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ئاگری ئیسماعیلنژاد

"ئەویتر"ەکانی کورد یان کورد وەکوو "ئەویتر"
لەبەر ئەم هۆکارانەی خوارەوە ،کۆتاییی شەڕی
یەکەمی جیهانی گرینگترین خاڵی وەرچەرخانی
مێژووی نوێی کوردستانە:
یەکەم :لە دابەشــکاریی براوەکانی شــەڕدا
کورد هیچ دەسەاڵتێکی پێنەبڕا.
دووهــەم :نەتــەوەی کــورد لەالیــەن
جیرانەکانییــەوە وەک "ئەویتر"ی هەرســێک
نەتەوەی دراوسێیەوە پێناسە کرا.
ئەوەی نەتەوەی کورد وەکــوو "ئەویتر"ی
نەتەوەکانی دراوســێی پێناســە کــرا ،تەنانەت
لەوەی خاکی کوردســتان داگیر کراوە ،بۆ تاکی
کورد مەترســیدارتره .چون ئەو پێناسە نوێیەی
نەتەوەی کورد ،ئەو نەتەوەیەی خســتە دۆخی
ژینۆسایدی بەردەوامەوە! بەو مانایە کە لە ڕووی
فەرهەنگییــەوە هەوڵی توانــەوە و داگیرکردنی
فەرهەنگی کــورد درا و ،ئــەوەی بۆ کوردیش
مایەوە ،وەک فەرهەنگی سووک پێناسە کرا .لە
ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە کەســایەتیی تاکی کورد
تێک شــکێندرا و ،ناسنامەی کورد گرێدراوە بە
بوونی نەتەوەی بااڵدەستەوە!
لــە ڕووی ئابوورییەوە ،بەرەوڕووی ئابووریی
تااڵن بووینەوە ،سەرچاوەی ئابووری بە شێوازی
جۆراوجۆر لەالیەن نەتەوەی بااڵدەستەوە داگیر
کرا و دەســتی بەســەردا گیرا .هاوکات پێش
بە گەشــەی کوردســتانیش گیرا ،پێشــگرتن
بە گەشــەی کوردســتان و بــە پەراوێزکردنی
کوردســتان ،نەتەوەی کوردی تووشی قەیرانی
هێزی مرۆیی کرد!
لــە ڕووی تەناهییــەوە کوردســتان بوو بە
شــەڕگەی هێزی چەکدارەکانی ئەو نەتەوانەی
کوردیان وەک "ئەویتر"ی خۆیان دەناسی؛ هەر
چوارپارچەی کوردستان لە  ١٠٠ساڵی ڕابردوودا
قەتلوعامی تێدا کراوە!
لە ئاســتی نێودەوڵەتیشــەوە چوار دەوڵەت
کە ڕەواییی نێودەوڵەتییان لەپشت بوو ،هاوکات
دژی بەرژەوەندیی نەتەوەی کورد کاریان دەکرد!
ئەم وێنایە پێناســەی دۆخی ژینۆســایدی

بەردەوامــە! "ئەویتر" ناســاندنی کورد لەالیەن
دراوســێیەکانییەوە ،دۆخێکــی خوڵقانــد که
بەشــێک لە کۆمەڵگای کوردســتان بۆ ئەوەی
لــە "ئەویتربــوون" ڕزگاری بێــت! خۆی دژی
کوردبوونــی خــۆی دەوســتێتەوە و ،بەهــا و
بایەخەکانــی مرۆڤی کورد بە ســووک ســەیر
دەکات!
دۆخــی مرۆڤی کــورد ئێســتا دەکرێت
لەگەڵ دۆخی مرۆڤی جوو لەپێش دامەزرانی
دەوڵەتی ئیســڕائیل هەڵســەنگێندرێ ،پێش
دامەزرانی ئیســڕائیل مرۆڤی جوو "ئەویتر"ی
نەبــوو ،بەڵکوو جووبوون ببــوو بە "ئەویتر"ی
کۆمەڵــگای کریســتییانەکان ،واته جووبوون
نەک وەک پێناسەیەکی جێگای ڕێز و خاوەن
مــاف لەالیەن کۆمەڵگای کریســتییانەکانەوە
ســەیر نەدەکرا ،بەڵکوو بە ماکەی شــەڕیش
دادەندرا!
مرۆڤی کوردیش لەالیەن دەسەاڵتدارێتییەکانی
ئێســتای داگیرکــەری کوردســتانەوە وەکــوو
"ئەویتر" و هەوێنی شــەڕ پێناسە دەکرێت! ئەوه
وایکردووە لە ڕوانگەی داگیرکەرانەوە کوردبوون
خۆی لە خۆیدا ناسنامەیەکی خاوەن ماف نەبێت،
بەڵکوو "ئەویتر"ێک بێت کە هەوێنی شەڕە! ئەو
پێناسەیەی نەتەوەکانی دراوسێی کوردستان لە
نەتەوەی کورد هەیانە  ،وێڕای داگیرکەریی خاكی
کوردســتان لەالیەن نەتەوەکانی دراوســێیەوە،
وایکردووە دۆخێکی دوژمنایەتی لەنێوان کورد و
نەتەوەکانی جیرانیدا ساز ببێت ،ئاسایی بوونەوەی
ئەو دۆخــە دوژمنایەتییە لە گرەوی ئەوەدایە کە
نەتەوەکانی جیران یەکەم :چی دیکە کورد وەکوو
"ئەویتر"ی خۆیان پێناسە نەکەن! دووهەم :قایل
به مافی سەروەری بۆ نەتەوەی کورد بن.
ئاشکرایە هەتا گەیشتن بەو قۆناغە نەتەوەی
کــورد بە پێی مافی بەرگریــی ڕەوا دەتوانێ بە
هەموو چەشــنێک بوونی خۆی بپارێزێ  .بەاڵم
کاتێک کورد گەیشــتە قۆناغێک که چی دیکە
"ئەویتر"ی هاوســێیەکانی نەبــێ ،ئەوە دۆخی
دوژمنایەتی دەگۆڕدرێ بۆ دۆخی ئاسایی!
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ناسنامەی کوردستانی و بەریەککەوتنی لەگەڵ
"ئەویترەکان"یدا
ڕێبین ڕۆژهەاڵت

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.

پێشەکی
خــــــــۆ وێنـــا کــــــــردن بـــە کـــۆی
تایبەتمەندییەکانـــەوە تەنیـــا تایبـــەت بـــە
مرۆڤ ــە و زەین ــی س ــنوورنادیاری م ــرۆڤ ل ــە
کات و شـــوێن و بارودۆخـــە جیاوازەکانـــدا
ئ ــەو وێنای ــە دەگۆڕێ ــت .وات ــە خۆوێناک ــردن
ل ــە هەلوم ــەرج و ژینگ ــە س ــەربەخۆ نیی ــە
و کارلێکـــی ئـــەو دووانـــە هەردووکیـــان
دەگۆڕێـــت .ســـا خۆوێناکـــردن ســـەرەڕای
هەبوون ــی بیچمێک ــی س ــەقامگرتوو ،بگ ــۆڕە.
کـــــــــۆمەڵە مـــــرۆڤێک کـــە لـــە
هەلومەرجێکـــدان ،لـــە وێنـــا کردنـــی
خۆیان ــدا ت ــا ڕادەیەک ــی زۆر لێ ــک دەچ ــن.
بارودۆخـــی کۆمەاڵیەتـــی  -ئابـــووری
 کەلتـــووری و لـــە ســـەرووی ئەوانـــەوەهەلومەرج ــی سیاس ــی ئاراس ــتە و ش ــێوازی
ژیان ــی ئەندامان ــی کۆمەڵ ــگا دی ــاری دەکات.
درێژخایـــەن بوونـــی بارودۆخێـــک لـــە
کۆمەڵگایەکـــدا تایبەتمەندیـــی هاوبـــەش
لـــە تاکەکانـــی کۆمەڵـــگادا دەهێنێتـــە دی.
ئەگـــەر بابەتەکـــە بهێنینـــە ســـەر کـــورد و
کوردس ــتان ،پێویس ــتە داڕش ــتنێکی ه ــزری-
زانســـتی -میتۆدۆلۆژیـــی تایبـــەت بـــەم
ی ــەک جوگراف ــی -کۆمەاڵیەت ــی -ئاب ــووری
و سیاســـییە بێتـــە ئـــاراوە .هاتوچوویەکـــی
بـــەردەوام لـــە نێـــوان زەینـــی تـــاک و
بارودۆخــی کۆمەڵــگا لــە گەڕدایــە و زەینــی
تـــاک دەبێتـــە بەســـتێنی ڕەنگدانـــەوەی
ناســنامەی کۆمەڵــگا .هــەر بۆیــە ئەندامەکانی
کۆمەڵـــگا لـــە کەســـایەتیی کۆمەاڵیەتیـــدا
لێ ــک دەچ ــن .ڕێپێش ــاندەری ئ ــەم داڕش ــتنە
تایبەتـــە پرســـیارمەندکردنی پێکهاتـــەی
کوردســـتانە .پرســـیار لـــە گۆڕانکارییـــەکان
ب ــە دی ــوی ناوخ ــۆ و دەرەوەی کوردس ــتاندا.
زنجیـــرەی پرســـیارەکان یـــەک لـــە دوای
یـــەک و لـــە وەاڵمـــی پرســـیاری پێـــش
خۆیانـــدا ســـەر هەڵـــدەدەن.
پرســـیارە یـــەک لـــەدوای یەکـــەکان

بـــە زەینـــدا دێـــن و پێویســـتە وەاڵم
بدرێنـــەوە .ئـــەو پێویســـتییە لەوێـــڕا دێـــت
کـــە بەرچاوڕوونیـــی تـــاک و کۆمەڵـــی
کوردســـتانی لـــە پـــرس و کێشـــەکانیدا
بـــە وەاڵمدانـــەوەی ئـــەو پرســـیارانە
بەســـتراوەتەوە.
بــە شــوێنگرتنی زنجیــرەی پرســیارەکاندا
دەگەینـــە پرســـیاری بنەماییـــی " ناســـنامە
چییـــە؟" لـــە وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارەوە
زنجیـــرەی پرســـیار و وەاڵمـــەکان دەســـت
پـــێ دەکـــەن.
بـــۆ وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارە ســـەرەتا
پێویســـتە چەنـــد زاراوە لێـــک بدرێتـــەوە.
ناســـین ،ناســـاندن ،پێناســـە ،ناســـنامە
ئـــەو وشـــەگەلەن مـــرۆڤ بـــۆ پەیوەنـــدی
لەگـــەڵ جیهانـــی دەوروبەریـــدا کاریـــان
پ ــێ دەکات .م ــرۆڤ وەک ــوو گیانلەبەرەکان ــی
تـــر هـــەوڵ ئـــەدات ژینگـــەی بناســـێت و
ئەزموونـــی بـــکات .هـــەوڵ ئـــەدات خـــۆی
بـــە مرۆڤـــەکان و ڕەنگـــە گیانلەبەرانـــی تـــر
بناس ــێنێت .لەمەش ــدا لەگ ــەڵ گیانلەبەران ــی
تـــردا لێـــک دەچـــن .پێناســـە و ناســـنامە
تایب ــەت ب ــە مرۆڤ ــن و دەتوان ــێ دیاریی ــان
بــکات ،بیانگۆڕێــت یــان هەڵیانبوەشــێنێتەوە.
ئ ــەو تایبەتبوون ــە لەوێ ــڕا دێ ــت ک ــە م ــرۆڤ
ســەرەتا لــە زەینــدا وێنــای دەکات و پاشــان
بەپێـــی ئـــەو وێنایـــە لەگـــەڵ جیهانـــی
دەوروبـــەردا پەیوەنـــدی دەگرێـــت.
پێناســـە و ناســـنامە بەرهەمـــی دوو
پرۆســـەی ناســـین و (خۆ)ناســـاندنن و
لێـــرەدا دەردەکـــەوێ وێـــڕای دیاربوونـــی
بیچمەک ــەی ،بگ ــۆڕن .ناس ــنامە بەس ــتێنێکە
کـــە مـــرۆڤ پێناســـەی خـــۆی لـــێ
هەڵدەگـــرێ .تاکـــی مـــرۆڤ بەپێـــی
مـــەودای پەیوەندیـــی لەگـــەڵ جیهـــان،
دەتوانـــێ پانتایـــی ناســـنامەی خـــۆی لـــە
بـــوارە جیاوازەکانـــدا بەریـــن بکاتـــەوە.
ســـا ناســـنامە بەســـتێنێکە کـــە مـــرۆڤ
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خـــۆی لـــەودا دەبینێتـــەوە .ئـــەم بەســـتێنە
ش ــتێکی ل ــە ک ــۆی زانیاریی ــەکان زێدەت ــرە.
ئەویـــش چۆنییەتیـــی جمگەبەنـــدی بوونـــی
زانیارییـــەکان و پەیوەندیـــی دەروونیـــی
مرۆڤـــە لەگەڵیـــدا .لێـــرەدا ســـێ خاڵـــی
گرنـــگ دەردەکـــەون.
یەکـــەم :ناســـنامە یەکدەســـت نییـــە و
ڕەهەنـــد و بـــواری جیـــاواز و ڕەنگـــە دژواز
لەخـــۆ بگـــرێ .دووهـــەم :مـــرۆڤ یـــان
پێمـــل بـــە ناســـنامەیەکی پێشـــتر دیـــاری
ک ــراو دەب ــێ ی ــان بۆخ ــۆی هەڵیدەبژێرێ ــت.
ســـێیەم ناســـنامە قوواڵیـــی مێژووییـــی
هەیـــە .کـــۆی ئـــەم ســـێ خاڵـــە لـــە خـــۆ
جی ــاواز زانی ــن ل ــە هەمب ــەر "ئەویتر"ەکان ــدا
وات ــادارە .وات ــە ئەگ ــەر ت ــاک ل ــە تەنیایی ــدا
بژیێـــت و هـــەر لـــە ســـەرەتاوە کـــەس
نەبینێـــت ،وێنایەکـــی لـــە مرۆڤەکانـــی
تـــر نییـــە .بـــەاڵم لـــە ئاســـتێکی خوارتـــردا
خـــۆی بـــە بوونەوەرێکـــی جیـــاواز لـــە
ژینگـــە دەزانێـــت .بـــە وتەیەکـــی تـــر؛
م ــرۆڤ ل ــە ه ــەر ئاس ــتێک و بارودۆخێک ــدا
لـــە بوونـــی ئەویتـــر یـــان ئەویترەکاندایـــە
کـــە دەگەڕێتـــەوە ســـەر خـــۆی و
جیاوازی ــی خ ــۆی ب ــە خ ــۆی و ئەوان ــی ت ــر
دەســـەلمێنێ.
ه ــەر ی ــەک ل ــەو س ــێ خاڵ ــە لێــک
ئەدەین ــەوە
یەکـــەم؛ ناســـنامە ڕەهەنـــدی جیـــاواز
و ڕەنگـــە دژوازی ببێـــت .ڕەهەندەکانـــی
ناســـنامە بـــە ئەنـــدازەی ڕەهەندەکانـــی
ژیان ــن .م ــرۆڤ ل ــە زۆر ڕەهەن ــدی نائاگای ــە
و بـــە پێـــی ســـەردەم و هەلومـــەرج بـــە
پرســـیارەوە ڕووبەڕووی/یـــان دەبێتـــەوە .بـــە
پێـــی قۆناغەکانـــی پێگەیشـــتن چۆنیەتیـــی
ئـــەو ڕووبەڕووبوونـــەوە دەگۆڕدرێـــت .لـــە
س ــاواییدا م ــرۆڤ دای ــک و ب ــاب و کەس ــانی
نزیـــک دەناســـێت .کـــە چـــووە قۆناغـــی
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خوێندنـــەوە ،دەچێتـــە ئاســـتی هاومـــااڵن
و کۆمەڵـــگا .لـــە میرمنداڵیـــدا بـــە خۆیـــدا
دێت ــەوە و بەه ــا کۆمەاڵیەتیی ــەکان دەخات ــە
ژێـــر پرســـیار و ڕەخنـــەوە .لـــە گەنجیـــدا
ڕێچکـــە هـــزری و بەهـــا کۆمەاڵیەتـــی و
تاکەکەســـییەکان تاقـــی دەکاتـــەوە و تـــا
مـــردن کـــەم تـــا زۆر ئـــەو شـــێوەژیانەی
هەڵیبـــژاردووە تێپـــەڕ دەکات .دەتوانیـــن
ڕەهەنـــدە جیاوازەکانـــی ناســـنامە لـــە
قۆناغەکانـــی ناســـنامەدا بـــەم شـــێوە لێـــک
بدەینـــەوە کـــە؛ مـــرۆڤ بـــە لەدایکبـــوون
لـــە بنەماڵەیەکـــدا دەچێتـــە بەســـتێنێکی
کۆمەاڵیەتیـــی ئامـــادەوە.
بنەماڵــە یــان جێگرەوەکانــی بــە زمــان و
شــێوەی هەڵســوکەوتی تایبــەت بــە خۆیــان
بنچینـــەی کەســـایەتی و کۆمەاڵیەتـــی
بوون ــی ئ ــەو منداڵ ــە دادەنێ ــن .ن ــاو ،ت ــۆڕی
پەیوەندیـــی خێزانـــی -کۆمەاڵیەتـــی ،بەهـــا
و نەریتـــە کۆمەاڵیەتییـــەکان تـــا پێـــش
چـــوون بـــۆ فێرگـــە بیچـــم دەگـــرن.
لـــە فێرگـــەدا وێـــڕای پـــەرەدان بـــە
هەڵســـوکەوتی کۆمەاڵیەتـــی ،سیســـتەمی
پـــەروەردەی ســـەر بـــە دەســـەاڵت هـــەوڵ
ئ ــەدات من ــداڵ ب ــە ئیدیۆلۆژی ــی زاڵ گ ــۆش
بـــکات .تـــا مێرمنداڵـــی ،منـــداڵ ملکەچـــی
کۆمەڵگایـــە و داوەریـــی کۆمەڵـــگای لەمـــەڕ
چـــاک و خراپبـــوون لـــە ال گرنگـــە .لـــە
مێرمنداڵیـــدا پێکهاتـــەی زەیـــن دەگاتـــە
ئاســتی دەرهەســت و لــەش زۆرتر پێــدەگات.
مێرمنـــداڵ لـــە ئاســـت ڕابـــردوو ،هەســـت
بـــە جیـــاوازی دەکات .لـــەم هەلومەرجـــەدا
ئامادەیــە باوەڕێکــی ڕەهــا وەربگرێــت و پێــی
وایـــە تەنیـــا ڕێـــگای چاکســـازیی کۆمەڵـــگا
و بەختەوەریـــی مرۆڤـــە .لـــە گەنجیـــدا بـــە
وەرگرتنـــی ئەزمـــوون و زانیـــاری و چوونـــە
نـــاو ئەرکـــە کۆمەاڵیەتییـــەکان (خوێندنـــی
بـــااڵ ،کار و پیشـــە ،هاوژینـــی و ...هتـــد)ەوە
لــە بــاوەڕی ڕەهــادا هێــور دەبێتــەوە ،بــەاڵم
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کورۆکەکـــەی ڕادەگـــرێ ،مەگـــەر ئـــەوەی
ڕێبازێک ــی ت ــر هەڵبژێرێ ــت .ل ــەم قۆناغ ــەوە
ت ــا کۆتای ــی ژی ــان ت ــاک پێناس ــەیەکی ت ــا
ڕادەی زۆر ســـەقامگیر هەڵدەبژێرێـــت.
لـــە پیریـــدا مـــرۆڤ ئـــاوڕ لـــە ڕابـــردوو
ئەداتـــەوە .ئەگـــەر قۆناغەکانـــی ژیانـــی
لـــە دۆخـــی ئاســـاییدا تێپـــەڕ بووبێـــت
(پـــەروەردە بوونـــی تـــاک پەیوەســـت
بـــە ژینگـــەی خـــۆی بووبێـــت و تووشـــی
خەس ــار و وەیش ــوومە نەهاتبێ ــت) ،دەتوان ــێ
ڕەهەندەکان ــی ناس ــنامەی خ ــۆی بناس ــێتەوە.
بـــەاڵم ئێمـــە لێـــرەدا بەرچاوڕوونییـــەک
دەدەینـــە تـــاک کـــە هـــەر لـــە ئێســـتاوە
ڕەهەنـــدەکان ببینێـــت و بـــە ویســـتی
خـــۆی ڕووبەڕوویـــان ببێتـــەوە.
ناســـنامە بـــە پێـــی تەمـــەن بەرینتـــر
و فرەڕەهەندتـــر ئەبێتـــەوە .ئاســـتی تـــاک،
بنەماڵـــە ،هاومـــااڵن و کۆمەڵـــگا ،جیهـــان.
ب ــە پێ ــی پێگەیش ــتنی زەی ــن ئ ــەم ئاس ــتانە
لێـــک دەئاڵێـــن و تێگـــەی "خـــۆ" لـــە
زەینـــی مرۆڤـــدا پێـــک دێنـــن .کـــە واتـــە
پێناس ــەیەک ک ــە م ــرۆڤ ل ــە چرکەس ــاتێکدا
لە/ب ــۆ خ ــۆی دیاری ــی دەکات ل ــەو بەس ــتێنە
زەینییـــەوە دێـــت کـــە بـــۆ ناســـنامەی
خـــۆی هەڵیبـــژاردووە.
کاتـــێ چەمکـــی "خـــود" لـــە زەینـــدا
جێگیـــر دەبێـــت ،لـــە هەمـــوو شـــتێکدا
"ئەویتر"ێـــک پێناســـە دەکات .بابـــی خـــۆم
ل ــە هەمب ــەر باب ــی ئەویت ــر .دەس ــتی خ ــۆم
لـــە هەمبـــەر دەســـتی ئەویتـــر و لەوانـــە.
لەگــەڵ بەریــن و چەندڕەهەنــدی بوونــەوەی
ناســـنامەدا "ئەویتر"یـــش تـــا ئـــەو ئاســـتە
بەری ــن و چەندڕەهەن ــدی ئەبێت ــەوە .ش ــاری
مـــن لـــە هەمبـــەر شـــارەکانی تـــر .واڵتـــی
مـــن لـــە هەمبـــەر واڵتانـــی تـــر .نەتـــەوەی
مـــن لـــە هەمبـــەر نەتەوەکانـــی تـــر .ئـــەم
بەرینبوونـــەوە لـــە دۆخێکـــی ئاســـاییدا ڕوو
دەدات .وات ــە ئاس ــاییە ک ــە م ــرۆڤ س ــنووری

ناس ــنامەیی خ ــۆی دی ــاری ب ــکات و خ ــۆی
لەوان ــی ت ــر ج ــودا بکات ــەوە .ئەم ــە کارک ــرد
و دەرکەوتـــەی زەینـــە .بـــەاڵم لـــە کۆنـــەوە
تـــا ئەمـــڕۆ ئـــەو دادپەروەرییـــە کـــە ڕێگـــە
ب ــدات ه ــەر ت ــاک و کۆمەڵگای ــەک ڕەوت ــی
پێگەیشـــتنی ئاســـایی خـــۆی بپێـــوێ
نەهاتووەتـــە دی .لـــە نێـــوان تاکـــەکان،
تاقمـــەکان ،کۆمەڵەکانـــدا هێـــز بڕیـــاری
داوە و هـــەر کام هێزیـــان زۆرتـــر بـــووە،
خۆی ــان ب ــە س ــەر ئەوان ــی ت ــردا س ــەپاندووە.
زۆر کۆمـــەڵ نەیانتوانیـــوە لـــە ژێـــر ئـــەو
زەخت ــەدا خۆی ــان بگ ــرن و ل ــە ن ــاو چ ــوون.
زۆر کۆم ــەڵ ب ــە لێک ــدران لەگ ــەڵ ئەوان ــی
تـــردا ناســـنامەیەکی نوێیـــان هێناوەتـــەدی.
دووەم؛ مـــرۆڤ یـــان ناســـنامەیەکی
پێشـــوەختە هەڵدەبژێرێـــت ،یـــان
دایدەڕێژێ ــت ی ــان پێم ــل ب ــە ناس ــنامەیەک
دەبێـــت .هەڵبـــژاردن و پێمـــل بـــوون دژ
بـــە یەکـــن .هەڵبـــژاردن ئاگامەندانەیـــە و
پێملبـــوون دەتوانـــێ بەئـــاگا یـــان نائـــاگا
بـــێ .ئەگـــەر ئاگامەندانـــە پێمـــل ببێـــت،
هەڵبژاردنێکـــی ناچاالکانەیـــە .هەڵبـــژاردن
پێویســـتی بـــە پرســـیارمەند کردنـــی
ناســـنامەیەکە کـــە ســـەرنجی تاکـــی
ڕاکێش ــاوە .ب ــۆ مین ــاک؛ ئێرانیب ــوون .ئێ ــران
چییـــە؟ کوێیـــە؟ ســـەرچاوە ڕەســـەنەکانی
زانیـــاری بـــۆ وەاڵمـــی ئـــەو دوو پرســـیارە
کامانـــەن؟ نســـبەتی مـــن وەکـــوو تاکێکـــی
کـــورد لەگـــەڵ ئێرانیبوونـــدا چییـــە؟
نســـبەتی کوردبـــوون و ئێرانیبـــوون چۆنـــە؟
ب ــۆ ڕوونت ــر وەاڵمدان ــەوەی ئ ــەم پرس ــیارانە
خاڵـــی ســـێیەم پێویســـتە.
ســـێیەم؛ ناســـنامە قوواڵیـــی مێژوویـــی
هەیـــە .مێژوویـــی بـــوون بـــە واتـــای
نەگۆڕب ــوون نیی ــە .هۆگران ــی پڕێمۆردیالیس ــم
دەڵێـــن نەتـــەوەکان لـــە کۆنـــەوە هەبـــوون.
بەپێچەوانـــە ،ئامرازخـــوازەکان لـــە ســـەر
ئـــەو بـــاوەڕەن کـــە نەتـــەوە بەرهەمـــی
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س ــەردەمی مۆدێ ــڕن و گۆڕانکارییەکانیەت ــی.
تاکێــک کــە گەیشــتووەتە هەڕەتــی گەنجــی
(خاڵـــی یەکـــەم) و بـــۆ ناســـنامەی خـــۆی
دەگـــەڕێ (خاڵـــی دووەم) لـــە ئاســـتی
نەتـــەوەدا ڕووبـــەڕووی ئـــەم پرســـیارە
دەبێتـــەوە .بابەتێـــک کـــە جێـــی ســـەرنجە
ئەمەیـــە کـــە ئـــەم دوو بۆچوونـــە لـــە
الی ــەن سەردەس ــت و ژێردەس ــتەوە ڕاڤ ــەی
جیـــاوازی بـــۆ دەکـــرێ .بـــۆ وێنـــە ئێـــران
و تورکیـــا نەتـــەوەی خۆیـــان بـــە کـــۆن
دەزان ــن و هەوڵ ــی نەتەوەخوازی ــی نەت ــەوە
بندەســـتەکان بـــە بەرهەمـــی ســـەردەمی
مۆدێـــڕن هەژمـــار دەکـــەن کـــە بەرهەمـــی
دەســـتێوەردانی زلهێـــزان و دەســـتەبژێرانی
ســـەر بـــە دوژمـــن و یـــان زۆرکاریـــی
دەوڵەتــە پێشــووەکان و...هتــد لــە بەرانبــەردا
بندەســتانیش هــەر ئــەو خوێندنــەوە دەدەنە
پ ــاڵ سەردەس ــتەکان .لێ ــرەدا خوێندن ــەوەی
وردبینانــەی مێــژوو یەکالکەرەوەیــە .پرســیار
دەک ــرێ ک ــە س ــەرچاوە ڕەس ــەنەکان چ ــۆن
باســـی دەوری زلهێـــزان لـــە دامەزراندنـــی
ئێـــران و تورکیـــا و ئێـــراق و مامەڵەیـــان
لەگ ــەڵ بزاڤ ــی نەتەوەخوازی ــی کوردس ــتاندا
دەکـــەن؟
ئـــەم خاڵـــە بـــۆ چـــی لـــە ناســـنامەی
تاکـــدا گرنگـــە؟ بـــۆ ئـــەوەی کـــە بەشـــی
بنەمایـــی بەســـتێنی ئـــەو ناســـنامەیە کـــە
ت ــاک ل ــە چرکەس ــاتێکدا پێناس ــەی خ ــۆی
لـــێ وەردەگـــرێ.
وێـــڕای ئـــەوە ،هاوکێشـــەی مـــن-
ئەویتـــر لـــە ســـەردەمی مۆدێڕنـــدا
واتایەکـــی تـــری لـــە خـــۆ گرتـــووە .ئـــەم
واتایـــە و میکانیزەکانـــی ئـــەو ڕەوتـــە
ئاســـاییەی پێشـــتر نووســـیم شـــێواندوویە
و دەش ــێوێنێت .س ــا ل ــە دۆخ ــی مۆدێڕن ــدا
تـــاک لـــە ژێـــر هێژمۆنیـــی سیســـتەمێکی
نائاســـاییدا پـــەروەردە دەبێـــت و ناســـنامە
بـــە شـــێوەیەک وێنـــا دەکات کـــە
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لەجێـــی مـــن -ئەویتـــر بووەتـــە ئەویتـــر-
ئەویتر(ئەویتـــر -مـــن) .لێـــرەدا پێویســـتە
ئـــەم دوو چەمکـــە ڕوون بکرێنـــەوە .ســـاوا
ب ــە لەدایکبوون ــی دەکەوێت ــە بەس ــتێنێکەوە
کـــە کۆمەڵـــگای پـــێ دەوترێـــت .ڕەگـــەز،
ن ــاو ،بنەماڵ ــە و هت ــد ...پێش ــوەختە دی ــاری
ک ــراوە .من ــداڵ ل ــە دەروونی ــدا بێجگ ــە ل ــە
ژێنیتی ــک ش ــتێک نیی ــە .هەس ــت و س ــۆز،
هێمـــا و نیشـــانە و بـــە گشـــتی زمـــان
دەبێتـــە هـــۆی ئـــەوەی زەینـــی منـــداڵ
ببێتـــە وێنەیـــەک لـــە دەرەوەی خـــۆی.
دەرەوە بـــۆ منـــداڵ ئەبێتـــە "ئەویتـــر".
ئـــەم ئەویتربوونـــە بـــۆ پێگەیشـــتنی
مـــروڤ پێویســـتە .بـــە زمانـــی ژاک لـــەکان
"مـــن" پـــڕە لـــە "ئەویتـــر" .ئەویترێـــک
کـــە ئەگـــەر نەبێـــت ،کەســـایەتیی مـــرۆڤ
بیچـــم ناگرێـــت و پێنـــاگات .پرســـیارێک
دێتـــە گـــۆڕێ کـــە ئەگـــەر ئـــەم بەســـتێنە
گشـــتییە هاوبەشـــە ،بۆچـــی مرۆڤـــەکان
لێ ــک ناچ ــن؟ ل ــە وەاڵم ــدا دەگوترێ ــت ک ــە
چەنـــد هـــۆکار کـــە کارلێکییـــان پێکـــەوە
هەیـــە دەبنـــە هـــۆی ئـــەوەی مرۆڤـــەکان
ســـەرەڕای وێکچـــوون لێـــک جیـــاواز بـــن.
 1ژێنیتیـــک لـــە مرۆڤەکانـــدا جیـــاواز
خ ــۆی دەنوێن ــێ .ب ــۆ وێن ــە یەک ــێ زیرەک ــە،
یەکـــێ کەمزەینـــە.
 2جیاوازیـــی لـــە خـــوو و خـــەدە .یەکـــێ
هەڵدەچـــێ ،لـــە بەرانبـــەردا یەکـــێ
هێـــور و لەســـەرەخۆیە .ژێنیتیـــک لێـــرەدا
کاریگـــەرە بـــەاڵم هۆرمۆنـــەکان ڕاســـتەوخۆ
شـــوێندانەرن.
 3پـــەروەردە کـــە بریتییـــە لـــە
هەڵســـوکەوتی مرۆڤانـــی دەوروبـــەر لەگـــەڵ
منـــداڵ و منـــداڵ لەگـــەڵ ئـــەوان.
خاڵـــی ســـێیەم لـــە بیچمگرتنـــی
زەین ــدا زۆر کاریگ ــەرە و م ــەودای چەمک ــی
خـــۆ /ناســـنامە لـــەو بەســـتێنەدا دیـــاری
دەکرێـــت.
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لـــە نێـــوان مرۆڤانـــدا ئـــەم خااڵنـــە
جیاوازییـــان تێدایـــە و دەبنـــە هـــۆی
جیـــاوازی لـــە کـــۆی کەســـایەتیی تاکـــدا.
هـــەر بۆیـــە لفەدووانـــە وێـــڕای وێکچـــوون،
لـــە کەســـایەتیدا لێـــک جیـــاوازن.
مـــرۆڤ لـــە پـــەروەردەی ئاســـاییدا بـــە
ئامـــرازی ئەویتـــر پـــەروەردە دەبـــوو و بـــە
هـــۆی ئـــەو ســـێ خاڵـــەوە لێـــک جیـــاواز
دەبوونـــەوە .ئەنجامـــی ئـــەم پڕۆســـە
جیاوازیی ــە ل ــە ئاس ــتی ت ــاک و وێکچوون ــە
لـــە ئاســـتی کۆمەڵـــگادا.
لـــە ســـەردەمی پێـــش مۆدێڕنـــدا
"ئەویتـــر"ەکان دیـــار بـــوون .خێڵـــی ئێمـــە
لـــە هەمبـــەر خێڵـــی ڕکەبـــەر .حکوومەتـــی
س ــەفەوی ل ــە هەمب ــەر خێڵ ــە کوردەکان ــدا.
ســـەردەمی مۆدێـــڕن لـــە ڕۆژهەاڵتـــی
ناوەڕاس ــتدا جی ــاواز ل ــە ئورووپ ــا و ئەمری ــکا
دەســـتی پـــێ کـــرد و هـــەر ئەمـــە بـــووە
هـــۆی ئاڵۆزبوونـــی پێگەیشـــتنی ناســـنامە
لـــە هەمـــوو ئاســـتەکاندا.
لێـــرەدا شـــرۆڤەیەکی مێژوویـــی
پێویســـتە؛
ب ــە دەس ــتێوەردانی زلهێ ــزان ل ــە پێکهات ــەی
سیاس ــیی ڕۆژهەاڵت ــی ناوەڕاس ــتدا نەت ــەوەی
کـــورد و کوردســـتان (وەکـــوو بەســـتێنێک
ک ــە خ ــاوەن پێکهات ــەی ناس ــنامەیی خ ــۆی
بـــوو و تاکـــی کـــورد لەوێـــدا ئاســـایی
پ ــەروەردە دەک ــرا) ل ــە نێ ــوان چ ــوار واڵت ــدا
پارچەپارچ ــە ک ــرا .پێش ــتر واڵت ــی ک ــوردان
لـــە نێـــوان ئەشـــکانی و ڕۆم ،ساســـانی
و ڕۆم دابـــەش و دەســـت بـــە دەســـت
دەکـــرا .لـــە کاتـــی دەســـەاڵتی عەرەبـــەکان
و ئیمپراتوریـــی سەلجووقیشـــدا تـــەواوی
کوردســـتان لـــە ژێـــر یـــەک دیوانـــدا
بەڕێـــوە نەدەچـــوو .بـــە ســـەرهەڵدانی
عوســـمانی و پاشـــان ســـەفەوی قوواڵیـــی
مێژوویـــی دابەشـــکرانی کوردســـتان لـــە

ســـەردەمی مۆدێڕنـــدا دەســـتی پـــێ کـــرد.
پەیمانـــە یـــەک لـــەدوای یەکەکانـــی
عوســـمانی و ســـەفەوی تـــا عوســـمانی
و قاجـــاڕ کوردســـتانی کـــردە دوو بەشـــی
ڕۆژهـــەاڵت و ڕۆژئـــاواوە .بـــە پالنـــی
ســـایکس و پیکـــۆ بـــۆ هەڵوەشـــاندنەوەی
قـــەوارەی عوســـمانی بەشـــی ڕۆژئـــاوا بـــوو
ب ــە چ ــوار بەش ــەوە .جی ــاوازی س ــنوور ل ــە
پێ ــش مۆدێ ــڕن و مۆدێڕن ــدا گرنگ ــە .خێڵ ــە
کـــوردەکان تـــا حکوومەتـــی پەهلـــەوی و
تورکی ــە س ــنووریان وەرنەگرتب ــوو .پێکهات ــە
و شـــێوەژیانی خێڵەکـــی و کەمدەســـەاڵتیی
حکوومـــەت لـــە کونتڕۆڵـــی ســـنوورەکاندا
دەبوونـــە هـــۆی کاریگەرنەبوونـــی ســـنوور
لـــە ســـەر پێکهاتـــەی کۆمەاڵیەتیـــی
کوردســـتاندا.
هـــەر کام لـــەم بەشـــانە کەوتنـــە ژێـــر
سیاســـەتی کوشـــتن و بڕیـــن و کۆچـــی
زۆرەملـــێ و شـــێواندنی پێکهاتـــەی
کۆمەاڵیەتـــی -ئابـــووری.
سەردەســـتەکان کـــە خۆشـــیان لـــە
پێگەیشـــتوویی کۆمەاڵیەتیـــدا لـــە ئاســـت
کوردەکانـــدا بـــوون ،هـــەر یـــەک هەوڵـــی
دا بەشـــی بندەســـتی خـــۆی لـــە خۆیـــدا
بتوێنێت ــەوە .ه ــەوڵ درا ب ــە ه ــەر ئامرازێ ــک
بــێ ،ســنوور بــە ســەر کۆمەڵــگادا بســەپێنن.
لـــە نـــاو ئـــەو ســـنوورەدا سیســـتەمی
پــەروەردەی ئــەو واڵتانــە کــە لەخۆیــدا الواز
ب ــوو ،ش ــێلگیرانە هەوڵ ــی ئ ــەدا تاک ــی ک ــورد
بــە زمــان و بەهــا زاڵــەکان و خۆشەویســتیی
حکوومەتـــی داگیرکـــەر پـــەروەردە بـــکات.
دەســـەاڵتی عەجـــەم لـــەو پێنـــاوەدا زۆر
وردتـــر و نەرمەبڕانەتـــر کاری دەکـــرد و
بـــە ئێستەشـــەوە هـــەر ئـــەو سیاســـتە
لـــە پـــەروەردەدا پەیـــڕەو دەکات .بەڵگـــە
مێژووییەکانـــی ســـەردەمی بیچمگرتنـــی
ئێـــران و تورکیـــا و عێـــراق سیاســـەت و
پیالنـــی دەوڵەتگەلـــی بەرهەمـــی زلهێـــزان
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دەردەخـــەن کـــە چـــۆن هەوڵیـــان دا
نەتـــەوە بندەســـتەکان بـــە تایبـــەت کـــورد
ل ــە دیسکۆرس ــی خۆیان ــدا گی ــرۆدە بک ــەن.
کەســـانێک وەکـــوو ڕەشـــید یاســـمی،
محەممـــەد مـــەردووخ کـــە خۆیـــان کـــورد
بـــوون -بـــۆ نزیککردنـــەوەی ناســـنامەی
کـــورد لـــە فارســـی(ئێرانی) پارەیـــان
وەرگرتبـــوو.
پـــڕۆژەی پەروەردەکردنـــی ســـووژەی
ســـەر بـــە داگیرکـــەر مەترســـیدارترین
میکانیس ــمی دزە ک ــردن ل ــە ناس ــنامەیەکی
تایبەتدایـــە .پـــەروەردەی مۆدێـــڕن لـــە
جێـــی ئـــەوەی خزمـــەت بـــە ناســـنامەی
هـــەر کۆمەڵگایێـــک بـــکات ،بـــوو بـــە
ئام ــرازی تواندن ــەوەی نەت ــەوە بندەس ــتەکان
لـــە ناســـنامەی داســـەپاودا.
تاکـــی کـــورد لـــەو کاتـــەوه لـــە
ژێـــر تەوژمـــی پـــەروەردەی داگیرکـــەر و
بەپەراوێزکرانـــی ئابووری-کۆمەاڵیەتیـــی
کوردس ــتان ب ــە ش ــێوەی ئاس ــایی پ ــەروەردە
نەکراودایـــە.
ئ ــەو بەس ــتێنەی ک ــە ئەویت ــری ئاس ــایی
ئـــەو بـــوو ،بـــە دەســـتێوەردانی داگیرکـــەر
نائاســایی کــرا .داگیرکــەر لــە پێنــاو ڕاگرتــن
و پـــەرەدان بـــە دەســـەاڵت و بەرژەوەندیـــی
خ ــۆی پ ــەروەردەی کردووەت ــە یەکێ ــک ل ــە
گرنگتریـــن ئامرازەکانـــی و لـــەم پیالنـــەدا
پشـــوودرێژ و زیرەکانـــە جوواڵوەتـــەوە.
وێـــڕای سیســـتەمی پـــەروەردەی فەرمـــی،
ه ــەوڵ دەدا ل ــە پ ــەروەردەی ناحکوومیش ــدا
پـــەل باوێـــژێ .دامەزراندنـــی "ئێـــن جـــی
ئۆ"گەلێـــک کـــە لـــە بـــواری خۆیانـــدا
ناســـنامەی کوردســـتان دەکەنـــە بەشـــێک
لـــە ناســـنامەی ئێرانـــی ،ئـــەو ئەرکەیـــان
پـــێ ســـپێردراوە و ســـپای پاســـداران و
الیەنـــە ئەمنییـــەکان بەئاشـــکرا و نهێنـــی
پشـــتیوانیان لـــێ دەکـــەن .حکوومەتـــە
پێـــش مۆدێڕنـــەکان تەنیـــا جوگرافیایـــان
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داگیـــر دەکـــرد و لـــە پێکهاتـــەی گشـــتیی
کۆمەڵـــگادا ئەندازیارییـــان دەکـــرد .بـــۆ
وێنـــە خێڵـــە بەهێزەکانیـــان الواز و
ملکـــەچ دەکـــرد .بـــەاڵم پـــەروەردەی
داگیرکەرانـــی ســـەردەمی مۆدێـــڕن ،بـــە
کەڵـــک وەرگرتـــن لـــە زانســـتی ســـەردەم،
هـــەوڵ ئـــەدەن کەســـایەتی و زەینـــی
تاکـــی کـــورد پـــڕ بکـــەن لـــە ناســـنامەی
خۆیـــان .ناســـنامەیەک کـــە زۆربـــەی لـــە
پڕۆســـەیەکی ســـاختەکارانەدا پێـــک هـــات.
شرۆڤەیەکی بەرهەست
داگیرکـــەران وێـــڕای قەیرانـــی ناســـنامەی
خۆی ــان ک ــە تێی ــدا قەتی ــس م ــاون و لێ ــی
دەربـــاز نابـــن ،قـــووڵ و بەرینکردنـــەوەی
کەلێنەکانـــی ناســـنامەی کوردســـتانیان
کردووەتـــە ئامانـــج .زمـــان ،ناوچـــە،
ئاییـــن و ئایینـــزا لـــەو کەلێنانـــەن.
ســـتراتێژیی ســـەرەکی داگیرکـــەران
ش ــێواندنی هاوکێش ــەی "م ــن  -ئەویت ــر"ە.
بەراوەژۆکردن ــی ب ــە "ئەویت ــر  -م ــن" وات ــە
تاکـــی کـــورد لـــە خـــۆی نامـــۆ بـــکات.
(هیـــچ کـــس حـــق نـــدارد قبـــل از
کورده ــا خ ــود را ایران ــی بدان ــد!) هەوێن ــی
ســـتراتێژیی ئێرانـــی فەرهەنگییـــە بـــۆ
تواندن ــەوەی کوردس ــتان .مەترس ــی ئەوەی ــە
لـــە ســـێ بەشـــی تـــری کوردستانیشـــدا
کاری بـــۆ دەکات و کردووەتـــە قوواڵیـــی
ســـتراتێژیی خـــۆی و پیالنەکـــەی لـــە
ئاســـتی ئاکادێمیـــا و مووســـیقا و هونـــەر و
پەیوەندیـــی کۆمەاڵیەتیـــدا بـــە ڕوونـــی دەر
دەکـــەوێ .ســـووژەی " ئەویتـــر  -مـــن"ی
کـــوردی لـــە خۆنامـــۆ خەریکـــن کاری
بـــۆ دەکـــەن .پاشـــکۆی ڕێفۆرمیســـتەکانی
ئێـــران ،پەیمانکارەکانـــی ســـپای پاســـداران
لـــە ژێـــر دەمامکـــی نەتەوەییـــدا لـــەو
تاقمـــەن.
داگیرکـــەر هـــەوڵ ئـــەدات لـــە دیـــوی
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ناوخـــۆی کوردســـتاندا لێکدابـــڕان ســـاز
بـــکات .هـــەر بۆیـــە لـــە هـــەر هـــزر،
ئیدیۆلـــۆژی ،بزووتنـــەوەی کۆمەاڵیەتـــی-
سیاس ــیی ئایین ــی و نائایین ــی ب ــۆ دژایەت ــی
لەگـــەڵ ڕەوتـــی نەتەوەخـــوازی کوردســـتان
پشـــتیوانی دەکات .تەنانـــەت هـــەوڵ
ئـــەدات وەهـــا تاقمێـــک ســـاز بـــکات .لـــە
باڵێکـــی تـــرەوە لـــە ئیخوانولموســـلمین و
ڕەوتـــە چەپـــەکان بـــۆ ســـەقامگیرکردنی
ســـنووری خـــۆی کەڵـــک وەردەگـــرێ .بـــۆ
گۆرانیس ــم و فەیل ــی بانگەش ــەی ناس ــنامەی
جیـــاواز دەکات و لـــە (دایرەالمعـــارف
بـــزرگ اســـامی) و ڕێکخراوەکانـــی تـــردا
گاڵتەجاڕانـــە تێۆریـــزەی دەکات.
ئاکادێمیســـیەنی ئاســـت نـــزم و
بەدڕەوشـــت دەکاتـــە تریبۆنـــی خـــۆی و
وەکــوو پەیکــەرە ئەســپی تــرۆی کەڵکاژۆیــان
لـــێ دەکات .ئـــەو کانااڵنـــەی ســـەر بـــە
ئاکادێمیس ــیەنی جێ ــی ب ــڕوای داگیرک ــەرن
پرس ــی کوردس ــتان دەک ــەن ب ــە بابەتێک ــی
پۆپۆلیســـتی -لۆمپەنیســـتیی تێکـــەڵ بـــە
حیماســـەی خێڵەکـــی .ئەمـــە بەشـــێکە
لـــە هەوڵـــدان بـــۆ بەالڕێدابردنـــی بزاڤـــی
نەتەوەیـــی و لەخشـــتەبردنی جەمـــاوەری
کوردســتان .ئەمــەش تاکتیکێکــی ئێرانــی-
فەرهەنگیــی نەرمــە .وردبوونەوەیەکــی کــورت
لـــە کانـــاڵ و ســـایتەکانی بـــواری مێـــژوو و
سیاســـەت و ...هتـــد ئـــەم ڕاســـتییە باشـــتر
ئاشـــکرا دەکات .لـــە ئاســـتێکی خوارتـــردا
کانـــاڵ و ســـایتەکانی ســـەر بـــە داگیرکـــەر
ک ــە ل ــە گش ــت ش ــار و ناوچ ــەدا چاالک ــن،
هـــەوڵ ئـــەدەن ڕاشـــکاوانە پێناســـەیەکی
ئێران ــی ل ــە ناس ــنامەی ک ــوردی ئاراس ــتەی
کۆمەڵ ــگا بک ــەن .ت ــا ئێس ــتە ڕوون بووەت ــەوە
کـــە داگیرکـــەر لـــە ئاســـتی گوتـــار و
زانســـتدا بـــە ســـاختەکاری شـــەرعییەت
بـــە خـــۆی دەدات ،سیســـتەمی پـــەروەردە
هـــەوڵ ئـــەدات ئـــەم شـــەرعییەتە بـــکات

بـــە بنەمـــای پـــەروەردەی تاکـــی کـــورد.
زانکـــۆی ســـەر بـــە ئـــەو و ئاکادێمیســـیەنە
بەدڕەوشـــتەکان و چاالکـــی بەکرێگیـــراو و
میدیــا و حەوتوونامــە و هەواڵنێــری بێبنەمــا
لـــە ئاســـتە جیاوازەکانـــدا بانگەشـــەی بـــۆ
دەکـــەن.
بـــۆ بەرەنگاربوونـــەوە لـــە هەمبـــەر
ئەویتـــر ،بـــۆ تاکـــی کـــورد پێویســـتە
ســـتراتێژییەکی نەتەوەیـــی لـــە بەرچـــاو
بگیردرێـــت و پەیـــڕەو بکرێـــت کـــە
تایبەتمەندییەکانـــی بریتیـــن لـــە:
" 1نـــە" وتـــن بـــە ئەنســـتیتۆکانی
داگیرکـــەر کـــە هـــەوڵ ئـــەدەن ببـــن بـــە
دەمڕاســـتی ناســـنامەی کوردســـتان .تاکـــی
کـــورد لێـــرەدا پێویســـتە لـــە پەیوەندیـــی
ســـۆزدارانە داببڕێـــت و بەرژەوەندیـــی
نەتەوەیـــی بکاتـــە بنەمـــا بـــۆ هـــەر جـــۆرە
پەیوەندییـــەک.
 2جمگەبەنـــدی کردنـــی چاالکیـــی
ئەندێشـــەیی و کۆمەاڵیەتـــی لـــە پێنـــاو
ســـتراتێژیی نەتەوەییـــدا .ئـــەم کارە پێـــش
بـــە لەخۆنامـــۆ بوونـــی تاکـــی کـــورد
دەگرێـــت.
 3حیـــزب و الیەنـــە سیاســـییەکان گوتـــار
و بانگەشـــەیان نەتەوەیـــی بـــێ کـــە تەنیـــا
مـــەرج "لـــە پێنـــاو دەســـتەبەرکردنی
دەســـەاڵتی سیاســـیی کوردســـتانە".
جەمـــاوەری کوردســـتان تەنیـــا بـــەم
مەرجـــەوە شـــەرعییەت بـــە حیزبـــە
سیاســـییەکان دەدەن.
 4چاالکی ــی ه ــزری و میدیای ــی کوردان ــی
تاراوگـــە ،بەخۆبـــواردن لـــە ســـۆزداری
و حیماســـە ،دروشـــم و نۆســـتالۆژی
تەواوک ــەری چاالکی ــی ناوخ ــۆی کوردس ــتان
بـــێ .دیـــارە ئـــەم خاڵـــە پێویســـتی بـــە
پەیوەندیـــی بـــەردەوام و چڕوپـــڕی هێـــزە
نەتەوەیییەکانـــی دەرەوە و ناوخـــۆی
ڕۆژهـــەاڵت هەیـــە.
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تیۆری

ئیمتیازی تایبەت[ ،]١جیاوازی و نایهکسانی
ل ه جیهانی دهوڵهت-نهتهو ه نایهکسانهکاندا
بەرزوو ئهلیاسی

*

و :سوارۆ کوردی

چهمکی ئیمتیازی تایبهت دەکرێت ئهوهمان بۆ ڕوون بکاتهوه ک ه بۆچی بهشێکی زۆر ل ه فارسهکان
سهبارهت ب ه ئهدهبیات ،موسیقا ،مێژوو و زمانی عهرهبهکان ،کوردهکان ،ئازهرییهکان ،تورکهمهنهکان و
بهلووچهکان نائاگان .ئهو جههالهت ه دهکرێت بهشێوهیهکی زۆر سانا و لهڕێگهی لێکۆڵینهوهیهکی سادهوە
دەربکەوێت؛ بۆ وێن ه ئهگهر سهبارهت بهو باس ه ل ه عهرهبهکان ،ئازهرییهکان ،کوردهکان ،بهلووچهکان
یان تورکمهنهکان سهبارهت ب ه ئهدهبیاتی فارسی بپرسین و هەروەها بە پێچهوانهشهوه ل ه فارسهکان
سهبارت ب ه ئهدهبیاتی غهیرهفارسهکان پرسیار بکرێت ،دهبێت بڵێین غهیرهفارسهکان ئاگایی و
زانستێکی زۆرتریان سهبارهت ب ه ئهویتری زاڵی خۆی وات ه فارسهکان ههیه.

ئهم وتاره دهپهرژێت ه سهر پرسگهلی ئیمتیازی
تایبهت (ئینحســاری) ،جیاوازی و نایهکسانی
ل ه بهســتێنی دهوڵهتی ئێرانیدا و شــێوهکانی
تهمێکردنی گروپــ ه بهکهمینی ه کراوهکان ک ه
وهکوو مهترســییهک بۆ ســهر یهکگرتوویی
ســهرزهمینی و سیاســیی دهوڵهتــی ئێرانی
دهبیندرێت .یهکســانی و نایهکســانی بهبێ
تێگهیشــتن لــ ه چۆنێتی جیــاوازی پێکهات ه
جیاوازهکاندا وات ه چۆنێتی پۆلێنبهندیکردن،
بایــهخ دانانهکهیــان و ڕیزبهندییهکهیان فام
ناکرێــت .چهمکی جیــاوازی بــهردهوام ل ه
بهســتێنی ڕیزبهنــدی ڕهگــهزی[ ]٢و ئیتنۆ-
سیاسیدا ڕۆحی هاتووهت ه بهر (بڕوان ه Phillips
.)2021
لــە کاتێکــدا هەندێــک جیــاوازی لە
ڕێگەی هەژموونی سیاســی و ئایدیۆلۆژییەوە
پێگەیەکی گشــتگیر قۆرخ دەکەن ،هەندێک
جیــاوازی دەبنــە ئۆبژەی کێشــەدارکردن و
وەک کۆسپێک لەبەردەم یەکێتی و ئاسایشی
نەتەوەیی نیشان دهدرێت .ئامانجی سهرهکی
ئهم وتاره ههڵتهکاندن و نائاســایی کردنهوهی
زاڵ بوونی کهلتووری و سیاسیی دهستووران ه
بوونی(نۆرماتیڤیتی)شوناســی فارســیی ه و
بانگهوازێک ه بــۆ کۆ-گهراییهکی چهند الیهن ه
ل ه ئێراندا؛ وات ه چیتر شوناســی فارسی وهک
کرۆکی ژیانی گروپ ه بهکهمینهکراوهکان نیی ه
تاوهکــوو جیاوازییهکانیان وهکوو شــوورهیی
و بهکــهم زانین بێت ه بهرچــاو و ههروهها ل ه
دهالقهی مهترسی بۆ سهر تهناهیی نهتهوهیی
سهیر بکرێن.
ب ه مهبهستی سازکردنی بهستێنێک بۆ ئهم
وتاره کورت ه ئیزن بدهن لهگهڵ گێڕانەوهیهکی
تاکهکهســیی الوێکی کورد دهست پێ بکهم
ک ه ل ه ئێراق وهکوو پهنابهرێکی کورد لهدایک
بووه و پاشــان گهڕاوهتهوه بۆ ئاواییهکهیان ل ه
کوردســتانی ئێران؛ پێش ئهوهی بهرهو سوید
کۆچ بکات .ئهو الوه ک ه من بۆ لێکۆڵینهوهیهک
ســهبارهت ب ه بێدهوڵهتبوونی و ئهویتربوونی

سیاسی وتووێژم لهگهڵ کرد ()Eliassi 2021
خۆی وهکوو کهســێکی سیاســی نهدهدیت
بهاڵم ل ه ڕێگهی چیرۆکهکهیهوه نیشــانی دا
ک ه چلۆن سیاســهت کرۆک و ناوهندی ژیانی
کوردییــ ه ل ه ئێرانی نایهکســاندا .ئهو الوه بۆ
نیشاندانی ئهوهیک ه چۆن شوناسی کوردی ل ه
بهستێنی ئێرانیدا ل ه پێگهیهکی بندهستانهدای ه
ئهزموونــی خــۆی ســهبارهت بــه بهفهرمی
نهناسین ل ه بهســتێنی ڕێکخراوهییدا گێڕاوه؛
ئهوهش کاتێک ه که کــوردهکان ئیزنیان نیی ه
یان دڵســارد دهکرێنهوه لهوهی ناوی کوردی
لهسهر منداڵهکانیان دابنێن و دهبێژێت:
مــن کوردێکــم و خهڵکی کوردســتانی
ڕۆژههاڵتــم (ئێران) و ل ه کهمپــی ئاوارهکان
ل ه عێراق لهدایک بــووم .بنهماڵهکهم ناوێکی
کوردییان لهســهر دانام .بنهماڵهکهم گهڕانهوه
ئاواییهکهمان ل ه کوردســتان .ل ه ئێران من و
دوو برا بچووکهکهم ناچــار بووین ناوهکهمان
بگۆڕین و بهرپرســهکان نــاوه کوردییهکانی
ئێمهیــان بۆ ناوی فارســی و عهرهبی گۆڕی،
بــهاڵم لــ ه ماڵــهوه و هاوڕێکانــم بــ ه ناوه
کوردییهکــهم بانگیان دهکــردم .ل ه قوتابخان ه
ههردهم به ناوی فارسی بانگ دهکرام .کاتێک
لهگهڵ ژنێکی کورد ل ه سوید ژیانی هاوبهشم
پێک هێنا ،یهکهمین شــت ک ه بۆی گهڕامهوه
ناوه کوردییهکهم بوو بهســهر کارتی شوناسی
ســویدییهکهم .مــن ســهردانی باڵوێزخانهی
ئێرانم کرد بۆ ئهوهی پاسپۆرتی ئێرانی بۆ کوڕه
تازه لهدایکبووهوهکهم وهرگرم .لێیان پرســیم
چ ناوێکت بۆ منداڵهکــهت ههڵبژاردووه .من
واڵمم دایهوه :کاردۆ .بالوێزخانهی ئێران پێیان
گوتم ئهوان ناتوانن ئــهو ناوه قبووڵ بکهن و
پێشــنیاریان دا ناوێکی فارسی لهسهر دانێم،
ئهردهشــێر .من قبووڵم نهکــرد و یهکێک ل ه
کارمهندهکانــی باڵوێزخانهک ه بــ ه تووڕهییهوه
پێی گوتم“ :تۆ ئــهوڕۆ ناوی کوردیت دهوێت
ســبهینێ داوای دهوڵهتــی کوردیش دهکهی
وهکوو کوردهکانی عێراق .ئهوان ب ه ناقایلییەوە
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قبووڵیــان کرد ک ه من بیســهلمێنم ئهو ناوه
ناوێکی دژه شۆڕش نییه .ئێستا من منداڵێکی
تــازه لهدایکبــووی دیکــهم ههیــ ه و ئهگهر
بمههوێت پاسپۆرتی ئێرانی و کارتی شوناسی
بــۆ وهرگرم دهبێ وریا بــم ناوێکی کوردی بۆ
ههڵبژێــرم کــ ه جێگهی مهترســی نهبێت و
سیاسیش نهبێت.
گهرچی ئهوه ئهزموونێکی تاکهکهســییه،
بهاڵم بایهخێکی زۆر و بهرباڵوی ههیه ،چونک ه
ههستی بااڵدهستی و ســهرووبوونی شوناسی
فارسی یهکێک ل ه تایبهتمهندیی ه گرینگهکانی
تهکوزیی سیاســیی ئێرانییــه .ئهزموونی ئهو
کــوڕه الوه نیشــانی دهدا ک ه چــۆن زوڵم و
توندوتیژی سێمبولیک نهتهوه بێدهوڵهتهکان
دهپێکێــت و ئهویش لــ ه کاتێکدای ه پێش ب ه
ناونانی منداڵهکانیان دهگرن و ناهێڵن بهپێی
شوناسی خۆیان لهســهر بنهمایهکی یهکسان
بژین.
مندااڵنی فارس یان ئاخێوهرانی فارســی
بهرهبهره ئهوه دهزانن ک ه شوناس ه فارسییهکان
لهالیــهن ڕێکخــراوه کۆمهاڵیهتییــهکان ل ه
کۆمهڵــگای ئێرانیــدا ڕهنگدانــهوهی ههی ه و
پێکهێنهری ئهو شوناســهن .لهو ڕۆژهوهی ئهو
مندااڵن ه دهچن ه قوتابخانهکان ،زمانی فارســی
ک ه زمانی پهروهردهی ه فێر دهبن ،مێژوویهک فێر
دهبن ک ه هی فارسهکانه ،هونهرێک فێر دهبن
ک ه هی فارســهکانه ،سروودگهلێک فێر دهبن
کهفارســیی ه و تهنانهت ناوه جوگرافییهکانیش
کــ ه کوردین کراونهت ه فارســی .ب ه واتایهکی
دیک ه مندااڵنی فــارس فێر دهبن ک ە جیهانی
ژیانیــان لــ ه ماڵــهوه و دهرهوه یهکانگیــر و
یهکگیره .ئهگهر ئێمــ ه ئاوڕێک ل ه مندااڵنی
غهیره فارس وهکوو ئازهرییهکان ،عهرهبهکان،
تورکمهنهکان و کــوردهکان بدهینهوه؛ ئهوان
بهپێچهوانهوه دهزانن ک ه شوناسهکهیان لهنێو
ئهو ڕێکخــراوه کۆمهاڵیهتییانهدا ڕهنگدانهوهی
نیی ه و ناچارن یان هان دهدرێن بایهخهکان و
زمانی فارسی بااڵدهست وهخۆبگرن (دهروونی
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بکهنهوه) ،ئهوه له کاتێکدای ه ئامانجی ڕیکخراوه
کۆمهاڵیهتییهکان ل ه ئێران وهکوو قوتابخانهکان
فارسی سازیی کۆمهڵگای ئێرانییه.
هــهر بــهم هۆکارهی ه شــوناس و زمانی
فارسی وهکوو سازکهری ڕاستهقینهی “ئێرانی
بــوون” دهبیندرێت؛ ئهوهش ل ه کاتێکدای ه ک ه
زمانی کوردی و بهلووچی وهکوو زارهوهگهلی
بهالڕێدا ڕۆیشتووی زمانی فارسیی ه و ئازهری،
تورکهمهن و عهرهبیش وهکوو زمانێکی بێگان ه
ســهیر دهکرێت .ههندێک کات هێز و ئیلیتی
فارســی کــوردهکان وهکوو “ڕهســهنترین”
ئێرانییهکان بهئهژمــار دههێنن .بهپێچهوانهوه
کاتێک کهڵک ل ه دهستهواژهی “ڕهسهنایهتی”
ل ه گوتــاری سیاســهتی شوناســی لهالیهن
خهڵکانی ڕهســهن و کۆلۆنی کراو ل ه جیهاندا
وهردهگیرێــت مهبهســت گهیشــن ب ه مافی
زۆرتــرە ،بــهاڵم لهمهڕ کوردهکان داکشــانی
مافهکان مهبهسته .ههندێک ل ه کورد ،ئازهری و
عهرهب ،بهلووچ و تورکهمهن ه بهفارسکراوهکان
هاودهنگ و هاوڕێــی گوتاری زاڵن و ڕۆڵێکی
ســهرهکی ل ه بههێزکردنی هێزی کهلتووری،
سیاســی و ئابووریی فارســهکان دەگێڕن و
ئهوهش لــ ه ڕێگــهی یهکگرتوویــی لهگهڵ
ڕێژیمهکانی ئێران ه و بزاڤ ه غهیره فارسهکانیش
بــ ه “تهجزی ه تهڵهب” و “دژه ئیســام” یان
“ئهســبی تێــڕۆوا”ی زایۆنیــزم و پالنهکانی
ئیمپریالیســتهکان تۆمهتبار دهکهن ک ه گوای ه
دهخوازن یهکگرتووییی سیاســی و زهمینیی
ئێران الواز بکهن.
ئێم ه چــۆن دهتوانیــن ئــەم جیاوازیی ه
لهنێوان فارســهکان و گروپهکهمینهکراوهکان
ک ه لهبــواری کهلتوورییهوه جێگای بهدناوی
و سهرشۆڕین و ل ه ژێر دهستی ئیمپریالیزمی
کهلتووریی فارسیدان شی بکهینهوه؟ چهمکی
ئیمتیــازی تایبــهت چهمکی ســهرهکی بۆ
تێگهیشــتن لهوهی ه کــ ه چۆن نایهکســانی
بهشێوهی سیاسی سازمان دراوه و ڕێک خراوه؟
لهڕاستیدا ئیمتیازی تایبهت الیەنێکی دیکهی
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ســهرکوت و ههاڵواردنه .لهم بوارهدا ئاڵیسۆن باس ه ل ه عهرهبهکان ،ئازهرییهکان ،کوردهکان،
بهیڵی ( )1998ئیمتیازی تایبهت وەها پێناس ه بهلووچهکان یــان تورکمهنهکان ســهبارهت
دهکات“ :ئیمتیــازی تایبهت بهرژهوهندییهکی بــ ه ئهدهبیاتی فارســی بپرســین و هەروەها
بهخشــراوی سیســتماتیک ه ب ه کهسهکان ک ه بە پێچهوانهشهوه ل ه فارســهکان سهبارت ب ه
بههــۆی ئهندامێتی ل ه گروپــ ه زاڵهکاندای ه و ئهدهبیاتی غهیرهفارســهکان پرســیار بکرێت،
دهستیان ب ه ســهرچاوه و هێزی ڕێکخراوهیی دهبێــت بڵێیــن غهیرهفارســهکان ئاگایی و
ڕادهگات و لــ ه ســهروویی بهرژوهندییــ ه زانســتێکی زۆرتریان ســهبارهت ب ه ئهویتری
ئاســاییهکانی شــارومهندانی پهڕاوێزخراوه“ .زاڵی خۆی وات ه فارســهکان ههیه .ئهم فۆڕم ه
ئهو گروپ و کهســانهی ئیمتیازی تایبهتیان لــ ه نائاگاهــی مۆڵهتپێدراو لــ ه بهرژهوهندیی
ههی ه ل ه ســتراتێژیی ه تایبهتــهکان بۆ ڕاگرتن گروپی زاڵ و بااڵدهستدای ه و پێگهی ئیمتیازه
و مانــهوهی پێگــهی خۆیــان کــ ه دهبێت ه تایبهتهکهیــان بههێزتــر دهکات .ل ه ســوید
هۆی دهســتهبهربوونی ئیمتیــازه تایبهتهکان لــهو واڵتهی من تێیدا دهژیــم چهندهها جار
ســوود وهردهگرن .ئهو ســتراتێژییان ه ئیمتازه پهنابهره فارســهکان لێیان پرســیوم گهلۆ ل ه
ماڵــهوه لهگــهڵ منداڵهکانم ب ه
تایبهتــهکان نهبینــدراو دهکهن
و پێگهکهیــان وهکوو شــتێکی ههستی بااڵدهستی و فارسی قســ ه دهکهم؟ ئهو جۆره
سروشتی و ئاســایی لێ دهکات سهرووبوونی شوناسی پرســیاران ه نیشــان دهدا کــ ه
فارسی یهکێک
چلــۆن کهلتووری دهســتووران ه
و ههســتی بــ ه حهقبوونــی
ه

ندیی
ه
تم
ه
تایب
ه

ل
(نۆڕماتیــڤ)ی فارســی وهکوو
پێگهکهیان لهخۆ دهگرێت .ئهوه
شتێکی نائاســایی و سرووشتی گرینگهکانی تهکوزیی شوناسی گشتگیری (جهانشمول)
سیاسیی ئێرانییه.
ئــهو بــواره کار دهکات وات ه ئهو
نیی ه ک ه حاڵهتێکی بهرگریکاران ه
ه

ئهزموونی ئهو کوڕ
بوارهی چاوهنواڕی بهجێهێنان و
و ههســت بــه دڵهڕاوکێ بگرن ه
الوه نیشانی دهدا
قبووڵکردنی زاڵبوونی شوناســی
بهر کاتێک گروپهزاڵهکان وهکوو
ک ه چۆن زوڵم و
فارســی دهکات .گهرچــی من
ئیمتیــازی تایبــهت ئاماژهیان
توندوتیژی سێمبولیک
پێ بکــهن و دۆخهکهیان بخهن ه نهتهوه بێدهوڵهتهکان زۆربــهی کات بهرپهرچیــان
دهدهمــهوه و دهبێــژم ئهگــهر
ژێر پرســیارهوه .ل ه ســۆنگهی
دهپێکێت
ئێوهش لهگــهڵ منداڵهکانتان ل ه
ئــهو باســهی ســهرهوه دهبێت
ڵ ب ه کوردی قســ ه بکهن .لهم
ما 
ئهوه بزانین ئیمتیــازی تایبهت
تهنیــا نایهکســانیی کهلتــووری ،ئابووری و دۆخهدا ئهوان ناڕاحهت دهبن و دهتوانن بڵێن
سیاســی گهمارۆ نادات ،بهڵکوو نائاگاداری و ک ه پێویســتیان ب ه فێربوونــی زمانی کوردی
نییــه ،چونک ه فارســی ل ه ههموو شــوێنێک
جههالهتیش گەمارۆ دەدات.
چهمکــی ئیمتیــازی تایبــهت دەکرێت قســهی پێ دهکرێت .ئهو “ههموو شــوێنه“
ئهوهمان بۆ ڕوون بکاتهوه ک ه بۆچی بهشــێکی لــ ه ئێرانــدا نیشــاندهری ئهوهیــ ه ک ه چۆن
زۆر ل ه فارســهکان ســهبارهت ب ه ئهدهبیات ،کۆگهراییهکی سهرکوتکهر کار دهکات ،چونک ه
موسیقا ،مێژوو و زمانی عهرهبهکان ،کوردهکان ،زمانی فارسی بهشێوهیهکی سروشتی لهالیهن
ئازهرییهکان ،تورکهمهنــهکان و بهلووچهکان خهڵکانی جیاوازهوه قسهی پێ ناکرێت بهاڵم
نائاگان .ئهو جههالهت ه دهکرێت بهشێوهیهکی لهالیــهن دهوڵهتــەوە لهڕێگــهی ڕێکخراوه
زۆر سانا و لهڕێگهی لێکۆڵینهوهیهکی سادهوە زاڵهکانی وهکوو سیستهمی پهروهرده ،میدیای
دەربکەوێت؛ بــۆ وێن ه ئهگهر ســهبارهت بهو بهکۆمهڵ داســهپێندراوه و ئهگهر کهســێک
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لهم تهکووزه ال بدات تهمێ دهکرێت ،سووک بهشێک ه ل ه گهشهسهندنی زمانهکان؛ جێگهی
دهکرێت و لــ ه کۆمهڵــگا دهریدهخهن .ئهوه سهرنج ه ک ه کۆنسولگهریی ئێرانی/فارسی باس
لهژێــر ڕکێفــی تهنزیماتی سیاســی و دۆخ ل ه بابهتــی “تێکــهاڵوی” دهکات ل ه کاتێکدا
و توندوتیژیــی بیرۆکهی ناسیونالیســتیدای ه زمانی فارسی و وشــهدانهکهی بهشێوهیهکی
ک ه گروپــهکان بهکهمین ه دهکرێــن و دهبن ه بهرباڵو لهژێر کاریگهری و دهســهاڵتی زمانی
عهالمهت و لهکاتێکدا گروپی زاڵ بێنیشانهی ه عهرهبیدایه .ئامانجی ســهرهکیی کۆنســولی
و سرووشتی بووهتهوه (بڕوان ه  )Pandey 2006ئێران ئهوه بوو کە لەســەر شایستهیی کورد
ئهوه شتێک نیی ه جگ ه لهو ئیمتیازه تایبهتهی بۆ ئیدیعای نهتهوهبوون و دهســهاڵتدارێتی ل ه
ک ه فارســهکان ل ه کۆمهڵگای فره چهشــنی ناوچهیهک ک ه لهژێر تهراتێنی عهرهب ،فارس
و تورکدای ه گومان دروست بکات .کاتێک ئهم
وهکوو ئێران ئهزموونی دهکهن.
باســ ه دهگات ه مندااڵن و کهمبوونی ئاســتی
زانســتی و زانین لهســهر زمانی فارسی بهم
خۆبهدهستهوهنهدانی شوناسی ئێرانی
ب ه پێچهوانهی دهوڵهتانی تورکیە و ســووریە جۆره دهجووڵێنهوه؛ ل ه ساڵی ٢٠١٩دا ڕێزوان
حهکیمــی جێگری ســهرۆکی
ک ه ب ه ئاسانی دهکرێت شوێنپێی
پهروهدهیی وهزارهتی پهروهرده و
سهردهســتیی ئیتنیکی تورک و
ئێم ه چۆن دهتوانین
عهرهبی تێــدا ببیندرێت ،ناوی ئەم جیاوازیی ه لهنێوان ڕاهێنانی ئێران گوتی ئهم ئاست ه
فارسهکان و گروپه
الوازه لهســهر زمانــی فارســی
ئێران خۆ بهدهســتهوه نادات و
کان
ه
کراو
ه
مین
ه
ک
دهکرێت هۆکارهکهی کهموکۆڕی
کهمتر ئیتنیکیی ه و پتر وهخۆگره،
ک ه لهبواری
بیولۆژیکــی بێــت .ل ه ســاڵی
لــ ه کاتێکدا ڕاســتیی زاڵبوونی
ه

و
ه
لتووریی
ه
ک
٢٠١٩دا بهرپرســانی ئێرانی زارا
ئیتنیکــی فارس دهشــارێتهوه.
جێگای بهدناوی و
موحهممهدی مامۆســتای زمانی
ئهفســانهیهکی بهربــاو ههیــ ه
سهرشۆڕین و ل ه ژێر
کوردی و داژداری مافی مرۆڤیان
ســهبارهت بــهم بیرۆکهیــ ه ک ه
دهستی ئیمپریالیزمی
خســت ه بهندیخانــهوه .زارا بهوه
دهڵێــت ئێــران کۆمهڵگایهکی
کهلتووریی
تۆمهتبار کرابــوو ک ه “گروپێکی
فــره ئیتنیــک و فــره ئایینیی
فارسیدان شی
لــ ه دژی تهناهیــی نهتهوهیــی
هاوئاههنگــه .دهی کهواتــ ه ئهو
بکهینهوه؟
پێک هێنابوو” .بۆ وێن ه ههندێک
کۆگهراییــهی ئیدیعای دهکهن
ل ه ئهندامانــی ئاکادیمایی زمان
ل ه کــردهوهدا ل ه ئێــران چۆنه؟
نوێنهرانی دهوڵهتی ئێــران ل ه بۆنهکاندا ڕهتی و ئهدهبیاتی فارســی جهختیــان دهکردهوه
دهکهنهوه زمانی کوردی زمانێکی سهربهخۆی ه ک ه خواســتی کهمینهکان بۆ مافی پهروهرده
و بــهرهو زاراوهیهک دایدهبهزێنن .ل ه ســاڵی بــ ه زمانی غهیره-فارســی دهبێت ه هۆی الواز
٢٠١٤دا کۆنســولگهریی ئێــران ل ه ههرێمی بوونــی تهناهیــی نهتهوهیی ،یهکدهســتیی
کوردســتان ڕاگەیەندراوێکی بــاو کردهوه کۆمهاڵیهتی و یهکگرتوویی خاکی ئێران .ئهم
کــ ه زمانی کوردیی ســووک و چرووک کرد .بێزارییــ ه بهرانبهر ب ه خواســتی کورد بۆ ماف ه
کۆنســولگهری ئێران گوتی “زاراوهی کوردی کهلتووری-ئیتنیکییهکانی نیشاندهری ئهوهی ه
زمانێکی ســهربهخۆ نیی ه بهڵکــوو هی زمان ه ک ه ڕێژیمی ئیران و رووناکبیرهکانی شــوناس
ئێرانییهکانــ ه و تێکهاڵوێکــ ه لــه زمانهکانی و زمانــی کوردی وهکــوو دیاردهیهکی بهدناو
عهرهبی ،تورکی و فارسی” .ئهم ه ل ه کاتێکدای ه بهئهمنییهتی دهکــهن و ئهمهش لهژێر ناوی
ل ه بهقهرزوهرگرتنی وشهکان و ئاڵۆگۆڕی زمانی شوناسیی نادیموکراتیکی ئێرانی داسهپاودای ه
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ک ه ڕهههنــدی دهســتوورییانهی کهلتووری
شوناسی فارسی دهشارێتهوه و ههمدیسانیش
بهرههمی دههێنێتهوه (بڕوان ه شێخولئیسالمی
 ،2012سهبارهت ب ه دۆخی زمانی کوردی ل ه
ئێران).
ئهوه ڕاستییهک ه ک ه ئێران گروپ ه ئیتنیکی
و ئایینییــ ه جیــاوازهکان لهخــۆ دهگرێت و
ناســیونالیزمی خهڵکــی ههمیشــ ه هاوگری
ناســیونالیزمی فهرمــی نییــه ،دهوڵهتێــک
ئیدیعــای یهکێتــی لهنێــو فرهچهشــنیدا
دهکات ،بهاڵم لهڕاســتیدا شارومهندی ئێرانی
و شوناســی نهتهوهیی ئیمتیازێکــی تایبهت ه
بــۆ ئاخێوهرانی زمانی فارســی یان ئیتنیکی
فــارس .دهکرێــت بــ ه دروســتی بڵێین ک ه
شوناســی ئێرانی دیکۆڕاسیونێک ه ل ه کۆنتڕۆڵی
سیاســی ،کهلتووری و ئابووریی فارســهکان
بهسـ�هر ئێرانـ�دا(  (�Soleimani & Moham
 .)madpour 2019لــهم بارهیــهوه من کهڵک
لــه کاری “کریشــان کومــار”ی کۆمهڵناس
( )2000وهردهگــرم بــۆ ئــهوهی بــاس ل ه
چۆنیەتیی کارکردنی ناســیونالیزمی ئێرانی
ل ه ئاســتی دروشم و کردهوهدا بکهم .دهکرێت
ناسیونالیزمی ئێرانی لهسهر بنهمای سهروهری
فــارس وهک ناســیونالیزمێکی ئیمپریــال و
میســیونێری ناو بنێن ک ه ئهم ه لهخۆدهگرێت
“پێوهندییهکی لهنێــوان گروپی ئیتنیکی زاڵ
یان ســهرهکی و یهکــهی دهوڵهتی ههی ه ک ه
خــۆی وهکــوو پێبهند و دهروهســتهیهک بۆ
ههندێک ئامانجی گهورهی ئاینیی ،کهلتووری
یان سیاســی دهبینێت (.)Kumar 2000:580
سیاســهتمهداران و ڕێبهرانی فارس زۆربهی
کاتهکان ل ه قس ه کردن سهبارهت ب ه زاڵبوونی
فارســهکان وهکوو شوناس و بواری حاکم خۆ
دهبوێرن و جهخت دهکهنهوه ک ه ئێران واڵتی
بهرههمهێنهری ئاشتی ،برایهتی ،فرهچهشنی و
ئیســامه ل ه جیهانی ئیسالمدا .کاتێک گروپ ه
بهکهمینهکــراوهکان نایهکســانیی ه ئایینی و
ئیتنیکییهکانیان سیاســی دهکهنهوه ،ڕیژیمی

ئێران و ڕووناکبیرهکانیان دهخوازن ئهو کێشهی ه
وهکوو پالنی ســازکراوی رۆژئاوا و زایۆنیزم ب ه
ئامانجی لێپڕژانی ئێران نیشــان بدهن .کۆمار
دهبێژێت ئهگهر گروپی بااڵدهســت بهرپرس
بێت پێویســت ناکات “بۆی ل ه دههۆڵ بدات”
لهڕاســتیدا ئهنجامی ئهو کاره مهترســییهک ه
بــۆ بنهمــای پێگــهی زاڵبوونیــان و ئهگهر
بندهســتبوونی گروپهکانی دیکــ ه بهێنێتهوه
بیریــان ڕهنگــ ه هانیان بدات مشــوورێک ل ه
خۆیــان بخــۆن( .)Kumar 2000:590بــهم
حاڵهوه کاتێک ناســیونالیزمی ئیتنیکی ڕووی
خــۆی دهردهخات ک ه هێزی ســێمبولیکیی
ئیتنیکییهکهی بکهوێت ه مهترسییهوه ،بۆ وێن ه
لهبابهت “کهنداوی فارس” کاتێک عهرهبهکان
دهخوازن ناوهکهی بکهن ه “کهنداوی عهرهب”
دههۆڵــی نوینهرانی ناســیونالیزمی فارســی
زۆرتــر دهنگی دێــت و زاڵبوونی شــارهوهی
فارســی پتر ڕووی خۆی دهردهخات .کاتێک
حهســەنی ڕۆحانی له ســاڵی ٢٠١٣دا وهکوو
ســهرۆککۆماری ئێــران ههڵدهبژێردرێــت،
کوردهکان چاوهڕوانی زمانێکی سیاسیی نوێ
بوون تاکوو ماف ه کهلتووری و سیاســییهکان
ئاســتیان بهرز بێتهوه .بــهاڵم کاتێک بووه ب ە
ســهرۆککۆمار جهختی کردهوه ل ه ئێران تهنیا
یهک شوناســی دهســهاڵتدار ههی ه و ئهویش
شوناســی ئێرانییــەو بهناقایلییــهوه گوتــی
لهژێرهوهی شوناســی ئێرانی ههندێک “ورده
کهلتوور”یش ههیه .پێناســهکردنی ئیتنیک ه
غهیرهفارســهکان وهک “وردهفهرههنــگ”
دهکرێت بهم شــێوهی ه فــام بکرێت ک ه ئهوه
ســتراتێژییهکی سیاســیی ه بۆ بێبهریکردنیان
ل ه ئیدیعــای نهتهوهبــوون و خودموختاری
و ههروهها بهمهبهســتی دانانیان لهژێرهوهی
شوناســی ئێرانــی کۆخوازیــی داســهپاوه.
ئیدیعای کــوردهکان بۆ پهرهپێدانی چهمک و
تێگهیشــتنی ل ه شارومهندی ئێرانی بۆ ئهوهی
بهرباڵوتــر بێتهوه وهکوو پرســێکی تهناهیی
نهتهوهیی ههڵســوکهوتی لهگهڵ دهکرێت ک ه
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بهڕواڵهت پێوهندی گشــتی نێوان گروپهکانی
ئێــران دادهڕزێنێت و پهرتووکیان دهکاتهوه و
بهرژهوهندیی ه ئیمپریالیســتییهکان دهستهبهر
دهکات .هــاوکات حیزبــ ه کوردییهکانیش ل ه
شــهڕ لهگهڵ دهوڵهتی ئێرانیــدان و زۆربهی
کات وهکــوو الیهنێک ک ه ســۆبژێکتیویتهی
سیاســی نیی ه دهبیندرێن و وهکــوو ئامرازی
دهستی ئیسرائیل و ویالیهت ه یهکگرتووهکانی
ئهمریکا دهبیندرێت بۆ ئهوەیک ه ئهو هارموونیی ه
ئیدیعاییهی جیهانی ئیســام کــ ه بهتاڵ ه ل ه
ههر چهشــن ه هیرارشییهکی ئیتنیکی-ئاینیی
وهلهرزه بخات و بشێوێنێت.
ل ه جیهانێکدا جیاوازیی جۆربهجۆر بوونی
ههیه ،یهکسانی و یهکبوونی نهتهوهیی وهکوو
مهترســییهک کار دهکات بۆ ئهو کهســانەی
خۆیان ب ه هی ئــهو نهتهوهی ه نازانن .گهرچی
ئینتما و باوەر بۆ خۆشبژێویی مرۆڤ پێویسته،
دروست کردنی سیاســهتێک لهسهر بنهمای
بهرابهری و یهکســانیش پێویســت ه (Butler
 .)2012لهو جێگایــهوهی زۆربهی دهوڵهتانی
ڕۆههاڵتــی ناوین کێشــهی چهقبهســتوویی
ئیتنیکی-ئاینییان ههیه ،دهتوانن فۆڕمولێکی
دیکــ ه بــۆ چارهســهری کێشــهک ه جگ ه ل ه
دهوڵهت-نهتــهوهی بێبهریان ه دهکار بکهن .بۆ
وین ه ئهوان دهتوانن کهڵک ل ه فێدراســیونێک
لــ ه نهتــهوه جۆراوجــۆرهکان وهرگــرن؛
“شــیمانهکردنی نهتهوهیهک یان کردهوهکانی
ل ه دهرهوهی بهســتێنی کردهوهی بهکۆمهڵ و
گشتی مومکین نییه“ ( .)Butler 2021:146ل ه
ناو چوارچێوهی ئهو فێدراســیونهدا دهسهاڵت
ناتوانێ لهســهر بنهمای خواستی یهک نهتهوه
بێت؛ چونک ه ئهو سیاســهت ه خۆی بهرپرســ ه
بــۆ “فۆرمێکی ژیانی سیاســی ک ه خوازیاری
هاوبهشــیی هێــز و کــردهوهی هاوبهشــی
بهکۆمــهڵ و ههڵوهشــاندنهوهی دهســهاڵت
بــهرهو هێزێکی بهکۆمهڵــ ه و ههروهها خۆی
ب ه بهرپــرس دهزانێت بۆ یهکســانی لهنێوان
پێوهندیی ه نهتهوهییهکاندا”(ههمان سهرچاوه).
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لــهم ڕووهوه وهها فێدراســیونێک دهتوانێت
گرێنگ بێت و ببێت ه هۆی دهســتهبهرکردنی
ڕۆژههاڵتێکی ناوین ک ه دۆستی جیاوازییهکانه،
شــوێنێک ک ه جیاوازیی کهلتووری ،ڕهگهزی
و ئایینــی چــی دیک ه عهیب نییــ ه و چیتر
چاوهڕوانی ئاسمیالســیون بــۆ نۆڕم ه زاڵهکان
نابێتــ ه نرخ و بههایهک بۆ بهدهســت هێنانی
یهکسانی و ڕێز و حورمهت (.)Fraser 2003:7
بهفهرمیناســینی جیاوازییــهکان نابێت تهنیا
لهڕێگهی سیاســهتهوه دیکتــ ه بکرێت جا با
دهوڵهت بێت یان فیدراسیونێک بێت ،خودی
خهڵک نابێت تهنیا وهکوو وهرگرانی پاســیڤی
بهفهرمیناسین و بهڕهواناســین بێن ه بهرچاو؛
بهڵکوو بهشــێوهیهکی بهرچاو ل ه مشــتومڕی
بهڕهواناســین چاالکن .ئهم فۆڕمول ه سیاسیی ه
دهتوانێت پێوهندیگهلێکی بهقازانجی گشــتی
لهنێوان بــواره جیاوازهکاندا دروســت بکات
بهبێ ئهوهی پیویست بێ چهک و توندوتیژی
بــۆ بوون و داواکردنی مافــهکان بێت ه گۆڕێ.
بۆ بهدهســتهێنانی ئهوهش دهبێ یاســاکان،
بایهخهکان و ڕێکخراوهکان پێکهوه کار بکهن
و بیرۆکــهی ســهروهریی ئیتنیکی-نهتهوهیی
ڕهوایی لێ بستێندرێتهوه و ڕێز و قبووڵکردن
و پێکهوهیی یهکســان لهنێوان جیاوازییهکاندا
ههبێــت .بهاڵم جــارێ دهبێ چــاوهڕێ بین
پێکــهوه ژیــان لهنێــوان جیاوازییــهکان ل ه
ڕۆژههاڵتی ناوهڕاســت و جیهانێکی گشتیتر
دهتوانێــت شانســێک بێت بۆ ئــهوهی ببێت ه
“مهرجێک بۆ ژیانی سیاسیی ئێمه“ (Butler
.)2012:23

جیاوازی و یهکسانی
ئهوه ئێم ه بهرهو پرسیاری یهکسانی و جیاوازی
هان دهدا و ههروهها پاڵنهرێک ه بۆ ئهو بیرۆکهی ه
ک ه چ کهسێک شایستهی مرۆڤبوون ه و لهڕێگهی
مافهکان ،ڕهواناســین و ڕێزو حورمهت وهخۆ
بگرێت .لــ ه ڕهههندێکی مێژووییهوه زۆریهک
ل ه خهڵکهکان بههــۆی ئایدیای ه جیاوازهکانی
ساڵی بیست و چوارەم
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کۆگهرایی و نکۆڵی لــ ه دۆخی مرۆڤبوون ڕاو ئــهوهی پێوهندییهکانــی هێــز بگۆڕدرێت و
نراون .کاتێک ک ه گروپگهلێکی بهکهمینهکراو دیموکراتیــزه بکرێت” ل ه باشــترین حاڵهتی
وهکوو کــورد دهڵێن ئهوانیش مرۆڤن بایهخی خۆیــدا ســانتیمانتیاڵیزمێکی هڵۆڵــ ه و لــ ه
ئهوهیان ههی ه وهکوو نهتهوهســهقامگیرهکان خراپتریــن حاڵهتیشــیدا ئیدئۆلۆژیی درۆی
بهفهرمی بناســرێن ،خۆیان بــ ه موددهعی و ســارترییه“ ( .)Phillips 2015:38فیڵیپــس
الیهنگری یهکســانی و عهداڵــهت دادهنێن و زۆر بهباشــی باســی ئهوه دهکات ک ه بۆچی
ی و هیرارشییهی گروپــ ه بهکهمینهکراوهکان پێداگری لهســهر
بهرههڵســتی ئهو دابهشکار 
ک ه بووهت ه هۆی بندهستبوونیان دهبنهوه ،ئهوه جیاوازییهکانیان دهکهن:
ئهگــهر پێشــتر بهشــێوهیهکی ئهمــن
بابهتێکــە ک ه فیڵیپــس ( )2015ب ه وردی ل ه
کتێبهکهیدا بهناوی سیاســهتی مرۆڤ شهن و لــ ه ڕیزبهنــدی و هیرارشــیی هێــزدا
کهوی کردووه .فیلیپس لهســهر ئهم باوهڕهی ه ســهقامگیر بووبێتی ،زۆر ئاســانتره تاوهکوو
ک ه ب ه نکۆڵیکــردن ل ه گرینگیــی جیاوازیی ه تایبهتمهندییهکانی خۆی وهال بنێی؛ ل ه ئاکامدا
ئیحتمالییهکان وهکوو کهلتوور ،ڕهنگی پێست ئهوان لهنێو ناچن و پێویستیان ب ه سهرنجێکی
تایبهتــی نییــ ه چونکــ ه ئهوان
و مهیلی ڕهگــهزی و ئیدیهعای
پێشتر تێکهڵ بهو شت ه بوون ک ه
پێوهندیی ه هاوبهشــهکانی ئێم ه
ل ه جیهانێکدا جیاوازیی
جۆربهجۆر بوونی ههیه،
وهکوو نۆڕمــی مرۆیی فام کراوه
وهکــوو مــرۆڤ؛ ئیدهئالێکــی
یهکسانی و یهکبوونی
( .)Phillips2015:13ئهوه نیشان
ئهخالقیــی بههێز دێتــ ه ئاراوه؛
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دهدات کــ ه چلــۆن کۆگهرایی
چونک ه دهتوانێت وهکوو چهکێکی
مهترسییهک کار دهکات
درۆییــن کاردهکات و خــۆی
گوتــاری لــ ه دژی ئیدئۆلۆژیی
ه
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خۆیان
سانەی
ه
ک
و
ه
ئ
بۆ
لهڕێگــهی دژایهتــی لهگــهڵ
دووبهرهکییانــهی راســیزم و
هی ئهو نهتهوهی ه نازانن.
ئهوگروپ ه دیارانــهی خوازیاری
سێکسیزم کار بکات .ل ه ڕوانگهی
گهرچی ئینتما و باوەر بۆ
جیاوازییهکانیانــن بــۆ ئــهوهی
فیڵیپــس چهمکــی شوناســی
خۆشبژێویی مرۆڤ پێویسته،
گشــتی و هاوبهشــی مرۆیــی دروست کردنی سیاسهتێک ڕهوایی گشتی و ڕێکخراوهیی ،ڕێز
دهبێتــ ه هۆی مهترســییهک بۆ لهسهر بنهمای بهرابهری و و حورمــهت و ڕهنگدانهوهکهیان
بهدهســت بهێنن ههمدیســان
بیرۆک ه و واقعییهتی جیاوازبوون.
یهکسانیش پێویسته
بهرههم دههێنێتهوه .ئهو شتهی
بــۆ وێنــ ه ئهگــهر بخوازیــن
ئیدئۆلۆژیی بااڵدهست ل ه گروپ ه
گروپــ ه بهکهمینهکــراوهکان و
بهڕهگهزیکراوهکان ل ه بهســتێنی هیرارشــی پهراوێزخــراوهکان دهیهوێت ئەســتاندنهوهی
ئیتنیکی-نهتهوهییــدا بمێننــهوه و گلهیی و تایبهتمهندییهکانیانــ ه بــۆ ئــهوهی دۆخــی
گازهندهکانی خۆیان وهال بنێن و لهســهرووی مرۆڤبوون یان دۆخێکی گشتگیر (یونیڤێرساڵ)
ئهوانــهوه بڕوانــن؛ ئهو مهترســیی ه ههی ه ک ه یان پێ بدات؛ ههر ئهو شتهی دهوڵهت-نهتهوه
هــهر لــ ه ســهرهتاوه ئیمتیازێکــی تایبهت بهڕواڵهت پێیان دهبهخشێت .زۆربهی کاتهکان
بــۆ گروپــی بااڵدهســت قایل بیــن (بڕوانه بهشێوهیهکی پێشــبینیکراو گروپ ه دیارهکان
 .)Young1990ئــهوه بهههڵکــهوت نیی ه ک ه دهوڵــهت و خــاوهن هێــزهکان دهخات ه ژێر
گروپ ه پهراوێزخراوهکان بهشێوهیهکی بهرچاو فشــارهوه بۆ ئهوهی پانتاییی یهکسانی زۆرتر
نیگهرانــی التــاوە بێئابڕووییهکهیان و بهڕهوا بــکات تاوهکوو ڕوانگ ه و ئهزموونهکانیشــیان
نهناســرانی جیاوازییهکهیان بن .وتنی ئهوهی قبووڵ بــکات .کاتێک خهڵکانــی بێدهوڵهت
ک ه گروپــ ه پهراوێزخراوهکانیش مرۆڤن بهبێ کێچ دهخهن ه کهوڵی دهوڵهتهوه بۆ ئەوەی کە
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هیرارشیی ئیتنیکی-نهتهوهیی خۆی بهرئاوهژوو دهســتهبهر دهبێت .ل ه ئاکامدا ئهوه لهڕێگهی
بکاتهوه ،دیسان پێناســهی بکاتهوه و بهپێی گۆڕینــی نۆرماتیڤیتیی سیاســیی دهوڵهت-
بایهخ ه نوێیهکان ههڵیسهنگێنێتهوه ،لهڕێگهی نهتــهوهکان و ڕێژیمهکانــی شــارومهندیی
داوهریکردن لهنێــوان عهداڵهت و بێعهداڵهتی هیرارشــییان ه بهدهســت دێت (،)Vali 1998
خۆیــان سیاســی دهکهنــهوه ( )Isin2002و ک ه دهکرێت داهاتوویهکی گشــتگیری نوێی
شکڵی سروشتیی بااڵدهستبوون شهقار شهقار سیاســی شــیمان ه بکرێت ک ه لهســهرووی
بااڵدهستبوون و ژێردهستبوونی سیاسیدایه.
دهکهن (.)Rancière1999
بۆ بزاڤ ه سیاســیی ه غهیره فارســهکان ک ه
بهدڵنیاییهوه بێدهوڵهتبوون وهکوو برینێکی
سیاســی ،ڕووداوێکی بهههڵکــهوت ل ه ژیانی بــۆ ئێرانێکی پلــۆڕاڵ و دیموکراتیک شــهڕ
خهڵکی کــورددا نیی ه بهڵکوو کاریگهرییهکانی دهکهن پێویست ه شوناسی فارسی بخهنهوه ناو
ڕاســتهوخۆی نهتهوهخــوازی کۆلۆنیــال و پارێزگاکانی خۆیان (ئوســتانیکردنی شوناسی
دهوڵهت-نهتــهوه ئینحســارییهکانه( Matinفارســی) و بیکهنهوه ب ه شوناسێکی ناوچهیی
 .)2020یهکســانی دهکرێــت ل ه ســهرووی ل ه ئێراندا وات ه ئهو شوناســهی ک ه ل ه ڕێگهی
ئاسمیالســیون و هێژموونیــی
یهکبوونی نهتهوهیی بهدهســت
کهلتووری کۆگهراییهکهی خۆی
بێــت ئهگــهر ئێم ه بهشــێوهی
ئهوه ئێم ه بهرهو
ساز کردووه ناوچهیی بکرێتهوه.
سیاسی و یاسایی ئهو ڕێکخراوه
پرسیاری
یهکسانی و
تا ئهو کاتهی شوناســی فارسی
و گوتارانــ ه بگۆڕین ک ه حاشــا
و
دا
ه
د
هان
جیاوازی
وهکــوو شوناســی بااڵدهســت
لــ ه جیاوازییهکانــی گروپــ ه
ههروهها
ل ه ئێــران ببیندرێت و یاســای
بندهستهکان دهکهن ،سووکیان
و
ه
ئ
بۆ
ه

رێک
ه
پاڵن
گهمهک ه ل ه مهیدانی نابهرانبهردا
دهکهن و دهیانسڕنهوه ،جیاوازیی
بندهستگهلێک ک ه ههوڵ دهدهن بیرۆکهی ه ک ه چ کهسێک ئهو دایڕێژێت ،غهیره فارسهکان
یهکســانیی گشــتی و بــهڕهوا شایستهی مرۆڤبوون ه ناتوانــن چاوهڕوانی یهکســانی
و لهڕێگهی مافهکان،
بــن ،بهڵکــوو لــ ه پێگــهی بە
ناســین و حورمهت بهدهســت
ڕهواناسین و ڕێزو
قەوڵی فارســەکان “کهمینه”دا
بهێنــن .لهوههــا بهســتێنێکی
حورمهت وهخۆ
دهمێننــهوه و دهبێت چاوهڕوانی
سیاسیدا مرۆڤبوون ،یهکسانی و
بگرێت
خێر ،باوکایهتــی و خێرخوازیی
جیاوازی نابێت وهکوو شــتێکی
دهوڵهتی ئێرانی بــن .ئافڕاندنی
نهشــیاو و دوژمنانــ ه ســهیر
بکرێت( .)Scott1994تا ئهو کاتهی نایهکسانی دهوڵهتی بهرابهریخوازی ل ه ئێراندا پێویســتی
و نکۆڵیکردن ل ه دهوڵهت-نهتهوهکاندا درێژهی ب ه سڕینهوهی ئیمتیازه تایبهتهکانی فارسهکان ه
ههبێت؛ بهدهگمــهن کۆمهڵگایهک دهتوانێت واته ئهو منداڵ ه غهیره فارسهکان وا لێدهکات
ب ه ئاشــتی ،پێکهوه ژیان و سهقامگیرییهکی که بێن ه جیهانێکهوه شوناسهکهیان ،ناوهکانیان،
ههمیشــهیی و بــهردهوام بــگات؛ چونکــ ه مێژووهکهیــان ،ئایینهکهیان ،کهلتوورهکهیان،
نایهکســانی و نکۆڵیکــردن بهســتێنێک بۆ گۆرانییهکانیان و زمانهکهیان سووک ناکرێت
بهرههمهێنانــی شوناســ ه جهمســهرییهکان و یاســاغ نییه ،بهاڵم بوونێکــی نۆرماتیڤی ل ه
دروســت دهکات ئەوسیش ل ه جیهانێکدا ک ه ههمــوو ڕێکخراوهکانــی ئێرانــدا ههیه .ئهوه
گروپ ه دیارهکان خۆیان لهژێر ڕکێفی مافهکاندا ههمان ئهسڵی یهکســانیی بێمهرج ه ک ه ک ه
دهبینــن و ئیمتیــازه تایبهتهکانیش بهنرخی کــوردهکان پێویســت ه بهدواوهی بــن ئهگهر
بهڕهگهزیکــردن و بێێدهوڵهتیــی گروپهکان دهیانهوێت ل ه زوڵم و توندوتیژیی سهرهڕۆیان ه
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ل ه چوارچێــوهی دهوڵهتێکــی ئێرانی دهرباز
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1. privilege
2. gender

پەراوێزهکان
سهرچاوهکان

Bailey, A. (1998). Privilege: Expanding on
Marily Fry’s Oppressioon. Journal of Social
Philosophy, 29(3): 104-19.
Butler, J. (2012). Parting Ways: Jewishness
and the Critique of Zionism. New York, NY:
Columbia University Press.
Scott, J. W. (1994). Deconstructing equalityversus-difference: Or, the uses of poststruc�
turalist theory for feminism. In Steven, S.
(ed.), The Postmodern Turn: New Perspec�
tives on Social Theory (282-298). Cam�
bridge: Cambridge University Press.
Eliassi, B. (2021). Narratives of Stateless�
ness and Political Otherness: Kurdish and
Palestinian Experiences: Cham: Palgrave
Macmillan.
Fraser, N. (2006). Social Justice in the Age
of identity Politics: Redistribution, Recogni�
tion, and Participation. In Nancy, F. & Axel,

29 2722  ساڵی بیست و چوارەم بەهاری63 گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە

تمایزیافتگی کارکردی ،جامعهی جهانی و مسئلهی کورد
(بخش اول -بررسی نظری)

ساسان امجدی  

سؤالی که در این باره باید مطرح شود این است منظور از «تمایزیافتگی
کارکردی» در عرصهی جامعهی جهانی و مهمتر از آن «چیرگی» این نظام
چیست؟ طرح این پرسش آنجا اهمیت مییابد که بخش قابل توجهی از
جوامع کنونی ،جوامع غیردمکراتیک و سلسلهمراتبی هستند که نظامهای
اجتماعی موجود در آنها مانند نظام حقوقی یا حوزهی خصوصی نه بر اساس
تمایزیافتگی کارکردی ،بلکه بر اساس انتظارات و قواعد نظام سیاسی حاکم
شکل گرفتهاند.

مقدمه
ظرفیتها و تحوالت پدیده آمده در بســتر
مفهومــی به نام جامعــهی جهانی ،بار دیگر
«اقلیت»هــای تحــت ســرکوب را بــا این
پرســش بنیادین روبهرو کرده اســت که آیا
آنها میتوانند با توســل به هنجارها ،قواعد
و نهادهــای موجود در عرصــهی جامعهی
جهانی به مطالبات و حقــوق بنیادین خود
دســت پیدا کننــد؟ در ایــن مقاله تالش
خواهد شــد به این پرســش پرداخته شود
که آیا ظرفیتهای پدیده آمده در جامعهی
جهانی مانند انتظــارات و قواعد حقوقی در
خصوص پاسداشت حقوق بنیادین ،میتواند
به ادغام نظامهای اســتبدادی در این قواعد
و نهادهای جهانشــمول منجر شــود و آیا
ملل تحت ســتم در نظامهای اســتبدادی
متأثر از وضعیت نویــن موجود در جامعهی
جهانی میتوانند به تحقق مطالباتشان بر اثر
تئوری «ارجحیت یا تقدم نظام تمایزیافتگی
کارکردی» خوشــبین باشــند یا مسئلهی
«حاشیه در حاشــیهی» جامعهی جهانی با
پیچیدگیهایــی فراتر از [حتی] مناســبات
میان دولتهای استبدادی-جامعهی جهانی
مواجه شده است .در بخش اول این مقاله به
زمینههای نظری این بحث پرداخته خواهد
شد و در بخش دوم آن که در شمارهی دیگر
تیشک منتشر میشــود ،پرسشهای باال به
صورت مشــخص در ارتباط با مسئلهی کرد
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فرضیهی اساسی «تئوری سیستم» این
اســت که جامعهی امروزی یک «جامعهی
جهانی» اســت و ایــن مفهــوم [جامعهی
جهانی] به نوبهی خود بر اساس تمایزیافتگی
کارکــردی ()Funktional Differnzierung
شکل گرفته و این تمایزیافتگی به نظام چیره
در جامعــهی جهانی تبدیل خواهد شــد .بر
اســاس تئوریهای نیکالس لومان جامعهای
به لحاظ کارکردی به تمایزیافتگی رســیده

که این جامعه به زیرسیســتمهای اجتماعی
متفاوت تقســیم شــده باشــد .به عبارتی
نظامهــای متمایز ،از جمله نظام سیاســت،
اقتصاد ،حقوق ،رسانه ،علم ،ورزش ،خانواده،
حــوزه خصوصی ،هنر ،مذهــب و نظایر آن
بر اســاس قواعد و منطق خــود عمل کنند
و نه به صورت سلســلهمراتبی و بر اســاس
هنجارها و برنامههایی که از ســوی یکی از
این سیســتمها ،از جمله سیستم سیاست یا
[]١
مذهب تعیین میشود.
لومــان «تمایزیافتگی کارکــردی» را
نیروی محرکهی توسعهی جامعهی جهانی
میداند .به عبارتی او معتقد است که برای
سیســتمهای اجتماعــی تمایزیافته (مث ً
ال
سیستم علم یا اقتصاد) آنچه تعیین کننده
اســت ،نه مرزهای ملی و حاکمیت سیاسی
دولتها ،بلکــه ظرفیت زمینههای ارتباطی
جهانی میان این سیســتمها میباشــد .به
عنوان مثال نظــام «علم» در نهایت در پی
ایجاد روابط علمی خود در حوزهی جامعهی
جهانی بر اســاس قواعد علمی اســت و نه
الزاماً ایجاد یک شبکهی ملی متأثر از نظام
سیاسی حاکم.
ســؤالی که در ایــن باره بایــد مطرح
شــود این اســت منظور از «تمایزیافتگی
کارکــردی» در عرصهی جامعهی جهانی و
مهمتر از آن «چیرگی» این نظام چیست؟
طرح این پرســش آنجا اهمیت مییابد که
بخش قابل توجهی از جوامع کنونی ،جوامع
غیردمکراتیــک و سلســلهمراتبی[از لحاظ
سیاسی] هســتند که نظامهای اجتماعی
موجــود در آنها ماننــد نظــام حقوقی یا
حوزهی خصوصی نه بر اساس تمایزیافتگی
کارکردی ،بلکه بر اساس انتظارات و قواعد
نظام سیاسی حاکم شکل گرفتهاند.
آیــا لومــان تمایزیافتگــی کارکردی
سیستمهای اجتماعی را به عنوان وضعیت
موجــود در حــوزهی جامعــهی جهانــی
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میدانست ،یا نظریهی «تقدم تمایزیافتگی
کارکــردی در جامعهی جهانــی» صرفاً در
«انتظــارات جهانشــمول» بازتــاب یافته
اســت .به دیگر ســخن ،با توجه به «تقدم
تمایزیافتگی در جامعــهی جهانی» رهایی
از سلطهی نظام سیاســت یا مذهب تا چه
حد بر اســاس تئوریهای موجــود ،که بر
امــکان ادغام این نــوع جوامع در جامعهی
جهانی تأکید میکنند ،تحولی در دسترس
اســت؛ یا تا چه حد انتظارات جهانشمول
میتوانــد در حوزهی خصوصی ،سیاســت
و حقوق به هنجارهای غالب برای زیســت
سیاســی سرکوبشــدگان ،اقلیتها و به
حاشیه راندهشدگان تبدیل شود .به عنوان
مثال این انتظارات جهانشــمول در ارتباط
با مناســبات میان دولتهای غربی (مرکز
در مفهوم جامعــهی جهانی[ )]2و نظامهای
اســتبدادی مانند جمهوری اسالمی ایران
یا ســوریه (حاشــیه در مفهــوم جامعهی
جهانی) ،مطالبــات «اقلیتهای اتنیکی» و
ملل تحت ســتم را دستخوش چه تحوالت
و محدودیتهایــی میکنــد .انتظــارات
جهانشــمول در چارچــوب مرزهای ملی
کشورهای اســتبدادی تا چه حد به ملتها
و گروههایی که در حاشــیهی مناســبات
سیاسی و اقتصادی این جوامع [استبدادی]
قرار دارند ،امکان پیگیری مطالبات آنها به
مثابه مطالباتی فراتر از مطالبات عمومی را
میدهد؟
برای بررسی این موضوع که آیا تحوالت
مبتنی بــر تفکیک نظامهــای اجتماعی از
یکدیگــر (به عنــوان نمونــه تفکیک نظام
سیاست از اقتصاد یا نظام سیاست از سیستم
حقوقــی) در عرصــهی جامعــهی جهانی
میتوانــد در نهایت نظام سلســلهمراتبی
و اســتبدادی دولتهایــی مانند جمهوری
اســامی را در مســیر ادغــام در جامعهی
جهانی قرار دهد و همچنین بررسی وضعیت
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«اقلیتهای اتنیکی» و ملتهای تحت ستم
در مسیر این «ادغام» باید ابتدا به زمینهی
نظری این بحث پرداخت .این مقاله تالشی
اســت برای طرح این پرســشها از منظر
تئوری سیســتم و نظریــهای که در همین
چارچوب موضوع «تمایزیافتگی کارکردی»
را به عنوان ارجحیتی در زمینهی جامعهی
جهانــی معرفی میکنــد .در ادامه به طرح
نظری این مسئله پرداخته خواهد شد و در
بخش دیگری به صورت مشــخص کاربست
ایــن نظریهها در ارتباط با مســئلهی کرد،
دولتهای اســتبدادی و مفهــوم جامعهی
جهانی بررسی خواهد شود.
«تمایزیافتگی کارکردی» و جامعهی
جهانی :بنیانها و نقدهای نظری
لومــان از دو منظــر متمایــز بــه مفهوم
جامعــهی جهانی پرداخته اســت :اول در
ارتباط با پرســشهای پیرامــون نظریهی
«تمایزیافتگــی» و دوم در خصــوص
تفاوتهــای موجــود در ســطوح «تعامل،
ســازمان و جامعــهی جهانــی» .در نظــر
گرفتن این دو مســئله به ایــن دلیل مهم
اســت که تمرکز اصلی در بررسی مناسبات
موجود در جامعهی جهانــی از نگاه لومان
بــا این پیشفــرض نظری در نظــر گرفته
شــده که مناســبات غالــب در جامعهی
جهانی ،مناســبات مبتنی بر «تمایزیافتگی
کارکردی» است.
لومــان در یکی از آثار خــود با عنوان
«جامعــهی جهانــی»[ ]3گرایشــات غالب
جامعهشناسی دربارهی مفهوم جامعه را زیر
ســؤال برده و معتقد است که امروزه برای
توصیف این مفهــوم باید از «یک جامعه»،
یعنی جامعهی جهانی حــرف زد .او پیش
از هــر چیز همســان انگاشــتن جامعه با
مرزهای سیاســی موجود را مورد نقد قرار
میدهــد و تعامالت جهانــی را پدیدهایی
ساڵی بیست و چوارەم
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میداند که قائل به مرزهای موجود نیســت
و برای آن اهمیتی قائل نمیشــود .نکتهی
تعیینکننــده در ایــن باره این اســت که
جامعهی جهانی به ظرفیتی برای گسترش
افق تعامالت و روابــط در عرصهی جهانی
تبدیل شــده اســت« .روندی تکاملی» که
در آن امــکان نهادینهکردن مرزها و قواعد
اجتماعی یکســان برای همهی حوزههای
اجتماعی بسیار مشکل شــده است .یعنی
دیگر نمیتوان جوامعی را تصور کرد که در
آنها حوزههــای مختلف اجتماعی به جای
منطق و برنامه خــود ،از منطق و انتظارات
حوزههای دیگر تبعیت کنند .نظام اقتصادی
منطق خود را میطلبد و به ســختی بتوان
یــک نظام اقتصادی پویــا را در نظر گرفت
که بر قوانین ،انتظــارات و ارزشهای نظام
سیاسی بنیان گذاشته شده است (کما اینکه
وجود چنین جوامعی که در آن سیاست در
پی کنترل دیگر حوزههای اجتماعی است،
نظام اجتماعی را از حالــت متعارف خارج
کرده است).
به دیگر ســخن ما شــاهد گســترش
سیســتمهای اجتماعی هســتیم (سیستم
علم ،هنر ،اقتصاد ،ورزش و  )...که مرزهای
خود را میطلبــد ،مرزهایی غیر از مرزهای
رسمی حاکمیتی ،مرزهایی که نوع دیگری
از مشارکت در امر سیاست ،هنر یا حوزهی
خصوصــی را میطلبــد ،مرزهایــی که در
داخل مرزهــای ملی محــدود نمیماند و
تنها در چارچــوب مفهومی به نام جامعهی
جهانی قرار اســت تحقق یا تکامل یابد .به
این ترتیب تحقق/تکامل نظامهای اجتماعی
تفکیکشده به لحاظ کارکردی تنها در فرم
جامعهی جهانــی ممکن خواهد بود .لومان
معتقد اســت کــه تکامل رونــد «تفکیک
کارکــردی» و تحقق جامعــهی جهانی در
ارتباط متقابــل با یکدیگر قــرار دارند :به
عبارتی جامعــهی جهانــی عینیت همان

تمایزیافتگی کارکردی نظامهای اجتماعی
است.
لومان در این باره اما توضیحی نمیدهد
که آیا منظــور او از تمایزیافتگی کارکردی
در فرم جامعهی جهانی یک وضعیت محقق
شده است یا صرفاً یک انتظار جهانشمول
اســت که قرار اســت به عنــوان انتظارات
غالــب امــکان و ظرفیــت ادغــام جوامع
مختلــف را در جامعهی جهانی فراهم کنند
(آنگونه که نظریهپردازان نئونهادگرایی نیز
معتقدند) .در آثار دیگر لومان اما اشــاراتی
وجود دارد که بر اســاس آن میتواند گفت
او «تمایزیافتگــی کارکــردی در جامعهی
جهانی» را نه به عنوان یک وضعیت موجود
بلکه همچون یک رونــد تکاملی قابل اجرا
معرفــی میکند .این دیــدگاه بیانگر وجود
ظرفیتــی در جامعهی جهانی اســت که بر
اساس آن ایدهی «تمایزیافتگی کارکردی»
قابلیت نهادینهشدن در نظامهای اجتماعی
را پیدا میکنــد .لومان در آثار متأخر خود،
[]4
خصوصــاً در کتاب «جامعــهی جامعه»
بــا جزئیات به ارتباط میــان این دو مفهوم
(جامعهی جهانی و تمایزیافتگی کارکردی)
پرداخته است .او در این اثر به رابطهی این
دو مفهــوم از منظر طرح این پرســش نیز
پرداخته است که چگونه تمایزات اجتماعی
و توســعهی نامتوازن در جامعهی جهانی را
باید تفســیر کرد؟ او همچنین میپرسد آیا
وجــود این تمایزات دلیلی بــر عدم امکان
تحقــق مفهومی به نام جامعهی جهانی و یا
حتی عدم موجودیت آن اســت؟ لومان این
پرسش را با این اســتدالل بررسی میکند
که «تمایزیافتگی کارکــردی» میتواند در
مناطق مختلــف معنای متمایزی داشــته
باشــد .به ایــن معنا که هــر منطقهای در
ابعاد بســیار متفاوت در روند مزایا و معایب
«تمایزیافتگی کارکردی» مشارکت میکند.
به ایــن ترتیــب او تحقــق «تمایزیافتگی
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کارکردی» را منوط به «شرایط و موقعیت»
میداند .شــرایطی که بر اســاس آن ،تنها
امکان تحقق برخی از سیستمهای اجتماعی
ممکن میشود .به عنوان مثال او به مناطقی
اشــاره میکند که در آن الزامات ،شرایط و
منافع ایجــاب کرده که نظام سیاســت از
نظام اقتصادی تفکیک شــود ،اما در همان
شرایط نظام سیاســت امکان تفکیک نظام
حقوقی را نداده اســت .بــا این حال او این
تمایــزات منطقــهای که به عــدم تفکیک
نظامهای اجتماعی در برخی از جوامع دامن
می زند را در تضاد بــا نظریهی «ارجحیت
تمایزیافتگی کارکردی در جامعهی جهان»
میدانــد و بر این باور اســت کــه ایدهی
تمایزرکارکردی در جامعهی جهانی شــکل
غالب تمایــزات موجود در جامعهی جهانی
اســت و همهی اشکال دیگر تمایز از جمله
تمایز سلسلهمراتبی در چارچوب نظامهای
سیاسی مربوط به دولت-ملتها و همچنین
مناســبات پیرامون-حاشــیه در جامعهی
جهانی اشکال ثانویهای از تمایز هستند که
در نهایت متأثــر از تمایز کارکردی قابلیت
تغییر و دگرگونی دارند.
علیرغم این ،تمایز میان مفاهیم «طرد»
و «ادغام» نقش ویژهای در استدالل لومان
ایفا میکنــد .او مینویســد در مناطقی از
جهان که عمدتاً بر اقتصادهای بســته و در
مقیاس کوچک متکیاند ،به دلیل شــرایط
حاکم بر اقتصاد جهانی و سیاســت توسعه،
تفاوت میــان ادغام و طرد بــه عنوان یک
تمایز مرکزی ظاهر میشود (لومان:1998 ،
 .)169یعنــی تضاد میان منطــق اقتصاد
جهانی و اقتصادهای بسته به عاملی اساسی
در ممانعت از ادغام این جوامع در جامعهی
جهانی تبدیل میشــود .چرا که این تضاد
در نهایت مانع از ایجاد شــرایط منطقهای
برای تحقق انتظارات جهانشمول میشوند.
با این حال این مســئله ،لومــان را به این
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نتیجه نمیرساند که «اولویت تمایزیافتگی
کارکردی» در جامعــهی جهانی باید مورد
تردیــد قرار بگیرد .اما دســتکم طرح این
تضاد از سوی او نشــان میدهد که تحقق
«تمایزیافتگــی کارکــردی» در عرصــهی
جامعهی جهانی نه روندی تکاملی-خودکار،
بلکــه وضعیتی اســت که رســیدن به آن
مســتلزم وجــود شــرایط و پیشنیازهای
خاصی است.
به عنوان خالصهای از این بحث میتوان
گفت که لومــان «تمایزیافتگی کارکردی»
را وضعیتی قابــل تحقق در همهی مناطق
جهــان نمیداند ،اما با این حــال آن را به
عنوان یک وضعیت غالب واقعی در جامعهی
جهانی معرفــی میکنــد .وضعیتی که بر
اســاس انتظارات جهانشــمول ،زمینهی
ادغام جوامعی با ســاختار سلسلهمراتبی را
در جامعهی جهانی (با ساختار تمایزیافتگی
کارکــردی) فراهم میکند .بــا این حال با
الهــام از متون قدیمیتر لومان ( )1975در
مورد جامعهی جهانی و همچنین اثر دیگر
او تحــت عنوان «حقــوق بنیادین به مثابه
نهاد»[ ]5میتوان یک پرســش بنیادین در
این باره مطرح کرد که فرضیهی باال تا چه
حد بر اســاس یک بررسی تجربی میتواند
[]6
مستدل و قابل دفاع باشد.
بحثها انتقادی و بسط موضوع
بوریــس هولتســر ( ]7[)2007بــا تأکید بر
تمایزات ساختاری ،تاریخی و تعیینکننده
در مناطق مختلــف جهانی نظریهی لومان
(غالبشــدن تمایزیافتگــی کارکردی در
جامعهی جهانی) را به شــکل جدی مورد
نقد قرار داده است .او مینویسد که نظریهی
سیستمها باید پیش از هر چیز خود را با این
پرسش مواجه کند که آیا «مدرن» توصیف
کردن مفهوم «جامعــهی جهانی» (مدرن
در اینجا به معنای تمایزیافتگی کارکردی)
ساڵی بیست و چوارەم
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میتوانــد اساســاً در این ارتبــاط توصیف
مناسبی باشــد؟ او در ادامه با ارجاع به آثار
لومان مینویسید که لومان برداشتی نسبی
از تحقق کامــل تمایزیافتگی کارکردی در
جامعهی جهانی داشته و اجرای این روند را
مستلزم وجود شرایط خاصی دانسته است،
به طوری که به دلیل طرد (یا ادغام ناقص)
بخش بســیار بزرگی از جمعیت جهانی در
سیســتم تمایزیافتگی کارکردی (اشــاره
به نظامهای اســتبدادی ،بحث حاشــیهی
جامعهی جهانی ،توسعهنیافتگی و نابرابری)
میبایــد از مفهومی تحت عنوان «ابر تمایز
طرد/ادغام» سخن گفته شود.
هولتسر این راهحل لومان را قانعکننده
ندانسته و آن را بسیار انتزاعی میپندارد .او
معتقد است که امکان شمولیت یا ادغام در
جامعهی جهانی و یا به عبارتی قرار گرفتن
در روند تمایزیافتگی کارکردی در بسیاری از
مناطق با توجه به نظام سیاسی و مناسبات
اقتصادی ناممکن اســت .اما او همزمان از
این تز نیز حمایت میکند که طرد کامل از
همه نظامهای اجتماعی موجود در جامعهی
جهانی نیز به نــدرت اتفاق می افتد؛ و این
همان حالتی اســت که بر اساس یک نظام
سلسلهمراتبی بسیار خشــن ،تمایزیافتگی
کارکــردی از باال ،با اعمال ســلطه و نه در
یک فرم بســیار پایدار [بــه لحاظ زمانی؟]
به حالــت تعلیق درمیآید .با این اوصاف او
پیشــنهاد میدهد که نظریهی سیستمها،
تمایــز غالب میــان مرکز-پیرامــون را در
فرضیههای خود لحاظ کرده و بر این اساس
امکان ادغام در نظام تمایزیافتگی کارکردی
جامعــهی جهانــی را به عنــوان وضعیتی
برای مرکز و نه پیرامــون در نظر بگیرد .از
دیدگاه هولتســر این اســتدالل در حالتی
میتواند معقول و مســتدل به نظر برســد
که با الهام از «نظریهی وابســتگی» ،تمایز
میــان مرکز-پیرامون به عنــوان مفهومی

بازتابی و «رابطهایی» در نظر گرفته شــود.
به عبارتی «پیرامون» در ارتباط با «مرکز»
همواره در رابطهای پیرامونی قرار داشــته و
آنچه در حاشــیهی یک مرکــز وجود دارد،
خود میتواند برای دیگــری به عنوان یک
«مرکز» تلقی شــود (این مســئله یکی از
بنیانهای بخــش دوم این مقاله در ارتباط
با مســئلهی کرد را شــکل خواهد داد) .بر
خالف بســیاری از نظریهپــردازان حوزهی
جامعهی جهانی که مفهوم حاشــیه-مرکز
را توصیفی از مفهوم جهانیشدن در دنیای
قدیم میدانند ،هولتســر معتقد اســت که
این تمایز [حاشــیه-مرکز] عالوه بر بازتاب
جنبههای تاریخی توســعه و نابرابری ،این
ظرفیت را دارد که پویاییهای اجرای نسبی
تمایزیافتگی کارکرد در تاریخ معاصر را نیز
توصیف کند .چراکه جوامع درحاشــیه در
حال ادغام نسبی در تمایزیافتگی کارکردی
جامعهی جهانی هســتند و پیرامون به طور
فزایندهای در روند حاشــیهزدایی است و
تمایزیافتگی کارکردی نمیتواند خود را به
مرکز محدود کند .یکــی از جنبههای این
ادغام که برای تأییــد فرضیهی روند ورود
حاشیه به مناسبات تمایزیافتگی کارکردی
از آن نام برده میشود ،پذیرش شکل غالب
حکومتداری در پی جنگ جهانی دوم و یا
سیســتم کارکردی نظام اقتصادی است که
فعالیتهای سودمحور شرکتهای خصوصی
را تا محلههای فقیرنشین کشورهای حاشیه
بسط میدهد.
بــا توجه بــه ایــن واقعیت کــه عم ً
ال
حذف مطلــق «پیرامــون» از نظام مبتنی
بــر تمایزیافتگی کارکردی جامعهی جهانی
ممکن نیســت ،هولتســر اهمیت بیشتری
به ارائــهی مفاهیی میدهد کــه میتوانند
محدودیتهای مربوط بــه «تحقق کامل»
این ادغام را شرح دهند .بر همین اساس او
پیشنهاد میکند که تمایزیافتگی کارکردی
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نه به عنوان مفهومی یک دســت ،بلکه در
ارتباط با سه منطقهی مختلف در جامعهی
جهانی به کار برده شود.
اولین تقسیم بندی او در این باره مربوط
به بخشهایی از جامعهی جهانی اســت که
تمایزیافتگی کارکردی در آنجا غالب شده و
این همان منطقهای اســت که تحت عنوان
مرکز شناخته میشــود .تقسیم بندی دوم
مربوط به «حاشیه» اســت که ما در آن با
وضعیتــی مواجهیم کــه در بهترین حالت
تمایزیافتگــی کارکردی صرفــاً یک نقش
جانبی دارد که به عنوان عامل تداوم مناطق
منــزوی و فضاهــای اجتماعی طردشــده
میتوانــد ایفای نقش کند .یعنی حاشــیه
تا آنجــا در تمایزیافتگــی کارکردی ادغام
میشــود (یا میتواند ادغام شود) که بتواند
تداوم و بقای خود را [این مســئله پیش از
هرچیز در ارتباط با نظامهای اســتبدادی
قابل طرح است] تضمین کند و نه بیشتر.
در نهایت در نظامهای «نیمه پیرامون»
نظامهای کارکردی مانند سیاست ،اقتصاد و
علم از یــک دیگر امکان تفکیک از یکدیگر
را مییابند ،اما همزمــان در خدمت روابط
و ارائــهی خدمات متقابل بــه یکدیگر قرار
میگیرند .یکی از جنبههای مهم بررســی
هولتســر در این باره که برای این یادداشت
اهمیــت دارد ،این پرســش اســت که آیا
تأثیرات تمایزیافتگــی کارکردی بر مناطق
مختلف جهان (بر اساس تقسیمبندی باال)
بیشــتر به تثبیت انتظارات جهانشــمول
(مثــ ً
ا از طریــق پذیرش کنوانســیونها)
محــدود میشــود یا امــکان اجــرای این
انتظــارات نیــز (الزام آور بــودن و اجرایی
شــدن کنوانســیونها) برای بررسی میزان
ادغام این جوامع در تمایزیافتگی کارکردی
جامعهی جهانی اهمیت دارد .آنچه مشخص
است این اســت که انطباق میان هنجارها
و نمادهای جوامع حاشــیه و مرکز در ابعاد
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بسیار ســادهتری قابل تشخیص است .اما
انطباق میــان «عمل و وضعیــت واقعی»
حاشــیه با انتظارات جهانشــمول دور از
دسترس ،متناقض و همراه با پیچیدگیهای
عمدهتــری اســت .در همیــن چهارچوب
ولتسر از تمایز میان ســاختارهای رسمی/
غیررسمی و تقویت ساختارهای غیررسمی
برای حل این تناقض سخن میگوید.
به طور خالصه میتواند گفت حاشــیه
(در اینجــا نظامهــای اســتبدادی) برای
متنفعشــدن از امکانــات و ظرفیتی که در
مرکز ایجاد شــده ،تالش میکنــد قواعد،
هنجارها و نمادهــای جامعهی جهانی را تا
آنجــا که موجودیت و تــداوم او را تضمین
کند ،بپذیرد .همزمان برای رهایی از تبعات
ایــن ن ُرمها و انتظارات (رســیدن جامعه به
تمایزیافتگی کارکردی و از بین رفتن نظام
سلسلهمراتبی و لغو کنترل همهی حوزهها و
نظامهای اجتماعی توسط سیستم سیاست)
دســت به ایجــاد تمایزی تعمــدی میان
ســاختارهای رســمی و غیررسمی میزند.
ســاختارهای رســمی متولی اجرای قواعد
و انتظارات جهانشــمول و انتظارات تجلی
یافته در قواعد و کنوانســیونها میشوند،
بــدون اینکه قرار باشــد ایــن انتظارات به
شــکل واقعی پیادهسازی شــوند؛ و در آن
سو ساختارهای غیررســمی متولی واقعی
تــداوم وضع موجــود و حفــظ موجودیت
سلســلهمراتبی میشــوند .وضعیتی که در
نهایت به تضعیف ســاختارهای رسمی و به
همان میزان تقویت ســاختارها و نهادهای
غیررســمی منجر میشــود؛ شــرایطی در
تضــاد بــا تمایزیافتگــی کارکــردی و در
خدمت تشــدید نظام سلسلهمراتبی ،فساد،
ناکارامدی و سرکوب.
نیکالس هایوتس از دیگر نظریهپردازان
این حوزه به بررســی دقیقتر این موضوع
در ارتبــاط با نظامهای اســتبدادی با نظام
ساڵی بیست و چوارەم
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تمایزیافتــهی کارکــردی جامعهی جهانی
پرداخته اســت کــه در ادامــه جنبههایی
از آن مــورد بحث قــرار میگیرد .هایوتس
( ]8[)2007در این باره که نظام تمایزیافتگی
کارکردی نظام غالــب در جامعهی جهانی
است با نیکالس لومان توافق دارد .اما تفاوت
عمدهی او با لومان آنجا برجســته میشود
که هایوتس بر ماهیت دولتها و نوع تعامل
آنها با تمایزیافتگــی کارکردی تأکید دارد.
او در یکی از آثــارش تحت عنوان «جوامع
ســازمانیافتهی منطقهــای و مناقشــات
آنهــا با واقعیــت تمایزیافتگی کارکردی»
( )2007به بررســی دولتهای استبدادی
و به اصطالح نیمهاستبدادی در کشورهای
پیرامونــی و کنتــرل حوزههــای مختلف
اجتماعــی (از اقتصــاد تا هنــر و حوزهی
خصوصی) از سوی این دولتها میپردازد.
هایوتس معتقد است دولتهای استبدادی
در حوزهی تحت حاکمیت خودشان قادرند
تمایزات کارکــردی را خنثی و حتی آن را
در راســتای منافع خود بــه خدمت گیرند.
او میگوید بســیاری از کشــورها با جهانی
شــدن و منطق تمایزیافتگی کارکردی در
حال دســتوپنجه نرمکردن هستند .با این
وجود آنها نمیتوانند واقعیت این تحوالت
و فشاری که این تمایزیافتگی در راستای از
بین بردن نظام سلسلهمراتبی اعمال میکند
را نایده بگیرند .اما آنهــا قادرند با نهادها
و قواعد دولتی خــود تأثیرات این پدیده را
تحت کنترل خــود درآورند ،منطق اقتصاد
و رســانه را بر ضرورتهــا و انتظارات خود
منطبق کنند و یا با ممانعتهای سیاســی
از روند دمکراتیزهشــدن ساختارها و به این
ترتیــب از تفکیک نظامهــای اجتماعی از
یکدیگر جلوگیری کنند.
آنچه در تحلیــل هایوتس حائز اهمیت
اســت ایــن اســت کــه او «تمایزیافتگی
کارکــردی» را نــه وضعیتــی غالــب در

«همــه جا» بلکــه به عنوان یــک واقعیت
چالشبرانگیــز معرفی میکنــد که اجرا و
تحقــق آن بــا مقاومت شــدید دولتهای
اســتبدادی مواجه شــده اســت .بــه این
ترتیب که آنها به اســتراتژیهای مختلفی
متوســل میشــوند تا پیامدهای ادغام در
نظام سیاســی جهانی را مهار کنند ،به این
ترتیب که هرچه نظام سیاســی اقتدارگراتر
باشد ،بیشتر ســعی در کنترل ساختارهای
ارتباطی در حوزه خود میکند .در بررســی
او خصوصاً کشورهایی حائز اهمیت هستند
که در خارج تصویر یک نظام دمکراتیک از
خود نشــان میدهند و در داخل با توســل
به یــک نظــام کنترلگــر و مداخلهگر بر
همهی حوزههای اجتماعی از جمله سیستم
سیاســت و اقتصاد سلطه یافتهاند .به گفته
هایوتس در چنین کشورهایی که او از آنها
به عنوان «جوامع سازمانیافته» نام میبرد،
همه چیز حول محور ممانعت از جابهجایی
قدرت میچرخد و برای این منظور و کنترل
سیستم ارتباطات (ارتباطات در معنای کلی
آن و نه صرفاً در حوزهی رســانه) نهادهایی
در مقیاس وسیع و با وسواس زیاد تأسیس
شــدهاند تا از ادغام جامعه در تمایزیافتگی
کارکردی و متأثرشدن آن از الزامات چنین
ادغامی جلوگیری کنند.
ویژگــی بــارز چنین جوامع ســازمان
یافتهای «بهرهبرداری انگلی از ســازمانها
توســط شــبکههای شخصی» اســت .این
پدیده به ایجاد شــبکههای قدرتی اشــاره
میکند که شخصیســازی شــده و در پی
اعمال کنترل و ســلطه هستند .شبکههای
قدرتی کــه در خالل ســازمانهای مهم و
سیســتمهای اجتماعی مختلف (و نه صرفاً
در حوزهی سیاســت) ،اعم از اقتصاد ،هنر،
علم و رسانه شــکل میگیرند .به عقیدهی
هایوتس در چنین جوامعی یک میدان تنش
میان شکل خاصی از تمایزیافتگی کارکردی
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(که عمدتاً به عنوان یک نمای بیرونی خود
را به خارج عرضه میکند) و «تمایززدایی»
به معنی ممانعت از تمایزیافتگی کارکردی
و مســدودکردن آن با هدف حفظ ساختار
سلســلهمراتبی در جریــان اســت .او این
وضعیت را به درستی «نوع هیبریدی ادغام
در جامعهی جهانی» میخواند.
تــا آنجا که بــه تمایزیافتگی کارکردی
به معنــای انتظارات جهانشــمول مربوط
میشود ،هایوتس در درجهی اول به حوزهی
سیاست اشــاره دارد .وی در رابطه با نظام
سیاســی جهانی تنها منبع رسمیتیافتهی
واجد مشــروعیت در حوزهی سیاســت را
دمکراســی مبتنی بر انتخابات آزاد میداند.
او همچنیــن توضیح میدهد که چرا برخی
از دولتهایــی کــه کم و بیــش اقتدارگرا
هســتند ،همواره در تالشاند تا خود را به
عنوان دمکراسی مستقر معرفی میکنند .در
چنین نظامهایی علیرغم برگزاری انتخابات،
ســاختار سیاســی طوری ایجاد شده که از
جابهجایی قدرت جلوگیری شود و همزمان
به توهم نظام سیاســی تفکیکشده از سایر
حوزههای اجتماعی و تکثرگرایی دامن می
زند .در چنین شــرایطی احزاب اپوزوسیون
نمیتوانند بخشــی از نظام سیاســتورزی
باشــند ،چراکه کوچکترین شانســی برای
دســتیابی به قدرت سیاســی ندارند .این
اظهــارات بــه ویــژه در مــورد جمهوری
اسالمی ایران صادق اســت که به دلیل به
حاشــیهراندن و حذف اپوزوسیون سیاسی
امکان مشارکت آنها در ساختار قدرت را از
بین برده و به این ترتیب ادغام نظام سیاست
نیــز در هنجارها و انتظارات جهانشــمول
جهت قرار گرفتن در رونــد ادغام در نظام
سیاســی جهانی نیز با بنبست مواجه شده
اســت .این چالش خصوصاً در ارتباط با آن
بخش از اپوزوسیون جدیتر میشود که بر
اســاس منطق و ماهیت متمایزتری از نظام
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حاکم (ســکوالر ،مرکزگریز ،کرد ،تکثرگرا،
زن) عمــل میکند .به عبارتی هرچه امکان
بروز اختالف و درگیری سیاســی به بیرون
از ساختار سیاسی و حقوقی (تحت عناوین
غیرمجاز و غیرقانونی بودن) موجود کشیده
شــود ،امکان تفکیک نظام سیاست از سایر
جنبههای اجتماعی کمتر (تفکیک سیاست
از رسانهی ،هنر ،اقتصاد )...میشود .چرا که
حاکمیت سیاسی به شــدت به زمینههای
الزم بــرای اجمــاع هرچه بیشــتر قدرت
جهــت مقابله بــا گروههــای مختلف که
فرصــت نمایندگی ارزشها و منافع خود را
از دســت دادهاند ،متوسل میشود تا مانع
از جابهجایی قدرت شــود .و این امر همان
ممانعت از تمایزیافتگی کارکردی و ضمانت
بقای نظام سلسلهمراتبی است.
نظام حقوقــی ،حقــوق بنیادین و
تمایزیافتگی کارکردی
پس از بررسی نظریهی «تقدم تمایزیافتگی
کارکــردی» لومان و ارتبــاط این مفهوم با
جامعهی جهانی و نوع مناســبات و روابط
میان این دو مفهوم با دولتهای استبدادی،
اکنــون به ارتبــاط میان حقــوق بنیادین،
مفهوم تمایزیافتگــی کارکردی و جامعهی
جهانــی پرداخته میشــود ،تا در خالل آن
به نقش حقوق بشــر در جامعه [جهانی] و
ارتباط آن با حقوق «اقلیتهای در حاشیه»
پرداختــه شــود ]9[.در این بخــش ابتدا به
درک لومان از سیستم حقوقی در جامعهی
جهانی پرداخته خواهد شــد و در ادامه بر
اساس تئوریهای بتینا هاینتس و کالوس
یاپ به ایدهی لومــان در ارتباط با «حقوق
بنیادین به مثابه نهاد در جامعهی جهانی»
اشارهای انتقادی خواهد شد.
لومــان حوزهی حقــوق را بــه عنوان
سیســتمی اجتماعی تحلیــل میکند که
مانند ســایر نظامهای اجتماعی (سیاست،
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رســانه ،اقتصاد ،مذهب ،هنر و )...به عنوان
یک سیستم کارکردی مستقل ایفای نقش
میکند .شروع این بحث بر این پیشفرض
بنیان گذاشته شــده است که کارکرد نظام
حقوقی بر «تثبیت انتظارات» مبتنی است.
به عقیدهی لومان هنجارهای حقوقی بیش
از آنکه مولد اطمینان در تعیین رفتار باشند،
مولــد اطمینان در انتظاراتی اســت که در
جامعه باید موجود باشد .عملکرد «سیستم
حقوق» بــر دوگانــهی «حق-بیعدالتی»
اســتوار اســت .اما با در نظرگرفتن مبحث
نظری تکامل نظامهای اجتماعی در ارتباط
با توسعهی نظامهای حقوقی این اصل مهم
میباید در نظر گرفته شــود که ارزشهای
حقوقی اساســاً مفاهیم و ن ُرمهایی متغیر و
غیرایستا هســتند و نه ازلی و ذات گرایانه.
آنچه با توجه به مفاهیم نظری تکاملی برای
تجزیه و تحلیل توســعه حقوق مهم اســت
این فرضیهی اصلی است که قانون میتواند
تغییر کند.
ســاختارها و اصــول نرماتیــو در نظام
حقوقی (مانند ســایر نظامهای اجتماعی)
واجد چنان ظرفیتی هســتند کــه بتوانند
خــود را با انتظارات نویــن تطبیق دهند و
اساســاً «باز بودن» و «پذیــرش تغییر» از
ویژگیهــای بنیادین قوانیــن موضوعهی
مدرن میباشــد که نظــام حقوقی را برای
تحــوالت پیــشرو آمــاده میکنــد .این
ویژگــی بنیادین نظام حقوقــی با توجه به
درهمتنیدگی نظام سیاســت و حقوق حائز
اهمیت و تعیینکننده است.
مســئلهی دیگری که درباره انتظارات
نوین در این حوزه باید در نظر گرفته شــود
این اســت که نظــام حقوقی بــا انتظارات
جدیدی در جامعهی جهانی مواجه اســت
که عمدتــاً در حقوق بینالملــل از طریق
کنوانســیونهای حقوقی مدون شده است.
اما همزمان «سیاست» و «حقوق» از جمله

نظامهای کارکردی هستند که تمایل دارند
نوعی هویت ملی به خود بگیرند و با الزامات
حاکمیت سرزمینی و ملی در ارتباط باشند.
بــا توجه به این ویژگیها ،باید به روابط
میان نظام حقوقی و نظام سیاسی بر اساس
مفهوم «همبستگی ســاختاری» پرداخت.
«همبستگی ساختاری» میان نظام سیاست
و حقوق از طریق نهاد ویژهی قانون اساسی
رخ میدهــد .این ارتبــاط مبتنی بر قانون
اساسی میان سیاســت و حقوق ،بر خالف
ایــدهی روابــط سلســلهمراتبی ،موید نوع
دیگری از رابطه میان حوزهی سیاســت و
بنیانهای حقوقی اســت .از طریق این فرم
از همســبتگی که با عاملیت دولت ممکن
میشود ،دیگر اشکال پیوند میان سیاست و
حقوق مانند بهرهبرداری حقوقی از سلطهی
سیاســی و قدرت یا قانونیکــردن ترور و
ســرکوب به منظور حفظ قدرت غیرممکن
میشود ]10[.بر اساس دیدگاه لومان این نوع
از رابطــهی قانون و سیاســت در جامعهی
جهانــی (یعنــی در تعامــات و ارتباطات
با جهتگیــری جهانی) مدلــی متفاوت از
مدل کالســیک نظام بینالملل است که بر
اســاس حقوق بینالملل تنظیم شده است.
یعنی حقــوق موردنظر در جامعهی جهانی
مفهــوم و وضعیتی فراتر از معاهدات معتبر
بینالمللــی میان دولتهاســت و پیش از
هر چیز تلقیای اســت از نرمها و انتظارات
حقوق جهانی .او اگرچه به این مهم معترف
اســت که در جامعهی جهانی فقدان نظام
متمرکــز قانونگذاری و قضایی وجود دارد،
با این حال از قواعد حقوقی جهانشــمولی
حرف میزنــد که تمرکز بــر نقض حقوق
بشــر را یکی از مهمترین شاخصهای نظام
حقوقی جهانی میداند.
در ارتباط با پرســشهای مطرحشده در
این مقالــه و رابطهی نظامهای اســتبدادی
و اقلیتهای تحت ســلطهی آنهــا با قواعد
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حقوقــی جهانی ،تأکید بر یکی از آثار اولیهی
لومان تحــت عنــوان «حقــوق بنیادین به
مثابه نهــاد» که تا حد زیــادی در مطالعات
جامعهشناسی و جامعهشناسی حقوق نادیده
گرفته شده ،میتواند حائز اهمیت باشد .در این
اثر بسیار مهم ،لومان کارکرد حقوق بنیادین
را نهنتها تضمیــن حقوق فردی و آزادیهای
فردی و به عبارتی ممانعت از تجاوز دولت به
آزادی تصمیــم گیری و عمل فرد ،بلکه فراتر
از آن وظیفهی حقــوق بنیادین را محافظت
از «نظامهای اجتماعــی کارکردی» در برابر
تجاوزات نظام سیاست میداند.
بر اساس این دیدگاه ،حقوق بنیادین از
تمایزیافتگی کلیت نظام کارکردی (تفکیک
سیاست از سایر حوزههای اجتماعی) و غلبه
نظام سیاســی بر ســایر حوزهها محافظت
میکند .یعنی ایــن کارکرد حقوق بنیادین
اســت که از ایجاد نظام سلســلهمراتبی در
جامعه جلوگیری و از مداخلهی سیاســت
یــا مذهب یا نظام اقتصــادی در هر یک از
حوزههــای اجتماعی دیگر ممانعت به عمل
آورد .بــه عنوان مثال اصل برابری به عنوان
یکی از قواعد مهم حقوق بنیادین نهتنها در
راستای منافع فرد قرار دارد ،بلکه همزمان
اســتقالل نظام حقوقی در برابر مداخلهی
دولت (نظام سیاسی) را نیز تضمین میکند
که این خود موید تفکیک نظام سیاست از
نظام حقوقی میباشد.
بر اســاس این پیشزمینــه میتوان به
طرح این پرســشها پرداخــت :اول) آیا (و
تا چه حد) میتوان ایــن مالحظات لومان
در کتاب «حقوق بنیادیــن به مثابه نهاد»
که مبتنــی بر نظام حقوقی کشــور آلمان
تألیف شــده را به عرصهی جامعهی جهانی
و مقولهی حقوق بشــر تعمیــم داد؟ دوم)
از این بحــث ،یعنی ارتبــاط میان حقوق
بنیادیــن ،تمایزیافتگی کارکردی ،انتظارات
جهانشمول و جامعهی جهانی میتوان چه
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نتایجی استخراج کرد؟
بتینــا هــــــــاینتس ( )2015از
جامعهشناسان مطرح سوئیسی در حوزهی
تئوریهای جامعهی جهانی ،معتقد اســت
کــه از این اثر لومان یعنی «حقوق بنیادین
به مثابه نهاد» میتواند مولد یک چهارچوب
نظری نوین باشد و آن را برای موضوع حقوق
بشر به کار برد .این استفاده برای هاینتس
بیش از هرچیز با پرسشهای زیر در ارتباط
اســت :برای لومان حقوق بنیادین به عنوان
یک نهاد در نظر گرفته شــده است که این
همسان انگاری به این پرسش دامن می زند
که در نظر گرفتن حقوق بنیادین به عنوان
نهاد ،در رابطه با حقوق بشــر در جامعهی
جهانی چه معنایی دارد؟ آیا حقوق بشر نیز
یک نهاد در عرصهی جامعهی جهانی است
که میتوان انتظار داشــت در حول آن یک
اجماع جهانی به وجود بیاید؟
پرسش دیگری که در این باره میتوان
مطرح کرد این است که آیا تدوین و لحاظ
کــردن حقوق بشــر در حقــوق بینالملل
گامی مهم در نهادینهســازی اجتماعی این
موضوع اســت یا خیر؟ این پرسش به این
دلیل اهمیت دارد که لومان نهادینهســازی
را با قاعدهمندســازی (تألیــف قانون و یا
نهاد) همســان نمیداند ،بلکه آن را تثبیت
انتظــارات در عرصــهی جامعــهی جهانی
میدانــد و بر همین اســاس و در ارتباط با
حقوق بنیادین ،لومان معتقد است که تدوین
حقوقی (به عنوان مثال تدوین معاهدات و
کنوانســیونهای حقوقی) مسئلهای است
متأثر از نهادســازی اجتماعی و مقدم بر آن
و نه برعکس.
پرســش دیگری نیز که برای این مقاله
اهمیــت دارد ایــن اســت که تــا چه حد
حقوق بشر مســتلزم تمایزیافتگی کارکرد
در جامعهی جهانی و عمومیت آن اســت.
یعنــی مادامی که در جوامع در حاشــیه و
[]11
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استبدادی ،شــرایط الزم برای تمایزیافتگی
کارکردی وجود نــدارد و یا دولتها از بروز
چنین تحولی جلوگیــری میکنند ،چگونه
میتوان انتظار داشــت که نهادینهســازی
حقــوق بنیادین و حقوق بشــر بــه عنوان
مهمتریــن شــاخصهای نظــام حقوقــی
جامعهی جهانی صورت پذیرد.
بر اســاس این مباحــث در بخش دوم
این مقاله که در شمارهی پیشروی تیشک
منتشــر خواهد شد به این موضوع پرداخته
خواهد شــد که آیا انتظارات جهانشــمول
جامعــهی جهانــی واجد چنــان ظرفیتی
هســتند که نظام اســتبدادی مانند ایران
را در مســیر تمایزیافتگــی کارکردی قرار
دهــد؛ آیا رعایت حقــوق بنیادین ،پیش از
نهادینهســازیِ اجتماعی آنهــا و صرفاً بر
اســاس تدوین قوانین موضوعه میتواند به
تغییر جایگاه اجتماعی و سیاســی جوامع
در حاشــیهی نظامهای استبدادی (حاشیه
در حاشــیه) شــود و اینکه آیا مســئلهی
کرد به عنــوان وضعیتی در «حاشــیهی»
نظامهــای اســتبدادی میتوانــد متأثر از
انتظارات نهادینه شده در عرصهی جامعهی
جهانی به مطالبات حقوقی و سیاســی خود
نزدیکتر شود یا این ظرفیت [تمایزیافتگی
کارکردی در جامعهی جهانی] در راســتای
انطباق مبارزات رهایی بخش در چهارچوب
قواعد حقوقی مورد انتظار جامعهی جهانی
کارکــردی دوگانــه پیدا کرده که اساســاً
پیچیدگیها و شــرایط گروههای اتنیکی و
ملی تحت ســلطه در جوامع استبدادی را
لحاظ نمیکند.
در بخش دیگر این مقاله ،مسائل نظری
مطرح شــده [در بخــش اول] در ارتباط با
مســئلهی کرد در زمینهی جامعهی جهانی
و نظامهای اســتبدادی مورد بررســی قرار
خواهد گرفت و تالش خواهد شــد نسبت
ایــن مفاهیم با یکدیگر مشــخص و از این

منظر به موضوع طرد-ادغام مســئلهی کرد
بر اساس انتظارات جامعهی جهانی و تقدم
تمایزیافتگی کارکردی پرداخته خواهد شد.
پینوشت
هــر جا در این مقالــه از مفهوم «تمایزیافتگی کارکردی» اســتفاده
میشــود ،منظور تفکیک نظامهای اجتماعــی از یکدیگر ،عدم وجود
سلسله مراتب و عدم امکان کنترل سایر حوزهها توسط نظام سیاست
است .وجود دمکراسی ،انتخابات آزاد و امکان تضمین حقوق بنیادین
از جمله مصادیق رسیدن یک جامعه به تمایزیافتگی کارکردی است.
بدیهی است که در اینجا منظور از مرکز-حاشیه اشاره به تمایز میان
جوامع موجود بر اســاس نسبت آنها با قدرت ،هنجارها و قواعد تعیین
کننده در جامعهی جهانی است.
)„Die Weltgesellschaft“ (1975
Luhmann, Niklas (1998): Die Gesellschaft der
Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Luhmann, Niklas (2009 [1965]): Grundrechte als
Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie.
5. Aufl., Berlin: Duncker & Humblot.
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Gesellschaften“ und Ihre Schwierigkeiten mit der
Realität der Funktionalen Differenzierung. In:
Soziale Systeme 13(1-2), S. 160-172.
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و جامعهی جهانی در بخش دوم این مقاله در شــمارهی بعدی نشریه
تیشک منتشر خواهد شد.
در اینجا بحث بر ســر نظامهای کارکردی تفکیک شده از یکدیگر و
نه مبتنی بر سلسله مراتب است .وگرنه بدیهی است که قانون اساسی
در نظامهای اســتبدادی میتواند به هر یک از اشکال ترور و سرکوب
جنبهی قانونی ببخشد.
Heintz, Bettina (2015): Die Weltgesellschaft und
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globalen Leitwerts. Frankfurt am Main, New
York: Campus, S. 21-64.
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گۆڤاری تیشک:
خەباتی ژێرزەمینیی سامیزداتێک لە کوردستانەوە
شاهۆ زەنگەنە

لە ڕوانگەی زاڵ بەسەر گۆڤاری تیشکدا ،کوردایەتی
ئایدیۆلۆژییەکی دژەکۆلۆنیالیستییە کە تیایدا بەرەوڕووی هەر
جۆرە ستەمێک دەبێتەوە کە مرۆڤی کورد دەکاتە بندەست و
خاکی کوردستانی لە ڕێگەوە داگیر دەکرێ .لە هەمان کاتدا
کوردایەتی بە پرسەکانی دیکەی وەکوو چینایەتی ،جێندەری،
ژینگەیی و ئایینی جومگەبەندی کراوە و نرخەکانیان لەگەڵ
پرسی نەتەوەیی هاوئاهەنگ بووە.

پێشکەشە بە هاوڕێی پێشمەرگەم:
ناسر مورادی
پێشەکییەکی مێژوویی
بــە نەمانی یەکیەتی ســۆڤییەت وا گومان دەکرا
چیتر بــاوی ئەو گۆڤــارە نهێنییانــە نەماوە کە
مەکــۆی دەنگی ئــازاد و دژبــەری ئایدیۆلۆژیی
فەرمیــی دەوڵەتێــک بــن .چونکە لــە زۆربەی
دێموکراســییەکاندا هــەوڵ دراوە ،ئەگەرچــی
بەڕواڵەتیــش بێ ،لەگەڵ بیرۆکــە جیاکاندا هەڵ
بکرێ و لە هەمان کاتیشــدا بە هاتنە ئارای تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان و بالگە سیاسییەکان بەرەبەرە
دەوری گۆڤارە نهێنییەکان کەم و کەمتر دەبووەوە.
بەاڵم لەم ساتەوەختەدا کە هەست دەکرا نووسین
وەک کردەوەیەکــی شۆڕشــگێڕانە النیکــەم لە
چوارچێوەی گۆڤــاردا بەهایەکی ئەوتۆی نەماوە،
گۆڤاری تیشــک لەدایک دەبێتــەوە و لە فەزای
ڕۆشنبیریی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا بەرگرییەکی
نوێ لــە بیری کوردایەتــی دەکا .ئەگەرچی ئەم
گۆڤارە لە الیــەن دەزگای پــەروەردەی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە دەردەچێ ،بەاڵم
کاتێک ســەیری نووســەران و خوێنەرانی گۆڤار
دەکەیــن بۆمــان دەردەکەوێ گۆڤاری تیشــک
زیاتــر لە گۆڤارێکی ژێرزەمینی دەچێ و هەڵگری
تێگەیشــنێکی ڕادیکاڵ بۆ ڕزگاری کوردستان و
سڕینەوەی ستەم لەسەر مرۆڤی کوردە.
گۆڤاری تیشــک بەو مانایــە باڵوکراوەیەکی
ژێرزەمینییــە چونکــە بەشــێکی بەرچــاو لــە
نووســەران ،وەرگێڕان و هاوکارانــی ئامادەکاری
گۆڤــار (بەشــەکانی هەڵەچنی ،دیزایــن ،تۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان و ســایت) بە نــاوی خوازراو
لەگەڵ گۆڤار هاوکاری دەکەن .هەروەها نووسەران
و هاوکارانی دیاســپۆراش ڕەنگە بە قورساییەکی
زیاتــرەوە ئەو دەســتەیە پێک دێنــن کە لەبەر
کێشەی سیاســی لە زێدی خۆیان ئاوارە بوون و
لە ڕێگەی نووســینەوە دەیانەوێ دەالقەیەک بۆ
ڕزگاری کوردستان بکەنەوە .بەشێک لە نووسین
و ئامادەکارییــەکان لە ئەســتۆی پێشــمەرگەی

حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە .جێــی
ئاماژەیە ئەگەرچــی تێکنۆلۆژیی نوێ توانیویەتی
بەربەســتەکانی گۆڤارێک بە شــێوەی چاپکراوە
تێپەڕێنێت ،بەاڵم بێگومان نوسخەیەکی کاغەزی
لە گۆڤاری تیشــک ،ئەگەر لە ڕۆژهەاڵت دەست
کــەوێ ،دەبێ لــە کتێبخانــەی نــاو ماڵەکاندا
بشــاردرێتەوە و بەشێوەی نهێنی و زۆر بەدژواری
باڵو بکرێتەوە.
ئەگــەر ســەرەتا بیــر لە جۆرێــک گۆڤاری
نهێنــی بکەینەوە کە لە ئەدەبیاتی سیاســیدا بە
ناوی ســامیزدات ناســراوە ،بۆمــان دەردەکەوێ
چاالکــی ئەم جــۆرە گۆڤارانە زیاتر بــۆ قۆناغی
شــەڕی ســارد و لە ناو واڵتانی سوسیالیســتیی
بلۆکی ڕۆژهەاڵت دەگەڕێتــەوە .لە ژێر هێژمونی
بیرۆکــەی زاڵی یەکیەتی ســۆڤییەتدا هەر جۆرە
نووســینێک دەبوایە بە ژێر سانســۆردا تێپەڕابا و
هەر ئەم دۆخە داخراوە جێیەکی بۆ هەناسەدانی
بیرۆکەی جیا و ئازاد نەدەهێشــتەوە .سامیزدات
( Samizdatیــان  )Samesbyaizdatبــە مانای
وەشــانخانەی تایبەت بەخۆ دێــت و لە بەرانبەر
وشەی ڕووسیی گۆسیزدات ( )Gosizdatدانراوە
کە واتای وەشانخانەی دەوڵەتی هەیە .لە ڕاستیدا،
بە گۆڕینی پێشگری گۆس ( )gosکە کورتکراوەی
دەوڵەت یا حکومەتە بە پێشــگری ســام ()sam
کە واتــای "خۆ"ی ( )selfهەیە ،نیشــان دەدرا
کــە لە جیاتی دەوڵەت" ،من" ئەو کەســەیە کە
مافێکی بنچینەیی هەیە و ئازادە چی بخوێنێتەوە
و بنووســێ و ،چۆن بیر بکاتەوە ]١[.ئەو گۆڤارانەی
کە بە شــێوەی نهێنی لە بلۆکی ڕۆژهەاڵت باڵو
دەبوونەوە ،بێگومــان کاریگەرییەکــی گرنگیان
لەســەر بیچمگرتنی فکری دژبەرانــەدا هەبووە.
ئاشــکرایە ،کاریگــەری پیشەســازی چــاپ و
باڵوبوونــەوەی کتێب بە ســەر شۆڕشــەکاندا بۆ
ســەدەکانی ڕۆشنگەری و شۆڕشــی فەڕانسەش
دەگەڕێتەوە .واتە هەر لە قۆناغی ڕۆشــنگەرییەوە
بیرۆکــەکان لە ڕێگــەی پیشەســازیی چاپ و
وەشــانخانەکانەوە دەگوازرانــەوە و کاریگەرییان
[]2
لەسەر فکر و ڕەفتاری مرۆڤەکان دادەنا.
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لــە کۆتاییەکانی دەیــەی  ١٩٥٠بەدواوە تا
ڕووخانی سیستەمی سیاســی ئابووری یەکیەتی
سۆڤییەت دەیان گۆڤاری دژبەرانەی ئایدیۆلۆژیی
فەرمی لە ئەورووپــای ناوەندی و ڕۆژهەاڵت باڵو
دەبووونەوە .لە توێژینەوەیکدا بە ناوی دەنگەکانی
ئازادی :سامیزدات بەشــێکی گرنگ لە ئارشیڤی
ئــەم گۆڤارانە کــە لە الیەن ڕادیــۆی ئازادی لە
مونیخ کۆکراوەتەوە ،شیکارییان بۆ کراوە .لە کۆی
 ٦٦٠٧بابەت کە پۆلینبەندییان بۆ کراوە٥٤٩٠ ،
بابەت پێش لە دەســەاڵتی گۆرباچۆف نووسراون.
ئەگەر سەیری دابەشکاریی بابەتیانەی ئەم وتارانە
بکەیــن زیاتر ئاگاداریی ئــەو بیرۆکانە دەبین کە
لەو ســەردەمەدا هاندەری نووسەران بوون تا لە
دەرەوەی ئایدیۆلۆژیی "ڕێیالیزمی سوسیالیستی"
(کە وەک ڕوانگەی فەرمیی یەکیەتی ســۆڤییەت
سەبارەت بە سیاسەت ،هونەر ،ئایین و ئەدەبیات
ســەیر دەکرا) بنووســن و لە دەرەوەی دەزگای
سانسۆردا بیرۆکەکانی خۆیان باڵوی بکەنەوە.
لە کــۆی ئــەو وتارانەی کە بە پشــتگیری
کتێبخانــەی کۆنگــرەی ئامریــکا لە ئارشــیڤی
ڕادیۆ ئازاددا تۆمار کراون ســێ مژاری سەرەکی
نایسۆنالیزم ،ئایین و سیاسەت زۆینەی وتارەکان
لەخــۆ دەگــرن .لەوانــدا  ٩٩٣( ٪١٧بابەت) بۆ
بابەتی ناسیۆنالیســتی تەرخان کراون کە تیایدا
ناســیۆنالیزمی جــووەکان ( ،)٪٣٩.٢ئوکراینــی
( )٪٢٣و تارتارەکانــی کرایما ( )٪١١.٨زیاترین
بەشــی وتارەکانیان پێک هێناوە .مژاری ئایینی
ڕێژەیەکــی کەمێک زیاتر لە ناســیۆنالیزم لەخۆ
دەگرێ کــە بریتییە لە  )١٠٤٧( ٪٢٠بابەتەکان
و تیایدا لقی باپتیســتی ئایینزای پرۆتێســتانی
مەســیحییەت ڕێــژەی ( )٪٤٥.٧و ،ئایینــزای
ئۆرتۆدۆکــس ( )٪٢١.٤کــۆی وتارەکانــی ئەم
مژارە پێک دێنن .بەشــی هــەرە گرنگی بابەتی
سامیزداتەکان بۆ مژاری سیاسەت تەرخان کراوە
[]3
کە کــۆی  ٣٢٤٨( ٪٦٢بابەت) لەخۆ دەگرێ.
لــە هەمان کاتدا گفتوگۆ و ڕەخنەیەکی بەردەوام
لە نێوان ســێ بەرەی سوسیالیست ،دێموکرات و
ناســیۆنالیزمی سالڤۆفیل لە گۆڤارەکان بۆ ماوەی
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چوار دەیە لەئارادا بووە .بە باوەڕی سوسیالیستەکان
ئایدیۆلۆژیی مارکسیزم  -لێنینیزم هێشتا دەیتوانی
ڕێگەچارەیەکی بــۆ دەربازبوون لــە قەیرانەکان
هەبێ ،بە مەرجێک لە ســتالینیزم ڕزگار بکرێ.
ئەگەرچی لــە دوای ڕووداوەکانی بەهاری پڕاگی
 ١٩٦٨و ســەرکووتی بیرۆکــەی "ڕووخســاری
ئینسانیی سوســیالیزم" ،زۆربەی الیەنگرانی ئەم
بیرۆکەیە تووشــی ڕەشبینی بوون؛ پاش بەهاری
پــڕاگ بەرەی دێموکراتــەکان زیاتر بەهێز بوون
و لــە ژێر کاریگەری ئایدیۆلۆژیی دێموکراســیی
لیبڕاڵــی ڕۆژئاوایی دەیانویســت سیســتەمێکی
کۆمەاڵیەتی سیاســی نوێ لە بلۆکی ڕۆژهەاڵت
دابمەزرێنن .یەکێک لە تایبەتمەندییە گرنگەکانی
ئەم بەرەیە ڕەتکردنــەوەی خەون و ئایدیالەکانی
سوسیالیســتەکان بوو؛ هەروەها ســاڤۆفیلەکان
دژایەتی کولتووری ئەورووپای ڕۆژئاوایان دەکرد.
ئــەو گۆڤارانەی کە لە چوارچێوەی بیرۆکەی
باڵوکــەرەوەی ســامیزداتدا دەردەچــوون لــە
مژاری سیاســەتەوە بگرە تا بابەتە هونەرییەکان
هەوڵیــان دەدا لە دەرەوەی ئــەو فکرە فەرمییە
ڕێگەپێدراوانــەی کــە دامودەزگاکانی یەکیەتی
ســۆڤییەت (هەروەها لە چێکێسلۆڤاکیان ،پۆلەند
و مەجارستان بانگەشەیان بۆ دەکردن) ،چاالکی
و بیرۆکــەی خۆیان پەرە پێ بدەن .لەڕاســتیدا
ئەوان لە ڕێگەی فکری جیا و ئازاد و بەشــێوەی
نافەرمــی بناغــەی ئایدیۆلۆژی زاڵیــان لەرزۆک
دەکرد و دەبوونــە هەوێنی ئەو بزووتنەوانەی کە
لە کۆمەڵگای مەدەنیدا ساز دەبوون و لە ئەنجامدا
بەرەبــەرە بنەمایەکی فکری و شۆڕشــگێڕانەیان
لەناو کۆمەاڵنی خەڵکدا ساز دەکرد.
پێکهاتەی گۆڤاری تیشک
ئەگەرچی بیرۆکەی ســەرەتایی گۆڤاری تیشــک
بۆ ساڵەکانی  )١٩٦٧(١٣٤٧-١٣٤٦دەگەڕێتەوە،
بەاڵم ئەم گۆڤارە بەشــێوەی ڕێکوپێک لە ســاڵی
 )١٩٩٨( ١٣٧٧چاپ و بــاو کراوەتەوە و تاکوو
ســاڵی  )٢٠١٩( ١٣٩٨ســەرجەم پەنجا ژمارەی
کەوتووەتە بەر دیدی خوێنەران .هەڵبەت ئەوەی
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لەم وتارەدا گرنگی پێ دەدرێ شیکاری وەرزی نوێی
گۆڤاری تیشکە کە لە ماوەی سێ ساڵدا (-١٣٩٨
 )٢٠٢١-٢٠١٩/١٤٠٠بەشــێوەی وەرزنامە و ١٢
ژمارەی لێ بــاو کراوەتەوە (ژمارەی  ٥١تا .)٦٢
هەر ژمارەیەکی گۆڤاری تیشــک لە پێنج بەشی
سەرەکی تیۆریی ،شــیکاری ،وتووێژ ،وەرگێڕان و
هەڵسەنگاندنی کتێب پێکهاتووە و هەوڵ دراوە لە
هەر ژمارەیەکدا تەوەرێکی ســەرەکی بۆ وتارەکان
تەرخان بکرێ .ســەرەڕای ئەم بەشانە ،لە ژمارەی
 ٥٣بەدواوە پاش وتاری سەرنووســەر ،بەشێک بە
ناوی "ســەکۆ" دەبیندرێ کە بۆ وتاری کەسێکی
شــارەزا تەرخان کراوە تا لە دەرەوەی دەســتەی
نووسەران دەرفەتێک بۆ ڕوانگەیەکی نووسەرێکی
شــارەزا بڕەخسێ کە لەســەر تەوەری سەرەکی
بیرۆکەی خۆی باڵو بکاتەوە.
ئەگەر ئاوڕ لە دەستەی نووسەران و نووسەرانی
گۆڤاری تیشــک بدەینەوە بەڕوونی دەردەکەوێ
کە چوار دەســتە نووسەر زۆربەی نووسینەکانیان
بەرهەم هێناوە )١( :نووســەر و وەڕگێڕ بە ناوی
خــوازراو ( )٢نووســەر و ئــەو وەرگێڕانــەی لە
دیاســپۆرا دەژیــن ( )٣ئەو نووســەرانەی کە لە
یەکێک لــە حیزبەکانی ڕۆژهــەاڵت ئەندامن یا
الیەنگرییــان هەیە و لە باشــووری کوردســتان
نیشتەجێن و ( )٤نووسەرانی پارچەکانی دیکەی
کوردســتان کــە زۆربەیــان خەڵکی باشــووری
کوردســتانن .دیارە دەســتەی یەکــەم و دووەم
بەشــی هەرە زۆری وتارەکانیان بەرهەم هێناوە.
لــە ڕووی الیەنــی فیکری نووســەرانەوە ئەگەر
گرێدراوەیی پێشــتر و ئیســتایان ســەیر بکرێ
(ئەوانــەی کە بە نــاوی خۆیانەوە نووســیویانە)
دەکــرێ بگووترێ لەوانەی لە دیاســپۆرا دەژین
بەشێکیان ئەو ئاکادیمیســییەن و خوێنەوارانەن
کــە لە قۆناغێکــی ژیانیاندا لەگــەڵ یەکێک لە
حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت و ئێــران هاوکارییان
هەبووە .هەر ئەم تایبەتمەندییە گۆڤاری تیشکی
لــە بۆڵتنێکــی حیزبی دەرباز کــردووە کە تەنیا
یەک جــۆرە بیرۆکەی تێدا بــاو بکرێتەوە و لە
هەمان کاتدا فرەڕەنگییەکی سەرنجڕاکێشی پێوە

دیارە .بەاڵم ئایا دەکرێ گۆڤارێکی "شــیکارانەی
کۆمەاڵیەتی – سیاســی" شــەبەنگێکی فیکری
لەخۆ بگرێ کە ڕەنگە لە سەرەنجی یەکەمدا لێک
نزیک نەبن یا پێکناکــۆک بێنە بەر چاو؟ هەوڵ
بۆ واڵمدانەوە بەم پرســیارە ،منی بەرەو ئەوە برد
کە بەوردی ناوەڕۆکی هەر ژمارەیەکی گۆڤار شی
بکەمەوە تا لەوە تێبگەم کە ئایا گۆڤاری تیشــک
پشتگیری لە ئایدیۆلۆژییەکی تایبەت دەکا یا نا.
بەر لــەوەی ئەنجامەکانــی لێکۆڵینەوەکەم
شــی بکەمەوە ،باشــترە ئاوڕێک لەو شــوێنانە
بدەینەوە کە لە گۆڤاری تیشــکدا بەڕوونی باس
لە الیەنی فکــری و ئایدیۆلۆژیی گۆڤار کراوە .لە
دوو کورتەنووســینی سەر سایتی گۆڤاری تیشک
دەکــرێ هەندێــک ئاماژەی گرنــگ بدۆزینەوە.
سەرەتا وەک مانیفیستێک لە الپەڕەی سەرەکی
گۆڤــاردا هاتــووە " :لە ســەردەمی گۆڕانکارییە
خێراکانــی دنیــای سیاســەت لــە ڕۆژهەاڵتی
نـــاوەڕاست ،پێـویستە لـە ڕوانـگـەی نەتەوەیـی
و کـــوردایەتییەوە خوێندنـــەوە بۆ کێشەکانی
کوردستـان و ناوچەکە بکرێ .توێژینـەوە لەسەر
سیاسەتە درێژخایەنەکانـــی ئـــەو دەوڵـەتانەی
کە کوردســتانیان بەکۆلۆنی گرتووە دەبێتە هۆی
ئەوەی تێگەیشتنێکی وردترمان لـە بەرژەوەندی
نەتەوەیـــی هەبێ ...هەر بۆیـــە ،هەر شۆڕشێک
لــە دەستپێـــکدا پێویستـــی بــە تیۆرییەکی
شۆڕشــگێڕانە هەیــە و پێمان وایــە کوردایەتی
هەوێنی شۆڕشــێکی فرەڕەهەندە بۆ سەربەستی
و ڕزگاریــی تاکی کورد لە دۆخی بندەســتی".
لێرەدا بەڕوونی دەردەکەوێ کە سیاســەتی گۆڤار
گرنگیــدان بە پرســی کورد و کوردســتان لەو
لێنــزە تیۆریکەوەیە کە لە الیەکەوە کوردســتان
وەکــوو کۆلۆنــی دەبینێ و لە الیەکــی دیکەوە
پێیوایە بۆ شۆڕشی کوردایەتی پێویستە تیۆریکی
شۆڕشــگێڕانە هەبێ .واتە دەســتەی نووسەرانی
گۆڤار پێیانوایە تیۆرییەکی شۆڕشــگێڕانە دەتوانێ
پێشــمەرجێکی گرنگ بۆ گۆڕینی کوردستان و
ڕزگارکردنی لە دۆخی کۆلۆنیالیزم بێ.
گۆڤاری تیشــک لە درێژەی کارەکانی خۆیدا
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لە ســەرەتای ســاڵی ٢٠٢٠ـــەوە پڕۆژەیەکی
بۆ چاپــی کتێب ڕاگەیاندووە کە لە پێناســەیدا
هاتووە" :ئــەو بەرهەمانەی کە لــە چوارچێوەی
ئــەم پرۆژەیەدا چــاپ دەبــن ،پەیوەندییان بە
بواری لێکۆڵینەوە لەســەر کوردستان و هەروەها
ئەو تیۆرییانەوە هەیــە کە دەتوانن یارمەتیدەری
بەهێزترکردنــی ئایدیۆلۆژیــی کوردایەتــی و
شیکردنەوەی پرسی نەتەوەیی لە کوردستان بن.
بۆ پەرەپێدانی بیرۆکەی ڕەخنەگرانە ســەبارەت
بە سیســتەمی ســوڵتە و هەروەها دیاریکردنی
مێکانیزمەکانــی کۆلۆنیالیــزم ،گۆڤاری تیشــک
سەبارەت بە ســازکردنی دەرفەت بۆ توێژەران و
وەرگێڕەکانی کوردستان و چاپی بەرهەمەکانیان
خــۆی بە بەرپــرس دەزانــێ ".دیارە لێرەشــدا
پڕۆژەکە مەبەســتیەتی لە درێژەی بەشــێک لەو
ئامانجانــەی کە لە گۆڤاردا دەستنیشــان کراون
لە الیەکەوە بەرەوڕووی سیســتەمی سانســۆری
واڵتە کۆلۆنیالیستییەکانی کوردستان ببێتەوە و،
لە الیەکی دیکەوە بەرەنــگاری ئەو کۆلۆنیالیزمە
ئاکادێمیکە ببێتەوە کە سیســتەمی پەروەردەی
ئێرانــی بــە ســەر ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا
ســەپاندوویەتی و مەعریفەیەکی دژەکوردستانی
تیایدا بەرهەم دێ.
شیکاریی گۆڤاری تیشک
لە کۆی ئەو  ١٢ژمارەی کە لێکۆڵینەوەی لەبارەوە
کــراوە  ٣٨٢وتار باڵو بوونەتەوە (بڕوانە هێڵکاری
 .)١وتارەکان ئەگەرچی هەندێکجار ئاستی تیۆری
و شیکاری جیایان هەیە بەاڵم دەکرێ لە شەش
دەستەدا پۆلینبەندییان بۆ بکرێ :زۆربەی وتارەکان
لە دوو دەستەی تیۆریی/پەروەردەیی ( ١٢٥وتار؛
 )٪٣٢.٧و سیاســی ( ١١٢وتار )٪٢٩.٣ ،جێیان
دەبێتەوە .ئاشــکرایە هەر جۆرە دەستەبەندییەک
هەندێک کەموکوڕی هەیە ،بەاڵم من هەوڵمداوە
بەپێی ئەو تەوەرانەی بۆ زۆربەی ژمارەکان تەرخان
کراون (وەک مژاری ئیســامی سیاسی ،ژینگەی
کوردستان و فێمینیزم) بەشێوەیەک دەستەکان
ڕێک بخەم کــە هەم توانای جیاکارییان تێدا بێ
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و هەم بتوانێ زیاتر ڕێڕەوی فیکری گۆڤار نیشان
بدەن .لە دوای دوو دەستەی تیۆریی/پەروەردەیی
و سیاســی هەر کام لەم دەســتانە زۆرترین وتار
لەخــۆ دەگــرن :فێمینیزم ( ٤١وتــار،)٪١٠.٧ ،
ئایینی ( ٣٦وتار ،)٪٩.٤ ،زمان ( ٣٠وتار،)٪٧.٨ ،
ژینگەیی ( ٢٤وتار )٪٦.٢ ،و چینایەتی ( ١٤وتار،
 .)٪٣.٦شــیکردنەوەی هەر کام لەم دەســتانە و
گرێدانیان بــە تیۆریی کوردایەتییــەوە زیاتر لە
ئامانجەکانی گۆڤار نزیکمان دەکاتەوە.
لــە هەمان کاتــدا کە دوو بەشــی تیۆریی/
پەروەردەیی و سیاسی زیاتر لە  ٪٦٠گۆڤار پێک
دێنــن و ئەمە دەتوانێ پێناســەیەکی تایبەت بە
گۆڤارێکی شــیکاری ســاز بکا ،هەروەها دەکرێ
پێنج دەســتەکەی دیکە وەکــوو تەواوکەری ئەو
دوو دەســتەیە ســەیر بکرێن .کاتێک ســەیری
گۆڤارە جیهانییــەکان دەکەین کە وەک گۆڤاری
تیشــک لە دەرەوەی پێوەرە جێگر و وشکەکانی
ئاکادێمیادا چاپ دەبــن ،دەبینین کە چەترێکی
گەورەتریــان بــۆ کۆکردنــەوەی خوێنــەران
هەیــە ،بــەاڵم لە هەمان کاتیشــدا پشــتگیری
لــە ئایدیۆلۆژییەکی تایبەت دەکــەن کە خاڵی
گرێدانــی وتــارەکان پێکەوەیــە و خوێنــەران
دەزانــن کە بۆ نموونە خاڵــە جیاوازییەکانی دوو
گۆڤاری ئێکۆنۆمیســت لەگەڵ گۆڤاری ژاکۆبێن
لە پابەندبوون بە دوو ڕوانگــەی جیاوازدایە .بەم
گوێرەیە لــە گۆڤاری ئێکۆنۆمیســتدا ئەو وتارانە
چاپ دەبن کە گرێدراوی ئایدیۆلۆژیی لیبڕالیزمی
ئابــووری و کۆمەاڵیەتین ،لە کاتێکــدا گۆڤاری
ژاکۆبێن پشــتگیری لە چاپ و باڵوبوونەوەی ئەو
وتارانە دەکا کە لەناو ئایدیۆلۆژیی سوســیالیزمی
دێموکراتیــک و مارکســیزمدا نووســراون .ئایا
دەکرێ بەم ڕوونییە ئایدیۆلۆژییەکی دیاریکراو بۆ
گۆڤاری تیشک دەستنیشان بکەین؟
هەر وەک لە ئامانجەکانی گۆڤاری تیشــک و
پڕۆژەی کتێبی تیشکدا هاتووە گۆڤار دەیەوێ لە
الیەکەوە پەرە بە بیری کوردایەتی بدا و لە الیەکەوە
دژایەتــی ئەو ئایدیۆلۆژییانە بکا کە لە ڕێگەیانەوە
کوردستان داگیر کراوە .ئەو ئایدیۆلۆژییانە بەپێی
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ڕەنگدانەوەیان لە گۆڤاردا بریتین لە ناسیۆنالیزمی
ئێرانی ،تورکی و عەڕەبی .واتە گۆڤاری تیشــک
لە هەمــان کاتدا کە دەیهــەوێ مێکانیزمەکانی
سەرکوتکەری دەســەاڵتی دوژمنانی کوردستان
نیشان بدا ،هەروەها دەیەوێ ئاستی ڕەخنەگرتن
تێپەڕێنــێ و بەڕوونی باس لەوە بکا کە نوخبەی
کوردســتان چی دەوێ .بۆ تێگەشتن لەوەی کە
کۆمەڵی ڕۆشــنبیرانی کوردســتان (نــەک تەنیا
نوخبەی سیاســی) چییان دەوێ ،وا دیارە گۆڤار
دەیــەوێ هەوڵەکان لە چوارچێوەی ئایدیۆلۆژیای
کوردایەتــی ڕێک بخاتەوە .ئــەم ئایدیۆلۆژیایە چ
تایبەتمەندییەکــی هەیە و ئایا دەکرێ بوترێ کە
لەگەڵ تێگەشــتنی باو لــە کوردایەتی جیاوازی
هەیە؟
بەشێوەی گشتی کاتێک باس لە کوردایەتی
دەکرێ زۆربــەی خەڵک و تەنانــەت دوژمنانی
کوردســتان وەک ئایدیۆلۆژییــەک دەیبینن کە
خوازیــاری ئەوەیە نەتەوەی کــورد ڕزگاری ببێ.
واتە دالی ســەرەکیی ئەم ئایدیۆلۆژییە بۆ پرسی
ســتەمی نەتەوایەتی دەگەڕێتــەوە .کوردایەتی
هەوێنی خەباتێکی زیاتر سیاســییە کە دەیەوێ
فۆڕمێک لە ســەروەری (وەکــوو خودموختاری،
فیدڕاڵــی یا ســەربەخۆیی) بۆ کورد دەســتەبەر
بکا .بەاڵم کە ســەیری گۆڤاری تیشک دەکەین
سەرەڕای ئەوەی بەشێکی گرنگ بۆ پرسی سیاسی
و هەروەها ڕەخنە لە ڕەهەنــدە جۆراوجۆرەکانی
ناســیۆنالیزمەکانی واڵتانــی کۆلۆنیالیســتی

کوردســتان تەرخان کــراوە ،هەروەها گرنگی بە
تیۆریزەکردنــی دۆخی کۆلۆنیبوونی کوردســتان
دەدرێ ،لەسەر چارەسەری سەربەخۆیی پێداگری
دەکرێ و مێکانیزمەکانی ســەرکوت نیشــاندانی
دەدرێ.
بە ســەرنجدان بە هێڵــکاری ( )٢دەبینین
قورسایی بەشەکانی دیکە ئامانجی گۆڤار تیشک
لە تیۆریــی کوردایەتی زیاتــر دەردەکەوێ .لەم
خوێندنــەوە نوێیەدا مرۆڤی کورد و کوردســتان
ڕزگار نابــێ ئەگــەر بیر لــە جۆرەکانی دیکەی
ســتەم نەکرێتەوە .واتە ئەگەر لە تێگەیشــتنی
باودا کــورد تەنیا لەبــەر ئــەوەی نەتەوەیەکی
جیاواز لــە فارس/ئێرانی ،تــورک و عەڕەبە بۆیە
دەچەوســێتەوە و ســتەمی لــێ دەکــرێ ،لەم
تێگەیشــتنە ڕادیکاڵە نوێیەدا باس لە جۆرەکانی
دیکەی ستەم و چەوساندنەوەش دەکرێ .واتە بۆ
ڕزگاری پێویســتە کە ئاوڕ لە فۆڕمەکانی دیکەی
ســتەمی جێندەری ،ژینگەیی ،چینایەتی ،زمانی
و ئایینیــش بکرێتەوە .لەم ڕوانگــەدا ،بۆ نموونە
"شــەهال" وەک ژنێکی پەیڕەوی ئایینی یارسان
کــە لــە گاوارە دەژی و لەبەر بێئــاوی زەوی و
زارەکەیان وشــک بووە و ،پێش لەوەی خوێندن
تەواو بکا شووی کردووە ،تووشی ستەمێکی چەند
الیەنە بووەتەوە .واتە ئەو وەکوو کورد لە مافەکانی
پەروەردە بە زمانی کوردی بێبەش بووە ،لە الیەن
ناســنامەی ئێرانییەوە بەردەوام بەسووکی سەیر
کــراوە و دەرفەتی گونجاوی بۆ پێگەیشــتن بۆ
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( )٢دابەشکاریی بابەتیانەی کۆی ژمارەکانی گۆڤاری تیشک ٢٠٢١-٢٠١٩
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Theory/
Education

نەڕەخســاوە؛ ئایینەکەی لە الیــەن ئایدیۆلۆژیی
شــیعەی ئێرانی بەڕەسمی نەناســراوە ،هەر بۆیە
لــە مافە بنچینەییەکانی خــۆی بێبەش کراوە و
تەنانەت لە کۆمەڵگای کوردستانیشــدا لە الیەن
ئیســامی سیاسییەوە هەڕەشــەی پاکتاوکردنی
لە سەرە؛ سیاســەتە کۆلۆنیالسیتییەکانی ڕژیمی
ئێران لە ئاســت کوردستان بووەتە هۆی ئەەوەی
ئــاوی چیاکانــی زاگــرۆس بۆ فەالتی وشــکی
ئێــران بگوازرێتەوە کە کێشــەیەکی گەورەی بۆ
هەموو خەڵکی ناوچەکە ســاز کردووە؛ هەروەها
چونکــە لە چینــی کرێــکارە لــە ئیمکانەکانی
پەروەردە و ســتانداردێکی ژیــان بێبەش بووە.
سەرچاوەکانی کوردســتان لە الیەن سیستەمی
کۆلۆنیالیســتی ئێرانەوە تااڵن کــراون و هێزی
کاری کوردستان وەک کرێکار بۆ ئاوادانکردنەوەی
شــارە ناوەندییەکانــی کوردســتان کەڵکیان لێ
وەرگیراوە؛ لە هەمان کاتیشدا شەهال تەنیا لەبەر
ژنبوونەکەی لــە الیەن نەریتی پیاوســاالرانەی
کۆمەڵگای کوردستانەوە ســتەمێکی بەردەوامی
لێ کردووە .ئەگەر ســەیری شەهال بکەین وەک
مرۆڤێکی ستەملێکراو دەبێ هەموو ژیانی لەگەڵ

ئاکامــە ڕەش و نەگریســەکانی چەندین جۆری
ستەم دەستەویەخە بێ.
بەئاوڕدانــەوە لــە کێشــەی شــەهال بۆمان
دەردەکەوێ کە دەرکی نووسەران و ئامادەکارانی
گۆڤــاری تیشــک ئەو تێگەیشــتنە بــاوەی لە
کوردایەتی تێپەڕاندووە کە چارەسەری کێشەکانی
مرۆڤی کورد و کوردستانیان تەنیا لە چارەسەری
پرسی نەتەوەییدا دەبینی .ئەم شێوە تێگەیشتنە
نوێیە لە کوردایەتــی ،هەندێک ئیمکانی نوێ بۆ
خەباتی کوردایەتی دەڕەخســێنێ کە بریتین لە:
پێویست ناکا چیتر بەو کەسانەی هەست دەکەن
لــە الیەنی جێندەری ،چینایەتــی یا ژینگەیی و
ئایینییەوە دەچەوســێنەوە بوترێ ئێوە نابێ باس
لە پرســی خۆتان بکــەن تا پرســی نەتەوەیی
چارەســەر دەبێ؛ یا وا نیشان بدرێ کە پڕ ڕەنگ
کردنەوەی هەر کام لەم پرسانە الوازکردنی پرسی
نەتەوەیی لێ دەکەوێتەوە .ئەم شێوە تێگەیشتنە
تەنانەت ئەو هەلەی بۆ دەزگای سەرکوتی ڕژیمە
کۆلۆنیالیستەکانی کوردستان ڕەخساندووە کە لە
کوردســتان پەرتەوازیی ســاز بکەن و وا نیشانی
بدەن کە لــە الیەکەوە کوردایەتی نایهەوێ باس
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لە کێشــەیەکی دیکە جگە لە پرســی نەتەوەیی
بکا ،لــە الیەکی دیکەشــەوە چاالکانــی بواری
ژینگــە یا فێمینیزم وا هەســت بکەن چونکە لە
الیەن بیــری کوردایەتییەوە پشــتگیری ناکرێن
بۆ گەیشــتن بە مافەکانی خۆیان پێویســتە پەنا
بۆ کەس یــا الیەنێک لە نەتەوەی سەردەســت
ببەن .ئایدیۆلۆژیی کوردایەتی چونکە ناوەڕۆکێکی
دژەکۆلونیالیســتی هەیە دەتوانێ چوارچێوەیەکی
گوتــاری[ ]4هەبــێ و بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتی و
سیاسییەکانی لە کوردستان بەهێز بکا.
دەرەنجام
لە ڕوانگەی زاڵ بەسەر گۆڤاری تیشکدا ،کوردایەتی
ئایدیۆلۆژییەکــی دژەکۆلۆنیالیســتییە کە تیایدا
بــەرەوڕووی هەر جۆرە ســتەمێک دەبێتەوە کە
مرۆڤی کورد دەکاتە بندەست و خاکی کوردستانی
لــە ڕێگــەوە داگیر دەکــرێ .لە هەمــان کاتدا
کوردایەتی بە پرسەکانی دیکەی وەکوو چینایەتی،
جێندەری ،ژینگەیی و ئایینی جومگەبەندی کراوە
و نرخەکانیان لەگەڵ پرسی نەتەوەیی هاوئاهەنگ
بووە .بۆ نموونە ،چیتر پێویست ناکا بە چاالکێکی
بواری جێندەری بوترێ لەبەر چارەســەری پرسی
نەتەوەیی پێویستە ئەو خواستەکانی خۆی سڕ بکا
و بۆ قۆناغی دوایی ڕزگاریی کوردستان هەڵیگرێ.
بەڵکــوو لەم تێگەیشــتنە نوێیــەی کوردایەتیدا
کە گۆڤــاری تیشــک پێداگری لەســەر دەکا و
لەسەر بنەمای سیاسەتی ناســنامە لە بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییەکانــدا ڕاوەســتاوە ،هیچ دەســتە و
گروپێک نایهــەوێ داواکاری خۆی بۆ قۆناغێکی
نادیار لە داهاتوودا بگوازێتەوە .دەبێ ئاماژەش بەوە
بکرێ کە لێرەدا یەکگرتنەوەیەک ساز نابێ کە لە
ڕێگەیەوە جیاوازییەکانی ناساننامە جۆراوجۆرەکان
کاڵ ببنەوە یا بەشێکیان لە بەرژەوەندی بەشێکی
دیکەیان بســڕدرێنەوە ،بەڵکوو خواســتە جیاکان
کارلێکەرییەکی دینامکیان لەســەر یەک هەیە و
هەر بۆیەش خەباتێکی فرەچەشــن ساز دەبێ کە
تیایدا هیچ کامیان بااڵدەســت نین .واتە خەباتی
کوردایەتــی دەیهەوێ لــە ڕێگــەی کردارێکی

بەکۆمەڵەوە شۆڕشــێکی دێموکراتیــک بەرپا بکا
کە دژ بــە نابەرانبەرییە و لــە ڕێگەیەوە خەڵکی
کوردســتان دەتوانن بەرەنگاری پەیوەندییەکانی
ملکەچی ببنەوە.
ئایدیۆلۆژییە کوردایەتی دەیەوێ لەســەر ئەو
خاڵە گرنگە پێداگر بێ کــە جومگەبەندییەکەی
دەکرێ الیەنی سیاسی ،کۆمەاڵیەتی و کولتووری
هەبــێ و لــەم ڕێگەیــەوە دەیــەوێ خەباتێکی
هێژمونیک لە کوردســتان ساز بکا .ئایدیۆلۆژیای
کوردایەتی ســوژەیەک بەرهــەم دەهێنێتەوە کە
دژبەرایەتی ســوژەی ئایدیۆلۆژیی ناسیۆنالیزمی
ئێرانی ،تورکــی و عەڕەبی دەکا کــە خوازیاری
ئەوەن سوژەیەکی ملکەچی کورد بەرهەم بهێنن.
کەواتــە ئامانجی کوردایەتی گۆڕانی فۆڕمی ئەو
پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییانە کە تیایدا ســوژەی
کوردی بندەست لە ناو پەیوەندییەکانی ملکەچیدا
ســاز دەبێ .دەتوانین بڵێین کوردایەتی هەڵگری
هەوێنی شۆڕشــێکی دێموکراتیکە و نوێنەرایەتی
گوتارێک دەکا کە تیایدا کردەوەی شۆڕشــگێڕانە
لەپێناو خەباتێکی دژ بە چەوساندنەوەیە و دەیەوێ
بەرهەڵســتی پەیوەندییەکانی ملکەچی ببێتەوە.
ملکەچییــەک کــە بەپێی دۆخێکی سروشــتی
ســاز نەبووە ،بەڵکــوو بەرهەمــی پەیوەندییەکی
سەرکوتکەرانەی دوژمنە.
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کورد و ئەویترەکانی
ماردین ڕەحیمنژاد

ژینگەی سیاسیی کورد بەرهەمی ئەویدییەکانی ئیسالمی-عەرەبی ،ئیسالمی/فاشیستی-
تورکی و ئیسالمی/فاشیستی -ئێرانی پارسییە و هەر لەبەر ئەوە ژینگەیەکی ئاڵۆزە و
فەزای درووست بوون و سەقامگیربوونی "منی کوردی"یان ئەستەم کردووە و کورد
ناچارە لە نێوان ئەویدیی نزیک و ئەویدیی دووردا ،لەگەڵ ئەویدیی دووردا بچێتە ناو
دیالۆگێکی فەلسەفی و ژێئۆستراتژیک و ژێئۆکاڵچێرییەوە و ژینگەی سیاسیی خۆی
لە ئاراستەیەکدا بخوڵقێنێت و بەرژەوەندییەکانی بەچەشنێک دابڕێژێت کە متمانەی
ئەویدیی دوور بۆ الی خۆی ڕابکێشێت و لەڕێگای ئەویدیی دوورەوە بوار بۆ بڕوا بەخۆ
بوون و سەقامگیربوونی "منی کوردی" بڕەخسێنێت.

ئەبینرێم ،کەواتە هەم.
"سارتێر"

پۆختەی وتار
هــەوڵ و تەقــەالی نەتــەوەی کــورد بــۆ
ســاقکردنەوەی شۆناســی نەتەوەیــی خۆی
لە دۆخی بندەســتی و کۆیلەیــی و نەبووندا
لە بــەر هۆکارگەلی پیالنگێڕیــی بەردەوامی
کۆلۆنیالیزمــی ئێرانــی (فارسی-شــیعی) و
تورکی و دۆخی نێودەڵەتی و هەروەها دۆخی
ناوخۆییی کورد پڕۆسەیەکی گەلێک ئەستەم
و دژوارە .کۆلۆنیالیــزم بۆ هەتەهەتایی کردنی
بندەســتیی کورد و درێژەدان بە بااڵدەستیی
خۆی بەردەوام پڕۆژەکانــی ئاڵوگۆڕ پێدەکات
و نوێیان دەکاتــەوە و بەرفراوانیان دەکات بۆ
ئەوەی ئیزن بە ئەویدییەکەی خۆی(واتە کورد)
نەدات کە لــە دەرەوەی پانتــای ئێرانییەتدا
ژینگەی سیاســیی خــۆی بونیــات بنێت و
بەجۆرێــک کاریگــەری لەســەر زێهنییەتی
کوردی دابنێن کە لە چوارچێوەی ئایدۆلۆژیای
ئێرانیدا شۆناســی سیاسی بۆ پێناسە بکات و
لەناو دەوڵەت-نەتــەوەی ئێرانیدا بیتوێنێتەوە.
بــە پێچەوانەی کۆلۆنیالیزمی تورک کە یەکڕا
کــورد ڕەت دەکاتــەوە ،کۆڵۆنیالیزمی ئێرانی
ڕەتــی ناکاتەوە ،بەڵکوو وەخــۆی دەگرێت و
وەکوو "منی ئێرانی" ناسنامەی بۆ ساز دەکات
و ئــەو کوردەی کــە ناچێتە ژێر بــاری ئەم
ناســنامەوە ،بە هەڕەشــەی نزیک و مەترسی
ســەرەکی دەزانێــت و چڕوپڕتریــن هێرش
و پیالنگێــڕی لــە دژی دەکات ،هــەر لەبەر
ئەوەیە کە بزاڤــی نەتەوەییی کورد و گوتاری
نەتەوەیی زۆرترین هێرشیان دەکرێتە سەر و
هەموو پیالنگێڕییەکانیان لە ئاراســتەی الواز
کردنی دیسکۆرسی نەتەوەیین کە ئەم ڕۆژانە
لە گەشەسەندنێکی بێوێنەدایە.
وشە گرینگەکان
ئەویتــر ،ئەویتــری کــورد ،ئایدۆلۆژیــای
ئێرانی،کۆلۆنیالیزمی ئێرانی.

ئەویتــر واتــای چییــە؟ ئایــا کوردیش
ئەویتری هەیە؟ ئەویترەکانی کورد کێن؟ ئایا
کورد لە ئاوێنەی ئەویترەروە خۆی دەناسێتەوە
یان ئەویتر بەربەســتە لە ناسرانی کورد؟ ئایا
کورد هەر بەگشتی پێویستی بەویدی هەیە؟
جێگە و پێگــەی ئەویتر لە الی کورد چییە؟
ئایا کورد توانیویەتی ئەویترەکانی خۆی دیاری
بــکات یان هێشــتا لە ڕوانگــەی ئەویترەوە،
ئەویترەکانــی دیــاری دەکات؟ بۆچی کورد
ئەویترەکانــی لێ ون دەبێت و ناتوانێت هێڵی
نێــوان خۆی و ئەویدی بەڕوونی بکێشــێت؟
ئایا کورد دەتوانێت لــە پانتای ئەویترەکانیدا
کوردایەتی بکات؟
لــەم وتــارەدا هــەوڵ ئــەدەم بەپێــی
ڕوانگەکەی میخائیل باخێتین ئاوڕێک لەسەر
کورد و ئەویترەکانی بدەمەوە.
دەتوانین بڵێین میخائیل باخێتین یەکێک
لــە یەکــەم فیلســوفەکانە کە بــە ڕوونی و
بەتایبەتی لەبارەی "ئەویدی"یەوە لە حەوزەی
ئەدەبیاتدا کاری کردووە و لە ناو تێکستەکاندا
ئەو تێکســتانەی بــە بەهێز و شــیاو زانیوە
کــە لۆژیکی وتووێژ و چەنــد دەنگی لەناویدا
ببینرێت و تێکســت دوور بێت لە هەرچەشنە
تەک بێژی و تەک دەنگییەک.
لەڕوانگــەی باخێتیندا ،لۆژیکــی وتووێژ
بەرهەمــی تایبەتمەندیگەلێــک وەکوو چەند
دەنگی ،چەنــد زمانی ،کارنــاواڵ ،کرۆنۆتۆپ
و ...یــە .بە پێچەوانەی کانــت کە دەیگوت((
مــن بیر دەکەمەوە ،کەواتە هــەم)) باخێتین
دەڵێت (( تۆ هەیت ،منیش هەم)) ]2[.ڕوانگەی
باخێتین بۆ شرۆڤەی تێکست ،ڕوانگەیەکە کە
دەکرێت ئێمەیــش بەکاری بێنین بۆ تەتڵەی
دۆخی "کــورد و ئەویدییەکانی" و ناســینی
ئــەو هەوڵ و کــۆت و بەندانــەی ڕێگرن لە
ڕزگاربوونی کورد لە پانتای ئێرانیدا.
ڕوانگەکانــی باخێتیــن ســەبارەت بــە
ئەویدی دەگەڕێتەوە بــۆ بوونی ئەویدی لەناو
دەق و تێکســتدا و تــا ڕادەیەکیش نزیکە لە
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ڕوانگەکەی جولیا کریستۆفا کە لە دەالقەیەکی
دەروونشــیکارییەوە دەق شــرۆڤە دەکات.
باخێتین دەڵێت((کاری ســەرەکی نووســەر
ئەوەیە کە لەگەڵ خۆی ببێتە ئەویدی " واتە
لەگەڵ خــۆی نامۆ بێت" تــا بتوانێت خۆی
لەڕوانگەی ئەویدییــەوە ببینێت)) ]2[ .لێرەدا
باخێتیــن بەجوانی پەنجەی ئامــاژە ئەخاتە
سەر ئەو خاڵە کە ئەویدیی کورد تووشی بووە
و ناتوانێــت بۆ چرکەســاتێکیش بێت واز لە
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دەمارگــرژی بێنێت و لە فەزای فکریی خۆی
دوور بکەوێتەوە و لەڕوانگەی ئەویدییەکەیەوە
(کورد) ئێرانییەت و ئایدۆلۆژیای ئێرانی سەیر
بکات.
بۆچی "منی کورد" شکڵ ناگرێت؟
"مــن" لە ڕوانگەی خۆوە لە قوواڵیی دەروون
و باکگراوەنــدی بیــر و زەینــی مرۆڤدایە و
دەرخــەری خولیا و ئاواتــی مرۆڤە بۆ خۆی.
ساڵی بیست و چوارەم
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هەر منێک بــۆ ئەوەی بگاتە ئاســتی بڕوا و
سەقامگیری و شوناســدار بکرێت ،پێویستی
بەوە هەیە کە ئەویدیش ئێعترافی پێ بکات.
گاردینێر دەڵێت" :ئێمە بەتەنیایی ناتوانین
خوڵقێنــەری دنیای خۆمــان بین ،هەروەکوو
چۆن ناتوانین بە کێشانی قژی خۆمان ،خۆمان
[]9
لەسەر زەوی بەرز بکەینەوە".
ژینگــەی سیاســیی کــورد بەرهەمــی
ئەویدییەکانی ئیســامی-عەرەبی ،ئیسالمی/
فاشیســتی-تورکی و ئیسالمی/فاشیســتی-
ئێرانی پارسییە و هەر لەبەر ئەوە ژینگەیەکی
ئاڵۆزە و فەزای درووست بوون و سەقامگیربوونی
"منی کوردی"یان ئەســتەم کردووە و کورد
ناچــارە لە نێوان ئەویدیــی نزیک و ئەویدیی
دووردا ،لەگــەڵ ئەویدیــی دووردا بچێتە ناو
دیالۆگێکی فەلســەفی و ژێئۆســتراتژیک و
ژێئۆکاڵچێرییەوە و ژینگەی سیاسیی خۆی لە
ئاراستەیەکدا بخوڵقێنێت و بەرژەوەندییەکانی
بەچەشنێک دابڕێژێت کە متمانەی ئەویدیی
دوور بــۆ الی خۆی ڕابکێشــێت و لەڕێگای
ئەویدیــی دوورەوە بوار بــۆ بڕوا بەخۆ بوون و
سەقامگیربوونی "منی کوردی" بڕەخسێنێت.
منــی کورد ئەبێت لــە پانتایەکــی کوردیدا
بونیاد بنرێت و لــە پانتایەکی کوردیدایە کە
دەتوانێت بەرژەوەندییەکانی پێناســە بکات و
هەوڵی پاراستنی شوناسی خۆی و پەرەدان بە
دیسکۆرسی نەتەوەیی و گەشەسەندن بدات،
بەاڵم دەبێت ڕێگاچارەیەک بۆ تەعامول لەگەڵ
دەوروبەریدا بدۆزێتەوە کــە دانی پێدا بنێن،
چوونکە لە کۆتاییدا مرۆڤەکان و کۆمەڵگاکان
دەبێت پێکەوە لە پەیوەندیدا بن.
هــەر وەکــوو چــۆن ئاگامبیــن
دەڵێت((مرۆڤــەکان ژیانیان پێکــەوە تێکەڵە
بە پێچەوانەی ئــەو ڕەوە مانگایەی کە تەنها
[]1
لە یــەک لەوەڕگە پێکــەوە دەلەوەڕێن)).
مرۆڤەکان کاریگەرییان لەســەر یەکتر هەیە
و دەتوانــن ڕەوتــی ژیانــی یەکتر تووشــی
گۆڕانــکاری بکەن و تەنانــەت کۆمەڵگە یان

نەتەوەیــەک دەتوانێــت ببێتــە هــۆکار کە
نەتەوەیەکی تر لەســەر گۆی زەوی بسڕێتەوە
یــان بەپێچەوانە ببێتە هــۆکاری بووژانەوە و
بەهێزبوونــی نەتەوەیەکی تر .هەروەکوو چۆن
دوای شــەڕی دووهەمی جیهانی بە پڕۆژەی
مارشاڵی ئەمریکی واڵتی ئەڵمانیا لە واڵتێکی
وێرانەوە بوو بە ئەڵمانی ئەمڕۆ.
کاتێــک دەگەڕینــەوە بــۆ بونیادەکانی
ئێرانییــەت و فەلســەفەی درووســتبوونی
ئێــران و مێژوو و ئــەو چیرۆکانەی دەوڵەت-
نەتــەوەی ئێران(فارس)یــان لەســەر بونیاد
نــراوە ،بەڕوونی بۆمان دەردەکەوێت کە ئێران
لەســەر سڕینەوەی کوردی مادی بونیاد نراوە
و تا کاتێــک هزر و ئایدۆلۆژیای ئێرانی واتای
دەبێــت کە ئیــزن بە ســەرهەڵدان و بوونی
ئەویدییەکەی(واتە کــورد) نەدات و نەخۆی
دانی پێدا بنێ نە ئیزن بدات دانی پێدا بنرێ.
هەروەکوو چۆن ویســتهۆفر دەڵێت ((لە
بنەڕەتدا فارســەکان خۆیان لە دژی مادەکان
[]8
پێناسە دەکرد)).
یان هێرش قادریش پێی وایە (( بنەمای
ئیمپراتــۆری هەخامەنشــیی ئێرانی لەســەر
ڕەتکردنەوەی مــادەکان و لە بەرانبەر ئەواندا
[]8
درووست بوو)).
لەدرێــژەدا هێــرش قــادری دەڵێــت
((بنەمای ئیمپراتۆرییەتی فارس تەنیا لەسەر
بنەمای فەتح نەبوو ،بەڵکــوو بە تااڵنکردن و
کۆیلەکردنی مادەکان دروست بوو ،بەاڵم بەس
نەبوو و ،کورش بە هاوکاری لەگەڵ زەرتەشت
و قەشــەکانی ئایینەکانی تر ،مادەکانی وەک
نەتەوەیەکی ڕقلێبــوو ،بێزراو ،خراپە ،ئەژدیها
و  ...هتد ناســاند .بە دەستبەســەرداگرتنی
هەموو ئاییــن و ئاهەنگەکانی مادی و پێدانی
ناوەڕۆکی ئێرانی ،مادەکانی نە تەنیا لە ڕووی
ســەربازییەوە بەڵکو لەڕووی فەرهەنگیشەوە
[]8
چەک کردن)).
ویدگێرن دەڵێت (( ڕقێکی توند لە نێوان
مادەکان و فارســەکاندا هەبــوو)) ]8[ .ئەو ڕقە
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کە نێوان کورد و فارســدا هەیە ڕقە لەنێوان
داگیرکەر و داگیرکراودا .داگیرکەر دەیهەوێت
داگیرکــراو بــە داگیربوویــی بهێڵێتــەوە و
کۆلۆنیزەی بکات بۆ بەردەوامیی خۆی و ئیزن
نەدات "منی کوردی" لە دەرەوەی زێهنییەتی
ئێرانی شکڵ بگرێت" ،داگیربوویش دەیهەوێت
کۆتایــی بە دۆخی کۆیالیەتی بێنێت و "منی
حەقیقی کورد" لە دەرەوەی فۆرمی دڵخوازی
ئەویدییەکانیدا ،شکڵ پێبدات.
لێــرەدا جارێکی تــر دەگەڕێمەوە ســەر
ڕوانگەکەی باخێتین بۆ ئەوەی شــرۆڤەیەکی
کورتــی دەقی شــانامە کە مانیفێســتی پان
ئێرانیزمە ،بکەم و بزانین لە مانیفێســتی پان
ئێرانیزمدا "ئەویدی" باســی لێوە کراوە یان لە
بەرانبەر ئەویدیدا لە چیرۆکەکانی شــانامەدا چ
لۆژیکێک لەئارادایە .لەگەڵ ئەویدیی شانامەدا
لۆژیکی وتووێژ لە ئارادایە یان لۆژیکی سڕینەوە؟
باخێتیــن دەڵێــت ((وتووێژەکانــی ناو
تێکست لە بنەڕەتدا نمایش کردنەوەی ئەسڵی
بنەمایی "ئەویدی قەبووڵکردنە" .بەپێچەوانەی
ئایدۆلۆژیا کە ئەویدی ڕەت دەکاتەوە ،چەمکی
ئەویدی لەگــەڵ چەمکی دیالــۆگ تێکەاڵو
دەبێــت .دیالۆگ بەواتای ئــەوە نییە کە من
بوونــی کەســێکیتر وەردەگــرم ،بەڵکوو زۆر
ســەرترە لەوە ،دیالۆگ بە واتای شــکاندنی
ڕۆڵی ســەرتر و دیاری منــە ،بەجۆرێک کە
ئەویدییش کەســێکی هاوســەنگی من بێتە
ئەژمــار بەبێ ئەوەی لە پەرزەوانی ئیدئۆلۆژیی
[]2
منەوە تێپەڕێت و قسەکانیشی ببیسرێت)).
هەموو ئێرانپەرستەکان ،فیردەوسی وەکوو
باوکی ناســیۆنالیزمی فارس پێناسە دەکەن و
هەر وەکوو هەموویشــتان ئاگادارن شانامەی
فیردەوســی کۆمەڵە شێعرێکی حەماسین کە
تەک دەنگی و تــاک ڕەهەندی و تاک بێژی
بەســەریدا زاڵە .نەتەوەی فــارس بەرهەمی
ئەم تێکســتە حەماســییە تاک دەنگ و تاک
بێژییەسە و لەگەڵ لۆژیکی وتووێژ و دیالۆگدا
نامۆیە و لۆژیکی وتووێژی باخێتینیش کاتێک
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واتای هەیــە کە بوونی ئەویــدی بە فەرمی
بناســرێت کە لە مانیفێســتی پــان ئێرانیزم
واتە شــانامەدا نــەک بەفەرمی ناناســرێت،
بەڵکوو بەردەوام دەکوژرێت .سەرتاپای شانامە
چیرۆکــی ڕۆســەمی زاڵ و زۆراب و ئارەش
و ...کە هیچ چەشــنە لۆژیکێکــی وتووێژ لە
چیرۆکەکاندا نابینرێت و بەردەوام پاڵەوانەکان
ئەویدییەکانیــان لــەت و پار دەکــەن و لە
کۆتاییشــدا تاکە دەنگ کە دەبینرێت ،دەنگی
قارەمانەکانــە و تاکە کەســیش مافی بوون و
شیاوەتی بەرز کردنەوەی هەیە ،قارەمانەکانی
شــانامەن .ئەو تێکســتەی تاکی فارسی پێی
گۆچ کراوە و باکگراوەندی زێهنی پێی شــکڵ
دراوە ،تێکســتێکی تاک زمــان و تاک بێژ و
ئەویدی کــوژە .هەر لەبەر ئــەوە عەقڵییەتی
ئێرانــی دیکتاتۆرخێز و دۆگمــە و بەدرێژایی
مێژوو ئەویدی پێ قەبووڵ ناکرێت و بەردەوام
لەجیاتــی ئــەوە دان بەویدییەکانیدا بنێت و
لەگەڵیــان بکەوێتە وتوێژەوە ،دەیانســڕێتەوە
و لەناویان دەبات ،مەگەر ئەوە کە لە ئاســت
ئەویدییەکەیدا هەست بە بێدەسەاڵتی بکات.
ئەگەر لێرە بگەڕینەوە بۆ شێوازی شرۆڤە
کردنی دەقی شــانامە و باقی دەقەکانیدیکەی
ئێرانــی لەڕوانگــەی جولیا کریســتۆڤاوە کە
بریتییە لە ڕەخنەی دەروونشــیکاریی دەق بۆ
ئاشکرا کردنی ئەجێندا و مەیلە شاردراوەکانی
نێو دەق ،بەڕوونی بۆمان دەردەکەوێت کە لە
نێو شانامە و باقی دەقە ئێرانییەکاندا مەیلێکی
کۆلۆنیالیســتی بۆ داگیر کردنــی ئەویدی بۆ
ئەوە بیکاتە مڵک و کۆیلە لە زێهنییەتی فەڕی
شــاهیدا و بڕوا بە خوێنــی پاکی حۆکمڕانی
ئێرانی بهێنێت و لە کۆتاییدا لەناو ئایدۆلۆژیای
ئێرانیدا بتوێتەوە .لــە ئایدۆلۆژی ئێرانیدا ئەو
شتەی گرینگی هەیە جوگرافیا و ئاو و خاکە
و مرۆڤ لە فەلسەفەی سیاسیی ئێرانیدا هیچ
واتایێکی نییە و تا کاتێک مرۆڤ بایەخی هەیە
کە کۆیالیەتی فرمانــڕەوای قەبووڵ کردبێت
و ئامــادە بێت نەک خاک بەڵکوو گیانیشــی
ساڵی بیست و چوارەم
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پێشــکەش بە فەرمانــڕەوا بــکات و ،ئەگەر
هاتوو ئامادە نەبوو بەو شــێوە هەڵســوکەوت
بکات و هەموو شــتێکی پێشکەشی فرمانڕەوا
بکات ،ئــەوە بە واتــای سەرکێشــی و جیا
بیری و هەڕەشــە بۆ دەســەاڵتی فرمانڕەوا و
جیاکردنــەوەی خاکی ژێــر فرمانی فرمانڕەوا
دێت و دەبێت بە توندترین شێوە ڕووبەڕووی
ببنــەوە .لــە ئایدۆلۆژیای ئێرانیــدا ناوەندی
گــەردوون ،فرمانڕەوای ئێرانییە و هەموو دنیا
لە بەرانبــەر فرمانڕەوای ئێرانیــدا بچووک و
بێنرخن و شــیاوەتی ئەوەی هەیە کە بۆ هەر
الیێک بیهەوێت پەل بهاوێژێت .هۆکاری ئەوە
کە ئایدۆلۆژی ئێرانی ناتوانێت دیموکرات بێت
و هەموو دەسەاڵتێک دەچێتەوە الی فرمانڕەوا
ئەوەیــە کە ئــەو واڵتە بەرهەمــی نەتەوەی
حاکمە و نەتــەوەی حاکمیش جوگرافیایێکی
وشــک و بێ ئاو و بێکەڵکی هەیە ،هەر لەبەر
ئەوە نەتەوەی بااڵدەســت بەردەوام هەست بە
مەترســی ئەکات بۆ داهاتوو و بۆ لەدەستدانی
دۆخی بااڵدەستیی خۆی و کەوتنە مەترسیی
ئاسایشــی خۆراکیان .لەبەر ئــەوە نەتەوەی
بااڵدەســت وەکوو وردبینێــک (زەڕەبین) کە
چۆن تیشکی خۆر لە یەک خاڵدا خڕ دەکاتەوە
و دەتوانێــت هێــز و توانــای تیشــکی خۆر
سەدانجار زیاتر بکات ،بەو شێوازیشە فرمانڕەوا
لە ئایدۆلۆژیای ئێرانیدا خاڵی کۆکەرەوەی هێز
و دەســەاڵتە بۆ ئەوە ئیرادەی خۆیان بەسەر
ئەویدییەکانیاندا بسەپێنن و ملکەچیان بکەن
و دەســت بگرن بەســەر جوگرافیــا و ئاو و
خاکیاندا.لە واقێعــدا فرمانڕەوا لە ئایدۆلۆژیای
ئێرانیــدا دیکتاتۆرێک نییە کــە خۆی فەرز
کردبێت بەســەر کۆمەڵگادا ،بەڵکوو فرمانڕەوا
مستەکۆڵەی ئاســنینی نەتەوەی سەردەستە
بۆ مســۆگەر کردنی بااڵدەســتی و پاراستنی
بەرژەوەندییە بااڵکانیان .فرمانڕەوای دیکتاتۆر
بەرهەمــی هــزر و فەلســەفە و عەقڵییەتی
سیاسیی ئێرانی(فارس)ـــە لە واڵتێکی چەند
نەتەوەییــدا کە هیچ باکگراوەندێکی مێژوویی

و هیچ هەســتێکی هاوبەشــیان نییە و تەنیا
دەبێت بە زەبری هێز و مستەکۆڵەی ئاسنین
واڵت کۆنتڕۆڵ بکرێــت و نەتەوەکان ملکەچ
بکرێن .هەر لەبەر ئەوە عەقڵییەتی سیاســیی
ئێرانی بە ڕووخانی دیکتاتۆرێک بە پەلە بیر لە
ســازکردنی دیکتاتۆری جێگر دەکاتەوە نەک
سیستمی دیموکراتیک.
ســەیری ئەو چەند شــێعرەی فردەوسی
بکەن کە بە چ شــێوازێک فرمانڕەوا ســتایش
دەکات و ڕۆڵی خودایی پێدەبەخشێت .کاتێک
دەروونشیکاریی دەقی ئەم شێعرانەی فردەوسی
دەکەین بەڕوونــی بۆمــان دەردەکەوێت کە
ستایشی فرمانڕەوا لەم شــێعرانەدا ،ستایشی
مســتەکۆڵەی ئاســنینی فارس و ستایشــی
هێزی ئەوانە کە لە یەک کەسدا کۆ بووەتەوە.
چوونکە لە تەواوی شــانامەدا ئەو دەسەاڵتانە
کە هی پارســین بەردەوام بەو چەشنە کە لەو
شێعرانەدا هاتووە ستایش دەکرێن و دەسەاڵتی
مــادەکان ســەرکۆنە دەکرێت و ئاســتیاگ
دەکرێتە ئەژدیهاک و زەحاکی خوێنمژ.
هەروەکوو چۆن لە شــێعرەکەدا دەبینن
فردەوســی هێندە شــکۆی پادشــا لە بیر و
زەینی مرۆڤــدا بە مەزن وێنا دەکات کە هەر
بە منداڵی ناوی پادشــا دێتە ســەر زاریان و
سەری بەندایەتی بۆ دادەنوێنن.
ستایش انوشهروان امیر منصور
سراســر جهان پیش او خوار بود
جوانمــرد بــود و وفــادار بــود
اندر ستایش سلطان محمود
گفتار اندر ستایش سلطان محمود
چنــو مرزبانــی نیامــد پدیــد
جهــان آفریــن تا جهــان آفرید
زمین شــد به کــردار تابنده عاج
چو خورشــید بر چرخ بنمود تاج
کــزو در جهــان روشــنایی فزود
چه گویم که خورشید تابان که بود
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نهاد از بــر تاج خورشــید تخت
ابوالقاســم آن شــاه پیروزبخــت
پدیــد آمــد از فــر او کان زر
زخــاور بیاراســت تــا باختــر
به مغز اندر اندیشــه بسیار گشت
...
چو کودک لب از شیر مادر بشست
ز گهــواره محمود گوید نخســت
نپیچد کســی ســر ز فرمان اوی
نیــارد گذشــتن ز پیمــان اوی
تو نیز آفرین کــن که گویندەای
بــدو نــام جاویــد جوینــدەای
......
جهان بیســر و تاج خســرو مباد
همیشــه بمانــاد جاوید و شــاد
کیومرس
کیومرس شــد بر جهان کدخدای
نخستین به کوه اندرون ساخت جای
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...
دد و دام و هــر جانور کش بدید
ز گیتــی بــه نزدیــک او آرمید
جمشید
کمــر بســت بــا فر شاهنشــهی
جهان گشت سرتاســر او را رهی
زمانــه بــر آســود از داوری
بــه فرمان او دیو و مــرغ و پری
جهــان را فــزوده بــدو آبــروی
فروزان شــده تخت شاهی بدوی
منــم گفــت بــا فرهــی ایزدی
[]10
همم شــهریاری همم موبدی
بەاڵم کاتێک بــاس دێتە ســەر فرمانڕەوای
ئەویــدی هەم فرمانڕەواکــە ئەکاتە ئەژدیها و
هەم بارودۆخی واڵت و سیستمی حوکمڕانی
ڕەش و قێزەون دەکات ،ئیتر پێدا هەڵکوتان و
بەرزکردنەوە و ستایش کردن واتای نامێنێت،
ساڵی بیست و چوارەم
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چوونکــە فرمانــڕەوا نوێنەری فــارس نییە و
نوێنەری ئەویدییەکەیەتی و ســتایش کردنی
بە واتای ســتایش کردنــی ئەویدییەکەیان و
قبووڵ کردنــی کۆیالیەتی بــۆ ئەویدیکەیان
دێتــە ئەژمــار .لێرەوەیە یەکــەم هەنگاوی
ســڕینەوەی کورد لە الیەن فارســەوە و هەر
لە فردەوسییەوەیە لە زێهنییەت و مەنتەڵیتە
و بەکگراوەنــدی فارس پڕ دەبێت لە دژایەتی
کورد و ڕەتکردنەوەی کورد ،لە هەمان کاتیشدا
وەخــۆ گرتنی کورد وەکــوو ئێرانی کەونارا و
تێکەڵ بە چیرۆکەکانیان و درووســت کردنی
خزمایەتیی خوێنی لەنێوان کورد و پارســدا،
چوونکە بەگشتی زەواج لە کانتێکستی ئێرانیدا
بەدرێژایی مێژوو ئامرازێک بووە بۆ ڕاکێشان و
وەخۆ گرتنی ئەویدیی پارس بۆ ســڕینەوەی.
ئێرانی هێرش دەکاتە ســەرت و لەت و پارت
دەکات و کۆلۆنیزەت دەکات و کاتێک شکستی
پێ هێنای بۆ ڕاکێشــانی ســەرنج و هەروەها
بۆ پێشــگرتن لە سەرهەڵدانەوە و دژبەر بوون
زەواجت لەگــەڵ دەکات .نموونەی ئەم جۆرە
زەواجانــە گەلێک زۆرن .بــۆ نموونە زەواجی
زاڵ و ڕوودابــە ،بیژەن و مەنیژە ،ســیاوەش
و جەریرە و ...کە هــەر هەموویان پێکهێنانی
ژیانی هاوبەشین لەگەڵ دوژمندا.
پادشاهی ضحاک
چو ضحاک شــد بر جهان شهریار
بر او ســالیان انجمن شــد هزار
سراســر زمانــه بــدو گشــت باز
برآمــد بــر ایــن روزگار دراز
نهــان گشــت کــردار فرزانگان
پراگنــده شــد کام دیوانــگان
هنــر خوار شــد جادویی ارجمند
نهــان راســتی آشــکارا گزنــد
شــده بر بدی دســت دیوان دراز
به نیکی نرفتی ســخن جز به راز
دو پاکیــزه از خانــەی جمشــید
بــرون آوریدنــد لرزان چــو بید

که جمشــید را هر دو دختر بدند
ســر بانــوان را چــو افســر بدند
ز پوشــیدەرویان یکــی شــهرناز
دگــر پاکدامــن بــه نــام ارنواز
بــه ایــوان ضحــاک بردندشــان
بــر آن اژدهافــش سپردندشــان
بپروردشــان از ره جادویــی
بیاموختشــان کــژی و بدخویی
ندانســت جــز کــژی آموختــن
[]10
جز از کشتن و غارت و سوختن
سڕینەوەی ئەویدی ئێرانییەت
یەکەم :یان ڕاستەوخۆ دەیانکوژێت و لەناویان
دەبات.
هەر لە هێرشــی هخامەنش بۆ ســەر مادەوە
بگرە تــا هەنووکە ،پارس بــە زێهنییەتێکی
داگیرکارانە و ســڕینەوە و ئێعتراف پێنەکردن
لەگــەڵ کورد ڕووبــەڕوو دەبنــەوە ،چوونکە
تــەواوی بینــای ئایدۆلۆژیا و هــزری ئێرانی
لەسەر پەیکەرە ئێسقانی کوردی مادی بونیاد
نراوە و تــا کاتێک ئــەوان دەتوانن گەرەنتی
بوونیان بکەن کــە ئەویدییەکەیان لە دۆخی
ون بوون و نەبووندا بهێڵنەوە.
بەدرێژایی مێژوو کوشــتن و لەناو بردن،
یەکێک لە سیاسەتەکانی ئێرانییەکان بووە لە
بەرانبەر ئەویدییەکەیاندا(کوردی مادی).
هەر لە یەکــەم هەنــگاوی زاڵ بوونیان
بەســەر مادەکاندا تەواوی ئاســەواری مادیان
یان لەناوبرد یان بەناو پارســەوە تاپۆیان کرد،
ئاستیاگیان کوشت و کردیشیان بە دێوەزمە،
شۆڕشی گێئۆماتا کە سەرهەڵدانی پاشماوەی
مــادەکان بوو بــۆ گەڕاندنەوەی ســەروەریی
سیاسی و دەســەاڵتی مادی بە دڕندانەترین
شــێواز لەت و پار کرد و ،...لە شۆڕشی نوێی
کوردستانیشدا هەر ئەو ترسە لە سەرهەڵدانی
کوردی هەیە و بەردەوام سیاسەتی لەناو بردن
یەکێک لە ســتراتژییەکانیان بووە لەبەرانبەر
کوردستاندا .بۆ نموونە لە ڕۆژی هەینی 27ی
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خەرمانانی(شــهریور)1304دا لە ســەردەمی
ئەمارەتی خەزاعی لە لۆڕستاندا سێزدە کەس
لە ســەردارانی لۆڕســتان بە ناوەکانی میرزا
ڕەحیم خان مۆعینۆلسەڵتەنە،چاخرۆند جێگری
حکوومەتــی خۆڕەمــاوا ،شــێرمحەمەدخان
ئیلخانی سەگوەند ،غواڵمعەلیخان بەیرانوەند،
وەلییواڵ خان ،لەتیف خــان ،محەمەد عەلی
خان ،ســەید مێهدی خان بەیرانوەند ،سەید
عەبدولحوســەین بەیرانوەنــد ،کوێخــا عەلی
ســەبزە عەلی و کوڕەکەی ،کوێخا ئەبداڵ لە
[]3
الیەن ڕەزاخانی میرپەنجەوە لەسێدارە دران
هەروەها لە ژینوســایدێکی بە تەواو مانادا
لە ســاڵەکانی  1303تــا  " 1306پۆل پۆل
خەڵکی لوڕ و بەختیاری بە ئەماننامەوە دەبران
بۆ تاران و لەوێ تیرباران دەکران"
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کاتێــک ڕەزا میرپەنــج ناتوانــێ شۆڕشــی
سمکۆی شکاک بە هێرشــی سەربازی لەناو
ببات ،جارێکیتر پەنا دەباتەوە بۆ فێڵ لێکردن
لەویدییەکەی و بەناوی وتووێژەوە بانگهێشتی
دەکا و ژارخواردی دەکا و شەهیدی دەکات.
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بۆ پێشــەوا قازی محەمەدیش کە چیرۆکێکی
ئاشنایە بۆ هەموومان ،کاتێک سپای حەمەڕەزا
شا هێرشــێکی دڕندانەی کردەسەر کۆماری
ئازەربایجــان و بە هەزاران کەســی قەتڵوعام
کرد ،پێشەوا قازی بۆ ئەوە خەڵکی کوردستان
تووشــی ئەو کێشــە نەبنەوە بڕیاریدا لەگەڵ
حەمەڕەزا شــا بکەوێتە وتووێژەوە و کێشەی
کورد بە وتووێژ چارەســەر بــکات .هەرچەند
ســەرەتا حەمەڕەزاشا وەعدی بە پێشەوا دابوو
کە بە وتووێژ کێشــەی کورد چارەسەر بکەن،
بەاڵم ئەمــە تەنیا فێــڵ و خودعەیەکی باب
و باپیرانــی بوو بۆ ئەوە جارێکیتر بەشــێوازی
ئێرانی(کوشــتنی ئەویــدی و الیەنی دیکەی
وتووێــژ) وتووێژ بکات و لە 10ی خاکەلێوەی
1326ی هەتــاوی لــە گۆڕەپانــی چوارچرا
لەسێدارەیان دا.
دوکتور قاسملووی شەهیدیش پاش ئەوە
بە نێوەندگیری بەڕێزان تاڵەبانی و نەوشیروان
مســتەفا ڕازی دەبێــت لەگــەڵ کۆمــاری
ئیسالمیدا بۆ چارەسەر کردنی کێشەی کورد
بکەوێتە وتووێژەوە ،لە ســەر مێزی وتووێژ بە
شــێوازی ئێرانی وتووێــژی لەگەڵ دەکەن و
ترۆری دەکەن.
ئەم کوشــتن و لەناو بردنە کوشــتنێکی
ئاســایی و وەکــوو قەتڵێکی ئاســایی نێوان
دووکەس نییە ،ئەمە لە ئاکامی نەبوونی بڕوا بە
لۆژیکی وتووێژە لە ناو نەتەوەی فارسدا و زاڵ

بوونی زێهنییەتی سڕینەوەی ئەویدییەکەیانە
کە لە یەکەم چرکەســاتی درووست بوونیاندا
بە سڕینەوەی ئەو بوونی خۆیان بونیادناوە .ئەم
کوشتن و لەناو بردنانە تەنیا کوشتنی تاکێکی
کورد نییە ،بەڵکوو کوشتنی مەیل و ئیرادەی
نەتەوەیەکە بۆ بوون ،کوشــتنی فەلســەفەی
ڕزگاری نەتەوەیەکی بندەستە کە دەیهەوێت
لەژێر هەژموونی ئەویدییەکەی خۆی ڕزگاری
بێت ،ئەمە کوشــتنی مەیل و حەز و خولیای
نەتەوەیەکــە کــە دەیهەوێــت پانتای خۆی
بونیــاد بنێت و لەژێر پانتــای ئەویدییەکەیدا
ڕەها ببێت.
دووهــەم :یان ئەویدییەکانی ملکەچ دەکات و
وەخۆیان دەگرێت.
چیرۆکی کاوەی ئاسنگەر کە کاراکتەرێکی
کوردە لە چیرۆکی کۆن و لە گۆڕەپانی هزری
ئێرانیدا وەکوو کەســایەتییەکی ئەفســانەیی
بەرجەســتە دەکرێتــەوە ،وەخــۆ دەگیرێت،
چوونکــە کاوە ڕێفۆرمیســتێکە لــە پانتای
ئێرانییەتــدا یاغی بووە نەک لــە دژی ئێران
وەشەڕ هاتبێت .کاوە نە باسی شوناسێکی جیا
لە شوناســی ئێرانی(بۆ نموونە کورد) دەکات،
نە باســی خاک و نیشتمان و دەسەاڵتی جیا
لــە ئێران دەکات ،بەڵکوو لەناو پانتای ئێرانیدا
لەتاوی ناعەداڵەتی دەسەاڵت وەتەنگ هاتووە و
بۆ بەختەوەری "منی ئێرانی" یاغی بووە نەک
بۆ ساز کردنی "منی کوردی"(( .یان چیرۆکی
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دایکی کورش کــە دەگوترێت مادە و کوردە،
تەنیــا بۆ وەخۆگرتن و خســتنە ژێر ڕکێف و
ئاشــت کردنەوەی کوردە لە نــاو زێهنییەتی
ئێرانیدا ســاز کــراوە .هیتز دەڵێــت کەواتە
چیرۆکی شازادە مەندانا و لەدایکبوونی کورش
ئەفسانەیە .دایکی کورش مادی نەبووە  ...ئەم
گێڕانەوەیە ڕەگ و ڕیشــەی سیاسی هەیە و
بۆ ئاشتکردنەوەی مادەکان لەگەڵ فارسەکان
[]10
دروستکراوە)).
هەروەکــوو لەســەرەوە ئامــاژەم پێــدا
عەقڵییەتــی سیاســیی ئێرانــی و هــزری
ئێرانشــاری عەقڵییەتێکــی پاوانخواز و دوگم
و نادیموکــرات و یەک دەنگە کــە ناتوانێت
ئێعتراف بە بوونی ئەویدیی خۆی(کورد) بکات،
چوونکە ئێرانییەت ئایدۆلۆژیایە نەک خاک و
نیشتمان ،ئایدۆلۆژیایێکە بۆ داگیرکردنی خاک
و جوگرافیا و مرۆڤەکانی سەر ئەو جوگرافیایە
وەکــوو کۆیلە .بەپێچەوانەی کوردســتان کە
ناوی خاک و نیشتمانی کوردستانە ،ئێرانییەت
ئایدۆلۆژیای پارســییە بۆ داگیرکردنی خاک و
نیشــتمانی کوردەکان و ...لێرە بە پێویســتی
دەزانم جارێکیتر ئاماژە بکەمەوە بە ڕوانگەکەی
باخێتیــن لەوێدا کە دەڵێــت ((بەپێچەوانەی
ئایدۆلۆژیا کە ئەویدی ڕەت دەکاتەوە ،چەمکی
ئەویــدی لەگــەڵ چەمکی دیالــۆگ تێکاڵو
دەبێــت .دیالۆگ بەواتای ئــەوە نییە کە من
بوونــی کەســێکیتر وەردەگــرم ،بەڵکوو زۆر
ســەرترە لەوە ،دیالۆگ بە واتای شــکاندنی
ڕۆڵی ســەرتر و دیاری منــە ،بەجۆرێک کە
ئەویدییش کەســێکی هاوســەنگی من بێتە
ئەژمار بەبێ ئــەوەی لە پەرزەوانی ئیدئۆلۆژی
[]2
منەوە تێپەڕێت و قســەکانی ببیســرێت)).
کاتێک دەڵێین ئێرانییەت ئایدۆلۆژیایە یەکەم
دەرهاویشتە و ئاکامی ئایدۆلۆژیا ڕەتکردنەوەی
ئەویــدی و داخســتنی دەرگای دیالۆگ و بە
حەقیقەت زانینی خۆیەتی و ئەگەر ئایدۆلۆژیا
بچێتە دیالۆگیشەوە بۆ بیستنی دەنگی ئەویدی
نییە ،بەڵکوو بــۆ فەرز کردنی خۆی و ملکەچ
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کردنی ئەویدی دەچێتە دیالۆگەوە .ئەگەریش
نەیتوانی ئەویدییەکەی ملکەچ بکات و لە ناو
منی ئێرانیدا بیتوێنێتەوە ،لەناوی دەبات.
لــە ئایدۆلۆژیــای ئێرانیــدا وەخۆ گرتن
یەکێک لە تاکتیکە هەرە بەنــاو بانگەکانیانە
و بــەردەوام هــەوڵ ئەدەن بە خســتنە ژێر
ڕکێف و خستنە ژێر کاریگەریی تاک بە تاکی
کۆمەڵگا ،پێش بە دروســت بوونی ئەویدی و
ناچــار بوون بە دیالــۆگ و ئێعتراف پێکردن
بەویدی بگرن .هەر لەبــەر ئەوە ئایدۆلۆژیای
ئێرانی بــەرەو هەموو الیێک پەل دەهاوێژێت
لە هەر ســووچێکی ئەم دنیایــەدا بێت و لە
چوارچێــوەی هــەر ئایدیــا و فکرێکدا بێت،
تەنیــا بە یەک ئامانج لێــت نزیک دەبێتەوە،
ئەویش ڕاگرتنت لەژێر کاریگەریی ئایدۆلۆژی
ئێرانیدا .جیاوازییەک کــە ئایدۆلۆژیی ئێرانی
لەگــەڵ ئایدۆلۆژییەکانــی دیکــەدا هەیەتی
ئەوەیە کە بۆ نموونە لە ئایدۆلۆژیی ئیسالمیدا
حەتمەن دەبێت موسڵمان بیت و چوارچێوەی
ئیســامیت قبــووڵ کردبێــت تــا وەکــوو
ئیماندارێک وەربگیرێیــت ،بەاڵم ئایدۆلۆژیای
ئێرانی ئایدۆلۆژیایێکی بێ چوارچێوە و ئوسلوب
و بێ یاســایە .ئەگــەر لە بــواری هزرییەوە
مارکسیستێک بی ،سۆسیالیستێک بی ،لیبراڵ
بی ،شیعەی دوانزە ئیمامە بی یان سونییەکی
ســەلەفی ،گرینگ نییە ،الیەنگری وەالیەتی
فەقێ بی یان ڕەزا شــا یان وێرانشاری و ...و
لە بواری ئیتنیکیشــەوە فارس ،تورک ،کورد،
عەرەب یــان بەلوچ بیت گرینــگ نییە ،ئەم
ئایدۆلۆژیایە وەخۆت دەگرێــت .تەنیا دەبێت
لــە قۆناغی یەکەمدا دژی ئێرانییەت نەبیت و
هزری ئێرانیــت قبووڵ بێت ،ئەم ئایدۆلۆژیایە
لە پڕۆسەیەکی درێژخایەندا پێکهاتەی فکریت
هەڵدەتەکێنێــت و کۆلۆنیــزەت دەکات و
فۆرمی دڵخوازی خۆی دەسەپێنێت بەسەرتدا.
ئایدۆلۆژیای ئێرانی لەسەر ئەم سێ کوچکەی
خــوارەوە دامــەزراوە و هەموو پڕۆســەکانی
ئاسمیالســیۆن و پڕۆژە کۆلۆنیالیســتییەکان
ساڵی بیست و چوارەم
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بۆ پاراســتنی ئەم ســێ کوچکە دامەزراون و
هەر ڕەوتێکی فکری و سیاسی و ئایدۆلۆژیکی
و پێکدادانێکــی نێوخۆیی لەنــاو ئایدۆلۆژیی
ئێرانیدا درووست دەبێت ،شــەڕ و پێکدادانە
بۆ پاراستنی ئەم ســێ کوچکە و هیچکام لە
ڕەوتە فکری و سیاسییەکان لەسەر ئەم بازنە
ناوەندییە مشــتومڕ ناکەن و هەموویان کۆکن
لەسەر ئەم ســێ خاڵە 1 .دەوڵەت-نەتەوەی
فارس ٢ ،پاراســتنی بەرژەوەندییە بااڵکانی
نەتەوەی فارس ٣ ،پاراســتنی یەکپارچەیی
خاکــی واڵتی دەســتکردی ئێــران کە ئەم
یەکپارچەییــی ئێرانیشــە فۆبیــای نەتەوەی
فارســە ،چوونکە ئەگەر ئێــران بگەڕێتەوە بۆ
قۆناغی سرووشــتیی خۆی و دابەش ببێتەوە،
ئاسایشــی خۆراک و ئاوی نەتــەوەی فارس
بەشێوازێکی جددی دەکەوێتە مەترسییەوە و
نەتەوەی فارس لــە نەتەوەیەکی حوکمڕان و
ملهۆڕەوە دەبێتــە نەتەوەیەک کە ڕەزیالنە بۆ
ئاوی خواردنەوەشیان دەبێت لەدەرگای ئەم و
ئــەو بدەن .بەاڵم لەم دۆخی هەنووکەییەدا بە
پڕۆژەی کۆلۆنیالیســتی هەرچی ئاو و سامانی
نەتەوە ژێردەستەکان هەیە هەمووی خستووەتە
خزمەت بەرژەوەندییەکانی خۆیەوە و سامانی
نەتەوە ژێردەســتەکانی کــردووە بە ئامرازی
سوڵتە و بندەست هێشــتنەوەی نەتەوەکانی
دیکە .لە دانیشــتنی ڕۆژی 01.04.1401دا
موحســن مەنســوری پارێزگاری تاران وتی
کە ((حەفتاد لە ســەدی سەروەت و سامانی
ئێران لە تاران کــۆ بووەتەوە)) ]11[ .و ئەمەی
وەکو زەرفییەتی شــاری تاران هێنایە ئەژمار
نــەک وەکوو تــااڵن کردنی ســامانی نەتەوە
ژێردەستەکان.
بەگشتی لە بابەتی وەخۆ گرتن یان لەناو
بردنــی ئەویدی لە ئایدۆلۆژیای ئێرانیدا ،تەنیا
نەتــەوە غەیرە فارســەکان چ وەکوو تاک چ
وەکوو کۆ ئامانجن ،چونکــە تەنیا ئەوانن کە
ڕەنگە لە کۆڵەکە ســەرەکییەکانی ئایدۆلۆژیی
ئێرانیدا تووشــی کێشــە و دوو دڵی ببن یان

هەر لە بنەڕەتدا دژی ئایدۆلۆژیای ئێرانی بن.
لە ئایدۆلۆژیای ئێرانیدا ئەو سێ کوچکە هێڵی
ســوورن و جێگای مشــتومڕ نیین و کاتێک
مەترسیی ساز بوونی ئەویدی پەیدا دەبێت کە
هێڵە ســوورەکان ببەزێنرێن و پرسیار لەسەر
ئەو بازنە ناوەندییە درووست بکەن.
ئایدۆلۆژیــای ئێرانــی بــە هەمــوو
ڕۆخســارەکانییەوە لە هەر ســووچێکی ئەم
دنیایەدا بێت بەو مەبەستەوە سیاسەت دەکات
کە هەژموونی خۆی بە ســەر زێهن و فکری
نەتەوەکانــی دیکەی نــاو جوگرافیای ئێران
درێــژە پێبدات تا بەو جۆرە پێش بە شــکڵ
گرتنی ئەویدی بگرێت .یەکێک لەو فۆرمانەی
کە ئایدۆلۆژیای ئێرانی دان بە ئەویدییەکەیدا
دەنێــت ،ئەویدیی "شــتە" .ئەویدی کاتێک
واتــای هەیــە کە بوونــی هەبێــت ،زیندوو
بێت ،واڵمدەر بێت ،بچێتــە دیالۆگەوە ،دانی
پێدا بنرێت و ،...بــەاڵم لە دنیای تۆتالیتەری
تەکبێژدا وەکوو چۆن باخێتین وەکوو تێکستی
تەکبێژ و تەک دەنگ ناوی دەبات ،تەنیا یەک
زانیاری و یەک دەنگ بوونی هەیە و ،زانیاری
و دەنگەکانــی دیکە ئۆبــژەی ئەمن .کورد لە
پانتایی ئێرانییەتدا ئەویدی "شــتە" و شتیش
بێ ڕۆح و بێ زمان و بێ ناوەڕۆکە و شــیاوی
ئەوە نییە وەکوو ئەویدی بخرێتە پێگەیەکەوە
کە لە ئاست ئەویدییەکدا دانی پێدا بنرێت و
دیالۆگی لەگەڵ بکرێت .کورد لە ئایدۆلۆژیای
ئێرانیدا هەیە ،بەاڵم وەکوو ئەویدیی "شــت"
و ئەویــدی بێ ڕۆح و بێ زمــان و کااڵیێکی
ئێرانی.
ئایدۆلۆژیای ئێرانــی تاکەی دەتوانێت
تەگــەرە بخاتــە بەردەم ســاز بوونی
ئەویدییەکەیەوە؟
جان الک لــە کتێبی ڕیســالەیەک لەبارەی
حکوومەتــەوە دەڵێت ((مرۆڤێــک کە هەوڵ
دەدات کەســێکی تر بخاتە ژێر دەســەاڵتی
ڕەهــای خۆیەوە ،خۆی خســتووەتە حاڵەتی
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شەڕەوە لەگەڵیدا .وەها کردارێک دەریدەخات
کە بەنیازی کوشتنی بووە .لێرەوە بەو ئەنجامە
دەگەم کە ئەو کەسەی بەبێ ڕەزامەندیی من
بمخاتە ژێر دەســەاڵتی خۆیەوە ،وەک خۆی
دەیەوێت بەکارم دەهێنێت ،هەرکات بیەوێت
وێرانم دەکات .چونکە کەس نایەوێت بمخاتە
ژێر دەسەاڵتی ڕەهای خۆیەوە ،مەگەر بیەوێت
بەبێ ڕەزامەندیی من ئازادیم لێ بسەنێتەوە و
بمکاتە کۆیلەی خۆی .تاکە گەرەنتی مانەوەم
ئەوەیە کە خۆم لەم جۆرە ستەمکارییە ڕزگار
بکەم؛ عەقڵ دیکتە دەکات کە هەرکەســێک
بیەوێت ئازادیم لێ بســێنێتەوە ،کە پاسەوانی
مانــەوەی منە ،بــە دوژمنی خۆمــی دەزانم.
بۆیە ئەو کەســەی هــەوڵ دەدات من بکات
بە کۆیلەی خۆی ،خۆی خســتووەتە حاڵەتی
شەڕەوە لەگەڵمدا .ئەو کەسەی لە حاڵەتێکی
سرووشتیدا بەنیازی دەستبەسەرداگرتنی ئەو
ئازادییە بێت کە هی هەموو ئەو کەسانەیە کە
لەو حاڵەتەدا دەژین ،دەبێت دڵنیابێت لەوەی
کە بەنیازە دەســت بەســەر هەموو شتەکانی
دیکەشــدا بگرێــت ،چونکە ئــازادی بناغە و
[]10
بنەمای هەموو شتەکانی ترە)).
بەپێــی ئــەم وتەیەی جــان الک ،ئێمە
لــە دۆخــی شــەڕێکی ســەپێنراوداین و
ئەویدییەکەمان چ وەکوو سیســتمی سیاسی
و چ وەکوو ئایدۆلۆژیا و چ وەکوو ڕۆشــنبیر و
چ وەکــوو چاالکوان بە هــەر ئامرازێک لەبەر
دەســتیاندا بێت هەوڵی بەرتەسک کردنەوەی
ئازادییەکانمــان دەدەن ،هــەر لەبــەر ئەوە
شــەڕێکی ڕانەگەیێندراو لەدژی ئێمەی کورد
لــە ئارادایە .لە واڵمی ئەم شــەڕەدا کورد چ
گوتارێک هەڵدەبژێرێت؟ و چۆن خۆی پێناسە
دەکاتەوە؟ ئایا دەیهەوێت وەکوو نەتەوەیەک و
وەکوو "منی کوردی" دیسکۆرســی سیاسیی
خــۆی هەڵبژێرێت یــان وەکــوو پاژێک لە
ئەویدییەکەی؟ کــورد بۆ خەبات دەکات ،ئایا
دەیهەوێت لە دۆخی داگیر بوون و بندەستی
ڕزگاری بێت یان هەنــدێ ئامانج و تەماحی
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ئابــووری هەیە؟ ئایا کورد لــە پانتای "منی
ئێرانیدا" دەتوانێت دۆخی بندەســتی کۆتایی
پــێ بێنێت؟ واڵمــی ئەم پرســانە دەتوانێت
دیسکۆرسی سیاسیی ئێمەیش دیاری بکات،
دەتوانێت وزەکانمان خڕ بکاتەوە بۆ ئامانجێکی
دیاریکراو .لێــرەدا بمانهەوێت یان نە ئێمە لە
شەڕێکی ســەپێنراوداین و بمانهەوێت یان نە
الیەنــی بەرانبەر بە لۆژیکی هێز و ســڕینەوە
ڕووبەڕوومان دەبێتەوە و پەنا بردنی ئێمەیش
بۆ درووشــمی بریقەدار و دابەزاندنی ئاســتی
داخوازییەکانمــان و بردنە ژێر ڕکێفی " منی
کوردی" بۆ ژێر سێبەری پانتای "منی ئێرانی"،
تەنیــا هێمای الوازی و بــڕوا بەخۆ نەبوونە و
هیچ دەستکەوتێکی سیاسیشی نابێت.
لــە ڕوانگــەی فەیلەســوف ئیمانوێــل
لۆئیناســەوە ((ڕۆحــی من ،چونکە ســەیری
یەکێکــی تر دەکات ،لە بەرانبەریدا هەســت
بــە بەرپرســیارێتی دەکات و لێرەدایــە کە
پەیوەندییەکی ئەخالقی دروست دەبێت)) لە
ڕوانگەی لۆئیناسەوە ((ڕووداوەکانی سەدەی
ڕابــردوو وەک شــەڕ ،دژایەتــی جوولەکــە،
پێکدادانی شارســتانییەتەکان دەگەڕێتەوە بۆ
پشتگوێخستنی "ئەویدیکە و ئەویدیکە بووەتە
[]4
"ڕووخساری بێ دەموچاو)).
ئێرانییەکان بۆ یەک ســەدە و نیو پێگەی
باندەستییان بەدەستەوەیە،بەردەوام پیالنگێڕی
دەکەن بۆ پێشــگرتن لە گەشــەی شوناسی
نەتەوەیــی و کوردســتانی و ســەرهەڵدان و
گەشــەی شوناســخوازی و ســەربەخۆیی و
ڕزگارکردنی کوردســتان لــە کۆلۆنیزەکردنی
ڕاســتەوخۆ و داگیر بوون .ئێســتا کوردستان
خــۆی بۆ قۆناغــی خۆباوەڕیــی کولتووری و
فەرهەنگی و ساز کردنی دیسکۆرسی نەتەوەیی
ئامــادە دەکات .بۆ گەیشــتن بــەم ئامانجە
کوردستان پێویستی بە دیالۆگ و دان پێدانان
هەیە و زۆر بەپەرۆشــە بــۆ بنیاتنانی پێگەی
خۆی لەسەر شانۆی نێودەوڵەتی و لە جیهاندا.
تیشــک خستنەســەر ئەو جیاوازییانەی کە
ساڵی بیست و چوارەم
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شوناس و ناسنامەی کوردستانی پێکدەهێنن
کاتێک بایەخدار دەبێت کە "ئەویتر"ی ئێرانی
لە پانتای کوردی و فەلسەفەی سیاسیی کورد
و زێهنییەتی کوردیدا شــکڵی گرتبێت .بەاڵم
ئێســتا پانتای ئێرانی لە دۆخێکی باشتردایە،
پێشوازی لە نەهێشتنی کۆنتراستەکان دەکات
بــۆ وەخــۆ گرتنی"منی کوردی" لــە پانتای
"منی ئێرانیدا" .ئێستا ئێرانییەت لە پێگەیەکی
هەژموونیدایە و رۆڵێکی بااڵ و دەســتی بااڵی
هەیە ،مەبەستی نییە و نایەوێت مەودای نێوان
خۆی و ئەویدیکەی کورد ئەوەندە تەسک بێت
کــە هەژموونی ئەو کاڵ ببێتــەوە و نایەوێت
ئــەم ڕووبەڕووبوونەوەیە ئەوەندە جددی بێت
کە کوردەکان بخاتە دۆخێکەوە کە شــوناس
سازی بکەن ،بۆیە دەبێت ئایدۆلۆژیای ئێرانی
بەردەوام ڕۆڵی ناوەند بگێڕێت .شێوازی داڕشتن
و ئەندازیاری کردنی ئەم ناوەندە لە زۆرێک لە
بەرهەمەکاندا لەالیەن بیرمەندان و نووسەران
و چاالکانــی ئێرانییــەوە ئامــاژەی پێکراوە،
ئەویش هەتا هەتایی کردنی بندەســتییە لە
ئەویدییەکەیاندا و بەجۆرێک دەیانهەوێت ئەم
ناوەنــدە ئەندازیاری بکەن کە خەون و خولیا
و ئاواتــی کورد لەجیاتی بنیاتنانی شۆناســی
کوردســتانی یــان فڕانتس فانــوون گوتەنی
((چاالکییەکانیان(کــوردەکان) چــڕ بکەنەوە
ســەر ئەوە کە وەکوو ئێمەیان(فارســەکان)
لێبێت نەک لەپێشمان بکەون))( ]7[ .هەڵبەت
فانــون بۆ دۆخــی بندەســتیی ئەلجەزایر و
کۆلۆنیالیزمی فەڕەنسا ئە دێڕە دەنووسێت).
ئەنجام
کۆلۆنیالیزمی ئێرانی زۆرترین هەوڵەکانی چڕ
کردوەتەوە سەر ئەویدیی نزیک و دەیهەوێت
بە هەر جۆرێک بووە نەهێڵێت ئەویدیی نزیک
بێتە خانەی بوونەوە و لەژێر هەژموونی خۆیدا
ڕایگرێت .لە نێــوان دوژمنی دوور و دوژمنی
نزیکدا جیــاوازی زۆرە کە ئــەم جیاوازییانە
دەتوانێــت شــێوە و ئاســتی تەرکیز کردن

و تونــدی ڕووبەڕووبوونــەوە لەســەر دوژمن
دیــاری بکات .لــە هەمان کاتــدا دەتوانیت
جیــاوازی دابنێت لە ســەر ئەویترێک کە لە
فەزای گوتاری ئێــوەدا جێگایان نییە لەگەڵ
ئەویترێک کە لە دۆخی کێبڕکێیی و شاخ بە
شــاخ بووندایە لەگەڵتدا .کورد لە ئایدۆلۆژیای
ئێرانیدا ئەویدیی نزیکە کە لە فەزای گوتاری
یەکتــری و لە دۆخی کێبڕکێیی و شــاخ بە
شاخدان لەبەر ئەوە زۆرترین تەرکیزی لە سەر
ئەویدی کوردەکەیەتی و ئەم ڕووبەڕووبوونەوە
مومکیــن نییــە بەبێ توندوتیژیــش کۆتایی
پێبێت.
بــۆ ئەوە کــورد بتوانێــت ڕزگاری ببێت
دەبێت "منی کوردی"ی خۆی بونیاد بنێت و
"منی کوردی" شت کراو و لە مرۆڤ کەوتوو
و ســازکراوی ئێرانی وەال بنێت .کورد دەبێت
باش بزانێت لە دۆخی شاخ بە شاخ و لە فەزای
گوتاری ئێرانیدایە و بەرژەوەندییەکانیان دژ بە
یەکن و دەبێت بە تێئۆری و پشــتوانەیەکی
مەعریفی بەهێزەوە لەو شــاخ بە شاخ بوونەدا
بەشداری بکات.
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کۆتۆل ،مێژوویەکی فەرامۆشکراو
بەشی یەکەم

بێهرووز شوجاعی

کۆتۆل ،یان بە فارسی "قطور" دەکەوێتە  ٦٠کیلۆمەتریی ڕۆژاوای شارستانی خۆی ١٠٠ ،کیلۆمەتریی
ڕۆژهەاڵتی شاری وان (لە باکوری کوردستان) و  ۸کیلۆمەتریی دەرگای سنووریی ڕازی و هەرەتێل
(کاپیکوی بە تورکی) .ژمارەی دانیشتووانی ناوەندی کۆتۆل نزیکەی  ٥هەزار کەسە کە لەگەل ٣٠
گوندەکەی دەوروبەریەوە سەرجەم  ٣٠هەزار کەس مەزەندە دەکرێت .هەڵبەت ئەم ژمارەیە بۆ ماوەی
نزیک پەنجا تا شەست سال گۆڕانێکی ئەوتۆیی بەخۆیەوە نەبینیوە ،چونکە کۆتۆلیش بێبەش نەبووە لە
سیاسەتی دژەگەشەی دەوڵەتی فارس لە کوردستان :نەبوونی دەرفەتی کار و گەشەی ئابووری وای لێ
کردووە کە زۆرترین خەڵکی گەلیی (دۆلی) کۆتۆل لە دەرەوەی زێدی خۆیان و لە شارەکانی خۆی،
سەلماس و ورمێ بژین.

رۆژی  ٢٠ژوئەنی  ،۲۰۲۲زیندانیی سیاســی
کورد فیروز مووســالوو لــە زیندانی ورمێ لە
ســێدارە درا .فیروز یەکێک بوو لەو ســەدان
الوەی کۆتۆلی (قوتووری) کە پەیوەســت ببوو
بە ڕێزەکانی پارتی کرێکارانی کوردســتان .بە
ســەدان الوی کــوردی ئەو ناوچەیــە لە باڵە
عەســکەرییەکانی پ.ک.ک .لــە ڕۆژهەاڵت،
باکوور ،باشــوور و ڕۆژاڤادا تا ئێســتا گیانیان
بەخت کردووە ،کە ئەوانە تەنیا بەشــێکن لە
زیانێکــی زۆر کە ئەو ڕێکخــراوە لەو ناوچەیە
دیتوویەتــی .فیروز یەکێــک بوو لەو هەزاران
کــوردەی کــە لە الیــەن دەوڵەتــی ئێرانەوە
لەسێدارە دراوە ،بەاڵم ئەوەی کە لەسێدارەدانی
فیروز لــە ئەوانەی دیکە جیا دەکاتەوە ئەمەیە
کــە بۆ جــاری یەکــەم خەڵکــی ڕۆژهەاڵت
توانیــان لە ڕێگەی ڕێکخراوێکی وەکوو هەنگاو
و میدیایــی ســەربەخۆی خۆیان ،ئــاگاداری
هەلومەرجــی زیندانیانی سیاســیی دەڤەری
کۆتۆل بن .هەوڵی کۆمەڵکوژی ،لەســێدارەدان
و پاکتاویــی نــەژادی لــە ناوچــەی کۆتۆل
مێژوویەکــی زیاتر لەســەد ســاڵی هەیە ،کە
کەمتر لە جێگاکانی تر لەناو بیری کۆلێکتیڤی
کوردیدا جێگەی گرتووە .ئەم کورتە نووسراەی
بەردەســتتان هەوڵێکە بــۆ قووڵبوونــەوە لە
ناســاندنی کۆتۆل ،مێژوویی بەرخودانەکەی لە
کۆتایی ســەدەی  ١٩و سەرەتای سەدەی ٢٠
کە لە بەستێنی کوردایەتیدا گەشەی کردووە.
ئەم وتارە لە دوو بەش پێک هاتووە کە بەشی
یەکەم تیشــک دەخاتە سەر مێژووی کۆتۆل
لە سەدەی ســێزدەوە تا کۆتایی سەدەی .١٩
بەشــی دووەم هەوڵێکــە بۆ هێنانە بەرباســی
مێــژووی هاوچەرخی کۆتۆل و تێکەوەتەنراوی
ئەم مێژوویە لەگەڵ بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی
کورد لــەو ســەردەمەدا .لەم وتــارەدا هەوڵ
دەدرێــت پاشــخانی کوردایەتی لــە کۆتۆل،
گرینگیی ســتراتێژیکی کۆتۆل بــۆ کورد ،بۆ
عوســمانییەکان ،ســەفەوییەکان ،قاجــار و
تەنانەت بۆ ڕووســەکانیش شــی بکرێتەوە .لە

کۆتایی باسەکەدا هەڵســەنگاندنێک دەکرێت
لە ئالینگارەکانی بــەردەم کۆتۆل بۆ مان یان
نەمانی وەک بەشێک لە جۆگرافیای کوردستان.
پێگەی جۆگرافیکی کۆتۆل
کۆتۆل ،یان بە فارســی "قطــور" دەکەوێتە
 ٦٠کیلۆمەتریــی ڕۆژاوای شارســتانی خۆی،
 ١٠٠کیلۆمەتریی ڕۆژهەاڵتی شــاری وان (لە
باکوری کوردستان) و  ۸کیلۆمەتریی دەرگای
ســنووریی ڕازی و هەرەتێــل (کاپیکــوی
بە تورکــی) .ژمارەی دانیشــتووانی ناوەندی
کۆتۆل نزیکەی  ٥هەزار[ ]١کەســە کە لەگەل
 ٣٠گوندەکەی دەوروبەریەوە ســەرجەم ٣٠
هەزار کــەس مەزەندە دەکرێت .هەڵبەت ئەم
ژمارەیە بــۆ ماوەی نزیک پەنجا تا شەســت
ســال گۆڕانێکی ئەوتۆیی بەخۆیەوە نەبینیوە،
چونکە کۆتۆلیش بێبەش نەبووە لە سیاسەتی
دژەگەشــەی دەوڵەتی فارس لە کوردســتان:
نەبوونــی دەرفەتی کار و گەشــەی ئابووری
وای لێ کــردووە کە زۆرترین خەڵکی گەلیی
(دۆلــی) کۆتۆل لە دەرەوەی زێدی خۆیان و
لە شارەکانی خۆی ،سەلماس و ورمێ بژین.
پاشخانی مێژوویی
بە درێژایی مێژوو ،کۆتۆل لە نێوان زڵهێزەکانی
ناوچــەدا دەســت بە دەســت کــراوە و لە
قەدیمەوە گەلیی کۆتۆل وەکوو دەروازەیەک
بۆ لەشکرکێشــیی بەکار هێنراوە .کۆتۆل لە
ســەردەمی ئاسندا بەشێک بووە لە شانشینی
ئورارتو کە پێتەختەکەی شاری وان بووە .ئەم
شانشینە لە سەدەی ٩ی پێش زاییندا سەری
هەڵداوە و لە ســەدەی ٥ی پێش زاییندا بە
گەشەسەندنی دەسەاڵتی سکیتی و مادەکان
ڕووخاوە ]2[.سارگۆن شای ئاشووری لە ساڵی
٧١٥ی بــەر لــە زایین ،پــاش داگیرکردنی
ڕۆژهەاڵتــی دەریاچــەی ورمێ لــە ڕێگەی
گەلیی کۆتۆلەوە هێرشی کردووە سەر ناوچە
[]3
ناوەندییەکانی ئورارتو.
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دەوڵەتی ئورارتو  ٩٠٠تا  ٦٠٠بەرلەزایین

لە سەدەکانی ناوەڕاستی پاش هاتنی ئیسالمدا
ئــەم ناوچەیە لەگەڵ ناوچەی خۆی تا تەورێز
لە ژێــر حوکمرانــی ڕەوادییەکانــی کورددا
بــووە ]4[.دیــارە ســەبارەت بــە کوردبوونی
ڕەوادییەکان گێڕانەوەی جیاواز هەیە ،هەندێک
ڕەوادییەکانیان بە ڕەچەڵەکڕەچەڵەک عەرەب
پێناســە کــردووە[ ]5و هەندێک بــە کورد[.]6
تەنانــەت ئەگــەر بــە ڕەچەڵەکڕەچەڵــەک
عەرەبیــش بووبــن ،دیــارە لەوســەردەمە
دانیشــتووانی کورد لــە خۆیەوە تــا تەورێز
ئەوەندە زۆر بووبن کە بنەماڵەیەکی عەرەب لە
پرۆسەیەکی مێژووییدا دەبێ بووبن بە کورد.
بەڵگە مێژووییەکان ئاماژە بە بوونی کورد
هــەم لە کۆتۆل ،لە خۆی ،ســەلماس و هەم
لە تەورێزێش دەکەن .لەسەرەتایی فوتووحاتی
عەرەبدا زۆربەی دانیشــتووانی ڕۆژهەاڵت و
باشــووری ئازەربایجانی ئێســتا ،کورد بوون.
بــۆ نموونە "احمد بــن یحیی البــازەری"
لە "فتــوح البلدان"دا ئاماژە بە شەڕشــەڕی
عــەرەب و مەرزبانــی ئازەربایجان دەکات کە
بە ســازانێک لە نێوان مەرزبان و ســەرداری
عــەرەب "حذیفە" تەواو دەبێت .شــەڕەکە
بــەو مەرجە کە "حذیفه" نە کەس بکوژێت
و نەکەســیش بــە دیــل بگرێــت ،هەروەها
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ئاگردانەکان کاول نەکات و هێرش نەباتە سەر
کوردانی بالسجان ،ســەبەالن و ساترودان و
بــە تایبەتیش ڕێگری لە خەڵکی شــیز و لە
هەڵپەرکێی ڕۆژانی جەژن و ئایینەکانی دیکە
نــەکات"[ ]7لەگەڵ مەرزباندا ئاشــتی تەواو
دەبێت .لە ســەدەی چوارەمــی هیجریداش
(کۆتایی سەدەی  ١٠زایینی) هێشتا ئاماژە بە
زۆرینەیەکی کوردی لەم ناوچەیە دەکرێت ،بۆ
نموونــە "بوعبداللە محمد بن احمد مقدس"
لە "احســن التقاســیم في معرفة االقالیم"دا
لەبارەی ســەلماس ڕادەگەینێ کە "شارێکی
چاکە و برجێک و چۆمێکی هەیە و مزگەوتێک
[]8
لە ناو بازارەکەیەتی و دانیشتووانی کوردن".
ناکۆکییەکانی دیناستییەکانی (بنەماڵەکانی)
کورد وەکوو شەدادی و ڕەوادی و هێرشەکانی
غوز/ئوغــووز بــۆ ناوچە ،هەم بــوو بە هۆی
الوازی دەســەاڵتی کوردی وهــەم گۆڕانی
پێکهاتەی ئێتنیکیی ناوچەکە .بە هاتنی تورکە
غوزەکان ،حوکمڕانی کــوردەکان لەو ناوچانە
کۆتایی پێ دێت و هەردوو خانەدانی ڕەوادی
و شــەدادی لە ئاران و ئازەربایجان دەکەونە
ژێر دەسەاڵتی ســەلجووقییەکان .پێکهاتەی
ئێتنیکیی ناوچەکە ،بە تایبەت لە شارەکان بە
قازانجی تورکەکان دەگۆردرێت .کوردەکان لە
ساڵی بیست و چوارەم
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ناوچە شاخاوییەکان ئاسێ دەکرێن" .ابن اثیر"
لەباری ڕووداوەکانی ٤٢٠ی کۆچی ( ١٠٢٩ز)
دەنووســێ کە "غوزەکان لە ورمێ کۆبوونەوە
و ڕێگەی هەکارییان کە تابیعی مووســڵ بوو،
گرتەبەر .لەوێش لەگەڵ کوردەکان بە شــەڕ
هاتن و شەڕێکی قورس ڕوویدا کە کوردەکان
شــکان و غوزەکان دارایی ،ژن و مناڵەکانیان
(ئی کــوردەکان) بە دیل گــرت .کوردەکان
ناچار بوون کە پەنا بۆ شاخ و دۆڵە ئاسێیەکان
[]9
بەرن".
پــاش جێگیربوونــی هــۆزە تورکەکانی
خوارەزمــی ،ســەلجووق ،قەرەقویونلو و ئاق
قویونلو ،ئیتر ئاســەواری دانیشــتووانی کورد
لە نــاو شــارەکانی خــۆی و سەلماســیش
نامێنی و دانیشــتووانی کــوردی ئەو ناوچانە
یــان قەالچۆ دەکرێــن یان دەتوێنــەوە یان
بــۆ ناوچە شــاخاوییەکانی ڕۆژئاواتر هەڵدێن.
هێرشی مەغۆلەکان ئەو پرۆسەیە خێراتریش
دەکات .بــۆ نموونە "حمداللە مســتوفی" لە
ســاڵی ٧٤٠ی کۆچی ( ١٣٤٠ز)دا دەربارەی
پێکهاتەی ئەتنیکیی شاری خۆی ڕادەگەیەنێ

کــە "خەڵکەکەی دێمســپی و خەتایینەژاد
و چاکــن ،بۆیە خــۆی وەکوو تورکســتانی
ئێران دەناســرێت ]10[".دربارەی سەلماسیش
دەنووســێ کە "هەواکەی بەرەو ســاردییە و
ئاوەکەی لە شــاخەکانی کوردســتانەوە دێت
و دەچێتــەوە دریاچەی چیچســت (ورمێ)...
خەڵکــی [ســەلماس] ســوننیی پاکدینن و
بــەردەوام لەگەڵ کوردەکاندا لە شــەڕدان.
چونکە ئەم شەڕانە زاتی و مەورووسین ،ئاش
[]11
نابنەوە".
ئەمە ئەو ڕاســتییە دەردەخات کە چەند
سەدســاڵ کوردەکان لە شــارەکانی باکوور-
رۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە هاوســنووری
ئازەربایجان دەرکران و لە ناوچە شاخاوییەکانی
ڕۆژئاوای خۆی و سەڵماس دەژیان .کۆتۆلیش
یەکێــک لەو ناوچــە شــاخاوییەکانە کە بە
درێژاییی مێژووی کــورد ماوەتەوە .لە بەڵگە
مێژووییەکانــدا ،یەکــەم ئاماژە بــە کۆتۆل
دەگەڕێتــەوە بۆ ســەردەمی خوارەزمییەکان.
جــاری یەکــەم نــاوی قــەاڵی کۆتــۆل لە
ســاڵی ٦٢٤ی کۆچــی ( ١٢٢٧ز) لە کتێبی
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مێژوویی "ســیرت جاللالدین منکبرنی" لە
الیەن "شــهابالدین محمد خزندزی زیدری
نســوی"دا هاتووە کە دەڵێــت "کوڕی 'ملک
خامــوش' [نــەوەی ئەتابەکــی ئوزبەکی] لە
ئەتابەکەکانی ئازەربایجــان لە قەاڵی کۆتۆل
دانیشــتبوو و ئەوەنــدە لە ســەقامگیربوونی
قەاڵکــە دڵنیا بوو کە فەرمانــی جەاللەدینی
خوارەزمشــاهیی لەژێر پێ دادەنا و ئیدیعایی
[]12
پاشایەتیی هەبوو".
بە هاتنی دونبولییەکان کوردکان گەڕانەوە
بۆ ســەلماس و خــۆی .بە پێــی گێڕانەوەی
شــەرەفخان ڕەچەڵەکــی دونبولییــەکان
دەگەڕێتەوە بۆ کەســێک بە ناوی عیســا کە
گۆیا بــۆ فەتحی ئازەربایجــان هاتبوو بۆ ئەو
ناوچەیــە و ســوڵتانەکانی ڕابــردوو ناحیەی
سوکمەنئاوای خۆیانیان وەکو ئۆجاقلق پێیان
بەخشیبوو .شــەرەفخان هەروەها ڕادەگەیەنێ
کە "دونبولییەکان لەسەرەتادا ئێزیدیی بۆتان
بــوون و دواتر بــوون بە ســوننی و یەکێک
لــە نەوەکانی عیســابەگ بە نــاوی حاجی
بەگی کوری شــێخ بەهلوول بەگ پێشینەی
موالزیمەتی شا تەهماسبی سەفەویی هەبووە.
شــا تەهماســب شــاری خۆیــی زەمیمەی
سوکمەنئاوای کرد و وەکوو ئەیالەت ،بەخشی
بە حاجی بەگ و لەقەبی حاجی سوڵتانی پێ
دا .ســنووری ســەرحەدی وان و پاســەوانی
سنوری بە حاجی سوڵتان درا و دونبولییەکان
چوونە ناو شاری خۆی .دوایی تێکهەلچوونێکی
دونبولییەکان لەگەڵ قزلباشــەکان ،مەنسور
بەگی کوری محمەدی بەگ دەچێتە ئاستانی
سولتانی عوســمانی و ئەویش گەلیی کۆتۆل
و بەرگری وەکوو ســەنجاق دەبەخشــێتەوە
بە مەنســور بەگ" و ئامــاژە بەوە دەکات کە
"ئێستا کە سالی )١٥٩٦( ١٠٠٥ە حوکمرانیی
[]13
ئەو ناوچەیە هێشــتا لــە دەســتیدایە".
دونبولییــەکان وەکوو مەحموودییەکان کە بۆ
ماوەیەکی درێژ کۆتۆل لەژێر دەســتیاندا بوو،
بە پێــی هەلومەرج وەالئیــان دەگۆڕدرا؛ بەم
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شێوەیە لە نەخجیوان تا سەلماس و تەنانەت
مــاوە بە ماوە تەورێز و ورمێش دەکەوێتە ژێر
دەسەاڵتی ئەمیرە کوردەکانی دونبولی .ئەمجا
هەنــدێ جار موتیعی عوســمانین و هەندێ
جاریش لە ڕیکابی قزلباشەکاندان .کۆتۆلیش
بــە پێــی وەالئــی ئومەرایــی مەحموودی
جاروبار دەکەوێتە ژێر حوکمڕانی عوســمانی
و جاروباریــش ئی ئێران .ســەرەڕای زۆریی
ژمارەی دانیشــتووانی دونبولی ،لە گێڕانەوەی
زارەکــی ناوچەدا وەکوو "کۆتــۆال مهەندان"
پێناســە کراوە لە بەر ئەوەی کە زیاتر لە ژێر
دەســتی مەحموودییەکاندا بووە .لە کوردیی
کرمانجیــی ناوچــەدا مهەند بە میرنشــینی
مەحمودی دەگوترێت.
کۆتــۆل تەنانــەت هەندێک جــار وەکوو
میرنیشینۆکێکی سەربەخۆ ناوبراوە .لە سااڵنی
١٥٧٧دا کێشــە دەکەوێتە نێوان میرنشینی
نو
هەکاری بە میری زینەلبەگ و شاقولییەکا 
یەکێک لە کورەکانی شاقولی بە ناوی غازی-
کە لــە گەڵ براکانی لە زیندانی واندا بوون-
بــۆ الی ســەفەوی هەڵدێت .بۆیە ســەدری
ئەعزەمی عوســمانی لە  ٢٠شــەعبانی ٩٨٥
( ١١نۆڤامبــری )١٥٧٧دا بۆ بەگی هەکاری
زەینەلبــەگ  ،بەگی مەحموودی حەســەن
بەگ و بەگی کۆتۆل وەلی بەگ "حکم مهمە"
دەنێرێــت و داوایان لــێ دەکات کە دەبێ لە
هێنانــەوەی غازی بە مردوو یان زیندوو درێغ
نەکەن و نامەیەکیــش بۆ براکانی لە زینداندا
بنووســن کە براکەیــان ڕازی بکەن بێتەوە و
[]14
ئەگەر ڕازی کرا ،سەنجاقیان پێ دەدرێت.
پێشتر لە ساڵی ١٥٦٥دا بە پێی تەوجیهاتی
ئەیالەت و سەنجاقەکانی عوسمانی ستاتوسی
ســەنجاقێکی ئەیالەتی وان دراوە بە بارگری
و کۆتــۆل و مەقســود بەگ وەکــوو حاکمی
دەستنیشــان کراوە ]15[.لــە  ١٥٧٥تا ١٥٨٥
لەتەنیشت سەلماس ،موکس ،بەتلیس و موش
و بەرگری ،ســۆما و تەنانــەت ورمێ ،کۆتۆل
وەکوو سەنجاقێکی سەربەخۆی ئەیالەتی وان
ساڵی بیست و چوارەم
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پێناسە کراوە ]16[.لە تەقسیماتی سەنجاقەکانی
وان لە قەلەمرەوی عوسمانی لە ساڵی -١٦٣١
١٦٣٢دا وەکــوو موکس ،ئەلبــاک ،بارگری،
خۆشاب و زۆر شــوێنی دیکە ،بە کۆتۆلیش،
[]17
ستاتوسی لیوا (کانتۆن) دراوە.
ریاحــی ئیدیعــا دەکات کــە کۆتۆل لە
ســاڵی ٩٩٢ی کۆچــی ( ١٥٨٤ز) لە الیەن
عوســمانیەوە داگیر کرا ،بەاڵم سەفەوییەکان
لە ســاڵی ٩٩٦ی کۆچــی ( )١٥٨٨جارێکی
دیکــە گەڕانەوە کۆتــۆل ]18[.ڕیاحی هەروەها
ڕادەگەیەنــێ کە "لە لەشکرکێشــی ســاڵی
١٠٤٥ی کۆچی ( ١٦٣٥ز) دا مورادی چوارەم
خۆی داگیر کرد ،بەاڵم لە تەنیشــت قەاڵی
کۆتۆلــەوە تێپەر بوو؛ چونکە ئەوەندە قایم بوو
نەیوێرا گەمارۆی بــدات .بۆیە لە ڕێککەوتنی
ئاشتیی ســاڵی ١٠٤٩ی کۆچی ( ١٦٣٩ز)دا
مەرجــی دانا کە ئێرانییــەکان قەاڵی کۆتۆل
کاول بکەن .بــەاڵم ئێرانییەکان پاش مردنی
ئەو پادشایە دەرفەتیان قۆستەوە و قەاڵکەیان
[]19
سالم ڕاگرت".
لە تەقسیماتی سەنجاقەکانی ویالیەتی وان
لە ســاڵی ١٦٣٧دا ،کۆتۆل دیار نیە .لەوانەیە
لەو کاتەدا لەدەست ســەفەوییەکاندا بووبێت
یان وەکوو قلچ ئیدیعا دەکات "مەحموودی و
خۆشاب وەکوو یەک سەنجاق ئیعتیبار کراون
و سەنجاقەکانی شاخ (شاتاخ) ،ئەلباک ،کۆتۆل
و میرعەشیرەتیی شــکاک لەم تەقسیماتەدا
دیار نین .لەوانەیە وەکوو بەشــێک لە ئەلباک
لە نێوان ســەنجاقەکانی ورمێ و مەحموودیدا
حسێب کرابن ]20[".دیســان لە تەوجیهێکی
دیکەی تەقســیماتی ســەنجاقەکانی وان لە
ساڵی ١٦٤١-١٦٣٢دا کۆتۆل وەکوو لیوایەکی
[]21
(کانتۆن) ئەیالەتی وان پێناسە کراوە.
ئەولیا چەلەبی لە ســاڵی ١٠٦٥ی کۆچی
( )١٦٥٥دا لە کۆتۆلەوە بۆ ئێران تێدەپەڕێت.
هەندێــک زانیاریی ئەفســانەیی پێشــکەش
دەکات کە لەگەڵ ڕاستییەکان ناگونجێت .بۆ
نموونە لەســەر قەاڵی کۆتۆل ڕادەگەیەنێ کە

یەکێــک لە نەوەکانی چەنگیزخانی موغول بە
ناوی "محمودشاه غازان" وەزیرێکی سەررەقی
بەناوی "قوطور"ی هەبووە .شــاـ ئەمری پێ
دەدات کە لەسەر ئەو شاخە بەردینە قەاڵیەک
دروست بکات .ئەویش لە ساڵی ٦٩٤ی کۆچی
( ١٢٩٥ز)دا قەاڵکە دروســت دەکات و بۆیە
بە ناوی "قوطور" ناســراوە ]22[.زانیاری ئەولیا
چەلەبی دەربــارەی قەاڵی کۆتــۆل هەڵەیە
چونکە وەکوو پێشتر ئاماژەی پێکرا ،لە ساڵی
)١٢٢٧( ٦٢٤ی کۆچیــدا "نســوی" باســی
قــەاڵی کۆتۆلی کردووە .لــە حاڵێکدا ،قازان
خان  ٤٤ســال دواتر تازە لــە دایک دەبێت.
دیارە چیرۆکی ناوەکەش هەر فانتێزیای ئەولیا
چەلەبییــە .بەاڵم بە پێی شــایەتیی ئەولیا لە
کاتی ســەردانەکەیدا ،کۆتۆل لە چوارچێوەی
قەلەمرەوی سەفەوییەکاندا بووە.
پاش هێرشی قاجارەکان لە ساڵی ١٨٢١
و  ١٨٢٢بۆ سەر ســنووری عوسمانی ،کە لە
هەر دوو ال کوردەکان بەشــداریی چاالکیان
تێدا هەبــوو ،ڕێککەوتنی یەکەمی ئەرزرۆم لە
ســاڵی  ١٨٢٣لەنێوان هــەردوو واڵتدا واژوو
کرا .یەکێــک لە مژارەکانــی ناکۆکیی قاجار
و عوســمانی ،کوردەکانی ســەر سنوور بوون
کە لــە مادەی ســێی ڕێککەوتنەکەدا وەکوو
مادەی "ئەکراد مادەســی/مادەی کوردەکان"
پێناســە کرابوو .کێشە لەسەر چوونە هەوار و
هەوارگەی کوێســتانان و هاوینانی هۆزەکانی
ســیپکی و حەیدەرانــی بوو کــە دەکەوتنە
نێــوان ســنووری ئیمپراتورییەکانــی قاجار
و عوســمانی کــە ئیتر نە بە پێــی چەمکی
ئومەتــی جاران بــەاڵم بە پێــی پێوەرەکانی
پەیوەندییــە نێونەتەوەییــەکان لەگەڵ یەک
هەوڵســوکەوتیان دەکرد ]23[.تا ساڵی ١٨٢٥
کە مەهمــەت ســەعید غالب پاشــا وەکوو
دانوســتانکاری عوســمانی دەستنیشان کرا،
لەســەر مالکییەتی شارۆچکە و قەاڵکانی وان
و هەکاری بەتایبەت لەسەر قەاڵکانی کۆتۆل،
چاری (چەهریــق) و دێرک ناکۆکی لە نێوان

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  63ساڵی بیست و چوارەم بەهاری 69 2722

هەردوو ال هەبوو .سەبری ئاتەش ڕادەگەیەنێ
کە "عوسمانییەکان ئیدیعایان دەکرد کە ئەو
قەاڵیانە سەر بە خۆشــابن و ئێرانییەکانیش
دەیانوت بەشــێکن لە خۆی ]24[".کێشــەی
تابعییەتی قەاڵی کۆتــۆل -بە درێژایی ٤٠٠
ساڵ -خالێکی ناکۆکیی نێوان مەحموودی و
دونبولــی بوو .بۆ ماوەی نزیک چەند ســەد
ســاڵی تریش بوو بە هۆی کێشە و ناکۆکیی
نێوان قاجار و عوسمانی .کێشەکە لە الیەکەوە
لەسەر پێگەی ستراتێژیکی کۆتۆل و قەاڵکەی
بوو کە بــۆ هەردوو دەوڵــەت گرنگ بوو .لە
الیەکی دیکەشــەوە هۆزە کوردییەکان هیچ
گرنگییان بە سنوورەکان نەدەدا؛ حەیدەرانی،
میالن ،جەاللی ،سیپکی و شکاک لەو ناوچانە
بەبێ بەفەرمی ناسینی قەلەمرەوی عوسمانی
و ســەفەوی/نادری/زەندی/قاجار هاتووچۆیان
دەکــرد ،بەتایبەت کە زۆربەی کوردەکان ئەو
کاتە ژیانی ڕەوەندییان هەبوو.
بە پێی مــادەی ســێهەمی ڕێککەوتنی
دووهەمی ئەرزرۆم لە ســاڵی ١٢٦٣ی کۆچی
( ١٨٤٧ز) ،بڕیــار درا کــە ســنوورەکانی
عوســمانی و قاجــار بــە پێــی ســتاتوس،
واتە هەلومەرجــی ئەوکاتەی ســنوورەکان،
هەڵســووکەوتیان لەگەڵ بکرێ و لێژنەیەکی
پێکهاتــوو لە نوێنەرانی عوســمانی و قاجار و
دوو واڵتی ئینگلیز و ڕووس وەکوو نێوبژیکەر،
ســەردانی ســنوورەکان بکەن .لە الی قاجار
میرزا جەعفەرخان موشــیرولدەولە و لە الی
عوســمانییەکان دەروێش پاشــا دەستنیشان
کــران کــە دەبوایە پــاش کۆبوونەوەیەک لە
بەغدا دەست بە کار بن بۆ دەستنیشانکردنی
ســنوورەکان لە موحەممەر (خورەمشەهر)ەوە
[]25
بەرەو باکوور.
لــەم نــاوەدا محەممەدشــای قاجار لە
ســێپتامبری ١٨٤٨دا مرد و ناســرەدین شاه
لە ئۆکتۆبری هەمان ساڵدا وەکوو شای قاجار
دەستنیشان کرا .لە هەمان کاتدا لە خوراسان
شۆڕشێک ســەری هەڵدا .عوسمانییەکان کە
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ئاگاداری هەلومەرجی نادیــاری حوکمرانیی
قاجارەکان بوون ،هەلەکەیان قۆســتەوە و بە
دەروێش پاشا فەرمان درا کە پێش گەیشتن
بۆ بەغدا لە ســەر ڕێگای خۆی کۆتۆل داگیر
بکات .دەروێش پاشــاش لــە ڕێگاکەی بەرەو
بەغدا ،بە فەرماندەیی ڕەشید پاشای فەرماندە
لەشکەری وان کۆتۆلی داگیر کرد .لە ئاڤریلی
 ١٨٤٩میلەیەکی مــەرزی لە کۆتایی گەلیی
کۆتۆل دانرا کە لەســەری نووسرا بوو "حدود
علیه عثمانی ]26[".ئیستاش لەو جێگایە
دولت 
پردی ڕێی ئاسنی کۆتۆل لێیە کە کوردەکان
پێــی دەڵێــن "پرا ســینۆر/پردی ســنوور".
عوسمانییەکان دەیانویست لە کاتی دانوستاندا،
قاجــارەکان لەبەرامبــەر کاری ئەنجامدراودا
دابنێــن و هەندێک بەڵگەیــان ئامادە کردبوو
کە گوایە کۆتۆل لە کۆنەوە مولکی میرنشینی
مەحموودی بووە .مەقسوود ئاغای شەمسکی
خەڵکی کۆتۆل کە یەکێک لە شــاهیدەکانی
ئــەو بەڵگانە بوو لە الیەن عوســمانییەکانەوە
کرابــوو بە مودیری کۆتــۆل ]27[.پاش مردنی
مەقســوودئاغا کورەکەی ئەحمــەد ئاغا وەک
[]28
میراتگر بوو بە مودیری کۆتۆل.
بــە پێی گێڕانــەوەی فرێدریک میلینگن
لە نێوەڕاستی ١٨٦٠ـــەکاندا ،عوسمانییەکان
 ٣٠٠باشییبۆزووقی (میلیشیا) ئەڵبانییان لە
کۆتۆل جێگر کردبوو .بۆ ماوەیەک بینباشــی
(ســەرگورد) عوســمان بەگ ناوێــک وەکوو
فەرمانــدەی هێــزەکان دەنێرن بــۆ کۆتۆل.
بەاڵم ئەم عوســمان بەگە هەمان فرێدێریک
میلینگێــی[ ]29بــە ڕەچەڵــەک ئینگلیــزە.
فرێدێریک میلینگێن کوڕی جولیوس مایکل
میلینگێــن ،حەکیمی دەربــاری مەحموودی
دووەمی عوســمانی بوو .مایکل میلینگێن کە
بە ڕەچەڵەک ئینگلیزی بووە ،بەشــداریی لە
شــەڕی یۆنان بە دژی عوســمانیدا کردووە.
پاش بەدیلگیرانی لە الیەن عوسمانییەوە بووە
بە حەکیمی دەربــار .فرێدێریک میلینگێنی
کوڕی جولیوس مایکل لــەوێ گەورە بووە و
ساڵی بیست و چوارەم
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چەندین ناوی بە کار هێناوە ،لەوانە عوسمان
بەگ ،قبرســزادە عوسمان پاشــا ]30[.وەکوو
ئەفسەری سپای عوسمانی ئەرکدار کراوە کە
کە فەرماندەییی هێزەکانیان لە کۆتۆل بکات
[]31
و لە ساڵی ١٨٦٤دا دەچێتەوە بۆ کۆتۆل.
میلینگێــن لــە ســاڵی ١٨٧٠دا
بەسەرهاتەکانی خۆی لە کۆتۆل و کوردستان
وەکــوو کتێبێک لە ژێر نــاوی "ژیانی کێوی
لە ناو کوردەکاندا"[ ]32باڵو دەکاتەوە .کتێبەکە
هــەم لێکۆلینەوەیەکی ئێتنۆگرافیکە هەمیش
گێڕانــەوەی ڕووداوەکانی ئــەو ماوەیەیە کە
لــە کۆتۆل ماوەتــەوە .گرینگریــن ڕووداو لە
ماوەی مانەوەی لە کۆتۆل کە شــایەدی بووە،
کێشــەی هۆزە کوردییەکانی ئەو ناوچەیەیە.
لە ساڵی ١٨٦٠دا هاوپەیمانییەک پێکهاتوو لە
هۆزەکانی تاکوری ،موقری و شکاک بە هاندان
و پشتگیریی موتەسریفی وان ،ئیسماعیل پاشا
هێرش دەبەنە سەر هۆزی میالن .هۆزی میالن
پەنا دەبــەن بۆ قاجارەکان .شــازادەی قاجار
لەسەرەتا بە نەرمی پێشــوازی لە میالنەکان
دەکات ،بــەاڵم کاتێــک دەبینــێ ناتوانــێ
بەرژەوەندییە مادییەکانی لە الی سەرۆکهۆزی
میالن دەســتەبەر بکات ،فەرمانی سەربڕینی
دەدات ]33[.بە ســەدان ئەندامی هۆزی میالن
لــە الیەن هێزی قاجــارەوە قەاڵچۆ دەکرێن.
لەم بەینەدا عوســمانییەکان موتەسەریفێکی
کورد بــۆ ئــەوان دەستنیشــان دەکەن کە
هەمان ڕەســوول پاشــای بــرای مەحموود
پاشای ڕەواندزییە .ڕەسوول پاشا کە ئاگاداری
کێشــەکان دەبێت ،لە جیاتــی ڕەچاوکردنی
بەرژەوەندییە شەخسییەکانی ،ئەو ئۆتۆریتەیە
دەداتەوە بین باشی عوسمان بەگ (میلینگێن)
کە ڕێگە لە شەڕی ناوخۆییی هۆزە کوردەکان
بگــرێ و دەرفەت بۆ گەڕانــەوەی میالنەکان
بــۆ زێدیان -لە ســەتمانس ،ئێنگــزا مالن و
چەنــد ئاوایی دیکــە لە ڕۆژئــاوای کۆتۆل-
بڕەخسێنێ .کۆنفدراســیۆنی هۆزی میالن لە
هەمــوو الیەکڕا هێز کۆ دەکاتــەوە ،تەنانەت

ئەندامانی هۆزەکە کە لە ناو ســپای ڕوسیادا
ئەفســەر بوون بۆ شــەڕ دێنە گەلیی کۆتۆل
و هێزەکانــی میالن لە الیەک و هاوپەیمانیی
ســێ هۆزی دیکەی کــورد لەالیەکی ترەوە
لــە چۆلچیمەنی نێــوان کۆتۆل و ســەرای،
لەبەرامبەر یەکتر ڕادەوەســتن .بە نێوبژیوانیی
میلینگێن و هێزەکانی ،شــەڕەکە بەبێ زیانی
زۆر تەواو دەبێت و میالنەکان دەگەڕێنەوە بۆ
گوندەکانیان ]34[.لەوانەیە بوونی ڕەسوول پاشای
ڕەواندزی یەکەم تۆی کوردایەتی بێت کە لەو
ناوچەیەدا چاندرابێ و بووبێت بە سەرەتایەک
بۆ هەستی کوردایەتی و تێپەراندنی سنووری
هۆز لە ناوچــەدا .میلینگێن هــەم ئاماژە بە
هەســتی کوردایەتیی ڕەسوول پاشا دەکات و
هەمیش بە شێوازی شەڕەکە کە زۆر جیاوازە
لە شەڕەکانی پێشــوو .لە شەڕەکانی پێشوودا
مەروماالت و داراییی الیەنی شکەستخواردوو
تاالن دەکــرا و خەڵکەکــەی قەاڵچۆ دەکرا،
بەاڵم پاش شکەســتی شکاکەکان شتێکی وا
ڕووی نەدا .بوونی ڕەســوول پاشا و نێوانگێڕی
بۆ سنووردارکردنی و لە کۆتاییدا تەواو کردنی
شەڕەکە دەبێ فاکتۆرێکی سەرەکی بێت.
پاش ئەو شەڕە هیچ کاتێک لە نێوان ئەو
هۆزانەی ناوچەدا شەڕ دروست نەبوو و تەنانەت
چەند ساڵ دواتر لە پێناوی کوردایەتیدا شان
بە شانی یەکتر لە بەرامبەر دوژمن ڕاوەستاون.
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میلینگێن یەکەم کەسی ڕۆژاوایییە کە ئاماژە
بە ناســیۆنالیزمی کوردی لە سەدەی نۆزدەدا
بکات.
ملیلینگێن ڕادەگەیەنێ:

"وا دیــارە تایێکــی شۆڕشــگێرانە
مێشــکی هەموو نەتــەوەی کوردی
هەڵمســاندووە .بــە پێــی ئەزموونی
شەخسیی خۆم کە پەیوەندیم هەبووە
لەگەڵ زۆرێک لە سەرۆکەکانی بزاڤە
نەتەوەییەکانی کورد ،وەکوو ئەحمەد
پاشــای ســولێمانی ،ڕەســوول پاشا
لەگەڵ بــرا و کوڕەکانیــان ،دەتوانم
بە بێ زێــدەروی دوپات بکەمەوە کە
هەستی نەتەوایەتی و خۆشەویستیی
ســەربەخۆیی هێنــدەی هەمــوو
نەتەوەیەکــی دیکە لە ناخی کورداندا
[]35
ڕیشەی قووڵی هەیە".
دەروێش پاشا نوێنەری عوسمانی بۆ کۆمیسیۆنی
تەحدیدی حــدوود بۆخۆی دەچێتەوە کۆتۆل
و قشــلەیەکی عەسکەری دروســت دەکات.
نامەیەکیــش بۆ محەمەد میرزا حاکمی خۆی
دەنووســێت و لــە نامەکەدا ئیدیعــا دەکات
کــە "تەماشــای کتێبەکانــی کتێبخانەکانی
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مەحکەمەی بااڵی عوسمانی کراوە و ئەرکانی
دەوڵەت هەر هەموویان لێکۆڵینەوەیان کردووە
[و دەرکەوتووە ] کە قەرییەی ناوبراو [کۆتۆل]
و تابیعاتی لە [زیمنی] مولک و ســەرحەداتی
"وان"ە .جگەلەوە لە ســجالتی مەحکەمەی
کتێبی واندا بە ڕاشکاوی نووسراوە که کۆتۆل
و مەحمــوودی و دێهاتــی تابیعیــان هەموو
مولکی دیاریکراوی (موختەســی) ســنووری
بەلــدەی "وان"ن .لــە ســەر بنەمــای ئەو
ڕاستیەش من ئەرکدار کراوم کە لەسەرحەدی
ئێســتا نیشــانەیەکی لێــک جیاکــەر بینا
بکەم ]36["...قلچ ئیدیعا دەکات که تا شــەڕی
عوســمانی و ئێران لە ســاڵی ١٨٢٣-١٨٢١
کۆتۆل هەر بەشــێک بووە لە ویالیەتی وانی
عوســمانی ]37[.ئولوئەرلــەر پێــی وایــە کە
ئیمپراتۆریی عوســمانی پاش هێرشی عەباس
میرزای قاجار بۆ ســەر عوسمانی لە -١٨٢١
١٨٢٣دا کۆتۆلــی لەدەســت داوە و پێشــتر
بەشــێک بووە لە خاکی عوســمانی ]38[.پاش
شەڕی عوسمانی و ڕوس لە ١٨٧٧دا کۆتۆل بە
پێی مادەی ٦٠ی کۆنگرەی بەرلین لە ســاڵی
١٨٧٨دا درا بە ئێران .مادەکە ڕادەگەیەنێ کە
"سەحرای ئەلەشــگرد و شاری بازید بە پێی
فەســلی ١٩ی ڕێککەوتنی ئەیاستیفانۆس کە
بە دەوڵەتی ڕووسیا درابوو ،دەگەرێتەوە بۆ سەر
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نەخشەی کۆلۆنێل ڕایدر ،نوێنەری ئینگلیس لە کۆمیسیۆنی
تەحدیدی حدوود لەسەر دیاریکردنی سنووری عوسمانی
و قاجار

عوسمانی .بابی عالی (عوسمانی) شاری کۆتۆل
و عەرزەکانی دەوروبەری بە پێی ڕێککەوتنی
کۆمیســێرەکانی ئینگلیــس و ڕوســیا کە بۆ
دەستنیشانکردنی سنووری عوسمانی و ڕوسیا
[]39
دیاری کرابوون ،دەدرێتەوە بە پەرســیا".
لە هەموو لێکۆڵینــەوە تورکیەکاندا ئیدیعای
عوسمانیبوونی کۆتۆل دەکرێت .وەرگرتنەوەی
کۆتۆل بۆ قاجــارەکان ئەوەندە گرنگ بوو کە
ناسرەدین شا بۆ وەدەستهێنانەوەی ئەو ناوچەیە
سەفەر بۆ ئەورووپا بکات ]40[.کێشەکانی نێوان
ئێران و عوســمانی لەسەر عەرزی کوردستان
لەو ناوچەیە تا ساڵی  ١٩٣٠لە کاتی شۆڕشی
ئاگریدا بە ڕادەســتکردنی کۆتــۆل بۆ ئێران
بەردەوام بوو.
لە ڕاســتیدا هەتا ئەو کاتەی میرنشــینە
کوردییەکان ،بــە تایبەت مەحموودی هەبوو،
حزووری هێزی دەوڵەتەکانی ناکورد لە کۆتۆل
بەدگمــەن ڕووی دەدا .تەنیــا ئــەو کاتەیکە

هێرشــیان دەبردە سەر یەکتر ،قەاڵی کۆتۆل
بە سەرباز یان عەسکەری ئەم و ئەو پڕ دەکرا.
دروستە کە پاش هێرشی عەباس میرزا بۆ سەر
عوسمانی ،قاجارئیدیعای خاوەندارێتی کۆتۆلی
کرد ،بەاڵم تەنیا مەحمودی حزووری نیزامیی
هەبوو و تەنانەت "عوســمانی"ش حزووری
عەسکەریی لەوێ نەبوو .دەستبەدەستبوونی
کۆتۆل لە الیــەن عوســمانی و قاجارەوە لە
ئاکامــی ناکوردیکردنــی ئیــدارەی ناوچە و
هەروەها لەناوبردنی میرنشــینە کوردییەکان
لە کۆتۆلیــش بوو بە هــۆی الوازکردن و لە
کۆتاییدا لەناو بردنی میرنشــینی مەحمودی.
ناوەندی میرنشینی مەحمودی لە کاتی خۆیدا
شارۆچکەی ســەرای بوو کە ئێستا دەکەوێتە
باکــوری کوردســتان .مــەودای ســەرای تا
کۆتۆل ٣٠کیلۆمەتر و تا خۆی  ٦٠کیلۆمەترە
کە هەمووی شــاخاوییە .نــاوە لۆکالییەکەی
کۆتۆلیش وەکوو پێشتر ئاماژەی پێ کرا "کۆتۆال
مهەندانە" ،واتە کۆتۆلی مەحمودی .سەرەتایی
دروستبوونی دەوڵەتانی ناوەندگەرایی ئێرانی و
عوسمانی بوو بە هۆکاری ناکۆکیی سنووریی
ئەو دوو دەوڵەتە لەســەر کۆتــۆل کە دواتر
ڕادەســتی قاجار کرا .لە ئۆکتۆبری ١٨٧٩دا
کاربەدەســتانی عوسمانی بە فەرمی کۆتۆل و
دێهاتەکانــی ڕادەســتی "محمد صادق خانی
[]41
امین نظامیان" کرد.
دوایی زاڵبوونی قاجار ،بەرەبەرە دەسەاڵتە
کوردییەکــەی کۆتۆلیش ســنووردار کرا .لە
ســاڵی ١٢٩٩ی کۆچــی ( ١٨٨٢ز) حاجی
یوسف سەیفولدەولە میرزا ،کە حاکمی خۆی
و یەکێک لە نەوەکانی فەتحەلی شــای قاجار
بوو ،عەلی خانی شــکاکی دەهێنێتەوە خۆی.
دیارە عەلی خان پاش شــەڕێک ناچار کرابوو
کە لە کۆتۆل دانیشــێت .میــرزا بە یارمەتی
غوالمعەلی دونبولی و کورڕەکەی ،عەلی خانی
شکاک دەستگیر دەکەن و دەینێرن بۆ تەورێز.
عەلــی خان لە زیندانی تەورێز کۆچی دوایی
[]42
دەکات.
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شارۆچکە و قەاڵی کۆتۆل لە ساڵی  ١٨٧٩پاش
ڕادەستکردنی بۆ ئێران ،ئارشیڤی وەلی خانی قاجار

کۆتۆل لە کۆتایی حکوومەتی ناســردین
شــاه و ســەرەتای حکوومەتی موزەفەرەدین
شاهدا تووشی کارەساتی بوومەلەرزە ،برسێتی،
چەندین پەتا و نەخۆشی دەبێت کە لە ئاکامدا
ئاسایشی ناوچەکە زۆر بەرەو نائارامی دەچێت.
بۆ نموونە لە  ٣١ئۆکتۆبری ١٨٩٢دا ســوارە
و پیادەی عوســمانی و هەندێک جەماعەتی
عەشــیرەتە کوردەکانی باکوور هێرش دەبەنە
ســەر کۆتۆل و مەڕوماالتــی خەڵک بە تاالن
دەبەن .قاسم ئاغایی میالنی خەڵکی کۆتۆل لە
شەڕی دژی هێزەکانی تاالنکەردا دەکوژرێت.
بەرەبــەرە چاالکییەکانــی محەمەدخانــی
[]43
شکاکیش لە ناوچە پەرە دەستێنێ.
لــە ناوەڕاســتی ســاڵەکانی ١٨٩٠دا
شــەپۆلێکی کۆمەڵکوژیــی ئەرمەنییەکان لە
عوســمانی دەســت پــێ دەکات .بەداخەوە
خەڵکــی ئەرمەنیــی کۆتۆلیش لــە بەر ئەو
شەپۆلە دەکەون و لە ١٨ی نۆڤەمبەری ١٨٩٥
هەندێک لــە کوردەکانی عوســمانی هێرش
دەبەنە سەر ئەرمەنەکانی دێهاتی گرنەویک و
گڤارانی سەر بە کۆتۆل" .محمد رحیم خان"،
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نایبولحکومەی کۆتۆل خەڵکە ئەرمەنییەکانی
دێهاتــی دەوروبەر لە کۆتــۆل کۆ دەکاتەوە و
دەیاننێرێتەوە خۆی ]44[.هەوڵی سیستماتیکی
عوسمانی بۆ جینۆســایدی ئەرمەنییەکان کە
لە چیاکانی زەیتون-لە دەوروبەری موش -ڕا
دەستی پێ کرد و بو زیاتر لە دوو دەیە درێژەی
هەبوو ،ئاگــری دوژمنایەتیی بە ئەنقەســتی
دەکێشــایە نێوان کــورد و ئەرمەنی .بە پێی
بەڵگەی میســۆنەرەکان ،عوســمانی تەنانەت
کوشــتاری سیســتماتیکی ئەرمەنیەکانی لە
الی ئوروپاییەکانیــش دەخســتە ئەســتۆی
کورد،و دەیویســت بــە بەردێــک دوو قەل
بکوژێت .دوژمنایەتیی نێوان ئەرمەنی و کورد
لە حدوودی عوســمانی لە ســەر پەیوەندیی
کورد و ئەرمەنی لــە ڕۆژهەاڵتیشدا کاریگەر
دەبێــت .کۆلۆنێل کاساگۆڤســکی یەکێک لە
ئەفســەرانی قــەزاق لــە بیرەوەرییەکانیدا بۆ
ڕۆژی  ٢ئۆکتۆبری ١٨٩٧دەنووسێت کە "لەم
دواییانەدا دەســتەیەکی  ٨٠٠-٧٠٠کەســی
لە ئەرمەنییەکان هێرشــیان بردە سەر هۆزی
محەمەدئاغــای کوڕی عەلی ئاغای شــکاک،
کــە یەکێک لە هۆزە کوردییەکانە .سێســەد
کەسیان لێ دەکوژن و داراییەکانیان بە تاالن
دەبەن ...محەمەدئاغا داوای قەرەبووکردنی لە
"ظفروالسلطنە" (حاکمی خۆی) دەکات ،بەاڵم
داواکەی جێبەجێ ناکرێت .بۆیە شەخســەن
هەڵدەســتێت بــۆ تۆڵەســەندنەوە و ڕۆژێک
بەیانی لە یەک فەرســەخیی شــاری خۆی
هێرش دەبەنە سەر گوندی "ڤاڕ" ،کە زۆربەی
دانیشــتووانی ئەرمەنی بوون .پاش کوشتنی
[]45
خەڵکی گوندەکە ،ملک و ماڵیان دەبەن.
درێژەی هەیە..
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پاشخانی کەمینەکان و ئەزموونی دانپێدانان
سەیران مەعرووفی

من لە تیۆریی دانپێدانانی "هۆنێت" کەڵک وەردەگرم بۆ ئەوەی نیشان بدەم کە "دانپێدانان"
دەتوانێ ببێتە هۆی دروستکردنی کەسایەتیی خوێندکارانو ،شێوازی کاردانەوەی ئەو چەمکە
ی و باری پەروەردە .بە شیکردنەوەی تیۆرییەکە ،تێڕوانینێک لەسەر
لەسەر گەشەی تاکەکەس 
هەلومەرجی ئەو خوێندکارانەی سەر بە کەمینەکانن دەدەم و ،دژواریی ڕڕێی سەرکەوتنیان لە
ژینگەی پەروەردەو فێربووندا دەخەمە بەر باس .لە بابەتەکەدا جەخت لەسەر هەردوو بەهادانی
کۆمەاڵیەتیو ئاسانکاریی خوێندن دەکرێتەوە .بە درێژاییی بابەتەکە تیشک دەخەمە سەر ئەو
بەربەستە شاراوانەی کە بەشێکن لە سیستمو کاری خوێندکارانی سەر بە کەمایەتییەکان
ن و بە هەمان شێوەی خوێندکارانی سەر بە "زۆرینە" ئەزموونی دانپێدانان ناکەن.
دژوارتر دەکە 

لــەم بابەتــەدا تیشــک دەخەمــە ســەر ئەو
خوێندکارانــەی کــە کەمینــەن و تیۆریــی
"ئاکسێل ھۆنێت" لە مەکتەبی فرانکفۆرت وەک
تیۆریی دانپێدانانو قبــووڵ کردن بەکار دێنم.
جگــە لەوەش دەمــەوێ تیۆرییەکــە بە چەند
نموونەیەکەوە ببەســتمەوە کــە دەاللەت لەوە
دەکەن کە چۆن دەتوانرێ خوێندکاران هەست
بە بوونی خۆیان بکەن لە ژیانی ڕۆژانەدا و چلۆن
ڕێــز لە جیاوازی باکگراوندی ئەوان دەگیرێو
شێوەی قبووڵکردنی کەمینەکان لە قوتابخانە و
شــوێنەکانی پەروەردە چۆن بێ .من لە تیۆریی
دانپێدانانی "هۆنێت" کەڵک وەردەگرم بۆ ئەوەی
نیشــان بدەم کە "دانپێدانــان" دەتوانێ ببێتە
هۆی دروستکردنی کەسایەتیی خوێندکاران و،
شێوازی کاردانەوەی ئەو چەمکە لەسەر گەشەی
تاکەکەســی و باری پەروەردە .بە شیکردنەوەی
تیۆرییەکــە ،تێڕوانینێک لەســەر هەلومەرجی
ئەو خوێندکارانەی ســەر بە کەمینەکانن دەدەم
و ،دژواریــی ڕڕێی ســەرکەوتنیان لە ژینگەی
پــەروەردەو فێربوونــدا دەخەمە بــەر باس .لە
بابەتەکەدا جەخت لەســەر هــەردوو بەهادانی
کۆمەاڵیەتی و ئاسانکاریی خوێندن دەکرێتەوە.
بە درێژاییی بابەتەکە تیشک دەخەمە سەر ئەو
بەربەســتە شــاراوانەی کە بەشێکن لە سیستم
و کاری خوێندکارانی ســەر بە کەمایەتییەکان
دژوارتر دەکەن و بە هەمان شێوەی خوێندکارانی
ســەر بە "زۆرینە" ئەزموونی دانپێدانان ناکەن.
هەرچەنــد "زۆرینە" گروپێکی یەکســان نین
کە هەمان گریمانەکانیان هەبێت ،بەاڵم هێشتا
چەنــد وێکچوونێــک هەیە کە لــەم گرووپەدا
هاوبەشــن .نموونەی ئەمەش بریتین لە زمانی
هاوبەش ،کولتوری هاوبەش و کۆمەڵێک بەهای
هاوبەش .بە بەکارهێنانی نموونەی ژیانی ڕۆژانە
لە قوتابخانەکانی نۆروێژ و سیستەمی پەروەردە،
ڕۆشــنایی دەخەمە ســەر ئەوەی کە چۆن لە
کۆمەڵــگا دیموکراتیکەکانیشــدا" ،دانپێدانان"
دەتوانێت کەمایەســیییەک بــێ و کاریگەریی
لەســەر ژیانی ڕۆژانە و داهاتــووی خوێندکاران

هەبێت.
مەبەستمان لە زاراوەی خوێندکاری کەمینە
ئەو خوێندکارانەیە کــە بنەچەیەکی جیاوازیان
لە "زۆرینــە" لە چوارچێــوەی جوغرافیایەکی
دیاریکراودا هەیە .بە بڕوای (کاری ســێپرێنس
 ،)٢٠١٢ئەمە ئــەو خوێندکارانەش دەگرێتەوە
کــە لە نێوخــۆی واڵت لە دایک بــوون ،بەاڵم
هــەردوو دایکو باوکیان بیانین ،یان ســەر بە
کەمینەیەکـ�ن لە چوارچێـ�وەی واڵتیکدا( (�Ser
" .)pens, 2012,16ســێپرێنس" ئیدیعا دەکات
کە لە دەرەوەی ئەو پێناســەیەی سەرەوە ،ئەو
زاراوەیە پەیوەندییی زمانی و کولتووری نیشــان
نادا و لە شوێنێکەوە بۆ شوێنکی تر دەگۆردرێ،
چونکــە بە سروشــتی سیاســی و سیســتمی
بەرێوەبردنــی خوێندنەوە گرێدراوە .ئەم چەمکە
بەو پێیەی هەموو کەسێک لەم گروپەدا لەسەر
پێناسەکە کۆک نین ،مشتومڕی زۆری لەسەرە،
بەاڵم من قووڵتر ناچمە نێو ئەو باســەوە ،بێجگە
لەوەی کە بڵێم خوێندکارە کەمینەکان دەتوانن
کەمینەی زمانی ،ئایینی ،ئەتنیکی یان نەتەوەیی
بنو بە پێی ھەر یەک لەو پێناسانە لە سیستمی
خوێندن و لە جوغرافیای جیاوازدا مافی تایبەت
بەخۆیان ھەیە .بۆ نموونە خوێندکارە کەمینەکانی
کۆبێکییەکان لــە کانادا یان کەمینەی خۆجێی
بە نێوی ســامەکان لە نۆرێــژ مافی خوێندنیان
بە زمانی زگماکیی خۆیان دەســتەبەر کراوە و
حکوومەتەکانییــان ئەرکیانە ئــەو مافەنەیان بۆ
ڕڕەچــاو بکەن ،بــەاڵم خوێندکارێکی کورد لە
نۆروێــژ ھەمان مافی نیە .ئەگەرچی ڕڕێکخراوی
کوردی دەتوانن یارمەتیــی دارایی وەربگرن بۆ
بەڕێوەچوونی کالسو کۆرســی زمانی کوردی.
لێرەدا جیاوازی ھەیە لەسەر ماف و دەرفەتەکان.
الیەنێکــی دیکە ئەوەیە کــە جیاوازییەکی زۆر
لــە نێوان کەمایەتیییەکانــدا هەیە ،بەو پێیەی
هەندێکیــان لــەو واڵتە لــە دایک بــوون کە
هەلومەرجیان باشــترە لە چاو ئەو کۆچبەرانەی
کە لــە تەمەنێکی ژوورەوەتــردا هاتوونەتە ئەو
واڵتە .ئەمەش واتە پێداویستیی جیاوازیان هەیە.
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منــداڵ و گەنجانــی تازەهاتوو بەشــێکی
بەرچــاون لە نێــو چوارچێــوەی پەروەردەیی
نۆروێژدا ،بەاڵم لــە توێژینەوەکاندا تا ڕادەیەک
گرنگییەکی کەمیان پێ دراوە .تازەهاتووان بەم
شێوەیە پێناسە دەکەین کە مندااڵن و گەنجانی
نــوێ لە نۆروێژ بــەو هۆیەوە پێویســتییان بە
پەروەردەی زیاترو تایبەتی هەیە (& Dewilde
 .)Kulbrandstad, 2016, 2ئــەم بابەتە باس لە
دانپێدانان لە قوتابخانە دەکات .کاتێک باس لە
دانپێدانان بەگشتی بۆ ئەم گروپە دەکرێ ،تیۆریی
دانپێدانانی ئەکســێل هۆنێت ڕاســتیییەکەی
وەدەردەکــەوێ ،چونکە پشتگوێخســتنی ئەم
گروپە لە توێژینەوەدا لێکەوتەی قورسی نەرێنیی
لە داهاتووی خوێندکارەکاندا لێ دەکەوێتەوە.
تێوری ئاکســێل ھۆنێت و کاردانەوەکانی
لەسەر خوێندن
بە پێی ئەم تیۆرییە مرۆڤ بەهای تایبەت بەخۆی
هەیەو هەر مرۆڤێک توانای گەشەسەندنی هەیە.
( Åmotو  .)Skoglund، 2019،20ئــەم تیۆرییە
جەخت لەوە دەکاتەوە کە "دانپێدانان" هۆشیاری
و دروستبوونی شوناس و ئازادی و سەربەخۆیی
لــە مرۆڤەکاندا پێــک دەهێنێت .شــوناس له
گۆشــهگیریدا دروســت نابێت .ناســنامهیهکی
تهندروست بهنده به دانپێدانانی هەمەالیەنە لە
کۆمهڵگادا .لە ڕێگەی "دانپێدانان" لە کۆمەڵگادا
دەتوانین متمانە بەخۆبوونو خۆناســین و بەها
ئینســانیییەکانی گەشــە پێ بدەین Åmot( .و
" .)Skoglund 2019، 20ئۆمۆت و سکۆگلووند"
ئاماژە بە ئەکســێل هۆنێــت ( )2003و چارڵز
تایلۆر ( )2008دەکەن و دەڵێن "ئەوانەی خەمی
کۆمەڵگــە کولتــووری و کۆمەاڵیەتییەکانیــان
هەیە ،ئامانجیــان بەهێزکردنی ســەربەخۆیی
تاکە"( .ئامۆت و ســکۆگلوند .)٢١ ،٢٠ ،٢٠١٩ ،ئەمە
زۆر گرنگــە لە پێوەندی لەگــەڵ ئەو کۆمەڵگە
فرەکولتورییەی کــە ئێمە تێیدا دەژین ،هەموو
کەســێک فــەزا و دەرفەتــی بۆ بڕەخســێ و
ئامانجەکانیان بەهایان بۆ دابنرێت و بپارێزرێن.
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ئەگەر "دانپێدانان" پێویست بێت بۆ پێکهێنانی
شوناسێکی تەندروست کە تاکی ڕەسەن بەرھەم
بێنێ و هەســت بە ئاســوودەیی بکات لەگەڵ
ئەو ناســنامەیەی کە شــکڵ دەگرێ و پەرەی
پێ دەدرێ ،دەبــێ زیاتر گرنگی بە قبووڵکردن
بدەین و زیاتر سەرنجی بخرێتە سەر لەوەی کە
ئێستا لە ژیانی ڕۆژانەی قوتابخانەدا دەکرێت.
شــتێکی نامــۆ نییە کــە مامۆســتایان و
قوتابخانە بە گشتی یەکسانی و ھاوڕەنگی وەک
دوو دیــوی یــەک دراو دەبینن .یەکســانی بە
مانای ئەوەیە کە بەبێ گــوێدان بە بیروباوەڕ،
پێشــینە و تواناکانی خوێندکاران لە قوتابخانە
بە یەک چاو سەیربکرێن .ئەمە شتێکە زۆربەی
کارگێــڕان لەســەری کۆکن ،بــەاڵم چەندین
پێکهاتەی شــاراوە هەن لە سیستمی خوێندن
کە پێچەوانەکەی دەنوێنن.
مافی یەکســان هەمیشــە وەک دەرفەتی
یەکســان نییە ،چونکە دەرفەت شتێکە بەپێی
توانا و ئاسانکاری لە ژیانی ڕۆژانەی قوتابخانەدا
دەدرێ بــۆ ئــەو کەســانەی کە پێویســتیان
پێیەتی .هەندێــک لە گروپی کەمینەکان وەک
کێشەیەک لەبری سەرچاوەیەک سەیر دەکرێن.
( )Dewilde and Kulbrandstad 2016,2لــە
ڕێگەی وتارەکەیانــەوە ئەوە دەخەنە ڕوو کە بۆ
نموونە ،کۆچبــەرە تازەهاتووەکان ،لە چەمک و
دەربرینەکانــدا وەکوو گروپێکی نەرێنی ســەیر
دەکرێنو باوەرێکی لەم چەشــنە لەو بارەیەوە
هەیە" .وەک ئــەم جۆرە زاراوانــە ،دەتوانرێت
"تازەهاتــووان" وەک گروپێکــی کێشــەدار لە
خوێندکاران هەســتیان پێ بکــرێLund( ".
 )2017,19ئاماژە بــە ( )Stålsett 2009دەکات
و پێی وایــە کە گشــتگیری و تێکەاڵوی ،کە
زۆر جار هەمان "دانپێدانان"ە "یانی دانپێدانان
دەبێتە هۆی قبووڵکردنــی جیاوازییە کولتوری
و فرەرەنگییەکانــی کۆمەڵگــە لــە کارێکــی
پێداگۆگیدا.
قوتابخانە گۆڕەپانێکی گرنگە بۆ گشتگیری
و تێکەواڵوی ،بەاڵم زۆر جار لەوێ شوێنەواری
ساڵی بیست و چوارەم
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کولتــوور ،مێــژوو یــان زمانــی خوێندکارانی
کەمینــەکان لەبەرچاو ناگیردرێــنو لە ڕووی
بەهاکانیانــەوە بە یەک چاو ســەیر ناکرێن لە
چاو ئەو قوتابیانەی خــاوەن کولتوری نۆروێژن
لە بواری فێرکردنــدا )Lund 2017,16( .ئاماژە
بــە ( )Thor Ola Engen 1989دەکات کــە «
کۆمەڵگەی فرەچەشنی پێویستی بە هاوسەنگی
هەیــە لە نێــوان کولتوورە جیــاوازەکان و ئەو
بەهایانەی کە کۆمەڵگا بەیەکەوە دەبەستێتەوە.
قوتابخانە و باخچەی ساوایان دەبێ بەدوای ئەو
شـ�تەدا بگەڕێن کە ئەو بە"  " �double qualifi
 "cationوەســفی دەکات :تایبەتمەندییەکانی
کولتــوورە خۆجێییەکان دەبێ بناســرێن و لە
کولتــووری زۆرینەدا یەک بخرێــن ،لە هەمان
کاتــدا تایبەتمەندییەکانی کولتــووری زۆرینە
دەبێ لە کولتوورە نێوخۆییەکاندا جێگیر بکرێن".
ئەمە ئارگیومێنتێکە کە سیســتەمی پەروەردە
بــۆ وەدیهێنانی کولتوورێکــی فرەرەهەندی بۆ
پارێزگاری لە کولتوورێکی هاوبەش بەرپرســیار
دەکا.
بە بڕوای هۆنێت ،دانپێدانان بە سێ مەیدان
دابەش دەکا :خۆشەویستی و ڕێزدانان ،یاسایی
(ماف) وهاودەنگی (کۆمەڵگە کولتووری ،سیاسی
و کار) )Åmot and Skoglund 2019,21( .بــە
پێی ئەم تیۆرییە ،کاتێــک دانپێدانان مانا دەدا
کە ئەو ســێ جۆرەی باســمان کــردن لەکار
بکرێن تــا تاکی ســەربەخۆ و ناســنامەیەکی
تەندروســت بەرهــەم بهێنــرێÅmot and( .
 .)Skoglund 2019بانــدۆری دانپێدانان دەبێتە
هۆی ئەوەی مرۆڤ باوەر بە خۆ بێ و مرۆڤێکی
باوەڕبەخۆ کۆمەڵگایەکی تەندروســت بار دێنێ.
مرۆڤەکان پێویستییان بەوە ھەیە کە ھەست بە
خۆشەویستی و ڕێز بکەن ھەم لە نێو بنەماڵە و
ھەم لــە کۆمەڵگادا .بۆ نموونە لە خوێندنگاکاندا
مافیان پارێزراو بێ و دەرفەتیان بۆ برەخسێ ،یان
بە گشــتی لە کۆمەڵگادا ھەست بە ھاودەنگی و
سولیداریتێت بکەن .بەھا کەلتوورییەکانی ئەوان
سەرنج و پەرەی پێ دەدرێ و دەرفەت دروست

بکرێ کە ئەوان ئەو ھەستەیان بە بەردەوامی بۆ
دروست بێ .نموونەیەکی کۆنکرێتی ئەوەیە کە
زمانی دایکییان دەبــێ بەهای ناوەکیی هەبێ،
نەک تەنیا بەهایەکی هەبێ کاتێک یارمەتیدەرە
بــۆ فێربوونی زمانــی زۆرینە( .ئۆڵســن و هاوگ
 )١٠٨،١٠٩،١١٤ ،٢٠٢٠بانگەشــەی ئەوە دەکەن
کە بە کەڵکوەرگرتن لە ئەزموونی مامۆســتایانی
دوو زمانــە ئاســتی زانیاری لەســەر کۆچبەر،
فرە زمانی ،کەمینەکان ،زیاد دەبێ و هەســتی
نامۆیی لە قوتابییەکانی سەر بە کەمینەکان کەم
دەبێتەوە .نموونەیەکی تر ئەوەیە کە چۆن باسی
ئەم خوێندکارانە دەکەین و چۆن هەوڵ دەدەین
لە پاشخانی ئەوان تێبگەین و ئاسانتر هەست بە
بینین و بیستراویان بکەین لە ژیانی ڕۆژانەدا.
نموونەیەکــی دیکــەی دانپێدانان دەکرێ
ئــەوە بێ کە ژیانی ڕۆژانەی قوتابخانە بە ڕووداو
و چاالکیــی فرە کولتــوری پابەنــدە و زمانی
دایکــی قوتابییەکە چاالکانە بەکاردەهێنرێت بۆ
بەخشینی زانست ،کاتێک خوێندکارەکە زمانی
ســەر بە زۆرینە بە ڕادەیەکی پێویســت باش
نییە .یارییەکانی پەیوەســت بە پاشــخانی ئەم
گروپە دەتوانن یارمەتیدەر بن بۆ دروستکردنی
ژینگەیەکی سالم .ئەم یارییانە دەتوانێ خۆشی
و پردێک لە نێوان گروپەکاندا دروست بکا ،کە
جیاوازی وەکوو دیاردەیەک دەبینرێت وکۆمەڵگا
دەوڵەمەند دەکات .وانەی خۆراک و دروستکردنی
خواردەمەنییە خۆجێیەکانیــش دەتوانێ ببێتە
مایەی ناساندنی کولتووری خۆراکی کەمینەکان.
لەو ڕێگەیەوە قوتابییــەکان دەتوانن ببینن کە
ڕێــز لە کولتووری خواردنیان هەســت دەکەن
لە شــارەزایەتیی ئەوان کەڵــک وەرگیراوە .ئهم
نموونهیــه دهتوانرێ له چهنــد بابهتێكدا وهک
پهروهردهی وهرزشی ،مۆســیقا ،یاری له كاتی
بەتاڵدا ،مێــژوو و بابهتی تردا ڕەنــگ بداتەوە.
بەم شــێوەیە مرۆڤ دەتوانێت نیگای ڕەخنەیی
خوێندکارەکانیــش بەهێز بــکات و پەرەی پێ
بدات بــە جۆرێک کە نۆرمــە جێگیرکراوەکان
لە کۆمەڵگادا بخەنە ژێر پرســیارەوە ،لە هەمان
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کاتدا ئەو خوێندکارانە بناســن کە کەمینەن .لە
ئێســتاوە ئەوە حاڵەتە کە ئێمە چەند شــتێک
بە دروستی لە قوتابخانەکانی نۆروێژدا دەکەین.
بەاڵم ئەو ڕاســتییەی کە ئــەو خوێندکارانەی
کە کەمینەن پێداویســتی و یارمەتیی زیاتریان
دەوێ بــۆ وانەکانیان ،ئاماژەیەکــە بۆ ئەوەی
کە هێشــتا خاڵــی دڵخوازمان لە پــەرەوەردە
و فێرکردندا نەپێکاوە .زۆر شــت ســەبارەت بە
شــێوازی سیســتمی خوێندن دەبێ بگۆردرێ
بۆ ئــەوەی چیتر دۆڕاو و براوە بەرھەم نەھێنین
لــە کۆمەلگادا .چونکــە ناتوانێت ئەوە تەنھا بە
هەڵکەوت بێ کە بۆچی بە شــێوەیەکی گشتی
زۆرینە لە کۆمەڵگادا و لە سیســتمی خوێندن
براوەن .کە واتە کاتی ئەوە ھاتووە پەردە لەسەر
ئەو ســتروکتورە شــاراوانە البەریــن کە دەبنە
ھۆکاری دروســتبوونی نایەکسانیی کۆمەاڵیەتی
و ئابووری ،چونکــە خوێندن هەلێکە بۆ ئەوەی
دەرفــەت بدا تا مرۆڤــەکان لــە نەھامەتی و
چەوساندنەوە ڕزگاریان بێت.
پێزانین و دانپێدانانی کۆمەاڵیەتی
( )Jordet 2020,23بــاس لــە "یەک لە ســەر
چواری خوێنــدکاران دەکات کە لە قوتابخانەدا
مەترسیی پەڕاوێزخستنیان لەسەرە و ڕەنگە لە
کۆتاییدا ببێتە ھۆکاری گۆشەگیری و زیادبوونی
مەترسیی کێشەی تەندروســتی هەمیشەیی".
ئەو ڕوونی دەکاتەوە کە سیســتەمی پەروەردە
ســەرکەوتوو نەبــووە لە گرنگیــدان بە هەموو
قوتابیــان و ئــەوەش وای کــردووە هەندێک
پێویســتیان بە یارمەتیی پەروەردەیی تایبەت
هەبێ .بۆ ئەوەی ئاســتی ئەو خوێندکارانە بەرز
بکرێنەوە ،گرنگە ئەو یارمەتییە لەالیەن کەسانی
پســپۆڕو شــارەزایەوە ئەنجام بدرێت( .یرودێت،
.)٢٣ ،٢٠٢٠
نەبوونی کەسانی پســپۆر لە قوتابخانەکاندا
ھەندێک جار دەببێتــە ھۆکاری ئەوەی کە ئەو
کەسانەی پێویستییان بە یارمەتیی زیاترە الواز
بکات.چونکە ھەبوونی پسپۆر و کەسانی شارەزا
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زۆر گرینگە بۆ یارمەتی دانی ئەو خوێندکارانەی
بە شێوەیەک لە شــێوەکان کێشەی فێربونیان
ھەیــە ،جــا چ ئــە ھۆکارە ھۆکاری زمان بێت
یان بگەرێتەوە بۆ کولتــوری بنەماڵەJordet( .
 .)2020جۆردێت ئاماژە بــە تیۆری دانپێدانانی
هۆنێت دەکات و دەیبەســتێتەوە بە ڕێزگرتنی
کۆمەاڵیەتــی و ڕوونی دەکاتەوە کــە نەبوونی
دانپێدانان دەتوانێ ببێتە هۆی پێشــێلکاری و
هۆی کێشەی تەندروستی (.)Jordet, 2020, 24
زیاتر بانگەشەی ئەوە دەکات کە ئەو مندااڵنەی
کە دانیان پێدا دەنرێت دان بە کەسانی دیکەدا
دەنێت و ئەمەش "کۆمەڵگەی باش" دروســت
دەکات( .جۆردێــت .)٢٥ ،٢٠٢٠ ،ئــەو ئامــاژە بە
کرێمیت ( )43 :2019دەکات بۆ تێگەیشــتن لە
چەمکــی پاتۆلۆژی کە بە گوێــرەی دەربڕینی
هۆنێت الدانە لە ستانداردی خوازراو لە ئەنجامی
ئەزموونەکان کە دەتوانێ ئازاری جەســتەیی و
دەروونی لێ بکەوێتەوە (.)Jordet, 2020, 26-27
ئاماژەی بەوەش کردووە ،ئەگەر خەسارناسییەک
لە سیستەمی پەرەوەردەدا نەکرێ بێجگە لەوەی
کە قوتابیان ئــازار دەچێژن ،دایک و باوکانیش
بەو هۆیەیە تووشی ئازار دەبن .قوتابیان ناتوانن
کەســایەتیی خۆیان گەشــە پێ بدەن و توانا و
سەرچاوەی سروشــتیی خۆیان وەک مرۆڤێک
پەروەردە بکەن"( .جۆردێت .)٢٧ ،٢٠٢٠ ،ئەمەش
دەتوانێــت ببێتە هۆی کــردەوەی تێکدەرانە و
خۆبەکەمزانین و قەیرانی دروستبوونی ناسنامە
لــە الی خوێندکارانەوە .ئەو پرســیارەی لێرەدا
دێتە پێش ئەوەیە :چۆن دەتوانین پێش بەو کارە
بگرین؟ یەکێک لە ڕێــگاکان بۆ دوورکەوتنەوە
لەم کارە ئەوەیە کە قوتابخانە وەک سیستەمێک
و مامۆســتایان وەک جێبەجێکار دەتوانن زیاتر
ئاگاداری شــێوەی دەربڕیــن و پراکتیکەکانیان
بنو بە چاوێکی ڕەخنەگرانەوە لە سیســتەمی
پەرەوەردە بڕوانــن .نموونەیەکی تر ئەوەیە کە
ئێمە گــوێ لە خوێنــدکاران بگریــن و زیاتر
لێکۆڵینەوە بکەین لەســەر ئەوەی کە چۆن ئەو
خوێندکارانەی کە کەمینــەن ئەزموونی ژیانی
ساڵی بیست و چوارەم
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ڕۆژانەی قوتابخانــە دەکەن .کاتێک ئەرکەکانی
قوتابخانــە لەگەڵ ژیانی ڕۆژانەی نێو بنەماڵەی
کەمینــەکان هاوئاهەنگ نەبــن ،دەبێتە هۆی
الوازیی پەروەردەو خوێندنی گشــتی( .جۆردێت
)٢٠٢٠
لە واڵتێکی وەک ئێران کە دیموکراســیی
تێدا نییە و ڕۆژانە مافــە بنەڕەتییەکانی مرۆڤ
پێشێل دەکرێن ،ئەمە لە سیستمی پەروەردەدا
ڕەنگ دەداتەوە .ئەمەش بــە گوتەی جۆردەت
کە لەســەر بنەمای تیۆری دانپێدانانی ئەکسێل
هۆنێــت دامــەزراوە ،کاریگــەری لەســەر ئەو
خوێندکارانەی ئەو واڵتــە بەجێ دەهێڵێت کە
فێرخوازی فارسی زمان نین .نموونەیەک ئەوەیە
کــە خوێندکارێکی کورد دەســت بە خوێندن
دەکات و ناچار دەبێت هەموو شتێک بە زمانی
فارسی فێربێ ،خوێندکارەکە هەست بە نامۆیی
دەکا و دەبێ بتوانێ لە یەک کاتدا هەم مەعریفە
و هەم زمانەکە فێر بێ ئەمەش بۆ خوێندکارێکی
فارســی زمان وا نییە .توخمێکی دیکە ئەوەیە
کــە وانەکان ڕەنگدانــەوەی فەرهەنگی کوردی
و ڕووداوەکانی ڕۆژانــە و ڕووداوە مێژووییەکان
نییە .بەم شــێوەیە خوێندکار نامۆ دەبێت و بە
شێوەیەکی سروشتی زەحمەتی زیاتری دەبێت
لە بەدەســتهێنانی زانســتەکە .بەو پێیەی کە
زمانەکە بۆ خوێندکار نامۆیە و هەســت بە هیچ
پەیوەندییــەک بــە کولتوور و مێــژوو و زمانی
فارسی ناکات ،ئەمەش بەربەستێکە بۆ خوێندکار
بۆ دروســتبوونی ناســنامەیەکی ســەربەخۆ و
تەندروست و دەبێتە هۆی چەندین ملمالنێ لە
نێو تاک و کۆمەڵگادا.
هــاوگ ( )2016ئامــاژە بــەوە دەکات کە
لە سااڵنی هەشــتاکان و نەوەدەکاندا چەندین
ڕێوشــوێن جێبەجێ کــران بــۆ یارمەتیدانی
فێرخوازان بــۆ فێربوونی زمانی نۆروێژی و پێی
وابــوو کە "کێشــەکە" کۆتایی دێــت کاتێک
خوێنــدکاران فێری زمانــی نۆروێژی دەبن کە
بتوانــن پۆلە ئاســاییەکان پەیــڕەو بکەن .بەم
شێوەیە بڕیار بوو ڕێوشــوێنە تایبەتەکان قۆناغ

بە قۆناغ کۆتایــی پێ بهێنرێن" .ئەو لێهاتووییە
زمانــی و کولتوورییــەی کــە قوتابییــەکان
لەگــەڵ خۆیــان هێنابوون تــا ڕادەیەکی کەم
وەک زانیارییەکی ڕەوا یان ســەرنجڕاکێش لە
قوتابخانەدا بەهایان پێ درابوو" (Hauge, 2016,
 .)14ئەمەش نیشــان دەدات کە چ ڕوانگەیەک
زاڵ بــووە کاتێــک باس لــە خوێندکارانی فرە
کولتوری دەکرێت ،هەروەها بنەمای دانپێدانان
الواز دەکات کاتێک ڕوانگەیەکی لەو شــێوەیە
نۆرم بێت .ئەو ئاماژە بــەوە دەکات کە ڕێبازی
پێداگۆژیی ئەمڕۆ کەمێک گــۆڕاوە .ئەمڕۆ ،فرە
زمانەوانی و فرە کولتووری وەک ســەرمایەیەک
ســەیر دەکرێن و ئاماژە بە St.meld.nr.49 KD
 2007دەکەن کە تێیدا هەمەجۆریی بەهادارە و
پێشــنیاری ئەوە دەکات کە پەروەردەی زمانی
دایــک بەهایەکی ناوەکیــی زیاتری پێ بدرێت
( .)Hauge, 2016, 14ئەو زیاتر ئیدیعا دەکات کە
ئەوە "قوتابخانەیە کە دەبێت خۆی بگونجێنێت
و نەک بە پێچەوانەوە" ( .)Hauge, 2016,14لە
ژێر ڕۆشــنایی ئەم ڕوانگەیەدا کە ڕوانگەیەکی
فــرە کولتورییە ،ئەمە ڕێگە بە فرەچەشــنی و
قبووڵکردنی قوتابیان دەدات( .هاوگ.)2016،14 ،
ڕوانگەیەکی لــەو جۆرە دەبێتــە هۆی ئەوەی
کە ئــاگاداری قوتابییەکان بکرێــن بەجۆرێک
کــە ڕێگری بــکات لە کۆمەڵێــک گیروگرفت
کــە قوتابییــەکان دواتر لە ژیانــی قوتابخانەدا
لەوانەیە ڕووبەڕوویــان ببێتەوە .هاوگ ()2016
زیاتــر ئاماژە بــە ( )Shultz et al. 2008دەکات
و دەڵــێ کە نەبوونی ڕوانگەیەکی لەو شــێوەیە
دەبێتە هۆی ڕەفتاری کێشەدار ،کێشەی زمان و
کێشەی خوێندنەوە و نووسین .هاوگ دەڵێ کە
فرەکولتوری دەبێ وەک دۆخێکی ئاسایی سەیر
بکرێت نەوەک شۆڕبوونەوە بۆ نێو کۆمەڵگەیەکی
یەکجۆر و ھاوشێوە.
تیۆری فێربوونی کۆمەاڵیەتی  -کولتووری
تیۆریــی فێربوونی کۆمەاڵیەتــی  -کولتووری
لێرەدا پەیوەندیدارە بە "دانپێدانان"ەوە ،چونکە
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بە پێی ئەم تیۆرییە مندااڵن لە بۆشــاییدا فێر
نابــن ،بەڵکوو لە کارکــردن و کاری ھەرەوەزی
لەگەڵ کەسانی دیکەدا فێر دەبن .بۆ تێگەیشتن
لــە منداڵ ،بەس نییە لە تاک تێبگەین ،بەڵکوو
دەبێــت مــرۆڤ لــە دیمەنــە کۆمەاڵیەتی -
کولتورییەکەی تێبگات .واتە ئەو ڕێگایانەی کە
مندااڵن بەرەو هەندێک ڕێڕەو دەبەن ،هەندێکی
تریش دەچنە نــاو ڕێڕەوەکانی ترەوە .الیەنێکی
گرنگی فێربوونی کۆمەاڵیەتی-کولتووری ئەوەیە
کە مندااڵن لەســەر ئەو ڕاستییە دامەزراون کە
مندااڵن بوونەوەرێکی کۆمەاڵیەتین و لە ڕوانگەی
بایۆلۆژییــەوە بۆ ئاســمیلەکردن لەناو کولتوورە
جیاوازەکانی دەوروبەریاندا گونجاون .گەشــەی
منداڵ تەواو ســەربەخۆ نییە ،بــەاڵم لەالیەن
کەسە برواپێکراوەکانیان و کەسە نزیکەکەنیانەوە
( )significantکاریگەرییەکی زۆریان لەســەر
گەشــەکردنی زیاتری ئەوان هەیە (Vygotsky,
 .)2001کاتێک مرۆڤ باوەڕی بە تیۆرییەکی لەو
شێوەیە هەیە ،دەڵێت مندااڵنی کەمینەکان وەک
هەموو کەسێک لە کارلێککردن لەگەڵ کەسانی
دیکــەدا فێر دەبن و بۆ ئــەوەی کەلێنی نێوان
ئــەم گروپە و زۆرینە کەم بکرێتەوە ،تەڤلێبوون
پێویســتە ،واتە نابێت تەنها بەشــداری بکەن،
بەڵکوو دەبێت گوێیــان لێ بگیرێ و دەنگێکی
یەکسانیان هەبێت وەک زۆرینە .ئەم یەکگرتنە
تەنیا کاتێک ڕوو دەدات کە داننان بەم گرووپە
و داننــان بــە پێداویســتییەکانیان جێبەجێ
بکــرێ .نموونەیــەک زمانــە و لێــرەدا گرنگە
بایــەخ بۆ زمانی دایکییان دابنــرێ و هەروەها
ئامرازێکیــان پێ بــدرێ بۆ ئــەوەی دەرفەتی
یەکســانیان هەبێ هەست بە شارەزابوون بکەن
لە زمانی زۆرینەدا .ڤیگۆتسکی ( )٢٠٠١جەخت
لەســەر گرنگیی زمان دەکاتەوە لە پەروەردە و
گەشــەکردنی منداڵدا" .ئەو جیاوازی دەکات لە
نێوان ئاســتی ڕاستەقینەی گەشەکردنی منداڵ
و ئاسـ�تی گەشەکردنی پۆتانسـ�ێلی"( (�Vygot
 .)sky 2001,15گەشــەی ڕاســتەقینە ئەوەیە
کە منداڵەکــە بە تەنیا چی بەڕێــوە دەبات ،و
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گەشــەی پۆتانســیەل ئەو توانایەیە کە منداڵ
دەتوانێت لە ڕێگــەی ڕێنماییکردنی گەورەکان
و لە کارلێککردن لەگەڵ کەسانی دیکەدا فێری
بێت" .مەودای نێوان ئەم دوو ئاستە ئەوەیە کە
ڤیگۆتسکی پێی دەڵێت ناوچەی گەشەسەندنی
دەســتبەجێ" (ڤیگۆتســکی  .)٢٠٠١،١٥هۆکاری
ئــەوەی کە ئەم تیۆرییە لــە پەیوەندی لەگەڵ
دانپێدانانی خوێندکارانی کۆچبەردا جێگیرکراوە
بۆ ئەوەیە کە بتوانن ئۆفەرێکی پەروەردەیی باش
پێشکەش بکەن ،سەرپەرشتیاران لە قوتابخانە و
خوێندنەوەی ئەوان ڕۆڵێکی سەرەکی دەگێڕن بۆ
گەشەی مندااڵن و خوێندکاران .لێرەدا گرینگە
ئاماژە بەوە بکەین کە ئــەو ئیدیۆلۆژییە و ئەو
شــێوەیەی کاری پێ دەکرێ و زاڵە ،پەیوەندیی
ڕاستەوخۆی ھەیە بە گەشەکردنی خوێندکاران
و بە پێچەوانەکەشی بە ھەمان شێوە.
نرخاندی جڤاکی
"نرخاندی کۆمەاڵیەتی بریتییە لە دەرفەتەکانی
تاک بۆ مامەڵەکردن لە ژینگە کۆمەاڵیەتییەکاندا
و بــۆ ئەوەی بتوانــێ زانیــاری و لێهاتوویی و
توانــا و ئاســانکارییەکان لــەم کۆمەڵگایانەدا
بــە کار بهێنێــت( ".جۆردێــت ،٢٠٢٠ ،ل .)١٠٢
کاتێــک ئەم جۆرە نرخاندنە ئــەو خوێندکارانە
دەگرێتەوە کــە کەمینەن لەســەر بنەمایەکی
یەکسان لەگەڵ باقیی گروپەکە ،ئەمەش دەبێتە
هۆی بەدەســتهێنانی ڕێزگرتــن لە تاکەکەس.
خۆی وەک مرۆڤێکی شایســتە ســەیر بکات و
تەندروســتیی دەروونییــان بەهێزتــر دەکات.
لێرەدا گرنگی بەو شــتانە دەدرێت کە جیاوازن،
بەشــدارییە گرنگــەکان و ئەزموونــە تایبەتە
جیــاوازەکان بەهایــان پێ دەدرێــتJordet( .
 )2020پێــی وایە کە ئەگــەر خوێندکاران بە
شــێوەیەکی سیســتماتیک پلە و کاراکتێریان
دابەزێنــرێ و بخرێتــە ژێر پرســیارەوە ،ئەوە
خۆیــان جێگە و پایەی خۆیان دادەبەزێنن و بە
بەردەوامی ھۆوییەت و شــوناس و کەسایەتیی
خۆیان دێننە ژێر پرســیار .یــورە بەو دیاردەیە
ساڵی بیست و چوارەم
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دەڵێ نەبوونی متمانە بەخۆبوون کە کاردانەوەی
دەبێ لەســەر چۆنیەتیی جێکەوتنی خوێندکار
لە کۆمەڵگادا .ئاماژە بە بۆردیۆ ())١٩٨٦( ٢٠١١
دەکات کە باس لە ســەرمایەی کۆمەاڵیەتی و
کولتووری دەکات .واتە نــاوەڕۆک و پراکتیکی
قوتابخانەکان لە ژێر باندۆری چینی دەسەاڵتدار
دایە.)Jordet, 2020, 102( .
لەسەر بنەمای ئەمە دەتوانین بە نموونەیەک
لە ژیانی ڕۆژانەی قوتابخانەدا کۆتایی پێ بهێنین.
ئەو خوێندکارانەی کە سەر بە چینی خۆشبژێوی
کۆمەڵــگان و باســی خۆشــگوزەرەانییەکانی
خۆیان لە کاتی پشــووی مەکتەبدا دەکەن ،بە
شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی حەماسەت و سەرنجێکی
زیاتر لە مامۆستایان و هاوپۆلەکانیان وەردەگرن
لە چــاو هەندێــک لــەو خوێندکارانــەی کە
پێشــینەیەکی کۆچبەرییان هەیە یان سەر بە
چینی مامناوەندیی کۆمەڵــن ،کە زانیاری یان
توانای داراییان نییە بــۆ ئەزموونکردنی هەمان
چاالکی .ڕەنگــە ئەمە کاردانەوەیەکی بێئاگایانە
بێــت لەالیەن مامۆســتایانەوە و هەندێکیش وا
بیر دەکەنەوە کە زۆر مەترسیدار نییە ،بەاڵم بە
گوتەی جۆردێت کــە پێی وایە ئەگەر ئەوانەی
کە بە کەم سەیری ئەو خوێندکارانە دەکەن کە
ھەســت بە پەراوێز و دابڕان بکەن و ھەرچەند
مەبەســتی ئەوەیان نەبێ مانــای ئەوە نییە کە
بوونــی نییــە و ســووکایەتیەکە ڕووی نەداوە.
جۆردێت ئاماژە بە نەخۆشییە شاراوەکان دەکات
و پێی وایــە ئەوەندە باش نییــە بڵێین "ئەمە
قوتابخانەیە" چونکە ئەو ئازارانەی کە پێکهاتەی
دەســەاڵتی شاراوەی هێرشــبەر لە سیستەمی
پەروەردەدا دەیخاتە سەر هەندێک گروپ ،ژیان
و تێگەیشــتنی خوێندکاران لــە قاڵب دەدات.
ئەمــەش لەوانەیە بەو مانایە بــێ کە هەندێک
لە خوێندکاران زۆرجار هەوڵ دەدەن هاوڕەنگ
بن لەگەڵ زۆرینە لەبەر ئەوەی ویســتەکانیان
بەهایەکــی کۆمەاڵیەتیی نزمتریان هەیە و ئەوە
خــۆی لە خۆیدا شــکاندن و ســووکایەتیەکی
شــاراوەی سیســتەمین کە زۆر جار بە ئاسانی

ناتوانی دەستنیشــانیان بکەی .ئەوان ئەزموونی
پشتڕاســتکردنەوەیەکی ئەرێنــی دەکــەن کە
زمــان ،پراکتیک و ناوەڕۆکــی قوتابخانەکە لە
ماڵــەوە لەگەڵیــدا دەگونجێت .جگــە لەوەش
ئــەو مندااڵنەی کە ســەرمایەی کۆمەاڵیەتی و
کولتوورییان کەمتــرە ،پێچەوانەکەی ئەزموون
دەکەن و زیاتر هەســت بــە نامۆبوون دەکەن.
( )Jordet 2020ئامــاژە بــە  Bourdieuو
 )2006( Passeronدەکات و دەنووسێت «بوونی
توندوتیژیی شاراوە لە قوتابخانەدا».
دەتوانین بڵێین کە چۆن ئەو خوێندکارانەی
کــە ســەرمایەی کۆمەاڵیەتــی و کولتوورییان
هەیە لەگەڵیدا گــەورە بوون و بە میرات بۆیان
ماوەتەوە زۆرتر خۆیان لە سیستەمی پەرەوەردەدا
دەبیننەوە و ئەمە دەبێتــە هۆکاری بەرەوپێش
چوونیــان لە خوێنــدن .لە الیەکــی دیکەوە
نادادپەروەرییــەک بەســەر الیەنــی کەمینەدا
دەسەپێ و هەســت بە نامۆبوون دەکەن ،تەنها
لەبەر ئەوەی پاشخانێکی جیاوازیان هەیە ،ئەوە
زۆر جار دەبێتە ھۆکاری دروستبونی ھەستی خۆ
بەکەمزانین و خۆ لە خۆ بێگانەبوون.
سەرچاوەکان
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دەرئەنجامە ئابوورییەکانی گەمارۆی ڕووسیا:
وانەگەلێک لە کتێبی دەرئەنجامە ئابوورییەکانی ئاشتی

[]١

نووسینی ئابووریناس جۆن مینارد کینز

[]2

ڕاژان کوردستانی  

لەم لێکۆڵینەوەیەدا هەوڵ دەدەین بە کورتی چاوێک بە کتێبەکەی کینزدا
بخشێنین و ،به بەراورد کردنی چۆنیەتیی هەڵسوکەوتی واڵتەکان لەگەڵ
شەڕی ئۆکڕانیا و ڕووسیا و ،ئەوەی لە سەردەمی کینزدا دەرەقەت بە واڵتانی
دۆڕاوی جەنگی یەکەمی جیهانی ،بەتایبەت ئەڵمانیا ڕووی دا ،وێنەیەکی
ڕوون لە ئەو دۆخەی کە ئێستا خەریکی ڕوودانە و ئەوەی ئەگەری هەیە لە
داهاتوودا لە ئەنجامی ئەم جەنگەدا بەسەر کەشوهەوای سیاسیی نێودەوڵەتیدا
زاڵ بێت ،نیشان بدەین.

پیشەکی
بیرمەندانی زانســتە مرۆیییــەکان بەردەوام
هەوڵیــان داوە بــە تێگەیشــتن لــە زنجیرە
مێژوویییەکان و ڕەوتی ڕووداوەکانی ڕابردوو
و تێگەیشــتن لە سروشت و هۆکارەکانی ئەو
ڕووداوانە زانســتێکی دروســت لەبارەی ئەو
هۆکارانەی کە بەشدارن لە ڕوودانی دیاردە و
ڕووداوەکانی دەوروبەری کۆمەڵگا مرۆیییەکان
بەدەست بهێنن .لە پشت هەموو توێژینەوەکانی
زانســتە مرۆیییەکانەوە ،شوێنەواری مێژوو و
ڕەوتــی ڕووداوە مێژوویییەکان و کاریگەریی
مێــژوو لەســەر ئەنجامــی توێژینەوەکانــی
توێــژەران و زانایــان دیــاره .له ســەرەتای
ســەدەی بیســتەمدا مێژوو دەبێت بە شاژنی
زانســته مرۆیییەكان و لە ڕێگای پاڕادایمی
دەروونشــیکاری بەڵێنمــان پێــدەدات کــە
بــە دووبارەبیناکردنــەوە و زاڵبوون بەســەر
ڕابردووماندا و ،بە لەخۆبیرکردنەوەی بەکۆمەڵ
و فراوانتر ،دەبێ بە تێگەیشــتنێکی باشتر لە
ئێستامان بگەین و هەنگاوی کاریگەرتر بەرەو
داهاتوو بنێین ،ئەگەر ئەو بابەتە مێژوویییانە
بە باشی شیکاری نەکرێن و ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو
ڕێگایەک هەنگاو بنێین کە ڕابردوومان لەبیر
بچێتەوە؛ مێژوو قورســایییەکی زیاتر دەخاتە
سەر شانمان و داماوی و بێدەسەاڵتی بەرانبەر
بە دەروبەرمان و جیهانی دەرەوە بەســەرماندا
زاڵ دەبێت .کەواتە دەتوانێت بگوترێت ناسینی
مێژوو پەیوەندیی قووڵی بە پرســی ڕزگاری و
ئازادی لە هەڵبژاردنی مرۆڤەکانیشــەوە هەیە.
وەسفکردن و دەربڕینی ڕوانگەی دیاردەیەک
بە شــێوەیەکی ئەگەری و پێشبینیکردنی ئەو
ڕێگایانەی لەپێشــن ،مومکین نابێ ،مەگەر بە
گەڕانەوە بۆ سەرەتا و چۆنیەتیی درووستبوونی
دیاردەکە و ئەو فاکتەرانەی دۆخەکەیان ســاز
کردووە و تێگەیشتنی دۆخەکە و ئەو شتانەی
خەریکی ڕوودانن.
بابەتــی ئــەم توێژینەوەیــە شــیکاریی
لەشکرکێشیی ڕووســیا بۆ سەر سنوورەکانی

ئۆکڕانیا و باس کردنی داهاتووی ئەم شەڕەیە.
دەســتپێکردنی شــەڕی نێوان ئۆکڕانیا و
ڕووســیا و لەشکرکێشیی ســوپای ڕووسیا بۆ
سەر سنوورەکانی ئۆکڕانیا چەلێنجی بنەڕەتیی
بۆ حکومەتەکانی ئەورووپا و جیهان دروســت
کردووە .حوکم کردنی داهاتوو و درێژەی ئەم
شەڕە و کارلێککردن و چۆنیەتیی مامەڵەکردن
لەگەڵ ئەم پرسە لە داهاتوو و ئێستادا یەکێکە
لە تەوەرە سەرەکییەکانی ئەم توێژینەوەیە.
ئــەوەی ســەرنجڕاکێش دەردەکەوێــت
هەڵوێســتی تاکالیەنەی ڕۆژئاوا و ئەمەریکایە
بــە ســەپاندنی ســزای توندی ئابــووری و
سیاســی بەرانبەر بەو واڵتەی کە گرژییەکانی
دەســت پێکرد ،واتە واڵتی ڕووسیا .ئامانجی
ســەرەکیی ئێمە شــیکردنەوەی کاردانەوەی
واڵتانی ڕۆژئاوا لەمەڕ دەســتپێکردنی جەنگ
و ئەو گەمارۆیانە کە هەر لە یەکەم ڕۆژەکانی
جەنگەوە و ،بە شێوەیەکی هاوئاهەنگ لەالیەن
واڵتانی ئەورووپا و ئەمەریکاوە دەست پێکران.
سیاســەتێک کــە وێدەچێــت ئامانجی زۆر
فراوانتری لەالی ڕۆژئاواوە هەبێت و ڕەهەندی
تری جگە لە شــەڕی ئۆکڕانیای لەپێش چاو
بێت.
لە ڕاستیدا ئێمە هەوڵ دەدەین کە نیشان
بدەین دەرئەنجامەکانی ئەم گەمارۆیانە بە تەنیا
لە ئەســتۆی حکومەتی ڕووسیا یان سەرۆکی
ڕووســیا نابێــت و مــەودای کاریگەرییان بۆ
ماوەیەکــی زۆر لە داهاتووشــدا دیار دەبێت
و دامەزرێنەری سیاســەتەکانی تری دەوڵەتی
ڕووســیا و تەنانــەت کۆمەڵگای ڕووســیا لە
سااڵنی داهاتوودا بێت.
دیارە کە پێویســت نییە بڵێین ئامانجمان
بەرگریکردن یان الیەنگری هیچ کام لە الیەنە
شەڕکەرەکان نییە و تەنیا دەمانەوێت ڕێبازێکی
دیکە بۆ شــەڕ و ملمالنــێ و گەمارۆیەکانی
پەیوەندیدار بەو شەڕە نیشان بدەین .ئامرازی
ســەرەکیی ئەو شــیکارییە ،وەک لە خوارەوە
ڕوونی دەکەینــەوە ،مۆدێلکردنی بیرۆکەکانی
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یەکێک لە ئابووریناســە گەورەکانی سەدەی
بیســتەم ،جــۆن ماینــارد کینــزە .کینز لە
سەرەتای ســاڵەکانی کۆتایی هاتنی جەنگی
یەکەمی جیهانی بە نووسینی کتێبێک لەسەر
دەرئەنجامەکانــی چۆنیەتیــی مامەڵەکردنی
واڵتــان لەگــەڵ الیەنــی دۆڕاوی شــەڕ و
ڕاگەیاندنی ناڕەزایەتی و دژایەتیی خۆی لەمەڕ
سیاسەتەکانی واڵتانی سەرکەوتوو ،پێشبینیی
شــەڕێکی دیکەی کردبوو .کینز لەم کتێبەدا
بە پشکنینی دەرئەنجامەکانی پەیمانی ئاشتی
لــە کۆتاییی جەنگی یەکەمــی جیهانیدا کە
بــە پەیمانی ڤێرســای ناســراوە ،لێکۆڵینەوە
و پێشــبینیی داهاتــوو و ئەگــەری ڕوودانی
جەنگێکی دیکە دەکات.
لــەم لێکۆڵینەوەیەدا هــەوڵ دەدەین بە
کورتی چاوێک بە کتێبەکەی کینزدا بخشێنین
و ،به بەراورد کردنی چۆنیەتیی هەڵسوکەوتی
واڵتەکان لەگەڵ شــەڕی ئۆکڕانیا و ڕووســیا
و ،ئەوەی لە ســەردەمی کینزدا دەرەقەت بە
واڵتانــی دۆڕاوی جەنگــی یەکەمی جیهانی،
بەتایبــەت ئەڵمانیا ڕووی دا ،وێنەیەکی ڕوون
لە ئەو دۆخەی کە ئێســتا خەریکی ڕوودانە و
ئەوەی ئەگەری هەیە لە داهاتوودا لە ئەنجامی
ئەم جەنگەدا بەسەر کەشــوهەوای سیاسیی
نێودەوڵەتیدا زاڵ بێت ،نیشان بدەین.
کینز و دەرئەنجامە ئابوورییەکانی ئاشتی
لەنێوان ساڵەکانی شەڕی دووهەمی جیهانی،
[]٣
جۆن مینارد کینز و فرێدریش فون هایێک
لەگــەڵ مامۆســتا و خوێندکارانــی دیکەی
زانکۆی کینگز کالێج ،بە درێژاییی شــەوەکان
لە سەربانی کلیسای ڕازاوە و جوانی گوتیک بە
نۆبە نیگەهبانییان دەدا .ئەو دوو ئابووریناســە
لە کاتێکدا بەیەکەوە لەبــەر ئەوەی پێش بە
ئاگرگرتنی سەربانی کلیساکە بگرن بەیەکەوە
لەوێ وریا بوون ،کە هــەر دووکیان هاوکات
هاتن و ســەرهەڵدانی ســتەمکاری و ڕژیمی
سۆسیالیستیی نەتەوەییی هیتلێڕیان پێشبینی
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کردبوو .ترسی لە شەڕ ،ئەم دوو ئابووریناسەی
کــە لە تیۆریی ئابووریدا پەیوەســت بوون بە
دوو بەرەی جیــاوازی هزری ئابووری لەیەک
نزیک کردبووەوە .ئــەو دێوەزمەی هەردووک
ئابووریناس لێی دەترسان ،وەڕاست گەڕابوو.
لە ســااڵنی پێش دەســپێکردنی شەری
جیهانی دووهەم و سەرەتاکانی کۆتایی هاتنی
شــەری جیهانی یەکەم واتا ســاڵی 1919ی
زایینی ،کینز لەگەڵ شاندێکی واڵتی بەریتانیا
و ســەرۆک وەزیرانــی ئەو کاتی ئــەم واڵتە
دێڤید لۆید جۆرج[ ،]٤بە مەبەستی ڕاوێژدان بۆ
کۆنفەڕەنسی ئاشتی پاریس بەشداری کردبوو
و ئەو شــتانەی لەونێوان وتووێژیەکان ئاشتی
چــاوی پێ کەوتبوو ،تووشــی شــۆکی کرد.
لەبــەر ئەوەیکە واڵتانی بەرەندەی شــەڕەکە
تاوانی دارایی تووندیان خستبوو سەر واڵت و
نەتەوەی ئەڵمانیا.
کیـــنز پێــی وابــوو کــە بێچــارە و
گۆشەگیرکردنی واڵتێکی وەک ئەڵمانیا ڕێگە
خۆشکەرە بۆ وەدیهێنانی دۆخێکی سیاسەتی
توند و بەســتراوەی دیکە لە داهاتوودا .کینز
پێی وابــوو کە پەیماننامەی ڤێرســای[ ]5کە
زۆرتــر بریتی بوو لەوەی کــە دەبێ زۆرتری
خاکــی ئیمپڕاتۆریی ئەڵمانیــا لەم واڵتە جیا
بکرێتەوە ،پاڵنەرێکە بۆ سەرهەڵدانی شەڕێکی
دیکــەی جیهانــی ،واتە شــەڕی دووهەمی
جیهانی (کینز.)23،
لە بەشێک لە بڕگەکانی ئەم گرێبەستەدا
ئامــاژە بەوە کرابوو کە واڵتــی ئەڵمانیا دەبێ
شــەش ملیارد و شەشســەد ملیــۆن لیرەی
سترلینگ غرامە بدات بە واڵتانی براوەی شەر.
بە پێی ئەم گرێبەســتە تەواوی کەشتیی
شەڕکەرەکان و بازرگانییەکانی واڵتی ئەڵمانیا،
بە واڵتانی فەڕانســە و بەریتانیا درا و هەرچی
چاالکیی دەریایی بوو لە واڵتی ئەڵمانیا کۆتایی
پێ هات .هاوکات بڕیار وابوو تا سااڵنێکی زۆر
لە داهاتوودا ئەڵمانیا کەشــتی بۆ فەڕانســە و
بەریتانیا ســاز بکات .لەگەڵ ئەوەشدا تەواوی
ساڵی بیست و چوارەم
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ســامانە دارایییەکانی ئەڵمانیــا لە دەرەوەی
واڵت دەستی بەســەردا گیرا .بەرهەمهێنانی
پێنــج هــەزار مەکینــەی شــەمەندەفەڕ و
150هــەزار ئۆتۆمبێــل بۆ الیەنــی براوەی
شەڕەکە ،بەشێکی تری ئەو غەرامەیە بوو کە
بۆ ئەڵمانیا دیــاری کرابوو .هەروەها بڕیا وابوو
بۆ ماوەی دە ساڵ ئەڵمانیا بە واڵتانی فەڕانسە
و ئیتاڵیا و بەلژیــک ،بەردی خەڵوزی بەالش
بدات تاکوو پێداویســتییە ئابوورییەکانی ئەم
واڵتانە دابین بکرێ .لە گرێبەســتی ڤێرسادا
هاتبوو کە هێزی نیزامیی ئەڵمانیا دەبێ کەم
بکرێتــەوە و مافــی هەبوونــی ژێردەریایی و
وەرگرتنی سەربازی شەڕ لەم واڵتە زەوت کرا.
ئەڵمانیا هەروەهــا کۆنتڕۆڵی کانزاکانی وەکوو
بەردی خەڵوز ،بەدری ئاســن و سۆربی خۆی
لەدەست دا(زەندی.)1391 ،
لــەم کاتە و هاوکات لەگەڵ کۆنفڕانســی
ئاشتیی پاریس و گرێبەستی ڤێرسای بوو کە
کینزی الو کتێبی دەرئەنجامە ئابوورییەکانی
ئاشتی نووسی .ئەم کتێبە دەقێکی ڕووخێنەر
ســەبارەت بە گەمژەییی ڕێبەرانــی واڵتانی
براوەی شەڕ بوو.
خاڵی گشــتیی ئــەم کتێبــە ئەوەیە کە
وتووێژەکانی ئاشــتی تەواو بێســوود بوون.
بە بڕوای کینز شــەهوەت تۆڵەســەندنەوە و
مەیلــی زۆری وێرانکردنی واڵتــی ئەڵمانیا بۆ
بــە چۆکداهێنانی ئەم واڵتە بۆ هەمیشــە و
ئەو شــتەی ئەو ناوی نابوو هاندەری شــەڕی
ناوخۆییــی ئەورووپــا ،بــە ئەگــەری زۆر لە
داهاتــوودا هاندەرە بۆ شــەڕێکی گەورەتری
دیکــە .ئــەم پێشــبینییەی کنیز بۆ شــەر
وەڕاســت گەڕا .بە وتەی کینز الیەنی خراپی
گرێبەســتەکە لە وردەکارییەکانیــدا بوو .بۆ
نموونــە بە پێی یەکێک لــە بڕگەکان واڵتی
ئەڵمانیا دەبوو لــە ناوچەی ئالزاس-لۆرێن کە
لە ســاڵی 1871ی زایینــی داگیری کردبوو،
پاشەکشە بکات ،ئەوەش دەبوو بە هۆی ئەوەی
کە ئەڵمانیا سەرچاوەی سەرەکیی وزەی خۆی

لەدەست بدات .ئەم ناوچانە کانگای گەورەی
بەردی خەڵوزی لێبوو کە سەرچاوەی
گرینگ بوون بۆ دووبــارە بیناکردنەوەی
ئەم واڵتە لە دوای شــەڕ .لەدەســتدانی ئەم
کانگایانــە ئابووریی ئەڵمانیــای وێران دەکرد.
کینز دەیگوت کە واڵتی فەڕانســە دەیهەوێ
ئەڵمانیا واڵتێکی دێهاتــی الواز بێت ،چونکە
ئەو بــڕە غەرامەیەی دەبوو بە واڵتانی براوەی
شەڕی بدات ،زۆر زۆر زیاتر بوو لە سەرچاوەی
بەدەســت هێنانــی ئــەم پارەیــە .کینز لە
کۆنفڕانسی ئاشتیدا وتی ،نابێ غەرامە هەبێت
و ئەگەریــش هەبێ ،نابێ لــە  2000میلوێن
پاونــد زیاتر بێت ،کەچی کــەس بایەخی بۆ
قسەی کینز دانەنا.
کینــز گرێبەســتی ڤێرســای بــە
ستەمکارانەترین کردەوەی براوەیەکی شەڕ لە
درێژاییــی مێژوو ناوزەد کــرد ،و بەم هۆکارە
کە دژایەتیــی توندی ئەم گرێبەســتەی لە
ڕوانگەیەکــی درێژخایەنــەوە دەکــرد (جێی
ئاماژەیــە کــە ئابووریناســانی کینزیەنی لە
شیکارییەکانی ئاســتی ماکرۆ بە پێچەوانەی
ئــەوەن و بااڵنســی کورتخایــەن و ڕوانگەی
کورتخایەنیان بەرانبەر بە بابەتە ئابوورییەکان
هەیە ،کینز ڕســتەیەکی بەناوبانگی هەیە کە
دەڵێ لە درێژخایەندا هەمووان مردووین).
ئەوکاتــی میدیاکانی شــۆڤێنی کێنزیان
بەوە تۆمەتبار دەکرد کە الیەنگری لە حیزبی
نــازی دەکات .لــە یەکێک لــە ڕۆژنامەکانی
ئەوکاتی پێشــنیار درابوو کە مەدالیای ئایرۆن
کڕاس[ ]6کە هێمای جەنــگاوەری نازییەکان
بــوو بدرێتــە کینز .کینز کە لە کۆنفڕانســی
ئاشتیی پاریس دەســتی لەکار کێشابووەوە و
گەڕابووەوە واڵتی بەریتانیا ،خەریکی نووسینی
کتێبی دەرئەنجامەکانی ئابووریی ئاشتی بوو،
بە دروســتی دەرکەوتەکانــی تەنبێ کردنی
واڵتی ئەڵمانیای مۆدێڕنی بە ڕێبەرانی واڵتانی
براوە بەتایبەت فەڕەنســییەکان کە زۆرتر لە
بەریتانیایییەکان بەدوای تۆڵەســەندنەوە لە
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نەتــەوەی ئەڵمانیا بوون ،هوشــداری دا .هەر
لە دوای نووســینی ئەم کتێبە ،کینز ناوبانگی
جیهانی دەرکرد .ئەو لە ناخی ئەم گرێبەستەدا
ناکۆکــی دۆزیبووەوە و ئەمــەی لە ئەنجامی
هەست و خواستی تۆڵەکردنەوە و زەلیلکردن
و نامۆبــوون و نامۆکردنی گەلــی ئەڵمانیا لە
گۆڕەپانــی جیهانی و سیاســەتی نێودەوڵەتی
دەبینــی .لەالیەک هاوپەیمانان دەیانویســت
قەرەبوو و غەرامەیەکــی قورس لە ئەڵمانیای
دۆڕاو وەربگرن و لەالیەکی دیکەشەوە بەپێی
هەمان ڕێککەوتن زۆربەی ئەو ســەرچاوانەی
لەبەردەســتی ئەڵمانیادان ،کە دەکرێت خاڵی
ســەرەکیی گەشەســەندنی ئابووریی ئەڵمانیا
بێت بۆ ئەوەی بیدات بــۆ قەرەبووکردنەوە بۆ
هاوپەیمانان ،لەدەستی دەدا.
بە پێــی ئــەو گرێبەســتە ئەڵمانیا 55
لەســەدی کانگاکانــی بــەردی ئاســن45 ،
لەســەدی کانگاکانــی بەردی خەڵــووز75 ،
لەســەدی کانــگای ڕووی و  57لەســەدی
کانگای ســۆربی لەدەســت دا(.زەندی)1391 ،
ئەمە بــە واتای ئەوە بــوو ئەڵمانیا هیچی بۆ
قەرەبووکردنــی غەرامەکە نەدەما .کینز کە لە
کاریگەرییەکانی ئابووریی ئەم فشــارە زۆرەی
سەر ئەڵمانیا بە باشی تێگەیشتبوو ،پێی وابوو
ئەو هێزانەی کە شەڕی داهاتووی ساز دەکرد،
هەستی زەلیلبوونی گەلی دۆڕاوی ئەڵمانیا بوو
و ،هەســتی تۆڵەسەندنەوەی هاوپەیمانانی کە
لە پەیمانی ڤێرســایدا دێڕ بــە دێڕ فۆڕمێکی
ئابووری گرتبوو ،شــی کردەوە و شــرۆڤەی
کرد .ئــەو لــەم کتێبەدا ســەرۆک کۆماری
ئەمریکای بە"دۆن کیشــۆتی کــەڕ کوێر" و
ســەرۆک وەزیرانــی بەریتانیای بــە "خوێن
مژی بێ ڕەگوڕیشــە" ناوبرد(.شــاالی)1399 ،
تۆنی تیژی قســەکانی کینــز کە هەڵبەت لە
چاپەکانــی دیکــەی ئەم کتێبەدا ســڕایەوە،
نەیتوانــی کۆمەڵگای بەریتانیــا و ئەورووپای
ئەوکات لەگــەڵ بیرۆکەکانی کیزن هاوڕا بکا
و کەس گوێی لە قســەکانی کینز نەدەگرت.
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هــاوکاری و ئاگاداریــی کینــز و هایێک لە
ســەربانی کلیســای زانکۆی کینگز کالێج لە
سااڵنی شەڕی دووهەمی جیهانی لە کاتێکدا
بوو کە لەنێوان دوو شەڕی جیهانیدا جیاوازیی
هزری و تیۆرییان لە هزری ئابووریدا تەواوی
فەزای ئەکادیمی و زانکۆکانی ئەو سەردەمەی
پــڕ کردبوو و دابەشــبوونێکی تیــژ لەنێوان
الیەنگران و قوتابییانی ئەو دوو ئابووریناسەدا
هەبوو.
ئەوەی ڕاســتی بــێ ئەم هەڕەشــەیە و
کەشــوهەوای ترسناکی ئەورووپای جەنگاویی
ئەو ســەردەمە ،دەرئەنجامی پشتگوێخستنی
هۆشــداریی ئــەو ئابووریناســە بــوو کە بە
دروستی پێشبینیی داهاتووی کردبوو .ئێستا
کینز دەبوو ڕاستییەکان قبوڵ بکات و لەگەڵ
ڕکابەرە ڕۆشنبیرەکەیدا هاوکاری بکات.
ئهوهی که کهس لهم کتێبهدا پێشــوازی
له پێشــبینییهکانی کینز نهکردووه ،به هیچ
شێوهیهک نهبوو بە بهربەست له باڵوبوونهوهی
بیرۆکــه ئابوورییهکانــی .شــیکارییەکانی
بــۆ پاشەکشــەی گــەورەی ئابــووری و
ستراتیژییەکانی پێشنیارکراوی بۆ تێپەڕاندنی
بارودۆخــی ســااڵنی  ١٩٣٠دامەزرێنــەری
یەکێک لە ئامرازەکانی شیکاریی ئابووری بوو
[]7
کە بریتــی بوو لە ئابووریی ماکڕۆ .ڕوانگەی
تایبەتیی کینز بۆ ڕۆڵی حکومەت لە ئابووریدا
و هاندانی ئابووری بە هاندانی الیەنی خواست
(بە پێچەوانەی تیۆریی الیەنی دابینکردن یان
یاســای سی) لە ئابووریی ئەو واڵتانەی کە لە
پاشەکشەدان ،لە کۆتاییدا بووە هۆی دەرچوون
لــە پاشەکشــە .قۆناغی نێــوان دوو جەنگی
گەورەی جیهانی سەر بە ئایدیای کینزی بوو
لە سیستەمی ئابووریی واڵتانی پێشکەوتوودا.
ئەم کارایییەی تیۆرییەکانی کینز وای لێکرد
یەکێک بێت لە بەناوبانگترین ئابووریناسەکانی
جیهان .ڕەنگە دۆخی جیهــان جیاواز بووایە
ئەگــەر ڕێبەرانــی واڵتانی بــڕاوەی جەنگی
یەکەمی جیهانی بەقەد بیرۆکە ئابوورییەکانی
ساڵی بیست و چوارەم
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دیکــەی گوێیان لــە ڕاســپاردەکانی کتێبی
دەرئەنجامە ئابوورییەکانی ئاشتی بگرتبا.
کتێبــی لێکەوتە ئابوورییەکانی ئاشــتی
ئاماژەیــان بــە پەیمانی ئاشــتییەک دەکرد
کــە ئەوەنــدە وێرانکەر بوو بە بــڕوای کینز،
خواستی هاوپەیمانان بۆ زەلیلکردنی نەتەوەی
شکســتخواردووی ئەڵمانیــا ،دامەزرێنــەری
جەنگی دووهەمی جیهانی بوو.
گەمارۆی ڕووسیا و شەڕی ئۆکڕانیا
لەم ســەردەمە و لە ســەدەی بیســت
و یەکــدا ،دەیان ســاڵ دوای پێشــبینی و
ئامۆژگارییە درەوشــاوەکانی ئابووریناس کینز
کــە ئاراســتەی ڕێبەرانــی جیهانــی کرد و
لێکەوتە درێژخایەنەکانی خواستی زەلیلکردنی
نەتەوەیێــک لە الیــەن ســتەمکارانی وەک
ڕێبەرانی فەڕانسە و بەریتانیای ئاشکران کرد،
فشــارێکی سیاســی و ئابووریی هەمەالیەنە
و یەکدەســت لە الیەن واڵتانــی ڕۆژاوایی و
ئەمەریکا ئاراستەی واڵتی ڕووسیایەک کراوە کە
بە سەرۆکایەتیی پوتین دەسپێکەری شەڕێکی
نــوێ لە دژی ئۆکرانیا بــووە .بە بیانووی ئەم
شــەڕە ،زۆربەی واڵتانی پێشکەوتووی جیهان
بە گەمارۆ و سزای قورس ،بنەڕەتیترین بنکە
ئابوورییەکانــی ڕووســیایان کردووەتە ئامانج.
ڕووســیا یەکێکە لــە دەوڵەمەندترین واڵتانی
جیهان لە ڕووی سەرچاوەی ئابوورییەوە .ئەم
واڵتــە خاوەنی بڕێکی زۆری نــەوت و گازی
سروشــتی و کانزا بەنرخەکانە کە بەشــێکی
زۆری هەناردەی واڵتی ڕووســیا پێک دێنن.
لە ســاڵی  2012وە کەرتی نەوت و گاز 16
لەســەدی بەرهەمی ناوخۆیی و  52لەسەدی
داهاتــی بودجــەی فیدڕاڵــی و زیاتر لە 70
لەســەدی کۆی هەناردەکردنــی ئەم واڵتەی
پێک هێناوە(تەسنیم.)1397 ،
لــە مــاوەی چــەن ڕۆژێــکا ،دوای
لەشکەرکێشی بۆ واڵتی ئۆکڕانیا ،ڕووسیا بووە
گەورەتریــن واڵتی ژێر ســزاکانی جیهان و

واڵتی ئێران و کۆریای باکووری تێپەڕاند .ڕۆژ
لە دوای ڕۆژ گوشارە ئابووری و سیاسییەکانی
ســەر ڕووســیا لە زیادبوونــدان و زۆرێک لە
کۆمپانیا ڕۆژئاوایییەکان کارەکانیان لەم واڵتە
ڕاگرتووە یان هەناردەکردن و پێشکەشکردنی
خزمەتگوزاییەکانیان بۆ ڕووسیا ڕاگرتووە.
بە چاوخشــاندنێکی خێرا بــە هێندێک
لەو ڕێکار و ســزایانەی کە بەســەر ڕووسیادا
ســەپێنراون ،دەتوانین باشتر لە ڕەهەندەکانی
خراپەکاری و هەســتی تۆڵەی سەرکردەکانی
ڕۆژئاوایــی لە دژی گەلی ڕووســیا تێبگەین.
پیتەر پیتاسکی ،وەزیری پێشووی گەنجینەی
ئەمریــکا لە دەوڵەتی بــاراک ئۆباما و تڕامپ
لەم بارەوە دەڵێ کە ئەمە شــەڕێکی ئەتۆمیی
دارایییــە و گەورەتریــن ڕووداوی ســزادانە
لــە تــەواوی مێــژوودا .چەنــد ڕۆژ دوای
لەشکەرکێشــیی ڕووســیا بۆ ســەر ئۆکڕانیا،
ڕێکخراوی هاوکاری و گەشــەپێدانی ئابووری
( ]8[)OECDلە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند کە لە
دوای دەســپێکی ئەم شەڕەوە ،ئەم ڕێکخراوە
بە فەرمی دانوســتانەکانی پەیوەســت بوونی
ڕووســیا بەم ڕێکخراوەی کە لە ساڵی 2014
وە ڕاگیرابوو ،کۆتایی پێ هێناوە.
لــەم دوایییانەدا جۆو بایدن ســەرۆکی
ئەمەریکا ڕایگەیاند کــە هاوردەکردنی نەوت
و گازی لە ڕووســیاوە ڕاگرتــووە .بایدن وتی
کە ئــەم بڕیــارەی لەگــەڵ هاوپەیمانەکانی
خۆی داوە .هەروەها بەریتانیاش ڕایگەیاند کە
هاوردەکردنی نــەوت و بەرهەمە نەوتییەکان
لە ڕووســیاوە تا کۆتاییی ساڵی  2022قۆناغ
به قۆناغ کۆتایی پێ دەهێنرێت .جگە لەوەش
کۆمیســیۆنی یەکێتیــی ئەورووپاش پالنێکی
خســتەڕوو بۆ کەمکردنەوەی هاوردەی گازی
ڕووســیا بە ڕێژەی دوو لەسەر سێ لە ماوەی
ســاڵێکدا .ئەمە لە کاتێکدایە کە زیاتر لە 40
لەســەدی هاوردەی گازی یەکێتیی ئەورووپا
لە ڕووسیاوە دێت .ئەم ڕەفتارە وەک ئەوە وایە
کە لەم کاتەدا دووبارەکردنەوەیەکی مێژوویی
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دەبینین کە ئەم جارەیان شــێوەی شــەڕ و
گەمارۆی هەیە نەک پەیمانی ئاشــتییەک کە
لە الیەن کینزەوە بە دووژمنکارترین پەیمانی
مێژوو ناوزەد کراوە.
ئەم گەمارۆیانەی باســمان کردن لەگەڵ
گەمارۆکانــی دیکــە کە بەســەر ڕووســیادا
ســەپێندراون و ئامانجیان گۆشــەگیرکردنی
دەوڵــەت و گەلی ڕووســیایە ،کاریگەرییەکی
قووڵی لەســەر بەهای دراوی نیشتیمانی و لە
ئەنجامدا بەهای ســەروەت و سامانی خەڵکی
ڕووسیا هەبووە .کینز لە تیۆرییەکان زۆرکات
ئاماژە بەوە دەکات کە لەناوچوونی بەهای دراوە
نیشتیمانییەکان بانگهێشتکردنە بۆ شۆڕش و
سەرهەڵدان .ئاماژە بەو قسەیەی لێنین دەکات
کە دەڵێت "بۆ خەبات لە دژی سەرمایەداری،
باشــترین ڕێگە بــۆ لەناوبردنی سیســتەمی
ســەرمایەداری ،گەندەڵکردنی دراوەکەیەتی".
بە پێی ئامارەکان ئەم گەمارۆ نوێیانە بۆ ســەر
ڕووســیا بوونەتە هۆی ئەوەی ڕوبڵی ڕووسی
40لەســەدی بەهاکەی لەدەســت بدات .لە
کتێبــی دەرئەنجامە ئابوورییەکانی ئاشــتیدا،
کینز دەنووســێت" :بە دڵنیایییــەوە لێنین
ڕاستی کردووە ،هیچ ئامرازێک متمانەپێکراوتر
و ڕاستتر لە لەناوبردنی "بەهای دراو" نییە بۆ
ڕووخاندنی بنەماکانی سەرەکیی کۆمەڵگایەک.
(کینز )146 ،ئەم هۆشدارە کینزییە سەبارەت بە
بەهای دراوی نیشتیمانی بەسە بۆ تێگەیشتن
لــە کاریگەرییەکانی دابەزینــی نزیک بە 50
لەســەدی بەهای دراوی نیشتیمانیی ڕووسیا.
ڤیدباکەکانی ئــەم دیاردەیــە و لەناوچوونی
سیســتەمی ئابــووری کۆمەاڵیەتــی کە لە
ئەنجامیــدا دروســت دەبێــت ،دەبێتە هۆی
زیادبوونی هەژاری ،گەندەڵی و نایەکســانیی
ئابــووری و بــەدوای ئەوەدا هەســتکردن بە
بێزاری و تووڕەییی گشــتی لەناو کۆمەڵگادا.
چونکە هــەر ڕادەیەک بەهای دراوی واڵتێک
کــەم بێتەوە ،بــەم واتایەیە کە ســەروەت و
ســامانی خەڵکی ئــەم واڵتەش بــە هەمان
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ڕادە بێبایەخ بووە .ئەمە ســتەمێکە تەنیا به
پێوەرەکانی ســەردەمی کۆیالیەتــی بەراورد
دەکرێــت ،چونکە لە مــاوەی چەند ڕۆژێکدا
ســامانی خەڵک لەســەدا چل کەمی کردووە
و لەناو چووە.
شیکاری و کۆتاییی باسەکە
ئەگــەر بمانهەوێ لــە ڕوانگــەی کینزییەوە
ســەیری پرســی شــەڕی ئۆکڕانیا و ڕووسیا
و گەمارۆکانــی تۆکمــە و یەکدەســتی
ڕۆژئاوایییــەکان بەســەر ڕووســیادا بکەین،
بنەڕەتیترین پــرس و بابەت دەرئەنجامەکانی
گەمارۆکانە لە واڵتی ڕووسیای گەمارۆدراو و،
کاریگەرییە دەســتبەجێ و درێژخایەنەکانیان
بێت لەسەر دۆخی خەڵکی ڕووسیا .گرنگترین
خاڵ ڕەنگە ســازدانی ئەم پرســیارە بێت کە
ئاخۆ گەلی ڕووســیا تــا چ ڕادە تێڕوانینێکی
وەک خەڵکــی ئەڵمانیایان دەبێت ســەبارەت
بە گەمارۆکان و ئــەو واڵتانەی گەمارۆکانیان
خستوونە سەر؟
پێویســتە ئــەوە لەبەرچــاو بگیرێت کە
واڵتانی گەمارۆدەری ڕووسیا بە سەرۆکایەتیی
ئەمەریکا دەیانتوانی بە ئاسانی بە دانی متمانە
بە ڕووســیا کــە ئۆکڕانیا ناچێتە پــاڵ ناتۆ،
پێش بە هێرش بۆ ســەر ئۆکڕانیا بگرن .بەاڵم
ئەوان خۆیان لە هەڕەشەکانی پێش شەڕەکە
دوور ڕاگرت و چاوەڕوانی داگیرســانی ئاگری
شــەڕ بوون و هەر لە یەکــەم ڕۆژەکانەوە بە
یەکگرتووترین شێوە بەدوای ئامانجە ئابووری
و سیاســییەکانیاندا چــوون ،بۆ ئەوەی گەلی
ڕووسیا زەلیل بکەن .ئەوان جۆرێک مامەڵەیان
لەگەڵ هەڕەشەکانی پێش هێرشەکە کرد کە
دیار بوو گرینگییەکی زۆریان بە پێشگرتن لە
هەڵگیرسانی شەڕ نەدا و دوای هێرش بۆ سەر
سنوورەکانی ئۆکڕانیا دەستبەکار بوون.
ئەم پرســیارە کــە دوای پێکهێنانی ئەو
هاوپەیمانییــە جیهانییــە لە دژی ڕووســیا
بــە ئامانجــی ســەپاندنی گەمارۆ و ســزای
ساڵی بیست و چوارەم
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هەمەالیەنــە دێتە ئاراوە ،ئەوەیە کە ئاخۆ ئەم
گەمارۆ و ســزایانە وا دەکات گەلی ڕووســیا
زیاتر ڕەشــبین بێت بەرانبەر بــە ئەورووپا و
ڕۆژئاوا ،هەروەها هەســتێکی تۆڵەسەندنەوە و
ڕق و کینە لەناو خەڵکی ڕووسیادا بەرانبەر بە
واڵتانی گەمــارۆدەر ،وەک ئەوەی لە ئەڵمانیا
لەنێــوان دوو شــەڕی جیهانیــدا ڕووی دا و
ڕێگەی بۆ ســەرهەڵدانی هیتلەر خۆش کرد،
دروست دەکات؟
سیناریۆیەک ئەوەیە کە وەاڵمێکی نەرێنی
بۆ ئەو پرســیارە بدرێتەوە و جەخت لەســەر
دژە ڕۆژئاوایــی بــوون لە ڕووســیا بکڕێتەوە
و پەیوەندییەکانــی ڕووســیا لەگــەڵ ڕۆژئاوا
ڕێــک بخرێت بــە پەیڕەوکردنــی بۆچوونی
فەیلەســووفانی وەک ئیڤان ئیلین[ ]9و بوون
و شــەرعییەتی کەســانی وەک پوتیــن کە
چەندین جار و بــە ڕوونی خۆی بە پەیڕەوی
بیــر و هزری ئەم فەیلەســووفە ناو بردووە و
بیرۆکەکانی ئەوی وەک ڕێنمایی و سەرچاوەی
بــاش بۆ پەیوەندەی و هەڵســوکەوت لەگەڵ
ڕۆژئاوا داناوە .بۆ تیشک خستنەسەر گرینگیی
کاریگەریی ئیلین لەسەر پوتین ،بەسە ئاماژە
بکەین کە نووســینگەی هەواڵگریی ڕووسیا و
ئەورووپای ســی ئای ئەی لە ساڵی  2007دا
ڕاپۆرتێکی  132الپەڕەیی بە ناونیشانی "ئیڤان
ئیلین :فەیلەســووفی نەتەوەییی ڕووســیای
پوتین"[ ]10باڵو کردەوە(ئیلین.)2007 ،
بەو پێیە دەکرێ داهاتووی پەیوەندییەکانی
ڕۆژئاوا و ڕووســیا زۆر گرژ و ســارد ســەیر
بکرێــت و ،دەرئەنجامی گەمــارۆ توندەکانی
سەر ڕووســیا ئەگەر ناڕەزامەندی بورووژێنێت
و هەســتی تۆڵەسەندنەوە لەنێو گەلی ڕووسیا
بەرانبــەر ڕۆژئاوا چڕتر بکاتەوە ،ئەوە ڤیدباکی
ئەم گەمارۆ یەکدست و هەمەالیەنانە داوێنی
ڕۆژئاوایییەکانیــش دەگرێتــەوە .لەالیەکی
دیکەوە ســزاکان و کاریگەرییان لەسەر ژیانی
خەڵک لەناو ڕووسیادا دەبێتە هۆکار بۆ ئەوەی
خەڵکی ڕووســیا شەرعییەتی پوتین بپێکن و

هەڕەشــەی لێ بکەن .وەک ئەو شــتەی کە
واڵتانی ڕۆژئاوایی بە ئامانجی سزاکانی دەزانن
و بانگەشەی بۆ دەکەن و بەم شێوەیە ناڕەزاییی
خەڵکــی بــەرەو دەوڵەتی ڕووســیا دەچێت،
بێگومان حوکمدانێکی ورد لەســەر ئەم دوو
ســیناریۆیە و ئەگەری ڕوودانی هەر یەکەیان
پێوستی بە لێکۆڵینەوەیەکی زۆر وردە لەسەر
گۆڕاوە ئابووری ،سیاســی و کۆمەڵناسییەکان
و دەبــێ چاوەڕوان بین و بزانین ڕووداوەکانی
داهاتوو چۆن ڕوو دەدەن.
پەراوێزەکان
1. The Economic Consequences Of The
Peace-1919
2. John Maynard Keynes
3. Friedrich Von Hayek
4. David Lloyd George
5. Treaty of Versailles
6. Iron cross
7. Macroeconomics
8. Organisation for Economic Co-operation and
Development
9. Ivan Ilyin
10. The National Philosopher of Putin's Russia
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کینە ئەم؟
پاوەرپۆینتی ناسنامە
ئەفراسیاب گرامی  

ناسنامە ڕەهەندێکی واتادارە بۆ ژیانی کۆمەاڵیەتیی تاک ،گرووپ ،ڕێکخراو
یان کۆمەڵێک؛ واتە چۆن تاک ،گرووپ و کۆمەڵ پێناسەی خۆیان دەکەن و
چۆن دەتوانن هاوبەشییەکی واتادار پێکەوە بونیاد بنێن .لەم ڕوویەوە ناسنامە
هەڵبژاردنێکی ئازادانە و وشیارانەیە بۆ قبوڵکردنی هاوبەشییەک لەگەڵ ئەوانی
دیکەدا .کاتێگۆرییەکانی ناسنامە بەرفراوانن وەک :ئیتنیکی ،زمانی ،ئایینی،
جەستەیی و ڕەگەزی کە هەم پردی دیالۆگ و لێکتێگەیشتن و هەم دیوار و
سنووری جیاوازی دروست کردووە.

جگەرخوێــن ( ١٩٠٣ـ  )١٩٨٤لە شــێعری
«کینــە ئەم»دا بــە شــێوەیەکی دیالێکتیکی
مێژوویی و ڕۆمانســییانە ،جوگرافیا و مێژووی
کوردســتان دەکاتــە پێــوەری ناســنامەی
سیاســی و کۆمەاڵیەتیی کوردســتانیبوونی
«خۆی» و «ئێمــە» و ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ
«ئەویتــر»دا .ئەم پێناســەیە لــە ڕوانگەی
جوگرافیای سیاسییەوە پێوەندیی جگەرخوێن
بە «کوردســتان» وەک فەزایەکــی واتادار و
تایبــەت گرێ دەدات .فەزایەکــی واتادار کە
کــۆی پێوەندییەکانــی خەڵکی کوردســتان
بــە هەمــوو جیاوازییە ئایینــی ،نەتەوەیی و
کولتوورییەکانییەوە بەشــدارن و بەشــێکن
لــە پێکهێنەرانــی ســەرمایەی سیاســی ـ
کۆمەاڵیەتیی دانیشــتووانی کوردســتان .لەم
پرسیارە بوونگەرایانەی جگەرخوێندا« ،کینە
ئەم؟» بریتییە لە دیسکۆرســی فرەکولتووری،
فرەنەتەوەیی ،فرەئایینی لە کوردســتاندا کە
پاوەرپۆینتی دەسەاڵت ،ناسنامە و ژیۆپۆلیتیکی
فەزای مانەوەی «کوردســتان» دیاری دەکات.
بــەاڵم ملمالنــێ و ڕووبەڕووبوونــەوە لەگەڵ
«ئەویتــر»دا« ،ســڕینەوەی کۆلۆنیالیــزم» و
کۆتاییهاتن بە شکۆی شــکاوی کوردستانە.
بێگومان ناســنامەی تاکەکەســی و گرووپە
کۆمەاڵیەتییــەکان بەشــێکی گــەورەی
پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتیی مرۆڤ دیاری دەکەن
و کاریگەریــی ڕاســتەوخۆ لەســەر ژینگەی
دەوروبــەر و فۆڕمی کۆمەاڵیەتــی دادەنێن.
ناســنامە جیا لــەوەی هەڵگری پێناســەی
کەســێتیی تاک و کۆمەڵە ،نەرمەئامێرێکە بۆ
تێگەیشــتن لە «خود»« ،ئێمــە» و «ئەویتر»
کە فاکتەرە فیزیکــی و نافیزیکییەکان بەکار
دەهێنێت و ڕاڤەیــان دەکات .ئەم فاکتەگەلە
دەتوانــێ جوگرافیا ،شــوێن ،ڕووبــار ،دەریا،
گۆل ،مەیدانی شارێک ،پەیکەرێک ،نیقابێکی
دینی ،زمان ،زاراوە ،میتافۆرێک ،هەســتێک
یــان ڕەنگێک و یان بەیداخێکی دەروێشــانە
بێت .کەواتە ناسنامە پالتفۆڕمێکی بیۆلۆژیکی،

دەروونی ،کۆمەاڵیەتی و کولتووریی مرۆڤە کە
چوارچێوەیەک و فەزایەک بۆ پێناسەی مرۆڤ
و کۆمەڵ دروســت دەکات .لەگەڵ ئەوەشــدا
ناسنامە ئامرازێکە بۆ پێوەندی و کۆمۆنیکەیشن
یان جیاوازی و پەراوێزخســتنی یەکتری لە
کۆی بەهــا کۆمەاڵیەتــی و کولتوورییەکان.
ئامرازێــک کــە دەتوانێ ناســێنەری تاک و
کۆمەڵ بێ و دەشــتوانێ بە وتــەی «ئەمین
مەعلووف»« ،ناسنامەکان بکوژ بن»( Maalouf,
 .]١[)& Fosser, 1999کەواتە ناســنامەکان لە
پێناویدا خوێن دەبەخشــن و لە پێناویشــیدا
ڕووباری خوێن وەڕێ دەخەن .بەم پێشەکییە
کورتــەوە دەرگای باســێکی چــڕ و ئاڵۆزی
زانســتە مرۆیییەکان دەکەینەوە کە ،ناسنامە
هەڵگری چ پێناسەیەکە؟ لەم کورتە وتارەدا بە
کەڵکوەگرتن لە تێکنیکەکان و گۆشــەنیگای
هونــەری ،هەوڵم داوە ڕاڤــەی ڕوانگەکان بۆ
ناسنامە بخەمە بەرباسەوە.
 ١ـ تەنیا چیاکان دۆستمانن
«تەنیــا چیاکان دۆســتمانن» ،دروشــمێکی
مێژووییــی کــورد و میتافۆرێک بۆ دەربڕینی
ناســنامەی نەتەوەییــی کورد بــە پانتاییی
جوگرافیایەکــی بەرین کــە دەتوانین بڵێین
فــەزای مانــەوە و ژیــان ()Lebensraumی
خەڵکی کوردســتان بووە و هەیــە .مێژووی
ژیوار و ژیــاری خەڵکی کوردســتان لەگەڵ
شــاخ و دەشــت و ڕووبــارەکان ،بەشــێکن
لەم مێتافــۆرە کــە ناســنامەی کولتووری،
کۆمەاڵیەتی و سیاسی بە خەڵکی کوردستان
دەبەخشــێ .چیاکان ســەخت و سەرکەشن،
هــاوکات خاڵێکی ژیۆپۆلیتیکی ســەخت بۆ
بەرگری و مانــەوەی نەتەوەیەک بوون .بەاڵم
چیاکان ســەرچاوەی ئاو و ڕووبارە گەورەکان
بوون کە هەتا ئەمڕۆ ســەرچاوەی ئاوەدانی و
النکەی ژیاری مرۆڤی ناوچەکە بوون .چیاکان
و ڕووبــارەکان هەمیشــە بــەردەوام بــوون،
ئەوەی گۆڕاوە ،تەونــی کۆمەاڵیەتیی خەڵکی
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کوردستان بووە .لە سەردەمی سومێڕییەکانەوە
کە النکەی شارستانییەتی کشتوکاڵی بوون و
ناوەندی پەرەپێــدان بە کولتووری نێوان دوو
ڕووباری دیجلە و فوڕات (مێزۆپۆتامیا) بوون،
هەتا دەگاتە ئەمڕۆ؛ کوردســتان ناوەندی زۆر
گۆڕانکاریی مێژووییی گەورە بووە .ڕووبارەکان
تەنیا «ئاو» کە ،گرینگترین پێویستیی مانەوەی
مرۆڤ و سرووشتە ،ناگوێزنەوە .بەڵکوو کولتوور
و کۆمۆنیکەیشــن لەگەڵ خۆیــان دەبەن کە
بونیادی کۆمەاڵیەتــی ،دەروونی ،ئابووریی و
کولتووریی هاوبــەش دادەمەزرێنــن .لەوێڕا
کــە ڕووبــارەکان ناســنامەکان دەگوێزنەوە،
ناسنامەکانیش گەشە پێدەدەن و بە مەودای
مێژوویــی کۆمەاڵیەتیی مــرۆڤ ،گۆڕانکاری
بــە خۆیانەوە دەبینن .بۆیــە زۆرجار مێژووی
ڕووبار ،شاخ ،دەشت ،بیابان و تەنانەت ڕێگای
ئاســنی واڵتێک دەتوانــێ حەکایەتی ژیانی
کۆمەاڵیەتیی نەتەوەیەک یان خەڵکێک بێت.
ڕووباری «نیل» هاوشــانی دیجلــە و فۆڕات،
النکەی شارستانییەتی گەورەی میسری بووە.
ڤۆلگا گەورەترین ڕووباری واڵتی ڕووسیایە کە
لە ڕووی ئابــووری کۆمەاڵیەتییەوە گرینگیی
تایبەتی لە مێژووی شارستانییەتی ڕووسەکاندا
هەبــووە .یەکــێ لە شــاعیرەکانی ڕووســیا
دەنووســێ« :ئێمــە هەموو نــەوەی ڕووباری
«ڤۆلگا»یــن» .ڕووبــاری یانگتســی لە واڵتی
چین کە لە «تەبەت»ەوە ســەرچاوە دەگرێ،
جیــا لەوەی لــە یەکخســتنەوەی ڕووبەری
گەورەی هانەکانی چین ،ســەرچاوەی ژیاری
ئــەو ناوچەیــە ،خاڵی پێکدادانی ناســنامەی
تەبەتییەکان و چینییەکانە .ڕووباری میســی
سیپی تەواوکەری شەڕی ناوخۆییی ئەمریکا و
بونیادنانی دەوڵەتی نەتەوە یەکگرتووەکان بوو.
ســەدان نموونەی ڕووبار و شاخ ،دەشتایی و
کەویر هەن کە ناسنامەی نوێیان بە مرۆڤەکان
بەخشــیوە و ئێســتاکە لە پێناویدا لە شەڕی
مــان و نەماندان .لە کوردستانیشــدا نموونە
زۆرن ،هەر لە زەنجیرە چیاکانی زاگرۆســەوە
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هەتــا دەگاتە ئــارارت و لەوێڕا تــا دەگاتەوە
عەفرین ،کوردســتان مەڵبەندێکی شاخاوی و
سەرچاوەی ئاو و ئاوەدانی بووە و هەیە .وەک
نموونە؛ ئاوەدانییەکانی پاڵ ڕووباری ســیروان
کــە دەیان گۆرانی و بەندی کوردیی ناوچەی
گەرمیــان هەیە «ڕووباری ســیروان» دەکاتە
النکەی خۆشەویستی ،غەریبی و ژیان.
 ٢ـ ناسنامە ()identity
وشــەی ناســنامە لــە ئەدەبییاتــی ڕۆژانەدا
چەمکێکــی ئاڵــۆزە و هەڵگــری پێناســەی
جۆراوجــۆرە کــە پانتایییەکــی بەرفراوانی
لە زانســتە مرۆیییەکاندا هەیــە و هەر کام
ڕوانگەیەکــی جیاوازیــان بۆ پێناســەی ئەم
چەمکــە هەیــە .وشــەی «ئایدێنتیتــی» لە
زمانــی التینــەوە وەرگیــراوە کە بــە مانای
«وەک ئــەوە یان وێکچــوون»ە .لە پالتفۆڕمی
ڤەژینلێکــس[]2دا کــە کۆمەڵێک فەرهەنگی
کــوردی وەک هەنبانەبۆرینە ،خــاڵ ،کانی،
ئەندیک ،کوردستانیکا و  ...بە شێوەی ئانالین
لە بەردەســتایە بە «ناسنامە ،شوناس ،پێناس،
هەویەت ،وێکچوونی ،هاوچەشنی »... ،هاتووە.
من لەم وتارەدا لە وشــەی «ناسنامە» بەرانبەر
بــە ئایدێنتیتی کەڵک وەردەگرم کە لە ڕەگی
کرداری «ناســین»ەوە وەرگیــراوە و لە واتای
ئایدێنتیتێــت نزیکترە .ناســنامە چەمکێکی
ئاڵۆزە کە لــە ڕوانگەی بیۆلــۆژی ،دەروونی،
کۆمەڵناســی ،ئانترۆپۆلــۆژی و پێداگۆژییەوە
پێناســەی جۆراوجــۆری بــۆ دەکــرێ .لە
ســادەترین پێناســەدا ،ناســنامە بریتییە لە
واڵمدانــەوە بە پرســیاری «من کێــم؟ ئێمە
کێین؟ ئەو کێیە؟» .پرســیارێکی فەلسەفی،
کۆمەاڵیەتی و سیاســییە کە سێ هەزار ساڵ
پێش ســوقرات لــە دیالۆگەکانیــدا وەبیری
مرۆڤــی هێنایەوە کە بــە دوای «من کێم؟»
دا بگــەڕێ کە ،هەم تاکەکەســی و هەمیش
گرووپییە .ناســنامە ڕەهەندێکــی واتادارە بۆ
ژیانی کۆمەاڵیەتیی تــاک ،گرووپ ،ڕێکخراو
ساڵی بیست و چوارەم
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یــان کۆمەڵێــک؛ واتە چۆن تــاک ،گرووپ
و کۆمەڵ پێناســەی خۆیــان دەکەن و چۆن
دەتوانن هاوبەشــییەکی واتادار پێکەوە بونیاد
بنێــن( .)Jordhus-lier & Stokke, 2017لەم
ڕوویەوە ناســنامە هەڵبژاردنێکــی ئازادانە و
وشیارانەیە بۆ قبوڵکردنی هاوبەشییەک لەگەڵ
ئەوانــی دیکــەدا .کاتێگۆرییەکانی ناســنامە
بەرفراوانــن وەک :ئیتنیکــی ،زمانی ،ئایینی،
جەستەیی و ڕەگەزی کە هەم پردی دیالۆگ
و لێکتێگەیشــتن و هەم دیوار و ســنووری
جیاوازی دروست کردووە.
لە ڕوانگەی فەلسەفەوە ناسنامە دوو الیەنی
هەیە :یەکەم ،جەســتەی مرۆڤ کە بریتییە
لە کۆسیســتمی جەستە کە مێشک بەڕێوەی
دەبــات ،دووهەم ،مەنتاڵیتێــت یان زەین کە
وێنەیەکی ئابستڕاکت لە دنیای دەوروبەر وێنا
دەکات کە ،پەیوەســتە بە پێوەندیی جەستە،
ژینگە و کۆمەڵــەوە .بۆیە ناســنامە دەتوانێ
هەســتپێکراو بێ لە ناسنامەیەکی بیۆلۆژیکی
وەک جیاوازیــی ژن و پیــاو یان پیر و گەنج
کە ،کۆسیســتەمی جەستە پێناسەی دەکات،
هەروەها دەشــتوانێ ئابستراکت و بەرهەست
بێ وەک ناســنامەی کولتووری ،کۆمەاڵیەتی،
سیاسی و دینی« .ژان پۆل ساتر» ،فەیلەسووفی
فەڕانســەوی ،پێی وایە کە پرسیاری ناسنامە،
پرسیارێکی بوونگەرایانەی مرۆڤە .واتە مرۆڤ
کە لە دایک دەبێ ،خاوەنی هیچ ناسنامەیەک
نییە و بــە هەڵبژاردنی دەبێتــە خاوەنی ئەو
تایبەتمەندییــە .کەواتە ناســنامە بریتییە لە
ئەزموونــی مرۆڤ لە خــۆی و دنیای خۆیدا.
ناســنامە هەســت و زەینێکــی فۆڕمگرتوو و
چوارچێــوەدار لــە دەوروبەرە کە پریســتیژ،
پێگە و دەســەاڵتی ناســین و ناســاندن بە
مرۆڤ دەبەخشــێت .ناسنامەی بیۆلۆژیکی کە
پەیوەســتە بە جەستە ،بیرکردنەوە ،هەست و
کردەوەی مرۆڤ لە هەموو دۆخەکانی ژیانیدا
و لە ژینگەیەکی تایبەتدا ،بەشێکی گەورە لە
ناســنامەی کۆمەاڵیەتی پێک دەهێنێت .لەم

ڕوانگەوە ســلوولەکان ،هۆرمۆن و جێنەکانی
مرۆڤ بە کارتێکەری لە ژینگەی دەوروبەری
مرۆڤ ،فانکشێن یان کارکردەکانیان دەگۆڕێت
و ناسنامەیەکی جیاواز بە مرۆڤ دەبەخشێت
کە لە ئەوانــی دیکە ناچێــت (Skårderud,
 .)2000ناســنامەی بیۆلۆژیکیی مرۆڤ لەگەڵ
هەستەکاندا ئاوێتەیە ،کاتێک هەست بە بوونی
خۆی جیاواز دەبینێ .تووڕەبوون ،خۆشحاڵی،
سەرنجڕاکێشــی ،بێتاقەتی و زۆر هەســتی
دیکە پەیوەســتە بەوەی کە مــرۆڤ بە چی
دڵخۆش ،تووڕە یان بێتاقــەت دەبێت .ئەمە
ئەو دۆخەیە کە جەســتە لە ناوەندی مێتافۆر
و چەمکــە ئابســتراکتەکاندایە و لــە ڕێگای
عەسەبناســیی مێشــکەوە تەتەڵــە و ڕاڤەی
دەکات .عەســەبەکانی مێشــک بە شێوەیکی
دینامیک و فۆڕمۆلەکانی کیمیایی ،هەستەکان،
کردەوەکان ،بیرکردنەوەکان دەجووڵێنێ ،ئەو
دەمەی «ســروودێکی نیشــتمانی» جۆش و
خرۆشێكی تایبەت بە مرۆڤ دەبەخشێت.
کاتێ ناسنامەی «من» لەگەڵ «ناسنامەی
کەســێکیتر» کــە بە ســەدان کیلۆمیتر لە
یەکترییەوە دووریــن و هیچ کات ڕوو نادات
پێکەوە دابنیشــین و قسە بکەین ،هەستێکی
هاوبــەش دروســت دەکات ،واتــە تەونــی
کۆمەاڵیەتــی ،ئابووری سیاســی ،جوگرافیا،
ڕەوتی گەشــەکردنی کۆمەاڵیەتی ،فەزایەکی
هاوبەشــی بۆ پێوەندیــی «مــن» و «ئەو»ی
هاوبەش ،دروســت کردووە کە بە «هەســتی
هاوبــەش» ناودێر کراوە .هاوکات ناســنامەی
«من»ێکی کــورد لە گوندێکی کوردســتاندا
لەگەڵ «ئەویتر»ێک کــە لە جوگرافیایەکی
دیکــە لــە ســنووری نێــوان دوو گوند یان
ڕایەڵەیەکــی دووری ئەنتەرنێتەوە ڕووبەڕووی
یەکتــر دەبنەوە ،ناســنامەی «ئــەوی دیکە»
ناودێر دەکرێت .ئەم هاوبەشــی و پێکدادانەی
ناسنامەکان ،دەرخەری ڕەوتی دینامیک بوونی
ناســنامەخوازییە .هەستی هاوبەش ،بەشێکی
بچووکە لــە ژینگــەی کۆمەاڵیەتیی مرۆڤ.
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جۆرج هێربێرت مید ،دەروونناسی ئەمریکایی،
لەم پێوەندییەدا دەڵێت کە مرۆڤ لە ژینگەی
منداڵیــدا و لە ڕێگای ڕۆڵ گێڕان و یاریکردن
بناخەی تیگەیشــتنی بۆ دنیا و ناســنامەی
کۆمەاڵیەتیی خۆی دادەنێــت .ئەو پێی وایە
منداڵ هەر لە منداڵییەوە بە گشتاندنی ڕۆڵی
گەورەکان لە ژیانی خۆیدا ،لە ڕێگای وەرگرتنی
ڕۆڵی ئەویتر بە الســاییکردنەوە ،ئەزموون و
چاوەڕوانییەکانیان دنیابینی خۆی گەشــە پێ
دەدات« .پێر بۆردیۆ» ناسنامە لە چوارچێوەی
«هابیتۆس» پێناسە دەکات کە مرۆڤ بە پێی
ژینگەی دەوروبەر و بەســتێنە کۆمەاڵیەتی و
کولتوورییەکانــی ژیانی فۆرمــی گرتووە .ئەم
چەشنە لە فۆرموەرگرتن لە دەوروبەر ،جۆرێک
شــێوەژیانی تایبەت بە خۆی ئاراستە دەکات
کە بــە «هابیتۆس» نــاوی دەهێنێت و وەک
بەشێک لە «ســەرمایەی کولتوور» پێناسەی
دەکات( .)Aarebrot, 2014ناسنامەی گرووپی
ئێمە بەشێکە لە ئەزموون و ڕۆڵی کۆمەاڵیەتی
دەوروبەرمان لە پانتایییەکی بەرفراواندا.
١ـ   ٢کارامەییی ژیان وەک پشــتوێنی
ناسنامە   
لەم وێنەیەی ســەرەوەدا ،کە لە وێنەکتێبی
مندااڵنــەوە وەرگیــراوە ،یوهانێس یەنســن،
کاراکتێرەکــە کە لە تیمســاح دەچێت بەاڵم
ژیانێکــی ڕۆژانــەی ئاســایی وەک خەڵکانی
دیکە هەیە .وێنەکان تیمســاحێکمان نیشان
دەدات ،بــەاڵم ناونیشــانی کتێبەکــە پێمان
دەڵێت کە «یوهانێس یەنسن ،هەست دەکات
کە جیــاوازە» .واتە ناڵێ کە ئەو تیمســاحە،
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بەڵکوو دەڵێ کە ئەو هەســت دەکات جیاوازە
لە ناو کۆمەڵدا .ئەم وێنەیە لە ناســینی خود،
وێنەیەکــە هەموو مرۆڤــەکان لــە خۆیاندا
دەیبیننەوە و بە شێوازی جۆراوجۆر پێناسەی
خۆیان دەکەن .لەم وێنەیەدا مرۆڤ تووشــی
قەیرانی دەروونی یان ناڕێکیی عەســەبەکانی
مێشک نەبووە کە هەست بە جیاوازی دەکات،
بەڵکوو مرۆڤ توانایییەکانی و تایبەتمەندییە
بیۆلۆژیکــی ،کۆمەاڵیەتــی و کولتوورییەکانی
خــۆی جیاوازتــر لەوانــی دیکــە دەبینێت.
توانایییەکانی خۆپێناســەکردن بەشــێکە لە
کارامەییی مرۆڤ لە ژیانیدا .ئالبێرت باندوورا
لە تیــۆری خۆکارامەیــی ( ،)self-efficacy
پێــی وایە کە «مــرۆڤ تواناییی ئەوەی هەیە
مامۆســتای خۆی بێت ،ئامانجێ دەستنیشان
بکات ،لە زەینیدا وێنای بکات ،هەڵیسەنگێنێ
و لــە چوارچێوەیەکی دیاریکراودا پێناســەی
بکات»( .)Imsen, 2020ئــەم ڕوانگەیە پێمان
دەڵێ کە ناســنامە بریتییە لە «تێگەیشتن لە
توانایییەکانی خود ،ئەویتر و دەوروبەر» .لە
ڕوانگەی دەروونناسییەوە ،کارامەیی لە ژیاندا
پشتوێنەی ناسنامەیە ،کە بریتییە لە زانیاری
دەربــارەی (هەســت ،بیرکردنەوە ،جەســتە
و پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان ،و ڕوانیــن
(تواناییــی بەرقەرارکردنــی پێوەندی لەگەڵ
دنیــای دەوروبەر و دیاردەکانــی) ،کارامەیی
(توانایــی بەکارهێنانی زانیــاری و ڕوانگەکان
لــە ژیانــی ڕۆژانــەدا) ( .)Imsen, 2020لەم
ڕوانگەیەوە تاک وەک فاکتەرێکی گۆڕانکاریی
ناســنامەی کۆمــەڵ دەبینرێــت« .ئەرڤین
گۆفممان» ناسنامە دەخاتە ناو چوارچێوەیەک
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بــۆ ڕاڤە و کۆنترۆڵی ژیانــی ڕۆژانە لە ڕێگای
ڕۆڵگێڕانــی تاکەکانەوە لە دۆخە جیاوازەکاندا.
گۆففمان ژیانی مرۆڤی وەکوو تەختەی شــانۆ
وێنا کــردووە ،کاتێ تاکەکان ڕۆڵی جیاوازیان
لە «پشت شــانۆ» و «لەسەر شانۆ» دەنوێنن و
خۆیان لە شــانۆیەکی کۆمەاڵیەتیی ڕۆژانەدا
دەنوێنن و پێناسە دەکەن (.)Goffman, 1969
مرۆڤ ناتوانێ ببێتە تاكێک لە کۆمەڵگا ،ئەگەر
بە پڕۆسەیەکی کۆمەاڵیەتی و ناسنامەخوازییدا
تێپەڕ نەبووبێت .لەم ڕوویەوە ،تەندروســتیی
ڕۆحی تاک لە کۆمەڵدا ،تەندروســتیی ڕۆحی
کۆمەڵــە .لەم ڕوانگەوە تاک هەمیشــە ڕۆڵی
هەیە ،دیــارە و کاراکتەرێكە و گۆڕانکاری لە
شوێن و هەڵسوکەوتی کۆمەاڵیەتی دادەنێت.
بــەاڵم ئەوەی دیلەما و دووڕیانی ناســنامە و
کارامەییــی ژیانی مرۆڤ لە ژیانــی ڕۆژانەدا
تێــک دەدات ،گاڵتەپێکــردن ،هــەاڵواردن،
تێکشــکاندنی کەســایەتی ،لەکەدارکردن و
پەراوێزخســتنی تــاک و توانایییەکانیەتی.
لە قەوارەیەکی گەورەتر و پەرســپێکتیڤێکی
گەورەتردا ،شــکاندنی شــکۆی نەتەوەیەک،
هەاڵواردن و پەراوێزخستنی ،کارامەیییەکانی
لێ زەوت دەکرێ و ڕۆحی کۆمەڵ خەوشــدار
دەبێت.
ناســنامە لە چەند پەرســپەکتیڤێکی
هونەریدا:
 ٢ـ    ٢پەرسپێکتیڤی باڵندە
ئەم ڕوانگەیە باڵندەیەک بە ئاســمانەوە وەک
مۆتیــڤ دادەنێ کە کاتێ بە ئاســمانەوەیە و
دیــاردە گەورەکانی وەک ماڵ ،شــاخ ،ڕووبار
و هەتــا دوایــی دەبینێ و دیــاردە وردەکان
نابینێ .لــەم ڕوانگــەوە دیاردە گــەورەکان
چارەنووسســازن و بەشــێکن لە ناســنامەی
کۆمەاڵیەتیــی مرۆڤ .ناســین و خوێندنەوە
بــۆ دیــاردە کۆمەاڵیەتییەکان زیاتر پڕۆســە
گەورەکانــی کۆمەڵگا لەبەرچــاو دەگیرێ و

بیر لــە پڕۆســەی کەالنــی کۆمەاڵیەتی بۆ
هاوبەشــییەکی گەورە دەکاتــەوە .جوگرافیا،
مێژوو ،کولتوور ،زمان ،نەتەوە ،شەڕ ،شۆڕش،
ئایدۆلۆژی و ئابووریی سیاســی داڕێژەری ئەم
ناســنامەیەن .ئەزموونی هەڵەی ئەم ڕوانگەیە
کاتێکــە دەوڵەت ـ نەتەوەکانی ســەدەی ١٩
و ٢٠م بە کەڵکوەرگرتن لە سیاســەتی زبر،
سەرکوت و ئاسمیلەکردن لە هەوڵی کۆنترۆڵ
و یەکدەســتکردنی ناســنامەی تاکــەکان
و کۆمەڵــگای خۆیــان بــوون .داریۆنیزمــی
ی کردنی کۆمەڵگای
کۆمەاڵیەتــی (کاتیگــۆر 
مرۆڤایەتــی و جیاکردنەوەیــان لە یەکتری)،
نەتەوەســازی ،داگیــرکاری و کۆلۆنیالیزم لە
هەموو ئاستەکاندا بەرهەمهێنەری ئایدۆلۆژیای
نازی و فاشیزمی ســەدەی بیستەم بوون کە
لەم شێوە ڕوانینە بۆ ناسنامە و ناسنامەخوازی
سەرچاوەی گرتبوو.
دەوڵــەت ـ نەتەوەکان تەنیــا بە زەبری
ســەرکوت و دەســەاڵتی زبر ناســنامەکانی
دیکەیان نەتوانــەوە ،بەڵکوو بە کەڵکوەرگرتن
لە دەســەاڵتی نەرم زیاتر لــە هەوڵی توانەوە
و ســڕینەوەی ناســنامەکانی دیکــەدا بوون.
کاتــێ «ئاندرســۆن» ،نووســەری کتێبــی
کۆمەڵگا خەیاڵییەکان ،نەتــەوە بە بەرهەمی
ســەنعەتی چاپ دادەنێت بــە ڕوونی ئاماژە
بە دروســتکردنی نەتەوە و خەیاڵی نەتەوەیی
لە کتێبــە دەرســییەکاندا دەکات کە چۆن
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کتێبــە دەرســییەکان ســوپا و لەشــکری
ی
ناسنامەبەخشین و توانەوەی ناسنامەی ئەو 
تر بوون .بەاڵم پەرسپەکتیڤی باڵندە دەتوانێ
بەربەرەکانــێ و لەڕووداوەســتان بەرانبەر بە
ناسنامەی نەتەوەسازیی ساختە و ئایدۆلۆژیای
سەردەســت هەبێت .ئەم لە ڕووداوەستانە بە
کردەوەی شۆڕش ،بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان،
ســڕینەوەی کۆلۆنیالیزم و هەڵوەشاندنەوەی
قەوارەی گەورەی یەکسانیســازیی کۆمەڵ بە
ئاراســتەی قبوڵکردنی جیاوازییە کۆمەاڵیەتی
و کولتوورییەکانــی کۆمەڵگادایە .بزووتنەوەی
کــورد ،فەلەســتین ،تامیل ،تەبــەت و زۆر
بزووتنەوەی سیاســی و نەتەوەییی گەورەی
دنیا نموونەن بۆ ئەم لەڕووداوەســتانە و هەوڵ
بۆ بەرگری لە ناسنامەی نەتەوەیی.
٣ـ  ٢پەرسپێکتیڤی بۆق
ئــەم ڕوانگەیە بۆقێــک دەکاتــە مۆتیڤ کە
چۆن ســەیری دنیای خۆی دەکات و هەموو
دیــاردە بچووکەکان بە گەورەیــی دەبینێت
و دیــاردە گەورەکانی دەوروبــەر یان نابینێ
یان ئــەوەی توانایی بینینیانــی نییە .دیاردە
و بزووتنــەوە وردەکان بە شــێوەی کەوتنی
دۆمینە چارەنووسی کۆمەڵگا دەگۆڕن کە زیاتر
«بەفەرمیناســین» و دابینکردنی مافەکانیانە.
ڕاڤەی ژیانی ڕۆژانە کە لە فەلسەفەی سیاسیی
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«فۆکۆ»دا بە «بایۆسیاسەت» ناسراوە ،ئاماژە بە
ناسنامەی سیاســیی گرووپەکان دەکات کە،
دەبنە بەشــێک لە ئەهرۆمەکانی گۆڕانکاریی
کۆمەاڵیەتــی و سیاســیی کۆمەڵــگا .فۆکۆ
ناسنامەی بە بەشــێک لە بایۆپۆلیتیک ،واتە
سیاسەتی تەندروستیی کۆمەڵ و ڕێکخستنی
ژیانــی ڕۆژانەی مرۆڤ ناودێــر کردووە .فۆکۆ
پێی وایە ناســنامە بە شــێوەیەکی مێژوویی
لەناو کۆمەڵێک دیسکۆرسی جیاوازدا بیچمی
گرتووە کە پێگە و پرستێژێکی کۆمەاڵیەتی بە
مرۆڤ دەبەخشێت و سۆبژێکتیڤە .ئەم پێگەیە
ناسنامە بە پشــتوێنەی جەستە ،ژیانی ڕۆژانە
و دەسەاڵت دەبەســتێتەوە .فۆکۆ ناسنامە بە
«تێکنۆلۆژیــی خود» پێناســە دەکات و پێی
وایە شێوازی پێناسەی خود و ئەوانی دیکە و
وشیاریی خود ،ئەو سیستەمەیە کە تاکەکانی
کۆمەڵــی پێ ڕێک دەخرێــت و دەچێتە نێو
خانەی کۆسیستەمی کۆمەاڵیەتییەوە.
لەم ڕوانگەیەدا دەروونناسیی کۆمەاڵیەتی
و ڕوانگــەی کۆگنیتیــڤ (ناســیاری) ی
مرۆڤ پێــی وایە مرۆڤ بــە هەڵکەوت نییە
کــە خاوەنــی تایبەتمەندییە ،بەڵکــوو ئەوە
سرووشتی جەستەیی ،کۆمەاڵیەتی و ژینگەی
دەوروبەرییەتی کە کاریگەری لەسەر مێشک و
مەنتاڵیتەی مرۆڤ دادەنێت .کەواتە ناسنامەی
کۆمەڵ پەیوەســتە بە ئاراســتەی ناسنامەی
تاکەکانەوە« .فۆکۆیاما» لە پێناسەی ناسنامەدا
کەڵک لە وشەی «تیموس »thymosی سوقڕات
وەردەگرێ کە چۆن «مەیلی بەفەرمیناسین»
دەبێتە هۆکاری ناسنامەخوازیی گرووپی .ئەو
دەڵێ کە «ڕابوونی ناسنامەکان» و «ناسنامەی
گرووپــی» وەک چەمک لەوانەیــە تازە بێت،
بــەاڵم مێژوویەکی کۆمەاڵیەتــی و ئابووریی
درێژخایەنیــان هەیە کە زۆربەی خەڵکی دنیا
نەیانتوانی ناســنامەی خۆیــان هەڵبژێرن .لە
ڕوانگەی فۆکۆیاماوە ،کۆمەڵگای لیبڕالیســتی
وەک شــەپۆلێکی گەورە وایە کــە تا چەندە
دەتوانێ فەزای ئۆکسیژن لەناو خۆیدا حەشار
ساڵی بیست و چوارەم
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بدات و تــا چەندە ناســنامەی «من» دەکاتە
پێوەری گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی .هەڵەی ئەم
ڕوانگەیە ئەوەیە کە دەبێتە هۆکاری ســتیگما
و لەکەدارکردنی گرووپــە کۆمەاڵیەتییەکانی
دیکە .ستیگما (لەکەدارکردن  /پەڵەدارکردن)
لە ڕوانگەی «گافمەن»ەوە واتە بێئێعتبارکردن،
سووککردن ،ڕەشکردن و ناتۆرە هەڵواسین بە
تاک یان گرووپێکی کۆمەاڵیەتیی تایبەتەوەیە.
ئەم جۆرە ڕوانینە لە میدیا ،کتێبە دەرسییەکان،
لە دیــاردە زمانییــەکان ،لە دروســتبوون و
گەشەکردنی گرووپە کۆمەاڵیەتییەکاندا شکڵ
دەگرێت و بە شــێوەیەکی دۆمینە کار لەسەر
ناســنامە گەورەکانی دیکە دەکات(Eriksen,
 .)& Sajjad, 2020بەکارهێنانــی چەمکــی
ئەدەبییاتی بوومــی یان «مرزبانان غیور» ،یان
«ایرانیان اصیل» نموونەیەکە بۆ لەکەدارکردن
و پەڵەدارکردنــی ناســنامەی کۆمەاڵیەتی و
کولتووریی کوردستان.
 ٤ـ  ٢پەرسپێکتیڤی پانۆڕاما
ئەم پەرســپێکتیڤە لە نزیکــەوە دیاردەکان
وەک خۆی دەبینێت .لەم ڕوانگەیەدا ناسنامە
دیاردەیەکــی مۆدێڕنە و پێوەنــدی بە ژیانی
کۆمەاڵیەتیی ئێســتای تاکەکانــەوە هەیە و
شــوێنێکی لە مێژوودا نییە .ئۆبژێکتیڤ بوونی
ئەم پەرسپێكتیڤە زیاتر خۆی دەنوێنێ ،کاتێ
ناســنامەکان وەک خۆیان لە کۆمەڵدا بەشدار
دەبن .سوبژێکتیڤ بینین لەم ڕوانگەیەدا کاڵ
دەبێتــەوە کە الیەنی ئەرێنــی ئەوەیە ،کاتێ
تایبەتمەندییەکان و توانایییەکانی ناســنامە
جیــاوازەکان وەک خۆیــان دەرئەکــەون و

ســوبژێکتیڤ نین .ئوبژێکتیڤ واتە دیاردەکان
وەک خۆیــان کە هەیــە دەبینرێــن ،بەاڵم
ســوبژێکتیڤ واتــە دیاردەکان لــە ڕوانگەی
تاکەکانەوە جیــاوازن .لەبەر ئــەوە ڕوانگەی
پانۆڕامایی فرە سیمایی ،فرە ڕوانگەیی جێگای
دەبێتەوە و ناسنامەیەک ئەوی دیکە ناسڕێتەوە.
بەاڵم الیەنی هەڵەی ئەم پەرسپێکتیڤە ئەوەیە
کە پێی وایە ناسنامەکان گەشە ناکەن و دەکرێ
بە ئاسانی دەسکاری بکرێن و گۆڕانکاری تێدا
بکرێ .وەک گۆڕانی دێمۆگرافیی ناوچەیەک،
تێکدانــی بازاڕی مەســرەف و شــێوەژیانی
کۆمەڵگا یــان بەکارهێنانی سیاســەتی نەرم
بــۆ کاڵکردنــەوەی ســیمای کۆمەاڵیەتیــی
نەتەوەیــەک ،شــارێک یــان کۆمەڵێک .لەم
ڕوانگەیــەدا پەراوێزەکان جێگایــان نابێتەوە
و قورســایییان نییە و پشــکی بەشدارییان
لــە کۆمەڵدا پەراوێــز دەخرێــت و تواناییی
گەشــەکردنیان پێ نادرێــت .پەراوێزەکان لە
ی سیاسیدا دەتوانێ زمانی دایک،
کۆمەڵناســی 
کەمینە ئایینــی و نەتەوەیییەکان ،خەڵکانی
خۆجێیی و کولتوورە جیــاوازەکان بێت .لەم
ڕوانینــەدا کەمایەتییــەکان مەحکوومــن بە
کەمایەتی و پەراوێزەکان هەمیشە پەراوێزن.
 ٥ـ  ٢پەرسپێکتیڤی بەها و نرخاندن
ئــەم نیــگارە ،وێنەیەکــە لــە وێنەکتێبی
منــدااڵن کە تێیدا بــاوک هەموو ژوورەکەی
تەنیــوە و منــداڵ و دایکەکــە بچووکتر لە
چنگوپەلــی بــاوک دەرئەکــەون .وێنەکە
پێوەندیــی بــاوک ،دایک و منداڵ نیشــان
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دەدات و لە چاوترووکانێکدا پێگە و پرستیژی
باوک دەگوازێتەوە .لــەم ڕوانگەیەدا قەوارەی
گەورەیی ،بچووکی ،ڕەنگ ،فۆڕم و شــێوازی
چنینی وێنەکان لە پاڵ یەکتردا گرینگی پێ
دەدرێت .نرخاندن و بەهادان بە بەشێک یان
خاڵێک لــە وێنەکەدا ،ڕاڤــەی کۆی وێنەکە
دەکات و تواناییــی ناســاندنی قەوارەیەکــی
گەورەتر لە خۆی دەکات .بەو مانایە ڕەنگێکی
ســوور لــە پانتایییەکــی ڕەشــدا دەتوانێ
واتایەکی بەرفراوانتر بدات ،ئەگەرچی کەمیش
بێت .یان گەورەییــی کاراکتێرێک و بچووک
ی تر لە وێنەیەکدا پێگە
نیشاندانی کاراکتێرێک 
و پرســتیژێکی دیکە بە کاراکتێرەکە دەدات
کە ڕۆڵی گەورەتر و چارەنووسســازتری هەیە.
لــەم ڕوانگەیەوە ،بەهــا و دیاردەیەکی وردی
کۆمەاڵیەتــی و کولتووری ،خاڵێکی جوگرافی
یــان ئابووری و سیاســی دەکاتە بەســتێنی
لێکدانەوە و ڕاڤەی ناسنامەی تاک و کۆمەڵ.
لەم ڕوانگەیەوە کاتی دیاریکراو ،شوێن ،ڕووداو،
چیــن و توێژ ،زمان یان زاراوە ،کەســایەتی،
حزب یــان ئایین و مەزهەبی تایبەت ،دەبێتە
مۆتیــڤ و نرخ و بەهایان پــێ دەدرێ .لەبەر
ئەوەی خاوەنی دەســەاڵتێکی دیار و نادیارن
و کاریگەرییــان هەیــە .وەک چۆن ڕەنگێکی
ســوور لە تابلۆیەک یــان لۆگۆیەکدا واتایەک
دەبەخشێ و هێمایەکە بۆ گەیاندنی پەیامێکی
سیاســی یان کۆمەاڵیەتی ،ئاوهاش شوێنێک
دەتوانێ بــۆ پەیامێکی گەورەی سیاســی و
کۆمەاڵیەتی بنرخێندرێ.
لە ڕوانگەی کۆمەڵناسیی سیاسییەوە ئەم
دیاردە و بەهاگەلە دەتوانێ زاراوەی ســۆرانی
لە زماندا بکاتە پێوەری ســتاندارد ،شاخێکی
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وەک قەندیــل کــە خاڵێکــی تۆپۆگرافیکە،
بکاتە پێوەری پێناســەی کۆی شۆڕشــەکانی
کوردستان و ژیۆپۆلیتیکی سەختی کوردستان،
مەیدانی چوارچرا لە ساتەوەختێکی مێژووییدا
بکاتە هێمای بزووتنەوەی نەتەوەیی ،زیندانی
ئیمڕاڵی بکاتە خاڵی وەرچەرخان لە سیاسەت
و ســتراتێژیی ڕوانینی تورکیا بۆ پرسی کورد،
یان شاری کەرکووک بکاتە سیمبۆلی قودسی
کوردســتان بۆ یەکالییکردنەوەی ســنووری
نەتەوەییــی کورد و عــەڕەب و ...هەتا دوایی.
خاڵی الوازی ئەم ڕوانگەیە ئەوەیە کە تواناییی
تێگەیشتن لە فرەسیمایی ،کولتووری کۆمەڵ
و جیاوازییەکانی نییە و هەموو توانایییەکانی
کۆمەڵگا کۆ ناکاتــەوە .حیزبە کوردییەکان بە
کەڵکوەگرتن لەم ڕوانگەیە ،کۆمەڵێک قۆناخی
مێژوویــی ،ئاکتۆری سیاســی ،ڕووداو ،ناوچە
یان ســیمبوولی ڕێکخراوەیی دەکەنە پێوەری
ناســنامەی بزووتنەوەی کــورد کە تەعبیر لە
کۆی بزووتنەوەی کوردســتان نــاکات و بە
چەشــنێک دەبێتە هــۆی بێئێعتبار کردن و
ســتیگمای ڕەوت و بزووتنەوەکانــی دیکەی
کوردستان.
 ٦ـ  ٢ئۆڵترا پەرسپێکتیڤ
وێنەیــەک بێننــە پێش چــاوی خۆتان و
گــەورەی بکەنــەوە هەتا دەبێتــە پەڕەیەکی
شەترەنجی ،و دواتر فۆکووس لەسەر خاڵێکی
شــەترەنجی وێنەکــە بکــەن و وردەوردە
فۆکووسەکە دابەزێنن هەتا وێنەکە بە تەواوەتی
دەرئەکەوێــت .ئــەم ڕوانگەیە لــە هونەری
فۆتۆگرافیدا پێی دەگوترێ ئولترا پەرسپێکیڤ.
ئۆڵترا پەرســپێکتیڤ ڕوانگەیەکی هونەرییە و
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کاتێك فۆکووس دەخاتە ســەر خاڵێک ،یان
بەشێکی بچووک لە وێنەیەکی گەورەتر و دواتر
لە ڕێگای دانەپاڵی بەشەکانی دیکەی وێنەکە،
پێناسەی وێنەیەکی گەورەترمان دەداتێ .ئەم
ڕوانگەیە زیاتر نرخاندنە ،کاتێ ڕەنگ ،شــکڵ،
ڕووناکــی ،تاریکــی ،گۆشــەی ڕوانین و زۆر
ڕوانگەی دیکە چوارچێوەیەک بۆ تێگەیشــتن
لە وێنەیەکی گەورەتر دیــاری دەکات و لەو
خاڵەوە واتای وێنەکە دەســت پێدەکات یان
کۆتایی دێت .ئــەم ڕوانگەیە لەگەڵ ڕوانگەی
بەهــا و نرخاندن نزیکن تەنیا بە جیاوازییەک
کــە بینەری وێنەکە خــۆی هەڵی دەبژێرێت
کــە کام خاڵ ،کام بەش و گۆشــەی وێنەکە
دەکاتە پێوەری ناســاندن و گەورەکردنەوەی
وێنەکە .لەم ڕوانگەیەدا ناسنامە هەڵبژاردن و
وشیارییەکی ســوبژێکتیڤە بۆ ناسینی دنیا و
تێگەیشتن لە خود و ئەوانی دیکە.
ناســنامە و کولتــوور چوارچێوەیەک بۆ
پێوانە و هەڵسەنگاندنی ناسنامەی ئەوانی دیکە
ئامادە دەکات کە زۆرجار ئامرازی پێوانەکەی
هەڵەیــە و بە پێــوەری چوارچێوەکانی خۆی
ئەوانی دیکە هەڵدەســەنگێنێت .ئەم ڕوانین و
تێگەیشتنە ئێتنۆسەنتەریزم بەرهەم دێنێ کە
نەتەوە یان کولتوور یان ناسنامەی گرووپێک
دەخرێتە چوارچێوەی پێناســەکانی خۆیەوە
و بــەرواردی دەکات و بــە پێــوەری بەها و
ئەرزشە کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکانی خۆی
هەڵیدەسەنگێت .بۆ نموونە لە ئایینی هیندیدا
«ســووتاندنی تەرمــی مــردوو» ،بەهایەکــی
دینــی و کۆمەاڵیەتییە ،بــەاڵم لە زۆرێک لە
کولتوورەکاندا بــە تابۆ و دیاردەیەکی قێزەون

نیشان دەدرێت(.)Eriksen, & Sajjad, 2020
ئەم ڕوانگەیە هەڵسەنگاندنی کولتوورێکی دیکە
بە پێوەری ئــەرزش و بەهاکانی کولتوورێکی
دیکەیە ،نەک خودی کولتوورەکە .لە کۆمەڵگای
کوردیــدا ئــەم ڕوانگەیە بۆ هەڵســەنگاندنی
کولتــووری هەورامی و یەزیدی ،یارســان و
کەمایەتییەکان زۆرتر دەردەکەون ،لەوێدا کە
کولتووری گشتی دەکرێتە پێوەر بۆ ناساندنی
کولتــووری کەمایەتییەکانی کوردســتان .بۆ
نموونە کاتێک پێناســەی هەورامی دەکرێت،
زیاتر نەریت ،شێوەژیان کە بریتییە لە کاڵش،
فەرەنجی ،ســیاچەمانە ،و  ...دێتە بەرباس و
وەک کولتوورێک ڕەوتی گەشــەپێدانی خۆی
دەپێوێ و بەشــێک لە ناسنامەیەکی گەورەتر
نیشان نادرێت.
٦ـ ٢ڕوانگەی پێکهاتەهەڵوەشــاندنەوە
()Deconstruction
«ئێدوارد سەعید» لە کتێبی «ڕۆژهەاڵتناسی»دا
بە ڕوونی دژی ئێتنۆسەنتەریزم ئەوەستێتەوە
و لــە ڕووبەڕووبوونەوە لەگــەڵ کۆلۆنیالیزمی
ڕۆژئاواییدا پێــی وایە کە «ڕۆژهەاڵتناســی»
ئامرازێکــە ڕۆژئــاوا بــە پێوەرەکانــی خۆی،
ڕۆژهەاڵت هەڵدەســەنگێنێت .لەو پێناسەیەدا
ڕۆژئاوا ســەرچاوەی زانســت ،پێشــكەوتن و
شارســتانییەتە ،لــە بەرانبــەردا ڕۆژهەاڵت
ســەرچاوەی دواکەوتوویی و ڕەشــۆکیبوونە.
بیرکردنەوەیــەک کە نزیک بە ســێ ســەد
ســاڵ داگیرکردنی واڵتــەکان و قاڕەکانی بە
ئاسایی و پێشکەوتنی شارستانییەت لەقەڵەم
دەدا .ســەعید پێی وابوو کــە بۆ بەربەرەکانێ
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لەگەڵ بیری ڕۆژهەاڵتناسانە ،پێکهاتەشکێنی
و هەڵوەشاندنەوە ( )deconstructionپێویستە
پێوەرەکانــی هەڵســەنگاندن و نرخانــدن لە
بنەڕەتــەوە بگۆڕیــن (Eriksen, & Sajjad,
.)2020
ئــەم ڕوانگەیــە گرینگیــی تایبەتــی بۆ
ســڕینەوەی کۆلۆنیالیــزم یــان داگیرکاری
( )decolonizationهەیــە .بۆ نموونە وێنەی
خوارەوە پێمان دەڵێ کە ئێمە چۆن نەخشەی
جیهان دەناســینەوە .زەینــی ئێمە لە ڕێگای
کۆنتێکســتی پــەروەردە ،میدیــا و زانیاریی
گشــتییەوە وا ئامادە کراوە کە نەخشەی دنیا
لــە چاوترووکانێکدا لە وێنــەی الی چەپ
بناسینەوە ،بەاڵم بۆ ناسینەوەی هەمان نەخشە
لە گۆشــەنیگای جیاوازەوە ،کاتی دەوێ هەتا
وێنەکان بخەینە پاڵ یەکتری و بیناسینەوە.
لــەم وێنــەی خــوارەوە نەخشــەی
کوردســتانی گەورە (وێنەی نەخشــەکە لە
کوردپێدیاوە وەرگیــراوە) .بە گۆڕینی فۆڕمی
نیشــاندانی جیــاوازی وێنەکــە دەتوانین بە
شــێوەیەکی دیکە پێگەی کورد لە ناوچەکەدا
لێــک بدەینەوە .هەڵوەشــاندنەوەی ڕوانگەی
ئاسایی و مەنتاڵیتەی تێگەیشتن بۆ وێنەیەک
دەتوانێ ،هەڵوەشاندنەوەی کۆی مەنتاڵیتێتەی
ناســنامەیەک بێــت .کــورد لــەم وێنەیەدا
دەتوانێ لە گۆشــەی ڕوانینی جیاوازەوە خۆی
پێناســە بــکات .هەروەها دەتوانــێ تواناییی
بینینــی فاکتەرە جوگرافــی و کۆمەاڵیەتییە
جیاوازەکانــی دەوروبــەری ببینــێ و بیکاتە
پێوانەی لێکدانەوەی ژیانی ڕۆژانەی خۆی.
ئەم ڕوانینە پێمان دەڵێ ناسنامەی سیاسیی
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کوردستانی بوون دەرفەتی زۆرتر و گەورەتری
لەبەردەســتدایە بۆ ئەوەی ســەرلەنوێ خۆی
بناســێ .تێگەیشتن لەوەی کە ڕوو یان پشت
لە کام دیاردە و فاکتەری خۆناســین بکەی،
سڕینەوەی بەشــێکی گەورەی کۆلۆنیالیزمە.
لەگەڵ ئەوەشدا دەکرێ ئەم وێنەیەی سەرەوە
ئامرازێــک بێت بۆ تێگەیشــتن لە ڕێتۆریکی
سیاســیی حیزبــە کوردییــەکان ،ملمالنێی
ناوخۆیــی ،پێوەندیی کورد لە گەڵ دەوڵەتانی
دراوســێ و تەنانەت شــەڕی ناوخۆییی کورد
لەگەڵ یەکتری.
 ٣ـ کینــە ئەم؟ ناســنامەی «من»ی
ڕیشەدار
ئەم نەخشەیەی سەرەوە ،وێنەی مێزۆپۆتامیا
و شارستانییەتەکانی نێوان دوو ڕووباری دیجلە
و فوڕات نیشــان دەدات .کوردستان لە ڕووی
جوگرافیایییەوە لــە ناوچەیەکدا هەڵکەوتووە
کە پێشــینەی ژیــار و ژیــواری لەنێوان دوو
ڕووبــاری گەورە و پڕ ئــاوی دیجلە و فوڕات
بووە .مێژوونووســانی یونان ئەم ناوچەیان بە
«مێزۆپۆتامیــا» نــاو هێناوە کە مەبەســت لە
ناوچــەی «نێوان دوو ڕووبــار»ە .ئەم ناوچەیە
بە پێی توێژینەوەی کەوناراناســان ،توێژەرانی
ئاسەوارناسی ،ئانتڕۆپۆلۆژی و زانستی توێکاریی
لــەش و  DNAیەکەم ناوچەیــە کە ،مرۆڤ
ژیانی پێکەوەبوونی پێک هێناوە و گەشــەی
کــردووە« .تەریە تڤــەد» ( ،)Terje Tvedtلە
کتێبی مێــژووی جیهان لە ئاوێنەی مێژوودا،
لە ڕوانگـ�ەی مێژووجیهانـ�ی( (�Globalhisto
)rieیەوە ،گرینگــی بە خوێندنەوەیەکی نوێی
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/Figur 1 Mesopotamia : https://www. dkfindout.com/uk/history/mesopotamia/where-was-mesopotamia

مێــژووی کۆنی ڕۆژهەاڵت و شارســتانییەتە
کۆنەکانی میزۆپۆتامیا ،میسر ،چین ،هیندوو،
یونان و ئەمریکا دەدات« .تەریە» چوار هۆکار بۆ
کاریگەریی میزۆپۆتامیا لەسەر شارستانییەتی
کــۆن و ئەمــڕۆ دەستنیشــان دەکات کــە
یارمەتیی خوێندنەوەی دژەکۆلۆنیالیستی یان
سڕینەوەی کۆلۆنیالیستی دەدات:
 1ئاسەوارناســەکان لە ڕێــگای دۆزینەوەی
کەرەســتەی ناوماڵ و کشتوکاڵ ،شوێنەواری
دیوار و خانــووی داڕماو و بەجێماو توانیویانە
ئەوە بســەلمێنن کــە مرۆڤی ئــەو ناوچەیە
نزیکەی  ١٠هەزار ساڵ پێش زایین ،ژیانی بە
کۆمەڵیان ڕێک خستووە و توانیویانە بونیادی
یەکەم شارستانییەت لەسەر بنەمای کشتوکاڵ
دابمەزرێنن .شــێوە ژیانی نــوێ ،دۆزینەوەی
دانەوێڵــە و ســەنعەتی کشــتوکاڵ ،تەونــی
کۆمەاڵیەتی و سیاســیی گــەل و هۆزەکانی
نێوان دیجلــە و فۆراتی گۆڕیوە .ســەنعەتی
ئاودێریی کێڵگەکان نموونــەی کۆنترۆڵی ئاو
و دەستڕاگەیشــتن بە سەرچاوەکانی ئاو بووە.

قۆناخی کشــتوکاڵی بونیادی شــێوە ژیانێکی
نوێی بۆ مرۆڤی نێوان دوو ڕووبار ڕێک خستووە
کە بوە وەرچەرخانێکی مێژوویی لە کۆمەڵگای
مرۆڤایەتیــدا و دەکرێ بڵێین هەتا ســەدەی
هەژدە و ســەرهەڵدانی قۆناخی پیشەسازیی
مرۆڤ ،درێژەی هەبووە.
 2مێژوونووســان بە پشتبەســتن بە یەکەم
ســەرچاوەی نووســراوی سەر خشــتەکان،
قەواڵــە کۆنــەکان و هەروەهــا چیرۆکەکانی
گێڵگەمێــش ،گێــڕەرەوەی سیســتەمێکی
کۆمەاڵیەتی ،کولتووری و سیاسییە کە مرۆڤی
ئەو ناوچەیە خاوەنی بەرهەمێکی کۆمەاڵیەتی
بــوون .ئەفســانە و چیرۆکــەکان ،زمــان و
کولتــووری ســومێڕییەکان کــە گەورەترین
شــاری مێزۆپۆتامیا بــووە ،کاریگەریی قووڵی
لەســەر زمان و کولتووری شارستانییەتەکانی
پاش خۆی هەبــووە .بۆ نموونە دەکرێ ئاماژە
بە سیستەمی ژمارەیی  ٦٠بکەین کە لەمڕۆدا
لە سیســتەمی کاتژمێر واتە ،شەست چرکە،
شەســت خولەک و دواتر  ٢٤کاتژمێر و ٣٦٠
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ڕۆژ بۆ ساڵ ،بکرێت.
 3چەرخی گەشەکردنی شارنشینی و ژیانی
بەکۆمەڵ ،تۆڕێکی بەرینــی پێوەندی لەگەڵ
گەل و نەتەوەکانی دەوروبەر پێک هێناوە کە
بــە بنەمای یەکەم تــۆڕی گلۆباڵی ئابووری و
بازرگانی ناودێر دەکرێت .پێوەندیی نەتەوەکان
و تێکەاڵوبوونــی کۆمەاڵیەتــی و وەرگرتنی
ئەزمــوون و داهێنان لــە یەکترییەوە ،پێمان
دەڵێ کە کــۆی شارســتانییەتەکانی دنیا بە
شێوەیەک لە شێوەکان بەردەوام لە پێوەندیدا
بوون و کارگەرییان لەسەر ڕەوتی پێشکەوتنی
کۆمەاڵیەتیی یەکتــری هەبووە .ئەم ڕوانگەیە
پێمان ئێــژێ کە گلۆبالیزم بەرهەمی قۆناخی
پیشەســازی و مۆدێڕن نییە ،بەڵکوو هەمیشە
پێوەنــدی لەنێــوان کولتــوورە جیاوازەکاندا
هەبــووە و ئەزموونەکانیــان لەگەڵ یەکتری
دابەش کردووە.
 4سرووشتی شاخاوی و ڕووبارە سەرکەشەکانی
ناوچەی میزۆپۆتامیا ،مەنتاڵیتێت و کولتووری
گەل و هــۆزی ناوچەکەیان پێکهێناوە .زمان،
ئایین ،کولتوور و نەریتی هاوبەشی ناوچەکە،
بەشــێکە لە پێوەندیی مرۆڤــی ناوچەکە بە
سرووشت و سامانەکەیەوە .هاوکات توێکاریی
زانستی لەسەر جەســتە و ژینگەی ناوچەکە
بــاس لــەوە دەکات کە مرۆڤ و سرووشــت
پێوەندییەکــی دانەبڕاویان پێکەوە هەبووە کە
بە «سیستەمی ئێکۆلۆژیی کۆن» ناو دەبردرێت.
واتە کۆی سەرچاوەکانی وزەی ژیان لە خۆرەوە
وەرگیراوە .هــاوکات ڕووداوە ســامناکەکانی
سرووشــتی ،پەتــا و نەخۆشــی یەکــێ لە
هۆکارەکانــی تیاچوونی شارســتانییەتەکانی
ئەو ســەردەمە بووە .ئەم هــۆکارە لە ڕێگای
توێکاریی  DNAو شــێوازە زانســتییەکانی
دیکــە و هەروەهــا لە ڕێــگای چیرۆکەکانی
گێلگەمێــش کە دواتر لــە قورئان و تەورات
و ئینجیلدا ســەرلە نوێ باس کراون ،هاتووە.
نموونــەی ئەو چیرۆکگەلــە دەتوانین ئاماژە
بە چیرۆکی «تۆفانی نۆح» وەک کارەســاتێکی
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سرووشتی بکەین ،یان چیرۆکی «نیمروود» کە
پاشایەکی زاڵم بووە و دواجار خواوەند لە ڕێگای
مێشــوولەیەکەوە تووشــی پەتایەکی قورسی
دەکات و دەیکــوژێ .چیرۆکــی «نیمــروود»
جۆرێــک لە پەتــای ئەو ســەردەمە بووە کە
هاوشــێوەکەی لە دنیای ئەمڕۆدا «کۆڕۆنا»یە.
هێنانەوە بەرباســی هۆکارە سرووشتییەکان و
ڕۆڵی ژینگە لە شارستانییەتە کۆنەکاندا پێمان
دەڵێ کــە کۆمەڵگای مرۆڤایەتــی بەلەمێکە،
چارەنووســێکی هاوبەشیان هەیە .وەک چۆن
شارســتانییەتەکان بــە هــۆکاری تووڕەییی
سرووشــت لەناو چوون ،ئاوەهــا گەرمبوونی
زەوی و پیسبوونی ژینگە دەتوانێ لەسەر کۆی
ژیانی کۆمەاڵیەتیــی مرۆڤ کاریگەری بەجێ
بهێڵێ (.)Tvedt, 2020
«تەریە» پێمان دەڵــێ کە هەموو گەل و
نەتەوەکان بەشــداری پێشکەوتنی کۆمەڵگای
مرۆڤایەتی بوون و هیچ شارســتانییەتێک لە
دەرەوەی بازنــەی مێژوو نییــە ،هیچ نەتەوە
و دەســەاڵتێک خواوەنــدی و پیــرۆز نییە،
هیچ ڕەگەزێکــی پاک و بێگەرد نییە ،بەڵکوو
کۆمەڵێک فاکتەری جوگرافیایی ،کۆمەاڵیەتی
و کولتووری لە بەستێنێکی مێژووییدا دەست
دەدەنە دەستی یەکترەوە بۆ گەشەکردن یان
داڕمانی نەتەوە یان شارستانییەتێک.
ناســنامەی «مــن»ی ڕیشــەدار لەگەڵ
کــۆی شارســتانییەتی میزۆپۆتامیا هەڵگری
پێناســەیەکە ،کورد و شارستانییەتی کورد بە
درێژاییی مێژوو ،بەشێك بووە لە پێشکەوتنی
کۆمەاڵیەتی و ژیاری مرۆڤایەتی .لەم ڕوویەوە،
مێــژووی دیجلە و فۆرات و هەروەها مێژووی
زاگرۆس و زنجیرە چیای ئارارات ،گێڕانەوەی
مێژووی شارستانییەتێکی زیاتر لە هەزار ساڵەیە
کە کوردستان النکەی ئەو شارستانییەتە بووە.
ئاو و ئاوەدانی بەشــێکی گەورەی ناسنامەی
کوردستانی پێک دەهێنێ و لە پاڵ هەر کانی
و ڕووبار و ســەرچاوەی ئاوێک ،ئاوەدانییەک
هەیە .ناوی سەدان گوند و ئاواییی کوردستان
ساڵی بیست و چوارەم

بەهاری 2722

بە کانی و ئاو دەســت پێدەکات یان کۆتایی
دێــت .تەنانــەت وشــەی «شارســتانییەت»
هاومانایە بە «ئاوەدانی» ،کە لە هەر شــوێنێک
ئاو هەبێت ،شارستانییەت و ئاوەدانیش هەیە.
لەناو ئەم دەشــت و دۆاڵنەدا و لە پەنای ئەم
ڕووبار و کانیاوانەدا دەیان و سەدان کولتووری
جیــاواز و فرەڕەنــگ پێکــەوە بونیادێکــی
کۆمەاڵیەتیی هاوبەشــیان دامەزراندوە و نەوە
بە نەوە ،ســەرەڕای هەڕەشــەی سرووشــت
و شارســتانییەتەکانی دەوروبــەر ،ماوەتەوە.
هەر بــەم هۆیەوەیە کە «من»ی ڕیشــەدار و
ڕەگداکوتــاو لە چوارچێوەیەکــی دیاریکراوی
جوگرافیاییدا ،واتای هەیە و هەڵگری پێناسەی
کوردستانیبوونە.
 ٤ـ ناسنامەی «من»ی گەڕۆک
مرۆڤــەکان هەم ڕیشــەیان هەیە و هەمیش
پێی ڕۆشــتن و گەڕان .واتــە مرۆڤەکان هەم
پەیوەســتن بە خــاک و قەلەمــڕەوی ژیانی
کۆمەاڵیەتییــەوە ،هەمیــش پێــی گەڕان و
دۆزینەوەی سەرچاوەی ژیانی دیکەیان هەیە.
گەڕۆکبوونــی مرۆڤ لە کۆنــەوە هەتا ئەمڕۆ
بــووە .میزۆپۆتامیا یەکــەم مەڵبەند و تۆڕی
پێوەندیــی کولتوورەکان لەگــەڵ بە تایبەتی
میســر و یونان هەبووە .ویلیام جۆنز لە ساڵی
١٧٧٣ی زایینــدا کە لە هیندووســتانی ژێر
دەســەاڵتی بریتانیا دەبێت ،پەی بەوە دەبات
کە زمانی هیندی و ئینگلیزی هاوشێوەیەکی
بنەڕەتییان پێکەوە هەیــە و بنەمای تیۆریی
ی دادەمەزرێنێــت .دواتر بە
هیندۆئەورووپایــ 
توێژینەوەکانــی دیکە دەرکەوت کە بنەماڵەی
زمانیی هیندووئەورووپایی لە هیندووستانەوە
بــەرەو ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت و هەتا دەگاتە
زۆربــەی واڵتەکانی ئەورووپایی کشــاوە .ئەم
توێژینەوەیە لــە ڕوانگەی تەریــە تڤەردەوە،
تۆڕی زمانی و کولتــووری هیندووئەرووپاییە
کە میزۆپۆتامیا سەرچاوەکەیەتی .لە حاڵێکدا
تــورک کــە پــردی پەڕینــەوەی بنەماڵەی

زمانی هینــد و ئەورووپایییەکانە بۆ ئەورووپا
دەپچڕێــت و بــە ڕوونــی دەرئەکــەوێ کە
ڕووداوێــک لــە مێــژوودا ئەم بەســتێنە و
پێوەندییــە کولتوورییــەی تێــک داوە .ئەم
تێگەیشتنە ئەوەمان پێ دەڵێت کە لە کۆڕەوی
خێڵ و هۆزەکان هەتا پێوەندییەکانی سومێڕ
و مێزۆپۆتامیــا لەگەڵ شارســتانییەتی کۆنی
میســر ،هیندو ،چین و یونانــەوە ،تا مێژووی
کــۆچ ،تێکەاڵویی کولتــووری ،ئاوێتەبوون و
توانەوە ،دوورکەوتنەوە لە نیشتمان و دابڕان،
هەروەها هەتا دەگاتە سەردەمی ئەنتەرنێت و
ڕایەڵەی مەجازی لە دنیای گلۆباڵدا« ،من»ێکی
«گەڕۆک»ی بونیاد ناوە کە کۆی ناســنامەی
کوردستانیبوونی لە کۆڵ ناوە و دەگەڕێ .لەم
ڕوانگەوە ناسنامەی کوردستانی بوون تەنیا بە
جوگرافیایەکی دیاریکراوەوە پەیوەســت نییە،
بەڵکوو ناســنامەیەکە دەتوانێ لە ئەفغانستان،
لە خوراسان ،لە لوبنان ،لە سوودان ،لە ڕووسیا
و لــە ئەورووپــای ناوەندی و ســکاندیناڤیادا
و لــە تۆڕێکــی کۆمەاڵیەتیی فەیســبووک
و ئینســتاگڕامدا هەڵگــری ناســنامەیەکی
کوردستانی بێت.
 ٥ـ ناسنامەی مەجازی
لەم وێنەیەدا چاوەکان ،ڕوانینەکان و قوواڵییی
هەست و بینینی تاکەکان لە دنیای مەجازیدا
جیــاوازە .لە دنیــای ئەوڕۆکەدا ،ناســنامەی
«من»ی گەڕۆک و فەزای هاوبەشی کۆمەاڵیەتی
لە دنیای مەجازیدا بەرین بووەتەوە .ناسنامەی
دیجیتاڵ ،بەرهەمی پاڕادیمشــیفتێک بوو کە
ئەنتەرنێت فەزایەکی بــۆ مرۆڤایەتی کردەوە
کە خۆی لە فەزایەکی ئابستڕاکت و وێنەییدا
پێناسە بکات« .کۆمەڵگای وێنەیی» ،ناسنامەی
مەجازیــی مرۆڤی گەورەتر کــردەوە کە چی
دیکە «ئیزۆفۆریســم» واتە هاوبیچمی ،کۆتایی
هات و سنوورەکان شەقیان برد و ناسنامەکان
لە ڕێــگای ڕایەڵەکانی ئەنتەرنێتەوە دەگەڕێن
و دەگوازرێنەوە« .من»ی دیجیتاڵ« ،من»ێکی
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واتادارە و بەها کۆمەاڵیەتییەکان ڕۆڵ و ئەرکی
کۆمەاڵیەتیی نوێ دیاری دەکات .کەڵکەڵەی
دنیای دیجیتاڵ تەنیا بەشــداری نییە ،بەڵکوو
گەڕان بە دوای ناسنامەی خود ،ئێمە و ئەوی
ترە کاتێ کە بیر ،جەستە و کردەوەکانی ئێمە
دەبێتە بەشــێک لە فانکشێن و کارکردەکانی
مۆبایل ،الپتۆپ ،ئاپڵیکەیشن و  ...هتد .وشەی
«هەســت» تەنیا دەربڕینێکی جەســتەیی بۆ
دەستلێدان لە مۆبایل یان بینینی ڕووداوێک،
یان گوێگرتن لە موزیکێک نییە ،بەڵکوو جەستە
و هۆڕمۆنەکانی لەش تێکــەڵ بەو پێوەندییە
دەبن کە لە ناسنامەی بیۆلۆژیکیی مرۆڤەوە بۆ
ناســنامەی کۆمەاڵیەتی لە ژینگەی مەجازیی
مرۆڤ دەگۆڕدرێن .ئــەو دەمەی «الیک» دڵ
ئەهەژێنێ و هۆڕمۆنەکان ئەڕژێنە الشەمانەوە،
یان ئەو دەمەی بە»دیسالیک»ێک ،ناوچاومان
گرژ و مــۆن ،تووڕەیی ژیانی ڕۆژانەمان داگیر
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ئەکات .لێرەوە مرۆڤ لە ڕووبارێکی مەجازیدا
خەریکە شارستانییەتێکی دیکە بونیاد دەنێ و
تێکنۆلۆژی ئەبێتە درێژەی پێناسەی خود لە
دنیا و دەوروبەری.
بــەم ڕوانگــەوە پرســیاری ناســنامە
چەقبەســتوو ،ڕیشــەداکوتاو و نەگــۆڕ نییە،
بەڵکــوو ناســنامە پرســیارێکی دینامیکە و
بــەردەوام لە گۆڕاندایــە و هەموو فۆڕمەکانی
ژیانــی کۆمەاڵیەتیــی مــرۆڤ دەگرێتــەوە.
واتە ناســنامەیەک کــە دەتوانێ لە گوندێکی
دوورکەوتووی کوردســتاندا خاوەنی بەرهەمی
«فەرهەنگی کوردســتانیکا[« ]3بێت و ،دەکرێ
لەوپــەڕی جوگرافیــای کوردســتان و لــە
گێژاوی مەرگ و نەمانــدا خاوەنی بەرهەمی
«تەنیا چیاکان دۆســتمانن[« ]4بێت ،دەشکرێ
دووکولتووریی دیاسپۆرا و گەشەی بەردەوامی
نێــوان ـ کولتــووری و ناســیۆنالیزمی دوور
ساڵی بیست و چوارەم

بەهاری 2722

بێت .ناســنامەی منی «گــەڕۆک» لە دنیای
مەجازیدا ،ناســنامەیەکە لە ڕێگای شەپۆل و
فڕێکانســەکانی ئەنتەرنێتەوە بە شــێوەیەکی
میکانیکــی دەگوازرێتــەوە و وەردەگیــرێ،
هاوکاتیــش فڕێکانســی نــوێ و شــەپۆلی
نوێ تێکەڵ بە جەســتەی مــرۆڤ و کۆمەڵ
بــکات .نموونەی دیــاری ئــەم گۆڕانکارییە
لــە «بەهــاری عەرەبــی» و کاریگەرییەکانی
تــۆڕی کۆمەاڵیەتیی فەیســبووک بێت یان
«بزووتنــەوەی »MeTOOی ژنــان کە دژ بە
دەســەاڵتخوازیی پیاوســاالرانە وەستایەوە و
تەشــەنەی ســەند ،بێت .گرفتی ناسنامەی
مەجازی لەوەدایە کە جووتناســنامەیی پێک
هێناوە و ،پێوەندیی تاکی کورد بە ناسنامەی
حەقیقی و ڕاســتەقینەی لــە ژیانی ڕۆژانەی
خۆیدا کە پەیوەستە بە ژیانی کۆمەاڵیەتییەوە،
دوور کردووەتــەوە .ئــەم فــەزا مەجازییــە،
ناســنامەی مرۆڤی کوردی پاســیڤ کردووە.
کاتێ بەکارهێنەری تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان لە
جووڵەی فیزیک و پێوەندیی ڕاستەوخۆ لەگەڵ
دەوروبەردا کەڵک وەرناگرن ،هەموو کەرەستە
کولتــووری ،کۆمەاڵیەتی و زمانییەکان ئامادە
نین .واتە مرۆڤ لە ژینگە ،جەســتە ،شوێن،
نۆڕمە کۆمەاڵیەتییە باوەکان دوور دەکەوێتەوە
و دەچێتە فەزایەکەوە کە نۆڕمی کۆمەاڵیەتیی
دیکەی بەرهــەم هێناوە .هاشــتەگ ،الیک،
ئیمۆجی ،گیف ،تاگ و ســەدان ئالگۆریتمی
دیکە ڕێکخەر و ئامرازی ئەم فەزا کۆمەاڵیەتییە
نوێیــەن .فەزایەک کە لە ڕێگای ئامرازەکانی
دیجیتاڵــی و ئالگۆریتمەکانەوە بەڕێوە دەچن.
دوالیزمی کەســایەتی لە دنیــای مەجازییدا،
ڕۆڵی کۆمەاڵیەتی و ناســنامەی کۆمەاڵیەتیی
مرۆڤیش بەرەو دوو ئاراستەی جیاواز دەبات.
 ٦ـ ناسنامە چیمان پێ دەبەخشێ
زانایانی کۆمەڵناســی و دەروونناسیی ناسنامە
بە هۆکاری گەشەی دەروونی و کۆمەاڵیەتیی
مــرۆڤ و بونیــادی کەســایەتیی تــاک لە

کۆمەڵدا دەناســێنن .مرۆڤی خاوەن ناسنامە،
واتا بــە کۆمەڵ دەبەخشــێت .ئارنــە هۆلتە
دەروونناسی بەناوبانگی نەرویژی حەوت خاڵ
وەک حەوتەوانــەی مافەکانی تەندروســتیی
کۆمەڵ دەستنیشــان دەکات کە پێوەندی بە
ناسنامەخوازییەوە هەیە:
 1ناســنامە و خۆقبووڵ کردن :هەســت بە
خۆکردن و هەســت بکەیت کــە بەهایەکی
کۆمەاڵیەتیت هەیە.
 ٢واتــادار بوون لــە ژیاندا :هەســت بکەی
بەشــێکی لە شــتێ ،لە گرووپێ ،لە کۆمەڵێ
کە لە تۆ گەورەتــرە و خۆتی تیا دەبینیتەوە.
ئەم هەســتە دەکرێ گرووپێکی فووتباڵ بێ،
هاوڕێ یان دراوسێ بێ ،حیزب یان ڕێکخراو
یان لە قاڵبێکی گەورەتــر نەتەوە ،ئایین یان
کۆمەڵگایەک بێت.
 ٣کارامەیی :هەستێک کە توانایییەکانی تۆ
دەتوانێ داهێنەرانە بێت ،کارامە بێ و دەتوانی
گۆڕانکاریی دروست بکەیت.
 ٤هەســتی هاوپێوەندی :هەستکردن بەوەی
کە ســەر بە ماڵێکی و لــەو ماڵە ،لەو گرووپە
یان لەو شــوێنەدا ئارەزووەکان و خەونەکانت
ئەگەشێتەوە و ســەرکوت ناکرێن و دڵت پێ
ئەکرێتەوە.
 ٥هەســتی پارێــزراوی :هەســتێک کــە
بیرۆکەکانی تۆ ،هەستەکانی تۆ ،خەونەکانی تۆ
پارێزراون و ئاسوودە دەتوانی ببیت بە بەشێک
لە خەونێکی گەورەتر.
 ٦هەستی بەشداری :هەستێک کە ڕۆڵێکت
لە کۆمــەڵ یــان گرووپێکدا هەیــە ،ڕۆڵ و
کارامەیی و توانایییەکانی تۆ کاریگەری هەیە.
 ٧هەستی پێکەوەبونیادنان و هاوبەشیکردن:
هەســتێک کە چاالکییەکانی تۆ بەشێکن لە
پڕۆســەیەکی گەورەتر ،و دەتوانــی ئازادانە و
بەبــێ ترس لەگەڵ خەڵکانی دیکە دابەشــی
بکەیــت .ئەو هەســتەی کە تــۆ تەنیا نیت،
بەشــێکی لە کۆمەڵێک کە بەدوای ناسنامەی
خۆیدا دەگەڕێت (.)Hålte, 2017
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بەرەو بیرکردنەوەیەکی دیکە ...
ناسنامە و ناسنامەخوازی چەمکێکی ئاڵۆزترە
لەوەی کــە بە پەرســپێکتیڤی هونەری یان
مێتافۆرەکانــی «من»ی ڕیشــەدار و «من»ی
گەڕۆک پێناســە بکرێت .ڕوانگەکانی سەرەوە
لــە کەوانەیەکدا پرســیارە گەورەکانی وەک
پێوەندیی «دەســەاڵت»« ،خەڵک»« ،نەتەوە»،
«شوێن»« ،ســەرچاوەکانی ژیان»« ،هاوبەشی»
و «فۆڕمەکانــی ڕێکخســتنی کۆمــەڵ»
«کارامەیییەکانــی تاک و کۆمەڵ» و هەزاران
پرســیاری گەورەی دیکــە دەخوێندرێتەوە
و ژیانــی ڕۆژانەی کۆمەڵ ئاراســتە دەکات و
ناسنامەیان پێ دەبەخشێت .هەر لەبەر ئەوەیە،
دەگەڕێمــەوە بــۆ پرســیاری «جگەرخوێن»
کە بەڕاســتی «کینە ئەم؟» و چۆن دەتوانین
لــە جیهاندا مانا بە خۆمــان بدەین و تێکەڵ
بە جیهانــی پڕ لــە کەڵکەڵــە و پێکدادانی
ناســنامەکان ببین؟ چــۆن کارامەیییەکانی
ژیــان بەرز بکەینەوە و توانایییەکانمان بەکار
بهێنین؟ ئەوەی گرینگە و پەیامی ئەم وتارەیە
ئەوەیە کە ناســنامەکان نەگۆڕ و چەقبەستوو
نیــن و هیچ کام لــە ڕوانگەکانی ســەرەوە
موتڵــەق و ڕەها نیــن ،بەڵکوو ناســنامەکان
دینامیک و گۆڕانهەڵگرن .لە کەســێکەوە بۆ
کەســێکیتر ،لە کۆمەڵێکــەوە بۆ کۆمەڵێکی
دیکە جیاوازن .کوردســتان خاوەنی تواناییی
زۆرە کە پشتوێنەی ناسنامەی کوردستانیبوون
هەڵبگــرێ و لــە دەرەوی بازنەی ناســنامە
ســاختەکاندا گەشــە بکات .ناسنامەیەک کە
ی دیکە خەوشدار و لەکەدار نەکات
ناسنامەکان 
و خــۆی و ئەوانی دیکە ببینێ و بناســێت.
هەر بۆیە ناســنامەی کوردســتانی پەیوەستە
بە کوردســتان وەک فەزایەکی جوگرافیاییی
واتادار کە ناسنامەی تاک و تاکەکان لەناو ئەو
فەزایە و دەرەوەی ئەو فەزایەدا بێت .ناسنامەی
گەالنی دانیشتووی کوردستان و ئەو گەالنەی
کە لە ڕەوتی مێژوودا تواونەتەوە و ئاسەواریان
 108گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 63

نەماوە ،هەروەها ناسنامەی کۆمەڵێکی پەراوێز
و دەرەوەی پەراوێزەکان و دیاسپۆرا و پەراوێزە
دوورەکان ئەودیوی کوردستانە .لە کۆتا ڕستەدا
دەتوانم بێژم کە ناسنامە دەتوانین لە ڕوانگەی
جۆراوجۆر و نەرمەئامێری جۆراوجۆر وەســفی
ناســنامە بکەین و خۆمان بناســێنین ،بەاڵم
ناســنامە ئابستڕاکتە و ناتوانین بە شێوەیەکی
ڕەها بڵێین :ئەوە ناسنامەی «من»ە.
پەراوێزەکان
 .1ناسنامە بکوژەکان ،لە نووسینی ئەمین مەعلووف.
2. https://lex.vejin.net
 .3مەبەســت ،بەرهەمی فەرهەنگی چەند بەرگیی کودســتانیکا لە
نووسینی نووسەر «ئاکۆجەلیلیان»ە.
 .4مەبەست ،ڕۆمانی «تەنیا چیاکان دۆستمانن» لە نووسینی نووسەر
«بێهرووز بووچانی»یە.
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شیکاری

بحران اندیشه
ِ

ابراهیم فرشی   

در ایران واقعیتهای ملموس و موجود دیدە و پذیرفتە نمی شوند ،این واقعیتها در اندیشە و تفکر
اندیشمندان ،نخبگان سیاسی ،نویسندگان ،شاعران ،احزاب ،گروههای مختلف بازتاب اساسی و بنیادی
پیدا نمی کند ،گفتەها ،گفتگوها ،بحث و جدلها در رسانەها از هر نوع بر بستر تفکرات و سیاستهای
شکست خوردە ،منجمد و ناکارا در میان همە طیفها چرخ می خورد .طبیعی است انکار واقعیتها ،فکر
و اندیشە و سیاست شکست خوردە را بازتولید خواهد کرد و این مشکلی است ک ه ن ه فقط ایران ،بلکە
سیستم اقتصادی -سیاسی -اداری جهان با آن روبرو است ،چرا ک ه آن بنیاد فکری قرن هیجدهم ،که
جهان غرب را دچار تحول نمود ،امروز بازتاب هم ه واقعیتهای تغییر یافتە در جهان نیست .روشنگری
آن عصر امروز نیاز ب ه بازنگری دارد .نیازی ک ه در ایران و منطق ه نیز در هم ه ابعاد دیده میشود.

I
مردمان کشوری کە از نوروز سال  ١٩٣٥با
انتشار بیانی ه وزارت امور خارج ه (پرشیا)،
ایران نامیدە شــد ،از دیرباز اندیش ه خود
را از افســانە ،خرافات و دین می گرفتند
و دین سرچشــمە درک آنــان از جهان
هســتی بود ک ه انعکاس آن هنوز در آثار
گفتاری و نوشتاری ،در اندیشه ،فرهنگ،
زبان ،ادبیات ،هنر و سیاســت پابرجاست.
این سرزمین و مردمان آن در طول تاریخ
خــود با مجموعــهای از تناقضات بنیادی
اجتماعی ـ فرهنگی ـ سیاســی همراه با
بحران فکر و اندیشــە بطــور همزمان و
مستمر روبرو بودهاند.
II
رضا شــاە و روشنفکرانی ک ه دور او حلق ه
زده ،برخــی وزیر و تحصیــل کرده اروپا
نیــز بودند ،در جهت متمرکزکردن قدرت
سیاســی ـ اقتصادی ســعی در ساختن
نوعی از « اندیشە همگانی» را داشتند کە
هستە اصلی آنرا ایدە «خدا ـ شاە ـ میهن»
تشــکیل می داد و بی شباهت ب ه اندیش ه
یکسانسازی آلمان هیتلری نبود .رضاشاه
و نخبگان «ایرانی» در جهت همسانسازی
و پاکسازی اتنیکی ،کشوری متمرکز بنام
ایــران ،ملتــی بنام ایــران ،فرهنگی بنام
همه ساختند ،کە تنها
ایرانی و زبانی برای 
شامل زبان ،فرهنگ ،تاریخ و مذهب مردم
فارس بود .دیگران ب ه یکباره حذف هویت،
تاریخ ،فرهنگ و زبان شدند.
ایجاد کشــور متمرکز(یک ملت ،یک
زبــان ،یک مذهب) حذف حقوق دیگران
را ب ه همراه آور د و سرآغازی برای استقرار
دیکتاتوری نوین و عمیقتر شدن بحرانهای
پیشــین و ایجــاد بحرانهــای جدید بود.
حکومت رضا شــاه در برخورد با واقعیات
ک ه در خواســتهای ملل غیر فارس تبلور

یافت ه بود ،ب ه ســرکوب و امحای فیزیکی
روی آورد .مدرنیت ه نخبگان ک ه فاقد بنیان
فلســفی و در تضاد با واقعیت هم ه گون ه
این ســرزمین بود ،باعــث تغییر در روبنا
و شــکل و فرم لباس پوشــیدن شد ،اما
سرآغاز فروپاشــی همان سیستم نیز بود،
ک ه در سال  1979اتفاق افتاد.
ایدههای «ملت ایــران»« ،آریا تباران»،
«فرهنگ ایــران» و»میهن واحــد» ک ه ب ه
بنیان تفکر برخی از نویسندگان ،شاعران،
نخبگان سیاســی ،دانشگاهی تبدیل شده
بود و بی شباهت ب ه ایدههای هیتلر (یک
ملــت ـ یک میهن ـ یک نــژاد) نبود ،از
طریــق ارگانهایــی نظیــر اداره معارف و
فرهنگ ،ســازمان ،نهاد و ارگان فرهنگی،
هنــری ،علمــی ،مطبوعات و رســانەها
ب ه میــان مردم برده شــد .در این میان،
نخبگانی از کرد و آذری همراه همفکران
فــارس خود کتابها و مقاالتی در ایران و
اروپا در راســتای حــذف زبان ،فرهنگ و
اتنیک کرد و آذری نگاشــتند .ده ســال
بعد از هم ه این اقدامات با ظهور جمهوری
آذربایجان و کردســتان در سال  1945و
 1946سیاســت همسانسازی با شکست
روبرو شــد و کشــتار و قتل عام عمومی
بیــش از ده هــزار آذری در آذربایجان و
اعدام رهبران کرد در کردستان را در پی
داشت ،اقدامی کە منجر ب ه عمیق تر شدن
شــکاف همە سویە میان مرکز و نواحی و
سرانجام سقوط حکومت شاهنشاهی شد.
III
سیاست همسانسازی رضاشاه از باال شروع
شــد ،ب ه این امیــد ب ه پشــتوانه تاریخ و
پیشینهای نامشخص ب ه ظهور ملت ایران
و کشور شاهنشــاهی یکپارچە بیانجامد.
قبل از رضاشــاه الکساندر یونانی (اسکندر
مقدونی) در زمان تســلط بر سرزمین ماد
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و پارس( 336-323پ – م) تالشــی در
جهت همسانســازی مردمان متفاوت این
ســرزمین اعم از ماد و پارس و دیگران
نمود ب ه این امید مردمی نو پدید آید.
«هدف او تلفیق یونانی ها و پارسها بود
(در اصطالح امروزین هدف او انتگراسیون
مردمان دو سرزمین بود) .ب ه دنبال همین
هــدف در ســال  ٣۲۷قبــل از میالد از
طرفــی بخاطر عشــق و از طرف دیگر ب ه
خاطر تحقق اهداف سیاســی با رکســانا
شــازاده  Sogdianicheعروســی کــرد.
همزمان با عروســی اســکندر  ٨۰نفر از
سرکردگان سپاه یونان در یک روز با ٨۰
تن از دختران شــاهان سراسر سرزمین
پــارس ازدواج کردنــدKlassisches[ ».
 Griechenlandصفحات  ۱۶۰و]۱۶۱
تالش اسکندر نیز بسان تالش حکومت
رضا شــاە و روشــنفکران آن دورە عقیم
مانــد .بهمن ماە  )١٩٧٩( ١٣٥٧با بروی
کار آمدن حکومت اســامی ،خط بطالن
بــر روی خیالبافی نخبگان رضاشــاهی
کشیده شــد .حکومت اسالمی ک ه نوعی
از ناسیونالیسم ،شونیسم و فاشیسم را در
خود داشــت ،در رابط ه با «دیگران» همان
روش و سیاستهای رضاشاه را دنبال نمود.
IV
ســاختارحکومت اســامی ایــران ادامە
ســاختارحکومت رضا شــاە و محمد رضا
شــاە بود کە بر اســاس فــرم غربی و با
دخالــت و نظارت آنان بنا شــدە بود ،کە
اینــک بە پایــان خود نزدیک میشــود و
دیر یا زود دچار همان سرنوشت سیستم
شاهنشاهی خواهد شد .اسالمگرایان شیع ه
ضمن دشــمنی آشــکار با علم و دانش و
هنــر ،ارگانهای موازی خود را برای دینی
کردن جامع ه و مسموم نمودن ذهنها راە
انداختند و علم ،اندیش ه و فلسف ه را ضمن
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مخدوش نمودن و اســامی خواندن ،در
جهت اهداف خود بکار گرفتند کە نتیجە
آن دامن زدن بیشــتر بە بحــران فکر و
اندیشە بود.
احزاب سیاســی در ایران کە قدمت
 ١٠٠ســالە و رنگهای متفاوتی دارند و
ایدئولوژی رایــج در جهان را یدک می
کشند و ملی ،کمونیست ،سوسیالیست،
لیبرال نامیدە میشــوند ،همە سرنوشت
مشابهی در سال  ١٩٧٩پیدا کردند و بە
نوعی خود را در خیزش اسالمی یافتند
و بە دســت همان حکومت اســامی،
راندە شــدند .آنها فرزندان بلعیدە شدە
همــان انقالبی بودند کــە جانها بە پای
آن ریختند و در همان مســیری خود را
بازیافتند کە پیشــینیان آنان طی کردە
بودند .ایران و کشورهای منطقە را باید
سرزمین انقالب و شورشــهای پیروز و
شکســت خوردە نامید ،کە ریشە اصلی
همە پیروزی و شکســتها را می بایست
در بنیــاد اندیشــە نخبگان سیاســی و
احزاب آنان جستجو کرد .این امر شامل
همە احزاب سراســری و منطقەای این
ســرزمین خواهد بود ،کە هنوز از برزخ
اندیشە عبور نکردهاند.
امروز در ایران سال  ٢٠٢٢هیچ تفکر
و اندیشە سیاسی روشنی دیدە نمی شود،
ک ه راهکار سیاسی منطبق بر گوناگونی در
این سرزمین ،جغرافیا ،طبیعت و نیازهای
مردمان آنرا در خود داشت ه باشد .تفکرات
سیاســی موجود بستر فلســفی نوینی را
در خود ندارند و بر همان پاشــنە تاریخی
می چرخند کە مولد انقالب مشــروطە،
سانترالیسم رضا شاهی ،جمهوری اسالمی
بودند و «پیروزی – شکســت» حاصل آن
بود.
نیروهای سیاســی کە در آذربایجان،
کردســتان ،بلوچســتان و خوزستان در
ساڵی بیست و چوارەم
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چهل و اندی ســال گذشــتە در دو وجە
سیاســی و نظامی فعال بودەاند ،صرفنظر
از متفاوت بودنشان در نبود بنیان اندیشە
با احزاب سراســری یکی هســتند ،افت
وخیز و ناروشنی های فکری و سیاسی و
پراکندەگی آنان ،ریشە در بنیان اندیشە
نداشــتە آنان دارد ،کــە در کاراکتر افراد
سیاســی و رهبران این احــزاب انعکاس
بیرونــی پیدا کردە و می کنــد .احزاب
سراســری و احزاب منطقەای از این نظر
دو روی یک ســک ه می باشند ،همچنانک ه
سرنوشت مشابهی نیز داشتهاند.
V
آنچە در حلقە روشنفکری ایران کمترین
جایــگاە را داشــتە ،انتقــاد ،بازنگــری،
روشنگری و نقد تفکر و اندیشە و اندیشە
دینــی و الهی مردمان این ســرزمین از
دیربــاز تا ب ه امروز بودە ،کە در اندیشــە
سیاســی و اجتماعی نیز بازتاب داشــتە.
مردمانی کە رو بە آســمان داشــتە و بر
روی زمین زندگی کردەاند.
روشنگری در اروپا با اندیشیدن ،تغییر
در تفکر و اندیشە ،گذار از دین کە قدرت
سیاســی اجتماعی پیدا کردە بود ،شروع
شد و تغییر در اندیشــە جامد و ماندگار
الهی ،تغییر در شکستن دگمها ،تغییر در
فرهنگ منجمد ،تغییر در عادات و تقالید،
تغییر در نوع اندیشیدن و روی آوردن بە
فلسفە و علم را ب ه دنبال داشت و بازتابی
از وجود خدا و پیامبر نبود.
در ایــن راە بســیاری گرفتــار غضب
کلیسا شدند و سر در گرو اندیشە خویش
گذاشــتند ،نظیــر جردانو برنــو(-1548
 ،)1600گالیلو گالیلە( )1642-1564ک ه
بر ســر میز اتهام نشــاندە شد و بسیاری
دیگــر ک ه زندگــی را در تبعید ســپری
کردند .اما ســرانجام کلیسا و حکومتهای

قرون وســطایی بە عقب راندە شــدە و
شناخت جدید منطبق بر واقعیات و جهان
هستی منجر بە ساختن جهانی نو بر بستر
اندیشیدن شد .زنجیرهای بستە بر دست
و پــا ،زندگی و اندیشــە مردم پارە و راە
زندگــی آزاد باز شــد ،آن زنجیرهایی کە
هنــوز بر دســت و پا و اندیشــە مردمان
سرزمین ایران باقی است.
VI
در ایــران واقعیتهای ملمــوس و موجود
دیدە و پذیرفتە نمی شــوند ،این واقعیتها
در اندیشــە و تفکر اندیشمندان ،نخبگان
سیاســی ،نویسندگان ،شــاعران ،احزاب،
گروههای مختلف بازتاب اساسی و بنیادی
پیدا نمی کند ،گفتەهــا ،گفتگوها ،بحث
و جدلها در رســانەها از هر نوع بر بستر
تفکرات و سیاســتهای شکســت خوردە،
منجمد و ناکارا در میان همە طیفها چرخ
می خورد .طبیعی اســت انــکار واقعیتها،
فکر و اندیشــە و سیاست شکست خوردە
را بازتولید خواهد کرد و این مشکلی است
ک ه ن ه فقط ایران ،بلکە سیستم اقتصادی-
سیاســی -اداری جهان با آن روبرو است،
چرا ک ه آن بنیاد فکری قرن هیجدهم ،ک ه
جهــان غرب را دچار تحــول نمود ،امروز
بازتــاب هم ه واقعیتهــای تغییر یافتە در
جهان نیست .روشــنگری آن عصر امروز
نیاز ب ه بازنگری دارد .نیازی ک ه در ایران
و منطق ه نیز در هم ه ابعاد دیده میشود.
اینرا بطور واضــح در ناکارآمدی حکومت
اسالمی در حل هم ه بحرانهایش می توان
دیــد .مردمانی ک ه این رژیــم را آوردهاند
و آنان ک ه در این سیســتم زندگی کرده
و می کننــد اکثرا» ب ه نفــی هم ه جانب ه
این سیستم ،ایدئۆلۆژیک رسیدهاند .آنانک ه
آلترناتیــو و جایگزین سیاســی ارائ ه می
کنند ،می بایســت ابتدا جایگزینی برای
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اندیشــههای ناکارآمد تاریخ این سرزمین
ارائ ه کنند و این پروســهای اســت ک ه بر
بستر انتقاد می تواند صورت پذیرد.
VII
در این ســرزمین هیچــگاە ملت واحد،
دین واحد ،زبان واحد ،خدای واحد ،شاە،
پیامبر واحد ،رهبر واحد وجود نداشــتە
است .مردمان این سرزمین همیشە خود
را آنطور شناساندەاند کە بودەاند .در این
سرزمین شــاهان ،خانها در سرزمینهای
متعلق بە مردمــان متفاوت حکومت می
کردنــد .آذری ،کرد ،لــر ،ترکمن،عرب،
گیلک ،مازندرانی ،فارس ،آشوری ،ارمنی،
یهودی و دیگران همان هســتند کە خود
در شناســایی از خــود مــی گویند ،نه
آن هویتــی کــه از دوره ڕضا شــاه تا به
حکومت اســامی بر آنان پوشاندهاند .در
این ســرزمین هر دین باوری شیعە (،١٢
 ٥ ،٧امامــی) و ســنی (حمبلی،حنفی،
مالکی و شافعی) نیست .هر فردی فارسی
زبان نیســت .در این سرزمین یکی ملت
ایــران و آن دیگــری قوم و عشــیرە و
ایالت نیســت .جمعیت اعراب کە در ٢٢
کشــور جهان گرد آمدەاند ،بالغ بر ٣٥٠
میلیون نفر اســت که بخشی از این ملت
در این ســرزمین ســکنی دارد .جمعیت
آذری تبــاران حدود  ٣٠تــا  ٣٥میلیون
نفر تخمین زدە میشــود که بخشــی در
آن ســوی مرز هســتند ،جمعیت کردها
بالغ بر  ٥٠میلیون در جهان تخمین زدە
میشود %20 ،از آن در شرق سرزمینشان
هســتند .بلوچ ،ترکمن ،گیلک و دیگران
پارەهای تن این و آن نیســتند ،پاره تن
خودشان هستند که به رسمیت شناخته
نشــدهاند .این مردمان را آنطور کە خود
می گویند بایــد پذیرفت .این مردمان را
باید بر اساس درک خودشان از خویشتن
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خویش پذیرفت نه برعکس.
پیروان آیین زرتشــت ،مانی ،زروان،
یارسان ،موسا ،عیســا ،محمد ،بهاءاللە ،و
دیگران نمی توانند و نمی خواهند زندگی
و باورشان از طرف پیروان مذهب دیگری
تعیین شود .متکلمین بە زبانهای مختلف
کە ادبیات ،فرهنگ و تاریخ خود را دارند،
نمــی خواهند زبان و هویــت خود را بە
فراموشی بسپارند و آن شوند کە نیستند.
اینها و بسیاری دیگر واقعیات مردمان این
سرزمین است .چشم بستن بر این واقعیات
دشــمنی با ضمیر خــودآگاە و ناخودآگاە
خویش و ویرانی خویشتن خویش از درون
و غصب حقوق دیگری است.
VII
قانون اساســی در این سرزمین هیچوقت
بازتاب خواستهای مردمان همە گونە این
ســرزمین نبودە و هیچ غیر فارس و غیر
شیعە و غیر مسلمان هویت خود را در این
قوانین باز نیافتە اســت .در این سرزمین
در هیــچ دورەای اتحــاد فکر ،اندیشــە،
فرهنگ ،زبان ،دین وجود نداشــتە است،
حتا اتحادهای سیاسی هم پایدار نبودە و
مردمان مناطق خودمختار سیاســت خود
را پیش بردەاند .امروز حتا در میان مردم
یا مردمان فارس هم اتحاد فکر و اندیشە،
اتحاد سیاســی ،اتحاد مذهبــی و دینی
وجود ندارد ،ک ه ناشــی از درک متفاوت
افراد و گروەها از پدیدههاست .پدیدهها را
آنطور کە هستند باید شناخت و پذیرفت.
انســان با تمامی وجوهاتــش یک پدیده
است .سرزمین با تمامی رنگهایش پدیده
دیگری است .انسان ،طبیعت و سرزمینها
متفاوت هستند ،این تفاوتهارا باید پذیرفت
و ارزشهای آنرا پاس داشت و ب ه رسمیت
شــناخت .حذف پدیدهها سرانجامی جز
شکست نخواهد بود.
ساڵی بیست و چوارەم

بەهاری 2722

IX
آنچە در ســال ( ١٩٢٥بر ســر کارآمدن
رضاشاه) و سال ( ١٩٧٩برسرکار آمدن
حکومت اســامی) اتفاق افتاد ،تکرارپذیر
نیســت .تکرار تفکرات فرسودە کە از زبان
بســیاری از نخبگان سیاسی امروز شنیدە
میشود ،بە انشقاق اندیشە خود آنها بیشتر
کمک خواهد کرد ،کە اینهم ناگزیر است،
چراکە تاریخا» این نیروها خود زمینە زوال
و شکست خود را فراهم کردەاند.
مردمــان فارس و غیر فــارس تجربە
تاریخی خود را دارند و نمی توان بشــکل
مصنوعــی این تجربــە را از آنان گرفت و
تجربــە دیگری را بە آنــان تحمیل کرد،
همچنانکە بومیان آمریکا ،کانادا ،استرالیا
و آفریقا تباران آمریــکا علی رغم تمامی
ســرکوب و محرومیتها آن دگری نشدند،
کە انتظــار میرفت .تضادهــا ،اختالفها و
گوناگونیهــا باعث می شــوند مردمان راە
مستقل خویش را در پیش گیرند ،تجربە،
هویت و نیازهای خود را پیدا کنند .باهم
بودن فلسفە و درک مشترک را می طلبد.
X
غرب بــە مثابە یــک سیســتم فکری-
فلســفی -اقتصادی -سیاسی -صنعتی در
ســیصد سال اخیر بر بیشــترین منابع و
فراوردەهای کرە زمین دسترسی داشتە و
در پانصد سال گذشتە استیالی سیاسی و
نظامی و اقتصادی خود را در بیشتر نقاط
مختلف جهان گســترش داده و امروز در
برابر خود ،نیروهایی را می بیند کە قدرت
آنرا پیدا کردەاند ،در همە زمینەها با آنان
رقابــت کنند و دیگر نمی توان در زندگی
سیاسی -اقتصادی -صنعتی ،علم و تکنیک
در جهــان آنها را حذف و یا نســبت ب ه
آنان بی توج ه بود .حضور نیروهای جدید،
انکارناپذیر است و واقعیت امروز جهان را

بازتــاب میدهد .این واقعیــت را باید باور
به اندیشهای منطبق بر
نمود که انســان 
واقعیت امروز برای حل مشکالت و مسائل
جهان نیاز دارد.
ایــران هــم با وضــع مشــابهی در
محــدودە جغرافیای خود روبرو اســت.
تضادهــای حل نشــده تاریخــی کە در
گسست سیاسی -اقتصادی -اجتماعی-
فرهنگــی -اتنیکــی -مذهبــی -زبانی
بازتــاب یافتەاند و ریشــە در بنیاد تفکر
و اندیشــە دارند ،کل سیستم حکومتی
– سیاســی -اجتماعــی و اقتصادی را
بە بن بست رســاندە است و نسخەهای
سیاسی -فکری موجود پاسخگو نیستند
و خود عامل بحران هستند .مردمان این
سرزمین دیگر مردمان هزارههای پیشین
و حتا سالهای (١٩٢٥کودتای رضاخان)
و ( 1979غصب حکومت توسط خمینی)
نیستند ،آنها تغییر کردە و آگاە بە حقوق
خویش هســتند و نمی تــوان آنها را بە
زور قانون ،خشــونت دولتی و ترفندهای
سیاســی و غیرسیاســی و تئوریبافی و
ارجاع دادن بە تاریخ و گذشتە ناروشن و
«نژاد» وملت سازی مصنوعی از حقوق و
حضورسیاسی محروم کرد و حق انتخاب
سیاســی اجتماعی فردی و عمومی را از
آنــان گرفت .هر فرد و هــر جمع و هر
ملتی خود سرنوشــت فــردی جمعی و
ملی خود را تعیین خواهد کرد .جهان،
منطقه و مردمان نیز دچار تغییر شدهاند.
ایــن تغییر را باید باور داشــت و به آن
پرداخت .هر تئوری ،اندیشه و سیاستی
که در تضاد با حق انتخاب و حق تعیین
سرنوشــت فرد ،جمع و ملتــی در این
ســرزمین باشــد ،همان راهی را تجربه
خواهد کرد که گذشــتهگان با شکست
خود تجربه کردند .اندیشــه و سیســتم
بحــران زا نطفه زوال خــود را در درون
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خود می پروراند.
XI
روشــنگری در اروپا بە مثابە اندیشــە و
فلسفە بر بســتر انتقاد استوار بود .انتقاد
از دین ،اجتماع ،تفکر ،اندیشــە ،انســان،
ایدئولوژی ،فرهنگ ،روابط میان انســانها،
روابط حکومت و مردم ،کلیســا و مردم،
اخالق ،تربیت ،علم و دانش .روشــنگری
هم در اروپا و هم در آمریکا باعث تغییرات
بنیادی در اقتصاد ،سیاســت ،حکومت و
دید مردم و نخبگان سیاســی و سیستم
سیاسی حاکم شــد .مردم و جایگاە آنان
در سیاست و شرکت در سرنوشت خویش
و همچنین حقوق انســان اعم از زن مرد
و کــودک از نو تعریف شــد و در قوانین
اساســی و زندگی بازتــاب پیدا کرد .این
پروســە نیز امروز با مشکالت و بحرانهای
همە سویە روبرو است .گرسنگی ،بیکاری،
بیمــاری ،جنگ ،ویرانی ،تغییرات جوی و
ویرانی طبیعت و ســوانح ویرانگر ،آوارگی
و کوچ میلیونی انسانها ،بحرانهای سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی همە و همە تصویری
متفــاوت از قرون گدشــت ه را بازتاب می
دهند و انسان را بە این سو رهنمون می
شوند کە باید تغییراتی در تفکر و اندیشە
خود نســبت بە طبیعت ،جانوران و کلیت
کرە زمین و خود انسان صورت بدهد.
بازتاب روشنگری اروپا در جهان منجر
بە تاســیس کشورهای جدید و حکومتها
در فرم نوین شد ،کە در اکثر این کشورها
منجــر بە تغییر بنیادی فکر و اندیشــە و
تغییر تســلط و دیکتاتوری نشد ،هرچند
نوعی سیســتم پارلمانــی و انتخابات در
جریان بود .این حکومتها بازتاب ماهیت و
عملکرد ایدەها و اهداف روشنگری در اروپا
نبودند و پایدار نماندە و مدام دســتخوش
انقالب و شورش ها شــدند ،نظیر ایران،
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ترکیە ،عراق و بسیاری از کشورهای آسیا،
آفریقا ،آمریکای التین.
در ایران صد ســال اخیــر انتقاد در
همە عرصەها بە عنوان بازتابی از اندیشە،
آزادی و حقــوق انســان پذیرفتە نشــد.
منتقد در طول صد سال ،با زندان ،اعدام
و محرومیتهای اجتماعی روبرو شد و برای
بر دار کشــیدن ،زندانــی کردن و محروم
نمودن ،دیــن ،ایدئولوژی ،قانون ،فرهنگ
اجتماعی و فرمان حاکمان بکار گرفتە شد
و در طول صد سال اخیر در قالب حکومت
و نهادهایش بــە زندگی خود ادامە داد و
تغییر قالب از سلطنت بە جمهوری از نوع
اسالمی آن بر بستر پارلمان ،شورا و غیرە،
منجــر بە درک وتفکر و اندیشــەای نو
کە انســانها نیازهای خود را در آن بازتاب
بیابند ،نشد .آیندە هم با تغییر قالب از هر
نــوع ،منجر بە تغییر بنیادی ک ه آزادی و
احقاق حقوق همە انســانها از هر طیف را
بە همراە آورد ،نخواهد شد.
روشنگری و مدرنیت ه در ایران بر بستر
احترام بە دیگری و پاسداری از حقوق فرد
صرفنظر از تعلقــات اجتماعی ،فرهنگی،
اتنیکــی ،زبانی ،باور و اندیشــە ،واقعیت
پیدا نکرد و قالبهای حکومتی و سیاســی
هم رل صنعت مونتاژ در سیاست را پیدا
کردند و مشــکل تاریخــی و ماندگار این
سرزمین و مردمان آنرا حل نکردند .تغییر
ساختار سیاسی در سرزمینی کە از هر نظر
ناهمگون می باشــد و ب ه غلط ایران واحد
با ملتی واحد نام گرفتە است ،اگر بازتاب
فکر و اندیشــە و نیاز و خواستهای تمامی
مردمان این ســرزمین نباشــد و آزادی و
احقاق حقوق همە آحاد آن و حق انتخاب
فرد و جمع بر سرنوشــت خویش در سر
لوحە آن نباشــد و فرد نتوانــد خود راە
خــود را در زندگی انتخاب کند ،آیندەای
نمیتوان برای آن پیشبینی کرد.
ساڵی بیست و چوارەم
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انقالب در این ســرزمین می بایســت در
فکر و اندیشــە صورت مــی گرفت نە در
تعویــض قالبهــا .رهائی از اندیشــههای
ناکارآمد گذشــت ه و پذیرش اندیشــە بر
بســتر احقاق حقوق همە بدون اعمال هر
نوع تبعیض نســبت بە انســانها و بدور از
اســتثمار طبیعت و تمامــی جانورانی کە
حق زندە بودن بسان انسان را دارند ،می
تواند امیدی برای ادامە حیات و آزادی و
آزاد زیســتن را بــر روی کرە خاکی نوید
دهد.
سرزمینی کە ب ه غلط ایران نام گرفتە،
انتخــاب مردمــان آن نبودە و ســرزمین
رهائی و آزادی و برابر حقوقی و یکســانی
انسانها نبودە و نیست .ماندگاری آنرا نمی
توان بە مشــیت الهی ،بە تاریخ مجعول و
ناروشن ،بە خواست این طیف و آن طیف
ارجاع داد .مانــدگاری هر پدیدە و تغییر
آنرا انسانها خود تعیین خواهند کرد .آنچە
در سال (١٩٢٥حکومت متمرکز رضاشاە)

اتفاق افتاد پیش شــرطی برای رســیدن
بە آزادی و احقاق حقوق باشــندگان این
سرزمین نبود .سرنوشت سرزمین و انسان
را باید ب ه انسانهای همان سرزمین سپرد.
XII
انســان بودن و انســانی زیســتن و باهم
زیستن از اندیشە و با اندیشە آغاز خواهد
شد .عصر ویرانیها کە انسان عامل آن بود،
می بایست پایانی داشــتە باشد .زمین و
جغرافیا آنگاه قابل احترام هستند ک ه هم ه
مردمــان در آن آزاد و برابر حقوق بتوانند
زندگی کنند .سرزمینها متعلق بە مردمان
هستند ،مردم هر ســرزمینی می بایست
خود در مورد سرزمین و نوع زندگی خود
تصمیــم بگیرند ،این حق را پاس بداریم-
حقی کە از بومیان آمریکا ،استرالیا ،کانادا،
مزوپوتامیا و بسیاری از کشورهای آسیا و
آفریقا بنام تمدن ،آیین ،برتری نژادی و با
هدف استیالیافتن ،غصب شد.
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دێمۆکراسی؛
ڕێگایەکی کەم تێچوو بەرەو سەربەخۆیی
بیریار ژاوەرۆیی

ئەم وتارە دەیهەوێت لە چوارچێوەی سیاسەتی کردەوەییدا تیشک
بخاتە سەر ڕوانگەی ئەو ڕەوتە لە سەربەخۆییخوازان کە دێمۆکراسی
و فێدرالیزم لە دژی سەربەخۆیی دەزانن .ئەوانەی ئێستا وەک
سەربەخۆییخواز خۆیان ناساندووە و بانگەوازی بۆ دەکەن ،بەاڵم
بێجگە لە بانگەوازەکە هیچ پالنێکی کردەوەییان بۆی نییە ،کە
ئەگەر ئەمە ویستی زۆرینەی خەڵکی کورد بێت جێبەجێ بکەن.
ئاخۆ چۆن سەربەخۆیی دەستەبەر دەکەن؟

ئەم وتارە تیشکێک دەخاتە سەر ئەوەی کە
'فێدراڵ دێمۆکراســی بۆ ئێران' کە لەالیەن
هەنــدێ لە حیزبــە کوردییەکانــەوە باس
دەکرێــت ،دواییــن ئامانجــی بزووتنەوەی
کوردی نییە ،بەڵکــو ڕێگایەکی ناچارییە بۆ
تێپەڕبوون بەرەو سەربەخۆییی کوردەواری.
ڕوانگەیەکی ســتراتیژییە کە لــە نەبوونی
دەسەاڵت و هێزی تەواو بۆ دەستەبەرکردنی
سەربەخۆیی ،لەبەری گیراوە.
دیارە نووســەری ئەم وتارە لە ڕوانگەی
تاکەکەســییەوە وەک خــۆی بــە تەواوی
ســەربەخۆییخوازە و پێکهاتنــی دەوڵــەت
یــان دەوڵەتانی کــوردی بە مافــی گەلی
کــورد دەزانێــت و ،تەنیــا گەلــی کورد و
خەڵکی کــوردەواری[ ]١بە خاوەنی ئەو مافە
دەزانێــت کە لەســەر چارەنووســی خۆی
بڕیار بــدات .گەرچی خەباتــی لەمێژینەی
هەندێ ڕێکخراوی کــوردەواری لە بەرانبەر
دەوڵەتانــی داگیرکەر بە هەمــوو هێزیانەوە
هــۆی مانــەوەی بزووتنــەوەی سیاســیی
کوردی بووە ،بەاڵم هیچ کەس ،گرووپ یان
ڕێکخراوێک بەتەنیا ناتوانن لە جێی خەڵکی
کورد بە گشــتی بڕیار بدەن .لەم پێناوەشدا
لەگەڵ کارکــردن بــۆ بەهێزکردنی هزر و
وێژمانی ســەربەخۆییخوازییە وەک بنەمای
بزووتنەوەی کوردی .بەوەشــەوە ،نووســەر
سیاسەت لە کردەوەدا بە پێی هێز و توانا و
بەدوور لە هەست و سۆزی پەتی دەبینێت.
دیارە هەست و ســۆزیش بۆخۆیان پاڵپشت
و هێزن بــۆ جووڵە و کــردەوە ،بەاڵم ئەوە
بۆ الیەنــی بەرانبەریش هەیە و لە کۆتاییدا
لە کەشــی نادێمۆکراتیکدا هێــز دەتوانێت
یەکالکەرەوە بێت ،وەک تا ئێستا بەداخەوە
لە کوردەواریدا وەها بووە .بۆیە ،لە بارودۆخی
ئێستاکەدا سیاسەت بەوەی دەزانێت کە بە
کەمترین تێچوو زۆرترین قازانج دەســتەبەر
بکرێــت و لــە نەبوونی هیــچ دەرەتانێکدا
ڕێگایەک بکرێتەوە .لەو ئاراستەدایە کە هەوڵ

بۆ دابینکردنی دێمۆکراســیی ڕاستەقینە و
جەخت لەســەر مافی مــرۆڤ بە ڕێگایەک
دەزانێت کە کەمتریــن تێچووی دەبێت بۆ
گەیشتن بە چارەی خۆنووسین و لە ئاکامدا
ڕۆشتن بەرەو سەربەخۆیی.
دیــارە ســەربەخۆییخوازی لەنــاو
بزووتنــەوەی کوردیدا شــتێکی تازە نییە و
هەر لە ســەرەتاوە هەبووە ،بــەاڵم هەر بەو
هۆیەوە کە ئێستاش هەیە ،واتە دوژمنانێکی
نادێمۆکراتیکــی خــاوەن دەوڵەتــی بەهێز
و پڕچەکوچــۆڵ ،نەیتوانی ســەرکەوێت و
بەرەبــەرە بە تێگەیشــتن لــەو نابەرابەریی
هێــزەدا بیرۆکەکانی تر وەک خودموختاری
و دواتر فێدڕاڵی لە واڵتانێکی دێمۆکراتیکدا
بەســەر بزووتنەوەکەدا زاڵ بوو و ڕاستەوخۆ
باســی ســەربەخۆیی نەدەکرا .لەڕاســتیدا
ئەو بیرۆکانەش هیــچ کات وەک بیرۆکەی
کۆتایــی ڕەچاو نەدەکــران ،بەڵکــو وەکو
قۆناخــی گواســتنەوە بەرەو ســەربەخۆیی
دەبینــران .ڕەنگــە ،زۆرینــەی گەلی کورد
ســەربەخۆییخواز بن ،چ ئەوانەی لە ڕێگای
دێمۆکراســییەوە بۆی دەچــن ،چ ئەوانەی
تر .بەاڵم تا ئێســتا النیکــەم لە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان ،ئەو ئازادییــە نەبووە کە گەلی
کــورد خۆی بڕیــار بــدات و دیاریش نییە
لە داهاتوودا لە ڕێفراندۆمی ســەربەخۆییدا
دەنگیان چــی دەبێت ،ئاخــۆ بزووتنەوەی
ســەربەخۆییخوازی سەردەکەوێت قەناعەت
بە گەل بهێنێت یان نا .دیارە کەس لە جێی
کەس ناتوانێت بڕیار بدات.
هەرچۆنێک بێــت ،ئەم وتارە دەیهەوێت
لــە چوارچێــوەی سیاســەتی کردەوەییدا
تیشــک بخاتە ســەر ڕوانگەی ئــەو ڕەوتە
لە ســەربەخۆییخوازان کە دێمۆکراســی و
فێدرالیزم لــە دژی ســەربەخۆیی دەزانن.
ئەوانــەی ئێســتا وەک ســەربەخۆییخواز
خۆیان ناســاندووە و بانگەوازی بۆ دەکەن،
بەاڵم بێجگە لــە بانگەوازەکە هیچ پالنێکی
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کردەوەییــان بــۆی نییە ،کــە ئەگەر ئەمە سەرانسەر دیکتاتۆرییەت و ملهوڕیی الیەنی
ویســتی زۆرینــەی خەڵکــی کــورد بێت بەرانبەر و لەبەرچاوگرتنی ئاســتی گەشەی
جێبەجــێ بکەن .ئاخۆ چۆن ســەربەخۆیی دێمۆکراسی لەواندا ،پێویستە لە یاسادا ئەوە
[]2
دەستەبەر دەکەن؟ شەڕی بۆ دەکەن؟ بە چ بسەپێنرێت کە گەالن خۆیان بڕیار بدەن.
لــەو ســااڵنەی دواییــدا بیــری
هێز و توانایییەک؟ ئاخۆ هێزی تێکشکاندنی
ئەو دەوڵەتانەی ڕۆژهەاڵتی ناوینیان هەیە و سەربەخۆییخوازی زیاتر گەشەی سەندووە.
ئاخۆ زلهێزە پاڵپشــتەکانی ئەو دەوڵەتانەیان لــەو پەیوەندییــەدا ،دوو ڕەوت دەبینرێت.
بــەو قەناعەتــە گەیانــدووە و ئــەوان لە ڕەوتێــک کە زیاتــر ڕووی کردووەتە کاری
بەرژەوەندیی خۆیان دەســت دەکێشــن بۆ هزری بۆ دابینکردنی پاڵپشتییەکی بەهێزی
پاڵپشــتی لەمان؟ و زۆر پرســیاری تر کە تیۆریــک و ئاگادارکردنــەوەی نەتەوەیی و
وەاڵمێکیان بۆ نییــە .ئەگینا ئەگەر بە حەز دژەکۆلۆنیالیســتی کە زیاتــر لەناو توێژی
بێت ڕەنگە زۆربەی ئەو ســەرکردانەش کە ئاکادێمیسییەنی کورددا دەبینرێت .ڕەوتێکی
باسی دیمۆکراســی و فێدراڵی دەکەن ،زۆر تر هەندێ الیەنی سیاسین کە بە ڕاشکاوانە
و ڕاستەوخۆ ســەربەخۆیییان
خولیای سەربەخۆیی بن .دیارە
ڕەخنەی ســەربەخۆییخوازان چ ئەوانەی لە ڕێگای کردووەتە دروشــم و ئامانجی
ڕێکخراوەکانیان و بانگەشــەی
لەسەر هەندێ بڕیاری سەرکردە
دێمۆکراسییەوە بۆی
دەچن ،چ ئەوانەی
بۆ دەکــەن .ڕەوتــی دووەم و
کــوردەکان و بەشــدارییان لە
ئێستا
تا
بەاڵم
تر.
بەشــێک لــە ڕەوتــی یەکەم
هەنــدێ پەیمان و کۆبوونەوەدا
بەجێیە و ئەو سەرکردانە نابێت النیکەم لە ڕۆژهەاڵتی ڕێگەکانــی تــری دابینکردنی
هیچ کات ڕێگای چوونی گەلی کوردستان ،ئەو ئازادییە چارەی خۆنووسین واتە جەخت
کورد بەرەو سەربەخۆیی داخەن ،نەبووە کە گەلی کورد لەسەر دێمۆکراسی و فێدرالیزم
خۆی بڕیار بدات
کە پالن و بەرنامەی زۆرینەی
ئەگەر ئەو مەرجە قبووڵ بکەن
و دیاریش نییە لە
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتە ،بە باش
و لــە یاســای بنەڕەتیدا مافی
داهاتوودا لە ڕێفراندۆمی
جیابوونــەوەی ناوچــەکان لە سەربەخۆییدا دەنگیان نازانن و جــار وایە بە توندیش
هەڵوێستی لە بەرانبەردا دەگرن
ڕێــگای یاســایییەوە ڕەچــاو
چی دەبێت
و بە جۆرێ فێدراڵ دێمۆکراسی
نەکرێت ،هەنگاوێکــی ناتەواو
بــە جێگرەوەی ســەربەخۆیی
بەرەو دێمۆکراســی لــە ئێران
نراوە .هەرچەند قبووڵکردنی دێمۆکراســیی دەزانن .ئەم بەشــە لە ســەربەخۆییخوازان
ڕاســتەقینە لــە خۆیدا ،ئەگــەر الیەنەکان دێمۆکراسی و فێدراڵیزم نەک لە ئاراستە و
خاوەن زەین و کردەوەی دێمۆکراتیک بن ،ڕیزی سەربەخۆییدا بەڵکو وەک لەمپەر و لە
پۆتانســییەلی ســەربەخۆییی تێدایە ،لەبەر بەرانبەر ئەوەدا ڕاڤەیان دەکەن ،لە کاتێکدا
ئەوەی دێمۆکراســی لە پلەی یەکەمدا بەو النیکەم لە باری تیۆریکەوە وەها نییە .بێجگە
واتایەیە کە هیچ کەس و گرووپێک ناتوانێ لەوەی کــە خودی چەمکی دێمۆکراســی
لە جێی کەس و گرووپی تر بڕیار بدات ،وەک وەک لە ســەرەوە ئاماژەی کــرا ،لە ناخدا
چۆن خەڵکانی تری کەنەدا ڕێگە بە خۆیان هەڵگری ســەربەخۆییی تاک و گرووپەکانە
نادەن کە لە جێی کێبێکییەکان بڕیار بدەن و کەسانێک کە خۆیان بە دێمۆکرات بزانن،
و دایانناوە کە لە ڕێگای ڕێفراندۆمەوە خۆیان ڕێگە بــە خۆیان نادەن لــە جێی کەس و
بڕیار بدەن .بەوەشــەوە ،بــە هۆی مێژووی گرووپی تــر بڕیار بدەن ،پێناســەی واڵتی
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فێدراڵیش جیاوازە لە یەک بەش/یەکپارچە.
لە واڵتی فێدراڵدا یەکەکان بەرابەرن و هێزی
خۆیان لە یاســای بنەڕەتی وەردەگرن نەک
لە حکومەتی ناوەندی .هەروەها سیستەمی
فێدراڵ دێمۆکراتیک لە یاســای بنەڕەتیدا
ڕێگەی یاسایی بۆ هاتنە ناو و چوونەدەرەوەی
یەکەکان دیاری دەکات .بەپێچەوانەوە ئەدی
ئەوە دێمۆکراتیک و فێدراڵ نابێت .بۆ وێنە
واڵتێکی وەک ســپانیا وێرای ئەوەی کە بە
واڵتی خودموختارییەکان ناسراوە ،واڵتێکی
فێدراڵ نییە ،چۆنکە لە یاسادا وەک "یەک
پارچــە" ناســراوە و دەســەاڵتی کۆتاییی
یەکەکان لە دەستی حکومەتی ناوەندیدایە،
بۆیە ڕێگەی بە ســەربەخۆیی کاتاالن نەدا.
هەر لەو کاتەشــدا ،ئەوە خۆی پیشاندەری
ناتەواویی ئەو دێمۆکراسییەیە کە لەوێدایە.
ڕاســتییەکەی لە واڵتێکی وەهادا بناخەی
دێمۆکراســیی ڕاســتەقینە فێدراڵییەتە بۆ
ئەوەی کە ڕەچاوی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیی
واڵتەکــە بکرێت و هــاوکات بەرگیری لەو
جۆرە ڕاوەســتانە لە بەرانبەر دەنگی خەڵک
و سەرکوتکردنی بکرێت .هەرچۆنێک بێت،
ئەو جۆرە بۆچوونانەی سەربەخۆییخوازەکان
داخســتنی ڕێگا و دەرگاکانی تری ڕۆیشتن
بەرەو ســەربەخۆیییە .بەم کارەیان ،بازنەی
ســەربەخۆییخوازان تەســک دەکەنــەوە و
بــە جــۆرێ ئەوانی تــر لە ڕیــزی خۆیان
دەردەپەڕێنــن .بەپێچەوانــەوە ،دەبووایــە
وێژمانێــک ڕێــک بخەن کە لــە بەرگریی
هێزەکانــی تریــش بێــت و لــە ئەگەری
داهاتوویەکی فێدڕاڵ دێمۆکراسیدا هەموویان
خۆیان لە پانتاییی ویســتی ســەربەخۆییدا
ببیننەوە .ئەو جۆرە هەڵوێســتەی ئەوان لە
خۆیدا جۆرێ بێمتمانەیی بە هێزی خۆیانی
تێدایــە و ترس لــەوەی کە لــە داهاتوودا
تەنانەت لــە کۆمەڵگایەکــی دێمۆکراتیکدا
نەتوانــن بزووتنــەوەی ســەربەخۆیی
ســەربخەن .کەچــی پێویســتە هیوادارتر

و بەهێزتر لــەوە دەرکــەون و تەنانەت لە
داهاتوودا بــە ئەندامەتی لە حیزبەکان باڵی
ســەربەخۆییخواز لەوانــدا بەهێزتر بکەن و
سیاسەت و ویستی حیزبەکان بگۆڕن .یان،
وەکوو حیزبــی ســەربەخۆییخواز وەک لە
کێبێک ،ســکاتلەند و ...هەیە بتوانن چاالک
بــن و ،وەک ســەرکردایەتیی بزووتنەوەی
ســەربەخۆیی ،باڵــی ســەربەخۆییخوازیی
حیزبــەکان و الیەنگرانیــان بکێشــنە نێو
بزووتنەوەی سەربەخۆیییەوە.
ئەو ڕێکخراوە سیاســییانەی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان کە یەکەناســن و یەک ڕێگا بۆ
سەربەخۆیی دەناسن ،دیارە هێزی سەرەکیی
زۆربەیان لــە ئەورووپایە (ڕەنگە هەندێکیان
بــارەگا و چەند کەس و پێشــمەرگەیان لە
کوردســتانیش هەبێــت) ،هەروەها هەندێ
تاکــی تریــش کــە کاری تیۆریــک یان
ئاگاییبەخشــی دەکــەن ،بە ڕوونی باســی
ڕێگای دەستەبەرکردنی ئەم سەربەخۆیییە
ناکەن و جار وایــە خۆیان لە دژی دیکەی
الیەنــە کوردییەکان پێناســە دەکەن و بە
توندترین شــێواز هەڵوێست دەگرن .وێڕای
هاوارکردن لە جێیەوە و دەربڕینی ویســت
و داخوازیی خۆیــان ،دیار نییە بەردەنگیان
کێیە؟ ئەگەر دەوڵەتانی داگیرکەر کە دیارە
گوێ نادەنێ و بەو هێز و توانا سەربازییەوە کە
هەیانە ،هەمیشە بە سەرکوت و توندوتیژی
وەاڵم دەدەنــەوە .ئەگەر گەلی کوردە ،گەلی
کوردیش خۆی ئەگەر ڕێگەی پێ بدرایەت،
ئەوە لەمێژە دەنگی بە ســەربەخۆیی دابوو.
ڕەنگــە لە هەموو گەلێکیــش زیاتر خوێنی
لەو ڕێگایەدا دابێت و ســەرنەکەوتووە .بۆیە
تا هەلێک نەڕەخســێت کە هێزی ئاپۆرەی
گەل بجووڵێت و تێچووی کەمتر بێت بۆی،
هیوایەک نییە لەو بارودۆخەدا کە سەرکوت
لەوپەڕی خۆیدایە و بە هاواری ســەر تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان گەلی کــورد ڕاپەڕێت و
بەتەنیایی دەوڵەتی ئێران تێک بدات .ئەگەر
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دەیانەوێت دەنگیان بــە دەرەوە بگەیەنن و
هێزی پاڵپشــت بدۆزنەوە ،لە سیســتەمی
نێودەوڵەتیدا دەوڵەتەکانــن حوکم دەکەن
و ئــەوان لەگــەڵ دەوڵەتانــی داگیرکەردا
دانوســتانیان هەیە .دیســان بــە کردەوە
هیچ دەوڵەتێــک بەرژەوەندیی خۆی ناخاتە
مەترســییەوە بۆ گرووپە بێدەوڵەتەکان کە
هێــز و توانای بەرچاویــان نییە .نموونەش
پاڵپشــتیی واڵتانــی ناتۆ لە یەکتــر و ئەو
لێکتێگەیشــتنە نوێیەی نێوان سێ واڵتی
تورکیا ،ســوید و فینالندە لە بەرژەوەندیی
تورکیــای داگیرکەر و لە زیانی گەلی کورد.
یان ،وێڕای ئەو هەموو کردەوە دژەمرۆیییەی
کۆماری ئیسالمیی ئێرانی داگیرکەر ،دیسان
هەموو واڵتــەکان بە جــۆرێ پەیوەندییان
لەگەڵــی هەیە .هەرچۆنیک بێت ،وەاڵمێکی
ژیربێژانەیان نەبووە کە چۆن لە ئەورووپا و لە
دەرەوەی کوردســتانەوە دەتوانن کوردستان
سەربەخۆ بکەن؟ بە چ هێز و توانایییەک؟
وەک ئاماژە کرا دیارە کەس و الیەنی تریش
هەن کە لە بــاری تیۆریکەوە لــەو بوارەدا
کار دەکەن کــە ئەمە جێی خۆیەتی ،بەاڵم
کەس ،گرووپ یان حیزبێ کە ڕاســتەوخۆ
و ڕاشــکاوانە باســی لەبەرگرتنی سیاسەتی
سەربەخۆیی دەکات لە ڕێگای شەڕەوە هەر
جۆرە بۆچوونێکی تر بە دژی ســەربەخۆیی
دەزانێت ،بێ ڕەچاوکردنی الیەنە سیاســی
و کۆمەاڵیەتییەکانــی و ڕەچاوکردنی هێزی
خــۆی جێــی پرســیار دەبێت کــە چۆن
دەیەوێت کوردســتان سەربەخۆ بکات .ئەوە
ڕەنگــە بۆ باشــوور بــڕێ ژیربێژانەتر بێت،
بەاڵم بــۆ ڕۆژهەاڵت چلۆن؟ ئــەم الیەنانە
لەالیەکــەوە دیــار نییــە کە بــە چ هێز و
توانایەکەوە دەیانەویت ســەربەخۆیی دابین
بکەن ،لەالیەکی تریشــەوە بــە هەڵگرتنی
دروشمی ڕاستەوخۆی سەربەخۆیی بە جێی
دێمۆکراسی ،ڕێگای هاوکاری و کاریگەرییان
لەســەر دیکەی دژبەرانی ئێران و هەروەها
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هەندێ لە الیەنە کوردییەکانیان لە خۆیان
داخســتووە .واتە بوارێکی هاوبەشیان بۆ کار
پێکەوە نەهێشتووەتەوە و دیارە لە کردەوەشدا
بەتەنیــا هیچیان پێ ناکرێــت .گەرچی بە
گشــتی هەبوونی ئەم الیەنانە باشــترە لە
نەبوونیان بەتایبەت بۆ داهاتووی کوردستان،
بە کــردەوە لە ئێســتا و لــەم بارودۆخەدا
پانتاییی جووڵەی خۆیان بەرتەسک و الوازە
کردووەتــەوە .لەکاتێکدا ئەوان دەبێ خۆیان
وەک هێزی تەواوکەر و لە بەرەیەکدا لەگەڵ
دیکــەی الیەنە کوردییــەکان بزانن ،وەک
باڵێکی بزووتنەوەی کوردی کە لە داهاتوودا
دەتوانن ببنە باڵی زاڵی سیاسەتی کوردی.
سەربەخۆییخــــــــــــوازانی دژبەری
دێمۆکراســیخوازان باســی ئــەوە دەکەن
کــە ئێران ناکرێ بە دێمۆکراســی و فارس
بیری ناگۆڕدرێت ،و هەوڵی بە دێمۆکراتیک
کردنیان بــێ قازانجە .یان ،بۆچی کورد کە
سەربەخۆیی دەوێت ئەو هەوڵە بدات و ئەوە
ئەرکی هێزە کوردییەکان نییە .ســەبارەت
بەم شێوازە هۆهێنانەوە ،سەرەتا ڕەنگە باشتر
بێت کێشەکان بە شێوەی پێکهاتەیی نەک
ماکخوازانە ســەیر بکرێن ،چونکە دیاردەی
فاشیست بوونی فارس و ئەوەی کە خاوەن
زەینی دێمۆکراتیک نین ،دیسانەوە بەرهەمی
بارهێنان لە سیســتەمێکی نادێمۆکراتیکدا
بــووە .دووەم ،ئەمــە کــە ئێــران و فارس
هەڵگری دێمۆکراسی نین ،بە واتای کێشە لە
دێمۆکراسیدا نییە کە دێمۆکراسیخوازەکان
داوای دەکەن .ڕاســتییەکەی کێشــەکە بە
دێمۆکراتیک کردنی ئێــران و فارس نییە،
بەڵکو دۆزینــەوەی ڕێگایەکی کردەوەیی تر
و کەم تێچووترە بۆ گەیشــتن بە مافەکانی
کورد .دێمۆکراسی لێرەدا وەک ڕێگاچارەیە،
ئەگینا خودی ســەربەخۆیی گەر دەستەبەر
بکرێــت ،دێمۆکراتیکترین مافــە بۆ گەلی
کــورد .کــورد هــەوڵ دەدات یاســایەکی
دێمۆکراتیک ســەروەر بێت و حکومەتێک
ساڵی بیست و چوارەم
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بە بەشداریی بەرابەریی هەمووان نەک تەنیا درێژەی هەبێت ،ئەوە دیارە بێجگە لە شەڕ
فارس بێتە ســەر کار کە تێچووی گەیشتن چارەیەک نییە .لێرەدا ئەدی دێمۆکراسییەک
بە مافەکانی کەمتــر ببێتەوە .ئەو هەوڵەش لە گۆڕێدا نییە تاکو کێشەکە پێوەند بدرێت
ئەگەر ئۆپۆزیســیۆنی بەهێز پێکەوە هاوکار بە دێمۆکراسییەوە .دیارە ڕێگەی توندوتیژی
بن ،زیاتر دەتوانێت پاڵپشــتیی نێودەوڵەتی هەر کراوەیە ،هەروەک تا ئێســتا بەرگریی
ڕابکێشــێت .هەروەهــا ،بوونــی کــورد و چەکدارانە لــە کوردەواریدا ڕەوایی هەبووە.
نەتەوەکانی تر لــە حکوومەتێکی وەهادایە کەواتە لە بارودۆخی ئێســتاکەدا ،هەوڵ بۆ
کــە گەڕەنتیی دێمۆکراســی دەکات .دیارە دێمۆکراسی ئاڵتێرناتیڤێکی کردەوەییی ترە.
دەبێ هەموو الیەنەکان مەرجەکانی یاسای ئەگینــا ،ئەگەر بە زۆری هێز بکرایە و کورد
بنەڕەتی قبووڵ بکەن تاکوو دێمۆکراســیی بە تەنیا توانای شــەڕی دەوڵەتانی هەبووایە
فێــدراڵ ســەر بگرێــت .دوای ڕێککەوتن ،تا ئێســتا ســەرکەوت بوو .کاتێک ئەو هێز
ئەگەر ڕێگای ئاشتییانەی سەربەخۆیی هەر و توانایــە نییە ،دەبێ النیکــەم دەرفەتێک
کام لــە یەکــە و پێکهێنەرەکانی دەوڵەتی بڕەخســێندرێت کە گەل بتوانێت بێتە سەر
شەقام و داوای ســەربەخۆیی
فێدراڵی لە ڕێگای یاسایییەوە
بکات .تەنانەت گریمان ئەوەندە
قبــووڵ نەکرێــت ،ئــەوە لە
کێشەکە بە
هێزمــان بەهێز بێــت کە بە
دژی یاســا و ڕێککەوتنەکەیە.
دێمۆکراتیک کردنی
ئێران و فارس نییە،
شەڕ ســەربەخۆیی دەستەبەر
پێشێلکردنی یاسا بەو واتایە کە
دۆزینەوەی
بەڵکو
بکەین ،خۆ هێشــتا بۆ ڕەوایی
پێشێلکار لە دژی دێمۆکراسییە
و دێمۆکرات نییە ،نەک ئەوەی ڕێگایەکی کردەوەییتر و شــەرعییەت پێویســت بــە
و کەم تێچووترە بۆ
ڕێفراندۆم و پاڵپشــتیی خەڵک
کە دێمۆکراسی و دێمۆکراتیک
مافەکانی
گەیشتن بە
دەبێت تاکو هەم ڕێگای شــەڕ
بوون لــە دژی ســەربەخۆیی
کورد .دێمۆکراسی
و داگیرکردنــەوە دابخرێــت و
بێت .ئەگەر نەتەوەکان ئەوەندە
لێرەدا وەک ڕێگاچارەیە،
هەمیش بە هاســانی دەوڵەتی
بەهێــز بــن کە سیســتەمی
ئەگینا خودی
کوردەواری بە فەرمی بناسرێت.
فێدڕاڵ دێمۆکراسیی ڕاستەقینە
سەربەخۆیی گەر
کەواتە ،ئەمە بۆخۆی لە کۆتاییدا
دامەزرێنــن ،الیەنــی کوردی
دەستەبەر بکرێت
هەر پەنا بردن بە دێمۆکراسییە.
بــە شــێوەی دێمۆکراتیک و
وێڕای ئەو هەمــوو ڕەخنەیەی
ئاشتەوایی ڕێگای خۆی دەڕوات
و تەنیــا لــە ئەگــەری ڕووبەڕووبوونەوەی سەربەخۆییخوازان لە دێمۆکراسی دەیگرن،
توندوتیژیــی حکومەتی ناوەنــدی لە دژی بۆخۆیان ئاماژەیش بەو نموونانە دەکەن کە
ویستی گەلدایە کە بە پاڵپشتیی یاسا شەڕی لە ڕێگای دێمۆکراسییەوە واتە ڕێفراندۆم و
ڕەوای خۆی دەکات .لەم کاتەشدا جیاوازی دەنگی خەڵک بە ســەربەخۆیی گەیشتوون
لــەوەدا دەبێت کە بنەمایەکی یاســایی بۆ یان دەیانەوێت بگەن.
دیارە گەلە جیــاوازەکان یەک ڕێگایان
خەباتی ئاشتییانە و مەدەنیی سەرشەقام لە
ناوخۆ و تەنانەت بەدەســتهێنانی پاڵپشتیی نەگرتووەتــە بەر ،هــاوکات هــەم ڕێگای
دەرەکــی هەیە .بــەاڵم ئەمە کــە الیەنی توندوتیژانە و هەم ئاشتەوایییان بۆ گەیشتن
بەرانبەر هەر لە ســەرەتاوە سیســتەمێکی بە ئامانجەکانیان و ،ئەو ڕێگایانە تەواوکەری
وەها قبووڵ نەکات ،بابەتێکی جیاوازە .ئەگەر یەکتر بوون ،گرتووەتە بەر .بەاڵم ئەوەی زیاتر
سیاســەتی ملهوڕانەی فارسەکان لە ناوەند گرنگایەتی هەبــووە و لە کۆتاییدا دیاریکەر
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بووە ،دێمۆکراسی و بە واتایەکی تر ویست و
دەنگی خەڵک بووە .هێز و توندوتیژی وەک
د .قاسملوو دەیگوت ئامرازێکی ناچارییە بۆ
ئەوەی کە زەبەالحی دەوڵەتی دەســکردی
فارس بەرەو دێمۆکراســی ببزوێنێت .دیارە
لــە هێــزی نابەرابــەردا بەکارهێنانی ئەوە
ســەرکوتی زیاتری بەدواوەیــە بەاڵم هیچ
چــارە نییــە و گەر پێویســت بێت دەبێت
توندتــر و توندتر ببێتــەوە تاکوو لە رێگای
دێمۆکراســییەوە مل بدات بە جووڵە .بەاڵم
کە کەشــی دێمۆکراســی هەبــوو ئەوکات
توندوتیــژی بزووتنەوەکە لە رەوایی دەخات
و بیانوو بۆ ســەرکوت دەڕەخسێنێت .گەلێ
کە بە شێوەی دیمۆکراتیک بۆی بلوێ جیا
ببێتەوە پێویســتی بە توندوتیژیی نییە .لە
کەشــی دێمۆکراتیکدا هەل دەڕەخســێت
کە لــە بــوارە جۆراوجۆرەکانــەوە لە دژی
کۆلۆنیالیزم و لە بۆ ســڕینەوەی کۆلۆنیالیزم
کار بکرێت .دیارە لەو کاتەدا ئەرکی هێزکانی
نەتەوە نافارسەکان زیاتر دەبێت و پێویستە
دەرفەتــی ئەوە بە بەرانبەریان نەدەن کە لە
دێمۆکراســی وەک ئامرازێک بۆ تواندنەوە و
وەخۆگرتن کەڵک وەرگرێت و بە شــێوەی
جۆراوجۆر هەستی سەربەخۆیی لە ناخی ئەو
گەالنەدا بکوژێت تاکوو دەنگ بە سەربەخۆیی
نەدەن .دیارە ئەزموونی ڕۆژهەاڵتی ناوینیش
پیشانی داوە کە سیســتەمە سیاسییەکانی
واڵتانی ئەو ناوچەیە ناتوانن بەو ئاستە بگەن
کــە ئەوەندە مافی خەڵــک لەبەرچاو بگرن
کــە نەتەوە بندەســتەکان دەنگ نەدەن بە
ســەربەخۆیی ،بەتایبەت نەتەوەی کورد کە
دواییــن ئامانجی یەکســانیی نەتەوەیی و
پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆیە.
لەو ئاراســتەدایە کە کەســێ وەک د.
قاسملوو جەختی دەخستە سەر دێمۆکراسی،
بەڵکــو دەرەتانێــک بکرێتــەوە .دیــارە لە
پۆتانسییەلی دێمۆکراســی گەیشتبوو و لە
ئاســۆی بیریدا دێمۆکراسی بۆ ئێران وەک
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ڕێگایەکــی ناچاری بە تێچــووی کەمترەوە
بــەرەو ســەربەخۆیی کــوردەواری بەدی
دەکرێت نەک لە دژی .بۆیە سوور بوو لەسەر
ئەوەی کە وەچەیەک بــۆ هەتاهەتایە بڕیار
نادات کە ئەگەر مافی کورد لە چوارچێوەی
خودموختاری ،بۆ وەچەی ئــەوان و ،دواتر
لــە فێدراڵیــدا دابین کرا ،ئیــدی وەچەی
داهاتــوو نەتوانێت دەنگ بە ســەربەخۆیی
بدات .تەنانەت لێرەشدا ،د .قاسملوو بە پێی
بارودۆخی ســەردەم و ئەوەی کە سەرکوت
هیچ ڕێگایەکی نەهێشتبووەوە ،وای دەگوت
و ئەوەش پێویستە وەک بیروڕای ئەو وەچە
لە ڕێبەرانی حیزبی دێمۆکرات ڕەچاو بکرێت.
ئەگینا ئەگەر لە بارودۆخێکی دێمۆکراتیکدا
بووایە و خەڵک بــە ئازادی بکرایە دەنگیان
بدایــە و هەلی بەڕێوەبردنــی ڕێفراندۆمێک
هەبووایە ،ڕەنگە د .قاسملوو وەهای نەگوتایە
و ڕەنگە خەڵکی کوردی ئەو ســەردەمەش
هەر بە ســەربەخۆیی دەنگــی بدایە .بۆیە
پێویســتە بۆ ئەو وتەیەش خوێندنەوەیەکی
سیاسی بۆ کات و شوێنی خۆی بکرێت کە
بە واتای دەنگی خەڵک بە گشــتی نەبووە،
چون حکومەت و یاســایەکی دێمۆکراتیک
نەبووە و هیچ ڕاپرسییەکی گشتی لەناو کوردا
لەو کاتەدا نەکــراوە .کەواتە دەنگی خەڵکی
سەردەم بنەمایە بۆ هەر بڕیارێکی سیاسیی
گشتیی سەردەم .لەم پەیوەندییەدا دەکرێ
ئامــاژە بە بۆچوونی نوێی حیزبی دێمۆکرات
لەسەر شێوەی فێدراڵی لە ئێران بکرێت کە
لە ئاراستەی دێمۆکراسی و سەربەخۆییدایە.
بۆ نموونە لە پەڕتووکی فێدرالیزم لە واڵتانی
فرەنەتەوەداباڵوکراوەی ناوەندی ستراتێژیکی
حیزبی دێمۆکراتی کوردستان ،کاتێ باسی
یاسای بنەڕەتیی داهاتووی ئێران دەکرێت،
پێشــبینیی ئەوە دەکات کــە دەبێت مافی
دیاریکردنــی چارەنووســی نەتــەوەکان بۆ
مانەوە و نەمانەوە لە ڕێــگای ڕێفراندۆمەوە
ڕەچــاو بکرێت .مەرجی ئــەوە دادەنێت کە
ساڵی بیست و چوارەم
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نەتەوەکان خۆیان لەسەر چارەنووسی خۆیان
بڕیار بدەن ]3[.دیارە ئەم ڕێبازە دێمۆکراتیکە
نەک لەمپەر بەڵکو ئاســۆی ســەربەخۆییی
کــوردەواری دەبینێت و ڕێــگای بۆ خۆش
دەکات.
کەواتــە ،گرنگــە کــە بزووتنــەوەی
ســەربەخۆییخوازی و دێمۆکراسی نە وەک
دژبەری یەکتر بەڵکو وەکو تەواوکەری یەکتر
ڕەچاو بکرێــن .لە باری تیۆریک و هەروەها
وەک بیــر ،پێویســتە ســەربەخۆییخوازی
لەنــاو خەڵکــدا بەهێز بکرێــت و تەنانەت
باڵە ســەربەخۆییخوازەکان لەناو حیزبەکاندا
خۆ ئامــادە بکەن بۆ قۆناخی دێمۆکراســی
لــە ئێــران و هەوڵــدان بــۆ دابینکردنی
ســەربەخۆیی لــە درێــژەی بزووتنەوەی
دێمۆکراســیخوازیدا ،چۆنکە بێگومان باوەڕ
بە دێمۆکراســی باوەڕ بە بڕیاری خەڵکە کە
ڕەنگە دەنگ بە جیابوونەوە بدەن .بێگومان
لە قۆناخی ئێرانی دێمۆکراتیکدا گەلی کورد
پێویســتیی بە بزووتنەوەیەکی زۆر بەهێزی
ســەربەخۆییخواز دەبێــت بــۆ دابینکردنی
سەربەخۆیی .لەالیەکی تریشەوە ،سەرکردە
کوردەکان ،النیکەم ئەگەر لە کۆڕ و کۆبوونەوە
و ڕووبەڕووبوونــەوە و دیمانەکانیانــدا وەک
نوێنەری کــورد دەردەکەون ،چی تر نابێت
بە ترس و شــەرمەوە لەگەڵ فارس و الیەنە
سیاسییەکانیان بدوێن و خۆ بەکەم بزانن و،
ئەویدی بە زل و ،مافە ڕەواکانی گەلی کورد
بشارنەوە و سەرکزانە لە ئاستی نەیارانی ئەو
گەلە دەرکەون و هەروەها ڕێگە بدەن و ڕێگە
خۆش کەن کە کەســانی تر لــە داهاتوودا
لە جێــی گەلی کورد بڕیاری کۆتایی بدەن.
ناکرێ لە جێی جەخت لەسەر دێمۆکراسیی
ڕاستەقینە و ئەوەی کە کەس لە جێی کەس
بڕیار نەدات ،بچن بۆ پاســاوی "جیاییخواز
نەبوونی گەلی کورد"! کە لەڕاستیدا دەکەونە
بــەرەی دژ بە مافی مرۆیی و دێمۆکراتیکی
گەلی کوردەوە .لەمێژە کاتی ئەوە گەیشتووە

کــە تــاک ،ڕووناکبیر و ســەرکردەکان بە
ڕوونی بیروڕای خۆیان دەرببڕن و ویســتی
گشــتیش بسپێرن بە ڕاپرســیی گشتی لە
خەڵک .وێڕای دەربڕینی ڕای تاکەکەســیی
خۆیــان ،لــە ڕووبەڕووبوونەوەکاندا بە ناوی
خەڵکەوە نەدوێن و بــۆ الیەنی بەرانبەریان
ڕوون بکەنــەوە کــە وەک مــاف ،مافی بێ
ئەمال و ئەوالی گەلــی کورد و نەتەوەکانی
ترە کە خۆیان لەســەر چارەنووسی خۆیان
بڕیار بــدەن .تەنانەت ئەگەر خۆیان بڕوایان
بە سەربەخۆیی نییە ،ئەوەندە تێگەیشتوو و
دێمۆکرات بن کە ڕێگە بە خۆیان نەدەن لە
جێی گەلی کورد بە گشتی بڕیار بدەن.
پەراوێزەکان
 .1دیارە نووسەر وشەی "کوردەواری" پێ کوردیترە و زۆرتر لە جێی
وشەی کوردســتان بەکاری دەهێنێت .لەنێو خەڵکیشدا کورد زیاتر
ئەم وشــەیەی بەکار هێناوە کە بە واتای ئەو ناوچەیەیە کوردی تێدا
دەژیت ،گەرچی ڕەنگە وشــەی "ستان" لە کوردیی کۆندا بووبێت و
لەوێوە تەشەنەی کردبێتە نێو زمانەکانی تر لەوانە زمانی فارسی .بەاڵم
وادیارە سەرەتا لەالیەن حکومەتەکانەوە لەو کاتەدا کە زمانی فارسی
زمانی دیوانیان بووە نەک زمانی خەڵک ،بۆ ناوچە جیاوازەکان بەکار
هێنراوە .دواتریش ماوەتەوە و لە ســەردەمی نوێدا لە زمانی فارسیدا
یان ئەو زمانانەی فارسی کاریگەریی لەسەریان هەبووە ،بەکار هێنراوە
وەک؛ پاکستان ،ئەفغانستان ،بەلووچستان ،تورکمەنستان و ....هەندێ
جارێش ئەم ناوانــە لە زمانی خەڵکی خۆیانــدا وایان پێ ناگوترێت
وەک عەرەبســتان کــە خۆیان دەڵێن "المملكة العربية الســعودية"
یان سێربســتان کە خۆیان دەڵێن سێربیا و ....لەم ئاراستەدا گەرچی
کوردســتان جێ کەوتووە لەنێو خودی کوردیشدا ،بەاڵم وا نییە کە
هەر دەبێ ناوێ کە دیتران بۆمانی بەکار دەهێنن ،دووپاتی بکەینەوە
و وشە ڕەسەنە کوردییەکە لەبیر بکرێت .زمانی خەڵکی کورد لە زاری
هێمنەوە ئەمەیە" :کوردەواری ئەی واڵتە جوانەکەم."...
 .2لــەم بوارەدا بڕواننە وتارێکی تری نووســەر لە ژێر ناوی "قەیرانی
دێمۆکراسی؛ داهاتوویەکی نادیار و بەردەوامیی کێشەکان" ،گۆڤاری
تیشک ،ژمارە  ،٦٠-٥٩بەهار و هاوینی  ،٢٧٢١لل.١٧٥-١٦٦ .
 .3بڕواننــە :فێدرالیزم لە واڵتانی فرەنەتەوەدا؛ گەاڵڵەی سیســتەمی
فێدراڵــی نەتەوەیی-جوگرافیایــی بۆ ئێــران ،ئامادەکردنی :ناوەندی
لێکۆڵینەوەی ســتراتێژیکی حیزبی دێمۆکراتی کوردســتانی ئێران،
پاییزی ٢٧١٢ی کوردی١٣٩١/ی کۆچی هەتاوی ،الپەڕەی .٣٤٢
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هێرشی سەربازیی ڕووسیا بۆ ئووکرایینا
ئاوڕێک لە بەرخۆدانی نەتەوەیی و ئاکامەکانی
مەنسوور سدقی

تەواوی ڕاگەیاندنە جیهانییەکان و نێوەندە سیاسی و سەربازییەکانیش لەسەر ئەو باوەڕە بوون کە
ئووکرایینا بەرگەی ئەو هێرشانە ناگرێت .تەنانەت بایدن سەرۆککۆماری ویالیەتە یەکگرتووەکانی
ئەمریکا پێشنیاری دا بە ڤالدیمیر زێلێنسکی تا لە واشینگتۆن پێشوازی لێ بکات .زێلێنسکی
نەتەنیا وەاڵمی نەرێنی بە بایدن دایەوە ،بەڵکوو بە جلکی سەربازی لە تەلەڤزیۆندا دەردەکەوت و
هانی خەڵک و سپای ئووکرایینای دا تا بەرگری لە ئازادی و سەربەخۆییی واڵت بکەن و هاوکات
بۆ بەرەنگاربوونەوە دەگەڵ دووەم سپای جیهان هاواری گەیاندنی یارمەتیی سەربازی و مرۆڤی
ئاراستەی هەموو جیهان و سەرانی ئەمریکا و واڵتانی ڕۆژاوایی کرد.

سەرەتا
بەرەبەیانیی ڕۆژی ٢٤ی فێبریوەریی ســاڵی
 ،٢٠٢٢سپای ڕووسیا لە سێ الیەنی باشوور،
باکوور و ڕۆژهەاڵتەوە هێرشــێکی سەربازیی
بەربــاو و ڕاناگەیەندراوی لــە دەریا ،هەوا و
وشــکانییەوە بۆ سەر خاکی ئووکرایینا دەست
پێکــرد .بەگوێــرەی هیندێــک مەزەنــدەی
سەربازی ،لەنێوان  ١٢٠تا  ١٤٠هەزار سەرباز
بەشدارییان لەو هێرشەدا کردووە.
ئێســتا کە ئەو گوتارە ئامــادە دەکرێت،
نزیک چوار مانگە ئەو شەڕ و پێکدادانە لەنێوان
هەر دوو الوە بەردەوامە .لە کاتێکدا ئەرتەشی
زەبەالحی ڕووســیا کە بە دووەم ئەرتەشــی
پۆشتە و بەهێزی دونیا ناسراو بوو ،ئەگەرچی
ناچار بووە ســێ جار ســتراتیژیی سەرەکیی
خۆی لەو شەڕەدا بگۆڕێت ،بەاڵم تاکوو ئێستا
نە تەنیا بە مەبەســتە سەرەتایییەکانی خۆی
نەگەیشــتووە ،بەڵکوو وا دیارە لە زلکاوی ئەو
شــەڕەدا چەقیوە و دەســەاڵتدارانی ڕووسیا
هەوڵ بۆ وەدەســت هێنانی دەســتکەوتێکی
سیاسی دەدەن.
بــەاڵم بەهــۆی بەرخۆدانــی کەموێنە،
بەردەوام و گشت نەتەوەیی چاوەڕواننەکراوی
ئووکرایینایییــەکان ،هەروەها بە هانا هاتنی
زۆربــەی واڵتانی جیهــان و بەتایبەت زلهێزە
ڕۆژاوایییەکان لە بواری سەربازی و یارمەتییە
مرۆڤایەتییەکاندا ،زۆربەی چاودێر و پسپۆڕانی
ســەربازی گریمانەی شکستی هەمەالیەنەی
ســەربازی و سیاســیی بۆ دەســەاڵتدارانی
ئێستای کریملین و پووتین دەکەن.
مەبەست لەو گوتارە لێکدانەوەی سیاسی
و ســەربازی و هەڵســەنگاندنی کارەســاتە
مرۆیییەکانی ئەو شــەڕە نییە ،بەڵکوو هەوڵ
دەدرێت:
ئامــاژە بدەین بە پاشــخانی مێژووییی دوو
نەتەوە و دوو واڵتی ڕووسیا و ئووکرایینا؛
ئاوڕێــک بدەینــەوە لە بەرخۆدانی گشــت
نەتەوەیــی ئووکرایینایییــەکان و ئامــاژە بە

هیندێک نموونەی داهێنەرانەی ئەو بەرخۆدانە
بکەین؛
لە کۆتاییشــدا باسی گریمانەی هیندێک لە
لێکەوتەکانی ئەو هێرشە دەکەین.
پێکهاتنــی دوو نەتــەوەی ڕووس و
ئووکرایینایی
پاشــخانی مێژووییی دوو واڵتی ڕووسیا
و ئووکرایینا
[]١
گەلی ســاڤیان یــان ســاڤ  -بەگوێرەی
شــوێنەوارە کۆنە دۆزراوەکان ،ســەرهەڵدانی
ئیتنیکیــی ســاڤیانەکان لە ســەدەی ٤ی
زایینییەوە لە نێوەڕاســتی ئەورووپا دەســتی
پێکردووە،
پاشــان ســاڤیانەکان دابــەش دەبن بە
ســەر ســێ گرووپی باکووری ،باشــووری و
ڕۆژهەاڵتی .ئێمە لێرەدا تەنیا باســی ساڵڤیانە
ڕۆژهەاڵتییەکان دەکەین کە بە "ســاڤیانی
کەوناری ڕۆژهەاڵتی" ناودێر کراون.
هەمــوو ســاڤیانەکان تــا ســەدەی ،٦
زمانێکــی هاوبەشــیان هەبــووە .بــەاڵم لە
سەدەی  ٦تا ٧دا ،زمانی "ساڵڤیانی کەوناری
ڕۆژهەاڵتی" لەوانــەی دیکە جیا بووەتەوە کە
لــە ڕیزی زمانەکانــی هینــد و ئەورووپاییدا
جێــی گرتووە؛ دواتر لە ســەدەکانی  ٧و ٨دا
گرووپــی جیــاوازی ئیتنیکییان لــێ پەیدا
دەبێت بە زمانی هاوبەشــی "ڕووسی کەونار".
لە نێوەڕاســتی سەدەی ١٧ەوە زمانی ڕووسی
لە زمانەکانی بێالڕووســی و ئووکرایینایی جیا
دەبێتەوە و ڕەوتی گەشــەی زمانی نەتەوەییی
ڕووسی دەست پێدەکات کە تاکوو ئێستا هەر
بەردەوامــە .واتە ڕەوتی پێکهاتنی ئەو ســێ
زمانە بە  ٣قۆناخدا تێپەڕ بووە:
(سەدەی  ٤تا سەدەی  )٧قۆناخی پێکهاتنی
زمانی کەوناری ڕووسی،
(ســەدەی  ١٤تــا ســەدەی  )١٧قۆناخی
پێکهاتنی زمانی کۆنی ڕووســی کە ڕیشــەی
زمانە هەنووکەیییەکانی ڕووسی و بێالڕووسی
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و ئووکرایینایییە.
(لە نێوەڕاســتی ســەدەی ١٧ەوە) قۆناخی
پێکهاتنی زمانی نەتەوەییی ڕووســی لەسەر
بنەمای دەقی نووســراوە بە ڕێنووسی کریلیی
کەونار دەســت پێدەکات و جیاوازی لەنێوان
زمانی ڕووســی و بێالڕووسی و ئووکراییناییدا
پەیدا دەبێ.
هــەر لەســەر ئــەو بنەمایــە ،وردەوردە
ئیتنیکەکانی ڕووس ،بێالڕووس و ئووکرایینایی
بە ئاراســتەی لێکجیابوونەوە دەست دەکەن
بە گەشــەی ئیتنیکی ســەربەخۆ .واتە زمان
وەک بنەمــا و فاکتــەری ســەرەکیی هــەر
جیابوونەوەیەکــی ئیتنیکــی ،دەبێتە بنەمای
دەســتپێکی ڕەوتی پێکهاتنی سێ ئێتنیکی
جیــاواز و دواتــر ســێ نەتەوەی ڕووســی،
بێالڕووسی و ئووکرایینایی.
پێکهاتنی زمان و نەتەوەی ئووکرایینایی -
لە سەدەی ١٤ەوە جیاوازیی زمانی ئاخافتنی
ئووکرایینایــی دەگەڵ زمانی کۆنی ڕووســی
دەستی پێکردووە .لێرەوە گەشەی ئیتنیکیی
ئووکرایینایییەکان لەســەر بنەمای پێکهاتنی
زمانــی جیاوازی خۆیــان ،دەگاتــە قۆناخی
گەشەی نەتەوەیی.
[]2
نــاوی ئووکرایینــا لــە ســەرچاوە
مێژوویییەکانی ســەدەکانی نێوەڕاســتدا بە
ناوچــەی نیشــتەجێبوونی ئــەو گرووپە لە
ســاڤیانە ڕۆژهەاڵتییــەکان گوتــراوە کە لە
کەنارەکان ،واتە لەســەر سنوورەکانی ڕۆژاوای
ناوچەی "ســاڤیانی ڕۆژهەاڵت" و هاوسنوور
دەگەڵ ســاڤیانە باکووری و باشوورییەکاندا،
ژیاون.
لە سەدەی ١٦دا ،بەگوێرە بەڵگەنامەکان،
یەکەم هەوڵ بۆ داڕشتنی ڕێزمانی ئووکرایینایی
لەسەر بناخەی ئاخافتنی زارەکیی ناوچەکانی
کییەڤ و باکوور و ڕۆژاوای ئووکرایینا دراوە و
ئیتر لە سەدەی ١٧ەوە ڕێکوپێک کراوە .بۆیە
زمانی ئووکرایینایی لەچاو زمانی ڕووسیی نوێ
کە لەســەر بنەمای دەقی نووسراوە ڕێکۆپێک
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کراوە ،ڕەســەنایەتیی زۆرتری لــە فۆنۆتیک،
ڕستە و وشەسازیدا پێوە ماوە.
ســاڵی  ٢٠١٩پــاش هاتنە ســەرکاری
زێڵێنسکی ،یاسای زمان لە ئووکرایینا پەسەند
کرا و ئەو زمانە بوو بە زمانی دەوڵەتی (میری)
ئەو واڵتە[ .]3بەگوێرەی ئەو یاسایە ،لە ماوەی
بوونی ئووکرایینا لە چوارچێوەی ئیمپراتۆریای
ڕووسیا و یەکێتیی سۆڤیەتدا ١٢٠ ،جار زمانی
ئووکرایینایی یاساغ کراوە.
دەوڵەتدارێتیــی ئووکرایینایییەکان و
ڕووسەکان
دەوڵەتــی "کییــەڤ-ڕووس" -بەگوێــرەی
بەڵگەنامەیەکــی ســەدەی  ،١٢کەســێک
بەناوی "کییێ" کە ســەرۆک هۆزێکی هۆزە
یەکگرتووەکانــی "پۆلیانی" بووە لە ســەدەی
٦دا ،شاری کییەڤی ئاوەدان کردووەتەوە[.]4
لــە ســەدەی ٩دا ،لەســەر بنەمــای
یەکگرتنی دانیشــتووانی ناوچەکانی ساڵڤیانە
ڕۆژهەاڵتییــەکان دەگــەڵ هۆزەکانی "فینۆ-
ئووگریک" دەوڵەتــی "کییەڤ-ڕووس" پێک
دێت کــە ڕووبەرێکی فراوانــی لە ڕۆژهەاڵت
تــا ڕووبــاری ڤۆڵگا ،لــە ڕۆژاوا تــا ڕووباری
"ڤیسال"[ ،]5لە باشــوور تا دەریای ڕەش و لە
باکوور تا بەندەری ئارخانگلێســکی لە خۆی
گرتبوو .بەاڵم لە نێوەڕاســتی سەدەی ١٢دا،
تووشی لێکترازان دەبێت و بەسەر پتر لە ١٥
میرنشیندا دابەش دەبێت.
ئیمپڕاتۆریای ڕووســیا ـ لە سەدەی ١٣دا
( )١٢٤٠-١٢٣٧کاتی هێرشــی مەغۆلەکان،
کییەڤ گرنگیی سیاســیی خۆی لەدەســت
دەدا ،بەاڵم هەر وەک "پەناگەی ســەرەکیی
ڕووســی" دەمێنێتەوە .بــە یارمەتیی میرانی
کییــەڤ ،میرانــی ڕووس هــان دەدرێن بۆ
داگیرکردنەوەی خاکی ڕووسیا لە ڕۆژهەاڵت.
ئیتر لە سەدەی ١٤ەوە "ڕەوتی یەکگرتنەوەی
هەمــوو خاکی ڕووســیا" بــە یەکگرتنەوەی
هەمــوو میرنشــینە ڕووســییەکان دەســت
ساڵی بیست و چوارەم
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پێدەکات و دیسان شاری مۆسکۆ دەگرنەوە و
لە ســەدەی ١٥دا ،داگیرکارانی تەتەر کە ئەو
ناوچانەیان داگیر کردبوو ،وردەوردە ڕاو دەنێن
و ئیتــر مۆســکۆ دەبێتە نێوەندی سیاســیی
هەرە گرنگی ناوچەکە و ئیمپڕاتۆریای ڕووسیا
وردەوردە سەر هەڵدەدا .واتە مێژووی ڕووسیا
لە کییەڤەوە و بە یارمەتیی ئووکرایینایییەکان
دەستی پێکردووە[.]6
لــە ســەدەی ١٥ەوە ،ملمالنێــی ئــەو
ئیمپڕاتۆریایــە دەگەڵ میرنشــینی لیتوانیا و
پاشان دەگەڵ "هاوبەندیی پۆڵەندا و لیتوانیا"
کە بۆ نزیک  ٢٠٠ساڵ ،مەزنترین پاشایەتیی
ئــەو ســەردەمی ئەورووپا بووە ،دەســت پێ
دەکات.
لە الیەکی دیکەوە ،ئیمپڕاتۆریای عوسمانی
بە هاوپەیمانی دەگەڵ تاتارەکانی خانەنشینی
کریمە لە باشووری ئەو ناوچەیە هێرش دەبەن
بۆ گرتنی ناوچەی ئووکرایینا و شاری کییەڤ.
ئینجا کییــەڤ و ئووکرایینایییەکان دەکەونە
بەر هێرشی ڕووســیا و "هاوبەندیی پۆڵەندا و
لیتوانیا" و عوسمانی؛ و ناوچەکە دەستاودەستی
پێدەکرێت .خەڵکی ئووکراییناش بەســەر ئەو
سێ الیەنەدا دابەش دەبن .دواتر "هاوبەندیی
پۆڵەنــدا و لیتوانیــا" لێــک بــاو دەبێت و
ئیمپڕاتۆریای ڕووسیا پاشەکشەیان پێدەکات
و کییەڤ و ناوچەی ئووکرایینا داگیر دەکات.
بــەو شــێوەیە ئیمپڕاتۆریای ڕووســیا لە
سەدەی ١٨دا ،لەژێر دروشمی "گەڕاندنەوەی
ناوچــە دابــڕاوەکان" ،ڕۆژاوای ڕووســیا واتە
ناوچــەی ئووکرایینا داگیــر دەکات و ئیتر تا
ســەردەمی شــەڕی یەکەمی جیهانی دەبێتە
ئیمپڕاتۆریایەکی مــەزن و ئووکرایینا دەبێتە
بەشێک لەو واڵتە.
دەوڵەتــی ئووکرایینا  -پــاش تێکچوونی
دەوڵەتی "کییەڤ-ڕووس" تاکوو ســەرەتای
ســەدەی بیســتەم ،ئووکرایینایییــەکان
دەسەاڵتداریەتیی سەربەخۆیان نەبووە.
٧ی نۆڤەمبەری  -١٩١٧پاش سەرکەوتنی

شۆڕشــی ئۆکتۆبــەری  ١٩١٧و تێکچوونــی
ئیمپڕاتۆریای ڕووســیا" ،کۆماری نەتەوەییی
ئووکرایینا" ڕادەگەیەندرێ( .ئانتانت بەفەرمی
نایناســێت ،بــەاڵم بلۆکی دیکەی شــەڕی
یەکەمــی جیهانی دانــی پێدا دەنێــت) .تا
کۆتاییی شــەڕی یەکەمی جیهانی قۆناخێکی
گەلێک ئاڵۆز لە لێکدابڕان و ملمالنێ لەنێوان
دوو بەشــی ڕۆژاوا و ڕۆژهەاڵتــی ئووکرایینا
دەست پێدەکات .سەرەنجام لە ١٠ی مارسی
١٩١٩دا ،کۆمۆنیســتەکانی ئووکرایینا دەگەڵ
هێندێک هێزی سۆسیالیستیی دیکە ،دەوڵەتی
سۆسیالیستیی ئووکرایینا ڕادەگەیەنن و هێزە
نەتەوەیییەکانی دیکە کە دژی سیســتەمی
سۆسیالیستی بوون ،دەکەونە بەر ڕاونان.
لە ساڵی ١٩٢١دا ،بەگوێرەی ڕێککەوتنی
نێوان دەوڵەتی سۆسیالیســتیی ئووکرایینا و
دەوڵەتی پۆڵەندا ،بەشــێک لــەو خاکەی کە
"کۆماری نەتەوەییی ئووکرایینا" داوای دەکرد،
لکێنــدرا بە پۆڵەندا و ،بەشــێکی دیکەشــی
درا بە کۆمــاری سۆسیالیســتیی بێالڕووس
و فیدراســیۆنی کۆمارە سۆسیالیســتییەکانی
ڕووسیا.
لە ســەردەمی شــەڕی دووەمی جیهانی
و داگیرکردنــی خاکــی ئووکرایینــا لەالیەن
ئەڵمانیــای نازیــدا ،هیتلــەر دەوڵەتێکــی
"بووکەڵە"ی ئووکرایینایی ڕادەگەیێنێ ،بەاڵم
پاش شکســتی ئەڵمانیای نــازی ،ئووکرایینا
دەگەڕێتەوە نێو قەوارەی یەکێتیی ســۆڤیەت
و ئەو بەشــە لە خاکەکیشــی کــە درابوو بە
پۆڵەندا ،دیســان دەلکێندرێتــەوە بە کۆماری
سۆسیالیستیی ئووکرایینا.
لــە ٢٤ی ئووتــی  ١٩٩١و پــاش
هەڵوەشــاندنەوەی یەکێتیــی ســۆڤیەت ،لە
ڕیفراندۆمێکــدا خەڵکــی ئووکرایینا دەنگیان
بە ســەربەخۆیی دا .هەر لەو ساڵەوە ملمالنێ
لەنێوان هێزە نەتەوەیییە سەربەخۆخوازەکانی
ئووکرایینا و هێزەکانــی خوازیاری هاوبەندی
دەگەڵ ڕووســیا دەســت پێدەکات و گەلێک

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  63ساڵی بیست و چوارەم بەهاری 129 2722

گێرەوکێشــەی نێوخۆیی لــێ دەکەوێتەوە تا
دەگاتە بەکارهێنانی هێزی سەربازیی ڕووسیا
لە ساڵی  ٢٠١٤و ئەو لەشکرکێشییەی کە لە
٢٤ی فێبریوەریی  ٢٠٢٢دەستی پێکرا.
لــە هێرشــی ســاڵی ٢٠١٤دا ،هێــزە
ســەربازییەکانی ئووکرایینا لەو پەڕی الوازیدا
بوون و نەیانتوانی بەرگرییەکی ئەوتۆ بکەن و
هێزەکانی ڕووسیا بەشێکی زۆری ناوچەکانی
دۆنبــاس و تــەواوی نیمچەدووڕگەی کریمە
داگیر دەکەن.
بەو شــێوەیە کریملین بەبێ کێشە توانی
کریمە بلکێنێت بە خاکی ڕووسیا؛ لە ناوچەی
دۆنباســیش دوو کۆماری بەناو ســەربەخۆی
"لۆهانسک" و "دۆنێتسک"ی بۆ دانیشتووانی
ڕووســیی ئــەو ناوچانە دامەزرانــدووە ،بەاڵم
تاکوو ئێستا لەالیەن هیچ واڵتێکەوە بەفەرمی
نەناســراون .لە تەواوی ئــەو ماوەیەدا واڵتانی
ڕۆژاوایی لە بەرانبەر ئەو داگیرکارییە سیاسی
و ســەربازییانەی کریملیندا ،کاردانەوەیەکی
ئەوتۆیان نەبوو و تەنیا هێندێک لە هاوکارییە
ئابوورییەکانیان بۆ ڕووسیا ڕاگرت.
بەرخۆدانی گشتنەتەوەییی ئووکرایینا
کاتژمێر ٤:٠٠ی بەرەبەیانیی ٢٤ی فێبریوەری
هاژەکە دوورهاوێژ و وێرانکەرەکانی ڕووســیا،
کییەڤی پایتەخت و زۆربەی شارە گرنگەکانی
ئووکرایینایان کردە ئامانج و هێزێکی زەبەالحی
ســپای ڕووسیا لە ســێ الیەنەوە هێرشێکی
هەوایی ،دەریایی و وشکانییان بۆ داگیرکردنی
خاکی ئووکرایینایان دەســت پێکرد .پووتین
ئەو هێرشــەی بــە "ئۆپەراســیۆنی تایبەت"
ناودێر کرد بــۆ "پاککردنــەوەی نازییەکانی
ئووکرایینــا" و ئازادکردنی خەڵکی ئووکرایینا
لە "دەسەاڵتدارە فاشیستەکانی کییەڤ".
بەگوێرەی زانیارییە پشتڕاســتکراوەکان،
دەسەاڵتدارانی سیاسی و سەربازیی کریملین
و بەتایبەت پووتین بــە هیوا بوون لە ماوەی
 ٧٢کاتژمێردا ،شــاری کییــەڤ داگیر بکەن،
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تەنانەت "پیۆتر پڕۆشێنکۆ" ،سەرۆککۆماری
پێشــووی و الدراوی ئووکرایینا کە گوێڕایەڵی
مۆسکۆ بوو ،لە مینسک ،پایتەختی بێالڕووس
چاوەڕوانــی گەڕانەوەی دەکــرد تا حکومەتی
دەستنیشاندەی ڕووسیا بەســەر ئووکرایینادا
بسەپێنێت.
تەواوی ڕاگەیاندنە جیهانییەکان و نێوەندە
سیاسی و سەربازییەکانیش لەسەر ئەو باوەڕە
بوون کــە ئووکرایینا بەرگەی ئەو هێرشــانە
ناگرێــت .تەنانــەت بایدن ســەرۆککۆماری
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا پێشــنیاری
دا بە ڤالدیمیر زێلێنســکی تا لە واشینگتۆن
پێشوازی لێ بکات .زێلێنسکی نەتەنیا وەاڵمی
نەرێنــی بە بایدن دایــەوە ،بەڵکوو بە جلکی
سەربازی لە تەلەڤزیۆندا دەردەکەوت و هانی
خەڵک و سپای ئووکرایینای دا تا بەرگری لە
ئازادی و سەربەخۆییی واڵت بکەن و هاوکات
بــۆ بەرەنگاربوونــەوە دەگەڵ دووەم ســپای
جیهان هاواری گەیاندنی یارمەتیی سەربازی
و مرۆڤی ئاراســتەی هەموو جیهان و سەرانی
ئەمریکا و واڵتانی ڕۆژاوایی کرد.
هەڵمەتێکی پێشبینینەکراو ،سەرتاسەری
ئووکرایینــای گرتەوە .هاواڵتییانی ئاســایی،
بــە ژن و پیــاو و منداڵ ،بەبــێ چەک و بە
هەڵگرتنــی ئــااڵی ئووکرایینــا ،ڕووبەڕووی
تانک و هێزە پۆشــتەکانی ســپای ڕووســیا
بوونەوە و بە دروشــمی "داگیرکەر ون بە!"،
"ئێرە ئووکرایینایە!"" ،بــژی ئووکرایینا ،بژی
پاڵەوانەکانمــان" ڕێگەیــان پێدەگرتــن .لە
الیەکی دیکەوە سپای ئووکرایینا بە پاڵپشتیی
هــەزاران خۆبەخش بە شــێوازێکی چاالک
ڕێگاوبــان و گوند و شــارە داگیرکراوەکانیان
کــردە گۆڕســتانی داگیــرکاران و کەلوپەلە
زەبەالحەکانیان .لە ئاکامدا ژمارەیەکی بەرچاو
سەربازی ڕووسیا بەدیل گیران ،یان چەکیان
دانا و خۆیان بەدەستەوە دا.
ئێســتا ئیتــر ڕوون بووەتــەوە کــە
لێکدانەوەکان و هەڵســەنگاندنەکانی پووتین
ساڵی بیست و چوارەم
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و فەرماندە ســەربازییەکانی سپا و ڕاوێژکارە
سیاسییەکانی کریملین ،ســەبارەت بەوەی
کــە "خەڵکــی ئووکرایینا لە دەســەاڵتدارە
گەندەڵەکانیــان بێزارن و بــە چەپکە گوڵ
پێشــوازی لــە ســپای ڕووســیا دەکەن"،
هەڵەیەکی ستڕاتێژیکی مەزن بووە .هەڵبەت
لە الیەکی دیکەوە هیوایەکی زۆریان لەسەر
"تابــووری پێنجەم"یش هەڵچنــی بوو کە
ســااڵنێک کریملیــن کاری هەمەالیەنــەی
بۆ ڕێکخســتنی کردبــوو وەک :پێکهێنانی
تۆڕێکی بەربــاوی گەندەڵکاران لەنێو دەزگا
میرییەکان هەتاکوو ســەرۆکایەتیی کۆمار و
فەرماندە بااڵکانی ســپا ،دامەزراندنی ئامرازە
گشــتییەکانی ڕاگەیاندنی سەر بە ڕووسیا و
پەروەردەکردنی ســپایەکی قەڵەم بەدەست
و ڕۆژنامەوانانی بە ڕواڵەت ســەربەخۆ ،بەاڵم
نۆکەر و خزمەتکاری سیاســەت و پالنەکانی
کریملین و بەتایبەت مەزنکردنی کەسایەتیی
پووتین بە تەرخانکردنی پارەیەکی زەبەالح[،]7
تێخزاندن و چاندنی ژمارەیەکی زۆر سیخوڕ لە
نێوەندە میری و سەربازی و هەواڵگرییەکانی
ئووکرایینــا ،دامەزراندنــی دەیــان حیزب و
ڕێکخراوەی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی سەر بە
ڕووسیا[.]8
بــەاڵم بەرخۆدانی نیشــتمانیی خەڵکی
ئووکرایینــا نەتەنیــا پووچەڵکردنــەوەی
پالنەکانــی کریملیــن و پووتیــن و ســێ
جــار گۆڕینــی ســتڕاتێژی لێکەوتووەتەوە،
بەڵکــوو بووەتە هۆی پێکهاتنــی بەرەیەکی
بەرفراوانی پشــتیوانیی سەربازی و دراوی و
یارمەتیــی مرۆڤایەتیی زۆربــەی کۆمەڵگای
جیهانــی و ،ڕووداوەکان تەواو بەپێچەوانەی
[]9
چاوەڕوانییەکانی کریملین بۆ "بلیتزکریگ"
قەوماون.
بەگوێــرەی لێدوانێکــی "ئەلێکســی
ئاریســتۆڤیچ" ڕاوێــژکاری دیوانــی
ســەرۆککۆماری ئووکرایینــا ،کاتێــک
لەنێو تانــک و ئۆتۆمبێلە ســەربازییەکان و

زرێپۆشــە دەستبەســەرداگیراوەکانی سپای
ڕووســیادا ،چاویان بە کەلوپەلی وەک گازی
فرمێســکڕێژ" ،باتووم" و مەتــاڵ کەوتووە
کــە بــۆ بەرەنگاربوونەوەی خۆپیشــاندەران
بەکار دێن ،دووچاری سەرســووڕمان بوون.
ناوبراو لە زمانی ســەربازە دیلەکانەوە ،دەڵێ،
فەرماندەکانیــان وایــان لە ســەربازەکانیان
گەیاندبوو کە بەشداری لە چاالکییەکی کەم
مەودا بۆ ئازادکردنی خەڵک لە "فاشیستەکان"
لــە ئووکرایینادا دەکــەن و دڵنیایییان پێدا
بوون کــە زۆربەی خەڵک پێشــوازییان لێ
دەکەن ،بەاڵم ڕەنگە هێندێک لەو فاشیستانە
خەڵک هان بدەن بۆ خۆپیشاندان ،ئینجا بەو
کەلوپەلە باڵوەیان پێ دەکەن!
بەگوێــرەی لێدوانێکــی "ســەرهەنگ
ئۆلێگ ژدانۆڤ" ،ئەندامی پێشــووی بنکەی
فەرماندەیی گشــتیی هێــزە چەکدارەکانی
ئووکرایینا ،لە چوار ڕۆژی بەراییی هێرشــی
سپای ڕووسیادا ،زۆربەی بەرپرسە سیاسی و
میرییەکان شوێنی کارەکانیان جێ هێشتبوو
و تەنانــەت هێندێکیــان ،بە ســەرمایەدارە
دیارەکانیشــەوە بۆ دەرەوەی واڵت هەاڵتن؛
بــەاڵم کاتێک زۆربــەی خەڵکی ئاســاییی
شــار و شــارۆچکە و گوندەکان بێ چەک و
بە ئااڵی ئووکرایینا ڕووبەڕووی ئەو هێرشــە
بوونــەوە و چاالکانە پشــتیوانییان لە یەکە
سەربازییەکانی سپای خۆیان کرد ،بەتایبەت
کاتێــک ســەرۆککۆمار ،پایتەختــی جێ
نەهێشت و هاتە ســەر تەلەڤزیۆن و لەپێناو
بەرگری لە ئازادی و سەربەخۆییی نیشتمان،
هانی بەرگریی گشــت نەتەوەیی دا ،ئیتر ئەو
هەڵمەتە بەرباڵوە نەتەوەیییە پتر هەاڵییســا
و ئەو کاردانەوە کارەساتبارەشــی بۆ ســپای
ڕووسیا لێکەوتەوە.
هــۆکاری ئــەو بەرخۆدانە نیشــتمانییە
ـ ڕەنگــە پــاش تەواوبوونی ئەو شــەڕە ،پتر
هۆکارەکانــی ئــەو هەڵمەتە نیشــتمانییەی
خەڵکــی ئووکرایینــا لێکۆڵینــەوەی ورد و
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هەمەالیەنــەی لەســەر بکرێت .بــەاڵم هەر
ئێســتاش دەتوانین ئاماژە بــە هێندێک لە
الیەنە سەرەکییەکانی بکەین.
بەشــێک لەو هۆکارانــە دەگەڕێتەوە بۆ
پاشــخانێکی مێژوویی ناکۆکییە ئیتنیکی و
نەتەوەیییەکانی ژیانی هاوبەشــی نەتەوەی
ڕووس و نەتەوەی ئووکرایینا.
بەگوێرەی "بیسماڕک" سیاسەتمەداری
بەناوبانگــی ئاڵمانــی و یەکــەم ڕاوێژکاری
دەوڵەتی ئەڵمانیا لە ســەدەی " ،١٩ڕووسیا
بەبێ ئووکرایینا ناتوانــێ بژی" .لێنین پاش
تێکەڵکردنــەوەی ئووکرایینا بــە پێکهاتەی
یەکێتیی ســۆڤیەت گوتوویەتی ،ئیتر ڕووسیا
هەناســەیەکی دێتەوە بەری .گشت مێژووی
دوور و درێژی ئیمپراتۆریای ڕووسیا ،دەگەڵ
مێــژووی ســەردەمی یەکێتیی ســۆڤیەت
و قۆناخی پــاش تێکچوونی و هاتنە ســەر
دەســەاڵتی پووتین و دارودەستەکەی ،ڕێک
ڕەنگدانەوەی ئەو ڕاستییەیە لە هەڵسوکەوتی
سیاســی و ئابــووری دەگــەڵ ئووکرایینادا.
هەربۆیە لە تەواوی مێژووی دوور و درێژەی
دەوڵەتدارێتیی ڕووسیادا لەپێناو دابینکردنی
ژیان بۆ ڕووســیا ،سیاســەتی دژایەتیکردن
دەگــەڵ ســەربەخۆییی ئووکرایینــا پەیڕەو
کراوە .بۆیە:
هاواڵتییانی ئووکرایینا هەمیشە "پلە دوو"
بوون؛
زمانی ئووکرایینایی وەک زمانی "گوندی"
گاڵتــەی پێکــراوە و پێش بــە پەرەپێدانی
گیراوە؛
ڕووســەکان هەر لە سەدەی ١٧ەوە ،وەک
سووکایەتی ،بە خەڵکی ئووکرایینایان گوتووە:
"خاخۆڵ"[.]10
تەنانــەت بەگوێــرەی ئامرازەکانی زمانی
ڕووســی ،واڵتــی ئووکرایینا بــە ئامرازێک
ئامــاژەی پێ دەکرێ کە مانای بەشــێک لە
واڵتێکی مەزنتر (واتە ڕووسیا) دەدا[.]11
بیرۆکــەی "ڤلیکا ڕووس" واتە "ڕووســی
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مەزن" ،هەر لە کۆنــەوە بناخەیەکی قووڵی
هزری سیاســیی لەنێو زۆربەی ڕووسەکاندا
هەبــووە و گوایە خاکی ئووکرایینا بەشــێک
لە خاکی ڕووســیای مەزنە .ئەگەرچی لێنین
لەســەر بنەمای "ئەنترناســیۆنالیزم" ،دژی
پەرەپێدەرانــی ئەو هزرە بووە ،بەاڵم دواتر لە
هەڵســوکەوتی تەنانەت زۆربەی کۆمۆنیستە
ڕووسەکانیشــدا ،چەشــنێک لــە هــزری
مەزنخوازانەی هاوشــێوەی "ڤلیکا ڕووس"،
ڕەنگی داوەتەوە و هەر ماوە؛ بۆیە زۆر ســەیر
نییە کە ئێستاش بنەمای فیکری و فەلسەفیی
پووتیــن و دارودەســتەکەی گەڕانەوەیە بۆ
هەمان "ڤلیکا ڕووس"ی ســەدەکانی ڕابڕدوو
و "گەڕاندنەوەی ناوچە ڕووسییەکان" ،بەاڵم
بەنــاوی "ئۆرۆئاســیا"[ ]12کــە گوایە دەبێ
"ڕەگــەزی ڕووســیی ئەورووپایــی دەگەڵ
ڕەگــەزی زەردی چینی" ســەرکردایەتیی
جیهانی داهاتوو بکەن.
وەک پێشتر ئاماژەی پێکرا ،کۆمۆنیستەکانی
ئووکرایینا پاش شۆڕشی ئۆکتۆبەر ،دەوڵەتی
سۆسیالیســتیی کرێــکاران و جووتیــاران
و ســەربازانیان لــە کییــەڤ دامەزرانــد
و هێــزە نەتەوەیییەکانــی نەیــار و دژە
کۆمۆنستییەکانیان ڕاونا؛ هاوکات بە هاوکاری
دەگەڵ دەوڵەتە هاوشێوەکانیان لە ڕووسیا و
بێالڕووسیا ،بناخەکانی یەکێتیی سۆڤیەتیان
لەســەر بنەمای یەکســانی و ســەربەخۆیی
دامەزراند .بەاڵم پاش ماوەیەک ،مێژوو دیسان
دووپات بووەوە و لە ســەردەمی ستالیندا بە
سەقامگیربوونی دەسەاڵتی یەکێتیی سۆڤیەت
لە مۆسکۆ ،دیسان کییەڤ پاشگوێ خرا و وەک
"کۆمۆنیستی پلە دوو" هەڵسوکەوتی دەگەڵ
دەکرا .سیاســەتی ئابووریی ستالین بەناوی
دامەزراندنی سیســتەمی "هاوبەشــایەتیی
سۆسیالیستی" لە بواری زەویوزاردا بەتایبەت
بووە هۆی ڕاونان و دوورخســتنەوەی خاوەن
زەوییە کشــتوکاڵییەکان و کارەساتی مرۆڤی
و ئابووریی فرە مەزنی لێکەوتەوە و هەزاران
ساڵی بیست و چوارەم
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کەس تیرباران کران یان بۆ "گووالک" دوور
خرانــەوە ،قاتی وقــڕی ڕووی لە ئووکرایینا
کرد و سەدان هەزار کەس لە برسان گیانیان
لەدەســت دا .ئێســتاش پاش ســەد ساڵ،
بیرەوەرییەکانی ئەو کارەساتە وەچە بە وەچە
[]13
دەگوازرێتەوە.
هەمــوو ئەوانــە وەک برینێکــی کۆنی
مێژوویــی لە ناخــی خەڵکــی ئووکرایینادا
ماونەتــەوە و پــاش تێکچوونــی یەکێتیی
ســۆڤیەت و ســەربەخۆییی ئووکرایینــا،
هەڵسوکەوتی دەســەاڵتی نێوەندی ڕووسیا
بەتایبەت پاش هاتنە سەر دەسەاڵتی پووتین
بۆ دووبــارە لکاندنی ئووکرایینا بە ڕووســیا،
نەتەنیــا برینە مێژوویییەکانــی کوالندەوە،
بەڵکوو هێرشــەکەی سپای ڕووسیا لە ساڵی
 ٢٠١٤و داگیرکردنی بەشێکی زۆری ناوچەی
دۆنبــاس و نیمچەدوورگەی کریمە ،لەالیەن
خەڵکی ئووکراییناوە وەک ســووکایەتیکردن
بە ئازادی و ســەربەخۆییی واڵتەکەیان لێک
درایەوە و ناخی خەڵکی دیسان هەژاندەوە.
لە الیەکی دیکەوە لە ماوەی  ٣٠ســاڵی
سەربەخۆییی واڵتەکەیاندا ،خەڵکی ئووکرایینا
ئەزموونێکی زۆریان وەرگرت:
پەرەپێدان بە دێمۆکراسی و ژیانی سیاسیی
فرە حیزبی جیلێکی تازەی ئووکرایینایی پێ
پەروەردە کرا؛
ئازادیــی ڕادەڕبڕین لە هەمــوو بوارەکانی
ژیاندا ڕەنگی دایەوە؛
ژیانی سیاســی ،ئابــووری و کۆمەاڵیەتی
بە شــێوەی ڕۆژاوایی ،جێگەی سیســتەمی
سەرەڕۆی پێشووی گرتەوە.
شەش جار هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری و
پەڕلەمانی بەڕێوە چووە و شەش سەرۆککۆمار
[]14
گۆڕدراون؛
گرینگیــی زۆرتر درا بە گەشــەی زمان و
کولتوور و مێژووی نەتەوەیی.
هەڵبەت لەو ماوەیەدا ،خەڵکی ئووکرایینا
ئەزموونــی تاڵیشــیان هەبــووە .گەندەڵــی

یەکێــک لــە کێشــە هــەرە بەرچاوەکانی
دەســەاڵتداریەتیی ئووکرایینــا بــووە و
تەنانەت لەم کاتە کارەســاتبارەی ئێستاشدا
گەندەڵــکاران خەریکی مشــەخۆرین .وەک
پێشــتریش ئامــاژەی پێکرا ،ئێســتا ڕوون
بووەتەوە کە بەشێکی زۆری ئەو گەندەڵییانە
پــان بۆ داڕێــژراوی کریملین بــووە؛ بۆیە
خەڵــک تا ڕادەیەکی یەکجار زۆر هیوایان بە
حکومەتەکیان الوز ببووەوە.
بــەاڵم ســەرەڕای هەموو ئەو ڕاســتییە
نەرێنییانــە ،کاتێــک کۆمەاڵنــی خەڵکــی
ئووکرایینــا هەســتیان بــە مەترســیی
داگیرکردنــی واڵت و لەنێوچوونی ئەزموونی
 ٣٠ساڵەی سەربەخۆیی کرد ،هەموو ڕەخنە
و تەنانەت بێهیوایییان بە دەسەاڵت ،وەال نا
و لە پشتی سپا و سەرۆککۆمار یەکدەست و
یەکدەنگ هەڵمەتی بەرخۆدانێکی بێوێنەی
نەتەوەیییــان لەپێناو بەرگــری لە ئازادی و
ســەربەخۆییی واڵتەکەیان پێشــانی هەموو
گەالنی جیهــان دا کە بێگومان لە مێژووی
سەدەی ٢١دا تۆمار دەکرێ.
هێشتا گشــت الیەنەکانی ئەو بەرخۆدانە
نەتەوەیییانە کۆ نەکراونەتەوە ،بەاڵم دەکرێ
ئامــاژە بە هێندێک نموونــەی داهێنەرانەی
هاواڵتییانــی ئووکرایینا بــە هەموو چین و
تۆێژەکانییەوە بکەیــن کە ئەو بەرخۆدانەیان
لــە بەرانبــەری دووەم ئەرتەشــی جیهاندا
نەخشاندووە و دەکرێ وەک وانە کەڵکی لێ
وەربگیرێ:
کاری بێوچانی نێوەندە خزمەتگوزارییەکانی
(وەک ئــاو ،کارەبــا ،گاز ،ڕێگاوبــان ،پاکــو
خاوێنکــردن و  )...تەنانەت لەژێر بۆردوماندا
لە شار و شارۆچکە و گوندەکان بە بەشداریی
هەزاران خۆبەخش شەو و ڕۆژ بەردەوامە؛
جووتیــاران لەژێــر هــاژەی مووشــەک
و بۆردومانەکانــدا کەرتــی کشــتوکاڵیان
نەخەواندووە و وەک ئەرکێکی نیشــتمانی بۆ
دابینکردنی ئاسایشــی خۆراکــی هاواڵتییان
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بەردەوامن؛
الوانــی ئــەو شــار و شــارۆچکانەی کە
کەوتوونەتە ژێر بۆردومانی ســپای ڕووســیا،
دەســتەی جۆراوجۆریــان پێــک هێناوە بۆ
یارمەتیدانی بەسااڵچووان و ژن و مندااڵن و
گەیاندنی خۆراک و ئاو و دەرمان بەتایبەت بۆ
ئەو بەســااڵچووانەی لە مااڵکانیاندا دەرفەتی
هاتنەدەریان نییە و یــان لە ژێرزەمینەکاندا
خۆیان حەشار داوە؛
الوە خۆبەخشەکان بەردوام بۆ گواستنەوەی
ژن و منــدااڵن لــە گۆڕەپانــی شــەڕدا بۆ
ناوچــە ئارامەکانــی واڵت لــە هاتوچۆدان.
ســەرنجڕاکێش ئەوەیــە کە ســەدان کەس
بەتایبەت بەسااڵچووان بە گریانەوە ناخوازن
ماڵ و حاڵی خۆیان جێ بهێڵین؛
کاسبکاران و پیشەوەرانیش لەو هەڵمەتەدا
بەشــدارن و هەر کامیان لە ئاستی خۆیاندا
یارمەتیی بەرخۆدان و بەرەکانی شەڕ دەدەن.
بۆ نموونە لــە کاتی نزیکبوونەوەی ســپای
ڕووسیا بۆ کییەڤ ،ئاسینگەرێکی بەتەمەن لە
شارۆچکەیەکی ئەو ناوچەیە لەسەر تێچووی
خۆی ســەدان بەربەستی هەمەچەشنەی لە
ئاسن ســاز کرد بۆ پێشــگرتنی پێشڕەویی
تانــک و ئامێــرە ســەربازییەکان .پــاش
باڵوبوونەوەی ئــەو بابەتە لە ڕاگەیاندنەکاندا،
ســەدان ئاســینگەری دیکە خۆبەخشانە بە
هەمــان مەبەســت وەکار کەوتن .لە شــارە
ئازادکراوەکاندا خاوەن سەرتاشــخانەکان بۆ
ئاســاییکردنەوەی ژیانی شارەکان بێبەرانبەر
خزمەت بە هاواڵتییان دەکەن .فرۆشــیارانی
خۆراک ،بــەردەوام لە هەوڵــی دابینکردنی
پێداویستییە ســەرەتایییەکانی هاواڵتییانن
و لــە ڕێگــەی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە
زانیاریــی پێویســت بە کڕیارانیــان دەدەن.
چێشــتخانەکان بێبەرانبەر هەم خواردن بۆ
بەرەکانی شەڕ ئامادە دەکەن و هەم پێشوازی
لە خۆبەخشەکان دەکەن؛
بەڕێوەبەرانی شار و شارۆچکە و گوندەکان،
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تــۆڕی کۆمەاڵیەتیــی ســەر هێڵیــان بــۆ
ناوچەکانی خۆیــان کردووەتەوە و چرکە بە
چرکە پەیوەندییان هەیە دەگەڵ هاواڵتییانی
خۆیــان و زانیــاری ئاڵۆگــۆڕ دەکــەن و لە
داخوازییەکانیان و دۆخەکەیان ئاگادارن.
ســەدان نوخبــەی نووســەر ،ڕووناکبیر،
هونەرمەنــد و ورزشــوانانی ئووکرایینایی کە
ناوبانگــی جیهانییان هەیە و لــە دەرەوەی
واڵت دەژیــن ،گەڕاونەتــەوە واڵت و هــەر
کامیــان بەگوێرەی توانایــان ،یان خەریکی
یارمەتیدانی ئاوارەکانن ،یان لە ڕیزی سپای
واڵتەکەیــان بەرگــری لە نیشــتمانەکەیان
دەکەن ،یان لە دەرەوەی واڵت بە ســازدانی
کەمپینــی جۆراوجۆر ،یارمەتی کۆ دەکەنەوە
و ســەرنجی واڵتانی جیهان بۆ پاڵپشــتیی
هەرچــی زۆرتر لە واڵتەکەیان ڕادەکێشــن.
هەڵبــەت هێندێــک لەوانە کە لە ڕووســیا
دەژین و بەهرەمەند بوون لە دابەشــکردنی
پــارەی دەزگاکانی پڕۆپاگەنــدەی پووتین،
مرتەقیان لێوە نەهاتووە و سەرشۆڕانە دەڵێن
"ئێمە کارمان بە سیاسەت نییە!"؛
ڕۆژنامەوانانی ئووکرایینایی بە دەیان کاناڵی
ڤیدیۆیییــان کردووەتــەوە و ڕۆژانە بابەتی
نیشــتمانی و هەواڵی بەرەکانی بەرگریی سپا
و خۆبەخشــەکان باڵو دەکەنــەوە ،تەنانەت
ئەوانــەش کــە ڕەخنەگری ســەرۆککۆمار
زێلێنســکی و حکومەتەکەی بوون ،ئێســتا
بەتــەواوی پاڵپشــتی لە ســەرۆککۆمار و
حکومەتەکەی دەکــەن و ورەی بەرخۆدان
و بەرگــری لە نیشــتمان بــەرز دەکەنەوە
و ڕەخنەکانیــان هێشــتووەتەوە بــۆ پــاش
سەرکەوتن لەو شەڕە نیشتمانییە؛
ئەو شەپۆلە لە ژن و مندااڵنی ئووکرایینایی
کە پەنایان بۆ واڵتانی تر بردووە ،بە یارمەتیی
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان ،پەیوەندییەکــی
چڕوپڕیــان لەنێــو خۆیاندا ســاز کــردووە
و بــۆ پاڵپشــتی لــە ســپا و بەرگریکارانی
نیشتمانەکەیان ڕۆژانە کەمپەینی جۆراوجۆر
ساڵی بیست و چوارەم
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پێــک دێنــن .هــاوکات یەکــەم خەمیان
دانەبڕانی منداڵەکانیانە لە خوێندن بە زمانی
ئووکرایینایی لەو واڵتانەی پەنایان داون؛
کۆمەڵێک نۆخبەی ڕۆژنامەوان ،هونەرمەند،
نووســەر و ڕووناکبیرانی ڕووســیا کە دژی
سیاســەتەکانی پووتین هەڵوێستیان گرتووە
و لــە دەرەوەی واڵت دەژیــن ،ڕۆژانە هەوڵ
دەدەن لــە ڕێگەی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
و کردنــەوەی کاناڵــی تەلەڤزیۆنییــەوە
بەرپەرچی پڕۆپاگەندە زەبەالحەکانی تاقمی
ڕاگەیاندکارانی ســەر بە دەســەاڵت بدەنەوە
و خەڵکی ڕووســیا لەو کارەســاتەی پووتین
تووشی کردوون ،ئاگادار دەکەنەوە.
لێرەدا پێویستە ئاماژە بە هێندێک الیەنی
نەرێنیــش بکەین کە وەک خاڵێکی ڕەش لە
کەنار ئەو هەڵمەتە نەتەوەیییەدا ،بۆ مێژووی
ئووکرایینا تۆمار دەکرێ.
پرۆپاگەنــدەی مەزنــی دەســەاڵتدارانی
کریملین لەدژی ئووکرایینا ،کاریگەری لەسەر
ئەو ئووکرایینایانەی دانیشــتووی ڕووسیاش
داناوە ،بۆیــە ژمارەیەکیان دژی بەرژەوەندیی
نەتەوەییی خۆیان دەردەکەون[.]15
هێندێــک دەســتە و تاقمی خۆفرۆشــی
ئووکرایینایی هەر لەســەرەتای هێرشەکەوە
وەک "تابووری پێنجەم" هاوکاریی ســپای
داگیرکەریان کردووە و "گەرا"ی بۆردمان و
مووشەکبارانی شــوێنە هەستیارە ئابووری و
سەربازییەکانیان بە پارە بە دوژمن گەیاندووە.
بەگوێــرەی زانیارییــەکان هێندێکیــان
دەستبەسەر کراون.
ژمارەیەک بازرگانانی نیشتمانفرۆشیش بە
هاوکاریی تاقمێکی دەســەاڵتدار ،یارمەتییە
مرۆڤی و پزیشــکییەکانی واڵتانی دەرەوەیان
بۆ بەرژەوەندیی بەرتەسکی خۆیان لە "بازاڕی
ڕەش"دا فرۆشتووە؛ بەگوێرەی زانیارییەکان،
تا ڕادەیەک ئەوانە ناســراون و پێشــیان پێ
گیراوە و ڕادەستی دادگا کراون.
هێندێــک لــە پیاوانــی تەمــەن ژێر ٦٠

ســاڵ خۆیان لە پەیوەســتبوون بە ســپا بۆ
بەرگریکــردن لە نیشــتمان دزیوەتەوە و ،بە
دانی بەرتیل لەســەر ســنوورەکاندا ،هەوڵی
هەاڵتنیان بۆ دەرەوی واڵت داوە.
لێکەوتەکانی ئەو شەڕە
ئەگەرچــی هێشــتا زوویــە باســی هەموو
لێکەوتەکانی ئەو شــەڕە لە گشت بوارەکاندا
بکەین ،بەاڵم دەکــرێ ئاماژە بە هێندێکیان
بکەین:
لە ئاستی نێوخۆییی ناوچەکەدا ـ
یەکێــک لــە شــانازییەکانی نەتەوەکانی
یەکێتیــی ســۆڤیەت و لــە پێشــەوەی
هەموویانیش ،نەتــەوەی ڕووس ،بریتییە لە
ســەرکەوتن بەســەر ئەڵمانیای فاشیســتی
لە شــەڕی دووەمی جیهانیــدا[ ،]16بەاڵم بەو
هێرشەی پووتین و دەسەاڵتدارانی کریملین
بۆ داگیرکردنی واڵتی سەربەخۆی ئووکرایینا،
نەتەنیا ئەو شــانازییە کەمڕەنــگ دەبێتەوە،
بەڵکــوو وەک خاڵێکــی ڕەش لــە مێژووی
نەتەوەی ڕووسدا تۆمار دەکرێ.
یەکێــک لــە الیەنەکانــی پڕۆپاگەندەی
پووتیــن و دەســەاڵتدارانی کریملیــن لەو
شــەڕەدا بریتییە لــە یەکگرتنەوەی "هەموو
ساڵڤیانەکان" .بەاڵم ئاکامی ئەو شەڕە ڕێک
بەپێچەوانە دەرکەوتووە.
هەر ئێســتا یەکێک لەو لێکەوتانە ،درز و
قەڵشــێکی مەزنی نەتەنیا سیاســی ،بەڵکوو
کۆمەاڵیەتــی و لە هەمــووان گرینگتریش،
دووبەرەکیی ئایینییە لەنێو "ساڵڤیانەکان".
بــۆ یەکەم جار لە مێــژووی هاوچەرخدا،
کلیسای ئۆڕتۆدۆکســی ساڵڤیانی دوو شەق
بووە[.]17
لــە الیەکــی دیکــەوە ،بۆردومــان و
مووشەکبارانی شار و گوندکانی ئووکرایینا و
کردەوە بێبەزەیییەکانی ســپای ڕووسیا لە
ناوچە داگیرکراوەکاندا ،چاوی دانیشــتووانی
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ڕووســیی ئووکرایینــای کردووەتــەوە و
بێبنەمابوونی پڕۆپاگەندەکانی دەسەاڵتدارانی
کریملینیان لێ ئاشکرا بووە و دژی پووتین و
هاوزمانەکانیان لە ڕووسیا کە پاساو بۆو شەڕە
دێننەوە ،هەڵوێست دەگرن.
ئەو شــەڕە ،گەندەڵیی ســەدان میلیاردی
ئۆلیگارشــیی پووتین و تاقمەکەی بەتایبەت
لە بواری پیشەســازیی ســەربازیدا ئاشــکرا
کردووە.
زۆربەی ئەو سەربازە ئاسایییانەی ڕەوانەی
بەرەکانی پێشەوەی ئەو شەڕە کراون ،بریتین
لە نەتەوە ناڕووسەکانی باشوور و ڕۆژهەاڵتی
فیدراسیۆنی ڕووسیا.
هێز و تاکە ئۆپۆزیســیۆنەکانی پووتین لە
ڕووســیا کە زۆربــەی نوخبەی ڕووســیا لە
ڕووناکبیــران ،نووســەران ،ڕۆژنامەوانــان و
هونەرمەندان دەگرێتەوە ،ئەرگەرچی لە ترسی
یاسا سەرکوتکارانەکانی ئەو دوایییانەدا ناچار
بــوون واڵت جێ بهێڵن ،بــەاڵم زۆرتر بەرەو
سیاســەتی ڕۆژاوا الر بوونەتەوە و وردەوردە
یەکگرتووتر دەبن .بەمەش کۆمەڵگای ڕووسیا
وردەوردە تووشــی لێکتــرازان و دووبەرەکی
دەبێت؛
بــە لەپێشچاوگرتنــی ئــەو لێکەوتــە
نێوخۆیییانە ،لە ئەگەری شکستی سەربازیی
ســپای ڕووســیا لەو شــەڕەدا ،الوازبوونی
ڕووسیا و گریمانەی پارچەبوونی فیدراسیۆنی
ڕووسیای لێدەکەویتەوە.
لە ئاستی نێونەتەوەییدا ـ
بێگومان لێکەوتــە نێونەتەوەیییەکانی ئەو
شەڕە گشــت بوارەکانی ئابووری ،پەیوەندییە
نێودەوڵەتییەکان ،ســتراتێژییە سیاسییەکان
و هاوبەندییــە ئابووری و ســەربازییەکان لە
جیهاندا دەگرێتەوە و لەو بوارانەدا ئاڵوگۆڕی
بنەڕەتی ڕوو دەدات .لەوانەش:
دەرکەوتــووە کــە ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتــووەکان بــە هەمــوو دامــودەزگا
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زەبەالحەکەیــەوە بەتایبــەت ئەنجومەنــی
ئاسایشــی نێونەتەوەیی ،چــی تر کارایییان
نەماوە و بێگومان ئەو ڕێکخراوەیە تووشــی
ئاڵوگۆڕ دەبێ؛
هەڕەشــەی چەکی ئەتۆمــی (بە چەکی
ئەتۆمی کەم مەودای تاکتیکیشەوە) لەالیەن
واڵتێکی خاوەن ئەو چەکەوە بۆ داسەپاندنی
سیاسەتی خۆی بەسەر واڵتێک و یان واڵتانی
دیکە ،چی تر کاریگەری نامێنێ[]18؛
سیاســەتی جیهانگیــری (گڵۆبالیســم)،
بەتایبــەت لە بــواری ئابووریــدا ،ئەگەری
پاشەکشــەی هەیە .دەنگۆی ئەوە هەیە کە
پێویســتە ســەرمایە زەبەالحەکانی زلهێزە
ڕۆژاوایییــەکان بگەڕێتەوە بــۆ نێوخۆی ئەو
واڵتانــە (لێرەدایە پەرەگرتنی ناســیۆنالیزم
لــەو واڵتانەدا مانــا پەیــدا دەکات) چونکە
پووتین لەژێر ســایەی ئەو سیاسەتەدا ،توانی
سیستەمی ئۆلیگارشی هێرشبەرانە لە ڕووسیا
پێک بێنێ؛ هەروەهــا چین توانیوێتی ببێتە
دووەم ئابووریــی جیهان .بۆیە چین ترســی
ڕێ نیشــتووە ئابوورییەکەی پاشەکشە بکات
و الواز بێت (هۆکاری پاڵپشتینەکردنی چین
لەو شەڕە)؛
ناتەبایــی لەنێــوان سیســتەمی ئابووریی
ســەرمایەداریی چین و سیستەمی سیاسیی
کۆمۆنیستی بەڕێوەبردنی ئەو واڵتە پاش ئەو
شــەڕە هەر دێ و زەقتر دەبێتــەوە (ڕەنگە
کۆنگــرەی داهاتووی حیزبی کۆمۆنیســتی
چیــن لــە کۆتاییــی ئــەم ســاڵدا ئاکامی
چاوەڕواننەکراوی لێ بکەوێتەوە).
یەکێتیی ئەورووپا لە ئاکامی ئەو شــەڕەدا
هەر ئێستا تووشــی دووبەرەکی بووە ،باسی
[]19
"ئەورووپای کــۆن" و "ئەورووپای نوێ"
هەر دێ و پەرە دەستێنێ؛
بــە لەپێشچاوگرتنــی ئــەو لێکەوتــە
نێونەتەوەیییانــەی بــاس کــران و ،بــەو
پاڵپشــتییە بەرباڵوە ســەربازی و دراوییەی
کە واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و بەریتانیا
ساڵی بیست و چوارەم
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لە ئووکرایینای دەکەن بۆ شکست پێهێنانی
سەربازیی ڕووسیا ،لە ئەگەری ئەو شکستەدا،
گریمانەی جیهانێکی یەک جەمســەری بە
بااڵدەســتبوونی هێزی "ئەنگلۆساکســوون"
دەکرێ.
پەراوێزەکان
 .1لە نووسراوەکانی ڕۆمی کەونار و بیزانسیدا بە "سکالوین" هاتووە.
لە نووسراوەکانی عەرەبیدا بە "الصقالبة" هاتووە.
 .2وشەی "کراینێ" بە ڕووسی یانی "کەنار" .ئامرازی "ئۆ" ،ئاماژەیە
بە "الی" ،واتە "الی کەنارەکان".
 .3بەپێچەوانــەی گەلێــک پڕۆپاگەندە ،هەرگیز زمانی ڕووســی لە
ئووکرایینا قەدەغە نەکراوە.
 .4لە  ٢٠٢٢/٠٥/٢٩جێژنی  ١٥٠٠ســاڵەی دامەزراندنی شــاری
کییــەڤ بە تێلەماراســۆنێکی نێونەتەوەیی لــە بێرلین و کییەڤ بۆ
"پشــتیوانی لە ئووکرایینــا" بەڕێوە چوو و زۆربــەی پایتەختەکانی
جیهان (بەیروت ،ئاســینا ،ڕۆم ،وەرشەو ،ڤانکۆڤێر )... ،تێیدا بەشدار
بوون و نوخبەکانی تەواوی جیهان یارمەتیی دراوییان بۆ پێداویستییە
پزیشکییەکانی بەرەکانی شەڕی ئووکرایینا کۆ کردەوە.
 .5لە باشووری پۆڵەندای ئێستا.
 .6ئێســتا لــە کتێبی مێــژووی پۆلی ٦ی پەروەردەی ڕووســیادا،
مێــژووی "کییەڤ-ڕووس" سانســۆر کــراوە .لە بەرانبــەردا هەوڵ
دراوە ســەرهەڵدانی مێژووی ئیمپڕاتۆریای ڕووسیا نەک بە کییەڤ،
بەڵکوو بە شــاری پیتربوورگ ببەســتنەوە .واتــە ڕووداوەکانی ٣٠٠
ســاڵی مێژووی ڕووسیا پاک بووەتەوە .پاش  ٢٤ی فێورییەی ساڵی
 ،٢٠٢٢بەگوێرەی فەرمانێکی میری بابەتگەلی مێژوویی ،جوگرافیایی
و ئەدەبیــی پەیوەندیــدار بە ئووکرایینا ،لــە کتێبەکانی پەروەردە و
خوێندنی خوێندنگاکانی ڕووسیا سانسۆر کراوە.
 .7بەگوێــرەی لێدوانــی ئۆلێــگ ژدانــۆڤ ،کریملین پتــر لە ٥
میلیــارد دۆالری ئەمریکی بۆ ئەو مەبەســتە لــە ئووکرایینا خەرج
کــردووە (لێدوانی ناوبرا لە ڤیدیــۆی  ،٢٠٢٢/٠٦/٠٥خولەکی .)٣٢
ڕاگەیاندنەکانی ڕۆژاوایی باسی  ٥٠میلیارد دۆاڵری ئەمریکی دەکەن
کە کریملین بە هەمان مەبەســت لەنێو کاربەدەســتانی سیاســی و
ئابووریی ئەورووپا و ئەمریکادا تەخشان پەخشان کراوە.
 .8ســەرەنجام دوو مانگ پاش هێرشی ســپای ڕووسیا ،پەڕلەمانی
ئووکرایینا بڕیاری نایاساییبوونی  ١١حیزبی سیاسی پەسەند کرد کە
کاریان پڕۆپاگەندە بۆ سیاسەتەکانی پووتین و ساردکردنەوەی خەڵک
لە هەڵمەتی بەرەنگاریی نەتەوەیی بوون.
 .9بلیتزکریگ ( )Blitzkriegبە زمانی ئاڵمانی بە مانای "جەنگی
خێرا" .لە سەردەمی دەســەاڵتی هیتلەردا بۆ داگیرکارییە خێراکانی
واڵتانی ئەورووپا لەالیەن سپای ئەڵمانیای نازی ببووە باو.
 .10واتای "( "Хохо́ лخاخۆڵ) ،بە مانای کەســی ســەروگوێالک
ئاڵۆز و پەرێشــان ،یەکەم جار لە ســاڵی  ١٦٣٠لــە بەڵگەنامەیەکی
گومرگی مۆســکۆ وەک ســووکایەتی بــۆ کەســێکی ئووکرایینایی
ئاماژەی پێکراوە؛ لە ســاڵی ١٦٤٤ەوە ،ئیتر بۆ ســووکایەتی پێکردن
بە کازاکەکانی زاپاڕۆژێــی ئووکرایینا بەکار هاتووە و دواتر بۆ هەموو
ئۆکڕاینییــەکان بەکار هاتووە" .نیکۆالی گۆگۆل"یش ،ڕۆماننووســی

بەناوبانگی ئووکرایینایی سەدەی  ،١٨ئاماژەی پێکردووە.
 .11ئامــرازی ""( "наنــا" یانی "لە") بەجێگــەی ""( "вڤ") بە
هەمان مانا .ئێســتا ئووکرایینایییەکان بۆ ئاماژە بە واڵتەکەیان"в" ،
("ڤ") بەکار دێنن.
 .12بۆ زانیاریی زۆرتر ســەبارەت بەو بیرۆکەیە ،بڕوانە نووسراوەکانی
"ئەلێکساندر دۆگین".
 .13پــاش مەرگــی ســتالین و لە ســەردەمی دەســەاڵتدارێتیی
خروشــچۆڤ کە خەڵکــی ئووکرایینا بوو ،هێندێــک گۆڕانکاری لەو
هەڵسوکەوتە و کارەساتەکانی بەڕێوە چوو؛ بەڕواڵەتیش بێ ،کۆماری
ســۆڤیەتی سۆسیالیســتیی ئووکرایینا نوێنــەری تایبەتیی خۆی لە
نەتەوە یەکگرتووەکاندا پێدرا ،لە بواری پێشەسازیدا بنکەی ئابووریی
مەزنی لێ دامەزرا ،کەرتی کشــتوکاڵ پەرەی پێدرا و ئووکرایینا بوو
بە "کۆگای گەنمی یەکێتیی ســۆڤیەت" و تا ڕادەیەک ڕێگە خۆش
بوو بۆ گەشەی زمانی ئوکڕاینی .بەاڵم هاوکات هەر بیر و بۆچوونێکی
نەتەوەییی سەربەخۆییخوازانە بە توندترین شێوە سەرکوت دەکرا.
 .14لە کاتێکدا لەو ماوەیەدا لە ڕووســیا ئاڵوگۆڕی دەسەاڵت لەنێوان
پووتیــن و "مێدڤیــدۆف"دا وەک گاڵتەجــاری هەڵبژاردنــی ئازاد
تەماشای دەکرا.
 .15ئۆلێــگ ژدانۆڤ ئاماژە بە برا گەورەکەی دەکات کە لە مۆســکۆ
دەژی و خانەنشــینی ســپای ڕووســیایە و دەڵێ ":بــرا گەورەکەم
پشــتگیریی پووتین دەکات و من و ئووکرایینایییەکان بە فاشیست
دەزانێ و نێوانمان تێک چووە و واڵمی تەلەفۆنەکانم ناداتەوە".
 .16بەگوێرەی ئاماری یەکێتیی ســۆڤیەت نزیک  ٢٠میلیۆن کەس
قوربانیی شــەڕی دووەمی جیهانی بوون کە  ١٢میلیۆنیان ئوکڕاینی
بوون.
 .17کلیسای ئۆرتۆدۆکسی ڕووس لە مۆسکۆ ئەو هێرشەی بە شەڕی
پیرۆز هەڵســەنگاندووە و الوانی ڕووسی هان داوە بۆ بەشداریکردنی،
بەاڵم بەپێچەوانە کلیسای ئۆرتۆدۆکسی کییەڤ ،ئەو شەڕە ،بە شەڕی
نیشتمانی دەزانێ.
 .18پــاش ئەوەی ویالیەتــە یەکگرتووەکانی ئەمریکا هۆشــداریی
بــە پووتین دا لە ئەگەری بەکارهێنانــی چەکی ئەتۆمی (بە چەکی
ئەتۆمــی کەم مەودای تاکتیکیشــەوە) ،ئەمریکا ڕاســتەخۆ پەناگای
ئەتۆمیــی خودی پووتین و دارودەســتەکەی لــە  ٣٠٠مەتریی ژێر
زەویــدا دەکاتە ئامانج و ئاگاداربوونی پووتین کە ئامریکا مووشــەکی
ئەتۆمیی خاپوورکردنی پەنــاگای ئەتۆمی لە قوواڵیی  ٤٠٠٠مەتری
هەیــە ،پووتین و دەســەاڵتدارانی کریملین وازیان لە هەڕەشــەی
ئەتۆمی هێناوە.
 .19مەبەســت "دەستپێشخەریی ســێ دەریا"یە (Three Seas
 .)Initiative-TSIلە ســاڵی  ٢٠١٥ســەرۆککۆمارانی پێشووی
پۆڵەندا و کۆرڤاتیا پێشــنیازی پێکهێنانیان کرد و لە ساڵی ،٢٠١٦
 ١٢واڵتــی کەنار دەریاکانی باڵتیک ،ئادریاتیک و دەریای ڕەش ،واتە
دە واڵتی کەنار ئەو ســێ دەریایە ،ئێستۆنیا ،التڤیا ،لیتوانیا ،پۆڵەندا،
سلۆڤاکیا ،ڕۆمانیا ،بۆڵگاریا ،هەنگاریا ،کرواتیا ،سڵۆڤێنیا دەگەڵ چیک
و ،ئۆتریش یەکەم کۆبوونەیان بە مەبەســتی پێکهێنانی یەکێتییەکی
سیاســی -ئابووری پێک هێنا .تا ئێســتا دوو کۆبوونەی دیکەیان لە
ســااڵنی  ٢٠١٧و  ٢٠١٨هەبووە .ئێستاش بەریتانیا کە لە "یەکێتیی
ئەورووپــا" هاتووەتە دەرێ ،هەوڵ دەدا دەگەڵ ئووکرایینا تێکەڵ بەو
هاوبەندییــە ببن تا ببێتــە ئاڵترناتیڤی "یەکێتیــی ئەورووپا" .گوایە
بەریتانیا بەنیازە تورکیاش دەگەڵ بخات.
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ڕەهەندە دژەبندەستییەکانی
بزووتنەوەی مامۆستایانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
شاهۆ زەنگەنە  

بە باوەڕی من بزووتنەوەی مامۆستایان کاتێک دەتوانێ بەرەو ڕزگاری هەنگاو هەڵگرێ کە
داواکاریی کەسانی بندەست لەبەر چاو بگرێ .مامۆستایانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان زۆر باش
لەوە تێگەیشتوون کە پەروەردەی ئێران لە خزمەت بیرۆکەی ناسیۆنالیزمی ئێرانیدایە و لە
ماوەی چەندین دەیەدا ئەم پەروەردەیە لەگەڵ دوو بیرۆکەی تری نیولیبراڵیزم و ئیسالمی
سیاسی بەشێوەیەکی سەرنجڕاکێش یەکیان گرتووەتەوە .واتە پەروەردەی ئێران وەک
باڵێکی گرنگی دامودەزگای ئایدیۆلۆژیی ئێرانی دەیەوێ مرۆڤی کورد بچەوسێنێتەوە و لە
ناسنامەی خۆی بێگانەی بکا.

کۆمەڵــگای مەدەنی لە کوردســتان لە چەند
دەیەی ڕابــردوودا پێگەیشــتنێکی بەرچاوی
بەخۆیەوە بینیوە :لە چاالکی ژینگەپارێزییەوە
بگرە هەتاکــوو دەرکەوتنی ژنــان لە فەزای
گشــتی ،لە بزووتنــەوەی خوێنــدکاری لە
زانکۆکانــەوە بگــرە تــا دەنگــی بوێرانــەی
مامۆســتایان بــۆ پێداگری لــە بەرژەوەندیی
گشتیی خەڵکی کوردستان .ئەگەرچی ناکرێ
هەڵکشان و داکشــانی هەر کامیان بەتەواوی
لە بزووتنەوە هاوشــێوەکانی لــە کۆمەڵگای
ئێرانــی جیا بکەینەوە ،بــەاڵم بەڕوونی دیارە
چاالکانی هــەر کام لــەم بزووتنەوانە ژیرانە
ئاگاداری بەســتێنی کۆمەاڵیەتیی کوردستان
و داواکارییەکانی خەڵکی کوردن و دەیانەوێ
سەربەخۆیانە هەڵسووکەوت بکەن.
چاودێرانــی سیاســی و توێژەرانــی
کۆمەاڵیەتــی کاتێــک ســەیری کۆمەڵگای
ئێرانی دەکــەن گلەییان لە پــرش و باڵوی
بزووتنەوەکانیــان هەیە و باس لــە لەمپەرە

پێکهاتەییەکان دەکەن کە نەیهێشــتووە ئەم
بزووتنەوانــە داواکاریــی هاوبەشــیان هەبێ.
بۆ نموونــە ،پێیانوایە لەمــەڕ یەکگرتنەوەی
مامۆســتایان ،خوێنــدکاران و کرێــکاران
بەربەســتی جیددی هەیە ،بەاڵم کە سەیری
کوردســتان دەکەین بۆمان دەردەکەوێ ڕۆژ
لــە دوای ڕۆژ بزووتنــەوە مەدەنییەکان زیاتر
لــە جاران لێــک نزیک دەبنــەوە .هەر بۆیە
لێرەدا ســەرەتا دەمەوێ بــاس لەوە بکەم کە
داواکارییەکانــی بزووتنەوەی مامۆســتایانی
ڕۆژهــەاڵت چین و بۆچی ئــەم بزووتنەوەیە
لەگــەڵ بزووتنەوەکانی دیکەی کوردســتان
یەکدەگرێتەوە.
ئەگەر سەیری داواکارییەکانی بزووتنەوەی
مامۆســتایانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بکەین،
دەبینین کە سەرەڕای ئەوەی لەو بزووتنەوەیەدا
بەدرووستی باس لە مافەکانی مامۆستایان لە
ڕووی مووچــە و بژێوی ژیــان دەکرێ ،بەاڵم
هەروەها لەســەر هەندێــک داواکاریی دیکە
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وەکــوو خوێندن بە زمانــی دایک ،خوێندنی
زمانی کوردی ،دابینکردنی پەروەردەی شیاو،
گشــتی و بێپارە النیکەم تا ئاســتی دیپلۆم،
بەربەرەکانێ لەگەڵ هاوســەرگیریی مندااڵن
و ،هەروەهــا بەرپرچدانــەوەی کاری مندااڵن
پێداگــری دەکرێ .لێرەدا هــەوڵ دەدرێ بە
شــیکردنەوەی هەر کام لــەم داواکارییانە لە
مەبەســتی زیاتری ئــەم بزووتنەوەیە نزیک
ببینەوە.
داواکاری ســەرەکی مامۆســتاکان لــە
دەوری بژێــوی ژیــان کۆ بووەتــەوە و ئەمە
ئاماژە بــە خراپتربوونی ڕۆژ لــە دوای ڕۆژی
ژیانی مامۆســتایان دەدا .بەپێی بەراوردەکان
مووچــەی مانگانەی مامۆســتایانی فەرمی لە
ئێــران لە نێــوان  ١٥٠تــا  ٣٠٠دۆالرە .ئەم
مووچەیــە بۆ مامۆســتایانی بەشــی کەرتی
تایبەت نزیــک  ١٠٠دۆالرە و هەندێک جار
تەنانەت تا  ٥٠دۆالر کەم دەبێتەوە .ئەگەر ئەم
مووچە کەمە لەگەڵ کەمترین ئاستی مووچە
لە واڵتانــی یەکێتیی ئەورووپا بەراورد بکەین
کــە  ١٨٠٠دۆالر لە واڵتی ســلۆڤاکییە (لە
لۆکزامبــورگ تا  ٩٠٠٠دۆالر بەرز دەبێتەوە)،
دەبینین مامۆستایان چەند بە دژواری دەتوانن
شتومەکی سەرەتاییی ژیان دابین بکەن .ئەمە
لە کاتێکدایە نە بیمەی دەرمانێکی باشــیان
هەیە و نە یارمەتییەک بۆ کرێ ماڵ .هەر بۆیە
مامۆســتاکان ناتوانن یارمەتیدەری گەشەی
بەردەوامی مندااڵن وەکوو یەکێک لە ڕێســا
بنەڕەتییەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان بن.
مامۆســتایان دەزانــن بۆ گەیشــتن بە
ئامانجەکانی پەروەردەیەکی سەردەمیانە دەبێ
قۆناغەکانی خوێندن بۆ هەموو خوێندکارەکان
بێبەرانبــەر بــێ .واتــە بــۆ کەمکردنەوەی
جیاوازیی چینایەتی و گەیشتن بە عەداڵەتی
پەروەردەیــی ،دەبێ لە هەموو شــوێنەکانی
کوردســتان (بە گوند و شــارەوە) دەرفەتی
خوێندنگەی شیاو ،کتێبخانە ،تاقیگە ،وەرزش
و مامۆســتای پەیوەندیدار بۆ خوێندکارەکان
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بڕەخســێ .بــەاڵم بەتایبــەت دەزانیــن کە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەم الیەنەوە کەمترین
ئیمکاناتی بۆ تەرخان دەکرێ .هەروەها لەبەر
سیاسەتی پەروەردەیی هەڵە ،خوێندنی تایبەت
و بە پارە ڕوو لە هەڵکشــانە و خوێندکارەکان
لە قۆناغــی پێــش تاقیکردنــەوەی زانکۆدا
(کۆنکــور) ناچارن پارەیەکی زۆر بۆ دەرچوون
لە بواری دڵخواز و زانکۆ باشــەکاندا تەرخان
بکەن کە زۆربەی جار دەبێتە هۆی بارقورسی
بــە ســەر بنەماڵەکانەوە .ئەم سیاســەتانە لە
کوردســتان الیەنێکی گرنگی هەیە کە خۆی
لە سیاســەتی کۆلۆنیالیستیی ئێران لە ئاست
کوردســتاندا دەبینێتەوە .بەپێی ئایدیۆلۆژیی
ئێرانی کوردســتان دابینکەری وزەی نەوت و
گاز و سەرچاوە سرووشتییەکانی وەکوو ئاو و
کانزاکانە .سەڕەڕای سیستەمەکانی تااڵنکردنی
کوردســتان ،پێکهاتــەی دەوڵەت لــە ئێران
پێویســتی بە مرۆڤی کــورد هەیە کە وەک
هێزی کاری هەرزان بۆ گەشەی ئێران کەڵکی
لێ وەرگرێ .ناســیۆنالیزمی ئێرانی کە لەسەر
بنەمای سەروەریی قەومی فارس بنیات نراوە و،
نەتەوەی کورد وەکوو بندەست هەڵسوکەوتی
لەگەڵ دەکرێ .بۆ شاردنەوەی ئەم پەیوەندییە
کۆلۆنیالیستییە دەبێ مەبەستی ڕاستەقینەی
ئەو ئایدیۆلۆژییە بشاردرێتەوە .بەاڵم نەتەوەی
سەردەست دەیەوێ سەرەڕای ئەوەی نەتەوەی
بندەست بچەوسێنێتەوە ،خوازیاری ئەوەیە کە
بندەستەکان بە مەیلی خۆیان هاوکاری بکەن
و تەنانــەت بەها و بایەخە ئەخالقییەکانی ئەو
پەســەند بکەن .بۆیە کۆلۆنیالیزمی وەخۆگری
ئێرانــی ،کورد دەکاتە بەشــێکی داگیرکراوی
کولتووری لە ناوخۆیدا ،تا بیتوێنێتەوە .چونکە
ئەگەر کورد بە ئاگایی بگا کە دەچەوسێتەوە و
لە مافەکانی بێبەری کراوە ،چیتر ئەو ستەمە
قەبــوڵ ناکات .بەاڵمی ناســیۆنالیزمی ئێرانی
واوەتــر دەچــێ و دەیەوێ کــورد نەک بەو
ئاگایییە نەگا ،بەڵکوو هەروەها بە مەیلی خۆی
دۆخی بندەستی بەرهەم بێنێتەوە و داکۆکیی
ساڵی بیست و چوارەم
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لە بەرژەوەندییەکانی نەتەوەی سەردەست بکا.
ئەگەرچی بەپێی دەســتووری بنچینەیی
ئێــران خوێندنــی زمانی کوردی یاســاییە،
بــەاڵم حکوومەتەکانی ئێران نــەک ڕێگەی
پێنەداوە لە پەروەردەدا ئامادەکاری بۆ بکرێ،
بەڵکوو تەنانەت تا ئەم چەند ساڵەی دواییش
بــەرەوڕووی هــەر چاالکییەکــی فێرکاریی
زمانی کوردی بوونەتەوە .لەم چەند ســاڵەی
دواییدا دوای پێداگریی بەردەوامی کۆمەڵگای
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و هەروەها گۆڕانکارییە
ناوچەییەکان لەمەڕ پرســی کــورد ،دەوڵەتی
ئێــران پەنــای بۆ جۆرێــک لــە ڕەوابینینی
کۆنتڕۆڵکراو بردووە کــە تیایدا ڕێگە دەدرێ
زمانی کوردی لە ڕێکخــراوە ناحکوومییەکان
بخوێندرێ .ئەگەرچی ڕێکخراوە مەدەنییەکان
کەڵکیان لە مامۆستای خۆبەخش وەرگرتووە و
لە ئیمکانات و پێداویستییە پەروەردەییەکانی
ئێران بێبەشــن ،بەاڵم تەنانەت هەر ئەمە بە
ڕەوا نەزانــراوە .لە ماوەی ڕابــردوودا بینیمان
کــە زیندانیکردنی دوو مامۆســتای خۆبەش
(زارا محەمەدی و کیومەرس لەتیفی) ئاستی
دژایەتیکردنی ڕژیمی لەمەڕ فێڕکاریی زمانی
کوردی بەڕوونی دەرخست .هەر لەم ڕووەوە،
مامۆستایانی خوێندنگەکانی سەقز ،بانە ،سنە،
دیوانــدەرە ،پاوە و مەریــوان هەر کام لە الی
خۆیانــەوە هەندێک کتێــب و نامیلکەیان بۆ
فێرکاریی زمانی کوردی لە کاتی وانەی ئازاد
لە دەرســی ئەدەبیاتی فارســی لە خوێندنگە
ســەرەتایییەکان ئامــادە کــردووە .هەڵبەت
ئێستاکە مامۆستاکانی ڕۆژهەاڵت بەو ئەنجامە
گەیشــتوون کــە خوێندنــی زمانــی دایک
چارەسەری کێشەکانی پەروەردە لە کوردستان
نییە و دەبێ خوێنــدن بە زمانی کوردی بێ.
چونکە ئەگەر منداڵی کورد نەتوانێ بە زمانی
خۆی بخوێنێ و بیربکاتەوە لە سەرەتاییترین
مافی مرۆییی خۆی بێبەش کراوە .ئەگەرچی
دەســەاڵتی پاوانخوازی ئێرانــی دەیەوێ لەم
ڕەهەندەدا داواکاریی مامۆستایان بە فێرکاریی

زمانــی کوردی کــورت بکاتــەوە و تەنانەت
بەرپرســیارەتی یاســایی ئەو فێرکارییەش لە
کۆڵ خۆی بکاتەوە و چەندین جۆر کێشــەی
پێکهاتەیی بۆ ئەو فێرکارییە نافەرمییە ســاز
بکا ،بەاڵم داواکاریی بزووتنەوەی مامۆستایانی
ڕۆژهەاڵت بەرەو ئەوە هەنگاو دەنێ کە دەبێ
فێرکاری لە هەمــوو قۆناغەکانی خوێندندا بە
زمانی کوردی بێ .ئەمە لە کاتێکدایە وەزارەتی
پــەروەردەی ئێران یەکێک لــەو مەرجانەی
دەستنیشــانی کــردووە بۆ ئــەوەی منداڵی
غەیرەفارس بڕواتە ناو پرۆســەی خوێندنەوە،
ئەوەیە کە تاقیکردنەوەی ئاســتی پێویســتی
تێگەیشــتن و بەکارهێنانی زمانی فارسی لە
قۆناغی باغچەی ســاوایان بەســەرکەوتوویی
تێپەڕێنێت .لە هەمان کاتدا سااڵنە لە ڕێگەی
ڕێنماییەکان و چاودێریکردنەوە مامۆســتاکان
ناچــار دەکەن کــە لەناو پۆلــی خوێندن لە
کوردستان بە فارسی قسە بکەن.
مامۆســتایانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
چارەسەری کێشە پەروەردەییەکان بەشێوەی
جیا لــە یەک نابینن و دەزانن کە کێشــە و
چارەســەرەکان پەیوەندییەکــی ئۆرگانیکیان
پێکەوە هەیە .بۆ نموونە ئەگەر ســەیری ئەو
شــوێنانە بکەین کە دەرفەتی خوێندنی شیاو
کەمتــر بۆ هەموو کوڕان و کچان ڕەخســاوە،
دوو کێشــەی بنەڕەتی ساز بووە :لە الیەکەوە
بەجێهێشــتنی خوێندن لەناو کچــان زیاتر
بــووە و هەر ئەمە وەک یەکێــک لە هۆکارە
ســەرەکییەکانی هاوســەرگیریی منــدااڵن
ئەژمار دەکرێ .ئامارەکان نیشــان دەدەن کە
بەرزبوونــەوەی ئاســتی خوێندەواریی کچان
و تەنانــەت بەردەوامبوونیان لــە خوێندن تا
تەمەنــی هەژدە ســاڵ (وەرگرتنــی دیپلۆم)
ڕێژەی هاوسەرگیریی مندااڵن کەم دەکاتەوە.
هەروەهــا دەزانین کە یەکێک لە هۆکارەکانی
جیابوونەوە و توندوتیژیی ناو خێزان لە ئاست
ژنان بۆ کەمخوێنەواری و بەزۆر بەشــوودانی
کچان لە تەمەنی منداڵیدا دەگەڕێتەوە .کچێک
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کە خوێندەواری هەبێ زیاتر لەگەڵ مافەکانی
خۆی ئاشنایە و نایهەوێ وەک ڕەگەزی دووەم
و تەنانەت ستەملێکراو هەڵسووکەوتی لەگەڵدا
بکرێ.
لە الیەکی دیکەوە ،دواکەوتن و وازهێنان
لــە خوێندن ،بەتایبەت لــە کوڕاندا ،یەکێک
لە هۆکارە ســەرەکییەکانە کــە منداڵ ناچار
دەکا بــەرەو بــازاڕی کار ڕەوانــە بکرێ .واتە
ئــەو بنەمااڵنەی کە لــە بــاری ئابوورییەوە
دەستکورتن و لە الیەن پەروەردەوە پشتگیری
ناکرێــن ،منداڵەکانیــان لە خوێنــدن دوور
دەکەنــەوە و هەر لــە تەمەنــی منداڵییەوە
ێ دەکەن .ئــەم الیەنــە دەبێتە
کاریــان پــ 
هۆی ئــەوەی منداڵ ســەرەڕای ئەوەیکە لە
پەروەردەی پێویســت بۆ ژیــان بێبەش بێ،
بەڵکوو لە شــوێنی کار بــەرەوڕووی چەندین
جــۆری توندوتیژی ببێتەوە .ئەگەرچی بەپێی
یاســا کاری منــدااڵن قەدەغەیە ،بەاڵم وەک
کێشەیەکی کۆمەاڵیەتی لە هەموو شوێنێکی
کردســتان دەبیندرێ .پەروەردەیەکی الواز و
ئیدئۆلۆژیک ناتوانێ ژینگەیەکی ســەردەمیانە
و ســەرنجڕاکێش بۆ مندااڵن ساز بکا .ڕۆژانە
مامۆستاکان ئەم دیمەنە تاڵە دەبینن :کاتێک
خوێندنی ڕۆژانــە تەواو دەبێ ،خوێندکارەکان
وەک لــە زینــدان ڕزگاریان بووبــێ بە پەلە
و بەوپەڕی کەیفخۆشــییەوە بــەرەو درگای
خوێندگە هەڵ دێن تا لەو سیستەمەی ئەوانی
یەخسیر کردووە ڕزگاریان بێ.
بەم شــێوەیە دەبیندرێ کــە داواکاریی
بزووتنەوەی مامۆســتایانی ڕۆژهــەاڵت تەنیا
داواکارییــەک ســەبارەت بە بژێــوی ژیانی
خۆیــان نییە ،بەڵکــوو چەندیــن رەهەندی
دیکــەش لەخۆ دەگــرێ .بــەاڵم بۆچی من
پێموایە کە ئــەم بزووتنەوەیە لە بزووتنەوەی
هاوشــێوەی خۆی لە ئێــران یەکگرتووترە؟
واتە چــی وای لێ دەکا هەم مامۆســتایانی
کورد تێگەیشــتنێکی قووڵتریان لە کێشەکان
بــێ و هەم کۆمەڵگای مەدەنــی گرنگییەکی
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زیاتر بــە داواکارییەکانیان دەداتەوە؟ تەنانەت
لە الیەکــەوە ئەم یەکگرتنــەوەی داواکاریی
مامۆســتایانی ڕۆژهــەاڵت لەگــەڵ خەباتی
کوردایەتــی بووەتە هۆی ئــەوەی لە گرتن و
ئەشکەنجەکردندا مامۆســتایانی کورد پشکی
شــێریان لە الیەن ڕژیمی ئیسالمی ئێرانەوە
بەرکەوێ .لە الیەکی دیکەشــەوە کۆمەڵگای
مەدەنی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان پشــتگیری
تەواویان لە بزووتنەوەی مامۆستایان کردووە و
بنەماڵەکانیش دەزانن مامۆستایان خەمی چی
دەخۆن و بۆ دەنگی ناڕەزایەتییان هەڵبڕیوە.
بە باوەڕی من بزووتنەوەی مامۆســتایان
کاتێک دەتوانێ بەرەو ڕزگاری هەنگاو هەڵگرێ
کە داواکاریی کەســانی بندەســت لەبەر چاو
بگرێ .مامۆستایانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان زۆر
باش لەوە تێگەیشتوون کە پەروەردەی ئێران
لە خزمەت بیرۆکەی ناسیۆنالیزمی ئێرانیدایە
و لە مــاوەی چەندین دەیەدا ئەم پەروەردەیە
لەگــەڵ دوو بیرۆکەی تــری نیولیبراڵیزم و
ئیسالمی سیاسی بەشێوەیەکی سەرنجڕاکێش
یەکیان گرتووەتەوە .واتــە پەروەردەی ئێران
وەک باڵێکی گرنگی دامودەزگای ئایدیۆلۆژیی
ئێرانی دەیەوێ مرۆڤی کورد بچەوســێنێتەوە
و لە ناســنامەی خۆی بێگانەی بکا .هەروەها
بەڕوونــی دیارە کە ناعەداڵەتــی پەروەردەیی
بــە بیانــووی بیرۆکــەی لیبراڵیــی مافــی
دەستڕاگەیشــتنی تاک بۆ پەروەردەی دڵخواز
پــەرە بە کەرتــی تایبــەت دەدا .لە الیەکی
دیکەوە ،ڕژیمی کۆماری ئیسالمی لە ڕێگەی
داڕشــتنی کتێبەکان و هەروەها پەروەردەی
ئیدیۆلۆژیکی مامۆســتایان هــەوڵ دەدا پەرە
بە بیرۆکەی ئیسالمی سیاسیی پاوانخواز بدا.
ئەمە لەگەڵ سروشتی فرەئایینیی کوردستان
ناتەبایــە ،چونکە لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان
ئیماندارانی چەندین ئایین و ئایینزا دەژین و
لە پەروەردەیەکی ســێکۆالردا نابێ سەپاندنی
ڕێســاکانی ئایینێکی تایبەت و بە سیاســی
کردنی ئەو ئایینە ببێتە هۆی چەوساندنەوە و
ساڵی بیست و چوارەم
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پەراوێزخستنی مرۆڤەکان.
مامۆســتایانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
بەشــێوەیەکی پراکتیک بەرەو ئــەو ئامانجە
هەنگاو دەنێن کە چارەســەری ئەم کێشــانە
خەباتێکی مەدەنییە بۆ ئــەوەی نەهێڵن ئەم
سیستەمی چەوساندنەوەیە بە ئامانجی خۆی
بگا .گرنگیی بزووتنەوەکە لەوەدایە کە هەرکام
لە داواکارییــە نەتەوەیــی (فێرکاریی زمانی
دایک ،خوێندن بە زمانی کوردی) ،چینایەتی
(خوێندنی شــیاو و بێبەرانبەر ،نەهێشــتنی
کاری مندااڵن) ،فێمێنیســتی (گرنگیدان بە
پەروەردەی کچان ،نەهێشــتنی توندوتیژیی
لەبەرانبەر ژنان ،پەروەردەی یەکسان بۆ کچان
و کوڕان و سڕینەوەی هەاڵواردنی جێندەری)،
سیاســی (ئــازادی ڕادەڕبڕیــن ،دابینکردنی
پەروەردەیەکی ســێکۆالر) لــە چوارچێوەی
بزووتنــەوەی مامۆســتایانی ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان یەکدەگرێتەوە.
بۆ گەیشــتن بــە هر کام لــەم ئامانجانە
پێویســت دەکا هیچ کامیــان لەبیر نەکرێ.
چونکــە تەنیا لە ڕێگــەی هاونرخکردنیان لە
چوارچێــوەی بزووتنەوەیەکی دژەبندەســتی
دەکرێ بــە ئامانجی کۆتایــی ،واتە ڕزگاری
بگەین .واتە ناکرێ بوترێ کە سەرەتا با بژێوی
ژیان دابین ببێ جا ئەوســا دۆخی پەروەردە
باشــتر دەبێ .یاکوو با خوێندنی زمانی دایک
دەســتەبەر ببێ جا ئەوسا بیر لە پەروەردەی
یەکســان بکرێتەوە .هەر لەبەر ئەم هۆکارانە
وا دێتە بەرچــاو بزووتنەوەی مامۆســتایانی
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان هەم لــە بزووتنەوە
هاوشــێوەکەی لە ئێران پێشکەوتووخوازترە و
هەم بە شــێوەی پراکتیک دەیەوێ جیاوازیی
خۆی نیشان بدا .لە کۆبوونەوەکان بۆ دەربڕینی
ناڕەزایەتــی دەبیندرێ کە درووشــمەکان و
داواکارییەکان لە ئاســتێکی بەرزتردان و ئەو
چەنــد ڕەهەندییەی کە لەســەرەوە باس کرا
تیایدا بەدی دەکرێ.
تێگەیشــتن لــەوەی کــە ڕۆژهەاڵتــی

کوردســتان لە دۆخی بندەســتیدایە و وەک
کۆلۆنییەک لە ئێراندا هەڵســووکەوتی لەگەڵ
دەکرێ ،ئەو تاڵەیە کە موورووە ڕەنگاوڕەنگەکان
لێک دەبەســتێتەوە و داواکارییــە بەڕواڵەت
لێــک دوورەکان پێکــەوە نزیــک دەکاتەوە.
مامۆستایانی ڕۆژهەاڵت هەم بەپێی ئەزموون
و هەم لە ڕووی فکرییەوە بەوە گەیشتوون کە
سیســتەمی پەروەردە لە ئێران بە شێوەیەک
ڕێکخــراوە کە تیایدا منداڵــی کورد لە ڕووی
نەتەوەیی ،چینایەتی ،جێندەری و سیاسییەوە
بچەوسێتەوە .هەر بۆیە سااڵنێکە مامۆستاکان
لە پۆلەکانی خوێندن هەوڵ دەدەن بەرەوڕووی
ئەو الیەنە مەعریفییە کۆلۆنیالیســتییەی ناو
کتێبە دەرســییەکان بوەســتنەوە .بیرۆکەی
ڕزگاریخوازانــەی کوردایەتــی یارمەتیدەری
مامۆســتایان بووە کە تێگەشتنێکی قووڵیان
لە ئامانجەکانی بەرنامەی شاراوەی ناو کتێبە
دەرســییەکان ،بۆنــە و ڕێوڕەســمەکانی ناو
خوێندگە ،بە بەســیجکردنی مامۆســتایان و
خوێندکاران هەبێ .واتە ئەگەرچی دەسەاڵت
لە ڕێگــەی مێکانیزمــە تایبەتەکانی خۆیەوە
وەکــوو "حراســت و گزینــش "،هەڕەشــە
و تۆقانــدن ،نزمکردنــەوەی ئاســتی دۆخی
ژیانی مامۆســتایان ،ناوەڕۆکــی ئیدیۆلۆژیکی
کتێبە دەرســییەکان ،بــەردەوام هەوڵیداوە
هەم مامۆســتایەکی گوێڕایەڵ و ترســنۆک
ســاز بکا و هــەم خوێندکارێکی بندەســتی
کــورد بەرهــەم بهێنێتــەوە ،بــەاڵم هەر لە
هەمان ســەرەتاوە هەوڵێکی بەرەنگاری لەناو
مامۆســتاکانی کوردســتان لەئــاڕادا بووە تا
لەبەرانبەریدا بوەســتێتەوە .ئەوەی ئیســتا لە
کوردستان دەبیندرێ بزووتنەوەیەک نییە کە
لە چەنــد مانگدا و تەنیا لــە ژێر کاریگەریی
بزووتنەوەی مامۆســتایانی ئێراندا ساز بووبێ،
بەڵکوو بزووتنەوەی مامۆســتایانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لە ئەنجامی ڕێکخستنی هەوڵێکی
دژەبندەســتی و چەوســاندنەوە ڕێکوپێکتر و
ڕادیکاڵتر بووە.
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ڕۆژهەاڵت کوردستان و سەرەنجێگ
لە ئاست بزووتنەوەی نەتەویی کورد

تەرکیز و خەسارناسێگ لە باشوور ڕووژهەاڵت کوردستان
ئااڵن حەمیدی  

لە سەردەم دوڵەت ملەت لە سەدەی لەیەوەری زەخت و فشار
سڕین هۆویەت و شوناسیش فرەتر لە ناوەندەیلێگ بی ک گۆەڕیان
ئەو ناوچەیلە وە مانای سەرکەفتن گوفتمان دەوڵەت ملەت لە
جوغرافیای سیاسی ئێران بی .هاوکات وە گەرد ئی سەردەمە
ناوچەیلێگ ک دوًْرتر لە ناوەند و پرۆژە و زەخت و فشار دەوڵەت
ملەت ئێرانی بین دەرفەت خاسترێگ ئەڕایان بی تا بتوًْەنن بەیداخ
مافخوازی و جمشت شووناس خوازی وە دەس بگرن.

وشەیل سەرەکی
ناسیونالیســم ،دەوڵەت ملەت ،مودرنیسم،
نەتەوە ،بزووتنەوەی نەتەویی و..
پیشەکی
جمشت مافخوازی کورد تەنیا لە سەدەی
بیسم دیاری و سنووردار نیەکریەی واڵم ئی
ســەدە هاووەختە وە گەرد ڕووداوەیل نوو و
کاریی لە چارەونووس کورد.لەیرە سەرەڕاێ
ئاماژە وە ئــێ لەیەوەرییە خەسارناســێگ
لە جمشــت کوردی لە بەشــەیل باشــوور
ڕۆژهــەاڵت کرێــەی و ئــی بابەتــە تواێ
ســەرەنجێگ بەیدن وە کەم و کاستییەل و
پێداویستیەیل ئێمڕووژ.
سەدەی بیسم سەدەی رووداوەیل سەیر
و دیاریکەر چارەنووسە ،سەدەی جمشتەیل
جووراوجوور،شــەڕ و جەنگەیــل گــەورا و
جەهانی و دەســکەفتەیل و گوًْەریانەیلێگ
کە لە شوونێان جوور شەڕ سەرد تا وەیەک
پاشــین یەکێەتی سوڤیەت،ســەدەی مەرز
و ســنوورەیل نوو،ڕمیان ئمپاتوورێگ جوور
عوسمانی ،و دەوڵەت نەتەوەیل تازە،دامەرزیان
ڕێکخــراو نەتەوە یەکگرتێــەگان ،بەرز بوًْن
پلەی ماف مــرووڤ و ڕاگەیاندن جارنامەی
جەهانــی ئەو مافە و فرە چشــتەیل ترەک
کە شــایەد بەرابەری بکەی وە گەرد گشت
ڕووداوەیل سەدەیل پیشتر.کاریگەری فرەی
لە ئــێ ڕووداوەیلە تا ئێرنگەیش لە ســەر
کوومەڵگا دیاریە.
لەی سەدە کوردســتان ،واڵتێگە خاون
جوغرافیای یەکپارچە وەاڵم یەکنەگرتێ لە
ڕوًْ سیاســی و رێک نەکەفتــێ لە وەڕایوەر
ڕووداەیلییــگ ک درن ڕوو دەن کارییــە
لە ســەرێ .باشــوور باکوور و ڕۆژئاوای ئێ
واڵتە لە بەشــێ ســەرزەمینی ئمپراتووری
عوســمانی بێ وەاڵم وەگەرد هەڵوەشــیان
میراتدار خالفەت ئسالمی و بەرزی و نزمی
و ڕووداوەگان دەرفەتەیڵێک ئەڕاێ شــکل

گــردن و پێک هات دەوڵەت ملەت کوردی
وە دەس هــات ک لــە ئاکامــەو تووش
لەیەکترازیان فەرمی بــی .ئی دابەش بینە
لە ســەردەمێگە کە هاوچەرخــە وە گەرد
مودرنیســم کە لە ڕێ دەولەت نەتەوەگان
زاڵ وە ســەر هەر پارچەی کوردســتان کە
داب و نەریت و فەرهەنگ و زوان خوەی لە
سەرێ زاڵ کەی و درێد هێمای کوردستان
جوور گیاندارێگ ئازاد لە سروشت وەحشی
 ،بــەردە و ڕام خوەی بکــەد  .ئێ هەوڵ و
تەقــەاڵ هێمانیش بەردەوامە و هەڵویســت
کوردســتان هەر تەقەال و تەســلیم نەوینە.
وە هەر شــێوە ئــەو دەرفەتەیلە وە شــکل
گیری غســت پروســەی دەوڵەت نەتەوە
ئەڕاێ کوردســتان نەرەســی و ئەو هاز و
توانــا وە جێ وە کارگیرێیان لەو بەشــە لە
دەسەاڵت دامەرزیای کوردی لە چووراچووی
پاوەگەزدان و شووڕش تەرخان کریا.
هاوواڵتی نیشتمان کوردستان وەختییگ
لەی ســەدە چەوی وەێ دنیــا وازەو بوود
تەبەعەی سوریە ،عراق ،تورکیە و یا ئێرانە و
ئی واڵتەیلە بەشێگ لە ساختار ژیان خوەی
زانێ و دیارە فرە ئاسائیش دوًْنێدەێان مەگەر
پرســیار ئــەڕاێ پیش باید یــا وە گەردێ
ڕوًْوەروًْ بــوود و پێداچــوون و لیکدانێگ لە
سەرێ بکەد.
لە ســەردەم چااڵک بین و جم و جووڵ
جــدی پــرووژەی دەوڵەت ملــەت ئێرانی
ڕووژهەاڵت کوردستانیش وە گەرد ئێ بابەتە
ڕوًْەڕوًْ بــوود .پرۆژەی نەتەوەســازی لە ناو
گەالن ئێران وە پێ زوان فەڕمی و مێژووی
دیاری کریا ئامرازێگە دەســکرد دەسەاڵت
پاڵــەوی کە لە ســەدی بیســم مەیداندار
سەرەکی ڕووداوەگانە.
کەســرەوی یەکێک لە کەسایەتیەیلێگە
کــە هەرچەند خوەی تورک ئازەربایجانە وە
توندی الیەنگر شکل گردن هویەت ئێرانی و
جێگیر بوًْن زوان فارسی و سڕینێ فەرهەنگ
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و زوانەگان ترەکە لە گشــت ئێ جوغرافیا  .بی بەش نەیوە .لــە هەریمێگ کە دەوڵەت
کەسرەوی خوەی ئاماژە کەی ک کاتی ک ملەت پاڵەوی ســەرهەڵدەید هــاوکات وە
ســەردانە فرە لە ناوچەیل کردمە دیمە ک گەرد ڕوداوەیل سەدەی بیسم ،ڕووژهەاڵت
نە چشتێگ وە ناو ئێران هەس و نە هویەت کوردستانیش کەفێدە ژیر کاریگەری هویەت
ملی یا نەتەوەی یــەی دەس .واڵت ئەڕاێ و فەرهەنگ بااڵدەس کە فرەتر لە بەشــەیل
مەردم ئەو ناوچەیلە تەنیا ئەو جێەسە ک لە باشووریی هەاڵمت کەیدە سەرێ.
لــە ناوچەیــل باکووریتــر هــاوکات
تێ ژیەن(.حەمیدی)۲۰۲۱
مەناف زادە لێکولینەر دیروک ئێران کە دەرفەتیلێگ ئەڕاێ ڕێکخستن و ئامادە کاری
فرەتر بەرهەمەگانی وە زوان فەرانسە نوًْساس ئەڕاێ سەرهەڵدان بیر و باوەر نەتەوەیی وە
لە وبینارێــک ک لە تووڕە کۆمەاڵیەتیەگان دەس تێ کە کۆمار کوردســتان لە مەهاباد
ڕێکخراو و زانکــوی ئێران ئاکادمیا باڵو بیە ســەرهەڵدەی و پایــەی حزب و جمشــت
لەبارەی هەست نەتەوەیی لە ئێران ئیجوورە حزبی و ڕێکخستن لەی واڵتە داچقنێ و لە
شووڕش گەالن ئێران لە  ۵۷ڕەوڵ سەرەکی
باس کەی:
خوەی گرێ.
«ئەوەی کە ئێمە دوًْیای دو
زوورە حەرکەتەیل خوازیار
سێ نەسل لە شوون پاڵەوی تا لە سەردەمان شووڕش
ساڵ  ۵۷جمشت   ماف نەتەویی لە ناو کوردستان
ئێمــروو ،ئێرەنگە دوێنیمن کە
کوردی وە ڕێبەری
ســەرەتا لە الیەن ســەرووک
هەستمان لە وەرایوەر ئێران لە
و
دمکرات
حزب
دو
عەشــیرەتەیل دەس وە پــێ
بن و بنەچــەک دیروک تیەد
و بەرهــەم دەروونــی بین ئێ کۆمەڵە توًْەنست فرەتر کریاس.لە شەیخ سەعید پیران
هەست نەتەوەیییە لە سەردەم لە دو ناوچەی موکریان تا قازی موحەمەد گشــتیان یا
و ئەڕدەاڵن کاریگەر
گەوەرەی هووز و عەشرەت بینە
پاڵەویە (».حەمیدی)۲۰۲۱
بوود .حزب دموکرات
و یا مەالی ئائینی و گاجاریش
ئابراهامیــان ئوًْشــێ کــە
جوورێ نوێنەر حەرکەت
هەردگێیان
کونــت دوبینــو کــە نزیکەی
ناسیونالیستی کوردی  
مارتیــن وان بروینســن
سێ ســاڵ نوێنەر فەرانسە لە
ناوندێ لە
کــە لێکوولینەوەێک لە ســەر
تێــران بی لە کتــاو وەناوباگ
مووکریان بی
کۆمەڵگای کوردســتان داشتیە
خــوەی «نابەرابەری ڕەگەزەیل
وە نەقش و ساختار عەشیرەیی
بەشــەری» نوًْســێ کە ئێران
وە شەش دەســەی نەتەوەیی دابەش بوود کوردستان لە ناو بزووتنەوەیل کوردی ئاماژە
کــە ئێرانی،تورک،کورد،عەرەو،یەهــودی و کردێە.
هیچ دوور نیە وەختییگ ســەرچاوەی
زەرتەشتی لە جوەی گرێد(ئابراهامیان)۱۳۷۷
وەرچەوە کە نوێنەر فەرانســە لە بەلووچ جمشــتەگان هەر کام لە ناوچەیگ بوود و
نــاو نەوردیە و هــاوکات ئێرانیش وە واتای یا لەناو هووز و عەشــرەتێگ ســەرهەڵبیاد
ڕەنگ و بووی ئەو حەرکەتیشە فرەتر نیشان
فارس بردیەسە کار.
ڕووژهــەاڵت کوردســتان هەرچەنــد تایوەتی لەورە بیاشــتوود و کاتێک وەرواڵو
بەشــێگ لــە ســەرزەمین یەکپارچــەی بــوود داب و نەریــت و تایوەتمەندیەیــل
جوغرافیایی کوردستان وە سەرهاتێ لە ژیر ئــەورە نەقش ناوەندی لە ناوێ بیاشــتوود.
کاریگەرێ دەسەاڵت دەوڵەت ملەت ئێرانی وەاڵم قســە لــە ســەر دونیای مــودرن و
لە سەدەی لەیەوەری بیە و لەی ڕووداوەیلە دویای ئــێ سەرهەڵدانەیلەســە و نیازەیل
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جمشت نەتەویی لە سەردەم نوو.دیارە لەی
سەردەمە بزووتنەوەی نەتەوەیی پێویستە لە
ناوڕاس خوەی دەرباز بوود و خوەی جووری
تر بناســێنێ .الزمە نەتــەوە و جوغرافیای
خــوەی وە تەواوی بناســێ و دیاری بکەی
و ئێ کەش لە ڕووی فەرهەنگی و سیاســی
گشــتگیر بوود .بایس ئاگاداری هۆویەتی لە
ناو گشت ئەو ملەتە سەقامگیر بوود .
بزوتنــەوەی مافخــوازی نەتەوەیی لە
ڕووژهەاڵت کوردستان لە سەردەم هاوچەرخ
وە گەرد مودرنیسم فرەتر وە گەرد جەریانێگ
شکل گرت کە وە ڕێکخستن حزب دموکرات
و لە شــوونێ دامەزریان کۆمار کوردستان و
ناوەند مەهاباد ناسریەی.
وەرجە ئێ حەرکەتە ناوچەگان باشــوور
ڕۆژهــەاڵت ڕەوڵ مێژوویــی لە پاراســتن
هۆویەت کوردی چ لە بواڕ ئایینی و چ لە بوار
فەرهەنگی و تەنانەت سیاسیش داشتنە ک
کەمتر دەرفەت ئەڕاێ ناسین و خوەنینیان
وە شــیوەی گشتی و بوەرواڵو ئەڕاێ ملەت
کورد و تەنانەت چااڵکان سیاسیش بیە.
ئاییــن یارســان ک ئایینــی کوردیــە
نمەرکەزی بەش باشــوور ڕووژهەاڵتە.زوان
،ئــەدەب و فەرهەنــگ کوردیــش کە وە
گوورانی ناســیمنەی لەێرە ڕەواج و ڕەونەق
داشتیە.
لە ســەردەم دوڵەت ـ ملەت لە سەدەی
لەیەوەری زەخت و فشــار سڕین هۆویەت
و شوناســیش فرەتر لە ناوەندەیلێگ بی ک
گۆەڕیان ئەو ناوچەیلە وە مانای سەرکەفتن
گوفتمــان دەوڵەت ملەت لــە جوغرافیای
سیاســی ئێران بی .هــاوکات وە گەرد ئی
ســەردەمە ناوچەیلێگ ک دوًْرتر لە ناوەند
و پــرۆژە و زەخت و فشــار دەوڵەت ملەت
ئێرانــی بین دەرفەت خاســترێگ ئەڕایان
بی تا بتوًْەنن بەیداخ مافخوازی و جمشــت
شووناس خوازی وە دەس بگرن.
جمشــت شــووناس و مــاف خــوازی

کــورد لەی ســەردەمە کە ئامــاژە وە پێ
کریا هەرچەند توًْەنســتیە بەردەوام بمێنێ
وەاڵم تووش کەم و کوریەیلێگ ئەساســیە
و نەتوًْەنســتیە گوفتمانێگ گشت الیەنە و
نەتەوەیی بارێدنە ئارا ک نەتەوەی کورد وە
گشتی خوەی لە ناوێ بوًْنێدەو و هەست لە
هاوبەشــی لە ناوێ بکەی .ئەگەر بوًْشیم ئێ
گفتمانە لە بەش مووکریان تەرکیز کریاس
و ئەوجوورەی ک الزمە خوەی دەرنەخستیە
تا گشت گیر بوود .دوًْر لە ئنساف نیە.
جوغرافیای ڕووژهەاڵت کوردستان لە بان
تا خوار لە کرمانج تا ئاخر بەختیاری گرێدە
خوەی کە تا کەنداویش چوود .وە پێ بەڵگە
و سەنەدە مێژوییەگان جووراجوور بەختیاری
کوردە ،لوڕ کوردە ،لەک عەشرەتێگە کوردتر
وە گشــت .لە ناو لــوڕ و بەختیاری ئاگایی
هۆویەتی پەرە نەســەنیە وەو خاترە خەڵک
وە گشــتێ وە گــەرد ئێ بابەتە ئاشــنایی
نەیرن .وەختییگ کەسایەتی ناسیاێگ جوور
ســەردار ئەســعەد بەختیاری ڕاشکاوانە لە
نــاو کتاوێگ ک خوەی نوًْســاس ئاماژە وە
کورد بوون بەختیاری کەی و دەها بەڵگەی
تریش هەن ،باس کردن یانە ســەرچاوەی
لە حەقیقەت ها گەردێ ک پێویســتە ئەو
مەردمە بزانــن چوون الیەنەکەم حەقیانە و
یە حەقیقەتە نە ئدعای پووچ و بێ هەوەجە.
لە دویای زانستن حەقیقەتەگان هەر کەس
لە پیناسە کردن خوەی ئازادە .گوفتمانەیل
ناوەندگەرای ئێرانی لــە دەورەی پەهڵەوی
تا ئیســە بەردەوام زەین خەڵق ناســە ژیر
کارێگەری خوەی گردیە و دەرفەتێگ ئەڕاێ
ئێ بەشەیلە نەرەخســیاس کە ڕاسییەگان
بزانن.لە ناو نوخبەگانیش بڕێگ ڕاسییەگان
زانــن .بڕێگیــش لــە خزمــەت گوفتمان
ناوەندگەرا پەروەردە بینە و سەمپات ئەوەن
.ئمجا پرسیار ئەوەس کی بایەد ئی دەرفەتە
ئەڕای ئاگاداری ئی مەردمە بارێدە دی؟
ئایا الیقتر لە کورد کەسێگ تر هەس؟
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لەێرە ئایا ئەو کوردە بێجگە لە ئەو کوردەسە
ک درێد خەبات رزگاری نەتەوەییە کەی و
خوەی ئااڵ هەڵگر ئەو ڕێە زانێ؟
لە ســەردەمان شــووڕش ســاڵ ۵۷
جمشــت کــوردی وە ڕێبــەری دو حزب
دمکــرات و کۆمەڵە توًْەنســت فرەتر لە دو
ناوچەی موکریان و ئەڕدەاڵن کاریگەر بوود.
حزب دموکرات جــوورێ نوێنەر حەرکەت
ناسیونالیستی کوردی ناوندێ لە مووکریان
بی.
کوومەڵەیش کە هەرچەند کەسایەتێەێل
ناوبانگێگ لــە ناوچەی موکریان داشــتێە
ناوەنــدی فرەتر ناوچەی ئــەڕدەاڵن بییە و
لەو ســەردەمە فرەتــر نۆینەرایتی جەریان
چەپ سوسیالیســتی کومونیستی کردیا ک
ڕەنگە مەسەلەی نەتەوەیی لە ناوی کەمتەر
دیار بوود .وەلی وە گشتی جمشت کوردی
توًْەنست ئێ بازنە بگریدە وەر.
له هەاڵمات کۆمار ئســامی وە ســەر
کوردستان لە سال  ۵٨ئەگەر ڕەوڵ ناوچەی
کرماشان وئیالم تا حەد فرتیگ خونسا یان
کەمڕەنــگ لە وەر چەو بگریــم (هەرچەند
ئی ناوچەیلە خوەیان تا ڕادەێگ بەشــدار لە
جمشت کوردیش بێن وە تایوەت کۆمەلە لە
کرماشــان و وە گشتێ جەریان چەپ پرهاز
بــی و تەنانەت پاوە یەکی لــە ناوەندەیل
جمشــت دموکــرات بی)خــاڵ گرێنگ لە
ڕوًْەروًْ بیــن جەریان ناوەندگــەرای ئێرانی
کۆمار ئســامی لە وەرایوەرێ جمشــت
کوردی و لەشــکەر کەشــی وە کوردستان
کەڵک وەرگرتن لە بــەش لوڕ و بەختیاری
و تەنانەت لەک بی کــە لە ژێر کارێگەری
جمشــت کوردی قەرار نەگردوًْین .لە ڕاسی
کۆمار ئســامی داشت جمشت کورد فرەتر
وە کورد بشــکنێ .یانە لە ناو مێژووی کورد
وە پــەی کەمتەرخەمــی توًْەنێد دووبارە و
دووبارە بوود و تەنیا بابەتەیل میژوویی نین
کە لە ناو کتاوەیل بوخوەنیمنەی.
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هــەر ئەو جــوورە کە زانیمــن دوًْیای
جێگیــر بین دەســەاڵت کۆمار ئســامی
ئەحــزاب کوردیش کەمکەم لــە دەرەوەی
ڕووژهەاڵت کوردســتاندامەرزیان و دویای
ئازاد بین باشــوور کوردستان مەجبوور بین
ئەڕاێ پاراستن هەریم و دەسکەفت باشوور
خەبات کوردی فرەتر لە چواچووی سیاسی
مەحدوود بکەن و لــە چەن قەاڵ و کەمپ
موستەقەر بوون و شێوەێ تر هەڵوەژنن کە
وە قوناغ خەبات سیاســی میدیایی توًْەنیم
پیناســەی بکەیم .ئەحزاب کوردستانی وە
پەی پیشــکەفتن تکنولوژی لە دنیا خاوەن
تلیزوونەیــل ماهوارەیــی بــوون کە ڕەوڵ
تایوەتێگ وە خەبات نەتەویی بەخشی و لە
سااڵن دوًْیایش سوشیال مدیا ئێ کارێگەریە
فرەترەو کەی.
کاتێــک ک جمشــتییگ تیەیدە قوناغ
نووییگ نیازە وە خاســترین شــیوە لە لێ
کەڵک بگرێد و ئەو کەم وکاســتییەیلە کە
لە خەبــات چەکداری ئمکان ئەنجامی نەیو
لەیرە جوبران کرد.
یەکێک لەو کــەم و کاســتییەیلەهەر
ئەو جوورە ک ئاماژە کردم پەرە نەســەندن
جمشــت نەتەوەخوازی لە ناو بەشەیلێگ
جوور لەک و لــوڕ و بەختیاری بی کە وە
تەکید کوردن .
لە سەردەم میدیا و تلیزوونە ماهوارییەگان
و لە شوونێ هاتن سووشیال میدیا ئەحزاب
کوردی وە ئاســانی توًْەنستن وە پەی میدیا
کەم کەم بچنە ناو ماڵەیل گشــت نەتەوەی
کــورد لــە ڕووژهەاڵت و نــەرەی نەتەویی
کورد پێــک باوردیــان و هۆویەت کوردی
گشتگیرانە شــکل بیاتان .مەرج سەرگردن
ئێ مەسەلە ڕەســین وە دەرک دوروس لە
ملــەت و نەتەوە ئەوەیــش لە ناو ملەتێگ
جوور کوردە وە گەرد تایبەتمەندیەلێگە ک
دەرفەت دەولەت نەتەوە تێپەر نەکردێە و
وەی بوونە نە تەنیا یەکانگیر نەوینە لە سەر
ساڵی بیست و چوارەم
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کاریگەری فەرهەنگ و دەسەاڵت بااڵدەس و دڵ زاراوە کوردیەگانە.
پرســیار فرە گرێنگ یەسە ملەتێگ ک
داگیرکەر لە یەک دوًْریش کەفتنە تا جیێگ
ئێمە نە چشــتێگ وە نــاو زوان فەرمی لە وە گــەرد ئێ وەســەرهاتە کاتێگ ک هەم
ناومان شــکل گردیە ک خاسیەت سەردەم کیشــەی لە یەک ڕەســین و فام لە یەک
دەوڵەت نەتەوەگانە و نە ئێمرووژ ســەردەم دێرن و هەم کیشــەی ئاسمیلە بین و دوًْر
ئەوەســە ک باس لە لێ کــرد ئەوەیش لە کەفتــن لە هویەتڕاســکانی خوەیان مەگەر
بــوود بێجگە لە کەڵک گــردن لە زاراوەی
نەوًْن دەسەاڵت و دەوڵەت.
ئێمــەی کورد لــە ســەردەم دەوڵەت خوەیــان گەردیــان پەیوەنــدی بگرێــد و
نەتــەوەگان نەتوًْەنســتیمن دەوڵــەت و بەشداریان بکەی.لە گشتی گرینگتر یەسە
دەســەاڵت کوردی پێک باریم ک زاراوەی ئاخەر مەگەر بوود نادیدەیان بگری.ئایا ئەوە
لــە زاراوەگان کوردی وە پەی دەســەاڵت جەفا نیە؟ کامە ملەت لە دونیا بەشــێگ لە
فێرکاری وئامووزشی فەرمی گشتگیرەو بیاد .وجوود خــوەی نادیدە گــرێ و نەیدە وەر
هەر ئەو جــوورە ک لە دەولەت نەتەوەگان تااڵن کە تــازە ڕووژیگیش لــە ڕووژان لە
وەرایوەرێ ئەڕاێ شــەڕ کردن
تــرەک دەور و وەر ڕووژهەاڵت
ناوڕاس ئی قوناغە تێپەڕ کردن .هیچ دوور نیە وەختییگ و شــکاننێ وە کارێ بــوون.
لەیــرە کــورد چارەێگ نەێرێ سەرچاوەی جمشتەگان کاتێک واڵتەیل دەور و بەر وە
هەر کام لە ناوچەیگ
بوونەی وجوود کوومەڵەی فرە
مەگەر یەک ئــەڕاێ پەرە دان
و
هووز
لەناو
و  یا
بوود
بوًْچگێک لــە مەردومان نزیک
و خەبــات نەتەوەیی لە چەن
زاراوەی ســەڕەکی لــە میدیا عەشرەتێگ سەرهەڵبیاد وە زوان و فەرهەنگیــان لــە
ڕەنگ و بووی ئەو
دەرەوەی واڵت خوەیان ئدعای
کەڵک بگرێ.هەم ئەڕاێ ڕەسانن
حەرکەتیشە فرەتر نیشان
ئــەو خــاک و ناوچەیلە کەن
پەیام خوەی و تێگەیشتن و فام
تایوەتی لەورە بیاشتوود و
کــورد چوًْ لە هەســت و بوون
لە الیەن وەردەنگەیل کوردیگ
کاتێک وەرواڵو بوود داب
ک وە پــەی جوغرافیــای و نەریت و تایوەتمەندیەیل خوەی خاونداریەتی نیەکەی و
وەرواڵو لە یــەک دوًْر کەفتنە ئەورە نەقش ناوەندی لە تا ئێ ئاستە کەمتەر خەمە؟
لەیــرە الزم بــێ لە ســێ
و هیچــەڵ لــە یــەک فامین
ناوێ بیاشتوود
دەهــەی لەیــوەری وە خەبات
دێــرن و هەمیش ڕێــز گرتن
سیاســی فکری کورد وە پەی
لــە ملــەت و زوان کوردی وە
گشــتی وە تایوەت لــە ناوچەگانێگ کە لە بەشدار کردن تەمام زاراوە سەرەکیەگان لە
یەک دوًْرترن و خوڵقاندن ئی هەســتە ک ناو میدیای کوردی تا ڕادەی فرەێگ فکر و
بەشــدارن لەی فەزا و نادیدەیان نەگردنە .باوەر نەتەوەیی سەقامگیر بکردیاد.
وە پوی تەجروبــەی مەیدانی چااڵکان
ئی ڕەوتە یەی دەســکەفتێ فــرە گرێنگی
یەســە ک کەم کەم بایس ئاشنایی ملەت کــورد لــە بەشــەیل باشــوور ڕووژهەاڵت
کــورد وە گــەرد زاراوەگان یەکتــری بوود وەختییــگ لە ناو تلیزوونــەگان مەردمێگ
و خــود یە بایس نزیکی هاوبەشــی زاراوە کە حەتا چەندان لە مەســەلەی نەتەوەیی
کوردیــەگان و هاوپووشــانی یەکتر وە جێ نەرەســینە بەرنامەیلێــگ وە زاراوەیــل
زوانەیــل داگیرکەر و لــە ئاکامیش پێک خوەیان دوًْنن سەرەنجیان وەرەو ئەو باسەیلە
هاتن بەستەرێگ ئەڕاێ پرووسەی خوڵقیان کیشــریەی .یەکم ئــەوەێ ک ئەومەردمە
زوان یەکگرتووی کوردی هاوبەش وپرهاز لە گەرد میدیاییــگ ڕوًْوەڕوًْ بوون ک وە زوان
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و زاراوەێگ ک ئەوان وە پێ ڕەســن قســە
کەێــد و دوو یەک بــاس و تەوەرەگانێ وە
پێیان نێشان دەی ک ئێوەیش لە ئێمەین.
گیچەڵمان هاوبەشــە وە لەیرە باس تونیش
هەس .تون تاک کە کوردی و دەنگ و ڕەنگد
،بــاس فەرهەنگ و مێژوو و ژیاند،گیچەڵ و
گیر و گرفتت هاوبەشــە گەرد نەتەوەد وە
لەێرە باس بوود.ئێــرە ماڵ تونە ماڵ کوردە
و تــو کــوردی و ئێمە یەکیگیمــن .لەێرە
مەبەست فرەتر بەشــدار کردن زاڕاوەگانن
لــە بەرنامەیلێــگ لە بــەش فەرهەنگ و
کۆمەاڵیەتیە.
ئومێــد قــادرزادە و عەبــاس شــەفیع
نیــا لــە لێکولینەوەیگ وە نــاو زەمینە و
جووڕاوجووڕیــەل ناسیونالیســم قەومی لە
ئێران کــە خوەندنێگ تایوەتــی لە ناوچە
کوردیەگان نیشــان دەن کــە وە ئە میزانە
کــە ڕەوڵ میدیای قەومــی (نەتەوەیی) لە
وەرایــوەر میدیاگانێ مەرکــەز پرڕەنگترەو
وە لــە جێەیلێــگ کە مــەردم فرەتر لەی
میدیایەلــە کەڵک گرن هەســت نەتەویی
فرەترە (قادرزادە-شەفیعی نیا.)۱۳۹۵.
کاســتلز ســەرەرای دابــەش کــردن
هۆویەتخوازی لە ژیر هۆویەت پاوەگەزدان
بــاوەر دێرێ کە جەهانی بین و کۆمەڵگای
تووڕی (شــەبەکەیی) لــە دو الین دەوڵەت
و هۆویــەت نەتەوەیی(دەوڵــەت ملــەت
دەسکردەگان ) کە لە پەیوەند وەگەردیانە
کــەم هازەو کــەی  .هەرچــەن دەوڵەت
ســولتەو و هژمونــی تایوەتێ خــوەی تا
حەدێــگ پاریــزێ .لــە الییــگ وە گەرد
جەهانی بێین ئابووری و ســەرمایە دەوڵەت
کونترول خوەی لە ســەر ئقتساد نەتەویی
تا حەد فرەییگ لــە دەس دەی و وەگەرد
واڵو بین و پەرەســەنین مدیای جەماوەری
و پەیوەندی،فەرهەنــگ لە بــەش کاری و
کاریگــەری دەوڵەت تیەیدە دەیشــت .وە
گەرد وە وجوود هاتن ڕێکخراوەیل جەهانی
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و یەکێتیەیــل ناوچەیــی زوورم بەشــەیل
ســەربەخۆ دەوڵەت لە زەمینەی سیاسەت
ناوخۆیــی و دەرەوەیی لە بەیــن چوود .لە
الییگیش وە گەرد زەخت بێین شووناس و
هۆویەتەیل تایوەتی لە ناو واڵتەیل( ،دەوڵەت
ملەتەیلێگ جوور ئێران) جوور هۆویەتەیل
قەومی و ئاێینی ،هژمونی(ڕپڵگەی)دەوڵەت
وڕەروڵــی لە تەعریف و ناســاندن هۆویەت
و شــووناس نەتەوەیی تووش ئاســتەنگی
(چالش)بوود(قادرزادە،شەفیعی نیا )۱۳۹۵
ئــێ بابەتە وە باوەر من بابەت گرێنگ و
سەرەنج ڕاکێشێگە
نوًْســەرەیل لەیرە یەکی لە فاکتورەیل
خــاون ئێ گۆڕانکاریە میدیــا ،پەیوەندی و
تکنولوژی و زانیاری زانن و لە ئاکام بابەتەگە
وە یە ئاماژە کەن کە مەسلەی ناسیونالیسم
و شــووناس قەومی لە ناوچە کوردییەگان
ئێــران چ لــە بابــەت خودموختــاری ک
ئەوان تەجزیە خوازی (ســەربەخوئیخوازی)
نــاوێ نەن .خەریک پەرە ســەندنە و پلەی
ناسیونالیســم قەومی(نەتەویی کوردی) لە
پاریزگای ئازەربایجان غەربی(ورمێ) بانترین
و ئێ کەش پاریزگای کرماشان و لە شوونێ
پاریزگای ســنە و ئیالمە (قادرزادە-شــەفیعی
نیا)۱۳۹۵.
لەیرە لە هەر پاریزگا چەن شار بەررەسی
کریاس و وەی خاترە پلــەی پاریزگا گەرد
شــار فەرق دێــرێ و پاریزگای کرماشــان
لە پلەی دوومە وەاڵم خود شــار کرماشان
کەفیدە دویایمین شــار .هــە ئەوجوورە کە
ئاماژە کردم لە هەر پاریزگا تەنیا ســێ شار
جوور نمونە هەڵوەژاننە.
وە داخەوە ئەحزاب کوردی دوًْیای چەن
دەهــە خەبات سیاســی میدیایی وە چەن
تلیزوونەو هێمان نەتوًْەنستنە نزیکەی بیس
کەس پیشکەشــکار وبێــژەر زانا و کارناس
ژن و پیــا لە بەش لوڕ و بەختیاری و لەک
پەروەردە بکەن ک ئەگەر ئێ کارە بکردێان
ساڵی بیست و چوارەم
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لــەی چەن ســاڵ لەیەوەرییە توًْەنســتیان
تەسیر فرە خاســێگ لەی ناوچەیلە بنێان.
لالنیکــەم هەڕەشــەییگ ک لــە بانــان
لەو بەشــەیل تووش کورد بــوود ئەگەر وە
فورســەت تەبدیل نەوًْیاد خونســا بیاد ک
دڵنیام تەوان تەبدیل کردنێ وە دەرفەتیش
فرە بێ کاتێگ جمشــت شــووناس خوازی
پەرە بسەنیاد.
لەیرە ئەو و کەم وکاستییەیلە کە کورد و
ئەحزابی نەکردیەسەی توًْەنێ چەن هەوەجە
داشتوود.
یەکی ئــەوەی ک ئەحــزاب کوردی و
وەڕێەوبــەران یانە نەزانســتنە ک ئەگەر وا
بوود داخ فرە گەوریگە ئەڕامان.
دو ئــەوەی ک نەتوًْەســتنە ک ئەگەر
ئێجووریش بوود هەم داخ گەوراێگە.ک ئێمە
ئەو ئەندازە تەوان نیاشتێمنە.
سێ ئەوەی ک نەتوانستنە ک ئەوەیش
لە ئەو دو مەوردە مەترســیدارترە و تووش
داخ گەوڕاترێگمان کەی.
وەردەنگ ئێ باسە فرەتر حزب دموکرات
توًْەنێ بوود ک پێشــەنگ باس نەتەوایەتێ
بیــە .هەرچەن ئــێ ڕخنەیلــە کۆمەڵەیش
وە تایوەت لەی چەن ســاڵ لەیەوەرییە لە
خوەی گرێد.
دەرس گردن لە مێژوو ،دووارە نەکردن
هەڵەگان،لە دەس نەیان دەرفەتەگان،کەمتر
خەمی نیشان نەیان و بی خەیاڵ نەوًْین،وە
دەس نەیان خاک و ملەت و قەدر زانســتن
ســەروەت و ســامان و خاونداریەتی کردن
لــە هەر چشــتێگ ک دێریمن وە ڕاســی
ژیری،وشیاری،دەرک دوروس لە نەتەوە لە
جێ ناوچە و هەڵویست نەتەوییە.
لــەی ڕووژگارە ک دووخ ناوخۆیــی
لــە ئێران تــووش قەیران جــدی بیە دیار
نیە فورســەتێگ ئــەڕاێ جوبــران هەڵە و
کەمترخەمیــەگان مەنــوًْد وەاڵم لــە هەر
جێیگ نوای خەســار بگریمن هەم نەفعە و

بە بەرژەوەندیە.
لە ئاکامەو من پیشنیار کەم کە تلیزوونە
کوردیەگان تەرکیزیان لە سەر ئێ مەسەلە
بوود و من جوور تــاک کوردێگ هەرچەن
چەندان ئومێدێگ نەێرم کەســێگ گووش
وە قســەم بتەکنێ وەاڵم ئەڕک ســەر شان
خوەم زانستم کە ئەڕاێ ئەوەی کە لە مێژوو
بمێنــێ النیکەم ڕخنەگانێــگ ک لەالیەن
فرەێگ لە چــااڵکان مەیدانــی هاوواڵتی
کورد باس کریەی پیشکەش وەڕدەنگەیل و
کاروەدەسەیل بەرێز بکەم .
هیــوای ســەربەرزی ئەڕاێ کــورد و
کوردستان.
سەرچاوەگان
ســەرچاوەگان وە فارســیە و وەڕگیران هەر بەش وە کوردی ئەڕاێ
کەڵک گردن لەیرە لە الیەن نووسەرە.
آبراهمیان،یرآوند.ایــران بین دو انقالب.درآمدی بر جامعە شناســی
سیاســی ایران،ترجمــە :احمــد گل محمــدی و ابراهیــم فتاحی.
نشرنی،تهران۱۳۷۷
حمیــدی ،آالن،حقوق فرهنگی و زبانی در پیوند با دموکراســی در
ایران.۲۰۲۱.انتشارات ارزان.سوئد استکهلم.
شــفیعی نیا،عباس -قادرزادە،امید.زمینەها و گوناگونی ناسیونالیسم
قومیدر ایران،مطالعه موردی مناط کوردنشــین.۱۳۹۵.پرتال جامع
علوم انسانی
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ڕوانگە

زنجـــــیر
مەعروف كەعبی

*

ئەم دەقە پێش باڵوبوونەوە لە الیەن چەند کەسەوە خوێنراوەتەوە و لە تێبینییەکانیان بەهرەی
زۆرم بردووە .بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ لە ڕێگای قسەوباس لە گەڵ پۆلێک لە توێژەرانی ئێرانیی
بواری ئەدەبیات بە درێژایی چەند ساڵ سەبارەت بە چۆنییەتی نووسینەوەی بیرەوەریی کەڵکی زۆرم
وەرگرتووە .لەو ماوەدا ئەوان بە تامەزرۆییەوە بەشگەلێکی دیکە لە بیرەوەرییەکانی کوردستانیان
خوێندەوە .بیرەوەرییەکان ئێمەی پێکەوە زۆرتر نزیک کردەوە .هەروەها بەتایبەت سپاسی کاوە
قوبادی دەکەم کە تێبینی و ڕێنوێنییەکانی سەبارەت بە چۆنیەتی گێڕانەوەی داستان یەکجار پڕبایەخ
بوون .هەروەها سپاسی ناسر مورادی دەکەم کە چەند جار بە وردی دەقەکەی خوێندەوە و لە
تێبینییەکانی کەڵکم وەرگرت.
بیرەوەرییەکانی دیکەی نووسەر کە ساڵەکانی نێوان ڕاپەڕێنی ئێران و )١٩٧٩-١٩٩١( ١٣٧٠
دەگرێتە خۆ ،لە دوو کتێب لە ژێر ناوەکانی «دەشتی دارێ» و «ئەڤین و قین»دا باڵو کراونەتەوە.

ئەم دەقە کورتە کە دەیخەمە کۆشی گەرمی
خوێنەر ،داستانی ڕووبەڕووبوونەوەی تاکێکە لە
گەڵ گەلێک ڕووداوی چاوەڕواننەکراو بەدوای
کۆچیدا بۆ تورکیا لە نێوان بەهاری  ١٣٧٠و
پاییــزی  )١٩٩١ -١٩٩٢( ١٣٧١و بەدوای
ئەوە دونیایەکی ئەوالوەتــر واتە ئورووپا .ئەو
هۆکارەی وا بۆ نووسینەوەی بەسەرهاتەکانی
ئــەو ســااڵنە هانــی دام ،چاوەڕواننەکراویی
تورکیــا و دواجار ئورووپایــەک بوو کە وەک
دیوارێــک هاتــە ســەر ڕێگام و ســەرم بە
تونــدی پێیدا دا بەجۆرێک کــە ئاڵوگۆڕێکی
قووڵی لە تێگەیشــتنەکانی من سەبارەت بەو
دونیایە و دونیای پێشــتری خۆم پێک هێنا.
نووســینەوەی بیرەوەریی خاوەن کێشەکانی
خۆیەتی وەکوو چی بنووســرێ و چی البچێ
و چۆن بنووسرێ .وادیارە ئاستی نووسینیش
بە بــااڵ و بوێریی نووســەر بۆ نووســینەوە
بەندە .هەموو کەس لە نووســیندا ئامانجێکی
هەیە .کازانزاکی نووسەری بەناوبانگی یۆنانی
نووسین لە خزمەت شەڕی ڕووناکی لە گەڵ
تاریکیدا دادەنێت .شــێرکۆ بێکەس ئامانجی
نووسین گەیشتن بە ئازادی دەزانێت .نووسین
بۆ زۆر کەســیش بەشێکە لە ژیان و حەزێکە
بــۆ دەربڕینی قســەی دڵ و ئامانجەکەی بە
ئامانجی ژیانی نووسەرەوە گرێ دراوە.
ئەم بەســەرهاتانە لە سلێمانییەوە دەست
پێ دەکات و داستانەکە لە زمان کەسێکەوەیە
کە ئەو کاتە پێشمەرگەی کۆمەڵە بوە .بەدوای
ڕاپەڕینی کوردســتانی باشــوور لە نەورۆزی
 ١٣٧٠/١٩٩١دا ،ئەو شــارە ماوەیک بوو لە
ئازادیــدا دەژیا .بەاڵم لــە ئاکامی گرتنەوەی
ئــەو ناوچەیە لــە الیەن ڕژیمی بەعســەوە
لــەو مانگەدا ،ســلێمانی و شــارەکانی دیکە
چۆڵ کران و بەوجــۆرە زۆرتر لە دوو ملیۆن
کەس ئاوارەی کوردســتانی ئێــران و تورکیا
بــوون .ئەو ڕووداوە بە کــۆڕەو ناوی دەرکرد
و گەلێک کارەســاتی ناخۆشی لێ کەوتەوە.
زۆربەی هێزەکانی پێشــمەرگەی کۆمەڵە لە

دەورووبەری ســلێمانی جێگیر ببوون .دوای
ماوەیەک کــە بارودۆخەکە ئەهــوەن بوەوە،
خەڵکی سلێمانی بۆ شارەکەیان گەڕانەوە .لەو
ماوەدا ژمارهیهک له پێشمهرگهکانی هاوڕێمان
بهرهو تورکیا ڕۆیشتبوون تا لەوێوە بۆ ئورووپا
بڕۆن .بهمجۆره تهوهری ڕۆیشــتن بۆ تورکیا
له ناو ئێمەی پێشــمەرگەکانی کۆمەڵەدا بوه
بابهتێک .لە ماوەی دوو ساڵی پێش ئەوەدا و
لە جەرگەی کێشــە ناوخۆییەکانی کۆمەڵەدا،
بابەتی ڕۆیشــتن بۆ ئورووپا زەقتر ببوەوە .لە
کۆتایی ساڵەکانی دەیەی  ١٩٨٠/١٣٦٠ڕیزی
ئەوانــەی داوایــان دەکرد بــۆ ئورووپا بەڕێ
بکرێن ،لە بەردەم کومیتەی ناوەندییدا درێژتر
دەبوەوە .لە ئاکامدا ،ناوەندیی لە کۆبوونەوەی
بەرینی خــۆی لە بەهــاری ١٣٦٧/١٩٨٨دا
ڕەخنەی لەو دیــاردە گرت و بەدوای ئەوەدا
کاک ســەید برایم عەلیزادە دەبیری یەکەمی
کۆمەڵە هات بۆ گواڵن کە لە دۆڵی ئاکۆیەتی و
بەرامبەر بۆتێ هەڵکەوتوە ،تا ئاکامی باسەکان
و بڕیارەکانی ئــەو کۆبوونەوەیە بگێڕێتەوە .لە
قسەکانیدا هەروەها باسی مەسەلەی ڕۆیشتن
بۆ ئورووپای کرد و ڕەخنەی لەوە گرت کە زۆر
کەس و بەجۆرێکی نامەعقوول داوای ناردنیان
دەکەن .سەرەڕای ئەمە ،ورەی مانەوە بەرزتر
بــوو .ماوەیــەک دوای ئەوە لــە دۆڵی بۆتێ
بووین کە لە الیەن هاوڕێیەکەوە لە ئورووپاوە
پاســپۆڕتێکم بۆ هات .لە مەقەڕ دانیشتبووین
کە کەسێک هات و پاسپۆڕتەکەی دا دەستم.
دوای ئەوەی پیادا ڕوانیم ،پێشکەشم کرد بە
هاوڕێــم مەحموو کە لە پەنام دانیشــتبوو تا
ئەگــەر بیهەوێ ئەو کەڵکی لــێ وەربگرێت.
بەاڵم پاســپۆڕت دەستاودەســت ڕۆیشت و
نەمزانی چی بەســەرهات .بۆیــە لە هەمان
کاتدا و بــە هەمان ڕادە لە ســەر مانەوەش
پێداگریی زۆرتر دەکــرا و زۆربەی هێزەکانی
پێشــمەرگە لە هاوینی )١٩٨٨-٩( ١٣٦٧-٨
دا چاالکیی زۆریان لە ناوچە داگیرکراوەکان
لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت بەڕێوە برد.
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هۆکارەکانی زەقتربوونەوەی مەســەلەی
ڕۆیشــتن بۆ ئورووپا ،گرێدراوی هەلومەرجی
نوێ و کۆمەڵێک هۆکاری نیزامی و ڕێکخراویی
بوو .کەســەکانێک لــە ڕێبەرایەتی کۆمەڵەدا
دواتــر هــۆکاری کۆچی پێشــمەرگەکان بۆ
دەرەوەی واڵتیان دەخستە خانەی «شکست»
و «هەزیمــەت» کــردن .لــە مــاوەی نێوان
باســە ناوخۆییەکان و کۆڕەوەکــەدا ،لە بەر
ئاکامەکانی شەڕێ ئێران و عێراق و داخرانی
سنوورەکان هەلومەرجی چەکدارانە بە زیانی
پێشــمەرگە شکابوەوە و درێژەی چاالکیی لە
ناوەوەی ئێرانی بەرتەســکتر و مەترسیدارتر
کردبووەوە .لە هەمان کاتدا هێزی پێشمەرگە
لە باری جیســمییەوە هێزێکی ماندووی دە
ســاڵ چاالکیی بەردەوام و بێپســانەوە بوو.
لــە الیەکی دیکــەوە کۆمەڵــەش ئاڵوگۆڕی
سیاســی و ڕێکخراوەیــی تاقــی دەکردەوە.
باســە ناوخۆییەکانــی کۆمەڵــە دوو الیەنی
هەبــوو .الیەنێــک کە بــە «چــەپ» ناوی
دەرکرد ،پشــتیوانی بۆچوونێــک بوو لە ژێر
ناوی کۆمۆنیزمی کرێــکاری (کە ئەندامێکی
ناوەندیی حیزبی کۆمۆنیســت واتە مەنسوور
حیکمــەت دامەزرێنەری بــوو) .بە پێی ئەو
بۆچوونە ،مەترســی تەواوبوونی شەڕی ئێران
و عێراق بۆ ســەر هێزەکانمــان ،ئاڵوگۆڕێکی
بنەڕەتی لــە چۆنیەتی چاالکییەکانی کۆمەڵە
و هێــزی پێشــمەرگەدا داوا دەکرد .الیەنی
دووهــەم کــە بــە «ڕاســت» زڕا و ناوبانگی
دەرکــرد ،الیەنگری لە کۆمیتــەی ڕێبەری
دەکرد کە بەرپەرچی ئــەو جۆرە بۆچوونەی
دەدایەوە .لە ئاکامدا ،حیکمەت و الیەنگرانی
لە کۆمیتەی ناوەندنی حیزبی کۆمۆنیســت و
کۆمەڵەدا لە پلۆنۆمی شانزدەدا سەرکەوتنیان
بەدەست هێنا و الیەنەکەی دیکە بە بۆچوونی
دژی کرێــکار و کۆمۆنیــزم تۆمەتبار کران.
ئەم ســەرکەوتنە لە بەر ئــەوە بوو ئەندامانی
کۆمیتەی ڕیبەری لەو پلۆنۆمەدا ڕەخنەیان لە
خۆیان گرت .بەدوای ئەوەدا ،الیەنی دووهەم،
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تەنانەت ســەرەڕای ڕەخنــەی ژمارەیەکیان
لــە خۆیان ،کەوتنــە ژێر فشــارێکی قووڵی
فیکریی و ڕەخنە و تانەوتوانج .کەسانێک کە
پێشــتر بە پێشــڕەوی چینی کرێکار خۆیان
دەبینی ،ئێســتا جێگایان لە بەرەی بورژوازی
و ناســیۆنالیزمدا بــۆ دیاری دەکــرا .لە دوو
بەرەکیدا هیــچ الیەنێک بێخەتا نایەتە دەر.
خراپتر ئەوەیە کە ڕەوشــتە ناشیرینەکان لە
پێناو ئامانجێکی گوایا پیرۆزتر پاســاو بدەن.
بەرەی بە «ڕاســت» ناســراویش تۆمەتەکانی
خۆی بەرامبەر بە الیەنەکەی دیکە خەستتر و
توندتر دەکردەوە .لە ناوچەی سەقز کە جێگای
منیش بوو ،زۆربەی هەرە زۆرمان لە بەرامبەر
بیرۆکەی کۆمۆنیزمی کرێکاریدا وەســتابوون،
ئەگەرچی ئەوەمان لە کۆمۆنیزم و کرێکار جیا
دەکردەوە .دوای باســەکان ،ئێمەش کەوتینە
هەوڵــدان بۆ ســەلماندنی ئــەوەی ئێمەش
هەروا «چەپ» ماوینەتەوە .بەاڵم ئەو هەواڵنە
ســوودێکی نەبوو .تۆمار ئیمــزا دەکرا کە تا
پانزە ڕۆژ ڕاستەکان مەجالیان هەیە یا ڕەخنە
لە خۆ بگرن یا ئــهوێ جێهێڵن .بێحورمەتی
و تانــە و توانجەکان کۆتاییــان نەئههات .لە
کۆبوونەوەیەکی ئەندامان ،کەســێکی «چەپ»
هەســتایە ســەر پێ و لــە کاتێکــدا کە بە
قامک ئاماژەی بە شوێنی ئوردووگای حیزبی
دیمۆکرات-ڕێبەرایەتی شۆڕشگێر دەکرد ،بە
ســەرماندا دەیقیژاند کە ئەگــەر تۆمار ئیمزا
ناکەن« ،ئــەوێ جێگای ئێوەیە بــۆ ناڕۆن»؟
ســەرەڕای ئەمانە ،زۆربەمــان وردە وردە ئەو
دووبەرەکایەتییەیــان بە جــددی وەرنەگرت
و تەنانــەت هاوڕێیەتی تازەمــان پێک هێنا.
بە کورتــی ،بەرتەســکبوونەوەی چاالکیی
پێشـــمەرگە لە ناوەوەی کوردســتانی ئێران
و بێئاســۆییەک کە لە ئاکامــی گردەلوولی
کوتوپــڕی بەنــاو کمونیزمی کرێــکاری کە
کۆمەڵەی لە گەڵ خۆ هەڵگرت ،هۆکارگەلێکی
گرینگ بوون کە ڕۆیشتن بۆ ئورووپای ورەدە
وردە کردە مەشغەڵەمان.
ساڵی بیست و چوارەم
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لە کاتی کۆڕەوەکەدا ئەو پۆلە پێشمەرگە
کە پێشــتر بڕیاری ڕۆیشــتن بــۆ تورکیایان
دابوو ،گەیشــتنە ئانــکارای پایەتەختی ئەو
واڵتە .باڵوبوونەوەی ئــەو هەواڵە ژمارهیهکی
زۆرتری بۆ ڕۆیشــتن هاندا .لــهو بارودۆخەدا
شــهش کهس بڕیارمان دا بــۆ تورکیا بڕۆین.
پێش ڕۆیشــتنمان ،کەســێک یا دوو کەس
چــوون بــۆ دیتنــی ئەندامێکــی ناوەندیی
کۆمەڵــە و ئاگاداریان کرد کــە ئەگەر ئەوان
(واتە ناوەندیی کۆمەڵە) بەتەمان لە بەرامبەر
مەنســووری حیکمــەت وئەوانــی دیکــەدا
کارێــک بکــەن (واتە بوەســتنەوە و خۆیان
جیا بکەنەوە) ،ئێمەش لە ڕۆیشــتن پاشگەز
دەبینــەوە .بە وتەی ئــەو هاوڕێیە ،جوابێکی
وای نەبیســت کــە ئێمە پاشــگەز بکاتەوە.
دیارە لەدوای ئهو هەموو ســاڵە ،گێڕانەوەکان
لێڵتر دەبــن .بەاڵم ئەو هــەوڵ و داواکارییە
لــە الیەن کەســانی دیکەشــەوە ڕوویان دا.
بەداخــەوە ئەو ورەی کە بەدوای باســەکاندا
پــەرەی پێ دەدرا ،خاوکردنــەوەی ڕەخنە و
تەمکینکردنــی لێ کەوتەوە .ژمارەیەکی زۆر
لە کادرەکان کۆ کرانەوە و بۆ دەرەوە نێردران.
ناوەندیی کۆمەڵە چەند جــار ئەو هەلەی بۆ
هەڵکەوت کە هەڵوێســت بگــرێ و بەوجۆرە
هێزێکی زۆرتر الی خــۆی ڕابگرێت .هەموو
جارێــک ئەو هەالنەی لە کیــس دا .کەچی
دواجار و بەدوای چەندین جیابوونەوە ،چەند
کەســێک لە ڕێبەرانی کۆمەڵە ڕەوایەتێکیان
کردە باو کە ڕۆیشــتن بۆ تورکیای ،بەوانەی
کە بە چەپیش دەناســران و دواتر ڕۆیشتن،
بە «هەزیمەت» دەناساند .یەکێک لە ڕێبەرانی
کۆمەڵــە کــە دەوری ســەرەکیی هەبوو بۆ
جێخستنی کۆمۆنیزمی کرێکاری یا لە کاتی
وەستانەوەی سەدان کەسی دیکە لە بەرامبەر
ئــهو بیرۆکە فکرلێنەکــراوەدا هیچ دەورێکی
نەنواند ،سی ســاڵ دواتر ڕەوایەتی هەبوونی
ڕەخنە و وەستانەوە لە بەرامبەر ئەو بیرۆکەدا
دەنووسێت و لەوێدا خۆی بوەتە ناوەندی ئهو

ڕەوایەتە ،بەجۆرێــک کە مێژوو بەدەور ئهودا
دەخولێتــەوە .کەچی هەموو ئهو کەســانەی
دیکەی کە لە بەرامبەر ئەو بیرۆکەدا ڕاوەستان،
لە بیر کردوە .لە ڕاستیدا ،ڕەخنە لە بەرپرسی
بەوجۆرە تەنها بەوە بەرتەســک نابێتەوە کە
تێگەیشــتنێکی هەڵەی لە دیاردەکان هەبوە.
ڕەخنەی ســەرەکی دەبێ ئــەوە بێ کە وەها
بەرپرســانێک بەدیلێــک کــە خەریک بوو
لە بەرامبــەر کۆمۆنیزمی کرێکاریدا شــکڵ
بگرێت ،ســەرکوت کرد .قۆناغە مێژوییەکان
دەریدەخــەن کــە ســەرکەوتنی بەناحەقی
هەر ڕەوتێــک هاوکات لە گەڵ ســەرکوتی
بەدیلی خۆی و پێکهێنانی کەشــوهەوای ئەو
سەرکوتە لە ڕێگای مێکانیزمەکانی سەرکوت
(وەک ناوزڕانــدن و تۆمەتبار کردن بە الدان
لە ڕێبازی ڕەســمی یا بنەمــا فیکرییەکان)
مسۆگەر دەکرێت.
بیرۆکــەی چوونــەدەرەوە بــۆ ئورووپــا
ســەرچاوەیەکی کۆنتــری هەیــە .زۆربەی
ناوەندییەکانی کۆمەڵە و حیزبی کۆمۆنیســت
هەر لە ســاڵەکانی  ١٣٦٣و ١٩٨٥/١٣٦٤ەوە
خاوەن پاســپۆرتی ئورووپا بوون .ئەوانەی وا
ماوەیەکــی زۆر بوو لــەوێ دەژیان ،کارێکی
شیاوی سیاســی و جەماوەری و تیۆریشیان
لهوێ نەکردوە کە پاســاو بۆ ڕۆیشتنەکەیان
بهێنینــەوە .کۆمەڵە هەمــوو مانگێک حەوت
هەزار دۆالری بــۆ کۆمیتەی دەرەوەی واڵتی
حیزبی کۆمۆنیســت لە دەرەوە بەڕی دەکرد!
تازە بە پێی بەڵگەکان ئەوانەی دەرەوە داوای
زۆرتریشــیان دەکرد .ئەوە لە کاتێکدا بوو کە
لە ســاڵەکانی دەیەی ١٣٦٠دا ،پێشمەرگەی
کۆمەڵە زستانەوزســتان جلوبەرگ و پێالوی
الستیقی تازە دەکردەوە و پوڵی وەرنەدەگرت،
چوونکوو لە گەڵ بیروباوەڕی نەدەهاتەوە .زۆر
کەســی دیکە بە هۆی هاوســەرەکانیانەوە یا
بە هۆی نەخۆشییەوە چوونە ئورووپا .هەرچی
بۆ دواوەتریش دەچین ،بەرۆکی ئهو کەســانە
دەگیرێت کە چەمکی هەزیمەت بەکار دەبن.
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لە گەڵ جێگیربوونی ناوەندیی لە باشــووری
کوردســتان و پێکهاتنی حیزبی کۆمۆنیستی
ئێران لە کۆتایــی هاوینی ١٩٨٣/١٣٦٢دا و
گەشــەکردنی دەوری کەســانی الیەنەکەی
دیکە لەو حیزبە و لــە کۆمەڵەدا ،وردە وردە
واژەگەلێک بە ئەدەبیاتی ئێمەی پێشــمەرگە
زیاد کرا :ســۆئێد ،ئورووپا .ئــهو واژانە تەنها
لە بەر بریندارەکانی شــەڕ کە تەنها بڕێکیان
بۆ ئهوێ دەنێردران ،باڵو نەببونهوە .پاســاوی
ئیدیۆلۆژیکیی ئــهو جێگانەی وەک ناوەندی
«خەباتــی چینایەتی جیهان» دەناســاند کە
دواتر بیرۆکــەی خاوی کۆمۆنیزمی کرێکاری
لێ هاتە دەر.
هەڵوێســتی ئێمە بۆ ڕۆیشــتن بۆ تورکیا
بەمانــای ڕۆیشــتنی ســەربەخۆ بــوو بەاڵم
کۆمەلــەش وەک یارمەتی بــە هەرکامەمان
سێســهد دۆالری دا و بهرهو ســنووری دیانا
بــهڕێ کراین تــا لەوێوە بچین بــۆ تورکیا.
چهند کهســی دیکهمان لهگهڵ بوو که پێیان
سپێردرابوو ڕەوانهمان بکەن بهالم وهک گول
چاویــان لێ دهکردین .بەهــاری  ١٩٩١بوو
کە گەیشــتینە یەکەم گوندی کوردســتانی
تورکیــا بە ناوی ئاناداغ (کێوی دایک) .لەوێ
چاوهڕوانــی ئهندامێکــی کۆمهڵهمان کرد کە
پێشــتر لە الیەن کۆمەڵەوە لەبەر ئەوەی ئەو
شــارەزای زمانی خەڵک بوو ،بۆ دۆزینەوەی
ڕێگا بۆ ئەو ناوە نێردرابوو .نێوان ئەو کەســە
و پێشــمەرگەکانی موکریــان و ورمێ لە بەر
لێڵی لە بەســەرهاتی تاڵی گوردانی ورمێ کە
ئەو فەرماندەیان بــوو ،دەمێکە بوو تێکەلێک
بوو لە گومان و ناخۆشەویســتیی .زســتانی
 ١٣٦٤ئەو هێزە لە کاتی پشــووداندا تارومار
دەکرێن و زیاتر لە بیســت کــەس گیانیان
بەخت دەکەن .سمایل کە پێشـمەرگەیەکی
گوردانی ورمێ بوو و لەو کارەساتە بەجۆرێک
دەرباز ببوو ،زۆر شــتی بــۆ گێڕابوومەوە .ئەو
فەرماندەیــە هێزەکەیــان بەجــێ دەهێڵێت
یــان وەک خۆی دەڵــێ ون دەبێت و دواتر
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لە ڕێگای شــارەکانی ئێرانەوە دەگەڕێتەوە بۆ
الی کۆمەڵــە .ئەویش لە لەبــەر لووتبەرزی
و خۆبایی بوون ،گومانەکانی بۆ ســەر خۆی
زۆرتر کرد .کە گەڕایەوە ،ئەندامێکی ناوەندیی
کۆمەڵە چەکێکی کالشــینکۆفی «جوانی»ی
پــێ خەاڵت دەکات .دواتر کرا بە بەرپرســی
ئاموزشگای (ناوەندی فێرکردنی) پێشمەرگە.
لە هاوین و زســتانی ١٣٦٥دا لە بەر ئەوەی
ســێهەم کەس لە بنەماڵەکەمان واتە سدیقی
بــرام گیانیبەخــت کردبوو ،لە ئاموزشــگادا
ڕێک خرا بووم .بەســەرهاتەکانی ئەو سااڵنە
لــە کتێبی «دەشــتی دارێ» دا باس کراون.
بەرپرســی نوێــی فێرگــە جار بە جــار لە
سەفەری گەڕانەوەی شتێکی دەگێڕایەوە .ئەو
جــۆرە گومانانە هیــچ کات ڕوون نەکرانەوە.
هــەروەک چــۆن زۆر بەســەرهاتی دیکــە
ڕوون نەکراونەتــەوە .ئەزموونــی کۆمەڵگای
سیاســی واتە حیزبی سیاسی لە بزووتنەوەی
کوردستانیشدا هەتا ئێستا ئەندامەکانی وا فێر
کردوە کە کێشــەکان وەک تەپوتۆزی ســەر
فەرش بــە گزکێک ڕاماڵێنە ژێر فەرشــەکە
بۆ ئــەوە نەبینرێن .بەمجۆرە نــە کادر پێک
دەهێنرێت نە ڕێکخراوەکەش چابوکتر دەبێت.
کە دواجاریش کەسەکان بااڵ ئەکەن و ئەو لە
جێگای خۆیەتی و هەلەکان ناقۆزێتەوە ،دەڵێ
بۆ «هەزیمەت» دەکەن ،بۆ بوونەتە «ڕاست»؟
تاریــک داهات کە ئەو و کەســێک بە
ناوی ئیرەج لە شــەمزیناوە کە پێنج ساعەت
بە ماشــێن دوور بوو ،خۆیان گەیاندە ئاناداغ.
کــه گەیشــتە المان ،حاشــای لــهوه کرد
ئاگاداری هاتنی ئێمهیه ئهگهرچی دهمانزانی
پێی ســپێردراوه تهنانهت کارتــی پهنابهرانی
ئــوردوگای دیاربهکریشــمان پــێ بدات بۆ
ئەوەی ســەربازانی تورک لە پشــکنینەکاندا
بەرمــان نەگــرن .ئێمــهش بڕیارمانــدا بێ
یارمهتــی ئــهوان درێژە به ڕێــگا بدهین .لە
دەمەو بەیاندا و به یارمهتی پیاوی ســاحێب
مال لهو گونده که بنکەی ســهربازانی تورکی
ساڵی بیست و چوارەم
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لــێ بوو ،لە ئانــاداغ وەدهرکهوتیــن .تا الی
نیوهڕۆ رێگامان بڕی و چهند سەربازخانەمان
دهور لێدایهوه .گهیشتینه ههوارێک لە نزیک
گوندی دەرەجیک که تاقه ماڵی حاجییهکی
لــێ بوو .لهوێ پشــوومان دا .له نــاکاو دوو
جههێڵی کوردی باشــوور هاتن و دهرکهوت
شــوێنی ئێمهیان گرتوه و لــه زووهوه له ژێر
چاوەدێری ئهوانداین .ئێمهیان وهک موجاهید
دهناســاند .بەدوای ڕاپەڕینەکەی کوردستانی
باشــووردا ،موجاهدینــی خەڵقــی ئێــران
هاوڕێیەتی ســتوونەکەی عیزەت دوورییان
کرد بۆ گرتنەوەی کوردســتان .هەر چیمان
کــرد باوهڕیان پێنهکردین .ئهیان وت ئهی بۆ
کچهکانتــان وا گــورج و گۆڵن؟ ههر کامیان
دهمانچهیهكیان له کهمهر بهســتبوو .بهدوای
تۆزێک دهمهقڕێ ئێمهیان بهجێهێشت بهاڵم
له خوارترهوه خۆیان مات کرد .له بهر ئهوه و
هەروەها لە بەر ئەوەی ناشارەزای ڕێگا بووین،
بریارماندا بۆ زەڕگوێز بگهڕینهوه.
هەوڵــی دووهەمــان بۆ کۆچ بــۆ تورکیا
چەند هەفتەیەکی خایاند .لەو ماوەدا گەلێک
گۆڕانکاری سیاســی ناوخۆیی لــە کۆمەڵەدا
ڕووی دابوو .بەڕێوەبردنی کۆمەڵە بەدەســت
چەپــەوە ئاکامــی چاکی لــێ نەکەوتبوەوە
و بەڵێنیــی ناوەندیی حزبی کۆمۆنیســت و
مەنســور حیکمەت بۆ ڕێکخســتنی کۆچی
پێشــمەرگەکانی کۆمەڵە بۆ ئورووپا لە ڕێگای
ڕێکخراوی نێونەتەوەیی و بە تەیارە لە بەغداوە
وەک بلقی سەر ئاوی لێهاتبوو .ناڕەزایەتی لە
باروودۆخەکە بە ئاشکرا دەبینرا و هەموو کەسی
گرتبوەوە .تەنها ڕێگایەک کە دەمایەوە هەمان
ڕێگای تورکیا بوو« .چهپ»یش هاتبوه ســهر
ئهو قهناعهته ههموو کهس بۆ تورکیا بنێرێت.
ئەمجارە چوار کەسی دیکە لە چەپەکان بوونە
هاوڕێمان .ئەوان هاوســەرەکانیان بۆ دەرەوە
ناردرابوون .لە گهڵ یهکێکیان پێش سهفهری
یهکهمجارمــان ،بهههڵکــهوت لــه زەرگوێز
پێکهوه ئاشــپهز بووین .پهیتا پهیتا ســهری

قســهی دادهمهزراند و ڕۆیشتن بۆ تورکیای
به ئاشــبهتاڵ دهزانی .کهچی ئهمجاره خۆی
هاوسهفهر بوو ،بێ ئەوەی خۆی تێک بدات .به
ڤیزای خێزانی که پێشتر بۆ ئورووپا نێردرابوو،
مهجالی ڕۆیشتن بۆ دهرهوهی له تورکیاوه بۆ
ڕەخسابوو .ئهوان وەک یارمەتی ههشت سهد
دۆالریان وەرگرتبوو .دیارە هاوسەفەرەکانمان
ئەو جۆرە زانیارییانەیان لە ئێمە دەشاردەوە.
گهیشتینهوە ئاناداغ .ئهمجاره هاوڕێیەک
بــە ناوی نەجمــە بهرپرســی کاروانهکهمان
بــوو که زمانــی ئهو نــاوهی دهزانی و خۆی
له ئانــکاراوە هاتبــوهوه .له گــهڵ پیاوێكی
قاچاخبهر لــە ئاناداغ قهول و قهراری دانابوو.
خۆمان گهیانده الی ئەو کەســە .بهاڵم لهبهر
ئهوهی ماوهی قهرارهکه بهســهر چبوو ،ئیتر
ئەو پیاوە ئامــاده نهبــوو یارمهتیمان بکات.
ئێمــه هاوڕێکانمان ئاگادار کــرد که ئێمە تا
ڕادەیەک شــارەزاین ،پێشــتر ئــهو ڕێگامان
کــردوه و بۆمان گێڕانهوه که چلۆن بهههمان
ڕێگا بــهشــهو دهرکهوتبووین .بهقســهیان
کردیــن و بهوجــۆره خۆمان گهیانــده تاقه
ماڵهکهی دەرەجیک .له ئێــوارهدا بهرهوخوار
بووینــهوه و چووینه گوندێکی دیکه .شــهو
لهوێ ماینهوه و بهرپرســهکهمان توانی چهند
کهس به قهناعهت بگهیێنێت به دوو ماشــێن
بمانبەن بۆ شهمزینان کە له نزیک شاری وان
هەڵکەوتوە .لە ئاناداغ و لە ڕێگای گەلیشین
خۆمان گەیاندە شەمزینان.
له شهمزینان کەسێکی الینگری کۆمەڵەی
لێ بــوو .دۆالرەکانی ئێمەیــان وەرگرت بە
نیــازی ئەوەی بیگۆڕنەوە بــە لیرەی تورکی.
لیــره کهم هــات .بەرپرســی کاروانەکەمان
بهڵێنیدا دواجار ئــهوهی دهمێنێتهوه پێمانی
بگهیێنێت .ســاڵێکی برد .ههواڵێک نهبوو .به
زۆرەملی و نامه نووسین تۆزێکمان وهرگرتهوه.
له ناوماندا تاهیر و شهوبۆ زۆربهی پووڵهکهیان
بهوجۆره لهكیس چوو کــه دوای ماوهیهکی
زۆر ئهویــش نهک ههمــووی ،درایهوه .چوار
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کهســهکهی دیکه که له گهڵمان کهوتبوون،
پووڵەکانیــان نهگۆڕییــهوه! دوای ماوهیهکی
کورتیش به هاتنی ڤیزای هاوسهرهکانیان بۆ
ئورووپا ڕۆیشتن.
ڕۆژی دوایی چووینە گاراجی شەمزینان
تا بۆ شــاری وان بڕۆین .بەڕیوەەبەرانی گاراج
لە پێشدا ویستیان بە ئوتوبوسێک بمان نێرن
کە سەربازێکی زۆری تێدا بوو .لە بەر هۆیەک
کە لە بیرم نەماوە ،بە ئوتوبوسی دوای ئەوان
بــەڕێ کراین .بــەرەو وان دەڕۆیشــتین کە
لە ســەر کەلێک گەیشــتینە هێزێکی زۆری
سوپای تورک .بۆمان دەرکەوت کە ئوتوبوسی
ســەربازەکان لەو جێگایە کەوتوەتە کەمینی
گەریــاوە .کاتێک بە پەنای ئوتوبوســەکەدا
تێپــەڕ بووین ،لــە بەختی خۆمــان بیرمان
دەکردەوە .لە شــاری وانیشەوە بەرەوە ئانکارا
ڕۆیشــتین .ئەمجارە کە کارتــی پەنابەرانی
دیاربەکرمــان پێبــوو ،لە پشــکنینی ســەر
جادەکان کێشەیەکمان بۆ پێک نەهات .دوای
پانزە ســاعەت گەیشتینە ئانکارا .تا یەک دوو
حەفتە لە ماڵی چەند هاوڕێیەکی دیکە بووین
کە پێشــتر گەیشــتبوونە ئەوێ و ماڵێکیان
گرتبوو .دواجار شــەش کەسەکەمان پێکەوە
ماڵێکمان بەکرێ گرت .لەو ماوەشــدا خۆمان
بە ڕێکخراوی  UNواتە نەتەوە یەکگرتوەکان
ناساند.
دوو یا ســێ مانگ دوای خۆناساندنمان
بــە یوئێن ،بە پێی قانوونی پۆلیســی تورکیا
کە پەنابەرانــی بۆ شــارەکانی دیکە دەنارد،
لە گەڵ ســروهی هاوســهرم بۆ نۆشــههیر
(تازەشــار) دابهش کراین .لەو ماوەی کە لە
ئانکارا بووین ،حیزبی کۆمۆنیســتی کرێکاری
پێک هات و چەپ و مەنســووری حیکمەت
کۆمەڵەیان بەجێ هێشــت .کەسانی یەکەمی
کۆمەڵەش کەوتنە خۆ .دوای باران کەپەنک؟
کەســانێکیان هاندا بۆ ئوردووگای کۆمەڵە لە
زەڕگوێز بگەڕنەوە تــا کۆمەڵە بەهێز بکرێت.
بە قسەمان نەکردن .کاریگەری ڕووداوەکانی
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پێشوو ،هەســتێکی ناخۆش و بەردەوامی لە
زەینماندا لە خۆ جێ هێشتبوو.
لە نۆشــەهیر چووینه ماڵی هاوڕێیهکمان
و دوای چهنــد ڕۆژ دیوێکمــان له ژێرخانی
ماڵێک به کرێ گرت .ســاحێبمالەکان ژن
و پیاوێکــی مێهربان بوون .پیاوەکە لە ژنەکە
بەتەمەنتر بوو .ئێوارەیەک هاتنە سەردانمان.
کتێبێکی فێربوونــی زمانی تورکیمان ال بوو.
پیاوەکە کتێبەکەی بەســەرکردەوە و تۆزێک
ئامــۆژگاری کردین .ژمــارە تەلەفوونی ماڵی
ئەوانمــان دابوو بــە بنەماڵەکانمان لە ئێران.
کــە تەلەفوونمان بۆ دەهــات ،ژنەکە دەهات
ئاگاداری دەکردین .بــۆ دوای ماوهیهک دوو
هاوڕێی دیکه کە ئەوانیش هاتبوون بۆ تورکیا،
دیوهکهی دیکهیان لهو ژێرخانه بهکرێ گرت
و بهوجــۆره بووینه هاومــاڵ .بهدوای چهند
مانگ ئــاگادار بووین که به زوویی منداڵمان
دهبێت .لــه ههل و مهرجێکــی زۆر خراپدا،
ئارهش بــه بنهماڵهکهمان زیاد بوو .شــهوی
پێــش له دایکبوونــی ئارهش ،بــە یارمەتی
ماڵی ســاحێبمال و ســەحەر کــە لە گەڵ
هاوســەرەکەی ببوە هاوماڵمان ،هاوسەرەکەم
گەیانــدە نەخۆشــخانە .بهیانــی زوو له بهر
دهرگای نەخۆشــخانە وهستا بووم .پیاویان بۆ
نــاوهوه ڕێگا نهدهدا .له ناکاو دهرگا کرایهوه و
ژنێک هــاواری کرد «پیاوه ئێرانییهكه با بێته
ژوورهوه» .خۆم گهیانده ئهوێ .منداڵێکی تازه
لهدایکبوو له ســهر مێزێــک دانرابوو .لە بەر
چاوم وا بوو کە ئهتوت له ماســت ههلژەنراوه.
نهمدهزانــی دهبێ چ بکهم .پرســیاریان کرد
ئهوه کوڕی تۆیه؟ بێ ئەوەی مەحتەلی جواب
بن ،بــە پێی داب و نەریت کردمیانه دهرهوه.
خۆم گهیانده ماڵــی هاوڕێیان ڕابێ و حامید
که ئەوانیــش هاتبوونە تورکیا و لەو شــارە
بوون .ئەوان بەتەمەنتر و بەئەزموونتر بوون و
خاوەن منداڵێکیش بوون .وتم کوڕمان بوه و
دەمانهــەوێ ناوی بنێین ئارهش .لهگهڵ ڕابێ
چوینەوە بۆ نەخۆشــخانە .بهاڵم سهحهر هاته
ساڵی بیست و چوارەم
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دهرهوە و ئاگادای کردین هێشتا منداڵهکه ل ه
دایک نهبوه .ئەو منداڵــە چەرمۆاڵنە منداڵی
زهوجێکی دیکه بوو .سهرهنجام منداڵ چاوی
بە دنیــا هەڵێنا .لهبهر ئــهوهی کوڕ بوو ،لەو
ناوەی بۆمان دانا ،بە خەسار نەچوو .چەندین
ســاڵ پێش ئەو ڕووداوە ،کاتێک کە ســاڵی
 ١٣٦٤ماوەیــەک لە دۆڵی مالومەی پشــت
پیرەمەگروون مامەوە ،منداڵی زەوجێک ناوی
ئارەش بــوو .ناوەکەم بــەالوە خۆش هات و
دیارە لە زەینمدا مابوەوە.
بــهدوای دوو ســاعهت له نەخۆشــخانە
دهریــان کردیــن .چووینــه ماڵــەوه .ڕابێ
ههتا ســێ ڕۆژ و شــهو ئاگاداریی له ئارەش
کرد .ســەحەریش کە داییمــە لە المان بوو.
جارێکیــان لــە نیوهشــهودا لــه خوارترهوه
ڕاکشــابووم .ڕابێ داوای کرد شــیر بگرمهوه.
نازانــم بۆ ،بهاڵم لیوانێکم پڕ کرد لە شــیر و
دامه دهستی .زۆرێک بهوه پێکهنی .ژنانی ئهو
گهڕەکه پهیتا پهیتــا دههاتن و دهچوون .له
زمانی یهک باش تێنهدهگهیشتین .بهاڵم ئهوه
نهدهبوه لهمپهرێک .ماســت ،دۆ ،کهره ،نان،
جلی منداڵ و گهلێــک کهلووپهلی دیکهیان
بــۆ هێناین .دهرگا داییمه کــراوه بوو .ژنێک
دههــات ،ژنێــک دهڕۆیی .من ههتــا هەتایه
مهدیوونــی ئــهو دڵســۆزیی و یارمهتییانهم
کە ڕابێ و ســهحهر و ژنانــی تورکزمانی ئهو
گهڕەکهی شــاری نۆشههیر به ئێمهیان کرد.
ئێســتاش جاربەجار بۆ ئــەوەی لەو گەڕەکە
دوور نەکەومــەوە ،گوێ لــە گۆرانی تورکی
دەگرم .گۆرانی «سیل باشتان» (لە سەرداوە)
بە دەنگی کیبارییە ،بەمە دەست پێ دەکات:
گوجون واڕمێ ســۆگیلیم /دێرین ســوالردا
ئینجی تانەســی ئارامایا( /...ئایا هێزی ئەوەت
هەیە عەشقم /لە قوواڵیی ئاوەکان بۆ مرواری
بگەڕێی؟ /جەســارەتی ئەوەت هەیە /لە گەڵ
من لە عەشــق بدوێی؟ ئایا ژیــان خەریکە
کایەمان لە گەڵ دەکا؟ /و هەستەکانی تۆش
شێوابێتن؟/.../جاری وایە پێویستە لە سەرداوە

دەســت پــێ بکرێت/ژیان بخرێتەوە ســاتی
یەکەم/هەموو شتێک فەرامۆش بکەیت/جاری
وایە تۆ پێویســتە لە سەرداوە عاشق بیتەوە/
جاری وایە .)...هەروەها گۆرانی «بیلیۆرسوون»
(تۆ دەزانی) بە دەنگی ســێزێن ئاکســوو ،لە
ژیانی پڕ غەم ئــەدوێ :حەیات بازێن ئۆیلێ
ئینسافسیز کی( ...جاری وایە ژیان وەها بێ
ئینسافە /کە لە بۆشاییەکی بچووکیش کەڵک
وەردەگرێــت /بێ ئەوی ئــاگاداری بیت ،لە
الوازتریــن کاتتدا  /کتوپڕ لە دڵەوە بریندارت
دەکات /.../بڕێ شت هەیە ناوترێت /و ئێمە بە
بێدەنگی لە پەنای قسەکانمان تێپەڕ دەبین/
تەنانەت ئەگەر ئینســان لە ئێشــا بەخۆیەوە
بچێــت /ئەگەر لەو عەشــقەدا جارێکی دیکە
لە دایک بێــت /تەنانەت ئەگــەر دونیاکەی
لەسەرداوە درووست بکاتەوە/خەون و ڕاستیی
لە یەکتر جیان).
بگەڕێمــەوە بــۆ ڕاســتییەکانی ژیــان.
وەرگرتنی پەنابەر لە الیەن یوئێنەوە و دواجار
هەناردنیــان بۆ واڵتێکی دیکــەی ئورووپایی
یا ئوســترالیا و کانادا بە پێــی بەرنامەیەکی
دیاریکــراوی یوئێنەوە بەڕێــوە دەچوو .هەر
پەنابەرێک کە دەهات بۆ تورکیا ،لە شــاری
ئانــکارا خــۆی بە یوئێــن دەناســاند کە لە
گەڕەکــی چانکایــا دا هەڵکەوتبــوو .دواجار
کاتی وتووێژیان بۆ دادەنا .ئەگەر کەسەکە لە
وتووێژەکەدا ســەرکەوتوانە دەهاتە دەر ،هەم
یارمەتییەکی مانگانــەی بۆ دەبڕایەوە و هەم
دواجار نــاوی دەدرا بــە هەیئەتی واڵتێکی
دیکــەی ئورووپایی ،کانادا یا ئوســتراڵیا .ئەو
واڵتانەش لــە کاتێکی دیاریکراودا ،وتووێژیان
لە گەڵ دەکرد .ئەگەر وەریان بگرتایە دواجار
ڤیزایان بۆ دەنارد .وتووێژی من لە گەڵ یوئێن
لە گەڵ وەکیلێک بەناوی لۆڕانس بەڕێوەچوو
کە خۆی پێشتر پەنابەرێکی خەڵکی ئامریکای
التین بوو و بەدەست دیکتاتۆری چەکدارانەوە
هەاڵتبوو .پرســیار و وەاڵمــەکان زیاتر لە دە
دەقیقەی نەخایاند .لە جێگایەک لە قسەکان
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کە باســی بارودۆخــی کوردســتان بەدوای
ڕاپەڕینی ئێران کرا ،لۆڕانس وتی کە ئەویش
ئەو کاتە سەردانی کوردستانی ئێرانی کردبوو.
هەر ئــەو ســاتە وەریگرتیــن و جوابەکەی
نەخســتە کاتێکی دیکە .لــە وتووێژەکەدا لە
جوابــی ئەوەی ئایا کەســێکم لــە دەرەوەی
واڵت هەیە یان نە ،باســی ئــەوەم کرد کە
برایەکم لە فەرانســە دەژیت .لۆڕانس لە بەر
ڕەوشتی خۆنەویستی خۆی و بۆ یارمەتیدانی
ئێمــە ،کوتی کە ناوی من و هاوســەرەکەم
دەدا بە ســفارەتی فەڕانســە تا ئەوان دواجار
پەیوەندیمان لە گەڵ بگرن.
یارمەتییــەک که له یــو ئێنەوە پێمان
دەدرا ،یهکجــار کــهم بوو .لــەو ڕۆژانەی وا
چاوڕوانی لە دایکبوونی منداڵەکەمان بووین،
هاوسەرەکەم هەتا دەهات الوازتر دەبوو و ئەمە
زۆر نیگەرانی کردم .ههزار خهیاڵ بەســەرمدا
دەهــات .مانهوهمان له تورکیــا ههتا ئههات
دڕێژخایهنتر دهبوهوه .وادیاربوو کە فەڕانســە
بەتەمــای هیچ پەیوەنــدی گرتنێک لە گەڵ
ئێمــە نەبوو .لەو هەلومەرجەدا له گهڵ چهند
کــهس له پهنابهران بــۆ کاری مێوژ چووین،
ئەگەرچــی کارکردنی پهنابــهر قەدەغە بوو.
هاوڕێیانی پێشمهرگایهتیم عهبدواڵ و جهمیل
و چهند پهنابهری دیکه وهکوو فهقێ که پێشتر
پێشــمهرگهی حیزبی دیمۆکرات بوو ،ههموو
رۆژێــک دهچووینه ئهنبارێکــی مێوژ و تای
مێوژمان بــار دەکرد .ههتا ئیواره ههر چهنده
تۆنمان بار بکردایه ،بهو ڕادهیه ح هقدهستمان
وهردهگرت .یــک تۆن بەرامبەر بە ههزار لیر.
لە بــازاڕ نانێک (ئهکمهک) به پانســهد لیر
دەفرۆشرا ،کیلۆیەک گۆشت بە نۆ هەزار لیر.
تا ئێواره خۆمان بکوشــتایه ،ههر یهکه ســی
یان ســی و پێنج ههزارمان دهســتدهکهوت.
ســهرکاریگهرهکهمان ناوی ســوات ئابی بوو.
ئابی بە مانای برایە .سوات ئابی کە کارگێڕ و
بۆ ساحێب کار کاری دەکرد ،مرۆڤێکی پاک
و دڵسۆز بوو .له گهرمای هاویندا و ئهگهر چی
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کورد و غەریب بووین ،بهاڵم دۆ و ســههۆل
و ســیگاری هەرزانی ماڵتەپەی بۆ دههێناین.
به یارمهتی هاوســهرهکهی نانی نیوهڕۆیشی
بۆ دابیــن دهکردین .لە گــەڵ بنەماڵەیەکی
کــوردی تورکیــاش لە نەخۆشــخانە بووینە
ئاشــنا .چەند جار سەردانیان کردین و جل و
بەرگ و بێشکەیان بۆ هێناین .ساحێبکاری
کوردیش هەبوون کە لــە کاردا زۆر ئازاریان
دەداین .چەند کەســی وا هەبوون کە کاری
بیناســازییان دەکرد .هەر کەسی تازەیان بۆ
بچوایــە ،تەپۆڵکەیــەک زیخ و ماســەیان بۆ
دادەنا تا لە هێڵەکی بدات .یەکەم ڕۆژی من
لە ژێر باراندا و چەند ســاعەت هەربەوجۆرە
کارم کرد .بــەاڵم هەم کارەکە لە تاقەتبەدەر
بوو و هەم لە گەڵ کەسەکان پێک نەهاتین.
بۆیە ئیتر نەچووم بۆ ئەو کارە .ژومارەیەک لە
پەنابەران تەنانەت دەچوون بۆ شــوێنێک کە
بەردی قورسیان بار دەکرد .واتە لە بەیانییەوە
هەتا ئێوارە بەردی گەورە و قورســیان باری
بارکێشــەکان دەکــرد .ڕۆژانەیەکی کەمییان
وەردەگــرت و زۆر مانــدوو دەبــوون .کاری
مێوژەکە النیکەم لەوانی دیکە باشتر بوو.
چەنــد جار چووم بۆ ئانکارا و ســەردانی
یوئێنــم کــرد تــا داوا بکــەم النیکــەم
پەروەندەکەمــان بــدەن بــە واڵتێکی دیکە.
سەرەنجام و بەدوای زیاتر لە ساڵێک ،ئێمەیان
بە واڵتی فینالند ناساند .کاتێک کە هەیئەتی
ئــەو واڵتە هات ،وتووێژیان لە گەڵ کردین و
قبووڵیان کردین .لــە ئۆکتۆبری ١٩٩٢دا بە
ڤیــزای ئەو واڵتە چووین بــۆ فینالند .دوای
ماوهیهک که لە واڵتی فینالند وەرگیرابووین
و به تهمای ڕۆیشــتن له تورکیا بووین و ئیتر
کارم نهدهکرد ،له بازاڕ توشــی ســوات ئابی
بــووم .وتی بــۆ نایهی لــه قاوهخانهی فالن
کهس کار بکهیت «چونکــو بیر تهمیز ئادهم
ئێســتیۆرۆم» .دیارە کەس بە کار لە قاوەخانە
شاگەشــگە نابێت .بەاڵم لــەو نەبوونییەدا و
لە شــوێنێکی نامۆ ،بیســتنی وەها قسەیەک
ساڵی بیست و چوارەم
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مانایەکــی یەکجــار زۆری هەبوو .سپاســی
ههموو دڵسۆزی و یارمهتییهکانیم کرد و وهک
مااڵوایی دهستم گوشی.
لــهو کاتانــهدا زۆر کهس فریــای یهكتر
دهکهوتن .کاتێک له الی سوات ئابی کارمان
دهکــرد ،جــار به جــار له الیهن ســاحێب
ئهنبــارهوه حەقدەســت کهم دههــات .بۆیه
ههر جــاره بڕێکمان وهردهگــرت و بڕەکەی
دیکەی دەمایەوە بۆ کاتێکی دیکە .ڕۆژێکیان
ڕووداوێکی چاوەڕواننەکراو ڕووی دا کە قەت
لە بیر ناچێتــەوە .ئەگەر هەموو ڕووداوەکانی
ژیانــم لە بیر بکەم ،ئــەو ڕۆژە لە بیر ناکەم.
ڕۆژی یهکشــهممه و هەتــا بڵێــی ڕۆژێکی
ســارد بوو .له دهرگایان کوتــا .کە کردمەوە،
فهقێ لە پشــت دەرگا بــوو .چاکوچۆنیمان
کرد و فەرمــووم کرد بێتــە ژوورەوە .فەقێ
سپاســی کردم و کوتی بەپەلەیە و ناتوانێت.
ههموو حهقدهســتهکهی بۆ هێنا بووم و دایە
دەســتم .له وهاڵمی پرســیاری مندا کە ئایا
هەموو کەس حەقدەســتی خۆی وەرگرتوە،
وتــی «بەڵــێ ،ههمــوو کهس حهقدهســتی
خۆی وهرگرتوه و هەر تــۆ مابوویت کە ئەوا
بۆم هێنای» .دیســان سپاسم کرد و ئەویش
مااڵوایی کرد و ڕۆیشــت .دواجار ئاگادار بووم
کە فەقێ تهنها حهقدهستی منی بهتهواوهتی
هێناوه و خۆی و ئهوانی دیکه تهنها بهشێک
له حهقدهستهکهیان وهرگرتوه .خۆم گهیانده
فهقــێ و پرســیارم کرد بۆ ئــەو ڕۆژە تەنها
حەقدەستەکەی منی بەتەواوی بۆ هێنام؟ له
وهاڵمدا وتی« :لە بەر ئــەوەی ئێوه منداڵتان
ههیه» .ئەو ڕەوشــتە بەرزەی فەقی زۆر کاری
تێکردم .بۆ وشەیەکی شــیاو دەگەڕام ،بەاڵم
هیچــم بۆ نەدۆزرایەوە لــە وەاڵمدا بیڵێم .لە
جووڵــە کەوتبووم ،دەمم نەدەکرایەوە و تەنها
بەودا دەمڕوانی .نە پێشــتر دەمناسی و نە لە
باری بەرنامە و ڕێبازی سیاســییەوە لە یەک
نزیک بوویــن .تهمهنی فهقێ بــه حاڵهحاڵ
خۆی له بیســت دهکوتا .هیوادارم ئهم دێرانه

بگەنە بەردیــدی فهقێ له ههر کوێ ههیه و
دیسان سپاسی بکەن.
لــە مــاوەی مانەوەمــان لە نۆشــەهیر،
بەرەوڕووی زۆر کات و ســاتی ناخۆش بووین
کە گێڕانەوەی ئاسان نییە .دوورکەوتنەوە لە
واڵت و ڕێکخراوێک کە ســاڵەها گیانمان بۆ
دابوو ،قســە تاڵەکان و تانــە و توانجەکان و
پێناســەکردنت بە دوژمنی چینایەتی ،ئەمانە
خەمێکی گەورە و بەردەوامیان پێک هێنا بوو
کە لە سەر شــانم داییمە قورساییان دەکرد.
کاتێک ئارەش لە دایک بوو لە هەلومەرجێکی
زۆر خراپــدا بوویــن ،ئەگەرچی کاریشــمان
دەکرد .جاری وا هەبوو توانی کڕینی شــیری
منداڵمان نەبوو .دایکی ئارەشــیش زۆر الواز
ببوو بەجۆرێک کە ترســی ئەوەم لێ نیشت
کە دەبێ چی بەســەر بێت .ڕۆژێکیان چوومە
بــازاڕ و ئەنگوســتیلەکان و ســەعاتەکانمان
فرۆشــت .دواجار ئەگەر کەســێک پرسیاری
بکردایە بــۆ ئەنگوســتیلە ناکەمــە قامکم؟
وەاڵمم دەدایەوە کە باوەڕم بەو شــتانە نییە.
لە ڕووم هەڵنەئەهات تەلەفوون بۆ کەســانی
دەرەوە بکــەم و داوای یارمەتییان لێ بکەم.
کەســوکاریش لە ئێران جوابیان کردین کە
ناتوانــن یارمەتی بکەن .دایکم چەند ســاڵ
پێشتر کۆچی دوایی کردبوو .باوکیشم نەخۆش
و لــە بارودۆخــی منیان ئــاگادار نەکردبوو.
بەدوای هــەر دەرگاکوتان و نەکردنەوەیەکدا،
شــەرم ســەرتاپێی دەگرتمەوە .دەیشمزانی
ئەوانــەی دەرەوە وا نییە کــە بارودۆخی زۆر
باشیان هەبێت .بۆ چارهسهرکردنی بێپووڵیی
جارێک بلیتی ئوتوبوســم بۆ شــارێکی دیکه
کــڕی بۆ ئهوهی خــۆم بگهیێنمه هاوڕێیهکم
و داوای یارمهتــی لێ بکهم .که گهیشــتمه
الی ،لــە ڕووم ههڵنههات هیــچ بڵێم .بۆیە
چۆن چبووم هــهرواش گهڕامهوه .جارێکیش
نامەیەکــم لە الیان کەســێکی نزیکمەوە بۆ
هــات کە دوای ئەوەی لە عێراقەوە بە ڤیزا بۆ
دەرەوە ناردرابوو ،بۆ بەهێزکردنەوەی کۆمەڵە

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  63ساڵی بیست و چوارەم بەهاری 163 2722

هەمیســان گەڕابوەوە بۆ کوردستانی باشوور.
بۆ ئهوهی بهڵکوو نامەکــە یارمەتییەکی تێدا
بێت ،به پهله کردمــهوه .پاکەتەکە جگە لە
نامەیەک بە زمانی فارســی ،شتێکی دیکەی
تێدا نەبوو .نامەکەش باســی کوردســتان و
کۆمهڵهی دەکــرد .له جێگایــهک بە ئاماژە
بە «ئەرکی ئەمڕۆمان» ،ئەوەی نووســیبوو کە
«کمونیســم در کردســتان در خطر است».
نامەکــە هیچ ئەحواڵپرســینێکی تێدا نەبوو،
هیچ دڵســۆزییەکم تێدا بــەدی نەدەکرد .به
دڵێکی شــکاوهوه نامهکــهم دهق کردهوه .له
دڵی خۆمدا کوتم :ئەگەر باوەڕمەندان خۆیان
نهیخهنه مهترسییهوه ،بۆ دهکهوێته خهتهر؟
جارێکیان بە پەنجا هەزار لیرەوە چوومە
تەلەفوونخانەێ نۆشــەهیر تــا بۆ ڕەوفی برام
تەلەفوون بکــەم و داوای یارمەتی لێ بکەم.
بــەاڵم چل و نــۆ هەزار لیر قســەم کرد بێ
ئــەوەی لە ڕووم هەڵبێت هیــچ لەو بابەتەوە
بڵێــم و لە واڵم و ئیســراری ئەو دا دەمکوت
حاڵمان زۆر باشە .گەڕامەوە بۆ ماڵەوە .دواجار
کە لــە بارودۆخم ئاگادار بــوو ،لەخۆبردوانە
یارمەتی کردم .ســەعید ســنە و شەهناز لە
ســوئێدەوە یارمەتییان بۆ نــاردم بێ ئەوەی
داوای بکەیــن .ئەو ئێوارە کە لە تەلەفوونخانە
گەڕابوومــەوە ،ئاگادار بووم کــە ئەندامێکی
ناوەندیی کۆمەڵە لە ســوئێدەوە هاتوە بۆ ئەو
شــارەی ئێمــە .وا دەردەکــەوت دەیهەوێت
ئەندام بۆ کۆنگرە کۆ بکاتەوە کە قەرار بوو لە
کوردستان بگیرێت .الی ئێوارە لە گەڵ یەک
دوو کەس هاتن سەردانی ئێمەیان کرد .سێ
هەزار لیری پوولــە وردەمان لە لیوانێکدا کۆ
کردبوەوە .چوومە شــەممە بازاڕ و بەو تۆزقاڵە
پووڵە ،تەماتــە و بامجانم کڕی .بۆ میوانەکان
هەتیمچەی بێگۆشــتمان لــێ نا .خۆمان لە
ماڵەوە نانمان دەکرد .بەاڵم ئەوان بۆ نانی شەو
دانەنیشتن .لە گەڵیاندا ڕۆیشتم بۆ ئەو ماڵەی
ئەوانی لێ بوو .پێشــتر پووڵیان بە کەسێک
دابوو تا یەک دوو مریشک بکڕێ و بەوجۆرە
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سفرەی شامیان ڕازاندەوە.
دوای یەک دوو ڕۆژ بە ناچاری پهیامێکی
دهمیم بــۆ دوو هاوڕێم حامید شــێڕخانی و
ئاڕمان عەزیمی کە له واڵتی ســۆئێد دەژیان
نارد و ئاگادارم کردن کە پێویستم بە یارمەتی
هەیە .دوو یا ســێ ڕۆژ دوای ئەوە ،لە ماڵەوە
دانیشــتبووم کە لە دەرگایــان دا .دەرگام لە
ڕووی کاک ستار ئهوێههنگ کە پێشمەرگەی
ناوچــەی ســنە و هاوڕێیەکی ناســراوم بوو،
کــردەوە .بێ ئەوەی ئاگادار بــم ،لە ئانکاراوە
هاتبــوو بۆ شــارەکەی ئێمــە .دوای تۆزێک
حەســانەوە ،دەســتی بە گریفانیدا کرد و لە
الیەن حامید و ئاڕمانەوە دوو ســهد دۆالری
دایه دهســتم .ناتوانم وەســفی بکەم کە ئەو
یارمەتییە چەندە بەکەڵمان هات .کاک ستار
ئاگاداری کردم که بهتهمان کهســێک وهک
نوێنــهری کۆمهله له تورکیــا دیاری بکهن و
دەبیری یەکەمی کۆمەڵە من پێشنیار دەکات.
کاتێک کەســێک ئاماژە به کۆتاییهێنانم لە
ئهندامهتی کۆمهڵــه دەکات ،ئەویش دهلێت
قهینــاکات و گرینگی بهوە نــادات .ههبوونی
ئهو متمانه ،لە باری دهروونییەوە کاریگهریی
باشــی له سهر من بهجێهێشــت .پێشتر له
نامهیهکدا و بههۆی زاڵ بوونی دیاردەی بەناو
کۆمۆنیزمــی کرێکاریی ،وازم لــه ئهندامهتی
حیزبی کۆمۆنیســت و کۆمهڵه (که له یهك
جیــا نهدهکرانــهوه و هەرچی هەبــوو هەر
کۆمەڵە بوو) هێنا بوو .سهرهڕای ئهو متمانهیه،
ئهو پێشنیارهم وهرنهگرت.
دوو ســاڵ مانهوه لــه تورکیا لــه باری
نهفســییهوه خراپترین کاریگهری له ســهر
من بهجێهێشــت .شــهوق و ورهی شــاد و
ســهرحاڵبوون هەتــا دەهات لــە مندا کەم
دەبــوەوە .بهتهواوهتــی گــۆڕدرام .کاتێــک
چارهنووسمان نادیار بوو و نهماندهزانی بۆچی
فهرانسه وهرمان ناگرت و ئاسۆیهكمان بهدی
نهدهکــرد ،بــه دزییهوه دهموچاوم له ســهر
ســهرینێک دادهشــارد و به توندی دهگریام.
ساڵی بیست و چوارەم
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بهدهســت خۆم نهبوو .به دیتنی تێکشــانی
جهستهی هاوسهر و هاوڕێم ،وهبیرهاتنهوهی
باســه ناشــیرینهكانی چهپ و ڕاست و بهین
تێکهوتنێکی گهورهی نهفســیی و جۆگرافی
لهگــهڵ کــردهوه و ئهرکهکانــی پێشــووم،
بابهتگهلێک بوون له ســهر زهینم قورساییان
دهکرد .پێشــتر کاتێک له ســهر شــاخێکی
سهرکهشی ناوچهی سهقز له دهمهوبهیانیدا له
سهر بهردیك ڕادهوهستام و دهبوومه شاهیدی
سهرههڵدانی خۆر ،ئا ،لهو گزنگی بهیانهدا ،لهو
ســاتهی دهیان کهس به هــۆی بوونی ئێمه
ڕۆژێکی دیکهیان له ژێر ڕکێفی پاسدارەکان
تێدهپهڕانــد ،لهو ســاتهی دهیــان کهس به
دڵخۆش بوون به ئێمه له بهرامبهر ئهشکهنجه
و ئازارهکانــی زیندان خۆیــان ڕادهگرت ،لەو
ساتەی زۆرکەس بە گوێدان بە سروودەکانی
ناســر و نەجمە و مەرزیە تۆزێک هێزیان بۆ
دەســت و پەنجە ماندوەکانیــان وەردەگرت،
لــەو کاتەدا کە ئێمە و هــەژاران لە خەیالی
خۆماندا باوەشــمان بەیەکتردا دەکرد ،ڕێک
لهو ســاتهدا که لە گەڵ خۆردا باوهشمان به
یهكتردا ئهکرد ،خۆم به سهربهرزترین مرۆڤی
سەر زەوەی و خاوهن باشترین بیروباوهڕەکان
دهزانــی .هەســتم دەکــرد ئەوانــەم لە بەر
ئەو باســە بێهوودانە و ئەو بەیــن تێکەوتنە
زۆرەملییە هەمووی لە کیس داوە .لەو کاتەدا
فرمێسکەکانم دەشــاردەوە .الی کەس باسم
نەدەکــرد .ماوەیەکی زۆر بــە دوای ئەوەش
پێم عەیب بوو باســی فرمێسک ڕشتنەکانم
بکەم .کێشەیەکی نووسینی بیرەوەریی ئەوەیە
نازانی دەبێ هەموو شــتێک باس بکەیت یان
نە .گەڵێک ساڵ بەدوای ئەوەدا لە جێگایەک
خوێندمــەوە کە شۆڕشــگێڕێکی شۆڕشــی
١٨٤٨ی ئورووپا بە نــاوی ڕۆبێرت بلووم لە
کاتی تیرباران کردنیدا بەدوای تێکشــکاندنی
شۆڕشەکە ،بە چاوی پڕ فرمێسکەوە لەجوابی
تانەلێدانی ســەربازێکی ناو دەستەی تیرباران
دەڵێت« :ڕژاندنی فرمێســک بۆ هاوســەر و

منداڵ جێگای شەرم نییە».
نەبوونیــی زۆر و پێدوایســتییەکان کەم
بوون .بۆیە دهبووا زوو زوو جل و پەڕۆی منداڵ
ببەم بۆ حەمامەکە و لە تەشــتێکدا بیانشۆم.
هەمووجارێــک لــەو کاتــەدا ،ههڵمی ئاوی
گهرم بیرەوەرییــە تاڵەکانی بیردەهێنامەوە و
وەکوو هەورێکی ڕەش بەســەرمدا دەکەوتنە
خــول خواردن و مێشــکیان داگیر دەکردم.
هێزی بیرکردنهوهیان لێ دەســتاندم .دەستم
لە جلەکان دەخســت و ڕووداوەکانی پێشوو
و قســە تاڵەکان لــە بەرچاومــدا دەهاتن و
دەچوون .بەرچاوم تاریک دادەهات .کە تەواو
دەبوو ،هەستم دەکرد لە کابووسێکی ناخۆش
ڕزگارم بوە .هەرکاتێکیش کە الی کهســانی
دیکه دادهنیشتم ،به شــەپاڵخە الملی خۆم
سوور دهکردهوه .تورکیا ناخۆشترین و تاڵترین
ئهزموونێک بــوو له ژیانمــدا تاقیم کردهوه.
ئێســتا کە بە ژیاندا دەڕوانم ،وادیارە له باری
نهفســییهوه تورکیا ئهو خاڵــی وهڕچهرخانه
بوو که کهلێنێکی گهورهی له نێوان ئێســتا
و ڕابردوومــدا پێک هێنــا .ئەگەر بیرەوەرییە
خۆشــەکان و کەســە باشــەکان بدەمە پاڵ
بەسەرهاتە تاڵەکان ،تورکیا دەبێتە شوێنێکی
تاڵ و شــیرین لــە ڕابردوومدا و بەشــێکی
گرینگی ناسنامەی من پێک دەهێنێت.
ئــهو کاتــه وهک «شــەرقی» واتــە خەڵکی
«ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست» خۆم پێناسه نهدهکرد.
تەنها بایهخم به دابهشکردنی چینایهتی دهدا و
سنوورم نهدهناسی .بهاڵم گەیشتنم بۆ ئورووپا
ئەو جۆرە بیرکردنەوەی خستە ژێر پرسیارەوە.
وەک مرۆڤێکم لێ هات لە نێوان دوو دونیادا.
بەزوویی تێگەیشــتم کە لــە ئورووپادا پێوانە
ســەرەکییەکان بۆ پێناسەکردنی ئینسانەکان
بریتین لــە جۆگرافیــا و نەتــەوە و ڕەنگی
پێســت و قــژ ،نــەک پێگــەی چینایەتی.
کەسێک دەتوانێت ساڵەهای ساڵ لە ئورووپا
و ئســکاندیناویدا بژیت .داییمە پرسیاری لێ
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دەکرێت :تۆ خەڵکی کوێیت؟ یەکجاریش لێی
ناپرسن تۆ سەر بە چ چینێکی کۆمەاڵیەتیت و
جیهانبینییەکەت کامەیە؟ کەوابوو ئەوەندەی
نەبــرد تێبگەم کە ڕاســتییەکانی ئێســتا لە
گەڵ تێگەیشــتنەکانی پێشووم سەبارەت بەو
بەشەی جیهان نەدەهاتنەوە.
لــه ڕۆژی دهی ئۆکتۆبــری ١٨ ( ١٩٩٢
ڕەزبهر  )١٣٧١له ئیستانبوڵهوه بۆ هێلسینکی
پێتهختــی واڵتــی فینالنــد ههڵفڕیــن .له
ئانکاراوە بۆ ئیستانبوڵ پۆلیسێکی چاوچنۆکی
تــورک چاوەدێــری ڕۆیشــتنمانی دەکرد تا
دراینه دەســت بهرپرسانی ڕێکخراوی نەتەوە
یهکگرتــوەکان .بۆ ئــهوهی بیانوهکانی ببڕین
و گرفتمــان بۆ درووســت نهکات ،پێشــتر
چەند پاکەت ســیگارم بۆ کڕیی بوو .پۆلیسی
تورکیــا ئهوهنده گهندهڵ و ڕشــوەخۆر بوون
کــه بــه ئاشــکرا داوای بەرتیلیــان دهکرد.
یهكهمجار بوو ســواری فڕۆکه دهبووم .دهبوا
خۆمــان بهســتبایەتهوە .تۆزێکــی خایاند تا
فێر بووم .ژمارهیهکی زۆر بووین .نزیک ســی
کهسێکمان پێشـــمهرگهی پێشووی کۆمهڵه
و بنهماڵهکانیان بووین .له هێلســینکی دوای
تۆزێک ماتڵبوون ،بۆ شــاری یواسکوال بهڕێ
کراین .شــارێک له ناوەڕاســتی فینالند .له
تورکیا تۆزێــک ئینگلیزی فێر ببوم .له کاتی
کەمەر بهســتندا ،کارکهرێکــی ناو فڕۆکهکە
هات یارمهتیم بــدات .ئهمجاره به ئینگلیزی
وتم «دەزانم» .بزهیهکی کرد .ساڵهکانی دوایی
لهوە بیرم دهکردهوه .بزهکهی ئهو ئافهرینێک
بوو بۆ «پێشکهوتن»ی من لهو ماوه کهمهدا .که
تهیاره دهنیشتهوه ،هاوسهفهرهکانمان دهسیان
بــه چهپڵه لێدان دهکرد .تێنهدهگهیشــتم بۆ
وا دەکــەن .هاوســهرەکەم و من زهوقێکمان
تێدا بهدی نهدهکرا .ئارشی کوڕمان که تهنها
شــهش مانگ تهمهنی بوو ،لــه تەب و یاودا
دهسووتا.
لــه یواســکال دابهزیــن .ژمارهیهك له
پهنابهران و ناسراوان بهرهو پیرمان هاتبوون.
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دوو کهس له پهنابهران ئێمهیان به ماشــێن
بۆ نەخۆشــخانە بــرد .بهرپرســی ئیدارهی
خزمهتگوزارییه کۆمهاڵیهتییهکان (سوسیال)
ئێمهی بهوان ســپارد و کلیلــی ئەو ماڵەیان
دایەدەســتمان کە بۆمان دابیــن کرابوو ،تا
داوجار ئەو دوو کەســە ئێمە بۆ ئەوێ بەرن.
دیتنی ستانداردی بااڵی نەخۆشخانەی ئهوێ
به ئاســانی ههواڵــی جیاوازییهکی گهورهی
لــه نێوان واڵتێکــی وا و نەخۆشــخانەی له
قهســاوخانچووی تورکیــای پێدهگهیاندین.
نیوهشــهو بوو کە ئەو دوو کەســە ئێمهیان
گهیانده «ماڵهکهمان» .دهرگایان بۆ کردینهوه.
کلیلیان دایه دهستمان و بهجێیان هێشتین.
یهکێکیان ناسراوێکی ســهقزیی بوو و ئهوی
دیکهیــان دۆکتۆرێکی فــارس زمان به ناوی
پهردیز .مااڵواییان لێکردین و پهردیز بهڵێنی
دا ســهردانمان بکات .ماڵهکه چــوار ئوتاقی
ههبوو .ئاشــپهزخانهیهکی گــهوره .یهخچال
و فریزێرم کــردهوە .پڕ بوو لــه خواردن .به
ڕادهیهکی نهک زۆر بهاڵم باش ماڵهکهیان به
کهلوپهلی دهســی دوو بۆ ڕازاندبووینهوە .که
گهیشــتینه یواســکوال ،نمه بارانێک دهباری.
عهرز ڕەش بــوو .خهوتیــن .بهیانی زوو که
چاوم کردهوە و به ئاســماندا ڕوانیم .ههستم
کرد ئاسمان ســپی ههڵگهڕاوە .خۆم گهیانده
بهر پهنجهرهکه .لهوهیکه دیم سهرم سووڕما.
بهفر! تــا نێو قهدی مرۆڤێک .لهوه ســهیرتر
ماشێنەکان و ئۆتوبوسهکان به خێرایی و نهک
هێواش به شــهقامهکهی بــهردهم ماڵهکه له
هاتوچۆدا بوون .تەگەری ماشێنەکان زنجیری
پێوە نەبوو .ئهوهش پرسیارێکی دیکه .چوومه
دهرهوه تــا شــارهکه ببینم .بهفــری زۆر و
ســهرمایهکی له ڕادهبــهدهر و نهزانینی ڕێگا
بهرهو ماڵهوه پاڵیــان پێوهنام .ماڵهکه حهمام
و سۆنای ههبوو واته حهمامی هەڵـم .ماڵهکه
بۆ ئێمه گهوره بوو .ڕۆژی یهکشــهمه بوو .له
دهرگایان دا .پهردیــز و ژنەکەی کە خەڵکی
فیلیپین بــوو و منداڵهکهیان هاتن بۆ المان
ساڵی بیست و چوارەم
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تا بزانن حاڵمان چۆنه .دوای ڕۆیشتنی ئهوان
ههمیسان له دهرگایان دا .کە دەرگام کردەوە،
کوڕێکــی موتهرجمــی فارس زمــان و دوو
خانمی کارمهندی ئیــدارهی خزمەتگوزارییە
کۆمەاڵیەتییــەکان (سوســیال) لــە پشــت
دەرگا وەســتابوون و بزە لە سەر لێویان بوو.
بەخێرهاتنمــان کردنە ژوورەوە .له ئهحواڵیان
پرســین .تۆزێکیش زانیاریی سەرەتاییان پێ
داین .دوامان لێکرا ڕۆژی دواتر بۆ دیتنی ئهوان
بۆ ئیدارهکهیان بچین .دوای ئەوەی سپاســی
ئەوەمان کــرد کە ماڵەکەیــان ڕازاندوەتەوە،
وتمان پێویســتی نهدهکرد یهخچال پڕ کهن
لــه خواردن .ئــهی پووڵەکەی؟ لــه وهاڵمدا
وتیان دواجار له موچــهی مانگانهتان کهمی
دهکهینهوه .پاکەتێکی نامهیان دایه دهستمان
و وتیان پانسهد مارکی فینالندیی تێدایه نهکا
پێویستان بێت .ئێمهش وهرمان نهدهگرت .به
ئیســرار بۆیان دانانین و وتیان ئهوه بهشێک
له موچهکهتانــه ،دوای نیوهڕۆ دهتوانن بچن
بۆ بازاڕ ،لەوانەیە شــتێکتان پێویست بێت .لە
پێشمەرگایەتیدا ،یەکێک لەو شتانەی تاسەم
دەکرد ،سۆسیســی گۆشــتی گا بوو .لە دڵی
خۆمــدا وتم ،کەوابوو دەچین بزانین چ جۆرە
سۆسیســێکی لێیە .ڕازی بووین کە پووڵەکە
گل بەینەوە .بهاڵم پاکەتەکە له سهر مێزهکهی
بهردممــان دانرابــوو .تهماشــایهک لهوان و
سهرنجی ئێـــمه .سهرهنجام بهرپرسهکهیان
ڕووی تــێ کردین و پرســیاری کرد بۆچی
پووڵەکە ناژمێرن؟ له وهاڵمدا وتم :خۆ قهرزمان
التــان نییه ،باوهڕمان پێتانــه .ئهو جوابه زۆر
خۆشحاڵی کردن .بە تایبەت موتهرجمەکەی
زۆر شــاد کرد .دیاربوو دوای بیســتنی ئەو
جوابە ،هەستێکی تایبەت سەرتاپای داگرت.
بە ڕوویەکی گەشــتر و چاوی پــڕ لە ئاوەوە
وتــی« :دمت گرم .دمت گرم .ما را ســربلند
کــردی .اونای دیگه همچیــن تف میزدن و
پولها رو میشــمردن انگار حقوق ماهانشون
عقــب افتاده بود .دمت گــرم داداش .»..دیار

بــوو ههموو کــردهوه و قســهیهک ،تهنانهت
نهخوازراو ،له ژێر چاوهدێــری فەرهەنگدایه.
وهکوو قایشــی ناو فڕۆکهکه .ئەویش بۆ بەڵگە
دەگــەڕا تا فەرهەنگی باشــی خەڵکی خۆی
پیشان بدات.
دهســپێکردنی ژیانێکی نوێ له واڵتێکی
نــوێ تێکهڵێک بــوو لــه ئهزموونی خۆش
و ناخــۆش .پێڕاگهیشــتن به پەنابــهران و
ئامادهکردنــی خولی فێربوونــی زمان الیهنه
باشــهکان بوون .ئهزموونێکی بهنرخی دیکه
ئــەوە بوو کە لە گــەڵ ژمارهیهک لە بنهماڵه
و تاکــی فینالندی ئاشــنایان کردین .دوای
چەند مانگ چووم بۆ الی بهرپرسی سوسیال.
کوتی بۆ هاتووی؟ وتم ســەبارەت بە ماڵەکە
کێشــەیەک هەیە .خەم سەرتاپای داگرت و
بە دەنگێكی الوازەوە پرســیاری کرد «خراپی
ماڵەکــە چییە»؟ لە وەاڵمــدا وتم ئهو ماڵه بۆ
ئێمه گهورهیه .شــادی ســەروچاوی داگرت.
سپاســێکی زۆری کردین و وتــی داماویین
جێگایهک بۆ چهند کهسێک کە تازە هاتوون،
بدۆزینــهوه .خێرا دوو کــەس لە کارمەندانی
بانگ کرد و فەرمانی دا ئێمە بەرن و ئەو سێ
ماڵەمان پێ پیشــان بدەن کە ئێستا بە تاڵە
تا هەر کامەیــان دەوێت ،هەڵیبژێرن .یەکەم
ماڵمان هەڵبژارد بێ ئەوەی ســەردانی ئەوانی
دیکــە بکەین .گوازتمانــهوه .گهڕەکە تازەکە
ناوی مێسیکاممێن یان پهنجه ورچ بوو .بەو
جۆری لە ماوەی پێنج ساڵدا تاقیمان کردەوە،
ئــەو گەڕەکە جێگای دانیشــتنی باشــترین
مرۆڤهکانــی ئهو شــاره بوو .بۆ پێنج ســاڵ
هاوسێیان بووین و یهکجار لهگهڵیان تێکهاڵو.
ئهزموونه ناخۆشهکانی پەنابەری بە گشتی
بریتی بوون لە تاقی کردنەوەی تانه و تهشهر،
ســهیرکردنمان و پێناســەکردنمان بە «سهر
ڕەش» .یەکەمجــار نۆبهی دوکتۆری ددانم بۆ
هات .هەرکەسێک دەبوا الی ددانسازیك خۆی
تۆمــار بکات .یەکەمجار کــە چوومە مەتەبی
ددانساز ،دوو پەرەســتار ڕێنوێنیان کردم بۆ
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ئوتاقی دیتنی نەخۆش .لە پێشــدا یەکێکیان
پرسیاری لێکردم ئایا له واڵتی ئێوەدا دهزانن
مســواک چییه؟ ئەمە لەو جۆرە پرسیارانەیە،
نازانی چۆن وەاڵم بدەیتــەوە .چوونکوو ئەوە
پرســیار بۆ وەرگرتنی زانیاریی نییە .ئیدیعا و
تێگەیشتنێکە لە قاڵبی پرسیاردا.
هەفتەیەک دوای گەیشتنمان بۆ فینالند،
ئێوارەیەک داوەتیان کردین بۆ کۆبوونەەوەیەک
کــە لە هۆڵێکدا دەگیرا .کە چووین بۆ ئەوێ،
ئــاگادار کراین کە ژمارەیەک بنەماڵە و تاکی
فینالندیش بۆ ئەوێ داوەت کراون .بەرپرسان
بەرنامەکەیان ئەوە بــوو تا پەنابەران لە گەڵ
فینالندییەکان بە یەک بناسێنن و ئەوە ببێتە
ســەرەتایەک بۆ پەیوەندییەکی درێژخایەنی
بنەماڵەیــی و دۆســتانە .ئێمەیــان بــە دوو
بنهماڵە ناســاند .بنەماڵەی پێڕتی و تاینا کە
ســێ منداڵیان هەبــوو و هەروەها زەوجێکی
دیکــە بەناوەکانی تااڵس و ســارا .بەخێرایی
پەیوەندییەکی نزیک لە نێوانماندا ســاز بوو.
ساڵهها له پشتیوانیی ئهوان بههرهمهند بووین
و ئیتر وەک کەسوکاری یەکترمان لێ هاتبوو.
هەفتەیــەک دوای کۆبوونەوەکــە ،کاتێــک
یهکهمجــار بۆ ســهردانی بنهماڵهی پێڕتی و
تاینا و کچەکانیان هانا و ڕییکا و کورەکەیان
الوریی ڕۆیشــتین ،وا دەردەکەوت پێشوازیی
کردنیان به پێی نهســێحهتێکه .دانیشــتین
و بــە شــەربەتێک بەخێرهاتنیــان کردین.
قسەوباس دەســتی پێ کرد .دیارە پێرتی بە
ئینگلیســییەکی زۆر باش قســەی دەکرد و
وای نەئەنواند کە ئایا ئێمە ئینگلیزی دەزانین
یان نە .وەک کەســی بەرامبەر هەڵسوکەوتی
لەگەڵ دەکردین .منیش تۆزێک تێدەگەیشتم
و وەاڵمم دەدایەوە .چارەکە سەعاتێکی نهبرد،
هەڵسوکەوتی ڕەســمییانە جێگای خۆیدا بە
هەڵســوکەوتێکی زۆر هاوڕێیانەتــر و تێکەڵ
بە شــۆخی و پێکەنین .تاینــا بە پێكهنینهوە
وتــی «پێمان وتــراوە ئهگهر له نــاکاو کابرا
ههڵســا دهسی به لێدانی ژنهکهی کرد پێتان
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ســهیر نهبێت .»...ههزار و یــهک ئامۆژگاری
«فەرهەنگیی» دیکه کە تەنها لە چەند خولەکدا
پووچەڵ دەکرانەوە .دواجار لە ناخی خوێندنی
مێژوودا تێگەیشــتم ســەرچاوەی ئەو جۆرە
بۆچوونانە مەکتەبێکە کە بە «ڕۆژهەاڵتناسیی»
دەناسرێت.
نۆبهی ئــهوان هات ســهردانمان بکهن.
دوای تۆزێــک قســهوباس ،ئالبۆمهکەمــان
خسته بهر دهستیان .ئالبۆمێک کە ژمارەیەک
وێنەی سەردەمی پێشــمەرگایەتی تێدا بوو،
وەک یادگارییەکــی پڕبایەخ لە گەڵ خۆمان
گەڕاندبوومــان .ئەوە شــتێک نەبــوو وەک
ئەنگوســتیلە و ساعەت بە ئاسانی لە خۆمانی
دوور بکەینەوە .وێنهی ژنان و پیاوانێک که له
شۆرشی کوردستان و ڕیزی کۆمهڵهدا گیانیان
بهخــت کردبوو .پێرتی ئالبۆمەکەی خســتە
کۆشــییەوە و تاینا و کچەکان و کوڕەکەیان
ســەریان بــەرەوە وێنــەکان دەســووڕان.
گێڕانهوهکانــی ئێمــه و شــیی کردنــهوهی
وێنــهکان ،الپهڕهکانی بــەوان ههڵدهدایەوە.
گەیشتنیە ئاخر وێنە .پێرتی سەری هەڵبڕی
و بۆ ئــهو خهباته پیرۆزبایــی لێکردین .ئهوه
باشــترین دیاریی بوه هەتا ئێستا له «ڕۆژاوا»
پێــم دراوه .پێوهندییهکهمــان تێكهاڵوێــک
له ســهردانی یهکتر و گۆڕینــهوهی بیر و ڕا
و ئهزموونــهکان بوون .دوای دوو یان ســێ
ســاڵ بوو به ههڵکهوت و دوای خوێندنهوهی
کتێبچهیهک که پێرتی بۆی هێنام ،تێگهیشتم
که ئەو پلهی پســپۆڕیی ههیه و له زانکۆ وانه
دهڵێتهوه .خۆ به چکۆلهزانین و فیز لێنهدان،
که بۆ گهڵێــک خاوهن پلــهی ئەکادمیکیی
و شــۆغڵیی ئاساییه ،دهرســێکی بهنرخ بوو.
تایناش لە بەشی تەندرووستی خاوەن گەلێک
بەرپرسایەتی بوو.
ژیانــی پهنابهری تێکهاڵوێــک بوو له به
کــردهوه دهرهاتنــی جــۆری بیرکردنهوهی
زاڵ (گوتاری زاڵ) ســهبارهت بــه خهڵکانی
وهک ئێمــه (واتە ڕۆژهەاڵتی یا شــەرقی) و
ساڵی بیست و چوارەم
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ههروههــا ههوڵهکانی کهســانی دیکه وهک
دۆســته تازهکانمان بۆ بێ بایهخ کردنی ئهو
جۆره بۆچوونانه .بهاڵم کردهوهی پهنابهرانیش
کاردانهوهی خۆی ههبوو و دهیتوانی الیهنێک
لهو دوانه قورســتر بکات .پێشینهی سیاسیی
ئــەو کــۆڕە پەنابــەرەی پێکەوە لەو شــارە
دەژیایــن ،هۆکارێکی گرینــگ بوو بۆ ئەوەی
ئەو کۆڕە کاریگهرییهکی باش له سهر جۆری
بیرکردنهوەی خهڵک و بهرپرســانی شارهکه
بهجێ بهێڵێت .ئەگەرچی تێگەیشتنەکانمان
لــە زۆر الیەنــدا کرچوکاڵی پێــوە دیار بوو،
بــەاڵم کراوەتــر بوو و پێی لە ســەر بایەخە
کۆمەاڵیەتییــەکان دادەگــرت و ســنوورە
فەرهەنگــی و قەومییەکانی بە هیچ دەگرت.
ڕێکخراوێکمان پێــک هێنا بە ناوی «دونیای
بێ سنوور» کە بهرههمێکی ههوڵهکانی ئێمه
بوو لە شاری یواسکال .تا ئەو جێگای لە بیرم
مابێت ژمارەیەک لــە ئەندامانی ڕێکخراوەکە
بریتی بوون لە مۆحســین ،جەماڵ ،حەمەی
ســنە ،هیوا ،کاک مســتەفا ،مێهران ،سروە،
ئاســۆ ،چیمەن ،خدر ،ڕوونــاک ،دادە فاتم،
حەمە ،حەبیت ،نەجمە و چرۆ .له کۆبوونهوهی
یهکی ئهیار وتــاری خۆمان خوێنــدهوه .له
دهمهوبهیانــی ڕۆژی یهکــی ئهیــار ،خۆمان
گهیانده گۆڕســتانی ســوورهکان .سوورهکان
الیهنێکی شــهڕی ناوخۆ لهگهڵ ســپییهکان
بوون که بهدوای جهنگــی جیهانی یهکهم و
گیان بهختکردنیان ،لهوێ ئهسپهرده کرابوون.
ئاگادار کرابووین سهرۆکی یهکێتی کرێکاران
له پێشدا سهردانی ئهوێ دهکات و دواجار له
کۆبوونهوهی نیوهڕۆدا وتار پێشکهش دهکات.
سهرمایهکی له ڕادهبهدهر بوو .خۆمان گهیانده
قهبرســتان .کە گەیشتین ،یهکێک خهریکی
وتار پێشــکهش کردن بوو .زۆر به باشــی له
قسهکانی تێنهدهگهیشتین .ژمارهیهکی بیست
یان سی کهســی بە دەورییەوە بوون .ئەوان
جار بە جار ســهیری ئێمهیان دهکرد .وا دیار
بوو له خۆیــان دهپرســی ژمارهیهک پیاوی

ســمێڵیی و ســهر ڕهش لێره چی دهکهن؟
دهبــێ چ مردوویێکیان لێــره نێژرابێت؟ له
کۆتاییدا دەستیان کرد بە خوێندنی سروودی
ئهنتێرناسیۆناڵ .ئێمهش به کوردیی دەستمان
کرد بە خوێندنی سروودەکە .شێعر و بەتایبەت
ئاههنگــی ئــهو ســرووده به هــهر زمانێک
بوترێتــهوه ،لهیهک دهچــن .فینالندییەکان
درێژەیــان بەخوێنــدن دەدا« :تیۆن ئۆریات،
سۆڕۆن ییۆستا نەوسکا .»...ئێمەش بەدوایان دا:
«هەستن ئەی هۆزی بەش مەینەتان /دیالنی
برسیەتی دونیا  /لە تەنوورەی بیروباوەڕمان /
قرمژنی تریشقە ڕاســا .»/...ئەو جەماعەتە کە
ئەمەیــان بینی ،سهرســووڕمانیان زۆرتر بوو.
گۆڕکەنێک بە بێاڵســنەوە لەمالمانەوە وەستا
بوو .ســەیرکردنەکەی دونیایەک پرســیاری
پێوە دیاربوو .ئێســتاش دەمووچاویم لە پێش
چاوە .هیــچ کامەیان نەهاتن ســاومان لێ
بکــەن و بڵێن ئەوێ کێــن و چۆنە ئاهەنگی
سروودەکەتان لە هی ئێمە دەچێ.
ڕۆژی کرێــکار واتــە ڕۆژی یەکی ئەیار
(مانگی مەی) یا یــازدەی گواڵن لە فینالند
وەک جــەژن بەڕێــوە دەچێت و بــەو ڕۆژە
دەڵێــن «واپوونا» .هەموو جلــی جوان لە بەر
دەکەن .شــار پڕ دەبێ لە خەڵــک و دەیان
هەزار کەس لە ڕێژەیەکی یەک دوو ساعەتەدا
بەشــداری دەکەن .لە بلیندگۆکانەوە سروود
و گۆرانــی باڵو دەبێتەوە .ئــەو ڕۆژە ،بەدوای
ڕێژەکە گەیشتینە مەیدانێکی شار .کەسەکان
دەهاتن و وتاریان پێشکەش کرد .ڕێکخراوی
دونیای بێسنووریش وتارێکیان نووسیبوو کە
بڕیار درابوو مــن بیخوێنمەوە .نوبەمان هات.
بەدوای تەواو بوونی وتارەکە ،خەڵکەکە هەتا
دە خولەک چەپڵەیان بــۆ لێداین .ئااڵکانیان
دەشــەکاندەوە و کە لە سەر سەکۆکە هاتمە
خوارەوە تا بڕۆمە الی هاوڕێکانم ،چەن کەس
دەستیان لە پشتم دەکوتا و دەیانکوت «هوڤا،
هوڤا» (باش) واتە زۆر باشــە ،ئافەرین .ساڵی
دوایی لهبهر ئهوهی وتارهکهمان له قسهکانی
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بهرپرسی یهکییەتی کرێکاران «توند و تیژتر»
بــوو ،ئیتر ڕێگایان نهداین لــه یهکی ئهیاردا
وتار پێشــکهش بکهین .وتنی ئــهوهی «ئهم
دونیــا ههتــا دهڕوات ،بێکاریــی و ههژاریی
زیاتــر دهکات» ،و «تکایە کرێکارانی ئێران کە
ماڤــی ڕێکخراوەییان نییە ،لــە بیر مەکەن»،
دهبــێ چ توندوتیژییهکــی تێــدا بووبێت؟
بەرپرســی یەکییەتییەکە هەمان کەس بوو
کە لە قەبرستان ســروودی ئەنتێرناسیۆنالی
دەخوێند ،کەچــی لــە کۆبوونەوەکەدا و لە
پێــش ئەو هەموو خەڵکــەدا دەیکوت «تکایە
حکوومەت چاوێکی تێمانەوە بێت».
گهلێــک پهنابهری دیکهش هــهر لهبهر
پێشینهیان جۆرێکی دیکه له ههڵسووکهوتیان
لــه خــۆ دهنوانــد .لهبــهر بچــووک بوونی
کۆمهڵگاکه ،ئهو جۆره ههڵســووکهوتانه زهق
دهبوونــهوه و ئهمهیان الیهنــی گوتاری زاڵی
بههێــز دهکرد .ئهو ههلومهرجه ئاســایی بوو
له ســهر پهنابــهران کاردانــهوهی رۆحی و
نهفسی ههبێت .واژەیەکی وەک «سهر ڕهش»،
خولقاوی پێکهاتەکانــی کۆمهڵگایهکی وهک
فینالند و ڕاسیســم بوو .بهاڵم کاتێک وشه و
پێناسهیهک دهســهلمێ و دووپات دهبێتهوه،
مرۆڤهکان بێ ئهوهی خۆیان ههستی پێبکهن،
لــه دووپــات کردنــهوە و بههێزکردنی ئهو
ڕوانینه بهشدار دهبن .به قسهی بیرمهندێک،
دهســهاڵت (قدرت) بنهمای ههمــوو ئهمانه
پێک دههێنێت .دهســهاڵت تەنها نیهادێکی
دیاریکــراو نییــه تا بتوانیت دهستنیشــانی
بکهیت .دەســەالت تۆڕێکه له پێوهندییهکان.
نامهرئیــه .نابینرێت .بــهاڵم خۆی له زهین و
بیرتدا دهئاڵێنێت .کهوابــوو ،پهنابهرانیش بێ
ئــهوهی خۆیان ههســتی پێبکــهن ،خۆیان
وهک ســهر ڕهش دهبینن .ئــهو جۆره دیتنه
ههلســوکهوت و ئاستی گهشــهیان له بواری
کۆمهاڵیهتیــدا دیــاری دهکات .بۆیه پهنابهر
دهبێ خــۆی جۆرێکی دیکــه ببینێت تاکوو
خۆی بهســهر کۆمهڵگاکهیــدا زاڵ بکات .له
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واڵتێکی وهک فینالند و سۆئێد پهنابهر دایمه
پێی وایه خهڵکی ئهو واڵتانه سهیریان دهکهن.
ســاڵههای ساڵه لهوێن و بوونهته بهشێک لهو
واڵتانه بهالم ههموو ڕۆژێک ئهو ههســته له
خۆیاندا زیندوو دهکهنهوه.
ههڵسوکهوتی ئهندامانی›دنیای بێ سنوور
کاریگــهری زۆری بهجێهێشــت .یهكێک له
ههوڵه باشهکانیان فێر بوونی زمان و ههوڵدان
بــۆ خوێندن له ئاســتی بهرزتردا بوو .جۆری
بیرکردنهوەیان که له پێشــینهیانهوه دههات،
سهرنجی بهرپرسانی ئیدارهی خزمهتگوزارییه
کۆمهاڵیهتییهکان و شارهوانی بهالی خۆیاندا
ڕاکێشابوو .بهرپرسی سوسیال جارێکیان ڕوو
دهکاته ژمارهیهک پهنابهر کە چەند ساڵ پێشتر
لە ئێمە بۆ ئــەوێ هاتبوون و دەڵێت ئێوهش
دهبێ وەک ئــهوان کارهکانی خۆتان جێ به
جێ بکهن .له ڕۆژنامهی کێسکیسۆمااڵینن
یان ناوهندی فینالنــد ،گهلێک جار وتارمان
دهنووسی .بهرپرسی شۆرای شار له شارهوانی
چەندیــن جــار داوای لە ســروه کــرد له
کۆبوونهوهکهیاندا بهشــدار بێت و ســهبارهت
بهو گرفتانهی کە ژنانــی پهنابهر دهگرێتهوه،
ئەوان رێنوێنی بکات .وتار و ههڵســووکهوتی
ئهو کە لەو ڕۆژنامەدا باڵو ببوەوە ،ســهرنجی
ئهوانی بۆ الی خۆی ڕاکێشابوو .جارێکیان کە
لە مەدرەسەی پیشەیی ئەو شارە دەمخوێند،
له پۆلی وانهی فەرهەنگ و هونهردا مامۆستا
داوای لە خوێندکاران کرد هەر کامە باســی
هونەرمەندێک بکەن .بەشێک لە باسەکەی من
لە ســەر هۆنراوەکانی شاعێری ڕەش پێستی
ئەمریکا لێنگێســتن هیووز بوو .لە سەردەمی
پێشــمەرگایەتیدا ،هــەر وەک چۆن زۆربەی
کاتەکان برسی و بێنان دەبووین ،بێمۆسیقا
و ئاهەنگیــش دەبووین .ڕادیــۆ تەنها ڕێگای
گوێگرتن بۆ مۆسیقا و گۆرانی و شێعر بوو .هەر
وەک چۆن کەســێکی برسیی هەموو کون و
قوژبنێک دەگرێ تا خواردنێک دەست بخات،
ئێمەش کە دەستمان دەگەیشتە ڕادیۆیەک،
ساڵی بیست و چوارەم
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هەموو ئێستگەکان دەگەڕاین بەڵکوو دەنگی
گۆرانییەکی ئاشــنای لێ ببیستین و بیکەینە
خۆراکی مێشــک .لە ڕێگای ڕادیۆ کۆمەلەوە
شــێعرەکانی هیووز ســەرنجی ڕاکێشابووم،
بەوجۆرە ناوی شــاعێرەکە لە بیرمدا مابوەوە.
بــەدوای ئەوەدا ،شــێعرێکم خوێنــدەوە لە
ژێــر ناوی «ســەرزەوی من» هۆنــراوهی ژنە
شاعیری ئیســپانیایی فیگونە ئامریچ ،کە لە
کاتی شــەڕی ناوخۆی ئێسپانیا لە ساڵەکانی
١٩٣٠دا دایناوە .یەکێک لە ئەندامانی دونیای
بێ ســنوور بە نــاوی هیوا لە گەڵ دۆســتە
کچەکــەی ،ئەو شــێعرەیان لــە تەرجومەی
فارســی ئــەو هۆنــراوە لە الیــەن ئەحمەد
شاملووەوە هەڵگێڕابوە سەر زمانی فینالندی:
ئێن هاڵوا سوودێلما موودەن /ئێن هاڵوا وێرتا
موودەن |...من نامههوێت ماچ بفرۆشن /خوێن
بفرۆشن و شنە بكڕن و با بدەن بە کرێ /من
نامهەوێت گەنم بسووتێ و نان دەسنەکەوێت/
من نامهەوێت لە ماڵەکان ســەرما هەبێ و لە
کۆاڵنەکان ترس و لە چاوەکان تووڕەیی /من
نامهەوێت باوکەکان بــێ تووتن و دایکەکان
بێ عەتر بمێننەوە و کچەکان بێ عەشق /من
نامهەوێت لە نێوان لێوەکان درۆ بەسترابێتەوە
و لە گاسنووقەکاندا میلیۆنها سروەت زیندانی
کرابێ /...مــن نامهەوێ کوڕەکەم ڕێژە بڕوات
و کــوڕی دایکەکان ڕێژە بــڕۆن و تفەنگ و
مەرگ بــە کۆڵیانەوە بگێڕن /...من نامهەوێت
لە دەریــاکان ئێمپراتــوری بتاشــن /...من
نامهەوێت دەمم داخەن ئەو کاتەی دەڵێم من
نامهەوێت|.
کە لە خوێندنی ئەم شــێعرە بوومەوە ،لە
پێشــدا بێ دەنگییەک بە سەر پۆلەکەدا زاڵ
بوو .تەرجومەکە بە شێوەیەکی زۆر جوان مانا
و هێزی ئەو شــێعرەی بــۆ زمانی فینالندی
گوازتبوەوە .بۆیە لە ناکاو مامۆستاکە هەستایە
ســەر پێ و بەرەورووم هات .کە گەیشتە الم،
الپەڕەکەی بە هێواشی لە دەستم وەرگرت و
پاشان بەرەو دەرگاکە چوو .دەرگاکەی تۆزێک

کردبوەوە کــە الی کــردەوە و وتی «دەچم
کۆپییەکی لێ بکەم .کێی دیکە دەیهەوێت؟».
هەمــوو خوێنــدکارەکان دەســتیان هەڵێنا.
دوای دە تا پانزە دەقیقە ،مامۆســتاکەمان بە
باوەشێک شــێعری ئامریچ گەڕایەوە .ئورووپا
تەنها بە پێوانەکانی گوتاری زاڵ ناناسرێتەوە.
مرۆڤایەتی ناســنامەیەکی بەهێزی بەشێکی
زۆری خەڵکی ئورووپایە.
ساڵی دووهەم یان ســێهەمی خوێندن،
ڕۆژێکیان مامۆســتای زمانــی فینالندی بە
نــاوی ئاننێ هوتتوونێن هــات بۆ الم و وتی
بەرپرســی خوێندنگاکە کاری پێتە .بەرپرس
ئــاگاداری کــردم کە گرووهێک لە بەشــی
فێرکردن و خوێندنی واڵتــی تورکیاوە دێن
بۆ ئەو خوێندنگایە .بەدوایدا پرســیاری کرد
«ئایــا گرفتێک دەبینی» .زۆرم بەالوە ســەیر
هات کە زانیم بۆ ئەوە بانگ کراوم .لە وەاڵمدا
کوتم گرفت لە گــەڵ حکوومەتی ئەو جۆرە
واڵتانەیــە ،نەک لە گــەڵ خەڵک یا ئەوانەی
وا دەیانهەوێــت لــە گەڵ ئێــوە زانیاری لە
بــواری خوێندن و فێرکردنــدا بگۆڕنەوە .ئەو
جــۆرە هەوڵە جەمعیی و تاکەکەســییانە کە
لە سەرەوە باس کران ،سەرنجی زۆر کەسی
لەو شــارەدا بۆ الی خۆی ڕاکێشــابوو .ئانێ
هووتتونێن و ئانێ هیتۆنێــن ،کە ناوەکانیان
لە یەک دەچونو ،یەکەم مامۆستاکانی زمانی
فینالندی ئــەو گرووهەمان بوون کە پێكەوە
چوویــن بۆ ئەو واڵتە .دوو ژنی تێگەیشــتوو
و زۆر مێهرەبــان بوون .هــاوکات کە خولی
فێربوونی زمان بەرەو پێش دەچوو ،لە ڕێگای
ئــەو گرووهەوە زۆرتر لە گــەڵ فەرهەنگ و
مێژووی کوردستان و ئێران ئاشنابوون .وردە
وردە بۆیان دەرکەوت کە سنووری فەرهەنگی
و جیهانبینییەکانمان زۆر ناسکتر لەوەیە کە
پێشــتر بیریان دەکردەوە .کە بەرەو کۆتایی
خولەکە دەچووین ،ئیتر بۆ میوانیی سەردانی
ماڵی گرووهەکەی ئێمەیان دەکرد و ئێمەش
چووینە ماڵیان .لە کۆتایی دەورەی فێربوونی
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زمــان ،ئاگاداریان کردین کــە دەمانبەن بۆ
گەشتێکی فینالند و پرسیاریان کرد کوێمان
پێخۆشە .زۆر بە الیانەوە سەیر بوو کە داوامان
کرد بمانبەن بۆ شــاری تامپێڕە کە مووزەی
لنینی لێ بــوو وەک تەنهــا مووزەیەک کە
مابوەوە .بە قســەیان کردین و لە مووزەکەدا
زۆر شــتی سەرنجڕاکێشمان بینی .لەوانە ئەو
بەڵگەنامــە بوو کە تێیدا ڕێبەرانی شۆڕشــی
ڕووســیا سەربەخۆیی واڵتی فینالندیان ئیمزا
کردبــوو .فینالند بەدوای ئــەوەی ماوەیەک
بەشێک لە پاشایەتی ســۆئێد دەبێ ،دەبێتە
موڵکی ڕووســیا .فینالندییەکان بە گشــتی
لە بەر ســەلماندنی ســەربەخۆییەکەیان لە
الیەن ڕێبەرانی شۆڕشــەکەوە ،زۆر خراپەی
ئەوانیان نەدەوت .بەاڵم زۆر دژی ئێســتالین
بوون .ڕووداوێکی سەرنجڕاکێشــی مێژوویی
وەســتانەوەی قارەمانانەی واڵتــی بچووکی
فینالنــدە لــە بەرامبەر داگیرکاری ســپای
زەبەالحی سۆڤییەت و ئێستالین .لە کۆتاییدا
ئاگربــەس دەکەن ،بــەاڵم غەرامەیەکی زۆر
دەخەنە سەر ئەو واڵتە .بۆ دەیان ساڵ بەدوای
جەنگی دووهەم ،واڵتــی فینالند خواردن و
پێداویســتییەکان لە ڕێگای کۆپن بۆ خەڵک
دابین دەکات .کە دەگاتە ســاڵەکانی ،١٩٨٠
قەرزەکانــی داوەتەوە و لە بــاری ئابووری و
کۆمەالیەتییەوە بەرەوە هەڵکشــان دەچێت.
بەجۆرێــک کە بــواری تەلەفوونــی مۆبایل،
سەنعەتی كەشــتی و ئامرزای بەرهەمهێنانی
کاغەز دەبنە بەشــێکی گرینگ لــەو ڕەوتە
ڕوو لــە گەشــەیە .فینالند ،وەک ســۆئێد و
ئەوانــەی هاوســێی ،دار و جەنگەڵی زۆرە و
بەو ســروەتە دەڵێن زێڕی ســەوز .هەروەها
هەزاران دەریاچەی هەیە و فینالند بە واڵتی
هەزار دەریاچە ناوی دەرکردوە .سەرکەوتنی
ئەو ڕەوتە بــەدوای جەنگی دووهەمدا ،تەنها
لــە نەبوونی گەندەڵی ئابووریی و سیاســی و
فەرهەنگی لەو ڕەوتــەدا و لە بڕیاری بەجێی
بڕیاردەران سەرچاوەی گرتوە.
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کهوابوو ،تا ئەو جێگای بە ژیانی پەنابەری
دەگەڕێتــەوە ،ههڵســوکهوتی پهنابهریــش
دهتوانێت هێــزی نامهرئی گوتاری زاڵ بخاته
ژێر فشــارهوە .ئــهو بۆچــوون و بیرکردنهوه
دووپــات بکاتــهوه و بیــری لێبکاتــهوه که
ئارامشــی نهفســیی بــۆ دههێنێــت .یانی
بهجۆرێک خۆی به زل بزانێت و فەرهەنگ و
خەڵکی خۆی دانەبەزێنێت .بەاڵم هەوڵ بدات
خاڵە هاوبەشــەکان بەهێز بکات .لهو رۆژانهدا
گوریســەکانی ئهو هێزه نامهرئیه ب ه منیشهوه
ئااڵبوون .ئــهو کاتانه داییمه ههوڵمدهدا خۆم
بنوێنم و بیســهلمێنم کــه منیش مرۆڤێکی
«پێشکهوتوو»م و وهک ئهوانم .کهرهسهیهکی
بههێز بۆ ســهلماندنی «پیشکهوتوو»یی ئاماژه
بــه گرفتی ژنه .ئهوهی پێداگریمان له ســهر
دهکرد ،دیسان له جلوبهرگ واوەتر نهدهچوو.
لــه کۆمهڵگایەکی وهک فینالند یا ســۆئێد،
ڕووســهری و ســمێل دەبنە پێناســهکانی
«دواکەوتویی» و زەختی کۆمەاڵیەتی لە سەر
کەسەکان زیاد دەکەن.
لەو ســااڵنەدا هانا به بنهماڵهكهمان زیاد
بــوو .ههڵبژاردنی ناوهکهی بۆ ئهوه بوو هێز و
هانای لێوهربگرین .ناوی هانا ههم کوردییه و
ههم نێونهتهوهیی .کچێکی بنهماڵهی پێرتی و
تاینــا به هانا بانگ دهکــرا کە له بهراوهرد له
گهڵ تهمهنی ،ڕهوشــت بهرز و خوێنگهرم و
تێگهیشتووتر دهینواند .یهکێک له حهزهکانی
خوێندنهوهی شۆڕشــهکانی ئامریکای التین
بوو .که هانــای ئێمهیش بااڵی کرد و خۆی
گــرت ،بــهو جــۆرهی لێدهرهات .هــهر له
ســاواییهوه کتێبمان دهدا دهستی .بێئهرک
بــوو .ئهرکی گهوره بوونی له ســهر شــانی
ئارش کهوت که قســهکردن ،ڕێگا ڕۆیشتن و
کایهکردنی فێر کرد .کاریگهری هانای کچی
ناســراوهکهمان وای کرد ئهو ناوه ههڵبژێرین.
بەاڵم پهنابهریی بۆ زۆر کەس ژیانێکی دژواره.
ههموو ساتێک دهبێ بیانویهک بۆ درێژهدانی
ئهو ژیانــه بدۆزیتهوه .ئێمهش هانا و هێزمان
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دهویست.
دوای نزیک شــهش ساڵ ژیان لهو واڵته،
واڵتی ئینگلیز ســهرنجی ڕاکێشــام .ههست
بهوهی ناوێکی بێگانه وهک مهعروف لهمپهری
دۆزینــهوهی کار و پێشــچوونه ،هەبوونــی
بێکاریی و قهیرانی ئابووریی ،ســهرما و بهفر،
فشاری ڕۆحی و نهفسی ،گرفت و دهمهقڕێی
ژنوشــوویهتی ،بێتاقهتیی و کــهم ئهزموونی
بابهتگهلێکــی دیکه بوون پاڵیان پێوه دهناین.
ئاسۆی ژیانێکی باشتر ،خوێندن له زانکۆکانی
لهندهن ،گهشــه له بواری کاری سیاسی ،لهو
بابهتانهی دیکه بوون ڕایان دهکێشــاین .ئەو
جێگاگۆڕینــە دەســکەوتێکی یەکجار زۆری
هەبوو ،بەاڵم هەروەها چاوی زۆرتر کردمەوە.
لــە لەنــدەن دامەزراین .لــەوێ به تین
و تهوژمێکی زۆرهوه دهســتم بــه کار و خۆ
ئاماده کــردن بۆ خوێندن کــرد .ئەگەرچی
یارمەتی خزمەتگوزارییــە کۆمەاڵیەتییەکان
هەبوو ،بەاڵم له باری مادییهوه پێویســت بوو
ژێرخانێکی باشترمان هەبێت .پێش هاتنمان
کهلوپهلــی ماڵەکەمان لە فینالند فرۆشــت.
بهشــێکی بهرچاو له پووڵهکــهم به ههڵه به
نامە بــۆ لهندهن نارد کە له نێوان کارتۆنێکی
چکۆلهی کهلوپهلی پێویســت حهشار درابوو.
کهلوپهلهکان گهیشــت بــهاڵم پووڵهکه ون
دهبێ .لهو شــارهی بهرهو لهندهن ڕۆیشتین،
هاوڕێــم غواڵمڕهزا گهیاندمیــه فڕۆکهخانه و
دهســتی برد و بە زۆر و ئیســرار چەند سەد
مارکــی پێدام .ڕەزا تێکۆشــەرێکی دێرین و
پێشتر پێشــمەرگەیەکی فیداکاری ناوچەی
ســنە بوو .لــه لهنــدهن بــۆ کار دهگهڕاین.
ناســراوهکان و هاوڕێــکان جێگایهکیــان
پێناساندین .ورده ورده ئهو بیره باڵو دهبووهوه
کــه دووکان دانان و یــان بهوجۆرهی دهوترا
«بیزنێس» کردن کارێکی باشــه .ئهو بیره له
منیشــدا بههێز دهبوو که له پهنای خوێندن
بتوانیــن «بیزنێس»ێک دابنێین .بۆیە لە گەڵ
چەنــد کــەس و بەشــەریکی دووکانێکمان

کردەوە .ئەو دووکانەش بۆ خۆی داســتانێکی
دوورودرێژ و پڕ ماجەرایە .بە کورتی ،تا المان
کردهوه چهند ساڵ تێپهڕی .ئاسهواری زهرهره
ڕۆحییــهکان خۆیان دهردهخســت .ئابووریی
ئینگلیــز به ســهر پەیوهندییهکــی بههێزی
ماڵیــی (فاینانس) داڕیــژڕاوه .لەو پێكهاتەدا،
«ئانێســتی» (ڕاســتگۆیی) مهالک نییه .پێت
دهڵێن دهبێ «سماڕت» (زیرهک) بیت .کاتێک
لــەو کارە وام هێنــا و بەتەواوەتی ڕوومکردە
خوێندن ،ماوەیەکی برد هەتا ئاسەوارە ماددی
و نەفســییەکان وردە وردە ســڕانەوە .بەاڵم
لە بەرامبەر ئەوانەدا پشتم لە عەرز نەکەوت.
مــرۆڤ لەوانەیــە بکەوێت .بــەاڵم دەتوانێت
هەلسێتەوە ،و دەبێ هەڵسێنتەوە ،هەر چەند
جاریــش بێــت .هاوڕێیەکی تــازەم جاریک
پرســیاری کــرد بۆچی دونیــا وای لێهاتوە؟
ئــەو هۆکارەکــەی لە جیــاوازی لــە نێوان
ســاڵەکانی یەکەمی ســەدەی بیستویەکەم
و ســاڵەکانی پێشــتر دەزانی .بە بڕوای ئەو،
جیاوازی ئەو دوو ســەردەمە لە جیاوازی لە
نێوان ئیدەئالیسم و ماتریالیسمەوە سەرچاوە
دەگرت .واتە لە الی زۆر کەس ،ســەردەمی
بیرۆکە یا ئیدە مەزنەکان نەماوە و ئێستا ژیانی
ماددی گرینگە .بەوجــۆرەی دەڕوانمە ژیانی
کۆچبەریی و پەنابەریــی لە ئورووپا ،ئەو وتە
ڕاســتییەکی تێدایە .هەڵخڕێنەری زۆرێک لە
ئینســانەکان گەیشتن بە ئامانجێکی ماددییە
بە هــەر شــێوەیەک بێت .بۆیــە درۆکردن
و دووڕوویــی و تەنانــەت هەڕەشــەکردن و
پەنابــردن بۆ دەســت و داوێنــی خەڵک بۆ
خۆ زاڵکردن بەســەرتدا ،لــە الی زۆرکەس
بوەتــە بــاو .پێوانەکانی «ســەرکەوتوو»بوون
پێوانەگەلێکی ماددیــن .جارێک هاوڕێیەک
کوتــی «پێوانەکانی جــاران چگوارایی بوون،
بەاڵم پێوانەی ئێستا بیزنێسمەنێکی (خاوەن
کاسبییەکی) سەرکەوتووە» .سەر دەکێشرێتە
ژیانی خسووســیتەوە .کەچی ئەو کەسانە وا
حەزیــان لێیــە ژیانی خەڵکی دیکــە بزانن،

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  63ساڵی بیست و چوارەم بەهاری 173 2722

دەورووبەری ژیانــی خۆیان بێ هیچ درزێک
گرتوە .لە ژیانی پەنابەریدا ،سەرزەنشتکردن
و قەزاوەتکردنــی یەکتر بوەتە بــاو .ڕەنگە
لە هەموو جێگایەک لە دەســپێکی سەدەی
بیســت و یەکەمدا ،ورەیــەک پەیدا بوە کە
مرۆڤەکان هــان دەدات چاوەڕوانی کەوتن و
نەک هەڵکشــانی ئەوانی دیکە بن؛ هەروەها،
کەســانی دیکە بە هۆکاری هەڵەکانی خۆیان
و نەگەیشــتن بــە حــەزە ماددییەکانیــان
دەزانــن .بێمتمانەیــی دیاردەیەکــی زەقە
و ئەمــە خراپترین ئاکامی ژیانی ئیســتایە.
ژیانــی پەنابەریــی الیەنێکــی سیاسیشــی
هەیــە .خۆت لە نــاو «عەشــیرە» و «خێڵی»
هاوبیرانــت دا دەبینییەوە .بە درێژایی زەمان،
وردە وردە خێڵەکــەت بچوکتــر دەبێتــەوە.
خورەیەک دەکەوێتــە ناوییەوە و پەیوەندییە
کۆمەاڵیەتییەکانــی نێــوان مرۆڤــەکان کاڵ
دەکاتەوە و لە ئاکامدا لە یەکیان ئەپچرێنێت.
لە گەڵ بچووکبوونەوەی کۆڕەکان ،کە دابڕانی
سیاســی هۆکارێكی گەورەیــە ،زمانەکانیش
توندتــر و ددانەکانیــش لە یەکتر ســپیتر
دەبنــەوە .متمانــەکان ڕووخاون .پێویســت
نــاکات پێوانەکان چگوارایی بن ،بەاڵم هەموو
پێوانەکانی جاران خراپ نەبوون.
لە ماوەی دە ساڵ ژیان لە بریتانیا ،ژیانی
تاکهکهسییم ههتا دههات ژێرهوژوور دهبوو .له
تهپوتۆزی گۆڕانهكان و ئاڵوگۆڕهکان کهوتبووم.
ئهوهی به هانامهوه دههات گۆڕانێکی فیکریی
بوو ههســتم دهکرد تاقی دهکهمهوه .پێشتر
و بــه هاتنه مهیدانی کهرهســهی کامپیۆتێر
بڕیــارم دا ئهو مهیدانه له خوێندن ههڵبژێرم.
بهاڵم لهوه تینوتــر بووم .کاتێک منداڵ بووم
و تۆپێکی فوتباڵ دونیــای منی پێکدههێنا،
بێ ئەوەی بزانم له ســهر ڕێگای گردهلوولی
ڕاپهڕینــی ئێــران ڕاوهســتابووم .گردەلوول
ههڵیگرتم و هاوســەفەری خــۆی کردم و بۆ
زۆر شــوێنی دیکەی بــردم .تۆپ هەر لەوێ
بە جێمــا .حــهزی گهلێک بابهتــی دیکهم
 174گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 63

تێــدا پێکهــات .خوێندنــهوهی مێــژوو له
ســهرووی ههموویانهوه بوو .له لهندهن ڕووم
کرده کۆلیجی بێڕبێک لــه زانکۆی لهندهن.
خولێکی یهکساڵهیان پێناساندم پێش ئهوهی
ڕاســتهوخۆ زانکۆ دهست پێ پکهم .حهوتوی
ڕۆژێک .دەورەکە لە دەور بابەتێک لە ژێر ناوی
«ههلومهرجی کۆمهاڵیهتــی بریتانیا له نێوان
دوو شــهڕی جیهانیی» پێک هاتبوو .ئهوەی
وانهی دهوتهوە ،ژنێکی مێژووزان بوو به ناوی
مهگــی میلمان .ژنێکــی بهتهمهن .مهگی له
چهنــد کۆبوونهوهی یهکهمدا ههوڵیدا له حهز
و ئاستی زانیاریی مێژووییمان تێبگات.
بەاڵم فشاره نەفسییەکان و دژوارییهکانی
ژیانی کار له دوکانێکدا ههموو جارێک ورهیان
دادهبهزاندم و له بهشــداری کردنی خولەکە
دهیانســڵهماندوە .مهگی بــه ناردنی ئیمهیل
هانی دام .دیســان بهشــداریم کردهوه .ئەو
خولە کۆتایــی هات .دوای ســاڵێک زانکۆم
دهســتپێکرد .که دهورهی لیسانس تهواو بوو،
ئیمهیلێکم بۆ مهگی نارد و سپاســم کرد که
هاندانهکــهی نهیهێشــت واز بهێنم .گهلێک
بهوه شــاد بوو .به شــهو خوێنــدن و به ڕۆژ
کار .بهدوای ئهوه بــوو ههلێکم بۆ ههڵکهوت
و له «بیزنێس»ێک که بە دەســت و القمەوە
ئااڵ بوو ،وازم هێنا و ڕزگار بووم .ســهردهمی
خوێندن له بێڕبێک (کە کەسی وەک ئێریک
هابزبام وانەی تێــدا وتوەتەوە) پڕ بوو له فێر
بوون و پێکهاتنی ئاڵوگۆڕی فیکریی .ڕوانینم
بۆ چهمکی مێــژوو گۆڕدرا .تێگهیشــتم که
مێژوو ڕاستهخهتێکی پێشکهوتن (پێشڕهفت)
له ســهردهمی کۆنــهوه بۆ ئێســتا نییه که
دهبوایه به فێربــوون و لهبهر کردنی ڕووداوه
مێژوییــهکان ،ببیته مێــژووزان .به پێچهوانه
مێــژوو گێڕانــهوه و جهختکــردن لهســهر
ڕەوتەکانی ئاڵوگۆڕه له کۆمهلگاکاندا بۆ شیی
کردنهوه و خوێندنهوهی ئهو ڕەوتانە .ئەمە ئەو
بنەمایەیە کە ناهێڵێت ڕووداوە مێژووییەکان
تەنها بە شکست و هەزیمەت پێناسە بکرێن.
ساڵی بیست و چوارەم
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جیاوازیی بۆچوونــه مێژووییهکان ،مێژووزانی
جۆراوجۆر دهخولقێنێت .کهوابوو تۆیش وهک
خوێنــدکار و دواجار وهك توێــژهر بۆچوون
و هاوبیــری خۆت دهدۆزیتــهوه .بهرامبهر به
بۆچوونهکانی دیکه فێر دهبیت بوهستێیت .بۆ
بهخاوهنکردنی خۆت به زهینێکی ههڵسووڕاو
هان دهدرێیــت .دهتوانی وا له خۆ بکهیت له
ســهر ســەفحەی تلویزیۆن له ژێر وێنەکەت
بنووســرێت «شارهزای گرفتهکانی ڕۆژههاڵتی
ناوهڕاست» ،واتە دۆکتۆری نەخۆشییەک ،یان
خۆت ئاوێتــهی ئالقهیهکی بهرینی چاالکانی
کۆمهالیهتی ،سیاســی و فیکری و توێژهرانی
مێژوویــی بکهیت که بۆت ههیه زۆر جاریش
له گێڕانــهوهی مێژوودا الیهنگــر بیت نهک
بێالیهن؛ ئەگەرچــی ناتوانی بەحەزی خۆت
دەورگێڕانــی مێژوویی بســڕیتەوە یا زلیان
بکەیتەوە .هەروەها ،دەتوانی کێشــەی نێوان
ئیدیعا و کرداری ئەوانەی وا بەرپرســایەتی و
دەســەاڵتیان هەیە لێک بدەیتەوە .خوێندنی
مێــژوو چــاوت چهکــدار دهکات .ههر دهق
و بابهتێــک بخهنه بهردهمت بــه خێرایی له
مهبهســتهکهی تێدهگهیت .بۆ تێگهیشــتن
لــه بابهتهکــه ،ئهمجاره چاو بۆشــایی نێوان
ڕســتهکانیش دهخوێنێتهوه که مهبهســتی
ســهرهکی دهقهکــهی له خۆ گرتــوه .مێژوو
پەیوەندییەکی چڕوپڕی لە گەڵ ناسنامە هەیە
و جواب بەو پرسیارە دەداتەوە کە تۆ کێیت و
چۆن گەیشتوویتەتە ئێرە .بۆیە هەموو کەس
بەجۆرێک مێژووزانە و قسەکانی بە ئاماژە بە
مێژوو دەسەلمێنێت.
ئهوهیکــه نووســینێکی جددیتــری
بیرهوهرییهکانم له لهندهنهوه دهست پێدهکات،
ڕووداوێکــی بهههڵکــهوت نییــه .پێکهاتی
کۆمهاڵیهتیــی ئهو واڵتــه و بوونی خهڵکانی
جۆراوجــۆر ،مهجالــی داوه تێگهیشــتنێکی
قووڵتر له بابهتهکان مســۆگهر بێت .ئازادی و
فرەفەرهەنگیی مەجالی ئەوە دەڕەخســێنێت
کە تــاک تا ڕادەیــەک لە گــەڵ غەریبیی

ملمالنێیەکی ســەرکەوتوانە بکات ،ئەگەرچی
ئەوە ڕاســتە هەر کوێ بچێت ئاســمان هەر
ئەو ڕەنگەیە .بهههمان شێوه گهڵێک زانکۆی
دیاریکــراو شــوێنی بااڵکردنــی فیکریی و
نهزهریی ئهو کهسانهیه دهیانههوێت له بواری
ئاکادمیی و کردهوهدا ڕێگای خۆیان شــوێن
بگــرن .بریتانیا مێژوویهکی پڕ دهســکهوتی
ههیــه .سیســتەمی پزیشــکی لــەو جۆرە
دەســکەوتانەیە .بۆ دیتنی دوکتور پێویســت
نییــە پوولی ســەردانی دوکتــور بدەیت .لە
ئینگلیــز ئەگەر بێکار بیت ،ئەوا نووســخەی
دەرمانەکانــت بە خۆڕاییە؛ لە ســکاتلەند بۆ
هەموو کەس بەخۆڕاییە .گرفتەکانی خۆیشی
هەیە .بــهاڵم بریتانیا داییمــه له ملمالنێ و
ڕکهبهڕکێدایه بۆ پاراســتن و ســتاندنهوهی
ئهو جۆره دهســکهوتانه .بۆیه دهسکهوتهکان
خودایــهك نهیــداون و تهنها لــه «عهقڵ» و
«پێشــكهوتن» سهرچاوه ناگرن .بهڵكوو شوێن
پێی ههوڵدان و تێکۆشــانی دهیان ســاڵهی
مرۆڤــهکان و ڕێکخراوهکانــی پێــوه دیاره.
هۆکارێکی دیکه کــه کاریگهری بنهڕهتی له
سهر باالکردنی تێگهیشتن و توانی لێکدانهوهی
مــرۆڤ دادهنێــت ،فێر بــوون و خوێندن له
ناوهندهکانــی ئاکادمییه .لــهوه ناچێت هیچ
خهڵکێک بێ پێکهێنانــی ناوهندی بهوجۆره
بتوانێــت خۆی بهخێو بکات یــا ئەدەبیات و
فەرهەنگی هەبێت .کۆمەڵــگای کوردەواریی
بە ژێرخانــی نیهادەکانی حوجــرە و خانەقا
پێی نایە سەردەمی هاوچەرخ کە یەکێک لە
پێناسە دیارەکانی بریتییە لە جەماوەریکردنی
خوێندنی نوێ .بە درێژایی سەدەکانی ڕابردوو
هەزاران کەس بە بڕوانامەی مەال خوێندنیان
پەرە پێدا ،شاعیریان لێ هەڵکەوت و بەگشتی
توێژی ڕووناکبیری کۆمەڵگای کوردەوارییان
پێــک دەهێنــا .ئەمە زۆرێک ژنە شــاعیر و
دەسەاڵتداری خێڵێک یا مامۆستای سەردەمی
هاوچەرخ وەک مەســتوورە و حەپســەخان
و عەزیزەملــووک دەگرێتــەوە .هــەر وەک
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لــە بیرەوەرییە بەنرخەکانی کەســانی وەک
هێمنی شــاعێر و چاالکانی وەک حیســامی
و مــەال خــدری عومــەرزادە (دۆڵەگەرمێ)
دەردەکەوێــت ،بیرۆکەکانــی هاوچەرخ کە
خوێنــدن یەکێک لەوانە بــوو ،لە ڕێگای ئەو
توێــژەوە جەماوەریی کــران .حاجی قادری
کۆیی بێ هەبوونی ئــەو ژێرخانە نەیدەتوانی
ببێتە پێشــەنگی بیرۆکە نوێکان ،هەر وەک
چۆن قانعەکان بە پێ بە کوردستاندا دەگەڕان
و وشــیارییان باڵو دەکــردەوە ،یا مەال ئاوارە
ئەبێتە ســومبولی ڕووناکبیرانی شۆڕشــگێڕ
و گۆڕانخواز کە ســەردەمێکی دیاریکراویان
پێناســە ئەکرد .بۆ گۆڕێنی دنیــا ،چاالکیی
فیکریی حەیاتییە.
ئێســتا کە بۆ زۆر دواوەتر دەڕوانم ،مرۆڤێک
دەبینم کــە بەدەم ڕێــگاوە ئەزموون تاقی
دەکاتــەوە .لــەو ئاوڕدانەوە بــە ژیاندا ،دوو
دیــاردەی بنەماڵــە و هاوڕێیەتــی ،فکر و
هۆشم بەخۆە خەریک ئەکەن .نازانم بۆچی،
بەاڵم وشــە و بابەتی بنەماڵــە هەتا هاتوە
فکر و هۆشــمی بەخــۆوە خەریک کردەوە.
کاتێک داســتانێک دەخوێنمنەوە ،سەرنجی
ئــەو الیەنە دەدەم تــا بزانم بەســەرهاتی
بنەماڵــەکان و مرۆڤەکانــی دیکە چۆن بوە.
یا کاتێک داســتانی ژیانی ئینســانەکان لە
ڕێگای فیلم و سریاڵی تلویزیۆنی و بەرهەمە
هونەری و فەرهەنگییەکانی دیکە دەخرێنە
بەردەســتمان ،ســەرنجم بۆ ئەو الیەنە زۆر
ڕادەکێشــرێت .لەم دواییانەدا داســتانێکی
کەمتربیســتراوم خوێندەوە بــە ناوی «ئەو
ڕۆژگارانــی وا بەســەر چــوون» .منداڵێکی
ئێرانی بەدوای شــەڕی یەکەمــی جیهانی
لــە ناوچەی مازندەرانەوە بەشــوێن باوکیدا
بــۆ باکــوی ئازەربایجان کــۆچ دەکات .لە
غەریبیــدا وردە وردە خۆیان جێ دەخەن
و ئــەو منداڵە لــە خوێندنگاکانی ئەو واڵتە
نوێیــە بــە سیســتەم و باوەڕەکانی ڕژیمی
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نــوێ گەورە دەبێت .کەچــی لە کاتی بگرە
و بکووژەکانی ســتالیندا ،بنەماڵە لە یەکتر
دەپســێت .ئەو منداڵە کــە ئیتر گەورە بوە،
لە گەل هاوســەرەکەی بۆ ئــوردووگای کار
لە ســیبری بەڕێ دەکرێت .لەوێ منداڵیان
تیــا دەچێت .چەندین ســاڵ لــەوێ و لە
باروودۆخێکی یەکجار خراپدا هەوڵ دەدەن
تا زیندوو بمێننەوە .مانەوەکەیان هەتا دوای
شــەڕی دووهەمی جیهانی درێژەی دەبێت.
ئەگەرچــی لە ســیبری حەبس کــراون و
دەچەوســێنەوە ،بۆ سەرکەوتنی واڵتەکە لە
شەڕدا جێژن دەگێڕن .پێیان وایە هەڵەیەک
کراوە بۆیە بۆ ســیبری نێردراون! دێنەوە بۆ
ئێران و دیسان لە گۆڕەپانی سیاسەتدا ،ئەو
منداڵە کە ئیتر پیاوێکی بەتەمەنە ،تووشــی
چەرمەســەری و دوورخســتنەوە دەبێــت.
دیســان لە منداڵ و هاوســەرەکەی دوور
دەکەوێتەوە.
لــە حەڵقەیەکــی دیکــەی تلویزیۆنیدا،
بنەماڵەیەکی دەستکورتی تورک لە بەستێنی
ســاڵەکانی ١٩٧٠ی دیکتاتــۆری تورکیــادا
دەکەونە گەمــارۆی زوڵم و هەر چی دەکەن
ناتوانن لەو گەمارۆیە بێنە دەرەوە .ژیانێکی پڕ
لە عەشــق و سادە دەبێتە ئامانجی گەندەڵیی
جەماعەتێــک و حەســوودی و چاوچنۆکی
جەماعەتێکــی دیکە .باوکی دەســتکورت کە
کارگایەکی بچووکی پێاڵوی هەیە و وەستای
پێــاوە ،تەنها لــە ڕێگای شــێعرەکانی نازم
حیکمەت هێز و توان بۆ تێکشکاندنی گەمارۆ
کۆ دەکاتەوە .بە بیســتنی هەواڵێکی دڵتەزێن
دایــک و باوکی بنەماڵە خەم بە دەموچاویاندا
دێتە خوارەوە .یان کاتێک بە دیتنی نوورێکی
بچووک لە تاریکیدا تۆزێک بزە دەکەوێتە سەر
لێویان و چاویان دەکرێتەوە .لە کاتی شادییدا
دەوریان شلووغ دەبێ ،کەچی لە کاتی خەمدا،
یــا وەک پێشــینیان دەڵێن کاتێــک گڵۆڵە
دەکەوێتە لێژیی ،خەڵک لێیــان ئەتاکێتەوە.
لەو کاتانەدا بینەر نوقمی هەســت و جووڵە و
ساڵی بیست و چوارەم
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ژیانی ئەوان دەبێت .لە گەڵ هی کەسوکاری
خۆی بەراوەردی دەکات .بنەماڵە بیرۆکە نییە
کە لە گەڵ خــۆت بیگێڕێــت .دیاردەیەکی
زینــدووە .دەبێ لە گەڵی بیت ،لە پەنای بیت.
لە ســەرەتای ١٣٦٠دا ،کاتێــک هەموو چوار
براکانم پێشــمەرگە بوون ،لــە پەنای باوکم
وەســتا بووم کە دوای بیســتنی قسەی تاڵی
ێ دوکان ،چاوی پڕ بوو لە فرمێســک
هاوســ 
و حەسرەتی کوڕە دوورکەوتوەکانی دەخوارد.
هاوڕێیەتی؟ کەس نابێ هاوڕێیەتی کەسێکی
دیکــە بە زەمانهت بگرێــت .دەبێ بایەخی بۆ
دابنێت .چوونکوو بۆی هەیە لە کیسی بچێت.
لە کۆی ئەو وتانەی وا لە مێژوودا خۆیان
چەسپاندوە ،ئەم وتەی ڕووسۆ زۆرتر سەرنجی
ڕاکێشاوم کە «مرۆڤ بە ئازادی لە دایک دەبێ
کەچی لە هەموو شــوێنێک زنجیــر کراوە».
بەســەرهاتەکان دەریدەخەن کە ئێمە هەر بە
زنجیرکراویــی دەمێنینەوە .تەنها ڕواڵەتی ئەو
زنجیرەیە کە دەگۆڕدرێت .لینگێستۆن هیووز
لە شێعری «خەون»دا پیشانی دەدات کە ئەمە
بــەو مانا نییە کە مرۆڤی زنجیرکراو دەبێ واز
لە خەون و ئاواتەکانی بهێنێت:

هۆڵد فاست تو یوور دڕیم
فۆڕ ئیف دڕیمز دای
الیف ئیز ئەی بڕۆکن-وینگ بێڕد
دەت کەننات فاڵی.
هۆڵد فاست تو یوور دڕیم
فۆڕ ئیف دڕیمز گەو
الیف ئیز ئەی باڕێن فیڵد
فڕەوزن ویت سنەو.
توند دەست بە خەونەکانتەوە بگرە
چونکوو گەر خەون بمرێ
ژیان باڵندەیەکی باڵشکاوە
کە ناتوانێ بفڕێ.
توند دەست بە خەونەکانتەوە بگرە
چوونکوو گەر خەون نەما

ژیان دەشتێکی بێ سەمەرە
بەستوویە بە بەفر و سەرما.
کەوابوو ،خۆم لە ســەر بناغەیەک دەبینمەوە
کە پێکهاتێکە لە ئەزموونی بەنرخ ،بەسەرهاتی
تاڵ و شیرین .کە بۆ ڕابردوو دەڕوانم ،هەستێک
تێم ئەئاڵێت لە شــێوازی شێعرێکی بێکەس:
کە لێرەوە چاوی تەنیاییم ئەبڕمە چاوی یادت/
ئێستەم لە نێو دوێنێی تۆدا /وەک خۆرنشینی
پائیزێ /وردە وردە نوقم ئەبێ /هەموو جارێک
بیرم ئەچێ /ئاگری سەر غوربەتم داگرم تاکوو
نەسووتێ /وەختێ لە الی تۆ دێمەوە /کااڵنەی
چاو پــڕ دووکەڵــە و /ئەڤینێکــی بەهااڵوی
لــێ دەڕژێ| .بناغەیەکی هانــدەرە .تارەکانی
ئەو بناغەیە جێ دەســت و پێی زۆر کەســی
پێوەیە کە زۆریان ئێســتا نەمــاون .لە کاتە
ســەخڵەتەکاندا ،لەو ســەردەمەی وا کاغەز و
قەڵەم گرینگتریــن ئامرازەکانی پەیوەندی لە
نێوان مرۆڤەکاندا بوون ،ئەوە باو بوو کە کەسە
بەتەمەنترەکان لە ســەر الپــەڕەی کاغەزێک
شــێعرێک یان وتەیــەک بۆ ئێمــەی الوتر
بنووســن .سدیق وتەی ماکســیم گورکی بۆ
نووســیم :معنای واقعی زندگی در زیبایی و
نیروی تالش بسوی هدف است /و هستی در
هر لحظە باید هدفی بس عالی داشتە باشد|.
شتێک هانم دەدا بۆ بەردەوام بوون :پیرۆزبایی
پێرتــی و تاینا لــە خەباتی ژنــان وپیاوانی
کوردستان؛ دڵســۆزیی و ژیریی فەقێی الو و
یارمەتییەکانی ســوات ئابی ،سەحەر و ڕابێ،
و ژنانی تورکی هاوســێ کە لە کاتی دژواردا
سنوورەکانی ئایدۆلۆژیا و فەرهەنگ و زمان و
قەوم بە پووچ دەگرن .شتێک لە دژی زنجیر
هانم دەدا :ئەو بایەخە ئینســانییانەی وا بناغە
و پێوانــەکان پێک دەهێنن و هەموو جارێک
لە نێو تەم و مژدا ئاسۆ پیشان دەدەنەوە و مانا
بە ژیان دەبەخشن.
* .دوکتۆرای مێژوو ،مامۆستای زانکۆی سەینت ئاندرووس ،و توێژەر
لە زانکۆی خوێندنگای ئابووریی لەندەن.
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وتووێژ

وتووێژ لەگەڵ

ئیسماعیل بێشكچی
سازدانی وتووێژ :محهمهد عزهدین

ئیسماعیل بێشكچی كێیه؟
ئیسماعیل بێشكچی ،له حەوتەمین ڕۆژی مانگی
یهكی ســاڵی  ،١٩٣٩له ناوچهی ئیسكلیپی سهر
به شــاری چۆڕووم ،له خێزانێكی توركی حهنهفی
لهدایــك بووه .بچووكترین منداڵی دایك و باوكی
بــووه .حوســنووی باوكــی ( )١٩٧٨-١٨٩٩له
سهردهمی عوسمانییهكان مامۆستا بووه ،دواتر له
سییهكانی ســهدهی ڕابردوودا ،دهستی بە كاری
بهقاری کردبوو .بێشــكچی دایكــی ناوی زاهیده
بووه ( .)١٩٨٧-١٨٩٨له ماڵهوهیاندا دوو برای له
خۆی گهورهتر به ناوهكانی وهســفی و محێدین و
خوشکێکی به ناوی ساتی هەبووە.
ئیسماعیل بێشــكچی ،قوتابخانهی سهرهتایی له
مهكتهبی (عهزمی میللی و میساقی میللی) تهواو
كــردووه .دواتر بــۆ خوێندنی ناوهنــدی ،چووەتە
قوتابخانــهی (ئیســكلیپ) ،پاشــان ئامادهیی له
قوتابخانهی (چــۆروم) تهواو دهكات .بێشــكچی
ســاڵی  ،١٩٥٨بــه نمرهیهكــی بهرز له بهشــی
كارگێڕیی كۆلێژی زانسته سیاسییهكانی زانكۆی
ئهنقهره وهردهگیرێت .ســاڵی  ١٩٦٢ههمان بهش
تهواو دهكا.
یهكهم ڕووبهڕووبوونهوهی ئیســماعیل بێشــكچی
لهگهڵ كــورد ،بــۆ ســاڵی  ١٩٦١دهگهڕێتهوه؛
ئهوكاتهی وهكوو ڕاهێنەر (موتهبیق) ،بۆ كاركردن
لهالی پارێزگار و قائیمقام دهچێته شاری ئهلعهزیز.
دواتریش بــۆ بهجێگهیاندنی ماوهی ســهربازیی
ناچاری ،لهنێوان ســااڵنی  ١٩٦٤-١٩٦٢دهچێته
بهدلیس و شــهمزینان .بێشكچی لهوێ دهرفهتی
ئهوهی دهبێ ،زیاتر كورد له نزیكهوه بناسێ .ساڵی
 ١٩٦٤بێشــكچی وهكوو مامۆســتای یاریدهدهر
له بهشــی كۆمهڵناســیی زانكــۆی ئهتاتورك له
ئهرزڕووم دادهمهزرێ .ســاڵێك دواتر ،دهست به
نووسینی نامهی دكتۆراكهی لەژێر ناوی (ژێرخانه
كۆمهاڵیهتییهكانی عهشــیرهتی ئالیكانی كۆچهر)
دهكات و تێزهكهی قبوڵ دهكرێ و ،پلەی دكتۆرا
وهردهگرێ.
ئیسماعیل بێشكچی به ڕهخنهگرتن له دهوروبهره
ئهكادیمییهكانی لهسهر ئهوهی جهسارهت ناكهن

لێكۆڵینهوه و توێژینەوە لهسهر كۆمهڵگای كوردی
بنووســن ،خۆی دهست بە كارهكه دەکا و له ڕێی
چهندین توێژینهوهوه ،چهندین بهرههم دهنووسێ
و ســهرنجهكان دهخاته ســهر مژارهكــه .به پێی
بۆچوونــی ئایدۆلۆژیای فهرمــی ،گهلێك به ناوی
كورد و ،زمانێك به نــاوی كوردییەوە نییە .ئاخۆ
چۆن دهبێ كهسێك له چوارچێوهی سنوورهكانی
ئهو ئایدۆلۆژیایه دهرچووبێ؟ بۆیه دهبوو حیساب و
كیتابی لهگهڵ بكرێ!
لــه ئهنجامدا ،هــهر له چــوار دهورهی خۆی له
زانكۆ ،شــکایەتی لێ دەکــرێ .دواتر بهو هۆیهوه
لێكۆڵینــهوهی كارگێــڕی لهســهر بێشــكچی
دهكرێـــتهوه .لــه ڕۆژی بیســتی مانگی حەوتی
ساڵی  ١٩٧٠به تۆمهتی «كتێب و وتاری نووسراو
دژی دهستوور و یاســا « ...له زانكۆ دەردەکرێ و
كۆتایی به ژیانی ئهكادیمــی دێنن .له دوای ئهو
بڕیاره ،بێشكچی سهر له دادگای بااڵی كارگێڕی
دهدات .دوای پێشكهشــكردنی سکااڵکەی ،دادگا
بڕیاری ڕاگرتنی دۆســیهكهی بێشكچی له زانكۆ
دهدات ،کەچی زانســتگاكهی ئهو بڕیاره پاشقول
دەدەن .بۆیــه لــهســهرەتای ســاڵی  ،١٩٧١له
زانكــۆی ئهتاتــورك نامێنێ و دواتــر له ڕێگای
تاقیكردنهوهیهكــهوه دهچێتــه زانكــۆی ئهنقهره
و ،له كۆلێژی زانســته سیاســییهكان دهست به
مامۆستایهتی دهكاتهوه.
له ســهردهمی دوازدهی ئازاردا ،بــه پێی ههمان
دۆسیهی لێكۆڵینهوهی كارگێڕی ،ئهوجاره لهالی
فهرماندهی دۆخی ئاوارته شکایەت له ئیسماعیل
بێشــكچی دەکرێ .لهســهر ئهو بنهمایه ،لهالیهن
فهرمانــدهی دۆخــی لهنــاكاوی دیاربهكــرهوه،
دۆســیهی لێكۆڵینهوهی بهرانبــهر دهكرێتهوه و
بڕیاری دهســتگیركردنی غیابی بــۆ دهردهكرێت.
ل ه ڕۆژی نۆزدەی مانگی شهشــی ســاڵی ،١٩٧١
بێشــكچی دهســتگیر دهكرێ .لهوێ دهمێدا ،له
كۆلێژی زانســته سیاســییهكان بوو .بۆیه دوای
دهســتگیركردنی لهناو حهرهمی زانكۆ ،ڕاستهوخۆ
دهنێردرێتــه دیاربهكــر و لهوێ لهگهڵ ســهدان
دهستگیركراوی كورد ،دهچنه بهردهم دادوهر.
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لەو کاتەوە ،بێشــكچی نزیكــهی  ٣٧پهڕتووكی
نووسیووه و باڵوی كردوونهوه.
دوای ئــهوهی بۆ یهكهم جار دهســتگیر دهكرێ
و دهخرێتــه زیندانەوە ،هەتــا دوا زیندانیكردنی،
زیاتر له  ١٧ســاڵ له بهندیخانه بــووە .هاوکات
سهدان دۆســیهی دادگایی كردنی بۆ کراوەتەوە،
به شــێویهك كه بووهته نموونهیــهك بۆ ههموو
كهسایهتییه زانســتییەکان له جیهاندا .سهرباری
ئهو زوڵمهی لێی كراوە ،ســهری بۆ هیچ الیهنێك
شــۆڕ و نهوی نهكردووە و له ڕێگای زانست الی
نــهداوە .ههر وهكــوو مرۆڤێكی زانســتی ماوه و،
ئهمڕۆش خاوهنی ههمان ههڵوێســت و بۆچوونی
خۆیهتی.

ســەرەتا ســپاس بۆ ئەو کاتەی بە
ئێمەت دا ،دهمهوێ بڵێــم ،لهبهر ئهوهی ئهو
گۆڤاره لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەردەچێت
و ،بــۆ ئەوەی زیاتــر مێژووی ئێــوە بزانین،
دڵخۆش دەبین ئەگەر باســی ســهرهتای ئەو
کاتانەمان بۆ بکەیت کە کورد و کوردســتانت
ناسی؟
لە فاکهڵتی زانستە سیاسییەکان لە
)١٩٦٠
(ســاڵی
ئهنقــهره
ڕەوانــەی
خـــــــــوێندکاران
ویالیەتەکان دەکران ،لە ویالیەتەکان لەالی والی
و قایمقــام خولیان دەبینی و لهوێ فێر دەکران.
ساڵی  ١٩٦١بوو ،منیش چوومە شاری خارپێت
و لە شــارەکانی قەرەقووچان و کابان و باســکی
لەگــەڵ قایمقامــەکان ســەردانی گوندەکانمان
دەکــرد ،کاتێــک کێشــەیەک دەبــوو ،لەوێ
گوندنشــینان باســی ئاریشــهكانیان بۆ قایمقام
دەکــرد و ئهویش ڕاوبۆچوونــی خۆی له رێگای
وهرگێــڕهوه پــێ دەگوتن .لە کاتێکدا ســااڵنی
 ١٩٦٠و  ١٩٦١پڕۆپاگاندەیەکــی توند لە دژی
کورد هەبوو ،پێیان دەگوت «هەموو کەس تورکە،
بۆیــه دەبێ هەموو کەس تورکــی بزانێت» بۆیه
فشــارێکی زۆر هەبوو .بۆ نموونە ،لە زانکۆکان و
دادگاکان و دامهزراوهكانی دەوڵەت پشــتگیریی
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ئەو ڕوانینەیان دەکرد .لە میدیا زۆر پڕۆپاگاندە بۆ
ئەمە دەکرا کــە کورد نییە ،زمانی کوردی نییە،
نەتــەوەی کورد نییە .ههموو كهس لە ئاســیای
ناوەڕاســتەوە هاتووە ،بەشێک لەوانەی لەوێیەوە
هاتوون ،لە شــاخەکانن و تورکی شاخین و نابێ
پێیان بڵێن کــورد و هەموویان تورکن .لەوێ بۆ
یەکــەم جــار وەرگێڕێکم بینی کــە قایمقام و
گوندییەکان له ڕێگهیهوه پێکەوە قسەیان دەکرد.
لهوێوه بــۆ یەکەم جار کــورد و زمانی کوردیم
ناسی .ساڵی  ١٩٦٢لەوێ خوێندنم تەواو کرد ،لە
جێگەی وەزارەتی ناوخۆ دەمویست لە وەزارەتی
خوێندنی بااڵ و لــە زانکۆ کار بکەم ،ئهوهبوو لە
زانکۆی ئاتاتورک لە ئەرزەڕوم دەستم بەکار کرد.
لەوێــوە زیاتر کوردم ناســی .ســاڵی  ١٩٦٣لە
مانگەکانــی هاوین چوومە هەکاری ،ئەو کات لە
باشــوور بە ڕێبەرایەتیی مەال مســتەفا بارزانی
خەباتێک هەبوو ،تورکیــا هەوڵی دەدا ڕێگە لەو
شۆڕشــه بگرێــت ،لەوە دەترســا ئــەو خەباتە
بگوازرێتــەوە بۆ نــاو واڵتهكهی ،بۆیــە هەوڵی
ڕێگریکردنی دەدا .لە ساڵی  ١٩٦٠کە کوردەکان
لەگەڵ عێراق شــەڕیان دەکرد ،دوای ڕووخانی
کۆمــاری کوردســتان و چوونی مەال مســتەفا
بارزانــی لەگــەڵ پێشــمەرگەکان بۆ رووســیا،
بارودۆخێکی وهها هەبوو .توركیا دەترســا ،ئەگەر
گوشــارەکانی حکومەتی عێراق لەســەر کوردان
زیاد بێت ،ئەوان لە ســنوورەکان بپەڕنەوە و ،بۆ
ڕێگریکــردن لــە تێپەڕاندنــی ســنوور ،هێزی
پشتیوانی ڕەوانەی سەر سنوورەکان کرابوو ،ساڵی
 ١٩٦٣بــوو کە ئەو هێزە پشــتیوانییە بۆ ماوەی
چوار مانگ و نیو لە هەکاری و شەمزینان مانەوە.
لەوێ دەرفەتی ئەوەم هەبوو کە زیاتر کوردەکان
بناســم .بۆ نموونە ،من جێگری ئهفســهر بووم.
فەرمانــدەی دەســتەیەکی  ٨کەســی بووم ،بۆ
کەشــف دەچووینە سەر ســنووری شەمزینان،
لەسەر سنووری عێراق و تورکیا چاالکی هەبوو،
ڕۆژێک سنوورم تێپەڕاند.

بێئەوەی ئاگادار بیت؟
ساڵی بیست و چوارەم
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بەڵێ بەهۆی نەبوونی زانیاری بوو .ئەو
کاتە بەردی سەر سنوور هەبوو ،پێنج
ســەد بۆ هەزار مەتر بەردی سنوور
هەبوو زۆر دیار نەبوون .ئێمە بە هەڵە ســنوورمان
تێپەڕاندبــوو و پێشــمەرگەکان ئێمەیان ڕاگرت.
یازدە کەس بووین ،هەندێک قســەیان کرد ،هیچ
تێنەگەیشتین .کەســێک لەنێو ئێمە گوتی بەڕێز
مالزم من دەتوانم قســە بکــەم ،خەڵکی ناوچەی
ئالپاچای قارس بوو .منیش گوتم قسە بکە .زۆر بە
ئاسانی قسەیان کرد ،کەسێکی ناوچەی ئالپاچای
قارس و ناوچەی ســیدەکان کە دووریی نێوانیان
 ١٥٠کیلومەترێک دەبێت ،زۆر بەئاسانی قسەیان
دەکرد .لەنێو ماڵێکی ئالپاچای و پێشــمەرگەکان
زۆر بەئاســانی گفتوگۆ دروســت بــوو .ئەو کاتە
گوتبوویــان کــە ســنوورمان تێپەڕانــدووە و
تێگەیشتین ،لە کاتێکدا کە لە ئهنقهره دەیانگوت
کورد نییە ،کوردەکان لە یەکتر تێناگەن .کوردێکی
ئەم بەری چیا لە کوردێکی ئەو بەری شــاخەکان
تێ نــاگات ،ئاوەیان دەگوت لە ئهنقهره دەیانگوت
تورکییــە ،عەرەبییــە ،قەفقازییــە ،لــە کاتێکدا
کەســێکی ئالپاچای و پێشــمەرگە زۆر بەئاسانی
قســەیان دەکرد .ســاڵی  ١٩٦٣بوو ،ئێســتا لە
مێشــکی ئێــوەدا پرســیارێکی زۆر گرنگ هەیە،
دەتانەوێت لێــی بکۆڵنەوە و لە ئاکامدا بیری لێ
بکەنەوە.

لــــــــەوێ ناسیاوییەک لەگەڵ
کوردەکان دروست بوو ,ڕووبەڕووبوونەوەیەک
بوو .مامۆستا دەمەوێ پرسیارێکی دیکە بێنمە
گۆڕێ ،کوردســتان کۆڵۆنییەکی نێودهوڵهتی,
کتێبێکی ئێوەیە .ناوێکە زۆر بەکار دێت ،ئەو
داگیرکارانەی دەتەوێ بیانناســێنی ،واڵتانی
جیهانن یان مەبەستتان ئیران ،عێراق ،سوریا
و تورکیایە؟
ئــەم پرســیارە پەیوەندییەکــی زۆر
نزیکــی بــە کێشــەی کــورد و
کوردســتانەوە هەیە ،پرســی کورد

چییە ،کێشــەی کوردســتان چییە؟ من زۆر لە
نزیکەوە کارم لەســەر ئەوە کــردووە ،ئەوەی پێی
گەیشــتووم ،لە ساڵی  ١٩٢٠لە کۆمەڵەی گەالن،
مافی کوردان بۆ دامەزراندنی دەوڵەتی ســەربەخۆ
زەوت کرا و کوردستان پارچەپارچە کرا ،لەت کرا،
بەشبەش کرا ،دابەش کرا .کێشەی کورد ئەمەیە،
کێشــەی کوردســتان ئەمەیە ،بە گشتی دەڵێن
کــوردەکان داگیر کــراون (کۆڵۆنــی)ن .دەڵێن
کۆڵۆنیی تورکیان ،کۆڵۆنیی ئێرانن ،هیی عێراقن،
هیی ســوریان .بە کوردەکان دەڵێــن داگیرکراو،
لەالی کوردەکان کوردســتان داگیــر کراوە ،لەو
کتێبەی ئێوەشدا باستان کرد ،وا هاتووە.
لە ڕاســتیدا کوردســتان داگیرکــراو (کۆڵۆنی)
نییە .دەمەوێ ئاوا بڵێــم خۆزگە داگیرکراو بووبا،
کوردستان وەکوو واڵتێکی داگیرکراو بووایە.

بارودۆخێکی جیاوازتری دەبوو؟
وا نییە ،داگیرکراویش نییە ،ئەمەش
بەو واتایە دێت کە کۆڵۆنییەکان چۆن
دروست بوون ،بۆ نموونە لە ئەمریکا،
لە ســەدەی  ١٦لە ئەمریکا و ئەورووپاوە دەچنە
ئەفریقا ،ســەرەتا هۆڵەندییەکان و دانماڕکییەکان
چوونــە ئەفریقــا ،دواتــر ئیســپانییەکان و
پرتوگالییــەکان چوونە ئەفریقــا ،ئەوان هەندێک
کەرت و ناوچەی دیاریکراوی ئەفریقایان کۆنتڕۆڵ
کرد.
ئەو شــوێنانەی بۆیان چووبــوون ،کۆنتڕۆڵیان کرد،
دواتر لە سەدەی  ١٨ئینگلیزەکان و فەڕەنسییەکان
چوونــە ئەفریقــا ،دواتــر لــە چارەکــی کۆتاییی
سەدەی  ١٩و لە ســااڵنی هەفتاکاندا ئاڵمانییەکان
و ئیتاڵییــەکان بەو شــێوەیە ئەفریقایــان بە کردار
دابــەش کــرد .هەر کەســێک دەیەویســت ئەو
ناوچەیەی کۆنتڕۆڵی کــردووە ،فراوانتری بکات .لە
الیەکــی دیکەوە ئەوەی دەگاتە ئۆقیانووســەکان و
کۆڵۆنییەکان شــەڕیان بووە لەگەڵ پرتوگالییەکان،
دەیانویســت ئەو ناوچەیە فراوان بکــەن ،لە کاتی
هەوڵدان بــۆ فراوانکردنی لەگــەڵ داگیرکراوەکان
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(خەڵکی خۆجێیی) ناکۆکی و رێکنەکەوتن دروست
دەبــێ .لە ســاڵی  ١٨٨٦کۆنگرەیەکیان بەســت و
لەو کۆنگرەیەدا ئینگلیز ،فەڕەنســا ،ئەڵمانیا ،ئیتالیا،
پرتوگال ،ئیســپانیا و بەلجیکییــەکان کۆ بوونەوە و
ئەو شــوێنانەی کۆنتڕۆڵیان کردووە ،بردیانە ســەر
کاغەز ،واتا ڕێک کەوتن .بە پڕاکتیکی لەســەر ئەو
ناوچانــەی کۆنتڕۆڵیان کردووە ،ڕێــک کەوتن .بۆ
نموونە کۆمەڵێک واڵت بە ناوی کینیا ،تانزانیا ،غانا،
سەنیگال ،زامبیا دروست بوون ،ئەو واڵتانە دامەزران
و سنووری هەر واڵتێک دیاری کرا ،بۆ نموونە کینیا
بوو بە بەشــی ئینگلیز یان ســەنیگال بوو بە هیی
فەڕەنسا ،هەر کۆڵۆنییەک سنووری خۆی هەبوو.

وای نییە.

چووزانــم کۆمــاری تورکیا ،عێراق و ســوریا کە
بەشێكی دیاریکراوی کوردستان لەژێر دەسەاڵتی
ئەواندایــە ،بەڕێوەی دەبەن .بەاڵم ئەمە تا کۆتایی
بەو شــێوەیە دەبێت ،تا کۆتاییــی خاکی تورکیا،
عێراق و ئێران دەبێ ،واتا ســنوور و شــت نییە.
پێویســتە لەمە تێبگەین ،لــە واڵتانی کۆڵۆنیالیدا
سنوور دیاری کراوە.

نییە.
ـ کۆڵۆنی نییە.

بەاڵم کوردســتان هیچ سنوورێکی

ئەو خەڵکانەی لەنێو ئەو ســنوورانەدا
دەژیان ،بۆ نموونە ئەوانە ئینگلیز نین،
فەڕەنســی نین ،بــەاڵم ئینگلیزەکان
ئەوێیــان بەڕێوە دەبــرد ،فەڕەنســییەکان ئەوان
بەڕێــوە دەبــەن ،بــەو واتایــە دێت کــە بڵێن
ئینگلیزەکان کینیا بەڕێــوە دەبەن .بەاڵم کاتێک
توانییان لە ڕووی ئابووریی و کلتوورییەوە خۆیان
بەڕێوە بەرن ،ســەربەخۆیی دەدەنــە ئەو واڵتانە.
کۆڵۆنییەکان بەم شێوەیە دروست بوون ،لە ساڵی
 ١٨٨٦واتــا ئــەو ناوچەیــە تــا کۆتایــی هیی
ئینگلیزەکان نابێ ،ئینگلیــزەکان لە کاتێکدا ئەو
ناوچەیــە بەهێــز دەکەن ،ســوود لە ســەرچاوە
سرووشــتییەکانی وەردەگرن .بــۆ نموونە چای و
خورما بەرهەم دێنن ،نەوتەکەی بەکار دێنن ،ئەو
شــتانەی هەناردەی بازاڕەکانــی جیهان دەکەن،
بەرهەمــی دێنن .ســەرچاوەی سروشــتیی زۆر
دەوڵەمەندیان هەیە ،ئینگلیزەکان و فەڕەنسییەکان
ڕێککەوتنێکی بەم شێوەیەیان هەبوو ،بەاڵم ئەمە
لە کوردســتان نابینرێت ،کوردستان لەت کراوە،
پارچەپارچە کراوە ،دابەش کراوە .کوردیش نییە و
کوردســتانیش نییە ،واتە لەسەر کاغەز کوردیش
نییە ،کوردســتانیش نییە .لێــرەوە بە ئێران یان
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لەبەر ئەمەیە کوردســتان کۆلۆنی

تایبەتمەندییەکانی نییە.
نییەتــی .زۆر لــە کۆڵۆنــی خوارترە،
کۆڵۆنــی قەوارەیــە ،بــۆ نموونــە
کۆڵۆنییەکانی ئینگلیز پێیان دەگوترێ
کینیــا ،زیمبابوە .دوای شــەڕی دووەمی جیهانی،
نەتــەوە یەکگرتــووەکان ســەربەخۆیییان دایــە
کۆڵۆنییــەکان .نەتــەوە یەکگرتــووەکان ١٤ی
سەرماوەزی  ١٩٦٠بە بڕیاری  ٥١٤سەربەخۆیییان
دایە کۆڵۆنییەکان .دوای شەڕی دووهەمی جیهانی،
واتا کۆڵۆنییەکان بەو سنوورانەیانەوە سەربەخۆیییان
وەرگــرت ،لە ئەفریقا تەنیا چــوار واڵت لە ڕێگەی
خەباتی چەکدارییەوە ســەربەخۆیییان بەدەست
هێنا .دەزانن کە جەزاییر لە ساڵی  ١٩٦٠-١٩٥٤و
لە سااڵنی  ١٩٧٣و  ١٩٧٤کۆڵۆنییەکانی ژێردەستی
پرتــوگال لــە ڕێگــەی خەباتــی چەکدارییــەوە
ســەربەخۆیییان وەدەســت هێنا .بەاڵم ئەمڕۆ لە
ئەفریقــا  ٥٧دەوڵــەت هەن ،ئــەو دەوڵەتانەی تا
ســااڵنی هەزار و نۆســەد ،تا شــەڕی دووهەمی
جیهانی کۆڵۆنی بوون و ،ســنوورەکانیان دیاریکراو
بوو .ئەوان بەو سنوورانەوە سەربەخۆیییان وەرگرت،
واتە دوای ئەوەی بوونە واڵتی ســەربەخۆ ،لەنێوان
واڵتان شــەڕی گەورەی چەکداری ڕووی نەدا کە
بڵێن واڵتی تو گەورەیە و هیی من بچووکە ،شتی
وا نەبــوو .تەنیــا لــە (ناوچەکانــی ژێردەســتی
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پرتوگالییەکان) لەو ســنوورانە شــەڕ و پێکدادان
ڕووی دا .بەاڵم لە کوردســتان ئەمە نابینین .کورد
نییــە ،کوردســتانیش نییە .بۆ نموونــە لە لۆزان،
گرنگتریــن بابەتی لــۆزان کوردســتان بوو ،بەاڵم
کوردیش نەبوو .دەربارەی کورد قســە دەکرا ،بەاڵم
ئینگلیزەکان ،فەڕەنســییەکان ،تورکەکان و ئیران
نوێنەریــان هەبــوو .ئەمانە دەربارەی کوردســتان
قسەیان دەکرد ،بەاڵم کورد نوێنهری نەبوو.

مامۆســتا دەمەوێ ئەمە بپرســم
بۆ ئەوەی ئــەم داگیرکارییە لە چوارپارچەی
کوردســتان کۆتایــی پێ بهێنرێــت ،ئەرکی
ڕۆشنبیرانی کورد چییە؟
ســەرەتا دەبــێ زانیــاری دەربارەی
لەتکــردن و پارچەکردن کۆ بکەنەوە.
ئەمــڕۆ  ٥٠ملیــۆن کــورد هەیە و
لەوانەشە زیاتر بن .لەبەر ئەوەی لە هیچ واڵتێکدا
نە لە ئیران ،عێراق ،سوریا و تورکیا سەرژمێرییەکی
ڕاست و دروست لەبەر دەست نەبووە.

بەڵێ.
بە بڕوای من هۆکاری ئەنجامنەدانی
ســەرژمێری ئەوەیــە کە دەترســن
ژمارەی کــورد زیاتر بێت ،بۆ نموونە
پێنج ملیۆن ،بەاڵم لەوانەیە ئێستا  ١٠ملیۆن بێت،
واتا لە ترسی ئەوەی نفووسی کورد زیادتر دەبێت،
سەرژمێری ناکەن ،ئێمە بەردی گەورە هەڵدەگرین
و دەڵێیــن پەنجا ملیۆن ،شەســت ملیۆنین .دوو
هەفتــە دەبــێ لێکۆڵینەوەیەک کــراوە و دەڵێن
لەوانەیە  ٧٠ملیۆن بێ.

لە سەرانسەری جیهان؟
واتا بەگشتی دەڵێن ژمارەی نفووسی
کورد لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت ٧٠
ملیۆن کەسە.

ڕاستە ،بەڵێ مامۆستا.

کەسی.

بگەنــە ئــەو بڕوایــەی بڵێــن کــە
پارچەپارچــە ناکرێن ،دابەش نابن و،
بە شێوەیەک کە بڵێن تۆ  ٧٠ملیۆنی

وای دابنێین.

نییە.

وای دابنێن  ٧٠ملیۆن کەسی ،بەاڵم
تۆ لە ئاستی نێودەوڵەتیدا نی ،پێگەت
نییە ،لە نەتەوە یەکگرتووەکان ناوت

ئااڵت نییە.
ـ لە کۆنفڕانسی ئیسالمی ناوت نییە.

نییە.
لە کاتێکدا تۆ  ٦٠ملیۆن کەســی ،بۆ
نموونە واڵتانی کەنداو وەک ،کوەیت،
قەتــەر ،بەحرەیــن ،ئیماڕاتــی
یەکگرتووی عەرەبی ،هــەر یەک لەوانە ملیۆنێک
دەبن ،دوای شــەڕی دووهەمی جیهانی دروست
بوون .بۆ نموونە یەکێتیی ئەوروپا هەیە.

بەڵێ.
یەکێتیــی ئەورووپا  ٢٧ئەندام بوون،
بــۆ نموونە لــە یەکێتیــی ئەورووپا،
قوبرس.

لۆگزامبۆرگ.
قوبرس ،لۆگزامبۆرگ ،ماڵتا ،زۆربەی
ئەو واڵتانە نفووســیان یەک ملیۆنە،
یان یــەک ملیۆنیش نابــن ،هەر وا
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بێتەوە ،ســتۆنیا ،لیتوانیا ،التڤیــا و زۆر نموونەی
دیکــە هەیە لەو  ٢٧ئەندامە کە نفووســیان زۆر
کەمە .ملیۆنێک ،دوو ملیۆن و ســێ ملیۆن ،چوار
ملیۆن ،بەاڵم تۆ پەنجا ملیۆن یان زیاتر لە پەنجا
ملیۆنی ،کەچی ناوت نییە .کوردەکان پێویســتە
ئەمە بزانن و ئاگاداری ئەمە بن.

مامۆستا شتێکی دیکەش هەیە.
تو لەســەر ڕووبەری زەوییەکی بەم
فراوانییــە دەژی ،ئەوەندە نفووســت
هەیە ،ناوت نییە .واتە ئەوە ناحەقییە
کە لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکاندا هەیە.

شــتێکی دیکــەش هەیە مامۆســتا
کە لە نەتــەوە یەکگرتووەکاندا ،عەرەب وەکوو
پێکهاتەیەکی ئەتنیکی  ٢٣دەوڵەتی هەیە و ٢٣
نوێنهری لەوێ هەیە ،بەاڵم کوردەکان نییانە.
کــوردەکان نییانــە .تەماشــا کە ،بۆ
نموونە لە کۆنفڕانسی ئیسالمیدا ٢٣
دەوڵەتــی عەرەب هەیە ،میســریش
دەوڵەتێکــی عەرەبییــە ،نزیکــەی  ٥٠دەوڵەتی
ئیسالمی هەیە کە زۆربەیان نفووسیان لە ژمارەی
گشــتیی کورد کەمترە .بۆ نموونــە لە یەکێتیی
ئەورووپــاش مەگــەر تەنیــا ئاڵمانیا ،فەڕەنســا
،ئینگلتەرا ،ئیســپانیا و هەروەها ئیتالیا و پۆلەندا
بەقەدەر کورد نفووســیان هەبێ ،بــەاڵم واڵتانی
دیکە ژمارەی دانیشــتووانیان لە ژمارەی نفووسی
کورد کەمترە.

باشــە ،مـــامـــــــۆستا تــۆ
لێکۆڵینەوەیەکت دەربارەی دێرسیم هەیە ،لە
توێژینهوهكهتدا باسی گۆڕینی ناوی شارەکە بۆ
کوردی و کێشــەی ناسنامەی عەلەوییەکان و
سەرهەڵدانی شێخ ڕەزا و شەڕی لەگەڵ تورکیا
دەکەیت ،کەچی سەرەڕای ئەمانە دەبینین کە
لەوێ پارتە کۆمۆنیستەکان دەتوانن دەنگێکی
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زۆر بەدەست بێنن ،ئەمە چۆن لێک دەدەیەوە؟
بەڵــێ ،لــەوێ کەمیــی زانیاریــی
نەتەوەیی هەیە ،بابەتەکە کەمبوونی
زانیاریی نەتەوەیییە .نەتەوەی کورد
کە کوردســتان واڵتەکەیەتی ،زانیاریی کەمە ،ئەو
زانیارییە کەمانە ،لە باشووریش وایە .لە کوردستانی
باشوور بەو شــێوەیە ،چەندین شەڕ ڕوویان داوە،
زۆر شــەڕی گران ڕووی داوە و باجی زۆر قورس
دراوە .بۆ نموونە ساڵی  ١٩٨٨هەڵەبجە کیمیاباران
کرا ،بەاڵم ئەمە نەیتوانیوە ببێتە هۆی فراوانبوونی
هەســتی نەتەوەیی لەنێو کوردەکان ،لە باشوور و
باکووریش هەر بەو شێوەیەیە.
زۆر باشە مامۆستا ،مادام بارودۆخەکە
بەم شــێوەیەیە ،گرنگیی زمانــی کوردی لە
هەموو بەشەکانی کوردستان چییە؟
زمانــی کوردی زۆر گرنگە ،بۆ نموونە
لــە تورکیا لــە کاتــی دامەزراندنی
کۆمارەوە لــە  ١٩٢٠هەوڵ دەدرێت
کوردی لەنێو ببرێت و ،کوردەکان بە زمانی تورکی
پەروەردە بکرێن ،سیاســەتی دەوڵــەت بۆ کورد
ئەمەیــە .بــۆ ئــەم مەبەســتەش گوندەکانیــان
ســووتێنراون و ڕووخێنــراون .کاتێک گوندەکان
ڕووخان ،تو دەچییە ڕۆژئاوا و دەچییە ئیستەنبوڵ،
ئانــکارا و ئیزمیر .بیرۆکەی دەوڵەت ئەوەیە ،کورد
لەوێ دەتوێتەوە ،کــوردی لەبیر دەکات و فێری
تورکی دەبێت.

هەر واشی لێهات.
بێگومان هەربۆیە سیاسەتی بنەڕەتیی
دەوڵەت ئەوەیە کوردی لەنێو بەرێت،
ئێمەش دەڵێین پێویستە کوردەکان
بەمە بزانن و لەناو خۆیاندا پەرە بە زمانی کوردی
بدەن .لەنێو یەک خێزان دەبێ بە کوردی قســە
بکــەن ،دەبێ منــدااڵن فێری کــوردی ببن ،لە
دیاربەکــر لە ئانکارا .ئەمە دەڵێین ،ئەگەر وە نەبێ
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سیاســەتی دەوڵەت لەنێوبردنی زمانی کوردی و،
لەبیرکردنی کوردییە.

کــورد لەبەرانبەر ئەو سیاســەتەدا
دەبێ چ هەڵوێستێکی هەبێت؟
دەبێ بــە کــوردی بژیــن ،لەگەڵ
منداڵەکانیان بە کوردی قســە بکەن،
فێری کــــوردییان بکەن.

زۆر باشــە ،مامۆســتا دەمــەوێ
پرســیارێکی دیکە بکەم کــە پەیوەندی بەم
پرســیارەوە هەیــە .لە ســاڵی  ٢٠٢٢داین،
هەندێک لە ڕۆشــنبیران و نووسەران دەڵێن
چیتر بــاوی دەوڵەتی نەتەوەیــی نەماوە ،بۆ
کوردان دامەزراندنــی دەوڵەتی نەتەوەیی لە
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت کارێکی زۆر سەختە،
باشــترە لەنێو دەوڵەتێکدا ،وەکوو هەندێک لە
دەوڵەتانــی یەکێتیی ئەورووپــا ببن بە یەک
دەوڵەت ،بیرکردنەوەی تۆ لەم بارەیەوە چییە؟
ئەوەی دەڵێی ڕاست نییە ،قسەی تۆ
بۆ ڕاست نییە ،ســەیر کە یەکێتیی
سۆڤیەت(شــۆڕەوی) لە ساڵی ١٩٩٠
هەڵوەشــایەوە ١٥ ،دەوڵەتــی لێ دروســت بوو.
یۆگۆســاوی لە ســاڵی  ١٩٩٠پارچەپارچە بوو،
مەکەدۆنیا  ،ســڕبیا ،هرواتســتان (کرواســی) و
ئیســلوانیا و  ...هتد دروســت بــوون واتا چەند
دەوڵەت دروست بوون.
دەمەوێ ئەمە بڵێم کە دەوڵەتی نەتەوەیی کۆتایی
نەهاتــووە ،بۆ نموونــە لە ئەفریقا لەو ســااڵنەی
دواییدا سوودان دروست بوو.

شوێنی دیکەش هەن.
واتا ئەو مودێلە هیشــتا بەکار دێت،
هێشــتا هەموو الیەک دەیانەوێ ببن
بە دەوڵەت.

ئــەو پرســیارەی لە ئێــوەم کرد،
هەندێک جار پارتە سیاســییەکانی باشــوور
و باکوور و ڕۆشــنبیران باس لــەو بیرۆکەیە
دەکــەن ،بەاڵم ئێمە دەزانیــن بیرکردنەوەی
مامۆستا ئیسماعیل لەو بوارەوە دروستکردنی
دەوڵەتێکــی نەتەوەیییــە و ،دەبــێ ئەمــە
گرنگترین کاری کوردان بێــت ،لەم بوارەوە
لەنێــوان هەدەپــە و بیرکردنەوەکانی ئێوەدا
هێچ ناکۆکییەک دروســت دەبێ؟ دروســت
بووە؟ بیرکردنەوەتان جیاوازە یان نا؟
جیاوازە ،زمان بۆ کوردان زۆر گرنگە،
لە ڕوانگەی سۆسیۆلۆژییەوە زمان زۆر
گرنگــە ،خاوەنــی زمان بــوون زۆر
گرنگە ،هەبوونی دەوڵەت گرنگە .ئێمە دەڵێین ٥٠
ملیۆنین ،پێویســتە ئــەم  ٥٠ملیۆنــە دەوڵەتی
هەبێت .ئەگەر لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست دەوڵەتت
نەبێ ،ناتوانی قەبرستانێکیشــت هەبــێ ،ناتوانی
موزەخانەیەکت هەبێ .بــۆ نموونە لە دەوروبەری
سێرت گۆڕستانێک تێک درا .لە شەڕی پەکەکە و
دەوڵەت گۆڕســتانێکیان تێک دا .خاکیان بردبووە
ئیستەنبۆڵ ،لە ئیســتەنبۆڵ ڕێگەیەکیان دروست
دەکرد ،دەیانویســت ئەو ڕێگەیە فراوان بکەن .لە
ســێرتەوە خاکیــان هێنابووە ئیســتەنبۆڵ ،واتە
گۆڕســتانێکیان تێک دابوو ،ئێسکوپرووســکیان
بردبووە ئیستەنبۆڵ و بێتۆنیان بەسەردا کردبوون.
واتە ئەگەر دەوڵەتێكت نەبێ ،گۆڕستانیشت نابێ و
ناتوانی خانوو دروســت بکەی ،هەربۆیە دەوڵەت
زۆر گرنگە.

باشــە لــە هەمــوو بەشــەکانی
کوردستان.
لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی نێویشــت
نابێ ،لە ئاســتی نێودەوڵەتیدا باسی
ملیۆنــان کەس دەکەیــن .لە ئێران،
عێــراق ،ســوریا و تورکیــا نابــێ ،لــە نەتەوە
یەکگرتووەکان و کۆنفڕانســی ئیسالمی پێویستە
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کورسیتان هەبێ ،ناوتان هەبێ .هەربۆیە دەبێ بەم
شێوەیە بێ.

مامۆســتا بە پێی ئەو قسانەی تو
بــێ ،هەنگاوی پارتە سیاســییەکانی چوار
پارچەی کوردستان وەکوو پەکەکە ،پارتی
و یەکێتــی بۆ پاراســتی زمانی کوردی و
نەتەوەی کورد چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
ئێمە بەردەوام باسی ئەوە دەکەین
کە لە ســااڵنی  ١٩٢٠کوردستان
پارچەپارچە ،لەت و دابەش کراوە،
پێویســتە کوردەکان زانیارییان لەســەر ئەمە
هەبێ و لەم خاڵەوە سیاســەت بکەن .تەنانەت
دەتوانین بڵێین کاتێک بیر لە ســااڵنی ١٩٢٠
دەکەینــەوە ،مافی میللەتان بــۆ دیاریکردنی
چارەی خۆنووســین شــتێکی وا هەیە ،مافی
چارەی خۆنووسینی نەتەوەکان ،ساالنی ١٩٢٠
ئەو سەردەمەیە کە یەکەم جار ئەم شتە تێیدا
ڕووی داوە .لە باکووری ئەفریقا ،لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت و ڕۆژهەاڵتی ئاســیا ،باشــووری
ڕۆژئاوای ئاسیا ،ئەو سەردەمەیە کە ئەمە یەکەم
جار ڕووی داوە .بۆ ئــەوەی ئەو واڵتانە بتوانن
ئەمە بەدەســت بێنن ،هەوڵێکی زۆر دراوە ،بۆ
نموونە لە یەکێتیی ســۆڤیەت لە ســەردەمی
(ستالین ترۆچکی) و لە ئەمریکا لە سەردەمی
ســەرۆکایەتیی ڕۆزڤێلــت ،نەتــەوەکان بــۆ
دیاریکردنی مافــی چارەنووســی خۆیان زۆر
هەوڵ دەدەن .لەو قۆناغەدا دەبینین کوردستان
لەت ،پارچەپارچــە و دابەش کراوە .دەمەوێت
ئەمە بڵێم پێویســتە کوردەکان لەمە تێبگەن،
تێگەیشتن ئەوەیە کە بڵێیت ،بۆ ئەم ناحەقییە
بەرانبەر بە ئێمە کراوە ،واتە چ کەموکووڕییەکمان
هەیە کە دەوڵەتــەکان بەرانبەر ئێمە بەکاری
دێنن و لەتــی دەکەن .پارچەپارچەی دەکەن،
دابەشی دەکەن و ناسنامەکەمان لەنێو دەبەن.
ســەرەڕای هەبوونــی ئەو نفووســە زۆرە ،ئەو
ڕووبــەرە فراوانــە ،بۆ نــاوی ئێمە لــە نەتەوە
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یەکگرتووەکان نییە .پێویســتە لەمە تێبگەن،
کاتێک لەمە تێگەیشتن ،هەر کاتێک کوردێک
لە ئێــران ،عێــراق ،تورکیــا و ســوریا لەمە
تێگەیشــت ،دروســتکردنی پەیوەنــدی و
لێکتێگەیشتن و قسەکردن ئاسانتر دەبێت.

زۆر باشــە مامۆســتا ،دەمــەوێ
چەند پرسیارێک ســەبارەت بە باکوور لێ
بکەم ،تو پێشــتر لە نووســینەکانی خۆتدا
دەربارەی ئۆجەالن ئــاوات گوتووە .ئەگەر
هەڵە بووم تکایە بۆم ڕاســت بکەوە ،لەبەر
ئەوەی ئۆجــەالن لــە بەندیخانەیە ،پارتە
کوردییەکانی باکوور ،نابێ بە قســەی ئەو
بکــەن ،دەبێ بە قســەی ئەوانە بکەن کە
لە دەرەوەن ،لەبەر ئەوەی لە بەندیخانەیە.
کەســێک لە بەندیخانە بکرێــت ،ئیرادە و
بیرکردنەوەیەکی ئازادی نابێت ،لەم بارەوە
پارتە کوردییەکان بۆ دواڕۆژی کورد دەبێ
چی بکەن؟
شــتێکی زۆر ئاشــکرایە ،کــورد
خاوەنــی نفووســێکی فراوانە و لە
واڵتێکی فراواندا دەژین ،بەاڵم ئەم
واڵتە لەت ،پارچەپارچە و دابەش کراوە .دەڵێن
کوردســتانی ئێــران ،کوردســتانی عێــراق،
کوردســتانی ســوریا یان دەڵێن کوردستانی
تورکیــا ،لــە کاتێکــدا دەبێت کوردســتانی
کــوردەکان بێت .بەاڵم ئەمــە نییە ،هەر لەبەر
ئەوەیە کە دامەزراندنی کوردستان گرنگە ،ئێوە
لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت ٥٠ملیۆن کەســن،
بەاڵم لە نەتــەوە یەکگرتووەکاندا ناوتان نییە،
پێویســتە بیر لەوە بکەنەوە .پێویستە کورد بیر
لەمە بکاتەوە کە چۆن ئەم ناحەقییە بەرانبەری
کــراوە .ئــەم ناحەقییە چۆن تا وەکوو ئێســتا
بەردەوامــە ،کاتێــك کــورد لەمــە تێبگات،
پەیوەندییەکانیــان لەگەڵ یەکتر باشــتر پەرە
دەســتێنێت ،کوردەکان دەبێت یەکتر قەبووڵ
بکەن ،نابێ باج بدەنە دەوڵەت.
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واتــا کــوردەکان دەبــێ یەکتر
قەبووڵ بکەن نەک دەوڵەتانی دیکە.
ـ بەڵێ.

زۆر باشــە مامۆســتا ،تــو
عەبدوڕەحمانی قاسملوو دەناسی؟
ـ بەڵێ.

کتێبێکــی عەبدوڕەحمانــی
قاســملوو هەیە بــە ناوی کوردســتان و
کــورد ،ئەگەر ئەو کتێبەت خوێندووەتەوە،
عەبدوڕەحمانی قاسملوو و ئەم کتێبە چۆن
هەڵدەسەنگێنی؟
قاسملوو لە نزیکەوە دەناسم ،واتا لە
کتێبەکانییــەوە دەیناســم .لــە
سیاســییەکەیەوە
بزووتنــەوە
دەیناســم ،لە ســاڵی  ١٩٧٨کاتی گەڕانەوەی
خومەینی بۆ پاریس کــە بیرکردنەوەی خۆی
ئاشکرا کرد ،لەوێوە دەیناسم .کاتێک خومەینی
لە پاریس بوو ،چاوپێکەوتنی لەگەڵ قاســملوو
هەبوو .قاســملوو لە پاریس خومەینی بینوە و
باســی کوردانی کــردووە ،باســی بارودۆخی
کوردانی کردووە .چەنــد داواکارییەکی هەبوو،
بەاڵم کاتێک خومەینی گەڕایەوە ئێران و شــا
ڕووخا ،قاسملوو لەگەڵ ســەرکردەکانی کورد
جارێکی دیکە ســەردانی خومەینییان کردەوە.
خومەینی دەڵێت یەکپارچەییی ئیران و ئیسالم
گرنگە ،داواکاری لــە دەرەوەی ئەم بابەتانە لە
دژی ئیسالمە .لەسەر ئەم شتانە ناکۆک دەبن
و ،دەڵێت کۆبوونەوە کۆتایی هاتووە
دەیەوێــت ئیســامی خۆی بەســەر کورددا
بســەپێنێت ،بەتایبەتی ئیســامی شیعەی
ئیرانــی ،لــە ئێــران و عێــراق و تورکیــا
دەربارەی دواڕۆژی کوردەکان هەڵوێســتێکی
دژەکوردییان هەبووە.

باشــە ،مامۆستا لێرە پرسیارێکی
دیکە دەربــارەی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان
هەیە ،ئەم گۆڤارە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دەردەچێــت ،پێشــنیارتان بــۆ خەڵکــی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان چییە؟
ئێستا تێگەیشتن لەو پارچەبوون و
لەتکردنــە زۆر گرنگە ،دەتوانم ئاوا
بڵێــم کە ئەمــە قۆناغێکە و خۆی
بەڕێــوە دەبــات ،دابەشــکردن و لەتکردن و
پارچەپارچەکــردن ،تەنیــا واڵتەکەیان دابەش
نابێت ،بەڵکــوو ماڵباتەکانیــش دابەش دەبن،
پارتە سیاســییەکان دابەش دەبــن ،ئەندامانی
خێزان دابەش دەبن ،بۆ نموونە لەنێو ماڵباتێکدا
یەکیــان بووەتــە گەریــا ،ئــەوەی دیکەیان
عەسکەرە(ســەربازی تــورک) واتــە لــەت،
پارچەپارچە و دابــەش بوون .قۆناغێکە خۆیان
بەرهەمــی دێنــن ،پێشــتر ڕژێمــی شــا و
عوســمانییەکان ،دواتر لە سەردەمی کۆماری
کوردســتان لە ئێران و لە ئازەربایجان لەگەڵ
یەکێتیی سۆڤیەت ،کوردستانی سوور ڕاگەیێنرا.
واتا بەشــێک لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان چووە
ژێــر دەســەاڵتی ڕووســەکان ،کوردســتانی
عوسمانییەکان بەسەر سێ بەشدا دابەش کرا:
وەک عێـــــــــــــراق ،ســــــــــوریا و
تورکیا.

زۆر باشە مامۆستا گیان ،سپاستان
دەکەم .هیچ پرســیارێکی دیکەم نەماوە و
لە کۆتاییدا ئەگەر بتەوێ شــتێک بڵێی لە
خزمەتتداین.

بکەم.

دەمــەوێ لــە ڕێگــەی ئێــوەوە
خۆشەویســتیی خۆم پێشکەشــی
ڕۆژهــەاڵت و خەڵکــی ڕۆژهەاڵت

زۆر سپاس مامۆستا گیان.
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وتووێژ لەگەڵ

د .کەماڵ سلێمانی
سازدانی وتووێژ :شەهال دەباغی   

لە بەردەوامیی کاری گۆڤاری تیشکدا ،هەوڵ دەدەین لە ڕێگای بەرنامەی گۆڤارەوە پەرە بە بابەت
و باسەکانی گۆڤاری تیشک بدەین ،بۆ ئەم مەبەستە هەر جارە و بە شێوەی باکس ،چەمک و
بابەتێک لەگەڵ پسپۆڕان شی دەکەینەوە .ئێوەی بەڕێز دەتوانن پرسیارەکانتان بنێرن و دوای
باڵوبوونەوەی باسەکانی باکسی تایبەت بە باس و چەمکەکان ،لە بەرنامەیەکی تایبەتدا واڵمی
پرسیارەکانی ئێوەی بەڕێز دەدەینەوە.
مەبەست لەم شێوە کارە ئەوەیە کە هەم بینەری ئاسایی بتوانێ بێتە نێو بەشێک لە باسەکانەوە و،
هەم قوتابییانی زانکۆش وەک ڕێفرێنس بۆ بەرینتر و قووڵترکردنی نووسینەکانی خۆیان کەڵکی لێ
وەربگرن.
باکسی یەکەمی گۆڤار تایبەتە بە چەمکی کۆڵۆنیالیزم و ئایا کوردستان کۆڵۆنییە؟ لەگەڵ پڕۆفیسۆر
کەماڵ سلێمانی مامۆستای زانکۆ ،لە چەند بەرنامەدا هەوڵ دەدەین ئاسۆیەکی فراوانتر لەسەر
چەمکی کۆڵۆنیالیزم بێنینە بەرچاو ،چاوەڕێی ڕەخنە و پێشنیارەکانی ئێوەی بەڕێز دەبین.

دەربــارەی دوکـــــتور «کـــەماڵ
سولەیمانی»یەوە
دوکتور «کەماڵ سولەیمانی» پسپۆڕی مێژووی
سیاســیی جیهانــی ئیســام و ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســتە .بڕوانامەی بەکالۆریۆس)لیسانس)
ی لە بواری فەلســەفە ،لە ســاوتێڕن مەین
یونیڤێڕســیتی وەرگرتووە .سلێمانی هەر دوو
بڕوانامــەی ماســتەر و دوکتۆرای لە ســاڵی
 ،٢٠١٤لــە زانکــۆی کۆڵۆمبیا لــە نیۆیۆرک
وەرگرتووە .ناوبراو لە زانکۆی کۆڵۆمبیا ،تێزی
دوکتۆراکەی سەبارەت بە ئیسالم و ناسیۆنالیزمە
ڕکابەرەکان لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست نووسیوە.
ســولەیمانی لە زانکۆکانی تورکیا ،ئەمریکا و
ئەمریکای التین وانەی گوتووەتەوە .نووســەر
کۆمەڵێــک بابەتی جۆراوجۆری زانســتی لە
ژوڕنــاڵ و گۆڤارە ئەکادیمــی و بەناوبانگ و
نێونەتەوەیییەکاندا ســەبارەت بە کورد باڵو
کردووەتەوە .هێندێک لــەو ژوڕنااڵنە بریتین
لــەCurrent Anthropology, Security( :

ئێــوە خۆتان لەســەر مێژووی
ئیســام و ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست کاری
زۆرتان کردووە ،لەســەر تورکیە و ئێران،
بەتایبەتی ئەو باسانەی لەم چەند ساڵەی
دواییــدا لــە گۆڤاری تیشــک هاتووەتە
بەربــاس و بــە دیاریکــراوی چەمکی
کۆڵۆنیالیزم شەنوکەو کراوە .ئەگەر سەرەتا
پێناسەیەکی چەمکی کۆڵۆنیالیزم بکەن
و جیــاوازی و وێکچوونی کۆڵۆنیالیزم بۆ
وێنە لە ســەدەکانی نێوەڕاســت و دوای
ســەدەکانی نێوەڕاســت و .١٤٠٠ز بــۆ
ئەم الوە ،ئــەو کۆڵۆنیالیزمەی ئەو دەمە
شــکڵی گرتووە لەگەڵ ئەوەی ئێستا لە
دوای ڕزگاریی هیندوســتان و ئەلجەزایر
و ....تایبەتمەندییــەکان ،جیاوازییەکان و
وێکچوونەکانیان چییە؟ ئەگەر سەرەتا بە
شێوەیەکی مێژوویی ،چەمکەکە پێناسە
بکەن ،دواتر دەچینە نێو پرســیارەکانی
دیکەوە.

ســولەیمانی بۆ ســەر زمانەکانــی کوردی،
فارســی ،عەڕەبی ،تورکی ،ئیسپانی و یونانی
وەرگێڕدراون .سولەیمانی لە یەکەم کتێبیدا بە
ناونیشانی «ئیسالم و ناسیۆنالیزمە ڕکابەرەکان
لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا (کە ساڵی ٢٠١٦
لەالیــەن پاڵگرەڤەوە بــاو کراوەتــەوە( ،بە
تەرکیزکردن لەســەر ئەو ڕۆڵە ســەرەکییەی
ئیسالم لە ســەرهەڵدانی دەوڵەتی نەتەوەییدا
بینیویەتی ،بنەمــا مەعریفییەکانی دەوڵەت-
نەتەوە دەخاتە ژێر پرســیارەوە .ناوبراو نیشان
دەدات کە چۆن تێکەاڵوبوونی ناســیۆنالیزم و
بیری ئایینی لە مێژووی مۆدێڕنی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســتدا لە خزمەت یەکتر و لە خزمەت
نەتەوەکانی زاڵدا بوون.

زۆر سپاستان دەکەم ،لە ڕوانگەی
منەوە کۆڵۆنیالیــزم دەگەڕێتەوە
ســەر پێشــێل کردنــی مافــی
سەروەریی نەتەوە ،سەرەڕای هەوڵی سیاسی
و نیزامــی ،هەوڵی جۆراوجۆر و مەبەســتی
ئابووری ،شێوەی جۆراجۆری هەوڵی کلتووری
و سیاسیش لە گۆڕێدایە .لەسەر ئەو باوەڕەم
کاتێــک باس لەوە دەکەیــن نەتەوەیەک بە
کۆڵۆنی یان ئیســتیعمار کراوە ،لە ڕاســتیدا
باس لــەوە دەکەین ئــەو نەتەوەیە تەنانەت
ئەگەر بە شــێوەی فۆڕمی و شــکڵیش بێ،
قەدەری خۆی لە دەســت خۆیــدا نییە .ئەو
نەتەوەیە لــە الیەن نەتەوە یــان واڵت یان
دەســەاڵتێکی دیکــەوە کــە هیــچ جۆرە
هێمایەکــی ئەو خەڵــک و نەتەوەیەی نییە
حوکمی بەسەردا دەکات ،حوکمی بێگانەیی
بەســەر خەڵکی خۆجێییدا سەپاوە .ئێمە لە
عەســر و چەرخێکدا دەژین کە مەســەلەی

Dialogue, Nations and Nationalism,
Third World Quarterly, Ethnicities,
The British Journal of Sociology,
Postcolonial Studies, and The Muslim
 .) Worldکتێــب ،مەقالــە و وتارەکانــی
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شــەرعییەتی حاکمییــەت و ســەروەری
دەگەڕێتەوە سەرئیرادە و ڕای خەڵک .خەڵک
کێیــە ،یان ئەوەی بە ئینگلیزی پێی دەڵێن
()peopleلــە ئەساســدا بۆخــۆی توانــای
پێناســەکردنی خــۆی هەیە .باســی مافی
خۆپێناســەکردنی خەڵکێک ،گرێــدراوە بە
مافی چارەی خۆنووســین کە بە شێوەیەکی
ڕاســتەوخۆ ئەویــش پێوەندی بــە مژاری
کۆڵۆنیالیزمەوە هەیە .نەتەوەی کۆڵۆنیزەکراو
ئــەو نەتەوەیە کــە «خۆ»یەتیــی بەکۆمەڵی
پێشێل کراوە ،مافی نییە بڵێ کێیە .خەڵکانی
دەڵێن کێیەتی و شوناسی ئەو دیاری دەکەن؛
دەڵێن :عەشــیرەیە ،دەڵێــن قەومە ،یانی بە
شــێوەیەک پێناســەی دەکەن کــە مافی
ســەروەریی لێ دەســتێنن .نەتەوەیەک کە
مافی خۆپێناســەکردنی لێســتێندرا ،مافی
سەروەریشی لێ دەستێندرێت .لەبەر ئەوەی
مافی سەروەری ،مافی نەتەوەیە .نەتەوەیەک
کە «خەڵک» بوونی لێستێندرا ،بوو بە هۆز ،بە
گەل یان هەر جــۆرە چەمکێکی دیکەی بۆ
بەکار هێنرا و مافی سەروەریی لێ زەوت کرا،
ئیتر ئەو نەتەوەیەکــی کۆڵۆنی کراوە .لەبەر
ئەوەی ئەگەر بوو بە هۆز و عەشــیرە  ،ئەوە
دژی پێشــکەوتن و ســەروەریی یاســا و
شارەســتانییەتە و دەبێ لەنــاو بچێ .ئەگەر
قــەوم و گەلیش بێ ،لە باشــترین حاڵەتدا
کەمینەیە و ،ناتوانێ نەتەوە بە حیساب بێ و
بڕیار لەسەر قەدەری خۆی بدات .نەتەوە یان
واڵتێکــی تــری دیکە حوکمی خــۆی یان
شــێوەیەک لــە ئیدارەییی خۆی بەســەردا
دەسەپێنێ و دەیچەوســێنێتەوە؛ چونکە لە
هەلومەرجێکی ئاوادا ئەو نەتەوەیە بندەستە و
نــە بە تاک و نە بە کۆمــەڵ ناتوانێ لەگەڵ
نەتەوەی سەروەر یەکسان بێ ،بەتایبەتی لە
چەرخــی ئێمەدا کە نەتەوەی ناســەروەر لە
باشترین حاڵەتدا کەمینەیە و ئیرادەی زۆرینە
فۆرم بە ژیانی دەدات .لێرە باســی کەمینە و
زۆرینە ،باســی زۆرینە و کەمینەی دەنگدان
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نییە .باســی ئەوەیە کە ئیرادە و ویستی کێ
ســەروەرە .بۆیە ئێمە لە وتارێکدا یەکێک لە
ستراتیژییەکانی کۆڵۆنیزەکردنی کوردمان ،ناو
ناوە ســتراتیژیی کەمینەکردن .بۆیە لە کاتی
مافی چارەی خۆنووسیندا ،نەتەوەی زاڵ هیچ
مافێکی نییە کە بڵێ ئایا نەتەوەی بندەســت
خەڵکە یان خەڵک نییە .پێوەر و پێوانەکانی
واڵتــی زاڵ یــان دەســەاڵتی زاڵ بە هیچ
شــێوەیەک نابێ دەخیل و ڕێگر بن لەوەی
خەڵکێــک بۆخۆی دەڵێ مــن کێم و چۆن
چارەنووسی خۆم دیاری دەکەم.
جا کە بگەڕێینەوە سەر مێژووی مەسەلەکە،
دیارە ئەو شتە لە ڕابردووشدا هەبووە ،یانی لە
ڕابردووشدا خەڵک کۆڵۆنیزە کراوە ،خەڵکانی
تر ویستوویانە زاڵ بن بەسەر خەڵکی تردا و
خاکیان داگیر کردوون ،لە هەمان کاتیشــدا
ئیمکانات و سەرچاوەکانی جۆراجۆری ئابووری
و کولتووریی ئــەو خەڵکانەیان بردووە .یانی
لە مێژووی مرۆڤایەتیدا ئەو شــتانە زۆر بووە،
بەاڵم کۆڵۆنیالیزم بەتایبەت لە هەڵسوکەوتی
ئەورووپایییــان لەگەڵ خەڵکــی دەرەوەی
ئەورووپــا و لەگەڵ نموونەکانی پێشــتر زۆر
جیــاواز بــووە .هێرشــی ئەورووپایییەکان
فەلســەفەیەکی لەپشــت بــووە؛ مومکینە
لەوانەی دیکەشــدا بووبێــت ،چونکە کاتێک
عــەڕەب هاتووەتــە واڵتانــی دیکــە و ئەو
دەسەاڵتانەی هەبوونە ،الیانبردوون ،بێشک
تەکید لەسەر دروستیی بۆچوون و دونیابینی
و بیروباوەڕ و ئەو شــتانە لە الیەن عەرەبیش
کــراوە .بۆ نموونــە فەرماندەی موســڵمانی
عەرەب دەیکوت ئێمە هاتووین لە کۆیلەییی
دینەکانی تر ڕزگارتان بکەین ،ئێ کێ داوای
لە تۆ کردووە بێی ئێمە بە شەمشــیر ڕزگار
بکەی؟ هیچ کەس مافی پرســیارێکی ئاوای
نەبــوو ،ئەو دەزانێ حەق و ڕاســتی چییە و
بــە شەمشــیرش بەرگری لــەو ئیدیعایەی
خۆی دەکرد .ئێمە دەبینین لە کۆڵۆنیالیزمی
کالسیکی ئەورووپاییشدا هەیە ،کە دەیهەوێ
ساڵی بیست و چوارەم
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لە ڕێی بەکارهێنانی مەســیحییەت و زانست
خەڵکــی غەیرە ئەورووپایــی هەر لە خودی
ئەو خەڵکە ڕزگا بــکات .کە ئێمە ئەوەی لە
هەڵســوکەتی کەماڵیزم و پەهلەویش لەگەڵ
کــورد دەیبینین کە دەیانهــەوێ «کورد لە
کوردایەتــی» ڕزگار بــکا .بۆیــەش بەردوام
باسی خوێندن و گەشە لە کوردستان وەکوو
هەوڵێک بۆ ڕزگاریی کــورد لە کوردایەتیی
دواکەوتوویــی ئــەو لەگۆڕێیە .ئــەو گوتارە
کۆڵونیاڵە بــە ڕادەیەکی کاریگەر و بەتەواوی
بەسەر گوتاری سیاســیی کورد لە بەشێکی
وەک باکووریشــدا زاڵــە و ،بــە پەیرەوی لە
کەمالیستەکان ،پارتە کوردییەکان دەیانهەوێ
«کــورد لــە کوردایەتی» ڕزگار بکــەن .بۆیە
تەنانەت دەڵێت “بــۆ ئەوەی ڕزگارتان بکەم،
دەبێ لە پێشدا بتانکەم بە کۆیلە”) لە بەرانبەر
چەتگەری.)۷۹ ,
لــە کۆڵۆنیالیزمی ئەورووپــادا بەتایبەت لەو
دەورەیەوە کە لە ئەورووپا دەســتی کردووە
بــە کۆڵۆنیزەکردنی دنیای دەرەوە ،لەســەر
ئــەو ئیدیعایــە کــە دەرەوەی ئەورووپا لە
ئەقاڵنییــەت «بێبەرییــە» و ئەورووپا ڕێگای
ڕووناکییە ،پێشــاندەری ڕێی شارستانییەتە،
ئەو توانایییەی هەیــە واڵتانی دنیا یەکەم،
بکا بە شارستانی و دووهەم لەبەر ئەوەی ئەو
خەڵکانەی تر وەحشــین و خۆیان پێ بەڕێوە
ناچێــت یــان لیاقەتــی بەڕێوەبردنی واڵتی
خۆیــان نییە ،دەبێ ئەورووپا لە ڕووی ئیدارە
و مودیرییەتەوە بەڕێوەیان بەرێ؛ هەمان ئەو
شــتانەی ئێســتا بە کوردیش دەوترێ .بۆیە
دەبێ کابرای سپی ساحێب ئەقڵی ئەورووپایی
ســەروەریی ئەوان بەدەستەوە بگرێ ،چونکە
حەیفە ســەرچاوە و ئیمکاناتــی زۆری ئەو
واڵتانە لە ئیختیار «مرۆڤی وەحشــیدا» بێت.
هەربۆیە ئەورووپایی دەبێ کاریان لێ بکێشن
و فێــری کار و چۆنیەتیــی ژیانیــان بکەن.
زۆر جــار ســەرچاوە و ئاکامی ئــەو جۆرە
تێڕوانینە بووەتە هۆی ژینۆســاید و کوشتنی

بەکۆمەڵ .هۆیەکەشــی ئەوەیە ئەگەر مرۆڤ
مافی خۆپێناســەکردن و بکەری لێســتێنرا،
یانــی کۆڵۆنیزە کرا تا ڕادەی بوون بە شــت
دادەبەزێ و مرۆڤ بکەر و خاوەن دەسەاڵت
وەکوو «شت و شەیئ» بەکاری دێنێ.
لێــرەدا بۆیە بــە شــێوەیەکی زۆر بنەڕەتی
کۆڵۆنیالیزمــی مودێــرن لــە شــێوەکانی
جۆراوجۆری تری داگیرکــردن و فەتح جیا
دەکرێتەوە ،چونکە کۆڵۆنیالیزم شــێوەیەکی
تایبەت لە گوتار و ئیستدالل و ئارگیۆمێنتی
خۆی هەیە و لە ڕێی پێناســەکردنی «ئەوی
دیکەی» خۆی« ،ئــەوی دیکە» لە مرۆڤبوون
دەخات ،لە ڕێی ئەم جۆرە پێناســەکردنەوە
پاســاوی ســتاندنی مافــی دیاریکردنــی
قەدەر لــە داگیرکراو دەســتێنێ .لە ئاکامدا
داگیرکردنی «ئەوی دیکە» دەبێت بە کارێکی
خێرخوازانەی ڕزگارکردنی عەشــیرە و قبیلە
و خەڵکی «وەحشی «لە دواکەوتوویی خودی
خەڵکــی داگیرکراو .تــورک ،کورد لە کێوی
بــوون ڕزگار دەکات ،منداڵەکانی فێر دەکات
بەیانان بە خۆشحاڵییەوە بڵێن «چ شانازییەک
لەوە گەورەتر کە یەکێــک بڵێ تورکم» یان
«بڵێ بوونم پێشــکەش بە مانــەوەی تورک
بێت تــا وای لێ دێت دوای ســەد ســاڵ،
سیاسیی کورد بۆخۆی هەوڵ بۆ ئەو جۆرە بە
تورکییەکردنەی کــورد بدات .یان پەهلەوی
خەڵکی پۆشــتکووە قەتڵی عام دەکات تا بە
وتەی ژێنڕاڵ دەرخشــانی لوڕیــش بتوانن»
وەکوو خەڵکی دیکەی ئێران بچن»؛ یانی بە
بەئێرانی کردنیان لە لوڕبوونیان ڕزگار بکەین.

ئەگەر واز لــە واڵتانی دیکەی
دنیا بێنین و بێینەوە ســەر کوردستانی
خۆمــان ،ئایــا دەتوانین کوردســتان بە
کۆڵۆنی حیساب بکەین؟ ئایا ئەو شتەی
بەڕێز بێشــکچی دەیڵێت کە کوردستان
کۆڵۆنییەکی نێودەوڵەتییــە ،ئایا لەنێوان
چــوار دەوڵەتانــدا دابــەش کراویــن،
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جیاوازیی ئــەو کۆڵۆنییــە نێودەوڵەتییە
دەگەڵ ئەو کۆڵۆنییەی کە لەنێو ئەو چوار
دەوڵەتەدایە ،لە کوێدا یەکیان گرتووەتەوە
و لە کوێدا جیاوازییان هەیە؟
هەڵبەت دیارە جگە لە بێشکچی،
د .جەمـــــــــــاڵ نەبــەز و د.
عەبدولڕەحمانی قاسملووش باسی
هەلومەرجی کۆڵۆنیکرانی کوردیان کردووە و
بەتایبەت د .جەماڵ نەبەز بە شێوەیەکی زۆر
بەرباڵوتر باســی کردووە .بەداخەوە ،من زۆر
درەنگ لەگەڵ بەرهەمی دژەکۆڵۆنیالیستی د.
جەماڵ نەبەز ئاشنا بووم .لەم یەک دووساڵەی
ڕابردوودا ،هێندێک دۆســتی خۆشەویســت
کاری گرینگیان لەســەر نووســراوەکانی د.
نەبــەز کردووە و لە ســایەی زەحمەتی ئەو
دۆســتانەوە منیش کەم تا کورتێک بایەخی
کارەکانی ئەو نووســەرە دڵســۆزەم زانیوە و
لەگەڵی ئاشنا بووم.
شــتێکی زۆر گرینــگ لــە لێکۆڵینەوەکانی
کــوردی و لەســەر کورد ،تەنانەت لەســەر
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتیش کــە بایەخی پێ
نەدراوە ،مانەوەی هەر جۆرە ئیمپراتۆرییەک و
بوونیان بە دەوڵەتی مودێرنە کە بە شێوەیەکی
جۆهەری هەلومەرجی کۆڵۆنیاڵ ساز دەکات،
یانی درێژەی ئیمپراتۆری لە قالبی دەوڵەت-
نەتــەوەدا ،بێئەمــا و ئــەوال کۆڵۆنیالیزمە.
بەبێ ڕزگاربوونی نەتەوەکانی ژێر دەسەاڵتی
ئیمپراتۆری ،درێژەی ساختار و پێکهاتەیەکی
وەهــا تەنیا لــە ڕێــی کۆلۆنیزەکردنی ئەو
نەتەوانــە مومکینە .چونکە ئیمپڕاتۆری وەک
سیستم دژایەتی لەگەڵ سەروەریی گشتی و
سەروەریی نەتەوەیی هەیە.
لێرەشــدا بۆچوونی جیــاوازم لەگەڵ تێزی
داگیرکرانــی کوردســتان هەیە .بێشــک
نەتەوەیەک نەتوانێ لە هەڵبژاردندا لەســەر
فۆڕمــی حاکمییەت و ســەروەری قســەی
هەبێ ،داگیر کراوە .بــەاڵم بەداخەوە تێزی
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داگیرکرانــی کوردســتان ،پێویســتی بــە
پشتیوانی و سەلماندنی یاسای نێونەتەوەیی
هەیــە و ،ئەم یاســایەش یارمەتیمــان نادا.
بەاڵم ،باســی مافی چارەی خۆنووســین تا
ڕادەیەکی یەکجار زۆر بۆ ڕزگارکردنی نەتەوە
ژێردەســتەکانی ئیمپڕاتــۆری عوســمانی و
ئیمپڕاتۆرییەکانــی تر لە ڕۆژهەاڵتی ئەورووپا
و ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست هاتە کایەوە .زۆرێک
لەو نەتەوانــەی کە بڵێین وەکوو کورد لەژێر
دەســەاڵتی عوســمانیدا بوون ،ئینگلستان و
فەڕانسە ویســتیان بیانخەنە ژێر دەسەاڵتی
خۆیانەوە.
ئەوانــە پێشــتر مافی ســەروەرییان نەبوو،
دەوڵەتی ســەربەخۆیان نەبوو ،بەشێک بوون
لــە ئیمپڕاتۆرییەکانی پێشــوو ،بــەاڵم لە
باســی مافی چارەی خۆنووســیندا ،مەرجە
نییە نەتەوەیەک پێشــتر خــاوەن دەوڵەوت
ببێت بــۆ ئەوەی کــە ئێســتا خاوەنی ئەو
مافە بێــت .زۆربەی واڵتانــی کۆڵونیکراوی
جیهان پێشــتر بێدەوڵەت بــوون .لە باری
تیۆریکەوە نەتەوەبــوون تەنیا مەرجی مافی
چارەی خۆنووسینە و مەرجی نەتەوەبوونیش
تەســەوری خەڵکێک لــە خۆیەتی .خەڵک
ســەرچاوەی بڕیــاری ســەرەکییە .باس لە
دەوڵەتــی پێشــوەخت زۆرتــر بۆ کەیســی
داگیرکراوییە .یەکێک لــە هەوڵەکانی دژی
کۆڵۆنیالیــزم یــا ئانتی کۆڵۆنیــاڵ ئەوە بووە
کــە حاکمییەتــی ئیمپڕاتۆرییــەکان نابێ
درێــژەی بێ .دەبێ هەڵبوەشــێنەوە ،چونکە
بەبێ هەڵوەشــاندنەوەی ئەو دەوڵەتانە وەک
ئیمپڕاتۆری و هێزی کۆڵۆنیال و نەتەوەکانیش
وەکــوو نەتــەوەی کۆڵۆنیکــراو دەمێننەوە.
ئێســتا جیاوازیی کوردستان لەگەڵ واڵتێکی
وەکوو ئێراق یــا هەموو ئەو واڵتە عەڕەبییانە
لەچیدایە؟ تەنیا ئەوەیــە کە نەتەوەی کورد
لە کاتی خۆی ئیزنی پێ نەدا و نەیانهێشــت
قەدەری خۆی دیاری بکات.
هەموو ئــەو واڵتە عەڕەبییانــە ،کاتی خۆی
ساڵی بیست و چوارەم
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بەشــێک لە یــەک ئیمپڕاتۆری عوســمانی
بوونە؛ هیچیان دەوڵەت  -نەتەوەیان نەبووە.
تەنانــەت ئەگەر کــورد لەگــەڵ کوەیت و
بەحرەیــن و زۆریک لەوانە هەڵســەنگێنین،
کورد النیکەم هێندێک حکومەتی بنەماڵەیی
و سلسلەی پادشایەتی بووە ،زۆر لەو واڵتانە،
تەنانەت ئەوەشیان نەبووە .دەتوانین باس لە
زۆر سلسلە و بنەماڵەی جۆراوجۆری کوردی
بکەیــن کە بۆ نموونە ،شــام و میســریش
دەگرێتەوە لەژێر دەســەاڵتی ســەالحەدین،
هیــچ دەوڵــەت و سلســلەیەکیش نە هی
تــورک ،نە هی عەرەب ،نــە هی فارس و نە
هی کوردیش ناسیۆنالیســتە نەبووە .هەربۆیە
دەبینی هەموو ئــەو واڵتانەی لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت تەنانــەت ئێــران و تورکییەش،
هەموویان دوای عەسری کۆڵۆنیالیزم لەدایک
بوون .بەو مانایە کە پێشتر هیچ واڵتێک بەو
شــێوەیە نەبووە ،نە تورکییە ،نە عێراق و نە
ئێران هەبوون ،عێراق ناوی ناوچەیەک بووە؛
شام ،ناوی فەلەســتین و لوبنان و سوریەی
ئێســتا بووە .بەاڵم ،هەر ئەو شــامەی ئێستا
سێ واڵتی لێ ساز بووە کە پێشتر قەرار وابوو
ببێــت بە چوار یا پێنــج واڵت و مەنتیقەی
ســونییەکان ببێت بە یــەک و دروزییەکان
ببێــت بە بەشــێکی تر و پاشــان بە هۆی
هەلومەرجێک کە لە دوای شەڕی دووهەمی
جیهانی هاتە پێش ،ئەو سوریەی ئێستا ساز
بوو.
مەبەستم لێرەدا ئەوەیە ئەگەر مێژوو بکرێتە
پێــوەر ،تەنیــا یــەک واڵت لــەو واڵتانە لە
کوردستان پێشــینەیەکی مێژوویی کۆنتری
نییە .یانی واڵتێک کە ئێســتا پێی دەگوترێ
ئێران ،پێشتر لە واڵتی قاجار بووە ،پێش ئەو
لەژێر دەسەاڵتی کوردیی زەندی و زەمانێک
لە دەســت تورکی ســەفەویدا بووە .ڕۆژێک
لــە ڕۆژانیش هەموو مەنتیقەی شــامیش لە
دەست ســەالحەدینی ئەیوبیدا بووە .ئەگەر
مەســەلە سلســلە و بنەماڵە بێت ،پێویستە

بەتەواوی دەســت لەو شــێوە خوێندنەوەیە
هەڵگرین .یانی لــە خوێندنەوەی ئەزەلی کە
دەوڵەت-نەتەوە خستوویەتە مێشکی ئێمەوە،
زەینــی خوێندنــەوەی سیاســی-مێژووییی
ئێمەی فۆرم پێداوە.
کوردســتان بۆ کۆڵۆنییەکــی نێودەوڵەتییە؟
کوردستان النیکەم لە الیەن چوار دەوڵەتەوە
هەوڵی ســڕینەوەی دەدرێــت و پێیان وایە
هەســتی کورد بۆ ســەروەریی خۆی دەبێت
لەناو ببرێت .بۆ ئــەوەش ،ئەو چوار دەوڵەتە
هێــزی نیزامــی ،کولتــووری ،ئابــووری و
سیاسیی خۆیان دژی هەســتی مافخوازیی
کورد یان کوردایەتی بەکار دەهێنن .باســی
کۆڵۆنیــی ناوخۆییــش دەگەڕێتــەوە بۆ ئەو
ڕاســتییە کە لە سایەی حوکمی سەد ساڵی
ڕابــردووی دەوڵەت-نەتەوەی تورک ،عەڕەب
و فارس بەســەر کوردســتاندا هەبووە ،ئێمە
ئێســتا چوار کوردســتانمان هەیــە .دیارە
لەو چوار کوردســتانەدا هەستی هاوبەش و
عەتف و ســۆزی هاوبەش و تەنانەت هەوڵ
بۆ یەکگرتووییی کوردستانیش بەهێزە .بەاڵم،
ئەگەر بە شێوەیەکی گشتی چاو لێ بکەین،
النیکەم ئەو چوار سیســتەمە سیاسییەی کە
بەسەر کورددا سەپێنراوە ،کوردستانی لەباری
کولتووری ،گوتاری و ستراتیژیی سیاسی ،لە
باری زمانی و ئابووری و ئیداریشەوە کردووە
بە بەشــێک لەو واڵتانــە .تەنانەت ،هێندێک
هێزی سیاسیی کورد بە ڕادەیەک ئاسیمیلە
بوونە و گوتــاری کۆڵۆنیالیزمیــان دەروونی
کــردووە ،کە زیاتر لــە زۆر تورک و عەڕەب
بە پەرۆشــن بــۆ یەکپارچەییــی دەوڵەتی
کۆڵۆنیال و ڕۆژانەش گوتاری کۆڵۆنیزەکردنی
کورد بەرهەم دەهێننــەوە .هەربۆیە باس لە
کۆڵۆنیالیزمی ناوخۆیی هەوڵێکە بۆ نیشاندن
و دیتنــی الیەنێکــی دیکە یــان توێیەکی
دیکەی کۆڵۆنیزەکردنی کوردستان.
ئەوە بــە مانای ئینکاری ئەو واقیعییەتە نییە
کە کوردستان وەکوو کۆڵۆنیەکی نێودەوڵەتی
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دەناســێنێت یــان هەوڵــی نێودەوڵەتی بۆ
ســڕینەوەی کــورد و کوردســتان دەخاتە
بەربــاس و لێکۆڵینەوە .باســی کوردســتان
وەکوو کۆڵۆنییەکــی نێودەوڵەتی هەم ئاماژە
بە مێژوویەکە کە کــوردی دابڕدابڕ کردووە
و هەمیــش پــەردە البردنە لەســەر هەوڵی
نێودەوڵەتی بۆ شوێنەونیی کوردستان و هێز و
ویست و ئیرادەی کوردی بۆ سەروەریی خۆی.
دکتۆر نایف بەزوان مەسەلەی کۆڵۆنیالیزمی
ناوخۆیــی وەکوو ئینتگــڕاڵ کۆڵۆنیالیزم یان
کۆڵۆنیالیزمــی بتوێنەرەوە بــاس دەکات و
دیسانیش هەم ناوخۆییە و هەم نێونەتەوەیی.
کۆمەڵێک سیاسەت و ســتراتێژی لە الیەن
چوار واڵت لە ناوخۆ و لە دەرەوە دژی کورد
بــەکار دەهێنرێن .دکتۆر نایــف بەزوان ،کە
ئەکادیمیســیەنێکی باکوورییە و ئێســتا لە
ئاڵمان دادەنیشــێت ،پێی وایە ئێمە دەبێت
باســی ئینتگراڵ کۆڵۆنی واتــا کۆڵۆنیالیزمی
بتوێنــەرەوە بکەیــن ،چونکــە هەوڵی ئەو
دەوڵەتانە ئەوەیە کوردســتان بسڕنەوە .پێم
وایە ئەو شــتەی د .نایــف زۆر زۆر بەجێیە.
سەرەڕای تواندنەوەیەکی چوار الیەنە و ڕەنگە
زیاتر لە ناوخۆی ئەو دەوڵەتانەشــدا ،ئێمەی
کــورد لەگەڵ پڕۆژەی توانــەوە بەرەوڕووین.
پــڕۆژەی تواندنەوەی کورد لــە زۆر بارانەوە
ســەرکەوتوو بووە .بۆ نموونە ،زۆربەی زۆری
حیزبە کوردییەکان پاشگری ئێرانی ،عێراقی
و سووری و تورکییان پێوەیە .یانی ئێرانیبوون
یان کوردبــوون کێشــەیەک نییە حیزب و
سیاسەتی کورد توانیبێتی تەنانەت بە شێوەی
مەعریفیــش بۆخۆی یەکالیــی بکاتەوە .بە
شێوەی ســایکۆلۆژیک و دەروونیش باسێکی
ئاواش هەر کوردتۆقێنە ،جا چ دەگات بەوەی
کورد باســی مافی جیابوونــەوە بکات .ئەوە
پێمــان دەڵێت کە کورد لــە باری دەروونی،
مەعریفــی و کولتــووری تــا ڕادەیەکی زۆر
تواوەتەوە .هەر بۆیەش دیســکۆرس و گوتارە
سیاسییەکەی بۆخۆشی سەرلێشوێنەرە.
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لێــرەدا باســەکە ئەوە نییە کــە کورد جیا
دەبێتــەوە یان نا؛ بەڵکوو بــاس لە توانەوەی
مەعریفیــی کــوردە .ئەگــەر کورد باســی
جیابوونــەوەش بکات شــتێک لە ئەزیەت و
ئازارەکەی ئێســتای زیاد ناکات .هەر وەکوو
باســی یەکپارچەیــی و یەکگرتووییــی ئەو
شتانەش لەگەڵ «ئەوی دیکە» ،کوردی هەر
لە هەڕەشەی جینۆساید ڕزگار نەکردووە .بۆ
نموونە کوردی باکوور تا باســی سەربەخۆیی
دەکرد کەرامەتێکی هەبوو .بەاڵم ،ئێســتا کە
لە پرۆژەی بەتورکییەکردنی کورددا وەپیش
دەوڵەتــی تــورک کەوتووە ،لە بەشــەکانی
تری کوردســتانیش خەریکن ڕاوی دەنێن.
کۆڵۆنیالیزمی مەعریفی و ســایکۆلۆژی وای
کردووە کورد ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر پاشەکشە بکات.
تەنانەت شــەڕی پڕاکیســی بۆ دوژمنەکانی
بــکات یان تەنانەت نۆســتالژیی گەڕانەوەی
بکوژی خۆی هەبێت :ئێستاکەشــی لەگەڵدا
بێ کورد لە باشــووری کوردستان ،تەنانەت
دوای ڕیفراندۆمیش ،ناتوانێت خۆی لەو وەزعە
بێنێتــە دەر .نەتەوەیەکی دیکەم پێ شــک
نایە کە دوای دوو جار جینۆســاید لەالیەن
نەتــەوەی بااڵدەســتەوە ،ئێســتاش هیوای
گەڕانەوەی هێــز و حوکمی ئــەو نەتەوەیە
بخوازێت کە جینۆســایدی کردووە .ئێستاش
ئارەزووی گەڕانەوەی ســەدام حوســێنیان
هەیــە .بۆیە کاتێــک باســی کۆڵۆنیالیزمی
ناوخۆیی دەکەم ،باســم لەو توێیەی دیکەی
کۆڵۆنیزەکردنی کــوردە .کوردێک کە لەبری
بەرخۆدان دژی بەتورکییەیی کردن ،چەندین
دەیە بە «کێوی»یان دەناســاند ،ئێستا ئەرکی
بەتورکییەیی کردنی خۆی بۆخۆی گرتووەتە
ئەســتۆ .کوردێک کــە بەدەســتی بەعس
جینۆســاید کراوە ،ئێستا نۆستالژیی حوکمی
بەعســی هەیە .ئایــا ئەو شــتانە هەمووی
ڕێکــەوت و هەڵکەوتە ،یان گوزاریشــت لە
ڕادەی ســەرکەوتنی پــڕۆژەی کۆڵۆنیاڵ لە
کوردســتان دەکات .کۆڵۆنیالیزمێک کە هەم
ساڵی بیست و چوارەم

بەهاری 2722

نێودەوڵەتییــە :چوار دەوڵــەت بە کۆ هەوڵی
ســڕینەوەی کوردیــان هەیە یــان النیکەم
هەوڵی سڕینەوەی ئیرادەی سیاسیی کوردیان
هەیە لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا .هەر چوار
دەوڵەتیش لەسەر ئەوە کۆکن .هەم ناوخۆییە:
هەر یــەک لــەو دەوڵەتانەش کــە هەوڵی
تواندنەوەی کوردی ژێر دەســەاڵتی خۆی بە
جیا هەیە ،لە کوردی بەشــەکانی تریش بۆ
تواندنەوەی کوردی ژێردەستی خۆی کەڵک
وەردەگرێت ،تا ڕادەیەکی زۆریش سەرکەوتوو
بووە .مەبەست لێرەدا ئەوە نییە ئەو دوو شتە
لێــک جیان ،بەپێچەوانــەوە پێم وایە یەکتر
تەکمیل دەکەن.
دۆســتێکی دیکە مەســەلەی کۆڵۆنیالیزمی
نێوخۆیــی وەکــوو ئینتگــڕاڵ کۆڵۆنیالیزم
یــان کۆڵۆنیالیزمی توێنــەرەوە باس دەکات
کە دیســانیش هــەم نێوخۆیییــە و هەم
نێونەتەوەیــی .کۆمەڵێــک سیاســەت و
ســتراتیژی لە الیەن چــوار واڵت لە نێوخۆ
و لــە دەرەوە دژی کورد بــەکار دەهێنرێن.
دوکتۆر نایف بەزوان ،کە ئەکادیمیسیەنێکی
باکووریە و ئێســتا لە ئاڵمان دادەنیشێ ،پێی
وایە ئێمە دەبێ باســی ئینتگڕال کۆڵۆنی واتا
کۆڵۆنیالیزمی توێنەرەوە بکەین ،چونکە هەوڵی
ئەو دەوڵەتانە ئەوەیە کوردستان بسڕنەوە .پێم
وایە ئەو شــتەی د .نایــف زۆر زۆر بەجێیە.
سەرەڕای تواندنەوەیەکی چوار الیەنە و ڕەنگە
زیاتر لە نێوخۆی ئەو دەوڵەتانەشــدا ،ئێمەی
کــورد لەگەڵ پڕۆژەی توانــەوە بەرەوڕووین.
پــڕۆژەی تواندنــەوەی کورد لــە زۆر بارەوە
ســەرکەوتوو بووە .بۆ نموونە ،زۆربەی زۆری
حیزبە کوردییەکان پاشگری ئێرانی ،عێراقی و
سووری و تورکییان پێوەیە .یانی ئێرانیبوون
یان کوردبوون کێشــەیەک نییە کە حیزب
و سیاســەتی کورد توانیبێتــی تەنانەت بە
شێوەی مەعریفیش بۆخۆی یەکالیی بکاتەوە.
بە شێوەی ســایکۆلۆژیک و دەروونیش هەر
باســێکی ئــاواش کوردتۆقێنە ،جــا چ دەگا

بەوەی کورد باســی مافی جیابوونەوە بکات.
ئــەوە پێمان دەڵێ کورد لــە باری دەروونی،
مەعریفی و کولتوورییــەوە تا ڕادەیەکی زۆر
تواوەتەوە .هەر بۆیەش دیســکۆرس و گوتارە
سیاســییەکەی بۆخۆشی سەرلێشــوێنەرە.
لێرەدا باسەکە ئەوە نییە کورد جیا دەبێتەوە
یان نــا؛ بەڵکوو باســەکە ئەوەیــە کورد لە
باری مەعریفی تواوەتــەوە .خۆ ئەگەر کورد
باســی جیابوونەوەش بکا شتێک لە ئەزیەت
و ئازارەکەی ئێســتای زیاد ناکا .هەر وەکوو
باســی یەکپارچەیــی و یەکگرتوویی و ئەو
شتانەش لەگەڵ «ئەوی دیکە» ،کوردی هەر
لە هەڕەشەی ژینۆســاید ڕزگار نەکردوە .بۆ
نموونە کوردی باکوور تا باســی سەربەخۆیی
دەکرد کەرامەتێکی هەبوو .بەاڵم ،ئێســتا کە
لــە پڕۆژەی بە تورککردنــی کورددا وەپیش
دەوڵەتی تــورک کەوتووە و لە بەشــەکانی
تری کوردســتانیش خەریکن ڕاوی دەنێن.
کۆڵۆنیالیزمی مەعریفی و سایکۆلۆژیی کورد
وایکردوە ڕۆژ بە رۆژ زیاتر پاشەکشــە بکات.
تەنانەت شــەڕی پڕاکســی بۆ دوژمنەکانی
بــکات یان تەنانەت نۆســتالژیی گەڕانەوەی
بکوژی خۆی هەبێت :ئێستاکەشــی لەگەڵدا
بێ کورد لە باشــووری کوردستان ،تەنانەت
دوای ڕێفراندۆمیش ،ناتوانێ خۆی لەو وەزعە
بێنێتە دەر .نەتەوەیەکی دیکەم پێ شک نایە
دوای دوو جار ژینۆســاید لەالیەن نەتەوەی
بااڵدەســتەوە ،ئێســتاش هیوای گەڕانەوەی
هێــز و حوکمی ئەو نەتەوەیــە بخوازی کە
ژینۆســایدی کردووە .ئێســتاش ئارەزووی
گەڕانەوەی ســەدام حوســێنیان هەیە .بۆیە
کاتێک باسی کۆڵۆنیالیزمی نێوخۆیی دەکەم،
باســم لەو توێیەی دیکــەی کۆڵۆنیزەکردنی
کــوردە .کوردی بە «کێوی» کــردووە ،بەاڵم
هەوڵــی تورکییەلەشــمەی هەیــە ،کوردی
بەدەســتی بەعس ژینۆســاید کردووە ،بەاڵم
نۆســتالژیی حوکمی بەعسی هەیە .١ .چوار
دەوڵەت بە کۆ هەوڵی ســڕینەوەی کوردیان
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هەیە یان النیکەم هەوڵی سڕینەوەی ئیرادەی
سیاسیی کوردیان لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا
هەیە .هەر چوار دەوڵەتیش لەسەر ئەوە کۆکن.
 .٢هــەر یەک لەو دەوڵەتانــەش کە هەوڵی
تواندنەوەی کوردی ژێر دەســەاڵتی خۆییان
بە جیا هەیە ،دەیهەوێ لە کوردی بەشەکانی
دیکەش بۆ تواندنەوەی کوردی ژێر دەســتی
خۆی کەڵک وەربگرێ ،تا ڕادەیەکی زۆریش
ســەرکەوتوو بووە .مەبەست لێرەدا ئەوە نییە
کە ئەو دوو شــتە لێک جیان ،بەپێچەوانەوە
پێم وایە یەکتر تەکمیل دەکەن.

ئەو باسەی ئێوە هێناتانە گۆڕێ،
واتا ئینتگڕاڵ کۆڵۆنی ،نەمخوێندووەتەوە
یــا النیکەم بە ســۆرانی لەبەر دەســت
نەبــووە ،بەاڵم ئەگەر بگەڕێینەوە ســەر
ئەو باســەی پێشووی ئێوە کە فتووحاتی
ئیســامی و  ...بوو ،ئێستا کورد لەنێوان
ئــەو واڵتانەی بەســەریاندا دابەش بووە،
زۆربەی زۆری خەڵکەکە و دینی ڕەسمیی
ئــەو واڵتانە بــە جۆرێک لــە جۆرەکان
ئیسالمە ،ڕاستە لە یاســای بنچینەییی
تورکیە تۆزێک جیاوازی دەگەڵ کۆماری
ئیســامی هەیــە ،بەاڵم ئەو ســتەمەی
کــە لە توێژی ســەرەوەی کولتوری کار
دەکات ،دیــن و باوەڕە ئیســامییەکانە.
ئایا لێرەدا دەتوانین بڵێین کە ڕاستەوخۆ
دینی ئیسالم یا ئایین لەسەر ئەو کۆڵۆنی
بوونەی کورد کاریگەری داناوە و یەکێک
لــەو ئێلێمێنتانــەی توانیویەتــی کورد
زیاتر بە هــۆی پێوەندیی خۆی بە دینی
ئیسالمەوە کە زۆربەی خەڵکی کوردیش
موســوڵمانن ،ئەو کۆڵۆنییە بەهێزتر بووە
یان ئەو پێوەندییە چۆناوچۆنە؟
پێش دەوڵەت-نەتەوە ،ئیسالم تا
ڕادەیەکــی زۆر لــە دەرەوەی
دەوڵـــــــــەتدا بــوو .نەتــەوە
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جۆرواجــۆرەکان خوێندنەوەی جۆراوجۆریان
لە ئیســام هەبوو .کوردیــش خوێندنەوە و
مەعریفەی ئیســامی ســەربەخۆیی خۆی
هەبــوو ،خوێندنەوەیەک کە هاوئاهەنگ بێت
لەگەڵ کولتوور و شــێوەی ژیان کورد .ئێمە
ئەو ڕاســتییە دەبێ بسەلمێنین کە دروستە،
بۆ نموونە بڵێین کە کۆدەقی یەکەمی ئیسالم،
کۆمەڵگەی عەڕەب یان مەکە و مەدینە بووە.
بــەاڵم ،هــەر لــە یەکــەم ســەدەکانەوە،
خوێندنەوەی جۆراجۆر لە دنیای ئیســامدا
بوونە باو .کابرای تورکیش توانی حاکمییەتی
دینیی خۆی هەبێت .دوای سێ چوار سەدە
کابــرای کوردیــش توانی ببێ بــە حاکم و
کێشــەی ئێتنیکیــی جیددیــش بــۆ
حاکمییەتەکــەی ســاز نەبــێ .بــۆ نموونە
کەسایەتییەکی وەکوو سەالحەدینی ئەیووبی
کوردبوونەکەی کێشــە نەبووە و بەشــێکی
زۆری خەڵکــی عەڕەب و غەیــری عەڕەب
قبوڵیان بوو .دیارە زۆریش بوون کە کێشەیان
لەگەڵ خەالفەتی عوســمانی لەبەر عەرەب
نەبوونی هەبووە .هەربۆیە ئەو ڕاســتییە هەیە
و ئیســام بــە شــێوەی جۆراوجــۆر لێک
دراوەتەوە و ئێستاشی لەگەڵ بێ وەکوو هەر
دینێکی دیکە خوێندنەوەی و هەڵسەنگاندنی
جۆراوجۆری لێ دەکرێ.
هەم ئیسالم و هەم مەسیحییەت قابلییەتی
ئەوەیــان هەبووە کە بۆ هەیمەنە و ســوڵتە
کەڵکیــان لێ وەربگیــرێ و بەتەواوی ڕۆڵی
پاســاوچی بۆ حاکمییەتی زوڵــم بگێڕن .لە
ئەمریکای التین مەســیحییەت بەشێک لە
ئامــرازی جیددیــی کۆڵۆنیالیزم بــووە و لە
ڕێگــەی مەســیحییەتەوە کــراوە .دەبینین
وەکــوو ئیهانەتێــک ئــەو جێیەی پێشــتر
مەعبەدێکی ئــەو خەڵکــە خۆجێییەی لێ
بووە ،هەڵیانوەشــاندووەتەوە و هەر لەســەر
گــۆڕ و جێــگای وی و بــە بەردەکانی ئەو
مەعبەدە ،کلیســایەکیان لێ ســاز کردووە.
بەهەمان شــێوەش ،ئێمە دەبینین بۆ نموونە
ساڵی بیست و چوارەم
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لە تورکیە ئێستاش خەریکی ئازار و ئیهانەت
بە مەســیحییانن و زۆر جێگای وەکوو ئەییا
سووفیا کە پێشتر کلیسا بوون ،ئێستا کراون
بە مزگەوت .لە ئیســپانیاش ئەو شــوێنانەی
مزگــەوت بوون ،کراون بە کلیســا .جا ئەوە
خەتــای پەیڕەوانی دینەکەیــە یان دینەکە
بۆخۆی ئەوەی لە زاتیدایە ،مژارێک کە تەنیا
دەمانبــا بەرەو دنیایەک لە ڕاڤە و تەفســیر.
دیــارە لەهەمان کاتیشــدا بــەرەوڕووی ئەو
پرســیارەمان دەکاتەوە ،کە ئایا دینی تەریک
خراوە لە پەریڕەوانی ،هەر مومکینە؟
بەاڵم ئەگەر بە گشتی چاو لێ بکەین ،پێش
ئەوەی دەوڵەت-نەتەوە بتوانێ بەسەر کورددا
زاڵ بێ و زەینی کۆیلە بــکات ،لێکدانەوە و
خوێندنەوەی دینیی کــوردی دژایەتییەکی
لەگەڵ مەسەلەی نەتەوایەتیی کوردی نەبووە.
ئێمە دوای شۆڕشی ئێرانیش دەبینین حیزبە
سێکۆالرەکانی کورد ،پشتیوانیی زۆر جیددیی
مەال و کەسی خوێندەواری دینیی کوردیان
لەپشت بووە .ئاپۆرەی خەڵکی کورد لە سااڵنی
 ٥٧بەشی زۆری دیندار بوو ،ئێستاش زۆری
دیندارە .بەاڵم پێشــیان وا بووە پێشــمەرگە
منداڵــی خۆیانــە و هەمیشــە بە شــەهید
ناویــان بردووە .هیچ کێشەشــیان نەبووە لە
بەکارهێنانی ئەو جۆرە دەستەواژە و تێڕمانەی
کە لە الیەن ئەوان پیرۆز و موقەدەســەن بۆ
کەســانێک کە بە هێزی ڕزگاریی نەتەوەیان
ناســیون .ئێستاشــی لەگەڵدا بێ ،جگە لەو
مەال تازە موســوڵمانە ئیخوانی و سەلەفییانە،
مەالی کورد ,پێشــمەرگەی کۆمەڵەش  -کە
ڕەنگە کێشەشــی لەگەڵ دینــداری هەبێ-
بە شــەهیدی کوردســتان دەزانێ .جگە لە
مێشــکی تەعریبکراوی ئیخوانــی ،پێوەری
مەالی کورد بۆ شەهیدناســینی پێشمەگە،
ڕۆڵــی پێشــمەرگەیە کە وەکــوو پارێزەری
مــاف و کەڕامەتی کــورد دەیبێنێ ،گەرچی
دینداریش نەبێ .لە سااڵنی یەکەمی شۆڕش
لە کوردستان یەکێتیی مامۆستایانی ئایینیی

کوردستان هەبوو .ئەوە لە الیەک سەرکەوتنی
حیزبــە کوردییەکان و تواناییــی ئەوانی لە
تەعامول و هەڵسوکەوت لەگەڵ مرۆڤی دیندار
دەنواند .لە الیەکی دیشــەوە نیشان دەدا کە
توانیبوویان بۆ دینــداران لەنێو چوارچێوەی
نەتەوەخوازیی سیکۆلەری کوردیدا جێیەکی
جیــددی بکەنــەوە ،کە بەڕاســتی زۆریش
دێمۆکڕاتیکــە .بەاڵم ،نیشــانیش دەدات کە
دینداریی کوردیش دەتوانێ خوێندنەوەیەکی
سیکۆلەر و نەتەوەخوازانەی کوردی لە ئایین
هەبێ.
ئەگەر پێش ٥۷یش چاو لێ بکەین ،بەشێکی
بەرچاو لە ڕێبەران و پێشــەنگانی مەسەلەی
نەتەوەییی کوردی ،مەال و شێخ بوون ،لە شێخ
عوبەیدیالڕا بگرە تا دەگاتە سەعید نوورسی،
شێخ سەعیدی پیران ،شێخ ئەحمەدی بارزان
و قــازی محەممەد .یانی کــورد توانیبووی
ئیسالمی خۆی بکوردێنێ .چونکە لەو کاتانەدا
ســەرچاوەی خوێندنەوەی کورد لە ئیسالم،
کورد بۆخۆی بووە .مەعریفەی دینی کوردی،
مەعریفەیەکی سەربەخۆ بووە .وەکوو ئێستا،
لە تاران ،قاهیرە و ئیســتەمبووڵەوە نەدەهات
تاکوو دەگەڵ کوردایەتی نەگونجێ .بەاڵم ،لەو
کاتەوە کە ســەرچاوەی مەعریفەیی کوردی
دەبێت بە میسر ،عەڕەبستانی سعودی ،تاران،
یان سەید قوتب ،شــەریعەتی ،یاشار نووری
ئوزتــورک و ئەوی دیکــە ،دینی کوردی لە
تورکیە دەبێتە دینێکی کەمالیستی ،گەرچی
حیزبواڵشــی لێ ســاز بێت .دینی کوردی
لــە ڕۆژهــەاڵت ،ئەگەر ئیخوانیــش نەبێت،
تەشەییعی سووری ئێرانگەراییی شەریعەتییە.
بۆیــە دەکــرێ خوێندنەوەیەکــی کوردی
لــە ئیســام ،یەزیدییەت ،مەســیحییەت،
یەهوودییەت و لــە هەموو دینەکان هەبێت.
چونکــە دینــەکان دەتوانــن لــە کۆدەقی
جۆراوجــۆردا بخوێندرێنــەوە بە شــەرتێک
لە دەســەاڵتی دەوڵەتی جیا بن .بەاڵم ،ئەو
ڕاســتییە کە بەشــێکی گەورە لە دینداریی
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کوردی ئێســتاکە ســەرچاوەکەی دەرەوەی
کوردستان و کوردە ،دینی کوردی کردووەتە
عەڕەبی و تورکی و فارســی .بۆیە کێشــەی
دەگەڵ سەروەریی کورد هەیە و تەنیا ئەوی
دژی مەسڵەحەتی ئوومەی ئیسالم دەزانێت.
هەروەکــوو کابــرای چەپ پێی وایــە تەنیا
ڕێگری ئینترناســیۆنالیزمەکەی ،کوردستانی
سەربەخۆیە.

لەو باســەدا دەتوانین شــتێک
هەڵێنجیــن ،ئەویش ئەوەیــە کە ئەگەر
ئەو چینە لە پیاوانی ئایینی(زۆرتر پیاوان
نەک ژنــان) ،ئەگەر ئەوانە وەکوو ئێلیتی
خۆیان لەقەڵەم بدەین و دوایە بیهێنینە
سەر باری سیاسی و فکری و ....وەکوو لە
شــێعرەکەی خانیی مەزندا دەبینین ،ئایا
باسەکە دێتەوە سەر ئەوە کە ئێلیتێکمان
نەبووە ،چون تورکەکان دەوڵەتی خۆیان
دروست کرد و ئێرانییەکان بە هاتنی ڕەزا
شــا دەوڵەتی خۆیان دروست کرد ،بڵێی
بتوانێ دەوڵەتی کوردی دروســت بکات
یا دۆخی ناوچەکە ئــەوە بووە؟ کورد چ
جیاوازییەکــی دەگەڵ فــارس و تورک
هەبــووە کە ئەوان دەوڵەتــی نەتەوەییی
خۆیان دروست کرد و ئێمە نەمانکردووە؟
بە باوەڕی من هێندێک شــتمان
نەبووە و ئەوانــەش کەموکووڕیی
جیددی بوونە .هێندێک لەمپەری
جیددیشــمان لەپێــش بوون .لــە کاتێکدا
دەوڵەت-نەتــەوە دەبــوو بە شــێوەی باوی
خۆبەڕێوەبەریی نەتەوەکان بێ ،کەچی کورد
و کوردستان خاوەنی کۆمەڵە دامەزراوەیەک
نەبوو ،زانکۆی نەبوو ،تەنانەت ئەلئەزهەرێکی
نەبــوو ،شــارێکی کاســمۆپۆلیتەنی وەکوو
ئیستانبووڵی لە ئیختیاردا نەبوو .قەوارەیەکی
عەســکەری نەبوو ،ئەوەی لــە ئیمپڕاتۆریش
بەجێمــا یــان کــورد نەبوو یان هەســتی
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کوردایەتــی نەبوو ،گەرچــی زۆرێک لەوانە
بەشــێک بوونە لــە دامەزراندنــی عێراقی و
سوریەش ،کورد لە سوریە بوون بە سەرۆک
کۆماری ،بەاڵم زەینەکەیان زەینی کوردایەتی
نەبوو .ئێمە وەکوو کورد میراتگری دەوڵەتێک
نەبووین و ئەوەش بۆخۆی مەسەلەیەکی زۆر
زۆر جیددییە .لە هەمان کاتیشــدا تەنانەت
جوغڕافییاش یاریدەرمان نەبوو .بۆ نموونە تا
ســی-چڵ ســاڵ لەوەپێــش زۆر دێهاتــی
کوردســتان شەش بۆ حەوت مانگ ئیمکانی
پێوەنــدی و تێکەاڵوییان نەدەمــا .خەڵکی
شــاری گەورە و بە قەولــی قەدیمیان جێی
سیاسەتی مودوون و لەدایکبوونی کۆمەڵگای
مەدەنی نەبووین .شارەکانمان ،زۆرتر بازاڕچە
و جێگای دەاڵلــی و ئاڵۆگۆڕی وەرزی بوون.
ئەو شــارانەی خەڵــک خۆی لە سیاســت
وەردەدا و ،پێشــکەوتنی زانستی ،سیاسی و
کۆمەاڵیەتــی خەمــی ســەرەکیی بووبــێ،
نەمانبوو .بۆیە نە توانای گەمەی سیاســیمان
زۆر بــوو ،نە زمانی سیاســەتمان دەزانی ،نە
پوتانسیەلی وەڕێخســتن و مۆبۆلیزەکردن و
ڕێکخستی نەتەوەیەکەمان هەبوو .ڕێکخستن
هــەم تواناییی ماڵی دەوێ ،هەم مەعنەوی و
هەمیش دواڕۆژبینیی سیاســی و ڤیزیۆن کە
بتوانێ لەنێو نەتەوەیەکدا ئەو باوەڕە ساز بکا
کە ئەو قوربانییەی دەیدەین ،هەم پێویستە و
هەمیش ئاکامی دەبێت .ئێستاشی لەگەڵ بێ
کورد کێشــەی ڕێکخســتن و دواڕۆژبینی و
ڤیزیۆنی هەیە.
بەڕاستی نەبوونی ئێلیتێکی جیددی کە ئەو
کەسایەتییە گەورانەی کورد باسیان کردووە
بە بەردەوامی مەسەلەیەکی زۆر زۆر جیددی
بــووە .ئێســتا نموونەی باشــوور و پرســی
ڕێفراندۆم کە هاتە گۆڕێ ،زۆرینەی خەڵکی
کورد هیچ متمانەی بە هیچ ڕێبەڕێکی کورد
لە باشــوور نەبوو .بەاڵم ئەو کێشە ئی ۲۰۱۷
نەبوو ،ئی ســاڵی  ۱۹۹۰بوو ،یانی  ۲۷ساڵ
پێــش بەڕێکەوت کورد لە ســەدام ڕزگاری
ساڵی بیست و چوارەم
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ببوو و لــە تەواوی ئەو ۲۷ساڵەشــدا کەس
بەرنامەیەکــی تۆکمەی نە بۆ نەتەوەســازی
و نــە بۆ خۆ ئامادەکردن بــۆ هەلی ڕزگاری
دانەڕشــت .ڕێبەڕێکــی دواڕۆژبیــن و
ڤیژنەری( )visionaryلە ۱۹۹۰ڕا پێشــی
لە بەتااڵنچوونی ســەروەت و سامانی خەڵک
و تەنانەت دزرانی داربەرق و ســەدی بێخمە
و چــی و چی دەگرت .مەبەســت ئەوە نییە
کە ڕێبەری دواڕۆژبین هیچ کەموکووڕییەکی
نییە ،بەڵکوو هەموو ژیانی بۆ وەدەستهێنانی
متمانــەی خەڵــک و متمانــە بــە پڕۆژەی
نەتەوەسازی تەرخان دەکا .هیچ ڕێبەرێک کە
لە تاقیکردنەوەی ژیانی ڕۆژانە دەرنەچووبێت،
ناتوانێ چاوەڕوان بێ خەڵک چارەنووســیانی
بدەنە دەست.
وەکوو ڕاســتییەک ئــەو شــتانەمان نەبوو،
کۆمەڵێکی مەعریفی و مرۆڤی خوێندەوارمان
نەبوو کە هاوڕا و هاوفکر بن و خوێندنەوەیەکی
جیددییان لە بەشــەکانی کوردستان هەبێ.
گرووپێکــی لێهاتوومان نەبوو کە ســەرمایە
و تواناکانــی کــورد لێک بدەنــەوە و بزانن
کــە چــۆن دەتوانن کــورد ڕێــک بخەن و
موبلیزەی بکــەن .ڕووناکبیــری تاکەکەس
و تاکوتەرامــان بە خوێندنــەوەی جۆراوجۆر
هەبــووە .بــەاڵم ،لەگەڵ هێندێــک نەتەوە
ڕووبەڕوو بووین کە میراتگری دەوڵەت بوون،
هێزی نیزامی ،فکری ،سیاســی و ئابوورییان
هەبــوو .بەپێچەوانەی کورد لە هەمان کاتدا،
بەرژەوەندیشیان لەگەڵ بەرژەوەندیی زلهێزی
دەرەکیش یەک بوو .یارمەتیی کورد بۆ بوون
بە دەوڵەت ،لە بەرژەوەندیی زلهێزەکانیشــدا
نەبــوو .دیارە لــە باری ئیمکاناتــی مادی و
مەعنەوییــەوە ،کورد لە کوەیت و ئیماڕات و
...ئەو جۆرە نەتەوانە زۆر پێشــکەوتووتر بوو.
بــەاڵم ،بەپێچەوانەی ئەوان ،مەســڵەحەتی
کــورد لەگەڵ زلهێزەکان یــەک نەبوو .بۆیە
لەمپەر و مانعی زۆر لە پێش دۆزی کورد بوو،
ئەگەر مەســڵەحەتی فەڕانسە یا ئینگلستان

لەوەدا با کە کوردستانێکی سەربەخۆ هەبێ،
بەڕاستی وەزعی کوردستان لەوەش خەراپتر
بوایە ،ئێستا کوردستانێکمان هەر دەبوو یان
ئەگەر هاتبا و شــێخ عوبەیدیال یان ســمکۆ
سەرکەوتبا ،ئێستا کوردســتانێکمان دەبوو،
یانی دەتوانین خوێندنــەوەی جۆراوجۆر دژ
بە واقیعــی مێژوویی (کاونتر ڤەکچواڵ) مان
هەبێت.

ئێــوە ئاماژەتان بە خاڵێک کرد،
کە ئەوانە هێزیان هەبووە بەتایبەت هێزی
نیزامی و ئەوانە .زۆر جار باســێک دێتە
گۆڕێ ،بۆ نموونە هەر ئێســتا لە مانگی
ئاگۆستی ساڵی ڕابردوو تا ئێستا ،دادگای
حەمیــد نــووری بەڕێوە چووە ،باســی
ئەوە کراوە کە باشــە کوردەکان چییان
دەوێ ،دەی ئەوە لە فارسەکانیش ئیعدام
کراوە .باســی زەبروزەنگ کە دەوڵەتانی
کۆڵۆنیالیستی بەســەر خەڵکانی دیکەی
وەکوو کورد ،بەلووچ و تورکەمەن و ...دا
دەسەپێنن ،یا تەنانەت لە باشوور دەبینی
هــەر هەلێک کــە بۆیان دەڕەخســێ،
دەیقۆزنەوە و بە جورێک فشار بۆ هەرێم
دێنن .کەوابوو مەســەلەی زەبروزەنگ لە
کۆڵۆنــی بوونی کورددا تــا چ ڕادەیەکە؟
ئەودەم ئێمە ئەو پرسیارەمان بۆ دێتە پێش
کە مەســەلەن ئەو زوڵمەی لە ئینسانی
کورد دەکــرێ و ئێعدام دەکرێ ،دەگەڵ
ئەو کەسەی لە تاران زوڵمی لێ دەکرێ
و ئێعدام دەکــرێ ،جیاوازییەکەی چییە
و کاربۆرد و فاکشــێنەکەی لەو سیستمە
کۆڵۆنیالیستییەدا چ جیاوازییەکی هەیە؟
ئــەوە پرســیارێکە و زۆر جــار
کەســایەتییە فێمێنیســتەکانی
خۆشمان دەیپرسن و پرسیارێکی
جیددییە .چاو من بە هەموو کێشــەیەک کە
دەگەڵ حیزبەکانی باشــوور هەمە ،هەمیشە
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پشــتیوانیم کــردووە لە بوونــی حکومەتی
هەرێــم .چونکە بۆ کورد مەســەلەیەکی زۆر
وجــوودی لــە هەرێــم ڕووی داوە؛ ئەویش
ئەوەیە کوردبوون لەوێ پرســی ئەمنییەتی
نییە .کــورد بەهۆی شوناســی کــوردی و
پەیوەندیی ئێتنیکیی خۆی لەژێر هەڕەشەدا
نییە .ئێستا لە باشور کوردبوون نە گۆناحە و
نە سووچ و نە تاوان .بەاڵم ،لەژێر دەسەاڵتی
دەوڵەتــی غەیــرە کــورددا ،کوردبــوون بە
بەردەوامــی و لــە زاتــی خۆیدا پرســێکی
ئەمنییەتیــە .یانــی هەر کوردێــک وەکوو
ســووژەیەکی ئەمنییەتی دێتــە ئەژمار .بۆیە
وەکوو واڵتر بنیامین دەڵێ «دۆخی نائاسایی،
دۆخی هەمیشەیی ستەملێکراوەکانە» یانی لە
سەد ســاڵی ڕابردوودا ،لەژێر حوکمی غەیرە
کورددا لە ئێران ،عێراق ،تورکیە و سوریەدا،
کورد لە دۆخی نائاساییدا ژیاوە .ئەوە شتێکە
ئەو کەسانەی باس لە برایەتی و پێکەوەژیانی
گەالن دەکەن ،بەئەنقەست خۆی لێ دەبێرن.
ئەگینا چاو لێ بکە هەر ئێستا لە کوردستانی
باکوور و ڕۆژهەاڵت حکومەت نیزامی حاکمە.
بۆیە ،پێویست ناکا مرۆڤ فیلسووفی سیاسەت
بێ تا لەو ڕاستییە بگا .یانی ئیدارەی کوردی
لە سوریە و لە باشوور کێشەی ئەمنی بوونی
ئێتنیســیتەی کوردی چارەســەر کردووە و
تاکی کورد لە دۆخی نائاسایی هێناوەتەدەر.
جیاوازیــی زەینەبی جەاللیان و نەســرین
ســتوودە لە چیدایــە؟ ئەوە ڕاســتییەکە و
هەردووکیان لە زینداندان و هەردووکیشیان
عەزاب دەبینن .بەاڵم ،ئەوەی کە نەســرینی
ســتوودە هیــچ کاتێــک وەکوو کەســێک
نابیندرێ کە کێشــەی ئەمنی بۆ ئێران ساز
کردووە یان هەڕەشــەیە لەسەر ئێران ،ئەوە
جیاوازییەکــی بنەڕەتییە کە لەگەڵ زەینەبی
جەاللیان هەیەتی .ئەگەر نەسرینی ستوودە
شــێعری کوتبا یان کاری موســیقی کردبا،
کێشــەیەک بۆ نەسرینی ســتوودە نەدەهاتە
پێش .بەاڵم ،ئەگەر زەینەبی جەاللیان هەر ئەو
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باسانەی کردبا ،شێعری نووسیبا یان گۆرانی
کوتبا یا دەرســی کوردی گوتبــاوە ،وەکوو
زارا محەممەدی تووشــی زیندان دەبوو .زارا
محەممەدیــش ژنە ،وەکوو ژنیش زوڵمی لێ
دەکرێ و هەر کۆمەڵگەی کوردیش لە پیاوی
هەڵداوێریت .بەاڵم ،سەرەڕای ژن بوونەکەی،
کێشەی زارا محەممەدی کوردبوونەکەیەتی.
ئێستا ســەدان و هەزاران کەس لە ئێران لە
ژن و لە پیاو لەســەر ئەدەبییاتی فارسی کار
دەکــەن .نەک هەر دژی دەوڵــەت لەقەڵەم
نادرێــن ،بەڵکوو-بەبــێ ئەوەی بۆخۆشــیان
بیانهەوێ  -هاوڕێ و هاوبیری حکومەتیشن.
لەگەڵ هێزی ئینتزامیی کۆماری ئیسالمیش
لە یەک سەنگەردان ،چونکە کۆماری ئیسالمی
دەڵێ بۆ پاراســتن و ئاگاداری لە ئەدەبییاتی
فارســی ئێمە هێزی ئینتزامی بەکار دێنین.
کاری ئەدەبی لەســەر فارسی ،بەبێ ئەوەی
بۆ خۆت بتهەوێ هاوئامانج و هاوسەنگەرییە
لەگەڵ کۆماری ئیســامی و هێزی ئەمنیی
ئەو .کاری ئەدەبی کردن لەسەر هەر زمانێکی
دیکە ،النیکەم لە ڕوانگەی وەزیری ئیڕشادی
کۆماری ئیسالمییەوە ،هەڵســوکەوتێکە کە
ڕاستەوخۆ دەگەڵ هێزی ئینتزامیی کۆماری
ئیســامی بەرەوڕووت دەکاتــەوە .چونکە لە
بــاری زمانــی و کولتــووری و ئێتنیکییەوە
تەنانەت بۆ کابرای کورد و بەلووچی سوننیلە باری مەزهەبیشەوە -ئەوانە هەموو بەشێکن
لە شوناسی غەیرە فارسی –ناشیعە و پرسی
ئەمنییەتین .چۆن کەســێک بەبێ قانوونی،
چەکــی پێ بێــت ،کێشــەی ئەمنییەتییە،
کەســێکیش باســی زمانی کوردی بکات و
پیداگری لەســەر شوناســی غەیرە ڕەسمی
بکات ،دەکەوێتە حەوزەی ئەمنییەتییەوە.
ئەو کەسە دەکرێ ژن بێ یا جۆرە شوناسێکی
دیکەی جنســییەتی هەبێ .دیارە هەمووی
ئەوانــە گرنگ و لە جێگایــەک وەک ئێرانی
کە یەکسانی جنســییەتی نییە ،دەبنە هۆی
زوڵم و نایەکســانی و هــەاڵواردن ،بەاڵم بۆ
ساڵی بیست و چوارەم
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ئێستا ،بۆ نموونە کێشەی زەینەب جەاللیان
ســەڕەرای کیشــەی ژن بوونی ،کێشــەی
ئێتنیکی و زمانیشە لەگەڵ کۆماری ئیسالمی
و کوردبوونەکــە فەکتەرێکــی بەتــەواوی
چارەنووسســازە .چەند ســاڵ پێش ئێستا،
خانمی ســوڕەییا فەالح کە تێکۆشــەرێکی
کوردی مافی مرۆڤــە ،داوای کرد نامەیەک
کە بۆ شیرین عیبادی نووسیبوو ،بۆی بکەمە
ئینگلیســی .ســوڕەییا خانم ئــەو نامەیەی
نووســیبوو بــۆ ئەوەی کە شــیرین عیبادی
پشتوانی و دیفاع لە زەینەب جەاللیان بکات.
لەو نامەیەدا ،ســوڕەییا خانم باســی ئەوەی
کردبوو کە ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤی فارس
هیچیــان ئامادە نەبوون یارمەتیی کەیســی
فەرزادی کەمانگەر بدەن و لە ئەمریکا باسی
کەیســەکەی ئەو بکەن بۆ ئــەوەی پێش بە
ئیعدامــی فــەرزاد بگــرن .ئەو فارســانەش
گوتبوویــان فــەرزاد تێرۆریســتە و ناتوانن
بەرگری لە کەیسێکی ئاوا بکەین.
گریمــان فەرزاد تیرۆزیســت بێــت ،ماڤی
مرۆڤ دەقیقەن لە مافی تیرۆریستەوە دەست
پێــدەکات ،چۆنکە زۆربــەی زۆری حقووقی
جەزایی نێگەتیڤە؛ تاکوو کەیسێک خەتەرتر
بێت ،ئیمکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لەوێدا
زۆرترە .بۆیە هەر کەس کەیســێکی ئاوای بۆ
گرنگ نەبێ ،مافی مرۆڤی بەالوە گرنگ نابێ.
دووهەم ،تیرۆریزم پێناســەیەکی سیاســییە
نەک مافناســانە .سێهەم ،ناســاندنی فەرزاد
وەکوو تیرۆریســت بڕیاری سیاسیی کۆماری
ئیســامی بوو کە بە ڕواڵەت ڕێکخراوە مافە
مرۆڤەکانــی فارس ،هەموویان لە هێڵی بەناو
ئۆپۆزیسیۆندا بوون .بەاڵم لێرەدا دەبینین کە
چۆن  )۱مافی مرۆڤ لــە دنیای دەوڵەت-
نەتەوەدا ،مافــی مرۆڤی خاوەن نەتەوەیە .لە
هیچ جێیەکی ئەو جیهانــەدا ،مافی مرۆڤی
بێدەوڵەت و مرۆڤی خــاوەن دەوڵەت یەک
نیین .چونکە ئەگەر مرۆڤ دەوڵەتێکی نەبێ
پشــتیوانی لە مافــی بــکات ،زۆر بەکەمی

مافەکەی گرنگی پێدەدرێ ،هەر وەکوو چۆن
کورد ڕۆژانە یــان لە کێوەکانــدا دەکوژرێ
یــان لە دەریاکانــدا دەخنکێ و کەســیش
گرنگی پێ نادا )۲ .هەر لەو هەڵسوکەوتەی
الیەنگرانی مافی مرۆڤی فارسدا دەیبینین کە
ئەوان پێش هەموو شــتێک الیەنگری مافی
مرۆڤی فارس و ســەروەریی مرۆڤی فارسن.
ئەو بۆچوونە سیاســییە شــکێک ناهێڵێتەوە
کە بۆ ئــەوان مرۆڤ بەبــێ لەبەرچاوگرتنی
ناســنامە بێمانایــە .وەکوو بە نــاو «حقووق
بەشەری» ئیسالمیی کۆماری ئیسالمی ،ئەوە
ڕادەی «خودی» بوونە کە ڕادەی شــایان بە
مرۆڤ ناسرانی کەســێک دیاری دەکات .لە
ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ غەیرە فارسدا یەکەم،
دەتوانن لەگەڵ کۆماری ئیسالمی هاوڕا بن و
غەیرە فارس بە ســووژەی ئەمنییەتی ببینن.
دووهەم ،جیاوازییەک لەنێوان فارســی ژن و
پیاو دانانێن.
بەاڵم بــۆ ئەوەی کــە بە هیچ شــێوەیەک
شەرعییەت بە پرسی کورد و بە جیاوازبوونی
دۆزەکــەی نەدرێت ،فارس بــە بەردەوامی
باسی یەکســانبوونی زوڵم لە هەموو ئێراندا
دەکات .زۆر جاریــش تەنانــەت بوونــی
ئێتنیکیی فارسیش ئینکار دەکات .دەیهەوێ
بڵی فارســی لە ئێرانێ وەکوو ئینگلیسی لە
هیندوســتانێ خاوەن ئێتنیــک نییە .دیارە
کورد ،تورک ،عەڕەب و بەلووچ ئادرەسەکەیان
دەزانــن ،چونکە تەنیــا ئەوانن کە خۆیان بە
خاوەنی ئێران و هەمــوو ئێران دەزانن .بۆیە
ئەگەر فارس هێندەی دیش خۆی بشارێتەوە،
غەیرە فارس دەزانــێ کێ حکومەت دەکا و
کێ خەریکی زوڵمە لە ئێرانێ.

باسێکی دیکە هەیە کە زۆر جار
دەڵێن ئێمــە کۆڵۆنین یا داگیر کراوین؟
ئێمە کامیانیــن؟ ئایا هەردووکیانین یان
یەکیانین؟ جیــاوازی و لێکچوونەکانیان
چییە؟ بۆ وێنە جیاوازیــی ئێمە لەگەڵ
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کێشــەی فەلەســتینی کە دەڵێن داگیر
کراوە ،لە چیدایە؟
ئــەو پرســیارە زۆر جیددیــە و
زۆریــش دێتە پێشــێ ،واڵتێک
دەکرێ هەم کۆڵۆنــی کرابێت و
هــەم داگیریش کرابــێ ،بەتایبەت لە دوای
دەیەکانی یەکەمی سەدەی بیستەم بە دواوە
مەســەلەی داگیرکاری مانایەکی حقووقیی
جیددیتری پەیدا کردووە .بەو مانایە وەختێک
بــاس لە داگیرکاری دەکرێ شــێوەیەک لە
ڕەسمییەت و ئێعترافی نێونەتەوەیی لەسەرە.
داگیرکاریی ئێســتا بە مانای پێشــێلکردنی
یاساکانی نێونەتەوەیییە .ئێستا دابەشکراوی
سیاســی جوغڕافیاییی جیهان ڕەسمییەتی
نێونەتەوەیــی هەیە ،تەنانــەت ئەو جێیانەی
کێشەشیان لەســەرە دیارن .یانی کۆمەڵێک
یاسا هەن کە مانا و چوارچێوەی داگیرکاری
دەدەن ،بــەاڵم بۆ کوردســتان بەکارهێنانی
داگیرکاری لە باری حقووقی و مافناسییەوە
کارێکی ئاســان نییە .بۆیە ،بــە پێچەوانەی
چەمکی کۆڵۆنیالیزم ،باســی داگیرکراوی لە
چوارچێوەی یاســای نێونەتەوەییدا کارێکی
ئاســان نییە .کاتێــک باس لە مەســەلەی
داگیرکاریی فەلەســتین دەکرێــت ،دەیان
بڕیارنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان ســەبارەت
بە مەسەلەی فەلەستین هەیە .بۆ نموونە ،لە
ساڵی  ١٩٤٨بەوالوە ئەو بەشانەی بە ئیشغاڵی
ناســراون ،دیارن .داگیرکــراو ئەوانەن کە لە
ڕوانگەی نێونەتەوەیییەوە داگیرکراو لەقەڵەم
دەدرێــن و لــە چوارچێــوەی یاســادا ئەو
داگیرکارییە مەفهووم و مانایەکی یاســاییی
دیاریکراوی هەیە .ئیســتا ،ئەگەر بپرســن
کوردستان کەی داگیر کراوە ،وەکوو سەنەد
و یاسا ناتوانین شتێکی زۆر تایبەتیی یاسایی
نیشــان بدەین .بەاڵم ،مەسەلەی کۆڵۆنیالیزم
دەتوانــێ هەم کاریگەریی یاســایی هەبێ و
هــەم کاریگەریی ئەخالقی .یانی ئەو باســە
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ئەخالقییە دەکرێ ســەرچاوە و شەرعییەتی
لــە چواچێــوەی یاســای نێونەتەوەیــی بۆ
ببینرێتــەوە .کاتێک باس لــە مافی چارەی
خۆنووسین دەکرێ ،باس لە مافی سەروەری
دەکــرێ ،باس لــە مافی ژیانی یەکســانیی
سیاســی دەکرێ و ئەزموونی ژیان لەســەر
بنەمای کولتوور و زمانی خۆت دەکرێ ،باس
لــە مافــی مێژوویــی دەکرێت ،بــاس لە
هەاڵواردنــی ئێتنیکــی و زمانــی دەکرێ و
هەمووی دەتوانێ مەجالی دیفاعی سیاسی-
ئەخالقی ساز بکەن .ئەو مەسەلە بنەمایییانە
بەئاســانی دەتوانــن هــەم ئیســتدالل و
ئارگیۆمەنتی ئەخالقی و یاســاییی ئێمەش
بەرەوپێــش بەرن و هــەم دەتوانین باس لە
نەتەوەبوونی کورد بکەین .چونکە کورد خۆی
بە نەتەوە دەزانێ و ئینکاری نەتەوەییبوونیش
ئاســان نییــە ،هێز و ســیالحی ئەخالقی و
سیاسی دەخاتە خزمەت پرسی کوردەوە.
بۆیــە ئەگەر بنەمای دیفاع لــە دۆزی کورد
لەســەر چەمکــی داگیرکرانی کوردســتان
بنیــات بنێیــن ،ناتوانین لــە چوارچێوەی
یاســاکانی نێونەتەوەییدا بیســەلمێنین کە
چۆن بۆ نموونە کوردستان بە تارانەوە لکێنرا.
ناتوانین دەست لەســەر ڕۆژێک دابنێین کە
کوردستان لە الیەن تارانەوە داگیر کرا .بەاڵم
هەر دەتوانیــن بڵێین کورد لە ســازکردنی
ئێراندا یان لە ئێرانــی مودێرندا ،یان لەوەی
کە بەشــێک بێ یان نەبێ لە ئێران ،لەوەی
بەشــێک لە واڵتــی فارس-مەرکــەز ئێران
بێ ،پرســی پێ نەکراوە و ڕای وەرنەگیراوە.
دەتوانێن بڵێین لە نووسینی یاسای بنەڕەتیی
مەشــڕووتییەت کە ئێرانی ساز کرد ،دەستی
نەبووە .کورد خــۆی بە ئێرانی نەزانیوە ،هەر
ئــەو کات دژی دەســەاڵتی دەوڵەتی ئێران
بەسەر کوردستاندا شۆڕشی کردووە .بەاڵم لە
یاســای نێودەوڵەتیدا نە ئەوکات و نە ئێستا,
باسێک لەسەر داگیرکردنی کوردستان نەبووە
و نییە ،گەرچی هەر ئەوکات ســمکۆ باسی
ساڵی بیست و چوارەم
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هەوڵی داگیرکەرانەی ئێران لە کوردســتان
دەکات .بۆیــە ئێمــە دەتوانین ئیســتدالل
بکەین کــە نەتەوەیەکی جیاوازین و کۆڵۆنی
کراویــن .بڵێین جیهان لە باری ئەخالقییەوە
بەرپرسیارە لەوەی بەسەرمان دێت .دەتوانین
بڵێین لە ۲۰ەکانی سەدەی ڕابردوودا جیهان
و زلهێزەکان مافی ئێمەیان پێشێل کرد.
لەو دنیایەی تێیدا دەژین کە مافەکان لەسەر
بنەمای جیاوازیی نەتەوەیی دیاری دەکرێن.
ئێمەش پێویســتە وەکوو هەر نەتەوەیەک لە
چوارچێوەی یاســای نێونەتەوەییی ئەوڕۆدا
لەسەر ئەساســی ئەوەی مافی نەتەوەییمان
زەوت کــراوە بــۆ وەدەســت هێنانی هەوڵ
بدەیــن .مافمــان هەیە بە پێــی کولتووری
خۆمــان بژین ،خۆمان بەرێوە بەرین .مافمان
هەیە کــە مەحکووم نەبین بــە ژیانێکی پڕ
لــە هەڵواردنی دامەزراوەیی ،بێ نســیب لە
مافــی حاکمییەت و ســەروەریی نەتەوەیی
و بە بەردەوامی لەژێر هەڕەشــەی توانەوە و
جێنۆسایددا بین .هەمووی ئەوانە دەگەڕێتەوە
سەر ئەوەی سەروەری ،سەرەتاییترین زامنی
ژیانی ئازاد و یەکسان و مانەوەی نەتەوەیەکە
و لێمان ستێنراوە .بۆیە ئێمە لە دیاریکردنی
قەدەر و چارەنووسی خۆماندا بێبەری کراوین.

بە واتایەک داگیــرکاری زیاتر
دەگەرێتەوە سەر داگیرکردنی خاک؟
جیهان دەزانێ کە جوغڕافیایەکی
مرۆڤــی ،کولتــووری ،زمانــی،
مێژوویــی بە ناوی کوردســتان
هەیە .بەاڵم لە حافزەی سیاســیی جیهاندا،
کوردســتانێکمان بە ســنووری سیاســیی
تایبەتەوە نییە .ئەگەر بــاس لە داگیرکرانی
کوردســتان بۆ غەیرە کــورد بکەین ،غەیرە
کورد لێمــان تێنــاگات ،چونکــە ناتوانین
بەئاســانی بــاس لــە ڕووداوی مێژوویی و
ڕێکەوتی پەڕاندنی ســنوورەکانی کوردستان

لەالیەن داگیرکــەرەوە بکەین .بڵێین وەکوو
ئەوەی ڕوســیا لــە ئۆکراین کــردی ،ئەگەر
ڕووسیا هەموو ئۆکڕاینیش داگیر بکات ،دوای
هەزار ساڵی تریش خەڵکی ئۆکڕاین دەتوانن
ئاماژە بە ڕۆژی لکاندنی ئۆکراین بە ڕووسیاوە
بکەن ،بەاڵم باســی داگیرکاریی کوردستان
بەو شــێوەیە بۆ ئێمە مومکیــن نییە .لەبەر
ئــەوەی بەداخــەوە ،کوردســتان وەکــوو
دەوڵەتێکــی ســەربەخۆ پێــی نەناوەتە نێو
چەرخــی دەوڵەت-نەتەوەوە .کاتێک باســی
داگیرکردنــی خاک دەکەین ،خاوەنداریەتیی
کورد ئیعتڕافی سیاسی نێونەتەوەیی لەپشت
نییــە .بۆیــە بە بــاوەڕی من دەبێ باســی
لەژێرپێنرانی مافی نەتەوەییی کورد و لە ڕێی
بێبەریکرانی کورد لە مافی ســەروەرییەوە بۆ
کێشــەکە بچین .ئەم باسە بێ ئەمال و ئەوال
دەمانگەیەنێتە باسی کۆڵۆنیکرانی کوردستان.
ئەوەش ڕاســتەوخۆ دەگەڕێتەوە ســەر ئەو
پرسە کە ئایا کورد نەتەوەیە؟ ئەگەر نەتەوەیە،
بۆ مافی نەتەوەیی و ســەروەریی نییە؟ کورد
مافــی نەتەوەییی خۆی چــۆن و لەبەرچی
لەدەســت داوە؟ ئەوە باســێکی سیاســی و
مێژوویییە و شــەرعییەتی تایبەت بە خۆی
هەیە.
واڵتانی داگیرکەری کوردســتان دەیانهەوێ
کوردســتانی مێژوویــی بێمانــا بکــەن و
پەیوەندیــی کورد لەگەڵ ئەو بپســێنن .ئەو
هەوڵە لە ڕۆژەکانی ســەرهەڵدانی دەوڵەت-
نەتەوە لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتەوە دەستی
پێکــردووە .لــەو کاتــەوە کــورد دەوڵەت-
نەتەوەی نەبووە ،فارس و تورک و عەڕەبیش
دەوڵــەت نەتەوەیان نەبووە .عــەڕەب ،کورد
و تورک بەشــێک بــوون لــە ئیمپڕاتۆریی
عوسمانی .بەشێکی کوردیش ،پەیوەندییەکی
پڕ لە کێشەی لەگەڵ بەناو ئیمپڕاتۆریی قاجار
هەبووە .تــورک ،عەڕەب و فــارس مەجالی
ئەوەیان هەبوو بە شــێوەیەک بڕیار لەســەر
چارەنووسی خۆیان بدەن ،بەاڵم کورد بە زۆر
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لە بژاردەیەکی ئاوا مەحڕووم کرا .لە حاڵێکدا
کورد لەپێش عەڕەب ،تورک و فارس داوای
دەوڵەتــی ســەربەخۆی کــردووە و لە -۷۹
 ۱۸۸۰دا شــێخ عوبەیدیال ـ بە ڕێبەرایەتیی
کورد ـ شۆڕشــی یەکێتیی نەتەوەیی و یەک
نەتەوەبوونــی کــوردی ڕاگەیاندووە .شــێخ
یەکێتیی نەتەوەییی کــوردی وەک بنەمای
شــەرعییەتی دەوڵەتخوازیی کــورد گەیاندە
گوێی دنیا .بە کردەوەش شۆڕشی چەکداریی
بۆ ئــەو مەبەســتە کــرد و دژی خەلیفەی
ســوننی لە  ۱۸۷۹و دژی قاجار لە ۱۸۸۰دا
ڕاپــەڕی .ئــەوە لە حاڵێکدایە کە  ٢٦ســاڵ
دواتر -لە بەناو شۆڕشــی مەشــرووتەدا-تازە
فارس باسی ســەڵتەنەتی وەکوو ئەمانەتێکی
(ودیعەی) خودایی کردووە کە «خەڵک» تەنیا
دەتوانێ لە ئەختیاری شای بنێن .بەاڵم کورد
داوای جیاوازیــی نەتەوەییی خۆی لەســەر
بنەمای مافی ســەروەریی گشــتی کردووە.
یانی هەر لەو کاتەوە سیاســەتی کورد تەنیا
مەرجی شــەرعییەتی حاکمییەتی سیاسی،
لــە نەتەوەییبوونی حاکمییەتــدا دیوە .بۆیە
بە شــێوەیەکی مێژوویی ،ویستی نەتەوەیی
و ئیرادەی سیاســیی کورد لە پێش گەالنی
تردا ،بە شێوەکی جەماوەری لە چوارچیۆەی
شۆڕشی شیخ عوبدیالدا ڕاگەیەنراوە .دواتریش
لە الیەن سمکۆ)کرمانج( ،شۆڕشی کۆچگیری
بە ڕێبەرایەتیی (کوردی عەلەوی( ،شۆڕشــی
شێخ ســەعید )زازا( و شــێخ مەحموود)
سۆران( دووپات کراوەتەوە.
کوردســتان لە مێژوودا مافــی دیاریکردنی
چــارەی خۆنووســینی لێ ســتێنراوە و بە
بەردەوامیــش ســەرکوت کــراوە ،قەتلوعام
و جینۆســاید کراوە تا ئیمکانــی دەربڕینی
ئیــرادەی ســەروەریخوازیی نەمێنێــت و
لــە ژێر فۆڕمــی جۆراجــۆری کۆڵۆنیکردندا
بتوێتــەوە .بەکۆڵۆنیکــردن یانی ســتاندنی
ئیمکانــی دەربڕینی ئیــرادەی نەتەوەیی کە
لە الیــەن نەتەوەیەک یــان واڵتێکی ترەوە
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دژی نەتەوەیەک دەکرێت .لەو ڕێیەوە واڵت
یان نەتەوەی زاڵ بــۆ درێژەدان بە حوکمی
ناشەرعی و سەپاندنی ئیرادەی خۆی بەسەر
نەتەوەیەکی تردا ،ئیرادەی نەتەوەی بندەست
تێک دەشکێنێ و ڕێگا نادا نەتەوەی بندەست
خۆی پێناسە بکا و پێداگری لەسەر جیاوازیی
نەتەوەییی خۆی بکا .بەڵکوو مەجالی هەموو
جۆرە قسەیەکیشی سەبارەت بە چارەنووسی
بەکۆمەڵی خۆی لێ دەســتێنێ .تەنانەت لە
درێژخایەندا وای لێدەکات باســی جیاوازیی
نەتــەوەی بندەســت بکات بە کێشــەیەکی
ئەخالقی ،تەنانەت لە باری سایکۆلۆژیشەوە،
ورەی جیاواز دیتن و جیاواز پێناســەکردنی
خۆی نەمێنێ .لە هەموو ئەو کەسانە دەپرسم
کــە گرفتیان لەگــەڵ باســی کۆڵۆنیکرانی
کوردستان هەیە ،ئایا ئێستا کورد هەموو ئەو
کێشانەی نین؟ ئەگە بەڕاستی کورد نەتەوەیە،
ئایا کــورد خاوەنی ئیرادەی خۆیەتی؟ ئەگەر
بە نەتــەوەی دەزانــن و پێتان بندەســتە،
بندەستیی نەتەوەیی یانی چی؟ مەگەر ئەوە
هەمان کۆڵۆنیالیزم نییە؟ ئایا هیندوســتانی
ژێر دەسەاڵتی بریتانیا ،لە کورد زیاتر ئازادیی
قسەی سەبارەت بە چارەنووسی خۆی نەبوو؟
دیارە ،هیندوســتانیش پێش کۆڵۆنی کرانی
دەوڵەت-نەتــەوە نەبووە .بەاڵم بەشــێک لە
نوخبەی کورد بــە ڕادەیەک گوتاری» ئەوی
دیکە»ی کوردی سەبارەت بە کورد دەروونی
کردووە کە لە کردەوەدا ناتوانێ کورد وەکوو
نەتــەوە ببینێ .هەر بۆیەش ناتوانێ قبوڵ بکا
کوردستان کۆڵۆنی کراوە.
جــا لەبەر ئەوەی کوردســتان ،نیشــتمانی
مێژووییــی نەتــەوەی کــوردە ،لــە باری
جوغڕافیاییشــەوە پێکــەوە نووســاوە ،مافی
کــوردە هەر جۆرە حزوورێکــی نەخوازراوی
ئەوی دیکە بە داگیرکەری بزانێ .بەو پێیەش
هەڵســوکەوتی لەگەڵ حزووری نەخوازراوی
ئەوی دیکــە هەبێت .چونکە کــورد نەتەنیا
خاوەنی مێژووی جوغڕافیاییی کوردســتانە و
ساڵی بیست و چوارەم
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هەوڵی سەدساڵی ڕابردووی دەوڵەتانی زاڵ بۆ
گۆڕینی دێمۆگڕافیی کوردستان و جیگۆڕکێ
بە کورد ،گەورەترین شایەتی ئەو ڕاستییەیە.
بە سەدان جۆری هەوڵی گۆڕینی دێمۆگڕافی
و جێگۆڕکێ کردنیان بە کورد ،گوزاریشــت
لــەو ڕاســتییە مێژوویییــە دەکات .ئــەوە
شایەتی دەدات ،ســەرەڕای ئەوەی سنووری
کوردستان ،ڕەســمییەتی جیهانی و یاسای
نێونەتەوەیــی نییە ،خاوەنداریەتیی کورد لەو
جوغڕافیایــە لە ڕوانگــەی دەوڵەتانی زاڵەوە
شەرعییەتی ئەخالقی و سیاسی هەیە .تەنیا
ڕێگای پێشگرتن لە شــەرعییەتی ئیدیعای
کــورد ،دوورکردنــەوەی کــورد لــە زێدی
خۆیەتی و ،ئەوەش گەورەترین سەلمێنەری
کۆڵۆنیبوونی کوردستانە.
بــەاڵم گەورەترین کێشــە لێــرەدا گوتاری
پارتی سیاسیی کوردییە .لە باری گوتارییەوە
کوردیان تووشــی سەرلێشــێواوییەکی زۆر
جیــددی کردووە و زۆر لە هەوڵی دەوڵەتانی
زال مەترســیدارترە .ڕۆژانــە گەورەتریــن
مەســەلە مێژوویییەکانی کورد لە مانا بەتاڵ
دەکەن و بە ئیبتزالیان دەکێشن .بۆیە ڕوونە
چ چەمک و دەســتەواژەیەکی سیاسی ،بە چ
مانایەک و بۆ چ مەبەســتێک بەکار دەهێنن.
ئەگەر هێزێکی سیاســی بەڕاستی پێی وابێ
کوردســتان داگیر کراوە ،یەکەم ،ئەو هێزە،
هێزێکی ناسیۆنالیســتیی کوردییە .دووهەم،
پڕۆژەی سیاســی و ســتراتیژییەکەی دەبێ
لەســەر مێحوەرییەتی ڕزگاریی کوردســتان
لە داگیرکــەری بێ .ســێهەم ،هێزێکی ئاوا
ناتوانێ هەم بڵێ کوردســتان داگیر کراوە و
هەم سیاسەت و یاسای هێزی داگیرکەریش
لە کوردســتان پەسند و پەیڕەو بکا .چوارەم،
ناکرێ کوردســتان وەکوو بەشێک لە واڵتی
داگیرکــەر بناســێ و بشــڵێت کــە دەبێ
یەکگرتووییی واڵتێک کە کوردستانی داگیر
کردووە ،بپارێزرێت .ناکرێ هەوڵی پەرەپێدانی
کولتووری و سیاسیی تورکایەتی و بەتورکییە

کردن یان ئێرانچییەتــی و بەئێرانی کردنی
کورد بدات .ناکرێ هــەم تورکییە بە واڵتی
داگیرکەری کوردســتان بزانــی و لە هەمان
کاتیشــدا بە خواســتی تورکییــەش هێزی
پارێــزەری نەتەوەییــی کوردســتان بەجێ
بهێڵێت .بەڕاســتی ئەو لۆژیکە سیاسییە لە
هەموو جیهاندا نموونەیەکی تری نییە.
ئەو هێزانە دەکرێ باسی داگیرکەری نەکەن.
دەتوانن داوای ماف لە چوارچێوەی قەوارەی
دەوڵەتــی تورک یــان فارس بکــەن .بەاڵم
هەم دەوڵەتی غەیرە کورد لە کوردســتان بە
داگیرکەر زانین و هەم وەک دەوڵەتی خۆش،
چاولێکردنیــان لۆژیکێکی سەرســوڕهێنەرە.
بەتایبەت کە سیاســەتی بەتورکییە کردنی
کــورد ڕەچاو دەکــەن و شــتێکی زۆر زۆر
مەترسیدار و دژە کوردە .ناکرێ هەم لەسەر
بنەمای خــۆ جیاوازکردنــەوەی نەتەوەیی،
نەتەوە و دەوڵەتێک بــە داگیر بزانی و هەم
سیاســەتی سەد ســاڵەی ئەو دەوڵەتەش بۆ
تورکاندن و بەتورکییە کردنی کورد وەستۆی
خۆت بگری .بەتایبەت کە لە ســەد ســاڵی
ڕابــردوودا ،کورد لە بەرانبــەر بەتورکییەیی
کراندا بەرخۆدانی کــردووە و تورکییە تەنیا
واڵتێکی زاڵ لەسەر کوردە کە ناوێکی تەواو
ئێتنیکــی و پــڕ لــە ئینکارگەریی کوردی
بۆخۆی هەڵبژاردووە.
یاســای بنەڕەتیی تورکی دەڵێ کە یاســای
تورکییە لەســەر بنەمای کمالیزم دامەزراوە
و بریتییــە لە یەکێتیــی نەتەوەیی ،خاک و
بایەخەکانــی تورکی و ئــەوەش یەکێک لە
 ۳مادەی نەگــۆڕی ئەو یاســایەیە .بە پێی
ئەسڵی ٣٠١ی یاسای جەزای تورک ،ئەگەر
هاواڵتییەک بڵێ من تورک نیم ،هەم خەڵکی
دژی یەکگرتووییی نەتەوەیی هان داوە ،هەم
ئیهانەی بە تورکبوون کردووە و هەمیش خۆ
بە غەیرە تورکی ناســاندن و هەوڵی دابڕانی
بەشێک لە «نیشتمانی» داوە .چۆن دەکرێ بێ
کێشە سازکردن بۆ ئەو پێناسە لە تورکییەیی
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بوون ،هەوڵ بــۆ بەتورکییەیی کردنی کورد
بــدەی؟ لــەو پێناســەیەدا ،هەمــوو بنەما
مێژوویی ،یاسایی ،سیاسی و کولتوورییەکەی
ئینــکار ،کوردە و ،هێزی کوردیش لە باکوور
کردوویەتی بە ستراتیژیی سەرەکیی خۆی بۆ
چارەسەریی کێشەی کورد .ئەو چارەسەرییە
بۆ پرسی کورد لەگەڵ چارەسەریی دڵخواری
دەوڵەتی تــورک چ جیاوازییەکی هەیە؟ لە
الیەکیــش تورکییە بە داگیرکەر دەناســن
و لەالیەکی تریشــەوە باســی بەتورکییەیی
کردنی کورد دەکەن ،کــێ لەوە دەگا؟ بۆیە
بەڕاســتی کورد دەبێ زۆر بە جیددییەتەوە
لە پێناســەکردنی سیاسەتی کوردی و ئەوی
دیکەی کورد هەڵسوکەوت بکات.

زمانــی کوردی لــە ماوەی ئەو
 ٨٠ســاڵەدا بە شێوەیەک کە من شایەد
دیســان بگەڕێمەوە ســەر ئەو باســەی
کە پێشــتر جەنابت فەرمووت ئێنتگراڵ
کۆڵۆنــی ،گوتم نووســینی ئــەو بەڕێزم
هێشــتا نەخوێندووەتەوە ،بەاڵم دەتوانم
حاڵی بم باســەکە چییە ،لەو  ٨٠ساڵەیە
زمانــی کوردی قەدەغە بــووە و زۆربەی
خەڵــک بە تورکی قســە دەکــەن و بە
جۆرێکــی لــە زمانی تورکیدا ئاســمیلە
بوون ،بــەاڵم ئەو دەمی فارســەکان بۆ
وێنــە دەتوانــن بڵێیــن خۆ لــە ئێراندا
ئەوەڵەن ئێمە ناومان فارسســتان نییە،
ئێرانە کــە هەمــوو نەتەوەکانی لەخۆی
گرتــووە و کــورد لە ئێرانــدا زمانەکەی
ڕاگرتــووە ،بەاڵم ئەو خەتەرە لە ئێرانیش
هەر هەیە و لە پڕۆســەیەکی  ٥٠ساڵەدا
زمانەکــەت لە بەین بچێ و بە فارســی
قسە بکەی ،هەر ئێستا ئێمە دەبینین کە
ئەو شــتە چۆناوچۆنە ،جا ئەگەر بێینەوە
ســەر باســی داگیرکاری و کۆڵۆنیالیزم،
دیسان موتەمەرکز بین لەو داگیرکاری و
کۆڵۆنیالیزمەیدا ،تاکی کۆڵۆنیکراو و تاکی
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داگیرکراو چۆن دروست دەبێت؟ و چۆن
بیروهزری دەگۆڕدرێت؟
دەقیقــەن جــا ئەوە بەشــێکی
مەســەلەکەیە؛ دوکتــور «نایــف
بەزوان»یــش هــەر باســی ئەوە
دەکات کە چەمکی کۆڵۆنیالیزمی ئینتگڕاڵ یا
توێنــەرەوە ،جیاوازی لەگــەڵ کۆڵۆنیالیزمی
کالســیک ئەوەیە کە لە فۆڕمی کالســیکدا
هەوڵــی جیددی بــۆ تواندنــەوەی مرۆڤی
کۆڵۆنیزەکــراو نادرێ .مرۆڤــی کۆڵۆنیزەکراو
هەمیشــە لە دوورەوە ڕاگیراوە .بەردەوامیی
ئەو نێوان و جیاوازییە کە لە قازانجی هێزی
کۆڵۆنیکەردایــە؛ وەکوو ســەرچاوەی کار و
چەوســانەوە دەمێنێتــەوە و بــۆ کاروباری
ئابووری و دزیی ســەروەت و ســامانەکەی
کەڵکــی لــێ وەردەگرێ .بــەاڵم لە جۆری
کۆڵۆنیالیزمێک کە کورد لەگەڵی تێکەوتووە،
دوژمنەکەی هەوڵی سەرەکی بۆ ڕزگارکردنی
کــورد لە کوردایەتــی ،لە کوردبــوون و لە
کولتــووری ،لە زمانــی ،لە سیاســەتی ،لە
مێــژووی کــورد دەدات .هێــزی کۆڵونیاڵی
تورکــی و ئێرانــی هەوڵیــان ئەوەیــە هیچ
ســەرچاوەیەکی مەعنەویی ئیلهامبەخشــی
خۆجیاکردنەوەی مرۆڤی و مافخوازیی مرۆڤی
کــورد نەهێڵــن .بۆیــەش دەبــێ کوردی
کۆڵۆنیزەکراو هیچ جۆرە هەستێک و تەنانەت
ورەیەکیش بۆ خــۆ جیاوازدیتنی نەمێنێت.
هێــزی کۆڵۆنیــال هەوڵ دەدا تــەواوی ئەو
جیاوازییانــەی کورد بــۆ مانــەوە پێیانەوە
دەنووســێ ،نائەخالقی و ئەمنییەتییان بکات
یان بە دواکەوتوویان بناســێت .چاو لێبکە بۆ
مرۆڤی ئیسالمیســت ،چەپ و لیبڕاڵی کورد
هەر جــۆرە پێداگرییەک لەســەر هێماکانی
کورد کێشەن .کورد بۆخوی ئەو دیسکۆرسە
دژە کوردەی دەروونی کردووە .وای لێهاتووە
ئەوەندەی هێزی کوردی بە مافخوازی کورد
دەڵێن ناســیۆنالیزمی دواکەتوو ،قەت غەیرە
ساڵی بیست و چوارەم
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کورد ئەوەنــدەی وای پێ ناڵێــت .ترس لە
کوردایەتی و کوردۆفۆبیا لەنێو کورددا زیاترە
تا لەنێو ئــەو نەتەوانەی کە لــە فۆڕمی بێ
هیوایی بە سیاســەتی کوردی ،بە داهاتووی
کورد و بــە لێهاتووییی کورد ڕۆژانە بەرهەم
دەهێندرێتــەوە .بــەاڵم ،بەپێچەوانە ،تاک و
ڕێکخــراوی کورد ،هێماکانی ناســیۆنالیزمی
ئــەوی دیکە ،دەوڵەت -نەتەوەی ئەوی دیکە
یان پێداگریــی ئەوی دیکە لەســەر زمان،
کولتوور و مێژووەکەی بە سروشتی دەزانێ.
کۆڵۆنیالیــزم هێندێــک مکانیــزم و ڕێکار
دەبینێتەوە کە بە تێپەربوونی زەمان و لە ڕێی
پەروەردە و میدیاوە ئەو جۆرە هەســتانە لە
مرۆڤی بندەستدا دەکا بە شتێکی سروشتی.
یەکێــک لەوانــە هــەر خودی مەســەلەی
ئاسیمیلەکردنە؛ کاتێک بۆ نموونە زمانەکەت
ڕەســمییەتی نەبوو ،زمانی ڕەســمیکراو بە
شێوەیەکی سروشتی زمانە بێدەسەاڵتەکەت
قــوت دەدا و بەو بــاوەڕەت دەگەیێنێت کە
تەنیا لەگەڵ پیرە نەنکــی نەخوێندارت بەو
زمانە قســە بکەی .بۆیە ،بیرمەندانی وەکوو
«جەیمز ســکات» و «یوجیــن وەیبر» پێیان
وایە بوونی زمانێکی ڕەســمی لە کۆدەقێکی
چەند زمانەدا ،بە تەنیا نیشانەی کۆڵۆنیالیزمی
ناوخۆیییە:
 1لە واڵتیکــی چەندزمانی یان فرەزمانیدا،
فەرمیبوونی زمانێک بەتەنیا بۆخۆی بەڵگەیە
بۆ بوونی کۆڵۆنیالیزمــی ناوخۆیی ،یانی هەر
ئەوەندە بۆ ئیسباتی بوونی کۆڵۆنیالیزم بەسە،
چونکە نایەکســانیی زمانی ساز دەکات و بە
تێپەڕبوونــی کات دەبێتە هۆی نایەکســانی
لەنێو ئاخێوەرانــی زمانی فەرمی و ،هەروەها
لە باری کولتووری ،دەسەاڵت و ئابوورییەوە.
بۆیــە پڕۆســەی ئاســیمیلەبوون دەســت
پێدەکات و زمانەکانی دی لە ژیانی ڕۆژانە ،لە
بەرهەمهێنانی زانستی و حەوزەی سیاسەت
وەال دەنێرن و کوێر دەبنەوە.
 2کاتێک ئەوە ســاز بوو ،خەڵکی بندەست

بــە زمانــی زاڵ بیرکردنەوە و لــە ڕوانگەی
کولتووری زاڵەوە خۆیان دبینن ،ئیتر لەگەڵ
خۆ و مافی خۆ بێگانەبوون دەبێت بە بەشێک
لــە دنیابینیی مرۆڤــی کۆڵۆنیزەکراو .چونکە
گوتــار و دنیابینیــی زاڵ دەروونی دەکات.
بۆیە ئێستا کێشــەی کورد تا ڕادەیەکی زۆر
لەگەڵ خۆیەتی .دوای ئەوەی کورد لە پشت
چاویلکــەی مەعریفــەی سەردەســت یانی
پەهلەویزم و کەمالیزم و بەعســیزمەوە خۆی
بینی ،تێگەیشــتنی تەنانــەت لە چەمکێکی
وەکــوو کۆڵۆنیالیزمیش بنەماکــەی دەبێتە
ئەو مەعریفەیەی کە کتێبی دەرسیی ئێران،
تورکییــە و عیــراق پێــی دراوە .لە کتێبی
دەرسیدا خوێندوویەتی کە کۆڵۆنیالیزم تەنیا
پڕۆژەیەکــی ئەورووپایی بۆ بە کۆڵۆنیکردنی
نائەورووپییــە .تەنانەت ،کۆماری ئیســامی،
تورکییە و عێراقی سەدامیش خۆیان بە دژە
ئیمپڕیالیســت و دژە کۆڵۆنیالیست دەناساند
و دەناسێنن .پرســی کوردیش هەمیشە لەو
چوارچێــوە گوتارییــەی تەحریکی خارجی
و هەوڵــی دەوڵەتــە ئیســتعمارییەکان بۆ
دووبەرەکی خســتنە نێو موســلمانان باس
کراوە .لە ســەد ســاڵی ڕابــردوودا تورکییە
شۆڕشــێ شێخ ســەعیدی بە ئاکامی دنەی
کورد لەالیەن ئینگلیســەوە ناوزەد کردووە.
ڕێبەرێکی کوردی وەکــوو ئۆجەالنیش هەر
هەمان شــت دەڵێتەوە کە لــە قوتابخانەی
کەمالیستی بیســتوویەتی .دەڵێ گەر لەبەر
«یاخیبوون» و هاوکاریی شێخ سەعید لەگەل
ئینگلیســیان نەبوایە ،مستەفا کەماڵ هێندە
کێشەی لەگەڵ مافی کورد نەدەبوو .دەشڵێ
ئەو کارەی شــێخ بــوو بە هۆی ئــەوە کە»
مستەفا کەماڵ یاخیبوونی شێخ زۆرتر وەک
هەڕەشــە لە جمهورییەت ببینێ تا کێشەی
کورد».

ئێــوە باســەکەتان هێنا ســەر
خاڵێک کە من بۆخۆم ئەم چەند ســاڵە
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بە شێوەیەک لە شــێوەکان کارم لەسەر
کردووە ،بەاڵم ئێســتا ئەو پرسیارە دێتە
گوڕێ کە بۆچی ژن لەنێو کورددا زۆرتر
دەکــوژرێ؟ هەڵبەتــە نامهەوێ ئێســتا
بەحســەکە بگۆڕین ،بەاڵم ئەوە دەکرێ
جارێکی دیکە بۆ وێنە لەسەر کۆڵۆنیالیزم،
فێمینیزم ،ناســیۆنالیزمی کوردیش ئەو
باسەمان هەبێ .بەاڵم ئەگەر بگەڕێینەوە
سەر خودی داگیرکراوی و کۆڵۆنیبوونی
دەوڵەتی داگیرکــەر و دەوڵەتی کۆڵۆنی،
ئەوانەی کە النیکەم ئێستا لە دەوروبەری
ئێمەن و کوردیان داگیــر کردووە ،هەر
نەبــێ هێندیــک جیاوازییــان لەگەڵ
ئینگلســتان هەبوو کە هێنــدی داگیر
کردبــوو ،لەوێــدا هێندێک شــت ئەو
جــۆرە نەبوو کە ئێســتا ئەوانە بە قەولی
خۆیان لە ســیمی ئاخریان داوە و هیچ
سنوورێکی ئەخالقی نەماوە ،نەیبەزێنن.
لەبیرمە کچەکەم بچووک بوو ،ڕۆژێک لە
قەتاردا دانیشتبووین و بە کوردی قسەم
لەگەڵ دەکــرد ،خانمێک پێی گوتم :تۆ
بۆ بە کوردی قســەی لەگەڵ دەکەی ،بۆ
بە فارسی قســەی لەگەڵ ناکەی؟ گوتم
زەروورەتێک نابینم لەگــەڵ منداڵەکەم
بە فارسی قســە بکەم .دوای  ١٩٧٩ئەو
شــتەی بە نێوی ئینقالبــی ئێران بوو و
کابرا لە ئیســفەهانێڕا هەڵدەستا ،دەهاتە
کوردستانێ خەڵک بکوژێ ،ئەو تاکەیان
وا بار هێناوە کە بە مافی خۆی دەزانێت،
هەســتێت بڕواتە کوردستانێ ،کەسێک
بکۆژێ کە نایناسێ و بەالشیەوە ئاسایی
بێت.
بەڵێ وایــە ،ڕاســتە! یانی ئێمە
کۆڵـــــــــۆنیزەکەرمان هەیــە،
کۆڵۆنیزەکراومــان هەیە .کابرا لە
ئیســفەهانێڕا دێــت ،لە کوردســتان کورد
دەکوژێت؛ ئەوەی کە لە ئیسفەهانێڕا دێت لە
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کوردســتاندا کــورد دەکوژێــت ،بێشــک
کێشــەیەکی جیددیە ،بەاڵم لەوەی کێشەتر
ئەوەیە کە بۆ خودی کورد شــێکی سەیر و
عەجیــب نییــە .کاتێــک باســی تراژیدیی
کۆڵبەری دەکەیــن ،زۆر کەس باس لەوەی
دەکا ،کابرای کۆڵبــەر کە دەکوژرێ یان کە
مین لەژێر پێی دەتەقێتــەوە ،لەبەر تەماحە
یانــی قوربانی بە تاوانبار دەزانێ ،یانی ئەگەر
نەشــڵێ جێــی خۆیەتــی و ،کۆڵبــەر ئەوە
چارەنووســیەتی ،دەڵێ تاوانی خۆیەتی ،یانی
کۆڵبەر ئەو چارەنووسەی بۆخۆی هەڵبژاردووە.
فرانتز فانۆن شــتێکی جــوان دەڵێ کە «لە
واڵتی کۆڵۆنیکــراودا ،ژێرپێکهاتەی ئابووری
خــۆی ســەروو پێکهاتەیــە .هۆکارەکەش
دەرئەنجامەکەیەتی؛ تۆ دەوڵەمەندیت ،چونکە
سپیپێســتی ،تــۆ ســپیت ،لەبــەر ئەوەی
دەوڵەمەندیــت» .یانــی دەیهــەوێ بڵــێ،
کێشــەکانی کابرای کۆڵۆنیکراو ســاختارین،
ئاکامی هەڵبژاردنی ئەو نین .نابێ بپرسین بۆ
تەنیا لە کوردستان کۆڵبەری هەیە؟ بۆ تەنیا
لە بەلووچستانیش ســووتەمەنیبەری هەیە؟
ئایا بوونی دیارەدیەکی بێوێنەی سیاســی-
ئابووری لە جێگایەک ،خۆی گوزازشــت لە
هەلومەرجێکی بێوێنە لەوێ ناکات؟
بــەاڵم کابرای کورد دێت وەپێش کۆڵبەرکوژ
دەکەوێ و کێشەکە دەگێڕێتەوە بۆ مۆتیڤ و
نییەت و کاراکتەری مرۆڤی کورد .چاو چۆن
کوردۆفۆبیــا و ترس لە کوردایەتی دەبێت بە
بەشێک لە میکانیزم و شێوازی بیرکردنەوەی
مرۆڤی کورد .یانــی دەڵێن :کاتێک دەزانین
کە دەمانکــوژن ،خەتای خۆمانە و بەهانەیان
دەدەینە دەست بۆ کۆشــتنمان .کاتێک ئەو
لۆژیکــە زاڵە ،مرۆڤ چــی دی خۆی وەک
مرۆڤی خــاوەن مــاف نابینێ .هــەر جۆرە
باســێکیش دەگێڕێتەوە سەر تاوانی تەسلیم
نەبوونی کورد؛ ئەگەر تەسلیم بی ،ئاوات بەسەر
دێ .چەندین دەیەیە دەســەاڵتی کۆڵۆنیاڵ
وای بــە کورد گوتووە ،ئێســتا کورد بۆخۆی
ساڵی بیست و چوارەم
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وا بە خۆی دەڵێتــەوە .وەک دوژمن لەگەڵ
خۆی دەدوێ و ئیستدالل دەکات .تەنانەت،
ئاکادێمیسیەنێکی وەکوو «د .عەبباس وەلی»
لــە وتووێژێک لەگەڵ بەڕێــز «محەممەدی
خاکی»دا ،بە شێوەیەک سەرمایەداریی کورد
سەبارەت بە کوژرانی کۆڵبەر تاوانبار دەکات.
مانای ئەو جۆرە ئیســتداللە باوانە ئەوەیە کە
کۆڵبەر یان بەشــێکی کورد ،بە شــێوەیەک
خۆیان تاوانبارن لە کوژرانی کۆڵبەر .زۆربەی
پاســاوی ئەخالقی بۆ کوڵبەرکوژیی کۆماری
ئیســامی دەگێڕنەوە بۆ تەماحی کۆڵبەریی
کورد .ئێمە باس لە کوژرانی کۆمەڵە مرۆڤێک
دەکەین کە سەرەڕای ئەوەی قوربانیی سەدان
جۆرە زوڵــم و هەاڵواردنی دینی ،ئێتنیکی و
زمانین ،پنچکە گیایەکیشــیان لە ژیاندا نییە
بۆ ئەوەی خۆیانی پێ لە خنکان ڕزگار بکەن.
ژنێکی بێ مێرد کە چەند منداڵی هەیە و لە
ناچارییان جلوبەرگی پیاوانە دەبەر دەکات و
دەچێ لەگەڵ ســەدان کەس کە نە دەزانێ
کێن و چۆنن ،دە خڕ و دۆاڵن هەڵدەبێ و لە
ئاکامدا هەڵدەدێرێ ،دەکرێ تۆمەتی تەماحی
لــێ بدرێت .ژنێــک کە مەترســیی گیانی
و جەســتەیی و تەنانەت بــە بەردەوامی بۆ
مانەوەی خۆی و منداڵەکانی ترسی تەجاوزی
جینسی ئەموزن دەکات ،منداڵەکانی بەتەنیا
بەجێ دێڵێ ،نازانێ دەگەڕێتەوە یان نا .بەاڵم
خــودی کــورد قەزاوەتی ئەخالقی لەســەر
دەکات .ئەگەر کوژراش نە بکوژەکەی ،بەڵکوو
ئــەو ژنە وەکــوو تاوانبار بــۆ کوژرانی خۆی
دەناســرێ .لە هێچ جێیەکی جیهاندا ،تەماح
نایاسایی نییە ،کەس لەبەر تەماح ناکوژرێت،
تەنانــە لە کۆماری ئیســامیدا ئەگەر تەماح
ببێتە پاســاوی کوشــتن ،دەبێ بەرپرسانی
دەوڵــەت یەکەم کــەس بن کــە بکوژرێن.
کۆمــاری ئیســامی نەتەنیا ســەاڵحییەتی
ئەخالقی نییە کە کوڵبــەر بکوژێت ،بەڵکوو
پێچەوانەکەی درووستە.
بەڕاســتی تێڕوانینێکی ئاوا لە کەیسێکی پڕ

لە بژاردەی مــان و نەماندا چــۆن دەتوانێ
کوردی بێــت؟ چــۆن کوردێــک دەتوانێ
تراژێدیــی خۆی ئاوا ببینــێ؟ ئەو تێڕوانینە،
تێڕوانینی غەیرە کوردە لــە تراژێدیی کورد
کە پێی وایە کورد شایەنی لەوەش خەراپترە.
بەاڵم کورد بەتەواوی بۆچوونی ئەوی دیکەی
سەبارەت بە خۆی دەروونی کردووە .دواترین
شــت کە کوردێک دەیبینێ ،سەربازێکە کە
لە تارانــەوە هاتووە و بە چەکــەوە کوچە و
کــۆاڵن و بــەردەگای لە کــورد گرتووە؛ لە
بەهانەیەکیــش دەگــەڕێ کوردێک بکوژێ.
بــەاڵم ،کە کوردەکە کوژرا ،قوربانیی تەماحە
و ژێرپێنانی ئەخالقە ،نەک ئەو ســەربازەی
دایکی چند منداڵی برســی دەکوژێت .چاو
تا چ ڕادەیەک کێشەی زەینی و دەروونی بۆ
مرۆڤی کورد ساز بووە .کاتێک شتەکە ئاوای
لێهات ،هەر شتێک هاتە گۆڕێ ،مرۆڤی کورد،
خەڵکی خۆی بە شــایانی کوشتن دەبینێ و
بۆ پاســاوهێنانەوە وەپێش بکوژی کوردیش
دەکەوێ .ئاوا دوژمنایەتی لەگەڵ کوردایەتی
و ترس لە کوردبــوون یان کوردوفۆبیا لەنێو
کورددا دەروونی کراوە .زەینی کۆیلەکراو ،ئاوا
حەقیقەت و ڕاســتییەکانی دەسەاڵتی ئەوی
تر ســەبارەت بەخۆی دەروونی دەکات .ئەو
حەقیقەتانەی دەسەاڵت کە لە تورکییە و ئێران
ســاز دەکرێن ،تەنیا بۆ تورک و فارس نین.
لەپێشدا بۆ کۆیلەکردن و کۆیلەهێشتنەوەی
مرۆڤی بندەستی کوردە .تاکی کوردی ڕۆژانە
قوربانییە و ڕۆژانەش شــاهیدی تەسلیمبوون
بــە گوتاری ئــەوی دیکەی زاڵــە .ڕۆژانەش
ســنووری فارس و تــورک دەروونی دەکات
و لەســەر ئــەو بنەمایەش زەینــی خۆی لە
قاڵبی تورک و فارس دەدات .بۆیەش ئێســتا
بەشێکی جیددی لە خودی سیاسەتی کوردی
ترسهێنەرترین سیاسەتی دژی کوردە.

کورد چــۆن دەتوانێ دژی ئەو
کۆڵۆنیالیزمــە بەرخۆدان بکات؟ ڕێگاکان
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چین؟ مێتــۆدەکان چیــن؟ دەبێ چی
بکەین؟ ئێلیتی کورد دەبێ چ بکا؟ خەڵک
دەبێ چ بکا؟ دیارە جەنابت مامۆستایەکی
زانکۆی و ناتوانی وەکــوو حیزبێک بێی
ڕێنمایینامە دابنێی و بڵێی ئەوە و ئەوەی
بکەن ،بەاڵم لە ئاکامدا پێم وایە وەختێک
باسێک دێنینە گۆڕێ ،دەبێ فکریشمان
کردبێتەوە کە چارەســەرەکانمان چین،
هەروەها ڕەخنەگرتن یا باسکردن بۆخۆی
حەقانییــەت نادا بــە قەزییەکە ،بەڵکوو
ئــەوەی ڕێگاچارەکانمــان چین؟ دەبێ
چی بکەین؟ زۆر جار کە فکر دەکەمەوە،
دەڵێم باشــە چۆن هەموو دەوڵەتانی دنیا
لەسەر شانی دەوڵەمەندەکانیان دروست
بوون؟ دەوڵەمەندی تورک ،دەوڵەمەندی
فارس ،دەوڵەمەندی ئاڵمانی ،دەوڵەمەندی
فەڕانســەوی ،دەوڵەمەندی سوئێدی کە
من لەو سوئێدەی دەژیم کە بە سەرمایە
و پووڵی خۆیان واڵتیان دروســت کرد،
دەوڵەمەنــدی ئێمە پووڵەکــەی دەبا لە
ئانکاڕا ،لەگەڵ سپای پاسداران ،لە تاران
ئەوە ڕێــک دەخات ،ئــەو خەباتە دژی
کۆڵۆنیالیستە دەبێ چۆناوچۆن بێت؟
لە دەوڵەمەندڕا دەست پێ بکەین؛
ئەگەر دەوڵەمەندی کوردی بێت
لە کوردســتان کارگە و کارخانە
دابنێ و هەلی کار بۆ  ٦-٥کەس بڕەخسێنێ،
ســپای پاسداران دێ شــوێنەونی دەکات و
دەڵێ کاری فاعیلی مەجهوولە :کەس نازانێ
قاتــڵ کێیە .ئەوە لــە بەشــەکانی دیکەی
کوردستانیش هەبووە و هەیە .دەیان بازرگانی
کورد لە ۹۰کان لە باکوور کوژران .دەوڵەتی
تورک کە هەســتی دەکرد ئەو دەوڵەمەندانە
بە کــردەوە یارمەتیی بزاڤی کوردی دەدەن،
یان وێدەچێ ســەمپاتی و سۆزیان بۆ بزاڤی
کورد هەبێ ،دەیکوشتن .نە دادگایی دەکران،
نە ڕۆژێک بەڵگەیەکیشیان لێ ئاشکرا دەبوو
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کە هاوکاریــی پەکەکەیــان کردبێت .ناڵێم
نەیاندەکرد ،بەاڵم بە شێوەی یاسایی دەوڵەت
نەیدەتوانی هیچ بسەلمێنێ ،بۆیە شوێنەونی
دەکردن .دەوڵەتەکانی ناکورد تەنانەت ،وەکوو
پۆتانســیەلی هاوکاری بۆ هێزەکانی کوردی
یــان کردنی کار لە ناوچەی کوردســتانیش
تەحەممول ناکەن .دوای ڕووداوی سوسورلوک
(لە  ،)۱۹۹۸دەوڵەتی تورک ناچار بوو باسی
کوشــتنی ڕەمەکیی نیزیکەی  ٥٠٠٠کورد
بــکات .بە گوتەی حەنفــی ئاوجی ،جێگری
ئەوکاتی بەرپرسی میت ،هەر کەس ڕاپۆرتی
هاوکاریی هێزە کوردییەکانی لەســەر بوایە،
ئەگــەر تورک با ،لێیــان دەکۆڵییەوە ،ئەگەر
کوردیش بوایە ،یەکجی دەیانکوشت .ئەوەش
هەمــووی بــە نــاوی» فاعیلــی مەجهوولە
جیناتلەری یان ئــەو تاوانانەی کە قاتڵەکانی
نەناســراوە» ،نــاوی دەرکــردووە .فاعیل و
بکەرەکــەش لە خــۆر ئاشــکراتر دیارە کە
دەوڵەتی تورکە.
ئەوە بەشــێکە لــە هەوڵی کۆڵۆنیالیســتیی
دەوڵەتانــی زاڵ بەســەر کوردســتاندا کــە
ئیزن نادەن ســەروەت نە لە کوردستان کۆ
ببێتەوە و نە لە دەســت کوردێکدا بێت کە
وەکــوو تاکیش خوازیار بێت کە لە دەرەوەی
ویســتی دەوڵــەت ســەروەتەکەی بــەکار
بێنێت .ســەروەت و مەســەلەی ئابووری لە
ڕوانگــەی دەوڵەتانی وەکوو ئێران و تورکییە،
ســیالحێکە کە جموجۆڵی لە کوردستان ،لە
ئاســتی تاکەکەسیشدا ،دەبێ بە پێی ویستی
دەوڵەتان بێت .ئەگەر لە ڕادەیەکی دیاریکراو
تێپەڕی ،تەنیا دەبێ لە دەست تاکی کوردی
سەر بە دەوڵەتدا بێت .سەروەت و سامانێکی
جیددی لــە دەرەوەی ویســتی دەوڵەت لە
کوردستان ،سەری ساحەبی دەخوات .چونکە
کۆنتڕۆڵــی جموجۆڵی ئابــووری لە دەوڵەتدا
ئامرازێکــی جیددی بۆ کۆنتڕۆڵی کوردە ،لەو
ڕێیەوە دیهەوێ کوردستان بێ داهاتوو بکات.
کۆنتڕۆڵی ســەروەت و ســامان و کاروباری
ساڵی بیست و چوارەم

بەهاری 2722

ئابــووری بۆ دەوڵــەت ڕێگــەی هێمنانەی
لەباربردنــی ژیــان لە کوردســتان فەراهەم
دەکات ،جــێ بە کورد لێژ دەکات بۆ کۆچ و
گۆڕینی دێمۆگڕافی .لە هەمان کاتیشدا ژیان
بۆ تاکی کورد دەبەســتێتەوە بە بەشێک لە
پڕۆژەی ئەمنییەتی کردنی هەرچی زۆرتری
کوردســتان .هەر وەکوو دەوڵــەت ،لە هەر
هەڵێکدا بەشــێک لە دێیــەکان بە بەهانەی
جۆراوجۆر دەگوێزێتەوە ،هێندێک ئیمکانات و
پێشەسازیش بۆ ئامانجی ئەمنییەتی دەخاتە
خزمــەت هێندیــک جێگا لە کوردســتان.
شێوەی هەڵسوکەوتی دەوڵەتان لەگەڵ کورد
وەکوو شێوە هەڵسوکەوتی دەوڵەتی ئیسڕاییل
لەگەڵ فەلەستین و بەتایبەت لەگەڵ غەزەیە.
تەواوی سیاســەتەکانی دەوڵــەت لە قالبی
سیاسەتی ئابووریدا ،ستراتیژیی ئەمنییەتی و
نیزامین .هەوڵی هەرچی زۆرتری ئەمنییەتی
کردنی ئابووری بۆ ئەوەی توانســتی کورد بۆ
بەربەرەکانی لەنێو بەرێ و ئیمکانی مانەوەی
هەمیشەیی کورد و قەوارەی دێمۆگڕافیی ئەو
نەتەوەیە تووشی کێشە بکات .بۆیە کەسانێک
کە لەســەر ئابووریی کوردستان کار دەکەن،
پێش هەموو شــتێک ستراتیژیستی نیزامین
و بەشێکن لە سپای پاســداران .بەرخۆدانی
کورد و شــێوەی دژایەتییەکەی لە دەوڵەت
گرنگتریــن فەکتــەرە کــە ڕەنــگ و فۆڕم
دەدات بە سیاســەتی ئابووری لە کوردستان.
ئابووری بــۆ دەوڵــەت پایەگایەکی گەورەتر
لە پایــەگا نیزامییەکانە لەنێــو دڵی کورددا.
ئــەوە هەمان هەڵســوکەوتە کــە دەوڵەتی
کۆڵۆنیاڵ لە چوارچیۆەی گەشەبڕی یان (de-
 )developmentدەیباتە پێشــەوە .دیارە ،ئەو
باســە پێویستی بە کاتی زۆر هەیە کە چۆن
ئابووری و ئیقتساد دەبێتە وەسیلەی سەرکوت
و پێشگرتن لەوەی کوردستان داهاتوویەکی
ڕوونــی هەبــێ و وردەوردە کاراکتێــری
کوردایەتــی لەدەســت بدات .گەشــەبڕی،
سیاســەتێکی ئابووریی کۆڵۆنیاڵیســتییە کە

دەوڵەتان لەو چوارچێوەیەدا بە شــێوەیەکی
سەرلێشێواوانە گەشــەی ئابووری هیدایەت
دەکــەن و هێزی بەربەرەکانــی لە نەتەوەی
بندەست زەوت دەکەن .لە حاڵەتێکی وەهادا
گەشــە یان تەوســەعە بە جۆرێک دەچێتە
پێــش کە مەســەلەن لە الیــەک دەوڵەت
گاز و تەلەفــۆن دێنێ بۆ دێهــات ،بەاڵم لە
هەمان کاتیشدا گاز و تەلەفۆنەکە دەکات بە
بەشێک لە ئاپاڕاتووسی ئەمنییەتیی دەوڵەت
لە دژی خەباتی کــورد ،یانی دەوڵەت لەژێر
پەردەی ئەرکــی خزمەتگوزاریــی دەوڵەتی
مۆدێرن ،گەشەی ئابووری دەکات بە ئامرازی
تواندنەوەی ئەوی دیکەی بندەست.

هەڵبەتە چەند ساڵ لەمەوپێش
سپای پاسداران فێری ئەو بەزمەی ببوون
کــە خەڵکیان دەهێنا کــە لە هێندێک
مەعامەلە و شتدا پووڵی کوردستانیان کۆ
دەکــردەوە و دوای ئەوە پووڵەکەش ون
دەبوو.
جا ئــەوە بەشــێک لــە خودی
گەندەڵــی و فەســادی کۆماری
ئیســامییە کــە لــە مەنتەقەی
فارســیش ئەو شتە دەردەکەوێت .ئەوەی کە
بەشــێک لە ڕێژیمی مافیایە ،بێشک بەشی
مافیای دەوڵەتی لە کوردستان بەهێزتریشە و
بەشێک لە کوردیش کێشراوەتە خزمەت ئەو
مافیایە .بەاڵم ،وەکوو ستراتیژیی دەوڵەت لە
کوردســتان ،ســتراتیژییەکەی ئەوەیــە کە
یەکەم ،ئابووری بکاتە ئامرازی تەنبێ کردنی
بەکۆمەڵ ،ئامرازی ئــەدەب کردن .هەروەها
تەشویق کردنی تاکی کوردی تا بزانێ ئەگەر
بێت و بیهەوێ شــتێکی جیددی بکات یان
پڕۆژەیەکــی جیــددی هەبێــت ،دەبێت لە
چوارچێوەی سیاسەتی دەوڵەت ،بە قازانجی
بەرەوپێشــبردنی سیاســەتی دەوڵــەت لە
کوردستان بێت.
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لــە ڕووی ئابوورییەوە خەباتی
دژە کۆڵۆنیالیستی دەتوانێ یان ئیمکانی
گەشــەکردنی بۆ کورد لەو سیســتمەدا
هەیە یان نا؟ خەباتی دژە کۆڵۆنیالیستی
لە بــاری کلتووری ،زمانــی ،ئابووری و،
هەست و نەســتەوە چۆن دەبێ؟ ئەگەر
بکرێ ئەو باسەی خۆتان تەواو بکەن؟
یەکسانی و بەرابەری لە ئێران بەو
شــێوەیەی کە ئێران بــۆ کورد
پێناســە کراوە بە مومکین نازانم
.چونکە هەلومــەرج و پێکهاتەی دامەزراوەی
ئێران ئیمکانی بەرابەریی ئابووری –سیاسیی
کوردستان لەگەڵ جوغڕافیای فارس-مەرکەز
نامومکیــن دەکات .بەشــێکی کێشــەکان
ساختاری و پێکهاتەیەکی مێژوویییان هەیە
و هیــچ جــۆرە حاکمییەتێک یــان جۆری
سەروەریش ناتوانێ بەئاسانی ئەو نایەکسانییە
پێکهاتەیە مێژویییــە بگۆڕێ .لەوەش زیاتر،
لــە تەســەوری حاکمییەت و فەلســەفەی
ســەروەریی ئێرانیدا ئەو هێما و داالنەی کە
کوردبــوون ســاز دەکــەن ،لەبنەڕەتــەوە
ئەمنییەتین ،جا لە زمان و ئێتنیسیتەڕا بگرە
تــا دەگاتــە ڕوانگــەی کورد ســەبارەت بە
خۆبەڕێوەبەری و دێموکراســی و سیستەمی
حاکمییەت و تا دوایی.
ئەو نایەکسانییە سیاسی -ئابوورییانەی کورد
(یان غەیرە فارس بە گشــتی) لەگەڵ فارس
لە دوو ڕێگەوە دەکرێ چارەسەر یان شتێکی
نزیک لە چارەسەری ڕادیکاڵی بۆ ببیندرێتەوە.
ئەویش ئەوەیە یان کوردســتانێکی جیاواز و
خاوەنی سەروەریی خۆی هەبێت یان النیکەم
حاکمییــەت و ســەروەرییەکی هاوبەش و
شــەڕاکەتی لە ئێران دامەزرێت .سەروەریی
شــەڕاکەتی لە دانپێدانانی ڕاســتیی چەند
نەتەوەیی ئێرانەوە دەســت پێدەکات .زۆری
دەوێت تا سەروەریی شەڕاکەتی بتوانێ ئاکامی
نایەکسانیی مێژوویی لەنێوان نەتەوەی زاڵ و
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نەتەوە بندەستەکان بەتەواوی خاشەبڕ بکات.
بەاڵم ،لە سەروەرییەکی تەواو سەربەخۆ زۆر
بێکێشــەتر دێتە بەرچــاو ،بەتایبەت ئەگەر
ئەوە ببێت بە ئەجێندا و ستراتیژیی هاوبەشی
هەموو نەتەوە کۆڵۆنیکراوەکان لە جوغڕافیایی
ئێران .ئەوە دەکرێ فۆڕمۆڵێک بێت کە لە ڕێی
یاســایی کردنی مافی جوداییی نەتەوەکان،
هەم ئیمکانی پوتانسیەلی جینۆسایدی غەیرە
فارس نەهێڵێ و هەمیش مافی ســەروەریی
یەکســان بکات بە واقعییەتی سیاســی کە
ڕەوابوونەکەی بە هەموو کەس هەزم بکرێ.
دیارە ،بــاس لێــرەدا زۆرتــر واقعیبوون و
ئیمکانــی فۆڕمۆڵەکانــە تا بــاو و لە ئارادا
بوونی ئەوان لە گوتاری سیاســیی ئەوڕۆیی
لە ئێران .بۆ یەکســانیی نەتــەوەکان یەکەم
هەنــگاو ئیعتڕافــی یاســایییە بــە بوون و
یەکسانیی سیاسیی ئەوان .دەبێ فۆڕمۆڵێک
ببیندرێتەوە کە لەوێدا النیکەم بە شــێوەی
تیۆریک و لە باری سیاســییەوە بڵێن کورد
و فــارس و نەتەوەکانی دیکە ،وەکوو نەتەوە،
نوێنەرایەتیی سیاســیی یەکســانیان دەبێ
هەبێت .مەرکەزییەتــی هێمایی ،مەعریفی،
سیاســی و بەتایبەت نیزامی فــارس دەبێ
تێک بشــکێنرێت .دیارە بە شێوەی گوتاری،
هەر ئێستا کورد دەســتی بەو کارە کردووە.
جەسارەتی گوتاری ئێمە دەتوانێ هەنگاوێک
و ئالنگارییەکــی زۆر گرینــگ بێــت کــە
شــەرعییەتی هەیمەنــە و هێژمۆنیی فارس
تەنانەت بۆ فارسیش تێک بشکێنێ.
یانــی ئەگەر لە بــاری گوتاری سیاســی و
تیۆریکەوە ،کورد ،عــەڕەب ،تورک و بەلووچ
یەک بگرن و بتوانن لە پالتفۆڕمێکی سیاسیی
جیددیدا فارس -مەرکەزییەت و دیسکۆرسێ
فارســی ئیزۆلــە و تەریک بکــەن ،دەتوانێ
یەکەم هەنگاوی زۆر جیددی بێت .بێشــک
تــورک بێمنەت دیــارە و ،کێشــە لەپێش
یەکگرتنێکــی وەهــادا هەیە .بــەاڵم ،کورد
ناچارە ئەو تورکانەی دژی هەوڵێکی وەهان،
ساڵی بیست و چوارەم
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وەکوو جاشی ئێران و تورکییە بیانناسێنێ و
ئیعتباری نوێنەرایەتیی تورکی ئازەربایجانیان
پێ نەدات .هەروەک جاشی کوردمان هەیە،
جاشی تورکیشمان هەیە.
ئەگــەر گوتاری هاوبەشــی غەیــرە فارس
بۆ یەکســانیی نەتــەوەکان و ســەلماندنی
یاســاییی ئەو ڕاســتییە هەبێت ،فشارێکی
زۆر دەخاتــە ســەر فــارس بــۆ دانپێدانان
بە ڕاســتیی چەند نەتەوەییــی جوغڕافیای
ئێران .ئەوە پێشــکەوتنێکی گرینگیش دەبێ
بەرەو هاتنەدیی ســەروەریی هاوبەش .بەاڵم
هاتنەدیی ســەروەریی هاوبەشیش کە ئێستا
تەنانەت پالتفۆڕمێکی سیاسیی هاوبەشیشی
نییە ،بە زوویی و هاسانی ناتوانێ نابەرابەرییە
مێژوویی و پێکهاتەیییەکانی نێوان فارس و
غەیرە فارس لەنێو بەرێــت .چونکە باس لە
هەوڵی سەد ساڵەی دەوڵەتێکی وەکوو ئێرانە
بۆ بەدامەزراوەیی کردنی نایەکسانیی سیاسی،
ئابووری ،کولتووری و نیزامی لەنێوان فارس
و غەیرە فــارس بە مەبەســتی تواندنەوەی
کۆتاییی غەیرە فارس.
ئەوانە مژاری زۆر جیددین کە بیرلێکرنەوەی
یەکجــار زۆریــان دەوێ .ئەگــەر هەوڵــی
جودابوونــەوەش نەکرێــت بۆ یەکســانیی
نەتەوەیی ،مافی جیابوونەوە دەبێ بەڕەسمیەت
بناســرێ .لە باشترین حالەتیشــدا تا مافی
جیابوونەوە بەڕەسمی نەناسرێ ،غەیرە فارس
وەکــوو نەتەوەی بندەســت و بەکەمینەکراو
دەمێننــەوە .تاکوو جودابوونــەوە تاوان بێ،
غەیرە فارس لە هەڕەشــەی جینوســایددا
دەژیــت و بەپێی توانایــی و هێزی ،فارس
دەتوانێ هــەر جــۆرە مافخوازییەکی غەیرە
فارس بەناوی دژایەتی لەگەڵ جوداییخوازی
سەرکوت بکات .هەلومەرجی ئێستای باشوور
هەموو ئەو شــتانەی زۆر بە باشی خستووەتە
بەرچاومان .مەرکەزییەتی سیاسی و یاسایی
لە دەســت عەڕەبی شیعەدایە و بە ئاشکراش
دەســت و پێی کوردی پێ بەســتووە .هەر

ئێســتا دادگای بااڵی عێراق وای کردووە کە
تەزمیناتی یاسای بنەڕەتیی عێراق ،مانایەکی
وای بــۆ کــورد نییە .مەالیەکــی ئێران یان
پاسدارێکی وەکوو سمایلی قائانی دەتوانێ بە
قازییەکی عێراق دەستوور بدا کە هەر جۆرە
بەربەستێک لەپێش ویست و ئیرادەی کورد
دابنێ .چونکە کوردیش قورساییی هێزی نییە
)ئێســتا گرینگایەتیی نێونەتەوەییی سااڵنی
پێشووشــی نەماوە و ناتوانــێ یەکگرتووش
بێ ،چونکــە پاراســتنی نەتەوەییی کورد و
بەرژەوەندیی هێزە سیاسییەکانییەتی و دوو
شتی دژبەیەکن) .بە هۆی جۆراجۆر وەزن و
مەرکەزییەت و هاوسەنگی نییە و دەبێ ئەمر
لــە مەرکەزییەتی عەڕەبــی وەرگرێ .تاکوو
کورد بە جێگای شەریک و هاوبەش هێمای
ئەمنییەتی و هەرەشە بێت بۆ یەکگرتووییی
عێراق و ئەو دەستبەستراوییەی کورد درێژەی
دەبێت .ئەو کاتەی مافی ســەروەریی کورد
(بەبێ لەبەرچاوگرتنــی فۆڕمەکەی) نەبێت
بە ئەمرێکی ئاســایی بۆ نەتەوەی زاڵ ،وەکوو
هێمای هەڕەشــەی ئەمنییەتی دەمێنێتەوە.
هــەر بەو جــۆرە بوونی کوردیــش بۆخۆی
بــە بەردەوامی لــە هەڕەشــەی وجوودیدا
دەمێنێتەوە.
بــەاڵم کورد دەبێ چ بــکات؟ لە جێگایەکی
دیش باســی ئەم شــتەم کردووە .بەڕاستی
پێداگریی من زۆرتر لەسەر مژاری سەروەرییە
بۆ کورد .کێشــەم لەســەر فۆڕمۆڵ و شکڵ
نییە .بێشــک باشترین زەمانەتی سەروەریی
نەتەوەییــی کــورد ،دەوڵەتی ســەربەخۆیە.
بەاڵم ،پرســیار ئەوەیە کــە فۆڕمۆڵێکی دی
بۆ ســەروەری نییە؟ پێم وایە کورد دەکرێ
بۆ فۆڕمۆڵی جۆراجۆری بەرابەریی نەتەوەیی
دەستپێشــخەر بێ .چونکە بە ڕادەی ویستی
ســەروەری ،پێویســتی بــە داهێنەربوون و
توانای سیاسی هەیە .لە بااڵنسی هێزدا کورد
کەمینەیە و بێ پشتیوانە .باسی بەڕێوەبەریی
ناوچەیی لــە فۆڕمۆڵی ئۆتۆنۆمی و فێدڕالیزم
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و کۆنفێدالیزمــی دێموکڕاتیکــدا ،داهاتووی
کــورد گەرەنتی نــاکات .ئــەو بەڕێوەبەرییە
ناوچەیییەی ئێستا لە باشوور هەیە ،زۆر زیاتر
لە ئۆتۆنۆمــی و کۆنفێدالیزمی دێموکڕاتیکە.
بەاڵم ئێســتا باشــوور ،وەکوو پێشتریش لە
دوای ســاڵی ١٩٧١دا دیتمان ،بەڕێوەبەریی
ناوچەیی ،هەمیشە هەڕەشەی لەنێوچوون و
تەعریبکرانی لەســەرە .سەروەریی سیاسی
و یاســایی بەئاشــکرا ئی عەڕەبــە ،گۆڕان و
ڕێکەوتێکــی دیکــەی ژیۆپۆلەتیک دەتوانێ
ئیزن بــدا عەڕەب لە کوردســتان حزووری
عەسکەریشــی هەبێت .لە حاڵەتێکی وەهادا
بەکــردەوە و دیفەکتــۆ هەرێــم نامێنێت.
یانــی ئەوانە ئەزموونی مێژوییــن و ناتوانین
ئینکاریان بکەین.
بــۆ گۆڕانێکی ئــاوا ڕادیکاڵ ،پێــش هەموو
شتێک دەبێ شــێوەی پێکهاتەی سیاسی و
دامەزراوەیی لە ئیران بگۆڕدرێ .بۆ هاوبەشیی
ســەروەری لەســەر ئەساســی یەکســانیی
نەتەوەکان ،پێویســتە یەکسانیی نەتەوەکان
وەکوو ڕاســتییەکی یاســایی بە ڕەسمییەت
بناســرێ .پێناســەی خەڵکی ئێران لەسەر
بنەمــای ئینــکاری خەڵکی کــورد ،تورک،
عــەڕەب ،لوڕ و بەلووچ کراوە .پێناســەیەک
لەســەر بنەمــای یەکبوونــی «نەتەوەییــی
ساختەی ئێرانی» ،وەکوو شتێکی لێکدانەبڕاو
و لێکهەڵناوێــراو کە یان فارســن یان دەبێ
ببــن بە فارس .هەربۆیە لەســەر ئەساســی
ئەو پێناســەیە لە چەمکــی «خەڵک» ،هیچ
حاکمییەتێک لە ئێران مومکین نییە خەڵکی
و دێموکڕاتیک بێت .چونکە پێناسەی خەڵک
و دیمۆس خۆی ســەقەت و نادێموکڕاتیک
و ئینکارچییە .لە باشــترین حاڵەتدا دەبێ بە
دیکتاتۆری زۆرینەی فارس-شیعە.
ئەساسی کێشەکە لەو واڵتانەی کە بە سەر
کورددا زاڵن ،ئەوەیە کە لەپێشــدا کوردبوون
لە پێناســەی خەڵک و دێموسدا دەکوژرێت،
ئینجا باس لە یەکســانیی تاک دەکەن ،یانی
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حاکمییەتێکی بەناو خەڵکی لەســەر بنەمای
ئینــکاری خەڵــک و دێموسبوونــی کورد
دادەمەزرێت .جا بەشــێک لە چارەســەری
دەبێ لە گوتاری سیاسیی کورددا بکرێت ،کە
هەموو چەمکــە هێژمۆنیک و کوردکوژەکان
دەبێ لەسەر بنەمای زیندووکردنەوەی کورد
پێناسە بکرێنەوە.
کــورد چــارەی نییە جگە لە گرتنەپێشــی
ســتراتیژییەکی چوار قاتی یان چوارتوێیی.
یەکێــک لــە توێیــەکان ئەوەیــە ،کوردی
ڕۆژهەاڵت دەبــێ بە شــێوەیەکی جیددی
ئەیجنســی و بکــەری یــان فاعلیەتــی لە
ڕۆژهەاڵت بگرێتە دەســت .کوردی باشــوور
لە باشــوور ،کــوردی باکوور لــە باکوور و،
ڕۆژئاواش لە ڕۆژئــاوا .ئێمە دەبێ واقعییەتی
چوار کۆدەقی سیاسەتی کوردی زۆر جیددی
بگریــن .کــوردی باکــوور تەنانــەت نازانێ
پیتی عەڕەبیــش بخوێنێتەوە ،نابێ ببێت بە
کوێخای کورد لە بەغدا یان ببێتە بەشێک لە
حەشدی شەعبی .یان کوردی باشوور وردەکە
حیزبۆکان ســاز بکات بۆ ساتوسەودا لەگەڵ
تورکییە و کەمکردنەوەی تواناییی سیاســیی
هەدەپــە و هێزەکانی دیکــەی باکوور .ئەوە
خۆی شەڕی پڕۆکیسی و جۆرێک جاشەتیی
پۆســت مودێڕن دەخزێنێتە نێو سیاســەتی
کوردییەوە .کوردی بەشێکی کوردستان نابێ
لەسەر حیسابی بەشێکی دیکە هەڵسوکەوت
لەگەڵ دەوڵەتــە دژەکوردەکان بکات .دڵنیام
هەرکات کوردی هەر بەشــێک خۆی ڕزگار
کرد ،کوردی بەشــەکانی دیکــە بە منەتەوە
داوا دەکــەن کە لە ئەزموونەکەی ئەو کەڵک
وەربگرن .تا ئێســتا مۆدێلی ســەرکەوتووی
سیاســیی کوردیمان نییە ،بۆیە پێویســت
ناکا کەس نوســخەی شۆڕشی ناسەرکەوتوو
هەناردەی هیچ بەشێکی دیکە بکات.
هێزە کوردییەکان ،لەبەرئەوەی دەوڵەت نین،
مافی یاساییی ساتوســەودای نێودەوڵەتییان
نییە .بۆیە ساتوســەودایان لەگەڵ دەوڵەتانی
ساڵی بیست و چوارەم
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ناوچە و دژەکــورد تەنیا دەتوانێ بە قازانجی
حیزبی ئەوان بێت ،بەاڵم دژی بەرژەوەندیی
کــورد بە گشــتی و بەرژەوەندیــی کوردی
بەشــەکانی تر بەتایبەتــی .هاوکاریی کورد
لەگــەڵ دەوڵەتــان بە قازانجی بەشــێک و
بە زەرەری بەشــەکانی دیکە ،سیاســەتێکی
کوردی نییە .بۆیە توێیەکی تری سیاســەتی
کوردی دەبێ سیاســەتی کوردستانی بێت؛
بە مانای --یان لەســەر پرەنسیپی --زەرەر
نەگەیاندنە بە بەشەکانی دیکەی کوردستان.
پێویستە کوردی هەر بەشێک تا ئەو جێگایەی
بۆی دەکرێ لە عەینی بردنەپێشی سیاسەتی
ناوچەییــی خۆی ،زەربە لە هیچ بەشــێکی
دیکە نەدات .بێشک لە هەلومەرجی ئەمڕۆدا،
هێزی هیچ پارچەیەک ناتوانێ لە یەک کاتدا
دەگەڵ دوو دەوڵەتی دژە کورد سیاسەتێکی
یەکســانی هەبێت .ئەوەش بەکــردەوە یانی
ئەگــەر هێزێکی کــوردی بیهەوێت زیاتر لە
یەک بەشی کوردســتان نوێنەرایەتی بکات،
ئەو کارە بە قیمەتــی قوربانیکردنی ئەوانی
دی دەکات .هەر چوار دەوڵەتە دژە کوردەکە،
هەڵســوکەوتیان لەگەڵ کورد ،هەڵسوکەوتی
بەکارهێنانی ئامــرازی کوردە .تەنیا هونەری
هێزە کوردییەکان لەسەر ئاستی کوردستانی
گەورە ،دەتوانێ ڕاگرتنی بااڵنســی مەنفی و
زەرەرنەدان لە بەشەکانی دیکەی کوردستان
بێت .ئەوە واقیعێکی مێژوویییە و بەسەرماندا
سەپاوە .ئێمە ناچارین ئەو ڕاستییە لەبەرچاو
بگرین.
الیەنی ســێهەم ،سیاســەتی کوردی دەبێ
ئەوە بێ ،ســەرەڕای ئەوەی کــە لە ناوچەدا
کێشــە بۆ یەک ســاز ناکەن ،لە دەرەوە ،لە
تاراوگە ،کوردەکان دەبــێ هەوڵ بدەن و تا
ئەو جێیەی دەگونجێ سیاســەتی تێکۆشانی
یەکگرتوویان بە قازانجی هەموو کوردســتان
هەبێــت .کاتێک کۆڵبەرێک لــە ڕۆژهەاڵت
دەکوژرێت یــان نوێنەرێکی کورد لە باکوور
دەگیرێت یان هێرش دەکرێتە ســەر ڕۆژئاوا،

کــورد لە دەرەوە دەبێ ســنووری حیزبی و
ناوچەییی خۆی بشــکێنێ و ســۆزی یەک
نەتەوەبوونــی خۆی زینــدوو ڕابگرێت .ئەوە
نەتەنیا ئەخالقییــە ،بەڵکوو دۆزی کوردیش
لــە هەموو جیهان دەباتە پیشــەوە .ناچارین
النیکەم لە ڕۆژهەاڵت توێی چوارەمیشمان لە
سیاســەتی کوردیدا هەبێت ،بەو مانایە کورد
ناتوانــێ بە النیــزۆری مافەکانی بگات بەبێ
ئەوەی سەنگەری مافخوازیی خۆی گەورەتر
بــکات .یانی هەر لەو کاتــەدا کە خەبات بۆ
مافی کورد دەکات ،دەبێ بەرەیەکیش دژی
هێژمۆنــی و پاوانخوازیی فارس بکاتەوە و لە
بەرەیەکی ئــاوادا دەبێ لەگەڵ هەموو غەیرە
فارســەکان لە جوغڕافیای ئێران و تەنانەت
ئەگەر فارسی دێموکڕاتیش هەبن ،بەرەیەکی
یەکگرتوو پێک بێنێ .گەرچی ئێستا وێدەچی
ئاســۆی بەرەیەکــی ئــاوا زۆر بەڕوونی دیار
نەبێت ،بــەاڵم بەبێ کارکــردن و داهێنانی
ســتراتیژییەکی جیددی ،دەستپێشخەریی
ئەو ئاســۆیە قەت ڕوون نابێ .بەاڵم لە یەک
دووســاڵی ڕابردوودا زۆر گۆڕان لەم بارەیەوە
دەبینرێ و تەنانەت ئێستا گیلەک و مازەنیش
لەژێــر کاریگەریی گوتــاری کوردی باس لە
کۆڵۆنیالیزمی فارس دەکەن.

بەڕێــز دوکتور کەمــاڵ ،ئێوە
لێــرەدا ،لە دوو پلەی جیــاوازدا یەکیان
ئــەوەی کــە ڕێکخــراوەکان و ئێلیتی
کــوردی دەبێ چی بکەن؟ یەکیشــیان
تاکی کوردی دەبێ چی بکات؟ هەمیشە
پێم وایە و لەســەر ئەو باوەڕەم ،تاک یان
حیزبەکان چی دەکەن یا ئێلیتەکان چی
دەکەن ،کەیفی خۆیانە .بەاڵم ئەمن پێم
وایــە وەکوو تاک دەبــێ چ بکەم؟ ئەمن
وەکوو ئینســانێکی کورد مــادام ئەگەر
خــۆم بەکورد دەزانم و مادام بۆخۆم پێم
وایە ئینســانێکم و زوڵمــم لێ دەکرێ،
دەبێ چی بکەم؟ پێم وایە لە باســەکانی
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جەنابتانــدا ئــەو دوو شــتەم تێدا دیت
کە تاکەکان دەبێ چــی بکەن ،بۆ وێنە
ئێســتا کەســێکی وەکوو زارا کە هەوڵ
دەدا زمانی کــوردی فێری مندااڵن بکا،
وەک تاک هەستی بەو بەرپرسیاریەتییە
کــردوو .ئەگــەر لــەو شــتەی جەنابت
فەرمــووت کــە ڕەنگە بە ســەربەخۆیی
نەگەین ،ڕەنگە نازانین لە  ٢٠-١٠ساڵی
داهاتــوودا چیمان بەســەر دێ؟ ئەوەتا
کێ دیگوت مەســەلەن لە ئۆکراین شەڕ
دەبێ؟ خۆ نازانین ،دنیاکە وا شــڵەژاوە و
نازانی لە کۆێ چی دەقڵمێ؟ بەاڵم وەکوو
نەتەوە دەتوانین پڕۆژەیەکمان هەبێ .من
زمانەکەم ڕادەگرم جارێ و هەر تاکێک،
هەر ڕێکخراوەیەک ،هەر ئێلیتێک هەموو
بە کوردی بنووسن .مەسەلەن بووەتە مۆد
کە هەر کەس بە ئینگلیزی نەنووســێ،
شــتەکانی ئاوڕێکی وایان وێ نادرێتەوە،
بەاڵم کوردی نووسین ،گرینگترین شتە
کــە تۆ بتوانی فکری پــێ بەرهەم بێنی
و بتوانــی منداڵەکانــی جیلی داهاتووت
ئــەو زمانەیان نەفەوتێ .ئەو شــتەی کە
بەداخەوە لە تورکییە بەسەرمان هاتووە.
من دەچمە سەر پرســیارێکی دیکە ،بە
قەولی جەنابت فێمێنیزمی کوردی هەر
دەبێ هەبێ .لەو سیســتەمی کۆڵۆنیالەدا
زۆر جــار کــە دادەنیشــم فکــری لێ
دەکەمــەوە کە ژن چەند قــات زوڵمی
لــێ دەکرێ .ئێوە لەو شــتەی بۆخۆتان
موشــاهیدەتان کردووە یا لــە نەزەرتان
گرتووە یا کارتان لەســەر کردووە ،ڕۆڵی
پیاوی کورد لەو سیســتەمی کۆلۆنیالەدا
چــۆن دەبینــی و وەکــوو کەســێکی
ئاکادیمیســیەن ،چ ئەرکێک وەئەســتۆ
دەگرن .ئێلیتی کوردی ئاکادیمیســیەنی
کــوردی لەو سیســتەمی کۆڵۆنیالەدا بە
نیســبەت ژنەکــەی چ ئەرکێکی هەیە؟
دەبــێ چ بکا ؟ چۆن دەتوانێ لەو زوڵم و
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ستەمە چەند قاتەی کەم بکاتەوە؟
پرســیارێکی زۆر جیددییە ،من
وەکوو مرۆڤێکی مافخوازی ژن و
فێمێنیزمــی کــوردی بــە
زەروورەتێکی حەیاتی بۆ ژیانێکی ئینسانی تر
دەزانم .ئێستا خانمێکی فێمێنیست لە ژیانی
شەخســیی من بکۆڵێتــەوە ،وێدەچێ بۆی
دەرکەوێ کە من تا بیست و یەک دوو ساڵ،
بۆچوونی نێرســاالرانەی دژە ژنــم هەبووە.
لێرەدا مەبەستم نیشاندانی تەوازوعی بێجێ
نییە ،مەبەستم لەو جۆرە بۆچوونانە ،کۆدەقی
کولتووری و کۆمەاڵتییە کە من تێیدا گەورە
بووم .ئەوە شتێکە و هەموومان لەم کولتوورەدا
گەورە بووین .دین و مەزهەبی من ئیزن دەدا
کە باپیرەگەورەیەک ،مەلۆتکەیەک لەســەر
پشــتی النکێ بە مێرد بــدات ،ئەوانە ئینکار
ناکرێن .باسی من لێرەدا لەسەر فێمێنیزم و
فێمێنیزمــی کوردییــە .فێمێنیزم لە هەموو
کۆدەقێکــدا ڕەنگی کانتێکســت و کۆدەقی
خــۆی هەیــە .فێمێنیزمــی کــورد ناتوانێ
ڕێگاچارەی کۆنکرێتی بۆ کیشەی نێرساالری
لە ئەمریکای التین پێ بێت .بەاڵم چونکە لە
ناخی ژانی ژنی کورد هاتووەتە دەرێ ،نابێ نە
هێــز و توانای خۆی بــۆ دەردی ژنی کورد
ئینــکار بــکا و نــە تووشــی جۆرێــک لە
جیهانوەتەنی بێت کــە ماڵوێرانیی تایبەتی
ژنی کورد نەبینێت ،کــە --هاوکات لەگەڵ
کێشەی نایەکسانیی جینسییەتی --نەبوونی
ســەروەری و بێدەوڵەتیی مرۆڤی کورد چی
بەسەر ژنی کورد هێناوە .فێمێنیزمی کوردی،
مافی خۆیەتی دەوڵەت وەکوو دامەزراوەیەکی
نێرســاالر ببینێــت .بــەاڵم ئەمــە لــەو
بەرپرســیاریەتییە ئازادی نــاکات کە هەوڵ
نادات دەوڵەت ئینســانیتر و یەکسانیخوازتر
بکات .ئەوە نەتەنیــا بە مانای گرینگیدان بە
ڕەخنەی ناوبــراو لە پیاوســاالرییە؛ بەڵکوو
گرینگیــدان و بــاوەڕ بە ڕۆڵی بــێ ئەمال و
ساڵی بیست و چوارەم
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ئــەوالی ژنــە لــە ڕزگاریــی نەتەوەیــی و
ئینسانیترکردنی ڕزگارییەکی وەها.
پیش ســەروەریی نەتەوەیی و ســەروەریی
گشــتی ،باســی مافی مرۆڤ مومکین نەبوو.
ســەروەریی نەتەوەیــی ،مەســەلەی مافی
هاواڵتیــی هێنایە گــۆڕێ .لەوێشــڕا ژن و
فێمێنیــزم پێناســەی ســەقەتی هاواڵتیی
کێشەدار کرد و الیەنی جینسی و نایەکسان
و دژە ژنی ئەو پێناســەیەی خستە بەرچاوی
مرۆڤایەتییــەوە .یانــی هــەر کانتێکســت
و کۆدەقــی نەتەوەیــی و مافــی هاواڵتی،
ســەرەڕای نێرســاالربوونی ،ئەوەندەشــی
پۆتانســییەلی ڕەخنە و دێکانستڕاکت کردن
(و هەڵوەشــاندنەوەی گوتار لەنێــو خۆیدا)
هەبوو کە ژن بتوانێ شەرعییەتی مافی هەر
لەنێو دیسکۆرسی هاواڵتیبووندا بسەلمێنێ.
هەر لە شۆڕشی فەڕانسەڕا ،ژن نیشانی دا کە
دەوڵەت-نەتەوە ،باسی مافی مرۆڤی لە مرۆڤی
نێردا سنووردار کردووە .ئەوە فێمێنیزم بووە
کە بە شــێوەی مێژوویی هەم مافی مرۆڤ،
هەم مافی هاواڵتی و هــەم دەوڵەت-نەتەوە
و ســەروەریی گشــتیی ڕۆژبەڕۆژ ئیسانیتر
کردووە.
لــە هەمــوو جیهاندا ســەرەڕای هاودڵی و
پشــتیوانیی ژنانی دنیا لە یەکتر ،ژنانی هەر
نەتەوەیەک گەورترین چاکسازییان لە واڵتی
خۆیاندا کــردووە .ئاوڕدانــەوەی فێمێنیزمی
کوردیــش لە کێشــەی نەتەوەییــی کورد،
وەکوو ئاوڕدانەوە لــە کۆدەقی تایبەتیی ژنی
کورد و لە مافی ژنی کورد ،پێویســتییەکی
ئەخالقی-مرۆڤییە .بەبــێ ڕۆڵی فێمێنیزمی
کورد ،مافخوازیی کورد سەقەت و جینسییە.
فێمێنیزمــی کوردی ناتوانێ چاوپۆشــی لە
دەردی کۆڵبەری ژن بکات .کۆڵبەری ژن بە
ئێتنیک کوردە .ئایا ئەوە بە ڕێکەوتە کە تەنیا
ژنــی کورد کۆڵبەرە؟ ژن بۆ کۆڵبەرە؟ چونکە
کوردە .ئــەوە ڕاســتییەکە و هیچ مرۆڤێکی
خــاوەن ویــژدان ناتوانێ کوردبــوون وەکوو

یەکێک لە هۆیە ســەرەکییەکانی کۆڵبەری
نەبێنێت.
بێشــک پێش مەســەلەی دەوڵەت-نەتەوە،
باســی مافی مرۆڤ و هاواڵتی نەبوو و پێش
مافــی مروڤ و هاواڵتیش ،باســی مافی ژن
لەگۆڕێ نەبوو .دەبێ ئــەو لێکگرێدراوییەی
مافەکان لەبەرچاو بگرین .بەڕاســتی هەموو
مافێک لە چوارچێوە و کۆدەقی تایبەتدا دێتە
بەربــاس .مافی ژن و حەققانییەتەکەی تەنیا
ئەو مافە نیشان دەدات کە لە مافی هاواڵتیی
سەقەت و نێرساالرانەدا پێناسە کراوە .بەاڵم
لــە هەمان کاتدا پێمان دەڵــێ هەر مافێک
لە ســایەی هاواڵتیبووندا دەستەبەر دەکرێ.
کورد کە هاواڵتی نییە ،ژن و پیاوی بێمافە.
بەاڵم ژنــی کورد ،لەبری کوردبوون چەندین
قــات بێمافتــرە .ژنی کوردیش ســەرەڕای
ژنبوونی ،وەکوو پیاوی کورد بەکەمینە کراوە،
ژیانی ئەمنییەتی کراوە و ،یاسای دەوڵەتێکی
کۆنەپەرەســتی وەکوو کۆماری ئیســامیش
ســەد قــات پتر لە پیــاوی کــورد زوڵم لە
ژنی کورد دەکات و ئەو یاســایە لە خزمەت
نێرساالریی سوننەتی لە کوردستاندایە.
«ئەوی دیکــە»ی کورد ،جیــاوازی لەنێوان
ژن و پیاوی کــورد دانانێت ،تەنانەت ئەگەر
داشیبنێت بە شێوەیەکی دادەنێ کە زوڵمی
زیاتــر لە ژنی کــورد دەکات؛ هــەر وەکوو
ئەوەی کۆماری ئیسالمی دەیکات .یان وەکوو
ئەوەی تورکیا دەیکات .ناســیۆنالیزمی تورک
بێئەمال و ئەوال زۆرترین دوژمنی ژنی کوردە.
هێماییترینــی ئەو دژایەتییانە ســووکایەتی
کردن بــە تەرمی ژنە گەریالی شــەهیددا
دەبینین ،کە چۆن بە ڕووتکردنەوەی تەرمی
ژنی گەریال ،مەیلی تەجاوزی ناســیۆنالیزمی
تورک دەخاتە بەرچاومان .لە  ٢٠١٥کاتێک
دەوڵەت ئۆپەڕاسیۆنی وێرانکردنەوەی باکووری
کوردســتانی دەســت پێکرد ،ئەڕتەشەکەی
سەرلەنوێ ژنی کوردی کردە یەکەم ئامانجی
ئەو تەجاوزە .کاتێــک کۆاڵنێکیان دەگرتەوە
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و غەزو و هێرشــییان دەبردە سەر بنەماڵەی
کورد .هەر لەو کاتەدا هێندێک مەالی کورد
دوعایان بۆ ســەرکەوتنی ئەردۆغان دەکرد،
ســەربازانی تورک جلوبەرگــی ژێری ژنانی
کوردیــان دەکردە هێمای تەجــاوز بە ژنی
کورد و نمایشــیان دەکــرد و ڤیدیۆیان لێ
هەڵدەگرتەوە.
بەاڵم لە هەموو ئەم سااڵنەدا ،چاو لە هەڵوێستی
فێمێنیزمی فارس بکەین ،قەت بزووتنەوەی
فێمێنیستیی کوردی ،بە فێمێنیست نەزانیوە
و لەبەر شوناســی فێمێنیزمی کوردی بەناو
«حەڕەکەتــی مافخــوازی»ی ژنــی فارس،
ئیمکانی فمێنیســت بوونی بزاڤی مافخوازیی
ژنــی کــوردی ئینــکار کــردووە .تەنانەت،
هەڵوێستی سەبارەت بە فێمێنیزمی کوردی
لەگەڵ ئی سپای پاسداران جیاوازی نەبووە.
خەتە ســەرەکییەکانی فێمێنیســتی فارس
دەڵێن ،فێمینیزمی کوردی ،فێمینیزم نییە؛
چونکە مەیلی جوداییخــوازی و هەربۆیەش
بە گوتەی ئــەوان توندوتیژی تێدایە .نەتەنیا
وەکــوو هــەر ڕەوتێکــی دیکــەی فیکریی
فارس ،فێمێنیزمی فــارس هیچ جۆرە مافی
سەربەخۆییی بڕیاردانی بۆ ژن و فێمێنیستی
کــورد قایل نییە؛ بە مافی خــۆی دەزانێت،
دەرسی فێمێنیزم بە فێمێنیستی کورد بدات.
فێمێنیستی فارس پێی وایە ئەو مافی هەیە
کە فێمێنیزمی کوردی پێناســە بکات و لە
باری ڕادەی فێمێنیست بوونییەوە لە محەکی
فارسییەتی بدات .وەکوو هەر بزووتنەوەیەکی
تری کورد ،فێمێنیزمی کوردی بە الیەنگری
توندوتیــژی و بــە دوور لــە ســەداقەت و
نائەخالقی لەقەڵەم دەدات .کەچی بەداخەوە
ئێســتاش ئێمە بزووتنەوەیەکــی بەرباڵوی
ســەربەخۆییخوازی فێمێنیستیی کوردیمان
نییە .فێمێنیزمی فارس ،فێمێنیزمی کوردی
تەنیا بەهۆی گرینگیدان بە شوناسی کوردی
و باس لە «تایبەتیبوونــی» ژانی ژنی کورد،
مافی فێمێنیستبوونی لێ دەستێنێتەوە .ئەو
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دەتوانێت فێمێنیســتی فارس بێ؛ دەتوانێت
باسی مافی ژن سنوودار بکات بە مافی «ژنی
ئێرانی» و لە کۆدەقی ناسیۆنالیســتیی خۆیدا
شــرۆڤەی بکات و بێنێتە زمــان .بەاڵم ،ئەو
مافە بە فێمێنیستی کورد نادات .تەنیا لەبەر
ئەوی فێمێنیستی کورد ناتوانێ دەردی ژنی
کۆڵبەر و ژنی شومالی تارانی وەکوو یەک چاو
لێ بکات ،لە ڕوانگەی تێکۆشەری فارس ،ژنی
کورد ناتوانێ فێمێنیســت بێ .فێمێنیستی
فارس ،وەک ســوپای پاســداران ،هەر جۆرە
پێداگرییەک لەســەر هەلومەرجی تایبەتیی
ژنی کورد بە توندوتیژی ناوزەد دەکات.
فێمێنیســتی کوردیــش مافــی چــارەی
خۆنووســینی نییە .تەنانەت مافی شرۆڤەی
سەربەخۆ و هەڵوێســتی جیاواز لە نەتەوەی
زاڵی نییە .فێمێنیستی کورد تەنیا بە مەرجی
خۆئینکاری و ئینکاری ئەیجنسی و بکەریی
خــۆی ،فێمێنیســت دێتە هەژمــار .ئەگەر
نا تەنیــا «تەجزیەتەڵــەب» و ،جوداییخوازە.
جیاوازییەکــی ئەتۆ لەنێــوان ڕوانگەی زاڵی
فێمێنیســتیی فارس و ڕوانگــەی بزووتنەوە
شۆڤێنیســتییەکانی دیکە لەمەڕ کورد و ژنی
کورددا نییــە .جوداییخوازی بە هەر هۆیەک
و بە هەر مەرجێکیش تاوانە ،قەت ماف نییە.
بۆیە لە ڕوانگەی ئەو ،جوداییخوازی ،دژبەری
هەموو جۆرە مافخوازییەکە و وەک پەیوەندی
لەگەڵ مافیایە.
ئەحمــەدی خوراســانی نموونەیەکــی زۆر
موحتەڕەمانەی فێمێنیزمــی مەرکەزگەرایە
کە دەڵێت« :کێشەی ئێمە لێرەدا ئەوەیە کە
بزووتنەوەی یەکســانیخوازیی ژنان لە ئێرانی
هاوچەرخدا ...ڕووبــەڕووی جۆرێکی دیکەی
بزووتنەوەی نەتەوەیی دەبێتەوە کە خۆی لە
چوارچێوەی «جیابوونەوە»دایە ...سروشــتییە
ئەو ئامانجــەی بزووتنــەوەی جوداییخوازە
نەتەوەیییەکان باســی دەکەن ،وەدیهێنانی
«یەکســانی و هەاڵواردنــی یاســایی» نییە،
بەڵکوو دامەزراندنــی دەوڵەتێکی دیکەیە لە
ساڵی بیست و چوارەم
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دەوری یــەک نەتەوە .بێگومــان ئەم جۆرە
بزووتنەوە جوداییخــوازە نەتەوەیییە دواجار
ناتوانێ خاڵی هاوبەشــی لەگەڵ بزووتنەوەی
یەکسانیخوازیی ژنان بدۆزێتەوە».
لە ڕوانگەی «مەنسوورە شوجاعی» ژنە کوردی
شۆڕشگێڕ وەک ژنە داعشــی ،ناتوانێت ژنی
نموونــە بێ ،چونکە هێمــای توندوتیژییە و
دەفەرموێت «قوتابخانەی فێمێنیستی وێنەی
ئەو ژنانەی لە موســڵ کە لە چنگی فەتوای
«خەتەنەکردنــی مێیینە»دا دەگیرێن ،لەگەڵ
وێنەی ژنانی کۆچبەری موســوڵمانی نەوەی
دووەم و ســێیەم کە خۆبەخشانە لە واڵتانی
جۆراوجۆری ئەورووپــاوە ڕوویان لە بوون بە
«بووکــی جیهادی ســوپای داعش» کردووە،
هەروەهــا «وێنەیەکی دیکە کە ژنە چەکدارە
کــوردەکان بــە دەمانچەوە نیشــان دەدات
کە ئامادەن بۆ بەرەکانی شــەڕ ،سێ وێنەیە
کــە لەم ڕۆژانەدا لەگــەڵ هەواڵی داعش لە
میدیاکاندا باڵو دەکرێنەوە» ،درێژەی دەدات و
دیسان دەفەرموێت کە« :بەاڵم ،لەم سێ وێنە
باوەدا ،هیچیان وێنەی ژنانێکی چاالک وەبیر
ناهێننەوە کە لە سەرەتای بزووتنەوەی سەوز
بۆ دێمۆکراســی لە ئێران یــان بزووتنەوەی
بەهاری عەڕەبی بە جیهان ناسێنران» .ئەوەی
کە بزووتنەوەی ڕێفۆرمخوازی لە چوارچێوەی
«مەردم ساالریی دینی» و ویالیەتی فەقیەدا
چەند دێموکڕاتیکە ،ڕوونکرنەوەکەی ئەرکی
محەممــەدی خاتەمییە .بــەاڵم ،لە هەموو
بەشــەکانی کوردســتان ،تەنیا ڕێــی مانی
فیزیکی و مەعنەویی ژنی کورد ،دەست بردن
بووە بۆ چەک لەبەرانبەر تەجاوزی جنســی،
سەمبۆلیک و نەتەوەییی شوڤێنیزمی تورک،
فارس ،عەڕەب و ئیســامیزم .دیسانیش لە
ڕوانگەی خانمی فێمێنیســتی فارسەوە ،هەر
ئەو مەرجە وجوودییەی فێمێنیزمی کوردی،
ئەو فێمێنیزمە دەکات بە هێمای توندوتیژی،
نەک ئیدەئاڵی مافخوازیی ژنی کورد .پرسیار
ئەوەیــە ئایا ئەو خانمی فێمێنیســتە دژ بە

توندوتیژییە ،هەر ئەو کێشەی لەگەڵ بوونی
چەک لەدەســتی سپای پاسداران ،ئەڕتەشی
کۆمــاری ئیســامی و ئەڕتەشــی کۆماری
تورکییە هەیە؟

بەتایبەت مافی سیاســی ،مافی
سەروەری ،دیارە دیسان دەرگای باسێکی
دیکە کــراوە کــە خــودی کوردایەتی
بــۆ گرینگە؟ ئــەو کاتەی لــە ٢٠١٧ی
زایینی ڕێفراندۆمی باشــوور بوو ،لەسەر
فەیسبووکەکەم شتێکم نووسی .کۆتم :بۆ
من زیاتر لە هەر شتێک ،بوونی دەوڵەت
ئەوەیە لــە ژێنۆســاید دەتپارێزێ .هەر
ئیســتا کە ڕووســییە هێرشی کردووەتە
ســەر ئۆکڕاین چ ژینۆسایدێک خەریکە
دەکا .بۆیە سەروەریی سیاسی و پاراستنی
ئینســانی کورد ،تاکی کــورد ،نەتەوەی
کورد لە ژێنوساید دەتوانێ لە چوارچێوەی
گۆڤار و بەرنامەی تیشک باسێکی دیکە
بێ ،مــن زۆر زۆر سپاســت دەکەم کە
تەشریفت هاتووە ،هیوادارم پای سابیتی
ئەو باســانەی تیشک بی ،بەڵکوو بتوانین
لەو پڕۆســە دژە کۆڵۆنیالیستییەدا ڕوحی
تاکی کورد بەهێز بکەین و بتوانێ لەسەر
پێی خۆی ڕاوەســتێ و لــە توانایدا بێ
پارێزگاری لە مافی خۆی بکا .زۆر زۆرتان
سپاس دەکەم.
منیش سپاسی جەنابتان دەکەم،
زۆر خۆشحاڵم ئەو گفتوگۆیەمان
پێکەوە هەبوو .دەستەکانی ئێوە و
دۆســتان و هاوکاریی جەنابتان خۆش بێت.
زۆرتان سپاس دەکەم.

زۆر سپاســی هاوڕێی بەڕێزمان
کاک سیاوەشیش دەکەین کە ئەو چەند
ساعەتە لەگەڵمان بوو و ،زەحمەتی زۆری
کێشا و پێمانەوە ماندوو بوو.
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وتووێژ لەگەڵ

د .جەعفەر شێخولئیسالمی
بەشی کۆتایی
سازدانی وتووێژ :ئاگری ئیسماعیلنژاد

کاک دوکتور پێم وایە زۆرمان
باس لەســەر ئەوە کرد کە وشە لەنێو
زماندا بەهەرحاڵ ببێــت ،قەیران نییە
بــۆ زمان ،بەاڵم لە  80یان  90ســاڵی
ڕابــردوودا ئێمە ڕەوتێکیشــمان هەبوو
بەناوی ڕەوتی پەتیکردنی زمانی کوردی
و لە موکریانیشــەوە دەســتی پێکرد،
قازانج و خەسارەکانی ئەم ڕەوتە چییە؟
پەتیگەری واتە دەرهاویشــتنی
ئەو بەشــانەی زمانێــک کە بە
بیانی/بێگانــە دەزانرێــن یــان
نەخوازراون .پەتیگەریی زمانی بە گشتی لە
بەرانبەر ئاڵوگۆڕی زمانیدا ڕادەوەستێت ،بەو
واتایــە کە پێی وایە ،زمــان نابێ بگۆڕێت
بەتایبەتی بە وەرگرتن لە زمانەکانی دیکە.
بەاڵم ،ئەگەر بگۆڕێت بۆ خۆدوورکردنەوە لە
زمانەکانی دیکە ئەوە باشە .ئەمە پەتیگەریی
هــەرە تۆخە .پەتیگــەری دەکرێ الیەنی
مۆدێڕنیشی هەبێت ،کاتێک زمان پێویستە
بگۆڕێت بۆ ئەوە کە خۆی لەگەڵ سەردەمدا
ڕێک بخــات .بەاڵم ،ئــەو گۆڕانە بە واتای
وەرگرتن لــە زمانەکانی دیکە نییە ،بەڵکوو
بــەو واتایەیە کە وشــە و دەربڕینی نوێ و
ڕێکوپێــک دابتاشــرێن و بــاو بکرێنەوە.
پەتیگەریــی زمانی لەســەر چەند باوەڕ لە
ئاســتی زمــان دامــەزراوە )١( :زمانەکان
دەکرێ لە هەموو الیەنێکەوە لە یەکتر جیا
بکرێنەوە .بەاڵم ،ئەمە هەموو کات ڕاســت
نییــە .بــۆ نموونــە ،الیەنی سیاســی لێ
دەربچێــت ،زەحمەتە هیــچ پێوانەیەکی
زمانناســانە نۆروێژی و سوێدی لە یەکدی
جیا بکاتەوە )٢( .ئەگــەر زمانێک توخمی
زمانێکی دیکەی تێدا بێت ،ناخالیس دەبێت
و ســەربەخۆییی خۆی لەدســت دەدات.
ئەمەش ڕاســت نییە .کەمتــر زمانێک لەم
دنیایــەدا هەیە کــە لــە زمانەکانی دیکە
وەرنەگرێــت .تەنانــەت زمانێکی بەهێزی

وەکوو ئینگلیزی لە زۆربەی زمانەکانی دنیا
وەریگرتووە و وەردەگرێت )٣( .بۆ ئەوە کە
خەڵکێک بتوانێت لە ئاســتی ئیتنیکی یان
نەتەوەیییــەوە خــۆی بە جیــا دابنێت،
پێویســتە زمانەکەشــی بە تەواوی جیاواز
بێت لە زمانی خەڵکانی دەوروبەر .ئەمەش
دەگەڕێتەوە بۆ ئەو بیرە ناسیۆنالیســتییەی
کە دەڵێ ،ئیتنیک یــان نەتەوە بوون واتە
جیاوازبــوون لــە ئەوانی دیکــە لە چەند
الیەنەوە ،لەوانەش زمان.
هەرچەنــد پەتیگــەری تــا ڕادەیەکی زۆر
دیاردەیەکــی جیهانییــە و ،لــە زۆربەی
کاتــەکان و زۆربەی شــوێنەکاندا بینراوە،
ئەم ڕەوتە زۆرتر لە هەموو شــوێنی دیکە
لەناو ئــەو خەڵک و نەتەوانــەدا بینراوە و
دەبیندرێت کە یــان خاوەنی جوواڵنەوەی
ناسیۆنالیســتین یان دەوڵەت-نەتەوەکەیان
تازە دامــەزراوە .واتــە ،پەتیگەریی زمانی
بەشێکە لە پڕۆسەی نەتەوە دامەزراندن بە
واتا مۆدێڕن و ناسیۆنالیستییەکەی .بەاڵم،
پڕۆســەکە دەکرێت دێموکراتیک بکرێت،
بە ڕەچاوکردنی دوو ڕەوت .١ :داتاشــین و
ڕۆنانی وشــە و دەربڕینی نوێ بۆ چەمک و
دیاردەی نوێ؛  .٢کەلکوەرگرتن لە وشــە
و دەربڕینی زمانــە جیرانەکان کە دەمێکە
لەنــاو زمانــی کوردیدا بــاون .پەتیگەریی
سەرەڕۆیانە دەتوانێت زمان لە الی خەڵک
نامۆ بکات.
پــز دەکرێت هەم الیەنی بێزراوی لە ئەوی
دیکەی هەبێت (دژی زمان و نەتەوەیەکی
دیکە) و هەم دەتوانێت الیەنی دێمۆکڕاتیک
و ئەرێنــی هەبێت .لە الیەکــەوە ،دژ بە
زمانێکــی دیکــە بوون ،چونکــە هەندێک
الیەنــی ئــەو زمانە لە زمانەکــەی ئێمەدا
هەیە ،لەوانەیە بگاتە ئەو ئاستەی کە ڕقمان
لــە ئەو خەڵکەش بێت بــەو زمانەی دیکە
قســە دەکەن یان دەنووسن .ئەمە الیەنی
نەرێنیی پەتیگەرییــە .الیەنێکی نەرێنیی
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دیکەی پــز ئەمەیە کە وشــە بیانییەکان
هەموو دەرباوێین ،لە دەستیشــمان نەیەت
جێگایــان بــە وشــەی نوێی داتاشــراو و
پەســندکراو پڕ بکەینــەوە .ئەگەر ئاوا بێ،
لەوانەیە زمانەکەمان لە دەربڕینی بیری نوێ
و فکری قووڵدا دەستەوەســتان بمێنێتەوە.
بۆ نموونە ،قامووســی کوردی هەیە کە لە
باتی ســێ وشــەی عەڕەبی یەک وشەی
'یاســا'ی داناوە :قاعدە ،مقــررات ،قانون.
ئەمە زمان بێدەســەاڵت کردنــە ،چونکە
واتای هەر کام لەم ســێ وشەیە جیاوازە،
هەر بۆیەشە ،هاوواتای جیاواز بۆ هەرسێک
وشــە لە عەڕەبی ،ئینگلیزی ،فەڕانســەیی
و  ....هتــددا هەیە .تەنانەت فارســی هەر
سێ وشــە عەڕەبییەکەی هەڵگرتووەتەوە و
کەڵکیان لێوەردەگرێت .ئەگەر لە زمانێکدا
چەنــد واتای ئــاوا تەکنیکی و هەســتیار
هــەر بە یەک وشــە دەرببڕیــن ،زمانەکە
بێهێــز دەکەین .کە زمانیــش کەم هێز
بــوو ،بیرکردنەوە بەو جــۆرە بڕ ناکات کە
دەبێ بیکات .بیرکردنەوەی قووڵ بە زمانی
دەستباڵو و بەبڕشت دەکرێت .هەتا وشە و
بڕستی دەربڕینی زمانێک بەرتەسکتر بێت،
بیرکردنەوە پێی تەنکتر و نزمتر دەبێت.
پز الیەنی ئەرێنیشی هەیە .داتاشینی وشە
دەتوانــێ لێهاتوویییەکانی زمانێک (هێزی
بەرهەڤکــردن) دەربخات ،دەســت و باڵی
زمانێــک زۆرتر بکاتــەوە و دەوڵەمەندتری
بکات .ئەمە دەتوانێت بە شێوەی جۆراوجۆر
بکرێت :داتاشــینی وشــەی نوێ بە پێی
پێکهاتــە و لێهاتووییی زمانیی زمانەکەمان
(بۆ نموونە :ماڵپەڕ بۆ وێبسایت) ،وەرگرتنی
ئەو وشــە نوێیانە کە لەگــەڵ بەرهەم یان
چەمکێکی نوێ دێنە ناوچەی کوردیئاخێو
(بۆ نموونە :سپۆنسەر/سپانسر بۆ پشتیوانیی
ماڵی لە پرۆگرامێک یــان هەڵمەتێک) ،و
ئەو وشانەی کە هەر لە زمانەکەدا هەبوون،
بــەاڵم بۆ ئاماژەکردن بــە کەلوپەلێک یان
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چەمکێکی کۆن دەکار دەهاتن (بۆ نموونە،
دەتوانیــن بــە یەخچاڵ/ســەالجە بڵێین:
چاڵەبەفر .ســەرنج :لە فارسیدا ئەمە کراوە
و تــەواو جێــگای خۆشــی کردووەتەوە).
ئــەم جۆرە کارانە هەندێــک جار لە الیەن
دەزگایەکەوە دەکرێت ،هەندێک جاریش لە
الیەن میدیاوە ،یــان لە الیەن تاکەکانەوە.
هەندێکیــان جێگای خۆیــان دەکەنەوە و
هەندێکیش جێگیر نابن .لەهەرحاڵدا ،ئەمە
زۆر گرینگە کە وشە و دەربڕینەکە لە الیەن
کۆمەڵگەوە وەربگیرێن.
هەموو ئەم ڕەوتانە ،ئــەم الیەنە ئەرێنی و
نەرێنییانە ،لەناو کوردانیشــدا هەن .ئەوەی
کە زۆرتر قسەوباســی لەسەر بووە ،الیەنی
ناســنامە بووە ،واتە ئەو بیرە کە بۆ ئەوەی
کورد بتوانێت خۆی لە نەتەوە بااڵدەستەکان
جیا بکاتەوە دەبێ زمانەکەشــی جیا بێت.
نەتەوەی بااڵدەســت کێ و چییە ،شتێکی
ڕێژەیییە .مەبەســت چییــە؟ بۆ کوردی
ڕۆژهەاڵت ،بااڵدەستەکە یان "ئەوی دیکە"
زمانــی فارســییە و بۆ باشــوور عەڕەبییە،
بۆیە کــوردی ڕۆژهەاڵت لەباتی "فشــار"
لەوانەیە بنووسێت "زەخت" (کە عەڕەبییە)
و ،کوردی باشــووریش لە باتی "شەڕانی"
دەنووسێت "شەڕئەنگێز" ،یان لە باتی نەک
هەر وشەی عەڕەبی ،بەڵکوو دەیان وشەی
کوردی وەکوو جوان ،دەالل ،جندی ،شەنگ،
شۆخ و هتد ،دەنووسێت" :قەشەنگ ".ئەمە
بە مەبەســتی پەتیگەری دەکرێت ،کەچی
ئاکامەکــەی ڕەنگــە بەپێچەوانــەوە بێت.
مەبەستم ئەوەیە بڵێم کە چی پەتیگەرییە
و چی نییە ،ئایا پێویســتە یان پێویســت
نییــە ،وەاڵمی جیــاواز دەخوازێت ،چونکە
هەموو دیاردەکــەی ڕێژەیییە .با نموونەی
زمانی ئینگلیزیتان بۆ باس بکەم.
ســەردەمانێک ئەمریکا لە بریتانیا ڕاســت
بۆوە و گوتی :ســەربەخۆییم گەرەکە؛ من
لە تــۆ جیاوازم .بــۆ خــۆ جیاکردنەوە لە
ساڵی بیست و چوارەم

بەهاری 2722

بریتانیا کەســانی وەکوو وێبســتر (Noah
 )Webster, 1758-1843دەســتیان کرد

بــە جیاکردنەوەی ئینگلیزیــی ئەمریکا لە
ئینگلیزیی بریتانیا.
ئینگلیزیــی ئامریکایی لــە زۆر الیەنەوە
جیاوازە لە ئینگیزیی بریتانیا :ڕاوێژ/تەلەفوز
(فۆنەتیک) ،وشــە ،ڕێزمــان و ،ڕێنووس
(کاتــی خۆی لە وتارێکمــدا لە ڕۆژنامەی
هاواڵتی هەندێک لــەم جیاوازییانەم باس
کــردوون) .بۆ نموونە ،ئینگلســتانی دەڵێ
"لێفــت" ،ئەمریکی دەڵــێ " ئێڵێڤەیتر"
(بۆ ئاسانســۆڕ) ،کــە ئاسانســۆڕ بۆخۆی
فەرانســەیییە" .لێفت"ی ئینگلســتانی
بــە واتای "هەڵگرتــن"ە و "ئێلێڤەیتر"ی
ئەمریکایــی بە واتــای "بەرزکردنەوەیە".
یان جیاوازیی "فلەت" و "ئەپارتمنت" بە
واتــای ئاپاڕتمان ،یان "بووت" و "ترانک"
بە واتای ســندووقی پشــتەوەی ماشێن/
سەیارە .هەر بەم هۆیەشە کە کاتی خۆی
ئەمریکایییەکان بە پەیکەرەی بەناوبانگی
نیۆیۆرکیــان نەگوت ،فریدم ســتەچووت
یان ســتەچووت ئاڤ فریــدم (پەیکەرەی
ئازادی) ،بەڵکوو وشەیەکی فەڕانسەیییان
هەڵبژارد بۆ ئەوەی خۆیان لە ئینگلســتان
جیا بکەنەوە و گوتیان" ،ســتەچووت ئاڤ
لبرتی" (پەیکەرەی ئــازادی) .بێجگە لە
ئەمانــە ،جیاوازیی ڕێزمانیــش لەنێو ئەو
دوو شــێوەزارەی ئینگلیســیدا هەیە .لە
ڕێنووسیشدا هەروەتر .بۆ نموونە ،زۆربەی
ئەو وشانەی کە دوو پیتی ئۆ و یوو ()o, u
یان تێدایە ،لە ڕێنووسی ئەمریکاییدا دەبن
بە ئۆ ( ،)oیان زۆر وشــە کە س ( )sیان
تێدایە لە ئینگلیزیی ئەمریکاییدا دەبن بە
ز ( ،)zیان ( )reدەبێت بە ( .)erهەندێک
لەم نموونانە ئەمانەن (color, neighbor,
 .)labor, organization, centerتەنانەت
کاتێ ئەلفوبێی زمانەکە فێری منداڵەکانیان
دەکەن ،ناوی جیاوازیــان بۆ هەندێک لە

پیتەکان هەیە ،وەکوو زێد ( )zو زی (.)z
کەچــی ،هیچ کام لــەم جیاوازییانە ،یان
قەرزکردنی نزیکەی  ٥٠لە ســەدی وشە
و دەربڕینی یۆنانی و التین و فەڕەنســی
نەبوونە بەرهەڵســت بۆ ئــەوە کە زمانی
ئینگلیــزی ببێتە بەدەســەاڵتترین زمانی
دنیا.
کورت و پوخــت :پەتیگەریــی زمانی لە
کۆنــەوە هەبووە بەتایبەت لەناو ئەو جڤاتە
زمانییانەدا کە یان ناســنامەیان کەتووەتە
بــەر هێرشــی توانەوە ،یان لە پڕۆســەی
دامەزراندنی کیانی سیاسیدا بوون و هەن.
پەتیگەریــش دەتوانێت الیەنــی ئەرێنی
هەبێت هەم لە الیەنی سیاسییەوە و هەم
لە الیەنی زمانییەوە .بەاڵم ،ئەگەر وشــیار
نەبین ،دەکــرێ الیەنی زۆر نەرێنیشــی
هەبێت تا ڕادەیەک کــە ڕەنگە زیانەکانی
قەرەبوو نەکرێنەوە.

بابەتێــک هەیــە دەربــارەی
زمانــی کوردی ،ئێمە لە ســەدەی ١٩
ش نووسین بە زمانی کوردیمان هەبوو،
پێشــتریش تەنانەت ئەگەر بچینە سەر
زاراوەی گۆران و متونی کە دەقی ئایینی
یارسانی پێ نووسراوە زۆر پێشتر دەکا،
بەاڵم بەشی هەرە زۆری ئەم نووسینانە
زیاتر شتێکی مێتافیزیکی و زیاتر شێعر
بووە کە کــەم وا خۆی لە قەرەی باس
و بابەتــی خەڵکی ئاســاییی کۆمەڵگا
دەدا ،ئەوی نووســراو بوو ،بەاڵم کاتێ
پەتیگەریی زمان ساز بوو ،نێوەرۆکیش
گۆڕدرا ،تۆ بۆ وێنە شێعری سەیفولقوزات
دەبینی کە تەقریبەن دەکاتە سەرەتای
سەدەی ٢٠یان سەدەی ١٤ی هیجری،
بەڕاشکاوی باس لەسەر کێشەی خەڵک
دەکا ،بــاس لەســەر هێندیک ئاوات و
ئــارەزوو دەکا کە بــۆ خەڵکی ئەمڕۆ و
ژیانی ئەمڕۆیە ،ئەم جۆرە بابەتە زۆر بە

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  63ساڵی بیست و چوارەم بەهاری 225 2722

کەمی لە پێشڕەوتی پەتیگەریدا تووشی
دەبی ،ئایا هۆکاری زمانی هەیە یان چ
هاندەرێک هەیە لێرە؟
کامیــان هــۆکاری زمانی؟ ئەو
گۆڕانــی زمــان بــە وێنــەی
سەیفولقوزات؟

نە گۆڕانــی نێوەرۆک ،گۆڕانی
ئەوەی کە زمان دەگۆڕدرێ ،نێوەرۆکیش
لەگەڵــی دەگۆڕدرێ ،هــۆکاری زمانی
هەیە یان هۆکاری دیکەی هەیە؟
دەتوانێ چەند هۆکاری هەبێت،
هــەم سیاســی (بــۆ نموونــە،
وشــیاریی ئیتنیکــی یــان
نەتەوەیی) و هەم زمانی .هۆکارەکە هەرچی
بێــت ،کارتێکەریــی زمــان و نــاوەرۆک
پێوەندییەکی دیالەکتیکییە :ناوەرۆکی نوێ،
زمانــی نــوێ دەخوازێت و زمانــی نوێ،
ناوەرۆکــی نوێ بەرهەم دێنێت .زمان هیچ
کات تەنیــا کەرەســەیەکی دەربڕینی ئەو
شــتانە نییە کە دەیانزانیــن و گەرەکمانە
دەریانببڕیــن ،بەڵکوو زمــان فکری نوێ و
شێوەی بیرکردنەوەی نوێش بەرهەم دێنێ
و دێنێتەوە.
کاتــێ ناوەرۆک دەگۆڕێــت ،واتە گەرەکتە
باســی بابەتێکی نــوێ بکەیــت ،ناچاری
زمانەکەت بگۆڕی ،چونکە پێویســتیت بە
وشــە و دەربڕینی نوێ هەیــە .بۆ نموونە،
لەم دوایییانەدا ،بۆ ئەوەی میدیای کوردی
و کاربەدەستەکان بتوانن بە کوردی باسی
کۆڤێــد بکەن ،ناچــار بوون زۆر وشــەی
تــازە بێننــە ناو زمانــی کوردییــەوە ،کە
هەندێکیان وەرگیران ،هەندێکیان داتاشران
و هەندێکیــان زیندوو کرانەوە .ســەبارەت
بە ســەیف ،یان دوای ئەو دەتوانین باسی
خاڵەمیــن ،ســەید کامیــل ،حەقیقــی و
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زۆر کەســی دیکە بکەیــن ،گۆڕینی زمان
کردەیەکی وشــیارانە بــوو .ئەمە ،بە ڕای
مــن ،بەرهەمی ڕەوتێک بــوو کە ڕووی لە
ڕۆژهەاڵت کرد :وشــیاربوونەوەی ئیتنیکی
یان نەتەوەیــی .ئەمەش هــۆی جیاوازی
هەبــوو ،وەکــوو ئاگاداربووەنــەوەی زۆرتر
لە باکــوور ،بە پلەی ســەرەکی بە بۆنەی
شیعرەکانی حاجی قادرەوە ،ئاگاداربوونەوە
لە ئاڵوگۆڕییەکانی شەڕی یەکەمی جیهانی
و ئاکامەکانــی لە باشــووری کوردســتان
بەتایبەتــی .ئەو جۆرە زمانــە خەڵکییە و
دوورکەوتنەوە لە زمان و گوتاری عەڕەبی و
نوخبەی ئەو کاتی لەناو فارسەکاندا دەمێک
بوو دەســتی پێکردبوو .لەبیرمان بێت کە
ئەهلی قەڵەم و فکر و شــیعری ڕۆژهەاڵت
تا ڕادەیەکی بەرچاو لەژێر تەئســیری ئەو
شــاعیرانەدا بوون کە دەورێکی گرینگیان
لە ســەردەمی مەشــرووتەدا بینی ،وەکوو
ئیــرەج میرزا .ئەوانیــش بە زمانی خەڵک
دەیاننووسی و شــیعرەکانیان باسی بابەتە
کۆمەاڵیەتی ،سیاسی و نەتەوەیییەکانیان
دەکرد.
کارتێکەریی ئیرەج میــرزا بەتایبەت لەناو
شاگردەکانی سەیفدا ،واتە هەژار و هێمن،
هــەر ماوەتەوە و ئاشــکرایە .با هیچ دوور
نەڕۆین ،شــێعرە بەنێوبانگەکەی مامۆســتا
هەژار کە بەشێکی دەڵێ" ،لە ناو ئەم گۆڕە
هــەژار نێژراوە  /زۆر لــە ڕێی ئێوە جەفای
کێشــاوە  "...لە ئێرەج میــرزا وەرگیراوە:
"آنکە در این گور خفتە منم  /ایرجم ،ایرج
شیرین ســخنم  "...یان ،بۆ وێنە مامۆستا
"هێمن" شێعرێکی هەیە بە ناوی "لەبیرم
مەکە" .ئەویش لە ئیرەج میرزا وەرگیراوە.
یادی بەخێر ،کاتی خۆی لە شــیالناوێ ،لە
مامۆستا هێمنمان پرسی (لەگەڵ د .ئەمیر
جەعفەری) ،ئایا ئەو شیعرەی لە ئیرەج میرزا
وەرگرتووە و ،ئەگەر وایە ،بۆچی ئاماژەی بە
سەرچاوەکەی نەکردووە .لە وەاڵمدا گوتی:
ساڵی بیست و چوارەم
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وایە ،ئەمە هەمان شــیعری ئیرەج میرزایە
کــە کاتی خــۆی بــراوەی کێبەرکێیەکی
شیعری فارســی بوو .مامۆستا درێژەی دا:
کاتی خۆی کە تاریک و ڕوون چاپ دەبوو،
من نووســیبووم کە ئەو شیعرەم لە ئیرەج
میرزرا وەرگرتووە .بەاڵم ،د .قاسملوو گوتی:
تۆ ئەو شــیعرەت زۆر گۆڕیوە ،شیعرەکەی
ئیرەج میــرزا چەند بەیتە ،بەاڵم ئەوەی تۆ
چەند الپەڕەیە ،بۆیە پێویست بەو پەراوێزە
ناکات.

سەیف بەیتێکی شێعری هەیە
دەڵێ :ئازادی ،میری و گەورەیی  /داوا
بکەن بە زار و زمان ،ددان ولێو.
بەڵــێ ڕێــک وایــە .واتــە،
ســەرهەڵدانی بیری کوردایەتی
بــووە کــە زمــان و فۆڕمــی
شیعریشــی لە ئەدەبی کوردیــدا گۆڕیوە.
ئیتــر دوایە کــە دەگاتە هــەژار ،هێمن و
هێدی ئەو ڕەوتە دەگاتە لووتکە .دیارە لە
سەردەمی پەشــێو ،ش .بێکەس ،سوارەی
ئیلخانیزادە ،چاوە و هاوار و زۆر شــاعیر و
نووســەری پەخشــان و داســتاندا ئیتــر
نووســینی کوردی تــەواو دەکوردێندرێ.
فێرگەکانیــش لە باشــووری کوردســتان
ڕۆڵێکــی گەورە دەگێڕن .کە زمانەکە گۆڕا،
ناوەرۆکەکەش تووشــی گۆڕان دێت .واتە،
پێوەیندییەکــی دیالەکتیک هەیە لە نێوان
زمان و ناوەرۆکدا.

با بچینە ســەر باسی فۆلکلۆر
 ،فۆلکلــۆر بــە نێــوەرۆک زۆر باس و
بابەت دێنێتە گــۆڕێ کە هی خەڵکی
ئاســایییە ،هی خەڵکی ڕەشــایییە و
بــە زمانێکێش نووســراوە که نزیکە لە
کوردیی پەتی .ئەوە یانی چی وا دەکات
ئەو فۆلکلۆرە کە زمانحاڵی خەڵکە ،بەو

زمانە بنووســرێت ؟ چۆنە کە دوای ئەو
شــتەی کە بە هەرحاڵ کوردیی پەتی
پــێ دەگوتــرێ ،دەگەڕێتەو بۆ ســەر
فۆلکلۆر؟
جیاوازی هەیــە لەنێوان زمانی
پەتی و زمانــی زارەکی .زمانی
زارەکی شتێکی خۆڕسکە ،بەاڵم
زمانی پەتی تا ڕادەیەک دروست دەکرێت،
یــان هەمــان زمانــە زارەکییەکــە و
نووســراوەکەیە کە پەتــی دەکرێت .زمانی
پەتــی بڕیارە کە بێبەری بێت لە وشــە و
دەربڕینــی بێگانــە ،بەاڵم زمانــی زارەکی
لەوانەیە وشــە و دەربڕینی زمانی دیکەی
تێدا بێ ،جا یان کوتومت وەکوو خۆی ،یان
بە ڕاوێژێکــی ناوچەییی کوردی .هەروەها،
زمانی زارەکی باســی پێوەندییە ســاکار و
کۆنەکانی مرۆڤەکان دەکا ،وەکوو خزمایەتی،
هاوســەرگیری ،ئەوینداری ،دۆستایەتی و
دوژمنایەتــی .بەاڵم ،زمانــی پەتیکراو کە
باســی ئەم بابەتانــەش دەکات ،ڕەنگە لە
لێنزی زانستی ئەمڕۆوە باسیان بکات وەکوو
دەروونناسی ،کۆمەڵناسی و هتد ،یان باسی
بابەتی ئەبستڕاکت و فکریی نوێ بکات کە
ئەو زمانــە زارەکییە لەوانەیــە دەرەقەتی
نەیەت.

لــە دیوەخــــــان ڕاوێژێکی
تایبــەت بــەکار دەهــات ،جیــاوازی
هەبــوو لەگــەڵ زمانــی خەڵکی ناو
دێ ،ئەمــە تایبەتمەندیی کۆمەاڵیەتی
بوو ئــەو کارەی دەکرد یا جۆرێک خۆ
جیاکردنەوە بوو ،ئەو جۆرە زمانە تایبەتە
لە ڕووی زمانناسییەوە چ نێوێکی هەیە
و چــی وا دەکات کە ســەرهەڵبدات،
دیارە مــن لێرە ڕاوێژم بــۆ داناوە ،جا
نازانم ڕاوێژ دروستە یان نا؟ پێم خۆشە
لەسەر ئەویش قسە بکەن!
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وایە .ڕەنگــە هەر ئەو ناوەی تۆ
بــۆت دانــاوە ،واتــە "زمانــی
دیوەخانــی" ،تــەواو بێــت.
لێکۆڵینــەوە لــە زمــان و پێوەندییەکانی
لەگەڵ کۆمەڵ ،ســەرنجی سەرەکیی ئەو
زمانناسانەیە کە لە زمانناسیی کۆمەاڵیەتی
دەکۆڵنــەوە .لەم بوارەدا چــی دەزانین؟
ئەمە دەزانین ،کە لــە زۆربەی زمانەکانی
دنیادا ،شێوەی قسەکردن ،وشە هەڵبژاردن،
چۆن گوتنیــان و چۆنیەتیی ڕیزکردنیان
دەتوانێت بە خەڵکی تر بڵێت کە تۆ کێیت،
چ جــۆرە ژیانێکت هەیە ،ســەر بە کامە
چینیت و هتد .لە ئینگلستان ،ئەمڕۆشی
لەگــەڵ بێــت ،هەتــا زۆرتر لە وشــەی
ئینگلیزیــی ئەوتۆ کەلــک وەربگریت کە
مۆرکی ئەمریکای پێوە بێت ،زۆرتر نیشان
دەدەیــت کە لە چینی بااڵدەســت نیت.
کەچــی ،لە ئەمریکا ،بۆ وێنە لە نیۆیۆرک،
ئەگەر وەکوو ئینگلستانی وشەیەکی وەکوو
/کار( /ماشــێن) بڵێیت ،واتــە بڵێیت /کاا/
ئەوە نیشان دەدات کە لە چینی بااڵ نیت.
ئەمانــەش هەمــوو هــۆی مێژوویــی،
کۆمەاڵیەتی و ئابوورییان هەیە .بە منداڵی
لە دیوەخانان بووم و ئەمانەم زۆر بیستووە:
عەرز بێ بە خدمەتی باســەعادەتی ئاغای
خۆم؛ بەڵێ ،فەرمایشتە؛ بەڵێ ،دەتفەرموو؛
عەرزت کــەم؛ و هتد .کــە لەبری وانە،
خەڵکی ئاســاییی گوند دەیانگوت :با پێت
بڵێم/جا دەڵێم؛ ئــا ،وایە؛ ئادی ،دەتکوت؛
پێت بلێم؛ و هتد .ئەمەش هۆی چی بوو؟
هۆیەکــی ئەوە بوو کە خــۆت گوتت :بەم
جۆرە بەگ و ئاغــاکان خۆیان لە خەڵکی
ئاســاییی دێ ،واتە جووتبەندە و ڕەشایی،
جیا دەکردەوە .ســنوورێکیان دەکێشــا.
هۆیەکــی دیکــەش ئەوە بوو کــە ئەوانە
خوێندەوارتر بوون لە خەڵکی دێ .سەعدی
و حافزیان خوێندبوو ،شایەر و بەیتبێژ لە
دیوەخانیان بوون .هەندێکیان مامۆستایان
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بۆ دەهاتە ماڵ .ئەمانە کارێکی وای کردبوو
کە وشــە و دەربڕین لە فارسی و عەڕەبی
فێــر بن .لەگەڵ خزم و کەســی خۆیان
تەمرینیــان دەکــرد و پێــی ڕادەهاتن.
ئێستاش ،لە هەر ناوچەیەکی کوردستان،
دەتوانیت بە شێوەی قسەکردنی کەسێک
زۆر زانیاری لەســەر کۆ بکەیتەوە :خەڵکی
کام ناوچەن ،خەڵکی دێن یان شار ،ئاستی
خوێندەوارییان چەندە ،ئاســتی وشیاریی
زمانییان چەندە و ،گەلێک شــتی دیکە.
هەڵبــەت ،هەندێــک جاریــش هەیە کە
وشــیاریی زمانی کەسێک زۆر باشە و ئەو
کەســە دەتوانێــت زمانی خــۆی بە پێی
هەلومــەرج بگۆڕێت .من شــانازی ئەوەم
هەبوو کە زۆر لە خزمەت مامۆستا هێمندا
بــم بە حوکمی ئەوە کــە خزمی بووم .بە
دەیــان جار بینیومە کە لەگەڵ ژن وەکوو
ژنــان دەدوا ،لەگەڵ الوان بە زمانی ئەوان
قسەی دەکرد ،لەگەڵ جووتێر و جووتبەندە
بــە زمانی گوند و دەغڵودان دەدوا ،لەگەڵ
خوێندەوار بە زمانی کتێب قسەی دەکرد،
لەگەڵ پیــرەکان دەچۆوە ســەر ڕاوێژی
ئەوان و هتد .ئەم لێهاتوویییە دەکرێ بە
پێچەوانــەش بێت .دەکرێت کەســێک بە
ئانقەســت وەکــوو کەســێکی دیکە یان
دەستەیەک خەڵکی دیکە قسە نەکات بۆ
ئەوەی خۆیان لێ دوور بکاتەوە .واتە ،زمان
دەتوانێــت ئامرازێکی یەکجــار بەهێزی
یەکگرتوویــی و خۆلێنزیکردنــەوە ،یان،
و
دژایەتیکــردن
کەرەســەیەکی
خۆلێدوورکردنــەوە بێت (Solidarity vs.
 .)Divergenceهێندێــک جــار جۆرێ
قســە دەکەین بۆ ئەوە کە بە کەســەکە
بڵێین ،منیش وەکوو تۆم و لە چیتی تۆم،
من وتۆ لە یەک پێشینەین ،سەر بە یەک
نەتەوەیــن و هتد .لە باســی دیوەخاندا،
ئەگــەر تۆ وەکوو ئەوان قســەت نەکردبا،
ئــەودەم ئەندامەتیــت لــەو دیوەخانەدا
ساڵی بیست و چوارەم
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دەکەوتــە ژێــر پرســیارەوە .ئەگــەر بە
ئانقەســت ئاوات کردبایە ،واتە لە دەست
هاتبــا وەکوو ئەوان بدوێییت و نەتکردایە،
لەوانەبوو بە بێڕێزی دابندرێت .ئەو شــێوە
قســەکردنە کۆدێک بوو کــە ئەندامەتی
کەســانی ســەر بە دیوەخانی مســۆگەر
دەکــرد .وەکــوو فیلتەرێک بــوو :هەر بە
قســەکردنەکەیان دەتزانی کێ ســەر بەو
دیوەخانەیە و کێ بێگانەیە .ئەمە ئێستاش
هەیە .مامۆســتاکان وەکــوو کرێکارەکان
قســە ناکەن ،ئەو مامۆســتایانەی زمانی
بیانی دەزانن ،تەواو وەکوو ئەو مامۆستایانە
قســە ناکەن کە ئەو زمانانە نازانن .هەموو
ژنەکان وەکوو یەکتر قســە ناکەن ،لەگەڵ
ئەمەشدا هەندێک کۆدی هاوبەشیان هەیە
کــە لەگەڵ قســەکردنی پیــاوەکان ،یان
ئەوانەی لە گوتــاری پیاوانەدان ،جیاوازە.
لێکۆڵینەوە لەم بابەتانە زۆر گرینگە ،چونکە
دەتوانێت الیەنی شــاراوەی کۆمەڵمان بۆ
دەربخات .بــە هەزاران لێکۆڵینەوەی لەم
چەشنە لە ناو ئینگلیزییەکان کراوە ،بەاڵم
بەداخەوە خوێندنەوەی جۆروجۆریی زمان
لە کوردەواریدا یان هەر نیە ،یان زۆر کاڵ
و کرچە.

ئایــا کارتێکەرییەکــی هەیە
لەســەر دەوڵەمەنــدی و هەژاربوونــی
زمان ،وەختێک بۆ وێنــە ئەگەر زمان
وەکوو نوسراوە سەیر بکەی؟
جیاوازیی ئاشــکرا هەیە لەنێوان
زمانــی قســەکردن و زمانــی
نووســین .ئــەم جیاوازییانــە
دەتوانن ئەوەندە زۆر بن کە هەندێک کەس
گوتوویانە زمانی نووســین هەر زمان نییە،
بەڵکوو تێکنۆلۆژییەکــە .واڵتر ئانگ/ئۆنگ
دەڵێ" :نووســین تێکنۆلۆژییەکە مێشکی
ئێمە دەگــۆڕێ" .واتە ،ئەو پێی وا بوو کە

نووســین تەنیا ئەوە نییە کە نوێنەری ئەو
دەنگانــەی زمان ،یان ئیشــارەکانی زمان،
بێت .بەڵکوو ،پێی وابوو ،کە نووسین پاڵمان
پێوە دەنێت کــە بیرکردنەوەمان بگۆڕین،
واتە چۆن سەری باســێک دەکەینەوە ،لە
کام بابەتــەوە بۆ کام بابــەت دەچین ،ئەم
وردە بابەتانە چۆن بەیەکەوە گرێ دەدەین،
چــۆن هەودایــەک هەمــوو داســتانەکە
بەیەکــەوە گــرێ دەدات و ڕێگا نادات کە
ملوانکەکە هەڵوەشــێتەوە ،هەتا لە شوێنی
خۆی گــرێ دەدرێت .هەر ئەم وتووێژەی
مــن چاو لێبکــە .ئەگــەر جارێکی دیکە
نەمنووسیباوە ،خوێندنەوەی ئاسان نەدەبوو.
بــۆ؟ چونکە ،ڕســتەی پچــڕاوی زۆر تێدا
دەبوو ،فکری ناتەواوی تێدا دەبوو .هەندێک
ڕســتە و پاڕســتەی تێدا دەبوو کە تەواو
لەگــەڵ دەوروبەریان ڕێک نەبوو .هەڵبەت
ئەگەر خەڵک گوێی لە قسەکانم بووبایە لە
من دەگەیشــتن ،چونکە بێجگە لە وشــە،
کەرەسەی دیکە لە قسەکردنەکەمدا هەیە
یارمەتییــان دەدا ،وەکوو دەنگ نزم و بەرز
کردنــەوە ،پشــوودان ،پشــووی کورت و
پشــووری درێژ ،تۆنی پرسیار کردن ،تۆنی
واتادار ،تۆنی تەوساوی ،تۆنی پەسندکردن
و تۆنی ڕەتکردنەوە و هتد .لە نووســیندا،
ئەمانە نابیســترێن .بۆیە ،کە هەمان دەق
دەنووسمەوە ،بە جارێک دەگۆڕدرێ .ئێستا
ناچــارم هەر ئــەو تێکنیکانە بــە هێما و
ئیشارەی دیکەی نووسین قەرەبوو بکەمەوە.
زمانەکەشــم دەگۆڕێت .کاتێ لەگەڵ ئێوە
وتووێژەکەم کــرد ،هەرچەند هەوڵ دەدەم
کە زمانــی کوردیی ناوەڕاســتی ئەمڕۆی
میدیا و فێرگە بدوێم ،موکریانییەکەم لێرە
و لــەوێ ســەرهەڵدەدات .بــەاڵم ،لــە
نووســینەکەمدا ،ئەمە زۆر کەم دیارە ،واتە
ڕێــگا نادەم کە بەرچاو بێت .هۆیەکەشــی
ئەمەیە کــە من ئەمە بۆ کوردی ســنە و
سلێمانیش دەنووسم ،نەک هەر بۆ موکریان.

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  63ساڵی بیست و چوارەم بەهاری 229 2722

زمانی نووسین لە الیەنی دیکەشەوە زمانێک
دەوڵەمەندتــر دەکات .کاتێــک زمانێک
دەنووســرێت ،بە النی زۆرەوە لەبەر ئەمەیە
کە گەرەکیە ببێت بە زمانی خوێندن ،یان
زمانی میدیــا ،یان زمانــی کارگێڕی .بۆ
هــەر کام لە ئەمانە ،ئــەو زمانە ناچارە کە
وشــە و دەربڕینی نوێی هەبێت بۆ ئەوە کە
بتوانێت باســی ئەو بوارانە بکات .ئەمەش
زەنگینی دەکات .هەروەها ،زمانی نووسین،
بەو هۆیانەی کە لە ســەرەوە باسم کردن،
دەبێ وردتر و دەقیقتــر لە زمانی زارەکی
بێت ،چونکە نووسەر لە المان دانەنیشتووە
لە کاتــی خوێندنەوەی نووســینێک هەتا
پرســیاری لێبکەین .نووســینەکە دەبێ
بۆخۆی پێشــبینیی پرســیارەکان بکات و
وەاڵمیشیان بداتەوە .بڕوانە ئەم جیاوازییە.
کاتێ ئێمە قســە دەکەین ،دەتوانین تەنیا
بە ئامرازی "و" دەیان ڕســتە و پاڕســتە و
گرێ بەیەکەوە گرێ بدەین .ئەو کەسەی
گوێمــان لێدەگرێــت بــە باشــی لێمان
تێدەگات .بەاڵم ،کاتێ دەنووســین ،دەبێ
لە دەیان لکێنەری دیکە کەلک وەربگرین
بۆ ئەوەی کە وردتر بنووســین و هەندەش
"و" دووپاتــە و چەندپاتــە نەکەینەوە .بۆ
وێنە ،دەتوانین کەلک لە ئەمانە وەربگرین:
هەرچەنــد ،لەگەڵ ئەمــەدا ،بێجگە لەوە،
دوای ئەمــە کە ،ســەرەڕای ئەمە ،ئەمە لە
الیەک ،نەتەنیــا ئەو...بەڵکوو ،...لە کاتێکدا،
و هتد.

کاک دکتــور هێندێک بێینە
ســەردەم ،دیاردەیــەک  ،ڕووی داوە
بەتایبــەت لە سۆشــیال میدیــادا کە
دەرفەتێکــی زۆر گــەورە کراوەتەوە بۆ
ئــەوەی تۆ بتوانی زمانــی خۆت بەکار
بێنی ،بەاڵم لەگەڵ ئەوە نووسینی هەڵە
و تەنانەت نووســین بە فۆنتی زمانی تر
بۆ وێنە بە کیبۆردی فارســی ،کوردی
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دەنووســرێ یــان تەنانەت بــە فۆنتی
ئینگلیــزی دەنووســرێ ،ئێــوە وەکوو
زمانناســێک ئەم دیاردەیە چۆن لێک
دەدەنەوە؟
ئــەوە لــە زۆربــەی کۆمەڵ و
زمانەکانــدا هەبــووە و هەیــە:
گلەیی لە چۆنیەتیی دەکارهێنانی
زمان لە گۆڕەپانی نوێ یان بە تێکنۆلۆژیی
نوێ .لە ئەورووپا کاتێ دەزگای گوتنبرگ،
دەزگای چاپ ،پەیدا بوو ،کلیســا زەندەقی
چوو ،پادشاکانیش گوتیان ،ئەوجار خەڵکی
دیکــەش دەتوانێ بزانێت کــە ئەو چەند
کتێب و ئینجیلە ،چییان تێدایە .دەیانزانی
کە لە دەسەاڵتیان کەم دەبێتەوە .کاتێک
تەلەڤیزیۆن پەیدا بوو ،لە ڕۆژاوا گوتیان کە
ئەخالق و دین ،بــە پەنجەرەدا ڕایان کرد،
بنەماڵە لێک هەڵوەشا ،قسەزلی پەیدا بوو و
هتــد .ڕاســتیان دەکــرد .دیســانیش لە
دەسەاڵتی پاوانخوازان کەم بووەوە .هەڵبەت
دەسەاڵت چووە دەستی دەستەیەکی دیکە:
خاوەنانــی دەزگا میدیایییــەکان .کاتێ،
ئینترنــەت پەیدا بوو ،بە ســەدان وتار لە
باشــترین ڕۆژنامــە و گۆڤارەکانــی دنیای
ئینگلیزی نووسرا کە گوتیان" ،زمانەکەمان
وێران بوو" .بۆ نموونە ،کاتێ ئێس.ئێم.ئێس،
واتە وردەدەق ،لەسەر ئینترنەت و دوایەش
لەســەر تەلەفوونــی زیرەک پەیــدا بوو،
پاســەوانانی زمانــی ئینگلیزی بــە دەیان
وتاریان نووســی و گوتیــان :منداڵەکانمان
نازانن چۆن بنووســن ،لە باتی نووســینی
وشە و ڕســتەی تەواو ڕوویان کردووەتەوە
کورتکراوە و نیشــانەکان و ،ڕێنووسەکەیان
زۆر خراپە .هەندێک پڕۆفســۆر دەستیان
کرد بە لێکۆڵینەوە لەســەر ئەمە .دەیڤید
کریستڵ ،زمانناسێکی بەناوودەنگی بریتانیا،
کتێبێکی لەســەر ئەمە چاپ کرد :زمان و
ئینترنــەت ( .)٢٠٠٦ئەمــەش و ئەوانی
ساڵی بیست و چوارەم
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دیکەش نیشانیان دا ،کە وەزعەکە ئاوا نەبوو
کە دەیانگوت :ڕێــژەی کورتکراوەکان زۆر
کەم بوو ،نیشــانەکان زۆر بــاش بوون بۆ
لەیەکتر تێگەیشــن و ڕێنووسیش ئەوەندە
خراپ نەبوو کە دەگوترا .بۆیان دەرکەوت
کە تەنانــەت الیەنی ئەرێنــی زۆرترن .بۆ
نموونــە ،بۆیان دەرکەوت کە منداڵەکان بە
هــۆی کەلکوەرگرتن لە وردەدەقی ســەر
کەمپیوتێــر و تەلەفوونــی زیرەک زووتر و
زۆرتــر لە جــاران دەتوانــن بخوێننەوە و
بنووسن.
لە دنیای کوردیشدا ئەو قسەوباسانە هەن.
من ئاوای بــۆ دەچم .کوردی ڕۆژهەاڵت
ئەگەر هەڵــەی ڕێنووس بکات ،من گوێم
لــێ نییە .بــۆ؟ چونکە جێگا و شــوێنی
دیکــەی نییە کە زمانەکەی بنووســێت،
نە لە فێرگە ،نە لــە کارگێڕیدا .تەنانەت
بۆی نییە لەســەر تابلۆی دووکانەکانی بە
کوردی بنووســێت ،جا بــە هەر هۆیەک
بێــت .ئێســتا کە دێ و لەســەر خەتی
مەجــازی بە کوردی دەنووســێت (ئەمە
بــۆ کوردی باکووریش ڕاســتە) من زۆرم
پێ خۆشــە .لەم دوایییانەدا ،کوردەکانی
باکوور دروشمێکیان هەیە :کوردی بەهەڵە
نووسین و قســەکردن باشترە لە کوردی
نەنووسین و قسەنەکردن .لە هەلومەرجی
خنکێنــەر و بەربەســتی ڕۆژهــەاڵت و
باکووردا ئەمە زۆر ڕاستە .ئەگەر مەبەست
باشووریش بێت ،ئەوە داستانێکی دیکەیە.
بە ڕای من ،ئەو کەســانە کە لە نووسینی
کوردیدا جیددی و شێلگیرن ،جا خەڵکی
ئاســایی بن یان مامۆســتای زانکۆ ،هەم
لەســەر کاغەز و هەم لەسەر ئینترنەت و
سۆسیال میدیا جیدین و باش دەنووسن.
ئەوانەی لەناو سۆســیال میدیا و لەســەر
ئینترنەت خراپ دەنووســن ،ئەمانە کاتێ
کتێبیش چاپ دەکەن بە سەدان هەڵەیان
هەیە .ئەمانە ،کە هەندێکیان لە ئاســتی

'پڕۆفســۆر' دان ،ئێستاش جیاوازیی خاڵ
و فاریزە/ویرگــول نازانــن .ئەمانە بەر لە
سۆســیال میدیــاش هــەر نەیاندەزانی.
هەڵەکان لە خۆیانەوەیە ،لە سیســتەمی
پەروەردەی باشوورەوەیە ،نەک لە سۆسیال
میدیاوە.
ئایا ئــەوەی کــە هەڵە دەکرێ لەســەر
میدیای کوردی باشــە؟ نا  ،بەاڵم بەڕای
مــن دەبێ وشــیاریش بین کــە بزانین
مەبەســتمان لە "هەڵە" چییە .هەروەها،
ئەوەشــمان لەبیر بێت کە زۆربەی ئەوەی
دەیــکا ،بەتایبەتی لە ڕۆژهەاڵت و باکوور،
تاوانی خۆی نییە .لەو مەڵبەندانە ،بۆ من
گرینگە کە سەرەڕای ئەو هەموو بەربەست
و تەوژمانە هێشتا خەڵک بە کوردی قسە
دەکەن یان لــەوەش گرینگتر بە کوردی
دەنووســن .کاتێ ئەمــە دەبینم ،لە خۆم
ناپرسم بۆچی بە هەڵە کوردی دەنووسێت،
بەڵکــوو دەپرســم :بۆچــی بــە کوردی
دەنووســێت ،جا هــەر کوردییەک بێت؟
ئەمە پرســیارێکی گرینگە کە هەڵدەگرێ
تێزی دوکتۆرای لەسەر بنووسرێت .زمان
هەڵبــژاردن دەکرێ گــرێ بدرێتەوە بە
ناســنامەوە ،بە خۆنزیکردنەوە لە کەسی
دیکە یان خۆدوورکردنــەوە لە هەندێکی
دیکە ،بە خۆدەربڕینی ئاشــکراوە یان بە
خۆشــاردنەوەوە ،بــە خۆدوورکردنەوە لە
زمان و کولتوورێکی دیکەوە ،بە دەربڕینی
هەڵوێســت دژی زمانێکی دیکە کە بەزۆر
خۆی بەسەردا ســەپاندووە و هتد .ئەمانە
پرســیاری گرینگــن کە زمانناســێکی
کۆمەاڵیەتی لێیان دەکۆڵێتەوە .لەناو زمان
و کۆمەڵەکانی دیکــەدا ئەمانە زۆر کراون
و بــە دەیان وتار و کتێبیان لەســەر باڵو
کراوەتەوە .لەناو ئەدەب و زمانی کوردیدا
گۆڕەپانێکــی فرەوان هەیە بــۆ ئەوە کە
لێکۆڵەران خۆ لە قەرەی ئەم جۆرە بابەتانە
بدەن .هیوادارم هەرواش بێت.
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ئەگەر وشــیار نەبین ،ڕەخنەگرتنی توند
لــەو کەســانەی کە زمانی کــوردی "بە
هەڵە" کەلک وەردەگرن یان دەنووســن،
لەوانەیــە ببێتە هــۆی دوورکردنەوەیان
لە زمانەکە بۆ هەمیشــە .ئەمە دڵسۆزی
نییە بۆ زمانی کوردی؛ ئەمە ئاو لە ئاشــی
ســەرکوتکەری زمانی کــوردی دەکات.
ســاڵێک لەمەوبەر"کۆڤێد" تازە دەســتی
پێکردبــوو ،کاک "بەهمــەن قوبــادی"
هێندێک ڤیدیۆ کلیپی بە فارســی لەسەر
چۆنیەتیــی دروســت کردنی فیلــم دانا.
لەســەر ئینســتگرام .دوایی هێندێکیان
گلەیییان کرد کــە کاک بەهمەن بۆ بە
کوردیــش ئەو کارە نــاکات .دیارە ئەوان
مەبەســتیان ئەمە بوو کــە چونکە کاک
بەهمەن خــۆی کوردە و بانەیییە ،ئەگەر
بە کوردی قسە بکات ،ئەوە ئاستی زمانی
کوردی بەرز دەکاتەوە؛ کوردەکان شانازی
نەک هــەر بە کاک بەهمــەن بەڵکوو بە
زمانەکەشیانەوە دەکەن کە فیلمسازێکی
بەناوودەنگ قســەی پێدەکات .ئەمە دوو
ســوودی دیکەشــی هەبوو .کوردەکانی
باشــوور هەروەها دەیانتوانــی کەلک لە
ڤیدیۆکانی وەربگرن و ،زمانی کوردیش لە
بواری فیلمەوە دەکرا دەوڵەمەندتر بێت.
کاک بەهمــەن دەســتی پێکــرد و هەر
ڕۆژەی ڤیدیۆیەکی بە فارســی و کوردی
باڵو دەکــردەوە؛ واتە ،هەمان ناوەرۆک بە
دوو ڤیدیــۆ ،یەک بە فارســی و یەک بە
کوردی ،لەسەر ماڵپەڕەکەی ئینستگرامی
بــاو دەکــراوە .خەڵکێکــی زۆر چاوی
لێدەکــرد .مــن هەندێک لەمانــەم تۆمار
کرد و ئێســتاش ماومــن .بەاڵم ،ڕۆژێک
لە الیڤــی ئینســتاگرامدا ،تــووڕە بوو و
گوتــی :هێندێک کەس نامــە دەنێرن بۆ
ئەدمینەکانی پەیجەکــەم و دەڵێن کە بۆ
کوردی جوان قســە ناکــەی؟ گوتی :من
کوردی جوان قســە ناکەم ،لەبەر ئەوەی
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کــوردی خــۆی جــوان نییــە ،زمانێکی
ڕێکوپێک و یەکدەســتی نییە .ئاشکرا بوو
کە کاک بەهمەن زۆر تووڕە بوو .دوو سێ
وشــە و دەربڕینــی دەکار کرد کە بۆ من
جێگای سەرسووڕمان بوون ،چونکە هەڵە
بوون و لەو نەدەوەشانەوە .چاوەڕوان نەبووم
کە ئەو پێی وا بێت ،زمانی "دروســت" و
"نادروست" هەیە ،یان زمانی "یەکدەست"
هەیــە ،یان زمانی کــوردی تەنیا زمانێکە
کــە چەند زاراوە و شــێوەزاری هەیە .لە
الیەکــەوە بــۆم دەرکەوت کــە زانیاریی
بەڕێزیان لەســەر زمــان زۆر کاڵوکرچە،
لە الیەکی دیکەشــەوە دڵگــران بووم لەو
کەسانەی کە ڕێگایان نەدا کاک بەهمەن
هەر بەو زمانە قســە بکات کە دەیزانی و
لەگەڵی ڕاحەت بوو .ئاکامەکەی ئەوە بوو کە
بەهمــەن قوبادی چی تر ڤیدیۆی کوردی
دروســت نەکرد .خۆ ڕاستە زمانەکەی پڕ
بوو لە وشــە و دەربڕینی فارسی و بیانی،
بەتایبــەت دەربڕینەکانــی ســەبارەت بە
فیلم و فیلمســازی ،وەکــوو :کارگەردان،
ســەحنە ،بازیگــەری ،هونەرپیشــە ،یان
دەربڕینی وەکوو ،بۆ ئەوە کە ئەو نەقشــە
بە باشــترین نەحوی مومکین ئیجرا بکات
و هتد .بەهەرحاڵ ،ئەو بە فارســی فێری
ئەو شــتانە ببوو و ئێســتاش بە فارســی
بیر لەو شــتانە دەکاتەوە .تاوانی نییە کە
ئاوایە .لەگەڵ ئەمەشــدا ،دەکرا ڕەخنەکە
کارسازانە بێت ،بۆ وێنە پێشنیار بکرێت کە
کاک بەهمەن چاو لە هەندێک وشــەدانی
هونەری بکات ،یان گوێ بگرێت لە چەند
فیلمســازی باشووری کوردستان و وشە و
دەربڕینە تێکنیکییەکانیان لێ فێر بێت و
هتد .من کەســی ئەکادیمیی کوردزمان
دەناسم کە دەساڵ لەمەوبەر زۆربەی وشە
و دەربڕینەکانی ،بۆ نموونە لەسەر زانستی
سیاسی ،یان فارسی بوون یان ئینگلیزی.
تەنیا لێرە و لەوێ وردەئامراز و بکەرەکانی
ساڵی بیست و چوارەم
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کوردی بــوون :لە شــەڕایەتی بوحرانیی
حــازردا ناکرێ مەوزعێکی عامەپەســەند
ئیتیخاز بکرێ .کەچی ،هەر ئەو کەســە
ڕەنگە ئەمڕۆ ئاوا قسە بکات :لە هەلومەرجی
ئاڵــۆزی ئێســتادا ناکرێ هەڵوێســتێکی
بازاڕی یان بــاو ڕەچاو بکرێ .بۆ؟ چونکە
ئەو کەســە ،لــەو ماوەیەدا ،تێکســتێکی
زۆری کــوردی خوێندووەتــەوە ،گوێی لە
خەڵکــی دیکە گرتووە کە لــە بوارەکەی
ئەودا پسپۆڕن و بە کوردی دەدوێن و ،زۆر
وتووێژی بە کوردی کردووە و هەر جارەش
هەوڵــی داوە کە چەند وشــە و دەربڕینی
نــوێ بێنێتە نــاو گوتارەکەیــەوە .دەکرا
ڕێگایەکی ئاواش بە کاک بەهمەن نیشان
درابایە .ئەمە دڵســۆزی نییــە بۆ زمانی
کوردی ،بەڵکــوو دژایەتییە لەگەڵ زمانی
کوردی کە کەســێک بۆ کەسێکی دیکە
دەنووسێت" :ئەگەر ئاوا کوردی دەنووسی،
هەر نەنووسی باشترە".

خۆتــان دەزانــن هۆشــی
دەســتکرد قانــوون و تایبەتیی خۆی
هەیــە .کاتێک بتهەوێت سیســتەمی
گــەڕان لــە ئینتێرنێتدا بــەکار بێنی،
مەجبور دەبی بە جۆرێک ڕێوشوێنێک
دیاری بکەی کە ئەو هۆشە بە پێی ئەو
ڕێوشوێنە بگەڕێی بە دوایدا ،بۆ نموونە
ئەگەر من بێم "ڕ" ـێی سەرەتای وشە
بە قەڵــەو دانەنێم ،ئــەو نایبینێتەوە و
جیاوازی دەخاتە ســەری .ئیســتا لێرە
چۆن دەتوانین ئەو کێشــانە چارەسەر
بکەین ؟ لە الیەکەوە ئەو باســە هەیە
کە جەنابت باســت لەسەر کردووە ،لە
الیەکی دیکــەوە ئەوە هەیە کە دۆخی
دیجیتــاڵ کە ژیــان زۆریــش ئاوێتە
و تێکەڵــی بووە ،خەریکــە زۆر فەقیر
دەبــێ بەرانبەر بە زمانی کوردی ،چۆن
دەتوانین ئەوە چارەسەر بکەین ؟

دنیای ئینترنێت ئەو دووفاقییەی
تێــدا هەیە ،لە هەمان کاتدا کە
دەرفــەت و دەرەتانــی داوە بە
کەمینەکــراوەکان و پەراوێزخراوەکان کە
دەنــگ و زمانی خۆیــان هەبێ ،لە هەمان
کاتدا بووەتە هۆی ئەوە هەموو کەس بتوانێ
بنووســێت و دەنگــی خــۆی هەبێت .بەو
هۆیەوە دنیای دیجیتالــی پەرەی داوە بە
فرەزمانــی و شــێوەزاری .ئەمــەش
ئالینگارییەکی دروســت کردووە .النیکەم
دوو بۆچــوون لێــرەدا هــەن .بۆچوونێکی
باختینــی (میخایل باختین) دەڵێ کە دنیا
ئەمەیــە :فرەڕەنگــە ،فرەدەنگــە ،زمــان
هەمووکات لە دیالۆگدا بوونی هەیە ،واتا لە
دیاکۆگدا هەیە نەک لە پەڕاوێزی کردەوەدا،
و بە گشتی زمان کردەوەیەکی کۆمەاڵیەتییە
نەک سیستەمێکی یەکدەست و ڕێکوپێک.
لە ئاستی ئەپســتیمۆلۆژییەوە (زانینناسی)
ئەم بۆچوونە لە چێگەراییی کۆمەاڵیەتیەوە
ســەرچاوە دەگرێــت ،واتە پێــی وایە کە
ڕاستی چێکراوێکی کۆمەاڵیەتییە .ئێمە بە
زانیــن لەدایک نابین ،بەڵکــوو بەدرێژاییی
تەمەنمان فێر دەبیــن و فێر دەکرێین کە
ڕاســتی چییە ،خۆش چییە ،جوان چییە،
دادپــەروەری چییە ،ســتەم چییە ،نەتەوە
چییــە و ،زمان چییــە و دیالەکت چییە.
ئەمانە هیچیــان ڕاســتییەکی فیزیکی و
سروشــتییان نییە کە بیپێوین ،بەڵکوو فێر
دەبین یان فێر دەکرێین کە چین .ئێمەش
بڕوایان پێدێنین ،بەاڵم هەر ئەم بڕوایانەش
ڕەنگــە بگۆڕێن .لــەم بۆچوونــەدا ،ئەگەر
بڕوامان بە ڕێزگرتن بۆ هەموو دەنگەکان و
زمانەکان و شــێوەزارەکان بێت ،ئەوە نابێ
گوێمــان لــە ئــەوە بێت کــە یەکێک بە
شێوەزاری هەولێری ،موکریانی ،کەلهوڕی
یان ئەڕدەاڵنی دەنووســێت .ئەو کەســانە
بۆخۆیان ،بە هەڵبژاردنی شــێوەزارەکەیان
شێوەی دەکارکردنەکەی ،بەردەنگی خۆیان

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  63ساڵی بیست و چوارەم بەهاری 233 2722

هەڵدەبژێرن .ڕەنگــە بۆیان گرینگ نەبێت
کــە هەموو کــوردەکان بزانن کــە ئەوان
چییان نووسیوە .لەم بۆچوونەدا ،دەبێ ڕێگا
بدەین کــە یەکێک بنووســێت "مندار"،
"منــداڵ"" ،منــدال" ،یان "منــاڵ" .بۆ؟
چونکە ،ئەم بۆچوونە دەڵێت هەر کە گوتت
"منداڵ" دروستە ،تۆ بۆ الیەکی دادەدڕی،
یەک بە ڕاست دەزانی و ئەوی تر بە هەڵە
دەزانــی ،هەروەکوو ئەوانــەی دەیانهەوێ
زمانێکــی تەواو بەســەر هەمــوو کورداندا
بســەپێنن .دەی ،جیاوازیتــان چییــە؟
هەردووکتــان ،الیەنداریــی تواندنــەوەی
شــێوەزارەکانی دیکەن لە شــێوەزارێکی
دیکەدا .من پێم وایە کە شێوەی دەکارکردن
و جوواڵنــەوە لەگەڵ زمــان لەناو کورداندا
زۆرتــر لــەو ڕوانگەیەی باختینــەوە بووە،
چونکە کــوردەکان لە قافڵەی دامەزراندنی
دەوڵەت-نەتەوەی مۆدێرن دوا کەوتن.
لە بەرانبەر ئەمەدا ،بۆچوونی "دو سۆسیۆ"
(فێغدینان دو سۆسیۆغ ،زمانناسی سویسی)
هەیــە کــە دەڵێ ،زمــان سیســتەمێکی
یاســامەندە ،نۆڕم و ڕێسای هەیە ،دەکرێ
زمــان و دیالەکت لە یەکتری جیا بکەیەوە
و ،دەکرێ بڵێی چی ڕاستە و چی ناڕاستە.
پێوەندیی هەیە لەگــەڵ پۆزیتیڤیزم .کاتێ
لــەم ڕوانگەیەوە بیر لە زمــان دەکەیتەوە،
پالندانان بۆ زمان و دروســتکردنی زمانی
ستاندارد و یەکدەست تا ڕادەیەک هاسانتر
و سەرڕاســترە :لەنێــو چەند شــێوەزاردا
یەکیــان هەڵدەبژێــری ،کــۆدی دەکەی،
ڕێســا و یاســاکانی دەدۆزیتەوە و ڕێزمانی
بۆ دەنووســیت ،قامووســی بۆ دەنووســی
(کەلک لە وشــەی شێوەزارەکانی دیکەش
وەردەگریت) ،وشــەی نوێی بۆ دادەتاشی،
لــە هەموو بوارەکاندا بــاوی دەکەیتەوە و
بەم جۆرە سیستەمێکت دەبێت کە دەتوانی
بیکەی بە پێوانە بۆ هەڵسانگاندنی نووسین،
قســەکردن و هتد .بە پێی ئەم سیستەمە
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ســتانداردە دەتوانی بڵێی کە کامە شــێوە
کەلکوەرگرتن لە زمانەکەت باشــە ،خراپە،
ڕاستە ،هەڵەیە و هتد .ئەمە سوودی خۆی
هەیە و زیانی خۆشی هەیە .لە هەر حاڵدا،
وێناچێ کوردی بەم ڕەوتەدا تێپەڕ بووبێت.
کوردی لەژێر کارتێکەریی هەردوو ڕوانگەدا
بووە :لــە الیەکەوە لە ژێرەوە دەســتی بە
ســتانداردکردن کردووە ،بەالنی زۆرەوە لە
الیــەن تاکەکانەوە وەکــوو تۆفیق وەهبی
و بەڕێــزی دیکەوە ،لە الیەکــی دیکەوە،
ڕەوتێکی دو سۆسیۆیانە هەیە کە گەرەکیە
ئەو تاقانە شێوەزارە ستانداردە دابسەپێنێ.
ئەمەش سوود و زیانی خۆی هەیە.
لەگــەڵ ئێــوەم کە پێتــان وایــە ئەگەر
هەموومان وەکوو یەکتر نەنووسین ،ڕەنگە
ئەو سەرچاوانە نەدۆزینەوە کە گەرەکمانە،
یان لەنێوانماندا هاوبەشن .بۆ وێنە ،ئەگەر
وشەی "ڕێواس" و "رێواس" بنووسیت ،لە
شوێنی گەڕانی گووگڵ ،بۆت دەردەکەوێ
کــە هەرچەنــد هەندێک ســەرچاوە بە
هەر دوو شێوە نووســینەکە دەردەکەون،
هەندێک ماڵپەڕ و ســەرچاوەش جیاوازن.
دەردەکەوێــت کــە ئەگــەر بنووســیت
"ڕێواس" ســەرچاوەی زۆرتر دەدۆزیتەوە.
یان ئەگەر بنووســی "گۆڤــار" و "کۆڤار"
ژومارەی ســەرچاوە دۆزراوەکان بۆ ئەوەی
یەکەم زۆر زیاترە ،چونکە زۆربەی کوردان
دەنووسن "گۆڤار ".کەوابوو ،ڕێی تێدەچێ
کە بڵێین ،باشترە هەموومان ئاوا بنووسین.
من دژی ئەمە نیم .بۆ ئەم یەکدەستییەش،
نەرمەئامێــر و پڕۆگرامــی کەمپیۆتێریــی
نووسین خەریکە یارمەتییەکی زۆر دەدات،
هەرچەند ئەوەش ماوەتەوە سەر ئەوە کە چ
پڕۆگرامێک دەدەیت بە نەرمەئامێرەکەت.
لە هەمان کاتدا ،دەبێ کەیفخۆش بین کە
هەموو شێوەزارەکان هەبن و ژیانی خۆیان
درێژە بدەن .لە زۆر شــوێنی دنیا مامۆستا
ڕێــگا دەدات کــە منداڵ بە شــێوەزاری
ساڵی بیست و چوارەم
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خۆی قســە بکات و تەنانەت بنووسێت و
بخوێنێتەوە .لە هەمان کاتیشــدا ،دەکرێ
شــێوەزارێکی هاوبەش بۆ ناوچەیەکی کە
پەســەندی دەکەن ،لە ئــارادا بێت .ئێمە
ناچار نین کــە بڵێین ،یان ئەمە یان ئەوە.
دەبــێ فێر بین کە بڵێیــن ،هەردووکیان،
هەم شــێوەزاری خۆم ،هەم شــێوەزاری
یەکدەستی نووســین ،هەم عەڕەبی ،هەم
ئینگلیــزی و هتد .داهاتــووی مرۆڤایەتی
چەندزمانە بوونە لەبەر ئەوە کە ســوودی
زۆرترە.

کاک دوکتــور باســی
ســتاندارد کردنتــان کرد لــە نەتەوە
بەکەمینەکــراوەکان کە لــە خوارەوە
بۆ ســەرێ بــووە ،ئایا لــەم پڕۆژەیەدا
پێگەیەک بۆ بنەماڵە دادەنێن؟
بەبێ شک بنەماڵە زۆر گرینگە.
ئێســتا بۆ نموونــە ئێمە نیزیک
پازدە ساڵێکە بوارێکی تایبەتمان
هەیــە لە بواری پالن ڕۆنان و سیاســەتی
زمانــی کە پێــی دەڵێن " پــان ڕۆنان و
سیاســەتی زمانیی ناو بنەماڵە"Family ،
 "language policy and planningکــە
ئەمە ئێســتا بۆخۆی بــووە بە بوارێکی زۆر
تایبەت.
زۆر لێکۆڵەر کە تەواوی ژیانی خۆیان لەسەر
کۆمەڵناســیی زمان داناوە ،وەکوو جاشــوا
فیشمەن ،بڕوایان وابوو ئەگەر زمانێک لەنێو
بنەماڵــەدا بپارێزرێ ،هیچ کــەس ناتوانێ
لەناوی ببات و کــەس پێی ناوێرێ .منیش
پێــم وابوو .بەاڵم ،لێــرەدا گرفتێک هەیە.
لەم ســەردەمەدا ،پەروەردەی گشــتی بە
زمانێکی دیکە ،لە الیەک ،و تێکنۆلۆژی ،لە
الیەکی دیکەوە ،جێگایــان بە بنەماڵە لەق
کردووە .کاتێک دایک و بابەکە بە فارســی
پەروەردە بوو و تێکنۆلۆژیی بەردەســتیش

زۆربــەی بە فارســی یــا ئینگلیــزی بوو،
وردەوردە زمانی ماڵەوە نەتەنیا پرێســتیژی
خۆی لەنێو کۆمەڵدا لەدەست دەدات بەڵکوو
لەنێو بنەماڵەشدا ئەو برەوەی نامێنێت .بۆ؟
چونکە لەوانەیە لە گەڕەکدا بە سووک چاوی
لێبکرێــت و بڵێن ئــەوە دێهاتییە بۆیە ئەوا
قســە دەکات .سەردەمی شــا ئەمە بەسەر
خۆمان هاتووە .ئێمە دەستەیەک الو بووین
کە گڕوگاڵی شــیعری کوردیمان لێ پەیدا
ببوو و بە قســەی خۆمان بە کوردیی پەتی
دەدواین .لەبەر ئەمەش ،جاروبار گاڵتەمان
پێدەکــرا ،لە مەهاباد ،چونکــە پەتی بوون
بەرانبەر بوو لەگەڵ دێهاتی بوون و "کرمانج"
بوون .گۆیا ،ئێســتا ئەمە دیســان دەستی
پێکردووەتــەوە .ئەمە جێگای داخە ،ئەگەر
ڕاســت بێت .هەڵبەت ،هەســت و سۆزی
خەڵکی رۆژهەاڵت بۆ زمانەکەیان ،بەتایبەت
هیممەتی ڕۆشــنبیرەکان بــۆ زمانەکەیان،
لەگەڵ هی ســەردەمی شا بەراورد ناکرێت.
کاری زۆر گــەورە و مەزن لە هەموو شــار
و گوندەکانی ڕۆژهەاڵت دەکرێت .ئەمەش
نیشــان دەدات کە خەڵکەکە زمانی خۆیان
چەنــدە خۆش دەوێت .لێــرەدا ،بنەماڵەش
بەرپرسیارەتی هەیە .من ئەوای چاو لێناکەم
کە ئەگەر یەکێک منداڵەکەی فێر نەکرد بە
کوردی بخوێنێتەوە و بنووسێت ،ئەوە کورد
نییە؛ من زاتی ئەوەم نییە و قەت ئەو ڕێگایە
بەخۆم نادەم قەزاوەتی وا لەســەر ناسنامەی
خەڵک بکەم و بڵێم کــوردن یا کورد نین.
بەاڵم ،پێم ناخۆشــە ئەگەر زمانێک بفەوتێ.
زمان خەڵک دروســتی دەکات و تەنیا ئەو
کاتــەش دەمرێت کــە خەڵکەکەی وەالی
بنێت.

زۆر ســپاس کاک دوکتور بۆ
بەشــداریت لــەم وتووێــژەی گۆڤاری
تیشکدا .هیوادارین ڕاوەستاو و بێوەی
بی.
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وتووێژ لەگەڵ

ڕێبین هەردی

لــە کاتێکــدا بیــری کوردایەتی بە
ئامانجی دواییی خۆی واتە ڕزگاری نەگەیشتووە،
هەندێک کەس باس لە ناکارامەییی کوردایەتی
دەکەن .ڕەنگە باشــتر بێ ســەرەتا بزانین ئێوە
چۆن پێناسەی کوردایەتی دەکەن.
کوردایەتی هیچ نییە جگە لە وەرگێڕانی
کوردیــی بزووتنەوەی ناســیۆنالیزمی
کــوردی .لەبەر ئــەوە قســەکردن لە
کوردایەتــی خۆبەخۆ دەمانابتەوە ســەر پێناســەی
ناسیۆنالیزم .ناســیۆنالیزم بە گشتی بەو بزووتنەوانە
دەگوترێــت کە بڕوایان وایە ئــەو کۆمەڵە خەڵکەی
هەندێک خەســڵەتی هاوبەشــیان هەیە ،دەبێت و
دەتوانن لە یەک چوارچێوەی سیاسیدا پێکەوە بژین.
بەاڵم کە دێنە سەر ئەوەی ئەو خەسڵەتە هاوبەشانە
چیــن ،ئــەوا بــەر جیاوازییەکی زۆر لــە بۆچووندا
دەکەوین کە هەر یەکەیان پاساوی تایبەتی بۆخۆی
دەهێنێتەوە ،بە گشتی دەکرێت دوو هێلی جیاکەرەوە
لەم ئاراستەیەدا دەستنیشان بکەین .هێڵێکیان کە لە
قوتابخانــەی ئەڵمانیــی ناســیۆنالیزمەوە دێــت و
هێڵێکیشــیان لە شۆڕشــی فەڕەنســییەوە دێت .لە
قوتابخانــەی ئەڵمانیدا نەتەوە وەک کۆمەڵێک کەس
پێناســە دەکرێــت کە زمــان ،کلتــوور و مێژووی
هاوبەشیان هەیە .لەم قوتابخانەیەدا کۆمەڵگا قسەی
یەکەم دەکات و خەســڵەتە هاوبەشــەکانی نێوانیان
دەستنیشــانی جوگرافیای سیاســیی پێکەوەژیانیان
دەکات .لەکاتێکــدا ئــەو هێڵــەی لــە شۆڕشــی
فەڕەنسییەوە دێت ،پێداگری لەسەر چەمکی هاواڵتی
دەکات .لەم دیــدەوە نەتەوە هەموو ئەو تاکانە پێک
دەهێنن کە بڕوایان بە یەک سیستەمی یاسایی هەیە
و پابەندبوونی خۆیان بەو سیستەمە ڕادەگەیەننن .لە
ناسیۆنالیزمى فەڕەنســیدا ئینتیما بۆ نەتەوەیەک لە
نەتەوەکان ،پایەندە بە خواست و ئیرادەى تاکەکانەوە.
ئەوە تاکەکەســە بڕیار دەدات و دەیەوێت ئینتیماى
خۆى بۆ چ نەتەوەیەک بگەڕێنێتەوە .ئێرنست ڕێنان
بوونى نەتەوەى دەشــوپهاند بە ڕاپرسییەکى ڕۆژانە.
واتە وەک ئەوەى هەمــوو ڕۆژێک لە هەڵبژاردنێکى
ئــازاددا تاکەکان دەنــگ بۆ ئینتیمــاى نەتەوەییی

خۆیان بدەن.
بزووتنەوەی ناسیۆنالیزمی کوردی بە هۆی کاریگەریی
ناســیۆنالیزمی عەرەبییەوە پتر لەژێر کاریگەریی ئەو
هێڵەی ناســیۆنالیزمدایە کە خەسڵەتە هاوبەشەکانی
کۆمەڵێــک خەڵک دەکــەن بە بنەما بۆ ناســاندنی
نەتەوەیــەک و مافەکانی .لەم جۆرە ناســیۆنالیزمەدا
قســەکردن لە ((گشتێک)) هەیە کە سەروو و پێش
تاکەکەسە و ،بوونی ئەو گشتە زۆر لە بوونی تاکەکەس
گرنگترە .ئــەم بزووتنەوەیە تا ئەوکاتەی لە بەرگریدا
بوو و هێشــتا دەســتی بە حوکمڕانی نەگەیشتبوو،
دەیتوانی خەڵکێکی زۆر لە خۆی کۆ بکاتەوە و خۆی
بکاتــە نوێنەری داواکاری و خواســتەکانی خەڵک.
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا ئەم بزووتنەوەیە (بەتایبەتی
لە مێژووی هاوچەرخدا) هەڵگری کۆمەڵێک ڕەگەزی
نێگەتیــڤ بــوو کــە بەتــەواوی الوازی دەکرد .لە
گرنگترینیان :دابەشــبوونی ئەو گرووپە سیاسییانەیە
کە هــەر یەکەیان خۆی بە نوێنەری ڕاســتەقینەی
خەڵــک دەزانێت و هێزەکانــی دی وەک الدەر یان
خائین تەماشــا دەکات .بزووتنــەوەی کوردایەتی لە
مێژووی هاوچەرخدا بە کەرتبوون دەستی پێکرد کە
مێژووی شــەڕی ناوخۆی ،هیچی لە مێژووی شــەڕ
لەگــەڵ داگیرکەراندا کەمتر نەبوو .واتە بە مانایەکی
دی بزووتنەوەی ناسیۆنالیســتی کــە لەبنەڕەتدا بۆ
یەکخســتن و یەکگرتنی هەموو نەتەوە کار دەکات،
لــە فۆڕمە کوردییەکەیدا خۆی بــوو بە یەکێک لەو
برین و ناکۆکییە سەختانەی نەتەوە لە ناوەوە دابەش
و الواز دەکات.
خاڵێکی دی کە ئەم بزووتنەوەیەی نەخۆش و بیمار
و ئیفلیج کرد ،گواســتنەوە و دابەزینی لە نەتەوەوە
بــۆ عەشــیرەت و گرووپی بچووک بوو .لەڕاســتیدا
بزووتنــەوەی ناســیۆنالیزمی کــورد لە بەشــێکیدا
تەنیــا پڕوپاگەندەیەکی هەرزانی عەشــیرەتێک یان
گرووپێکــی ئایدۆلۆژی بووە بۆ دەستبەســەرداگرتن
و پاوانکردنی دەســەاڵت و دابینکردنی بەرژەوەندییە
مــادی و مەعنەوییەکانی ئەو عەشــیرەت و گرووپە.
ناســیۆنالیزمی کــوردی الواز و داتەپیــوە ،چونکە
لەبنەڕەتــدا نەیتوانیوە هەرگیز ناســیۆنالیزم بێت و
دابەزیوە بۆ ئاستی عەشــیرەتگەری و گرووپخوازی.
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لــە دوای گەیشــتنی هەندێک لــەم بزووتنەوانە بە
حوکمڕانــی  ،زیاتــر و زیاتر ئەم خاڵــە نێگەتیڤانە
دەرکەوتــن .هێــزە کوردییــەکان لــە حوکمڕانیدا
ئەزموونێکــی هێنــدە گەندەڵ و دزێــو و خاڵی لە
هەموو بەهایەکیان پێشکەش کرد کە خەڵکێکی زۆر
بەهۆی ئەم کارانــەوە تەنانەت خودی کوردایەتییان
لەبەرچاو کەوت .بێزار بوون لە کوردایەتی ،لەڕاستیدا
بێــزار بوونە لە درۆیەک کە هەندێک هێز و گرووپی
بچووک بۆ بەرژەوەندیی خۆیان و بنەماڵە و دەســت
و پێوەندەکانیان ،بەکاری دێنن بۆ ئەوەی واڵت زیاتر
تااڵن بکەن و مافەکانی خەڵک زیاتر پێشــێل بکەن
و درێژە بە ژیانــی خۆیان بدەن کە هیچ مەرجێکی
تەندروستیی مانەوەی تێدا نەماوە.

پێتان وایە لەسەر ئاستی کوردستانی
گەورە دەبێ ڕۆشــنبیرانی کورد ئەرکی خۆیان
بەجێ بێنن یــا بە هۆی چاالکی لە پارچەیەک
زیاتر سەرقاڵی ناوچەیەکی دیاریکراو بن؟
کاری ڕۆشنبیر هەر ئەوەیە کە هەبووە
و دەبێــت .کەســێک قســە دەکات و
دەنووســێت و بە دەنگی بــەرز بیر و
بۆچوونەکانی ڕادەگەیەنێت ،بەبێ ئەوەی گوێ بداتە
ئەوەی قســەکانی خزمەت بە چی و کێ دەکات .بە
بڕوای من ئەرکی ســەرەکیی ڕۆشــنبیر بەر لە هەر
شتێک ڕاســتگۆیییە ،ڕاســتگۆیی لەگەڵ خۆی و
دنیای خۆیدا .ڕۆشــنبیر کەسێکە بەبێ ڕەچاوکردنی
ئەوەی قسەکانی کێ زویر یان دڵخۆش دەکات ،بەبێ
دوودڵی قســەکانی دەکات .کاری ئــەو زیادکردنی
بواری قسەکردن و ئازادیی ڕادەربڕینە .دروستکردنی
فەزایەکی گفتوگۆ و بیروڕا گۆڕینەوەیە .ڕۆشــنبیران
دەبێ وا قسە بکەن کە نەک ناوچەیەک بەڵکو هەموو
دنیا گوێی لە قسەکانی گرتووە.

دەربارەی پرســیاری پێشــوو ،بۆ وا
دەردەکەوێ ئاســتی گرنگیدانی نووســەران و
ڕۆشنبیرانی باشووری کوردستان بۆ کێشەکانی
ڕۆژهەاڵت الوازە یا وەک پێویست نەبووە؟
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وەاڵمی پرســیارەکە ڕوونــە هەردوو ال
ڕووبــەڕووی دوو ئەزموونــی جیــاواز
ڕاوەســتاون و لــە دوو ژینگــە و
هەلومەرجی جیاوازدا دەژیــن .لە ڕۆژهەاڵت ڕەنگە
بەدەســتهێنانی هەندێــک مافــی نەتەوەیی وەک
خوێنــدن بە زمانی کــوردی و حوکمڕانیی خودی،
وەک خەونێکی پیرۆز تەماشــا بکرێت کە دەبێ بێتە
دەی .لەکاتێکدا پرســیارەکە لە باشوور هەنووکە پتر
ڕووی لــەو حوکمڕانییە خودییەیــە و ڕەخنەی لێ
دەگرێت و بە دادپەروەرانەی نازانێت (کە لەمەشــدا
ڕاست دەکات) .زۆر جار کوردانی ڕۆژهەاڵت سەریان
لەوە دەســووڕمێ کە چۆن و بۆچی خەڵکی باشوور
دژی هێزە کوردییەکان قسە دەکەن و هەڵوێستیان
هەیــە ،لەکاتێکدا خۆیان خەون بــەوەوە دەبینن لە
ڕۆژهــەاڵت ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەمە بەدەســت بێنن.
بگــرە هەندێکیــان زیــادەڕەوی دەکــەن و وەک
پڕوپاگەندەچیــی هێزە کوردییــەکان ئەو خەڵکە بە
خائیــن و پیاوی ئــەم واڵت و ئــەو واڵت تۆمەتبار
دەکــەن .بەپێچەوانە زۆرێک لە ناڕازییەکانی خەڵکی
باشــووریش کوردانی ڕۆژهەاڵت بە دەستوپێوەندی
دەســەاڵتی باشــوور دەزانن کە بە هەندێک پارە و
قسەی بریقەدار ،گۆمڕای کردوون.
بەاڵم هەردوو ئەم بۆچوونە هەڵەن و هەڵەکەشــیان
ئەوەیە کــە تێناگەن ڕۆژهەاڵت و باشــوور لە دوو
ئەزموونی جیاوازدا دەژین کە بێگومان دنیابینییان
دەگۆڕێت .بەاڵم ڕاســتییەکەی لە دوای ڕاپەڕینەوە
لەگەڵ ئەم دوو جیاوازییەی ڕوانینیشدا ،ئاڵوگۆڕێکی
گەرمی ڕۆشنبیری لەنێوان هەردووال دروست بووە،
بەشــێکی زۆر لە نووســەران و چاالکانی هەردوو ال
یەکتری دەناســن و ئاگایان لــە چاالکیی یەکدی
هەیە .بێگومان گەر ســنووری سیاسی و هەندێک
سانســۆر نەبووایــە ،پەیوەندییەکــە زۆر گەورەتر و
چاالکتر دەبوو.

ئایــا پڕۆژەی گۆڤــاری ڕەهەند زیاتر
پەیوەســت بە کێشــەکانی کورد لە باشــووری
کوردستانەوە بوو ،یان هەوڵ دەدرا لەسەر ئاستی
تیۆریکەوە باسی پرسی کورد بە گشتی بکرێ؟
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گۆڤــاری ڕەهەنــد هەوڵــی کۆمەڵێک
هاوڕێ بوو کــە هەوڵیان دەدا جیهانی
دەوروبەریان بخوێننەوە و ڕەخنە بگرن.
لەم ناوەدا زۆر جار بۆ تێگەیشــتن لە دنیای کوردی
دەســتیان بۆ بەرهەمە ئەدەبییەکانی ڕابردوو دەبرد،
کە بێگومان بەرهەمی هاوبەشــی هەموو کوردانە لە
هەر کوێیەک بن .دنیای کوردی چ لە باشــوور و چ
لە ڕۆژهەاڵت و تەنانەت باکووریش لێکچوونیان هەیە
و دەکرێت لە خوێندەوەی شوێنێکیانەوە بە هەندێک
خەسڵەتی شوێنەکانی دیش بگەیت .بەاڵم بێگومان
جیاوازیش هەیە .باشوور لە دۆخی حوکمڕانیی هێزە
کوردییەکانــدا دەژی و لە دنیایەکی تەواو جیاواز لە
پارچەکانی تری کوردستان دەژی .هێزە کوردییەکان
لــە حوکمڕانیدا هەمان ئەو هێزانە نین کە لە شــاخ
بوون .دەسەاڵت و ئیمتیازەکانی بڕێکی زۆر لە ئاکار
و ئەخالقی ئەم هێزانە دەگۆڕێت لە کەسانێکەوە کە
ئامادەبــوون گیانان لەپێناوی ئازادیی خەڵکدا بەخت
بکــەن ،دەبن بــە هێزگەلێک کە ئامــادەن هەموو
شتێک بکەنە قوربانیی بەرژەوەندیی تایبەتیی خۆیان.
زۆرێک لە هەوڵی هاوڕێیانی ڕەهەند هەوڵدان بوو بۆ
ڕەخنەکردن و خوێندنەوەی ئەم ئاکارانەی بەســەر
هێزە کوردییەکاندا هاتبوو.

ئێــوە پەیوەندیــی کوردبــوون و
عێراقیبوون چۆن لێک دەدەنەوە؟ ئایا وێکچوونێک
لەنێوان کوردبوون و ئێرانیبووندا دەبینن؟
هیــچ گومانــی تیــا نییە عێــراق لە
سەرەتای دروســت بوونییەوە و تا ئەم
دوایییانەش دەوڵەتێک نەبوو جێگەی
کــوردی تیــا بێتــەوە .لــە ســەردەمی حیزبێکی
ناسیۆنالیســتانەی تونــدڕەوی وەک بەعســدا ،هیچ
گەلێکی دی جگە لە عەرەب نەبوو ،هەشبووایە هیچ
نەبوو ،جگە لە برایەکی بچووکی زۆرینە .لە بەرنامەی
ئــەم حیزبــەدا نەخشــەی واڵتی عەرەبــی هەموو
کوردستانی باشــووری دەگرتەوە و وەک بەشێک لە
واڵتی عەرەبی پێناسە دەکرا .عێراق هەرگیز نەبوو بە
ســەقفێک کە نەتەوەکانی ناوەوەی لەناو خۆیدا کۆ

بکاتەوە .من وەک خۆم هەرگیز هەستی عێراقیبوونم
نەبووە و هەمیشــە هەستم کردووە عێراقیبوون هیچ
نییە جگە لە عەرەبی بــوون .واتە بۆ ئەوەی عێراقی
بین ،دەبێت عەرەب بین ،دەنا یان وەک دوژمن یان
وەک ئەگــەری بوون بە دوژمن تەماشــا دەکرێین.
بەاڵم لە دوای ڕووخانی ڕژێمی بەعســەوە هەوڵێک
هەیە بۆ ئەوەی عێراق ببێتە سەقفێک بۆ هەموو ئەو
نەتەوانەی تیــای دەژیــن .پێکەوەژیانێک کە هیچ
نەتەوەیــەک مافــی ئەوی دی پێشــێل نــەکات.
دەســتووری عێــراق هەوڵێکــە بــۆ بنیاتنــان و
دروســتکردنی عێراقێکی نوێ کــە جێگەی هەموو
گەلەکانــی تیا ببێتەوە .بەاڵم ئەوەی لەســەر کاغەز
نووســراوە ،شــتێکە و ئەو هێزە سیاســییانەش کە
ئامادەیییــان لە شــانۆی سیاســیی عێراقدا هەیە،
شتێکی دیکەیە .زۆرێک لەم هێزە سیاسییانە دوورن
لــە جیهانــی پێکەوەژیــان و دێمۆکراتییانــەی لە
دەســتووردا باس کراوە .بگرە ئــەم هێزانە هیچیان
ناڕازیبوونی خۆیان لەم دەســتوورە ناشــارنەوە و بە
دەنگی بەرز ڕایدەگەیەنن .هێشتا دەنگی شۆڤێنییانە
لــەم هێزانەدا ماوە و بە دەنگــی بەرز دژایەتییان بۆ
مافەکانی کــورد ڕادەگەیەنن و نایشــارنەوە .هەموو
شتەکان دەڵێن گەر هەل و دەرفەتی گونجاو بۆ ئەم
دەنگ و هێزانە بڕەخســێت ،لە هەمــوو ئەم مافانە
هەڵدەگەڕێنــەوە کــە لــە دەســتووری عێراقدا بە
کــوردەکان دراوە .لەبەر ئــەوە وەک خۆم بڕوام وایە
هەســتی عێراقیبوون یەکجار کزە و ئــەم دەوڵەتە
کارێکی زۆری لەپێشــە بۆ ئــەوەی گەلەکانی ناوی
هەست بکەن بەڕاستی واڵتی خۆیانە.
بەاڵم لە ئێراندا دۆخەکە کەمێک جیاوازە .کوردەکان
لە ئێراندا زۆرتر کێشــەی مافی سیاســییان هەیە،
بەاڵم وەک گەل و نەتەوەیەک نکۆڵییان ڵێ ناکرێت.
هەرگیــز جوگرافیای سیاســیی کوردســتان وەک
موڵکــی فارس پێناســە نەکراوە و نەناســراوە .بگرە
لەبنەڕەتدا ئێران وەک موڵکی نەتەوەیەکی دیاریکراو
ئەژمار نەکراوە(وەک لە عێراقدا کە وەک سەرزەمینی
عەرەب پێناسە کراوە) .کوردەکان لە ئێراندا لە بوونی
کلتووری خۆیان قەدەعە نەکراون و بگرە بەشێک لەو
کلتوورەیان ئازادانە پاراستووە .تەنانەت لەناو کۆماری
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ئیســامیدا کە هەســتیارە بەرانبەر بــە پەیوەندیی
ژن و پیــاو لەناو فەزای گشــتیدا ،هەرگیز نەیتوانی
و (ڕەنگە نەشیوســتبێت) هەندێک نەریتی کوردی
قەدەغە بکات کە دەشێت لەگەڵ یاساکانی کۆماری
ئیسالمیدا نەیەنەوە (بۆ نموونە ڕەشبەڵەک لە بۆنە و
یادەکاندا) .تەنانەت لە ڕێککەوتننامەی جەزائیردا کە
لەنێوان عێراق و ئێرانی ســەردەمی شادا ئیمزا کرا،
بەندێک هەبوو کە هەردوو ال نزیکی  ٣٠کیلومەتریی
سەرســنوور ،هیچ گوندێکی کوردی ناهێڵن .عێراق
لــەالی خۆیەوە ئەو بەندەی جێبەجێ کرد و زۆرێک
لە گوندەکانی سەرســنووری ڕاگواســت ،لەکاتێکدا
ئێران ئەم کارەی ئەنجام نەدا و گوندەکانی بەدســت
لێنەدراوی هێشتەوە .لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت هیچ
پڕۆســەیەک نییە کە بتوانین نــاوی بنێین بەفارس
کــردن .لەکاتێکدا لــە عێراقدا بەچڕی پڕۆســەی
بەعەرەب کردنی شــارە کوردییــەکان پیادە دەکرا.
زۆرێک لەم هۆکارانە وایکردووە هەســتی ئێرانیبوون
الی زۆرێک لە کوردانی ڕۆژهەاڵت زیاتر لە هەستی
عێراقیبوون لە باشوور ئامادە بێت.

کاریگەریی کولتووری ئێران لەســەر
باشووری کوردســتان چۆن دەبینن؟ بۆ هەست
دەکــرێ لەو پارچەیــە خەڵــک ئینتیمایەکی
ئەوتۆیــان بۆ کولتووری عــەرەب و تورک نییە،
بەاڵم هەســت بە نزیکایەتییەکی زیاتر لەگەڵ
کولتووری فارس/ئێرانی دەکەن؟
هۆی ســەرەکی ئەوەیە ئاشــنابوون بە
زمانی فارســی زۆر زیاترە لە ئاشنابوون
بە زمانی تورکــی .زۆرێک لە کوردانی
باشــوور بەهۆی نزیکییــان لە ئێرانــەوە و زۆر جار
بەهۆی ئاوارەبوونی بەشێکی زۆریان لە ئێران ،زمانی
فارسی فێربوون و لەم ڕێگەیەشەوە ئاشنای کتێبخانە
و هونــەری ئێرانــی بــوون .کاریگەریــی هەندێک
هونەرمەندی ئێرانی لەســەر کوردانی باشــوور زۆر
بەرچاوە .هەر لە مردنی شەجەریاندا دەتوانی هەست
بــەوە بکەیــت ،ڕەنگــە کوردانی باشــوور هێندە و
زیاتریــش لــە کوردانــی ڕۆژهــەاڵت بــە هەواڵی
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کۆچیدواییــی شــەجەریان خەمبــار بــوون .هەر
تەماشای توڕە کۆمەاڵیەتییەکانی ئەو ڕۆژە بکەیت کە
شەجەریانی تیایدا کۆچیدوایی کرد ،دەتوانی هەست
بــە کاریگەریی ئەم هونەرمەندە لەســەر زۆر کەس
بکەیــت .لــە هەشــتاکاندا دەنــگ و گۆرانییەکانی
داریــوش یادەوەریی زۆرێک لە نەوەی هەشــتاکانی
پێک دەهێنــا و ئەوەش وایکــردووە تا هەنووکەش
الیەنگرانی دەنگی ئەم هونەرمەندە لە باشوور ،ڕەنگە
لــە ڕۆژهەاڵت زیاتــر بێت .ئەمە ســەرباری ئەوەی
کتێبخانــەی ئێرانــی کە ڕەنگــە بتوانیــن بڵێین
چاالکترین کتێبخانەی وەرگێڕان لە ناوچەکەیە ،بووە
ســەرچاوەیەکی گەورە بــۆ زوربەی نووســەران و
خوێندەوارانی باشوور.
بەاڵم دیارە کاریگەریی کلتووری عەرەبیش لەســەر
باشــوور هێندەی ئێران گــەورە بــووە ،زۆرێک لە
کوردانی باشــوور لەژێر کاریگەریی هونەر و ئەدەب
و تەنانەت فکری سیاســیی عەرەبیــدان .بگرە من
هەســت دەکەم سەرچاوەی سەرەکیی ناسیۆنالیزمی
کوردی ،ناســیۆنالیزمی عەرەبی بووە ،ئەدەبیاتی ئەم
ناسیۆنالیزمە کاریگەریی گەورەی لەسەر دنیابینی و
بۆچوونی سیاسیی کوردانی باشوور داناوە.

ڕەخنــەی ڕۆشــنبیرانی باشــوور لە
دەســەاڵتی کوردســتان هەندێک جار ئەوانی
لەگەڵ بۆچوونی حیزبە ئیسالمییەکان هاودەنگ
کــردووە .ئایا ئەم دۆخە لــە ڕەخنەی هەندێک
لە چەپەکان لە دنیای ســەرمایەداری ناچێ کە
تیایدا پشتیوانی لە بەرەی ئیسالمی دژە ڕۆژئاوا
دەکەن؟
هەســت دەکــەم ئەم بۆچونە راســت
نەبێت ،هەســت دەکەم ڕاستتر ئەوەیە
بڵێیــن دۆخــی نالەبــاری سیاســیی
کوردســتان و کەموکــووڕی و نادادپەروەریــی
بەڕێوبەرایەتیی سیاســیی کوردستانی باشوور هێندە
دزێو و ناشیرین و بەرچاوە ،کە هەموو بەرەی ناڕازی
بەم حوکمڕانییە لەســەری تەبان ،لە ئیسالمییەوە بۆ
عەلمانی ،لە کۆمۆنیســتەکانەوە بــۆ دینییەکان .لە
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ڕووداوەکانی  ١٧شــوباتدا عەلمانی و ئیسالمییەکان
پێکەوە دەنگی ناڕازییان بەرز کردەوە .لە مینبەرەکانی
 ١٧شــوباتدا هــاوڕێ کۆمۆنیســتەکان و هــاوڕێ
دینییــەکان دوا بــە دوای یــەک وتاریــان دەدا و
هەردووش لەسەر ئەوە کۆک بوون کە ئەم سیستەمە
حوکمڕانییە بەدە و پێویستی بە دەستکاریی بنەڕەتی
هەیــە .ئەزموونــی هەرێمــی کوردســتان هێندە
کەموکووڕی تێدایە کە هەمووانی لەسەر ئەوە کۆک
کردووە کە کاری یەکەم و لەپێشینە چاککردنی ئەم
سیســتەمە نادادپەروەرەیە کە هێزە کوردییەکان لە
باشوور دروستیان کردووە.

پێتان وا نییە ئیســامی سیاسی لە
ئیستای باشــووری کوردســتان زۆر لە جاران
بەهێزتر بووە؟
ئیســامی سیاسی لە کوردستاندا لەژێر
فشــارێکی گەورەی دەسەاڵتدایە ،بەاڵم
ئیسالمی سەلەفی بەپێچەوانەوە لەالیەن
دەسەاڵتەوە ڕێگەی بۆ خۆش کراوە و ئەم ئیسالمییە
سەلەفییەش لە ئیســامی سیاسی زیاتر لەبرەودایە.
دەســەاڵتدارانی کوردســتان مینبەرێکی زۆریان بەم
جۆرە ئیسالمییانە داوە و کەناڵ و ئیمکانییاتی زۆریان
خراوەتە بەردەست ،بیرۆکەی ساویلکانەی دەسەاڵت
ئەوەیــە کە ئەم ئیســامییە ســەلەفییە بۆ دژایەتی
لەگەڵ ئیســامی سیاسی بەکار دێنێت .بڕوایان وایە
ئیســامی ســەلەفی بەنــاوی ئــەوەی الیەنگــری
دەســەاڵتن ،دەتوانن ڕێگری لە ئیســامی سیاسی
بکەن .بەاڵم بێئــاگان لەوەی هەمیشــە توندڕەوی
ئیسالمی سیاسی لەم قوتابخانە سەلەفییەوە لەدایک
دەبێت .ئیســامی سیاسی لە کوردستاندا ڕێگری ڵێ
دەکرێت ،بەاڵم ئیسالمی سەلەفی پشتگیری دەکرێت
و لەبرەودایە .ئەم ئیســامییە سەلەفییە لەشکرێکی
گــەورەی کەســانی دینیــی داخراوی پــڕ لە ڕق و
کینەیان دروست کردووە کە بە شێوەیەکی زۆر دزێو
و ناشــیرین پەالمــاری هەموو ئەو کــەس و هێزانە
دەدەن کە بــە بڕوای ئەوان لەگەڵ دیندا ناگونجێت.
هێزێکن کە بە ئاســانی تەکفیــری هەموو کەس و

الیەنێک دەکەن کە بەدڵیان نییە و بە شــێوەیەکی
زۆر دڵڕەقانە و ئاســت نزم هێرشی ناشیرین بۆ سەر
هەموو شــتێک دەکەن کە لەگەڵ زەوق و دنیابینیی
ئەواندا ناگونجێت .ئیسالمی سیاسی هێزێکە بەشدار
لە پڕۆسەی سیاسیدا و پێی وایە دەکرێت لە ڕێگەی
هەڵبژاردن و قەبوڵکردنی فرەیییەوە ،بە دەســەاڵت
بگات ،لەکاتێکدا ئیسالمی سەلەفی پشتگریی وەلیی
ئەمر دەکــەن و هەموو ناکۆکییــەک لەگەڵ وەلیی
ئەمردا بە دابەشکردن و بیدعە و الڕێ دەزانن .بەاڵم
کۆمەڵگایەک دروســت دەکــەن یەک ڕەنگ و یەک
دەنگ و بە هیچ شێوەیەک قەبوڵی جیاوازی و فرەیی
ناکات.

ئایــا لە ڕوانگەی ئێــوەوە دەکرێ لە
چوارچێــوەی تیۆرییەکانی دژەکۆلۆنیالیســتی
و پۆســت کۆلۆنیالیستیدا ،پرســی کورد لێک
بدەینەوە و شەنوکەوی بکەین؟
لەو کەسانەم بڕوام بەو تیۆرانە نییە کە
بــۆ هەموو شــوێن و هەمــوو کاتێک
دەســت دەدەن .بگرە بــڕوام وایە ئەو
تیۆرانە دەشــێت بەو گریمانانەی دروستی دەکەن،
ببنە هۆی نەبینینی کێشە و ئاڵۆزییە ڕاستەقینەکانی
کۆمەڵــگا .خوێنــدەوەی کێشــەکانی هەنووکــەی
کۆمەڵــگای کوردی لە ڕوانگــەی دوالیزمی ڕۆژئاوا/
ڕۆژهەاڵت ،من /ئەوی دی ڕەنگە زۆر ڕەهندی ژیانی
ناوخــۆی کۆمەڵگاکانمــان لێ ون بــکات .بینین و
خوێنــدەوەی جیهانیــی خۆمــان وەک ســێبەر و
دەرهاویشتەی جیهانی دەرەوە زۆر بە وردبین نازانم.
دیارە هیچ گومانی تیا نییە ئەم جۆرە ڕوانینە ڕەنگە
هەندێک الیەنمان بۆ ڕوون بکاتەوە ،بەاڵم بێگومان
هەمــوو ئاڵۆزی و گرفتەکانی نــاو کۆمەڵگاکەمان بۆ
ئاشــکرا ناکات .بگرە هەست دەکەم زیادەڕەوی لەم
ڕوانینەدا دەبێتە هۆی ئەوەی بەشێکی زۆر لە کێشە
ڕاســتەقینەکان نەبینیــن و بگــرە بکــەر و هۆیە
ســەرەکییەکانی کێشــەکان دەرەکی بکەین و ،بەم
شێوەیەش بەرپرسیاری بکەرە ڕاستەقینەکانی هۆی
سەرەکیی کێشەکان ڕزگار بکەین.
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وەرگێڕان

گۆڕی ونبووی شێخ سەعید:

*

پێکهاتە کوردییەکانی یادەوەری ،شوێن و سەروەری لە تورکیە
هوشیار ئۆزسۆی
و :برایم ساڵحڕاد

زاڵم پاش مردنی دەسەاڵتدارییەتی
نامێنــێ ،شـــــــەهید دەمرێ و
دەســەاڵتدارییەتیتییەکەی دەست
پێ دەکات
سۆرن کیرکەگۆرد

٢٨ی ژوئەنــی ١٩٢٥ی زایینــی ،ئاخرین
ڕۆژی شــێخ ســەعید و  ٤٦کەسی دیکە لە
هاوڕێکانی ،لــە نێو ســلوولەکانی زیندانی
دیاربەکــردا بوو ]١[.ســوپای جمهوریی تازە
دامەزراوی تورکیە ،ئەو شۆڕش و ڕاپەڕینەیان
بە تووندی سەرکوت کردبوو ،کە ئەوان واتە
شێخ سەعید و هاوڕییانی لە مانگی فێبریوەریدا
دەستیان پێ کردبوو .پاش دەورەیەکی یەک
مانگە لە موحاکەمەیەکی تاقەتپڕوکێن ،قازیی
دادگای بەناو ســەربەخۆیی (ئەو دادگایانەی
پــاش ئیســتقاللی تورکیــە دامەزرابوون-
وەرگێر) ،هەمان بەرەبەیان حوکمی دادگای
ڕاگەیاندبــوو .بەوحاڵــەش ،هەر لە پێشــدا
هەندێک نیشــانە ســەبارەت بە سروشت و
چۆنیەتــی دادگاکــە لە گۆڕی دابــوون .بە
گوێرەی ئــەو هەوااڵنەی دەگەیشــتن ،هەر
لە پێشــدا ،دار و پەتەکان ئامادە کرابوون و
لــە جێگایەک داندرابوون .هەر بەو جۆرە ،لە
کاتێکدا ئەندامانــی دادگا و زیندانییەکان لە
ژووری دادگادا خەریکی دانیشــتن لەســەر
جێگاکانی خۆیــان بــوون ،دەنگی چەکوچ
و مشــاریش لە داغ کاپیــەوە دەهاتە گوێ.
قــازی بە دەنگێكی نزم و میکانیکی بڕیاری
دادگای خوێندەوە .ســازکردن و چەقاندنی
سێدارەکان لە پاشنێوەڕۆدا تەواوبوو .هەروەها
دادگایەکی دیکەی بەرزیش بۆ کاربەدەستانی
تورکیە پێک هــات وجێگاکەی لە بەرانبەر
ســێدارەکانەوە دیاری کرا تــا بتوانن لەوێوە
سەیری بەرێوەچوونی ئیعدامەکان بکەن.
پاش خوێندنــەوەی بڕیارەکە ،شــێخ و
هاوڕێکانی بــە زەنجیرکــراوی گەڕێنرانەوە
نێــو ســلوولە ئینفرادییەکانیــان و لەوێ بۆ
دواجــار نوێژی ئێوارەیان کرد .دواتر شــێخ
وەسیەتنامەی خۆی نووســی .لەوێدا داوای
گۆڕێکی بۆخۆی و گێرانەوەی ئەو سەروەت

و ســامانە بۆمنداڵەکانی کردبوو کە پێشــتر
دەستی بەرســەردا گیرابوو ]٢[.زۆری نەکێشا
گاردی پاســەوانی زیندان ،زیندانییەکانیان
لە ســلوولەکانی خۆیان هێنانەدەرو پێکەوە
لە یــەک زەنجیریــان کردن .لــە کاتێکدا
کە بەوجۆرە بە شــەقامە چۆڵەکانی شــاردا
تێدەپەڕیــن ،دەنگــی زەنجیری دەســت و
قاچیان ،بێدەنگیی نیوەشــەوی دەشــکاند.
کاتێک گەیشــتنە شــوێنی ســێدارەکان،
فەرماندار میســات بەگ  ،فەرماندە مورسل
پاشا ،ئەندامانی دادگا ،دووکەس لە نوێنەرانی
شــار و باقی کاربەدەســتان و بنەماڵەکانیان
بە پێی پڕۆتۆکۆڵ لە پێشــدا لەو شوێنە کە
بۆ دادگای بەرز دیاری کرابوو ،دانیشــتبوون.
لەوێ شیخ وەستا و بە بزەیەکی پڕ لە ئازارەوە،
ڕووی کردە عەلی ســائیب ،کە بۆخۆی کورد
بــوو و یەکێک لە ئەندامانی دادگابوو ،گوتی:
"من تۆم خۆش دەویســت ،بەاڵم باش بزانە
لە ڕۆژی قیامەتدا تەرازووی حەق و عەداڵەت
[]٣
دادەنێین".
دواتــر لەداردانی زیندانیەکان دەســتی
پێ کرد و لەگەڵ هاواری شــادی و خۆشی
تەماشاچیەکاندا ،بۆ چەند سەعات لەو شوێنەی
کــە ئەمڕۆ لــە دیاربەکردا پێــی دەگوترێ
مەیدانی داغ کاپی ،درێژەی کێشا .تەرمەکان
تا نیوەڕۆی ڕۆژی دوایی هەربەهەڵواســراوی
لەوێ مابوونەوە تا ئەو کاتەی کە سەربازەکان
جەنازەکانیــان هێنایەخــوار و بردیاننە نێو
چاڵێک کــە دەکەوتە نزیکی ئــەوێ .لەوێ
تەرمەکانیان هاویشتنە سەر یەک و سمیت و
بیتۆنیان بەسەردا کردن .چاڵەکەیان پڕکرد لە
زبڵ وپیسایی .شوێنی ئەو گڵگۆیە لەودەمەوە
تا ئێستا وەک ڕازێک ماوەتەوە.
رۆژی ٢٨ی ژووئەنی ســاڵی  ،٢٠١٠لە
هەشتاو پێنجەمین ساڵڕۆژی لە سێدارەدانی
شــێخدا ،بە هەزاران کورد دەگەڵ ئەندامانی
بنەماڵەکــەی هەوڵیــان دا ڕێورەســمێکی
تایبەتی بۆ یاد و بیرەوەریی شێخ لە مەیدانی
داغ کاپیــدا بەڕێوە بەرن .لــەو پێوەندییەدا
داوایــان لە دەوڵەتــی تورکیــە کردبوو کە
شوێنی ڕاســتەقینەی گۆڕەکەیان پێ نیشان
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بدات .کەچــی فەرمانداری شــار پێکهێنان
و بەرێوەبردنــی ڕێورەســمێکی ئەوتــۆی
قەدەغەکردو دەســتووری بــە پۆلیس دا کە
هەرچەشــنە کۆبوونەوەیەکی لەو چەشــنە
قەدەغــە بکا و ئەوانە بگــرێ و باڵوەیان پێ
بــکات کە ڕوو لەو مەیدانــە دەکەن .هەمان
شەو یەکێک لە نەوەکانی شێخ لە وتووێژێکی
تەلەفزیۆنیدا ســەبارەت بــە قەدەغەکردنی
ڕێوڕەســمەکە ڕەخنەی لــە دەوڵەت گرت
و گوتــی ":ئێمە تــا دۆزینــەوەی گڵکۆکە
درێژە بە تێکۆشــانی خۆمان دەدەین .پاش
تێپەرینی ئەو هەموو ســاڵە بۆ هێشتاش لە
مردووەکانی ئێمە دەترســن؟ ئەو سزادان و
[]٤
دوژمنایەتییەکەی تەواو دەبێ؟"
ئەو شــەوە لە کاتی گوێگرتن لەو قسانە
لــە تەلەفزیۆندا وەبیری ئــەو وتەیەی واڵتیر
بنیامین کەوتم کە لە تێزەکانیدا ســەبارەت
بە فەلسەفەی ماتریالیزمی مێژوویی دەڵێت:
"تەنیا ئەو مێژوونووسە دەتوانێ چرای هیوا و
ئومێد لە ڕابردوودا هەڵبکا کە بە قووڵی بڕوای
بەوە هەبێت کە ئەگەر دوژمن سەربکەوێت،
[]5
تەنانەت مردووەکانیش ساڵمەت دەرناچن"
جەختکردنــەوەی ســەرەتایی" تەنانــەت
مردەوەکانیش"[.]6
ئەو شــتەی کە ئیلهام دەدات بەو وتارە
ئەوەیــە کە :لە مێــژووی کــورد ،تورک و
ڕۆژئاوادا ،ئەوەی تا ئێستا سەبارەت بە شۆڕش
و ڕاپەرین نووســراوە ،ئەو "دوژمنایەتییە"ی
دوای مردنەکــە بەرانبەر شــێخ ســەعید و
هاورێکانی کراوە بێ وێنەیە ،یا لێکۆڵینەوەی
لەســەر نەکــراوە .مێژوونووســانی کورد و
ڕڕۆژئاوایی بە شێوەیەکی ئاسایی جەختیان
لەسەر هەلومەرجی کۆمەاڵیەتی ،ئیدئۆلۆژی،
سیاسی و مەبەستەکانی دیکەی ئەکتەرەکان
کــردووە و وەک یەکەمیــن دژکــردەوەی
ناسیۆنالیســتیی کوردی بەدژی سیاســەتی
ئاســیمێلەکردن و تواندنــەوەی فەرهەنگیی
جمهوریــی تورکیــەی نوێ ،لە شــۆڕش و
ڕاپەرینەکان دواون .تا ئێســتا ،دیســکۆرس
یا گوفتمانی زاڵ لە مێژوونووســی تورکیەدا،
هەمیشــە ئەوە بووە کە حاشــا لــە ئاوات و
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ئــارەزووە ناسیۆنالیســتییەکانی کورد وەک
فاکتۆرێکی ئەو ڕاپەرینانە بکات .بەڵگەیان بۆ
ئەوە هێناوەتەوە کە ئەو شۆڕشانە بریتی بوون
لە دژایەتییەکــی "دواکەوتووانەی فیئۆداڵی"
لەگەڵ پڕۆژەی "شۆڕشگێرانە"ی جمهوری بۆ
هێنانی شارســتانیەت و تەمەدوون بۆ شەرق
(هەرێمی کوردســتان) .سەرەڕای ئەوەی کە
ئەو لێکدانەوەیە بۆخۆی پڕ لە ناتەباییە ،دوو
مەسەلەی گرنگ و چارەنوسسازیش هەن کە
بە ئەنــدازەی یەکتر لەو ڕیوایەتە مێژووییەدا
لەبیرکراون یا دیار نین .یەکەم ،ئەوە یەکەمین
ڕاپەریــن و شۆڕشــی جەماوەریی کوردە کە
هەموو ڕێبەرەکانی ئێعدام کراون و پاشانیش
گۆڕێکی دیاریکراویشیان پێ ڕەوا نەدیتوون.
لــە ڕابــردوودا هیچ جــۆرە ســزایەکی لەو
چەشــنە نەبینراوە ]7[.دووهەم ،هەرچەند ئەو
مێژوو گێڕانەوەیە ،لە سێدارەدانی شێخ وەک
کۆتاییی ســەرهەڵدانی ڕاپەڕینێکی تێکشکاو
دادەنێ ،بــەاڵم خەبات و مەرگی شــێخ لە
فەرهەنگی خەڵک و کولتوری ناوچەکە و یاد
و بیرەوەریی سیاســیی بزووتنەوەی کوردا بە
کۆتایی پرســەکە لە قەڵەم نادرێ .ڕاست بە
پێچەوانەوە ،شێخ و گۆڕی ونبووی و میراتە
ئەفســانەییەکەی وەک داســتانێکی تــەواو
نەکراو بۆ هەمیشە لە کوردستاندا دەمێنێتەوە
و بە شێوەیەکی بەردەوام شکڵ و هێز و گوڕ
و تیــن بە خەباتی کورد بۆ دادپەروەری ،بە
ڕەسمی ناســران و سەروەری و سەربەخۆیی
دەبەخشێ .بە لەبەرچاوگرتنیلەبەرچاوگرتنی
ئــەو دوژمنایەتییەی دوای مەرگیش دەگەڵ
میراتی زیندووی شــێخ ســەعید کراوە ،ئەو
وتارە ئــەو شــێوازە جۆراوجۆرانە دەخاتە
بەربــاس کە چۆن لە ڕێــگای ئەوانەوە ،ئەو
شــۆڕش و ڕاپەڕینانە لە یــاد و بیرەوەریی
خەڵکی ناوچەکە و لە دیسکۆرســی مێژووی
ڕۆژئــاوا ،تورک و کــورددا بە شــێوەیەکی
جیاواز شــکڵیان گرتووە .بۆ ئەو مەبەستە لە
ســەرەتادا شێخ و میراتی شــێخی نەمر لە
حیکایەت و داستان و چیرۆکە شەفاهیەکانی
خەڵکی ناوچەکەدا ،بە تایبەت لە داســتان و
حیکایەتە کوردییەکانــدا دەخەینە بەرباس
ساڵی بیست و چوارەم
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و لێکۆڵینــەوە .بەتایبــەت ئەو داســتان و
چیرۆکانەی کە لە الیەن مێژووی نوسراوەوە
بە ســەرچاوەی "ناموعتەبەر" دادەنرێن .ئەو
داستانانەی کە تاڕادەیەک بەهۆی ئەوەی کە
لە مێژوودا جێگایەکیان پێ نەدراوە ،فۆرم و
نێوەرۆکێکی ئەفســانەییان بە خۆوە گرتووە.
پاشــان بە کورتی ئەوە ڕوون دەکەمەوە کە
چۆن ڕیوایەتی ڕەسمیی تورکیە و ڕۆژئاوا بە
شێوەیەکی زانستی وەک ڕووداوێکی مێژوویی
تەماشایی ئەو ڕاپەرینەیان کردووە .دواتریش
لەبەر ڕووناکایی پێشکەوتنە سیاسیەکانی ئەو
ســێ دەیەی دواییدا ،ئەو ڕیوایەت یا نوسخە
جیاوازە شی دەکەمەوە کە بزووتنەوەی کورد
لە ڕووداوەکەی هەیە .لــە لێکۆڵینەوەکەمدا
باس لــەوە دەکەم کە لــە کاتێکدا زۆربەی
ئەو بابەتانــەی کە وەک مێژووی نووســراو
لــە ڕووداوەکــە دەدەوێــن ،ڕووداوکە وەک
ڕڕاپەرینێکی تێکشــکاو باس دەکەن کە لە
ڕابردوودا ســەریهەڵداوە و تەواو بووە ،کەچی
حیکایەت و چیرۆکە کوردییە زارەکییەکان،
بە شــێوەیەکی کاریگــەر ڕووداوەکە لەگەڵ
"ئێســتا و ئێرە " لێک گرێ دەدەن و زۆر
جــار چیرۆکێکی مەســیح ئاســا لە دەوری
کەســایەتی و خەبات و تێکۆشــانی شــێخ
ســەعید و گۆڕی ونبووی شــێخ دەگێڕنەوە.
لــە کاتێکدا مێژووە نووســراوەکان خەریکی
ئەوەن بزانن "بەڕاستی لە ڕابردوودا چ شتێک
ڕووی داوە" ،حیکایەت و داســتانە شەفاهی
و زارەکییــەکان ،لەجیاتی ئەوەی ڕووداوەکە
وەک شکان و تەسلیمبوون ببینن ،دەیانەوێ
گۆڕەپانی داغ کاپی بکەنە شوینێکی سیاسی
و مانابەخــش و لــەو ڕێگایەوە ناســنامەی
سەربەخۆیی کورد وەرگرنەوە و بە شێوەیەکی
سەمبۆڵیک ئەو بێ عەداڵەتییە ڕاست کەنەوە
کە لە مێژوودا کراوە.
یادەوەری ،شــوێن و سیاســەتەکانی
پێوەندییدار بە فەزاوە
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئەوەی ئــەو گڵکۆیانە
لە یــەک کاتدا بــە شــوێنەوارێکی زەمانی
و مەکانــی دادەنرێــن ،ئەو وتارە پشــت بە

ئەدەبیاتێک دەبەســتێت کە بیــرەوەرەی و
مێژوو لەالیەک ،لەگەڵ بیرەوەری ،شوێن و
فەزاو ناســنامە لەالیەکی دیکەوە لێک گرێ
دەدات .بۆیە باســێکی پڕ لە وەسوەسەیە بۆ"
یادەوەری" ی فەرهەنگی ،گشــتی و گەلی
یا "ڕابردووی ژێردەستەیی"[ . ]٨ئەوانە ئاماژە
بەو ناڕەزایەتییانە دەکەن کە لە سێ دەیەی
ڕابردوودا ،بەرانبەر بە مێژووی هێژمۆنیخواز و
ڕەسمی ،کە هەوڵی کۆنتڕۆڵکردن و لە قالبدانی
هەست و ئەزموونی ڕابردووی خەڵکیان داوە،
ڕاوەســتاونەتەوە .مێژوویەک کە جنسیەت،
ئیتنیســیتی و چینــە کۆمەاڵیەتییەکانی لە
ژێــر چەتری نەتەوە ،دەوڵەت و ســەرمایەدا
دەســتەبەندی کردوون .لەبەر ڕووناکایی ئەو
ڕەخنەیەدا ،ئیستا شتێکی ژیرانەیە کە بڵێین
مێژوونووسین بریتییە لە مەیدانی ملمالنێی
نێــوان گرووپە جۆراوجۆرە ناهاوســەنگەکان
و ئــەو دەنگانەی کــە دەکەونە چوارچیوەی
دەســەاڵتەوە ،کە هەرکامیان هەوڵ دەدەن
وێنە و نوسخەی تایبەت بە خۆیان لە ڕابردوو
تۆمار بکەن .لە بارودۆخێکی ئاوادا ،سیاسەتی
حافیزە و یــادەوەری شــوێن و مێدیایەکی
شایســتەیە بۆ چاوگێرانــەوە وپێداچوونەوە
بــە ڕابــردوو و گۆڕانکارییــە کۆمەاڵیەتی-
فەرهەنگی و سیاسیەکاندا .لە کاتێکدا کە ئەو
هەڵویســتە تەئید دەکەم ،هێشتاش دەتوانم
ئەوە وەک شــتێکی ناتەندروست ببینم کە
لــەو ڕۆمانتیزمــەدا یادەوەری بــە تووندی
بەرانبەر مێژوو دەوەســتێتەوە و دان بەوەدا
نانــێ کــە یــادەوەری وەک ڕێگایەک بۆ
بەرگری و بەربەرەکانی دەگەڵ مێژوو تێکەڵ
دەبێ .ئەرگیومێنتی ماریتا ستۆرکن بە ڕوونی
ئەوە دەردەخات:
یادەوەرییە شەخســییەکان ،یادەوەرییە
کولتورییــەکان و مێــژوو لــە ســنوور
وچوارچێوەیەکــی دیاریکــراودا نیــن .ئاخر
یــادەوەری و بابەتەکانی یادەوەری دەتوانن
لــە جێگایەکەوە بچنــە جێگایەکی دیکە و
مانا و کۆنتێکســتەکەیان بگــۆڕێ .کەواتە
هەندێک جار دەکرێ بیرەوەریی شەخســی
لە نێو مێــژوودا بگونجێنرێت و هەندێک لە
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توخمەکانــی یادەوەریــی کولتووری دەگەڵ
[]9
ڕیوایەتــە مێژووییــەکان هاوئاهەنگ بن.
هەرچەنــد من ڕەخنــەم لە تێگەیشــتنی
ڕۆمانتیکی لە جیاوازییەکانی نێوان ئەو دوانە
هەیــە ،بەوحاڵەش دەرخســتنی جیاوازییە
شــیکارییەکانی نێوان یادەوەری و مێژوو بە
کارێکی بەکەڵک و پڕبایەخ دەزانم .النی کەم
لەبەر ئەوەی لە کاتی پلەبەندیی لە نێوان ئەو
دووانەدا ،لە ڕووی نیهاد و دیسکۆرســەوە،
قورسایی بەالی دووەمیاندا دەشکێ .بۆنموونە،
وەک دواتر بە وردی ڕوونی دەکەمەوە ،ڕەنگە
یادەوەرییەکانــی خەڵکی ناوچەکە لە شــێخ
سەعید و میراتی ئەو ،بە پێی هەل ومەرجی
سیاسی و ئاڵوگۆڕەکان دەگەڵ بزووتنەوەی
کــورد ،تێکەڵ یا تێکەڵ نەبــن .بەوحاڵەش
پلەبەندیــی لە نێوان یادەوەریــی زارەکی و
مێژووی نوسراو ،بەشی زۆری مێژوونووسیی
کــورد پێک دێنێ کە بە شــک و گومانێکی
زۆرەوە سەیری خاتراتی شەفاهی دەکات ،بە
ناڕاســتی لەقەڵــم دەدا و دەیخاتە دەرەوەی
چوارچێوەی هەڵســەنگاندن و لێکۆڵینەوەوە.
ئاخر"بیــرەوەری" و" مێــژوو" النی کەم لە
ڕووی پێوەندییــان بە زەمــان و مەکانەوە،
لەیەکتر جیــاوازن ،ئەمەش بە نۆرەی خۆی
شــکڵ بە چۆنییەتی کارکرد و کاریگەریی
ئەوان دەدا .بە وتەی پییر نورا ،بیرەوەری
"هەمیشــە دیاردەیەکــی بیــل فعلە"
کــە پێوەندیــی ئێمــە لەگــەڵ زەمانــی
حاڵــی هەمیشــەیی لێــک گــرێ دەدات.
ئــەوە لــە کاتێکدایە کە مێــژوو بریتییە لە
بنیاتنانەوەیەکی سێکۆالر وفکری سەرلەنوێی
ڕابردوو بە شێوەیەکی ناتەواو( .ئەو شتەی کە
ئیتر نیە)[ ]10لە کاتێکدا کە بیرەوەری ڕابردوو
و داهاتوو لە "ئێرە و ئێســتادا" ،لەدەرەوەی
مەنتقی كرۆنۆلۆژییادا(،هاوشــێوەی چەمکی
زەمانی مەسیحایی واڵتەر بنیامیین) پێکەوە
دەبەستێتەوە .مێژوو النی کەم لە شکڵی زاڵی
خۆیدا ،لەسەر بنەمای سنووری دیاریکراوی
نێوان ڕابردوو و ئێســتا ،بە شــوێنهەڵگرتنی
خەتــی چوونە پێشــی هەرشــتێک کە لە
کاتێکی دیاری کراودا لەژێر لێکۆڵینەوەدایە،
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دەیەوێ دووهەمیان جیا بکاتەوە و یەکەمیان
بنیات بنێتەوە .ســتان یون یار گیلیز ،دەلێ
ئەگەر زەمانی ئیلیت( مێژوو) وەک خەتێکی
ڕاســت دەڕواتــە پێش ،زەمانــی خەڵک لە
بیرەوەریی زیندووی جەماوەردا (سەما دەکا)
و ( بــاز) دەدا" :نێوەرۆکی ژیان هەر لە یەک
حاڵدایە ،خەڵکی ئاسایی بۆ ڕاگرتنی ئێستا و
ڕابردوو ،پێویستیان بە ئارشیو و مۆنومێنت و
باڵەخانە مێژووییەکان و شوێنە دائیمییەکانی
پاراســتنی بیرەوەرییە نییە .ئاخر خەڵک بۆ
مەبەســتێکی لەو چەشنە پشت بە حافیزەی
زینــدوو دەبەســتن ]11[".ژمارەیەکــی زۆر
لێکۆڵینەوە ســەبارەت بە دیالێکتیکی نێوان
حافیزە و شوێن-زەمان ،لەو کارە بەرچاوانەی
کە لەواندا فەزا ]12[،و شوێنسازی وشوێنەکانی
یادەوەری بەرجەستە کراون ،کۆ کراونەتەوە.
[ ]13وەک کۆنتڕۆڵی فەزای شــوێنەوارەکانی
[]14
تەقینەوەی بۆمبی ئەتۆمی لە هێرۆشیما،
یا مانا پڕ لــە ناتەباییەکانی ئەو بینایانەی بۆ
ڕاگرتنی یاد و بیرەوەریی هولوکاست دروست
کراون ]15[.یا ملمالنێی دەســەاڵت لە فەزای
پڕۆژکانی ســەر لە نوێ دروســتکردنەوەی
شــار لە بەیروتی پاش شەڕدا ]16[،یا تێکدان
و وێران کردنی شــوێنە پیــرۆزەکان لە غانا
لەالیەن ئیستیعمارەوە[ ،]17یا ئەزموونەکانی
عــەرەب و یەهودییــەکان و یادەوەریــی
گوندێکــی وێرانکــراوی فەلەســتینی ]18[،یا
پاکسازیی فەزای گشتی لە ڕابردووی گرووپ
و دەستەو تاقمە ڕەگەزی و جنسییەتییەکان،
یا ژنــان و کرێکارانی شارنشــین لە ڕێگای
سیاســەتەکانی پاراســتنەوە لــە لــۆس
ئەنجلس .]19[،لێرەدا زۆربەی لێکۆڵەرەوەکان،
بــە ڕوونی کێشــە و ملمالنێکانــی نێو ئەو
شــوێنەوارانەیان بە درێژی بەیان کردوون.
لەوەش زیاتر چۆنیەتی هەڵســوکەوتی نێوان
حافیزە و فەزا و شــوێن و کارکردی ئەویان
لەســەر بەرهەمهێنانەوەی هێز ،دەســەاڵت
و دۆمینانــس ، ،زهنیــەت و بەرخــۆدان و
بەربەرەکانی ،نیشــان داوە .ئەوان ئەوەشیان
دەستنیشان کردووە کە دەسەاڵت داران ،لە
هەموو ئامڕازو ئیماکاناتێکی بەردەســتیان بۆ
ساڵی بیست و چوارەم

بەهاری 2722

بەرهەمهێنانی فەزایی ،بەمەبەستی کۆنتڕۆڵ،
ســڕینەوە ،کەم کردنەوە و بێ بایەخ کردن
و وەخۆگرتــن و ڕێکخســتنی بیــرەوەری
و یادەوەرییەکانــی خەڵــک و ڕابــردووی
ژێردەســتەکان بــەو جــۆرەی کەخۆیــان
دەیانــەوێ ،کەڵک وەردەگرن .یــا ڕێگریان
لێدەکەن کە هیچ شوێنەوارێک  ،لە پێوەندیی
دەگەڵ داواکانیــان یا تەســلیمبوونیان دا،
لەسەرشوێن -فەزا بەجێنەهێڵن .سڕینەوەی
شــوێنەوار و پاشــماوەکانی یادەوەرییەکانی
کوردەکان لە فەزا-شــوێن ،لــە تورکیەدا،
نموونەی سیاسەتێکی لەو چەشنەیە .بەاڵم
ســڕینەوەیەکی فەزایی یا وەخۆگرتنێکی لەو
جۆرە لەالیەن کاربەدەســتانەوە ،النیکەم بە
هۆی سروشــتی پێوەندییەکانی نێوان شوێن
و حافیزە یا شــوێن و بیــروەرەی ،هیچکات
کارێکــی هێندەش ئاســان نیــە .ئیدوارد
ئێس کەیســی لەو بڕوایەدایە کە بیرەوەریی
زیندوو"بە شــێوەیەکی سروشــتی ڕووی لە
شوێنە ،یان لە الیەن شــوێنەوە پشتیوانیی
لــێ دەکرێ ،کە بە شــێوەیەکی خودبەخود
پێوەندیی دەگەڵ شــوێن پەیــدا دەکات و
ئەو تایبەتمەندییانەی تێــدا دەبینێتەوە کە
بە قازانج و هاوتەریب لەگەڵ چاالکییەکانی
خــۆی دان"[ ]20پێر نــووڕاش هەر بەوجۆرە
ڕووناکایی دەخاتە ســەر ئــەوەی کە چۆن
یادەوەری"ڕەگی خۆی لە قواڵییدا دادەکوتێ"
و خۆی بــە فەزا-زەمانەوەو دەبەســتێتەوە،
کەچــی مێژوو خۆی بنیــات دەنێ و لەگەڵ
ئــەو ڕووداوە تایبەتییانە خۆی گرێ دەدا کە
لــە بەردەوامیی کاتدان ]21[.بە پشتبەســتن
بە کارەکانی ئێدوار ئێس کاســی و نیڵسۆن
گودمان [ ،]22کیس باســۆ لە لێکۆڵینەوەکانی
خۆی ســەبارەت بە یادەوەرییەکانی ڕۆژئاوا
لە شــوینەکان ،تێگەیشــتنێکی ورد و ڕوون
لە فەزاســازی وەک ئامڕازێــک بۆ بنیاتنانی
مێژووی مــرۆڤ و پەرەپێدانی داب و نەریت
و ناســنامە کۆمەاڵیەتییەکان ،بەدەســتەوە
دەدات:
شوێنســازی ڕیگایەکە بۆ دروستکردنی
خودی مێژوو ،ڕیگایەکە بۆ داهێنان و ئیبداعی

مێژوو ،ڕێگایەکە بۆ دروستکردنی نوسخە و
مۆدێلە بەرز و نموونەییەکان لەوەی کە "لێرە
چ ڕووی دا" ...ئەگەر شوێنســازی ڕێگایەکە
بۆ دروستکردنی ڕابردوو ،ئامرازێکی شیاوە بۆ
ئەنجامدانــی مێژووی مرۆڤ ،هەروەها ئەگەر
شوێنســازی ڕێگایەکە بۆ دروستکردنی داب
و نەریتە کۆمەاڵیەتییەکان ،لەو پڕۆســەیەدا
ڕێگایەکیشــە بۆشــکڵپێدان و ســازکردنی
ناســنامە تاکەکەســی و کۆمەاڵیەتییەکان.
بە واتایەک ئێمە لەو شــوێن و دونیایەداین
کــە لە زەینــی خۆمانــی دەخەیــن ،یانی
شــوێن و دونیایەک کە لــە خەیاڵمان دایە.
[( ]23جەختکردنــەوەی ئەســڵی) .بە وتەی
باســۆ پڕاکسیسی شوێنســازی لە پێوەندی
دەگــەڵ ژیانی ڕۆژانەو ســنگفرەوانی دا "لە
تەجەســومی مەکتەبی و فیرقەیی البراون...
دەتوانرێت "هەست"ی شوێن و مەکان وەک
ڕووداوێکی گشــتی تەماشــا بکرێت ،وەک
ڕیگایەکی ئاســایی بۆ پێوەندیگرتنی مرۆڤ
لەگەڵ دەوربەری خۆی و دۆزینەوەی بایەخ
[]24
و گرنگیی ئەوبابەتە ،بە حیساب بێت".
من پێم وایە ئەوە ئەو جۆرە کارلێککردنەی
نێــوان یادگــە و شــوێنە ،کــە هەوڵەکانی
دەســەاڵتداران بــۆ هۆمۆجینیزەکردن واتە-
وەک یەک لێکردن-ی شوێن و کات و بێ
نێوەرۆک کردنی ئەوان لە ڕیگای سڕینەوەی
هەر جۆرە فرەچەشــنی و دژە هێژمۆنییەک
لــە پراکســیس و شــێوەکانی خەیــاڵ و
یادەوەریدا ،الواز دەکات .زەبروزەنگی ڕێژیمە
ســەرکوتکەرەکان چەندەش بــە هێز بێت،
یادەوەرییــە کولتورییــەکان بە شــێویەکی
خەلالق و لێىڕاوانە ،ڕێگاکانی پەیوەستبوون
بــە داخوازەکان و شــوێنەکانەوە دەدۆزنەوە.
ئەوە لە کاتێکدایە کە مەکان و شــوێنەکان
بەردەوام بانگەواز بۆ بیرەوەرییەکان دەکەن و
بۆالی خۆیانیان بانگ دەکەن .ئەو پێوەندییە
دیالەکتیکییەی کە لە نێوان حافیزە و شوێنە
تایبەتییەکانــدا هەیە ،لەو داســتان و الوک
و حەیرانــە جۆراوجۆرانــەدا دەردەکەوێ کە
کوردەکان سەبارەت بە مەرگ و گۆڕی شیخ
ســەعید لە گۆڕەپانی داغ قاپیدا بەرهەمیان
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هێناون.
تا ئێستا لێکۆڵینەوەیەکی کەم سەبارەت
بە شــیکردنەوەی فەزایی لە کێشەی کورد،
گواســتنەوە و کۆچی زۆرەملــی کوردان و
نێشتەجێکردنەوەی سەرلەنوێی ئەوان ،وەک
موهەندســی و ڕێکار و میتــۆدی دەوڵەت-
نەتەوەی تورک لە کوردســتان ]25[،هەوڵ و
تێکۆشــانی کوردان بۆ ڕزگاری لە ســتەمی
ئیســتعماری و خۆگونجاندنــەوە لەگــەڵ
فەزای شــار لە دیاربەکر ]26[،یا ســتراتیژییە
کاتی و فەزاییەکانی عوســمانی و تورکیە بۆ
ئاوێتەکردنــی هەرێمی کوردســتان ،ئەنجام
دراون ]27[.گامبێتــی و یونگردن لە وتارێکی
هاوبەشــدا ،ڕەخنــە لە زۆربــەی ئەدەبیاتی
تورکیــە لــە پێوەندیی دەگەڵ مەســەلەی
کورددا بەهۆی "کاتسەنتەر"بوونیەوە دەگرن
و دەڵێن ئەو ئەدەبیاتــە بارودۆخی نالەباری
کــورد لە ڕێگای زاراوە مۆدێرنیســتییەکانی
وەک "دواکەوتوویی" یا " کەمایەسی" نیشان
دەدا و شوێنپێی ڕەوتی خەباتی کوردەکان"
لە سەرچاوەوە بۆ ئێستا هەڵدەگرێ"[ ]28ئەم
وتــارە لەبەر ڕووناکایی ئەو هەوڵە دەگمەن و
دیارانەی کە بــۆ بەفەزایی کردنی توێژینەوە
کوردییــەکان ئەنجــام دراون ،داســتان و
حیکایەتــە شــەفاهیە کوردییــەکان -کــە
سەبارەت بە شێخ ســەعید و میراتی ئەو لە
داغ کاپی بەرهەم هێنراون -هەڵدەسەنگێنێ.
بە شــێوەیەکی ســەمبۆڵیک لەو داستانانەدا
"هەستکردن بە شوێن" لە ڕووی فەرهەنگی
و سیاســییەوە ڕەنگی داوەتــەوە .ئەمەش لە
پراکتیــک و خەیاڵــدا وەک میتۆدێک بۆ"
خۆ بەخاوەنکردنی شــوێن و خاک یا زەوی"
[]29
دادەنرێ.
شێخ سەعید و راپەڕین
شێخ سەعید پیاوێکی پیر بوو کە لە نێوەڕاستی
دەیەی شەشەمی تەمەنیدا بوو.ناوبراو یەکێک
لە کەســایەتییە ســەرەکییەکانی تەریقەتی
نەقشــبەندی بوو[ -]30یەکێک لە ڕێبازەکانی
ئیســام لە کوردســتان -تا ســاڵی ،١٩٢٥
هیچ چاالکییەکی سیاســی لەشــێخ تۆمار
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نەکراوە ]31[.دەبێ بگوترێ کە حەسەن هوشیار
سێردی دەڵێ شێخ لە نیوان سااڵنی  ١٩٠٨تا
١٩٢٢دا ،پێوەندیی لەگەڵ هەندێک دەستە
و تاقم وڕێکخراوی ناسیۆنالیســتیی کورد لە
ئەســتامبووڵدا هەبووە ]32[.شــێخ لە گوندی
کوڵحیســاری هینس دەژیا .لــەو گوندەدا،
لە قوتابخانەکەی خۆیدا دەرســی دەگوتەوە.
ســەرەڕای ئەوەش بازرگانێکــی دەوڵەمەند
بــوو کــە توجارەتــی مەڕومااڵتــی دەگەڵ
بازرگانەکانی حەڵــەب دەکرد .لەوەش زیاتر
لە ڕووی مەزهەبییەوە نفوز و دەســەاڵتێکی
زۆری بەســەر جوغرافیایەکی بەرینی ناوچە
کوردییەکانی دەوروبەردا هەبوو .ئەو ناوچانەی
کە ئەمڕۆ بە ئوســتانەکانی ئەرزەڕۆم ،موش،
بینغۆل ،ئەالزیغ و دیاربەکر دەناسرێن.
سەرەتای کۆتاییی شێخ بەوە دەستی پێ
کرد کەناوبراو لە ئاخر و ئۆخری دیســامبری
ســاڵی ١٩٢٤دا گوندەکەیانی بەجێ هێشت.
ئێمە دەزانین کــە کاپتن خالید و زیا بەگ،
دوو کەس لە ڕێبەرانی دامەزرێنەری ،Azadi
لە کۆتایــی ١٩٢٤دا گیــران و بەهۆی ئەو
ڕۆڵەی کــە لە ڕاپەرێنــی Beytu¨s¸s¸ebap
(بیتالشــباب) دا هەیانبــوو ،لــە بتلیس
زیندانی کران .دەزانین لێرەدا لە شــێخیش
داوا کرابوو بەشدار بێ و شاهیدی بدات .ئەو
لە ٢٢ی دیســامبردا لە هێنس شاهیدی دا
و دە ڕۆژ دواتــر گوندەکــەی خۆیانی بەجێ
هێشــت .بە تێپەرین لە کانیە ڕەش ،ســی
ئاپاكچور ،دارا هینی و لیس بەرەوە ناوچەی
پیران ڕۆیشــت .لە یەکــەم ڕۆژی ئیقامەتی
شێخ لە پیران ،چەند ژاندرمەی تورک چوونە
الی شێخ و داوایان لێ کرد تا چەند کەسی
یاخییــان -کــە لە ڕێگای چوونی شــێخ بۆ
ناوچەی پیران دەگەڵی کەوتبوون -تەســلیم
بکات .شــێخ ئەوەی قبــووڵ نەکرد و گوتی
تەسلیم کردنی کەسانێک کە پەنایان بۆماڵی
تۆ هێناوە کارێکی پڕ لە شــەرم و شورەییە.
ژاندرمــەکان لەســەر داوای خۆیان ســوور
بوون .شەڕ دەســتی پێ کرد .ژاندرمەیەک
کــوژرا و دوو ژاندرمــەی دیکــەش بریندار
بوون .کوردەکان لــە ناوچەکانی دەوروبەردا،
ساڵی بیست و چوارەم
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تەقــەی ئــەو تفەنگانەیان کە لــە پیرانەوە
دەهاتنە بەرگوێ ،بە نیشانەی دەستپێکردنی
ڕاپەڕیــن لێک دایەوە .دواتر شــێخ وتی بەو
جۆرە بەبێ ئەوەی پــان و بەرنامەیەکی لە
پێشدا ئامادەکراو هەبووبێ ،بەبێ ئەوەی ئەو
کۆنتڕۆڵی بەســەردا هەبێ ،ڕاپەڕین دەستی
پێ کرد و پاشتر ناچار بوو ڕێبەرایەتییەکەی
[]33
بەدەستەوە بگرێ.
لە سێ حەوتووی سەرەتای ڕاپەڕینەکەدا،
هێــزە کوردییەکان یەک بــەدوای یەک ،لە
شەڕەکاندا ســەردەکەوتن .بەاڵم ئەو دەورانە
پڕ لە ســەرکەوتنە زۆری نەکێشا .لە کۆتایی
مانگــی فێبریوەریــدا ،شــێخ ڕووی کــردە
دیــار بەکــر .وێدەچێ لــە ڕۆژی دووهەمی
مانگــی مــارس دا ،یەکەم هێرش بۆســەر
دیاربەکر دەســتی پێ کرابێت .هەرچەند لە
شــەوی حەوتەمی مانگی مارسدا ،هێندێک
لە شــەڕکەرە کــوردەکان ،بە نێــو دااڵنی
دیوارەکانی دەوروبەری شاردا توانیان خۆیان
بخزێننە نێو شــار ،بەاڵم سەرەنجام هەموو
هەوڵەکان بۆ گرتنی شــار شکەستیان هێنا.
لەســەرەتای مانگی ئاپریلدا ،هێزێکی زۆری
تورکیە ڕەوانەی ناوچەکە کرا .تەنانەت پێش
ئەوەش هێزەکانی تورکیە دەســتیان کردبوو
بــە کۆنترۆڵکردنەوەی ئەو شــارو ناوچانەی
پێشــترلە ژێر کۆنترۆڵی هێزە کوردییەکاندا
بوون .بارودۆخێکی تاریک و ناخۆش لە گۆڕێدا
بوو .شێخ بڕیاری دا بەرەوە ڤارتۆ بکەوێتە ڕێ
تا بتوانێ لــە وێوە بەرەو ئێــران بڕوا .بەاڵم
لەســەر پردی عەبدولرەحمان پاشا ،لە نزیک
ڤارتــۆ ،بەیارمەتیی کاپن قاســم  -ئامۆزای
خالید بەگی سەرکردەی ئازادی کە زیندانی
کرابوو ،کە ئاوەڵزاوا و ڕاوێژکاری ســەربازیی
شــێخیش بوو -دەستگیرکرا .دەبێ بگوترێ
کە قاســم تەنانــەت پێــش ڕاپەڕینەکەش
زانیاریی ســەبارەت بە جموجۆڵەکانی شێخ
هەبوو .شێخ و چەند کەس لە دۆستەکانی بۆ
دیاربەکر ڕاگوێزران .باقی داســتانەکە ڕوونە.
دواتر تەنیا تەرمی شێخ شەمسەدینی فارقین
بۆ بەخاک ســپاردن تەسلیم کرایەوە .ڕەنگە
ئــەوەش لەبەر ئەوەبوو بێت کە لەســەرەتادا

ناوبراو فتوای بە دژی شــیخ ســەعید دابوو.
دیارە دواتر هەڵوێستی خۆی گۆڕیبوو.
لە نێوان ئەفسانەو مێژوودا ،داستانێکی
ناتەواو
بیندیکــت ئەندرســۆن دەڵــێ پێوەندیــی
بنیاتنەرانــەی نێوان ناسیۆنالیســم و مردن
پێوەندییەکــی بێ وێنەیە کــە نموونەیەکی
ڕاســتەقینەی وەک ئەومــان لــە ڕابردوودا
نیە ]34[.دیارە ئــەو ئەرگیومێنتە دەنگدانەوە
و دووبارەکردنەوەی بۆچوون و قســەکانی
جاک دیریدایە" :لە نێــوان ژیان و مردندا،
ناسیۆنالیســم وەک ئەزمونێکی لە بیرنەکراو،
فــەزای گونجــاو بۆ خــۆی پێــک دێنێ.
ناسیۆنالیســم ناتوانێ بەبــێ هەندێک ڕووح
[]35
یــا شــەبح ودێوەزمە وجــودی هەبێ"
ڕاســتییەکەی ئەوەیــە کــە داســتان و
ئەفســانەکانی پێوەندیــدار بــە گیانبازی و
خۆبەختکــردن ،گڵكۆی ســەربازە ونەکان،
ســەنگەر و شەڕگە و شوێن و یادگارییەکانی
پاڵەوانــان و قارەمانانی شــەڕەکان ،ڕۆڵێکی
کاریگەریــان لــە بەرهەمهێنانــی خەیاڵیی
ناســنامە نەتەوەییەکانــدا هەیــە ]36[.لــە
یادداشــتێکی جیــاوازدا ،ئیڤا دومانســکا،
لەکاتی لێکۆڵینەوە ســەبارەت بە پێوەندیی
نێوان ئەو خەڵکانــەی ئەرژەنتین کە پێیان
دەوترێت "بێسەروشــوێن" لەگەڵ مێژوودا،
بــە شــێوەیەکی زۆر هاندەرانە دەڵێ "بەبێ
مردن مێژوو نەدەبوو .مێژوو خۆراکی خۆی لە
مەرگ و مردن وەردەگرێت ،مێژوو لە گۆڕەوە
دەست پێ دەکات"[ ]37ئەگەر پێوەندییەکی
ئاوا بنەڕەتی لە نێوان ناسنامەی نەتەوەیی و
مەرگدا هەبێت ،و ئەگــەر مێژوو لە گۆڕەوە
دەســت پێ بــکات ،چۆن بیر لــە گڵکۆی
ونبووی شــێخ ســەعید وەک ڕوانگەیەک بۆ
دەسەەاڵت و شوناس و مێژوو نەکەینەوە؟
ئەمڕۆ کوردەکان وەاڵمی جۆراوجۆریان
بۆئــەو پرســیارە هەیە کە بۆچــی دەوڵەتی
تورک نەیهێشــت شێخ سەعید و هاوڕێکانی
بە شێوەیەکی ئاســایی بەخاک بسپێردرێن
و گۆڕێکــی دیــاری کراویــان هەبێت .بە
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لەبەرچاوگرتنــی تایبەتمەندیی ســێکۆالر و
ناسیۆنالیستیی کۆماری تورکیە ،هەندێکیان
لەسەر ئەو بڕوایەن کە مەبەست لەو سیاسەتە
ئەوە بــووە کە نەیەڵێ گڵکۆی شــێخ ببێتە
جێگایەکــی پیرۆز ومــەزار و زیارەتگەیەک
بــۆ پێشخســتن و پەرەپێدانــی کۆمەڵگای
ناســێکۆالری کوردی .هەندێکــی دیکەش
دەڵێن مەبەســت لــەو کارە ئەوە بوو کە ئەو
ڕووداوە بکەنە پەند و عیبرەتێکی لەبیرنەکراو
بۆئەوەی لە ڕێگای ترس و تیرۆر و تۆقاندنەوە،
خەڵک ناچار بە تەســلیم و گوێڕایەڵی بکەن.
یەکێک لەو کەســانەی بۆ ئەو لێکۆڵینەوەیە
وتووێژم دەگــەڵ دەکرد ،لەبــەر ڕووناکایی
وتەکانی ئاڤا دۆمانسکادا ،کە دەڵێ مێژوو لە
گۆڕەکانەوە دەســت پێ دەکات ،مەسەلەکە
لــە دەرەوی کۆنتێکســتی پێوەندییەکانی
ئێســتای نێوان کــورد و دەوڵەتی تورکیەدا
ڕوون دەکاتەوە:
گۆڕەکان ئەو شتەن کە شوێنێک دەکەن
بە ماڵ .ئەوان بریتین لە ڕابردووی کەسێک،
بریتین لە مێژووی کەســێک .ڕێگایان نەدا
شیخ سەعید گڵگۆ واتە گۆڕێکی هەبێت .دواتر
گۆڕســتانی ئەرمەنی و جوولەکەکانیشــیان
وێــران کردن .لە شــوێنی ئــەوان پادگانی
نیزامی و نەخۆشخانەیان سازکردن .ئەوانیان
بە بۆڵدزێر تێک دان تا لەوە دڵنیابن کە ئەو
شارە تورک بووە و پێشتر هیچ کات خەڵکانی
دیکە لێرە نەژیاون.
لەنێوبردنــی شــوێنەوارە مادییەکانــی
کۆمەڵگا غەیرە تورک و غەیرە موسوڵمانەکان
بــە شــێوەیەکی سیســتماتیک لە شــوێن
و زەمانــی مێــژوودا ،یەکێــک لــە تکنیکە
ســەرەکییەکانی مێــژوو و فەزاســازی ،بۆ
بنیاتنانــی دەوڵــەت -میللەتی تــورک لە
دیاربەکر و ناوچەکانی دەوروبەریدا بووە .بەاڵم
بە پێچەوانــەی چاوەڕوانییەکانــی دەوڵەتی
تورک ،داستانی شێخ ســەعید و هاورێکانی
بەو گۆڕە بەکۆمەڵە بێ ناو و نیشــانە کۆتایی
پێ نەهــات .بەڵکــوو ئەوە بووە ســەرەتای
دەســتپێکردنی مێژوویەکی ئەفسانەیی ،کە
لە ســاڵەکانی دواتردا شــكڵی بە چۆنیەتی
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پێوەندییەکانی نێوان کورد و دەوڵەتی تورکیە
داوە .لە خوارەوە باس لەوە دەکەین کە چۆن
ئینکاری گۆڕی نیشانەکراوی شێخ ،نەک هەر
نەبۆتە هۆی کۆتایی هاتنی داستانەکە ،بەڵکوو
پــەرەی بە وردەکارییەکانی نێــو ڕووداوەکە
داوە و هێنــدەی دیکــەش کردویەتــی بە
شتێکی ئەفســانەیی .یانی پێشگیریکردن لە
حــزووری فیزیکیی تەرمی شــێخ لە فەزای
مۆدێرنی شــاردا ،لە ڕێگای گۆڕێکی دیاری
کــراوەوە ،یــاد و بیروەریی ئــەوی ،میراتی
سیاسی و سەمبۆڵیکی ئەوی سنووردار یا
لەبەین نەبــردووە .بەڵکوو بۆتە هۆی ئەوەی
شــێخ پیرۆزییەکی زۆرتر وەدەســت بێنێ و
حزوورێکــی بەردەوامی بەســەر ئاســمانی
شــارەوە هەبێــت ،ئەوەش هەمیشــە ڕێژیم
ئــازار دەدات .تەنانەت هەشــتا ســاڵ پاش
لە سێدارەدانیشــی ،کوردەکان هێشــتاش
ســەبارەت بە گڵکۆکــەی ،موعجیزەکانی و
ئەو مەینەتبەشیانە دەدوێن کە بەسەر شێخ
هاتوون .لــەو چیرۆکانــەدا ،یاخیبوونی ئەو
دەبێتە داســتانێکی مەســیحایی لە خەبات
بــۆ عەداڵەتی ئیالهی لــە دژی دەوڵەتیكی
سیاســیی ســەرکوتکەر .حیکایەتێــک کە
زۆرتــر ،ئەگەر نەشــڵێین هەمیشــە ،وەک
بناخەی حافیزەی مێژوویی خاباتی نەتەوەیی
کوردەکان لە تورکیەدا بە حیساب دێت.
زۆربەی ئەو چیرۆکە کوردیانەی لەبارەی
ڕاپەڕینەکە کۆم کردونەتەوە ،بە پێوەندییەکی
شەخسی ســەبارەت بە شۆڕشەکەوە دەست
پێ دەکــەن .چیرۆکــەکان زۆرتر لەالیەن
کەســانی بەتەمەنــی نێــو بنەماڵەکانــەوە
دەگێڕدرێنــەوە .بۆ نموونە لــەو چیرۆکانەدا
دەگوتــرێ "ئــەو دەم کە دایکــم بووکێکی
جحێڵ بوو" " ،کاتێک داپیرەم لە بابەگەورەم
دووگیان بوو"" ،کاتێک باپیرم شەرڤانی شێخ
بوو" .بەو جۆرە داســتانەکان ئاوا دەست پێ
دەکەن .ئەمەش لەنگــەری ڕاپەڕینەکە لە
نێــو بنەماڵەکاندا ڕادەگرن و شۆڕشــەکە بە
شــەجەرەنامەی بنەماڵەکانەوە گرێ دەدەن.
داستانەکان لەو ڕێگایەوە هەم گوێگر و هەم
ئەو کەسە کە چیرۆکەکان دەگێڕنەوە ،لەگەڵ
ساڵی بیست و چوارەم
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ســەردەمی کۆمەاڵیەتیــی ڕاپەڕینەکە لێک
گرێ دەدەن .من وەک نەوەی گەورەی شێخ
لە منداڵیەوە گوێم بەو داستانانە گۆشکراوە.
هەم ئەو چیرۆکانەی لە کارە مەیدانیەکەمدا
کۆم کردونەتەوە و هەم ئەو داستانانەی کە لە
منداڵیەوە دەگەڵیان گەورە بوومە ،بە شێوەی
کڕۆنیک ناچنە پێــش .لەواندا نە ژمارە و نە
ڕێکــەوت وەبەرچاو ناکــەوێ .هەروەها هیچ
بەڵگە و ئەرگیومێنتێکی وورد ســەبارەت بە
زەمینەیەکی گەورەتری مێژووی بۆ ڕووداوەکە
یا هۆیەکانی سەرهەڵدانی ڕاپەڕینەکە ،لەواندا
وەبەرچاو ناکەوێ .ئەم داســتانانە لە ڕێگای
ئەزموونەکانی ژیانەوە نیشــتەجێ ونمایش
دەکرێــن و لــە نەوەیەکەوە بــۆ نەوەیەکی
دیکــە دەگوێزرێنەوە .لەو چیرۆکانەی کەمن
لە ناوچــەی دیاربەکردا کــۆم کردونەتەوە،
زۆرتر ئــەو باباتانە دووبــارە دەبنەوە کە لە
کتێبەکانی مێژوودا باســێکیان لێ نەکراوە.
وەک ئەو شوێنەی کە گۆڕی شێخ سەعیدی
لێیە ،موعجیزەکانی شیخ ،عەداڵەت و تۆڵەی
خوا لەو کەســانەی کە لە پێوەندیی دەگەل
مەرگی ئــەودا بەرپرســایەتیان دەکەوێتە
سەرشان.
ڕێگەم بــدە با لێــرەدا وەک نموونە بە
چیرۆکی ژنێک دەست پێ بکەم کە دواتر لە
الیەن کوڕەکەیەوە داڕێژراوە و لە قالبی تێرم
ودەستەواژەی ناسیۆنالیستیدا بەیان کراوە:
کوڕێکی تازە الو بووم کە ڕۆژیک دایکم
دەگەڵ خۆی بردمی بۆ دەشتێک ،جێگایەک
لــە داغ کاپــی " .ئاگاداری ئەم شــوێنە بە
کوڕەکــەم" گوتی پیــر و پیاوچاکانی کورد
لێرە لە ســێدارە دراون .دواتــر درێژەی دا
و گوتی" :کوڕم ،شــیخ ســەعید ئەفەندی،
شێخ شەریف ئەفەندی و ئەوانی تر کوژران.
تەماشاکە ڕۆڵە -.....دەستی بۆ دەشتە چۆڵەکە
ڕاداشت -لە هۆوێ ،تەرمی بێ گیانی باپیرانی
ئێمەیان ناشــت .لەبیرت نەچێت ڕۆڵە گیان.
ئەوان لە پێناو ئێمەدا مردوون .نەیان دەتوانی
شێخ ســەعید ئەفەندی هەڵواسن و لە داری
بدەن .ئەو پەتەی ئەویان پێ هەڵواســی بوو
ســێ جاران پچڕا .ئەفەندی چنگێک خاکی

هەڵگرت و ویســتی بە بــای داکات ،بەاڵم
ئەوەی نەکرد .ئەگەر هاتبا و ئەو خاکەی بە
بــا دا کردبا ،هەموو دیاربەکــر دەبوو بە تۆز
و خــۆڵ .ئەگەر وای کردبا ئــەودەم هەموو
ئەوانەی زیندووبوون دەمردن .شــێخ چنگە
خۆڵەکــەی ڕۆ کردەوە ســەرزەوی ،چوونکە
ئەگەر بە بــای دا کردبا ،بێجگــە لە زاڵم و
زۆردارەکان ،گەلی خۆشــی لە نێو دەچوون.
تەنیا کاتێک کە چنگە خاکەکەی ڕۆ کردەوە
ســەرزەوی ،توانیان ئیعدامی بکەن .لەبیرت
نەچێ ڕۆڵە گیــان ،ئەوان ئــەژداد و باپیرە
گەورەی تۆ بــوون .ئەوانیان زۆر بێبەزەییانە
کوشــت .دوعایان بۆ بکە .خــوا بە ڕەحمە،
ڕۆژێــک دادێ کە هەموو شــتێک دەگۆڕێ.
خوای گەورە عادڵە .هەرگیــز ئیجازە نادات
زاڵمــەکان لە پێوەندیــی دەگەڵ ئەو زوڵم و
ناحەقییەی لە چەســاوانیان کــردەوە ئارام
بگرن .بەسەریانەوە ناچێ".
دایکــم ،لە حاڵێکدا فرمێســک بەســەر
گۆناکانیدا دەهاتنە خوار ،کۆتایی بە قسەکانی
خۆی هێنا .کاتێک بە چاوێکی پڕ لە ترسەوە
تەماشــای ئەو شــوێنەم دەکرد کــە دایکم
ئیشــارەی پێ دەکرد ،هەســتم دەکرد ئەو
مردووانەی لەوێ نێژرابوون تەماشای ئێمەیان
دەکرد .دواتر دایکم داستانی ڕاپەڕینی ئەوان،
چێرۆکی قارەمانەتی و فیداکارییەکانی ئەوان
و کۆتایــی دڵتەزێنی ئەوانی بــۆ گێرامەوە.
ئــەو داســتانی ئــەو ڕووداوەی دەگێرایەوە،
دەتگوت دەگەڵیان بــووە ،ئێمەی دەبردەوە
بۆ نێــو ڕاپەڕین و شۆرشــەکە .وای دەکرد
کە ئێمە هەســت بکەین کە بەشــێکین لە
ڕاپەڕینەکــە .دەبــێ بگوترێ کــە دایکم لە
سەردەمی ڕاپەڕینەکەدا دوو ساڵە بووە .دایک
و باوکی داستانی قارەمانانی کوردیان بۆ ئەو
گێڕاوەتەوە .ئەویش هەمان داستانی بۆ ئێمە
گێڕایەوە.منیش ئەو داســتان و حیکایەتانە
بــۆ منداڵەکانم بــاس دەکەم .ئەو داســتان
و حیکایەتانــە تا ئــەو ڕۆژەی کە کۆتەڵ و
پەیکەرەی شێخ ســەعید و قارەمانانی دیکە
[]38
لە داغ کاپی دانەنرێن ،کۆتاییان نایەت.
بۆ دەســتپێکی کۆتایی داستانەکە ،شێخ
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قەت بیــری لەوە نەکردووە کــە پەیکەرەی
بۆ دابنرێت .بــە ئیحتیمالێکی زۆرەوە ،وەک
کەســایەتییەکی خواپەرســت ،ناوبــراو ئەو
کارەی بــە گونــاح دەزانی .ئاخــر زۆربەی
موســوڵمانان دانانی پەیکەر بە بتپەرســتی
دەزانــن .لە خەیاڵی ئەودا گۆڕســتانەکانیش
جێگایــان نەدەبووەوە .ئاخر ئەوان شــکڵ و
فۆڕمێکــی تایبەتین بۆ ڕاگرتن و پاڕاســتنی
چیــرۆک و بیــرەوەری و یادگارییەکان .بۆ
شێخ ،هەروەک لە وەسیەتنامەکەیدا هاتووە،
گۆرێکی نیشانەکراو بەس بوو .بەاڵم زۆربەی
چیرۆکە کوردییەکان بەوە کۆتاییان دێت کە
تەعبیــر لە ئــارەزووی "ڕۆژێک" دەکەن کە
شێخ  ،هەر لەو جێگایەی کە لە سێدارە درا
و لــە ژێر خاک نرا ،زەوی لەت کات و خۆی
نیشان بداتەوە .زۆرم پێ گوتراوە ،ئەو چیرۆکە
تەنیا ئــەو ڕۆژە تەواو دەبێت کە لە مەیدانی
داغ کاپی سەمبۆڵ و نیشانەیەکی بۆ دابنرێ.
دەبێ بگوتــرێ کە لەو جــۆرە حیکایەت و
چیرۆکانەدا بیرۆکە و خەیااڵتی ناسیۆنالیستی
و مەســیحایی و ئاســمانی خۆراکی یەکتر
دابین دەکەن .دەستەواژەی "ئەو ڕۆژە دێ"،
بەردەوام لەو داســتانانەدا دووبارە دەبێتەوە،
لەوێدا داهاتوویەکی مەســیحایی ،ژیانێکی
خۆش لەســەرزەمینێکی ئازاد دا پێشــبینی
دەکرێ .دیارە گەڕانەوەی شــێخ لەو ڕۆژەدا،
لە شــکڵی بەڵێنی ئاینی مەهدی ،واتە هاوتا
ئیسالمییەکەی مەســیحدا نابێت .بەڵکوو لە
شــێوەی پەیکەر ،یا گۆڕێک یا تەنیا ناوێکدا
دەبێــت ،هەر وەک لەالیەن زیــاء ،پیاوێکی
حەفتا ساڵەی کوردەوە بەو شێوەی خوارەوە
بۆم باس کرا.
کەســی دەســتە ڕاســتی شــێخ ناوی
فەهمی بوو ،کــە پارێزەرێکی خەڵکی لیجە
بوو .شێخ ئەوی خۆش دەویست و متمانەی
پێ بــوو .ئەوانەی دەڵێــن ڕاپەڕینەکە تەنیا
بزووتنەوەیەکــی ئایینی بووە ،لــەوە ئاگادار
نین کە فەهمی بێ دین بــووە .ئەگەر ئەوە
هەمووی لــە پێنــاوی ئاییندا بــووە ،ئەی
چۆن فەهمی یاریدەدەری شــێخ بووە؟ پاش
سەرکوتی ڕاپەرینەکە فەهمی خۆی شاردەوە.
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لە دەیەی پەنجای سەدەی ڕابردوودا جارێکی
دیکە گەڕایەوە دیار بەکر .ئەو هەمیشــە بە
ئێمەی گوتدەگوت "شێخ گرنگترین کەسێکە
بۆ کورد ".ئەو بۆ ئێمە ژیا و بۆ ئێمە مرد .هەر
کاتێک بەو مەیدانەدا ڕادەبری ،پێویســتە بە
نیشانەی ڕێز و ئیحتڕام دوگمەی کۆتەکەت
بکەیەوە و ســەری ڕێزو نــەوازش دانوێنی.
ڕۆژێک دێت ئەو داغ کاپییە بە ناوی شــێخ
ســەعید ناودێر دەکــرێ و پــێ دەگوترێ
"مەیدانی شــیخ ســەعید" .هەرکاتێک ئەوە
ڕوویدا وەرنە ســەر قەبرم و پێم بلێن کە ئەو
کارەتــان کرد .ئەوە دوا ئارەزووی منە کە لە
ئێوەم دەوێ جێبەجێی بکەن".
داغ کاپــی یەکیک لــە دەروازەکانی ئەو
دیوارە مێژووییەیە کە دەوری شاری قەدیمی
دیاربەکری داوە .ڕاست لە دەروی داغ کاپی
مەیدانیکــی گــەورە هەیە .لە گۆشــەیەکی
مەیدانەکــەدا بارەگای ســوپا هەڵکەوتوە کە
بریتییــە لــە بینایەکی ســپیی دە نهۆمی.
ڕووبــە ڕووی ئەو شــوێنە کە شــێخی تێدا
نیــژراوە ،دیوارێک بە نیشــانەی ڕێز لینان
وڕاگرتنی یادی ئەتاتورک دروست کراوە کە
بەرزاییەکــەی دە میتــرە .خەڵکی ناوچەکە
دەڵێن دەوڵەت بە مەبەستی چاودێریکردنی
هەمیشــەیی گۆڕی شێخ ئەو دیوارە بەرزەی
لەوێ ســازکردەوە .لەو داســتانەدا ،نیگاری
ئەتاتــورک لەســەر دیوارەکە ،بە شــێوەی
وەک تایبەتمەندییەکــی
ســەمبۆڵیک
پاتۆپتیک بە حیساب دێ ،واتە بەربەرەکانیی
دەوڵەت دەگەڵ شــێخ تەنانەت پاش مەرگی
شێخیش ،هەر درێژە دەکێشێ .نزیکەی سەد
میترێک خوارتر لە بارەگای سوپا ،قەاڵی داغ
کاپی هەڵکەوتووە کــە پەیکەری ئەتاتورکی
لێ دانراوە و بەردەوام ئااڵی تورکیەی لەسەر
دەشــەکێتەوە .تاســاڵی  ٢٠٠١پەیکەرێکی
گــەورەی ئەتاتورک لەو گۆڕەپانە بووە ،بەاڵم
بە پێــی ئەو زانیارییانەی بیســتوومە ،دواتر
بۆ شــوێنێکی دیکە ڕاگۆێــزراوە .دوو ئااڵی
گەورەی تورکیە هێشــتاش لەو مەیدانەکەدا
هەر دەشــەکێنەوە .لە زۆربەی داستانەکاندا،
وێنەو نەقاشــییەکانی سەردیواری ئەتاتورک،
ساڵی بیست و چوارەم
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ئااڵکانــی تورکیــە ،پەیکــەر و کۆتەڵــی
ئەتاتورک لە مەیدانەکەدا ،وەک کۆڵەکەکانی
سیاســەتێکی دیاریکــراوی فەزایــی دێنە
بەرچاو کە دەسەاڵت و هێژمۆنیی دەوڵەتی
تورک بەســەر گۆڕەپانی شــارەکە و گڵکۆی
نادیــاری شــێخدا نیشــان دەدەن .ئەو دوو
بینایەی لە نێوان بارەگای ســوپا و قەاڵکەدا،
لەو دواییانەدا دروست کراون .ئەو بالەخانەی
پەنجەرەکــە وەک ئاوێنــە وایــە بریتییە لە
نەخۆشخانەیەکی ئاڵمانی  .....ئەوەی تریان کە
لە شکڵی نیوەبازنەدایە ،ناوەندێکی بازرگانییە.
باوەڕ وایە کە گۆڕی شــێخ دەکەوێتە پشتی
نەخۆشخانەکە یا جێگایەک لە نیوان بارەگای
سوپاو نەخۆشخانەکە.
ئێرە ئەو شــوێنەیە کــە دوا ئارەزووی
فەهمی ،کە یاریدەدەری شــیخ بوو ،لە وێدا
وەدی دێت .ئارەزووی ناوبراو بۆ ناودێرکردنی
مەیدانــی داغ کاپــی بە گۆڕەپانی شــێخ،
بۆ وەرگرتنــەوە و ئازادکردنــی ناوچەیەکی
میلیتاریــزە و داگیرکراوە .واتــە ئارەزووی
پێشبینیی داهاتوویەکی مەسیحایی .لە کاتی
وتووێــژ لەگەڵ ئەوانەی بــۆ لێکۆڵینەوەکەم
قسەم دەگەڵ دەکردن ،چەند کەسی دیکەش
ئەو ئارەزووەیان وەک وەاڵمێک بۆ ئەو ڕەمز
و ســەمبۆاڵنە دەدیــت کە وەک پێشــتر
باســمان کرد ،لــە داغ کاپیدا بە نیشــانەی
دەســەاڵت و هەیبەتــی دەوڵەتــی تورک
دەزانرێن .وەرگرتنەوەیەکی لەو چەشــنەی
داغ کاپی ،ئەو کاتە دەبێت کە لەو مەیدانەدا،
گۆڕێک بۆشێخ دیاری بکرێ یا پەیکەرێکی
بــۆ دابنرێ ،کە ئامــاژە بە نــاو و میرات و
شــوێنەواری شــێخ بکات .ئەوەش دەگەڵ
ڕزگاریــی دیاربەکــر و کوردســتانەوە لێک
گــڕێ دراوەتەوە .خۆ لەخــۆڕا نیە دەگوترێ
"ئەگەر دیاربەکر دڵی کوردســتان بێت،داغ
کاپیش دڵی دیار بەکــرە ".کەواتە ئەوە بەو
مانایەیە کە گڵکۆی بێسەروشــوێنی شــێخ
لە داغ کاپــی ،دڵی کوردســتانە .هەرچەند
نزیکبوونەوە لەو جێیەی کە وا دادەنرێ شێخ
لەوێ نێژراوە قەدەغەیە ،کە ئیدی ئێستا بۆتە
شوێنێکی نیزامی ،کەچی بەوحاڵەش خەڵک

لە چل-پەنجا میتریی ئەو شوێنە ڕادەوەستن
و دوعا و قورئان دەخوێنن .دەبێ بگوترێ ئەو
دوعا و قورئانخوێندنە بە کۆمەڵ نییە .خەڵک
لە ترســی ئەو ســەربازانەی لەوێ خەریکی
نیگابانیــن ،بە دڵێکی پڕ لــە نیگەرانییەوە و
بەڕووخســارێکی پڕ لە ترســەوە تەماشــای
دەوروبــەری خۆیان دەکــەن و تەنیا چەند
دەقیقەیەک لەو شوێنە دەمێننەوە .خەڵک بە
هۆکاری جۆراوجۆرەوە ســەردانی ئەو شوێنە
دەکــەن .هەندێ کــەس تەنیا لەبــەر ئەوە
دەچن کە زۆرشــتیان ســەبارەت بەو جێگا
سرنجڕاکێشە بیستووە .بەاڵم زۆربەی خەڵک
لە شــوێنە جۆراوجۆرەکانــەوە دێنە زیارەتی
شــێخ و دەپاڕینەوە تــا یارمەتییان بدا بۆ
ئەوەی ئارەزووەکانیان وەدی بێ و دووعاکانیان
قبووڵ بن .وەک ئارەزووی هاوســەرگیری و
زەماوەند ،دەرمان و شەفای کەسانی نەخۆش،
ئەمنیەت و ساڵمەتی لەسەفەردا ،یانی هەموو
ئەو کارو پراکسیسانەی کە خەڵک لە شوێنە
پیرۆز و موقەدەسەکانی دیکەی کوردستاندا
ئەنجامیان دەدەن.
لە هەندێک داستان و چیرۆکی دیکەدا،
گــۆڕی شــێخ وەک ســەمبۆڵی جێگایەکی
پیرۆز ،ڕۆڵی بەربەرەکانی و ملمالنێ دەگەڵ
دەســەاڵت و هەیمەنەی دەوڵەت دەبینێ و
کارکردێکی لەو چەشنەی هەیە .بۆ نموونە زیاء
بە منی گوتدەگوت کە لە پێشدا کارگەیەکی
شەڕابســازی و دواتــر ســینەمایەکیان لە
شــوێنی گڵگۆی شێخ دروســت کردەوە .لە
فەرهەنگ و کولتــووری خەڵکی ناوچەکەدا،
شــەڕاب و ســینەما بە گوناح و سەرگەرمی
لــە قەڵــەم دەدرێــن  .ئەوانە شــتی پیس
و گاڵون و دەبێــت لە قەبر و گۆرســتان و
شوێنەکانی دیکەی لەو جۆرە دوور ڕابگیرێن.
لــەو چیرۆکەدا کە پێوەنــدی بە ئەلکهولەوە
هەیە ،باس لەوە دەکرێ کە جارێک شــێخ،
سووکایەتی بە ئەتاتورک ،کە باوکی تورک و
دامەزرێنەری جمهوریی تورکیەیە دەکا و بە
"مەست" ناوی دەبات .ئەتاتورک بە بیستنی
ئەو قسانەی شێخ زۆر توڕە دەبێ و بڕیار دەدا
سزایەکیهێندە قورس بۆ شێخ دیاری بکات
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کە "تەنانەت ئیسقانەکانیشــی ورد و خاش
بــکات" .هەر بۆیە ئەمە بــوو کە ئەتاتوورک
تۆڵەی لە شێخ کردەوە و نەیهێشت گۆڕێکی
دیاریکــراوی هەبێت و پاشــان بۆ بێ ڕێزی
بەشــێخ کارخانەیەکی شەڕابسازیشی لەسەر
الشەی ئەو سازکرد .ڕاستە کە کارخانەیەکی
شەڕابســازی لەو جێگایە ســازکراوە ،بەاڵم
وێناچێ لەسەر گۆڕی دروست کرابێ .پاشان
سینەمایەک لەو شوێنە دروست کرا .ئێستاش
لەو شوێنە نەخۆشخانەیەکی ئەڵمانی دروست
کراوە .ئێستا هیچ شوێنەوارێک لە کارخانەی
شەڕابســازییەکە یا سینەماکە نەماوە .بەاڵم
لەهەرجێگایەک ئەوانە دروست بکرێن ،فەرق
ناکات ،خەڵک لە داستانەکانیاندا دەیانهێننە
"سەر گۆڕ"ەکە .لەو ڕیگایەوە دەیانەوێ ئەوە
نیشان بدەن کە دەوڵەتی تورک هێندە "بێ
ئەخالق" و "تۆڵە ئەســتێن"ە کە تەنانەت بە
جەنازەکەی شێخیش ڕەحم ناکات و شەڕی
خۆی دەگەل ئەو هەروا درێژەی پێ دەدات.
بەاڵم بەناوبانگترین چیرۆک ســەبارەت
بە گۆڕی شــێخ ،ئەو داساتەنەیە کە باس لە
شکان و خراپبوونی بۆڵدزێر واتە دەزگایەکی
هەڵکەندنــی زەوەی دەکات .وێدەچــێ ئەو
داستانە لە هاوینی ساڵی١٩٩١دا ،لە مەیدانی
داغ کاپی ڕووی دابــێ .هیچ کەس تەنانەت
ئەوانــەش کە لــە دەوروبــەری مەیدانەکە
دوکانیان هەیــە ،زانیاریەکی ورد و تەواویان
ســەبارەت بە ڕێکەوتــی ڕووداوە کە و ناو و
هووییەتی ئۆپەراتۆری بۆڵدزێرەکە نیە .بەاڵم
هەموو لەســەر ئەوە هاوڕان کە بۆڵدزێرەکە
لــە کاتــی هەڵکەندنــی زەوی لە شــوێنی
گۆرەپانەکە شــکاوە و لە کار کەوتووە .بەپێی
یەکێک لە گێڕانەوەکان ،ئۆپەراتۆری ماشینە
ئەرزهەڵکەندنەکــە بە تونــدی بریندار بووە.
هەندێک کەسیش دەڵێن ئەو لە ڕووداوێکی
تڕافیکــدا گیانــی لەدەســت داوە .لەوەش
زیاترهەندێک کەس دەڵێن نەک هەر کابرای
ئۆپەراتۆر ،بەڵکوو خاوەنی بۆڵدزێرەکەش لەو
ڕووداوەدا مردووەوە .لە هەندێک نوســخەی
دیکەدا ،برا و کوڕی بــرا و تەنانەت ئامۆزای
کابرای خاوەن بۆڵدزێریــش لە ڕووداوەکەدا
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تێدا دەچن .داستانەکەو ژمارەی ئەوانەی لەو
ڕووداوەدا تێدا چوون ،ئاڵوگۆڕی بەسەردا دێت،
بەاڵم ڕوح وئەو پەند و دەرسە ئەخالقییەی
کە لەپشــت داستانەکەوەیە ،هەر یەک شتە:
ئەو کەســانەی خەریکی هەڵکەندنی خاکی
دەوروبەری گۆڕێ شێخ بوون ،سووکایەتییان
بە شێخ دەکرد ،لەبەرانبەردا وەبەر تف و ڕق
و لەعنەتــی خەڵک دەکەوتن .دەبێ بگوترێ
لە پێوەندی لەگەڵ ســازکردنی نەخۆشخانە
ئاڵمانیەکەشدا ،باس لە حیکایەت و داستانی
لەو چەشنە دەکرێ .پێیان گوتم کە لە کاتی
ســازکردنی نەخۆشــخانەکەدا ،دوو کرێکار
گیانیان لەدەســت داوە .قسەیەک هەیە کە
برای خاوەنی نەخۆشخانەکە لەو پێوەندییەدا
مردووە .کاتێک باس وخواس ســەبارەت بە
دروستکردنی نەخۆشخانەکە کەوتە سەرزار و
زمانان ،خاەنی نەخۆشخانەکە کە بازرگانێکی
ناســراوی ئەندامــی پارتی داد و گەشــەیە
و(پارتی دەســەاڵتدار) نوێنــەری پارلەمانە،
ناچار بوو لەو بارەوە ڕوونکردنەوە بدا و گوتی
نەخۆشــخانەکە دوور لە شــوێنی گۆڕەکە
دروست کراوە ...چوونکە لەکاتی کار کردندا
هیچ جۆرە ئێســک و پروســکێکی کەسانی
مردوویــان نەدیتــووە .کەچــی بەوحاڵەش
ئەندامانــی بنەماڵەی شــێخ زۆر لە خاوەنی
نەخۆشخانەکە و لە شارەوانی ناڕازی و تووڕەن
کە مۆڵەتی ســازکردنی ئەو نەخۆشخانەیان
داوە ،بــەوە تۆمەتباریان دەکــەن کە ئەوان
هیچ ڕێزێکیان بۆ مردووەکانی ئەوان دانەناوە.
سەرۆکی شارەوانی بۆ بەرگری لەخۆی گوتی
ئەو مۆڵەتی ســازکردنی نەخۆشــخانەکەی
دەرنەکردووە ،بەڵکوو بەرپرســی پێشــووی
شــارەوانی مۆڵەتی ئــەو کارەی داوە کە ئەو
ناتوانێت بڕیارێکی لەو جۆرە هەڵوەشێنێتەوە.
خاڵی هەرە گرنگ لــە پێوەندی دەگەڵ ئەو
چیرۆکانــەدا -کە بە بەڕواڵــەت بێ کۆتایین
و بەردەوامیــش لە حاڵــێ گۆڕاندان -بێ
گوێدانە نێوەرۆک و ئیدیعاکانیان -ئەوەیە کە
بەردەوام لە هەوڵی بەرهەمهێنانەوەی نفوز
و دەســەاڵت و پیرۆزیەکانی شێخ سەعید و
گۆڕەکەی شێخ دان .لەوەش زیاتر پێ لەسەر
ساڵی بیست و چوارەم
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ئەوە دادەگرن کە مەیدانی داغ کاپی تایبەت
بە شێخە ،بەاڵم نەک هەر شێخ خۆی ،بەڵکوو
"شێخی ئێمە"  .واتە هی "ئێمە" شە.
داســتانەکان کە لــە ئۆتۆریتە و پیرۆزی
و موعجیزەکانی شــێخ دەدوێن و دەسەاڵتی
حکومەت دەخەنە ژێر پرســیار ،هەر لەمەڕ
گۆڕی شــیخ نادوێن ،بەڵکــوو حیکایەتەکە
دەگێرنەوە بۆ ڕۆژی لە ســێدارەدانی شــێخ.
ڕۆژێک پێــش ئیعدامەکان ،دەنگۆی ئەوە لە
نێوشاردا باڵوببووەوە کە لە کاتێکدا کە ئەوان
بیانەوێ شێخ هەڵواسن ،بوومەلەرزەیەک دێ
و تەواوی شــار وێران دەکات .بوومەلەرزەکە
ڕووی نەدا ،بەاڵم موعجیزەیەکی دیکە ڕووی
دا .ئەوەی پێشــتر لە داستانەکانی سەرەوەدا
باســمان کرد .زۆرن ئەوانەی پێیان وایە کە
ئەو پەتەی جەالدەکان دەیانەویست شێخی
پێ هەڵواسن لەکاتی لەداردانی شێخدا پساوە.
هەندێک دەڵین پەتەکە ســێ جار پســاوە.
هەندێکی تــر دەڵێن یەک جار پســاوە .بە
لەبەرچاوگرتنی پەتی سێدارە وەک سەمبۆڵی
ئەسڵیی دەســەاڵتی دەوڵەت بەسەر ژیان و
مەرگی خەڵکــدا و حاکمییەتی دەوڵەت بە
نیشــانەی حەقی کوشــتن[ ،]39دەکرێ ئەو
داســتانە وا لێک بدرێتەوە کە نەک هەر
دەسەاڵتی ئیالهی بە شێخ دەبەخشێ ،بەڵکوو
لە کردەوەدا حاکمییەتــی دەوڵەتی تورکیە
بەسەر کوردستاندا ڕەت دەکاتەوە .دەگوترێ
کە تەنیــا ئەو کاتە لەســێدارەدانی شــێخ
ئیمکانی جێبەجێ بوونی پەیدا کرد ،کە خۆی
دەستوری بە پەتەکە دا کە هەڵی واسێت .لەو
ڕێگایەوە شێخ دەبێتە خاوەنی مەرگی خۆی.
لە قوربانییەکی ســادەی بەردەستی زووڵم و
زۆریــی دەوڵەتەوە ،دەبێتە دەســەاڵتێکی لە
شــکاننەهاتوو و حاکمییەتێکــی پیرۆز .هەر
بەو جۆرە ،وەک لە داســتانەکەی سەرەوەدا
باســمان کرد ،بە ئێمەیان گوت ئەودەم کە
شێخ و هاوااڵنی دەبەنە ژێر دارەکانی سێدارە،
شــێخ چنگێک خۆڵ هەڵدەگرێ و دەیەوێ
بــە بــای داکات ،ئەگەر ئــەو کارەی کردبا،
هەموو شارەکە وێران دەبوو .بەاڵم شێخ ئەو
کارەی نەکردووە بۆ ئەوەی زیان بە گەلەکەی

خۆی نەگەیەنێ ،چوونکــە ئەوانیش هەر لە
شارەکەدا دەژیان .لەو داســتانەدا بە ڕوونی
دیارە کە شێخ قودسیەت و تایبەتمەندییەکی
ئیالهی وەدەست دێنێ .ئەو توانای هەیە کە
بە جوڵەیەکی دەستی هەموو شارەکە وێران
بکات ،بەاڵم لەبەر ئەوەی خاوەنی بەزەییەکی
بێ سنوورە ،ئەو بەزەییە بێسنوورییەی خۆی
وەک پێوانەیەک بۆ سەرەوەری و پارێزگاری
لە خۆی بەکار دێنێ .ئەو دەبوایە لە نێوان دوو
ئەڵترناتیڤدا یەکێکیان هەڵبژێرێ .یا دەبوایە
شــارەکە وێران بکات ،یا لەســەر حیسابی
ژیانــی خــۆی گەلەکەی ڕزگار بــکات .بەم
جۆرە شــێخ بە سەرپێچیکردن لە دەسەاڵتی
دەوڵەت و بــە دڕاماتیزەکردنی ڕووداوەکە بۆ
کردەوەیەکــی فیداکارانە لە پێناو گەلەکەیدا
دەبێتە خاوەنی مەرگی خۆی .دەبێ بگوترێ
کە هەر بەو شێوەیە ڕەتکردنەوەی دەسەاڵت
و حاکمییەتی دەوڵەت ،لە کەیســی سەیید
ڕەزا ،ڕێبــەری ڕاپەڕینی کوردە عەلەویەکان،
لە دێرسیمیش لە ســاڵی ١٨٣٨دا بەرچاو
دەکەوێ .بەاڵم لەو کەیسەدا ئەو ڕەتکردنەوە
بە شــێوەی موعجیزەنیشاندان وەک پچڕانی
پەت ڕوو نادات ،بەڵکــوو کردارێکی دیکەیە
کە الیەن ئەوکەسەوە کە بەرپرسی جێبەجێ
کردنی حوکمی لە ســێدارەدانی سەیید ڕەزا
بــووە کراوەتە دۆکیۆمێنت ]40[.ســەیید ڕەزا
لــە کاتێکدا کە جەلالدەکــە دەیەوێ پەتی
بهاوێژێتە ئەســتۆ ،ئەو پەتەکە لە دەســتی
کابرای مەئموور دەردێنێ و دەیخاتە گەردنی
خۆی .بەو جۆرە ڕووداوەکە دڕاماتیزە دەکا و
لە ڕێگای مرنێکی حەمماســیەوە ،دەسەاڵت
و حاکمییەتی دەوڵەت ڕەت دەکاتەوە .پاش
لە ســێدارەدانی شــێخ ســەعید پەیڕەوانی
شــێخ لەسەر ئەو بڕوایە بوون کە ناوبراو هەر
زیندووە .لەوەش زیاتر ئەوان پێیان وابوو کە
شــێخ بۆ ئیدامەدانی خەبــات و بەرخۆدان،
لە شكڵی دەســتە و تاقمی بچوک بچووکدا،
ئیلهام بەخشــی ئەوانــە .دواتر کاتێک ڕوون
بووە کە شێخەکەیان مردووە ،لە داستانەکاندا
زیاتر بــاس لەوە دەکرێ کە شــێخ تۆڵە لە
ستەمکاران و زاڵمان و خائینان وەردەگرێتەوە.
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باسی سەرەکیی نێو ئەو چیرۆکانە باسی تۆڵە
و عەداڵەتی ئیالهییە .بۆنموونە لێرەدا تەماشا
بکە ،چ بە ســەر جەلالدەکەی شێخدا دێ".
ئەو جەلالدە کە شێخی هەڵواسی ،لە هەژاری
و شــەرم و سەرشــۆڕیدا مرد ،کەس قسەی
دەگەڵ نەدەکرد .عەقڵی خۆی لە دەســت دا
و تووشــی هەزاران نەگبەتی و دەرد و بەاڵ
بوو .تا ســەرەنجام لە حاڵی بێحاڵیدا لەسەر
شــەقامەکانی دیاربەکر مــرد و خودا ئەوەی
بەســەر هێنا کە شایانی ئەو مرۆڤە سووک و
هیچ و پووچە بوو" .ئەگەرچی زۆر کەس ئەو
داستانەیان بۆمن دەگێرایەوە ،بەاڵم کەسیان
نەیاندەزانــی ئەو کەســە کێ بــووە و کەی
مردووە .دەگوترێ سەروان قاسم کە خیانەتی
لە شێخ کرد ،عاقیبەتێکی زۆرتاڵی بە نسیب
بوو .لەكوێ؟ کەی و چۆن؟ دیسان ڕوون نیە.
کەسێکی سەر بە بنەماڵەی شێخ گوتی:
ئەو ماڵی بــردە شــارێکی دەوروبەری
دەریــای ئێجە لە ئاناتۆلیی ڕۆژئاوا .زۆر لەوێ
ژیا ،بۆماوەی بیست سااڵن لەوێ ژیا .لەبیرمە
ڕۆژێک بابم هاتەوە ،ئێمە لە مەزرایە بووین،
قــەت باوکمم ئــاوا نەدیتبــوو ،بەزەحمەت
دەیتوانی قســە بکات ،ئەو بە دایکمی گوت
کە قاسۆ(ســەروان قاســم)ی دیوە .قاســۆ
زۆرتر لــە ماڵەوە دەمایــەوە و نەدەهاتە نێو
خەڵکی .ئاخر بــە چ چاوڕوویەکەوە هاتبایە
نێو خەڵک؟ کەس قســەی دەگــەڵ ئەو و
بنەماڵەکەی نەدەکرد .تا ســەرەنجام ڕۆژێک
لە دوورەپەرێزیدا مرد.
ئــەو چیرۆکەی لــە پێوەندی دەگەڵ
دادستانی شێخ سەعیددا لەسەرزاروزمانانە،
لەوەش سەرنجڕاکێشترە.
ئەو بە خزمــەت بە دەوڵــەت پووڵیکی
زۆری پەیــدا کرد ،بــەاڵم دەرفەتی ئەوەی
نەبوو لەززەت و خۆشــی لەو پووڵە وەرگرێ.
خوا عــادڵ و داد پەروەرە .ئەو بە دە ســاڵ
زینــدان مەحکووم کرا و چووە ناو زیندانەوە.
لە زیندانێدا دووپشــکێک پێی وەدا .عەقڵی
خــۆی لەدەســت دا و لەوپــەڕی زیللەت و
سەرشۆڕیدا مرد.
ئەو خاوەن مڵک و ســەرۆک عەشیرەتە
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کوردانەش کە بەربەرەکانی و شەڕیان دەگەڵ
شێخ کرد ،بەشی خۆیان لەو سزاو عەداڵەتی
ئیالهییــە وەرگــرت .زۆر کــەس بۆیــان
گێڕاومەوە کــە دەوڵەت دواتــر ژمارەیەکی
زۆر لــەو کوردانەی کوشــتووە یــا زیندانی
کردووە کە بە شــێوەیەکی چاالک لە دژی
شێخ شــەڕیان کردووە .بیانووی دەوڵەت بۆ
ئەو کارە ئەوە بووە کــە "ئەوانەی کە ئامادە
بــن خیانەت لە گــەڵ هاونەوعــی خۆیان
بکەن ،هەرگیز ناشــتوانن دڵسۆزی ئێمە بن.
"یەکێک لەو نموونانە جەمیل شــێتویە کە
حەسەن هوشیار ســێردی لە یادداشتەکانی
خۆیدا باسی دەکات .لە داستان و حیکایەتە
شەعبی و باوەکاندا ،جەمیل شێتو و ئەوانەی
دیکە کە بەدژی شــێخ شــەڕیان کردووە بە
شێوەیەکی ئاسایی هەموو دەمرن .بەاڵم لەو
پێوەندییەدا هیــچ وردە کارییەک دیار نیە.
ســێردی لەوبارەوە داســتانێکی درێژ لە ژێر
ناونیشــانی (مەرگی خائینانە و سەرشۆڕانە)
دەگێڕێتەوە .ئەو جەمیلــە نەگبەتە ،کە ئاغا
و ســەرۆک خیڵی پێنجچینار بوو ،لەســاڵی
١٩١٩دا لەگەڵ مســتەفا کەماڵ ئەتاتورک
بوونە برا .کاتێک ڕاپەڕینی شــێخ ســەعید
لە ســاڵی  ١٩٢٥دا بۆ بەرگری لە ئامانجی
کوردەکان دەســتی پێ کرد ،جەمیل شیتۆ،
ئیمان پیریخانی ،ڕەســوڵ محەمەد و کامیل
بەگ ئێوانی دەگەڵ عەشــیرەتەکانی خۆیان
دەستیان دایە شەڕ بە دژی کوردەکان .بەاڵم
کاتێک کە ســووپا پێی نایە مەیدانی شــەڕ
و شــێخ ئەسیر بوو ،چارەنووســی ئەو باند
و دەســتەو تاقمانە بوو بە چارەنووســی ئەو
تاژییــەی دەیبەنە ڕاوێ و پــاش تەواوبوونی
ڕاو بــێ بایەخ دەبــێ .ئاخــر دوژمنەکەیان
هیچی تر پێویســتی بــەوان نەبوو .جەمیل
شــیتۆ لە دادگایەکی براکەی خــۆی ،واتە
مســتەفا کەماڵ ئەتاتورکدا دادگای کرا و بە
ئیعدام مەحکووم بوو .ئەوە کارێکی باش بوو
کە مســتەفا کەماڵ بــۆی کردین .ئەو کات
کە لە زیندانــی "نیگادا"دا بووم چوار کوڕی
جەمیل شــێتو دەگەڵ من لە زینداندا بوون.
ئــەوە لە کاتێکدا بوو کــە ژن و منداڵەکانی
ساڵی بیست و چوارەم
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ئەوان لەســەر شــەقامەکانی "نیگادا"دا بە
دەربەدەری ژیانێکی نەمرنەژیان دەبردە سەر
و بە دوای کاردا دەگــەڕان .ئەمین پیرخینا
و ڕەســوڵ محەمەد ،کاتێک ســەرەنجام لە
وەزعەکە حاڵی بوون ،بەرەو ســووریە ڕایان
کرد و داوای پەنابەرییان لە فەرانســە کرد.
کامیل بەگی ئێڤانیش ،سەرەڕای ئەو هەموو
خزمەتەی بە لەشــکری نۆیەمی سوپای کرد
و بە پتر لە پازدە هەزار چەکدارەوە لە شــەڕ
دەگەڵ شێخدا بەشداری کرد ،نەیتوانی خۆی
و بنەماڵەکــەی لە دەربــەدەری و ئاوارەیی
بپارێــزێ و ئاوارەی ئەســتەنبووڵ بوون .لە
کۆتاییــدا بە ڕەزیلی لەســەر شــەقامەکانی
[]41
ئەستەنبووڵ مرد.
هەرچەند لە گێڕانەوەکەی سەرەوەدا وا
دێتە بەرچاو کە ئەوە ئاکامی پیالن و فیتنەی
توورکەکانە کە ئەوان وایان بە ســەر هاتووە-
دەوڵەت لە پێشــدا لــە (خائینانــی کورد)
کەڵکــی وەرگرتــووە و پاشــانیش لە نێوی
بردوون -بەاڵم لەو داســتانانەدا سەرەنجامی
هەمــوو خائینان بەو چەشــنە کۆتایی دێت.
هەموویان دەکەونە بەر قەساس و عەداڵەتی
ئیالهی" .خوا قەت نایەڵی کە ستەمکاران و
زاڵمــان پاش ئەو زوڵــم و زۆرەی دەیکەن،
ئارام بگرن"
زۆربەی ئەو داســتانە سەیر و سەمەرانە
تەواو خەیاڵێن و گەڕان بەدوای وەدەرخستن
و نیشــاندانی ڕاستی و دروســتیی ئەواندا،
بەمانای نەدیتن و تێنەگەیشــتن لە بایەخی
ســەمبۆڵیک و کارکــردی سیاســیی ئەوان
دادەنــرێ .من پێم وایە ئەوە هیچ گرنگ نیە
کە لە ڕاستیدا چ شــتێک بەسەر "زاڵمان"،
"خائینــان" و "هاودەســتانی دوژمــن"دا
هاتــووە ،بە تایبــەت ئەگەر ئــەوە دەگەڵ
چۆنیەتیــی تێگەیشــتنی خەڵک لە حەق و
عەداڵەت نەیەتەوە .ئاخــر ئێمە دەزانین کە
دادستانی شێخ سەعید هەمیشە لە ژیانێکی
دەوڵەمەندانەدا ژیاوە و لەباری سیاسیشــەوە
سەرکەوتوو بووە و بۆتە وەزیر .خاڵی بنەڕەتی
لەو داستانانەدا ئەوەیە بە هێزەوە دونیایەکی
سیاســی و ئەخالقی ئەوتــۆ وێنا دەکەن کە

لەوێدا تۆڵەی شــێخ دەکرێتەوە و تەرازووی
حــەق و عەداڵەتــی مێژوو ،بە شــێوەیەکی
ســەمبۆڵیک بااڵنســی خــۆی وەدەســت
دێنێتەوە .لێرەد ا دەبینین کە ئەو کەسانەی
بەرپرســی مەرگی شــێخن ،شــێت دەبن،
لەسەر شــەقامەکان دەکەون ،دەڕشێنەوە و
خوێن دێننەوە و پیســاییی خۆیان دەخۆن.
ئەو چارەنووســە جۆرێک لــە عەداڵەتە کە
وەک تۆڵەی ئەوتاوانانەی کردویانن یەخەیان
دەگرێ.
ڕاپەڕینەکە وەک ڕووداوێکی مێژوویی
"ئەوەی بەڕاستی لە ســاڵی ١٩٢٥دا ڕووی
داوە ،لــە دیســکۆرس و باســە سیاســی و
مێژووییەکاندا ،بە شــێوەی جۆراوجۆر باس
و مشتومڕی لەسەر کراوە"[ ]42ناسێۆنالیستە
کوردەکان ،کاربەدەستانی تورک و لێکۆڵەرەوە
نێونەتەوەییــەکان ،هەرکامیــان لێکدانەوی
تایبــەت بەخۆیان -بە هەندێــک پێداگریی
جیــاوازەوە -ســەبارەت بــەو ڕووداوانــە
هەیە .لێرەدا مشــتومڕی ســەرەکی ،جا چ
ڕاپەڕینێکــی ناسیۆنالیســتغی کورد بووبێت
یا بزووتنەوەیەکی ئایینــی ،یا هەردووکیان،
پێوەندیــی بە ئامانجــی ڕاپەڕینەکەوە هەیە.
سەرەڕای لێکدانەوە جۆراوجۆرەکان ،لە ڕێگای
زەمینە ،هۆکار و ئامانجی کاراکتەرەکانەوەیە
کــە ڕاپەرینەکــە وەک ڕووداوێک لە زەمان
و میژوودا لەســە بناخەیەکی کڕۆنۆلۆژیکی،
ســاخ دەکرێتەوە .ڕوانگە و نەزەری ڕەسمیی
دەوڵەتی تورک لەسەر ڕاپەڕینەکە یەکپاڕچە
نییە .قازی لە دادگادا بەو ئاکامە گەیشــت
کــە ئامانجی خەڵکــە ڕاپەڕیوەکە بریتی بوو
لە دامەزرانــی حکوومەتێکی ســەربەخۆی
[]43
کوردی و ئیســامی .بە وتەی دادســتان
لەڕاپەڕینەکــەدا دین تەنیــا وەک ئامرازێک
کەڵکی لێ وەردەگیردرا" .بەلەبەرچاوگرتنی
دینامیزمی نێوخۆیــی ،ڕوحیە و کاراکتەر و
ئامانجەکانی ئەو کەسانەی کە ڕاپەڕینەکەیان
ڕێــک خســتبوو" ،ئامانجی ڕاســتەقینەی
ڕاپەڕینەکــە هیــچ شــتێک نەبوو"جگە لە
دامەزراندنــی دەوڵــەت و حکومەتێکــی
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کوردی ".بەو حاڵەش ،سوپای تورکیە لەگەڵ
ئــەو بۆچوونــەدا نەبوو .بــە لەبەرچاوگرتنی
"هــۆکارەکان ،ئامادەکارییــەکان ،کات و
چوارچێوەی ڕاپەڕینەکە" کتێبێک لە الیەن
ســەرۆکی ئەرکانی ســوپای تورکیەوە باڵو
کرایــەوە .ئەو لەو کتێبــەدا دەڵێ :ڕاپەڕینی
شــێخ بەتەواوی بە کەیســێکی دژەشۆڕش
دادەنرێ .لەگــەڵ ڕاگەیاندنــی تەنزیمات-
خەیریە(  ،)١٨٣٩پڕۆپاگەندەی کوردایەتیش
دەســتی پێ کرد .بەاڵم ئــەو پڕوپاگەندەیە،
هەرگیــز پێگەیەکــی جەماوەریــی لە نێو
خەڵکدا بۆ دروســت نەبوو .ئەمەش لەبەر ئەو
ئاڵ وگۆڕە ســەرەتاییانە بوو کە تەنزیمات و
مەشــروتییەت (حکوومەتی دەستووری) ،لە
ژیانی کوردەکاندا پێکیان هێنا .واتە شکاندنی
دەســەاڵتی ئاغاکان ،شێخەکان ،مەال و بەگ
و سەرۆک عەشــیرەتەکان بەســەر خەڵکە
ڕەشــۆکییەکەدا .بەاڵم ئــەوە مەحاڵ بوو کە
کوردایەتــی لە نێو ئەوخەڵکــەدا پەرەی پێ
بــدرێ ،لەکاتێکدا کە نەیاندەزانی مرۆڤایەتی
چییە .بۆ ئــەو خەڵکە مانــای بوونی مرۆڤ
لــە مســتێک ســاوار و جــۆ تێنەدەپەڕی،
نەیاندەویســت لە مانای جمهوری تێ بگەن،
یا لەوە حاڵی بن کە لە پشــت ئەو کێوانەوە
کە ئەوانی لــێ دەژین چ باســە .بۆ ئەوەی
ئــەو خەڵکە نەزانە بــۆ ڕاپەڕین هان بدرێن،
دەبوایە تەبلیغاتــی ئایینییان بۆ بکرێ .ئەوە
ئەو شــتە بوو کە لە ڕاســتیدا ڕووی دابوو.
[ ]44ئــەو ڕیوایەتە زاڵترین و گشــتی ترین
و ڕەســمی تریــن ڕیوایەتی مێــژووی ئەو
ڕووداوەیــە لــە تورکیەدا .بە گوێــرەی ئەو
ڕیوایەتــە ،بۆ دوژمنایەتی لەگەڵ شۆڕشــی
کەمالیستە ســیکۆالرەکان ،ئەشرافی کوردی
"کۆنەپەرســت" ئەو ڕاپەڕینەیان بۆ بنیاتنانی
نیزامێکی ئیسالمیی تووندڕەو هەڵگیرساندبوو.
کەواتە شێخ سەعید ئەشــرافزادەیەک بووە،
کە بــە هۆی پیادەبوونــی نیزامی جمهوری
کە ژیانێکی ئینســانی بۆ خەڵکی ڕۆژهەاڵت
دەســتەبەرکردبوو ،جێگایــەک کە خەڵکی
هــەژار و نــەزان لــە ژێر ســوڵتەو زووڵم و
زۆری شــێخەکاندا دەژیــان ،دەســەاڵت و
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ئیمتیازاتەکانی لە دەســت دابوون .بە وتەی
ســوپا ئەو حەرەکەتە "دژی شــۆڕش"ە بۆ
گێڕانەوەی دەســەاڵتی خەالفەت و ئیسالم،
یارمەتی بە شــێخ و ســەییدەکان دەکرد ،تا
دەسەاڵتی خۆیان بەسەر "خەڵکی نەزان"دا
بپارێزن.
هەروەها ڕیوایەتی ڕەســمی تورکیە پێ
لەســەر ڕۆڵی سیاســەت لــە ڕاپەڕینەکەدا
دادەگــرێ .لەوبــارەوە دەڵێ ئــەوە پیالنی
بەریتانیــا بوو کە دەیەویســت لەو ڕێگایەوە
لەســاڵی ١٩٢٦دا دەست بەسەر ناوچە پڕلە
نەوتەکانــی موســڵ و کەرکوکــدا بگرێت.
بەوحاڵــەش ،زانایانی تــورک "جێ پەنجەی
بەریتانیا" لەو ڕووداوەدا بە شێوەی جۆراوجۆر
دەخەنــە بەربــاس و ڵێکۆڵینــەوە .بە وتەی
 ,Mete Tunc¸ayکــە بۆخۆی ئــەو ڕووداوە
"بــە ڕاپەڕینێکی میللی لــە بەرگی ئایینی"
دا دەزانــێ ،هیچ بەڵگــە و لێکدانەوەیەکی
مەنتقــی کە نیشــان بدا بەریتانیا دەســتی
لــەو ڕاپەڕینــەدا هەبوو ،لەبەردەســتدا نیە.
لــەوەش زیاتر ئــەو دەڵێ کاربەدەســتانی
دەوڵەت نوســخە و ڕیوایەتی جۆراوجۆریان
لە ڕووداوکە بۆ دەســتە و تاقمــە بەردەنگە
جۆراوجــۆرەکان داڕشــتوون ]45[.پێداگرتن
لەســەر تایبەتمەندیی "دژی شۆڕش"بوونی
ڕاپەڕینەکــە ،یارمەتیی بە کەمالیســتەکان
کرد تا سەرکوتی خۆیان بەدژی ئۆپۆزسێۆنی
تورکیە -کە دژی ئەوەبوون لە ســەرەوەڕا بۆ
خوارەوە ،رێفۆڕم بۆ سیکۆالریزەکردنی واڵت
ئەنجام بدرێ -پەرە پێ بدەن .ئەو دژبەرانەی
کەمالیستەکان ،لە نێوان ئەواندا ،ژمارەیەکی
زۆر لە فەرماندەکانی شــەڕی سەربەخۆیی،
بە تاوانی هاندان و تەشویقی ڕاپەڕینی شێخ
سەعید ئیعدام ،زیندانی یا دوورخرانەوە .ڕوو
لە ڕۆژئاواش ،بۆ شــاردنەوەی تایبەتمەندییە
سیاسی و میللیەکانی ئەو ڕاپەڕینە ،ڕاپەڕینی
شیخ ،وەک ڕووداوێکی دژی مۆدێڕنیزاسیۆن
و ڕێفۆرمی شارستانی ،نیشان دە درا.
دەبــێ بگوترێ ئــەو ڕاپەڕینــە لەالیەن
هەندێک زانای ڕۆژئاوایشــەوە لێکۆڵینەوەی
لەســەر کراوە ]46[.ئەوان ڕاپەرینەکە بە وەاڵم
ساڵی بیست و چوارەم
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یــا دژکردەوەیەکی ناسیۆنالیســتی بە دژی
دەوڵەتی تورک لە قەڵــەم دەدەن ،کە پاش
ڕاگەیاندنی کۆماری تورکیە دەســتی کرد بە
لەنێوبردنی پێکهاتە کولتوری و سیاسییە غەیرە
تورک و غەیرە ســێکۆالرەکان .مارتین ڤان
بڕوینسس دەڵێ ئامانجی دیاری ڕاپەرێنەکە
بریتــی بوو لــە دامەزراندنــی "دەوڵەتێکی
کوردیــی ســەربەخۆ کــە لەوێدا ئەســڵە
بنەڕەتییە ئیســامیەکان -کــە لە تورکیەی
نوێدا پێشێل دەکران -وەبەرچاو بگیردرێن".
"ڕاپەڕینەکە لە الیەن ڕێکخراوێکی سیاســی
بــە نــاوی "ئازادی"یــەوە ئامــادەکاری بۆ
کرابوو .ئەو ڕێکخراوە بە مەبەستی هاندان و
هەڵخراندنی خەڵکانی پەیڕەوی شێخ ،کەڵکی
لە کەســایەتیی کاریزماتیکی شێخ  -شتێک
کە خۆی نەیبوو -وەردەگرت .بە و حا ڵــە ش
شــێخ تەنیا هەر کەســایەتییەکی سەرکردە
نەبوو ،بەڵکوو نەخشــی فەرماندەشی لە شەڕ
[]47
و عەمەلیاتە نیزامیەکاندا بە ئەستۆوە بوو".
(جەختکردنەوەی سەرەکی).
ڕۆبێــرت ئۆڵســۆن ،بایــەخ بــە الیەنە
ڕێکخراوەییە مۆدێرنەکانی ڕاپەڕینەکە دەدات
و پــێ لەســەر ڕۆڵی ڕێکخراوی ئــازادی لە
کۆکردنەوە و هەڵخراندنی خەڵکدا دادەگرێ.
بە وتەی ئەو ڕاپەڕینەکە "یەکەمین شۆڕشی
ناسیۆنالیستیی کوردەکان لە ئاستێکی بەرین
دابــوو ]49[".ئەو درێــژە دەدا و دەڵێ ئازادی
هەر لەســەرەتای دامەزرانیــەوە بە جۆرێک
ڕۆڵی ڕێبەرایەتیی شــێخی زەق دەکردەوە.
شــتێک کە لە کۆنگرەی ئازادی لە ســاڵی
١٩٢٤دا ،هیــز و گۆڕی زیاتریشــی پێ درا.
ئەوەی کــە ڕاپەڕینەکە الیەنێکی مەزهەبیی
هەبوو ،ئاکامــی ئەو لێکدانــەوە تاکتیکی و
ستراتیژییانەی ئازادی بوو کە بۆ سەرکەوتنی
ڕاپەرینەکــە بە پێویســتی دەزانین .بۆیە لە
کاتێکدا کە ڕاپەڕینی شێخ ڕاپەڕینێکی میللی
و ناسیۆنالیســتی بوو ،سەمبۆڵ و تەبلیغات
و شــێوەی مۆبیلیزەکردنــی خەڵکی لە هی
ڕاپەڕینێکــی ئایینی دەچــوون "لە کاتێکدا
ئۆلسون شــێخ بە کەســێکی ناسیۆنالیست
و لــە هەمان کاتدا بــە ئیماندارێکی خاوەن

تەعەهــود دەزانــێ ،لــە ڕوانگــەی ڤــان
بڕوێنسسەوە ،گرنگترین هۆکار کە ڕێکخراوی
ئازادیی هان دا تا شــێخ وەک ڕێبەر دیاری
بکات ،بریتی بوو لە نفوزی شــێخ بە ســەر
کوردەکانــدا بەگشــتی و بەتایبەت کوردانی
زازادا .هەردووکــی ئــەو لێکۆڵەرەوانــە لە
لێکۆڵینەوەکانی خۆیاندا جەخت لەسەر ئەوە
دەکەنەوە کە هەردوو توخمی ناسیۆنالیستی
و ئایینــی لەڕاپەڕینە کەدا هەبوون و ناکرێ
وەبەرچاو نەگیردرێن" :ئامانجی ســەرەکیی
شێخ سەعید و سەرکردەکانی ئازادی بریتی
بوو لە کوردســتانێکی سەربەخۆ .بۆ خەڵکی
بەشداربووی ڕاپەڕینەکە ،ئایین و تەعەهودی
نەتەوەیی و ناسیۆنالیستی شێخ لە یەک جیا
ناکرێنەوە .ئەوان دوو ڕووی یەک سکە بوون
[]49
و لە کــردەوەدا هەر یەک شــت بوون"
(جەختکردنەوەی ئەسڵی).
ڕاپەڕینەکــە ناسیۆنالیســتی بووبێــت
یــا ئایینــی ،دواکەوتووانــە بووبێــت یــا
پێشــکەوتنخوازانە ،هاودەنگی لەســەر ئەوە
هەیە کە ئــەو ڕاپەڕینە بۆ کــورد و تورک،
[]50
بــە نوختەگۆڕانێکی مێژوویــی دادەنرێ.
پەیمانی لۆزان لەســاڵی ١٩٢٣دا بارودۆخی
کەمایەتییەکانی لە تورکیەدا ڕێک خســت.
ئەو پەیمانە سیســتەمی عوسمانی میللەتی
بەرەسمی ناســی .بە گوێرەی ئەو سیستەمە
تەنیا غەیرە موســوڵمانەکان بــە کەمایەتی
دەناسران .بۆیە کوردەکان بەهۆی پێشینەی
موســوڵمان بوونیان ،خرانە ســەر"میللەتی
تــورک" ،بەم شــێوەیە تورکیە لــە ڕێگای
ئــەو ڕێفۆڕمــە کۆمارییانــەی کــە وەڕێی
خستن ،وەک هەڵوەشــاندنەوەی خەالفەت،
قەدەغەکردنــی ڕێکخــراوە مەزهەبییەکان
و پێکهێنانــی سیســتەمێکی یەکپارچــە و
ســیکۆالر بۆ پەروەردە و خوێندن لە تورکیە
لــە ســاڵی ١٩٢٤دا ،بناخە گشــتییەکانی
مەوجوودییەتــی سیاســی و فەرهەنگــی و
ئیتنیکیی سەربەخۆی کوردی تێک شکاندن.
لە ئاکامدا مەدرەسەکان ،تەنیا دامەزراوەیێکی
پەروەردەیــی کــە لەوێدا کەڵــک لە زمانی
کــوردی وەردەگیرا ،قەدەغەکران .لە ســاڵی
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١٩٢٤دا ،قانوونی ئەساســی هاوواڵتی بوونی
لەگەڵ توورکبوون بەیەکســان لە قەڵەم دا.
هەڵوەشانەوەی خەالفەت زاراوەی "برایەتیی
ئیســامی" گۆڕی بۆ "یەکیەتیی نەتەوەیی
تورک" و ئەمەش ئەوەی لە نێو برد کە پێی
دەگوترا "هاوپەیمانیی مێژوویی" نێوان کورد
و تورک .بەم شێوەیە لە ڕێگای بردنە پێشی
ئەو جۆرە سیاسەتانەوە ،ڕێژیمی کەمالیستی
تورکیە ،بەمەبەســتی بنیاتنانی دەوڵەتێکی
ســەربەخۆ و هاوچەشنی تورک و سازکردنی
ناسنامەیەکی میللی ،دەسەاڵتدارییەتی خۆی
بەســەر کورداندا ســەپاند .لە بارودۆخێکی
ئاوادا شــۆڕش و ڕاپەڕینی شــێخ ســەعید
زەبــری ئاخر لە "پــردی مێژوویی"ی نێوان
کورد و تورک دەوەشــێنێ کە لە پێشیشدا
ڕووخابوو .ئەمەش دەبێتە خاڵێکی دەستپێک
بۆ چوونەپێشــی سیاسەتی ســەربەخۆییی
کورد .دەبێ بگوترێ کە ئەو ڕاپەڕینە وەک
بناخەیەکیش بۆ سیاسەتی بەرپەرچ دانەوەی
دەوڵەتی تورک کارکردی هەبووە .چوونکە لە
ڕووبەڕووبوونەوە دەگەڵ ئەو ڕاپەرینەدابوو کە
زۆربەی دامەزراوە سیاســی و حقووقییەکانی
تورکیــە لــە فەزایەکــی تەواو ســێکۆالر و
ناسیۆنالیستیدا دامەزران .تەنانەت ئەمڕۆشی
لەگەڵ بێت کەمالیســتەکان وەک پرسێکی
ئەمنییەتی ،تەماشــای ناسیۆنالیزمی کورد و
ئیســام ،کە دوو الیەنی زەقی کەسایەتیی
شێخ سەعید بوون ،دەکەن .ئەوە بەو مانایەیە
کە مێردەزمەی شێخ هێشــتاش لە ڕاونانی
ڕێژیمی تورکیەدا بەردەوامە.
سێ ڕووخساری شێخ سەعید
پاش ئەوەی بە کورتی چۆنیەتیی وێناکردنی
ڕاپەڕینەکەمان لە دیسکۆرســی ڕەســمی و
مێژوویــی تــورک و گۆتــاری ئەکادیمیکی
ڕۆژئــاودا خســتە بەرباس ،ئێســتا باســی
ڕاپەڕینەکە لە گۆتاری مێژووییی بزووتنەوەی
ئازادیخوازانــەی کــورد دا ،بەســەرۆکایەتی
پارتــی کرێکارانی کوردســتان دەکەم[ ]51و
سێ نوســخەی جیا جیا لە ڕاپەڕینەکە و لە
شێخ سەعید ،کە لەوسێ دەیەی دواییدا وێنا
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کراون ،دەخەمە بەرباس .لەو کارەدا پشت بە
میتۆدە دژە ئەزموونگــەراکان لە لێکۆڵینەوە
مێژووییەکانــدا دەبەســتم .ئــەو میتۆدە بۆ
گەیشــتن بەحەقیقەتــە مێژووییــەکان ،لە
لێکدانــەوەی "ڕاســتییەکان"دا بایەخ بە
[]52
بەرهەمهێنانی شیکاری دەدات.
لێــرەدا مەبەســتی من ئــەوە نییە کە
بەنیشــاندانی زانیاریی ئەزموونی زۆرتر ،ئەو
بۆشــایییەی کە لە نوێنەرایەتیــی پەڕاوێزە
بێدەنگکراوەکانــی کورد لە مێــژوودا هەیە،
پــڕ کەمــەوە ،بەڵکوو مەبەســت بریتییە لە
تێگەیشــتن لەوەی کە چۆن و لەبەرچی ئەو
بێدەنگییە لە مێــژووی بزووتنەوەی کورددا،
وەک شتێکی زاتی و بەشێک لە دەسەاڵت و
[]53
خەباتی سیاسی ،لە گۆڕێدایە.
دەبێت بگوترێت ســەربەخۆیی نەتەوەیی
بەتەنیــا پڕۆژەیەکــی سیاســی ئەوتــۆ نیە
کە بــۆ مۆنۆپۆل کردنی حاکمییت بەســەر
ســەر زەوییەکــی تایبەتیــدا کار کــردی
هەبێت ،بەڵکــوو خوێندنەوە و ســەرلەنوێ
خوێندنەوەی مێــژووش دەگریتەوە .تا پێش
بەرگریــی عەبدوڵــا ئۆجەالن لــە دادگای
تورکیەلــە ســاڵی ١٩٩٩دا  ،بزووتنــەوەی
کورد بە چاویلکەیەکی سەربەخۆییخوازییەوە
لێکدانــەوەی بۆ مێژووی کورد دەکرد و هەر
لەسەر ئەو بناغەیەشەوە ئەفسانە و سەمبۆڵە
میللی و ناسێۆنالیســتییەکانی بنیات دەنان.
بە و حاڵەش ،ئەگەرچی شــێخ ســەعید لە
سەرەتاکانی دەیەی ١٩٩٠دا ،لە دیسکۆرسی
گشــتیی بزووتنەوەدا ،ببوو بــە قارەمانێکی
میللی ،بەاڵم سەیر ئەوە بوو کە لە مانیفێستی
پ.ک.ک دا هیچ باســێک لە ڕاپەڕینی شێخ
نەکرابــوو ]54[.وەک میراتگری چەپی تورک
و بزووتنەوەکانی پێشــووی کورد ،پ.ک.ک
تەنیا لــە بەڵگەنامەیەکی بنچینەیی دیکەدا،
بەناوی "ڕۆڵی هێز لە کوردستان"دا ئاماژەی
بەو ڕاپەڕینە کردبــوو .لەوێدا بە نیگەرانی و
چاوێکــی ڕەخنەگرانــەوە جوواڵنەوەکەی بە
"دژکردەوەیەکی سەرەتایی بەاڵم دروست و
بەرحەق" بەرامبەر بە سیاسەتەکانی دەوڵەتی
تورکیە بۆ سەپاندنی حاکمیەتی سیاسیی لە
ساڵی بیست و چوارەم
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ڕێگای داگیرکەری و ســەرکوتی نیزامییەوە
لە قەڵەم دابوو:
ڕاپەڕینەکانی کوردستان لەو دەورەیەدا
( )١٩٤٠-١٩٢٥بە بێ ماناترین شــۆڕش و
ڕاپەڕینــی دونیا دادەنرێــن ....چوونکە هیچ
پەرەسەندنێکی کۆمەاڵیەتیی مۆدێرن وجودی
نەبوو ،هیچ ڕێکخراوێکی سیاســی مۆدێرن و
ئازادیخــواز کە ئامانجێکی سیاســی جددی
هەبووبێت لە ئــارادا نەبوو .بــە پێچەوانەوە
ئەوان لە نێو دواکەوتووترین پاشماوە فیکری
و سا زمانییەکان چاخەکانی نێوەڕاستدا ،وەک
عەشیرەت گەرایی و فیرقەگەرایی مەزهەبیدا
زیندانی بوون .لە ڕاســتیدا ئەو شــۆڕش و
ڕاپەڕینانــە هیچ بەرنامە و ڕێکخســتنێکیان
نەبــوو .بەڵکوو بریتی بــوون لە دژکردەوەی
خودبەخــودی و هەڵنەســەنگێنراو بەرامبەر
بە ســەرکوت وپەالماری تونــد و دڕندانە و
کۆمەڵکــوژی و چەوســانەوەی نەتەوایەتی.
بەاڵم ئەو ڕاپەڕینە سەرەتاییانە لەبەر ئەوەی
بە دژی ژێرچەپۆکی و چەســانەوەی میللی
بوون ،خاوەنــی جەوهەرێکــی حەقخوازانە
و عادیالنــە بــوون .بــەاڵم چیــن و توێژە
دەســەاڵتدارەکانی کورد بوونە کۆسپی سەر
ڕێگای ئــەوەی کە ئەو جەوهەرە ڕاســت و
بەرحەقە نێوەرۆکێکی پێشــکەوتنخوازانە بە
خۆیەوە بگرێــت .هەرچەند ئــەو ڕاپەڕینانە
لە شــکڵ و شــێوەی خۆیانــدا بەرحەق و
پیرۆز و دروســت بوون ،بەاڵم هەڵوێســتی
کۆنەپەرســتانەی ســەرکردایەتیی ئــەوان،
نەیهێشت ببنە بزووتنەوەیەکی شۆڕشگێڕانە
و ڕزگاریخوازانــەی میللــی و نەتەوایەتی....
ئاخــر بــۆ ئــەوان قازانــج و بەرژەوەندییە
ئابوورییە بنەماڵەیی و عەشیرەتییەکانیان لە
پلەی یەکەمدا بوون ،لە ڕووی ئیدئۆلۆژییەوە
هەڵگــری بیرۆکــەی "برایەتی ئیســامی"
و ئیدئۆلۆژیــی دەرەبەگایەتــی و لــە ڕووی
سیاسییەوە ئامانجیان گێڕانەوەی دەسەاڵتی
ســوڵتانەکانی عوســمانی بوو .بۆیە ئێمە بەو
ڕاپەرینانە دەڵێین سەرەتایی ،بەاڵم دروست
و بەرحــەق! لــە کاتێکدا ئەوە سروشــت و
بارودۆخی ئەو ڕاپەڕینانە بوو ،سیاســەتەکانی

دیکتاتۆریی کەمالیســتەکان لە کوردستان،
تەواو کۆنەپەرســتانە ،ناعادالنــەوە و زاڵمانە
بــوون .نموونەیەکی تەواو و لــە دڕندەیی و
[]55
بەربەریسم.
ئــەو لێکدانەوە چینایەتی و ســیکۆالر و
"پێشکەوتنخوازانە"یە لە ڕاپەڕینەکانی شێخ
ســەعید و شۆڕشــەکانی دیکەی سەرەتای
دەستپێکردنی دەورانی جمهوری ،دەبوایە لە
چوارچێوەی مێژوویی ،ئیدئۆلۆژی وسیاسی و
کۆنتێکستی خۆیاندا ئەنجام بدرانایە .بۆچوونی
زاڵی چەپی تورک تا ئەو دوایییانەش بریتی
بوو لــە دژایەتی لەگەڵ هەرجۆرە جوواڵنەوە
و موبیلیزەبوونێکی سیاســی کــوردەکان بە
بیانــووی ئەوەی کە کارێکــی ئەوتۆ زیان بە
هاوپێوەندیــی چینایەتــی دەگەیەنێــت .بۆ
پاکانەکردن بــۆ ئەو هەڵوێســتە پەنایان بۆ
ڕوانگەی کەمالیستی سەبارەت بەو ڕاپەڕینانە
دەبــرد .ئەو شۆڕشــانەیان بــە ڕاپەڕینێکی
ســەرەتایی و دواکەوتووانە لــە قەڵەم دەدا.
دەیانگــوت ئەو دەرەبەگ و خــاوەن زەوییە
کوردانەی بەهۆی چاکســازیی کشتووکاڵی
و ڕێفۆڕمە پێشــکەوتوەکانی کەمالیسیەکان،
قازانج و ئیمتیازاتی خۆیان لە دەســت دابوو،
بە پشــتیوانیی ئینگلیز ،ئــەو ڕاپەڕینانەیان
وەرێخســتبوون .ڕوانگەو بۆچوونی پ.ک.ک
ســەبارەت بــە عادیالنــە و بەرحەقبوونــی
ڕاپەڕینەکە ،لەباری ئیدەۆلۆژییەوە ،بە خاڵی
وەرچەرخان و تێپەڕیــن لە ڕوانگەی چەپی
تورک بەرەو بنیاتنانی ســوننەت و نەریتێکی
سیاسی و سەربەخۆ و ئازادیخوازانەی کورد،
بە حیســاب دێت .بەو حاڵەش دەبیت بڵێین
کــە پ.ک.ک هــەروەک چەپــی تورک و
کەمالیستەکان ،بە ئاراســتەیەکی سیکۆالر،
مۆدێــرن و چەپڕەوانەدا دەڕۆیشــتە پێش و
لە گۆشــەنیگای چەپێکی ئۆرتۆدۆکســەوە،
وەک ڕێکخراوێکــی دژ بە مەزهەب و خێڵ
و عەشــیرەت سیاســەتەکانی خــۆی بباتە
پێش .ئەو هەڵوێســتە "پێشکەوتنخوازانە"یە
بوو بــە هۆی ئەوەی پ.ک.ک شــێخ وەک
کەســێکی "ســەرەتایی" و "کۆنەپەرست"
مەحکــووم بــکات .پ.ک.ک دەیگــوت کە
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سروشــتی خێڵەکی ودەرەبەگانەی شــێخ و
وەفاداریــی ناوبراو لە بــاری مەزهەبیەوە بە
عوســمانییەکان(تورکەکان) ،نەیانهێشــت
هوشــیاری و ئاگاییەکی میللی و نەتەوەییی
ڕاســتەقینە لە نێو کورداندا ســەرهەڵبدات.
ئەمەش کۆســپێکی گەورەی ســەر ڕیگای
پەرەسەندنی سیاسەتێکی سەربەخۆییخوازانە
بوو .هەربۆیە پ.ک.ک ،تێپەڕین لە عەشیرەت
گەری و دینداریی "سەرەتایی"شــێخی ،بۆ
بنیاتنانــی بزووتنەوەیەکــی ئازادیخوازیی-
نەتەوایەتی و مۆدێرن ،کە ببێتە میراتگری
" جەوهــەری بەرحــەق"ی شــێخ
ســەعید و ڕاپەڕینەکانــی پێشــووتری  ،بە
ئامانجی خــۆی دادەنا .هەر لەســەرەتاکانی
دەیــەی ١٩٩٠ەوە ،ڕێبەرایەتیی پ.ک.ک،
لــە نووســین و وتووێژەکانــی خــۆی لــە
گۆڤــاری "ســەرخۆبوون"دا ،کــە زمانحاڵی
پ.ک.ک بــوو ،بــە شــێوەیەکی ڕادیکاڵ و
بنەڕەتی ئــەو تایبەتمەندییە "ســەرەتایی"
و "دواکەوتووانــەی" ڕاپەڕینەکەی دایە بەر
ڕەخنە ،هەڵسەنگاندن و پێداچوونەوە .شایانی
باســە دواتر بەشــێک لەو وتار و وتوێژانە لە
کتێبێکدا بە ناوی
(So¨mu¨rgeci Cumhuriyet Kirli ve
 ) Suc¸ludurباڵوکرانــەوە ]56[.لەو کتێبەدا،

ئۆجەالن جارێکی دیکەش ،ڕاپەڕینی شــێخ
ســەعیدی وەک دژ کــردەوەی کوردەکان،
بەرامبەر پەالمار و لەشکرکێشــیی جمهوری
بۆ سەر کوردستان لە قەڵەم دا .لەوەش زیاتر
ڕاپەڕینەکــە لە جەوهەری خۆیــدا -وێڕای
ڕواڵەتی مەزهەبی-تەواو میللی و نەتەوایەتی
بووە .ئۆجــەالن لە وێدا هۆیەکانی شــکانی
ڕاپەڕینەکە دەگەڕێنێتەوە بۆ بێسەرەوبەرەیی
کوردەکان و نەبوونی ئامادەییی پێویست .بە
وتەی ئۆجەالن ،ئاتاتورک ڕاپەڕینەکەی کردە
دەرفەتێک بۆ هێرش و پەالمار بۆسەر هەموو
ئــەو بایەخانەی پێوەندییان بــە کوردایەتی
و کوردبوونــەوە هەبوو .ئۆجــەالن بەتایبەت
ڕەخنە لــەوە دەگــرێ کە چــۆن ڕێژیمی
تورکیــە ڕاپەڕینێکی ئاســایی و جەماوەری
ئاوا بە کۆنەپەرســت و دواکەوتوو دادەنێت.
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لــەوەش زیاتر ڕەخنە لــە جمهوری دەگرێ
و شــێخ ســەعید وەک ڕێبەرێکــی میللیی
کورد ،بــە بــەراورد دەگەڵ ئاتاتــورک ،بە
کەسیکی پێشکەوتنخوازتر و مرۆڤ دۆستتر
دەناسێنێت.
بــە و جــۆرە لە کاتێکــدا لــە گوتار و
دیسکۆرســی نووســراوی بزووتنەوەکەدا ،بە
ئاشکرا شێخ ســەعید وەک کەسایەتییەکی
"پێشــکەوتوو" و "میللــی" دادەنرێــت ،لە
گوتــاری گشــتی و جەماوەریدا تا ئاســتی
ســیمبۆڵی دژی کۆلۆنیالیســتی و ڕەمــزی
خەباتی دژی ئیســتیعماری بەرز دەکرێتەوە.
دروســت بوونی حیزبوڵاڵ  ،کە ڕێکخراوێکی
ژێرزەمینی بوو و لە لەیەن هەندێک "کوردی
مەزهەبی"یەوە دامەزرابوو ،لەو پێدا چوونەوە
و هەڵســەنگاندنەوەیەدا کاریگــەری خــۆی
هەبوو .ئەو ڕێکخراوە ،لەسەردەمی حکومەتی
نیزامــی ســاڵەکانی ١٩٩٠دا ،ژمارەیــەک
چاالکڤان و کوردی سڤیلی کوشتن .بەڵگەی
زۆر لەبەردەســتدان کە ئــەو تاقمە لەالیەن
دەســەاڵتدارانی تورکیــەوە پشــتیوانی و
پارێزگاری لێ کراوە .لە بارودۆخێکی سیاسیی
ئاوادا ،بزووتنەوەکــە (پ.ک.ک-وەرگێر) لە
درێــژەی پرۆســەی ڕەخنــە لەخۆگرتنیدا،
ڕەخنەیەکــی توندی لە هەڵوێســتی چەپی
ئۆرتۆدۆکس سەبارەت بە ئایین گرت و گوتی
لێکدانەوەی ماتریالیستی بۆ دین و مەزهەب
 ،لێکدانەوەیەکی هەڵەیە ]57[.بە ڕەخنەگرتن
لە حیزبوڵــا وەک دەسکیســی ڕێژیمێکی
پیس کە هیچ پێوەندییەکی بە ئیســامەوە
نیــە ،ئۆجــەالن پێویســتیی هێنانەگۆڕێی
ڕوانگەیەکی شۆڕشگێڕانەی سەبارەت بەدین
خســتە بەر باس.لەو پێوەندییــەدا بەردەوام
ئــەوەی دووبــارە دەکردەوە کــە پ.ک.ک
خۆی بە خەباتکارێکی ڕاســتەقینەی ڕێبازی
ئیســام دەزانێت و ئیســام وەک ئایینێک
دەبینێــت کــە دژی هەموو جــۆرە زوڵم و
ســتەم و بێعەداڵەتییــەک ڕادەوەســتێ .لە
هەلومەرجێکی ئاوادا کە ڕوانگە و بیروبۆچوونە
سیاســی و ئیدئۆلۆژییەکان لە حاڵی گۆڕاندا
بوون ،گەریال کــوردە مارکسیســتەکان لە
ساڵی بیست و چوارەم
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ڕیزی یەکەمین ئەسحابە و یارانی حەزرەتی
محمەد لە قەڵــەم دەدران و وەک ئەوان بە
کەســانێکی بەنرخ و شایستە پێناسەدەکران.
بــەو جــۆرە پ.ک.ک وەک پێشــڕەوی
بزووتنەوە ،پشــتیوانیی خۆی لە ڕێکخستنی
ئیمام و پیاوە ئایینییەکانی کورد لە ئەورووپا،
تورکیا و تەنانەت لە مەککەشــدا ،لە شکڵی
یەکیەتی و ڕێکخراوێکی سیاســیدا دەربڕی.
لــەو پێوەندییەدا لــە ئەورووپــا ،پ.ک.ک
یارمەتیی بە دروستکردنی مزگەوت کرد .ئەو
مزگەتانــە لە پاریس و بیرمەن ،ناوی شــێخ
سەعیدیان لەســەر دانرا .دەستنیشانکردنی
ئیســام وەک دینی عەدالــەت و خەبات بە
دژی زوڵم و ســتەم ،یارمەتیی بە بزووتنەوە
کرد تا شــێخ سەعید و ڕێبەرانی پێشووتری
کورد ،وەک کەسایەتیی پیرۆز و کاراکتەری
دژی کۆڵۆنیاڵی ،بێنە نێو گۆتار و دیسکۆڕسی
جوواڵنــەوەی ئازادیخوازانە .لــەوەش زیاتر
پێویســتە تۆڵــەی ئــەوان وەرگیرێتــەوە و
ڕیســالەتی مێژوویی و سیاســییی ئەوان لە
بردنە پێشــی ئامانجە پێشکەوتنخوازییەکانی
خەباتی میللــی و ڕزگاریخوازانەی کوردا بە
ئامانج بگات .هاوکات ،گریال کوردەکان ،وەک
"نەوەی ڕاســتەقینەی" شێخ ســەعید ،کە
ئەرکیان بریتییە لە بردنە پێشــی ڕیسالەت
و پەیامــی ئــەو ،پێناســەکران .یەکێک لە
خەباتــکارە گەریــاکان ،لــە دیاربەکر ،لە
ماوەی ساڵەکانی نێوان ١٩٩٥-١٩٨٦دا ،ئەو
ئاڵوگۆڕە ئیدئۆلۆژیکییە لە ڕوانگەی پ.ک.ک
دا ســەبارەت بە دین و ڕێبەرانی پێشــووی
بزووتنــەوە بــەم شــێوەی خــوارەوە ڕوون
دەکاتەوە:
پێشــتر دەمانگوت خوا نییــە ،پێغەمبەر
نیــە ،هەموو هەوڵمان ئەوە بوو خەڵک فێری
مارکسیســم  -لینینیسم بکەین و شتی لەو
جــۆرە .میللەتی ئێمە نەخوێنــدەوار خاوەن
دین و ئیمانی قووڵ بوون .بۆیە ئەوە ســەری
نەگرت .بەاڵم کاتێک ناوی شێخ سەعیدمان
دەهێنا هەمــوو خەڵک ئێمەیان وەک کوڕی
خۆیان تەماشــا دەکرد.ئیتــر خەڵک ئامادە
بــوون پارووی زاری خۆشــیان لەگەڵ ئێمە

بەش کەن .ڕاستییەکەی ئەوە بوو کە ئەوان
نەیاندەزانــی لینیــن کێیە و ئەوەشــیان بۆ
گرنگ نەبوو ،بەاڵم دەیانزانی شــێخ سەعید
کێیــەو لەگــەڵ ژیان و خوێن و پێســتیان
تێکەڵ بوو .مەبەستم ئەوەیە کە ئەوان لەگەڵ
ئەو داستان و چیرۆک و حیکایەتانە ژیابوون
و گــەورە ببوون کە ســەبارەت بە مەرگ و
خەبات و فیداکارییەکانی شێخ سەعید لە نێو
خەڵکدا باون .ئەوان بڕوایان بەوە بوو کە ئێمە
دەتوانین لە پێوەندی لەگەڵ هەموو ئەو زوڵم
و زۆرەی لە ڕابردوو و لە ئێستادا بەرامبەریان
کراوە ،تۆڵەیان بستێنین.
بــە و جۆرە کــوردە دینــدارەکان ،هەر
لەسەرەتای دەیەی  ١٩٩٠ەوە کۆمەڵ کۆمەڵ
دەهاتنــە نێو بزووتنــەوە ،چ وەک خەباتکار
یان لــە ڕاپەڕاندنی کاروبــاری تەبلیغاتی و
ئەرکەکانــی دیکەدا ،لە نێوخــۆ و دەرەوەی
کوردســتاندا ،ئەرکیان بە ئەستۆوە دەگرت.
دەبێت بگوترێت هەر لەو ســەروبەندەدا ،بە
شــێوەیەکی بەرین وێنەکانی شێخ سەعید و
ڕیبەرانی پێشووی کورد ،لە سەرەتا و کۆتایی
هەمــوو پڕۆگرامەکانــی تەلەڤزیۆنــی "مەد
تی-ڤــی"دا ،کە لە ڕێگای ســەتەاڵیتەوە لە
برۆکسل بەرنامەکانی خۆی باڵو دەکردنەوە،
نیشــان دەدران .دوای وێنەی ئەوان ،وێنەی
ئۆجەالن دەهاتە سەر شاشەی تەلەڤزیۆنێک.
بەو شــێوەیە وێنەی هەمــوو ڕێبەرانی کورد
وەک زنجیرەیەک پێشــان دەدرا و ئۆجەالن
وەک "ئاخرین ڕێبــەری کورد" و میراتگری
سیاســیی هەموو ڕاپەرین و شۆڕشــەکانی
پێشووی کورد دەناسێنرا .لەوەش زیاتر وێنەی
خەباتکارە گەریالکانیش پێشــان دەدرا ،کە
وەک ئەسحابە و یارانی پێغەمبەر دەناسران.
ئەوەش بە شێوەیەکی سەمبۆڵیک ،مەوقعیەتی
خودی ئۆجەالنی تا ئاستی پێغەمبەر دەبردە
سەر .تەنانەت هەندێک لە الیەنگران ،ئەویان
وەک کەســایەتییەکی ئیالهی و مەسیحایی
چاو لێ دەکرد .نــاوی بنەماڵەیی ناوبراو لەو
بــارەوە یارمەتییەکی زۆری بەو مەســەلەیە
کــرد .ئاخر لــە تورکیدا ئۆجــەالن لە باری
ئەدەبییەوە بە مانای "تۆڵەستێن" دێت .زۆر
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حیکایەت و داستان کەوتنە سەر زار و زمانی
خەڵکی کە بەگوێرەی ئەوان دەگوترا نازناوی
ئۆجەالن شتێکی تەسادوفی نیە .بەڵکوو ئەوە
کاری خودایە و شتێکی ئیالهیە کە ئۆجەالن
هاتووە تا تۆڵەی کوردان وەرگرێتەوە.
بەاڵم دەستگیرکردنی ئۆجەالن لە ساڵی
١٩٩٠دا ،بووە هۆی ئەوەی کە ئەو خوێندنەوە
دژی کۆڵۆنیاڵییە لە بزووتنەوەکە ،لە بنەوەڕا
ڕاوەســتێ .ئاخر ئۆجەالن لە کاتی بەرگری
لە خۆیدا ،نەک هەر دەستبەرداری ئیدیعای
خەباتی دژی کۆلۆنیالیســتی ،ســەربەخۆیی
نەتەوەیی و سەروەری خاک و نیشتیمان بوو،
بەڵکوو ئەو خەبات و شــۆڕش و ڕاپەرینانەی
مەحکــوم کــردن و وەک شــێوەیەک لــە
"ناســیۆنالیزمی دواکەوتووانــە"ی لە قەڵەم
دان کە بە درێژایی سااڵنی سەدەی بیستەم
زیانیان بە کورد گەیاند .ناوی شــێخ سەعید
لە نێو ئەو "ناسیۆنالیستە سەرەتاییانە"دا بوو.
ئەو گۆرانکارییە ڕیشــەییە لە دیسکۆرســی
سیاســیدا هاوکات بوو لەگەڵ خوێندنەوەی
دووبارە بۆ مێژووی کــورد ،چونکە ڕیوایەتی
سەربەخۆییخوازیی پێشوو ،لەڕووی سیاسییەوە
ناپایەدار بوو .ڕاستییەکەی ئەوەیە ،ئۆجەالن
بەمەبەستی ئاســانکردن و پشتیوانیکردن لە
پرۆسەی ئاشتی ،جەختی لەسەر پێویستیی
خوێندنەوەیەکــی تــازە بۆ مێــژووی کورد،
"لێکدانەوەیەکــی ڕیئالیســتی" بۆ مێژووی
کــورد و پێوەندییەکانی نێوان کورد و تورک
[]58
دەکرد.
ئەو بەو جۆرە خوێندنەوەیە لە مێژوو،هەم
ڕەخنــەی لەهەڵەکانی ڕێبەرانی پێشــووی
کــورد و هــەم لەسیاســەتەکانی دەوڵەتی
تورک گرت .بۆیە لەو ڕیوایەتەی کە خەباتی
دژی کۆڵۆنیاڵــی و قارەمانانــەی کوردەکانی
لە ڕابردوودا ،لەبەرانبەرســەرکوت و زوڵم و
زۆری دەوڵەتی تورکیەدا بەرز دەنرخاند ،دوور
کەوتەوە .لێرەدا بــە وردی وردەکارییەکانی
ئەو گۆڕانکارییە دەخرێنە بەر باس .تا ســاڵی
 ،١٩٩٩دیسکۆرسی ستانداردی بزووتنەوەکە
ســەبارەت بە پێوەندییەکانــی نێوان کورد و
تورک بەو شێوەیە بوو:
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کــوردەکان لە ماوەی نیوان ســاڵەکانی
 ١٩٢٣-١٩١٩دا ،لە شــەڕی ســەربەخۆیی
دژی ئیمپریالیســتەکاندا ،پشــتیوانیان لــە
تورکەکان کرد .بەاڵم کاتێک ســەربەخۆیی
وەدەست هات ،مستەفا کەماڵ ئاتاتورک ،کە
یەکێــک لە قوتابیانی کۆمیتــەی ئیتیحاد و
تەرەقی بوو ،حاشای لە خودموختاری و مافە
فەرهەنگییەکانی کوردەکان کرد کە لە کاتی
شــەڕدا بەڵێنی دابینکردنی ئەو مافانەی پێ
دابوون .لە دژکــردەوە لەگەڵ ئەو خیانەتەدا
بــوو کە چەندین ڕاپەرێنی کورد دەســتیان
پێ کرد ،ڕاپەرینی شێخ سەعید یەکێک لەو
ڕاپەرینانە بوو .بــەو جۆرە کوردەکان لەباری
ئەخالقی و سیاسییەوە  ،لە بەرانبەر خیانەت
و ســەرەڕۆییی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتری ئەو
ڕێژیمەدا ،بێجگە لە ڕاپەرین و شۆڕش ،ڕێگا
چارە یا ئەڵتەرناتیڤێکی دیکەیان لەبەردەمدا
نەبوو .لەو تێگەیشــتنە ،وەک پاکانەیەک بۆ
بردنە پێشــی خەباتی چەکــداری لە پێناو
ســەربەخۆییدا ،کەڵک وەردەگیرا .پ.ک.ک
خۆی وەک میراتگری شۆڕشەکانی ڕابردووی
کورد ناساند .لەوەش زیاتر ڕایگەیاند کە ئەو
دژی ڕێژیمێکی "پیس" و "جینایەتکار" ،کە
هەر لەســەرەتاوە خیانەتی بە ســەربەخۆیی
کوردەکان کردووە خەبات دەکات.
کەچی ئەو ڕیوایەتــەی کە ئۆجەاڵن لە
کاتی دیفاع لەخۆی لەساڵی ١٩٩٠دا خستییە
ڕوو ،لەبنەڕەتــڕا جیاواز بــوو :کورد و تورک
شانبەشانی یەکتر ،لە پێناوی سەربەخۆییدا،
بە دژی ئیمپریالیســتەکان شــەڕیان کرد.
دواتر ئاتاتورک لە هەڵسوکەتی دیموکراتیکی
خۆی سەبارەت بە خودموختاریی کوردەکان،
بەتایبــەت لە مــاوەی نێــوان ســاڵەکانی
١٩٢٤-١٩٢١دا ڕاســتگۆ بــوو .بــەاڵم دوو
شــت نەیانهێشــت ناوبراو لە وەدەستهێنانی
جمهورییەکــی دیموکراتیک و پێکەوەژیانی
بە ئاشــتی لەگەڵ کوردەکاندا ســەرکەوتوو
بێت .یەکــەم ،ئەندامانی جەمعیەتی ئیتیحاد
و تەرەقــی بەمەبەســتی دروســتکردنی
ڕێژیمێکی ســەرەڕۆ ،ئاتاتورکیــان ئیزۆلە و
دەپەڕاویز خست .ئەتاتورکیش یا نەیتوانی یا
ساڵی بیست و چوارەم
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نەیهەویست بەسەر ئەوەدا زاڵ بێت .دوو هەم،
کورد هەڵەی کرد و دەســتی دایە ڕاپەڕین.
ئەمەش هیــچ ئەڵتڕناتیڤێکی دیکەی بێجگە
لە ســەرکوت بۆ ســەقامگیرکردنی ڕێژیمی
تــازە لەبــەردەم دەوڵەتدا نەهێشــتەوە .لەو
پێداچوونەوەیەدا ،بەرپرسایەتیی تایبەتمەندی
و کاراکتــەرە نادێموکراتییەکانی جمهوری،
خرایــە ئەســتۆی جەمعیەتــی ئیتیحاد و
تەرەقی و "ناســیۆنالیزمی سەرەتایی کورد"
لە پێشوودا .بەمەبەستی دێموکڕاتیزەکردنی
کۆمارو ڕەخســاندنی دەرفەت بۆ کولتوور و
مەوجودییەتی سیاســیی کــورد ،ئۆجەالن
چەندین جار جەختی لەسەر زیندووکردنەوەی
ڕوحیەی ساڵەکانی ١٩٢٤-١٩٢١دا کردەوە.
بــە وتەی ناوبراو ســەدەی بیســت ویەکەم
دەبێتە ســەدەی دیموکراســی و مافەکانی
مرۆڤ و لەوێدا هیــچ جێگایەک بۆ ڕاپەڕین
و توندوتیژی نیە .هەروەها ئۆجەالن ئەوەشی
ڕاگەیانــد کە ئــەو پوختە بووە و دەرســی
لــە هەڵەکانــی ڕێبەرانــی پێشــووی کورد
وەرگرتووە کە لەجیاتی دیالۆگێکی عەقاڵنی
بۆ چارەسەری کێشەی کورد،ڕێگای ڕاپەڕین
و یاخیبوونیــان هەڵبــژاردووە .لەو ڕیوایەتی
پووختەبوون و دەرس وەرگرتنەدا ،دیسانیش
ڕاپەرینی شــێخ سەعید وەک "ناسیۆنالیزمی
ســەرەتایی" لــە قەڵــەم درا کــە ڕەنگە لە
الیەن ئیمپرالیزمی بەریتانیاوە پشتیوانی لێ
کرابێ .مەبەســت لەو پێداچوونەوەیە ڕەنگە
ئــەوە بووبێت کە پــردە ڕووخاوەکانی نێوان
کورد و تورک ســەرلەنوێ ســاز بکرێنەوە و
ئەوانــەی لــە نێویان بردبوون بــێ ئیعتیبار
بکرێن ،تا بەڵکوو هەلومەرجی چوونە پێشی
"دیسکۆرســی پێکەوەژیان" لە ژێر سێبەری
دەوڵەتێکی ســەربەخۆی هاوبەشدا دابین و
دەســتەبەر بکرێت .ئۆجەالن بە ڕەخنەگرتن
لە "ناسیۆنالیزمی سەرەتایی"ی شێخ سەعید
و ئاماژەکردن "بە ئیمکانی دەست تێدابوونی
بەریتانیــا "لــە ڕاپەرینەکەدا ،لە هەرســێ
الیەنی"جیاوازیخــوازی کورد"" ،ئیســامی
ڕادیکاڵ" و "دوژمنانی دەرەکی"- ،کە کۆمار
هەستی دەکرد کە لەالیەن ئەوانەوە گەمارۆ

دراوە -دووری کرد .تا لە ئاکامدا ،لەو ڕێگایەوە
 ،دەوڵــەت وەک ناوبژیوانێکی شــەرعی لە
پێوەندیی دەگەڵ وتووێژی ڕەســمیی نێوان
دەوڵەت و پ.ک.ک دا بەرەسمی بیناسێت.
ئەو پێداچوونەوەیە لەســەر بناغەی سێ
پێداچوونەوەی ســەرەکی دیکە سەبارەت بە
دیسکۆرسی خەباتی ســەربەخۆییخوازانە و
دژی ئیســتیعماریی کورد دامەزرابوو .یەکەم
بریتییە لە پێکگەیشتی کورد و تورک لەگەڵ
یەکتــر بۆ یەکەم جار لە ئانــادۆڵ لە قەڕنی
یازدەهــەم لەچوارچێــوەی بەرینبوونەوەی
دەسەاڵتی ســەلجوقیەکاندا .ئەو دیسکۆرسە
مێژووییــە ،بزووتنەوەکــە دەگەرێنێتەوە بۆ
شــەڕی مەالزگەرد لە ساڵی ٢٦ی ئۆگەستی
ساڵی  ١٠٧١دا وەک بە یەکەمین کردەوەی
ئیســتیعماری و کۆڵۆنیالیســتیی تورکیــە.
دووەم "هاوپەیمانی" نێوان ئەشــرافی کورد
و عوســمانی بە دژی ســەفەوییەکانی ئێران
لە چواریەکی یەکەمی چەرخی شازدەیەمدا.
ئەندازیاری ئەو "هاوپەیمانی" یە -کەسێکی
کورد بە ناوی ئیدریســی بتلیسی -لەالیەن
پ.ک.ک ەوە بــە هــۆی بــەدوادا نەچوون
بۆ مافی کوردان ،بە خائین ناســرا .ســێیەم
بریتییــە لە "هاوپەیمانــی"ی نێوان کورد و
تورک بە درێژایی ساڵەکانی شەڕی یەکەمی
جیهانــی ،بەتایبــەت لە ســاڵی  ١٩١٥لە
شــەڕی گالیپۆلی و شەڕی ســەربەخۆییدا.
وەک پێشــتریش باسمان کرد لێرەدا ڕەخنە
لــە ڕێبەریی کــورد دەگیرێت کــە ئەودەم
نەیتوانیوە بزووتنەوەی ئازادیخوازی و میللی
بباتە پێش .لە ســاڵی  ١٩٩٠ەوە ،ڕێبەریی
کورد ،زۆر جار وەک "هاوپەیمانیەکی ژیرانە"
ئاماژەی بە هاوپەیمانییەکانی یەکەم و دووەم
کــردووە کە پێویســتە لە دۆخی ئێســتادا
توانای گەیشــتن بە ئاشتی و وەدەستهێنانی
"سەرکەوتنی پێکەوە" بە کورد و تورک بدەن.
لەوەش زیاتر هەر لەو پێوەندییەدا ئاماژەیان
بە شەڕی گالیپۆلی و شــەڕی سەربەخۆیی
وەک لەحزەی حەســاس و مێژوویی کردووە
کــە لەواندا کورد و تــورک پێکەوە گیانیان
"فیدای" نیشتیمانی هاوبەش کردووە.
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مەبەست لەو وەبیرهێنانەوانە ،بریتییە لە
ســەرلەنوێ گونجاندنەوەی ئەو ساتەوەختە
مێژووییانەیــە کــە مەحکووم کــراون ،بۆ
دوورکەوتنــەوە لــە مەنتقی ســەربەخۆیی
میللــی لە سیاســەت و مێــژووی کورددا،
بــۆ بنیاتنانــی دیسکۆرســێکی مێژوویی و
سیاســیی ئەوتۆ کە هاوزەمــان بتوانێت لە
پێوەنــدی لەگەڵ مێژووی کــورد و تورکدا
جێبەجێ بکرێت .بەو پێیە ،بۆ ســەرلەنوێ
دروســتکردنەوەی پردە وێرانبووەکانی نێوان
هەردوو میللەت ،ساتەوەختەکانی "خیانەت"
و "ئیستیعمار" لە سەردەمی پێشوودا ،وەک
"هاوپەیمانیی ژیرانە" لــە قەڵەم دەدرێن و
وەک مۆدێلێک بۆ دەرس و پەند لێوەرگرتن
و ئاگادارکردنەوە لە سەرەمی ئێستادا دەکار
دەکرێــن .هەر بەو جۆرە ،ئەو دیسکۆرســە
سیاسییە ئاشــتیخوازانەیەی کورد دەیەوێت
لەو ڕاپەڕیــن و توندوتیژییانە دووری بکات
کە لە ڕابــردوودا لــە پێوەندییەکانی نێوان
کــورد و تورکدا هەبوون .هەرچەند پێشــتر
ئــەو ڕاپەرینانــە وەک بەرخۆدانــی دژی
کۆلۆنیالیســتی دەزانران ،ئێستا بە کردەوەی
ناژیرانــەی ئەوتۆ دادەنرێن کــە زیانیان بە
کــورد و تورک گەیاندوە .لە ماتریســکێکی
ئاوادایــە کــە "پوختەبــوون"ی مێژوویی و
"ژیری"ی سیاســی مانای "شێخ سەعیدی
قارەمان" و"ئیدریسی خائین" هەڵدەگێرنەوە
واتە پێچەوانە دەکەنەوە.
بــەاڵم دەبێــت بگوترێــت کــە ئــەو
پێداچوونەوە سیاسییە بە مێژوودا هێندەش
ئاســان و بێ مشــتوومڕ نەبــووە .حیزب و
ڕیکخراوە سیاسییەکانی کورد کە ڕەخنەیان
لە سیاسەتی ئیمتیازدانی پ.ک.ک بۆ ئاشتی
هەبــووە ئەو پێداچوونەوەشــیان داوەتە بەر
ڕەخنــە و ئۆجەالنیان وەک کەمالیســت و
خائیــن بە ئامانجی میللی و نەتەوەیی کورد
پێناســە کردووە .سەرەڕای ئەوەش ،زۆربەی
الیەنگرانی بزووتنەوەکە نایانەوێ ســەبارەت
بەو مەســەلەیە قســە بکەن .دیارە ئەمەش
جۆرێک وتاری سیاسییە کە لەوێدا بێدەنگی
بە پاپەندنەبوون دەژمیردرێ .دەبێ بگوترێت
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زۆربەی ئەوانەی من قسەم لەگەڵ کردوون،
وەک ئامــراز ســەیری پێداچوونەوەکانــی
ئۆجەالنیــان دەکرد ".ئەو تەنیا سیاســەت
دەکات ،لە ڕاستیدا ئەو بڕوای بەو شتانە نیە
کە دەیانلێــت ".کادرێکی چاالکی پ.ک.ک
لەو بــارەوە پتر ڕەخنــە دەگرێت و دەڵێت:
"کارێکــی هێندە ئاســان نیە یــادەوەری
و خاتراتــی خەڵــک پاک کەیتــەوە ،وەک
ئەوەی کە کامپیۆتیرێک سەرلەنوێ فۆرمات
دەکرێتەوە .تا ئەو کاتەی عەدالەت جێبەجێ
دەبێت ،یادەوەرییەکان هەمیشــە ڕێگایەک
بــۆ زیندوومانــەوەی خۆیــان دەبیننەوە".
بەاڵم زۆرترین هەســت و بۆچوونی هاوبەش
ســەبارەت بە و مەســەلەیە لە قســەکانی
شوورا یا ڕێکخەری یەکێک لە گەڕەکەکانی
دیاربەکردا دەردەکەوێــت" :ڕێبەر ئۆجەاڵن
و شــێخ ســەعید بــۆ ئێمــە وەک یەکن.
هەردووکیــان لە پێناو ئێمەدا خەباتیان کرد
و ئازاریــان دی .ئەوەی دیکــە گرنگ نیە".
ئەگەرچی لە بەیان و دەربریندا ئۆجەالن بۆ
بردنەپێشــی پرۆژەی ئاشتیی خۆی دەگەڵ
دەوڵەت لە میراتی شــێخ ســەعید دووری
گرت ،بەاڵم زۆر لە الیەنگرانی ئەو ،لە خەبات
و تێکۆشانی خۆیاندا بە دژی دەوڵەت،ناوبراو
لە پەنای شێخ ســەعید دادەنێن ،ئەو جۆرە
هەوڵوێستە سیاسییە خەیاڵییەی ئەو هیچیتر
بە سوود دانانێن .من ئەمە بە نیشانەی ئەوە
دەزانم کە دیسکۆرســی مێژووییی کورد لە
دەیــەی ١٩٩٠دا ،لەنێو زۆربــەی کورداندا
بەدەستلێنەدراوی و هەر وەک خۆی ماوەتەوە
و فەزای ڕیوایەتییەکــەی توانا و زەرفیەتی
ئــەوەی هەیە لەیەک کاتدا جێگای شــێخ
سەعید و ئۆجەالن پێکەوە بکاتەوە .سەرەڕای
هەموو ئەوانە ئۆجەالن و شــێخ سەعید زۆر
لەو شتەزیترن کە وەک ئەکتەرێکی عەقاڵنی
وتوویانە یان دەیانەوێت بیکەن .ئەوان ئەوەن
کە کورد لێیان دروســت دەکات .بۆ زۆرێک
لــە کوردان ئەوان لــە خەباتێکی مێژووییی
پڕشکۆدا لە پێناوی دادپەروەری و سەروەریی
سیاسییدا ،هەردووکیان کەسایەتیی پێشەنگ
و ئەفسانەیین.
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ئاکام
لەو وتارەدا باســی ئەوەم کــردووە کە چۆن
و لــە چ ڕێگایەکەوە شۆڕشــەکانی  ١٩٢٥و
ڕیبەرەکانیان چوونەتــە نێو یاد و بیرەوەری
خەڵکی ناوچەکە و دیسکۆرسە جۆراوجۆرەکانی
مێژووی کورد .وەک ئاکاموەرگرتن لە باسەکە،
ڕێــگام بدە بەکورتیش بێت ،پێوەندیی نێوان
ئاڵوگۆڕەکانــی نێــو بزووتنــەوەی کورد لە
دیسکۆرســی مێژوویــی بیرەوەریی خەڵک
لەالیەک و لــە مێژوونووســی ئەکادیمیدا،
لەالیەکــی دیکــەوە ،بخەمــە بــەر باس و
لێدوان .من نیشــانم داوە کــە بزووتنەوەی
کورد ،کاتێک لە دەیــەی ١٩٩٠دا ،زانیاری
و بیرەوەرییەکانــی ڕاپەڕینەکانی پێشــووی
لەگەڵ دیسکۆرســی بزووتنــەوەی میللی و
ئازادیخوازانــە ئاوێتەکــردن ،توانی کاراکتەر
و تایبەتمەندییەکــی مــەزن و هژمۆنیــک
بــۆ خۆی دەســتەبەر بکات .سروشــتی ئەو
ئاڵوگۆڕانە ئاماژە بە ماتریســێک دەکات کە
وەک ئامرازێــک ئــەو ڕابردووە ســەرلەنوێ
دادەڕێژێتەوە تا بتوانێت لەگەڵ "ڕاستی" یە
سیاســییەکانی ئێستادا ،هاوئاهەنگیان بکات.
دیارە ئەو نەرمیەی ڕابــردوو ،بەو مانایە نیە
کە ڕابردوو ئۆبجێکتێکی ســادە و پاســیڤە
کە ئێســتا دەتوانێت بە ئاسانی کاری لەسەر
بکات و بە کەیفی خۆی دەســتکاری بکات.
چوونکە ڕابردوو "پڕۆسەیەکی مێژووییە ".کە
لــە گێرانەوەکانی پێشــووتر  ،بەاڵم خۆڕاگر
سەبارەت بە خۆی پێک هاتووە .دیارە ئەمەش
فۆرم و نێوەرۆکی نوێنەرایەتییە مێژووییەکان
لە حاڵی ئێســتادا ســنووردار دەکات ]59[.بە
واتایەکی تر ،لە کاتێکدا ڕێبەرایەتی سیاسیی
کــورد ،بە گوێرەی پێداویســتییە سیاســی
و ئیدئۆلۆژییەکان،میراتی سیاســیی شــێخ
سەعیدی بەکارهێناوە و دواتر سەرلەنوێ بە
جۆرێکی دی هەمان میراتی دە کار کردووە،
خۆڕاگرییــە زارەکییەکان ،دەری دەخەن کە
ڕەنگە ڕابردوو بە شــێوەیەکی ســەربەخۆ لە
هەندێک جێگای دیکەی جیا لە مێژوودا ،بۆ
سنووردارکردن و شــکڵپێدانی سەر لە نوێی
سیاسەت و مێژوو ،لە سەردەمی تازەدا ،خۆیان

نیشــان بدەن .دەبێت چاوەڕوان بین ،کە ئایا
بزووتنــەوەی کورد ئەو جــۆرە بیرەوەری و
داستانە محەلیانە ،وەک فۆرمێکی کولتووریی
گرنگ لــە کایــەی سیاســی و وێناکردنی
ڕابردوودا بە جددی وەردەگرێت و ،لەدەرەوەی
وێناکردنێکــی ســیکۆالر و ئامرازئاســادا،
دەیانخاتە نێو دیسکۆرسی مێژووییی خۆیەوە
و بــەرەو مێژوویەکــی جــددی و ڕادیکاڵی
سەردەمی ئێســتایان ئاراســتە دەکات یان
نا .ســەبارەت بە پێوەندیی نێوان یادەوەرییە
زارەکییــەکان و مێژووی نوســراو ،ئەمن بۆ
پشتڕاســکردنەوەی لێکۆڵینەوەکانــی خۆم
پەنا بۆ کارەکانی مارتین ڤان بڕۆوینســن[،]60
دەبــەم کە لە بواری ئەنترۆپۆلۆژیی ڕاپەڕینی
شێخ سەعیددا بە کەسێکی شارەزا و خاوەن
ئۆتۆریتــە دادەنرێــت .بەاڵم پێــش ئەوەی
من قســەکانم بکەم ،بۆ ئــەوەی بێعەداڵەتی
بەرامبەر میتۆلۆژی و لێکۆڵینەوەکانی ڤارتین
ڤان نەکــرێ ،دەبێ لەکاتــی خوێندنەوەی
تێکستەکانی ئەودا بزانین کە لێکۆلینەوەکانی
ئــەو لــە کەشــوهەوای فیکریــی کۆتایی
حەفتاکان و ســەرەتای هەشتاکانی سەدەی
ڕابــردوودا ئەنجام دراون .دەبێــت بڵێم کە
دەمەوێــت جەخت لەســەر ئــەوە بکەمەوە
کە ڤارتین ڤان چەندە شــکی لە ڕاســتی و
دروستی و ئیعتیباری سەرچاوە کوردییەکان
هەیە ".کێشــەی ئەو ســەرچاوە کوردییانە،
بەتایبەت سەرچاوە شــەفاهییەکان  ،ئەوەیە
کە لە میــژووی بزووتنــەوەی نەتەوایەتیی
کــورددا ،ڕاپەرینەکەیان کردۆتە ئەفســانە.
هەموو ئەوانەی من وەک سەرچاوەی زانیاری
قسەم لەگەڵ دەکردن ،پێشتریش زۆر جاری
دیکە ئەو چیرۆکانەیان گێرابوونەوە و دیسان
و دیسان گێڕابوویاننەوە و ڕازاندبوویاننەوە تا
لەگەڵ ئەو مەبەستانە هاوتەریبیان بکەن کە
پێیان وابوو دەبێت ڕوو بدەن ]61[".ئەو دەڵێت
بۆ ئەوەی زانیارییەکان پشتڕاســت بکاتەوە،
ناچاربووە ســەرچاوە کوردییــەکان لەگەڵ
"زانیارە ســەربەخۆکان" ،واتــە ڕۆژنامەکانی
تورکیــە (بــە تایبــەت جمهورییــەت) و
ڕاپۆرتەکانی دەزگا هەواڵدەرییەکانی بەریتانیا
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سەبارەت بە تورکیە و عێراق ،بە وردی بەراورد
بکات .دەبێ بگوترێــت کە کەڵکوەرگرتن لە
ڕۆژنامــەی جمهورییەت کە ئــەودەم ڕۆژانە
دەردەچوو و ڕۆژنامەی ڕەســمیی ڕێژیم بوو
وەک "ســەرچاوەیەکی سەربەخۆ" ،بۆ خۆی
بــە گیروگرفت و کێشــە لەقەڵــەم دەدرێ.
بەاڵم لــە لێکۆڵینــەوە و میتۆدۆلۆژیی ڤان
ڕۆبینسوندا کێشەکە لەوەش قووڵترە .ناوبراو
بە داڕشــتنی ڕاپەڕینەکــە وەک ڕووداوێکی
مێژوویــی لــە ڕێگای ئــەو میتــۆدەی کە
مــن بــە ئەزموونگەرایــی ناوی دەبــەم ،بۆ
گەیشــتن بە "حەقیقەتی ڕەسەن" ئامادەیە
بــە ئاســانی الیەنی گەلی و "ئەفســانەیی"
ڕووداوەکــە نادیــدە بگرێــت .هەروەها ئەو
بۆی دەردەکەوێت کــە بەڵگەی ئەوتۆ هەن
نیشانی دەدەن کوردە ڕاپەڕیوەکان "ڕێفۆڕمە
پــڕ لەگوناحەکانی دژە دینیــان لە تورکیە
مەحکووم کردووە" ،ئــەوەش "مانای ئەوەیە
کــە ڕاپەڕینەکــە تایبەتمەندییەکی ئیالهی
و مەســیحایی ئایینی هەبــووە" .بەاڵم پاش
سەرکوتکرانی ڕاپەڕینەکە "هیچ شوێنەوارێک
لە ئیالهی بوون و مەسیحایی بوونی ڕاپەڕینە
کە نەمابوو ]62[".من پێم وایە ڤان بروینسن،
بــۆ ئــەوەی ڕیوایەتێکــی "ڕیالیســتی" بۆ
ڕووداوەکە بکات ،لــە ڕەتکردنەوە و وەالنانی
چیرۆکــە گەلی و مەســیحاییەکاندا پەلەی
کردووە .ئەو ڕاست دەکات کە دەڵێت زۆربەی
گێڕانەوە کوردییەکان لە پێوەندی لەگەڵ ئەو
ڕووداوەدا ئەفسانە یا ئەفسانەیین،بەاڵم قسە و
ئیدیعاکانی ناوبراو سەبارەت بەوەی کە هیچ
شوێنەوارێک لە ئیالهی و مەسیحایی بوونی
ڕووداوەکە نەماوە ،جێگای باس و مشتوومڕە.
بەشــێک لە گیروگرفتەکە لێرەدایە کە ڤان
بروینســن ،دەیەوێت بیرۆکەی مەســیحایی
و ئیالهــی بە شــێوەیەکی تایبەتی تەنیا لە
پاوانی دین و لە چوارچێوەی ئاییندا ببینێت
و هەڵســوکەت و پێوەندیی نێوان بیرۆکەی
مەسیحایی و ناسیۆنالیزم ،بە تایبەت لەگەڵ
ناســیۆنالیزمی کوردیدا ،نادیدە بگرێت بۆیە
بەتەواوی وەالیان دەنێت.
مــن نەک هــەر بایەخم بــە نێوەرۆکی
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ئەو داســتانانە داوە ،بەڵکوو فۆرم و شــکڵی
ئەوانیش بە تایبەت شــێوەی "ڕازاندنەوە" و
"بەستەبەندی"ی ئەوانیشم لەال گرنگ بووە.
دیارە مەبەستی من ئەوە نەبووە لەو ڕێگایەوە
ڕاپەڕینەکە ســەرلەنوێ لە ڕێگای داســتانە
باوەکانەوە وەک ســەرچاوەیەکی ڕەســەنتر
داڕێژمەوە بۆ ئەوەی پەردە لەســەر ڕاستییە
باســنەکراوەکان ال بدەم .مەبەستی من ئەوە
بووە بایەخ و گرنگیی مانا و تێگەیشــتن لە
ڕاپەڕینەکە و لە شــێخ لــە یاد و بیرەوەرییە
زیندووەکانــی نێو جەماوەر و لە فەرهەنگ و
کولتووری خەڵکی ناوچەکەدا نیشــان بدەم.
ئاخــر "گرنگیی ئــەو جۆرە کەســایەتی و
ڕووداوانە لەوەدایە کە ناتوانرێت لەو شــکڵ
و فۆرمــە فەرهەنگــی و کولتورییانــە جیا
بکرێنەوە ،کە لە ڕێگەی ئەوانەوە ،لە ڕیوایەتە
مێژووییەکاندا خۆیان نیشــان دەدەن ،جا چ
ڕیوایەتی زارەکی بێت یا شــەفاهی ]63[".ئەو
چیرۆکــە مێژووییانەی کە تەنیا لەالیەن ئەو
پرســیارە ڕێلیکیــەوە ()Rilkean question
دەجووڵێنرێــن «کەڕابــردوو بەڕاســتی ئاوا
بوو»[ ]64زۆربــەی ئەمانە تەنیا چیرۆکن بەبێ
ئەوەی هیچ بایەخێکــی مێژووییان هەبێ و
خراونەتــە دەرەوەی مێــژوو .ئەمن پێم وایە
میتۆدێکــی ئەزموونگەرایانــەو ســیکۆالری
هێندە بەرتەسک ،ناتوانێ زانیارییەکی زۆرمان
سەبارەت بە حزووری سیاسی و سیمبۆڵیکی
ئەو ڕاپەرینە لە کوردســتانی هاوچەرخدا پێ
بڵێ .ئەو داســتان و یادوبیرەوەرییانە ڕەنگە
یەک یەک لە لێکدانەوەی زانستی -سیکۆالری
هەندێــک لێکۆڵــەردا ،وەک ئــارەزووی "نا
مەنتقی" بێنە بەر گــوێ .کەچی ،لێکدانەوە
و هەڵســەنگاندنی نێوەڕۆکــی دەوڵەمەند و
ئاڵۆزی ئــەو چیرۆکانە نیشــانی دەدات کە
چۆن ئەوان لەالیەن عەقاڵنییەتێکی سیاسی
و ســیمبۆڵێکی بەرجەستەوە دروست کراون
وگونجێنراون تا بە شــێوەیەکی کارا میراتی
شــێخ و گڵکۆی ئەو لەســەردەمی ئێستادا
بەیان و نیشــان بــدەن .لێرەدایــە کە من
نیشــانی دەدەم ئەو چیرۆک و یادەوەرییانە،
بەتایبەتی بــەو جۆرەی کــە ڕازێنراونەتەوە
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و بەســتەبەندی کــراون ،بەو جــۆرە کە دە
کار کــراون و گونجێنــراون" ،ڕاپەڕینێکــی
تێکشــکاو"ن و گۆڕی نادیاری شێخ دەکەن
بە کۆســمۆلۆجیەکی پیرۆزی هاوچەرخ .لە
چەقی مەیدانی ئەو کۆســمۆلۆجیە پیرۆزەدا،
شێخ وەک کەســایەتییەکی ئەفسانەیی ،کە
نوێنگە و پەیکەری سەربەخۆیییە ڕاوەستاوە.
ئــەوە لە کاتێکدایە کە گۆڕە نادیارەکەشــی
بووەتە گۆڕەپانی خەبات و بەر بەرە کانییەکی
بەردەوام و نەپساوە لە پێناو وەدەستهێنانەوی
عەدالــەت و ڕزگاریی خاکێکی دیاریکراو کە
لەوێدا دەتوانرێت ناســنامەی ســەربەخۆیی
کورد سەرلەنوێ بدۆزرێتەوە.
گۆڕی نادیاری شێخ سەعید ،بۆ زۆربەی
کــوردان ئازارێکــی پڕژانــی بەکۆمــەڵ و
دەســتەجەمعی بێ ئۆبژە و غیابێکی سەخت
و قورسە لە ئێســتادا .ئەو غیابە کە لەالیەن
حاکمیەتێکی قەدەغەکــراوەوە ،لەدەرەوەی
فەزای ســەمبۆڵیکی ئــەو نەزمە زاڵەدا پێک
هاتووە کە لەگۆڕێدایە ،بریتییە لە بۆشاییەکی
سەمبۆڵیک و پڕمانا کە کوردەکان لە ڕێگای
داستان و چیرۆکە ئەفسانەییەکان دەیانەوێت
نەزمێکــی نوێــی پێچەوانــەی واقعیەتــی
مەوجــوودی تێدا دروســت بکــەن کە بە
زەمانبەندیەکی سیاسیی وزۆرتر مەسیحایی
دیاری دەکرێــت .ئەوەش نیشــاندەری ئەو
ڕاستییەیە کە زانســتی زارەکی و شەفاهیی
کوردی کە لەڕابردوودا وەالنراوە ،لە سەردەمی
تازەدا دەکەوێتە خزمەتی خەباتێکی بەردەوام
و نەپساوە کە هەرئێستا لە ئارادایە .تا ئێستا
دەوڵەتــی تورکیە نەیهێشــتوە کــوردەکان
"تیپۆلۆژیەکی سەمبۆڵیک" لە دەوری گۆڕی
شــێخ سەعید دروست بکەن ،بە جۆرێک کە
ببێتە ‘ ]66[،"’’lieu de me ́moireمۆنۆمێنت،
گۆڕ یا کێلی قەبــر .بەاڵم ژمارەەیکی زۆر لە
کوردەکان هێشــتاش گۆڕەپانــی داغ کاپی،
وەک "مەکۆی یادەوەری" واتە (milieux de
، )me ́moireئەزمــوون دەکەن  ،کە لەوێدا
بیرەوەرییــە زینــدووەکان و حیکایەتەکانی
ڕابردوو بۆ پیرۆزکردن و وەرگرتنەوەی گۆڕی
شــێخ تێدەکۆشــن .لەو ڕێگایەوە گۆڕەپانی

داغ کاپی لــە دیاربەکر دەکەنە شــوێنێکی
ســەمبۆڵیکی سیاســی پڕمانا ،کــە جیاوازە
لەو شــوێنەی کە دەوڵەتــی تورکیە هەوڵی
داوە لــە ڕێگای ســەرکوت و توندوتیژییەوە
لە مانا کولتوری و مێژووییە سیاســییەکانی
دایبماڵێــت و ئاوێتەی بکات .وەک ئەوە وایە
کــە کارەکە پێچەوانە بوو بێتــەوە .مەیدانی
داغ کاپی ،وەک شــوێنێک کــە میوانداریی
ئــەو چیرۆک و داســتانە گەلییانە دەکات و
دەیانپارێزیت کــە لە پێناو حەق و عەدالەت
و دادپەروەریدا بە شــێوەیەکی موعجیزەئاسا
و ئەفســانەیی هێز و گوڕ و تین لە هەناوی
ئەو خەباتەوە وەردەگرێ کە بۆ سەروەری لە
ئارادایــە .کارکردی "چەوســاوەکان بە دژی
واقعی نەزمی داسەپاو"ی هەیە« .چیرۆکەکان
پێوەندیی دەسەاڵت پێچەوانەوە دەکەنەوە و لە
فەزایی ئەفسانەیی و یۆتۆپیاییدا سەرکەوتنی
چەوساوەکان مسۆگەر دەکەن .لەوەش زیاتر
"کۆمەڵێک تەکتیک دەخەنە بەردەســت ئەو
کەســانەی گوێیان لێ دەگرن بۆ ئەوەی لە
[]67
داهاتوودا کەڵکیان لێ وەرگرن"
کۆتایی
لــە جەرگەی توندتربوونی شــەڕ و کێشــە
لەگەڵ دەوڵەت لەســاڵی  ٢٠٠٨دا ،جۆرێک
«گەڕانــەوە» بــۆ دیسکۆرســی مێژوویــی
بزووتنەوەی کــورد لە دەیەی ١٩٩٠دا هاتە
ئاراوە .ئەوە کاتێک ئاشــکرا بوو کە دادگای
قانوونــی ئەساســیی تورکیــە مەســەلەی
قەدەغەکردنی حیزبی دیموکراتیکی گەالنی-
کە حیزبێکــی الیەنگری کوردانــە -هێنایە
گۆڕێ .لەســەر داوا و و پێشــنیاری خودی
ئۆجەالن لە زیندانەوە ،بەشــێک لە ڕێبەران
و ئەندامانــی پارتــی دیموکراتیکی گەالن،
شارەداری دیاربەکر و هەزاران کەسی دیکە لە
خەڵکی دیاربەکر بە ڕێکخستنی دادگایەکی
سەمبۆڵیک لە مەیدانی داغ کاپیدا ،دەستیان
دایــە خۆ پێشــاندان و یــادی موحاکەمە و
ئیعدامی شــێخ ســەعید و گۆڕی ناوبراویان
کردەوە و لەو ڕیگایەوە ئەو ڕووداوەیان لەگەڵ
ئەو سەرکوت و زەبر و زەنگە سیاسییە لێک
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of creating an independent,
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فڕانتز فانۆن

*

جان درابینسکی
و :ژیار ڕۆژهەاڵت

فرانتــز عومەر فانۆن لە دوورگــەی مارتینیك و
لەژێر دەســەاڵتی كۆلۆنیاڵیی فەڕانسەدا لەدایك
بوو ،ئەو ( )١٩٦١-١٩٢٥یەكێك لە گرینگترین
نووسەرانی تیۆریی ئاتالنتیكی ڕەش لە سەردەمی
خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی دژە كۆلۆنیاڵیدا بوو.
نووســینەكانی ئەو بوون بە هەوێنی كۆمەڵێكی
زۆر لە شــێعر ،دەروونناسی ،فەلسەفە ،و تیۆریی
سیاســی ،و كاریگەرییەكەی لە هەموو جیهانی
باشــووردا بەرباڵو ،قووڵ ،و بــەردەوام بووە .ئەو
لەماوەی ژیانیدا ،دوو نووســراوەی سەرەكی باڵو
كــردەوە :پێســتی ڕەش ،دەمامكە ســپییەكان
( )peau noire، masques blancsلە ساڵی ١٩٥٢
دا و داماوەكانی ســەر زەوی(les damnés de la
 ) terreلــە ســاڵی  ١٩٦١دا .كۆمەڵەوتارەكانی،
“كۆلۆنیاڵیزمێك لە سەرەمەرگدا “(ساڵی پێنجەمی
شۆڕشی ١٩٥٩ی ئەلجەزایەر) و “بەرەو شۆڕشی
ئەفریکا “ ،كە لەدوای مردنی لە ساڵی  ١٩٦٤دا
باڵو بوونــەوە ،وێنەی بیرمەندێكی ڕادیکاڵ تەواو
دەکەن كە لەنێوان ئەورووپا ،باكووری ئەفریکا و
ئەفریکای خوارەوەی ســەحرا لــە هاتوچۆدا بوو،
و لەهەر وێستگەیەكدا بیركردنەوەكانی دەگۆڕی.
كۆمەڵە نووسراوەكانی ساڵی  ٢٠١٥ی كە پێشتر
باڵونەكرابوونەوە“ ،نووسراوەكان لەسەر نامۆبوون
و ئازادی(،)Écrits sur l'aliénation et la liberté
بە دڵنیاییەوە تێگەیشــتنی ئێمە لە سەرچاوە و
بەســتێنی هزریی بیركردنــەوەی فانۆن قووڵتر
دەكەن.
فانۆن تێكەڵی پرسە بنەڕەتییەكانی سەردەمی
خۆی وەك :زمــان ،كاریگەری ،سێکســوالیتە،
جێندەر ،نەژاد( )raceو نەژادپەرەستی(،)racism
دین ،فۆرماسـ�یۆنی كۆمەاڵیەت ی �social forma
 ،)tionكات ،و زۆر بابەتی دیکە بووە .لە ســاڵی
١٩٥٣دا لــە نەخۆشــخانەی بیلــدا ژۆینڤیل لە
ئەلجەزایەردا وەك دوكتــۆری دەروونی دامەزرا،
و دەمودەســت كاریگەریی لەســەر ئــەو واڵتە
دانــا .بەشــداریی لــە خەباتی شۆڕشــگێڕانەی
ئەلجەزایرییەكانــدا بیركردنــەوەی ئــەوی لــە
تیۆریزەكردنی پرسی ڕەشپێستەكانەوە گواستەوە

بــۆ تیۆرییەكــی بەرباڵوتــر و ســەربزێوانەتری
كۆلۆنیاڵیــزم ،خەباتــی دژە كۆلۆنیاڵی ،و ڕوانین
بۆ كۆمەڵــگا و کلتووری پاش كۆلۆنیاڵیزم .فانۆن
چ وەك الوێكی ئاكادێمیســییەن لە پاریس ،چ
وەك ئەندامێكی بەرەی ڕزگاریخوازی نەتەوەییی
ئەلجەزایر ،و چ وەك باڵوێزی حكوومەتی كاتیی
ئەلجەزایر لە غانا ،و یان وەك بەشــداربوویەكی
شۆڕشگێڕی كۆنفرانسەكان لە هەموو ئەفریکایشدا،
بەرانبەر بە بەردەنــگ و جوگرافیایەكی بەرباڵو،
لە ڕۆژنامە و گۆڤارەكاندا شــتی باڵو دەكردەوە،
و ڕوانینــە ڕادیکاڵەكانــی خــۆی لەپێوەنــدی
لەگــەل خەباتــی دژە كۆلۆنیاڵی و ســڕینەوەی
كۆلۆنیاڵیزمدا وەردەگێڕایەوە .دوابەدوای پێزانین
بــە  /و بەربەرەكانێیەكــی كورتمــاوە لەگــەل
شێرپەنجەی خوێندا ،بۆ چارەسەر گواسترایەوە بۆ
بێتســدا ،لە ماریلەند (كە لەالیەن سی ئای ئەی
ئامریكاوە ڕێكخرابوو) و لە دامەزراوەی نەتەوەییی
ئاســانكاریی تەندرووســتیدا لە  ٦ی دێسامبری
١٩٦١دا کۆچی دوایی کرد.
.١پرسی ڕەشپێستبوون
لەســاڵی  ١٩٥٢دا ،فانــۆن یەكەمیــن كتێبی
ســەرەكیی خۆیــی بەنــاوی “پێســتی ڕەش،
دەمامكە ســپییەكان “باڵو كــردەوە .ئەگەرچی
لەكاتــی باڵوبوونــەوەی كتێبەكــەدا تەمەنــی
تەنیــا  ٢٧ســاڵ بــوو ،بــەاڵم لەســەر ڕەوتە
ڕۆشنبیرییە سەرەكییەكانی ئەو سەردەمە وەك:
دەروونشیكاری ،ئێگزیستانسیالیزم ،دیاردەناسی،
و دیالێكتیك ،هەروەها بە شێوەیەكی بەرچاوتر،
لەســەر بزووتنەوەی ســەرەتایی ڕەشپێستەكان
و نووسینی كەســانی وەك ڕیچارد ڕایت كە لە
بەســتێنی بابەتی ڕەخنەییی نەژاد لە ئامریكادا
دەیاننووســی ،كاریگەرییەكــی زۆری هەبــوو.
كتێبێــك كە زۆر گــەورە نییە ،بــەاڵم بەهۆی
ســەربزێوییە گەورەكەیەوە  ،لــە گەڕان بەدوای
تێگەیشــتن لە بنەماكانی نەژادپەرەستیی دژە-
ڕەشپێســت لــە قووڵترین قوژبنەكانــی ویژدان
و جیهانــی كۆمەاڵیەتیــدا جێــگای ســەرنجە.
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كتێبەكــە گەورەتریــن كاری فانــۆن لەســەر
بابەتی ڕەشپێســتبوونە .لەڕاســتیدا ،لەسااڵنی
دوای باڵوكردنــەوەی “پێســتی ڕەش ،دەمامكە
سپییەكان” ســەرنجی ئەو لە ڕەشپێستبوونەوە
وەك پرســی -ڕەنگە پرســی -جیهانی مۆدێڕن
دەگۆڕێــت بــۆالی تیۆرییەكــی بەرباڵوتــری
چەوسانەوە ،كۆلۆنیاڵیزم ،و بەرگریی شۆڕشگێڕانە
كە كۆلۆنیاڵیزم وەك سیستمێك دەبینێت .بەاڵم
ئەو گۆڕانــە بەبێ ڕامانە ســەرەتاییەكانی فانۆن
لەسەر نەژادپەرەستیی دژە-ڕەشپێست دەستەبەر
نەدەبــوو .ڕوانینی فانۆن لەسەرنەژادپەرەســتیی
دژە-ڕەشپێســت و چۆنیەتیــی بیچمگرتــن و
پاشان هەڵوەشانەوەی ،جۆری بكەربوونی خەڵكی
ڕەش و ســپی ،زۆر گرینگــە بۆ تێگەیشــتن لە
ئاســتە جیاكانــی بندەســتكردنی كۆلۆنیاڵی و
قۆناغەكانــی زاڵبوونی .هێندێك شــت لەســەر
دژە-ڕەشپێســتبوون لەكتێبی “پێســتی ڕەش،
دەمامكە ســپییەكان”دا ئاماژەیــان پێكراوە كە
پوختەیەکــی ڕوون و بێگرێی كۆلۆنیاڵیزمیشــە.
كەوابــوو ،دەكرێت بوترێت كــە یەكەم كتێبی
فانۆن دەستپێكی دامەزراندنی بناغەی نووسینی
ئەو لە دژی كۆلۆنیاڵیزم و لەســەر ســڕینەوەی
كۆلۆنیاڵیزم بوو ،كە بۆ یەكەمجار و بەپێداگرییەوە
كاریگەری و كارتێكەرییەكانی نەژادپەرەســتیی
دژە-ڕەشپێستی باس دەكرد.
شــێوازی فانۆن لە “پێستی ڕەش ،دەمامكە
ســپییەكان”دا پرســیارێكی ئاڵۆز و یەكێك لە
سەرنجڕاكێشــترین بەشــەكانی باسوخواســتی
زانســتییە .ڕێبــازی ســەرەتاییی دەقەكــە
ئێگزیستانسیالی  -دیاردەناسانەیە ،هێندێك شت
لە گێڕانەوە كەســییە چنراو و دەوڵەمەندەكاندا
سەلمێندراون ،كە بەسەر پێكهاتە بنەڕەتییەكانی
ڕووداوە گێڕدراوەکانی دژایەتیی ڕەشپێســتەكان
زاڵ دەبێــت ،و هەروەها لە ســەردێڕی بەشــی
پێنجەمــدا ئامــاژەی پێكــراوە l'experience-
( vécuبیرۆكــەی ســەرەكیی دیاردەناســانەی
ئەزموون ( )erlebnisدەگەیەنێت ،كە بەباشی لە
وەرگێڕانــی ڕیچارد فیلكاكس دا وەك ئەزموونی
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ژیــاو ()lived-experienceباســی دەكرێــت
) .نووســینی لێڤیــس گۆردۆن لەســەر فانۆن،
بەتایبەتی لــە كتێبە ســەرەتاییەكەیدا بەناوی
“فانۆن و قەیرانی مرۆڤایەتیی ئەورووپا “ ()١٩٩٥
و بــەم دواییانەیش لە “فانۆن وتی “دا (،)٢٠١٥
باســی ســەرەكیبوونی ئێگزیستانســیالیزم و
بیچمگرتنی بنەڕەتیی پرسیارە بنەڕەتییەکان لە
بەرهەمەكانیدا دەكات .ناوبانگی ژان پۆل سارتر و
مۆریس مێرلۆ پۆنتی قورســایین دا داڕشتنەوەی
دیاردەناسانە ،بەاڵم گرێدراویی بەردەوامی فانۆن
بە بزووتنەوەی ڕەشپێســتەكان ،دەروونشیكاری،
بۆچوونەكانی هێگل ،و ماركسیزمەوە ( هێندێك
شت بە ڕوونی لە نووسینە دواییەكاندا بەرچاون و
لە ڕاڤە چەند بەرگییەكەی ڕێیالند ڕاباكا لەسەر
فانۆن ،ڕەشپێستبوون ،و تیۆریی شۆڕشگێڕانەی
ئەفریکادا بەبەڵگە كراون ) پرسیاری مێتۆدۆلۆژی
لەســەر هەركام لە ڕاڤەكان درووست دەكات و
ئێســتایش یەكێك لە بوارە سەرنجڕاكێشەكانی
ڕاڤــەی فانۆنــە .نوێكاریی هۆمــی بهابها وەك
خوێنەرێكــی فانۆن لــە دیاریكردنــی ڕەهەندە
پـ�اش پێكهاتەخوازییەكانـ�ی(  (�post strutur
 )alistبیــری ئەودایــە ،لــەو ڕێگایەیشــەوە
بابەتــە فانۆنییــەكان لەگــەل تیۆرییــە پاش
كۆلۆنیاڵیســتییە هاوچەرخەكانــی تێكەڵبوون،
زمان ،سابجێکتیڤیتی/زەینییەت (،)subjectivity
و كات تێكهەڵدەكێشــێت .تا ڕادەیەك ئەمە لە
كتێبە ورووژێنەرەكەی ئانتۆنی ئالێساندرینیشدا
كە لەســەر فانۆن و خوێندنــەوە کلتوورییەكان
نووســراوە دەبینیــن ،لەناویانــدا “فانــۆن و
داهاتووی سیاســەتە کلتوورییــەكان “(،)٢٠١٤
كە بیركردنــەوەی فانۆنی دەخاتە وتووێژ لەگەل
میشــێل فۆكۆ ،ئێدوارد سەعید ،ژامایكا كنكەید،
و پــۆل گیلرۆی .لە كۆتاییدا ،فانۆن بیرمەندێكی
بێوێنەیە كە گێڕانەوە كەسییەكان و ستراتێژیی
سیاسی لەگەل تیۆریی توندوتۆڵی كۆمەاڵیەتی و
ژمارەیەكی زۆر لە كونوكەلەبەرە فەلسەفییەكاندا
تێكەڵ دەكات.
پێشــەكیی كتێبی “پێستی ڕەش ،دەمامكە
ساڵی بیست و چوارەم
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ســپییەكان” كۆمەڵێك ئاكامی گرینگ و بەشە
بنەڕەتییەكانــی شــرۆڤەیەك لەخۆ دەگرێت كە
لێدوانی ساكاری فانۆن بەم جۆرە كورت دەكاتەوە:
خەڵكی ڕەش بەستراونەتەوە بە ڕەشپێستبوونەوە
و خەڵكی سپی بە سپیپێســتبوونەوە .هەروەها،
فانۆن چوارچێوەیەك بۆ پێوەندیی بوونناســی و
پێكهاتە كۆمەڵناســانەكان دەخاتە بەردەســت،
كــە دەیســەلمێنێت دووهەمەكــە یەكەمیان
بەرهــەم دەهێنێت ،هەروەهــا ،بەنۆرەی خۆی،
ســابجێکتیڤیتی/زەینییەتیەکان دەبەســتێتەوە
بە دەســتە نەژادییەكانەوە .بەشــەكانی دواتر بە
ڕێــگای جۆراوجۆر ،باسوخواســتێكی دوورودرێژ
و بەردەوامــن بــۆ ئەم بانگەشــانە ،و دەپەرژێنە
ســەر پرســەكانی زمان ،ڕەگەز ،وێنــا كردن ،و
دیالێكتیك .ڕەنگە گرینگترین شتی ئەوەیە كە،
فانۆن لە هەنگاوی یەكەمدا چەمكی ســەرەكیی
هەرێمی نەبــوون ( )non-beingدەناســێنێت.
هەرێمــی نەبــوون ،بەوجــۆرەی فانۆن باســی
دەكات،دۆزەخی ڕەشپێســتبوونە کە ڕاستەوخۆ
لەگەل هەلومەرجەکەی لە جیهانێكی دژەڕەشدا
بەرەڕوو دەبێتــەوە .جیهانی دژە ڕەش ،واتا تاقە
جیهانێك كە ئێمە دەیناســین ،تا ئەو ئاستە ئەم
نەبوونە دەشــارێتەوە كە جێگا و ڕۆڵێك تەرخان
دەکات بۆ ســووکایەتی بە ڕەشپێستبوون .بەاڵم
ڕاســتیەکە هەمان هەرێمی نەبوونەكەیە .فانۆن،
لــە بادانەوەیەكــی گەورە و ســەرنجڕاكێش لە
پێشــەكیدا ،هەڵدێرانــە ناو ئــەم هەرێمە وەك
بێهیوایی و هیچ باوەڕی پێناسە ناكات .بەڵكوو،
بەڕوانینێكی سابجێکتیڤیتی/زەینییەتیەوە وەك
“بەڵێ”یــەك بــە هارمۆنییــە گەردوونییەكان
باســی دەکات ( .)]٢٠٠٨:٢[ ١٩٥٢هەڵدێرانــە
ناو هەرێمــی نەبوون ئەم “بەڵــێ “یە و هێزی
شۆڕشگێڕانەكەی بەرهەم دەهێنێت ،شۆڕشگێڕانە
ڕێــك بەو هۆیەوە كە جیهانی دژەڕەش ناتوانێت
داننــان بە ژیانی ڕەش وەك ژیان ،وەك بوون ،و
وەك ئەوەی بەشی بەســەر دنیاوە ببێت ،لەخۆ
بگرێت و بیپارێزێت .ئەم بەشــە بەسەر دنیاوە و
ئەم “بەڵێ” یە ســەلماندنی ئەو شــتەیە كە لە

نووســینەكانی پاشــتری فانۆندا دەگۆڕدرێت بۆ
توندوتیژیی سیاسی.
لــە هەموو بەشــە ســەرەكییەكانی كتێبی
“پێســتی ڕەش ،دەمامكــە ســپییەكان”دا،
فانــۆن ئەزموونە بوونییەكانی ســابجێکتیڤیتی/
زەینییەتــی( )subjectivityبەنەژادییبــوو و
لۆژیکی وردی ڕێوشــوێنە کۆلۆنیالیســتییەکان
دەخاتەپــاڵ یەكتر.لەالی فانۆن ،و بەگشــتیش
زۆر گرینگــە كــە ،كۆلۆنیاڵیــزم پرۆژەیەكــی
گشتگرە .پرۆژەیەكە كە دەست دەبات بۆ هەموو
بەشێكی تاكی مرۆڤ و ڕاستییەكانی ئەو .بەشی
دەســتپێكی كتێبەكە ،لە هەمووی ڕوونتر باس
لەســەر زمــان دەكات .بیركردنەوەكانی فانۆن
لەســەر زمــان ،نەژادپەرەســتی ،و كۆلۆنیاڵیزم
بانگەشــەیەكی گشــتگیر دەكات :ئاخافتــن بە
زمانێك بەشــداریكردنە لە دنیایەكدا ،وەرگرتنی
شارســتانییەتێكە .ئــەم بانگەشــەیە بەڕێگای
جۆراوجۆردا لە بوارە فەلسەفییەكانی فەلسەفەی
فەڕانســی و ئاڵمانی لە ناوەڕاستی سەدەدا ڕەنگ
دەداتەوە ،كە لــە دیاردەناســی ،بوونباوەڕی ،و
هێرمێنۆتیكیشــدا ڕێك ئەو بانگەشــەیە بەرچاو
دەكەوێت  -كە زمان ،سابجێکتیڤیتی/زەینییەت،
و ڕاســتی بەجۆرێكی گەوهەری تێكچڕژاون ،و
پێوەندییەكەیان لێڵ و ناڕوون نییە .بەاڵم دۆخی
كۆلۆنیاڵی هەمووی ئەمانە ئاڵۆزتر دەكات .ئەگەر
ئاخافتــن بە زمانێــك بەواتای بەشــداریكردن
لــە دنیایەكــدا و وەرگرتنی شارســتانییەتێكە،
كەوابــوو زمانــی كۆلۆنیكــراو ،کــە لەدرێژەی
ســەدەكاندا لەالیەن دەسەاڵتی زاڵی كۆلۆنیاڵەوە
ســەپێندراوە و تەرخان كراوە بۆ ســڕینەوە یان
سووككردنی جۆرەكانی تری دەربڕین ،لە دنیای
کۆلۆنیالیســتەكە دەدوێت .بۆیە وەك كۆلۆنیكراو
ئاخافتــن بەشــداریكردنە لە چەوســاندنەوەی
خــۆدا و زەقكردنــەوەی هەمــوو پێكهاتەكانی
لەخۆنامۆبوونە لە هەموو شــتێكدا لە وشەكانەوە
بۆ ســینتاكس و بۆ لەحن ( .)intonationڕاستە
كــە هێندێك لە ئەفریکایــی  -كاریبییەكان لە
بەشــێكی ژیانی ڕۆژانەیاندا بــە پیجن و كریۆل
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دەدوێــن .بەاڵم فانــۆن ،لە بانگەشــەیەكدا كە
پێشــینەی زۆریشــی لە تیۆریی كاریبیدا نییە،
دەربڕینە پیجن و كریۆلییەكان بەدژی فەڕانسی
دەبینێت ،و باس دەكات كە ئاخافتنی ئەفریکایی-
كاریبی ،بەوجۆرە ،جۆرێكی ســووك و هەژاری
زمانی گەورەشــارییە و بۆیە بەشــداریكردنە لە
خۆبەكەمزانیندا .بەمجــۆرە ،ئاخافتنی خۆجێیی
بە ناونانی [زمانی] كۆلۆنیكــراو وەك وەرگیراو،
كەمتــر ،و لەبنەڕەتــەوە ســووك،جیهانی
کۆلۆنیالیســت دەباتە ناو بوونــەوە(. )existence
تیۆریی كاریبی ،بەپێچەوانەی فانۆن و ئەوەی کە
گوایە زمانە كۆلۆنییەكان پێوانەی بوون و زانینن،
لــە  ١٩٧٠كانەوە تا ئێســتا بــەزۆری تەرخان
كراوە بۆ بەرگریکردن لە ڕەواییی زمان و بیچمە
کلتوورییە بەکریۆلیبووەكان.
بــەاڵم جێگرەوەیــەك الی فانــۆن بوونی
نییە.لە یەكێك لە گرینگترین چركەســاتەكانی
كتێبەكەدا ،فانۆن باس لە پرسی جۆری دەربڕین
و وێناكردنی نەژادیی دەكات .تاكی ڕەشپێســت
دەتوانێت بە درووستی قسە بكات ،فێر ببێت كە
بە ڕێكوپێكی فەڕانســی قسە بكات و دەنگەكان
وەك پاریسییەكی لێزان دەربهێنێت .ئەوە ڕەنگە
بەمانای جۆرێكی تایبەتی ڕزگاری لە  /و لەڕێگای
سەردەســتیی فەڕانسەییەكی پاراوەوە بێت .واتا،
ئەگــەر ڕەشــێكی كۆلۆنیاڵ فێــر دەبێت وەك
سپییەكی پاریسی قســە بكات ،ڕەنگە دەرفەتی
بەشداریی وەكیەكی لە زمان و دنیای زمانەكەدا
ببێت .هێشــتایش ،ئەمە بەهــۆی ئەو چەمكەی
كــە فانۆن ناوی نــاوە تایبەتمەندیــی توێخڵیی
نــەژاد نەکردەیــە .كە ڕەش بیت و پاراو قســە
بكەی هێشــتا هەر ڕەشــی ،بۆیە وەك تایبەت،
تاقانە ،و سەرســوڕهێنەر ئامــاژەت پێ دەکەن.
چیرۆكەكانی فانۆن لە بەشی یەكەمدا ئەمە وەك
سەرســوڕمانی خەڵكی سپیپێستی فەڕانسی لە
ڕوونبێژیی بێژەرە ڕەشپێستە فەڕانسییەكان باس
دەكات .سەرسوڕمان بیرهێنانەوەی سووكبوونە،
نەك هەر بەهۆی لێرەبوونی كەســێكەوە ،بەڵكوو
هەروەهــا بەهــۆی كاریگەرییەك كە پێســتی
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ڕەش لەســەر دەمامكی ســپیی پاراو قسەكردن
هەیەتی .ڕێگای دەرچوون لە پێستە ڕووكەشەكە
بوونی نییــە .وێناكردن بیچــم دەدات بە كردە
زمانەوانییەكان و سنووری گرینگییەكەی دیاری
دەكات .فانۆن هەروەها دەستنیشــان دەكات كە
چۆن ئەم پێداگرییە لەپێشــدا فەشــەلە لەسەر
جــۆری دەربڕیــن ،لەجێی خۆیــدا تاكی ڕەش
لە هاوڕێ ڕەشــەكانی تری خــۆی نامۆ داكات
حەزی ســپیبوون ،ئەوەی فانــۆن بە پاڵنەریپاراو قســە كردنی دەزانێت ،بەواتای نامۆبوون لە
ڕەشپێستبوونە و ئەمە دیسان بابەتی ڕەشپێست
دەخاتەوە هەرێمی نەبوونەوە.
بەشــی دووهەم و سێهەمی كتێبی “پێستی
ڕەش ،دەمامكــە ســپییەكان” سێکســوالیتەی
نێواننەژادیی( ،)interracialحەزی سێکســی ،و
كاریگەرییەكان لەسەر شوناسی نەژادیی تیۆریزە
دەكات .تیۆرییەكانــی فانــۆن هەڵدەگەڕێنــەوە
بۆ یــەك بابــەت :حــەزی نێواننەژادیی وەك
جۆرێكــی خۆ-ڕووخانــدن لەنــاو حــەزی
ســپیبووندا یان لەپێناو بردنە سەرەوەی پێگەی
كۆمەاڵیەتی ،کلتووری و سیاســیی كەســێك،
بــە خۆنزیككردنــەوە لــە سپیپێســتبوون .لەو
ڕوانینەوە ،هەموو دەركەوتنەكانی ڕەگەزخوازیی
نێواننەژادیی(بەتایبەتی جیاڕەگەزخوازی) لەالی
فانــۆن بەجۆرێكــی بنەمایی خەسارناســانەن.
ژنێكی ڕەش كە حەز لە پیاوێكی ســپی ئەكات
وادەزانێت كە جەســتەی ئەو پیــاوە پردێكە بۆ
ســامان و دەستڕۆیشتوویی .ڕۆمانی “من ژنێكی
مارتینیم “ی مایۆت كاپێسییا ( ، )١٩٤٨ڕێنوێنی
شــرۆڤەی فانۆنە و كتێبەكەی ئەو سەرمەشقی
هــۆش و دەروونــی ژنی ڕەش و ســنوورەكانی
حەزی نێواننەژادیین .پیاوێكی ڕەش كە حەز لە
ژنێكی ســپی ئەكات دواكەوتووی ئەو شتەیە كە
جەســتەی ژنەكە دەیخاتە بەردەست :بێتاوانی و
ڕەسـ�ەنایەتی .فانۆن ئەمە لە ڕۆمانی“  “�La név
“ rose d'abandonی جێرمــەن گــوی()١٩٥٠
وەردەگرێــت ،و لەكاتی نووســیندا ڕاســتەوخۆ
لەزاری پیاوە ڕەشەكەی گوییەوە دەڵێت“ ،كاتێك
ساڵی بیست و چوارەم
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دەستە بێئۆقرەكانم ئەو مەمكە سپییانە دەگرن،
چنگ لە شكۆ و شارستانییەتی سپی گیر دەكەن
و دەبــن بە هیــن مــن “(.)]٢٠٠٨:٤٥[١٩٥٢
جەســتەی سپی و حەزی ڕەش بۆ ئەو جەستەە
ئــەو كارە دەکەن كە زمان لە بەشــی یەكەمی
كتێبی “پێســتی ڕەش ،دەمامكە سپییەكان”دا
دەیكرد :هەنگاوێک بۆ وەســتان لــە دنیادا ،كە
بەهــۆی سیســتمی نەژادیی توێخڵییــەوە بووە
بە شــتێكی نەكردە ،و بۆیــە لەهەموو قۆناغێكدا
دەبێــت بەهــۆی نامۆبوون .شــرۆڤەكانی فانۆن
وروژێنــەر ،بیرهێنــەرەوە ،و پاڵنــەرن بۆ زمانی
شرۆڤەی دەروونی و دیاردەناسیی -بوونباوەڕانە.
و كەوابــوو ،لــە هــەر بەشــێكی چیرۆكەكەدا،
حەزی نێواننەژادیی خەسارناســانەیە ،نە بەهۆی
ناخی كەســایەتییەكان و حەزەكانیانەوە ،بەڵكوو
لەبەر ئەوەی كە كۆلۆنیاڵیزمی دژە-ڕەشپێســت
پرۆژەیەكی گشــتگیرە كە هەموو ڕەهەندەكانی
جیهانــی ژیانی بڕیوە ،گۆڕیونی و ســەرلە نوێ
دایڕشتوونەوە.
بەشی پێنجەمی “پێســتی ڕەش ،دەمامكە
ســپییەكان “'كە زۆر گرینگە ،لەژێر سەردێڕی
ئەزموونی ژیاوی پیاوە ڕەشــەكە(L'expérience
 ،)vecu du noirلــە دوو بەشــدا دەپەرژێتــە
ســەر گێڕانــەوە دەروونناســییەكانی كەســە
كۆلۆنیكــراوەكان .فانــۆن لە بەشــی چوارەمدا،
ڕەخنەیەكــی سیســتمی لــە گێڕانــەوە
دەروونشــیكارییەكانی زۆرداریــی كۆلۆنیاڵیــی
ئۆكتاڤ مانۆنی دەگرێت و لە بەشــی شەشەمدا
كار لەســەر گێڕانەوەیەكی دەروونشیكارییانەی
ئابووریی لیبیدۆییی بەنەژادكراو دەكات .هەردوو
بەشەكە بۆ تێگەیشــتن لە ڕۆڵی دەروونشیكاری
لە بیركردنــەوەی فانۆندا پڕبایەخــن ،هەروەها
دەرفەتێكــن بــۆ بینینی داهێنەریــی ئەو وەك
خوێنەرێــك كــە بەئامانجــی ڕوونكردنــەوەی
كاریگەرییەكانی نەژادپەرەســتیی دژەڕەشپێست
لە ژێر دەسەاڵتی كۆلۆنیاڵیدا سەرلەنوێ ئامانج بۆ
شــێوازە كۆلۆنیاڵی و مەیلەو کۆلۆنیالیستییەکان
دیــاری دەكات .هەرچەنــد ئاكامەكانــی فانۆن

سەرســوڕهێنەر نیــن .دەروونشــیكاری ،وەك
خوێندنــەوە ســەرەكییەكانی تــری پێوەندییە
نێواننەژادییەكان ،زمانێك دەخاتە بەردەست فانۆن
بۆ ئەوەی هەمــوو كاریگەری و كارتێكەرییەكان
لەســەر حەز لەژێر دەســەاڵتی نەژادپەرەستیی
دژە-ڕەشــدا ،و چۆنییەتیــی پێكهاتنی چەمكە
جێندەرییەكانی دەسەاڵت ،وێناكردن ،و خۆبوون
( )selfhoodلەنــاوەوە و بەهۆی هەڵســوكەوتی
كۆلۆنیاڵیی نەژادپەرەســتییەوە ،شــی بكاتەوە.
ئــەوەی ئــەو لە ڕەخنــەكان و لە ســەرلەنوێ
دیاریكردنی ئامانج بۆ دەروونشــیكاریدا ئاشكرای
دەكات ،توێخە نوێكانی خەسارناسی هەم لەالی
کۆلۆنیالیســتەوەیە ،و هەم لەالی كۆلۆنیكراو كە
دەروونی تێكچووە .هەروەها ،فانۆن بۆ تێگەیشتن
لە دۆخــی كۆلۆنیاڵــی بە وردەكارییــەوە دژی
تواناییەكانــی دەروونشــیكاریی ئەورووپــا باس
دەكات[.پێیوایــە] ڕەش پێویســتی بە گۆڕینی
شێواز هەیە ،بەتایبەت ئەگەر شێوازەكە ئامانجی
بەرگری ،سەرهەڵدان و ڕزگاری بێت.
بەاڵم “ئەزموونــی ژیاوی پیاوە ڕەشــەكە”
ســەرەكیترین بەشــی كتێبەكەیــە .فانۆن لە
ئەو بەشــەدا ،بەمەبەستی ســڕینەوەی میراتی
بەجێماوی جەوهەرگەرایی نەژادیی(  (�racial es
 ) sentialismئەو كەرەســە چەمكییانەی كە لە
بەشــە پێشــووەكاندا پەرەی پێدابوون بەرباڵوتر
دەكات .ڕێژەیەكی زۆری ئەمە لە بەشی یەكەمدا
ئەنجــام دراوە ،كە فانــۆن تێیدا بــە ڕەخنەوە
“ســێزاری خۆشەویســت” ( )Aimé césaireو
جۆری باســكردنی ڕەشپێســتەكان لەپێوەندی
لەگەل پرســی زماندا دەخوێنێتەوە .بەگشــتی،
تایبەتمەندیی دیاردەناسانەی جەوهەریی بەشی
پێنجەم ،قوواڵیی و بنەمایەكی ڕاســتی دەدات
بە پێگەی فانۆن .ئەو بەشــە بــە بەردەوامی لە
چیرۆكێكەوە دەســت پێــدەكات و دەگەڕێتەوە
سەر هەر ئەو چیرۆكە كە تێیدا منداڵێكی سپی
ئامــاژە دەكات بۆ فانۆن و دەڵێت “تماشــا بكە،
ئەو ڕەشــە ( !”) look،a negroفانۆن ئاشــكرای
دەكات كــە چۆن ئــەم دەربڕینــە بێڕێزییەكی
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نەژادییــە ،و چــۆن نەژادپەرەســتی لەجیاتیی
ئەوەی لكێندرابێت بە ئەو دەربڕینەوە بەشــێكی
جیانەكراوەیەتی :وتنــی ڕەش بێڕێزییەكی دژە
ڕەشپێستییە .فانۆن لە پەرەپێدانی ئەم بابەتەدا،
هەڵدەگەڕێتەوە بۆ تێگەیشتنی ژان پۆل سارتر لە
بابەتــی چاوتێبڕین و ئەوەی كە چۆن ئەو بابەتە
شوناســی ئەوانی تر دەچەســپێنێت ،لێرەدا ئەو
تێگەیشتنە بەهەڵسوكەوتی بەهێزی پێكهاتەكانی
ژیانگــەی ( )lifeworldنەژادپەرەســتانەی
دژە-ڕەشپێســت ڕوون دەكاتەوە.چاوتێبڕینــی
سپیپێســتێك ڕەشپێســتبوون دەچەسپێنێت،
و بــە بێڕێزی و تایبەتمەندییەكی ڕووكەشــەوە
درووســتی دەكات ،و بەمجۆرە ڕەشپێســتبوون
گــرێ دەداتەوە بە خۆیەوە .هەروەها ،فانۆن باس
لە تێگەیشتنەكەی سارتر لە دژە -سامیبوون لە
“دژە-سامی و جوولەكە :دۆزینەوەی هۆكارناسیی
نەژادپەرەســتی”دا ( )١٩٤٨دەكات ،ئامــاژە
دەكات كە چــۆن بۆ [ناســینی]دیاردەی دژە-
ڕەشپێســتبوون وەك بیچمێكی نەژادپەرەستی
بەس نییــە .لەكاتێكدا دژە-ســامی بەهۆی ئەو
دەسەاڵت و تواناییە لەڕادەبەدەرەی كە جوولەكە
بانگەشەی دەكات لێی دەترسێت ،نەژادپەرەستی
دژە -ڕەشپێست بەهۆی ئەو الوازی و بێتواناییەوە
كــە تاكی ڕەش بانگەشــەی دەكات لێی بێزارە.
كەوابــوو ،دژە -ســامیبوون ڕەنگدانەوەی ترس
لە سەردەســتیی جوولەكەیە ،نەژادپەرەســتیی
دژە-ڕەشپێســت ڕەنگدانەوەی بەسووكڕوانین بۆ
ژێردەستیی ڕەشپێستە .فانۆن بەلەبەرچاوگرتنی
ئــەم ئاڵۆزییانە ،هاوســۆزییەكی گرینگ لەگەل
جۆری ڕەشپێســتییەكەی ســێزاردا دەنوێنێت،
ســنوور و دەرفەتەكانی شــێعر وەك ڕوانینێكی
جێگرەوە لە ژیانی ڕەشپێســتەكان دەدۆزێتەوە.
ڕەشێتی ( )negritudeڕەنگە لە ئاستی بوونناسیدا
ساكار و لەبنەڕەتەوە هەڵە بێت ،بەاڵم پێوەندیی
كاریگەری خەڵكی ڕەش لەگەل خۆیاندا دەگۆڕێت.
كە ئەمە شتێكی بچووك نییە .فانۆن لەدرێژەی
ئەم باسانەدا ،چەمكی گرێی خۆبەكەمزانین پەرە
پێدەدا ،كە تێگەیشــتنێكی ورد و گرینگی ئەوە،
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لەوەی كە چۆن نەژادپەرەستیی دژە-ڕەشپێست
لەالی خەڵكی ڕەشپێســت دەروونی دەبێتەوە و
چۆن ئــەو دەروونیبوونەوە خەسارناســییەكانی
ژیان لەژێر سێبەری قانوونە کۆلۆنیالیستییەکاندا
ئاڵۆز دەكات.ڕەشێتی ،ســەرەڕای سنوورەكانی،
دژەژارێكە و پێزانینی فانــۆن بۆ ئەو یەكێك لە
سەرنجڕاكێشترین خاڵەكانی ئەم بەشەیە.
بەشــی حەوتەم و دوایــی خوێندنەوەیەكی
ڕەخنەگرانە لە دیالێكتیك دەخاتە بەردەســت،
كە لەالیەن هەردوو دەروونناسیی ئالفرێد ئادلێر
و فەلســەفەی هێگلەوە لەهێڵەك دراوە .بابەتی
ئەم بەشە دانپێدانانیە  -دانپێدانانی ڕەشپێستی،
دانپێدانانــی ســابجێکتیڤیتی/زەینییەت ،و
بەوهۆیەیشــەوە دانپێدانانــی مرۆڤایەتــی .ئەمە
یەكێــك لە پڕنهێنیترین بیرۆكەكانی “پێســتی
ڕەش ،دەمامكــە ســپییەكان”ە .فانۆن بە قووڵی
ڕەخنەگری بیركردنــەوەی دیالێكتیكە ،هاوکات
وانــەی قــووڵ و گرینگــی لــێ وەردەگرێت.
بەتایبەتی ،فانۆن بــە خەمی ئەوەوەیە كە چۆن
دیالێكتیكێكــی دانپێدانــان ڕەنگە زۆر ســاكار
بەواتای هەڵکشــانی تاكی ڕەشپێست بەرەو ئەو
تێگەیشــتنە لە مرۆڤبوون بێت كــە لەالیەن و
بەالسایی لە خەڵكی سپیپێستەوە درووست بووە.
دیارە ،كۆی دەقەكە ،تەرخان كراوە بۆ مشــتومڕ
لەســەر ئەو جووڵەیە و خستنە بەردەستی ڕێگا
جێگرەوەكانی بیركردنەوە لە داهاتوو .بۆیە فانۆن
چەمكی نوێ و هێندێك جار ڕاشكاوی دانپێدانان
ڕەد دەكاتەوە كە بەســتراوەتەوە بە بیرۆكەیەكی
لەپێشدا درووستكراو لە مرۆڤ  -بەگومانی ئەوە،
و بەدرووستی لەبەر ئەوەی كە وەها بیرۆكەیەك
هەمــووكات بەنەژادیی كــراوە .و هەروەها ئەو
گومانی لە هەموو شێوازێكی دیالێكتیك هەیە كە
هەستی پێوان بەدەستنەخواردوویی دەهێڵێتەوە
 و نــاوی ناوە ،شــێوازێكی دیالێكتیكی كە بەلۆژیکــی دانپێدانــان دەجووڵێتــەوە .فانۆن لە
هەموو وێستگەیەكدا بەرنگاری حەزی دانپێدانان
دەبێتەوە ئەگەر ئەو دانپێدانانیە لە تێگەیشتنێکی
مســۆگەری كۆلۆنیاڵیی پێــوەری پێوانەكردنەوە
ساڵی بیست و چوارەم

بەهاری 2722

بێت .هەروەها ،بەگوێرەی شێوازناسیی هێگێلی،
فانــۆن هۆگــری مەترســیی ژیانە لــە چەقی
دیالێكتیكی هێگێلدا ،و ئەوەی كە ئەو دیالێكتیكە
چۆن هەم بەســتراوەییی ماناییی کۆلۆنیالیست
بە كۆلۆنیكراوەوە پیشــان دەدات و هەم جۆری
ڕووبەڕووبوونەوەكــەی ،ئامانجــی نكۆڵیکردن لە
بیركردنەوە و كێبڕكێــی دیالێكتیكدا ،تێكدانی
بیچمە پێشووەكانی پێوەندییە .ئەگەر ئەو بیچمە
پێشــترانەی پێوەندی تێكبچــن ،دواتر ئەگەری
جۆرێكــی تایبەتی شــۆڕش هەیە ،شۆڕشــێك
كــە ڕەنگە تێیدا مرۆڤایەتیی تاكی ڕەشپێســتی
كۆلۆنیكــراو  ،بــۆ یەكەمجار بــە تایبەتمەندیی
خۆیــەوە زەق ببێتەوە .بیركردنــەوەی فانۆن بۆ
داهاتوو پێشتر نەبیستراوە .ڕەشپێستبوون دوای
كۆلۆنیاڵیزم دەتوانێت چی بێت؟
ئاكامی “پێستی ڕەش ،دەمامكە سپییەكان “
بەدوای ئەم ڕوانگەیە بۆ داهاتوو و دیالێكتیكێكدا
دەڕوات كــە تەرخان كراوە بــۆ تێكدانی بیچمە
پێشــووەكانی پێوەنــدی .دوا وتەكانی فانۆن لە
پاراگرافگەلێكــی زۆر كورت یان ڕســتەگەلێكی
ورووژێنــەر و بانگەوازانــەدا نووســراون .فانۆن
لــە دوا الپەڕەكانــدا ،تیۆرییــەك بــۆ مێژوو و
بیــرەوەری دەخاتە بەردەســت كــە ڕوانینی بۆ
ڕزگاریی ڕەشپێست دادەڕێژێت ،و بەشێوەیەكی
ســەرەكی ئەو بۆچوونە لەخۆ دەگرێت كە ئێمە
نەبەســتراوینەتەوە بە مێــژووەوە ،ئێمە كۆیلەی
ڕابردوو نیــن ،بۆیە هەموو جــۆرە داهاتوویەك
دەكرێــت بوونی هەبێت .بۆ وێنە فانۆن بیرۆكەی
قەرەبووكردنــەوە ( )reparationڕەت دەكاتــەوە
 ،ڕێك لەبــەر ئەوەی كە ئــەو بیرۆكەیە ڕەنگە
خەڵكی ڕەشپێســت بەڕێگایەكی ســەرەكییەوە
گرێ بداتەوە بە ڕابــردووەوە و ئەو گرێدانەوەیە
لەگەل تێگەیشــتن لە یەكســانیدا لەیەك جیا
ناكرێنەوە .فانۆن لەپێوەنــدی لەگەل ڕابردوودا،
دەستەوداوێنی كراوەبوون و دیارنەبوونی داهاتوو
دەبێت .فانۆن چی دەوێت بۆ خەڵكی ڕەشپێست؟
فانــۆن لە بەناوبانگترین هێڵی كتێبەكەدا ،بە ئەو
داخوازییە كۆتایی پێدەهێنێت “ :ئەی جەستەی

مــن ،هەموو كات من بكە بە ئەو كەســەی كە
پرســیار دەكات “’ô mon corps، fais de moi
،١٩٥٢(’toujours un homme qui interroge
[ .)]٢٠٠٨:٢٠٦كەوابــوو ســابجێکتیڤیتی/
زەینییەت لە پرســیاركاریدا ڕێگەچارەی فانۆن
بــۆ پرســی ئاســتەنگی نەژادییــە ،پاڵنەرێكی
ســەرەتاییی گیرۆدەبوونــی سپیپێســتەكان بە
سپیپێستبوونەوە ،و گیرۆدەبوونی ڕەشپێستەكان
بە ڕەشپێســتبوونەوەیە .ئەو كەســەی پرســیار
دەكات لەو بەندە ڕزگاری بووە.
ســەرەڕای گەشــبینییەكی بەســۆز و
هیوادارییەك كە لە كۆتاییی كتێبی “ پێســتی
ڕەش ،دەمامكە سپییەكان “ دا هەیە ،ئەو كتێبە
لە بنەڕەتەوە ڕەشبینانەیە .بەو مانایە كە ،كتێبەكە
دیمەنێكی دەروونناسانە ،زمانناسانە ،بوونناسانە،
ولیبیدۆیی وێنا دەكات كە هاوتەریب و لەڕێگای
نەژادپەرەســتیی دژە-ڕەشپێســتەوە پێكدێت.
هیچ حەز و شێوازێكی بوون بە دەستلێنەدراوی
نەماوەتــەوە .بیرهێنانەوەی فانــۆن بۆ دابڕانێكی
گشتی لەگەل ڕابردوو لە كۆتاییی كتێبەكەدا ئەم
ڕەشبینییە دەســەلمێنێت و پیشانی دەدات كە
هەستی ڕزگاربوون بەستراوەتەوە بە ڕێوشوێنێكی
شۆڕشگێڕانەی خاپووركەرەوە  -كە هێندێك جار
دەبینین لە دەیەكانی ڕابردوودا پەرەی پێدراوە.
لە نیو دەیەی پاش باڵوبوونەوەی “پێســتی
ڕەش ،دەمامكە سپییەكان “ دا ،فانۆن دەگەڕێتەوە
سەر بانگەشەیەكی سەرەكی لەپێوەندی لەگەل
دژە-ڕەشپێســتبوون و دەرفەتەكانی ژیانی ڕەش
كــە گەاڵڵەكەی ١٩٥٢ی ئەو دەوڵەمەند ،قووڵتر
و بەرباڵوتر دەكەن .یەكێك لە ئەو پرســیارانەی
كە زۆر سرووشــتی لە كتێبی “ پێســتی ڕەش،
دەمامكــە ســپییەكان “ دا زەق دەبێتــەوە،
ئەوەیە كــە ئەگەر لەبنەڕەتــەوە ڕێی تێبچێت،
تا چەنــدە چەمكی ڕەشپێســتبوون كە لەوێدا
(کاریب) پەرەی ســەند لە كاریبەوە بۆ دەوڵەتە
یەكگرتووەكانــی ئامریــكا ،یان لــە كاریبەوە بۆ
ئەفریــکا دەگوازرێتەوە.فانــۆن كاتێكــی زۆر بۆ
باسكردن لەسەر دەوڵەتە یەكگرتووەكانی ئامریکا
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دانانێــت ; ئەگەرچــی هێندێك لە نووســراوە
باڵونەكراوەكانی ،كە لــەم دواییانەدا لەژێر ناوی
“ نووسراوەكان لەســەر لەخۆنامۆبوون و ئازادی
“ كۆكراونەتەوە ،پیشــاندەری هۆگرییەكی قووڵە
بــۆ كتێبەكــەی ڕیچــارد ڕایت ،و خشەخشــە
ســەرەتاییەكانی بزووتنەوەی ســەرەتاییی مافی
مەدەنــی ( هاوچەشــنی ڕایــت ) ،لــە كتێبی
“پێستی ڕەش ،دەمامكە سپییەكان” دا ئاماژەیان
پێكــراوە ،بەاڵم هەوڵی فانۆن بۆ پااڵوتن و وردتر
كردنی تێگەیشــتنەكەی لە ڕەشپێســتبوونەوە
بــەرەو ئەفریکای دەگوازێتــەوە .فانۆن لە وتاری
“ هینــدی و ئەفریکاییــە ڕۆژئاواییــەكان”دا
( ،)١٩٥٥ڕەخنەكــەی لــە بزووتنەوەی ڕەش و
ڕاكێشانە نۆســتالژیكەكەی بەرەو ئەو کیشوەرە
نوێ دەكاتــەوە .فانــۆن لــە بیرهێنانەوەیەكی
ورووژێنەردا وتارەكە بە گرێدانەوە “هەڵە سپییە
گەورەكە “ ی كۆلۆنیاڵیزم لەگەل داڕشــتنەوەی
بیركردنەوەکانی لەســەر ڕەش بەنــاوی “ ژیان
لە تراویلكە ڕەشــە گەورەكەدا “ ،بەرەو كۆتایی
دەبات )]١٩٤٤:٢٧[١٩٦٤( .هاوكات لەگەل ئەو
ڕەخنەگرتنە لەڕەشپێســتی ،فانۆن لە باسكردن
لــە جیاوازییەكانــی ئەفریکایی-كاریبییەكان (
هیندییە ڕۆژئاواییەكان ) و ئەفریکاییە ڕەشەكاندا
 ،بەسەرهاتی تاكەكەســی ،ڕاپۆرت ،و هێندێک
هەستیاریی بوونخوازانە-مێژوویی تێكەڵ دەكات.
فانۆن لە سۆنگەی شــەڕی جیهانیی دووهەم و
ئەزموونــی هیندییە ڕۆژئاواییەكان و ســەربازە
ئەفریکاییە ڕەشەكانەوە دەدوێت ،كە شانبەشانی
یەكتر شەڕیان كرد ،و ئەوە ڕێگای پێدان كە لەسەر
شوناسی نەژادیی لەنزیکەوە بیروڕا بگۆڕنەوە .ئەم
بیروڕاگۆڕینەوانە ،لەســەر تێگەیشــتنی فانۆن،
هــەردەم دەگەڕێتەوە ســەر ئــەو بیرۆكەیە كە
هیندییە ڕۆژئاواییەكان بەڕادەی پێویســت ڕەش
نین ،ڕەنگە هەر ڕەشــیش نەبــن ،كە ئەو ئاماژە
دەكات كە ئەمە كەڵەكە دەبێتە ســەر ڕاكێشانی
دەروونی و ئەخالقیی ڕەشپێســتبوون.وانەیەكی
ســەرەكی كە دەكرێت لە ئەم وتارە وەربگیرێت،
بەتایبەتی بەهۆی ئەو كارانەی كە بەدوایدا دێن،
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گومانی فانۆنە لەسەر شوناسبوونی ڕەشپێستی -
كە لەڕەشپێستبوون جیا ناكرێتەوە  -و هەرچی
زۆرتر لە پرسی ئەزموونی ڕەش دایدەبڕێنێت .ئەم
دابڕانــە بە قووڵی پێوەندیی هەیە بە كاتەكەیەوە
لە ئەلجەزایردا ،كە لەخوارەوە دەیبینین.
هەروەهــا وتاری بەناوبانگی فانۆن لەســاڵی
 ١٩٥٦دا بەنــاوی “ نەژادپەرەســتی و کلتوور “
پرســیاری ڕەشپێستبوون دێنێتەوە بەرباس و بە
بەرباڵوتر باس لە پێوەندییەكی قووڵ و بەردەوامی
نێــوان دژە-ڕەشپێســتبوون و بیچمگرتنــی
کلتووری دەكات .وتارەكــە لە كۆنگرەی ١٩٥٦
ی نووســەر و هونەرمەندە ڕەشپێســتەكان ،كە
یەكێك لە گرینگترین كۆبوونەوەكان لە مێژووی
بیركردنەوەی ئاتالنتیکی ڕەش دایە وپێشــكەش
كرا ،نەژادپەرەســتی لە دەروونی کەســەکان و
پێوەندیی نێوان تاكەكان جیادەكاتەوە ،لەجیاتیی
ئەوە نەژادپەرەستی لە ناوەوەی خودی کلتووردا
دادەنێت .فانۆن بە پێداگری لەسەر ڕەشپێستبوون
و بیركردنەوەی ڕەشپێســتانە لە ئەو دانیشتنەدا
ڕێــگای جیــا بــووەوە ،و بیركردنەوەكانی بەو
هۆیەیشــەوە بێت گرینگن “ .نەژادپەرەســتی و
فەهەنــگ “ لەجیاتی پێداگری لەســەر نیمچە
جەوهەرگەرایی( )quasi-essentialismنەژادیی،
ئەوە هەڵدەسەنگێنێت كە چۆن نەژادپەرەستیی
دژە-ڕەشپێســت بەشــێك لە پێكهاتە و ئەركی
کلتــوورە ،بەجێی ئــەوە ڕەشپێســتبوون وەك
بەستێنی سەرەكیی بەرخودان دەناسێنێت .فانۆن
دەنووسێت كە نەژادپەرەستی هیچكات ماكێكی
الوەکی و نائاســایی نییە كە لەڕووی بەختەوە و
بەڕێكــەوت لە لێكۆڵینەوە لە داتا کلتوورییەكانی
تاقمێكدا دۆزرابێتەوە)]١٩٩٤:٣٦[ ١٩٦٤(.
ئەم ڕاگۆڕینــە بەڕێگایەکی ناســراو و نوێ
فانۆن دەباتە پێگەی دژایەتیی ڕەشــێتییەوە .لە
ئەو سۆنگەیەوە ناسراوە کە بیری نەژادپەرەستنە
بە چەقی خەباتی ڕزگاریخوازانەی ڕەشپێستەکان
نازانێــت ،نەژاد و کلتوور لــە ناوکیانەوە پێکەوە
گــرێ دەدات ; هیچ شــتێک لــە کلتوورێکی
نەژادپەرەســتنەوە بیرێکــی نەژادپەرەســتنەی
ساڵی بیست و چوارەم
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تاقیگەییمان ناخەنە بەردەســت چونکە هەبوونی
نەژادپەرەســتی ڕێک ئەو شــتە کە لە کلتووردا
وەک نەژاد دەردەکەوێت دەگۆڕێت .فانۆن کاتێک
زۆرتــر پێ لەســەر ئەمە دادەگرێــت کە بلووز
وەک جۆرێکــی هونەری خۆماڵیــی ئەفریکایی
 ئامریکاییــەکان لەبەرچــاو دەگرێــت ،و بــەکڕووزانەوەی کۆیلەیەک بە مەبەستی پێداهەڵوتن
بە چەوسێنەردا دەیبینێت (.)]١٩٩٤:٣٧[١٩٦٤
لە هێندێک ڕێگایشــەوە نوێیــە ،لەوێدا کە ئەو
شــرۆڤەیەکی فرەڕەهەند و ڕەشبینیی” پێستی
ڕەش ،دەمامکە سپییەکان “ پێکەوە کۆ دەکاتەوە
و هەمووی دەچۆڕێنێتەوە ناو ڕوانگەیەکی تایبەت
بۆ کلتــوور و نــەژاد .و وەکــوو ئاکامی کتێبی
“پێســتی ڕەش،دەمامکە سپییەکان “ و زۆربەی
کتێبەکانی تــری فانۆن ڕوانگەکەی لێرەیشــدا
دواڕۆژباوەڕانەیــە .فانۆن دەنووســێت “کۆتاییی
لەپێشداڵسەنگاندنی نەژادیی بە تێنەگەیشتنێکی
کتوپڕ دەست پێدەکات ( .)]١٩٦٤١٩٩٤:٤٤ئەمە
بــە ئەو مانایەیە کە الی فانــۆن ،بەوجۆرەی کە
ئێمە ناسیومانە ،دابڕانی نەژادپەرەستی و کلتوور
لە ئەو چرکەساتەوەیە کە کلتوور بۆخۆی دەبێت
بە شتێکی نەناســراو و ئێمە دەست دەکەین بە
خستنەســەریەکی بیچمە کلتوورییــەکان .ئەم
ڕوانگەیە پێنج ســاڵ دواتــر و لە نیوەی کتێبی
“داماوەکانی سەرزەوی “ دا پەرەی پێدرا.
 .٢ئەلجەزایر
ڕۆیشــتنی فانۆن بۆ ئەلجەزایر لە ساڵی ١٩٥٣دا
ئامــاژە بە گۆڕانێکی گرینگ لــە بیرکردنەوەیدا
دەکات .ئــەو لە وتار و بۆنــە هەڵبژێردراوەکاندا
درێــژە دەدات بــە نووســین لەســەر دژە-
ڕەشپێســتبوون ،بەاڵم ڕاگۆڕینی فانۆن قووڵ و
مانادارە .لەکاتێکدا کە “پێســتی ڕەش ،دەمامکە
ســپییەکان “ بەدیاریکراوی لەســەر پێکهاتەی
دنیای دژە-ڕەش و چۆنیەتیــی کاریگەریی ئەو
دنیایە لەسەر جەستە و دەروونی کۆلۆنیکراو بوو،
کاتی [مانەوەی] فانۆن لە ئەلجەزایر و ســەفەرە
دواترەکانــی بــۆ ئەفریکای خوارەوەی ســەحرا

شــرۆڤەکانی ئەوی بەرباڵوتر کــرد .کۆلۆنیاڵیزم
لەجیاتیی پرســیاری ڕەشپێســتبوون بۆ فانۆن
دەبێــت بــە پرســێکی گەورەتر و گشــتیتری
چەوساوەکانی جیهانی باشوور“ .داماوەکانی سەر
زەوی “ بەرچاوترین و گرینگترین دەربڕینی ئەم
ڕاگۆڕینەیە ،بەاڵم کاتێک کە ئەو بۆ شرۆڤەکردنی
ئەلجەزایر وتایبەتمەندییەکانی تەرخانی دەکات،
دەرخــەری هەســتیاریی زۆربــووی فانۆنــە بۆ
جیاوازیــی لەناو ئەزموونــی کۆلۆنیاڵیدا .زۆرێک
لە گرینگترین نووسراوەکانیشــی هــەر لە ئەم
قۆناغەدا لە ڕێگای ڕۆژنامە فەڕانسی زمانەکانەوە
بــە تەواوی کیشــوەری ئەفریــکادا باڵوبوونەوە،
بەتایبەتی لە ڕۆژنامەی “ئەلموجاهید”ی ســەر
بە بەرە ڕزگاریخوازیــی نەتەوەییی ئەلجەزایردا،
(کە تێیدا لە دەســتەی سەرنووسەران بوو ) کە
هێندێک لە سەرنجڕاکێشترین بیروڕاکانی ئەوی
لەخۆ دەگرت .ئەم وەرچەرخانە لە بیرکردنەوەدا،
هاوچەشــنی هێندێــک خاڵی جێی ســەرنج و
گۆڕینی تیۆریکی دواتر ،مشــتومڕی ئاتۆ سێکی
ئووتۆی لە ناو “دیالێکتیکی ئەزموون “ ی فانۆندا
( )١٩٩٧بەهێز کرد ،بەوهۆیەوە کارەکانی فانۆن
دەبێــت وەک زنجیرە ئەزموون یــان قۆناغێکی
سیاســی بخوێندرێنەوە کە لە هەناو و لەســەر
بنەمای ئاشکراکردنی سیستمێکی بیرکردنەوەی
دوورودرێژ و ئاڵۆز بیچمیان گرتووە.
سێ وتاری لە ئەم قۆناغەدا گرینگیی تایبەتیان
هەیە :کەمینەی ئەورووپایی لە ئەلجەزاریر (�la mi
 ،)norité européenne d'algerieئەلجەزایر خۆی
دەردەخــات ( ،)l'algérie se dévoileو بنەماڵەی
ئەلجەزایری (.) La famille Algérienne
بیرکردنەوەکانــی فانــۆن لــە “کەمینــەی
ئەورووپایی لــە ئەلجەزایردا” ،وێنەیەکی گرینگ
و وردبینانــە لــە بەکاربردنــی ڕەهەنــدە دژە
کۆلۆنیاڵییەکانــی “ پێســتی ڕەش ،دەمامکــەســپییەکان “ دەخاتــە بەردەســت .ڕوانینــی
ســەرەکیی دژە  -کۆلۆنیاڵی لە ئەو دەقەدا ئەوە
بوو کــە پێوانە [ -واتــا ] ئەرکــی ئەمپریاڵیی
سپیپێســتبوون لە نەستی ڕەشــدا -چۆن دنیا
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پێکدەهێنێت.
لــە “پێســتی ڕەش ،دەمامکە ســپییەکان
“دا ڕزگاری زۆر لــە گۆڕینــی پێوانــە دەچێت
کە بــە بابەتی پرســیار()questioning subject
نەو دەبرێت .پێوانە ،لێرەدا ،زۆر ســاکار بەواتای
ئیدەئــال و پێوەرێکە کە بەگوێــرەی ئەو مرۆڤ
()humanهەڵدەســەنگێندرێت .باسوخواســتی
فانۆن لە “ پێســتی ڕەش ،دەمامکە سپییەکان
“دا ئەوەیــە کە “ مرۆڤ” ،واتــا ئەو بیرۆکەیەی
کە لە نەریتی ئەورووپاییەوە دێت ،بەشێوەیەکی
بنەڕەتی بیرۆکەیەکی نەژادییە کە وەک ئامرازی
لەخۆنامۆکردن لــە خزمەت کۆلۆنیکراودا پەرەی
پێــدراوە .ڕزگاربوون لە پێوانــە بەواتای البردنی
بیرۆکەی مرۆڤ و ،ڕۆیشــتنە بەرەو  /و پاشــتر
بــۆ ناوەوەی مرۆڤخوازییەکی نــوێ .کاتێک ئەم
بۆچوونە لەڕێــگای “کەمینــەی ئەورووپایی لە
ئەلجەزایــر “دا دەپەرژێتە ســەر ئەلجەزایر ،واتا
ئەو وتارە ڕەخنەگرانە کــە ئاماژە بە ئەورووپاییە
شۆڕشــگێڕەکان لــە باکووری ئەفریــکا دەدات،
دەبینیــن کــە چــۆن بۆچوونەکــە هەروەها بۆ
کەمینەی سپیپێســتیش کە لەژێر دەســەاڵتی
کۆلۆنیاڵیــدان بــەکار دەبرێــت .شــۆڕش لــە
ئەلجەزایــردا چرکەســاتێکی بڕیاردانە بۆ هەموو
ئەلجەزایرییــەکان ،و بۆ ئــەو کەمینەیەیش کە
بــۆ چەندین نەوە و لــە پێگەیەکی کۆمەاڵیەتی
و سیاسیی بەرزدا لەوێ ژیاون .دیارە گریمانەکە
ئەوەیە کە کەمینە ئەورووپاییەکە لەگەل دەسەاڵتی
کۆلۆنیالیستی فەرانســەدا هاوکاری بکەن .بەاڵم
فانۆن باســی ئەوە دەکات کە مــەرج نییە وەها
بێت و لەڕاستیدا ئەویەکگرتووییە شۆڕشگێڕانەیە
لەنێوان هێڵە نەژادیی  -نەتەوەییەکاندا بابەتێکە
ڕێیتێئەچێت ،تەنانەت پێویستیشە (و لە ڕاستیدا
بەگوێرەی وێنەکانی نــاو دەقەکە بەکردەوەیش
بووە ) .کەوابوو ،ئەلجەزایــر ،وادەردەکەوێت کە
چەنــدە مژارێکــی ئیدیۆلۆژیکە بــۆ دانپێدانانی
شتەکان پیایدا ،ئەوەندەیش مژارێکی نەتەوەیی،
دینی و نەژادییە“ .داماوەکانی سەرزەوی “ وەک
نەخشەڕێگایەک بۆ جیهانی باشووری کۆلۆنیکراو
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ئــەم ئەگەرانە وتەنانەت زۆرتر دەدۆزێتەوە .بەاڵم
فانۆن بەتایبەتی لــە “ کەمینەی ئەورووپایی لە
ئەلجەزایردا “ ورد دەبێتــەوە ،و بەوردەکارییەوە
هەڵیدەســەنگێنێت کــە هــەر بەرزونزمییەکی
دەروون ڕەنگدانەوەی ئەگەرەکان وســنوورەکانە،
و لە ئەو وردبینییەدا ئەو ڕوانگە جێگیرە پیشــان
دەدات کە لەسەرەتای “ پێستی سپی ،دەمامکە
ڕەشــەکان”دا هاتــووە و گوایە خەڵکی ســپی
بەستراونەتەوە بە سپیپێستبوون و خەڵکی ڕەش
بە ڕەشپێســتبوونەوە “ .کەمینــەی ئەورووپایی
لە ئەلجەزایردا “ بەو بابەتەوە کە خەڵکی ســپی
دەتوانــن خۆیان دەرباز بکــەن لە خەباتی دژە-
کۆلۆنیاڵــی و کــردەوەی شۆڕشــگێڕانە یان لەو
ڕێگایەوە دەربــاز ببن ،گوتارەکە ڕوون دەکاتەوە.
بەو جــۆرە ،دەقەکە خوێندنەویەکی گرینگی ئەو
بابەتەیە کە ،چۆن ئەو شــتەی کە پێی دەوترێت
سیاســەتەکانی” خەیانەتکــردن لــە نــەژاد “
دەتوانێت و دەبێت لە بەستێنێکی شۆڕشگێڕانەدا
کار بکات.
لە “ئەلجەزایر خــۆی دەردەخات”دا ،فانۆن
بەدوای پێوەندیی نێوان ئیسالم ،نەریت ،قانوونی
کۆلۆنیاڵی ،وشیاریی شۆڕشــگێڕانەدا دەگەڕێت.
حیجــاب پرســیاری ال درووســت دەکات و
دەروەستیی سیاسیی ئەو تووشی ئاریشە دەکات:
پۆســت -کۆلۆنیاڵبوون بەواتای باوەشکردنەوە بۆ
شتی نوێیە .شۆڕش بێ ئەمالوئەوال و بنەڕەتییە،
زۆرتــر لە گەڕانەەوە بۆ جۆرێکــی تر لە ڕابردوو
ئاماژەیــە بۆ دابڕانێک لە ئەو ڕابــردووە .داهاتوو
داهاتووە ،و پڕە لە شــتی ئەزمووننەکراو .ئەوە بۆ
ئەو نەریتانەی کە لەالیەن قانوونی کۆلۆنیاڵییەوە
ســەرکوت کراون چ مانایەکی هەیــە ،بۆ وێنە،
بۆ حیجــاب لە ئاکاری کلتووریی ئیســامیدا ؟
فانۆن لە نووســینەکەیدا لەسەر ڕەشپێستبوون،
بــە تەواوەتی یــەکال ببــووەوە کــە گەڕانەوە
بــۆ شارســتانییەتی ئەفریکا  -کە پێویســتیی
بزووتنەوەی ڕەشە  -لە تراویلکەیەک دەچێت و
بە هێشــتنەوەی خەڵکی ڕەش لە خەیاڵدا تەنیا
زۆرتر ئەو ڕابردووەیان لــێ ون دەکەین  .بەاڵم
ساڵی بیست و چوارەم
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لەگەل نەریتە ئیســامییەکان لــە ئەلجەزایر و
بەشەکانی تری مەغریبدا وا هەڵسوکەوت ناکات.
بە تێگەیشتنی فانۆن ،ســەرکوتی ئەو نەریتانە،
نەریتــەکان دەخاتە پەراوێزەوە یــان ئاڵۆزتریان
دەکات  -یــان ڕەنگــە نەریتەکە بــە کراوەیی
بهێڵێتەوە ،بەاڵم هەموو کات بە دواکەوتوو ،سووک
و دژی مۆدێڕنیتــەی دابنێــت .ئەمە واتا نەریت
هێشتا زیندووە ،تراویلکە نییە ،و چونکا زیندووە
هەموو کات بەقووڵی لەالیەن ئەو کۆمەڵگایانەوە
کە بەرەنگاری قانوونــە کۆلۆنیاڵییەکان دەبنەوە
بەرز دەنرخێندرێت .وەهــا نەریتگەلێک بەهۆی
ئاکاری شۆڕشــگێڕانەوە دەکرێت ببن بە ئامراز،
بۆئەوەی لــەدوای کۆلۆنیاڵیزم ڕادەی گونجانیان
لەگەل نەتەوە و کلتــووری پاش-کۆلۆنیاڵدا پێ
هەڵبسەنگێندرێت .هەمان لۆژیک لە “ بنەماڵەی
ئەلجەزایــری” دا پــەرەی پێدەدرێت ،کە فانۆن
تێیدا بــەدوای پێکهاتــە نەریتییەکانی بنەماڵە
لــە ئەلجەزایردا ،و بەتایبەتی ئــەوەدا دەگەڕێت
کــە چۆن ئــەو بنەمااڵنە شوناســی جێندەری،
دەسەاڵت ،ژنومێردی ،و بەرهەمهێنانەوەی ڕۆڵە
دیاریکــراوەکان ڕێکدەخەن .ئەو بــاس لە ئەوە
دەکات کــە ،بنەماڵە شۆڕشــگێڕەکان ،ئەم ڕۆڵە
دیاریکراوانە دیاری دەکەن و لەگەل ئەوەیشــدا
کە پێیــان وایــە کردەوەکانیــان ئەلجەزایرین
دیســان لێیان دادەبڕێن  -ئەمە واتا ئەلجەزایری
بە مانایەکی نوێ.
ئەم بیرکردنەوانە لەسەر دانپێدانانی نەژادیی
 نەتەوەیی ،دیــن ،جێندەر ،و بنەماڵە هەموویدەگەڕێتــەوە بۆ یەک بابەتی بنەڕەتی :شــۆڕش
پێوەندیی بەشــتی نوێوە هەیە .بەاڵم ئەمە تەنیا
بەواتای ڕەتکردنەوەی ڕابردوو و هەڵپەســاردنی
هەمــوو نەریتــەکان نییە .بەڵکــوو ،الی فانۆن،
ئەوە بەواتای دیاریکردنی ئەو شوێنانەیە کەتێیدا
نەریــت دەبێت بگۆڕدرێت ،بە پێداگری لەســەر
ئــەو شــوێنانەی کــە دەرفەتی شۆڕشــگێڕانە
و تاکتیکییــان تێدایــە .ئــەم وتارانــە و وتارە
کورتترەکانی ئەو کات پیشانی دەدەن کە فانۆن
لە نێوان دوو گرێدراویدا ماوەتەوە  -لەالیەک بە

شۆڕشێکەوە کە هەمووکات بۆ داهاتووە و لەالی
تر بە خەڵکێکەوە کە بە قووڵی بەستراونەتەوە بە
نەریتەکانــەوە .بیرکردنەوە لە ئەو بابەتانە ئەرکی
هەموو بیرێکی شۆڕشــگێڕانەیە و هەســتیاریی
فانۆن لەو بوارەدا کەموێنەیە.
 .٣ئەفریکای ڕەش
بــە بادانــەوەی فانۆن بــۆ ئەفریکا لە ســااڵنی
دوای باڵوکردنەوەی “ پێســتی ڕەش ،دەمامکە
ســپییەکان “دا ،بەشــی زۆری نووســینەکانی
تەرخان کردووە بۆ باس لەسەر باکووری ئەفریکا
و بەتایبەتیش ئەلجەزایر .بەاڵم دیسانیش لە وتارە
سەرەکییەکان  ،سەروتارەکان ،و ئەو نامانەیدا کە
لەژێر ناوی “ بەرەو شۆڕشــی ئەفریکایی” دا کۆ
کراونەتەوە ،هێندێک ســەرنجی تایبەت دەدات
بــە ئەفریکای خوارەوەی ســەحرا یــان ئەوەی
پێیدەوترێت ئەفریکای ڕەش.
ئەگەرچــی فرەچەشــنییەک لە نــاوەرۆک
و شــوێنە بابەتییــە تایبەتەکانــدا هەیە ،بەاڵم
پێوەندیــی فانــۆن بــە ئەفریکای خــوارەوەی
سەحراوە هەر بەردەوامە .ئەزموون و ئیدیۆلۆژیی
ئەلجەزایری کە لە ئەوەوە ســەریهەڵدا ڕووکردنە
خەباتی دژە-کۆلۆنیاڵیــی فانۆن لە هەرێمەکەدا
پێک دەهێنێــت ،بەاڵم ئــەو هەڵناگەڕێتەوە بۆ
پرسیارەکانی نەژادپەرەستیی دژە-ڕەشپێست.الی
فانۆن ئەلجەزایر وێنەی خەباتی شۆڕشگێڕانەیە.
کەوابوو ،کاتێک فانۆن لەســەر ئەفریکای ڕەش
دەدوێت ،پێ لەســەر درووســتکردنی پێوەندیی
قووڵ لەگــەل یــان وەرگرتنــەوەی ئەفریکای
پێش-کۆلۆنیــاڵ دادەگرێــت  -هێندێک شــت
کە بە دڵنیاییەوە لە ڕەخنە ســەرەتاییەکانی لە
ڕەشییەتی دەچێت  ،بەاڵم لە ئەم وتارە دواییانەدا
بەتەواوەتی سیاســی و ستراتێژیکن .الی فانۆن،
ئەفریکا لەبــاری ئیدیۆلۆژیکــەوە یەکیەتییەکە،
و ئەو یەکیەتییە ڕێک لەســەر بنەمای خەباتی
هاوبەشــی کۆلۆنیاڵی باســی دەکرێت .کەوابوو،
دابەشبوونی ئەفریکای باکوور و سەحرای خوارەوە
بە گۆڕینی ڕوانگە دەسڕدرێتەوە ; ئەو بیرەوەری و
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پەژارانەی کە ڕەنگە لە میراتی مامەڵەپێکردن بە
کۆیلەی عەرەبەوە سەرچاوەی گرتبێت بەشێکن
لە پوختەی ڕابردوو .ئەوەی گرینگە هەلومەرجی
هاوبەشــی ئێســتا و ،دواتر داهاتــووی خەباتی
یەکگرتووی دژە-کۆلۆنیاڵییە .فانۆن لە “ یەکیەتی
و یەکگرتووییــی کاریگــەر مەرجــی ڕزگاریی
ئەفریکان”دا ( ،)١٩٦٠بەڕوونی دەنووســێت کە
“یەکگرتووییی نێــوان ئەفریکاییــەکان دەبێت
یەکگرتووییەکی واقعــی ،یەکگرتووییی کردەوە
بێت ،یەکگرتووییەکی دیاریکراو لەناو مرۆڤەکاندا،
لە کەلوپەل و لە پووڵدا “(.)]١٩٩٤:١٧٣[ ١٩٦٤
هەموو ئــەم یەکگرتووییانە ئاماژەن بۆ ڕێبازێکی
دژە  -ئێسانســیالی لە پێوەندی لەگەل خەباتی
شۆڕشــگێڕانەدا ،کــە لــە ســەرەتاوە لەگــەل
نووسینەکانی فانۆندا یەک دەگرێتەوە .خاڵی جێی
سەرنج ئەوەیە کە فانۆن چۆن ،لە ئەم بەستێنەدا،
بە ســەرنجدان بە هاوپەیمانییەکانی سەردەمی
شــەڕی ســارد ،پێویســتیی بێالیەنیی خەباتی
دژە-کۆلۆنیاڵی لە ئەفریکادا هەڵدەســەنگێنێت.
مێــژووی پــاش  -ســەربەخۆییی ئەفریکا ،کە
جێگای زۆرێــک لە شــەڕە بەنوێنەرایەتییەکان
و هەوڵــە تێکدەرانەکانی هەردو الیەنی شــەڕی
سارد بوو ،هەڵســەنگاندن و تێبینییەکانی فانۆن
دەسەلمێنن.
فانــۆن هەروەهــا لــە ســەرنجی تایبەت
خستنەســەر پاتریس لوموومبا دەوەســتێت کە
لە ســاڵی ١٩٦١دا ،لــە کاتێکدا کــە “ مردنی
لوموومبــا :کارێکــی ترمان لەدەســت دێت ؟”
دەنووسرا ،وەک ڕێبەرێکی گرینگ و بەداهاتووی
شۆڕش ناســرابوو .لوموومبا ڕێک دوای ئەوە بوو
بــە هێمای هــەردووی بەڵێنی شۆڕشــگێڕانە و
چارەنووســی بەڕواڵەت بــڕاوەی نیۆ-کۆلۆنیاڵیی
ئەفریکای ڕەشپێستی سەربەخۆ .ئەم وتارە کورتە
پــڕە لە تێبینیی ســەرنجڕاکێش ،کــە زۆربەی
بەدەوری نسکۆی کۆنگۆ لە یەکگرتن لە دەوری
ئیدیۆلۆژییەکی دژە-کۆلۆنیاڵیدا دەســووڕێتەوە.
ئەو پێیوایە ،نەبوونی ئەم ئیدیۆلۆژییە بوو بەهۆی
ئەوەی کە بێلژیکی و ئەورووپایی /ئامریکاییەکانی
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تر لە کۆنگۆدا دەستتێوەردان بکەن ،کە ئەمە دواتر
لوموومبایی کردە ئامانجێکی بەرچاو .دانپێدانانی
زەقــی لوموومبا بــە دژایەتیــی کۆلۆنیاڵیزمدا،
ئاکامەکەی بوو بە بێالیەنی لە شــەڕی سارد ،و
پێداگریی تایبەت لەســەر نەتەوە و کیشوەرەکە
لە دژی کۆلۆنیاڵیــزم لە هەموو جۆرەکانیدا ،واتا
ئەو شــتەی کە فانۆن زۆر بەدوایەوە بوو .مردنی
لوموومبا بوو بەهۆی گەورەترین هەڕەشە لەسەر
ئەفریــکای تەواو ســەربەخۆ و دژە  -کۆلۆنیاڵ:
شەڕی ناوخۆ لەجیاتی یەگکرتووییی کیشوەرەکە
و گەڕانەوەی شــەڕێکی ناوخۆیی کە بنەماکانی
سەقامگیری ناهێڵێت.
لە کۆتاییدا ،ڕوون نییە کە فانۆن تا چەند لە
فرەچەشنیی ئەفریکای خوار سەحرا و جیاوازیی
لەگەل باکووری ئەفریکا ،واتا ئەو شــوێنەی کە
زۆربەی کاتەکەی لەوێدا بەسەر بردووە و زۆربەی
بیرکردنەوەکانــی بــۆ ئەوێ تەرخــان کردووە،
تێگەیشتووە .ئەو بەشانەی جاروبار دەچنەوە سەر
“داماوەکانی سەرزەوی “ پرسیاری سەرنجڕاکێش
دەورووژێنن و پیشانی دەدەن کە فانۆن چۆن کاتی
خۆی بۆ دیاریکردنــی بنەماکانی یەکگرتوویی و
خەباتی هاوبەش تەرخان کرد .یەکیەتیی ئەفریکا
لە نووســینەکانی فانۆن لەســەر ئەم کیشوەرەدا
جێگایەکــی تایبەتی هەیە ،و بەڕوونی ئەزموونی
ئەلجەزایر بــۆ هەرێمەکانی ناوەند و باشــووری
ئەفریکا پەرەپێدەدات .هاوکات ،و ئەمە بەتایبەتی
کاتێــک ڕوون دەبێتەوە کە بــاس لە بیرەوەریی
ئەفریکای ڕەش لە مامەڵەی کۆیلە دەکات ،فانۆن
لە “داماوەکانی ســەرزەوی “ دا بانگەواز دەکات
کــە لەپێناو یەکگرتووییەکــی بەرباڵوتر لەنێوان
خەڵکی چەوساوەی کیشــوەرەکەدا بیرەوەری و
جیاوازیــی مێژوویی لەبیــر بکرێت .ئەمە هێزی
درووســتکردنی ڕوانینێک بــۆ داهاتووی هەیە
کــە دابڕاوە لە ڕابــردوو  -پرۆژەیەک کە لەگەل
ئاکامی شۆڕشــگێڕانەی “پێستی ڕەش ،دەمامکە
ســپییەکان “ دا یــەک دەگرێتــەوە  -و بەاڵم
دیســانیش بــەزۆری بێئاگایە لــە ئاکامەکانی
لەبیرکردنــی ئەزموونە مێژووییەکانی بەشــێکی
ساڵی بیست و چوارەم
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زۆری ئەفریــکای خوار ســەحرا یان بەخەمیەوە
نییە .هەروەها ،کاتێک فانۆن سەرنجی دەگۆڕێت
بۆ ئەفریــکای ڕەش جیاوازیی نێــوان کۆلۆنییە
کۆچەرەکان و ئەوانەی لەدوورەوە بەڕێوەدەبرێن
هێندێک دەســڕدرێتەوە ،جیاوازییــەک کە لە
تیۆریی پۆســت -کۆلۆنیــاڵ لــەدوای فانۆنەوە
سەرنجێکی وردتری پێدراوە.
 .٤داماوەکانی سەر زەوی
بەدڵنیاییــەوە ،باڵوبوونەوەی داماوەکانی ســەر
زەوی لــە ســاڵی  ١٩٦١دا ســیمای جیهانیی
فانۆنــی گۆڕی بــۆ بیرمەندێکــی خەباتی دژە-
کۆلۆنیاڵی ،ئاکاری شۆڕشــگێڕانە ،سیاســەت و
بیری پۆست-کۆلۆنیاڵ .بەزۆر ڕێگادا ،داماوەکان
تەواوکــەری ئەو بۆچوونە کــورت و بەڵێندراوانە
لەپێوەندی لەگەل خەباتی دژە-کۆلۆنیاڵیدایە کە
لە زۆربەی وتارەکان ،سەروتارەکان ،و ئەو نامانەدا
کە بەدوای “پێستی ڕەش ،دەمامکە سپییەکان”
دا نووســراون بەرچاو دەکەوێت .ئەو نووســراوە
پەرتــەوازە و وتــارە ســەرەکییانە ســەرنجیان
لــە دژە -ڕەشپێســتبوونەوە وەک بابەتێکــی
ســەرەکی دەگوازنــەوە بــۆ هەســتپێکردنێکی
قووڵتــری کاریگەرییەکانی کۆلۆنیاڵیزم لەســەر
دەروون ،بیچمگرتنە کلتوورییەکان ،و ڕێکخراوە
سیاسییەکان .ئەو ســەرنج گۆڕینە ڕێگای دا بە
فانۆن کە بەرباڵوتر بیر بکاتەوە لە مانا و ئامانجی
خەباتی شۆڕشگێڕانە.
بەشــی ســەرەتاییی داماوەکان ،بەشــێک
بەهــۆی بەهێــزی و هەڵخڕاندنــی بیرکردنەوە
هەندەرانەکانیەوە ،بەشێکیش بەهۆی ئەوەی کە
تێبینییە ناســراوەکەی پێشەکییەکەی ژان پۆل
ســارترە ،بەدڵنیاییەوە لە هەمووی بەناوبانگترە.
هۆگریــی فانۆن بــە پرســی توندوتیژییەوە ،کە
بەجۆرێکی ســەربزێوانە لە هاندانی سیاسییەوە
دەگۆڕێت بۆ بیچمگرتنی کلتووری ،سیاســەتی
پۆســت-کۆلۆنیاڵ ،و ســەرلەنوێ ئاراستەگرتنە
فەلســەفییە جیهانییــەکان ،بۆ تێگەیشــتن لە
ڕێچکەی داماوەکان زۆر گرینگە .هەمووی ئەمانە

بە توندوتیژییەوە دەست پێدەکەن.
توندوتیژی وەک پێشــمەرجی ڕزگاری الی
فانۆن گرینگە ،واتا ئەو شــتەی کە جۆرج ماهێر
لە “دیالێکتیکــی ســڕینەوەی کۆلۆنیاڵیزم “دا
( )٢٠١٧بە مێتۆدۆلۆژیی سڕینەوەی کۆلۆنیاڵیزم
و ئاکاری شۆڕشگێڕانە گرێی دەداتەوە بە بابەتێکی
بەرباڵوتری فانۆنەوە .توندوتیژی وەک پێشمەرج
بــە دوو ئاراســتە کار دەکات :ئاراســتەیەک لە
ناوخۆی کۆلۆنیدا ولەنێوان کۆلۆنیالیســتەکاندا،
و ئەوی تر لە دەرەوە و لە شــەڕی سرووشــتیی
نێــوان کۆلۆنیکراو و کۆلۆنیالیســتدا .بۆ ناوەوەی
کۆلۆنی ،فانۆن کۆلۆنیکراوەکان دەکات بە ســێ
بەشەوە :یەکەم ،کارەکتەرێک هەیە کە پێوەندیی
بــە هــەردوو کۆلۆنیکــراو و کۆلۆنیالیســتەوە
لــەدەوری تواناییی کارکردنەکەی ئەو ڕێکخراوە.
ئەمــە پێوەندییەکی ئاڵۆزە ،کە هــەم پێوەندیی
ســەربەخۆییە ( ماتریاڵەکان لەالیەن سیستمی
کۆلۆنیاڵــەوە دابین دەکرێت ) و هەم بەجۆرێکی
سرووشتی شۆڕشگێڕانەیە ( هێشتایش بۆ ئەو شتە
تەرخان کراوە کە کۆلۆنیالیســت بەستراوەتەوە
پێیەوە ) .دووهــەم ،ڕۆشــنبیرێکی کۆلۆنیکراو
هەیە کە ،کەسێکە ڕێک دەکەوێت و لە هەردوو
پێوەنــدی لەگــەل نوێبوونەوەی کلتــووری و
بەرگریی سیاســیدا بارێکی گرانە لەســەر شانی
داماوەکان .ڕۆشــنبیری کۆلۆنیکراو ،لە پێوەندیی
کۆلۆنیکراو و کۆلۆنیالیســتدا نێوانگیری دەکات،
و ماناکانی ژیانی کۆلۆنیاڵی وەردەگێڕێتە ســەر
زمــان ،چەمــک ،و سیاســەتە خوازراوەکانــی
دەســەاڵتی کۆلۆنیاڵی .ڕۆشنبیری کۆلۆنیکراو تا
ئەو کاتەی کە ڕەگە مەعریفەناســییەکانی لەناو
ژیانی جەماوەری کۆلۆنیکراودا ببێت پوتانسییەلی
هەیە ،بەاڵم هەرجۆرە پوتانسییەلێک ،ئەگەریش
دەستبەجێ لەالیەن ئەو ڕۆڵەوە کە ڕۆشنبیرەکە
لــە یارمەتیدان و پیاهەڵوتن بە کۆلۆنیالیســتدا
دەینوێنێت نەسڕدرێتەوە  ،خەسار دەبێت.سێهەم،
لۆمپەن پرۆلیتاریا هەیە کە لە شــرۆڤەی کارل
مارکس لە بەرمــاوەی دیالێکتیکەوە وەرگیراوە
و وەرگێڕدراوەتە ســەر مەرجەکانی کۆلۆنیاڵیزم.
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لۆمپەنی کۆلۆنیاڵ ئەو خەڵکە لەبەردەســتەن کە
هیــچ خزمەتێک بە سیســتمی کۆلۆنیاڵ ناکەن
( خەڵکی هەڵکنراو ،دانیشــتوانی قەراخنشــین،
کشــتوکاڵکاری بچووک ) ،و کەوابوو ،لەدەرەوە،
وەک گەورەترین هەڕەشــە لەســەر سیســتم
دەمێنێتــەوە .ئەمە بەجۆرێک بەڕەســمیکردنی
بیرکردنەوە پێشــووەکانی فانۆنە لەســەر ڕۆڵی
“فەال” لە ئەلجەزایری کۆلۆنیدا  -تاقمێک کە لە
دەرەوەی سیســتمی کۆلۆنیاڵی شاری و خەباتی
دژە-کۆلۆنیاڵیــدا ماونەتــەوە ،هێمای خاوێنی و
ڕەسەنێتیی دەسەاڵتی شۆڕشگێڕانەن.
لە ئەم ســاتەدا توندوتیژی وەک چەمکێکی
بەرچاو دەردەکەوێت .بەشــێک لە بیرکردنەوەی
کۆلۆنیالیســت بۆ دەســەاڵت و کۆنترۆڵکردن لە
هەســتکردن بە الوازی ،و ژێردەســتییەک ،کە
لــە ناخــی کۆلۆنیکراودایە ســەرچاوە دەگرێت.
کۆلۆنیکــراوەکان الوازن ،بۆیــە ،لەبنەڕەتــەوە،
شــایانی دۆخــی خراپی خۆیانــن .ئەمە لەگەل
بیرکردنەوەکانــی فانۆن لەســەر پرســی گرێی
خۆبەکەمزانیــن لــە کتێبــی “پێســتی ڕەش،
دەمامکە سپییەکان” دا یەک دەگرێتەوە .ئەگەر
خۆبەکەمزانینی کۆلۆنیکراو گریمانە و ڕاستییەکی
دەروونناســانەی ژیانی کۆلۆنیاڵییە ،توندوتیژیی
شۆڕشــگێڕانە تەنیا دەتوانێت شــۆکێک بێت بۆ
کۆی سیستمەکە .کۆلۆنیالیست شۆک دەبێت بە
تێگەیشتن لە مرۆڤایەتیی کۆلۆنیکراو لە ساتێکدا
کە ئــەوان ئامــادەن گیانیان بــۆ داهاتوویەکی
جیاواز بخەنەوە مەترســییەوە .کۆلۆنیکراو شۆک
دەبێت بە تێگەیشــتن لە پوتانســییەلی خۆی
و ،ئــەو پوتانســییەلەوە لەخۆیانــدا دەبینن کە
شوناســێکی بەرباڵوی کلتووری ،کۆمەاڵیەتی ،و
سیاســی درووســت بکەن .بیچمگرتنی شوناس
لە شــرۆڤەی فانۆنــدا بەرچــاوە ; کۆلۆنیاڵیزم
پرۆژەیەکــی گشــتییە  ،بۆیــە کۆلۆنیکراوەکان
دۆخی خۆیان بەخراپ ئەزانن .بەاڵم توندوتیژی
هەموو ئەوانــە دەگۆڕێت .توندوتیــژی هاوکات
لەگەل “نا “وتن بە کۆلۆنیاڵیزم “بەڵێ” وتنیشــە
بە ئەگــەری ژیانی قۆناغــی دوای کۆلۆنیاڵیزم.
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سیستم بەرگەی ئەم شۆکە ناگرێت .و ئەمە زۆر
گرینگە بۆ هەر سێ چینەکەی ژیانی کۆلۆنیکراو.
کارەکــەرەکان دەبینــن کــە ئەو سیســتمەی
بەسترابوونەوە پێیەوە دەڕووخێت .چەوساندنەوە
زیاتر لە پێویســتیی ماددی دەبێــت بە هۆکار
بۆ خۆڕاگری .ڕۆشــنبیری کۆلۆنیکراو وەک دژە
شــۆڕش دەردەکەوێت و هۆکارێکی سەرەکییەلــە سیســتمی ســـەرکوتکەردا .لۆمپەنیش بۆ
یەکەمجار شوناســێک دەدۆزێتەوە ،لە کەسێکی
بەتــاڵ و زیادەوە دەبێت بە بەهێزترین باســکی
شۆڕشگێڕ بۆ دژایەتیکردنی کۆلۆنیاڵیزم.
کەوابــوو توندوتیــژی دوو ئەرکــی
پێکەوەچنراوی هەیە :ســڕینەوەی سیســتمی
کۆلۆنیــاڵ لە هزر ( ئەوەی کــە پێوەندییەکانی
کۆلۆنیالیســت-کۆلۆنیکراو وەک سەردەســتی
و ژێردەســتیی ئاســایی بووەتەوە ) و لە واقعی
ماددیدا ( پێوەندیی چەوســێنەرانەی ملکەچی
و گوێڕایەڵی) ،و هەروەها ،بیچمدان بە شوناســە
کلتووری ،کۆمەاڵیەتی و سیاســییەکان .بەشی
یەکەمی داماوەکان ئەم پوتانســییەلە گەورەیەی
توندوتیژیی شۆڕشگێڕانە و دژە-کۆلۆنیاڵ دیاری
دەکا و پــەرەی پــێ دەدا ،و بەشــەکانی دواتر
بەوردی ئاڵۆزیی بیچمە پۆســت-کۆلۆنیاڵەکانی
کلتوور و سیاسەت باس دەکەن.
ســێ بەشــی دواتر بەوردەکارییەوە لە ئەوە
دەکۆڵنەو کــە چۆن توندوتیژیی شۆڕشــگێڕانە
پێوەندیــی هەیــە بــە بیچمگرتنی شوناســی
بەکۆمەڵ (بەشــی دووهــەم) ،تێگەیشــتن لە
شوناســی نەتەوەیی ( بەشی ســێهەم) ،و ڕەنگە
گرینگتــر لە هەمــووی بیچمگرتنــی کلتووری
نەتەوەییەوە(بەشــی چوارەم) .ئــەوەی ئێمە لە
ئــەم بەشــانەدا دەیبینین ئەوەیــە کە چەمکی
توندوتیژیــی فانۆن چەندە بەهێــز و داهێنەرە،
و هەروەهــا چــۆن تێفکرینــە جۆراوجۆرەکانی
لەسەر شــۆڕش و شــوناس لە وتارەکانی نێوان
یەکــەم و دواییــن کتێبیدا قازانجــی چەمکی
و ســتراتێژیکیان هەیــە .فانۆن لەبــاری ماناوە،
جیاوازییەکــی ڕوون لەنێوان ئەوەی پێی دەڵێت
ساڵی بیست و چوارەم

بەهاری 2722

ڕۆشنبیری کۆلۆنیکراو و جەماوەری شۆڕشگێڕدا
دادەنێــت .ڕۆشــنبیری کۆلۆنیکــراو ڕێک ئەو
چەمکەیــە کە  :نێوانگیرێکە کــە کۆلۆنیکراو بە
زمانــی کۆلۆنیالیســت  ،و بۆ ئامانجە سیاســی،
کۆمەاڵیەتــی ،و کلتوورییەکانی کۆلۆنیالیســت،
لەالی کۆلۆنیالیســت وێنا دەکات .ئەوە جەماوەر
نین کە بیرکردنەوەکانی ڕۆشــنبیری کۆلۆنیکراو
بەڕێوە دەبەن ،بەڵکوو ڕوانگەی کۆلۆنیاڵیی جیهان
هەموو شتێک پێکدەهێنێت .بەپێچەوانەەوە ئەوە
جەماوەری شۆڕشــگێڕن کە لەڕێــگای خودی
خەباتــی شۆڕشــگێڕانەوە ڕێوشــوێنێکی نوێی
سیاسی ،کۆمەاڵیتی و کلتووری درووست دەکەن.
فانۆن بەم تایبەتمەندییانەوە ،لە پێشــڕەوبوون و
هەرجۆرە پێکهاتەیەکی شۆڕشگێڕانەی بژاردەکان
خۆی دەبوێرێت .هەروەهــا ،الی فانۆن ،خەبات
بۆخۆی شوناس و چەمکی سیاسی ،کۆمەاڵیەتی،
و کلتــووری بەرهەم دەهێنێت ; هیچ وێنەیەکی
لەپێشــدا ئامادەی ئەم توخمەی دنیای پۆست-
کۆلۆنیاڵ بوونی نییە .شــۆڕش هەموو شــتێک
دەکات بــە شۆڕشــگێڕانە ،و بەبێ شۆڕشــیش
ناتوانرێــت بیر لــە دەوڵەتی پۆســت-کۆلۆنیاڵ
بکرێتەوە .و بۆیە فانۆن لە باســەکانیدا ڕەخنە لە
بیری لەمێژینەی دەوڵەتی پۆست-کۆلۆنیاڵ  -و
کەلەپوور دەگرێت ،و بۆچوونە نۆســتالژیکەکان
بــۆ کۆمەڵــگای ئەفریکاییــی پێش-کۆلۆنیاڵی
وەک ڕوانگەیــەک بۆ کۆمەڵگای پاش شــۆڕش
ڕەتدەکاتەوە.
ڕۆشــنبیری کۆلۆنیکــراو و بیچمــە پێش-
کۆلۆنییەکانــی ژیان بۆ درووســتکردنی جیهانی
پۆســت-کۆلۆنیاڵ نــەک هەر بــەس نین بگرە
خەساریشــی پێدەگەیەنــن ،و دەبــن بەهۆی
دابڕانی داهاتــوو و ڕابردوو .ئــەو پەژارانەی کە
بەهــۆی بیرەوەریی توندوتیژییــە مێژووییەکان
( وەک مامەڵەکــردن بە کۆیلــەی عەرەبەوە لە
ئەفریکای ڕەشدا) یان ملمالنێ ئێتنیکی  -دینی
و کلتوورییەکانی ترەوە ســەریان هەڵداوە ،دەبن
بەهۆی ئــاکاری شۆڕشــگێڕانەیەک کە لەبریی
لکان بە بیرەوەرییەکانــەوە خۆی ڕزگار دەکات

لێیــان .دابــڕان لەگــەل ڕابردوودا ،لە ئاســتی
ڕێکخــراو و بیچمە ڕۆشــنبیرییەکاندا ،بەڕێگای
توندویژیــی شۆڕشــگێڕانەدا درووســت دەبێت.
داهاتوویــش هەروایە .هیچ تێگەیشــتووییەکی
نەتەوەیی یان کلتوورێکی نەتەوەییی پێشوەختە
بوونــی نییە ،کە بەهرە یــان خەیاڵێک بتوانێت
بــەر لە کاتی خۆی تێیبــگات ،بۆیە توندوتیژیی
شۆڕشگێڕانە دەبێت ئامانجدار ،بەمەبەست ،و بە
ئاراســتەی درووســتکردنی دنیا بێت .بەمجۆرە،
نووســینی فانۆن لەســەر توندوتیژی هیچکات
هیچباوەڕانە (نێهیلیستی) ،یان بەڕێکەوت نییە.
لەباری ســتراتێژیکەوە ،ئەمە زۆر مانادارە چونکە
چەمکەکانی سیاســەت ،کلتوور ،و ڕێوشــوێنی
کۆمەاڵیەتیی پۆست-کۆلۆنیاڵ دەبەسترێنەوە بە
تێگەیشتنێکی تەواو لە توندوتیژی.
“داماوەکانــی ســەرزەوی“ بــە یەکێک لە
ورووژێنەرتریــن و سەرنجڕاکێشــترین وتەکانی
فانۆن لە کۆتایی نزیک دەبێتەوە ،کە هاوچەشنی
کۆتاییی “پێســتی ڕەش،دەمامکە ســپییەکان
“بانگەشــەی ئەگــەری داهاتوویەکــی نــوێ
دەکات .لە ســاڵی  ١٩٦١دا ،الی فانۆن داهاتوو
پرســی چارەنووســی مرۆڤایەتییە ،بابەتێک کە
بەتایبەتی لەگەل دەقی “کۆمەڵە وتارێک لەسەر
کۆلۆنیاڵیزم”ی سێزار ( )١٩٥٥دا تێیدا هاوبەشە.
فانــۆن دەپرســێت مرۆڤایەتی چییــە ئەگەر بۆ
پێوانەکردنی دنیا داندرابێت ؟
واتــا  ،مرۆڤایەتــی چۆنــی لێدێــت ئەگەر
لــە چەمکــە ئەورووپاییەکەی ،کــە لێوانلێوا لە
چیرۆکەکانی توندوتیژی و یەخســیری ڕزگاری
ببێــت  ،و لەجیاتیی ئەوە ڕەنگدانەوە و پاڵنەری
خەباتــی ڕزگاریخوازانەی جیهانی باشــوور بێت
؟ فانۆن بەمەبەســتی تێگەیشــتن لە نەتەوەی
پۆست -کۆلۆنیاڵ ،هەڵدەگەڕێتەوە بۆ یەکێک لە
ســەرەتاییترین بابەتەکانی ،واتا بۆ بابەتی پێوانە.
نەتــەوە پۆســت  -کۆلۆنیاڵەکان ،کــە لەڕێگای
توندوتیژیی دژە-کۆلۆنیاڵییەوە درووســت بوون،
ناتوانن الساییی دەوڵەتە ئەورووپاییەکان بکەنەوە
و یــان وەک ئــەوان پەرە بســێنن.لەالیەکەوە،
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ئەمە ڕوانگەیەکی شــێلگیری ئیدیۆلۆژیی دژە-
کۆلۆنیاڵییە کە پێیوایە :بۆ خۆتی درووســت بکە،
نەک بۆ کۆلۆنیالیست .هاوکات ،ئەگەر زۆریش بە
بەرباڵوی نەبێ ،دیسان ڕوانگەکە لەسەر بنەمای
ڕەخنەیەکــە لە ئەورووپا کە پێــی وایە ئەورووپا
خۆی لــە قەیراندایە ،و (لە هەموو ئاســتێکدا )
بەســتراوەتەوە بە پێکهاتەکانی چەوســاندنەوە
و تااڵنکردنــەوە .ئەورووپا “ ڕۆحێکە کە لەســەر
بنەماگەلی ســەیر دامــەزراوا “ و بــە مەنگیدا
دەناســرێتەوە ( .)]٢٠٠٥:٢٣٩[١٩٦١دەوڵەتــە
پۆســت-کۆلۆنیاڵەکان پێویســتیان بــە بنەمای
جیاجیا هەیــە ،بۆیە دەبێــت لەگەل چەمک و
خەیاڵی نوێی بەکۆمەڵبوون کار بکەن .چەقی ئەمە
چەمک و خەیاڵەکانی مرۆڤ بۆســابجێکتیڤیتی/
زەینییەت .فانۆن دەنووسێت “ دەبێت سەرلەنوێ
دەست پێ بکەینەوە “ “ ،پەرە بە جۆرێکی تری
بیرکردنەوە بدەین ،و هەوڵ بدەین کەسێکی نوێ
درووســت بکەین “ )]٢٠٠٥:٢٣٩[١٩٦١(.فانۆن
باسی ناوەرۆکی ئەم “کەسە نوێیە” ناکات .کەسە
نوێکە بابەتی داهاتووە .ئەو پاشتر دێت.
 .٥کەیسەکانی لێکۆڵینەوەکان
پــەروەردەی فانــۆن لــە پزیشــکیی دەروونیدا
لــە ڕێبازە شێوازناســییەکانەوە تــا دیاریکردنی
دینامیکی نەژادپەرەســتیی دژە-ڕەشپێست لە “
پێستی سپی ،دەمامکە سپییەکان”دا کە بە هۆی
سەرنجدان بە پەرۆشــییە پۆست کۆلۆنیاڵەکانی
بیچمگرتنــی کلتــووری و سیاســەتکردن لــە
“ داماوەکانــی ســەرزەوی” دا دیــاری کراون،
کاریگەرییەکی زۆری لەسەر کارەکانی بووە.
بەاڵم جیا لە شێواز بەتەنیایی ،کارە باڵوکراوە
و باڵونەکراوەکانــی فانــۆن لێکۆڵینەوەی بابەتی
لــە قوربانیانی کۆلۆنیاڵیزم دەخەنە بەردەســت،
لێکۆڵینەوەگەلێک کە پێ لەســەر خەسارناسیی
زیندووی ژیانی ڕۆژانە لەژێر دەســەاڵتی قانوونە
کۆلۆنیاڵییەکاندا دادەگــرن .زۆرێک لە ئەمانە لە
نووســراوە باڵونەکراوەکاندان کە کە لەژێر ناوی
“ کۆمەڵە نووســراوەیەک لەسەر لەخۆنامۆبوون و
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ڕزگاری” دا کۆکراونەتەوە ،بەاڵم بەشی سەرەکیی
لێکۆڵینــەوە بابەتییــەکان لەنــاو “داماوەکانی
ســەرزەوی”دان .ئەگەرچــی لــە هێندێک لە
دواییــن باڵوکراوەکانــدا وادەردەکەوێــت کــە
ســەرنجیان دابێت بە ئەوەی کە چۆن کارێکی
دەروونپزشــکیی دیاریکــراو دەتوانێــت وەک
بەشــێک لە ئارشــیڤی تیۆریی پۆست-کۆلۆنیاڵ
و پــرۆژە گەورەترەکانی فانــۆن کار بکات ،بەاڵم
بەگشــتی ئەم لێکۆڵینەوانە لەالیەن لێکۆڵەرانی
فانۆن و لێکۆڵەرانی تیۆریی پۆســت-کۆلۆنیاڵەوە
سەردێڕیان بۆ دانەنراوە .لێکۆڵینەوەی هاوبەشی
نایگێل گیبســۆن و ڕۆبێرتۆ بێنێــدووس لەژێر
ناوی “ فرانتس فانۆن:دەروونپزیشکی و سیاسەت
“( )٢٠١٧هەوڵێکــی زۆر دەدات کە ئەم کەلێنە
لە وێژەدا نەهێڵێت ،و بە وردەکارییەوە هەردووی
مێــژوو و کاری تیــۆری کە بنەمای نووســراوە
دەروونپزیشــکییەکان و لێکۆڵینەوە بابەتییەکانی
فانۆن پێکدێنن تاقــی بکاتەوە .هەروەها“ ،فانۆن
بۆکوێ “ ی دەیڤید ماریۆت ( )٢٠١٨نووســراوە
دەروونپزیشکی و ڕێوشوێنە چارەسەرییەکان لەناو
کارەکانی فانۆن لەسەر بابەتی دژە-ڕەشپێستبوون
و سیاسەتە پۆست -کۆلۆنیاڵییەکاندا دادەنێت.
لێکۆڵینەوە سەرەکییەکانی فانۆن ڕادەیەک لە
ئاڵۆزی لەبەرچاو دەگرن کە بەهۆی توندوتیژیی
کۆلۆنیاڵییەوە درووست بووە .هێندێکیان ئاڵۆزیی
مێشــکن ،کە فانۆن لەڕێگایانەوە تێگەیشتنێکی
گشــتی لــە پەرۆشــبوونێک بــاس دەکات کە
زاڵبوونی کۆلۆنیاڵی هۆکاری درووستبوونیەتی و
کاریگەرییان لەسەر بەشە جیاجیاکانی کەسایەتی
هەیە .ئەوانــی تریان ئاڵۆزییەکە دەخەنە ســەر
جەستە و کەسەکە لە ناوەوە بۆ دەرەوە دەگۆڕن
یان ئاڵۆزیــی ڕەگەزی دەخولقێنن کە پێوەندیی
هەیە بە ســووککردنە کۆلۆنیاڵییەکانی پیاوەتی
و ژنییەتییــەوە .هەروەهــا ،فانۆن لــە کۆتاییی
“داماوەکانی ســەرزەوی”دا بەشــێکی بچووک
لەســەر ناودێرکردنــی تــاوان بە نەخۆشــی لە
ئەلجەزایردا ،دەگونجێنێت  ،بە سەرنجی تایبەت
بە ئــەوەی کە چۆن ئــەو ئاڵۆزییانە ڕەنگ بێت
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بەهۆی خەباتی شۆڕشــگێڕانەوە ئاراســتەیەکی
تــر وەربگــرن .لێکۆلینــەوەکان زۆر ورد و
پشتبەســتوو بە گێڕانەوەکانــن ،و ڕەهەندێکی
تری فانــۆن وەک چاودێرێکی ڕەخنەگر دەخەنە
بەرچاو .لێکۆڵینــەوەکان هەروەها ئاڵۆزیی نێوان
هەڵســوکەوتی دەروونپزیشــکی و ئیدیۆلۆژیی
سیاسی ڕوون دەکەنەوە ،ڕەنگە هێندێک لە ئەو
شتانەی فانۆن باسی دەکات بەڕای تراپیستەکان
لەگــەل هەلومەرجەکــەدا یەکنەگرێتەوە ،بەاڵم
لەوالیــش لە چارەســەردا زانــراوە ،کە بەهۆی
ڕێوشوێنی کۆلۆنیاڵییەوە جێگیر بوون .کاریگەریی
ئەم الیەنەی کاری فانۆن دەکرێت لە کاری حیزبی
پڵنگی ڕەش لە دەوڵەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا
لەبواری دەستپێشــخەرییەکانی تێکەڵکردنەوەی
بەندییەکان و تەندروستیی گشتیدا ببینرێت ،کە
پێیانوابوو هەمووی بۆ چاودێریی چەوساوەکان و
بەیارمەتیی پوتانسییەلی شۆڕشگێڕانەیە.
 .٦میرات و کاریگەرییەکان
دەتوانیــن بڵێین ،میــرات و کاریگەریی فانۆن،
لــە بەرهەمــە نەزۆرەکانــی وەک نووســەرێک
گەورەترە .فانۆن نزیکەی یەک دەیە نووســیی،
کــە بــە هەڵســەنگاندن لەگــەل هــەرکام لە
بیرمەندانــی تــردا ،کاتێکــی وەهــای نەبووە.
ژمارەی الپەڕەکانیش هێندە زۆر نین “ .پێستی
ڕەش ،دەمامکــە ســپییەکان “ و “ داماوەکانی
ســەر زەوی “ کتێبگەلی گرینگــن کە بەش و
شــرۆڤەی ســەرەکی لەخۆ دەگــرن ،بەاڵم دوو
کارەکەی تر “ کۆلۆنیاڵیزمێک لە ســەرەمەرگدا
“( )١٩٥٩و” بەرەو شۆڕشی ئەفریکا” (کە دوای
مردنی لە  ١٩٦٤دا بــاو بووەوە ) لە وتارگەلی
کورت ،شــرۆڤەی ســەرەتایی ،و بەشی پچڕپچڕ
پێکهاتوون.لەکاتێکدا ئەو کارە کورتتر ،سەرەتایی
و پچڕپچڕانە ســەرنجڕاکێش و گرینگن ،ئەوان
وێنەی بیرمەندێکن کە ناوەســتێت ،بیرمەندێک
کــە دەروەســتیی بۆ بەســتێنە شۆڕشــگێڕانە
جۆراوجــۆر و پەرەگرتووەکان پێویســتیی هەم
بە لێکدانــەوەی خێرا و هەم بــە بیرکردنەوەی

لەسەرخۆ هەیە .فانۆن زۆر بەخێرایی لە خەباتی
ئەلجەزایــرەوە تێئەپــەڕێ و لــە باگەوازکردندا
تووشــی گومــان نەبــوو ،و کارەکەی لەســەر
ئەفریکای ڕەش هەمان شتە ،ئەگەرچی بەستێنە
ڕۆشــنبیری و هەڵســوکەوتەکانی یەک شــت
نەبوون .هێشــتا ،فانۆن لەسەرەخۆیە و لەهەمان
کاتــدا کاردانەوەیشــی هەیە ،هێندێک شــت
کە ئێمــە لە لێکۆڵینەوە دەروونپزیشــکییەکاندا
دەیبینیــن هــەوکات هــەم دەبن بــە بنەمای
شــرۆڤە بەرباڵوترەکانی ئەو و هەم ئاسۆی تر بۆ
بیرکردنەوە دەردەخەن.
بــە واتایەکی تــر  ،بە ڕوانینەوە بۆ شــەش
دەیــەی دواتری ،کتێبەکەی فانۆنمان بەجۆرێک
دێتــە بەرچاو کە پێکهاتووە لــە ڕوانگەی قووڵ
و بەردەوام ،و کۆمەڵێک کاری پەرەنەســەندوو و
کەم پەرەسەندوو  .ئەم میراتە تێکەاڵوە لە کاری
نووســراودا کاریگەریی قووڵی فانۆنیان سنووردار
نەکردووە .ئەو لە کاتی خۆی و لە دەیەکانی پاش
مردنیــدا ،بەدڵنیاییەوە پاڵەوان و ڕۆشــنبیرێکی
ئیلهامبەخش بووە بــۆ خەباتی دژە کۆلۆنیاڵی و
دژە نەژادپەرەستی ،ئاگاداری هەموو نووسراوەی
بیرمەندانی جیهانی باشــوور بوو .میلیشــیاکانی
ئامریکای التین وەک زۆر الیەنی تر ،ڕوانینەکانی
فانۆنیان بەستەوە بە کیشوەری ئەفریکا و باشووری
ئاســیاوە.کاریگەریی ئــەو لەســەر لێکۆڵینەوە
کلتوورییەکانیش بەرچــاوە .چەمکەکانی فانۆن
باسوخواســتی بێئەژماریان لەسەر نەژاد ،نەتەوە،
کۆچکردن ،زمان ،نوێنەرایەتیکردن ،بینین ،و زۆر
بابەتی تر درووســت کرد .ئەمە بەزۆری بەهۆی
تواناییی تایبەتی فانۆنەوەیە لە تێکەڵبوون لەگەل
ڕێبــازە تیۆریکــەکان و  ،ئەو ڕێبازانــەدا کە بە
لێکدانەوە دیاردەناســییە دەوڵەمەندەکان لەسەر
جەســتە و دەروون لەژێر دەسەاڵتی کۆلۆنیاڵیدا
تەیــار بــوون .لێــرەدا “جۆرەکانــی فانۆنیزم “
ی ڕێیلەنــد ڕابــاکا( )٢٠١١بەتایبەتــی بەهۆی
کارکردنی وردیەوە بۆ نووســینەوەی بەرباڵوتری
ئەمجۆرە شرۆڤانە لەسەر نەریتی بنەڕەتیی ڕەش،
سەرنجڕاکێشە.
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باڵوکراوەکانی ئەم دواییانە و وەرگێڕانە سەر
زمانی ئینگلیسیی کارە باڵونەکراوەکانی فانۆن ،کە
لە نامەکانەوە تا ڕەشنووسی شانۆنامەیەک لەخۆ
دەگرێت ،بەدڵنیاییەوە ڕەهەندی نوێی ڕاڤەکردن
دەکاتەوە .یەکێک لە تایبەتمەندییە بەرچاوەکانی
ڕاڤەی فانــۆن خولقێنەریی هاودەمەکانیەتی کە،
ئەگەریش ڕەچەڵەکناســیی لێکۆڵینەوەی دەقیی
بــۆ بابەتــی کاریگەرییەکەی نەکــەن ،لەوالوە
کاریان کردووە بۆ ڕاڤە و پەرەپێدانی بیرۆکەکانی
فانۆن .لەڕاستیدا ،ئەمە یەکێک لە تایبەتمەندییە
سەرنجڕاکێشــترەکانی لێکۆڵینەوەی فانۆنە ،ئەو
شــتەی کە هانڕی لویز گەیت بەباشترین شێوە
وەک کاری فانــۆن و لە جــۆری تاقیکردنەوەی
غۆشــاغدا( )Rorschachلێکی داوەتەوە  -زۆرتر
لەوەی لە دەقدا هەیە لە فانۆن دەبیستین .ئەمە،
بەڕاســتی بەهۆی دەوڵەمەندیــی بیرکردنەوەی
فانۆنەوەیە.کتێبگەلــی وەک “پێســتی ســوور،
دەمامکە ســپییەکان”ی ( )٢٠١٤گلێن کووتارد
و “پێســتی قاوەیــی ،دەمامکە ســپییەکان”ی
()٢٠١١حەمید داباشی ،یەکەمین کاری فانۆنیان
بــە ڕوانین بۆ بیچمــە هاوچەشــن و لەهەمان
کاتــدا جیاوازەکانی ئەزموونــی کۆلۆنیاڵی لەناو
خۆجێییەکانــی ئامریکای باکــوور (کووتارد) و
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا (داباشــی) ســەرلەنوێ
نووسیوەتەوە.نووســەرانی تر وەک هۆمی بهابها،
نایگێل گیبسۆن ،لویز گۆردۆن ،ڕیچارد پیسووز،
و ئەوانــی تر ،چەمــک و دەســتەبەندییەکانی
فانۆنیان بە مەبەســتی چارەســەری ئەزموونی
دوورخرانەوە ،کۆچکردن ،دیاســپۆرا ،ئەزموونی
ئەفریکایی-ئامریکاییەکان و کاریبییەکان ،خەباتی
هاوچەرخی پۆســت -ئاپارتایدی بۆ یەکسانی لە
ئەفریکای باشوور ،و زۆری تر ،پەرە پێدا.ئەمجۆرە
کارانە پێدادەگرنەوە لەسەر دەوڵەمەندی ،توانای
گەڕانەوە ،و شــیانی بیری فانــۆن بۆ باڵوبوونەوە
لە جوگرافیا جیاوازە مێژوویی و کلتوورییەکاندا.
توانای گەڕانەوە و شــیانێکی وەهــا بەزۆری لە
ســەرنجی فانۆن بۆ کۆلۆنیکــراو وەک هێزێکی
لۆمپــەن یان شۆڕشــگێڕەوە هەڵێنجــراوە ،ئەو
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شــتەی کە ئەو ،زۆرتر لەوەی کە تەنیا چەقێکی
ئیدیۆلۆژیکیی ئابســتراکتی لێ درووست بکات،
قوواڵیییەکی لێکدانەوەیی و بوونخوازانەی زۆری
پێدەدات .ئەم وردبینییە بۆ بوونی بەرگریی قووڵ
لەنێوان جەماوەردا ،تەنانەت لە ناوەڕاستی بیچمە
قووڵ و بەهێزەکانی چەوســانەوەی کۆلۆنیاڵیدا،
یەکێک لە گەورەتریــن یارمەتییەکانی فانۆنە بۆ
تیۆریزەکردنی شۆڕشــگێڕانەی ئاتالنتیکی ڕەش،
جیهانــی باشــوور ،و جەمــاوەرە پەراوێزخراوە
نەژادیییەکان .بە ئەم هۆکارە کارەکانی فانۆن لە
ژمارەی کتێــب و هەژماری الپەڕەکانی زۆرترە .
بەدڵنیاییەوە ،دیاریکــردن و لێکدانەوەی بابەتی
کۆلۆنیکراو لــە ژێر دەســەاڵتی کۆلۆنیاڵیدا بەو
وردبینییــەوە  -دیاریــی فانۆنە بــۆ لێکۆڵەران،
بــەاڵم گرینگتــر لەوەیــش دیارییەکەیەتی بۆ
هەمــوو ئەوانەی لە خەباتــی ڕادیکاڵیی بەدژی
چەوسانەوەی نەژادیییەوە گالون.
*. https://plato.stanford.edu/entries/frantz-fanon/
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چۆن فڕانتز فانۆن
لە ڕێی شۆڕشی جەزائیرەوە گۆڕدرا؟*
پیتێر هۆدیس

**

و :ڕێبوار ڕۆژهەاڵت

هیچ شتێکی دەرهەست[ ]١لە ڕوانگەی سیاسیی
فڕانتز فانۆنــەوە دەربارەی واڵتانی باشــووری
جیهــان[ ]2نەبوو :لــە خەباتــی ڕزگاریخوازیی
جەزائیردا هەڵبەسترا .ڕۆڵی فانۆن لەو خەباتەدا،
قەناعەتــی بــە ناوبراو هێنا کە ســەربەخۆییی
نەتەوەیی بەبێ شۆڕشی کۆمەاڵیەتی بێ مانایە.
شەستەمین ساڵڕۆژی مەرگی فڕانتز فانۆن لە
٥ی دێسامبری ساڵی ڕابردوودا ،بووە بیانوویەک
کە جارێکی دیکە بــە بەرهەمەکانیدا بچنەوە.
هەندێک ســەرنجیان خستە سەر ئەوە بەشەی
کە فانۆن بە ناوی «وەســیەتنامە»ی خۆی ناوی
هێناوە :هەڵسەنگاندنی ڕێگە گۆڕینی ناوبراو لە
شۆڕشەکانی ئەفریکا لە کتێبی داماوەکانی سەر
زەوی ( )The Wretched of the Earthدا،
تەنیا چەند حەفتە بەرلە مردنی بە شێرپەنجەی
خوێن لە تەمەنی ســی و شــەش ساڵیدا تەواو
بوو.
هەرچەندە زۆر کەس لە کاتی باڵوبوونەوەی
کتێبــی «داماوەکانــی ســەر زەوی»دا وەکوو
«ئینجیلی شۆڕشی جیهانی سێیەم» ستایشیان
کردووە و پێیان هەڵگوتــووە ،بەاڵم ئەم کتێبە
هەر بە شــێوەیەکی ســەرپێی و خشــکەیی
ئاماژە بە گۆڕانکارییەکانی ئاســیا و ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت و ئەمریکای التین دەکات و ،هەوڵ
نادات بــە تێروتەســەلی زۆربــەی بزووتنەوە
ڕزگاریخوازییەکانی ئەفریکایی شــەنوکەو بکات
کە لــەوان ســەردەماندا چاالک بــوون .خاڵە
ســەرەکییەکەی تاڕادەیــەک نێوبژیوانیی ورد
لەســەر شۆڕشــی جەزائیرە ،کە نووسەرەکەی
پاش ماوەیەک لە هاتنی بۆ جەزائیر لە ســاڵی
١٩٥٣ەوە ڕاستەوخۆ تێیدا بەشدار بووە.
کۆڵەکەی جەزائیری
فانۆن بەڵگەی باشی هەبوو تا شۆڕشی جەزائیر
وەک کۆڵەکە و پێشەنگی شۆڕشە بەرباڵوەکانی
ئەفریــکا ببینێت .لــە کاتێکــدا ئیمپریالیزمی
فەڕانسە و بەریتانیا لە ئاخروئۆخرەکانی دەیەی
پەنجادا ئامادە بوون کە ســەربەخۆییی سیاسی

بە هەندێک لە کۆلۆنییەکانی ئەفریکای خۆیان
ببەخشن ،بەاڵم بابەتەکە لە جەزائیردا زۆر جیاواز
بــوو .ئەم واڵتە ڕێژەیەکی زۆری دانیشــتووانی
ئەورووپــی لەخۆ گرتبــوو کــە پێوەندییەکی
نزیکیان لەگەڵ فەڕانســە هەبوو و تاڕادەیەک
هەموو مەیل و داگەڕانێکی سیاســیی گەورەی
فەڕانسە دژی ســەربەخۆیییان بوون  -وەکوو
حیزبی سۆسیالیست و کۆمۆنیستەکان .پاریس
دەیان هەزار هێزی ســەربازیی بۆ ســەرکوتی
شــۆڕش کۆ کردەوە .ئەم شەڕە خوێناوییە دژە
شۆڕشە نزیکەی یەک ملیۆن کەسی کوشت.
فانــۆن لەســەر ئەم باوەڕە بــوو کە ئەگەر
شۆڕشــی جەزائیر ســەر نەکەوێ یان نەتوانێ
«ئۆمانیزمێکی نوێ» لە واڵمی ئەو بێمرۆڤبوونە
پێک بێنێ کە کۆلۆنیالیزمی ئەورووپا بەرهەمی
هێنــا ،دەوڵەتە تــازە ســەربەخۆکانی ئەفریکا
دەکەونــە ژێــر دەســەاڵتی وردتــر ،کەچی
دەســەاڵتی فێڵبازانــەی نیۆکۆلۆنیالیــزم لەوە
کەمتــر نابــێ .داماوەکانی ســەر زەوی (The
 )Wretched of the Earthتاڕادەیەک جێژنێکە
بۆ گەشــەکردنی داهێنان و خۆڕێکخستن کە
لەنێو کۆمەاڵنــی خەڵکی جەزائیــر لە ڕەوتی
خەباتی چەکداریی دە ساڵەدا سەری هەڵداوە.
هەر وەکــوو فانۆن لە الپــەڕەی دووەمی
کتێبەکەدا نووسیویەتی:
لەنێوبردنــی کۆلۆنیالیــزم قەت وەپشــت
گوێیان نادرێت ،چونکە تیشــک دەخاتە ســەر
بــوون و لە بنەڕەتــدا دەیگــۆڕێ و ،بینەر لە
دۆخێکی نابنەڕەتییەوە دەگۆڕێت بۆ ئەکتەرێکی
بــژاردە کە بە شــێوەیەکی گــەورە لە چەقی
سەرنجی مێژوودا حاسێ بووە.
لە هەمان کاتــدا هۆشــدارییەکی توندی
دا کــە دەوڵەتــە تــازە ســەربەخۆکان بەرەو
ئۆتۆریتاریانیزم(پاوانخــوازی) و شــۆڤێنیزمی
ئێتنیکــی و خێڵگەرایــی پاشەکشــە دەکەن،
ئەگەر نەتوانن بەرەو شۆڕشــێکی کۆمەاڵیەتی
هەنگاو بنێن کە ئەو فۆڕمــە «دووبارەکراوە»ی
پێوەندییــە مرۆیییــەکان بنەبــڕ بــکات کە
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ســەرمایەداریی ڕەگەزپەرەستی پێناسە دەکرد.
وەکوو فانۆن بە شــێوەیەکی پێغەمبەرانە دەڵێ:
“ئەگەر ناســیۆنالیزم ڕوون ،دەوڵەمەند و قووڵ
نەکرێتــەوە و ،ئەگــەر زۆر بەخێرایی نەگۆڕێت
بــۆ هۆشــیارییەکی کۆمەاڵیەتی ،سیاســی و
مرۆڤدۆســتی ،دەچەقــێ و بەرەو بنبەســت
دەڕوا”[.]3
فانۆن وەکوو خەباتکارێک
فانۆن ســەرەتا نەچووە جەزائیر بۆ ئەوەی ببێتە
بەشێک لە شــۆڕش ،بەڵکوو وەکوو پزیشکێکی
دەروونــی لــە بیلدا-جۆینڤیل لــە دەرەوەی
جەزائیر درێژەی بە کاری خۆی دا .لە دوڕگەی
مارتینیک لە کاڕائیبی ژێر دەســەاڵتی فەڕانسە
لەدایک بووە ،لەوان ســەردەماندا زانیارییەکی
ئەوتۆی لەســەر کۆمەڵگەی باکــووری ئەفریکا
نەبوو ،و بە عەرەبی و کابیلی قسەی نەدەکرد.
بــەاڵم ئــەو قوتابییەکــی بەدەســتوبرد
بــوو و ،پــاش ئــەوەی بــەرەی ئازادیخوازیی
نەتەوەیــی( )FLNلە یەکی نۆڤامبری ســاڵی
١٩٥٤دا شۆڕشــی هەڵگیرساند ،وەکوو الیەنگر
و پاشان وەکوو وتەبێژی ڕێکخراوەکە ،چاالکانە
لە مەیداندا بــوو .زیادەڕەوی نییە ئەگەر بڵێین
لەو کاتەوە تــا کۆتاییی ژیانی ،فانۆن بەتەواوی
خۆی بۆ دۆزی ســەربەخۆییی جەزائیر تەرخان
کــرد و ،لە ســاڵی ١٩٥٩ەوە وەکوو باڵیۆزێکی
گەڕۆکی  FLNلە واڵتانی باشــووری سەحرای
ئەفریکا خزمەتی کرد و ،چەندین جاران هەوڵی
دا پشتیوانی بۆ شۆڕشەکە بچەسپێنێ.
سەرەڕای ئەمە ،فانۆن لەمێژ بوو بەرلەوەی
کتێبی داماوەکانی سەر زەوی (The Wretched
 )of the Earthبنووسێ ،لەبەر هێندێک هۆکار
نیگەرانــی ئاراســتەی  FLNبــوو .هەرچەندە
 FLNڕوخسارێکی گشتیی یەکگرتووی پێشان
دەدا ،بــەاڵم  FLNوەک هەمــوو بزووتنــەوە
ڕزگاریخــوازەکان ،چەندین ئاراســتە و مەیلی
سیاســیی لەخۆ گرتبوو .بەشێکیان زۆر بەدڵی
فانۆن بوون ،وەکوو فەرماندەی  FLNســلیمان
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دێهیلێس (ناســراو بە ســەرهەنگ سادک) .لە
سەرەتاکانی ساڵی  1955کە وەکوو بەشێک لە
باڵی ماڕکسیستیی  FLNدەناسرا ،پێوەندییەکی
نزیکی لەگەڵ دێهیلێس دامەزراند.
لەوەش گرینگتــر ڕامدان ئابانێ بوو .ئابانێ
سۆسیالیستێکی سیکۆالر بوو و لە ساڵی ١٩٥٥
بوو بە ڕێکخەری ســەرەکیی  FLNلە جەزائیر
و داڕێژەری شەڕی بەناوبانگی جەزائیر لە ساڵی
 ١٩٥٧-١٩٥٦بــوو .فانۆن بــوو بە هاوپەیمانی
ئابانــێ و ،لــە زۆر ڕووانــەوە وەک ڕاهێنەری
سیاسیی خۆی سەیری دەکرد.
لە کاتی دەرکەوتنی گشتی لە ئاخروئۆخری
ساڵی ١٩٥٤دا FLN ،بەیاننامەی ئامانجەکانی
باڵو کردەوە ،بەاڵم ئــەم «ڕاگەیاندنەی ڕۆنیۆد»
دەربــارەی ئایدۆلۆژیا ،پێکهاتــە و ئامانجەکانی
کۆتاییــی بزووتنەوەکە ناڕوون بــوو .ناکۆکیی
نێوخۆیــی دەربارەی فۆڕم و ئاراســتەی FLN
خەریک بوو پەرەی دەســتاند .ئەمەش وایکرد
لە مانگی ئاگۆستی  ١٩٥٦کۆنفرانسێکی نهێنی
لە شاری ســومام بۆ چارەسەرکردنی ئەو جۆرە
ناکۆکییانە بگرن.
فانۆن بەشــداری کۆنفرانسەکە نەبوو ،بەاڵم
بە توندی پشتیوانی لەو هەڵوێستانە کرد کە بە
دەستپێشخەریی ئابانێ لەوێ پەسەند کران .ئەو
هەڵوێستانە جەختیان لەســەر پێشەنگایەتیی
ســەرکردایەتیی سیاســیی  FLNبەســەر
فەرماندە سەربازییەکانی و لەسەر ئەولەوییەتی
«هێزەکانــی نێوخــۆ»ی بەســەر ئەوانــەی لە
دەرەوەی جەزائیرن ،دەکــردەوە .هەروەها لەم
کۆنفڕانســەدا بڕیار درا کــە  FLNبڕیارەکانی
لەســەر بنەمای بەکۆمــەڵ و دێمۆکراتیک بدا
و ،جەختی لەسەر پێویســتیی وەدەستهێنانی
پشــتیوانی بۆ دۆزی خۆی لە فەڕانسە کردەوە،
هەروەهــا بەڵێنی مافی یەکســانی بە کەمینە
جوولەکــە و ئەورووپییەکانــی جەزائیر دوای
سەربەخۆیی دا.
دابەشکردنەکان لە FLNدا
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ســەرەڕای ئەمە ،گرژییــەکان لەنێوان پێکهاتە
ڕادیکاڵ ،ســیکۆالر  -سۆسیالیستەکانی FLN
و هێــزە کۆنەپارێزەکان(کۆنســێرڤاتیڤ) ،کــە
دەســتەیەکیان لەگەڵ دەوڵەتێکــی عەرەبی-
ئیســامیدا بــوون ،پەرەیان ســتاند .بە پێی
قســەی فەرهەت عەباس کە لە ســاڵی ١٩٥٨
تــا  ١٩٦١لە تەبعیــددا ڕێبەرایەتیی دەوڵەتی
کاتیی  FLNی دەکــرد ،ئابانێ لە کاتێکدا بە
فەرماندە نیزامییەکانی گوت“ :دەســەاڵتێکتان
دروســت کــردووە کە لەســەر بنەمای هێزی
نیزامــی دامەزراوە ،بەاڵم سیاســەت بابەتێکی
دیکەیــە و نەخوێندەوار و نەزانــەکان ناتوانن
بەڕێــوەی بەرن” .لە بۆنەیەکــی دیکەدا گوتی:
“ئەوان تەواو دژی ئازادی و دێمۆکڕاســین کە
ئێمە بۆ جەزائیرێکی ســەربەخۆ دەمانەوێ. . .
دەسەاڵتی ڕەها ناتوانێ بەبێ ئالنگاری دەوڵەت
بەڕێوە ببات” .فانۆن پشــتیوانی لە هەڵوێستی
ئابانێ کرد ،کەچی زۆر کەســی دیکە لە FLN
دا پشتیان تێکرد.
ئەحمــەد بێن بێال کــە دواتر لە ســاڵی
 ١٩٦٢تــا  ١٩٦٥بــووە یەکەم ســەرکردەی
جەزائیــری ســەربەخۆ ،نەیــاری ئابانــێ بوو
و دژایەتیــی کۆنفرانســی ســومامی کرد .لە
هاوینی ســاڵی ١٩٥٧دا ،ئابانێیان بە یارمەتیی
عەبدولحەفید بوسوف و الخدار بنتۆبال بە زۆر
لە سەرکردایەتیی  FLNدەرکرد .فانۆن کەیفی
بەو دوو کەسەی دوایی نەدەهات و لێیان بێزار
بوو .بە هاوڕێیەکی گوت کە ناتوانن «پێشبینیی
هیچ شتێک لە دەرەوەی سەربەخۆیی بکەن» و
«بەردەوام لەسەر دەسەاڵت کێبەرکێیانە»:
لێیان بپرســە ئەم جەزائیرە لــە داهاتوودا
چــۆن دەبێت و ،هیــچ ســەرەداوێکیان نییە.
بیرۆکەی دەوڵەتێکی سیکۆالر یان سۆسیالیزم،
بیرۆکەی مرۆڤ بۆ ئەو بابەتە ،ئەمانە کۆمەڵیک
شتن کە بەتەواوی نامۆن . . . .ئەوان دەیانەوێ
لەم جەزائیرە نوێیەدا دەسەاڵتیان هەبێت ،بەاڵم
بۆ چ مەبەســتێک؟ بۆخۆشــیان نازانن .پێیان
وایە هەر شتێک ڕاســتییەکی سادە نەبێت ،بۆ

شۆڕش مەترسیدارە.
ســەرەڕای ئەم ناکۆکییانە ،فانۆن بەتەواوی
بە  FLNوەفادار مایەوە و ،قەت بەئاشــکرا ئەو
ڕەخنانــەی بــە زمانیدا نەهــات ،تەنانەت ئەو
کاتەی ئابانێ بە شێوەیەکی گوماناوی «بێسەر
و شــوێن کرا»  -دوای هاتنە سەر دەسەاڵت لە
ساڵی 1962دا FLN ،دانی بەوە نا کە بەشێک
لە هاوسەرکردەکانی کوشتوویانە.
تــا کۆتاییی ژیانی ،مەرگی ئابانێ لە فانۆنی
نەدەبووەوە و هەر لەگەڵی بوو .سەرەڕای ئەمە،
دەیزانی ئەگەر بە ئاشــکرا باسی ناکۆکییەکان
لەنێــو FLNدا بکات ،ئیمپڕیالیزمی فەڕانســە
بــۆ دابەشــکردنی بزووتنەوەکــە کەڵکــی لێ
وەردەگرێــت .فانۆن ئەو دیســیپلینەی قبوڵ
کرد کە وێدەچــوو ئەندامیەتی لە ڕێکخراوێکی
شۆڕشــگێڕدا وەربگرێت کــە دژی دوژمنێکی
بەهێز ،خەباتی چەکداری دەکات.
ڕوانینی فانۆن دەربارەی سەربەخۆیی
ئالیس چێرکی کە ســااڵنێکی زۆر لە نزیکەوە
لەگــەڵ فانــۆن کاری دەکــرد ،یەکێــک لە
دڵەڕاوکێ ســەرەکییەکانی لە سااڵنی کۆتاییی
ژیانیدا باس کردووە:
فانــۆن نیگەرانی شــێوەی ئــەو کۆمەڵگا
نوێیــە بوو کە لە جەزائیر دوای ســەربەخۆیی
ســەرهەڵدەدات؛ ئاســۆکان لێڵ و تەمومژاوی
بوون  -بورژوازییەکی نــوێ کە ئامادە بوو لەو
شــوێنەدا درێژەی پــێ بدا کــە ئەوانی دیکە
وازیــان لێ هێنابوو ،یان ملمالنێی دەســەاڵت
لەنێو خێڵە جوداوازەکاندا ،یان بزووتنەوەیەکی
ئایینی کە لە دیاریکردنی سروشــتی دەوڵەتدا
سەرکەوتوو بێت.
ئــەم نیگەرانییانــە ڕاســتەوخۆ بنەمــای
بەڵگاندنەکانــی لــە کتێبی داماوەکانی ســەر
زەویــدا ()The Wretched of the Earth
داڕشــت .خەباتی ڕزگاریخوازیــی نەتەوەییی
جەزائیــر بزووتنەوەیەکی فرە چینایەتی بوو کە
لە جووتیاران ،کرێکارانی شــاری« ،پڕۆلیتاریای
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لۆمپەن» و بورژوازیــی نەتەوەیی پێک هاتبوو.
ســەرەڕای ئەو ڕۆڵە گرینگەی ئەندامانی چینی
دووەم لە شەڕی سەربەخۆییدا دەیگێڕن ،فانۆن
لەســەر ئەو بــاوەڕە بوو کە پاش هاتنە ســەر
دەسەاڵت ،ڕۆڵی پاشەکشەیی دەگێڕێت.
بەشــێکی بەناوبانــگ بــە نــاوی «داوی
هۆشــیاریی نەتەوەیی» ،بورژوازیی نەتەوەیی لە
چوارچێــوەی ئەفریــکادا وەک چینێکی مڵۆزم
پێشــان دەدا کە نە دەســەاڵتی ئابووریی و نە
بیرۆکەیان هەبووە و لە ڕووی سیاسییەوە ئەمن
نییە .لەگەڵ هاتنە ســەر دەســەاڵت ،لەسەر
حیسابی جەماوەر بەدوای بەرژەوەندیی تەسکی
خۆیدا دەگەڕا:
هەربۆیە بــۆ بیرکردنــەوەی ئێمە ،ئەرکی
مێژووییــی بۆرژوازییەکی نەتەوەییی ڕەســەن
لە واڵتێکی دواکەوتوودا ،کە حاشــا لە پێگەی
خۆی وەکوو بۆرژوازی و کەرەســتەی سەرمایە
دەکات ،بــە تــەواوی ملکەچی ئەو ســەرمایە
شۆڕشگێڕییەیە کە گەل نوێنەرایەتی دەکات.
فانۆن نووســیویەتی ئەم بابەتە «پرســیارە
تیۆرییەکــەی ورووژانــد ،کە لە پەنجا ســاڵی
ڕابردوودا دەربارەی مێژووی واڵتانی دواکەوتوودا
هاتووەتە بەرباس ،واتە ئایا دەکرێ بە شێوەیەکی
کاریگەر قۆناغی بورژوازی تێپەڕێندرێت».
«پەنجــا ســاڵی ڕابــردوو» لێــرەدا ئاماژە
بە قۆناغی دوای شۆڕشــی ڕووســیای ســاڵی
 ١٩٠٥دەکات ،کە ماڕکسیســتەکان بە چڕی
مشــتومڕیان لەســەری بوو کە ئاخۆ پێویستە
قۆناغێکی گەشەسەندنی ســەرمایەداری لەژێر
ڕێبەرایەتیــی بورژوازیی لیبراڵدا پاش ڕووخانی
تێزاریــزم هەبێت .ڕووســیا لەو ســەردەمەدا
واڵتێکــی دواکەوتــوو بــوو و ،زۆرێــک لــە
ماڕکسیستەکان پێیان وابوو کە ئەو واڵتە ئامادە
نییە دەستبەجێ بەرەو سۆسیالیزم بگوازرێتەوە.
دواتر ســەرکردایەتیی یەکێتیی ســۆڤیەت و
ئینتەرناســیۆناڵی کۆمۆنیســت ئــەو فەرمانە
تیۆرییانــەی لە چوارچێوەی ڕووســیادا ئامادە
کرابوون ،بۆ نێو واڵتانــی دیکەی دواکەوتووی
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وەک چیندا باڵو کردەوە.
فانۆن ئەم مشتومڕە مێژوویییەی دەربارەی
شۆڕشەکانی ئەفریکای سەردەمی خۆی هێنایە
بەربــاس لەســەر ئــەو بنەمایە کــە «قۆناغی
بورژوازی هەر باســی ناکرێ ».چۆن پێشبینی
کرد ئەمە ڕوو بدات؟ فانۆن بۆ یەکەم جار چەند
ســاڵ لەمەوبەر لە وتارێکدا بــۆ ڕۆژنامەی ئێل
موجاهیــد ،ڕۆژنامەی  ،FLNکــە لە تەبعیددا
لــە تونس باڵو دەکرایەوە ،باســی ئەم بابەتەی
کردبوو و ،بە بەردەوامــی هاوکاریی دەکرد .لە
کتێبی “شۆڕشی دێمۆکراتیک”دا نووسیویەتی:
“لــە جەزائیر شــەڕی ڕزگاریــی نەتەوەیی لە
شۆڕشــێکی دێمۆکراتیک جیا ناکرێتەوە” .ئەم
شۆڕشــە دێمۆکراتیکــە لە دوو بەشــان پێک
هاتووە:
لە الیەکەوە پشــت بە بەها بنەڕەتییەکانی
مرۆڤگەراییــی مۆدێــرن دەبەســتێ دەربارەی
تاکێک کــە وەکــوو مرۆڤێــک وەردەگیرێت:
ئازادیی تاکەکەســی ،یەکسانیی ماف و ئەرکی
شــارۆمەندان ،ئازادیی ویژدان ،کۆبوونەوەکان و
هتد  ...هەموو ئەو شتانەی ڕێگە بە تاک دەدات،
گەشــە بکات و پێش بکەوێــت و ،دادوەری و
داهێنانی تایبەتیی خۆی بە شێوەیەکی ئازادانە
بەکار بهێنێ.
زەحمەتە بتوانین بەرگرییەکی بەهێزتر لە
فرەییی دێمۆکراتیک وێنا بکەین .بەم حاڵەشەوە،
فانۆن واوەتریش ڕۆیشــت و ئاماژەی بەوەدا کە
“لە الیەکی دیکەوە بیرۆکەی دێمۆکڕاســی کە
دژی هەموو زوڵم و ستەمێکە ،وەکوو چەمکێک
لە دەســەاڵت پێناســە دەکرێت .لێــرەدا بەم
مانایەیە کە ســەرچاوەی هەموو دەســەاڵت و
سەروەرییەک لە خەڵکەوە سەرچاوە دەگرێت”.
بەئاشــکرایی پێی وابوو سەربەخۆییی نەتەوەیی
دەبێ لە شــێوەی کۆمارییەکــی دێمۆکراتیک
بێت کــە لەجیاتی بــورژوازی لەژێر کۆنترۆڵی
جەماوەردا بێت .تەنیا چوارچێوەیەکی سیاسیی
لەم شــێوەیە دەتوانێ شۆڕشەکە گەشە پێ بدا
تا ئــەو ڕادەیەی ماڵئاوایی لە نامرۆڤایەتیبوونی
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کۆمەڵگەی سەرمایەداری بکات.
المەرکەزییەتی سیاسی
فانۆن بە تەواوی ئاگاداری ئەوە بوو کە تێپەڕبوون
لە هۆشــیاریی «نەتەوەیی» بــۆ «کۆمەاڵیەتی»،
لە ســوڵتەی کۆلۆنیالیزمەوە بــۆ داهاتوویەکی
سۆسیالیســتی ،لــە شــەوێکدا وەدی نایەت.
بۆ ئەوەی بــەرەو ئەو ئامانجــە هەنگاو بنێین،
ســەربەخۆییی نەتەوەیی دەبێ لەسەر بنەمای
دێمۆکڕاسییەکی تەواو بێت و بە تەواوی لەنێو
جەماوەردا بــوار و زەمینــە بخوڵقێنێت  -کە
زۆربەری هەرە زۆریان لە دۆســیەی جەزائیردا
جووتیار بوون (بەپێی خەماڵندنی فانۆن ،لەسەدا
٨٢ی حەشیمەت) .ئەو دەیگوت ئەگەر ئەوە ڕوو
نەدات ،وەدەستهێنانی سەربەخۆییی نەتەوەیی
دەیســەلمێنێت کە «نێوزگ و کاکڵەکەی بۆش
و بەتاڵ»ە.
کەوابــوو چــۆن کتێبی داماوەکانی ســەر
زەوی ()The Wretched of the Earth
پێشبینیی تێپەڕاندنی دێمۆکراتیکانەی کرد کە
تێیدا « هەموو دەســەاڵت و ســەروەرییەک لە
خەڵکەوە سەرچاوە دەگرێت»؟ ناوەندی ئەمەش
المەرکــەزی بوو .لــە دژایەتیی ئــەو مۆدێلە
ناوەندییانــەی گەشەســەندن کە بــە کردەوە
بــاوەش بە هەموو بزووتنەوە سۆسیالیســتی و
ناسیۆنالیستییەکانی ئەو ســەردەمەدا دەکەن،
فانــۆن گوتی بۆ ئەوەی دڵنیــا بین لەوەی کە
«دیمیۆرج ،گەلە و ســێحر و جادووەکە هەر لە
دەســتی ئەواندایە» ،میللەت دەبێ «تا ئەوپەڕی
المەرکەزی بێت”.
ئامــاژهی بهوهش كرد“ ،پێویســته خۆمان
له ناوەندی کردنی ههموو شتێك له پایتهخت
بــەدوور بگرین” .نابێ بەرپرســانی دەوڵەتی لە
شــوێنێک نیشــتەجێ بن ،دەبێ ناچار بکرێن
لە سەرانســەری واڵتدا بێن و بچن ،بۆ ئەوەی
لە خەڵکی گوندنشــین و شارەکان دانەبڕێن و
پێوەندییان لەگەڵیان هەبێ .ئەمەش بەو مانایە
نییە کە دژی نەتەوەیی کردنی کەرەســتەکانی

بەرهەمهێنانە:
کەچی ئاشکرایە و نابێت ئەم جۆرە نەتەوەیی
کردنــە الیەنــی کۆنترۆڵی تونــدی دەوڵەتی
هەبــێ . . .نەتەوەیــی کردنی کەرتی ســێیەم
واتە ڕێکخســتنی دێمۆکڕاتیکــی ناوەندەکانی
کڕین و فرۆشــتنە .بە مانــای المەرکەزییەتی
ئــەم ناوەندانەیە بۆ بەشــداریی جەمــاوەر لە
بەڕێوەبردنی کاروباری گشتیدا.
لە هەموویان زیاتــر ،فانۆن دژی بیرۆکەی
تــاک حیزبــی بوو کــە وەک «پێشــەنگ»ی
شــۆڕش خزمەت بکات .بە تونــدی دژایەتیی
خۆی لەگــەڵ دەوڵەتە تاک حیزبییەکان وەک
«فۆڕمی مۆدێرنی دیکتاتۆریی بورژوازی  -بەبێ
دەمامک ،جوانکاری ،زوڵم و زۆری کە لە هەموو
ڕوویەکەوە بە شــێوەیەکی ڕەشــبینانە زەوت
کــراوە « ،ڕاگەیاند .هەڵبــەت دژی حیزبەکان
نەبــوو ،بەاڵم ســوور بوو کــە حیزبیش وەکوو
میللەت دەبێت «تا ئەوپەڕی المەرکەزی» بێت.
فانۆن لەبــەر ئەوەی وەکوو باڵیۆزی ،FLN
کۆمەڵێک سەفەری کردبوو ،بە تەواوی ئاگاداری
ئەوە بوو کە دەوڵەتە ناوەندی و تاک حزبییەکان
لەوان سەردەماندا حوکمڕانییان بەسەر زۆربەی
واڵتانــی ئەفریکاییی تازە ســەربەخۆدا دەکرد،
لەنێو ئــەو واڵتانەی وێنەیەکــی ڕادیکاڵتریان
هەبــوو وەکوو غانای کوامــی نکروما و گینیای
ســێکۆ تۆرێ .بەدڵنیایییەوە ئــاگاداری ئەوە
بوو کــە ئــەم مۆدێلە سیاســییە رێــک ئەو
مۆدێلەیــە کە  FLNخۆی بــە «تاکە نوێنەری
یاسایی»ی گەلی جەزائیر ڕاگەیاند و ،دەیویست
بنیاتــی بنێ .فانۆن گرینگیــی بزووتنەوەیەکی
ڕزگاریخوازیی نەتەوەییی یەکگرتووی لە کاتی
خەباتی ســەربەخۆییدا وەپشــت گوێیان نەدا؛
بەپێچەوانەوە بەردەوام بەرگری لێدەکرد.
بەشــیر ئەبومەننە لەم دوایییانەدا باســی
لەوە کردووە کە «بەدبەخت ئەو شــوێنەیە کە
فانــۆن جیهانبینیی سیاســیی جێگرەوەکەی
پەرە پێ دەدات ،کە تێیدا سیاسەتی چینایەتی
ئەولەوییەتی هەیە ».بەم حاڵەشــەوە ،کتێبەکە
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پێداگریی لەســەر ئــەوە دەکرد کــە خەباتی
نەتەوەیی تا ئــەو کاتەی کۆلۆنیالیزم زاڵ بێت،
ئەولەوییــەت دەپارێزێ .بە تونــدی ڕەخنەی
لەو کەســانە دەگرت کە دەیانگوت مرۆڤایەتی
“قۆناغــی داواکارییــە ناسیۆنالیســتەکانی
تێپەڕانــدووە  . . .بەپێچەوانەوە ئێمە لەســەر
ئــەو باوەڕەین ،ئەو هەڵــە قورس و گرانەی کە
دەرئەنجامی خراپی هەیە ،لەدەستدانی قۆناغی
نەتەوەیییە”.
لە ڕوانگەی فانۆنەوە ،هەنگاونان لە هۆشیاریی
نەتەوەیییــەوە بــۆ هۆشــیاریی کۆمەاڵیەتی،
یەکەمیان وەال نانێ ،بەڵکوو قووڵتری دەکاتەوە:
“هوشیاریی نەتەوەیی کە ناسیۆنالیزم نییە ،تاکە
شــتێکە دەتوانێ ڕەهەندێکــی نێودەوڵەتیمان
بداتێ ”.تێپەڕاندنی ئەو ڕەگەزپەرســتییەی کە
جیهانی کۆڵۆنیکراوی پێناســە دەکرد ،ناکرێ
بە دەرهەســت بوون لە هۆشــیاریی نەتەوەیی
یان شــانازیی ڕەگەزی وەدەست بێت ،بەڵکوو
بە بەردەوامبوون لە ڕێگەی ئەوانەوە وەدەســت
دێت .هیچ کوێرەڕێیەک بۆ ڕزگاری نەبوو.
بــەاڵم فانۆن زۆر ئــاگاداری ئەوە نەبوو کە
دەستەبژێر و ئێلیتە سیاسییەکان بە خراپی کەڵک
لە ناسنامەی ڕەگەزی یان نەتەوەیی وەردەگرن
تا جەمــاوەر لــە دەهەڵمەتگرتنی(ئالنگاری)
دەســەاڵت و ئیمتیازاتەکانیــان بەالڕێدا بەرن.
داماوەکانی ســەر زەوی (The Wretched of
 )the Earthهۆشــدارییەکی توند لە دژی هەر
دوو ڕوانگەکان بوو.
دێموکڕاسی و ڕزگاری
سەرەڕای ڕێزلێنان لە کارەکانی فانۆن ،زۆربەی
نووسەران ئاوڕ لە قووڵیی پابەندبوونی ناوبراو لە
دێمۆکڕاسیی تەواو نادەنەوە .بەو پێیەی ڕەخنەی
خــۆی لە بورژوازیــی نەتەوەیی لە ئاســتێکی
گشــتیدا هێنایە گــۆڕێ و ،نــاوی تاوانبارانی
تاکەکەســی یان ڕێکخراوەیی لە جەزائیر یان
دەوڵەتانی دیکــەی ئەفریکایی نەهێناوە ،ڕەنگە
زۆر بەئاسانی ئەو ڕەخنەیە تەنیا بۆ سازشکارانی
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نیۆکۆلۆنیالیزم وەک سێنێگال لیۆپۆڵد سێنگۆر
لە ســێنێگال یــان فێلیکــس هۆفۆ-بۆینی لە
کەناری عاجدا دەکار بکرێت.
ســەرەڕای ئەمــە ،دژی پرســی مەیلــەو
چەپــی ڕادیکاڵ لەنێو شۆڕشــەکانی ئەفریکادا
بــوو« :بورژوازیی نەتەوەیی ،لەســەر ئاســتی
دامەزراوەیی ،قۆناغــی پەرلەمانی تێدەپەڕێنێ
و دیکتاتۆرییــەک لــە جــۆری نەتەوەیــی-
سۆسیالیســتی هەڵدەبژێرێــت ».لــە درێژەی
ئەم ڕەوتەدا ،ئەوانــەی ناڕەزایەتییان دەربڕیبا،
«خوریشۆر دەکران ،لە بەندیخانە توند دەکران
و ،پاشان دە ژێرزەمینیان دەپەستاوتن».
پابەندبوونــی فانــۆن بــە حوکمڕانییەکی
دێمۆکڕاتیــک کە بەتەواوی لەنێــو جەماوەردا
هەلــی لەبــاری بــۆ دەڕەخســا ،بە کــردەوە
هەمــوو الیەنەکانی کتێبی داماوەکانی ســەر
زەویــی نیشــان دەدا .هــەر وەکــوو ماڕکس
لەوە تێگەیشت کە سۆســیالیزم «بزووتنەوەی
بەئاگا و ســەربەخۆی زۆربەی هەرە زۆری ،لە
بەرژەوەندیــی زۆرینەدایە» .بەاڵم بەپێچەوانەی
ئەورووپا ،ئەوە جووتیاران بوون نەک پڕۆلیتاریا
کە «ڕێژەی هــەرە زۆر»یان لــە ئەفریکا پێک
دێنا .هەربۆیە فانۆن وەک سوژەی شۆڕشگێڕانە
ناساندنی.
ئــەو تێڕوانینــەی کــە چینــی کرێکاری
کەمینــە بە ڕێبەرایەتیی حیزبێکی پێشــەنگی
«دروســت» دەتوانێ کۆمەڵگەیەکی نوێ بنیات
بنــێ ،بەتەواوی بــۆی نامۆ بــوو .هەروەها ئەو
بیرۆکەیەش هەبوو کە جووتیارانی ژێردەستەی
ئەڕتەشێکی «شۆڕشگێڕ» و بەدوور لە حوکمڕانیی
دێمۆکڕاتیک دەیتوانی هەمان ئەرک ڕاپەڕێنێ.
فانــۆن هەڵوێســتێکی هێنایــە بەربــاس کە
دژایەتیی زۆربەی مەیــل و داگەڕانە باوەکانی
هەردوو چەپی ماڕکسیســت و ناسیۆنالیستی-
شۆڕشگێڕی دەکرد.
ئایا فانۆن لە ڕووی ئەزموونییەوە دەربارەی
ڕۆڵی چینــی کرێکار لــە واڵتانــی ئەفریکادا
ڕاستی دەگوت؟ بەڵگەکان سەلمێنەری ئەوەن
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کە لە نووســینەوەی ،زۆری لــێ بەپەلە بووە،
هەرچەنــدە زۆربەی ڕەخنەگرانیشــی زۆر زوو
وایانزانــی کــە جووتیاران قــەت ناتوانن ڕۆڵی
سیاســیی ســەربەخۆ بگێڕن .بەم حاڵەشەوە،
ئەمە پرسیارێکی گرینگ نییە کە لە سەردەمی
خۆماندا قسەی لەســەر بکەین ،بەپێچەوانەوە
دەبێ ســەیری پێوەندیی هاوچەرخی چەمکی
گواستنەوەی دێمۆکڕاتیکی ئەو بکەین.
شەســت ســاڵی ڕابردوو پڕ لــە نموونەی
مەیلــی سیاســیی پلەبەندی و دەســەاڵتخواز
بــووە کە پێویســتیی جۆرێک گواســتنەوەی
دێمۆکڕاتیکانەی بەرەو سۆسیالیزمیان وەپشت
گوێ دەدا کــە فانۆن پێشــبینی دەکرد .ئەم
ڕوانگەیە یەک لە دوای یەک شکســتی هێنا.
تەڤگــەرە کۆمەاڵیەتییەکانــی ئەم ســەردەمە
وانەکانــی ئــەم ئەزموونەیــان وەرگرتــووە و،
بەردەوام فۆڕمی پلەبەندینەکراو و ئاسۆیییان
گرتووەتەبەر کە تایبەتمەندییەکەی مشتومڕی
گشــتیی ئــازاد و کراوەیە دەربــارەی هەموو
ئەو پرســانەی کە لەبــەردەم تەڤگەرەکەدان.
ئــەم تەڤگەرانە لــە کــردەوەدا تێڕوانینی نێو
مرۆڤگەراییی نوێی فانۆنیان زیندوو کردووەتەوە
کە بیرکردنەوەکەی ناوبراو لە جاران زیاتر ڕازی
دەکات.
ئەمە بەو مانایە نییە کە فانۆن هەموو جۆرە
پالنێکی پێشکەشی ئێمە کردووە کە چۆناوچۆن
پێشــەبڕەی کۆمەڵــگای بــورژوازی بدەینەوە.
هێشــتا لــە کۆتاییی کاری خۆیــدا بیری لەم
گرفتانە دەکردەوە و خۆی دە زۆربەی بابەتەکان
نەگەیانــد و وازی لــێ هێنــان .هەرچەندە بە
ئاشــکرا هەموو الپەڕەکانی کتێبی «داماوەکانی
ســەر زەوی»ی جەزائیــری لە زەینیــدا بوو،
بەاڵم ئەم کتێبــە بە ڕوونی ڕەخنەی لە FLN
یان کەســایەتی و مەیل و داگەڕانی پێشەنگ
نەگرتووە .لە ڕوویەکەوە ئەمە قســەی لەســەر
نەبوو :شەڕی ســەربەخۆیی لەو کاتەدا هێشتا
درێژەی هەبوو و ،فانۆن پابەندی ئەوە بوو هیچ
کارێک نەکا ،الوازی بکات .بەم حاڵەشەوە ،ئەمە

نیشانەی الوازیی ســەردەمی مێژووییی ناوبراو
بوو.
لە کاتێکدا نەریتێکــی گفتوگۆی کراوەی
ماڕکســیزم لــە ســااڵنی دامەزراندنییــەوە تا
ســەرەتاکانی دەیەی  1920ســەدەی ڕابردوو
تایبەتمەندیــی ماڕکســیزمی دیــاری دەکرد،
ســەرهەڵدانی ســتالینیزم بووە هۆی ئەوە کە
نەریتی ناشــتن ،ســەرکوت تا ڕادەیەکی زۆر
لەبیر بکرێ.
ئەمە شوێنی لەسەر ڕوانگەی شۆڕشگێڕان
لــە سەرانســەری جیهانــدا دانا ،وەکــوو ئەو
شۆڕشــگێڕانەی هاوشــێوەی  FLNکــە هیچ
پێوەندییەکی ڕاســتەوخۆیان بــە بزووتنەوەی
کۆمۆنیســتی و بــە ڕێبەرایەتیی ســۆڤیەتەوە
نەبوو .ئەمڕۆ بە خۆشــییەوە لەگەڵ واقیعێکی
جیاواز بەرەوڕووین ،کە دەرفەتی تێگەیشــتنی
نێوەرۆکــی ئازادیخوازیــی هــزری فانــۆن بە
شێوەیەکی نوێخوازانە ئامادە دەکات.
*. https://rb.gy/vmx4r4
** .پیتێــر هۆدیس لە کۆلێژی کۆمەاڵیەتیی ئۆکتۆن
مامۆســتای فەلسەفەیە و ،نووســەری کتێبی «فڕانتز فانۆن:
فەیلەسوفی بەربەستەکانە».

پەراوێزەکان
1. Abstract
 The Global South .2واڵتانــی باشــووری جیهان چەمکێکی
نوێیە لە زانستە مرۆیی و کۆمەاڵیەتییەکاندا کە بەشێوەیەکی گشتی
ئاماژە بە ناوچەکانی ئەمریکای التین ،ئاسیا ،ئەفریکا و ،ئوقیانووسییە
دەکات .ئەم چەمکە ،ئەم واڵت و ناوچانە دەگرێتەوە کە لە پەراوێزی
دەسەاڵتدان و ،لە دەرەوەی ئەورووپا و ئەمریکای باکوورن .وەرگێڕ
 .3ئــەم وتەیــەی فانــۆن وەبیرهێنــەرەوەی بۆچوونــی دکتــور
قاســملوویە ،سەرەڕای ئەوەی پێی وابوو ڕێگەچارەی کۆتاییی پرسی
سیاسیی کورد ،واتە پرســی نەتەوەیی ،دەوڵەتی سەربەخۆیە ،بەاڵم
ناســیۆنالیزمی توندڕەوی مەیلەو فاشــیزمی مەحکــوم دەکرد و بە
ناســیۆنالیزمی بەرچاوتەنگ ناوی دەبرد .هــاوکات ،بۆچوونی فانۆن
جەخت لەســەر پێویستیی هەبوونی شۆڕشــی کۆمەاڵیەتی لەگەڵ
شۆڕشی سیاسی و ســەربەخۆیی دەکاتەوە و ،بۆچوونەکانی دیکەی
دکتور قاســملوومان وەبیر دێنێتەوە کە پرسی ڕزگاریی کوردستانی
بەتەنیا بۆ پرسی سیاسی و نەتەوەیی دانەبەزاندبوو .پێی وابوو ڕزگاری
دەبــێ پڕۆســەیەکی فرەڕەهەند بێ و جگە لە پرســی نەتەوەیی و
سیاسی ،هێندێک پرسی کۆمەاڵیەتی وەکوو چەوسانەوە و جیاوازیی
چینایەتی ،ئازادیی و ،یەکسانیی جێندەریش بگرێتەوە .وەرگێڕ
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تاوتوێی دینامیزمی هەڵوەشانەوەی کۆلۆنیالیزم لە
پەڕتووکەکەی فانۆن ،داماوەکانی سەر زەوی*
سامۆئێل سینگلەر
و :ژینۆ ڕۆژبەیان

(ئــەوەی کە چۆن ئەوان هێشــتا بە
باشــی ماون الی من نادیارە ،پاش
ئەو سەد ساڵەی کە نکۆڵی لە مرۆڤ
بوونیان کراوە) (لی )٢٠١٥:٢٥٢

فرانتــز فانۆن ،پزیشــکێکی دەروونناس کە
ڕۆڵێکی چاالکی بوو لە جەنگی سەربەخۆیی
جەزایــر لە حکومەتی کۆلۆنیالی فەڕەنســا،
لە بابەتــی هەڵوەشــانەوەی کۆلۆنیالیزم و
بەربەستەکانی واڵتی جیهانی سێیەم خاوەن
بیرێکی ســەرەکییە .پەڕتووکی (داماوەکانی
ســەر زەوی) کاریگەری قووڵی بوو لەسەر
بزوتنــەوەی کۆمەاڵیەتــی ئەفریکــی-
ئەمریکییەکان و زۆر بە باشی پێیدا هەڵدراوە،
بەاڵم بێگومان کارێکی بێ باس و خواســت
نەبــووە )Fairchild 1994:191( .بەتایبەت
ڕوانینــی فانۆن بە پێویســتی تووندوتیژی
وەک بەشــێک لە خەباتــی دژە کۆلۆنیالی
بابەتی جێی ناکۆکــی ڕخنەگرەکان بووە و
بە گشــتی بۆتە هۆی تۆمەتی (تیرۆریزم و
دڕندەیی) ( )Smith, 1973:32ئامانجی ئەم
وتارە ئەوەیە کە بە وردی تاوتوێی پەڕتووکی
(داماوەکانی سەر زەوی) بۆ شیکاریکردن و
ڕوونکردنــی بیردۆزییەکانی فانۆن لەســەر
هەڵوەشــانەوەی کۆلۆنیالیــزم بکرێت .ئەم
شــێکردنەوەیە لەســەر چەمکەکانی فانۆن
دەبێت سەبارەت بە ناکۆکییە ناوخۆییەکان
و تایبەتمەنــدی مانــەوی کۆمەڵــگای
کۆلۆنیالی ،ڕۆڵی جووتیارە گوندنشــینەکان،
چینــی کرێــکاری شــاری و ڕیبەرایەتی
سیاســی لــە خەباتــی دژە کۆلۆنیالی و بە
تایبــەت ڕۆڵی توندوتیژی وەک بەشــێکی
پێویست لە هەڵوەشاندنەوەی کۆلۆنیالیزم و
دروســتکردنی ناسنامە و کلتوری نەتەوەیی
دوای کۆلۆنیالیســم .ئەم وتارە باســی ئەوە
دەکات کــە هەرچەنــدە توندوتیژی چەقی
بیردۆزییەکانی هەڵوەشــانەوەی کۆلۆنیاکی
فانۆنە ،ئەو پاڵپشتی توندوتیژی هەڵبژێردراو
و ئارەزوومەندانــە ناکات بەڵکو مەترســییە
جەســتەیی و دەروونییەکانــی توندوتیژی
بێ هــۆکار دەناســێنێتەوە .بیردۆزییەکانی

فانۆن لەسەر هەڵوەشاندنەوەی کۆلۆنیالیسم
هەرچەندە بێ کێشە نین و ناڕوونییان پێوە
دیارە بەاڵم سەبارەت بە کاریگەرییە سیاسی
و دەروونییەکانی سەرکوت و لە مرۆڤایەتی
خســتن هۆشــیاری دەدات و هێشــتا
پەیوەندیــدارە بە تێوەگالنەکانی ئێســتای
ڕۆژاوا لە جیهان.
بــە پێــی وتەکانــی فانــۆن ،جیهانی
کۆلۆنیالــی وەک ڕووبــەڕوو بوونەوەی دوو
هێز وایــە ،ئەوانەی کۆلۆنیــال دادەنێن و
دانیشــتووانی ڕەســەن ،و پێناسە کردن و
ســەقامگیر کردنی بە توندوتیژی دەکرێت
( .)٢٠٠١:٢٨حوکمی کۆلۆنیال بە واڵتانی
ئەوروپی جێبەجێ دەکرێت بۆ چەوسانەوەی
ســەرچاوەکانی ناوچــەی کۆلۆنــی کراو و
بــە پێی فانۆن بەڕاســتی (ئەوروپا جیهانی
ســێیەمی خولقانــدووە) ( .)Ibid:81بــە
پێچەوانــەی کۆمەڵــگا ســەرمایەدارییە
پێشــکەوتووەکان کە بەکارهێنانی ئابووری
جەمــاوەر ڕووکێشــی کەڵەپێکهاتەکانــی
دامەزراوەکانی پێوەیە وەک ئایینی ڕێکخراو
یان سیســتەمی پەروەردە ،بــەکار هێنان
لــە کۆلۆنیاکان ئاشــکرایە ،هــەر بۆیە بە
چەوسانەوەی توندوتیژانە ئەنجام ئەدرێت و
جیهانێکی مانەوی لەسەر بنەمای جیاوازی
ئاشکرای کۆلۆنیاکەر و کۆلۆنیاکراو دروست
دەبێــت .شــێوەیەکی ناوەندی ســەرکوت
کردنی دانیشتووە ڕەسەنەکان لە مرۆڤایەتی
خستنیان و لە ناوبردنی کلتوری نەتەوەییانە
( .)Fairchild 1994:192ئەمــەش بــە
بەکارهێنانــی زمانێکــە بــۆ ســوکایەتی
کردنی خەڵکەکــە و هێنانە خوارەوەیانە تا
ئاســتی ئاژەڵەکان ،بەکارهێنانی بیردۆزی
ڕەگەزپەرستی (زانستی) بچوک کردنەوەی
خەڵکەکــە و هێرش کردنە ســەر کلتوری
ڕەســەنیان بەدی دێــت (fanon, 2001:
 .)32-33, 244; 2004:43کۆلۆنیالیستەکان
پابەندن بە لەناوبردنی خەڵکە ڕەســەنەکان
بە بەکارهێنانی کلتورێک کە لە ڕاســتیدا
هێنانی ناسنامەیەکی جیاوازە و کار لەسەر
کۆتــا پارچــە دەســتلێنەدراوەکانی بوونی
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نەتەوەییان دەکات و وەک هەڵســوکەوتی
ئایینی ،سێحراوی و دەمارگرژانە پیناسەیان
دەکات ( .)Fanon, 2004:43-44, 46لــە
مرۆڤایەتی خســتنی خەڵکەکــە خزمەت
بــە دوو ئامانــج دەکات .یەکەمیان ،ڕێگە
دەدات بە کۆلۆنیالیســت لە ناکۆکییەکانی
نێــوان بەهــا ڕۆژاواییەکانی دێمۆکراســی
و بەرابــەری لــە الیــەک و ســەرکوتی
توندوتیژانە و نادێمۆکراسییانەی خەڵکەکە
لە الیەکــی دیکــەوە ڕابــکات (Rabak,
 .)2010:115دووەمیــان ،لەناخــەوە لــە
مرۆڤایەتییان دەخات و پەیوەندیە کۆلۆنیالە
توندوتیژانەکان هەســتی خۆبوونیان لەناو
دەبات ( )Gibson, 2003:107کە بە هۆی
بڕوا بە قەزا و قەدەر ڕێگە بە کۆلۆنیالیســت
دەدات بەکاریــان بێنێت کــە ئەمە خۆی
هەموو تاوانەکان لەسەر سەرکوتکار الدەبات
( .)Fanon, 2001:42هەرچەندە کەرستەی
لەمرۆڤایەتی خستنی خەڵکەکە زۆرە بەاڵم
هێچــکات بە تەواوی بڕوا بــەوە ناکەن کە
کەمترن و ڕێک لەو کاتــەی خەڵکەکە لە
مــرۆڤ بوونی خۆی تێدەگات دەســت بۆ
چەک دەبات و سەرکەوتنی خۆی مسۆگەر
دەکات ( .)Ibid:33بــە واتایەکــی دیکە،
پێویســتی بــە کار هێنانــی توندوتیژی و
هاوکات مانەوەی حوکمــی کۆلۆنیال تۆی
لەناو چوونی دەچێنێت.
دژوێژانــە و پارادۆکــس ئەوەیــە کــە
بەکارهێنانــی بــەردەوام و زۆری هێــز لە
الیــەن کۆلۆنیالیســت دەســەلمێنێت کە
کۆنترۆڵی لەدەســت نەمــاوە و دوابەدوای
ئــەوە پێــش دەگرێت بە لــە مرۆڤایەتی
خستنی خەڵکەکە (.)Gibson, 2003:109
لــە ڕاســتیدا ،مەکینەکانــی ســەرکوتی
کۆلۆنیالیســت هەرچەنــد لــە الیەکــەوە
حوکمــی کۆلۆنیــال بــە زۆری بەســەر
خەڵکەکە دەســەپێنێت بــەاڵم ڕێک هەر
ئەوەش دەبێتە هۆی هەستانەوە و هێرشی
خەڵکەکە .هەر وەک فانۆن بە زەقی باســی
دەکات هێمای دەستورە کۆمەاڵیەتییەکان
هاوکات هــەم قەدەغەکەر و هەم هاندەرن:
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چونکە ئەو پەیامــە ناگەیەنێت کە (نەکەن
بجوڵێن) بەڵکوو هــاوار دەکات (خۆتان بۆ
هێرش کردن ئامــادە بکەن) (.)2001:41
هەرچەندە لەبەر ئــەوەی پەیوەندییەکانی
لە مرۆڤایەتی خســتنی کۆلۆنیالیســت لە
ناخی خەڵکەکەی داوە ،هێرشــی خەڵکەکە
دەســت بەجێ ئاراســتەی کۆلۆنیالیســت
نابێت ،بەڵکــو ئەو توڕەیــی و کپکراوەیان
ســەرەتا بە بەجێهێنانی کلتوری نەتەوەیی
و بە تایبەت ناکۆکییە ناوخۆییەکانی نێوان
خەڵکەکە و بنەماڵــەکان خۆی دەردەخات
کــە کۆلۆنیالیســت بــۆ بەهێزتــر کردنی
خــۆی کەڵک لەو کەلێنانــە وەردەگرێت و
خراپتریــان دەکات (.)Sartre, 2001:16
هەرچەندە ئاشــکرایە کــە بیردۆزییەکانی
فانۆن لەسەر هەڵوەشــانەوەی کۆلۆنیالیزم
پێدەچێت فەلســەفەیەکی ماددی ناچارانە
بن تا ئــەو ڕادەیــەی کــە ناکۆکییەکانی
ناوخۆی کۆلۆنیالیزم بە ناچاری دەبێتە هۆی
بەرخۆدانی دژەکۆلۆنیالیستی و توندوتیژی،
بــەاڵم لــەم فەلســەفە ناچاریانــە دوور
دەکەوێتــەوە لە پێناو ڕۆڵــی هێزی مرۆڤ
لە گەڕانەوەی ئاراستەی توڕەبوونەکە بەرەو
کۆلۆنیالیســت (;Fanon, 2001:46,108
.)Forsythe, 1973:162
ئەم ڕووە ناوەندییانەی شــیکارییەکانی
فانۆن کە کار لەسەر ناکۆکییە ناوخۆییەکانی
حوکمی کۆلۆنیال و ڕۆڵی مرۆڤ لە البردنی
دەکات قــەرزدار بوونی ڕۆشــنبیرانەی بە
مارکــس دەردەخــات (Martin, 1970:
 .)385هەرچەندە شیکارییەکانی جاربەجار
لە شــێکارییە نەریتییەکانــی مارکس دوور
دەکەونەوە و ڕێگە نادات بە توانج گیرەکان
لە وەک کەســێکی بەئاشــکرا مارکســی
نــاوی لێبنــەن (.)Forsythe, 1973:160
لــە شــیکارییەکانیدا فانــۆن کەڵــک لە
پۆلێنکردنی چینەکانی مارکس وەردەگرێت
کــە لەســەر بنەمــای پەیوەنــدی لەگەڵ
بەرهەمهێنانە بەاڵم هــاوکات تێدەگات کە
ئەم پۆلێنکردنــە ناتوانی لە ڕەگەز و ڕەگەز
پەرستی جیا بێت کە خۆی بەشێکی لکاوە
ساڵی بیست و چوارەم
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بە کۆمەڵــگای کۆلۆنیالــەوە (Fairchild,
 .)1994:193هەرچەندە فانۆن پێوەرەکانی

مارکس بــەکار دێنێت بۆ پیناســە کردنی
چینە کۆمەاڵیەتییەکان بەاڵم هەڵسوکەوتە
سیاسییەکانیشــیان شــیکاری دەکات و بە
شیکردنەوەی بەرژەوەندی ئابوورییان ،قەبارە
و ڕێژەی توانەوەیان لە سیستەمی کۆلۆنیال
ڕۆڵیان لە خەباتی دژە کۆلۆنیالیستی پێناسە
دەکات ( .)Caute, 1970: 75لەبــەر ئەوەی
فانۆن وا دادەنێت کە جووتیاری گوندنشینانە
چینی شوڕشگێڕەکان دروست دەکات نەک
پرۆڵتاریای شارســتانی ،فانــۆن لە مارکس
دادەبڕی ( .)Fanon, 2001:47لە سیستەمی
کۆلۆنیالیستیدا ،ئەگەر مەکینەی کۆلۆنیالیزم
بە نەرمــی کار بــکات ،چینــی کرێکاری
شارستانی بەشــێکن لە کۆمەڵگای ڕەسەن
کە زۆر پیویســتن و جێگرەوەشــیان نییە
کە دەبێتە هۆی دروســتکردنی پێگەیەکی
مافدار لە سیستەمی کۆلۆنیالدا (.)Ibid,:86
بە پێچەوانەی جووتیاری گوندنشــینانە کە
لە شۆڕشــی دژەکۆلۆنیالیستیی توندوتیژانە
هیچیان بۆ لەدەســتدان نییــە ،پرۆلتاریای
شارســتانی حەزدەکــەن دەکــەن لەگەڵ
حاکمەکان دانوســتان بکــەن و لەگەڵیان
پێکبێن کــە ئەمە هیچکات ســەربەخۆیی
تەواو و دامەزراندنی ناسنامەیەکی نەتەوەیی
ســەرکەوتووی لــێ نابێتەوە .لە راســتیدا
ئەگــەر کۆمەڵی جووتیــار نەچنە ناو ڕیزی
خەباتی دژەکۆلۆنیالیستی ئەوە کۆلۆنییەکی
بــورژووازی لێدەکەوێتەوە (Fanon, 2001:
 .)132-134ئەمــەش خــۆی دەبێتە هۆی
کەمبینــی نەتەوەیــی و پشتبەســتوویی
ئابووری بە هێزی کۆلۆنیالیســتیی پێشــوو
( .)Fairchild, 1994:196ســەرەڕای
ڕەفتاری شــەڕاژۆیی ،بەرخۆدان و شۆڕشی
جووتیــاری گوندنشــینی ،فانــۆن دان
بەوەدادەنێت کە خەباتی دژەکۆلۆنیالیســتی
پێویســتە بەجوانی ڕێک بخرێت و دوودڵە
لەوەی کە جووتیارەکان خۆیان بتوانن ڕێکی
بخەن .بۆیە فانۆن ڕێبەرێکی سیاسی شاری
بە پێویســت دەزانێت کە توشــی هەڵەی

بینینی ناڕەزامەندی کۆمەڵگای شــاری بۆ
بەشــداری کردن لە بەرخۆدانی شەڕانییانە
نەبێــت تاکــوو توانــا شۆڕشــگێڕانەکانی
جووتیاری بە باشــی بناســێتەوە .بۆ بەدی
هاتنی ئەمە پێویستە بچنە ڕیزەکانی ناوچە
گوندنشــینەکان تاکو بە یەکخســتنەوە و
ڕاهێنانــی سیاســی خەڵکی گوند نشــین
خەباتی دژە کۆلۆنیالیستی ڕێبەرایەتی بکەن
(Fanon, 2001:100-101, Perinbam,
 .)1973:437-438فاکتەرێکــی گرنــگ لە
ڕێکخستنی بەرخۆدانی دژە کۆلۆنیالیستی و
بۆ زاڵبوون بەســەر ناکۆکییە ناوخۆییەکانی
خەڵکەکە ئەوەیە کە لە ژێر یەک ناسنامەی
نەتەوەیی شۆڕشگێڕانە یەکبگرنەوە .چەقێکی
دروستکردنی ئەو ناسنامەیە لە کاتی خۆی
بەکارهێنانی توندوتیژیە.
هەروەکــوو بیرمانە ،ئــەوە توندوتیژی
خــۆی سیســتەمی کۆلۆنیالیســتییە کــە
بەرخۆدان و شــەڕاژۆیی لە نــاو خەڵکەکە
دروست دەکات .لە ڕووی دیالێکتیکی ،ئەو
توندوتیژییەی لــە ڕادەبەدەری دامەزرێنەرە
کە بنەمای دروســتبوونی سەرجەم جیهانی
کۆلۆنیالییــە و بە خەڵکەکە دەســەلمێنێت
کــە تاکــە زمانێک کــە دامەزرێنــەر لێی
تێدەگات توندوتیژییە و شەڕە و لە خەباتی
دژە کۆلۆنیالیســتی گرینگییەکــی زۆری
هەیــە ( .)Fanon, 2001:66لــە قۆناغــە
ســەرەتاییەکانی بەرخــۆدان ناســنامەی
نەتەوەیی یەکگرتووی خەڵکەکە لە ڕێگەی
بەراورد کردنەوە بە تەواوی جیاواز دەبێت لە
دامەزرێنەرانی کۆلۆنیالیسم و بەکار هێنانی
توندوتیژی دژی کۆلۆنیالیســم دەبیتە هۆی
ناســینەوەی دەســتبەجێی تاوانبارەکــەی
وەک بەشــێک لــە خەباتــی نەتەوەکــە:
(پرۆسەی ناسینەوەی ئۆتۆماتیکە) (Fanon,
 .)2001:54بــەکار هێنانــی زیاتری وتاری
شــەڕ ،کە وەک ئامرازێکە لە دروستکردنی
ناســنامەی نەتەوەیی ،لەگەڵ زۆرتر بوونی
گوشاری کۆلۆنیالیزم وەک بەرپەرچدانەوەی
هەڵســانەوەی جەماوەرەکــە تەنیا خزمەت
بــە بەهێز بوونی یەکگرتنــەوەی خەڵکەکە
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دەکات نەک تێکچوونی ( .)Ibid,:56بە پێی
بۆچوونی فانۆن بــە پێچەوانەی توندوتیژی
کۆلۆنیالیســتی کە بۆ ســەرکوت کردن و
مانەوەی خۆی و پێکهاتە ســەرکوتکارانەی
کۆلۆنیالیزمە ،توندوتیژی دژە کۆلۆنیالیستی
دروســتکەرە و بەنرخە چونکە دەیەوێت ئەو
پێکهاتە سەرکوتکەرانە ال بەرێت و ئامانجی
ئازاد کردنی خەڵک و بنیاتنانی ناسنامەیەکی
نەتەوەیی نوێیــە (.)Gibson, 2003: 115
هــەر چەنــدە هەندێــک نەتەوە لەســەر
بۆچوونــی ئێنگێڵز دەڕۆن کــە (توندوتیژی
بە پڕچەک کردن دەبەسترێتەوە) (وەک لە
پەڕتووکی فانــۆن هاتووە ،)٢٠٠١:٥٠ ،و لە
ڕووبەڕوو بوونەوەی هێزی گەورەی ســوپای
کۆلۆنیالیســتی پێگەیەکی قەزا و قەدەرانە
هەڵدەبژێرن .هەرچەندە فانۆن باس دەکات
کە زۆربوونەوەی توندوتیژی کۆلۆنیالیســتی
لەبــەر بارودۆخــی ئابووری کۆلۆنیالیســت
سنووردار دەبێت چونکە نە دەتوانێت هەموو
جەماوەرەکــە بکوژێت و نــە دەتوانیت لە
ڕووبەڕوو بوونەوەی بەرگری خەڵک کە ڕۆژ بە
ڕۆژ زیاتر دەبێت سیستەمیکی کۆلۆنیالیتیی
سـ�ەرکوتکەری چـ�ڕ ڕابگرێـ�ت(  (�Mar
 .)tin, 1970:392هەروەهــا چوارچێــوەی
نێودەوڵەتی هەڵوەشــانەوەی کۆلۆنیالیزم لە
واڵتانی دیکــە لەوانەیــە بەرپەرچدانەوەی
کۆلۆنیالیست لە بەرانبەر خەباتی نەتەوەیی
خەڵکەکە کەمتر بکات (.)Fanon, 2001:55
هــەر بۆیە بەرخۆدانی دژە کۆلۆنیالیســتیی
توندوتیژانە و گرنگییەکەی لە یەكخســتنی
خەڵکەکــە دژ بــە دوژمــن کــە هــەر
دامەزرێنەرەکەیــە دەمینێتەوە و خەڵکەکە
لە نەهامەتــی و بێکردەوەیی ڕزگار دەکات
( .)Gibson, 2003:118ئەمــە بۆ ئەوە نیە
کــە بگوترێت لە ڕوانگەی فانۆن توندوتیژی
بژاردەیەکی ئارەزوومەندانەی بێ ئامانجە یا
خود تەنیا توندوتیژی بەســە بــۆ بنیاتنانی
کلتورێکی نەتەوەیی ســەربەخۆ .لە ڕاستیدا
فانۆن بە باشــی دەزانێت کە مەترسییەکان
و کێشــەکانی بەکارهێنانــی بێســنووری
توندوتیژی چین.
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لە ڕاستیدا وەسفی فانۆن لە کاریگەرییە
زیانبەخشە دەروونییەکانی توندوتیژی لەسەر
هەندێک لــە نەخۆشــە ئەلجەزیرەییەکانی
ڕوونی دەکاتــەوە کە ئەگەرچی لە هەندێک
حاڵەتدا توندوتیژی بە شــتێکی نەگریســی
پێویســتی دەزانێت بــەاڵم زۆر لێی بێزارە
( .)Martin, 1970:383بەهای توندوتیژی
تەنیــا وەک بەشــێکە لــە خەباتــی دژە
کۆلۆنیالیســتی کــە ڕێگەی خۆناســینەوە
دەکاتــەوە و تەنانــەت لەو چوارچێوەشــدا
توندوتیژی بێزارکــەرە و تێچووی هەیە .لە
ڕوانینی فانۆن (هەموو کوشــتنێک وەک لە
مرۆڤایەتی خسـ�تن پێناسە دەبێت)( (�Cau
 .)te:1970:87توندوتیــژی بە بێ هۆکار لە
درێژخایەندا لە ڕووی دەروونییەوە سەقامگیر
نییە و هەر بۆیە پێویســتە ئامراێزێک بێت
بــۆ ئامانجێکــی بەرزتر نــەک بژاردەیەکی
ئارەزوومەندانەی بێ ئامانج بێت .لە نەبوونی
ئــەو ئامانجە ڕوونانە خەڵکەکــە لە خەباتی
دژی ســەرکوتی کۆلۆنیالیســتی ســارد
دەبنــەوە و ئەگەری زۆرە بــەو مافە هیچ و
پووچەی کۆلۆنیالیســت ئەیداتێ لە بەرانبەر
ملکــەچ بوونی خەڵکەکە ڕازی بن (Fanon,
 .)2001:112بــۆ بەردەوامبوونی خەڵکەکە
لــە خەبات پێویســتە خەڵکەکــە بزانن بە
کام ئاراســتە و بــە چ هۆکارێک بەردەوامن
( .)Ibid,:156توندوتیژی دژەکۆلۆنیالیستی
بە تەنیا دەتوانێت ناســنامەیەکی نەتەوەیی
جیاواز لە دامەزرێنەری کۆلۆنیالیست دروست
بکات و بۆیە ناتوانێت بوونێکی ســەربەخۆی
خەڵکەکە لە سیســتەمی کۆلۆنیالیســتیدا
بسەلمێنێت (.)Gibson, 2003:123
پاشان دروستکردنی کلتور و ناسنامەیەکی
سەربەخۆی ڕاستەقینە پێویستە کە سەرکردە
سیاسییەکانی بزوتنەوەی دژە کۆلۆنیالیستی
ڕوڵێکی گرنگی تێــدا دەگێڕن .ئەم کلتور و
ناســنامە نەتەوەییە یەکەم جار بە ڕوانینی
ڕابردوو دروســت ئەبێت و چاک کردنەوەی
مێــژووی خەڵکەکە لەو بــێ جوڵەییەی کە
سیســتەمی کۆلۆنیال بەسەریاندا سەپاندووە
و دواتر بە ڕوانینــی داهاتوو بۆ دۆزینەوەی
ساڵی بیست و چوارەم
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ڕێگایێکی نوێ بەرەو پێشــکەوتن (Fanon,
 .)2001:40, 252-255لــە ڕوانینی فانۆن،

ئەم کلتور و ناسنامە نوێیە بۆ ئەوەی بەسوود
و سەقامگیر بێت پێویســتە نەتەوەیی بێت
نە بۆ نموونە ســەر بــە ڕەگەز یان قاڕەیەک
بێــت ( .)Ibid,:174-176هەروەهــا گرنگە
لەبیرمان بێت کە لــە جیاتی ڕەتکردنەوەی
ئاشــکرای هەر یەک لە بەها ئەوروپییەکان
یــان تەواویــان ،ئــەم ناســنامە نەتەوەییە
سەربەخۆیە پێویستە دووربینییەکی ئەرێنی
هەبێت بە بێ ئــەوەی تاوانەکانی ئەوروپا لە
بیــر بکات یان بیهەوێت چــاو لە ئەزموونی
ئەوروپییەکان بکات (Ibid,: 254; Rabaka,
.)2010:200-201
بینینــی فانۆن بە نســبەت ئەم کلتورە
نەتەوەییە سەربەخۆ و نوێیە بە ڕوونی کێشەی
هەیە .بۆ نموونە ،لەو کاتەی ســوورە لەسەر
ئەوەی کە ناســنامەیەکی نەتەوەیی دروست
بێت نە ناوچەیی یان ڕەگەزی ،ئەم ڕاستییە
نابینێت کە نەتەوەکانــی ئەفریقا بەرهەمی
دەســتەبژێری کۆلۆنیالیزمی ئەوروپی بوون
کــە زۆرجار لە ناو خۆیاندا لەســەر بنەمای
عەشــیرە و زمان جیــا بوونــەوە (Caute,
 .)1970: 80-81لەوانەیــە لەبــەر ئــەوەی
لە ناو خەباتــی ســەربەخۆیی ئەلجەزایردا
بوو ،ڕوون و ئاشــکرا نیە کــە ئایا فانۆن لە
ڕاستیدا شــێوازی کارکردنی هەڵوەشانەوەی
کۆلۆنیالیزم وەســف دەکات یان ئەوەی کە
ئەم پڕۆســەیە دەبێ چۆن بێت باس دەکات
(.)Ibid,: 68; Perinbam, 1973: 441-111
فانۆن هەروەها گلەیی ئەوەی لێ دەکرێت کە
ڕۆڵی کەموکوڕییەکانی پێکهاتەیی و ئابووری
نەبینیــوە و بۆیــە لە ئەگــەری گۆڕانکاری
زێدەڕەوی کــردووە (.)Burke, 1976: 128
ئەمە لەوانەیە لە وەرچەرخانی نیولیبەڕاڵدا لە
دوای دەیەی  ١٩٧٠زەقتر بووبێت ،لەو کاتەی
کە واڵتە تــازە ســەربەخۆکان پێدەچوو لە
پێکهاتە نێئوکۆلۆنیالیستەکانی بەکارهێنانی
بازرگانــی ڕزگارییــان نەدەبــوو (Harvey,
 .)2005:56هــەر چەنــدە لەگــەڵ هەموو
ئەم کەموکوڕییانە بایەخــی بیردۆزییەکانی

فانۆن لەســەر هەڵوەشــانەوەی کلۆنیالیزم
زۆر ئاشــکرایە .لە ڕاستیدا تەنانەت ئەوانەی
ڕخنە لە ڕاســتبوونی شیکارییەکانی دەگرن
ڕێز لە بایەخی ڕەوانبێــژی پڕ ئێلهامەکەی
دەگــرن ( .)Burke, 1976:127شــیکاری
فانۆن لەســەر ڕۆڵ و کاریگەری توندوتیژی
لە دامەزراندنی کۆلۆنیالیــزم بەتایبەت زۆر
دووربینانەیە و لە بابەتی هەبوونی دەســتی
ڕۆژاوا لــە ناوچەگەلیــک وەک ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاســت لە جێی خۆیەتی و لەو شوێنانە
لە راستیدا پێدەچێت پەیوەندییەک هەبێت
لە نێوان زاڵبوونی رۆژاوایی هەســتپێکراوی
خەڵکە ڕەســەنەکە و بەرخۆدانی توندوتیژانە
(.)Sidanius et al., 2015:3, 12
لــە کۆتاییــدا ،ڕوون و ئاشــکرایە کــە
بیردۆزییەکانی فانۆن لەسەر هەلوەشانەوەی
کۆلۆنیالیــزم هــەر چەنــدە بێ کێشــە و
کەموکــوڕی نین بــەاڵم لە کاتی ئێســتادا
بایەخیان ماوە .بەدەر لە "دۆزینەوەی هۆکار
بۆ توندوتیژی" ( ،)Coser, 1967:211فانۆن
توندوتیژی لە ناو دامەزراندنی کۆلۆنیالیستی
بە شــێوازێکی دیالێکتیکی وەســف دەکات
و بــە دڵنیاییەوە پاڵپشــتی لــە توندوتیژی
قیزەوەن ناکات بەڵکو دان بەوەدا دەنێت کە
بەکار هێنانی توندوتیژی دژە کۆلۆنیالیستی
نەگریســییەکی پێویســت و پێکهاتەیەکی
گرنگــە لە پرســی خەڵکی ڕەســەن بۆ خۆ
ناســینەوە و دروستکردنی ناســنامەیەکی
نەتەوەیی کە بە ڕاستی هیچ کاریگەرییەکی
کۆلۆنیالیزمی بەسەردا نەبێت .ئەمە دووربینی
فانۆنە بــۆ دیالێکتی توندوتیــژی و دەبێت
هۆشــدارییەکانی لەســەر مەترســییەکانی
گۆڕینی سیستەمەک بۆ سیستەمەکی دیکە
لە کاتی هەڵســەنگاندنی بوونــی رۆژاوا لە
جیهان و ئاســتی ڕاستەقینەی سەربەخۆیی
کۆلۆنییەکانی پێشوو لە دوای هەڵوەشانەوەی
فەرمی کۆلۆنیالیزمەکان ڕەچاو بکەین.
*.https://www.e-ir.info/2016/05/03/examining-the�dynamics-of-decolonisation-in-fanons-the-wretch
ed-of-the-earth/
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سیاسەتی ناسنامە*
ڕێسەدا هەیس
و :کەماڵ حەسەنپوور

دەســتەواژەی بارگاویی "سیاسەتی ناسنامە" بۆ
تاقمێکی بەرباڵو لە چاالکیی سیاســی کەڵکی
لــێ وەردەگیرێــت و بناخــە تیۆریکییەکەی
لەسەر ئەزموونی هاوبەشی نایەکسانی لە الیەن
ئەندامانی بەشــێک لە تاقمە کۆمەاڵیەتییەکان
دامــەزراوە .لەجیاتی ئەوەی تەنیــا لە دەوری
سیســتەمی بڕوا ،مانیفێســتی بەرنامەیی یان
ئەندامەتی حیزبی بێ ،ڕێکخستنە سیاسییەکانی
ناســنامە بە شــێوەی باو ئامانجیان مســۆگەر
کردنی ئازادیی سیاســیی تاقمێکی دیاریکراوی
پەراوێزخــراو لەنــاو چوارچێــوەی مەزنتری
خۆیدایە .ئەندامانی ئەو تاقمە جەخت لەســەر
شــێوازی جۆراجۆر بۆ تێگەیشتن لە جیاوازیی
خۆیان دەکەنەوە کە دەبێتە ئالنگاری بۆ ناسنامە
زاڵەکان ،ئامانج لێرە سەربەخۆییی زیاترە.
 1مێژوو و مەودا
 ٢فەلسەفە و ناسنامە
 ٣لیبڕالیزم و سیاسەتی ناسنامە
 ٤تێوەگالنی فەلسەفەی هاوچەرخ لە سیاسەتی
ناسنامە
 ٥سەرچاوەکان
 .١مێژوو و مەودا
نیوەی دووهەمی ســەدەی بیســتەم شاهیدی
ســەرهەڵدانی جوواڵنــەوەی سیاســیی مەزن
بــوو ،بۆ وێنە شــەپۆلی دووهەمــی فێمینیزم،
جوواڵنــەوەی مافــی ڕەشپێســتان لــە واڵتە
یەکگرتــووەکان ،ڕزگاریی هاوڕەگەزخوازیی ژن
و پیــاو و ،جوواڵنەوەکانــی خەڵکی ڕەســەنی
ئەمریکا ،کە بە هۆی نایەکسانی دژی هێندێک
تاقمــی کۆمەالیەتی دامــەزران .ئەو جوواڵنەوە
کۆمەاڵیەتییانە بناغەیان لەســەر پێکهاتەیەکی
فەلســەفی لە وێژە دامەزراوە و دەیحاملێنن کە
پرســی سروشــت ،بنەچەکــە و داهاتووی ئەو
ناسنامانەی داکۆکی لێ دەکەن ،دێننە بەر باس.
سیاســەتی ناسنامە وەک شــێوەی ڕێکخستن،
پێوەندییەکی نزیکی بــەو بیرۆکەوە هەیە کە
هێندێک تاقمی کۆمەاڵیەتی سەرکوت دەکرێن؛
واتە ،ناسنامەی مرۆڤ بۆ وێنە ژن یان ڕەشپێست
(لــە ناویاندا بە هۆی پێشــداوەری ،پاکتاو یان
دەستبەســەرداگرتنی ناســنامەی ئەو تاقمەی

مرۆڤ سەر بەوییە) ،توندوتیژی ،چەوساندنەوە،
پەراوێزخســتن یان بێدەســەاڵتی ،لە بەرانبەر
ئیمپریالیزمــی کولتووریدا الواز دەکەن (یانگ،
 .)١٩٩٠سیاســەتی ناســنامە لە لێکدانەوەی
ئــەو جــۆرە نادادپەروەرییــە کۆمەاڵیەتییانەوە
دەســت پێ دەکات تا بە پێشنیاری جۆراجۆر،
یارمەتیدەری ئەســتاندنەوە ،وەسفکردنەوە ،یان
گۆڕینی گێڕانەوەکانی پێشــووی چەواشەکراوی
ئەندامەتیی گرووپ ،بێ .لەجیاتی قبووڵ کردنی
شیکردنەوە نەرێنییەکانی کولتووری بااڵدەست
لەمەڕ کەم بایەختربوونی خۆت ،مرۆڤ هەستی
خۆی بەرانبەر بە خۆی و کۆمەڵگاکەی دەگۆڕێ.
بۆ وێنە ،لێدوانی سەرەتاییی سیاسەتی ناسنامەی
فێمینیستی ڕەش ،کۆمەڵەی ڕووباری کۆمباهی
شیکردنەوەی خوارەوەی تێدایە:
وەک منــاڵ ئێمە تێگەیشــتین کە لەگەڵ
کــوڕان جیاوازین و هەڵســوکەوتی جیاوازمان
لەگەڵدا کرا ،بۆ وێنە ،هاوکات کە پێیان دەگوتین
بێدەنگ بین تا 'خانمانەتر بین' و خۆمان لەبەر
چاوی خەڵکی ســپی کەمتر بێــزراو بکەین .لە
پڕۆسەی بەرزکردنەوەی هۆشیاریدا ،لە ڕاستیدا
تێپەڕینــی ژیــان ،ئێمە لەوە تێگەیشــتین کە
ئەزموونەکانمان هاوبەش بوون و لە بەشینەوە و
گەشەکردنی هۆشیاری تا داڕشتنی سیاسەتێک
کە ژیانی ئێمە بگۆڕێ و بێئەمال و ئەوال کۆتایی
بە چەوساندنەوەی ئێمە بێنێ)١٩٨٢: ١٤-١٥( .
بواری جوواڵنەوە سیاسییەکانی کە دەکرێ
وەک سیاسەتی ناسنامە پێناسە بکرێن ،گەلێک
بەرباڵوە :ئەو نموونانەی لە وێژەی فەلســەفیدا
کەڵکیان لێ وەردەگیرێت بە شێوەیەکی بەرچاو
باس لە خەبات بۆ دان پێدانان بە دادپەروەریی
کۆمەاڵیەتــی لە الیــەن تاقمی شــارۆمەندان
لەناو دێموکراســییە سەرمایەدارییەکانی خۆراوا
دەکەن ،بەاڵم جوواڵنەوەکانی خەڵکی ڕەســەن
لە سەرانسەری دنیا ،پرۆژەی ناسیۆنالیستی ،یان
داواکاری بۆ ســەربەخۆییی ناوچەیی کەڵک لە
پاساوهێنانەوەی هاوشێوە وەردەگرن .ئاشکرایە
هیچ تایبەتمەندییەکی دیاریکراو نییە کە بتوانێ
خەباتێکی سیاســی وەک نموونەی "سیاسەتی
ناسنامە" پۆلێن بکات .لەجیاتان ،دەستەواژەکە
تاقمێکی بەرباڵو لە پرۆژەی سیاسی دەگرێتەوە،
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کە هەر کامیان لە الیەن نوێنەرانی جەماوەرێک
بە پێگەی کۆمەاڵیەتی جیاوازەوە کە تا ئێســتا
پاشــگوێ خراون یان چەوســێنراونەوە ،بەڕێوە
دەچــن .پێشــکەش کردنــی لێکۆڵینەوەیەکی
مێژوویی یــان کۆمەاڵیەتی لەبارەی گەلێک لە
جوواڵنەوەی کۆمەاڵیەتییــە جۆراجۆرەکان کە
لە چوارچێوەی سیاســەتی ناســنامەدا پێناسە
دەکرێــن ،لە مەودای ئەو نووســراوەیە بەدەرە،
ئەگەرچی ســەرچاوەی ئەو وێژەیە لە لیستەی
ســەرچاوەکاندا هاتوون؛ لەجیاتان لێرە جەخت
لەسەر پێشــکەش کردنی پوختەیەک لە پرسە
فەلســەفییەکانی وێژەیەکی پەرەئەســتێن لە
تیۆری سیاسی دەکەین.
دەســتەواژەی "سیاســەتی ناســنامە" بە
هەمان شــێوە جۆرێک کیسەبۆکسی فەلسەفی
بۆ ڕەخنەگری جۆراجۆریشــە .زۆر جار ئەوان لە
خستنە ڕووی کاریگەر و ئاشکرای بابەتی ڕەخنە
ناسەرکەوتوون و کەڵک لە "سیاسەتی ناسنامە"
وەک شــیکردنەوەیەکی گشــتی بــۆ ئاماژە بە
زنجیرەیەک شکســتی سیاســی وەردەگرن .لە
ڕوانگەیەکی هاوچەرخەوە ،بەشــێک لە ئیدیعا
سەرەتایییەکانی ناســنامە لە الیەن چاالکانی
سیاسییەوە بێگومان وەک ساویلکە ،کۆکەرەوانە
یان تاکالیەنانە دێنە بەرچاو .بەاڵم ،ڕەوانبێژیی
گشــتیی سیاسەتی ناســنامە دەرکەوت کە بۆ
هێندێک خەڵک بەکەڵک و وزەبەخشە ،تەنانەت
لــە کاتێکــدا هێندێــک جار لەمــەڕ ئاڵۆزیی
فەلسەفی هەر ئیدیعایەک بۆ ئەزموونی هاوبەش
یــان تایبەتمەندییــە هاوبەشــەکانی گرووپ
ناڕاســتگۆ بوو .لە ســەردەمی زێڕینی سەدەی
بیستەمی جوواڵنەوە سیاســییە بەناوبانگەکاندا
کە سیاسەتی ناسنامەیان ئاشکرا کرد ،وێژەیەکی
بەرباڵوی ئاکادێمیک سەری هەڵداوە؛ ئەگەرچی
"سیاســەتی ناســنامە" دەتوانــێ پێشــرەوی
ڕۆشنبیری وەک ماری وۆڵستۆنکرافت تا فرانتز
فانۆن بۆ الی خۆی ڕاکێشــێ ،بەاڵم نووسینێک
کە بە کردەوە کەڵک لەو دەستەواژە وەربگرێ،
لەگەڵ هــەر ئەزموونێکــی هاوچەرخی ئەو ،تا
کۆتاییی حەفتاکانی زایینی دەســت پێ ناکات.
بۆیە هێشــتا ڕۆشنبیرەکان بە تەواوی دەستیان
بە داکۆکی لە بنەما فەلسەفییەکانی سیاسەتی
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ناســنامە نەکردبوو کە ئێمــە بەرۆکمان گرتن.
کەوابــوو ،ئەو پرســیارە کە ئاخۆ مــرۆڤ هاوڕا
یان دژی سیاسەتی ناســنامە  ،لەو چرکەساتە
مێژووییەدا ،وەک پرسیارێکی نامومکینە .لە هەر
الیەکی ئەو مشتومڕە وێستابن ،بیرمەندان هاوڕان
کە بیرۆکەی ناســنامە بووەتە دیسکۆرســێکی
سیاســیی هاوچەرخی فرە گرینگ ،هاوکات کە
ئەوان هاوڕان ئەو ئاســەواری نیگەرانیکەری بۆ
مودێلەکانی خود ،گشــتگیر بوونی سیاســی و
ئەگەرەکانی هاوپشتی و بەرگریی ئێمە هەیە.
 .٢فەلسەفە و ناسنامە  
لەو پشــکنینە کورتەی ئاخۆ سیاسەتی ناسنامە
چــۆن لە دیمەنــی سیاســیدا دەگونجێ ،هەر
ئێســتا ئاشــکرایە کــە کەڵــک وەرگرتن لە
دەستەواژەی جێگای مشــتومڕی " ناسنامە "
کۆمەڵێک پرســیاری فەلســەفی دەورووژێنێ.
بێجگــە لە کەڵکــە ئەقاڵنییەکانی ،وێدەچێ لە
وێژەی ســەرووفیزیکییەوە لەمەڕ ناســنامەی
تاکــی ،هەســتی مــرۆڤ لەبــارەی خۆیــەوە
و خۆڕاگرییەکــەی ،بــۆ فەیلەســووفەکان
ناســیاو بن .بەڕاستی ،لەپشــت زۆر لە گفتوگۆ
پڕاگماتیســتییەکانی ئاشکرا سەبارەت بە الیەنە
باشــەکانی سیاســەتی ناســنامە  ،پرســیاری
فەلســەفی لەمەڕ سروشتی هەســتی مرۆڤ و
خۆیەتی مرۆڤن (تایلــۆر  .)١٩٨٩چارلز تایلۆر
دەڵێ ناسنامە سەردەمییانە بە پێداگری لەسەر
دەنگی دەروونی و تواناییی ڕەسەن بوون پێناسە
دەکرێ ،واتە تواناییــی دیتنەوەی ڕێگایەک بۆ
هەبوون بە شــێوەیەک کە لەگەڵ خۆت ڕاست
بــێ (تایلــۆر  .)١٩٩٤لــە کاتێکــدا بڕواکانی
یەکسانی جەخت لەســەر هەستێک دەکەنەوە
کە هەر مرۆڤێک تواناییــی بەکارهێنانی هۆی
کرداری یان هەســتی ڕەوشــتییانە بۆ ژیانێکی
ڕەســەن وەک تاکی هەیە ،سیاسەتی جیاوازیی
زمانی ،ڕەســەنایەتیی خۆی بۆ شــیکردنەوەی
شــێوەکانی ژیان تەرخان کــردووە کە دەگەڵ
ناسنامەی تاقمە کۆمەاڵیەتییە پەراوێزخراوەکان
دێتەوە.
وەک سۆنیا کروکس دەڵێ:
ئەوەی سیاســەتی ناســنامە بە شێوەیەکی
ساڵی بیست و چوارەم
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بەرچاو لە سیاســەتی پێش -ناســنامەخوازیی
دانپێدانان جیا دەکاتەوە ،داواکەی بۆ دانپێدانان
لەسەر ئەو بنەمایانەیە کە لە ڕابردوودا حاشایان
لێدەکــرا :واتــە وەک ژن ،وەک ڕەش ،وەک
هاوڕەگەزخوازیی مێیینە کــە تاقمەکان داوای
دانپێدانان دەکــەن .داوایەکە بۆ وەخۆگرتن لە
کــۆی "مرۆڤایەتیی گەردوونی" لەســەر بنەما
هاوبەشــە مرۆڤانــەکان نییــە؛ ڕێزگرتــن "بە
پێچەوانەی" جیاوازیی خۆیشی نییە .لەجیاتان،
ئەوەی دەخــوازرێ ڕێزگرتنە لــە خۆت وەک
جیاواز (.)٢٠١١:٠٨٥
بۆ بەشێک لە الیەنگرانی سیاسەتی ناسنامە
ئەو داوای ڕەسەنایەتییە ،بایەخدان بە سەردەمی
پێش چەوساندنەوە  ،یان کولتوور یان شێوەیەکی
ژیانیــش دەگرێتــەوە کــە لــە کۆلۆنیالیزم،
ئیمپریالیزم یان تەنانەت کۆمەڵکوژی زەرەرمەند
بــووە .بۆیە بۆ وێنــە تایکیکــی ئالفرێد ،لەمەڕ
داکۆکییەکەی لە گەڕانەوەی بۆ بایەخە ڕەسەنە
باوەکان دەڵێ:
سیســتەمە بەڕێوەبەرییــە ڕەســەنەکان
نوێنگــەی بایەخە سیاســییە جیاوازەکانن کە
بە شــێوەیەکی بنەڕەتی لە ئەوانی باو جیاوازن.
چەمکــە خۆراوایییەکانــی زاڵبوون (بە ســەر
مرۆڤ و سروشــتدا) بە شێوەیەکی بەرچاو ونە؛
لەجیاتان ئێمــە هاوئاهەنگی ،خۆبەڕیوەبەری و
ڕێز دەبینین .ئێمە بەرپرســایەتیی گەڕاندنەوە،
تێگەیشــتن و پارێزگاریــی لــەو بایەخانەمان
لە ئەســتۆیە ،نــە تەنیا لەبەر ئــەوە کە ئەوان
یارمەتییەکــی تاقانە بە مێــژووی بیرۆکەکان
دەکەن ،بەڵکو لەبەر ئەوە کە بووژاندنەوەی ڕێز
لە بایەخە باوەکان تەنیا ڕێگاچارەی گیروگرفتی
سیاسی ،ئابووری و کۆمەاڵیەتین کە ئەو خەڵکە
گیرۆدەیان بوون( .ئالفرێد .)١٩٩٥:٥
ئەوەی لە " ناسنامە "ی سیاسەتی ناسنامە
یەکالکەرەوەیــە ،وێدەچــێ ئەزموونــی مرۆڤ
بــێ ،بەتایبەت ئەزموونی ئــەوان لەناو پێکهاتە
کۆمەاڵیەتییەکاندا کە ئافرێنەری نادادپەروەرین،
هەروەها ئەگەری جێگرەوەیەکی خۆدیاریکراوی
هاوبەش و ڕەســەنتر .بۆیە سیاسەتی ناسنامە
لەسەر پێوەندیی نێوان بێدەسەاڵتی و ئەو دۆخە
ژێردەســتەیییەی دەگەڕێتەوە بۆی و ،لەوێوە

بۆ یەکخســتنی داواکان لەمەڕ واتای ئەزموونە
سیاسییەکانی تاکە جۆراجۆرەکان دامەزراوە.
هێندێــک جار ئــەو مانایــەی دەدرێ بە
ئەزموونێکی دیاریکراو لەو کەسەی تووشی بووە،
جیا دەکرێتەوە :بــۆ وێنە ،قوربانیی توندوتیژیی
سێکســی پێیان دەگوتــرێ بۆخۆیان لەبەر خۆ
هاویشــتنە مەترســییەوە تاوانبارن ،لە کاتێکدا
ئەوان لــەو بڕوایــەدان کە هێرشــبەرەکانیان
تاوانبــارن .تێگەیشــتن لــە بۆشــاییی نێوان
لێکدانەوەکان پێوەندی بەو شــێوازانەەوە هەیە
کــە جیاوازیی نێوان گێڕانەوەی هۆشــیارانەی
الیەنی زاڵ و زانیارییەکانی کەســی ژێردەست
دەناســنەوە (ئالفرێــد  .)٢٠١٨بــەو شــێوەیە
نیگەرانی لەو الیەنەی سیاســەتی ناســنامە لە
دەوری شــەفافییەتی ئەزمــوون و ڕاشــکاویی
لێکدانەوەکەی خــۆی دەنوێنێ .ڕەخنەگرەکان
دەڵێــن ،ئەزموون قەت پێــش لێکدانەوە تەنیا
وەک زانیاری نییە (ســکات )١٩٩٢؛ لەجیاتان
چوارچێوەیەکی تیۆریک دەخوازێ ،خۆڕســک
یان دەرەکی ،تا مانای پێ ببەخشــێ (هەیەس
 .)٢٠٢٠بێجگە لەوە ،ئەگەر ئەزموون سەرچاوەی
سیاســەت بێ ،کەوابــوو هێندێــک ڕەخنەگر
نیگەرانــن کە ئەوەی کروکــس ( )٢٠٠١وەک
"زانیاریناسیی ســەرچاوە" باسی دەکات ببێتە
نەریــت :لەو ڕوانگەیەوە ،ڕوانگە سیاســییەکان
بەهــۆی خســتنەڕوویان لەالیــەن بابەتەکانی
ئەزموونی تایبەتەوە ڕەواییی خۆیان وەدەســت
دەهێنن .ڕخنەگــرەکان دڕێژە دەدەن و دەڵێن
ئەوە پێش بە ڕەخنەگرتن لەو ڕوانگانە لە الیەن
ئەو کەســانەوە کە ئەزموونی هاووێنەیان نییە،
دەگرێ ،کە بە نــۆرەی خۆی پێش بە دیالۆگ
و دروســت کردنی هاپەیمانی دەگرێ .لەگەڵ
ئەوەشدا ،گومان لە بوونی ئەزموون لە دەرەوەی
چوارچێوەیەکــی هەرمێنۆتیــک دەگەڵ هەوڵە
دیاردەناســییەکان بۆ خستنەڕووی زەمینەیەک
بــۆ ئەزموون لە جەســتەی زینــدوودا جێگیر
کراوە (یان تەنانەت ئاشــت کراوەتەوە) (ئالکۆف
٢٠٠٠؛ هەروەهــا بڕوانــە ئۆکســاال  ٢٠٠٤و
٢٠١١؛ ســتۆلەر ٢٠٠٨؛ هەیەس  ،)٢٠٢٠یان
باســە پێوەندیدارەکانی بەرجەستە کردنەوەی
ئاڵۆز (ســیبەرس  .)٢٠١٧بەرهەمە نوێیەکانی
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فەلسەفەی فێمینیســتی ڕەشپێست بە هەمان
شێوە لە ڕێی هەوڵدان بۆ دامەزراندنی ڕوانگەی
سیاســی لە گێڕانەوەدا ،گەڕاوەتــەوە بۆ زمانی
سیاسەتی ناســنامە :بۆ وێنە ،کریستی داستان
( )٢٠١٨دەڵــێ فێمینیزمێکــی ڕەش کــە لە
گێڕانەوەیەکــی تاکیڕا دەســت پــێ دەکات،
ڕێچکەیەک پێشکەش دەکات کە دەتوانێ نەزانی
لە چوارچێوەی نیشــتەجێ بووە کۆلۆنیالەکاندا
بنکۆڵ بکات.
لەو تێگەیشــتنە تاکییانەوە ،تێگەیشــتن
لە ڕەخنەگرانی سیاســەتی ناســنامە هاســانە
و تەنانــەت هێندێــک الیەنگری وریــا بیریان
لــەوە کردووەتەوە چــۆن بتوانن بــەرەوڕووی
ئالنگارییەکانــی پێوەندیی نێوان کۆمەڵگاکان و
الیەنەکان ببنەوە (هیڵ کالینس و بیلج .)٢٠١٦
پێوەندیــی نێوان کۆمەڵگاکان و الیەنەکان هەم
ئۆنتۆلۆژییە و هەم مێتۆدیشــە ،کە بنەچەکەی
دەگەڕێتــەوە بۆ فێمینیزمەکانــی ژنانی غەیرە
سپیپێســت ،بەتایبەتــی فێمینیزمــی ڕەش
(کرەنشا ١٩٩٠ ،١٩٨٩؛ چۆ ،کرەنشا و مەککاڵ
٢٠١٣؛ هانکۆک  .)٢٠١٦بڕوا ســەرەکییەکەی
ئەوەیە کە هیچ تەوەرێکی ناسنامە لەوانی دیکە
جیا ناکرێتەوە ،چ لەســەر بنەمــای ئەزموونی
تاک بێ یــان پێکهاتەی سیاســی کە دەبێتە
هــۆی دابەش بوونی کۆمەڵگا بە ســەر چین و
توێژی جیاجیادا .باس کردن لە "خەڵکی غەیرە
ســپی" بۆ وێنە بێ جیاوازیدانان لەنێوان چین،
ڕەگەز ،سێکســییەت ،چوارچێــوەی نەتەوەیی
یان ئەتنیکی مەترســی ئەوەی هەیە کە تەنیا
ئەزموونی بەشــێک لــە ئەندامانــی گرووپەکە
پێشــکەش بکرێ ،زۆر جار هی ئەو کەسانەی
زۆرترین ئیمتیازیان هەیە .تا ئەو کاتی سیاسەتی
ناسنامە داوای ورووژان لە دەوری تاکە تەوەرێک
دەکات ،ئەو زەخت دەخاتە ســەر بەشداران تا
ئەو تەوەرە وەک تایبەتمەندیی کۆتاییی خۆیان
بناســن ،لە کاتێکدا ئەوان لە ڕاســتیدا ڕەنگبێ
خۆیان وەک بەشێکی گونجاو بزانن کە نەکرێ
ئەوان بە شــێوەیەکی گوڵبژێرکــراو یان ناتەواو
پێناســە بکــەی (کاراســتادیس  .)٢٠١٧ئەو
گشــتاندنانەی لەمەڕ هێندێک تاقمی کۆمەڵگا
لە چوارچێوەی سیاســەتی ناســنامە دەکرێن،
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ڕەنگبــێ کاردانەوەیەکی ڕاهێنەرانەشــی لەناو
تاقمەکەدا هەبێ ،نەتەنیا وەک شــیکاری بەڵکو
هەروەها وەک سەپاندنی لەخۆ تێگەیشتنێک کە
ئەندامەکان دەبێ هەیانبێ .بۆیە ،ئەو ناسنامەی
کە قەرار بوو ڕزگاریدەر بێ ،ڕەنگبێ بەربەستی
خۆبەڕێوەبەری بێ ،وەک چــۆن ئانتۆنی ئاپیاە
باســی دەکات ،جێگۆڕکێــی "شــێوەیەک لە
ســەرەڕۆیی بە یەکێکی دیکە" _.)١٩٩٤:١٦٣
وەک چــۆن تاقمــە دەســەاڵتدارەکان لــە
کولتووردا بە شــێوەیەکی بەرباڵو پێداگرن کە
پەراوێزخــراوەکان بە توانــەوە خۆیان ئاوێتەی
نەریتە بااڵدەســتەکان بکەن ،بە هەمان شــێوە
لەنــاو هێندێــک لــە ڕێچکەکانی سیاســەتی
ناسنامەدا تاقمگەلە دەسەاڵتدارەکانیش ڕەنگبێ
لە تیۆریدا و بە کردەوە ،ڕوانگەی خۆیان بە سەر
ناسنامەی سەرجەم ئەندامەکاندا بسەپێنن.
بــۆ وێنــە ،گێڕانەوەیەکی بــاوی مێژووی
فێمینیســتیی واڵتــە یەکگرتــووەکان ئاماژە
بــە ئیدیعــای گەردوونی لە الیــەن ژنانەوە لە
کاتی بەناو "شــەپۆلی دووهەم"ی جوواڵنەوەی
فێمینیســتی لــە کۆتایییەکانی شەســتەکان
و حەفتاکانــی زایینــی دەکات .ئایکۆنەکانــی
شــەپۆلی دووهەمی فێمینیســتی کە زۆر جار
باسیان دەکرێ (یان ڕەخنەیان لێ دەگیرێت)،
ژنــی وەک بێتی فریدان یان گلۆریا شــتاینەم،
بۆخۆیان ســپی ،ســەر بە چینــی مامناوەند و
ناهاوڕەگەزخوازن ،ئەگەرچی ئەو وێنە مێژوویییە
بۆخۆی زۆر جــار یارمەتییەکانی فێمینیســتە
هاوڕەگەزخواز ،فێمینیستی غەیری سپی پێست
و فێمینیســتەکانی چینــی کرێکار پاشــگوێ
دەخات ،کە لە کولتــووری جەماوەریدا کەمتر
دیار بوون ،بەاڵم بە هەمان شێوە کاریگەرییان
لەســەر ژیانی ژنــان هەبووە .بــۆ هێندێک لە
فێمینیستە ڕادیکاڵە سەرەتایییەکان ،سەرکوتی
ژنان وەک ژن ،کاکڵی سیاســەتی ناسنامە بوو
و نابــێ دەگەڵ پرســەکانی دیکەی ناســنامە
تێکەڵ بکرێ .بۆ وێنە ،شــاڵمیت فایرســتۆن،
لە کتێبە کالســیکەکەیدا ،دیالەکتیکی ڕەگەز،
دەلیلــی هێنابووەوە کە "ڕاســیزم درێژکراوەی
سێکسیزمە" و ،جوواڵنەوەی هێزی ڕەش تەنیا
نوێنگەی هاریکاریی ڕەگەزیی ژنانی ڕەشپێست
ساڵی بیست و چوارەم
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بەرەو شــێوەیەکی نوێی ژێردەســتەیی پیاوانی
ڕەشپێســتە .بۆیــە بــۆ ژنانی ڕەشپێســت
بەربەرەکانی دەگەڵ ڕەگەزپەرەستی (بەتایبەتی
لەنــاو ژنانــی سپیپێســت)دا ،دابەشــکردنی
جوواڵنەوەی فێمینیستی بوو ،کە بە شێوەیەکی
گونجاو سەرنجی دەدایە ئالنگاریی پیاوساالری،
کــە وەک ملمالنێی نێوان ژنــان و پیاوان مانا
دەکرایــەوە و ،داینامــۆی بنەڕەتی ســەرجەم
چەوساندنەوان بوو (فایرستۆن  :١٩٧٠بەتایبەتی
.)١٠٣-١٢٠
ئیدیعای ئەوتۆ لەمەڕ گەردوونیبوونی ڕەگەز
لــە تیۆریی فێمینیســتیدا بە هــۆی لەبەرچاو
نەگرتنــی تایبەتمەندیــی جەمــاوەری خۆیان
بــە توندی ڕەخنەی لێ گیــراوە .بێڵ هووکس
ئامــاژەی بە پێشــنیاری بەناوبانگــی فریدمان
کردووە کە دەڵێ ژنان پێویســتە لە ماڵەوە بێنە
دەرەوە و بچنە شــوێنەکانی کار ،ئەوە پشــتی
بە ئەزموونی ژنانی هاوســەرداری ،سپیپێستی،
چینی مامناوەندی جیلی دوای جەنگ بەستبوو
کە کاریان تەنیا ماڵداری و بەخێو کردنی منااڵنی
مێردە خاوەن کارەکانیان بوو (فریدمان ١٩٦٣؛
هووکس  .)١٩٨١زۆر ژنی غەیری سپیپێست و
ژنانی چینی کرێکار دەیان ساڵ بوو لە دەرەوەی
ماڵ کاریان دەکرد (هێندێک جار لە ماڵی ژنانی
دیکە)؛ هێندێــک ژنی هاوڕەگەزخواز ئەزموونی
کار کــردن لە پیشــەکانی پیاوانیان هەبوو یان
بە شــێوەیەکی دیکە دەژیان ،بــێ "مووچەی
بنەماڵەیی" پیاو .بۆ وێنە گلۆریا ئانزالودا ،تیۆری
لەبارەی ئەزموونی دووڕەگەبوون بۆ ئەو کەسانە
کە گەلێک لە نەریتــە تاکدەنگییەکان دوورن
دەنووسێ ،بۆ وێنە ،لەبارەی ناسنامەی مەستیزا
[تایبەتی ئەمریکای التینە ،بە مانای دووڕە واتە
کەسێک کە لە دایک و باوکێک بووە کە یەکیان
خەڵکی ڕەســەنی واڵتــە و یەکیان لە ڕەگەزی
ئیســپانیایییە .و ].وەک چیکانا [بە کەســێک
دەڵێن کە بنەچەکەی مەکزیکی بێ و لە واڵتە
یەکگرتووەکان بژی .و ،].ئەمریکایی ،پەروەردەی
بنەماڵەیەکی هــەژار ،هاوڕەگەزخوازی مێیینە
و فێمینیســت کــە لە ناوچە ســنوورییەکانی،
مێتافۆری و ڕاســتەقینەی ،خۆراوای باشووری
ئەمریــکا دەژی ( [ .)١٩٩٩ ]١٩٨٧هێندێــک

ژنی واڵتانــی کەمتر گەشــەکردوو ڕەخنەیان
لە تیۆریــی فێمینیزمــی باکــووری لەبەر بە
جیهانیکردنی ئیدیعاکانیان گرتووە .ئەوان دەڵێن،
هەنگاوی ئەوتۆ لەجیاتی تێگەیشــتن لە دۆخی
جیاوازی ئەوان ،ژنانی "جیهانی سێهەم" وەک
نموونەیەکــی کەمتر گەشــەکردوو یان کەمتر
ڕۆشنبیر لە هاوشانەکانیان لە "جیهانی یەکەم"
نیشــان دەدەن (مۆهانتــی )]١٩٨٤[ ١٩٩١؛
یــان ،ئەوان بۆ وێنە ڕزگاریی ژنانی باکوور وەها
پێناسە دەکەن کە چەوســاندنەوەی هەژارانی
دنیا ،بە پشــتگیری لە مەرجی ئابووریی ئەوتۆ
کــە ژمارەیەکی پەرە ئەســتێن ژنی خۆراوایی،
کرێکاری کۆچەر لە واڵتەکەیاندا دەچەوسێننەوە،
خراپتر دەکەن (ئاندێرسۆن  .)٢٠٠٠ئەو پرسیارە
کە گەلــۆ فێمینیزمی جیهانی چی لە داواکانی
سیاسەتی ناســنامە بکات ،یان چۆن هاوپشتی
لەناو ژنانی ســەر بە شــوێنی گەلێک جیاوازی
سیســتەمی ئابووریی جیهانیدا دروست بکات،
بەبێ وەاڵم ماوەتەوە (وەیر .)٢٠٠٨
ئــەوەی مێتۆدەکانی پێوەندیی نێوان الیەن
و کۆمەڵگاکان ئاڵۆزتر دەکات ،ئەوەیە کە خودی
پۆلەکانــی دەخرێنە ناو ئەو الیەنانە کە ڕەنگبێ
بۆخۆیان لــە ڕوانگەی مێژوویییــەوە وەک بە
هەڵکــەوت ســەیر بکرێن یــان لــە ئاڵوگۆڕدا
بن .بــۆ وێنە "ڕەگەز "،ســەرەڕای مێژوویەکی
پێچەڵپێچــی جەوهەرگەراییــی بایۆلۆژیکــی
لــە پۆلێن کردنــی ڕەگەز ،بۆچوونــی بنەمای
جینەتیکــی بــۆ جیاوازیی نێــوان ڕەگەزان تا
ڕادەیەکــی زۆر ڕەوایی لێ ئەســتێندراوەتەوە؛
ئەو پێــوەرەی کۆمەڵــگای جیــاواز (لە کاتی
جیاوازدا) بۆ ڕێکخســتن و هیرارشی "دروست
بوونی ڕەگەز" سیاســی و بە هەڵکەوتن (ئۆمی
و واینانت [ .)١٩٩٤ ]١٩٨٦لە کاتێکدا بەشێک
لە تایبەتمەندییە فیزیکییەکانی مرۆڤ ئاشکرایە
کە جینــەکان بڕیاری بۆ دەدەن ،پۆلێن کردنی
خەڵکی جیاواز بە گوێرەی ڕەگەز ،جیاوازییەکی
دیاریکــراوی بایۆلۆژیکــی هەڵنابژێرێ .ئەوەی
هەڵیدەبژێــرێ تاقمێک مانــای کۆمەاڵیەتی بە
کاردانەوەی سیاسین (ئالکۆف .)٢٠٠٦ ،١٩٩٧
بەدناوتریــن نموونــەی هەوڵــی ڕەواییدان بە
جیاوازیی ڕەگــەزی وەک جیاوازیی بایۆلۆژیک
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"یەک دڵۆپە"ی واڵتە یەکگرتووەکانە کە لەویدا
تاکێــک تەنیا بە هەبوونی "یــەک دڵۆپە" یان
زیاتــر "خوێنــی ڕەش" دەبووە هــۆی پۆلێن
کران وەک ڕەشپێســت .ئادریان پایپەر ئاماژە
بــەوە دەکات کــە ئــەو بۆچوونە نــە تەنیا لە
خوێندنەوەی هاوچەرخی ناســنامەی ڕەگەزیدا
هەیە ،ئەو بەو مانایەشــە کە بە لەبەرچاوگرتنی
مێــژووی درێژخایەنــی تێکەاڵویــی ڕەگەزی
لە واڵتــە یەکگرتووەکان ،هەم بــە زۆرەملی و
هــەم دڵخوازانە ،ڕێژەیەکــی زۆر لەوانەی بەناو
خەڵکــی "سپیپێســت" لە ئەمریکان ،ئێســتا
دەبێ وەک "ڕەشپێشت" پۆلێن بکرێن (پایپەر
 .)١٩٩٦لەو واڵتانــەی پۆلێن کردنی ڕەگەزیی
فەرمییان هەبــوو ،خەباتی تاکەکان بۆ گۆڕینی
پۆلێــن کردنیــان (نزیکــەی هەمیشــە وەک
ئەندامی تاقمێکــی ڕەگەزیی خاوەن ئیمتیازی
زۆرتــر) زۆر جار تیشــکیان دەخرایە ســەر تا
هەڵکەوت بوونی ڕەگەز ،بەتایبەتی لە سنووری
پۆلێــن بەندییــەکان ،بســەلمێنن .ژمارەیەک
بەســەرهاتی تاقمە ڕەگەزییەکان کە بە ڕواڵەت
پێناســەی ڕەگەزیی خۆیان گۆڕیــوە ،بۆ وێنە
جوولەکە ،ئیتالیایی یــان ئیرلەندی ،بە هەمان
شــێوە تێزە ڕەگەزناســییەکان نیشان دەدەن
(ئیگناتیەڤ  .)١٩٩٥بــەاڵم ،ئیدیعای ئەوە کە
ڕەگەز "دەســتکردی کۆمەڵگایــە" لەخۆیدا بە
مانای سیاســەتێکی ناسنامەی تایبەتی نییە .بە
ڕاســتی ،بە هەڵکەوت بوونی ڕەگەز و نەبوونی
یەکگرتنــەوە دەگەڵ ئەو پۆالنە کــە لە ژیانی
ڕۆژانەدا واتادارترن (وەک ئەتنیک یان کولتوور)
ڕەنگبی ســوودە سیاسییەکەی سنووردار بکات:
وەک چۆن فێمینســتەکان ســنوورەکانی پەنا
بردن بۆ "ناسنامەی ژنان"یان هەست پێکردوە،
ئەمریکایییەکانی بە ڕەچەڵەک ئاسیایی ڕەنگبێ
بــە ئەتنیک و کولتووری جیــاواز وەک چینی،
هیندوستانی ،یان ڤییەتنامی هەست بکەن کە
خودی دەستنیشــان کردنــی ڕەگەزیی ئەوان
شــتێکی کەمی هاوبەشــی بۆ ئــەوان تێدایە.
بۆ شــارۆمەندانی واڵتــە یەکگرتــووەکان کە
بنەچەکەی نۆروێژی و جوولەکەی ئەشکەنازییان
هەیــە ،دەستنیشــان کردنــی ئەوان لەســەر
الپەڕەی سەرژمـــێریی وەک "سپی" ،شتێکی
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زۆر کەم لەبارەی ناسنامەی ئەوان باس دەکات،
یان بەڕاســتی لەمەڕ پێوەندیــی ئەوان لەگەڵ
دژە جوولەکە بوون .ڕەوانبێژیی جیاییخوازی و
گەڕان بەدوای شــێوەیەکی ڕەسەنی دەربڕینی
بیروبۆچوونی خۆت لە ڕێگای تێگەیشتنی ئەتنۆ/
کولتووری لە ناســنامە پێوەندییان بە ڕەگەزەوە
هەیە :بۆ وێنە ،جوواڵنەوەی سەر بە ئەفریقایی/
ئەمریکایییەکان پەنا بــۆ گرینگیی کولتووریی
میراتی ئەفریقایی بۆ ڕەشپێســتەکانی ئەمریکا
دەبا (ئاسانتە .)٢٠٠٠
هەروەها هەڵسوکەوتی ڕەخنەگرانە لەگەڵ
ڕەچەڵــەک و بــە چەمک کردنــی گوێدان بە
هەســت و نەســتی خۆت ،ئالنگاری پۆســت
ستڕاکچڕاڵیســتی [لە کۆمەڵناسی ،مرۆڤناسی،
بیناســازی ،مێژوو ،فەلســەفە و زمانناســیدا،
ستڕاکچڕالیزم تیۆرییەکی گشتی و مێتۆدۆلۆژییە
کە دەڵێ بۆ تێگەیشــتن لە توخمی کولتووری
مرۆڤ دەبێ ئەوی بە سیســتەمێکی بەربەرینتر
پێوەند بدەینەوە .مەبەســت ئاشکرا کردنی ئەو
پێکهاتــە بنچینەیییانەیە کە دەبنە هۆی ئاکار،
تێفکرین ،ڕوانین و هەســتی مرۆڤ .و ].بۆ سەر
سیاسەتی ناسنامە ئاشکرا دەکات .ڕەخنەگران،
ئەو [سیاســەتی ناسنامە] بە بوونی ڕوانگەیەکی
هەڵە لەسەر بابەتەکە تاوانبار دەکەن کە بڕوای بە
سەروو سروشتیبوونی ماددە هەیە ،واتە بابەتێکی
یەکگرتــوو و خاوەن ناســنامەی خۆڕســک لە
ڕوانگەی زانستی بوونەوەرییەوە (ئەگەر نەڵێین
بە ڕاستی) لە پێش هەر جۆرە نادادپەروەرییەکی
کۆمەاڵیەتییەوەیــە (باتلــەر .)]١٩٩٠[ ١٩٩٩
ئەو بابەتــە هێندێک تایبەتمەندیی ســەرەکی
بــۆ پێناســەکردنی ناســنامەی ئــەو هەن کە
شــێوازەکانی بەکۆمەاڵیەتیکــردن بەســەریدا
ســەپێنراون تا ئەو بــە هۆی ئەوانــەوە ناچار
بــێ تایبەتمەندیی الوەکــی بگرێتە خۆ .ئەوان
دەڵێن ،ئەو دۆخە هەم بوونەوەرناســیی ناسنامە
و هەروەها واتا سیاســییەکەی بەالڕێدا دەبەن.
ڕوانگــەی جێگرەوەی پێشکەشــکراو لە الیەن
پۆست ستڕاکچڕاڵیستەکانەوە ئەوەیە کە بابەتەکە
بۆخۆی هەمیشە بەرهەمی گوتارە ،کە مەرجی
دەرفەت بــۆ دۆخی ژێردەســتەیی و هەروەها
بەربەستی سەر شــێوازەکانی خۆدروستکردنی
ساڵی بیست و چوارەم
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تاک دەســەپێنێ .ناسنامەی ڕاســتەقینە نییە،
تاکــی یــان بەکۆمــەڵ ،کە لــە مەرجەکانی
ئەگری بوون جیــا بکرێتەوە و هەر خولیایەکی
سیاســی بۆ دروستبوونی ناسنامە دەبێ دەگەڵ
پاڕادۆکسی هەنگاونان لە دۆخی ژێردەستییەوە
دەســت پێ بکات کە دەبێ دژی بوەستێتەوە.
خاڵی ســەرەکیی ئەو هەڵوێستە ئەو تێبینییەیە
کە هــەر ئیدیعایەکی ناســنامە دەبێ خۆی لە
دەوری پەراوێزخستنی بە دامەزراوەییکراو ڕێک
بخات.
ناســنامە دەربــارەی تاقمێــک جیاوازیی
دانپێدانراو لە الیەن کۆمەڵگاوە دروست دەبێت.
ئــەو جیاوازییانە بۆ بوونی ئەو گەلێک گرینگن.
بێتوو ئــەوان نەبایــەن ،ئەویش وا بەئاشــکرا
و پتــەوی لەگۆڕیــدا نەدەبوو .لــە هەناوی ئە
پێوەندییــە حاشــاهەڵنەگرەدا تاقمێــک مەیل
هەن ،کە بۆخۆیان پێویستییان بە شیکارییە تا
ناسنامە دروستکراوەکان بەشێوەیکی دیاریکراو
بشــارنەوە ،پێڕاگەیشتنی ناســنامەیەک (یان
کۆمەڵێک ناســنامە) گفتوگۆ لەسەر جیاوازیی
ئەوی دیکە بوون بکاتــە دێوەزمە یان یەکێک
لە جێگرەوە زۆرەکانی .ناســنامە پێویســتی بە
جیاوازییە تــا هەبێ و ئــەو جیاوازییە دەکاتە
ئــەوی دیکەبوون تا دڵنیا لەخۆبوون مســۆگەر
بکات (کۆنۆڵی .)٢٠٠٢:٦٤
کەوابوو ،مەترســیی سیاســەتی ناســنامە
ئەوەیــە کە ڕەســەنایەتی بە تێگەشــتنێک لە
خۆت یــان تاقمەکەت دەدات کە لە ڕاســتیدا
لە بەرهەڵســتکاریی دژی ناسنامەی بااڵدەست
پێناســە دەکرێت کە بە شێوەی باو خۆی وەک
شــتێکی سروشــتی دەنوێنــێ .وەرگرتنەوەی
ناســنامەیەکی ئەوتــۆ وەک هی خــۆت تەنیا
بەستراوەییی ئەو بە ئەوەی دیکە بەهێز دەکات
و هیرارشییەکی ســەرکوتکەرانە دەچەسپێنێ
و بەهێزتــری دەکات .ئەو مەترســییە زۆر جار
بــەو ئیدیعایانە کە هێندێک ناســنامە گرینگ
یان سروشــتین حەشــار دەدرێت ،وەک ئێمە
لە پرســی ڕەگەزدا دیتمان .بۆ وێنە ،بەشــێک
لە چاالکە ســەرەتایییەکانی هاوڕەگەزخوازی
پێداگرییــان لەســەر ناســنامەی نەگــۆڕان و
الیەنە گرینگەکانی ناســنامە جنســییەکەیان

دەکرد .ئەوان کەســێکی جیاوازی سروشــتی
بــوون بــە هەمان مــاف وەک (سپیپێســت،
چینــی مامناوەنــد) جیاڕەگەزخــوازەکان
(شــێوەیەکی جیای سروشتی) کە ڕەزامەندیی
لە هاوســەرگیری و ژیانــی بنەماڵەیی ،خاوەن
مڵــک و مــاڵ بــوون ،کۆکردنەوەی ســامانی
تاکەکەســی و کولتووری کڕیاریــدا ببیننەوە.
ئــەو لقە ڕێکخســتنە (زۆرتر پێوەنــد دراوەتە
پیــاوی هاوڕەگەزخوازی سپیپێســتی چینی
مامناوەند) بە خولیا پێچەڵپێچە هاوکاتەکانی بۆ
جیاواز بوون و هاوشــێوە بوون کە توخمەکەی
دەگەڕێتەوە بۆ چاالکیی هاوڕەگەزخوازیی پێش
ســتۆنواڵ [ســتۆنواڵ ناوچەیەکی نیویۆرکە ،لە
 ١٩٦٩ســەرهەڵدانێکی هاوڕەگەزخوازان لەوێ
قەوما کە بە ســەرهەڵدالی ســتۆنواڵ ناسراوە.
لێرە مەبەســت لە پێش ستۆنواڵ ،کەشوهەوای
پێش ئــەو ســەرهەڵدانەیە .و( ].بڕوانە گفتوگۆ
لە تــەری  ،١٩٩٩بــە تایبەتــی  .)٣٥٣-٧لە
کاتێکدا فێمینیســتە هاوڕەگەرخوازە مێینەکان
سیاســەتێکی گەلێــک جیاوازیــان هەبوو کە
لــە دەوری ڕزگاربــوون لە باوک ســاالری و
دروســت کردنی گۆڕەپانی جیاواز پێناسە کراو
لــە الیەن ژنانــەوە ڕێک خرابوو ،هێشــتا زۆر
کەس داوای ژنایەتیی ڕەســەنتری فێمینیستی
دەکەن .ناســنامەی مێیینە جیاڕەگەزخوازەکان
بەرهەمی ســەرکوت بــوون لەگەڵ ئەوەشــدا
وێــژە وا بیــر لــە جێگرەوەیەکــی یوتۆپیایی
دەکاتــەوە کە لەوێ ناســنامەی ژن هەســتی
هاوڕەگەزخوازیی لە هەموو ژنێکدا ڕزگار دەکات
(بۆ وێنە ڕادیکالێزبیەنس  .)]١٩٧٠[ ١٩٨٨ئەو
وەرسووڕانەی دەستەواژەی "کوییر" دەگەیەنێت،
ئاڵوگــۆڕی مودێلێکــە کە لەویدا ناســنامەکان
ئاگایانــە بە مێژوویی کــراون و وەک بەرهەمی
دانەبــڕاوی ڕەچەڵەکناســییەکی نــەک جۆرە
سروشــتییە بەردەوامەکان یان جەوهەرییەکان
(فێــان  ١٩٨٩و ١٩٩٤؛ بالســیوس .)٢٠٠١
مێــژووی سێســکوالیتە ،بەرهەمــی مایــکڵ
فۆکاڵــت دەڵــێ "هاوڕەگەزخــوازی وەک
شێوازێکی سێکســوالیتە کاتێک لە نێربازییەوە
بوو بــە جۆرێک لــە نێرەمووکیــی ناوخۆیی،
نێرەمووکییەکــی ڕووح .نێربازی الدانێکی کاتی

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  63ساڵی بیست و چوارەم بەهاری 317 2722

بوو؛ ئێستا هاوڕەگەزخوا بوونەوەرێکە" (فۆکاڵت
 .)١٩٧٨:٤٣ئەگەرچــی فۆکاڵت زۆر جار وەک
دەســتپێکەری ئەو شــێوە دەلیــل هێناوەی
بوونەوەرناســانە لەمــەڕ هاورەگەزخوازییە ،زۆر
نووســەری پاشــگوێخراو یارمەتیــدەری ئــەو
وەرچەرخانــە بــوون (بۆ وێنــە م .مەکینتۆش
 .)١٩٦٨ئەم جۆرە تیۆرییانە هێشــتا بە دژواری
لەگەڵ گێڕانــەوە جەوهەرییە جەماوەرییەکانی
جێندەر و ناســنامەی جێنــدەری کە ئیدیعای
گەڕان بــە دوای جینێکی دیاریکراو ،پێکهاتەی
مێشک یان تایبەتمەندییە بایۆلۆژییەکانی دیکە
کە دەگەڵ ژینگە تێکــەڵ نابن و ئاکاری باوی
جێندەری شــی دەکەنەوە (لەناویاندا هێندێک
جار ناسنامەی ئەوبەر) و حەزی سێکسیی نێوان
هاوڕەگەزان ،دەحاوێنەوە.
ئــەوەی لــە گرەودایــە تەنیا پرســەکانی
زانستناســی و سەرووسروشــتی ئەوە نییە کە
ئێمە چۆن دەزانین "ئاراستەی سێکسی" چییە،
بەڵکو تاقمێک پرسیاری ڕەوشتی و سیاسیشن.
بۆیە بەشــێک لــە چاالکانــی هاوڕەگەزخواز
شــیکردنەوەی بایۆلۆژیک بۆ سێکسوالیتە وەک
پارێــزگاری دژی دژبەرانــی هاوڕەگەزخوازی،
کــە پێیان وایە ژن و پیــاوی هاوڕەگەزخواز بە
ویســتی خۆیان دەتوانــن حەزەکانیان بگۆڕن،
ســەیر دەکەن .بەڕاستی ،بەشــێکی بەرچاو لە
دوژمنایەتیی بەرانبەر بە بۆچوونە ڕەچەڵەکناسی
یان پۆست ستڕاکچڕالیستیی سێکسوالیتە لەناو
کۆمەڵگای هاوڕەگەزخــوازان تەنانەت ئەمڕۆش
وێدەچێ لە هەســتێکی دووانــەی ڕێژەیەکی
زۆر کــە ئــەوان نەیاندەتوانی شــتێکی جیا لە
هاوڕەگەزخواز بن و هەر شتێکی جیا لە ڕوانگەی
جەوهەرپەرستانەی سێکسوالیتە دەرگا بۆ هەوڵی
زیاتر بۆ "چاک کردنەوەی" سێسکوالیتەی ئەوان
بدرێ (بۆ وێنە بە "چارەسەر کردن بۆ گۆڕین").
سەرەڕای ئەوەش ،دەتوانین بڵێین هەستەکانی
جەســتەیی مرۆڤ و هاوکات هەستی هەبوونی
ڕەچەڵەکێک لەناو هەنوی خۆتدا هەم بە قووڵی
هەستی پێدەکەی و ئەو هەستەش ڕاستەقینەیە
و ئەزموونێکی خاوەن مێژوویەکی مەزنتر لە تاک
(هەیەس ٢٠٠٧؛ ساالمۆن  .)٢٠١٠بێجگە لەوە،
وەکو ئیڤ ســەجویک دەڵێ ،هیچ شیکارییەکی
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دیاریکراو بۆ ڕەچەڵەکی حەزی سێکسی نابێتە
بەڵگە دژی ســتراتێژییە لەبــن نەهاتووەکانی
دژبەرانی هاوڕەگەزخوازیی (سەجویک :١٩٩٠بە
تایبەتی  .) ٢٢-٦٣ئەوەی ئاراســتەی سێکسی
بوونێکــی مێتافیزیکی تایبــەت بەخۆی هەبێ
ئــەو ڕاســتییە لەناو دەبات کە ئەو بە گشــتی
ڕەفتیاری سێکســییە ،نەوەکو "ناسنامەیەکی"
ناڕاســتەقینە ،کە لــە ڕوانگەی ڕەوشــتییەوە
نەخوازراوە .سیاســەتی کویــر [کویر بە ژن و
پیــاوی هاوڕەگەزخواز و هەروەهــا نێرەمووک
دەڵێن .و ].کار دەکات تا پۆلەکانی
لە کاتێکدا کە ئەو تاوانبارکردنەی سیاسەتی
ناسنامە کە دەڵێ برەو بە ئەقڵییەتی قوربانیبوون
دەدات المسەرالییە ،وەندی براون وریایییەکی
شــارەزایانە دژی مەترســییەکانی قینی شاراوە
دەدات (بە ڕەوشتیکردنی تۆڵەی بێدەسەاڵتان).
ئەو دەڵێ سیاسەتی ناســنامە ڕەچەڵەکناسیی
خۆی لە ســەرمایەداریی لیبڕاڵ وەر گرتووە کە
لێبڕاوانە "هۆگریــی بریندار" ،کە ئیدیعای بنبڕ
کردنی هەیە ،بەهێز دەکات:
"کەوابوو ناسنامەی بەسیاسیکراو بەئاشکرا
لــە خــۆی دەدوێ ،تەنیا بە ســەنگەر گرتن،
دووپات کردنەوە ،شانۆســازی و نووســینەوەی
ئازارەکانی لە سیاســەتدا ناتوانــێ داهاتوویەک
بۆخــۆی دەســتەبەر بــکات ،بۆخــۆی یان بۆ
ئەوانــی دیکە ،کــە بتوانێ بەســەر ژانەکەیدا
ســەرکەوێ"(براون  .)١٩٩٤:٧٤ئەو ئالنگارییە
کە سیاســەتی ناســنامە هۆگرییەکان بۆ تاقمە
هیرارشییەکانی پێناسەکراو بە دژبەری دەگەڵ
یەکتــر و زێدەڕۆیــی لە خۆپێناســە کردن بە
ئازارەکان ،دەهێڵێتەوە بە گفتوگۆی زیاتر لەسەر
کاتیبوونی سیاســەتی ناسنامە وەاڵم دراوەتەوە:
دەتوانــێ ناســنامەیەک پێشــمەرجەکەی
لەجیــات هەاڵواردنی پڕ لە قینی شــاراوە بێ،
هاوپشــتییەکی دووربیــن بێ (بڕوانــە زەریلی
٢٠٠٥؛ وەیــر ٢٠٠٨؛ بامبرا و ماگری )٢٠١٠؟
ئــەو هەروەهــا داوای ئــەوە دەکات ئاخۆ ژان
هەمیشە بەســتێنێکی نەگۆڕ و دواکەوتووانەی
ئیدیعای ناسنامە ،یان ڕەنگبێ ڕاستییەکی شیاو
بــۆ ورووژاندنە وەک تۆبین ســیبەرس لەبارەی
کەمئەندامیدا دەڵێ ( .)٣٢٢:٢٠١٧-٣هێندێک
ساڵی بیست و چوارەم
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لە الیەنگرانی سیاســەتی ناســنامە گوتوویانە
پۆست ســتڕاکچڕالیزم لە ڕوانگەی سیاسییەوە
فەشــەلە ،ئەو تەنیا دەتوانێ لێک هەڵوەشــێنێ
و قەت کارێک ناکات (هارتســۆک :٢٠٥-٢٢٦
 .)١٩٩٨بــەاڵم پــڕۆژەی سیاســی هەن کە
هاندەریان تێزەکانی پۆست ستڕاکچڕالیسیتین.
بۆ وێنــە ،وتارە بەناوبانگەکــەی جودیت باتلەر
لەبــارەی خــۆ دەرخســتن وەک ڕێگایەک بۆ
تێگەیشــتن لە گەشــەی بابەت کە بۆخۆی و
خەڵکی دیکە ئەگەری ئاکاری خۆ جیاکەرەوانە
بۆ بنکۆڵ کردنی ئەو بایەخانەی هۆگریانن ،شی
دەکاتــەوە (باتلەر  .)]١٩٩٠[ ١٩٩٩دراگ [بەو
کەســانە دەڵێن کــە نێرەمووکن و جلوبەرگ و
خۆڕازاندنەوەی ژنانە بــەکار دێنن .و ].ڕەنگبێ
یەکێــک لــەو ئــاکارە خــۆ جیاکەرەوانە بێ،
ئەگەرچی ڕەخنەگری دیکە نموونەی دیکەیان
باس کردوون؛ هونەری چەمکی ئادریان پایپەر
هــەوڵ دەدا چاوەڕوانــی ناســنامەی ڕەگەزی
بە نیشــاندانی ئەوە کە چــۆن چاالکانە لێکی
دەداتەوە ،قەت شــێوازێکی دیاریکراو و دڵنیای
نییە ،ڕوون بکاتەوە .لیندا زەریللی باســی کاری
"بنیاتنەرانــە"ی کۆمەڵەی ژنانی کتێبخانەکانی
میــان دەکات ،گرووپێکــی فێمینیســتی کە
ڕوانگەی ســوبژە-تەوەری پێگەی شــێوێنراوی
ژنان بــە قازانجی ئازادیی بەربەرینی ژنان ڕەت
دەکەنەوە (:٢٠٠٥بەشی .)٣
 .٣لیبڕالیزم و سیاسەتی ناسنامە
لیبڕاڵ دێموکراسی بە دامەزراوەیی کراو مەرجی
ســەرەکی بۆ ئەگەری سیاســەتی ناســنامەی
هاوچەرخە .ورووژاندنی جەماوەر کە دێموکراسی
مســۆگەر کرد ،هەروەها تاقمی یەکگرتووشــی
دروســت کردن کە پێشدا لە دەســەاڵتداریدا
پەراوێــز خرابــوون ،لــە کاتێکــدا بەربەرین
کردنەوەی مافە فەرمییــەکان چاوەڕوانییەکانی
بــۆ یەکســانیی بەکردەوە و ســیمبۆلیک بەرز
کردەوە .بەاڵم ،نەبوونی دەســتکەوت بە ڕێژەی
دڵخــواز لە الیــەن ســەرمایەداریی لیبڕاڵەوە،
ڕەخنەگری ڕادیکاڵی لێکەوتــەوە کە هەوڵیان
دا بەردەوامبوونی نایەکســانی شی بکەنەوە .لە
بنەڕەتیترین پلەی فەلســەفییەوە ،ڕەخنەگرانی

لیبڕالیــزم دەیانگــوت ئانتۆلۆژیی کۆمەاڵیەتیی
لیبڕاڵ ،مودێلی سروشت و پێوەندیی نێوان تاک
و کۆمەڵ ،بەالڕێدا چووە .ئانتۆلۆژیی کۆمەاڵیەتی
زۆربــەی تیۆرییە سیاســییەکانی لیبڕاڵ لە بە
چەمک کردنی شــارۆمەندان پێک هاتووە کە تا
ڕادەیەکــی زۆر وەک یەکــن ،وەک بۆ وێنە لە
بیرتاقیکاریی بەناوبانگــی جان ڕاوڵزدا بەکەڵک
وەرگرتن لــە "پێگەی بنەچەیــی" نوێنەرانی
شــارۆمەندان لە ڕووی چەمکییەوە لە سەرجەم
ناســنامە و گرێدراویی تایبەتی دادەماڵدرێن تا
بڕیاری ئەقاڵنی لەسەر گرێبەستی کۆمەاڵیەتی
بدەن (ڕاوڵز  .)١٩٧١تا ئەو جێیە بەرژەوەندییە
گروپییەکان لە سیاسەتە لیبڕاڵەکاندا نوێنەرایەتی
دەکرێن ،ئەوان وەک کۆمەڵە ســەیر دەکرێن،
جۆرە گرووپی خاوەن بەرژەوەندیی هاوبەش کە
ئەندامەکانی دڵخوازانە یــەک دەگرن تا لۆبیی
سیاسی دروســت بکەن .شــارۆمەندان ئازادن
حــەزە تاکییەکانی خۆیان تۆمار بکەن (بۆ وێنە
بــە دەنگدان) ،یان لە دەوری یەک بۆ ئافراندنی
دەرەفەتی لۆبی کردن بە شێوەی سیستەماتیک
کۆ ببنەوە (بۆ وێنە بــە دامەزراندنی کۆمەڵەی
وەک ڕێکخراوی دانیشــتووانی گەڕەک) .بەاڵم،
ئــەو لۆبییانە هێنــدە بە گوێرەی ناســنامەی
ئەندامەکانیان پێناســە ناکرێن تا بەرژەوەندییە
هاوبــەش و ئامانجەکانیان و ،کاتێک داواکانیان
بەرز دەکەنەوە ،خولیا تاکییە پەراوێزخراوەکانی
ئەندامانــی گرووپەکــە نایەتە ژێر پرســیار .لە
کۆتاییــدا بــە گوتــەی ڕەخنەگــران ،حیزبی
سیاســی ،واتە ئۆرگانی دیکەی دەسەاڵتداریی
لیبــڕاڵ ،هەلــی کەمی وەخۆگریــان هەن ،لە
دەوری پرینســیپەکانی حیــزب ،وەاڵمــدەری
بــە تاقمی لۆبی و خۆشەویســتیی بنکەفراوانی
جەماوەری لە کاتــی هەڵبژاردندا ڕێک خراون.
هێندێک ڕەخنە گــری ڕادیکاڵ ئیدیعا دەکەن
کە ئەوپەڕەکەی ،لیبڕاڵ دێموکراســی ئاسایی
ناتوانێ بە شــێوەی کاریگەر پەراوێز خســتنی
بە دامەزراوەییکراوی بــەردەوام کە لە دەوڵەتە
لیبراڵە سەرمایەدارییەکاندا دەبیندرێ ،چارەسەر
بــکات و ڕەنگبــێ تەنانەت هاوبەشــی پەراوێز
خســتنەکەش بێ (یانــگ ١٩٩٠؛ پ .ویلیامز
١٩٩١؛ بــراون ١٩٩٥؛ م .ویلیامز ١٩٩٨؛ میڵز
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.)٢٠١٧
لە پلەیەکی فەلســەفیدا ،ڕوانگەی لیبڕاڵی
لە پرســی سیاسەت و پێوەندی لەگەڵ کۆمەڵ
بــۆ نوێنەرایەتیکردنی ژنــان ،هاوڕەگەزخوازانی
ژن و پیاو ،یــان تاقمە ڕەگەزی-ئەتنیکییەکان،
دەرکەوت کە خاوەن کەمایەســییە (م .ویلیامز
 .)١٩٩٨ڕەخنەگــران گوتیــان شــارۆمەندی
سروشتی لە تیۆریی لیبڕاڵدا بە کردەوە هەڵگری
کۆدی ناسنامەی کەسێکی سپیپێست ،نێرینە،
بورژوا ،خــاوەن لێهاتوویــی و جیاڕەگەزخوازە
(پەیتمەن ١٩٨٨؛ یانگ ١٩٩٠؛ دی ســتێفانۆ
١٩٩١؛ میڵــز ١٩٩٧؛ پەیتمەن و میڵز .)٢٠٠٧
ئەو ڕەچەڵەکناســییە ناڕاســتەوخۆیە بەشێکی
هــۆی شکســتی مێژوویی بەردەوامــی لیبڕاڵ
دێموکراســییەکان لە گەیشــتن بە وەخۆگریی
تەواو لە دامەزراوەکانی دەســەاڵت بۆ ئەندامانی
تاقمە پەراوێزخراوەکان شی دەکاتەوە .بەتایبەتی،
مێــژوو و ئەزموونــی نادادپەروەریی هێندێک
ڕوانگە ،پێداویستی لەگەڵ خۆیداهێنان کە لە
ڕێگای دامەزراوە هەبووەکانەوە نەدەکرا بتوێنەوە.
تاکــەکان لەبەر ئەندامەتی لە تاقمێکی تایبەتی
کۆمەاڵیەتیدا سەرکوت دەکرێن ،واتە ،تاقمێک
کە ئەندامەکانی دەسەاڵتی کەمیان بۆ چوونە ناو
یان هاتنە دەر لــەو تاقمەیەدا هەیە و زۆر جار
ئەندامەتیی خۆیان لەو تاقمانەدا وەک شــتێک
سەیر دەکەن کە بە ویستی خۆیان نەبووە ،بەاڵم
بە شــێوەی گشــتی لە الیەن خەڵکی دیکەوە
وەک ئەندامی ئــەو تاقمانە ســەیر دەکرێن و
دەرفەتەکانیــان تا ڕادەیەکــی بەرچاو بە هۆی
پێوەندیی تاقمەکەیان بە تاقمە دەرەکییەکانەوە
لە ڕێگای ئیمتیاز و سەرکوتەوە دیاری دەکرێن
(کاد  .)٢٠٠٦دامەزراوە لیبڕاڵ دێموکراتیکەکان
لێبڕاوانە دەســتەویەخەی ئالنگاریی دانپێدانان
بەو جۆرە ناهاوسەنگییانەی ناسنامە ،لە کاتێکدا
جەختیــان لەســەر دەرئەنجامی ڕێســامەند و
یەکســانیی دەقاودەق کردووەتەوە ،بوون .بۆیە
بۆ وێنە گفتوگۆی ســەدەی بیســتەمی واڵتە
یەکگرتــووەکان لەبــارەی تاقمــی ڕەگەزی لە
دەوری سیاسەتی گشتیی ڕەنگکوێری و ڕەنگ-
ئاگاداری ڕێک خراوە (ئاپایاه و گاتمەن .)١٩٩٦
ڕەنگکوێریی ،واتە ڕوانگەیەک کە دەڵێ ڕەگەز
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لە سیاسەتی گشتی و هەڵســوکەوتی ڕۆژانەدا
پاشگوێ بخرێ ،لە گوتاری جەماوەریدا زاڵ بوو.
ڕاکێشانی سەرنج بۆ ڕەگەز ،جا لە باسی کەسیدا
بێ یان پڕۆســەی وەرگیرانی زانســتگا ،وەک
کارێکی نادادپەروەرانە و ڕەگەزپەرستانە پێناسە
دەکرا .لە الیەکی دیکــەوە ،الیەنگرانی ڕەنگ-
ئاگاداری دەیانگوت ڕەگەزپەرســتی بێ هەوڵی
دەشپێشخەرانە ،کە ئاماژە بە ڕەگەز دەخوازێ،
لەناو ناچێ .جیا لە مامەڵە لەگەڵکردنی ئەرێنی،
ئاماری ژمارەی ئەندامانی ڕەگەزی ستەملێکراو
کە لە چوارچێوەیەکی دیاریکراودا دادەمەزرێن،
دەخــوازێ ،ئەویــش بە نۆرەی خۆی پێناســە
کردنی ڕەگەزی و پۆلێن کردنی پێویستە .بۆیە
ئەوانەی دژی ڕگەزپەرەستی کار دەکەن ،تووشی
پاڕادۆکسی ئاشــنا لە سیاسەتی ناسنامە دەبن:
هەر ئەو ناســنامەیەی ئەوان بەتەمان بیگۆڕن،
دەبێ ئاماژەی پێبکەن بۆ ئەوەی کەسییەکەیان
بخەنە ڕوو.
ڕەخنەگران هەروەهــا گوتوویانە یەکگرتن
(یان ،بە شــێوەیەکی ورووژێنەرتر ،ئاســیمیلە
کردن) پرینســیپی ڕێنیشــاندەری لیبڕالیزمە
(بڕوانــە کااڵن  .)٢٠٠٥بێتوو بابەتی لیبڕاڵ بەو
شــێوەیە مانا بکرێتەوە کە یانگ ( )١٩٩٠شی
کردووەتەوە ،کەوابوو هەوڵ بۆ جێبەجێ کردنی
نۆڕمەکانی لیبڕاڵ وەک یەکســانی مەترســی
ئەوەی هەیە کە داوا لە پەراوێزخراوەکان بکات
تا خۆیان دەگەڵ ناسنامەکانی سەرکوتکەرانیان
بگونجێنــن .بۆ وێنە ،زۆرێک لە شــرۆڤەکارانی
سیاســەتی جێنــدەر و هەوەســی سێکســی
ناڕەزایەتییــان دژی هەڵمەتەکانــی داکۆکیکار
لە "هاوســەرگیریی هاوڕەگەزخــوازان" یان بە
شــێوەیەکی دیکە نوێنەرایەتیی خەڵکی کوییر
[ ،Queerبــەو کەســانە دەڵێن کە ئاراســتەی
میلــی سێکســییان جیاڕەگەزخوازانــە یــان
هاوڕەگەزخوازانــە نیــە بەڵکــو تێکەاڵوێک لە
هەردووکیانــە .و ].کە بە گوێــرەی نۆڕمەکانی
جیاڕەگەزخــوازان (سپیپێســت یــان چینی
مامناوەنــد) دەژین ،بــوون ،بــەو بیانوویە کە
ئەو پێشــوەچوونە یاســایییە پێوەندیی نێوان
هاوڕەگەزان دەبێتــە مودێلی زاڵی پێکەوەژیان،
لەجیاتی ئەوە کە مەرجــە مێژوویی ،ماددی و
ساڵی بیست و چوارەم
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ســیمبۆلیکەکانی بهێننە ژێر پرســیارەوە( .بۆ
وێنە کارد ٢٠٠٧؛ پــوار  .)٢٠١٧ئەوان دەڵێن،
ئەگەر ئەوە یەکســانییە ،کەوابوو بەشێوەیەکی
گوماناوی لە ســڕینەوەی ناسنامەی ژێردەستە
کۆمەاڵیەتییــەکان دەچێ نــەک جێگیرکردنی
ڕاستەقینەیان لە سیاسەتدا .یەکێک لە تۆمەتە
ناوەندییەکان دژی سیاســەتی ناسنامە لەالیەن
لیبڕاڵەکانــەوە ،لەنێــو ئەوانی دیکــەدا ،گوایە
پشتبەســتنی بە ئەندێشەی لێکچوویی بووە بۆ
ڕەواییدان بە ورووژاندنی سیاسی .گەڕان بەدوای
خەڵکانێک کە وەک تــۆ دەچن لەجیاتی ئەوە
کە لە بایەخە سیاســییەکانتدا وەک هاوپەیمان
هاوبەش بن ،مەترســیی پاشــگوێ خســتنی
لێکدانەوەی سیاسیی هەســتیار لەمەڕ شوێنی
کۆمەاڵیەتی ئاڵۆز و پەراوێزخســتنی ئەندامانی
تاقمی کۆمەاڵیەتی وەک تەنیا کەسانێکی خاوەن
تواناییی تێگەیشــتن و ئیدیعــای دادپەروەری،
لێ دەکەوێتەوە .دوای شــەپۆلێکی ســەرەتایی
تا ڕادەیەک الســاریی سیاســەتی ناســنامە،
الیەنگرەکانــی ئەو ڕەخنانەیان قبووڵ کردووە و
بەرەو لێکدانەوەیەکی لە ڕوانگەی فەلسەفییەوە
فرەچەشــن هەنگاویــان نــاوە کــە خوازیاری
هاوپەیمانیــی وک دامــەزراوەی ڕێکخســتنی
باشــترن .بە گوێرەی ئــەو بۆچوونە ،دەبێ خۆ
جیاکردنەوە لە دەوری ناســنامەیەکی تایبەت
بە دانپێدانان بە سروشــتی نێوان بەشــەکانی
ئەندامەتیی تاقمــە کۆمەاڵیەتییەکان بێدەنگ
بکرێ .بیرۆکەی ناســنامەیەکی بااڵدەســت کە
ڕەنگبێ ســتەم لێکراوەکان پێویســتییانە لێی
جیا ببنەوە دەمێنێ ،بەاڵم جێگرەوەکەی زۆرتر
تاقمگەلی شلتر و فرە چەشنتر و کەمتر لەسەر
بنەمای گەرەنتیی هاوشێوەبوون دەبن.
لــە کۆتاییدا ،وێژەی فرەکولتووری باســی
پرسی ڕەگەز ،ئەتنیک و فرەچەشنیی کولتووری
دەربارەی دەوڵەتی لیبڕاڵ دەکات (لێڤی ٢٠٠٠؛
کیملیــکا  .)٢٠١١هێندێــک لــە دەوڵەتانــی
فرەکولتووری ،بەتایبەتی کانادا ،گوایە بەتەمایە
ئیزن بدات ناســنامە کولتوورییــە جیاوازەکان
لەجیات تواندنــەوە ،پارێزگارییــان لێ بکرێ،
سەرەڕای ئەو نیگەرانییە کە ئامانجە گشتییەکانی
ئەو جۆرە دەوڵەتانە ڕەنگبێ دەگەڵ بایەخەکانی

ئــەو کەســانەی ئیدیعــا دەکات دەیانپارێزێ،
دژایەتی هەبێ .بۆ وێنە ،سوســەن مۆلەر ئۆکین
دەڵێ فرەکولتــووری هێندێک جــار "بۆ ژنان
خراپە "،بەتایبەتــی کاتێک هەوڵ دەدا بایەخە
باوک ســاالرییەکان لە کولتووری کەمینەکاندا
بپارێــزێ .بێتوو فرەکولتووری بە مانای جۆرێک
ڕێژەگەراییی کولتووری بێ کە ئاکامەکەی پێش
گرتن بە داوەری لەســەر یان دەستێوەردان لە
نەریتە "تایبەتییەکانــی" کەمینەکان ،ئەندامی
زاوزێی مێیینە ،بەشــوودانی زۆرەملی ،حیجابی
زۆرەملی ،یان بێبەش کــردن لە خوێندن بێ.
ڕەخنە گرانی ئۆکیــن وەاڵمیان دایەوە کە ئەو
بەهەڵە کولتوور وەک شــتێکی نەگۆڕ ،لە ناوەوە
یەک چەشــن و پێناســەکراو بــە بایەخەکانی
پیاوان ،نیشــان دەدا و ئیزن بە لیبڕالیزم دەدا
تــا نوێنەرایەتیــی میدیایەکی بێ نیشــانە لە
ڕووی کولتوورییەوە بکات بــۆ بەرگریکردن لە
مافەکانــی تاک (ئۆکین و ئەوانی دیکە .)١٩٩٩
بۆ زۆرێک لە شــرۆڤەکارانی فرەکولتووری ئەوە
کاکڵی مەسەلەکەیە :ئاخۆ ناتەبایییەک لەنێوان
داکۆکی لــە مافەکانی کولتــووری کەمینە ،لە
کاتێکدا ئەو (گوایە) نەریتە کولتوورییانە کە لە
ڕوانگەی دەوڵەتەوە نالیبڕاڵــن قەدەغە دەکات
(ئایزەنبەرگ و سپینەر-هالێڤ ٢٠٠٥؛ فیلیپس
)٢٠٠٧؟ ئاخــۆ لیبڕالیــزم دەتوانێ بێ الیەنیی
کولتــووری و بایەخی بپارێزێ کــە هێندێک
شــرۆڤەکار هێشــتا بە هیی ئەوی دەزانن ،یان
تا چ ڕادەیەک پشتگیری لە کولتووری تایبەت
بەخۆی بکات (تایلۆر ١٩٩٤؛ فۆستەر و هەرتزۆگ
 ،١٩٩٤کیملیکا )١٩٩٥؟ بۆیە الیەنگرانی مافی
دەربڕینی کولتــووری کەمینەکان لە دەوڵەتانی
فرەکولتووریدا شــێوازگەلی سیاسەتی ناسنامە
بەرچــاو دەگرن کــە هەم لیبڕالیــزم هەلی بۆ
ڕەخســاندوون و هێندێــک جاریــش دەگەڵی
تووشــی گرژی دەبن (بڕوانــە لەیدەن و ئۆوەن
 .)٢٠٠٧تا دێت دژوارتر دەبێ هەر شتێکی پێی
دەڵێن "لیبڕالیزم" لە هەر شــتێکی پێی دەڵێن
"سیاسەتی ناســنامە" جیا بکەیەوە و هێندێک
شرۆڤەکار پێشنیاری لێک نزیک بوونەوەیانیان
کردووە (بە تایبەتی لەیدن .)٢٠٠١
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 .٤تێوەگالنی فەلســەفەی هاوچەرخ لە
سیاسەتی ناسنامە
لە دەســتپێکەوە لــە حەفتاکانــی زایینییەوە،
سیاسەتی ناسنامە وەک شێوەیەکی ڕێکخستن
و تاقمێــک هەڵوێســتی فەلســەفی چەندین
جــار کەوتووەتە بەر هێرشــی ئەو کەســانەی
ویســتوویانە ئاماژە بە کەمایەسییەکانی بکەن،
جا بە پەراوێزخســتنە پڕاگماتیستییەکانییەوە
بێ یان بــە بەرنامە .بەتایبەتــی ،بۆ زۆرێک لە
شــرۆڤەکارانی بەرەی چەپ سیاسەتی ناسنامە
جۆرێک دێوەزمەی ڕەش بووە ،کە نوێنەرایەتیی
خۆبەدەســتەوەدان لــە بەرانبــەر ڕەخنــەی
کولتووری کردووە لەجیاتی شیکردنەوەی ڕەگ
و ڕیشەی ستەمکاری .مارکسیستەکان ،ئەوانی
بنەچە گــەرا و هەروەها ڕیڤیزیۆنیســتەکان و
سۆسیالیســتەکان ،بەتایبەتــی ئەوانی لە کاتی
ســەرهەڵدانی چەپی نوێ لــە واڵتانی خۆراوادا
تەمەنێکیــان تێپــەڕ کردبوو ،زۆر جــار پەرە
ئەستاندنی سیاسەتی ناسنامەیان وەک نیشانەی
کۆتاییی ڕەخنەی ماتڕیالیســتیی ڕادیکاڵ لێک
داوەتــەوە (بڕوانــە گفتوگۆکانــی مــەک نەی
 ٢٠٠٨ :١٢٦-١٦١و مــوکار و ئەوانــی دیکــە
 .)٢٠١٨سیاسەتی ناسنامە بۆ ئەو ڕەخنەگرانە
هــەم لێکدابڕێنەرانەیە و هەروەهــا داماڵین لە
سیاسەتە ،کە ســەرنجەکان لە وێرانکارییەکانی
سەرمایەداری دوایی بەرانبەر بە خۆگونجاندنی
کولتووریــی ســەرپێکهاتەیی وەردەگێڕێ کە
پێکهاتــەی ئابووری وەک خــۆی دەهێڵێتەوە.
بــۆ وێنە ،لــە کاتێکدا ڕێــگا بــە دانپێدانان و
دابەشــینەوەی شــوێنی خۆیان لە سیاسەتی
هاوچەرخدا هەبێ ،نانسی فرەیزەر بۆ ئەو ڕوانگانە
بەداخــە کە نادادپەروەری دەبەنە ناو پێکهاتەی
"کولتووری"ی ناســنامە کە ئەو خەڵکەی سەر
بە پێکهاتەکەن دەیانهــەوێ ڕەتی بکەنەوە .بە
بۆچوونی ناوبراو ،ئەو جۆرە مۆدێالنەی ناسینەوە
پێویستییان بە ڕێگاچارەیەکە کە "ڕێز لە 'گرووپ
بــوون'ی گرووپەکە ،بە دانپێدانــان بەتایبەتی
بوونــی بگــرن "،بەو شــێوەیە ئەو ناســنامانە
دەیســەلمێننەوە کە خۆیان بەرهەمی پێکهاتە
ســتەمکارەکانن .بە پێچەوانــە ،نادادپەروەری
لە بەشێنەوەدا چارەســەری دووبارە بەشینەوە
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دەخــوازن کە ئامانجی "کۆتاییهێنان بە گرووپ
بوونــی گرووپەکە بێ" (فرەیــزەر .)١٩٩٧:١٩
ئەگــەر دەلیــل هێنــاوەی فرەیــزەر بنەچــە
ئەقاڵنییەکــەی بە تیۆری ڕەخنــە دەگەڕێتەوە
بۆ مارکس ،دەلیل هێناوەی هاوشــێوە لە الیەن
ڕەچەڵەکناســیی فوکویییەوە باسی لێوە کراوە.
بۆ وێنە ،لە کتێبەکەیــدا ،دژی دانپێدانان ،کە
ســاڵی  ٢٠٠٨چاپ کــراوە ،لویس مەک نەی
دەڵێ ئیدیعاکانی ناسنامە کە لە هەناوی گەلێک
لــە جوواڵنــەوە کۆمەاڵیەتییەکانی هاوچەرخدا
وەک داخوازیی بۆ دانپێدانــان لە چوارچێوەی
گێڕانەوەیەکــی فرە ســاکارکراو بۆ دەســەاڵت
هەن .مەک نەی دەڵــێ ،ئەگەرچی تیۆریزانانی
دانپێدانــان بە شــێوەی نەریتی لــە مۆدێلی
هێگلیی بابەتەکەوە دەست پێدەکەن ،چونکە بە
شــێوەی مشتومڕە و بە پێویستی دەزانن ،بەاڵم
ئەوان زۆر خێرا واز لە ئاســەوارە بنەڕەتییەکانی
ڕوانگەیەکــی ئەوتۆ بۆ داڕشــتنی بابەت دێنن.
پرســی دانپێدانان دەبێتە شتێکی بە تاکی کراو
و هەروەها ڕاستەقینە ،جیا کراوە لە سیستەمی
کۆمەاڵیەتیی مەزنی دەســەاڵت کــە مەرج و
بوارەکانی " ناســنامە "ی دیاریکراو دروســت
دەکەن ( :٢٠٠٨بەتایبەتی  .)١-٢٣بەو شێوەیە،
وتووێژە هاوتەریبەکان لەبارەی دروست کردنی
بابــەت کە کاکڵی مشــتومڕە فەلســەفییەکان
لەمەڕ سیاســەتی ناســنامە لەنێوان الیەنگرانی
هابێرماس و فوکۆ لەبــارەی ئەگەری بابەتێکی
وەرسووڕێنەرە کە بنەمای ڕەخنەیە (بڕوانە ئالێن
 .)٢٠٠٨ئەو مشتومڕە جۆراجۆرە کات زۆر دەبات
(بڕوانە فرەیــزەر ٢٠١٠؛  )٢٠١٣و لە دەربڕینە
هاوچەرخەکاندا دیارە .بۆ وێنە ،گلێن کۆڵتهارد
( )٢٠١٤دەڵــێ ئاڵوگــۆڕ لــە پێوەندیی نێوان
دەوڵەتی کۆلۆنیال و خەڵکی ڕەســەنی کانادای
ئەمڕۆ لە تواندنــەوەی ڕووهەڵمااڵوانە تا داوای
دانپێدانانی دووالیەنە (بەتایبەتی لە جیاوازبوونی
کولتووری) ناتوانێ ستراتێژیی شیاوی سڕینەوەی
کۆلۆنیالیزم بێ .خوێندنەوەی مێژووی ئەقاڵنیی
سیاســەتی دانپێدانان لە هێگلەوە بۆ ســارتر و
لەوێوە بــۆ فانۆن و بین حەبیــب ،لە ڕوانگەی
کۆڵتهاردەوە ئەو دیسکۆرسە دووپات بوونەوەی
(و هێندێــک جار دیــزە بەدەرخۆنــە کردنی)
ساڵی بیست و چوارەم
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پێوەندیــی باوک ســاالرانە ،ڕەگەزپەرســتانە
و کۆلۆنیالیســتی لەنێــوان خەڵکی ڕەســەن و
دەوڵەتی کانادایە کــە ئیدیعا دەکات دەیهەوێ
قەرەبــووی بکاتەوە .ئــەو لەجیاتان داکۆکی لە
بووژانەوەی پاڕادایمێکی ڕەخنەگرانەی خەڵکی
ڕەسەن دەکاتەوە کە لەســەر بنەمای مێژووی
کولتووری و ڕێکاری ئابووری وێستابێ نە وەک
شــتێکی بنەڕەتی ســەیری بــکات و نە وەک
ئایدیال ،بەڵکو پاڕادایمێک کە لەســەر بنەمای
پاشەکشــە و دامەزراندنــی پێوەنــدی دەگەڵ
دەوڵەتی هەنووکەیی کاناداش دانەمەزرابێ .ئاورا
سیمپسۆن بۆچوونێکی هاوشێوەی هەیە و دەڵێ
سیاســەتێکی دانپێدانان بە خەڵکی ڕەسەن لە
چوارچێوەی دەرکردنی نیشتەجێبووان نکۆڵی لە
مێژووی خۆی دەکات ،چونکە وا گریمانە دەکات
کە دانپێدانان بە خەڵکی ڕەســەن تا ڕادەیەکی
زۆر لە چوارچێوەی "شــانۆگەریی بەڕێوە چوو
لە الیەن دەوڵەتەوە" وەک ئاشــتبوونەوە بەڕێوە
دەچێ کــە نادادپەروەرییەکانــی کۆلۆنیالیزمی
نیشــتەجێبووان وەک شتێک کە "لە ڕابردوودا
ڕووی داوە" ســەیر دەکات و داوای لێبــوردن
دەکات ،لەجیــات ئــەوە کە دان بە ئاســەوارە
بەربەرینــە سیاســییەکانی دزینــی واڵتــی و
ســەربەخۆیی خەڵکی ڕەســەن دابنــێ (،٦-٧
.)٢٠١٧
هەر لــە ســەرەتاکانەوە ،جیایییەک (یان
هەڵبژاردنێک) لەنێوان دانپێدانان و بەشــینەوە،
یان کولتووری و ئابووری ،لە الیەن ئەو کەسانەوە
هێنرایە ژێر پرســیار کە ئاماژەیان بە سیاسەتی
نــاو بەشــەکانی جێنــدەر ،ســێکس و ڕەگەز
کــردەوە کە هەموو کات لە دەالقەی پێکهاتەی
سەرمایەدارییەوە چاوی لێکراوە و هەڵسوکەوتی
دەگەڵدا کراوە (باتلەر ١٩٩٧؛ بەرز کردنەوەی
دژەکە ٢٠٠٥؛ واڵتەرز  .)٢٠١٨بە لەبەرچاوگرتنی
ئەوە کە ئەو مشــتومڕانە دەبێ چەند چوارچێوە
بگشتێنن ،دژوارە ببینین ئاکامگیرییەک لەمەڕ
باشــییەکانی بەناو "سیاسەتی ناسنامە" لەسەر
و لەپێــش هەر جۆرێکی دیکــە بکەی .لەگەڵ
ئەوەشدا ،لە دنیای سیاسیی دوای  ، ٢٠١٦پاش
گشتپرســیی برێکزیت لە بریتانیا و هەڵبژێرانی
دۆناڵد ترامپ لە واڵتە یەکگرتووەکان و ،هەروەها

دوابــەدوای پەرەگرتنی حیزبە ناسیۆنالیســتی
و/یــان فــرە ڕاســتڕەوەکان لــە زۆر واڵتــی
دیکــە ،تاوانبارکردنەکان لە ڕوانگە سیاســییە
جیاوازەکانەوە هەمدیسان جەخت کردن لەسەر
بەناو "سیاســەتی ناســنامە" چڕ بووەتەوە .بە
گوتەی ڕەخنەگران ،سیاسەتی چینایەتی ،پەرە
گرتنی نایەکسانیی ئابووری و ناڕەزایەتیی چینی
کرێکاری سپیپێســت ،لە الیەن ڕێبەرایەتیی
حیزبە سیاســییەکان و ڕێکخەرانی کۆمەڵگای
مەدەنی ،بە قازانجی وەڕێخســتنی کەمپەین بۆ
پرەسەکانی پێوەندیدار بە فێمینیزم ،سیاسەتی
کوییر و دژە ڕەگەزپەرستی ،پاشگوێ خران .بۆ
وێنە ،فرانسیس فوکویاما دەڵێ سەدەی بیستەم
سەدەی سیاسەتی ئابووری بوو ،کێبڕکێی نێوان
چەپێک کە بە مافەکانی کرێکاری ،خۆشبژیویی
کۆمەاڵیەتی و دابەشــینەوەی بەهێز و ڕاستێک
بــە هەوڵەکانی بۆ کەم کردنەوەی دەســەاڵتی
دەوڵەت بە کەم کردنەوەی بەشــی گشــتی و
فرۆشــتنی سامانە گشــتییەکان و جێگۆڕکێی
ئەوان بــە خزمەتگوزارییەکانی کەرتی تایبەت،
پێناسە کرابوو .ئەو دەڵێ ،بە پێچەوانە ،سەدەی
بیســت و یــەک ئاشــکرای کــردووە چەپ "
کەمتر جەخت لەســەر یەکســانیی ئابووری و
زۆرتر بــرەودان بە بەرژەوەندییەکانی ڕێژەیەکی
زۆر لە تاقمە پەراوێزخــراوەکان ،وەک کەمینە
ئەتنیکییــەکان ،کۆچبەران و پەنابەران ،ژنان و
خەڵکــی [ LGBTهاوڕەگەزخوازنی ژن و پیاو،
دووڕەگەزخوازان و نێرەمووکەکان .و ].دەکاتەوە.
لە هەمان کاتدا ،بەرەی ڕاست مەئمورییەتەکەی
وەک پارێزگاریــی نیشــتمانیی ناســنامەی
نەتەوەیی ،کە زۆر جار بە ئانقەســت بە ڕەگەز،
ئەتنیک یان ئایین گرێ دراوە ،دووبارە پێناسە
کــردووە" (فوکویامــا  .)٢٠١٨،٩١گوایە ئەوە
چەپ کەمتر توانامەند دەکات تا بە نایەکسانییە
پەرەئەســتێنەکان ڕابگات و ســەرنجی خۆی
لەجیاتــان دەداتە "پرســە کولتوورییەکان "،و
پشتڕاستکردنەوەی دەروونگەرایی و دانپێدانان،
واتــە هەمــوو ئــەو شــتانەی ناسیۆنالیســتە
ڕەگەزپەرستەکانیش دەتوانن هاوبەشیان بن:
ئەمــڕۆ بــڕوا بنەڕەتییەکانــی ناســنامەی
نەتەوەییــی ئەمریکایــی ،کە لە دوای شــەڕی
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ناوخۆ ســەری هەڵدا ،دەبێ زیندوو بکرێنەوە و
دژی هێرشــەکانی چەپ و ڕاست پارێزگارییان
لێ بکــرێ .لە بەرەی ڕاســت ،ناسیۆنالیســتە
سپیپێستەکان پێیان خۆشە بڕوا بنەڕەتییەکانی
ناســنامەی نەتەوەیی بــە یەکێک بگۆڕنەوە کە
لەســەر بنەمــای ڕەگــەز ،ئەتنیــک و ئایین
دامەزرابێ .لە بەرەی چەپ ،هەڵمەتی سیاسەتی
ناسنامە بەدوای بنکۆڵ کردنی ڕەواییی مێژووی
نەتەوەییی ئەمریکا بە جەخت کردنەوە لەســەر
ئەوە کــە هەاڵواردن و ،لــەهێندێک ئیدیعای
بەدخوازانەدا دەڵێن ڕەگەزپەرستی ،هەاڵواردنی
جێندەری و شێوازەکانی دیکەی پەراوێز خستنی
سیستەماتیک لە دی ئێن ئەی واڵتدان)١٠٨( .
فوکویاما ئاکامگیری دەکات کە سیاســەتی
ناســنامە لێنزێکە لەوییەوە سیاســەت لە واڵتە
یەکگرتووەکان ،بــە ڕووی وەرگێڕانی چەپ لە
نایەکســانیی ئابووری و خۆ الدانێکی گونجاو لە
الیەن بەرەی ڕاستەوە ،سەیر دەکرێت.
فوکویامــا وەک دوژمنێکــی بیانــی ئــەو
جوواڵنــەوە کۆمەاڵیەتییانــە ڕەت دەکاتەوە کە
ئەو وەک سیاســەتی ناســنامە ناویان دەبات،
لەگەڵ ئەوەشــدا ئەو دوو بەشــبوونەی نێوان
الیەنی ئابووری و الیەنی ناسنامەخوازانە کە ئەو
باســی دەکات لە ژمارەیەکی تایبەتیی گۆڤاری
مارکسیســتی بە ناوی هیستۆریکاڵ ماتریالیزم
لە  ٢٠١٨دا باڵو بووەتەوە و لەویدا پێشــەکیی
سەرنووسەرەکە بە پەســەند کردنی بابەتەکانی
دواتر نیشانی دەدات چۆن:
بەرەی چەپ بیری ناسنامەیان وەال ناوە کە
ڕیشەی ماددی هەیە و بە چوارچێوەی مێژوویی
و جوگرافیایییەوە بەســتراوەتەوە .لەجیات ئەو،
ئێمە قبووڵکردنی هەژەمۆنــی بە بەدیلێکی لە
بنەڕەتدا کۆنەپەرستانە دەبینین :بیرێک کە پێی
وایە ڕەگەز ،جێندەر و ســێکس خۆشەویستن،
ئافرێنــەری ناســنامە و بیانــووی جەوهەرین.
ســازانێکی ئەوتۆ تەنیا دووانەی چین /ناسنامە
بەهێز ناکــەن ،بەڵکــو دەبنە هــۆی خنکانی
خەیاڵی سیاســی کە لەویدا سیاســەت لەسەر
بنەمای ناســنامە تەنیا بە ئەقاڵنییەتی لیبڕاڵ-
سەرمایەداری چەمکدار دەکرێ.
لە وەاڵمی ئالنگارییەکی ئەوتۆ ،الیەنگرەکان
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دیســان ئاماژە بەوە دەکەن چۆن ڕێکخســتنی
سیاسی بە فێمینیزم و دژایەتیی ڕەگەزپەرستی،
بــۆ وێنە بە دیاردەی وەک  MeToo#یان ژیانی
ڕەشپێســتان گرینگە ،لە الیەنە ئابوورییەکانی
لێکدانەوەکانیان ســڵیان نەکردووە .دووانەییی
نێــوان ڕەخنــەی ئابــووری کــە مۆرکەکەی
لە مشــتومڕی "دابەشــینەوە" دەدا و ،باســی
ناســنامەی گرووپی کە بە "دانپێدانان" پێناسە
دەکــرێ ،ڕەنگبێ هێندێک جــار وەها بەڕێوە
بچێت وەکو ئەو دووە لێک جیا بن.
بــەاڵم ،ئــەو بیرۆکەیــەی الیەنگرانــی
هەڵســوکەت دەگەڵ جێندەر ،ســێکس ،یان
ڕەگــەز وەک تەوەری چەندالیەنەی مانای تاک
و پۆلێن کردنــی کۆمەاڵیەتی ،بەردەوام الیەنی
ئابووریی لێکدانەوەکانیان پاشــگوێ خســتووە،
ناتوانێ بەردەوام بێ .وەک سوزانا دانوتا واڵتەرز
ئاماژەی پێدەکا" ،ڕەخنە لە سیاســەتی ناسنامە
بەستراوەتەوە بە دیتنی ناسنامە تەنیا وەک بواری
بەشــمەینەتان و پەراوێزخراوەکان" هەروەها بە
دیتنی پیاوی سپیپێســت (لــە ناویاندا چینی
کرێــکار ،پیاوی جیاڕەگەزخــواز کە کۆمەڵگای
خەیاڵیی نوێناسیۆنالیســتە ڕاســتەکانن) وەکو
ئــەوان بە شــێوەیەک " ناســنامەیان " نەبێ
(واڵتەرز .)٤٧٧ ،٢٠١٨
ئــەم هەڵوێســتە لــە الیەن پۆل جاشــوا
وەک "سیاســەتی ناســنامە دژی ناســنامە "
بــاس کراوە ،بــۆ نموونــە لە وەاڵمــی 'ژیانی
ڕەشپێستان گرینگە' ئەو دەڵێ 'هەموو ژیانێک
گرینگە' لەســەر بنەمای نەریتی ڕاســتەقینە
و بە کردەوەی سیســتەمێکی ڕەگەزپەرســتی
لەپێشــدا بڕیار بۆدراوی سەدان ساڵە دامەزراوە
کە ئێســتا بە بێدەنگــی ناوئاخنــی ژێرخانی
سیاسی-کۆمەاڵیەتی کراوە  ...سەرەڕای ئیدیعا
گەردوونییەکانی ،سیاسەتێکی ناسنامەی شاراوە
دەمێنێتەوە کە بــە گێڕانەوەیەکی هەژەمۆنیک
خــۆی وەک دژە گێڕانەوەیەکــی وەخۆگــری
ڕادیکاڵ دەنوێنێ (.)١٦ ،٢٠١٩
هەر جــارەی بەو وتــارەا دەچنەوە ،مرۆڤ
وەسوەســە دەبێ بنووسێ "سیاسەتی ناسنامە"
دەســتەواژەیەکی نامودێڕن ،لــە الیەن ڕەخنە
گرانییەوە وەک لەڕادەبەدەر بڕیاردەر و بەشێک
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لە وشەنامەی ســاکارکراوی سیاسی لە بەرەی
چەپــی مارکسیســتی و هەروەها بەرەی نوێ-
کۆنەپارێزی ڕاســتە .لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا لە
 ،٢٠٢٠مشتومڕی دووپاتەکراوی دانپێدانان لە
بەرانبەر دابەشینەوە ،دەلیل هێنانەوەی بەردەوام
لەمەڕ داواکانی سەریەکخستن ،شێوازە نوێیەکانی
بەرگریی سیاســی لــە الیەن ئــەو تاقمانەی
لەژێــر ناوی "سیاســەتی ناســنامە" چاالکن،
دەبینرێن .خۆگونجێن و بەرفراوان ،ڕەوانبێژییە
سیاســییەکانی سیاسەتی ناســنامە ،بەردەوام
کاریگەرییان لەسەر داوای سیاسیی نوێ دەبێ:
وێژەیەکی بەربەرین باســی کەمتوانایی دەکەن،
بۆ وێنە ،وەک تاقمێک ئەزموونی فرەچەشــن و
داینامیکی نادادپەروەریی کۆمەاڵیەتی کە دەبێتە
هۆی شکڵ گرتنی هۆشــیار بوونەوەی خەڵکی
کەمتوانا و دەبێتە هاندەری سیاسەتێک کە داوا
لە کولتوورە زاڵەکان دەکات نەریتە پەراوێزخەرە
کۆمەاڵیەتییــەکان وەال نێــن (دائویس ٢٠١٧
[]١٩٩٧؛ سیلڤەرس  ،١٩٩٨سیبەرس ،٢٠٠٦
٢٠٠٨؛ کافەر  .)٢٠١٣ڕەنگبی لە هەموو شتێک
گرینگتــر بۆ فەیلەســووفان ئــەوە بێ کە هەر
بیرۆکەیەکی ناسنامە بۆخۆی وەک دەورەیەکی
خێرای وەرسووڕان دەچێ .هەوڵی ماناکردنەوەی
جینەتیکــی مرۆڤ و شــکڵ دان بە پێکهاتەی
جینەتیکــی مرۆڤــی داهاتوو (ریچاردســۆن و
ســتیڤنس  ،)٢٠١٥کلۆن [ئافراندنی کۆپیەکی
دەقاودەق .و ].کردنــی بوونەوەران یان چاندنی
ئەندامی ئاژەاڵن [لــە مرۆڤدا] و تاد ،.هەمووی
پرســی قووڵی فەلســەفی لەمەڕ جۆری مرۆڤ
دروســت دەکەن .دەگەڵ تێکەڵ بوونی رێژەی
پەرەئەستێنیی مرۆڤان لە هاوپەیمانیی سیاسیدا
کــە کەڵــک لــە تەکنەلۆژیــی پێوەندیگرتنی
بــێ جەســتە وەردەگــرن ،وێدەچــێ جۆری
ناسنامەکانیش تووشــی ئاڵوگۆڕ بن .ئاکارەکان،
بڕواکان و خۆتێگەیشــتنەکان بە شــێوەیەکی
پەرەئەســتێن وەک نیشــانەی نەخۆشــی و
شێواوی ســەیر دەکرێن ،لە ناویاندا بە پێناسە
کردنــی "جۆری" نوێی مــرۆڤ (کە بە نۆرەی
خۆی هەلی ئافراندنی سیاسەتی ناسنامەی نوێ
دەڕەخسێنن).
هــەر دێتــوو ئەو لیســتە درێــژەی بگۆڕە

سەرلێشــێوێنەرانە بۆ بیری سیاسەتی ناسنامە،
یەکگرتووییــی فەلســەفی لــە مودێلــە دژە
ناســنامەکاندا دەبینێتەوە کە شکڵ ،کاریگەری،
کات یــان مــەودا وەک چەمکــی ڕێکخەر بە
خۆوە دەگرێ .فەلسەفە نوێیەکانی ماددەگەرایی
و ژیانگەرایــی هەردووکیــان ،لــە چوارچێوەی
سیاســیی خۆیاندا ،لە پێداگری لەســەر ئەوەی
کــە دەبی لەجیات ئەوەی کە هەی هاوبەشــن،
گوماندارییەکــی "پۆســت هومانیســتی"یان بۆ
دانــی ئەولەویەتــی ڕەچەڵەکناســانە بــە هەر
تایبەتمەندییەکــی مــرۆڤ وەک بوونەوەر هەیە
(وۆلف  ،)٢٠١٠گوماندارییەک لەمەڕ چەمکەکانی
ڕەسەنایەتی و ســەر بە شتێک بوون و خولیای
جەخت کردنەوە لەســەر چارەســەرە سیاسییە
دورســتکەر و پێشــکەوتنخوازەکان (بهامبــرا و
مارجی ٢٠١٠؛ کووڵ و فرۆســت ٢٠١٠؛ کانۆڵی
 .)٢٠١١ســنوورەکانی نێوان مــرۆڤ و ئاژەاڵن
(هاراوی ٢٠٠٧؛ دۆناڵدســۆن و کیملیکا ،٢٠١٤
 ،)٢٠١٦نێوان زیندوەر و بێ گیان (شارۆ )٢٠١١
و ،نێوان بەرکار و کارا (ئۆبژە و ســوبژە) (بێنێت
 )٢٠٠٩بە شــێوەیەکی بنەڕەتی گۆڕاون .پەتای
کۆڤیــد ١٩-لە هەموو کات باشــتر ئاشــکرای
کردووە ژینگە و جەستەی مرۆڤ چەند ناسکن.
بە شــێوەی جۆراوجۆر ئــەو جەختکردنەوانە لە
پرۆسە ڕەچەڵەکناسییەکاندا دەنگ دەدەنەوە ،جا
کارەکانی ئانماری مۆڵ لە مرۆڤناســیی پزیشکی
بێ ( ،)٢٠٠٢دیســان هێنانەوە گۆڕی جەســتە
وەک هێزی داینامیکی کۆمەاڵیەتی و بایۆلۆژیکی
لە داڕشــتنی بۆچوونە سیاســییەکان (پرۆتەڤی
 ،)٢٠٠٩یان بە شــیوەی ناڕاستەوخۆ ،لە ڕێگای
ئەزموونە تەکنەلۆژیکییەکانەوە بەشێکی بەرچاوی
"ناســنامە" هاوچەرخــەکان دادەڕێژی (تورکڵ
 .)٢٠١١ئەو گۆڕانە بەرچاوانە و ناتەبایانە ڕەنگبێ
وەک کۆتاییی سەردەمی سیاسەتی ناسنامە بێنە
بەرچاو .بەاڵم ،هەر ســنوورێک لە پێکهاتەکانی
ناسنامەی سیاسیدا هەبێ ،دەسەاڵتی بەردەوامی
خۆڕســکی دەســتەواژەکە ئاشــکرای دەکات
کــە کاریگەریی قووڵی پرســەکانی دەســەاڵت
و حکومەتــی ڕەوا دەگــەڵ داواکاری بۆ چارەی
خۆنووسین وێناچێ لەناو بچن.

*.https://plato.stanford.edu/entries/identity-politics/
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چەنگیز ئیلدریم
دەوڵەتمەردێکی کوردی سۆڤییەتی*
لەتیف مەمەد
و :کامران ئەمین ئاوە

کورد لە مێــژووی ئازەربایجاندا وەک یەکێک
لە دانیشــتووانی ڕەســەنی ئەوێ هەمیشــه
ڕۆڵێکــی گرینگی گێڕاوە .چەنگیــز ئیلدریم
یــەک لەوانەیە کــە لە نێو کەســایەتییه به
ناوبانگەکانی کوردی سۆڤییەتی سەدەی ٢٠دا
شوێنێکی دیاری هەبووە.
نــاوی ڕاســتەقینەی بنەماڵەیی چەنگیز،
«ســوڵتانۆف» بــوو ،بــەاڵم به پێــی داب و
نەریتــی کوردان ،ئەو بــە «چەنگیز ئیلدریم»
ناوی دەرکرد و لــه بەڵگەنامەکانیدا ،ئەو ناوە
نووسراوە.
چەنگیز ئیلدریم لە ١٠ی ژووئەنی ســاڵی
 ١٨٩٠لە ئاوایی «قوباتلی» ســەر به پارێزگای
ئەلیزابێتپۆل(گەنجه) لــە دایک بوو .چونکە
سەر بە بنەماڵەی کۆن و ئاریستۆکراتی کورد،
سوڵتانۆف لە کوردستانی قەفقاز بوو ،دەرفەتی
خوێندنی بۆ پێک هات.
باوکــی ئیلدریــم دەرفەتــی کردنەوەی
قوتابخانهی لە قوباتلی بۆ ڕەخســا و ،هەر دوو
کوڕەکانــی – چەنگیز و جەبــار-ی ڕەوانهی
ئــەوێ کــرد .چەنگیــز پــاش تەواوکردنی
قوتابخانــەی ئاوایی ،دەســتی به خوێندن لە
قوتابخانــەی ناوەنجیی شوشــه کرد و ،پاش
داخرانی ئەم قوتابخانەیە – خوێندنی ناونجیی
لە ساڵی  ١٩٠٦هەتا  ١٩٠٩لە والدی قەفقاز
(باکووری ئۆسێتیا) به ئەنجام گەیاند .چەنگیز،
الوی  ١٩ســاڵه ،بۆ سەنت پێترزبورگ چوو و
لە بەشی پیشەســازیی کانزایی ئەنیستیتۆی
پۆلیتێکنیک ،دەستی به خوێندن کرد.
لەم پێوەندییەدا ،جەبار برا گەورەکەی که
لە شوێنێکی سپایی دوکتور بوو و مووچەیەکی
باشی وەردەگرت ،یارمەتیی چەنگیزی دەدا.
له ئەنیســتیتۆی پۆلیتێکنیــک ،توانایی
و شــێلگیریی بەرچاوی چەنگیز ،ســەرنجی
پرۆفیسۆر ئی .ئیسمان و م .پاولۆفی بەرەوخۆی
ڕاکێشا و ئەوان پێشنیاریان پێکرد له زانکۆی
مێتالۆژی دەست به خوێندن بکات.
چەنگیــز ئیلدریــم پــاش تەواوکردنــی

ئەنیســتیتۆ لە مای ساڵی  ١٩١٦و وەرگرتنی
دیپلۆمــی مێتالــۆژی وەک ئەندازیــار لــە
کارخانــەی میکانیکــی «ئایــواز»ی ســەنت
پێترزبورگ (ســااڵنی  )١٩١٦-١٩١٨دەستی
به کار کرد .ئەو به پێی کار و ژیانی لەم شارە
و ،چاالکی و بهگــوڕ بوونی تایبەت به خۆی،
کەوته ناو جەرگەی ڕووداوە شۆرشگێڕانەکانی
ئەو کاته و له هێرشــی سەر کۆشکی زستانی
لە سەنت پێترزبورگ بەشداریی کرد.
چەنگیــز ئیلدریم لە ســااڵنی – ١٩١٩
 ١٩١٧دەستی به کار له کۆمیساریای خەڵکیی
نەتەوەکانی ڕووســیه کرد و بووە بەڕێوەبەری
نووسینگەی کار و باری موسڵمانەکانی رووسیه
لە ژێرچاودێریی شۆرای کۆمیسێرەکانی گەلی
کۆماری فدراتیوی سۆسیالیســتیی روسیەی
ســۆڤییەتیدا .لــە مای هەر ئەو ســاڵەدا کرا
به ســەرۆکی بەشی کۆمیســاریای کاروباری
نەتەوەکانــی یەکیەتیــی کۆمۆنــی ناوچەی
باکوور .چەنگیز ئیلدریم هەروەها ســەرۆکی
کۆڕی نیزامیی موسڵمانەکان له کۆمیساریای
نیزامیی ســەنت پێترزبورگ بوو .چ .ئیلدریم
لــە ژووئەنی ســاڵی  ،١٩١٨بــۆ یەکەم جار،
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ســکادرانی نیزامیی موسڵمانەکانی له سەنت
پێترزبــورگ و ناوچەکانی باکــوور دامەزراند.
ئەم سکادارنه پاشان بوو به بەشێک له سپای
سوور و ناوی « ئیلدریمیە›»یان لەسەر دانا.
ئیلدریم به هۆیباوەڕپێکراوی و کارامەیی
زۆری ،بــۆ شــۆرای نوێنەرانی کرێــکاران و
سەربازانی سەنت پێترزبورگ هەڵبژێردرا.
لە سەرەتای ساڵی  ١٩١٩چەنگیز گەڕاوە
بــۆ ئازەربایجــان و کرا به ئەندامی شــۆرای
فەرمانداریی گشــتیی قەرەباغ لــه کۆماری
دێموکراتیکی ئازەربایجان .خەسرۆ بەگ پاشا
بەگ سوڵتانۆف (١٠ی مای )١٩٤٧ – ١٨٧٩
ئامۆزای چەنگیز ئیلدریم ،فەرمانداری گشتیی
قەرەباغ ( )١٩١٩- ١٩٢٠بوو.
لە ئاگوســتی ســاڵی  ١٩١٩چەنگیز بوو
به یاریدەدەری ســەرۆکی بەنــدەری باکۆ و
هــاوکات بووە جێگیری ســەرۆکی بەندەری
نیزامی .هەروەها لە نێوەڕاســتەکانی ســاڵی
 ١٩١٩کرا به کارگێڕی تایبەتی وەزیری ڕێگا
و بان بــۆ کاروباری پێوەندی و ڕاگواســتنی
دەریایــی .ســاڵی  ١٩١٩به ئەمــری حیزبی
بۆلشــویکەکان لە باکــۆ ،گروپێکی بۆ ناردنی
نەوت بۆ ڕووسیه ڕێکخست .پاش جێگیربوونی
حکوومەتی ســۆڤییەتی لــە ئازەربایجان ،لە
یەکەمیــن دەوڵەتی ســۆڤییەتی کە لە ٢٨
ئاوریلــی[ ]١٩٢٠به ســەرۆکایەتیی نەریمان
نەریمانۆف دامــەزرا ،چەنگیز ئیلدریم کرا به
یەکەم کۆمیساریای گەل له کارو باری نیزامی
و دەریاییــدا(٢٨ی ئاوریلــی  ١٩٢٠هەتا ٢٦
ژووئەنی  .)١٩٢٠ئەو هێز و وزەیەکی زۆری بۆ
دروستکردنی هێزە چەکدارەکانی ئازەربایجان،
هەروەها ڕێکخراوی یەکەکانی نیزامیی میللی
ئازەربایجانی سۆڤییەتی تەرخان کرد.
ساڵی  ١٩٢٢ئەرکێکی گەلێک مەترسیدار
و ئەمەگنەناســانە ،واتــه کارگێڕیــی خاوەن
ئەوپەڕی دەسەاڵتی شــۆرای کۆمیسێرەکانی
گــەل و کۆمیتــەی بەرێوەبەریــی ناوەندی
ئازەربایجــان بۆ کۆکردنــەوەی باجی خۆراک
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به چەنگیز ســپێردرا .ئەو لەم پلەیەدا کەڵکی
لەهــەر دەرفەتێــک بۆ یاریدەدانــی خەڵکی
برسیی ناوچەی ڤۆڵگا له پارێزگای تسارتسین
[ڤۆڵگاگراد] وەرگرت...
چەنگیز ئیلدریم بەرێوەبەری ڕاستەوخۆی
دروســتکردنی هێڵی ئاســنی باکۆ – جولفا
بوو کــه بەهاری ســاڵی  ١٩٢٣بــه ئەنجام
گەیشــت .ســاڵی  ١٩٢٣چەنگیز نەخشێکی
گرینگــی هەبوو لــه دروســتکردنی هێڵی
ترامــوای ئەلکتریکیی نێوخۆی شــار له باکۆ
کــه لە فێوریهی ســاڵی  ١٩٢٤دەســتی بە
کار کرد .ئەمە یەکەمین تراموای دروســتکراو
لە یەکیەتیی ســۆفییەت هەتا ئەو کاته بوو.
ئیلدریم لە ســاڵی  ١٩٢٦بــۆ هەوەڵ جار لە
یەکیەتیی ســۆڤییەتی ،دروســتکردنی هێڵی
ئاســنیی باکۆ – ســابوونچیی ڕێبەری کرد.
دوایە کرا به جێگری شۆرای بەرزی ئابووریی
نەتەوەیی ئازەربایجان (هەتا ساڵی .)١٩٢٨
لــە ســااڵنی  ١٩٢٨ – ١٩٢٩بــوو بــه
ســەرۆکی کۆمیســاریای خهڵکیی پۆست و
تلگرافــی ئازەربایجان و هاوکات لە پەنای ئەم
کارەدا ،کۆمیســاری خاوەن دەسەاڵتی ڕەبەق
له فابریکی چنیاریی و .ئی .لێنین بوو.
لە ژانویەی ساڵی  ١٩٢٩له کۆبوونەوەی
هاوبەشی شۆرای کۆمیساری گەل و شۆرای کار
و بەرگری ،بڕیاری دروســتکردنی کارخانەی
ئاسن و پۆاڵی ماگنیتۆگۆرسک له ئۆرال درا .له
١٠ی مارس له دەوروبەری ماگنیتۆگورسک بۆ
هەوەڵین کەڕەت کرێکارانی بیناسازی ،یەکەم
بەردەکانــی بناغەیان دانــا .چەنگیز ئیلدریم
له  ٢ژانویەی ســاڵ  ١٩٣٠کرا به جێگیری
ســەرۆکی دروســتکردنی کارخانەی ئاسن و
پۆاڵی ماگنیتۆگورســک .لــە ١٦ی فێوریەی
ساڵی  ١٩٣٠به پێی پەســندکراوی کۆمیتە
ناوەندیــی حیزبــی کۆمۆنیســتی یەکیەتیی
سۆڤییەتی ،کارخانەی ماگنیتۆگورسک دەبوو
ببێته گەورەترین یەکەی پیشەیی لە جیهان
و ســااڵنه دوو میلیــۆن و نیو تۆن ئاســنی
ساڵی بیست و چوارەم
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داڕشــته بۆ واڵت بەرهەم بێنــێ .چەند ڕۆژ
پاش گەیشتنی چەنگیز بۆ شوێنی سازکردنی
کارخانەکە ،ســەرۆکەکەیان بۆ مۆسکۆ بانگ
کرد و ڕێبەریی و ئەرکی ســازکردنی کەوته
سەر شانی چەنگیز ئیلدریم.
لــە ٥ی جــوالی  ١٩٣٠شــاری
ماگنیتۆگورســک لەدایــک بــوو .لــە ژێــر
بەڵگەنامەی دروستکرانی ئەم شارە که واژۆی
چ ئیلدریم  -ی لەسەرە ،نووسراوە« :لە ڕۆژی
شــازدەیەمین کۆنگرەی حیزبی کۆمۆنیستی
یەکیەتیی ســۆڤییەتی ،لە بنــاری باکووری
کێــوی کارادیــر و به بەشــداریی  ١٤هەزار
کرێکار بناغەی ماگنیتۆگورسک دانرا».
چ .ئیلدریم پێوەندیی دۆســتانەی لەگەڵ
زۆربەی کاربەدەسته بەناوبانگەکانی دەوڵەتی
ســۆڤییەتی هەبــوو ،یــەک لــەوان س .م.
کیرۆف ،هاوڕێ ،هاوبیر و یاریدەدەری دەستی
ڕاستی ی .و .ســتالین بوو .کیرۆف لە ساڵی
 ١٩٢٦سکرتێری یەکەمی کۆمیتەی ناوچەی
لێنینگرادی حیزبی کۆمۆنیســتی یەکیەتیی
ســۆڤییەتی و کۆمیتەی شاری و نووسینگەی
باکووری ڕۆژئاوای کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی
کۆمۆنیستی یەکیەتیی سۆڤییەتی و ،هاوکات
لە ساڵی  ١٩٣٤سکرتێری کۆمیتەی ناوەندیی
حیزبی کۆمۆنیســتی ســۆڤییەتی و ئەندامی
کۆمیتەی ناوەندیی بەرێوەبەری سەرانسەری
ڕووســیه و کۆمیتەی ناوەندیی بەرێوەبەریی
یەکیەتی کۆمارەکانی سۆڤییەتی سۆسیالیستی
بوو.
چ .ئیلدریم لە ماگنیتۆگورسکەوە تلێگرافی
بۆ کیرۆف نارد:

«میرۆنیچ  -ی خۆشەویست!
کوردێک لــە ئاســیاوە ڕادەگەیەنێ.
پلەی گەرما لەو ساختومانە گەورەیەی
کــە دروســتی دەکــەن٢٣ – ٢٥ ،
پلەی ژێر ســفرە .خۆڕاگریی کورد لە
سیستمی هەڵسەنگاندنی  ٥پلەیی لە

نێوان  ٤هەتا – ٥ە .پێدانی خۆراک
ڕێکنەخراوە .ئاپارتمانێک نییه .جارێ
لــه هۆتێل دەژین ئەویش لە حالێکدا
[]١
»...
چەنگیز ئیلدریم لە بەرەبەری پشــووی یەکی
مای  ١٩٣٠به س .م .کیرۆف ڕادەگەیەنێ:

میرۆنیچــی خۆشەویســت! ئــەوە ٢
مانگــە دێڕێک نووســین لــە تۆوە
نەگەیشــتووەته من .چەندە ناخۆشه
کاتێــک کــوردە وێڵکراوەکانــی
گۆشەیەکی سەهۆڵبەستووی ئۆرال به
بێ چاودێری بمێننــەوە و ،ئاوا لەبیر
بچنــەوە .بێگومان ،تۆ ئــەم هەڵەیە
ڕاســت دەکەیەوە  ...ســاوم بۆ ماریا
[]٢
لوۆوا هەیە .چەنگیزی تۆ
لە  ١٤ژووەنی ساڵی  ١٩٣٠چەنگیز ئیلدریم بۆ
گ .ک .ئۆرژۆنیکیدزە سەرۆکی تازەی شۆرای
ســەرووی ئابووریی یەکیەتیــی کۆمارەکانی
سۆڤییەتی سۆسیالیستی ئاوا دەنووسێ:

هاوڕێی خۆشەویست سێرگۆ! لە ڕۆژی
هاتنم بۆ ئۆرال هەتا ئێســتا دوو جار
سەردانی مۆسکۆم کردووە ...
هەتا ئێســتا تەنیا یەک لە دەی ئەو
سەرنجەی دراوەتە دنێپرۆپیترۆسک به
ئێمە ئاسیاییەکان دراوە کە خەریکی
دروستکردنی «ماگنیتۆگورسک» ین!
ئەمــە بــە تەواوەتی بــه پێچەوانەی
ســازکردنی دنێپــرە .ئــەوێ ڕەنگی
میکانیزاســیۆن و زۆر و زەبەنیی پێوە
دیــار و لێرە الی ئێمە ،هەموو شــت
ڕەنگو ڕووی مووزەی به خۆوە گرتووە،
و تەنیا پیشهســازیی دەستیی وەک
پێنزا ،وۆلوگدا و هتــد هەتا نزیکەی
کوردســتان وەبەرچــاو دەکــەوێ(و
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بێجگە لە گوێدرێژەکان شــتێک بۆ
ترانســپۆرت نییــه)»  ...چەنگیزی تۆ
[]٣
١٤ی جوالی ساڵی ١٩٣٠
ماگنیتۆگورسک لە زۆر بوارەوە به شتومەکی
بیانی بەسترابووە ،شــتەکان هەر نەهاتبوون
و هێنانیــان وەدرەنگی کەوتبــوو .هەر لەبەر
ئــەوەش ،دەوڵەتــی ســۆڤییەتی چەنگیــز
ئیلدریمی به دەسەاڵتێکی زۆرەوە بۆ ئەمریکا
نارد .ســێرگۆ ئورژونیکیدزە پێی گوت« :ئێمە
جــارێ لە ئەمریــکا بالوێزخانەمــان نییه .تۆ
باڵوێزی تایبەتی و خاوەن دەستەاڵتی ڕەبەقی
ماگنیتۆگورسکی».
بنکەی کۆمپانیای»مەک کی» له کلیولەند
بوو ،لەم کاتەدا واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا
لــە دەورانــی دابەزینــی ئابووریــی قەیرانی
ماڵیدا بوو .چەنگیزیش هەوڵی دا لە وتووێژە
دژوارەکــەی خۆی لەگــەڵ کۆمپانیاکان ئەم
دەرفەتە بقۆزێتەوە.
لــە ســاڵی  ،١٩٣١چەنگیــز ئیلدریم به
پێی ئەمــری دەوڵەتی یەکیەتیی کۆمارەکانی
سۆڤییەتی سۆسیالیستی سەردانی شارەکانی
بێرلین و هامبورگ لە ئاڵمانی کرد و پاشان بۆ
وتووێژ لەگەڵ کۆمپانیای»مەک کی» سەردانی
کلیولەندی لــه واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا
کرد ،هەروەهــا له شــارەکانی «دیترۆیت» و
«دیربۆرن»یــش بوو .چ .ئیلدریــم لە  ٢٠ی
ئاگوستی ساڵی  ١٩٣١لە واڵتە یەکگرتوەکانی
ئەمریکاوە بۆ گ .ک .ئۆرژۆنیکدزەی نووسی:

«هاوڕێــی خۆشەویســت ســێرگۆ!
ڕووکردنــی مــن لە تۆ نــەک لەبەر
کــورد بــوون و شــوێنگریی ڕێگای
بــاب و پاپیرانمە کە وەکوو عادەتێک
هەمیشە -ئێستاشــی لەگەڵ بێ -بۆ
هەرچەشنه پرســیارێک ڕوو لە هەرە
بە تەمەنترین کەس دەکەن .ئێستاش
وا دێته بەرچاو کە گەورەکان سەریان
 334گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 63

به هێندێک کارەوە قاڵه و بۆ کێشــه
نە زۆرگرینگەکانیش بنکهی تایبەتی
هەیــه .بــە لەبەرچاوگرتنی ئەمە من
دەبێ هەتا ڕادەیــەک لەگەڵ خزمو
کەسەکانم جیاوازییم بێ ،لە سەرەتادا
ڕوو لە تۆ دەکەم که بەرپرسی یەکەمی
منی و ئەگەر ئێســتا ناچار بووم بەم
نامەیە بتخەمە زەحمەت ،باوەڕت بێ
تەنیا لەبەر ئەوەیه کە هیچ ڕێگایەکی
دیکەم بۆ نەماوە و واڵمێکی شــیاوم
وەرنەگرتووەتەوە ،ئێستاش به ئەرکی
[]٤
خۆم دەزانم ڕوو لە تۆ بکەم ...
چ .ئیلدریم لە نامەیەکدا بۆ سیموشکین ئا .د
یاریدەدەری کۆمیساریای گەل بۆ پیشەسازیی
قورس ،کە دۆســتی دێرینی خۆی لە باکۆ و
کارمەندی پێشووی بەشــی سیاسیی سپای
سوور بوو ،نووسیویە:

«  ..مــن ئیتر بــه ئینگلیزی قســە
دەکــەم ،بزانــه کاری دونیا به کوێ
گەیشــتووە؟ کوردیش به ئینگلیزی
[]٥
قسە دەکات»...
کورد به پێــی لێکدانەوەی لێکۆڵێنەر
و نەتەوەناســەکان لە باری فێربوونی
چەنــد زمان لــه ئاســیای ڕۆژئاوادا
باشــترینەکانن .چەنگیــز ئیلدریــم
بێجگــە لە زمانــی زگماکی کوردی،
شــارەزاییەکی باشــی له زمانەکانی
ئازەربایجانــی ،تورکــی ،ئەرمەنی و
[]٦
ڕووسی هەبوو.
یەکیەتیی بازرگانانی کلیولەند کە ئەندامەکانی
ئەستیرەکانی ئاسمانی ئابووریی ئەمریکا وەکو
راکفلێر ،مــۆرگان ،دوپۆن و هتــد بوون ،چ.
ئیلدریمیان بۆ کلوبەکەی خۆیان بانگهێشــت
کــرد ،لــەو شــوێنە پێشــوازییەکی باش له
گوتارەکەی کرا .چ ،ئیلدریم بۆ هەر شوێنێک
ساڵی بیست و چوارەم
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دەچوو ،به هۆی گەرموگوڕیی خۆی ،دۆســت
و هاودڵــی زۆری پەیدا دەکــرد ،یەک لەوان
هونەرمەنــدی ئەمریکی ،رۆلف ســتۆل بوو،
که ئەرکی کێشــانی پۆرتــرەی چ .ئیلدریمی
وەئەستۆ گرتبوو.
چەنگیز ئیلدریم لە ژانویەی ساڵی ١٩٣٢
لە ئەمریکاوە گەڕایەوە .پاشــان ســەفەرێکی
دیکــەی بۆ واڵتــە یەکگرتوەکانــی ئەمریکا
(نیویۆرک ،شــیکاگۆ ،کلیولەنــد ،پیتزبورگ،
دیترۆیت) کرد.
چەنگیــز ئیلدریــم یەکــەم کــەس لە
دانیشــتووانی خۆجێیــی ئازەربایجان بوو که
نیشانی سوپایی ئەستێرەی سووری پێ درا.
ســالێ  ١٩٣٤پــاش تەواوکردنــی
ســەرکەوتووانەی بینــای ماگنیتۆگۆرســک،
دەوڵەتی یەکیەتیی کۆمارەکانی ســۆڤییەتی
سۆسیالیستی(لە نێوان ساالنی )١٩٣٤-١٩٣٧
چ .ئیلدریمی بۆ دروستکردنی کارخانەی ئاسن
و پۆاڵی کریوۆرۆژسک نارد.
له ١٧ی جوالی ساڵی  ١٩٣٧ڕێکخراوی
کۆمیســاریای گەل لە کاروبــاری نێوخۆیی
دنیپرۆپێتۆفســک چەنگیــز ئیلدریمی گرت
ی بۆ ســازکرد ،لەســەر
و دۆســیەی جینای 
بەرگی پووشــەی دۆســیەی جینایی ،مۆری
«بۆ هەمیشە پارێزراو بمێنێتەوە»ی لێدرابوو.
تاوانی پێوەندی لەگەڵ بەشدارانی «پیالنێکی
«ئاشکرابووی دژ به شۆڕش لە باکۆ»ی درابووە
پاڵ و به پێی»مــادەی تێکدەری ،وێرانکاری»
بــۆ قەومانــی ڕووداو و ســووتمان لە کاتی
دروستکردنی ماگنیتۆگۆرسک ،بە سیخوڕی
بــۆ ئەمریــکا تاوانبار کرابــوو ،گوایە لە کاتی
بوونی لە ئەمریکا «ڕێکخراوی ئاسایشی بیانی
کردوویە بــە کرێگرتەی خــۆی») .هەروەها
«ئامــاژە» به دۆســتایەتیی نزیکی لەگەڵ گ.
ک .ئۆرژۆنیکیدزە و س .م .کیرۆفیش کرابوو.
لێپرســینەوە لــە دنێپرۆپیترۆفســک و
باکۆ( ژووری تاکەکەســیی بەندیخانەی بایل)
بەڕێــوە دەچوو و لــە نێو لێپرســینەوەکاندا

زۆرجار به واگۆنێکی لە چەشــنی قەفەس لە
دنێپرۆپیترۆفسکەوە بو باکۆیان بردبوو ،لەوێ
لە شــوێنێک رایاندەگرت ،دوایــی دەیانبردە
مۆســکۆ (بەندیخانەی لیفۆریۆ) و دیســان بۆ
باکۆیــان دەهێناوە ،ئــەو کارە چەندین جار
ئەنجام درا .لە دواییدا ئەویان به سامناکترین
بەندیخانەی ڕووسیە – پەرستنگەی پێشووی
ســوخانۆف برد .لەوێ ئەویان بــه توندترین
سزا – گوللـــهباران مەحکووم کرد .به خز م
و کەســەکانیان گوتبوو که چەنگیز ئیلدریم
ک
به  ١٠ساڵ زیندان له ئوردووگایەکی تەری 
و بێ هەبوونی مافی نامهنووســین مەحکووم
کــراوە .لــە ســەرەتای شــەری گــەورەی
نیشــتمانی ،ئەویان به ناوی « دوژمنی گەل»
گوللـهباران کرد...
پەراوێزەکان
[ ]١پالۆنسکی ،لێو .چەنگیز ئیلدریم ،باکۆ ،١٩٨٦ ،الپەرەی ٢٣٢
[ ]٢هەر ئەو سەرچاوەیە ،الپەرەی ٢٤٠-٢٤١
[ ]٣هەر ئەو سەرچاوەیە ،الپەرەی ٢٤٦-٢٤٧
[ ]٤هەر ئەو سەرچاوەیە ،الپەرەی ٢٧٣ -٢٧٤
[ ]٥هەر ئەو سەرچاوەیە ،الپەرەی ٢٧٥-٢٧٦
[ ]٦هەر ئەو سەرچاوەیە ،الپەرەی ٩

سەرچاوەکان
 .١کیتیبلی م .چەنگیز ئیلدریم ،باکۆ١٩٦٤ ،
 .٢کۆمیسێر ئیلدریم .دەزگای چاپی بابەتی سیاسی ،مسکۆ١٩٦٩ ،
 .٣لێو پالۆنسکی ،چەنگیز ئیلدریم ،باکۆ١٩٨٦ ،
*. http://kurdist.ru/2011/09/01/%D1%87%D0%
B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0
%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%80%D
1%8B%D0%BC%D0%BA%D1%83%D1%80%
D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
%D1%81%D0%BA/
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متنمندکردن حاکمیت اتنو  -مذهبی ،تاریخ ،اتنیسیتە و
ناسیونالیسم در کتب درسی فارسی-اسالمی*
د .کمال سلیمانی ،داود عثمانزادە
مترجم :نشمیل کمالی

مرا مزن که چرا آواز میخوانم ،من کوردم،
اجداد من عشقشــان را ،دردهايشان را،
مبارزاتشــان را و بودنشان را در آوازها
و سرودهایشــان بــرای من بــه يادگار
گذاشــتهاند .من بايد بخوانــم و تو بايد
بشنوی( .فرزاد کمانگر [معلم اعدام شده
کورد] ،نامهای به زندانبان)

آنها و دانش زمینهای که از آنها به دســت
میآید ،چگونه نکات آشــکار تفسیری را ارائه
میدهد ،بنیان خطوط تقسیمکنندە اتنوزبانی
ســاختاری را روشن میکند و نشان میدهد
که اســامگرایی به عنوان منطــق کراندار
حاکم بر کتابهای درسی ،به این نظریههای
نژادی و تاریخنگاریها استحکام میبخشد .در
چنــد جای این مطالعه ،نظــرات و تجربیات
تعــدادی از معلمان کورد را که توانســتیم با
آنها مصاحبههــای عمیقی انجام دهیم ،مورد
بحث و بررسی قرار دادەایم.

مــا اصالتــاً آریایــی هســتیم و زبان ما
[فارسی] است .من همیشه به شاگردانم
میگویــم ...آذری ،بلوچی ،کردی و لری
زبان شــما نیست ،بلکه گویش شماست.
 ...اگر به زبان دیگری صحبت میکنید،
پس ایرانی نیستید .زبان [فارسی] و نژاد
آریایی وجه اشتراک ماست( .یک استاد
دانشگاه ایرانی ،به نقل از صالح،٢٠١٣ ،
ص )١٢٩

کلید واژهها
اتنیسیتە ،اسالم ،زبان ،غیر فارسها ،فارسها،
کتابهای درسی

ایجاد هژمونی ملی اغلب مستلزم هژمونی
زبان اســت( .مایکل بیلیگ ،ناسیونالیسم
روزانە)

چکیدە
این مقاله مطالعەای اســت در خصوص کتب
درســی جمهوری اســامی ایران کالس اول
تا دوازدهم .این نوشــتە به بررســی مسائلی
مانند زبان ،نژاد ،اتنیســیتە و ناسیونالیســم
مذهبــی در کتابهــای درســی میپردازد
تا روشــن ســازد کە چگونە دولت در ایران
بــرای فارسی-شــیعیکردن جامعە از طریق
سیستم آموزشی سخت در تالش است .کتب
رســمی درسی ،جامعه حاکم (فارسها) را به
عنوان تنها کنشگر و عامل در تاریخ ایران به
ت
تصویر میکشــند .دولت ارائە هر گونە روای 
جایگزین (غیر رسمی) خارج از این چارچوب
را خیانت بە کشور میداند .این مقالە ،مطالعه
عمیقی اســت که نشــان میدهد کتابهای
درســی تالیف شــدە دولت ایــران ،جایگاه

مقدمە
به طور کلی ،هدف «آموزش ملی» تبدیل یک
کودک بیطرف و عاری از تعصب به یک سوژە
ملی مطلوب از طریق قرار دادن او در مدارس
و در معــرض زبان ،ادبیات و تاریخ رســمی
ملتی اســت کە ادعای رســمی بودن بە آن
اطالق شدە است (رجوع کنید به آلتوسر،1971 ،
صفحات  .)127-193رسالت و ماموریت مدارس
دولتی ،القــای «هویت ملی» مورد نظر دولت
در کــودکان از طریق شناســاندن «قهرمانان
ملــی» ،بزرگداشــت غیــرارادی «رویدادهای
ملی» ،خواندن ســرودهای ملی و مشــاهدە
آداب و رســوم «برافراشتن روزانە پرچم ملی»
است( .بیلیگ1995 ،؛ گوتک .)1997 ،مدارس به
عنوان حامل و انتقال دهندە «حقیقت تاریخی
و روایتهای ناسیونالیســتی» برساخته عمل
میکنند (نوزاکی.)2006 ،
در ایــران نهادهایــی که «امــر ملی» و
«گذشــته و تاریخ ملت» را مطابق میل خود
تعریف کردە و به آن مشــروعیت میبخشند،
دولــت اســامگرای کنونی و ســازوارەها و
حامیان اتنیکی-مذهبی آن هستند .بنابراین،
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کتابهای درســی در ایران میتوانند مطالب
بســیار خوبی را بــرای مطالعه و تحقیق این
نکتــە در اختیــار ما قرار دهنــد کە چگونە
اتنیک-ملت حاکم تاریخ «ملی» خود را روایت
میکند ،ســلطە و حق حاکمیــت را تعریف
کردە و سلســله مراتب اتنیکی و زبانی را بر
طبق منافع خود بە وجود میآورد .تحقیقات
قابل توجهی در مورد کتابهای درسی ایران
انجام شدە اســت ،اما این تحقیقات اغلب بر
زبان یا جنسیت تمرکز کردەاند ،بدون اینکه
در اســاس «ملت» را مســئلە اصلی تحقیق
خود کنند (رجوع کنید به علیپور و علیپور2016 ،؛
غرباوی و موســوی2012 ،؛ هــال2014 ،؛ هیگینز و
شــعار غفاری1991 ،؛ الهه و سیف اللهی2012 ،؛ رام،
 .)2000ایــن مقاله برخالف ســایر مطالعات

قبلی ،به بررسی مسائل زبان ،نژاد ،اتنیسیتە
و مذهــب و آمیختگی آنها با ناسیونالیســم
میپــردازد تــا نشــان دهد چگونــە دولت
ب اتنیکی-زبانی و مذهبی را برای
سلسلهمرات 
شیعی-فارســیکردن جامعــە از طریق نظام
آموزشیاش ،ایجاد کردە و تداوم میدهد.
بررســی کتابهای درسی رسمی (و تنها
گزینە موجود) کە برای آموزش دوازدە کالسە
در دسترســند چند موضوع خاص را نشــان
میدهد کە در بیشتر کشــورهای خاورمیانه
مشابە آن دیدە میشود .در این منطقه ،دولتها
تنها مرجع تالیف و تعیین محتوای کتابهای
درسی هستند .دولت در انجام این کار روایت
واحدی از «گذشــته» خیالــی و مطلوب خود
ارائه میکند تا تنوع اتنیکی و مذهبی جامعە
مربوطــه را پنهــان و کمرنگ کنــد ،حافظه
تاریخی مــورد نیاز خــود را قالبریزی کند
و دالها و نشــانەهای فرهنگی جوامع تحت
سلطه را پاک کند (نگاه کنید به اصغرزاده2007 ،
صــص  .)160-150در ایران ،وضعیت سیاســی
موجود «فعــاالن زبانهای ایرانی [غیرفارس]
را در موقعیتی آســیبپذیر قرار داده اســت،
زیرا اســتداللهای آنها [بــرای آموزش چند
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زبانه] بهعنوان تمایــات جداییطلبانه تلقی
میشــود» (کالن ،2016 ،ص  .)7کتب رســمی
درســی ،جامعه حاکم (فارس-شیعیان) را به
عنوان تنها عامالن تاریخ به تصویر میکشند.
دولتها روایتهای جایگزین (غیر رسمی) از
تاریــخ را خیانت میدانند .بنابراین ،بررســی
عمیق این کتابهای درسی ،جایگاه و دانش
زمینهای بهدســتآمده از این کتابها ،نکات
تفســیری آشکاری را ارائه میکنند و شالوده
سلســلهمراتب ســاختاری اتنیکــی زبانی و
مذهبی در ایران را روشن میکنند.
در ایــران ،جوامع غیرفــارس نمیتوانند
روایــت حاکمیت از «امر ملــی» ،امر تاریخی
یا امر دینی را زیر ســؤال ببرند ،در حالی کە
میبینند کتابهای درســی بە جهت نژادی
و راسیســتی کردن «گذشــته» و حال ،برای
زیر ســوال بردن موجودیت آن جوامع نوشته
شــدهاند« .در واقع ،سیستم آموزشی محیطی
از آپارتایــد و جدایی را ایجاد میکند که در
آن یــک اتنیک برای برخورداری و در اختیار
داشتن همه منابع اقتصادی و آموزشی کشور
برگزیدە میشود ،در حالی که بقیه اتنیکها
به عنوان منحرف ،خارجی و بیگانه بە حاشیە
راندە میشــوند» (اصغرزاده ،1386 ،ص.)165 . .
از ایــن رو ،این به اصطــاح «آموزش ملی»
در ایــران ،برابری در قــدرت و برخوردای و
اشــتراک منابع را نابود میکند و همزیستی
آینــده جامعە را به خطر میاندازد .این مورد
از آنجا درست و معتبر است که دستیابی به
«برابری کامل نه تنها یک حق اساسی گروهی
اســت ،بلکه یک نیاز اساسی انسان است که
هیچ گروه اتنیکی به میل خود از آن دســت
برنمیدارد( ».یفتاچل ،2006 ،ص .)95
دولت پهلوی (« )1979-1925سیاســت
یــک زبان واحــد برای یک ملــت متحد» را
اجــرا کرد که پس از ســال  1979توســط
دولت اســامگرا ادامه یافت (رام .)2000 ،این
سیاســت هموارە «دســت نخورده باقی ماند
ساڵی بیست و چوارەم
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و گویشــوران [دیگر] زبانها هیچگاه آزادی
زبانی بیشتری را تجربه نکردند» (کالن،٢٠١٦ ،
ص .)٥.بررسی کتب درسی جمهوری اسالمی
ایران نشان میدهد کە سیاستهای آموزشی
دولت پهلوی تا حد زیــادی در این کتابها
ادامە یافتە اســت .جمهوری اسالمی ایران و
اتنو-ملت حاکم در هر عرصهای از زندگی ،از
امتیاز دادن و برجســتە کردن هویت فارسی
به عنــوان «هویت ملی» اجتنــاب نمیکنند.
کتب درســی دولت اسالمی هویت فارسی را
به عنوان یک هویــت ملی بیوقفه و همگن
در درازای تاریخ تبلیغ میکند و ادعا میکند
کــه این هویــت در طول هزاران ســال و تا
بە امروز تدوام داشــتە اســت .شــاید تفاوت
عمده آنها با کتب درســی دوران پهلوی در
این باشــد کە کتب دوران جمهوری اسالمی
بیشتر فارسیگرایی را با اسالم شیعی آمیختە
کردە و بیشتر مردساالری مذهبی را طبیعی
جلــوە دادە اســت .در حکومــت جمهوری
اسالمی ایران ،درســت مانند دوران پهلوی،
ت زبانــی غیرفارسها حالتی
هر گونــە فعالی 
مذمــوم و تکفیرگونە یافتە اســت .همانطور
که محقق ایرانی امیر کالن نشــان میدهد،
«به دلیل محدودیتهای سیاســی ،مطالعات
تجربی کمی در مورد چندزبانگی و تجربیات
دانشآموزان دو یــا چندزبانه در ایران انجام
شده است» (کالن ،1395 ،ص .)6
مقاله ما تالشــی برای بحث و بررسی در
مورد این تجربه چند زبانگی اســت .مطالعه
ما فقط بر کتابهای درســی که در مدارس
ایران تدریس میشــود تمرکز کردە است و
گهگاه به نظــرات و تجربیات برخی معلمان
کورد اشــاره کردەایم .از سال  2019بە بعد،
ما مصاحبههای زیــادی با معلمان بە صورت
رو در رو ،از طریــق اســکایپ ،واتــساپ و
ســایر وســایل ارتباطی انجــام داده و هر از
چندگاهی از برخی از این مصاحبهها در مقاله
خــود بهرە بردەایم .ما به طــور انحصاری بە

تجربیات جمعی کوردها پرداختەایم زیرا تنها
توانســتەایم با سهولت نســبی ،مصاحبههای
عمیق و پر جزئیاتی بــا معلمان کورد انجام
دهیــم .برخی از مصاحبهشــوندگان ما برای
دههها در کردستان تدریس کردهاند  -جایی
کــه دانشآموزان عمدتاً چند زبانه هســتند.
مصاحبههای ما ممکن است برای دستیابی به
درکی بهتر و قویتر از این نکتە حیاتی باشد
[]١
کە چگونە در ایران ترتیبات دیگلوســیک
استعماری بە صورتی نظاممند در تالش برای
ریشهکن کردن هر زبانی غیر از زبان فارسی
است.
به دلیــل مقاومــت سیاســی-فرهنگی
کوردها ،تقریباً همه مدارس کردســتان یک
دیگلوسیای دوزبانه را تجربه میکنند که در
آن فارســی زبان تحمیل شدە از سوی دولت
است و کوردی زبان مادری است که در معرض
مقررات و محدودیتهای سختگیرانه است،
از حمایت آموزشی محروم شده و به گونهای
به تصویر کشــیده میشود که گویی بە علت
ضعف خود علت توســعه نیافتگی آکادمیک
خود اســت نە اینکە دریــغ کردن حمایت و
مانع تراشی باعث این عدم توسعە آکادمیک
شــدە است .این نشــاندهندە سلسله مراتب
سختگیرانهای است که در حوزه زبانی اعمال
میشــود .برای مطالعه حاضــر ،ما  25کتاب
درســی پایه اول تا دوازدهم را در موضوعاتی
مانند فارســی ( 12کتاب ،پایههای ،)1-١٢
آموزش علــوم اجتماعی (تعلیمات اجتماعی،
 7کتاب ،پایه های  3تا  ،)9جامعهشناســی
( 3کتاب ،پایههای  )9-12و تاریخ ( 3کتاب،
پایەهای  )9-12را بە دقت بررسی کردهایم.
مطالعه به شــرح زیر انجام شــدە است.
بخش  2بــه بحث در مورد زبان و سلســله
مراتــب زبانــی در قانون اساســی جمهوری
اســامی ایــران و اینکە چگونــە کتابهای
درســی این سلســله مراتب زبانی مصرح در
قانون اساسی را بازتولید میکنند ،میپردازد.
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بخش  3شکلگیری موضوعات ملی فارسی-
شــیعی را از طریق سیســتمهای آموزشــی
تحلیــل میکنــد و بخــش  4آریایی گرایی
اسالمی-فارسی را بە بحث میگذارد.
فارسی :زبان برتر قدرت
در اکتبر  ،2019علــی ذوالعلم ،معاون وزیر
آمــوزش و پرورش ایران در مصاحبهای اعالم
کــرد که «آموزش فارســی بــا چالش جدی
مواجه است [زیرا]  50درصد از دانشآموزان
مدارس ما دو زبانه هســتند» )١(.او اصافە کرد
کە برخــی از دانشآموزان تا کالس ششــم
نمیتوانند فارسی صحبت کنند )٢(.اکثر مردم
ایران گویشور بومی زبان فارسی نیستند ،زیرا
 5تــا  10درصــد را میتوان بــه  50درصد
نقل-شــدە در باال اضافه کرد ،زیرا بسیاری از
والدین از برقــراری ارتباط به زبان مادری با
فرزندان خود اجتنــاب میکنند .این والدین
تصــور میکنند که برقــراری ارتباط به زبان
مادری با فرزندانشــان میتواند مانع پیشرفت
آنها در آیندە شود .یا اینکە لهجه غیرفارسی
فرزندانشــان میتواند آنها را در مدارس و یا
در کل «جامعه» ســوژە تمســخر قرار دهد.
همانطــور کــه ایرانپــژوه معاصــر ،علیرضا
اصغــرزاده میگوید از نظــر فارسها «ایرانی
واقعی» کسی است که به زبان [فارسی] بدون
لهجه صحبت میکند  -فارسی تهرانی لهجه
استاندارد است  -و بە همین دلیل مدام اقدام
بە تمسخر ،دست انداختن و تحقیر گویشوران
زبانهای دیگر ماننــد آذری ،عربی ،بلوچی،
کوردی و ترکمنــی میکنند (اصغرزاده،1386 ،
ص .)134
زبانهای غیررسمی مانند عربی ،بلوچی،
لری ،گیلکی ،کوردی و ترکی زبانهای مادری
حداقل نیمی از جامعە را تشــکیل میدهند
(کالن ،1395 ،ص  .)4بیش از  70زبان مختلف
در ایــران وجــود دارد (کالن .)2016 ،ارقــام
سرشماریهای رسمی ایران بسیار سیاسی و
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غیر قابل اعتماد اســت .دولــت معاصر ایران
انحصــار مطلــق دادههای سرشــماری را در
اختیار داشــته و به طور معمول ارقام واقعی
مربوط به زبان و تنوع اتنیکی را دســتکاری
میکند .فقدان ارقام رســمی معتبر در مورد
ترکیــب اتنیکی ایران ،چالــش مهمی برای
مطالعات مربوط بــە تنوع اتنیکی ،مذهبی و
زبانی جمعیت اســت .دولت مدیریت انتشار
اطالعــات در این زمینه را بر عهده دارد .این
موضوع در ایران معاصر از زمانی شــروع شد
که ناسیونالیســم فارسی بر انکار این حقیقت
اساسی بنیان نهادە شــد که ایران نە فارس
یا فارسی بلکه هموارە موزاییکی از گروههای
اتنیکی ،زبانی و مذهبی متنوع بودە است .هر
گــروه دارای تاریخ ،فرهنگ ،زبان ،ارزشهای
مذهبی و ســنتهای خاص خود است (کیا،
 ،1998ص .)9
اصل  15قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،فارسی را «زبان مشترک همه ایرانیان»
اعالم کــرده و تصریح میکند «کلیه اســناد
و مکاتبــات رســمی بایــد به زبان فارســی
باشــد» )3( .این اصل تنها بعد از آنکە ســایر
زبانها را بە زبانهای محلی و اتنیکی تقلیل
داد ،ادامە میدهد کە «زبانهای غیر فارســی
را میتوان در کنار زبان فارسی در مطبوعات
و رسانهها و آموزش به کار برد )4( ».این مقررە
قانون اساسی یک ترتیب زبانی استعماری در
داخل مرزهای جمهوری اسالمی ایران ایجاد
میکند که بر اســاس آن فارسی یعنی زبان
اتنیک غالب« ،زبان مشــترک همه ایرانیان»
اســت صرف نظر از اینکه زبان مادری واقعی
آن مردم چیســت یا اینکە آیا فارســی را به
عنوان زبان مشترک خود میپذیرند یا نە.
همین این به اصطالح «زبانهای محلی»
هــم کە به طرزی مبهــم و دوپهلو در قانون
اساســی بە رسمیت شــناخته شده است ،بە
تفاســیر مختلفی از ســوی دولت ،گروهها و
محافل فارســیگرا و ایرانشــهری دامن زدە
ساڵی بیست و چوارەم
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است .به لطف شرایط اجتماعی سیاسی پس از
انقالب سال  ،1979ناسیونالیستهای فارس
بە طور موقت هژمونی مطلق خود را از دست
داده بودنــد و بنابراین نمیتوانســتند وجود
زبانهای دیگر را به طــور کامل انکار کنند.
اما نويســندگان ناسیونالیست قانون اساسی
جديد اسالمی ،موفق شــدند همه زبانهای
غيرفارســی ایران را به حالتی آستانەای بين
هســتی و نيستی تقلیل دهند .قانون اساسی
نه تنها دولــت را بە عنوان متولی از آموزش
زبانهای غیر از فارســی معاف میکند ،بلکه
آمــوزش آن زبانها را نیز بــه کلی مبهم و
رازآلود میگرداند :در این قانون معلوم نیست
کجا به زبانهای غیرفارســی تکلم میشود،
گویشــوران آن کیستند ،و اجرای آن چگونە
اســت .عدم صراحتها و بیدقتیهای عمدی
ایــن قوانین ،غیرفارسها را بیش از پیش در
طلب خواســتەهای زبانی خــود ناتوان کرده
اســت .به همین دلیل اســت کــه علیرغم
گذشت چهار دهه از نوشــتن قانون اساسی
فوق ،غیرفارسهــا از یافتن مبنــای قانونی
روشــنی بــرای پیگیری حقــوق زبانی خود
ناکام ماندەانــد .این ناتوانی هنگام مواجهه با
دانشــگاهیان فارس سرسپردە بە دولت بدتر
میشــود« :هنگامی که نخبگان دانشگاهی و
فکری غالب در ایران با خواســتەهای رسا و
روزافزون هویتهای اتنیکی مواجه میشوند...
اغلب با ترس و هشدار واکنش نشان میدهند»
(الینگ ،2013 ،ص .)2
پــس از گذشــت بیــش از  40ســال،
دســتورالعمل «زبانهــای محلــی در کنار
فارســی» همانطور که در قانون اساسی اتنو-
تئوکراتیک وعده داده شده است ،هنوز محقق
نشده است .عبارت «آموزش زبانهای محلی»
به روشهای بیشماری تفسیر شده است که
یکی از آنها کە با اجماع ناسیونالیســتهای
فــارس همراه اســت از این قرار اســت که
مجوز آموزش زبانهای غیرفارسی محدود به

سازمانهای خصوصی و انفرادی است .تفسیر
جامعه حاکم از اصل  15این است که دولت
میتواند مجوز آمــوزش «زبانهای محلی» را
در خارج از مدرسه و نظام آموزش و پرورش
بدهد .جامعە دانشگاهی فارسی سرسختانه با
هر نوع آموزش به هر زبان مادری غیرفارسی
)٥(.
مبارزه می کند
زبان قانون اساســی جمهوری اســامی
ایران  -که بە ناسیونالیسم فارسی مشروعیت
میبخشــد -متناقض و اســتعماری اســت.
متناقض و دوپهلو است زیرا این قانون برتری
و امتیــاز هرگونە «زبان ،نژاد و رنگپوســت»
را نفــی میکند (مــاده  )19و در عین حال
فارســی را تنها زبان رسمی و زبان سراسری
و مشــترک ایران میداند (ماده  .)15گذشته
از امتیاز دادن به زبان فارسی ،قانون اساسی
به مسلمانان شیعه بر بقیه مردم ،برتری ابدی
میدهد .برتری و رجحان اســام شــیعی در
اصل  12قانون اساســی رسمیت یافته است
که میگوید « :دین رســمی ایران ،اســام و
مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل
()٦
الی االبد غیر قابل تغییر است».
زبان استعماری قانون اساسی در اصل ١٩
آشکار میشــود ،آنجا که قومیت (قوم) را با
قبیله[]2گرایی یکسان میداند« :مردم ایران از
هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی
برخوردارند و رنــگ ،نژاد ،زبان و مانند اینها
ســبب امتیاز نخواهد بود )7(».این اصل زبان
فارسی را بهعنوان یک زبان بینظیر[ ]3ـ کام ً
ال
متمایز از بقیه میشناســاند .قانون اساســی
جمهوری اســامی ایران با مســتثنی کردن
زبــان فارســی از بقیە «زبانهــای گروههای
اتنیکی و قبیلەای» بار دیگر بر جایگاه ویژه و
متمایز فارسی و گویشوران آن تأکید میکند.
بنابرایــن ،فارسهــا نماینده ملــت واقعی یا
هســته اصلی آن هستند ،زیرا زبان فارسی و
گویشــوران آن (یعنی فارسها) غیراتنیکی و
غیر قبیلهای شناخته میشوند .قانون اساسی
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جمهوری اسالمی ایران با اتنیکزدایی از زبان
اتنیــک حاکم ،موقعیت فرازبانی به فارســی
اعطا میکند و گویشــوران سایر زبانها را بە
حد قبیلهای تنزل میدهد.
نخبــگان فارس به طور کامــل از وجود
سلســله مراتب در جامعــە حمایت میکنند
و برای آن مشــروعیت معرفتشناســی ارائه
میکنند .آنها اتنیک بــودن فارسها را انکار
می کنند و زبان فارســی را بــه عنوان زبان
یک اتنیک قبول ندارند .دانشــگاهیان فارس،
مانند چنگیز پهلوان ،معموالً ادعا میکنند که
«فارســی زبان علم و ادب است ...و باید زبان
طبیعی و ملی همه باشــد ...و بقیه زبانهای
ابتدایی هستند» )٨(.از اوایل قرن بیستم ،دولت
و روشنفکران دولتگرا کوشیدهاند تا فارسی
را «زبان طبیعی همه» معرفی و تحمیل کنند.
این داســتان طوالنی گفتمان ناسیونالیستی
فارسی ،زمینه قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران را تشــکیل دادە و محتــوای آن را به
شکلی بنیادی شکل میدهد .از این رو است
کــە آنها ادعا میکنند کــه ایران  -به عنوان
یک دولت -ملت بــا «زبان و هویت واحد» -
بیش از دو هزار ســال است که وجود داشته
است (بە عنوان نمونە مسکوب ،١٩٩٢ ،ص .)٢٩
روشــنفکران فــارس ،صــرف نظــر از
اردوگاههــای ایدئولوژیک خــود ،معموالً ادعا
میکنند که مانند انگلیســی کە زبان رسمی
مردم هند اســت ،زبان فارســی نیز در ایران
متعلق بە اتنیک خاصی نیســت و زبان ملی
همە اســت .به عنوان مثال ،یک نویســنده
ســلطنتطلب مدعی اســت که اشــاره به
«فارسهــا» به عنوان اتنیکــی از اتنیکهای
ایران ،توطئهای علیه وحدت کشــور اســت.
فارســی یک زبان است و هیچ اتنیکی بە نام
فارس وجود نــدارد )٩(.به همین ترتیب ،اکبر
گنجی ،فرمانده ســابق سپاه پاسداران انقالب
اســامی ،ادعا میکند کــه «نمیداند فارس
بودن به چه معناســت» (رجوع کنید به سلیمانی
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و محمدپــور .)٢٠١٩ ،با این حال ،روشــنفکران
استعمارگر ایرانیعالوە بر اینکە اتنیک بودن
خــود را انــکار میکنند ،بە کار بــردن واژە
شرقشناســی جدیدی با نام «جهان و جوامع
ایرانشهری» را که برای اشارە بە غیرفارسها
جعل شــدە است ،بسیار مفید میدانند (ر.ک.
کیا .)٢٠١٦ ،این اصطالح که در اصل توســط
مستشــرق مارشــال اس .هاجسون ()١٩٧٤
ابداع شــد ،اکنون برای «فارســی کردن هر
مردم و جامعهای که ممکن اســت اهل ادب
آنها زمانی فارســی را همراه با زبانهای دیگر
استفاده کرده باشند» به کار میرود.
اجماع ناسیونالیستهای فارس بر گسترش
فارســی به قیمت نابودی سایر زبانها تزلزل
ناپذیر بوده اســت .از این رو اســت کە ،پسر
شــاه مخلوع ،بی محابــا میگوید که «منطق
آموزش به زبان مــادری را نمیفهمد» )١٠(.یا
علــی خامنهای ،رهبر ترک زبان ایران ،مکررا ً
به ایرانیهای میهنپرست دستور میدهد که
«از همه ابزارهای علمی برای بســط و توسعه
زبان فارسی اســتفاده کنند» )١١(.هشدارهای
مکرر مقام رهبری ،در ســال گذشته وزارت
آموزش و پرورش جمهوری اســامی را وادار
کرد تا اعالم کند که عدم تسلط دانشآموزان
به زبان فارســی در پیش دبستانها به عنوان
وضعیت «غیر عادی» طبقهبندی میشــود و
بر این اســاس تدابیر ویژه برای حل آن الزم
اســت .بنابراین ،دولت ایــران فقدان مهارت
زبان فارســی را از طریــق تبدیل آن به یک
مسئله بیولوژیکی برای کودکان پیشدبستانی
()١٢
غیرفارس آســیب شناســی کرده اســت.
دشــمنی دولت و طرفــداران ملیگرای آن،
در محکومیــت زارا محمدی بە خوبی نمایان
است کە در  ١٤ژوئیە  ٢٠٢٠بە جرم تدریس
داوطلبانه زبان کردی از ســوی شعبە بدوی
[]4
دادگاه انقالب اســامی به  ١٠سال حبس
محکوم شد.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به
ساڵی بیست و چوارەم

بەهاری 2722

شدت با گفتمان ملیگرایانه زمان پهلوی هم
ن اســت و درســت مانند دوران پهلوی
طنی 
س را قبیلهای
زبانهــا و هویتهای غیرفــار 
و بــیدوام معرفی میکند ـ کە مقدر شــده
اســت از بین بروند .قانون اساسی جمهوری
اسالمی با حکم قانون ،ایران را مترادف فارس
بودن معرفی کرده است .بنابراین ،کتابهای
درسی جمهوری اسالمی ایران که میکوشند
«موضوعــات ملــی» خود را تحــت روح این
قوانین شــکل دهند ،تنها چند اشاره گذرا به
زبانهای مادری غیرفارسی دارند.
حتــی در آن موارد نادر هم ،اشــارە به
زبانهای غیرفارســی کام ً
ال وابستە و هدفمند
اســت .به عنوان مثال ،کتاب فارسی کالس
ســوم در یک جعبه متن صورتــی رنگ ،به
وجود زبان مرزنشینان اشاره میکند (عبارت
دیگری برای اشــارە بە «قبیلــه»)« :بعضی از
مــا  ...به زبان محلــی و مادری خود صحبت
میکنیــم  ...اما فارســی زبــان ملی همه ما
ایرانیان است و برای حفاظت از میهن بسیار
مهم اســت» ( ،٢٠١٨ص  .)١٠٣کتب درســی
جمهوری اســامی ایران اغلب در اشــارە به
فارسی ترکیبی از «امنیت ملی» و «حفاظت از
میهن» را هم القا میکنند.
نظام آموزشــی جمهوری اسالمی ایران،
ایرانــی بودن را همیشــە و همە جا با فارس
بودن یکی میداند .این نظام آموزشی« ،فارس
بودن» همه را امری مشخص میداند ،و هدف
اساســی آن ایجاد یک «واقعیــت اجتماعی»
کام ً
ال فارســی است .فارســی داستان خود را
اینگونە روایت میکند کە «داستان من و شما،
داستان من با داستان میهن عزیزمان ایران و
تاریخ آن آغاز شــد» (پایه ششم ،فارسی،2018 ،
ص  .)34-32کتابهای درسی به دانشآموزان
خردسال اطالعات تاریخی نادرست میدهند،
آنجا کە تعمدا ً حکومت دستەهای مختلف یا
سلسلههای مســتبد را با دولت-ملت معاصر
یکی میداننــد .همچنین ،آموزش و پرورش

دولتی ،تاریخ چندزبانــه اتنیکهای مختلف
فالت ایران را انکار میکند و مدعی است که
فارسی از زمانهای بسیار قدیم زبان مشترک
همه مردم ایران بوده است[« :فارسی] هموارە
بــا هر ایرانی بوده و بر زبان همە جاری بودە
است» (فارســی .)2018 ،ادعای اخیر مستقیماً
در تضاد با اظهارات مسئوالن رسمی است کە
میگویند تعداد قابل توجهی از دانشآموزان
ایرانی تا پایان کالس ششم نمیتوانند فارسی
صحبت کنند )١٣(.انکار غیرفارسها با این ادعا
تشــدید میشــود کە «زبان ملی ایران» (که
فارســی اســت) هویت شماست و آن چیزی
است که شــما را در هر گوشه از ایران و در
سراسر جهان با آن میشناسند (فارسی ،کالس
ششم ٢٠١٨ ،صفحات  ٣٢تا .)٣٤
نظام آموزشــی جمهوری اســامی ایران
مدعی است که ایران دارای «هویت ملی واحد
و تغییرناپذیر» اســت و فارســی را به عنوان
اساسیترین عامل وحدت ایران میشناساند.
بنابراین ،به دانشآموزان آموزش داده میشود
که فارســی از هزاران ســال پیش توانســته
هویــت ایرانی را مســتحکم نگــە دارد (پایه
یازدهــم ،تاریــخ ،2018 ،ص  )13و در طول این
هزارهها« ،زبان مشــترک اقوام مختلف ساکن
در سرزمین پهناور ایران بودە است» (پایه دهم،
جامعه شناســی ،1397 ،ص  .)95به آنها آموزش
داده میشود که دوست داشتن فارسی «کافی
نیست بلکە باید از کلمه عشق استفاده کنند»
(پایــه  ،7فارســی ،2018 ،ص  .)138کتب درسی
تلقیــن میکنند کە وجــود زبانهای محلی
کوردی ،ترکی و ســایر زبانهای غیرفارسی
نباید بر عشق دانشآموزان به زبان استعماری
فارسی تأثیر بگذارد ،احتماالً به این دلیل که
«فارســی مرا به سایر فارســی زبانان جهان،
ایرانیان امروزی و هموطنانم پیوند میدهد...
به من کمک میکند به معبود و محبوب آنان
ایمان بیاورم و با او راز و نیاز کنم» (فارســی،
 ،2018ص ( )139-138شکل .)1
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شکل  ١نماز جماعت شیعی
با تفکیک جنسیتی

بر خــاف دیگــر زبانهــا ،فارســی زبان
منحصربهفردی اســت که «با دانســتن این
زبان میتوانم احساســات و افــکار ایرانیان و
فارســی زبانان دیروز و امــروز را درک کنم
و در غمهــا و شــادیها و بیمها و امیدهای
آنان شــریک شــوم و همچون آنان به آنچه
دوست داشتهاند ،مهر بورزم و آنچه را دشمن
میشــناختهاند ،دشــمن بدارم( ».پایه هفتم،
فارســی ،۲۰۱۸ ،صــص .)139-138 .ادعای اخیر
نشــان میدهد که برای جمهوری اســامی
زبان فارسی شاخص مهمتری از تشیع است.
فارســی بهعنوان زبانی بینظیــر برای بیان
احساســات انسانی به تصویر کشیده میشود،
زیــرا «بە مــن توانایی و فرصــت میدهد تا
ترانههایــی را که مادران در نیمهشــبها در
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کنار بستر و بالین کودکان خود میخواندهاند،
بشنوم زبان فارسی ،موسیقی دلنوازی است
که یــک عمر در گوش من خوانده شــده و
دلم را به وجد آورده اســت» (فارسی.)۱۳۹۷ ،
بر خالف زبانهای دیگر ،فارســی زبان میهن
پرستی اســت و «هرجا فارسی زبانی بودە و
هســت ،همان جا وطن من است؛ بلکه خانه
من اســت .زبان فارسی ،ریشهای است که با
آن به خاک وطنم بســته شــدهام و فرهنگ
سرزمین خود را با این ریشه از خاک میمکم
و با تغذیه از آن زنــده میمانم و میرویم و
میبالم و گل میدهم و گل میکنم» (فارسی،
 ،٢٠١٨صص  ١٣٨و ( )١٣٩شکل )٢
در واقع ،برای غیرفارسها ،آموزش و پرورش
جمهوری اســامی ایران بر این قضیە استوار
ساڵی بیست و چوارەم

بەهاری 2722

شکل  -٢یک خانە ایرانی ایدەآل کە در قفسە کتابخانە ،کتابهای مقدس ناسیونالیسم شیعی-
فارسی وجود دارد :شاهنامە و مفاتیح الجنان (پایە اول ،فارسی ٢٠١٨ ،ص )٥

اســت که «دانشی که شما بهطور رسمی یاد
میگیریــد ،دانش شــما نیســت بلکە دانش
شــخص دیگری است .چه کسی آن را ترویج
میکند؟ آن دانش متعلق بە کیست؟» (یانگ،
 ،2003ص  .)14چنیــن واقعیتی را یک معلم
تــرک آذری توضیح میدهد کــه «تحصیل
در ایران به زبان فارســی اســت و کتابهای
درسی به یک زبان واحد نوشته میشوند ...ما
آموزش را به زبان دوم شــروع میکنیم ...ما
درباره فرهنگ بومی خود چیزی نمیآموزیم»
(علیپــور و علیپــور ،1395 ،ص  .)177از این رو،
ی استعماری فارسی مبنی
این دیدگاه و نگران 
بر اینکــه «از آنجایی که زبان فارســی نماد
«هویت ملی» اســت ،برای حفاظت از آن چه
پیشنهادی دارید؟» (پایە دوازدهم ،فارسی،2018 ،

ص  )162در میــان جوامــع غیر حاکم محلی
از اعراب ندارد .کتابهای درســی و بازتولید
فرهنگ فارسیســازی آنها به طور مفصلتر
در بخــش بعــدی مورد بحث قــرار خواهند
گرفت.
کتابهای درسی و شکل گیری خشونت
آمیز سوژههای فارسی شده
خشــونت نمادی از طریق انــکار وجود و به
حاشــیه راندن دیگران غیرفارسی-شیعی ،بە
تعبیــر بیلیــگ ،هموارە و همە جــا در رویه
نگارش کتب درســی جمهوری اسالمی ایران
تکرار میشــود (رجوع کنید بــه بیلیگ.)1995 ،
ســرکوب هویتهای غیرفارسی-شیعی یکی
از اهــداف اولیه ایدئولوژیــک تعلیم و تربیت
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جمهوری اســامی ایران اســت که از دوره
ابتدایی شــروع میشــود .به عنوان مثال ،در
درسی با عنوان «وطن ما» که تعریف میکند
چه کسی بر «وطن» حکمرانی میکند ،ضمیر
ناسیونالیســتی «ما» ،اساساً مشخصات اتنیک
حاکم را به همراه دارد و مشخص میکند چه
کسی مجاز است «ملت» را روایت کند (کالس
اول ،فارســی ،۱۳۹۷ ،ص « .)۷۹کشــور ما ایران
اســت» و «ایران وطن ماست» و سپس متن
با ادغام دین (اســام) با ناسیونالیســم ،بیان
میکند که «ما میهن اسالمی خود را دوست
داریم» (فارسی .)1397 ،این متن بیان میکند
که یا همه ایرانیان مسلمان هستند یا «وطن
ما» فقط متعلق به مسلمانان است .بخش قابل
توجهی از جمعیت ایران یهودی ،مســیحی،
زرتشتی ،یارســان و غیره هستند .شخص از
خود میپرســد کە یک کودک  6ســاله غیر
مســلمان پس از خواندن چنین توصیفی از
«وطن خود» چه احساســی خواهد داشــت،
به خصوص اگر از پیشــینه غیرمسلمان خود
آگاه باشــد؟ آیا او میترسد یا اینکە احساس
طرد شــدن میکنــد؟ واکنش خانــوادهاش
چطور خواهد بود؟ بر اســاس نظریه فشــار
فرهنگپذیری ،چنین اضطرابهایی میتوانند
منجــر به افســردگی ،نشــانگان پریشــانی،
احساسات منفی و پیشرفت تحصیلی ضعیف
در بین نوجوانان و بزرگســاالن فرهنگپذیر
()١٤
شوند (.)Berry & Sam, 1996
نظریه فشــار فرهنگ پذیری ممکن است
وضعیت فوق را برای دانشــجویان غیرفارس
و خانوادههــای آنها در ایــران به طور کامل
نشان ندهد .این نظریه به فرآیندهای تعاملی
میپردازد که از طریق آن افراد به دلیل قرار
گرفتــن در معرض تفاوتهای فرهنگی مانند
زبــان ،آداب و رســوم ،ارزشها و هنجارهای
ویژە برای رفتارهای مناســب ،سعی میکنند
خود را با شــرایط اجتماعی -فرهنگی جامعە
وفق دهند (بری و کیــم1988 ،؛ بری و همکاران،
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 .)1987برخالف دانشجویان مهاجر در جوامع
میزبان دموکراتیک ،دانشــجویان غیرفارس با
ترس از آزار و اذیت دولتی دست و پنجه نرم
میکنند .در ایران اغلب اینگونە است کە اگر
افراد غیرفارس و غیرشــیعە بر هویت مذهبی
و قومی زبانی خود تأکید شدید داشتە باشند،
این حس را میتوان به عنوان نشانهای از عدم
وفاداری آنهــا به دولت تعبیر کرد و میتواند
موجب مجازات شود .بنابراین ،ارجاعات مکرر
و تقدیسآمیز کتب درسی جمهوری اسالمی
ایران به زبان ،قومیت و مذهب جامعه حاکم
 در بافتــی چند قومیتی ،چند زبانه و چندمذهبی مانند ایران ،عالوه بر اینکە بازخواستی
هویتی اســت ،آســیبزا هم هست .جودیت
باتلر استدالل میکند کە نویسندگان رسمی
کتابهای درسی -با استفادە از عبارتشناسی
تونی موریســون« -کە با کار زبانسازی سر و
کار دارند» ،مرتکب خشونت میشوند( )١٥زیرا
آن کلمــات و اصطالحاتی کە بە شــناخت و
تصدیق رسمی آن کمک میکنند خود عرفی
و قراردادی هســتند .قراردادهای بازخواست
هویتی مربوط بە شــکلگیری سوژه ملی در
ایران ،اگر از بینــش باتلر در زمینهای کمی
متفاوت اســتفادە کنیم« ،اثــرات و ابزار یک
آیین اجتماعی اســت که اغلب از طریق طرد
و خشونت ،شــرایط زبانی سوژههای زندە را
تعیین میکند» (باتلر ،1997 ،ص .)5
دانشآمــوزان غیرمســلمان و غیرفارس
به جز چند وصف ناکافی ،هیچ نشــانهای از
وجــود ،زبان ،مذهب و اتنیــک خود در این
بــە اصطالح «وطن» نمییابند .به غیرفارسها
به زبــان فارســی آموزش داده میشــود تا
احساسات ملی گرایانه دولتی و احساس تعلق
خاصــی را در آنان درونــی کنند .به محض
اینکــه دانشآموز کالس اولــی وارد محیط
مدرســه میشود ،به او یاد میدهند که ایران
یعنی «وطن اسالمی» را دوست داشته باشد.
کتابهای درســی جمهوری اسالمی ایران با
ساڵی بیست و چوارەم
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ترکیب ناسیونالیسم مذهبی با آریاییگرایی،
این هــدف را دنبال میکنند کــە بە یکبارە
جوامع تحت ســلطه را انکار ،یکسانســازی،
شستشــوی مغزی ،جذب و طــرد کنند .به
عنوان مثال ،فارسی کالس دوم ،که بر خالف
کتابهای ویژه آمــوزش دینی ،ظاهرا ً از نظر
مذهبــی خنثی اســت و یک کتاب درســی
اجباری برای همه دانشآموزان مســلمان و
غیرمســلمان اســت در واقع به راحتی دارد
هویت ملی مورد تایید نظام و هویت رســمی
مذهبی را بــا هم ترکیب میکنــد آنجا کە
میگوید ایران یک کشور یکپارچە دینی است
و ســپس بیان میکند ما ایــران و ایرانی را
دوست داریم و مردم کشور ما مهم نیست کجا
زندگی میکنند ،همه ایرانی هستند (پایه دوم،
فارســی ،۱۳۹۷ ،ص  .)۷۹کتب درسی جمهوری
اسالمی ایران مســلمانان سنی را نیز حذف
میکند زیرا اســام ایرانی کــه در آن متون
تدریس میشــود منحصرا ً فرقهای و شــیعی
است .در مواجهه با غیراسالم ،اهل سنت هم
شــامل اسالم میشــود ،اما وجود آنها انکار
میشود ،زیرا اسالم تقدیس شدە در کتابها
به طور قاطع شیعه است .بنابراین ،از آنجایی
که آنها به دیگری مســلط خود تعلق ندارند،
تعلیم و تربیت اســامی به عنوان چارچوبی
گفتمانــی عمل می کند تــا وجود خودهای
غیرفارس را بیمعنا کند.
بــدون پرداختن زیاد بــه بحث در مورد
چالشهای تحصیلــی و روانی دانش آموزان
غیرفارس ،باید در نظر داشت که این سیستم
آموزشی فارسی سازی بیش از یک قرن است
که بر غیرفارسها تحمیل شــده است .چنین
تحمیلی به تنهایی نشان دهنده استعمارگری
نظام اســت ،زیرا «مفهوم استعمار نه صرفاً به
عنــوان «خارجی» یا «بیگانــه» ،بلکه به طور
گسترده تر به عنوان هر چیزی که «تحمیلی»
و «سلطه گر» است تعریف میشود» (سفا دیی
و کمپــف ،٢٠٠٦ ،ص  .)7بــا این وجود ،پس از

یک قرن ،این سیستم هنوز در آموزش زبان
رسمی در مناطق دوزبانه بە طور کامل موفق
نشده است .جمشــید که  26سال به عنوان
معلم ابتدایی تدریس کرده اســت ،میگوید:
«تمام کتابهای درسی ایران به زبان فارسی
نوشته شده اســت .این یک مسئلە مطلق و
غیرقابل انکار اســت .تمامی آزمونها و پاسخ
آنها نیز باید به زبان فارســی باشد و تمامی
تدریسها باید تنها به آن زبان باشد».
کتب درســی جمهوری اســامی ایران
«ملت» را همگن نشان میدهد و ادعا میکند
که فارســی زبان همه اســت .آنها قهرمانان
اســطورهای قوم فارس را الگوی حسنە برای
حفظ ایرانی بودن و فارســی سازی یا نژادی
کردن روایت «گذشته ملت» معرفی میکنند.
مث ً
ال در فارســی دوم دبســتان ،درسی تحت
عنوان فردوســی وجود دارد که در آن درس
تشیع ،فارســی گری و تاریخ گرایی به طرز
عجیبی در هم آمیخته شده است:
ســال گذشته با پدر و مادر و خواهرم به
()16
زیارت امام رضا (علیه السالم) رفتە بودیم.
پدرمگفت در نزدیکی مشــهد شهر قدیمی
توس آرامگاە فردوسی شاعر بزرگ ایران ،قرار
دارد ...وقتــی به توس رســیدیم ،یک راهنما
برایمــان تعریف کرد که ...شــاهنامه کتابی
اســت با ارزش [و] در داستانهای شاهنامه،
رســتم بزرگترین پهلوان است .فردوسی این
داســتانها را جمع کرد و اثری بسیار عظیم
بە زبان شعر پدید آورد تا زبان فارسی را کە
ما امروز بە آن حرف میزنیم ،زندە نگە دارد.
(پایه دوم فارسی  ۱۳۹۷ص )۷۷
در اینجا ،عالوه بر وام گرفتن مضامین و
نمادهایی از ناسیونالیســم پهلوی ،این کتاب
درسی ،روایت تاریخی شــیعی را نیز در آن
میآمیــزد .زیارت آرامگاه یــک قهرمان ملی
(فردوسی) و نیایش یک شخصیت اسطورهای
(رســتم) همگی همراه با آیین شیعیان یعنی
زیــارت مرقد امام هشــتم انجام میشــود.
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شکل  – ٣مرقدهای امام هشتم ،فردوسی و حافظ شیرازی (پایە دوم ،فارسی ،٢٠١٨ ،ص)٨ .

همچنین از فردوســی به عنوان شاعر بزرگ
ایرانی یاد میکند تا یک شــاعر فارس برای
اینکە تلقین کند ایران از زمانهای قدیم تداوم
تاریخی داشــتە و بنابراین اتنیک شــاعر کە
فارس اســت را با مفهوم معاصــر ملیت کە
ایرانی است جایگزین میکند (شکل .)3
ایران بــه عنوان یــک دولت-ملت ،یک
ساختار سیاسی کام ً
ال معاصر است (رجوع کنید
بــه وزیری .)1993 ،قانون اساسی ایران در سال
 1906گواه این امر اســت زیــرا دو بار (در
اصول  19و  )90از ایــران به عنوان ممالک
(پادشاهیها ،قلمروها ،سرزمینها و کشورها)
با حکومتهای متعدد یاد می کند )١٧(.تنها به
لطف دولت-ملت معاصر بود کە درک کشور
و جامعە فعلی آن به عنوان یک واحد سیاسی
و جغرافیایی واحد ممکن شدە است .بەعنوان
مثال برای فردوســی و مــردم آن زمان ،اگر
نگوییم ایران یک تصور مذهبی بودە ،منظور
از ایران دقیقاً منطقه خراســان (استان شمال
شــرقی ایران امــروزی) و اطــراف آن بودە
()١٨
است.
حتی در سالهای منتهی به جنگ جهانی
دوم ،سردرگمی زیادی از سوی نخبگان دولتی
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در مــورد ایرانی بودن بە مفهوم نژادی ،زبانی
یا سرزمینی وجود داشــت .در سال ،1934
یکی از مقامات در گزارشی محرمانه به دفتر
ویژە سلطنتی ،نوشت« :منطقه کوردستان بە
هر قیمتی ،باید در یک فرهنگ ایرانی خالص
یکسانســازی و جذب شــود» )١٩(.در ســال
 ١٩٣٧یکی از معاونان وزیر آموزش و پرورش
در گزارشی دیگر بە همان دفتر ،فاش کرد که
اعضــای کابینه در ایرانی بودن کوردها تردید
داشتەاند .از این رو ،وزارت آموزش و پرورش
به والدیمیر مینورسکی (شرقشناس معروف)،
رشید یاسمی (روشنفکر دولتگرا ی کردتبار)
و محمد مردوخ (پژوهشــگر مذهبی معروف
کرد) دستور داده بود تا کتابهای مختلفی را
بە رشتە تحریر درآورند که ثابت کند کوردها
«از عناصر خالص ایرانی قدیم و جزء الینفک
این کشور هســتند» .مهمتر از آن ،این نامه
فاش میکند که این کتابها بخشــی از یک
پروژه دولتی بســیار بزرگتر بودند که هدف
ی در کوردها ،بە
آن «استحکام روح ملیت ایران 
وســیلە تاسیسات جدید فرهنگی» بود (شکل
 .)4با این حال ،کتابهای درســی جمهوری
اسالمی ایران ،فردوسی (شاعر قرن یازدهم) را
ساڵی بیست و چوارەم
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شکل  -٤سند شمارە یک

به گونهای معرفی میکنند که گویی او ایران
را به شــکل امروزی آن تصور کرده است یا
گویی در یک هزاره قبل از ظهور ناسیونالیسم
مدرن ،پروژهای ناسیونالیستی برای نجات «آن
فارســی که ما اکنون بــە آن تکلم میکنیم»
توسط او تعریف شدە و بە انجام رسیدە است.
نویسندگان کتب رسمی ،فارسبودن همه
دانش آمــوزان را امری مســلم میدانند .به
دانشآموزان گفته میشــود یا آموزش داده
میشود که باید چه کسی شوند ،زیرا کتابها
هویــت واقعی آنها را رد میکنند .مانند همه
نظامهای فرهنگپذیری استعماری ،در نظام
آموزشــی فارســی نیز« ،فرهنگ دانشآموز
دوزبانه تابع فرهنگ دیگری میشــود» (نگاه

کنیــد بــە ،چونگ-بالنــدن و جوانــگ ،٢٠٠٨ ،ص.
 .)١داســتانهای -منعکسکننده ارزشهای

فرهنگــی ،مذهبی و جمعی -اتنوملت حاکم،
تاریخ «ملت مطلوب» را میســازند .این نشان
میدهد که چگونه دولت حاکم با استفادە از
«بازی مضاعف حاکمیت» که ماهیت تعلق را
بیان میکند ،جامعه اخالقی را تعریف میکند
و از طریق آن بیان ،طرد دیگری و غیرخودی
آن جامعــە را توجیه میکند (رجــوع کنید به

یفتاچل ،٢٠٠٦ ،صص  ٣٧تا .)٤٥
در همین کتاب ،درســی با عنوان «ایران
زیبا» وجود دارد که در کنار وصف زیباییهای
کشــور ،تالش میکند عشــق به ایران را در
ذهــن کودکان القا کند .از این رو ،این درس
مضامین مختلفی را برای تقویت احساســات
مذهبی -ملــی گرایانــه در دانشآموزان در
هم آمیخته اســت .این درس ،ملیســازی و
اتنیکســازی سرزمین و فضا را تنها با تأکید
بــر حضور تاریخی فارسهــا تقویت میکند.
غیبت فضایی و تاریخی دیگران تحت سلطه،
واقعیت آموزشــی ایران را تشــکیل میدهد
(رجوع کنید به کالس  ،2فارسی ،2018 ،صص -79
 .)81نمادهــای جغرافیایی ماننــد کوه البرز،
شخصیتهای مذهبی-تاریخی فارسی-شیعی
مانند امام هشــتم و مقابر فردوسی و حافظ
به همراه آثار تاریخی پیش از اسالم «فارس»،
ماننــد تخت جمشــید ،در فضایــی خالی از
حضور غیرفارسها نشــان دادە میشوند .این
درس بــا معرفی تخت جمشــید و ارگ بم
(نمادهای فرهنگ هخامنشــی) و مکانهای
مذهبی و ناسیونالیستی دوران اسالمی برای
بازتولید تکرار همە جایی تاریخ یکپارچە مورد
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ادعا از ملت ایران ،دورههای پیش از اسالم و
اسالمی را در هم آمیخته است (برای اطالعات

بیشــتر در مورد تکرار همەجایی بــە بیلینگ ١٩٩٥
مراجعە کنید).

ســاخت و جعل گذشته و حال در کتب
درســی جمهوری اسالمی ایران ،تنها تالشی
برای امتیــاز و اولویت بخشــیدن به اتنیک
فارس نیســت بلکە تالشی است برای حذف
مطلق غیر فارس-شیعیان از «فضای تاریخی
ملت» .دانشآموزان غیرفارس نه نشــانهای از
دالهای هویتی و فرهنگی خود پیدا میکنند
و نه اشــارهای به آثار تاریخی اجدادشان .این
کتابهای درسی ،فضا و سرزمین را یکدست
فارســی میکننــد .اگر سیســتم آموزشــی
جمهوری اســامی ایران تنها منبع دانش و
شناخت در مورد جهان و زندگی جوامع ایران
بود ،بــرای دانشآموزان نظام آموزشــی ١٢
کالســە ایران غیرممکن بود که تصور کنند
بلوچهــا ،لرها ،کوردها ،ترکهــا و ترکمنها
ممکن است هر نوع شعر ،موسیقی ،ادبیات یا
تاریخ داشته باشند.
اگر اشــارات نــادر و مبهمــی به حضور
غیرفارسها در ایران شــود غالبــاً آنها را به
موجــودات قبیلــهای تقلیل میدهــد که با
خوشــحالی نقش مرزداران سرحدات وطن را
بر عهده میگیرنــد و از این که چنین تلقی
شوند بسی خرسندند .صاحبان کشور از ضمیر
ما استفادە میکنند برای بیان اینکە« :کسانی
که در مناطق مرزهای میهن زندگی میکنند
نگهبان اصلی وطن هســتند .ما مرزنشــینان
را دوســت داریم ... .برخــی از ما در مناطق
مختلف کشــور به زبان مادری و محلی خود
صحبت میکنیم  ...ولی زبان فارســی ،زبان
ملی ما ایرانیان اســت و بــرای حفظ میهن
بسیار با اهمیت است (پایه سوم ،فارسی،1397 ،
ص  .)103 –102در اینجــا ،روابــط سلســله
مراتب حاکم و غیر حاکم (یا پیرامون -مرکز)
آشــکار میشود« .ما»ی حاکم ،خود حاکمیت
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را از جوامــع پیرامونی و زبانهــای آنها با
تعریف کردن آنها بە عنوان «محلیها» فاصله
میدهد .کتابهای درسی جمهوری اسالمی
ایــران از طریق این گونــه ارجاعات بە ظاهر
خوشــایند به هویتهای غیرفارس و نامیدن
آنها به عنوان مرزدار و مرزنشــین ،بە طور
مجازی بە انگارە ناسیونالیستی فارسی تأکید
میکنند و نشاندهنده انکار و ترس همزمان
حاکمیت ،بهویــژه در رویکردش به زبانهای
غیرفارسی است .همچنین ،ذکر کردن مبهم
«زبانهای محلی» دیدگاههای اتنیک حاکم را
درباره تهدیدات احتمالی زبانهای غیرفارسی
توضیح میدهد.
کتابهای درســی شکلی اســتعماری از
«ســرکوب فرویدی» را از طریق نفی همزمان
دالهای فرهنگی غیرفارسها و بیان غیرارادی
تــرس از تهدیدی که گرایشهــای گریز از
مرکز آنها ممکن است ایجاد کند ،به نمایش
میگذارند .نوعی از ســرکوب که ماورای آن
افکار و آرزوها [برای یکســان سازی] است و
در سرزمینی پر رمز و راز از [ترسها] پنهان
اســت را نشان میدهد (به بیلینگ ،١٩٩٩ ،ص
 12مراجعه کنید) .رشید ،معلمی از سقز ،معتقد
اســت که تالش برای حــذف همه دالهای
فرهنگی و زبانی غیرفارس-شــیعەها «زمانی
قابل تشــخیص میشود که کتابهای درسی
به مسائل هویتی در ایران اشاره میکنند» .او
میافزاید« :کتابهای درســی آنچه را «هویت
ملــی ایــران» میخوانند بە گونــەای تعریف
میکنند کە چیزی جز فارس و تاریخ فارسی
(آمیختــە به دینداری) نیســت .اگر اثری از
وجود غیرفارسها وجود داشــته باشــد ،تنها
در قالب برخــی ارجاعات مبهم مانند «غذای
محلی» خواهد بود.
کتابهای درســی اسالمی :اتنیسیتە و
تاریخگرایی آریایی
روایــت کتب اســامی از «ملت» نــژادی و
ساڵی بیست و چوارەم
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آریاییگرایــی اســت .طبق چنیــن روایتی
ایرانیان ،هندیها و بیشــتر اروپاییان از یک
نژاد هســتند .این «افســانه معاصر» -اگر از
عبارت شناســی کالین رنفرو اســتفادە کنیم
(آرویدســون ،2006 ،ص  )5ریشــه در ادعایویلیام جونــز ( )1794-1746دارد .به گفته
جونز ،التین ،یونانی و سانسکریت  -و «فارسی
قدیم هم بە این فهرســت اضافه شــدە»  -از
یک خانواده زبانی هســتند (اولدنر ،1992 ،ص
 .)8در اروپای قرن هجدهم ،این روایت جدید
در مورد نســب مشــترک مردمان اروپایی و
ابداع روشهای جدید در مقایســه زبان ،که
در نهایــت بە ایجاد علم زبانشناســی منجر
شــد ،همراه با بیداری احساسات ملیگرایانه،
جایگزین روایت کلیسا در مورد زبان عبری بە
عنوان اولین زبان بشــریت شد( .برای اطالعات
بیشتر به اولدنر 1992 ،مراجعه کنید).
باغ عــدن کتاب مقدس بــا معرفی رود
گنگ به عنوان باغ عدن آریاییها و آشــنایی
اروپاییان با زبان سانسکریت ،موقعیت تاریخی
خود را از دست داد و همین امر باعث تسریع
در صورتبندی زبانهای هند و اروپایی شد.
«کشف زبانهای هند و اروپایی باعث غوغایی
شــد که فراتر از زبان شناسی تطبیقی رفت.
همه علوم انســانی ،از تاریخ تا اساطیر ،و به
زودی «علم نژادی» ،تحت تأثیر کشــف زبانی
قــرار گرفتند که نه تنهــا هندواروپایی ،بلکه
آریایی نیز بود» (اولندر ،١٩٩٢ ،ص .)٧ .فردریش
شــلگل در سال « 1819معنای «آریایی» را از
ریشــە آریا به یک مقوله نژادی مدرن تبدیل
کرد که بالفاصله تخیل معاصران او را تسخیر
کرد» (ضیاء ابراهیمی ،2016 ،ص .)150
مطالعات شرق شناسانه ،بر برخی از ادبای
فارسی اواخر قرن نوزدهم مانند آخوندزاده و
کرمانی تأثیر گذاشت و به تدریج کمک کرد
ایرانیان با جنبههــای گفتمان نژادی آریایی
آشنا شوند (ضیاء ابراهیمی ،1395 ،ص  .)104در
دهههــای اولیه قرن بیســتم ،قرابت گفتمان

ناسیونالیستی ایران با پیشگامان آریاییگری
آلمان نازی اســتقبال گستردهتری در محافل
فارسی پیدا کرد .گســترش آریاییگرایی در
ایران عمدتاً به دلیل کار گروهی از روشنفکران
فارس موســوم به حلقه برلین بود که مجله
کاوه (از  ١٩١٥تا  )١٩٢١را منتشر میکردند
که «تأثیر عمیقی بر ناسیونالیســم و فرهنگ
سیاسی مدرن ایرانی گذاشت»( .متین عسگری،
 ،1393ص  .)54مرعشــی ایرانشناس معاصر
خاطرنشــان میکند که «تاریخ ناسیونالیسم
ایرانی بــه معنایی مهم با انتشــار کاوه آغاز
شد» (مرعشی ،1387 ،ص  .)53نویسندگان کاوه
در سیاست خود آشکارا طرفدار آلمان بودند
و «برتــری فکری آلمان را ســخت در آغوش
گرفتند» (متین عسگری ،1393 ،ص  .)54بعدها،
همین حلقه مجالت دیگری مانند ایرانشهر را
منتشر کرد که «نوآوری ایدئولوژیک آن ریشه
محکمــی در محیط فرهنگی آلمــان وایمار
داشت ،چیزی که مورخان مدرنیته ایرانی ...
آن را نادیده گرفته یا کم اهمیت جلوه دادند»
(متیــن عســگری ،2018 ،ص  .)64اگرچه نظریه
نژادی آریایی مدتها است کە بی اعتبار شده
اســت ،اما «ایرانیان همچنان به نژاد آریایی و
ادعای تعلق آنها به این خانواده نژادی افتخار
میکنند .چنیــن ادعاهایی حتی در تولیدات
علمی نیز وارد شــدە اســت» (ضیاء ابراهیمی،
 ،1395ص .)148
نهادهای مختلف حکومت پهلوی ،بهویژه
نظام آموزشی آن ،ایدئولوژی آریایی را ترویج
میدادند .نظام آموزشــی جمهوری اســامی
ایران نیز مانند ســلف پهلوی خود مشتاقانه
گفتمــان آریایی را گســترش میدهد .کتب
درسی فارسی-اسالمی «منشــأ آریایی» اکثر
ایرانیــان را حقیقت مطلق میدانند ،تا جایی
که حتی آیتالله خمینی در وصیتنامە خود
به شکاف نژادی «آریایی و سامی» اشاره کرده
است )٢٠(.بررســی آموزش اسالمی-فارسی
ثابت میکند کە اســامگرایی ،تفســیرهای
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ناسیونالیستی و نژادپرســتانه از اسالم را در
هم آمیختە است .باید توجه داشته باشیم که
تفکر نوین اســامی ذاتاً پسااستعماری است
به ایــن معنا که عمیقاً تحــت تأثیر برخورد
اســتعماری و بازتولیــد نظریههــای نژادی
استعماری است (رجوع کنید به سلیمانی،1395 ،
 .)1396کتب درسی جمهوری اسالمی ایران،
نه تنها با تاکید بــر تمایز نژادی همە جایی
مسلمانان شیعه ،بلکه با طرح ادعاهای مؤکد
در مــورد «کیفیت نژادی منحصــر به فرد»
ایرانیــان چنیــن واقعیتی را نشــان میدهد
(بــرای اطالع از بازتولیــد روزانە ملت ،رجوع کنید به
بیلیگ .)١٩٩٥ ،این موضــوع ،نظریه تاریخی-
زیستشناختی نژاد ایرانی را تشکیل میدهد
و ایــن نکته مبتکرانه فیلســوف فرانســوی
اتین بالیبــار را تأیید میکند که «نظریههای
نژادپرستانه در شکلگیری جامعه نژادپرست
ضروری هســتند .در واقع هیچ نژادپرســتی
بدون نظریه نمیتواند وجود داشــتە باشــد»
(بالیبار و همکاران ،١٩٩١ ،ص .)١٨
این نظریــه تاریخی-زیستشــناختی از
نــژاد ،فارسها را بهعنوان یک قوم آریایی با
ویژگیهای منحصربهفردی در ساختن تاریخ،
تمدن و دولت متمایز میکند .به عنوان مثال،
در کتاب مطالعــات اجتماعی کالس چهارم،
داستان پســری روایت میشود که «به شهر
باســتانی همدان سفر میکند» ،جایی که در
بازدید از تپه تاریخی هگمتانە ،یک راهنمای
رسمی از پســر میپرسد که آیا میدانی چرا
«کشــور ما ایران نامیده میشــود؟» (،٢٠١٨
ص  .)٤٧ســپس خود راهنما توضیح میدهد:
«ایــران یعنی ســرزمین یا محــل آریاییها:
آریایی هم یعنی نجیب و شریف» ( ،٢٠١٨ص
 .)٤٧دیدگاههای مشــابهی در تاریخ جهان و
ایران باســتان کالس دهم بازگو شده است و
مدعی شده اســت که «کوچ اقوام آریایی به
فالت ایران نقطه عطفی برای میهن عزیزمان
تلقی میشــود» ( ،٢٠١٨ص ٨٠؛ ر.ک .شکل .)5
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پــس از طرح چنین ادعــای نژادی از طریق
یک روایت نادرســت تاریخی و «طبقەبندی
کردن ملت» (به عبارت چاترجی) ،متن اعالم
میکنــد« :واژە ایران برگرفتە از یک اصطالح
آریایی به معنای سرزمین آریاییها [و] آریایی
به معنای نجیب و آزاد است ،٢٠١٨( ».ص .)٤٧
آریاییگرایی دوران پهلوی و ناسیونالیسم
باســتانی فارسی آن ،که ضیاءابراهیمی از آن
به عنوان ناسیونالیســم بیجاساز یاد میکند،
تصورات اسالم گرای ملت فارس را شکل دادە
و شالوده تربیت ناسیونالیستی آنها را تشکیل
میدهد .در دوران پهلوی اول ،رابطه اســام
و ناسیونالیســم ایرانی بســیار مبهمتر بود .با
این حال ،برخی از روشنفکران مانند کسانی
که ایرانشــهر را منتشر کردند ،سعی داشتند
تشــیع را به عنوان ســتون هویــت «ایرانی»
و نســخه فارسی شده اســام معرفی کنند
(متیــن عســگری ،١٣٩٧ ،ص  .)٦٤-٦٥بــا وجود
این ،همانطور که محقــق ایرانی مهرداد کیا
میگوید« :ناسیونالیســم ایرانی نمیتوانســت
قلمرو معنوی خــود را قلمرو حاکمیتی خود
اعــام کند ،مگر اینکه هژمونی اســام را به
چالش بکشد» زیرا قلمرو معنوی ایران تحت
سلطه روحانیت شیعه بود (کیا ،١٣٧٧ ،ص .)٩
از ایــن رو ،برخی «ناسیونالیســتهای فارس
تاریــخ ،فرهنگ و زبان را به ابزار ایدئولوژیک
برای ســاختن یک هویت ملی همگن مدرن
تبدیــل کردند کــه ایرانی بود تا اســامی،
ســکوالر بود تا مذهبی» (کیا .)١٩٩٨ ،مهرداد
کیا کام ً
ال درســت میگویــد آنجا که متذکر
میشود که روشــنفکران ناسیونالیست فارس
در تالش برای شــکلگیری هویت ملی ،این
«واقعیت اساسی را که ایران فارس یا پارسی
نبوده ،بلکــه موزاییکــی از گروههای قومی،
زبانی و مذهبی گوناگون اســت ،کام ً
ال نادیده
میگیرند .هــر گروه تاریــخ ،فرهنگ ،زبان،
ارزشهای مذهبی و سنتهای خاص خود را
داشتە است» (کیا.)١٩٩٨ ،
ساڵی بیست و چوارەم
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شکل  -٥ایران یعنی سرزمین آراییها :مردم شریف و نجیب (پایە چهارم ،مطالعات اجتماعی ،٢٠١٨ ،ص)٤٧ .

جمهــوری اســامی ایــران پارسگرایی
را از پهلــوی بــه ارث برد و با اســامگرایی
شیعی هماهنگ کرد .بنابراین ،از نظر ماهیت
نژادپرستانه/آریاییســتی یا تجلیل از «گذشته
ملی» ،کتابهای درســی اسالمگرایان بسیار
شــبیه کتابهای دوره پهلوی هستند .با این
حال ،کتب درســی جمهوری اسالمی ایران
شکل جدیدی از روایت ناسیونالیستی فارسی
را معرفــی میکنند که حداقل ارزشــی برابر
برای تشــیع قائل اســت .بر اســاس روایت
ناسیونالیستی اســام گرا ،اسالم نفوذ «نبوغ
فارسی» را بر جهان به طور کلی افزایش داد
و به فارسهــا فرصتی تاریخی داد تا «قدرت
فرهنگی /نژادی متمایز» خود را بە دنیا نشان
دهند .بدین ترتیب «ایرانی بودن» تصوری در
دوران اســامی ،موتور پیشرفت جهان اسالم
شــد .گاهی تمدن اســامی بهطور مشخص
ایرانی معرفی میشــود یا «بر پایه اندیشــه
[خالق] ایرانی بنا شــده اســت» (پایه یازدهم،

جامعهشناسی ،٢٠١٨ ،ص .)٣٠
وجود غیر فارسها در فالت ایران معموال
نادیده گرفته میشــود .از ایــن رو ،فارسها
به برکت زبــان بزرگ و میــراث ملی خود،
عامــل اصلی تاریخ و پیشــرفت مســلمانان
شــدند« ،وقتی مسلمانان آن ســرزمینها را
فتــح کردند ،علم و فنــاوری آن مردم را به
دست گرفتند و آثار ملل ایرانی و یونانی را از
زبانهای فارســی (پهلوی) و یونانی بە عربی
ترجمه کردند( ».پایه هشــتم ،مطالعات اجتماعی،
 ،٢٠١٨ص  .)٥٣باز هم «ایرانیان مســلمان به
برکت فرهنگ و تمدن بزرگ باســتانی خود
کمک شایانی به شکلگیری و توسعه فرهنگ
و تمدن اسالمی کردند [زیرا ایرانیان] دارای
تاریــخ طوالنی در علم و هنر بودند» (مطالعات
اجتماعــی ،٢٠١٨ ،صص ٦٩ .تا  .)٧٢پس از ظهور
اســام و تأسیس حکومت اسالمی ،ملتهای
زیادی زیر پرچم آن متحد شــدند و تمدنی
عظیم و بینظیر به وجود آوردند .اما در ایجاد
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آن تمدن ،ایرانیان بیشترین سهم را داشتهاند.
(مطالعــات اجتماعی ،٢٠١٨ ،ص )١٠٨ .باید توجه
داشت که در دوران پیشــامعاصر ،مسلمانان
هرگز از دولت خود به عنوان دولت اســامی
یاد نمیکردند .چنین اشــارهای اساساً اسالم
گرایانه و معاصر است و خصلت پسااستعماری
اســام معاصر را آشکار میکند که خود را از
دریچه «دیگری غیراسالمی» میبیند.
دیدگاههای نــژادی و اتنیکی فوق که بر
کتابهای درســی جمهوری اســامی ایران
حاکم اســت ،نمونهای از تمایالت استعماری
دولت اسالمی است تا بە کمک آن غیرفارسها
را از فضای تاریخ «ملــی» ایران بیرون براند.
تاریخ استعمار موضوع تحقیقات قابل توجهی
در مطالعات پسااســتعماری است و برخی از
محققان پسااستعماری معتقدند:
برای مردمان مســتعمره ،استعمارزدایی
مســتلزم احیای گذشــته اســت که قب ً
ال در
تاریخ کشــورهای اســتعمارگر و کشورهای
اســتعماری حذف شــده بود .آنها باید دوره
تاریخی اســتعمار را از منظر جایگاه و مردم
خود شناســایی کنند .دانش گذشــته نیز تا
آنجا مرتبط اســت که ما به عنوان مردم باید
از آن دانش «مســئوالنه» استفاده کنیم( .سفا
دیی و کمپف ،٢٠٠٦ ،ص)١.
استعمارســازی گذشــته و تجلیــل از
«فارســیان باســتان» در کتابهای درســی
اســامگرایان گویای خودارجاعــی نژادی و
طرحهای سلسله مراتب نژادی فعلی ،تمایالت
و روابط آنها در گذشــتهای دور است .مث ً
ال به
مــا می گویند « :این بنا بــه فرمان داریوش
اول ساختە شد و ســاختن آن سالها طول
کشید .در ساختن این بنا صدها نفر از اقوام و
ملیتهای مختلف ،که در قلمرو هخامنشیان
زندگی میکردند ،شــرکت داشتند .آنها برای
این کار دســتمزد میگرفتند .البتە معماری
اصلی تخت جمشــید را اقوام پارســی انجام
دادهاند( .پایه چهارم ،مطالعات اجتماعی ،٢٠١٨ ،ص
 354گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 63

.)٥٢
از منظر ناسیونالیســتی فارســی« ،تاریخ
ملت» بــا امپراتوری هخامنشــی ،به ویژه با
سلطنت کوروش ( ٥٣٠–٥٥٩پیش از میالد)
آغاز میشــود .برای تطبیق «گذشته فارسی»
پرشــکوه پیش از اســام با گذشته اسالمی،
ملی گرایان اسالم گرا نیز اتنیک فارس را به
عنوان تنها تاریخ ساز ایران معرفی میکنند.
کتب اسالمی کوروش را «مردی از نژاد پارس
معرفی میکنند که در سرزمینهایی که فتح
کرده بود بــا مهربانی و احترام با مردم رفتار
میکرد» (پایه چهارم ،مطالعــات اجتماعی،٢٠١٨ ،
ص ٥١؛ کالس هفتــم ،مطالعــات اجتماعی،٢٠١٨ ،
ص .)١١٩ .بــه ما گفته میشــود که فتوحات

او یکی از بزرگترین و انســانیترین فتوحات
جهان محســوب میشــود و منشور کوروش
نماد فرهنگ انسانی و بردباری ایرانیان است.
بســیاری از محققین منشور کوروش را اولین
منشور حقوق بشــر مینامند (پایه دهم ،تاریخ
باســتان جهــان و ایــران ،٢٠١٨ ،ص  .)٨٣در این
نامگــذاری نادرســت و نامنطبق با زمان و با
نامیــدن اعالمیه کوروش به عنوان «منشــور
حقوق بشر» ،متون جمهوری اسالمی ایران از
سلف پهلوی خود پیروی میکنند تا مفهومی
مدرن مانند حقوق بشــر را با اعمالی متعلق
بە زمانهای بسیار قدیم منطبق کنند (رجوع
کنید به ضیا ابراهیمی.)٢٠١٦ ،
کتابهای درسی جمهوری اسالمی ایران
اغلب جهانی تاریخی را به تصویر میکشــند
که تنها با «واقعیتهای جایگزین خودشــان»
قابل پشــتیبانی است )٢١( ،و از این لحاظ ،در
کتابهای درســی ناهماهنگی و عدم تطابق
زیادی دیدە میشــود .به عنــوان مثال ،در
حالی کــه اولین قهرمان فارس تاریخ ســاز
آنها کوروش و هخامنشــیان در  ٢٥٠٠سال
پیش است ،آنها ادعا میکنند که ملت ایران
«بیش از هفت هزار ســال اســت» کە وجود
داشته اســت (پایه نهم ،جامعه شناسی ،٢٠١٨ ،١
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ص  )٩٥یا اینکه «ما ایرانیان هزاران سال است
کە نوروز را جشــن میگیریم (پایه دوم ،فارسی،
 ،١٣٩٧ص  .)٩٥بنابراین ،آنها القا میکنند که
«ملت» به شــکل امروزی آن بیش از ٧٠٠٠
سال پیش به وجود آمده است.
به تبعیت از آخوندزاده کە پدر نژادپرستی
و ناسیونالیســم فارسی اســت (ضیاء ابراهیمی،
 ،١٣٩٥ص  ،)٤٩کتب درسی جمهوری اسالمی
ایــران هیچ ابایی برای قایــل بودن بە تمایز
نــژادی ایرانیان و ارج نهادن به آنها به عنوان
یک قوم برگزیده آریایی نداشــتهاند .فارسی
کالس هشتم با خطاب قرار دادن یک کودک
نوعی فارس در درسی با عنوان «هدیه ایران»
بــه بقیه دنیا ،به کــودکان ایرانی توصیه می
کند:
فرزندم! ایران ،ســرزمین ما ،ســرزمینی
است بس کهن که در درازنای تاریخ خویش،
بزرگترین و آبادترین کشور جهان بوده است.
لیک آنچه ایــران ما را از دیگر کشــورهای
نیرومند جدا میدارد و برمیکشــد آن است
که کشــور ما هموارە ســرزمین سپند فر و
فــروغ و فرزانگی و فرهیختگی بودە اســت.
ایرانیان با دیگر مردمان ،پیوســتە بە مردی
و داد و دانایی رفتار کردەاند .بیهودە نیســت
که ســرزمین مــا را ایران مینامنــد ،کە بە
معنی سرزمین آزادگان و آزادزادگان است .
بدینســان برترین و گرامیترین ارمغان ایران
به دیگر سرزمینها ،اندیشه و خرد و فرهنگ
بوده اســت .فرزندم ،من مــی دانم  ...که تو
ایران را دوســت میداری  ...زیــرا تو از تبار
ایرانیان نژادە و آزادە هستی ،از آن پاکان کە
جانشان از مهر ایران تابناک است و دلشان با
یاد و نام ایران میتپد  .از آن دانادالن خویش
شــناس کە اکنون ایران را بە گذشتەپرفروغ
آن میپیوندد( .فارسی ،٢٠١٨ ،ص )٣٠–٣١
کتب درســی جمهوری اسالمی ایران نه
تنها مدعی تداوم بی وقفه و یکدســت تاریخ
«ملت» و نقش متمایز مردم آن در روشنگری

و اشــاعە ادب و هنر در ســرزمینهای دیگر
هســتند ،بلکه تلقین میکننــد کە همگونی
نژادی و وحدت زبانی کشــور امری مســلم
اســت« .نــژاد و اصل و نســب ایرانی» کلمە
رمزی اســت برای یکســان دانستن فارس با
کل جامعــە و تلقین همگونــی نژادی همه
مردم برای اینکــە وجود غیرفارسها بە کلی
انکار شــود .همانطور که حمــزه ،معلم ٤٣
ســاله مریوانی ،میگوید« :تاکید بر گذشــته
باشــکوه و ادعای وحدت نــژادی تاریخی و
باســتانی ایرانیان ،اصل بنیادین و فونداسیون
ناسیونالیسم باســتانی ایرانی است که هدف
آشکار و پنهان تمام کتب درسی از فارسی و
تاریخ گرفتە تا جامعه شناسی و آموزش دینی
را تشکیل میدهد».
معــادل کردن فارسها بــا کل جمعیت
زیربنای کل متون کتب درسی اسالمی است
و چنیــن ادعاهایی بە وفور یافت میشــود
که «از زمان اســتقرار آریاییها در ســرزمین
ایران ،فارســی زبان گفتار و نوشتار مردم این
سرزمین بوده است» .کتب درسی با این ادعا
که «فارسی ریشه در تمدن ایران باستان دارد
که در دوران اســامی ادامه داشــته و همه
اقــوام ایرانی را متحد کرده اســت»« ،نژاد» و
زبــان را با هــم در آمیختــه و ادعای تداوم
و یکدســتی تاریخی کشــور را دارند (فارسی،
 ،٢٠١٨ص .)١٢٥ .همچنین به ما گفته میشود
که فارسی زبان همگان بودە بدین صورت کە
در عصر هخامنشیان «فارسی قدیم» ،در دوره
سلوکی و ساسانی «فارسی میانه» یا «پهلوی»
[و] بعدا ً «دری» در دوران اسالمی بوده است
(فارسی ،٢٠١٨ ،ص.)١٥٠ .
مراحل تكامل فوق الذكر در زبان فارسي،
به تبعیت از مطالعات شــرق شناسي پيشين،
توســط مورخــان فارسگرا تبليــغ و ترویج
میشود .مصطفی وزیری این اقدام آریاییگرا
را در تلفیق اتنیک با زبان در مطالعات شرق
شناسان اولیە را بە خوبی توصیف کردە است:
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در گذشــتە نام فارس بە یک قوم اطالق
میشــد نه لزوماً یک زبان .استفاده ناآگاهانه
مستشــرقان از فــارس برای اشــارە بە زبان
فارســی چیزی نبود جز تداوم خیالی مردم و
زبان دوران باستان به ویژه از دوره ساسانیان.
از طریق این اســتدالل بود که فرض کردند
زبان فارسی پس از طی کردن فارسی باستان
هخامنشــی به پارســی میانه ساسانی تحول
یافتە و بە در مرحله ســوم بە فارسی امروزی
رسیدە است ...همانطور که براون بیان میکند،
ایــن تحول «کام ً
ال مشــابه و کپی برداری از
عبارات «انگلیســی قدیم»« ،انگلیسی میانه» و
«انگلیسی معاصر» است( .وزیری ،١٣٧٢ ،ص )٦٩
این در حالی است که بهروز شجاعی زبان
شــناس برجستە معتقد است «به مدت ٥٠٠
ســال  -از  ٢٥٠پیش از میالد تا  ٢٢٦پس
از میالد  -زبان پارتی اشــکانی زبان رسمی
فــات ایران بــود [و] اثری از زبان فارســی
وجود نداشــت [هرچند] تاریخنگاران فارس
با زیرکی از آن زبان کە ارتباطی با فارســی
ندارد به عنوان فارســی «میانه» یاد میکنند»
(شــجاعی ،١٣٩٨ ،ص  .)١٩با این وجود ،تمامی
کتیبههــای مربــوط به دوران هخامنشــیان
و ساســانیان (مانند کتیبه بیســتون ،تخت
جمشید ،نقش رستم و کتیبههای خشایارشا،
اردشــیر اول در تخت جمشید ،داریوش دوم
و اردشیر دوم و ســوم) سه زبانه هستند :به
فارسی قدیم ،ایالمی و بابلی حکاکی شدەاند
(فیــن ،٢٠١١ ،ص  .)٢١٩بــا این حال ،با وجود
ایرادات علمی اساســی در روایت تاریخنگاری
ناسیونالیست فارســی از «ملت فارس» ،کتب
درســی اســامگرایان کنونی ایــران همین
روایت را اقتباس کرده و بە طرزی ناشــیانە
میآموزاننــد که «از زمان اســتقرار آریاییها
در ســرزمین ایران ،فارســی زبان گفتاری و
نوشتاری این سرزمین بوده است( ».پایه هفتم،
مطالعات اجتماعی ،٢٠١٨ ،ص .)١٥٠
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نتیجەگیری
در این مقاله ســعی شــده است نشان دهیم
که کتب درسی جمهوری اسالمی ایران برای
تبلیغ ناسیونالیســم فارســی ،آریاییگرایی و
تشــیع ،یعنی مؤلفههای اساسی آنچە دولت
و اتنوملــت حاکم به عنــوان «هویت ایرانی»
اعالم میکنند ،بە رشتە تحریر درآمدەاند .در
جغرافیایی که به نام ایران شــناخته میشود،
جوامع مختلف غیرشــیعی و غیر مســلمان
زندگی می کنند .ایران کشوری چند ملیتی،
چند مذهبی و چند زبانه است .قوانین فارسی
گرایانه و سیاستهای آموزشی دولت از طریق
رســمی کردن مذهب شیعه و زبان فارسی و
تنــزل بقیه مذاهب و زبانها بــە قبیلهای و
محلی ،راه را برای شیعەســازی استعماری و
فارسی سازی جامعە هموار میکند.
دولــت بــه صراحــت وجــود زبانهای
غیرفارســی در ایران را انکار نمیکند .با این
حال ،کتابهای درســی دائمــاً و زیرکانە بە
دانشآموزان هشدار میدهند تا از «تهدیدهای
بالقوه» که زبانهای غیررسمی برای «وحدت
ملت» ایجاد میکنند ،آگاه شوند .کتب درسی
جمهوری اسالمی ایران بر «جایگاه استثنایی»
فارســی به عنوان اعطاکننده «تمامیت ملی و
ارضی» ایران ،نشانگر «هویت ملی» و به عنوان
مخزن «فرهنگ ایرانی» تأکید دارد .این گونه
اســت که دولت و ناسیونالیستهای فارس،
فارسها را با کل جامعە یکســان میدانند و
فرهنگها و زبانهای غیرفارسی را موضوعی
امنیتی کردە و ایران را کشــوری تک زبانه و
تک فرهنگ بــا تاریخ واحد معرفی میکنند.
ملیگرایان فارس (چه مذهبی ،چه ســکوالر
و چه چپ) بر همگنی جامعە ســخت اصرار
دارنــد .ایــن دیدگاهها به بهتریــن وجه در
این بیانیه احســان یارشاطر پژوهشگر فارس
منعکس شدە است« :زبان ایرانی (نه فارسی،
لطفاً) مخزن اندیشه ،احساسات و ارزشهای
ایرانی و گنجینە هنرهای ادبی آن است .تنها
ساڵی بیست و چوارەم
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با دوست داشتن ،آموختن ،آموزش و مهمتر
از همه غنی ســازی این زبان است که هویت
ایرانی ممکن اســت به بقای خود ادامه دهد
(یارشاطر ،١٩٩٣ ،ص.)١٤٢ .
از منظر کتب درســی جمهوری اسالمی
ایران ،برتری زبان فارســی بر دیگر زبانها به
قــرن هفتم قبل از میالد برمیگردد (پایه دهم،
تاریخ ایــران و جهان باســتان ،2018 ،ص  )84و تا
امــروز ادامه دارد .به ما گفته میشــود که از
آغــاز حکومت هخامنشــیان ،فارسها توانایی
فوقالعــادهای در دولتمــردی ،ملتســازی،
گستراندن رفاه ،تجارت و فناوری از خود نشان
دادهاند (پایە نهم ،تاریخ ایران و جهان باستان ،2018 ،
ص  .)89ایرانیان به دلیل مهارت و برتری فنی
خود مورد حسادت یونانیان قرار داشتەاند (پایە
 ،7مطالعات اجتماعی ،2018 ،ص  )٢٢(.)137حتی
زمانی که به عنــوان وزیران اعظم در خدمت
ســاطین غیرفارس بودەاند ،فارسها درایت و
خرد ذاتی و شــگفتانگیز خــود را در اختیار
پادشاهان نژادهای دیگر که بر خالف فارسها
فاقد چنین صفات و [پیشــینه] تمدنی بودند،
قرار دادەاند (پایه یازدهم ،تاریخ ،1397 ،ص -114
 .)117به ما گفته میشود که ایرانیان از لحاظ
تاریخــی به آن حاکمان کمــک کردهاند تا با
انصــاف و مدارا رفتار کننــد و از مردان علم
و هنر حمایت کننــد (پایە  ،5مطالعات اجتماعی،
 ،2018ص .)109-103
در این مقاله همچنین ســعی شده است
نشــان دهیم که اسالم گرایی ـ منطق حاکم
بــر کتابهای درســی ایــران ـ میتواند به
راحتــی نظریهها و تاریخ نگاریهای نژادی را
در خود بپذیرد .مذهب شــیعه که یک سنتز
رسمی با استعمار ایرانی است و همین سنتز
شالوده ایدئولوژیک تعلیم و تربیت ملی است.
کتابهای درســی جمهوری اســامی ایران
ادعــای منحصر به فردی را در رابطه با نقش
تاریخی نژاد به اصطالح «فارســی-آریایی» در
دولتســازی و اشاعە نور و حکمت در جهان

دارند (نگاه کنید به کالس  ،8فارســی ،2018 ،ص
 .)31-30ایــن کتابها بــا صحبت از زندگی

امامان شــیعه و توصیف مخالفان شــیعه بە
عنوان شــر مطلق با اشــتیاق مؤلفه شیعی
ناسیونالیســم فارسی را برجســتە میکنند.
وجود غیرمســلمانان اغلب از طریق اســتناد
مداوم کتابهای درسی به «دین ما» و «میهن
اسالمی ما» انکار میشــود .همچنین گاە بە
گاە اشارات مبهم و گیج کنندهای به سنیها
در ایــن کتابها وجود دارد ،اما تشــیع جزء
الینفک و بخشــی از بازتولیــد روزانه «ملت»
است.
کتب درســی جمهوری اسالمی ایران با
اشاره به فضا ،زمان ،زندگی شهری و سرزمین
این «ملــت» به دانشآموزان یادآوری میکند
کە «شــیعی بودن ملت» امری بدیهی است.
گفتەهای حمزه (معلــم مریوانی) خالصهای
از رسالت تبلیغی کتابهای درسی جمهوری
اســامی ایران اســت« :دین رکن اساسی در
هویت و خودارجاعی ایرانیان مورد تایید دولت
در دوران پس از انقالب است .نظام آموزشی
این هویت را ارزشــمند میکنــد و دولت از
طریق خودارجاعی مذهبی ،تالش میکند تا
شــخصیت دانش آموزان را بــە نحو مطلوب
خود شــکل دهد .کتابهای درسی ،مذهب
رســمی را ب ه عنوان دین برتر نشان میدهند
که این در آیندە منجر به بحرانهای مذهبی
و اتنیکی میشود».

*. http://doi.org/10.1111/nana.12705

پینوشت

 .1دیگلوســیا حالتی اســت کە در یک جامعە یــک زبانە ،دو زبان
مختلف اســتفادە میشــود بە عنوان مثال ،یک زبان رســمی برای
محیط کار و یک زبان دیگر در خانە و کوچە و بازار.
 .2چندی پیش رضا پهلوی ،پســر شاه فراری ،در سخنانی بە بهانە
اوضاع سیاسی ایران ،گروەهای اتنیکی جغرافیای سیاسی موسوم بە
ایران را قبیلە و طایفە خواند .این گونە خطاب استعماری کە نشان
از تدوام و اشــتراک فرهنگ سیاســی فارس در هر دو نظام پهلوی
و جمهوری اســامی اســت ،بر این نکتە تاکید می کند کە اجتماع
حاکمــە ،صرف نظر از جایگاە ایدئولوژیک و سیاســی ،در ضدیت با
غیرفارسها مشترک هستند.
3. Sui generis language.
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2020.
19 Sazman-e Asnad-e Milli, document no.
33388/297. Archived place 408 k3 ab 1.
20 See Khomeini›s Last Will. https://archive.fo/
wip/RVghO. Last visited, 2 September 2020.
21 Kellyanne Conway (Trump›s Press Secre�
tary) coined this phrase, https://edition.cnn.
com/2017/01/22/politics/ kellyanne-conwayalternative-facts/index.html. Last visited, 10
September 2020.
22 This could partly explain Persian primordial
nationalist reaction to the movie 300, exemplified
by a Persian academic›s bitter commentary, stat�
ing that ‘Snyder [the filmmaker] has gone through
all this trouble and these expenses to demonize
an ancient and forgotten empire only to give a
perfect picture of the empire in which he lives’.
See http://aalisthoughts.blogspot.com/2007/08/
movie-300-critical-review-by-hamid.html. Last
visited, 9 August 2020.
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جابجایی ،دیاسپورا ،و بیدولتی:
چهارچوبسازی مسئلهی کوردها*
ناییف بزوان ،جانروژ ییلماز ِکلِی
ترجمە :ئاڤین یارسان

در این بخش ما پیشــینهی رو به رشد و
مجموعهای از آثار تجربیای که در طول
سالیان زیادی از طریق پروژههای مختلف
از جمله ( GCRFمرکز تحقیقاتی دربارهی
جنســیت ،عدالــت و امنیت) بــه انجام
رسیده است را مورد استفاده قرار دادهایم
تا ویژگیهای جوامع کوردهای راندهشده
از سرزمین خود را بررسی کنیم؛ این در
حالی اســت که ما بر رابطهی سهسویهی
بیدولتــی ،جابجایی و دیاســپورا تمرکز
داریم .با تمرکز بر درهمتنیدگی رابطهی
این ســه ویژگی ،در پی آن هستیم تا به
ســؤاالت پیشرو پاسخ دهیم :چه چیزی
جابجایــی درونی و بیرونــی کوردها در
گذشــته و حال را توجیــه میکند؟ چه
چیزی بر روشهایی که مهاجران کورد در
جوامع میزبان فعالیتهای خود را سازمان
میدهنــد و رفتارهای جمعــی خود را
سامان میبخشند -همچنین حس هویت
و تعلق خود -تأثیر میگذارد؟ مســئلهی
بیدولتی چــه تأثیری بر جابجایی ،تعلق
و دیاســپورا دارد؟ در روند بررســی این
پرسشها ما یک رویکرد مفهومی را برای
پدیدهی رو به رشــد بیدولتی در بســتر
کوردی ارائه میدهیم و همزمان چگونگی
محرومماندن از بهرهمندی کامل از نهتنها
شــهروندبودن بلکــه خود-حاکمیتی را
بررسی مینماییم که به معنی ضایعشدن
حقوق شــهروندی و آزادی از یک سو و
حقــوق عمومــی ،امنیت و به رســمیت
شــناخته شدن از ســوی دیگر است .ما
دربارهی متعلق بــودن به/هویت گرفتن
از سوی سازمانهای سیاسی یا جامعهی
میزبان در شــرایطی که مشمولشــدن
و به رســمیت شــناخته شــدن هردو با
هم در راستای آگاهســاختن شهروندان
مورد اســتفاده قرار گیرند ،بحث خواهیم
کرد.

مقدمه :دگراندیشی و جابجایی
کوردها ،به عنــوان بزرگترین ملت بدون
دولــت در دوران معاصــر ،تحت حاکمیت
ترکیه ،ایــران ،عــراق و ســوریه زندگی
میکننــد (ولــی .)۸۲ :۱۹۹۸ ،یک الگوی
تکرارشوندهی سرکوب و مقاومت بر روابط
میان جوامــع ملی کورد و این چهار دولت
حاکم گشته اســت؛ در نتیجه دیاسپورای
کوردها که از ســالهای  ۱۹۸۰آغاز گشت
همچنــان ادامه دارد به نحــوی که اکنون
کوردهــا نهتنهــا بزرگترین ملــت بدون
دولــت جهــان را تشــکیل میدهند بلکه
یکی از بزرگترین جوامع در دیاســپورا نیز
هســتند[ .ظهور] دیاســپورای کوردی به
عنوان یک تش ّکل سیاســی-اجتماعی در
حال شــکلگیری ،نتیجهی استراتژیهای
چندگانــه و تکراری مهندســی جمعیتی
دولتمحور و جابجایی بوده است؛ تا جایی
که هر کدام از این چهار دولت به شــدت
و درجات مختلــف بر جوامع کوردی تأثیر
گذاشتهاند.
دیاســپورا یک مفهوم قدیمی ،در حال
()١
رشد و محل مناقشه است .راجرز بروبیکر
در تعریفــی مهم از دیاســپورا ،این مفهوم
را اینگونه توصیف میکند« :پراکندهشدن
در محیط ،رو به ســوی سرزمین مادری»
و «ابقــای مرزها که شــامل حفظ هویت
در برابــر جامعه یا جوامع میزبان اســت»
(بروبیکر۷-۵ :۲۰۰۵ ،؛ الکســاندر:۲۰۱۷ ،
 .)۱۵۵۷بحــث اصلی وی این اســت که
دیاســپورا نباید به عنوان یــک «تمامیت
محــدود در نظــر گرفته شــود ،بلکه یک
موضع یا یک ادعا» است (بروبیکر:۲۰۰۵ ،
 .)۱۲در حالی که یکی از ارکان دیاســپورا
ضرورتاً ارجــاعدادن به یک گروه اســت،
اما افراد نبایــد از اصطالحات وجودگرایانه
برای دیاســپورا اســتفاده کــرده و آن را
«همچــون یک مقولهی رفتــاری [در نظر
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گیرنــد]  ،و تنها در این صورت اســت که
میتوان پرسید آیا و چگونه امکان استفاده
از آن به شــکلی نتیجهبخش به عنوان یک
مقولــهی تحلیلی وجــود دارد» (بروبیکر،
 .)۱۲ :۲۰۰۵کل ِــر الکســاندر(:۲۰۱۷( )2
 )۱۵۵۳به ترتیب نقش خشونت و اهمیت
مرتبط ســاختن رابطهی پیچیدهی میان
«اینجا» و «آنجا» را هــم از نظر مفهومی
و هم به لحاظ تجربی برجســته میسازد؛
«در حالی که نــه مکانهای اجدادی و نه
ســرزمین مقصد در طول این روند تغییر
نیافتــه باقی نمیماننــد» .در عوض آنچه
که اهمیت دارد «فصل مشــترک آنگاه در
زمان حال اســت؛ پیچش گذشته در زمان
حال و قطعاً در آینده» (الکساندر:۲۰۱۷ ،
 .)۱۵۵۳مــا دیاســپورا را بــه عنوان یک
مفهوم رفتاری و نیــز همچون یک مفهوم
تحلیلی-توصیفی بــه کار میبریم .پیشتر
به صورت کلی نکاتی دربارهی سیاستهای
بحثبرانگیز و روندهای سیاســی در رابطه
با دیاســپورا بیان شد ،در حالی که نکتهی
ثانویه نیازمند بررســی علمی مشــکالت،
سیاستها ،روایتها ،سازوکارها و نیروهای
فعال درگیر در سیاستها ،شکلگیریها و
دگرگونیهای دیاسپورا است.
در ادامهی این بخش ابتدا موارد درونی
و بیرونی جابجایی در گذشتهی نه چندان
دور را خالصه میکنیم تا بســتر الزم برای
بحــث دربــارهی آنچه که پیشرو اســت
فراهم شود .سپس ما دربارهی شکلگیری
دیاســپورای کوردی ،فعالیــت کلی آن و
تأثیر سیاستهای جداکننده بحث خواهیم
کــرد .پس از آن ما رابطهی میان متعلقات
و هویت دیاســپورا را مورد بررســی قرار
خواهیــم داد .بــا در نظــر گرفتن اهمیت
بســیار باالی بیدولتی ،مــا نقش و پیامد
بیدولت بــودن را در میان جوامع کوردی
در نظر میگیریم و چهارچوبی برای درک
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این مفهــوم ارائه خواهیم داد .ســرانجام
در بخــش نتیجهگیری نــکات اصلی را به
صــورت خالصه مطرح میکنیم .بررســی
کامل منشور جابجاییهای درونی و بیرونی
مهندسی شــدهی جوامع کوردی از جانب
دولت در مقال ایــن بخش نمیگنجد؛ در
عــوض در ادامه ما اتفاقــات کلیدیای که
به مهاجــرت اجباری انجامیــد و بنابراین
به دیاســپورای کوردی ختم شد را خالصه
خواهیم کرد.
موارد جابجایی در سالهای اخیر
دیاســپورای کوردی را میتــوان به عنوان
نتیجهی برآمده از تأثیر فزایندهی بسیاری
از حوادث حیاتی که از ســالهای ۱۹۷۰
آغاز شــد و تا چهار دهه به طول انجامیده
اســت در نظر گرفت .یک رویداد محوری
وقوع انقالب اســامی در ایــران و متعاقباً
جنگ ایران-عراق ( )۱۹۸۸ -۱۹۸۰بود .در
فاصلهی کوتاهی پس از سرکوب جامعهی
کوردی در ایران رژیم تازه بر سر کار آمدهی
مذهبی دست به اجرای «استفادهی جدید
و سیســتماتیکتر از خشونت و سرکوب»
زد (ولی .)۱۸۵ :۲۰۲۰ ،هم قدرت مذهبی
به دســت آمده در سال  ۱۹۷۹و هم وقوع
جنگ پــس از آن ،باعــث جابجایی دهها
هزار تن از مردم و هجوم آوارهها از ایران و
مناطق کوردســتان ایران به اروپا و جاهای
دیگر شــد .از همان ابتدا تا به امروز دولت
نژادی-مذهبی ایران دســت به «مهندسی
جمعیتی و جابجایی سیستماتیک و مداوم
زده اســت تا ویژگیهای متفــاوت نژادی
کوردســتان را از بین ببــرد» (محمدپور و
سلیمانی.)۱۰ :۲۰۲۰ ،
در دوران این جنگ خونین دستههای
عظیم مهاجرت اجباری و آوارهها در امتداد
مرزهای بینالمللی در کوردستان عراق هم
رخ داد بــه ویژه به دلیــل وقوع دو جریان
ساڵی بیست و چوارەم
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نسلکشی هم زمان به نام انفال و حملهی
شیمیایی به حلبچه ( ۱۶مارس  )۱۹۸۸که
هر دوی آنها در اواخر جنگ در کوردستان
ایران و عراق رخ داد .جریان انفال توســط
ارتش عــراق تحت حاکمیت نظام بعثی به
رهبری صدام حســین در کوردستان عراق
در سال ( ۱۹۸۸ون بروینسون5 :۱۹۹۹ ،؛
هاردی ]3[)۲۰۱۱ ،انجام شــد .انفال شامل
یک مجموعهی هشــتگانهی اســتفاده از
سالح سنگین میشد که در میانهی فوریه
تا سپتامبر  ۱۹۸۸زندگی روستایی کوردی
را نابود کــرد (هیلترمان .)۲۰۰۸ ،در طول
این جریان نسلکشی حدود  ۲۶۰۰روستا
نابود شدند و حدودا ً  ۱۰۰هزار شهروند به
قتل رســیدند .این [موارد] شامل کسانی
که در گورهای دســتهجمعی مورد اصابت
گلوله قــرار میگرفتند و یــا در نتیجهی
حمالت موشکی و شیمیایی ،در اردوگاه و
یا در ســفر هوایی به ایران یا ترکیه کشته
میشدند میشود (هاردی .)۱۳ :۲۰۱۱
یک [عامل] اصلی دیگر در گســترش
[و افزایش] مهاجرت دستهجمعی کوردها
جنگ خلیج بود ( ۲آگوســت  ۱۹۹۰تا ۱۷
ژانویهی  )۱۹۹۱که پس از حملهی عراق به
کویت رخ داد .شورشهای کوردی که پس
از آن انجام گرفت به شدت سرکوب گشت
که یک بار دیگر به مهاجرت دســتهجمعی
و هجــوم آوارگان به مرزهــای بینالمللی
انجامید .به عالوه مهاجرت به کشــورهایی
همچون آلمان ،ســوئد ،دانمارک ،بریتانیا
و هلند کــه در نتیجهی کشــمکشهای
داخلی مخصوصاً میان حزب اتحاد میهنی
کوردســتان و حزب دموکرات کوردستان
رخ داد (.)۱۹۹۷ -۱۹۹۴
الگوهای مشــابه مهاجرتِ دولتمحور
به شــیوهای مؤثر در منطقهی کوردستان
ترکیه نیز وجود دارد .یکی از برجستهترین
نمونههــای مهاجرت جمعی بــه کودتای

ســپتامبر  ۱۹۸۰مخصوصاً پس از افزایش
تنش نظامی میان ترکیه و حزب کارگران
کوردستان ( )PKKدر سال  ۱۹۸۴مربوط
است .گذشت حدودا ً یک دورهی طوالنی ده
ساله تحت قوانین نظامی (از آوریل  ۱۹۷۹تا
جوالی  )۱۹۸۷یک حالت اضطراری جدید
و گستردهتر حکومتی (که همچنین با نام
دولــت اضطراری منطقه یا با مخفف ترکی
آن ( ۲۰۰۲ -۱۹۸۹ )OHALدر منطقهی
کوردســتان تأســیس شــد .این حکومت
اضطراری که برای منطقهی کوردســتان
طراحی شــده بود باعث جابجایی اجباری
تقریباً  ۳۰۰۰روســتا شــد کــه جابجایی
درونی مردم و هجوم بیش از ســه میلیون
آوارهی کورد را در پی داشت(باسر :2015
 .)132بــه بهانهی ســرکوب شــورش به
رهبری  PKKیک جنگ ویرانگر ده ساله
بر منطقه تحمیل شــد که از اواخر دههی
 ۸۰میالدی تا اواخر دههی  ۹۰میالدی به
طول انجامید و انفجارهای بزرگ ،شکنجهی
دستهجمعی ،نقض گستردهی حقوق بشر،
نابودسازی کشاورزی ،خالیکردن روستاها
از ســکنه و همچنین ممنوعیت اســتفاده
از زبان کوردی بــر منطقه تحمیل گردید.
در طول این مدت ارتــش ترکیه عملیات
نابودسازی گسترده در مناطق کوردنشین
را آغاز کرد که به سوزاندن بیش از ۴۰۰۰
روســتا و آواره کردن قریب به دو میلیون
کورد از خانههایشان انجامید (ون بروینسن
.)3 :1993
یکی از آخریــن موارد جابجایی درونی
و بیرونــی رخ داده پــس از نافرجامماندن
معاهدهی صلح و در تابستان  ۲۰۰۵اتفاق
افتاد که بــه درگیریهــای نظامی میان
ارتــش ترکیــه و ظاهرا ً نیروهای وابســته
بــه  PKKانجامید .حــدود  ۲۰۰۰نفر به
دلیــل عملیاتهای امنیتــی در فاصلهی
زمانی جوالی  ۲۰۱۵تا دسامبر  ۲۰۱۶در
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منطقهی کوردستان ترکیه کشته شدند.
طبق گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر
ســازمان ملل در پی کشتهشدن این افراد
«به شــکلی ثابت جابجاییهای جمعیای
در میان بازماندگان کشتهشدگان و کسانی
که خانههایشــان ویران شده بود و بقایای
تاریخی که از بین رفته بودند به وجود آمد.
بیش از  ۳۵۵هزار نفر از ساکنین منطقهی
کوردستان ترکیه که عموماً کوردتبار بودند
ناچار به مهاجرت شــدند (گزارش سازمان
ملل.)۵ :۲۰۱۷ ،
ســرانجام جنگ داخلی سوریه ،ظهور
حکومــت اســامی داعــش و همچنین
دخالتهــای نظامی ترکیــه همگی باعث
ایجــاد جابجاییهــای اجبــاری و هجوم
مهاجــران و آوارگان شــده اســت (چتی،
 .)۲۲۳ :۲۰۱۷نسلکشــی همــراه بــا
خشــونتی که داعش نســبت به جامعهی
کورد ایزدی در منطقــهای در اطراف کوه
سنجار (به زبان کوردی شنگال) در شمال
غربی عراق در آگوست  ۲۰۱۴مرتکب شد
منجر به جابجایــی درونی و بیرونی تقریباً
کل ایــن جامعه گردیــد ]5[.تصرف کوبانی
توســط داعش و اعالن بینالمللی مقاومت
در مقابــل آن به بیــان یکپارچگی جوامع
کوردی هــم در داخل ســرزمین مادری
و هم در دیاســپورا منجر شد .این مسئله
همچنین باعث تقویت حس تعلق خاطر در
میان جوامع کوردی در دیاسپورا شده است
(اکارییوس ،کلی.)29 :2019 ،
همــان گونه که در باال اشــاره شــد،
ایــن حرکت برای بســیج در دیاســپورا و
کشــورهایی که مناطقی از کوردستان در
آنهــا جای دارد به وســیلهی عملیاتهای
نظامی و لشکرکشــی های مختلف ارتش
ترکیه تضعیف شد و منجر به سیاستها و
فرآیندهای جابجایی ،نابودسازی و تهاجم
نظامی گشت .در حالی که جامعهی کوردی
[]4
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در روژئاوا از پایه و اساس تحت تأثیر جنگ
خونین داخلی در ســوریه اســت به هدف
اصلی ارتش ترکیــه و نیروهای نیابتی آن
نیز بدل گشــته است .اولین حملهی اصلی
در ژانویــهی  ۲۰۱۸رخ داد کــه هدف آن
شهر کوردنشین عفرین بود ،منطقهای که
به لحاظ اســتراتژیکی و اقتصادی بســیار
مهم است و در قلب کوردستان سوریه قرار
دارد (بــازوان .)۶۳ :۲۰۱۸ ،آخرین مورد از
حمالت در نهم اکتبــر  ۲۰۱۹اتفاق افتاد،
زمانی که نیروهای هوایی ترکیه به بمباران
شهرها و مناطق مســکونی در امتداد مرز
ســوریه پرداختند ،که به سرعت منجر به
خروج نیروهای ســازمان ملل از شــمال
شرقی سوریه در ششم اکتبر  ۲۰۱۹تحت
سرپرســتی دونالــد ترامــپ و محکومیت
بینالمللی گشت .این حمالت ارتش ترکیه
به اخراج دهها هزار آواره و مرگ هزاران نفر
از جمله شهروندان انجامید.
با جمعبنــدی موارد اخیــر جابجایی
و دیاســپورای درونی و بیرونی در سراسر
مناطق کوردستان میتوان اینگونه نتیجه
گرفت که دیاســپورای کوردی به شــکلی
گســترده در چند دههی اخیر در اروپا به
یکی از شــیوههای «مهاجرت برای کار ،به
دلیل آوارگی ،بازگشت به خانواده و سکونت
نسل دوم یا سوم» افزایش یافته است (کلز،
 .)۷۸ :۲۰۱۵در حــال حاضر تخمین زده
میشود که حدود دو میلیون کورد در اروپا
زندگــی میکنند که تقریبــاً یک میلیون
نفر از آنان تنها در آلمان ســاکن هستند.
همچنین جوامع قابــل توجهی از کوردها
در کشــورهای اتریش ،بلغارستان ،فرانسه،
فنالند ،یونان ،هلند ،نروژ ،سوئد ،سوئیس و
بریتانیا وجود دارند .به عالوه فراتر از اروپا،
کوردها در ایاالت متحده ،کانادا و استرالیا،
نیوزیلند ،لبنان ،ژاپن ،اردن و کشــورهای
شوروی ســابق (ارمنســتان ،گرجستان،
ساڵی بیست و چوارەم
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قزاقســتان ،آذربایجان) و جاهای دیگر نیز
جوامع خود را تشکیل دادهاند.
در نتیجــه اگرچه شــمار قابل توجهی
از کوردهــا از ترکیــه به اروپا بــه عنوان
«کارگــران مهمــان» در دهــهی ۱۹۶۰
مهاجــرت کردهانــد ،شــکلگیری واقعی
آوارگان کــورد در اروپــا و فراتــر از آن،
نتیجهی پیشــرویهای ویرانگر ،خشونت
جمعی و سیاستهای دولتی مرتبطی است
که در باال شــرح آن رفت .با بیانی متفاوت
میتوان گفت ظهور دیاسپورای کوردی به
شکلی غیررسمی به سیاستهای دولتهای
«میزبان» که جوامع کوردی تحت امر آنها
زندگی میکنند مرتبط اســت .این مسئله
تأثیر بســزایی بر روشهایی که کوردها از
طریق آن تعلق ،هویت و کنش جمعی خود
را تعریف میکنند دارد.
دیاسپورا ،کنش جمعی و نارضایتیهای
آن
دیاســپورای کــوردی یکــی از فعالترین
نمونههای جامعهی آواره به شــمار میآید.
مفاهیم مختلفی از «ملیگرایی از راه دور»
(ون بروینســون )۱۹۹۸ ،و «تجزیهطلبی
نژادی و حرکت به سوی کشمکش نژادی»
(لیون و اوچارر )۲۰۰۱ ،گرفته تا «ســاز و
کار بســیج همگانی آوارگان» (آدامسون،
 )۶۵ :۲۰۱۳و «فضــای فراملــی کوردی»
(کلز )۱۸۱ :۲۰۱۵ ،بهکار گرفته شــدهاند
تا ویژگیهای ماهیت این فعالیت دیاسپورا
را نشان دهند .در حالی که در قسمتهای
باال بیشــتر بر روی جوامع آوارهی کوردی
از راه ملیگرایی و «کشمکشهای نژادی»
تمرکز داشــتیم در کار اخیر بنا به تعریف
یک محقــق از جنبش کــوردی به عنوان
«یک جنبــش ذاتی فراملــی» از رویکرد
جنبش اجتماعی نســبت بــه فعالیتهای
دیاســپورای کــوردی اســتفاده میکنیم

(دمیر.)۶۶ :۲۰۱۷ ،
در پیشــینهی تحقیق بر روی آنچه که
میتوان آن را فعالیتهای «ساخت ملت»
در دیاسپورا از طریق استفاده از رسانههای
مختلــف ،شــامل تلویزیون و رســانههای
اجتماعــی و همچنین از طریق نمایندگان
سیاسی آوارگان کورد دانست تأکید خاصی
شده است (کلز .)۲۰۱۵ ،برپاساختن شمار
زیادی از نهادها و فعالیتهایی که توســط
دیاســپورای کــوردی به عنــوان «اروپا-
کوردســتان» از آن نام برده میشود و «به
عنوان یک روند پویا در شکلگیری هویت
جمعی کوردی در داخل و سراســر اروپا»
شناخته شده است (آیاتا.)۵۲۵ :۲۰۱۱ ،
کلید موفقیــت این روند اســتفاده از
تکنولوژیهایی مانند ماهواره و برنامههای
آن ،اینترنت و انتشــار مطالــب از طریق
کامپیوتــر شــخصی اســت ،که نــه تنها
«گفتمان دولتــیای که هویــت کوردی
را نادیده و ســرکوب» کــرده را به چالش
میکشــد بلکه به بازسازی هویت کوردی،
تاریخ و زبان نیز کمک کرده است (رومانو،
 .)۱۴۸ :۲۰۰۲آنچــه کــه در این میان از
اهمیت باالیی برخوردار بود آماده ســازی
شــبکهی کوردی  MEDاز لندن در سال
 ۱۹۹۵و شــبکههای زیرمجموعهی آن با
نــام  Medya، Roj، Nuceو  Sterkبــود.
وجــود این کانالهای ماهــوارهای در اروپا
باعث شــد که ترکیه ،ایران ،عراق و سوریه
انحصار پخــش برنامههای تلویزیونی که از
آنها برای پایمال کــردن حق کوردزبانها
در مناطق کوردنشــین مبنــی بر دریافت
اطالعات به زبان کوردی استفاده میکردند
از دست دهند (حسنپور .)۱۹۹۸ ،عالوه بر
این از طریق پخش برنامه به زبان کوردی
و فراهم آوردن اخبــار از دیدگاه کوردی-
همچنین برگزاری بحثهایی دربارهی خود
تصمیمگیری ،راهحل کشمکشها ،فرهنگ
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کــوردی و زبان -ایــن کانالهای کوردی
باعــث بر هم ریختن گفتمــان ملیگرایی
ترکــی ،عربی و فارســی شــدهاند (کلز،
 .)۲۰۱۵در نتیجه این کانالها به شــکلی
موفقیتآمیز توانستهاند هرگونه محدودیت
بیمعنی (ممنوعیتهــای کامل) را که بر
هویت و زبان کوردی تحمیل شــده بود از
میان بردارند (آیاتا ،۵۲۵ :۲۰۱۱ ،؛ زیدانی
اوغلو.)۱۲۵ :۲۰۱۲ ،
اما به موازات ظهور دیاسپورای کوردی
و فعالیتهــای سیاســی و فرهنگــی آنها
با وجــود اینکه در ســرزمینهای مادری
مــورد آزار و اذیــت و ممنوعیــت قــرار
میگرفتند ،دولتهــای آزارگر تالشهای
خود بــرای مقابله با ایــن فعالیتها را به
طرق دیپلماتیک ،سیاسی و نظارتی شدت
بخشــیدهاند و حتی در برخــی موارد در
تالش برای ترور افــراد بودهاند .برای مثال
دکتــر عبدالرحمان قاســملو که آن زمان
دبیرکل حزب دمکرات کوردســتان ایران
( )PDKIبود به دست ماموران سِ ّری ایرانی
در ســیزدهم جوالی  ۱۹۸۹در وین ترور
شــد (فرهنگ ایرانیکا) .حدودا ً ســه سال
پس از این کشــتار در هفدهم ســپتامبر
 ۱۹۹۲جانشــین وی صادق شرفکندی و
همراهانش فتاح عبدلی و همایون اردالن و
مترجم آنها نوری دهکردی نیز در رستوران
یونانــی میکونوس در برلیــن آلمان ترور
شــدند .دولت ایران متهم به دست داشتن
در ترور رهبران کورد شــد اما همانگونه
که اغلب در رابطه با جنایتهای مربوط به
دولتها علیه کوردها مشــاهده شده است
دستهای پشــت پرده نه تنها هرگز رسماً
شناسایی نشدهاند بلکه عدالت در مورد آنها
نیز اجرا نشده است.
ترکیه فشارهای زیادی را بر کشورهای
اروپایــی از طریق مذاکــرات دیپلماتیک،
جاسوســی ،بســتن پخش تلویزیونهای
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کــوردی در ترکیــه و اشــکال مختلــف
هراسافکنــی وارد کرده اســت تــا مانع
فعالیتهــای فرهنگی و سیاســی جوامع
مهاجــر کورد و ســازمانهای آنها شــود.
حکومتهــای ترکیه از ســوی دولتهای
عضو اتحادیهی اروپا که نگران تأثیرات سوء
کشــمکشهای ترکی-کوردی بودند مورد
حمایت قرار میگرفتند .در ســال ۱۹۹۳
آلمان و فرانسه «ممنوعیتی بر سازمانهای
سیاسی و فرهنگی کوردها» اعمال کردند
(اکاریــوس -کِلــی .)۹۱ :۲۰۰۲ ،در یک
تحقیق میدانی که توســط همکار بنده در
این مقاله ،جانروژ یلماز ِکل ِس ،انجام شــد،
مصاحبه شــوندگان مکــررا ً بر مداخالت و
آزارهای مداوم حکومتهای ترکیه در اروپا
که از نظــر آنها تالشهای عامدانهای برای
هژمونی ترکــی و ایدئولوژی ملیگرایانهی
آنها در بافــت اروپایی بود تأکید میکردند
( ِکل ِس.)۲۰۱۵ ،
آزار و اذیــت و نظارت بر جوامع مهاجر
از یک سو و فشــارهای دیپلماتیک (یا در
برخی مــوارد همکاری) با کشــور میزبان
از ســوی دیگر به کار گرفته شده است تا
از آوارگــی کوردها جلوگیــری گردد .این
مسئله از ســوی مصاحبه شوندگان اصلی
در روند چندین تحقیق میدانی که توسط
ِکل ِــس در ســوئد ،آلمــان و بریتانیا انجام
شــد مورد تأکید قرار گرفــت .برای نمونه
در یک پروژهی مصاحبه در ســال ۲۰۰۹
آالن مدیر مرکز کــوردی در برلین اظهار
داشت که زمانی که برای نخستین بار این
مرکز در ســال  ۱۹۸۴تأســیس شد وزیر
خارجهی ترکیه به شــدت واکنش نشــان
داده و بــا وزارت خارجــهی آلمان تماس
گرفته اســت تا این مرکز را تعطیل نمایند
زیرا واژهی «کــوردی» در آن به کار رفته
بود ( ِکل ِــس .)۲۰۱۱ ،همچنین ســفارت
ترکیه در کپنهــاگ در تالش برای متوقف
ساڵی بیست و چوارەم
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ســاختن برنامهی مختص به معلمین برای
آموزش زبان کوردی مهاجران با اسپانسری
بنیان فرهنگــی نوردیک دانمارک بود؛ «با
خاطر نشان ساختن این موضوع که شرکت
کنندگان همچنان شهروند ترکیه محسوب
میشوند و بنابراین نبایستی قوانین ترکیه
را زیرپا بگذارند ،حتی اگر در کشور دیگری
ســاکن باشــند و طبق قوانین ترکیه زبان
کوردی ممنوع اســت» (حسنپور:۱۹۹۲ ،
 ۱۳۵نقل قول از سکاتناب -کنگاس).
بــه صورت خالصــه علیرغــم همهی
موانع ،بخشهای بزرگی از مهاجران کورد،
دیاســپورا را همچون یک فضــای فراملی
که در آن روندهــای آنچه که میتوان آن
را «آزادی آگاهانــه» (مــک آدام:۱۹۸۲ ،
 )۴۸همــراه بــا مشــارکت همگانی برای
اســتعمارزدایی «از راه دور» نامید در نظر
میگیرند تا خود-حاکمیتی در ســرزمین
مــادری حاصل گردد و به شــکلی مداوم
ادامه یابد .فعالیتهای سیاسی در دیاسپورا
و گفتمان اســتعمارزدایی مرتبط نیز این
پارامترها را به شیوهای تعریف میکند که
تعیین هویت ،تعلق خاطر و هویت سیاسی
از آن طریق بیان شدهاند.
تعلق خاطــر و هویــت در دوران
دیاسپورا
همان طور که هانا آرنت در مقالهی ۱۹۴۳
خود به شیوهای مؤثر اذعان کرده است که
«آوارگانی که از کشــوری به کشــور دیگر
رانده میشــوند همچون نمایندگان مردم
خود هســتند -اگر هویت خــود را حفظ
کنند» (آرنــت .)۲۷۴ :۲۰۰۷ ،پرسشــی
که خود را به تمامی جوامع در دیاســپورا
مینمایاند ،چه قدیمــی و چه جدید ،این
است که در حالی که به بخشی از جامعهی
میزبان تبدیل میشوند چگونه آنچه را که
بــه عنوان هویت در نظــر میگیرند حفظ

کنند؟ برای یافتن پاســخ این سؤال پیش
از آن که با جزئیات موردیِ دیاســپورای
کوردی بپردازیم ،ابتدا ما مفهوم دیاســپورا
را بررسی میکنیم.
در کل دیاســپورا با شش مفهوم به هم
مرتبط توصیف میشــود :پراکنده شدن یا
کــوچ کردن ،منطقهی خارج از ســرزمین
مادری ،جامعه ،گرایش به سرزمین مادری،
فراملیگرایــی و هویت گروه (گروســمن،
 .)۱۲۶۸ :۲۰۱۹بنابراین میتوان دیاسپورا
را بــه عنــوان جامعهای که در پــی ابقاء،
بازتعریف و مذاکره دربارهی هویت خود در
هر شرایط متغیری است هم در کشورهای
مبدأ مهاجــرت و هم کشــورهای مقصد
مهاجــرت درک کــرد (بوباک و فِیســت،
 .)۱۳-۹ :۲۰۱۰دیاسپورا به عنوان مفهومی
قدیمی و در حال رشد فصل مشترک میان
جامعهی مقصد و جامعهی اصلی به شمار
میآیــد که «به عنوان ســازمان اجتماعی
مربوط به کشــور مبدأ و کشور مقصد» در
نظر گرفته میشود (والبک.)۲۲۲ :۲۰۰۲ ،
بنابراین شکلهای مختلفی از «بیدولتی»،
«وابستگی به دولت»« ،تاریخی»« ،مدرن»،
و «بدوی» را در بر میگیرد (شِ فِر:۲۰۰۳ ،
.)۲۴۹
جنبههایی از دیاسپورا و فراملیگرایی
که در باال به آن اشــاره شــد ویژگیهای
پژوهشی دیاسپورای کوردی را نیز
ادبیات
ِ
دربرمیگیرد .با استفاده از ابزارهای مفهومی
که به وســیلهی مطالعــات فراملیگرایی
و دیاســپورا فراهم شــده اســت محققان
جنبههای مختلفی از دیاســپورای کوردی
جوامــع ،شــبکههای آنهــا و فعالیتهای
کوردهــای پراکنــده شــده با ســاکنان
کوردســتان و همچنین میــان کوردها در
کشــورهای مختلفی کــه در آنها پراکنده
شــدهاند را برجسته ســاختهاند (والبک،
۲۵-۲۲۲ :۲۰۰۲؛ ِکل ِس .)۲۰۱۶ ،در اینجا

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  63ساڵی بیست و چوارەم بەهاری 367 2722

یک موضوع مشترک سر بر میآورد :جوامع
کوردی در اروپا هرچند دارای گرایشــات
سیاســی ،اعتقــادات مذهبــی ،گروههای
زبانی ،طبقات اجتماعی ،سابقهی تحصیلی
و تجربیات جنســیتی متفاوتی باشند قادر
هستند تا در خصوص فعالیت جمعی و در
باب منافع مشــترک با هم همکاری داشته
باشند (ولبک .)۲۲۴ :۲۰۰۲
مهمترین پرسش در یک بستر کوردی
وسیعتر مربوط به نقش دولت و بیدولتی
اســت .مطالعات دربــارهی دیاســپورای
کوردی نشان میدهد که از دیدگاه همهی
مهاجران کورد از سراسر مناطق کوردستان
بیدولــت بودن بــه عنوان اساســیترین
تجربهی شکلگیری گرایش آنها ،درک از
خویشتن ،و احساس تعلق شناخته میشود
(کینگ و همکاران۲۰۰۸ ،؛ ِکل ِس۲۰۱۵ ،؛
الیاســی۱۴۱۵ :۲۰۰۱۶ ،؛ تــاس۲۰۱۶ ،؛
سایرت و ِکل ِس.)۲۰۱۹ ،
در حالی که جوامع کوردی در سراسر
این چهار دولت به شــکلی اساســی تحت
تأثیر قــرار گرفتهاند ،پدیــدهی بیدولتی
بر موقعیت مهاجران کورد در کشــورهایی
که به آنها مهاجرت کردهاند نیز تأثیرگذار
بوده اســت .بــرای مثــال موجودیت این
افراد رســماً نادیده انگاشــته میشود زیرا
نام مهاجران بر اســاس دولتــی که از آن
امدهاند ثبت میگردد .در نتیجه مهاجران
کورد به سادگی در بســیاری از دادههای
آماری جمعآوری شــده دربارهی کارگران
یا دادههای رســمی مانند آمار سرشماری
وجود ندارند زیرا پرسشنامههای سرشماری
مربوط به ملیت راه حلی جز تعریف خود به
عنوان ترکیهای ،عراقی ،ایرانی یا سوریهای
باقی نمیگذارد .نتیجه این خواهد شد که
مهاجران کورد ،حتی در دیاسپورا ناچار به
اســتفاده از هویت ملیای هستند که تمام
عمر با آن مخالفت کردهاند ( ِکل ِس.)۲۰۱۵ ،
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با اتکاء به شواهد آماری جامع دربارهی
جمعیت کوردهــا در اروپا ( ِکل ِس)۲۰۱۵ ،
این ناپیدایی دو تأثیر اصلی دارد .نخســت
اینکه مهاجران کورد از استفاده از مزایایی
که در غیر این صورت شامل آنها میشدف
از جمله دسترســی به اطالعاتی دربارهی
زبان خــود باز میماننــد .دوم اینکه مانع
از مشــارکت مهاجران کورد در سیاستها
و فعالیتهای فرهنگ چندگانه میشــود؛
مخصوصــاً در آلمــان یعنــی جایــی که
معترضان کورد به شدت به دلیل مشارکت
در جنبشهای سیاسی دیاسپورای کوردی
متهم شده و زندانی گشتهاند.
مطالعات نشــان میدهد که مسئلهی
بیدولتی عواقب بسیار گستردهتر اجتماعی
و سیاسیای را در پی دارد .برای نمونه در
تحقیقی که برزو الیاسی دربارهی مهاجران
کــورد مقیم ســوئد و بریتانیــا انجام داد
مشــخص شد که بیدولتی از دید برخی از
مهاجران نه تنها نوعی به حاشیه رانده شدن
سیاسی اســت بلکه منبع «آسیبپذیری و
در معرض خشونت سیاسی و فیزیکی قرار
گرفتن از سوی دولت ناظر» است (الیاسی،
 .)۱۴۱۰ :۲۰۱۶بیدولتــی به عنوان یک
«رنج موقعیت ســاختاری» در نظر گرفته
میشــود که افراد «بیدولت را در هر روز
زندگی» تســخیر کرده اســت (الیاســی،
 .)۱۴۱۶ :۲۰۱۶تحقیــق دیگــری که در
می ۲۰۱۵
بازهی زمانی آوریــل  ۲۰۱۴تا ِ
انجام شد و بر روی مهاجران مقیم بریتانیا
و آلمان تمرکز داشــت ،نشان میدهد که
اکثریت مصاحبه شوندگان خود را به عنوان
«یک بیدولت دارای چند حکم شهروندی»
معرفی میکردند (تاس .)۵۰ :۲۰۱۶ ،به این
حالت «بیدولتی اجتماعی» گفته میشود
که فراتر از بیدولتی قانونی و حقیقی است
به شکلی که اینها هر دو بر «ارتباط قانونی
افراد با دولت تمرکز دارند» (تاس:۲۰۱۶ ،
ساڵی بیست و چوارەم

بەهاری 2722

 .)۴۹در مقابــل جنِت کلیِــن یک رویکرد
انتقادی جهت اســتفاده از بیدولتی برای
کوردها برگزیده است زیرا آنها بیش از حد
شــهروند دولتهای مورد پرسش هستند
(کلیِــن .)۲۲۷ :۲۰۱۰ ،بــا وجــود چنین
اهمیت باالیــی بیدولتی ،بســتر کوردی
وسیعتری را به خود اختصاص میدهد .در
قدم بعــدی ما با رویکردی مفهومی به این
مسئله و عواقب آن میپردازیم.
درک مسئلهی بغرنج بیدولتی
همــان گونه کــه در باال شــرح آن رفت
بیدولتی در پایهایترین سطح خود «مردم
را به عنوان شــهروند هیچ دولتی نبودن»
توصیف میکند (بلیتز و ســوی ِرف:۲۰۱۱ ،
 .)۱اما نبود حق شهروندی -هرچند بسیار
مهم اســت -باز هم نمیتواند به شــکلی
جامع و شامل پدیدهی بیدولتی را تعریف
کند (بلیتز و سویر .)1 :2011 ،همان گونه
که اکثریت کوردها شهروند دولتهای نام
بردهای هســتند که بر مناطق کوردستان
حکومت میکنند[ ،]6نبود حق شــهروندی
رسمی نیســت که مشکلساز گشته است؛
همان طور که در این بخش به آن اشــاره
کردیم حق شهروندی رسمی برای کوردها
نه بازشناسی موجودیت و حقوق اجتماعی
را به دنبال دارد و نه به بهره بردن از حقوق
و آزادیهای شهروندی میانجامد .به بیانی
دیگر در مسئلهی کوردها شهروندی قانونی
همان گونه که هانا آرنت به شکلی متقاعد
کننده در بافت بیدولتی خود میگوید «حق
داشتن حق» را برای کوردها فراهم نکرده
اســت (در همین رابطه بنگرید به کوهن،
xxiv:2007؛ ستیپلز100 :2012 ،؛ سویر،
 .)106 :2011با این حال اگر شهروندی از
کوردها در مقابل تحت سلطه بودن و نادیده
گرفته شــدن وجود اجتماعی و حقوق آنها
محافظت نمیکند تنها میتواند به شــکلی

درآید کــه بهترین توصیف آن «تبعیض از
طریــق نادیدهانگاری» اســت .همان گونه
کــه جورجیو آگامبــن در مفهوم «زندگی
عریان» اصطالح خون حــال را برای آن
پیشنهاد میکند .آگامبن میگوید که این
ویژگی دو پهلوی حیطهی تصمیمناپذیری،
جایی که زندگی انسان در مراتب قانونی به
«تنها شکلی از نادیده گرفته شدن [یعنی
قابلیت کشته شدن]» میانجامد (آگامبن،
 .)8 :1998بــه این ترتیــب زندگی عریان
«جایگاهش در سیاســت را به شــکل یک
اســتثناء یعنی چیزی که میتوان صرفاً از
راه نادیــده انــگاری آن را در نظر گرفت»
ادامه مییابد (آگامبن.)1998:11 ،
با اســتفاده از بحثهایی که ارائه شد
بایــد گفت که شــهروند قانونــی بودن نه
«محافظت و بازشناسی» مناسب را فراهم
مــیآورد و نه از به وجــود آمدن «زندگی
عریان» برای کوردهــا جلوگیری میکند؛
زیرا اساساً شهروندی به وسیلهی نابودسازی
سیســتماتیک سیاســتها و فعالیتهای
عدم بازشناســی ،سلطه و جابجایی درونی
و بیرونــی از بیــن رفته اســت .اگرچه ما
آســیبپذیری ساختاری را که از بیدولتی
سر بر میآورد شناســایی کردیم و عواقب
شــدید آن برای اجتماعات درگیر در این
روند را نشان دادیم ،اما اجتماعات بیدولت
را فاقد ســازمان یا توانایی فعالیت جمعی
نمیدانیم.
در مجمــوع منظــور مــا از بیدولتی
ســلب مالکیت دوگانه است؛ به این معنی
که از اســاس محدودیتهایی برای آزادی
هم شــهروندان و هم مردم ایجاد میکنند:
انکار حق شــهروندی برابر و حداقل حقوق
در دولتهــای «میزبانــی» کــه آنها جزء
شهروندان آن به شمار میآیند در حالی که
هم زمان از داشــتن دولت خود محرومند
(برای دسترسی به پیشینهی تاریخی رجوع
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شــود به بیزوان .)2018:64 ،بیدولتی به
عنــوان ســلب مالکیت دوگانه بــه عنوان
یک مکانیسم زیرین شــناخته شده است
که سیاســیتهای سلطه ،انکار و جابجایی
را توســط دولتهایی که بر کوردســتان
حکومت میکنند پیــش میبرد ،در حالی
که کوردها در جستجوی به دست آوردن
خود-حاکمیتــی در ســرزمین مادریاند،
اجتماعات مهاجران کورد به دنبال هویت،
تعلق و فعالیت جمعــی در جوامع میزبان
هستند .به این ترتیب میتوان سیاستهای
سرکوبگر دولتهای حاکم بر سرزمینهای
مــادری و پارامترهایی که در آن مهاجران
کورد راههای خود در دیاســپورا را هدایت
مینمایند و در مورد آنها مذاکره میکنند
و روابط اجتماعی فراملی خود و فعایتهای
جمعــی خــود در دیاســپورا را ســازمان
میدهند توضیح داد.
در اینجا مسئلهی هویت و تعلق ،رابطه و
معنای خاص خود در بستر وسیعتر کوردی
را میطلبد .هم ســو با استوارت هال ،نایرا
دووال ،جیمز تولی و بســیاری از متفکران
دیگر ما هویــت را به عنوان مفهومی ذاتی
در نظر نمیگیریــم بلکه آن را یک مفهوم
«اســتراتژیک و بسته به موقعیت» در نظر
میگیریم (هــال .)4-3 :1996 ،به همین
ترتیب هویت نه واحد و نه تک نفره اســت
«بلکه در گفتمانها ،رفتارها و موقعیتهای
اغلب تقسیم شده و خصومتآمیز به شکلی
چند الیه شکل گرفته است» و بنابراین «به
صورت مداوم در حال تغییر و تحول است»
(هال.)4-3 :1996 ،
همــان گونه که تولــی ()168 :2008
پیشــنهاد داده است هویت به عنوان «یک
مکالمه بــا قابلیت خفه شــدن و مدام در
جریــان قابل تقســیم بــر دو فاعل» یک
مسئلهی «برهان نظری یا تصدیق مالکیت
بدون واســطه» نیست ،بلکه یک اندیشهی
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واقعی اســت .به این ترتیب هویت از یک
ســو خود-آگاهی و خود-ســازی را نشان
میدهد؛ از دیگر ســو به شــکل نسبی و
دارای دو فاعل باقی میماند «زیرا در رابطه
با ســایر کســانی که این هویت را دارند یا
کســانی که آن را ندارند به دست میآید و
باقی میماند» (تولی .)169 :2008 ،درک
هویت به وســیلهی اصطالحات کاربردی،
بخشپذیر و نسبی این امر را میرساند که
نمیتوان «موقعیتها و هویتهای مشــابه
بــرای تمام اعضای گروه» را در نظر گرفت
(یــوول -دیویس .)271 :2010 ،در چنین
چهارچوبی ســؤالی که مطرح میشود این
است که چگونه محدودههای خصومتآمیز
ایجاد شده توسط هویتهای همسانساز،
ذاتینگر و هژمونیک را تغییر دهیم در حالی
که تــاش برای یافتن مفهومســازیهای
متفــاوت دربــارهی هویت و تعلــق ،خواه
جمعی و خواه فردی ،مشــروعیت خود را
از دست ندهند.
با اســتفاده از کارهایــی که به صورت
نظری و عملی در این مقاله به آنها اشــاره
شــد ما تحت مشــمول شــدن از طریق
بازشناسی را به عنوان روشی برای برقراری
ارتباط میان هویت ،تعلق و شــهروندی در
جوامع چند فرهنگی و چندملیتی پیشنهاد
میکنیم .مشمول شدن از طریق بازشناسی
به مــا این امکان را میدهد تا «هویتهای
ملــی و فرهنگــی متفاوت شــهروندان به
شکلی که در طول زمان همپوشانی ،در هم
آمیختگی و مورد مذاکره قرار گرفته شده»
را ببینیم (تولی .)160 :2008 ،به احتمال
زیاد پس از ایــن مرحله نوعی حس تعلق،
شناسایی شــدن و سیاستی ایجاد میشود
که امکانی را برای شــهروندان ایجاد نماید
تا در «شــکلگیری و حاکمیت مشترک»
و دیدن اینکه «روشهای فرهنگی آنها به
صورت عمومــی در نهادهای اصلی جامعه
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مقبول گشــته و مورد تأیید قــرار گرفته
است» نقش داشــته باشند (تولی:1995 ،
 .)197 -98و در آخر امیدواریم که مشمول
شدن از طریق بازشناسی شرایط تفاوتهای
دموکراتیک را فراهم ســازد به شکلی که
بتوان هویت و تعلق را به شیوهای دو جانبه
و مشــارکتی در نظر گرفت و مورد مذاکره
قرار داد تا «تفاوت بدون سلطهگری» شکل
گیرد (آلن.)45 :2020 ،
نتیجهگیری
عوامل مهاجرت نه تنهــا ارتباط مهمی با
موقعیت مهاجران در مقابل هر دو کشــور
مبدأ و مقصــد دارد بلکه بر روشهایی که
مهاجران از ســوی جوامع میزبان پذیرفته
میشــوند نیز تأثیــر دارد .بنابراین در این
بخــش ما عوامــل مؤثر بــر جابجاییهای
درونــی و بیرونــی کوردهــا و چگونگــی
شــکلگیری هویت ،خــود ادراکی و رفتار
جمعی بــه وجود آمــده در دیاســپورای
کوردی را مشخص ســاختهایم .بر اساس
کار میدانی و پیشینهی تحقیق رو به رشد
ما در این باره بحث کردهایم که دیاسپورای
کــوردی را میتوان به عنوان یک تشــکل
سیاســتزده ،چندگانــه و چندجانبه در
نظر گرفت که نه تنها با تجربیات بنیادین
بیدولتی ،خشــونت و جابجایی در کشور
مبدأ شکل گرفته اســت بلکه فرصتها و
مشکالتی که در کشــورهای مقصد وجود
داشته است نیز در این امر دخیل بودهاند.
با توجــه به اهمیتی که بــر بیدولتی
در بافت وســیعتر کوردی وجــود دارد ما
با مفهومســازی کردن بیدولتی به عنوان
یک پدیدهی سیاســی که هم زمان فقدان
بهرهمنــدی کامل از حقوق شــهروندی و
خود حاکمیتی را به دنبال دارد چهارچوبی
را ارائه دادهایم .بنا به بحث ارائه شــده این
فقدان دوگانه برای درک خواســت کوردها

برای بازشناســی ،تعلــق و هویت هم در
سرزمین مادری و هم در «سرزمین مقصد»
نکتهی کلیدی را ارائه مینماید.
ماهیت فعالیتهای زبانزد دیاســپورای
کوردی ،گفتمان اســتعمارزدایی مشــهور
آن ،از جملــه خشــونتطلبی آن و گاهی
آشکارســازیهای مشکلســاز آن را در
صورتی که با سابقهای که در باال شرح آن
رفت آشنایی وجود نداشته باشد نمیتوان
بــه خوبی درک کرد .روبهرو شــدن با این
فعالیتها به میانجی اصطالحاتی همچون
«تروریســم اتنیکی» یا «تروریســم» هم
ناعادالنه و هم غیرکاربردی خواهد بود .به
جای برچســب زدن به فعالیتهای جمعی
مهاجران به این شــیوه که خواســتهای
مشروع و غیرخشونتآمیز آنها را نامشروع
جلوه دهیم ما مشــمول شــدن از طریق
بازشناسی را به عنوان یک روش دستیابی
به همبســتگی تحت شــرایط ناهمگن به
صورتی دموکراتیکتر و جامعتر پیشــنهاد
میدهیم .هم بر اساس کار آکادمیک و هم
تجربهی شــخصی خود ما که برخواسته از
تاریخچهی مهاجرتی خود ماست ،بایستی
بر اهمیت بســزای سیاستهای بازشناسی
در قبال دیاسپورای کوردی از سوی جوامع
میزبان که درک عمیقتر از شرایط خود و
تلفیق بهتر در بافت کشــور مقصد را ایجاد
میکند تأکید کنیم.
پینوشت

*. https://eprints.mdx.ac.uk/35077/

1.Rogers Brubaker
2. Claire Alexander
« .3االنفــال» در لغت به معنای «غنایم جنگ» اســت و هشــتمین
سورهی قرآن میباشد که در آغاز اولین جهاد بر علیهی کفار بر پیامبر
نازل شد (هاردی.)2011:13 ،
 .4بنابر گزارش کمیســاریای عالی حقوق بشــر ســازمان ملل متحد
( )OHCHRدر فوریــهی « 2017نیروهای حکومت ترکیه دســت
به انجام عملیاتهای امنیتی در شــماری از استانهای جنوب شرقی
ترکیه با مشارکت هزاران نیروی نظامی همراه با پیاده نظام آماده برای
جنگ ،نیروهای توپخانهای و واحدهای زرهی ارتش و همچنین نیروی
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دولت-ملت*
واکر کانر
مترجم :غریب احمدی

اصطالح دولت-ملت در ابتدا برای توصیف یک
واحد سیاســی (یک کشور) معنی شده بود که
مرزهــای آن منطبق بود بر یــا تقریبا منطبق
بود بر توزیع ارضی یــک ملت ،بعدا در معنای
واقعی خود برای گروهی انسانی که مجاب شده
بودند از طریق یک نیای مشترک با هم مرتبط
هستند به کار می رفت.
کلمه  nationاز فعل التین ( nasciبه معنی
متولد شــدن) گرفته شده و اسم آن از nation
(تلویحــا به معنی زاییدن یا نژاد) میآید .ابداع
اصطالح خط فاصله دار دولت-ملت یک ارزیابی
دقیق از تفاوت اساســی میــان دو مولفه آن را
نشان میدهد ،اما بی دقتی در واژگان ،متعاقبا
تمایــل به تار و محــو کــردن تفاوتها دارد.
امــروزه ،ملت اغلب به عنوان جانشــینی برای
یک کشور استفاده میشــود (مانند «سازمان
ملــل») یا به عنوان یک مترادف برای جمعیت
یک کشور بدون توجه به ترکیب قومی آن (به
عنــوان مثال ملت «بریتانیــا «) .با تمایز قائل
شــدن میان ملت و دولت کــه اینچنین گنگ
و تار شــده اســت ،اصطالح دولت-ملت بخش
عمدهای از ارزش اصلی خود را به عنوان ابزاری
برای ایجاد تمایز میان انواع کشــورها از دست
داده اســت .اگرچه حــدودا  10درصد از تمام
کشــورها به اندازه کافی از نظر قومی آنچنان
همگن هستند که استحقاق آن را داشته باشند
به عنوان یک دولت-ملت توصیف شوند ،اما به
طور فزایندهای اینکه از همه کشورها به عنوان
دولت-ملت نام برده شود ،متداول گشته است.
اگــر همه کشــورها دولت-ملت باشــند،
اشتباه گرفتن ملت با دولت چندان دردسرساز
نخواهد بــود .در چنین شــرایطی وفاداری به
ملت (ملیگرایی) و وفاداری به کشــور (میهن
پرســتی) به روشی همبسته همدیگر را تقویت
میکنند .دولت به عنوان یک گسترهی سیاسی
یا تجلی ملت تلقی میشود و رجوع به یکی از
آنها باعث همان احساســات و همبستگی می
شود که رجوع به دیگری ایجاد می کند .همان

عــدم وضوح در مورد دو نــوع وفاداری مذکور
در مورد ( staatvolkمردم کشــور) هم متداول
اســت ،ملتی که به اندازه کافــی تکامل یافته
است -از نظر سیاسی ،فرهنگی و معموال تعداد
جمعیت -که اعضای آن به طور متداول کشور
را بــه صورت انحصاری ،ملت ما میدانند حتی
اگرچه دیگر ملتها هم حضور دارند( .مثالهای
آن شــامل هان در چین ،روسیها و حداقل تا
قبل از اواخر قرن بیستم ،انگلیسیها میشود).
بــرای مردمــی کــه دارای دولت-ملــت
خودشان هستند و همچنین برای staatvolk
ملی گرایی و وفاداری مدنی برهم منطبق بوده
و همدیگر را تقویت می کنند .اما تعداد قریب
به اتفاق ملتها نه دولت خودشــان را دارند و
نه یک  staatvolkتشــکیل دادهاند .برای آنها
وفــاداری مدنی و ملی یکســان نبــوده و چه
بسا در تضاد هســتند .هنگامی که این دو نوع
وفاداری در تضادی آشتی ناپذیر با هم قرار می
گیرند با جنبشهای جدایی طلبانه ای که تحت
لوای خودمختاری بــه راه می افتند جایگزین
می شــوند .اما ثابت شده است که ملی گرایی
قدرتمندتر از وفاداری مدنی ظاهر می شود.
از اینرو دولت-ملت به بهترین وجه تمرکز
اقتدار را بــه خود معطوف میکنــد ،زیرا این
تمرکز توأمان دو وفاداری قدرتمند (ملیگرایی
و میهنپرســتی) بر روی همــهی بخشهای
اصلی جامعه اســت .فداکاری متعصبانهای که
حاکم چنین دولتــی میتواند فراخواند،
رژیم
ِ
ِ
در خالل جنگ جهانــی دوم با تمایل مردمان
آلمــان و ژاپن بــرای فداکاری کردن شــامل
ادامــه دادن به جنگ علیرغم از دســت دادن
زندگیهای بســیاری برای ترغیب به جنگی که
پس از آن ،می دانســتند امکان پیروزی نبود،
نشــان داده شده اســت .چنین جانفشانیای،
وقتی در یک جنگ ملی آزادی بخش مشاهده
میشــود ،میتواند به ناسیونالیسم نسبت داده
شود ،اما رهبری آلمانی و ژاپنی قادر بود چنین
وفــاداری را در یک جنگ امپریالیســتی برای
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خلــق امپراتوریهایی چند ملیتــی برانگیزاند
زیرا دولــت و اهداف آن بــا مخلوطی از ملت
و مصالــح آن در ترکیبــی همگن آمیخته بود.
( Raison d’etatدالیل دولتی) و raison de la
( nationدالیل ملی) یکی از آنها بود .در نتیجه
برای یک خلبان انتحاری ژاپنی یا یک شرکت
کننده در حمله بانزایــی (یک حمله انتحاری
دســتهجمعی) وقتی از او سوال میشود که آیا
دارد برای ژاپن یا مــردم ژاپن یا برای امپراتور
(که او مرتبا به عنوان « پدر « ســتوده میشد)
میمیرد ،یک ســوال غیرقابل درک خواهد بود
کل جدانشدنی ادغام
زیرا این سه مورد در یک ِ
شــده بود ..همینطور ،هیتلر در کتاب نبرد من
عنوان کــرده بود که « بنابرایــن ما به عنوان
آریاییهــا قادریم یک کشــور را تنها به عنوان
یک ارگانیســم زنده از یک ملت تصور کنیم «
(هیتلر  ،)1940او میتواند با عناوینی مختلف
خواستههای خودش را برای مردم آلمان به نام
دولت (امپراتوری آلمان) ملت (قوم آلمانی) یا
وطن (ســرزمین آلمان) مطرح کند زیرا همه
باعث ایجاد وابســتگیهای عاطفی یکســانی
میشوند.
با توجه به مزیت بیهمتایی که دولت-ملت
نسبت به دیگر اشکال دولت ها برای بسیج کل
جمعیت تحت قلمرو و قدرت خود دارد ،دولتها
سیاســتهایی را با هدف افزایش همگنی ملی
اتخاذ کردهاند .اگرچه در موارد بســیار اندکی،
حکومتها -در موارد نادری ،حتی تشــویق و
ترغیب می کنند -به یــک اقلیت قومی اجازه
جدایی دادهاند ،عزم و اراده برای حفظ تمامیت
ارضی یک کشــور ،معموال تجزیهطلبی را فراتر
از تصور حکومتی قرار میدهد.
به طور معمول ،حکومتها همگن سازی را
از طریق آنچه در حال حاضر «پاکسازی قومی»
نامیده میشــود ،دنبال کردهاند .نسلکشــی،
تبعیــد و جابجایی جمعیت ،هرکدام به تنهایی
یا به طور همزمان و ترکیبی به عنوان ابزارهایی
معمول جهت نیل به هدف بکار گمارده شدهاند.
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با این حال ،بســیار متداول است که حکومت
کشورهای ناهمگن ،ساکنین فعلی کشور را به
عنوان یک امر مســلم پذیرفته و یکسانسازی
را از طریــق برنامههای آسیمیالســیون دنبال
میکننــد .چنیــن برنامههایی به طــور قابل
مالحظهای از نظر وســعت ،پیچیدگی ،شدت،
میزان مهارت ،میزان اجبار /اقناع ،جدول زمانی
پیشبینی شده و میزان اشتیاق مجریان متفاوت
هستند .اما برنامههای آسیمیالسیون اجرا شده
دارای سوابق درخشــانی نیستند ،همانطور که
از تاریــخ اتحاد جماهیر شــوروی به یاد داریم
علیرغم تالشهــای گســترده و متبحرانهی
حکومتی بــرای حل آنچه در ادبیات رســمی
«مســئله ملی» نامیده میشــد ،آگاهی ملی و
نارضایتی در میان مردمان غیر روســی رشــد
میکرد .درنتیجهی چنین ناکامیهایی ،تعداد
فزایندهای از حکومتهــا از مدل دولت-ملت
به نفع برنامههایی که اســتقرار مســالمتآمیز
تنوع ملی از طریق اعطای اســتقالل فرهنگی
و سیاسی بیشــتر به اقلیتهای ملی را دنبال
میکردند ،اجتناب کردند.
کلمات کلیدی
آسیمیالسیون (همگن سازی)؛ پاکسازی قومی؛
قومگرایــی؛ نسل ُکشــی؛ چندفرهنگگرایی؛
دولت-ملت؛ ملیگرایی؛ دولت
*. https://rb.gy/ybws7p
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هەڵسەنگاندن

برکی کوردبوون

[]١

خوێندنەوەیەکی بیرەوەرییەکانی کاپیتان حەمەدی مەولوودی
شەهال دەباغی

If the truth shall kill them, let
!them die

ئەگەر حەقیقەت دەیانکوژێ ،با بمرن!
ئێمانۆئێل کانت

لەم ســااڵنەی دواییدا دوو کتێبی فرەڕەهەند
و پڕماجــەرا چاپ کــران .دوو کتێب کە لە
جۆری خۆیاندا بێ وێنەن .بێ شــک ئەم دوو
کتێبــە زۆر بەرپەرچدانەوەیــان بووە و دەبێ،
بەاڵم ئەم دوو کتێبــە بەڕای من بە بەراوەرد
لەگەڵ ئەو بیرەوەرییانەی پێشــتر بە قەڵەمی
هێندێک چاالکی سیاسیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان نووســراون ،خاڵی وەرچەرخانن
و نیگای پێشــتری ئێمە دێننە ژێڕ پرســیار
و وادەکەن لەســەرڕاوە ڕابــردوو بە چاوێکی
دیکەوە هەڵســەنگێنینەوە .دوو کتێبی دژەباو
کە باسی هێندێک ڕووداومان بۆ دەکەن کە تا
پێشتر تابۆ بوون و نەگوتراون .ئەم دوو کتێبە
بریتین لە:
 1هەژاری مرۆڤ و دەوروبەری یا کارەساتی
کۆمیدیاییەک
 2کوردبوون ،بەشــێک لــە بیرەوەرییەکانی
کاپیتان حەمەدی مەولوودی
هەژاری مرۆڤ و دەوروبەری لە نووسینی
مامۆستا شــێرکۆ هەژار[ ]٢کە بەرگی یەکەمی
ســاڵی ٢٠٠٨چاپ کرا ،ســێ بەرگە .نووسەر
لەم ســێ بەرگەدا هەوڵــی داوە هێندێک لە
بیرەوەرییەکانــی خۆی ســەبارەت بە باوکی
واتە مامۆســتا هەژار و کەسانی دەورووبەری
بنووســێتەوە .ئەم کتێبە کاتی خۆی دەنگ و
باســێکی زۆری دژی نووســەر هەاڵیساند و
نووســەر کەوتە بەر غەزەبــی زۆر لە کوردان.
بــەاڵم بــە تێپەڕینی کات ئــەم کتێبە زیاتر
کەوتۆتە بەرســرنج بــۆ دووبارەخۆێندنەوەی
بەشێک لە مێژووی ئەدەبی کوردی .مامۆستا
شیرکۆ هەژار ،کوڕی گەورەی مامۆستا هەژارە.
بەاڵم وەک لە ســێ بەرگی هەژاری مرۆڤ و
دەوروبەری دەردەکەوێ ،نووسەر بەدوای ناوی

بنەماڵە و میژوو سازکردن نییە ،بەڵکوو نووسەر
بە ستایلی ئەدەبیی تایبەت بە خۆی ،هێندێک
لە ڕووداوەکان دەگێڕێتەوە و شــی دەکاتەوە.
ئێمە ئاگامان لە هەموو ڕووداوەکانی کتێبەکە
نییە و ڕەنگە زۆر کەســیش هاوڕای نووســەر
نەبن ،بەاڵم ئەوە کە ئایکۆنێکی ئەدەبی کوردی
دێتە بەرباس ،لە خۆیدا جێی تێڕامانە و ڕەنگە
بتوانیــن وێنەیەکی ڕوونترمــان لە مێژووی
ئەدەبی و سیاسیی خۆمان دەست کەوێ .لەم
نووســینەدا زیاتر ناچمە ســەر ناوەرۆکی ئەم
سێ کتێبە بەڵکوو تەنیا بە پێویستم زانی کە
بڵێم ئەم کتێبە دەرگای بۆ زۆر کەســی دوای
خۆی کردووەتەوە کە نەترســانە هێندێک لە
ڕووداوەکانــی ڕابردوو تاوتوێ بکەن و وەدوای
ڕاستییەکان بکەون .بەڵکوو ڕۆژێک کەسێکی
لێهاتوو هەڵکەوێ و ئەم سێ کتێبە ڕچەشکینە
بێنێتە بەر هەڵسەنگاندن.
کتێبی دووهەم کوردبوون ،بەشــێک لە
بیرەوەرییەکانی کاپیتان حەمەدی مەولوودی
بریتییە لە بەشێک لە بیرەوەرییەکانی کاپیتان
حەمەدی مەولوودی کە لە الیەن توێژەر وریا
ماملێ ساخ و بەڵگەمەندکراوە .ئەم کتێبە ئەم
ســاڵ واتە بەهاری  ٢٠٢٢لە سوید لەالیەن
چاپەمەنیی ٤٩کتێبەوە چاپ کرا .با هەر لێرە
ئاماژە بەوە بکرێ کە خاتوو شــەڕارە شەمامی
ماملــێ[ ]3لــە پێداچوونەوەی ئــەم کتێبەدا
ڕۆڵێکی بەرچاوی بووە.
کتێبــی کوردبــوون بەشــێک لــە
بیرەوەرییەکانی کاپیتان حەمەدی مەولوودی
لــە خۆدەگرێ کە لە ڕێــگای خاتوو ڕووناک
کچی کاپیتان گەیشــتۆتە دەست وریا ماملێ
لە نۆروێژ .ماملێ ئەم دەستنووســانەی لەگەڵ
چەندین کتێبی مێژوویی و بیرەوەری بەراوەرد
کردووە و لە زۆر شوێن پەڕاوێز ،وێنە و بەڵگەی
بۆ دەستنووســەکان داناوە .یادداشــتەکان بە
زانیاری لە ژێدەری دیکەوە ،وتووێژ لەگەڵ ئەو
کەســانەی کاپیتانیان ناسیوە و یا ئەو کتێبانە
کــە ناوی کاپیتانیان تێــدا هاتووە ،لە کتێبی
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ن بە
کوردبوون دا بەڵگەمەند کراون .کوردبوو 
پێشەکییەک لەالیەن نووسەرمامۆستا شێرکۆ
هەژار ،ئاڵبۆمــی وێنــەکان ،فەرهەنگۆک لە
ئامادەکردنی شــاعیر و نووسەر مامۆستا ساڵح
بێچــار ( ،)١٩٦٧پێڕســتی  ٨٠ســەرچاوە و
ئیندێکس دەوڵەمەندتــر کراوە .کوردبوون لە
باری گێڕانەوەی ڕووداوەکان هێندە نەترسانە
و تازەیــە کە مامۆســتا شــێرکۆ هــەژار لە
پێشەکییدا نووسیویەتی ئەگەر بە دەست ئەو
بوایە خەاڵتی گرینگترین بەرهەمی سەدساڵی
[]4
ڕابردووی کتێبی کوردیی پێ دەبەخشی.
توێژەر وریا ماملێ نەوەی کاپیتان حەمەدی
مەولوودی ،لە نووســینەوەی بیرەوەرییەکانی
کاپیتــان دا هەرچی بە ئەمانــەت بەو دراوە
وەک خۆی و بێ سانســۆڕ نووســیویەتەوە و
ژیانــی کاپیتان وەک خۆی هاتۆتە ناو کتێبی
فرەڕەهەنــدی کوردبوون .لێرە توێژەر بەدوای
مێــژوو دروســتکردن بۆ خــۆی و بنەماڵەی
نەبــووە بەڵکــوو ڕاســتییەکان وەک خۆیان
نووســراونەتەوە ،جگە لــەوە هێندێک جنێو
لەناو یادداشــتەکاندا البــردراون و لە جیێان
( )....داندراوە .توێژەر خۆی دەنووسێ:
“هەوڵــم داوە تا لەبــەر ڕێز و حووڕمەتی
ئێــوە خوێنەرانی بەڕیز ،ئەو وشــانەی ڕووی
مەجلیسانییان نییە دەریانهاوێم و شوێنەکانیان
بە ســێ خااڵن ( )...پڕ بکەمەوە .بەاڵم لە زۆر
شــوێنان گەر وشــەکان لە هێڵەگ درابان،
لــە ڕێچکەی نووســینەکانی کاپیتان حەمەد
دەردەچوو بۆیە ،زۆربەی وشــەکان و ڕووداوە
[]5
دڵتەزێنەکان وەک خۆی نووسراونەتەوە”.
ماملێ بەرپرســایەتیی هەموو ئەوباســانە
دەخاتە سەر شانی کاپیتان کە دەیانگێڕێتەوە.
ئینجا ڕەنگە توێژەر نەیویستبێ خۆ بخاتە ناو
هێندێک کێشــە و باس کە هێســتاش لەناو
کۆمەڵگای ئێمەدا ماون .توێژەر ناوی هێندێک
کــەس لە ناو ڕووداوەکانــدا ناهێنێ و ( )...لە
جێ دادەندراوە .توێژەرئاماژە بەوەدەکا کە:
وەک “ســاخکەرەوەی ئــەم کتێبــە نە
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دەتوانــێ ئەو قســانە پشتڕاســت کاتەوە نە
[]6
نکۆڵی”.
ماملێ ئامــاژە بە خاڵێــک دەکا ئەویش
ئەوەیە کــە کاپیتان لە هونــەری گێڕانەوەدا
ناشــارەزا بووە و لە گێڕانەوە و نووســینەوەی
ڕووداوەکان و بیرەوەرییەکاندا شــپرزەییەکی
سەرسوڕهێنەر بەدی دەکرێ .ماملێ سەبارەت
بەو شپرزەییە دەنووسێ:
“لــە هەندێک الپــەڕەدا کە ســەرقاڵی
گێڕانەوەی باســێکە ،دەبینی پەڕیوەتە ســەر
دوو یا ســێ باســی تر کە تەنیا لە درێژەی
نووسینەوە و تایپی دەستنووسەکاندا کۆدەکانم
بۆ دەشــکان و دەمناسینەوە و ناچاردەبووم یا
دەگەڵ الپەڕەکانی پێشــووتر لێکی بدەمەوە
یان دەگــەڵ الپەڕەکانی داهاتــوو .ئەو کارە
بەڕاســتی زۆری هێــز و وزە دەویســت و بە
دیانجار دەبوایە وشەبەوشــەی ئەو دەفتەرانە
پێک بگــرم تا بزانم ئەو رەســتەیە ئی کامە
[]7
ڕووداوە؟!”
کاپیتــان بیرەوەرییەکانــی خــۆی لــە
ڕووداوەکانی پێش شــەڕی یەکەمی جیهانی
ڕا دەگێڕێتەوە .ئەو بە زمانی سەردەمی خۆی
و خەڵکی و ڕۆژانە ڕووداوەکان دەنووسێتەوە،
کە ئەمە خۆی لەخۆیدا دەتوانێ سەرچاوەیەک
بێ بۆ ناســینی خەڵک ،دابونەریت ،پێکهاتەی
کۆمەاڵیەتــی و ڕووداوەکانی ئەو ســەردەمە.
کاپیتان لە واڵتی غەریب هەوڵ دەدا بەو کەمە
خوێندەوارییەی کە هەیەتی بیرەوەرەییەکانی
بنووسێتەوە و چەند جار دەستنووسەکانی لەناو
دەچن بەاڵم هەموو جارێک دەیاننوســێتەوە.
پرۆفێســۆر[ ]8عیزەددین مستەفا ڕەسووڵ لە
وتووێژێکدا دەڵێ کە ئەو بە کاپیتانی گوتووە:
“کاک حەمە چیت دیوە بیگێڕەوە .کاک
عەلی گەاڵوێژ بۆی شەڕح کرد و گوتی کاک
حەمەد ئەوە عیزەددیــن دەیهەوێ ژیانی تۆ
بکاتە کتێبێــک .لەبەر ئەوە چیــت دیوە لە
ژیانتــا بیگێــڕەوە و ئیتر دەســتی پێکردووە
[]9[”]...پرۆفێسۆر عیزەددین مستەفا ڕەسووڵ
ساڵی بیست و چوارەم
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دەستنووســەکانی کاپیتــان وەردەگــرێ و
بەڵێنی دەدا کە لە عێڕاق چاپیان بکا .بە ڕای
ماملێ ڕەنگە پرۆفێســۆر عێزەددین مستەفا
ڕەسووڵ بە هۆی کەمایەسی لە نووسینەکانی
کاپیتاندا و بە هۆی هەست بە بەرپرسایەتی
چاپی نەکردبێن ]10[.خودی پرۆفێسۆر مستەفا
ڕەسووڵ دەڵێ کە بە تەما بووە یادداشتەکان
بکاتــە کتێــب بــەاڵم دواتر چۆتــە بەغدا و
[]11
نەیتوانیوە.
جارێکی دیکە کاپیتــان بیرەوەرییەکانی
دەنووســێتەوە .ئینجا د .ڕەحیم سەیف قازی
دەستنووســەکان وەردەگــرێ و ئەوانیــش
ون دەکرێن .هەمیســان کاپیتان دەســت بە
نووســین دەکاتەوە و هەمیســان د .ڕەحیم
لەگەڵ کەسێک دەچیتە ماڵە کاپیتان و دوای
وتووێژ و ڕۆیشتنی میوانەکان خودی کاپیتان
دەستنووسەکانی دەســووتێنێ .تا سەرئەنجام
ئاخر جار کە دەست بە نووسینەوە دەکاتەوە،
ڕووناک خانم کچی کاپیتان دەستنووسەکان
نەجــات دەدا و دوای کۆچــی باوکــی ٣٧
ســاڵ لەالی خۆی هەڵیاندەگرێ و دواتر ئەو
یادداشــتانە دەگاتە دەســت وریــا ماملێ لە
نۆروێژ.
نــاوی کتێبەکــە دوای وتووێژێکی نێوان
ماملێ و شــەڕارەخانم هەڵدەبژێردرێ .ئەوان
دێنە ســەر ئەو باوەڕە کە کاپیتان بە خاتری
کوردبوونی دەســت لە ژن و منــداڵ و زێد
هەڵدەگــرێ و ئــەو هەموو چەرمەســەرییە
دەبینێ و کەسانی وەک کاپیتان لەناو کورددا
کەم نیــن کە بەخاتــری کوردبوونیــان ئاوا
ئازار دەبینن .ژیانــی کاپیتان نموونەیەکە لە
ئازارەکان و ژیانی زۆربەی کوردانی خەباتکار.
ئەمە هەســتێکی هاوبەشە و زۆر کورد خۆی
[]12
تێدا دەبیننەوە.
یادداشتەکان و پرسیار
ئەوەی دوای چەندجار نووســین و فەوتان لە
کاپیتان بەجێماوە چوار دەفتەرن کە بە وتەی

ماملــێ شــپرزە و ناڕێکوپێکن و ئەو ســاغی
کردوونەتەوە .یادداشــتەکان لە ســەردەمی
منداڵییــەوە ،بارودۆخــێ وەپاشــکەوتووی
کۆمەاڵیەتی ،نەزانی و ڕۆڵی شــێخ و مەالیان
و کەڵکوەرگرتنیان لە ئایین ،هاتنی لەشکری
عوســمانی و کۆمەڵکوژیی خەڵکی ســاباڵغ
(مەهابــاد) بە دەســت ســوپای ڕووســیای
تێزارییەوە دەســت پێدەکەن .ژیانی سەخت
لەبن دەســتی زڕدایک ،برســێتی و نوستن
لە توونــی حەمامان و دواتــر خۆژیاندن بەو
جۆرەی کە بووە باس دەکرێن .تەنانەت باسی
ئــەوە کە چۆن ناچار دەبــێ زڕدایکی بکوژێ
دەنا زڕدایک ئەو لــە تەندوور داوێ .کاپیتان
باســی زۆر ڕووداوی ژیانی خۆی و دەورووبەر
وەک شــوانکاری ،کار لە ڕێــگای هامیلتۆن
و کووپەفرۆشــی لــە ڕوانــدز ،قاچاخچێتی،
گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتیییەکان لە حکوومەتی
ڕەزا شــا دا ،تاراندنــی زۆرە ملی بۆ شــیراز،
چوونە ناو ژ.ک .و ناکۆکیی ناو ژ.ک .و یەکەم
دیدار لەگــەڵ پێشــەوا ،دەرکردنی فەرمانی
عەشــیرەتان بۆ کوشــتنی کاپیتان ،دڵشکان
لە پێشەوا و ئاشــت بوونەوەیان ،پیالنگێڕیی
ئاغاوەتەکان ،ڕووداوەکانی ســەردەم وهاتنی
لەشکری سوور بۆ ساباڵغ ،کۆمار و هەڵکردنی
ئااڵ ،قارەمانەتیی چوار ئەفســەری باشــوور و
پێشــمەرگەکانی بارزانی ،ناســینی مســتەفا
خۆشــناو ،ڕووخانی کۆمــار ،چوونە گەرمێن
و خۆشــاردنەوە ،زیندانی کۆیــە و هاوکاریی
کوردەکانی گەرمێن و شاری کۆیە ،پەنابردن
بــۆ ماڵە شــێخ لەتیف ،دیســان گەڕانەوە بۆ
مەهابــاد و ژیــان لە باکۆ و کێشــەی نێوان
بارزانی و دوکتور ڕەحیم سەیف قازی لە باکۆ
و تاد دەکا.
ئەو بــڕە یادداشــت و دەستنووســانەی
کاپیتان حەمەدی مەولوودی کە هاتوونەتە ناو
کتێبی کوردبوون ،بۆ تاوتوێیەکی هەمەالیەنە
دەبــن؛ چ دەورانی منداڵی ،چ دەورانی کۆمار،
چ دەورانی ژیان لە باشوور و چ ژیان لە باکۆ.
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ئەم وتارە هەوڵ دەدا زۆر بەکورتی تەنیا چەند
بابەتێک لە دەورانی منداڵی و دەورانی کۆماردا
بورووژێنێ بەو هومیدە کە توێژەرانی دیکە لە
داهاتــوودا زیاتر لەباری ئەدەبی ،کۆمەاڵیەتی،
مێژوویی و سیاســییەوە ئــەم کتێبە و ژیانی
کاپیتان بــە ڕوانگەی جیاواز هەڵســەنگێنن
و بیهێنــە بەر باس .بۆ نووســەری ئەم بابەتە
بــە گۆشــەنیگای دادپەروەرییــەوە ،بیــری
کوردایەتی جێگەیەکــی تایبەتی لە خەباتی
ی
دژی داگیرکەراندا هەیە .بەاڵم ئایا کوردایەت 
ڕێگایەکی بێ کێشــەیە؟ ئایا کێشەکان هەر
لەالیەن داگیرکەرانەوە ڕووبەڕووی خەباتکارن
و خەڵک دەبنەوە؟ ئەم نووسینە تەنیا سەرنج
و ڕامانێکــە لەســەر هێندێک یادداشــت،
یادداشتەکانی خەباتکار حەمەدی مەولوودی.
ســەرەڕای ئەوە کە چەند جــار کاپیتان
خۆی ئاماژە بەوە دەکا کە ڕادەی خوێندەواری
و توانایی نووسینی زۆر نییە ،ئەو بیرەوەرییانە
وەک دەقێکــی ئاواڵە دەتوانــن ببنە ماتریاڵی
لێکۆڵێنەوە و باسێکی فرەڕەهەند .کاپیتان باسی
زۆر ڕووداو دەگێڕێتــەوە و ناوی دەیان کەس
و ڕووداو دێنێ کە لە ڕوانگەی جنســییەتی،
چینایەتی ،کۆمەاڵیەتی ،کوردایەتی و مێژوویی
جێی ســرنجن .ئەم نووســینە بەناچار دەبێ
ســنوورێک بۆ خۆی دابنێ .لــەم خوێندنەوە
کورتــەدا تەنیــا چەمکەکانی چیــن و پێگە
بەڕوانگەیەکی جێندێرییەوە وهێندێک پرسی
وەک کوردایەتی و ڕۆڵی دین لەو سەردەمەدا
بــە خێرایــی چاویان لــێ دەکــرێ .وەک
پێشــتر گوترا کتێبی کوردبوون و بەتایبەت
یادداشــتەکانی کاپیتان حەمەدی مەولوودی،
گرینگییەکــی تایبەتیــان لە نووســینەوەی
مێژووی کــورد دا هەیە و دەکرێ کاری زۆر
جیدییان لەسەر بکرێ.
ڕوانگە

لەم نووســینەدا ڕوانگەی Interdisciplinary
/نێــوان زانســتی و هەروەهــا Literary
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 / Sociological Aanalysisشــیکردنەوەی
کۆمەاڵیەتیی ئەدەبی تا ڕادەیەک یارمەتیدەری
تاوتۆێکردنی یادداشتەکانی کاپیتان حەمەدی
مەولــوودی دەبن .ڕوانگەی نێوان زانســتی،
مێتــۆد یا بابەتێــک نییە بەڵکــوو توێژەر لە
گۆشــەنیگای چەند زانستەوە چەندین تیوری
و میتۆد تێکهەڵکێــش و ئینتێگرێرە دەکا بۆ
[]13
شیکردنەوەی پرسەکەی.
لە شــیکردنەوەی کۆمەاڵیەتی ئەدەبی دا
توێــژەر دەبێ فاکتــۆڕە گرینگە کۆمەاڵیەتی،
کولتــووری ،ئابــووری و سیاســیییەکان کە
کاریگەرییــان لەســەر دەق بــووە لەبەرچاو
بگرێ و ژینگەی دروســتبوون و هەلوومەجی
دروستبوونی دەقەکە ببینێ ]14[.کۆمەڵناسیی
ئەدەبــی دەتوانێ پەیوەنــدی دەق و کۆمەڵگا
نیشان بدا.
دەق ئاوێنــەی پەیوەندییەکانــی ناو
کۆمەڵگا
پەیوەندیــی نێــوان دەق و پەیوەندییــە
کۆمەاڵیەتییــەکان دەکــرێ بــە تیۆریــی
ئاوێنەیی شــی بکریتەوە .بە گوێرەی تیۆریی
ئاوێنەیی ،دەق بە تایبەت بە شیکردنەوەیەکی
مارکسیســتی ،ئاوێنــەی کۆمەڵگایە .بە پێی
ئــەم تیۆرییە ئەدەبیات دووبــارە نواندنەوەی
مێژوویــە ،تەنانــەت ژێــدەر و ســەرچاوەی
چۆنێتیــی ڕوانینمــان بــۆ واقیــع و ئیدە و
ئایدیۆلۆژییەکان و تێگەیشتنمان لە سەردەمی
ڕابردوویــە ]15[.بــە پێــی تیۆریــی ئاوینەیی
دەتوانیــن جێدەســتی فاکتۆڕەکانی جنس،
چین ،پێگە و ستاتووس ،خوێندن ،بنەماڵەیی
و پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان لەســەر دەق
ببینین و بەمجــۆرە دەق بۆ توێژەران دەبێتە
سەرچاوەیەک لەمەڕ ڕابردوو.
یادداشــت و بیــرەوەری لــە دەرەوەی
کات و شــوێن نانووســرێ .هەر بیرەوەری و
یادداشــتێکی ڕۆژانە ڕاستەوخۆ باسی کات و
شوێنی دیاریکراو دەکەن .بۆ وێنە ئێوە بڕواننە
ساڵی بیست و چوارەم
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ئەو بیرەوەرییانەی کە لەم سااڵنەی دواییدا لە
الیەن هێندێک ڕێبەر ،چاالکی کورد و ژنانەوە
نووســراون .هەر هەموویان باسی هێندێک لە
ڕووداوەکانــی ژیانیان لە کات و شــوێنێکی
دیاریکراو دەکەن.
لــە کات و شــوێن گرینگتــر ،چونێتیی
پەیوەندیــی نێوان تاکەکان ،پلە ،ســتاتووس
و جێگــە و پێگەیانــە کــە مــۆری خۆیان
لــە ڕووداوەکان دەدەن .هــەر بیــرەوەری و
ڕووداوێک کە دەنووسرێتەوە ڕاستەوخۆ پێمان
دەڵێ کە پەیوەندییەکانی خەڵکی ئەو شوێنە
و ئەو کاتەی کە ڕووداوەکانیان تێیدا ڕوویداوە
چۆناوچــۆن بووە .بــەم جــۆرە دەق دەبێتە
ئاوێنەی کۆمەڵگا.
کات ،شوێن ،پەیوەندییەکانی ناو کۆمەڵگا
و پێگەی نووسەر ،ڕاستەوخۆ لەسەر نووسین
کاریگەری دادەنێن .ئینجا دەمێنێتەوە ڕادەی
خوێندەواری و توانایی نووســین و دەسەاڵتی
بە ســەر زماندا کە هەرچــی ڕادەیان بەرزتر
بێ ،نووســینەکە دەوڵەمەندتر و قووڵتر دەبێ.
بەاڵم گا هەیە کە نووسەرێک ئاگا بە تیۆرییە
ئەدەبییەکان و ستایل و ژانرەکانی نووسینیش
نییە و تەنیا تواناییەکی کەمی بۆ نوووســین
و خوێندنــەوە هەیە ،بە زمانێکی شــپرزە و
گێڕانەوەیەکی ناپڕۆفێشووناڵ ،زۆر بەسادەیی
زیاترین زانیاریمان ســەبارەت بە ســەردەمی
خۆی دەداتە دەســت .یادداشتەکانی کاپیتان
حەمەدی مەولوودی لەم دەستەیەن.
هەل و هەوڵی گۆڕانی پێگە
دوو کۆمەڵناســی بەناوبانگ چەمکی “چین”
[]16
و “پێگــە” دێننــە بــەر بــاس .بۆردیــۆ
/Stratificationچینبەندی کردنی کۆمەاڵیەتی
وەک بابەتێکی گرینگ دەبینێ و پێی وایە کە
“ ”Influenceو دەســەاڵتی چین و توێژەکان
لە کۆمەڵگادا نایەکســانە .بەڕای بۆردیۆ نەک
تەنیا پێگــەی ئابووری بەڵکوو “سیســتەمی
خوێندن” لە دووبارەبەرهەمهێنانەوەی چیندا

زۆر گرینگە .لە خوێندنــدا توانایی تاک زیاد
دەکا و ئەگــەر تــاک هی چینی خــوارەوە
بێ ئەوە ئیمکانی دەســت پێڕاگەیشــتنی بە
خوێندن و زیادکردنی توانایی کەمە .چینەکان
بەمجــۆرە دووبــارە بەرهەم دێنــەوە چونکە
هێندێک دەســتیان بە ئیمکانات و دەسەاڵت
زیاتــر ڕادەگا .جێگۆڕکێ یــا ڕاگرتنی پلەی
کۆمەاڵیەتــی ،پەیوەندیی بەوە هەیە کە تاک
چ پێشینە و ســەرمایەیەکی هەیە ]17[.بۆردیۆ
لەژێــر کاریگەریی مارکس و ئیدەی شــەڕی
چینایەتیدا باسی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان
دەکا .بۆردیۆ سەرمایە بە سێ جۆر دابەش دەکا:
سەرمایەی ئابووری ،سەرمایەی کۆمەاڵیەتی
و سەرمایەی کولتووری .بۆردیۆ پێیوایە تاکی
هەر چینێک هەمان ســامان ،ئیمکان و هەل
و پاشــخانی چینایەتی لەگــەڵ خۆی دێنێ
و چینــی ســەرەوە دەتوانن پێگــەی خۆیان
بەرهەم بێنێتــەوە لە کاتێکــدا تاکی چینی
خــوارەوە ئیمکانی ئەوەی کەمە پێگەی خۆی
هەڵکشــێنی ]18[.بەو پێیە هەموو مەیدانەکانی
کۆمەڵگا مەیدانی ملمانی و شەڕی دەسەاڵتن.
[]19
هەروەهــا بــە ڕای ئانتۆنــی گیدێنز
کۆمەڵگای چینایەتی لەســەر درز و جیاوازیی
کۆمەاڵیەتی دامەزراوە .جیاوازیی کۆمەاڵیەتی
دابەشــکردنێکی هیرارکییانە دروســت دەکا
کــە لەوێ تاکەکان یەکســان دەســتیان بە
ئیمکاناتــی کۆمەڵگا ناگا .بــەڕای گیدینز ،تۆ
ســەربە کام یەک لە چینەکانی کۆمەڵگا بی،
فاکتۆڕێکــی گرینگە بۆ پێگەت لە کۆمەڵگادا.
بــەاڵم هاوکات ژیانی ئێمــە تەنیا بە پێگەی
چینایەتی دیــاری ناکرێ .هێندێک فاکتۆڕی
وەک خوێنــدن و جووڵــەی کۆمەاڵیەتــی،
دەتوانــن لــە گۆڕانی پێگــەی کۆمەاڵیەتیدا
ڕۆڵ ببینن و پلەبەندیی پێگەی تاک بگۆڕن.
گیدێنز پێی وایە کــە تاک دەتوانی بەردەوام
گۆڕانکاری لە پاشــخانی خۆیدا بکا و دۆخی
[]20
بگۆڕێ ،بەتایبەت بە گۆڕانی ستایلی ژیانی.
دۆخی ئێســتا بە پێچەوانەی سەردەمی کۆن
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وەها گۆڕاوە کە تاک بتوانێ بە هەوڵ و کاری
خۆی کاریگەری لەسەر گۆڕانی پێگەی خۆی
[]21
دابنێ و بە ئاواتەکانی بگا.
شیکردنەوە
وەک پێشتر گوترا سنوورێک بۆ ئەم نووسینە
دانراوە ئەگینا بەســەرهاتی کاپیتان حەمەدی
مەولوودی و ئەو ڕووداوانەی باســی کردوون
دەتوانن ببنە مەتریاڵی چەندین لێکۆڵینەوەی
قــووڵ ،فرەڕەهەنــد و وردتــر بــە ڕوانگەی
جۆراوجــۆر .لێرەدا تەنیا چەند نموونەیەک لە
ڕووداوەکانــی ژیانی کاپیتــان دەبنە هەوێنی
شیکردنەوەی چەند چەمکێک.
کاپیتــانحەمــــەد [ ]22گەرچــــــــی
خوێندەوارییەکی وای نەبووە و لە زیندانەکانی
عێــڕاق بــە یارمەتیــی کوردانی باشــوور تا
ڕادەیــەک فێــری کــوردی نووســین بووە،
لــە باکۆ بــە هاندانی پرۆفێســۆر عیزەددین
ڕەســووڵ و دوکتور عەلی گەاڵوێژ هەســتی
بــە گرینگیــی نووســینی بیرەوەریی خۆی
کــردووە و بێباکانــە ڕووداوەکانــی ژیانی لە
چەنــد دەفتــەردا دەگێڕێتەوە و ســەرەڕای
چەند جار فەوتانی یادداشــتەکانی هەمیسان
دەســت بە نووســینەوەیان دەکاتــەوە .ئەمە
نیشــانەی گرینگبوونــی ئەم نووســینانە بۆ
خودی کاپیتانە کە ویستوویەتی باسی ڕابردوو
بکا و پەیامی خۆی بگەێنێتە نەوەی داهاتوو.
کاپیتان هەســتی کردووە دەبێ ئەو شتانەی
باس نەکراون بنووســرێنەوە .ئەم “هەست بە
گرینگییــەک کردن”ە کە بۆ نووســین خاڵی
بنەڕەتــی ،جەوهەری و گرینگــە ،لە خودی
شێوەی دەستپێکردنی یادداشتەکانی کاپیتان
دا خۆدەردەخــا .کاپیتان نووســینەکەی ئاوا
دەست پێ دەکا:
“ئــەوە بڕێک لە بەســەرهاتی خۆم ،چیم
[]23
دیوە ،چیم بیستووە ،دەینووسم”.
ئینجا شــێوازی نووســین و وشەکان کە
لەچەشــنی گێڕانەوەن گرینگیــی تایبەتیان
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هەیــە .گێڕانەوەیەک ڕوو بە خوێنەر .کاپیتان
لە چەند جێ ڕووبە خوێنەر دەنووسێ کە پەلە
نەکەن تا دواتر هێندێک شت دەزانن .دیسان
چاو لەم دەستپێک و ڕستەیە بکەن:
“ئــەوە بڕێک لەبەســەرهاتی خۆم ،چیم
دیوە ،چیم بیستووە ،دەینووسم”.
واتە ئەوە بڕێک لە بەســەرهاتی خۆمتان
بــۆ دەگێڕمەوە .کــێ بەســەرهاتی خۆی بۆ
کەســێکی دی دەگێڕێتــەوە؟ ئــەوەی کــە
پێی وایە بەســەرهاتێک بــۆ گێڕانەوە دەبێ.
بەســەرهاتێک کە بۆ گێڕانــەوە ببێ ،ئەگەر
گرینگیی بۆ گــرووپ و نەتەوەیەکیش نەبێ،
ئەوە بۆ خودی تاک گرینگە.
دوای ئەم ڕســتەیە کاپیتان ژیانێکی پڕلە
ئازار لە سەرەتای لەدایکبوونییەوە دەگێڕێتەوە.
بابێکی هەژار کە بــە کاری جۆراوجۆر خۆی
و بنەماڵــەی بەخێو دەکا .باب بێســتانچی و
زڕدایک ئاوکێشــی مااڵن .باب دوو ژنی بووە.
چوارڕۆژانە دەبێ کە دایکی کاپیتان بە قسەی
خەڵک و تەنانەت باوکی ،بەدەست هەوێکەی
دەرمانداو دەکرێ .منداڵێکی چوارڕۆژە دەدریتە
ژنێک ،ئایشــێ قەل کە ئاوکێشی مااڵن بووە،
کە ئەویش ڕۆژێک لە کەالوەیەک فڕێی دەدا و
خەڵک دەبینن سەگێک شتێک وەک تووتکی
خۆی دەلێســێتەوە .ژیانــی حەمەدی منداڵ
دەبێتە ژیانێکی پڕ لە برســێتی و نەهامەتی.
منداڵێک کە زڕدایک نانی لێ دەشــارێتەوە و
قــەت زگی تێر نابــێ .زڕدایک بە دەیان جار
جەستەی بریندار دەکا ،دەیشکێنی و بە ڕۆن
قاچی دەسووتێنێ .جیاوازی لە نێوان حەمەد
و کوڕەکەی خۆی ،ڕەحمــان ،دادەنێ .بەاڵم
حەمەدی منداڵ هەر پێــی وایە کە دەتوانێ
ناز بەســەر دایکیدا بکا .زڕدایــک لێی دەدا،
بێڕێزیی پێ دەکا ،مۆڕەی لێ دەکا ،تەنانەت
هەڕەشەی لێ دەکا کە نابێ ئەو شتانە بۆ بابی
بگێڕێتەوە .زڕدایک ،شاشان ،خودای بەدکاری
و شــەڕە .بابیشی ژنەکەی زۆر خۆش دەوێ
و گوێ ناداتــە برینەکانــی منداڵەکەی .ئەو
ساڵی بیست و چوارەم
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مندالە گەورە دەبــێ زۆر جار خەڵک خێری
پــێ دەکەن ،نانی دەدەنێ و جووتە پێاڵوێکی
بــۆ دەکڕن .تەنانەت ئەو کاتیش زڕدایک پێی
ڕەوا نابینــێ و دەڵێ دزیوێتی .کاپیتان چەند
جار لە نووســینەکانیدا بە خوێنەر دەڵێ کە
ڕاوەســتن و پەلە نەکەن دوایــە بۆیان باس
دەکا چ بەسەر زڕدایکی دێنێ ]24[.سەرئەنجام
ڕۆژێــک کە حەمەد وادەزانــێ کەس لە ماڵ
نێ و دەیهەوێ بەدزی زڕدایکی چەوەندەر لە
تەندوور دەربێنێ و بیخوا ،زڕدایک بەسەریدا
دێ و دەیهەوێ لە تەندوری باوێ .هەســتی
پارێزگاری لە خود و غەریزە کاری خۆی دەکا.
حەمەد بستەی ئاسنی تەندووری ڕە زڕدایکی
دەهاڵێنێ و زڕدایــک منداڵی لەبەر دەچێ و
[]25
چەند ڕۆژ دواتر دەمرێ.
هەر لــە هــەوەڵ ڕســتەکانەوە خوێنەر
دەزانێ کە ئەمە گێڕانەوی کەسێک لە چینی
دەوڵەمەند یــا تەنانەت چینــی مامناوەندی
کۆمەڵگا نییە و لەگەڵ بیرەوەریی کەســێک
لــە خوارترین پلــە و توێــژی کۆمەاڵیەتی
ڕووبەڕوویــە .نامرادی و ڕەنج ،باڵی بەســەر
هەمــوو ڕۆژ و مانگ و ســاڵەکانی حەمەددا
کێشاوە .دوای مردنی زڕدایک ،حەمەد لە ماڵ
دەردەکرێ .منداڵێکــی بێکەس لەگەڵ دز و
سواڵکەران لە توونی حەماماندا دەنوێ .حەمەد
وردە وردە گەورە دەبێ و لە بازاڕ دەســت بە
فرۆشــتنی هەڵوای دۆیمە و شــاگردی و کار
دەکا ]26[.ماوەیەک خەریکی شەڕەگەڕەک دەبێ.
گێڕانەوەی ئەم شەڕەگەڕەکە خۆی بە تەنیایی
دەتوانێ ببێتە کەرەسەی لێکۆڵینەوەیەک .تۆ
بڵێ شــەڕ و ناتەبایی ئێســتامان ڕیشەی لەو
شــەڕەگەڕەکانەدا نەبووبێ کە هێندێک جار
دوای شەیپوورلێدان دەحەسێنەوە و هێندێک
جار دیسان دەست پێدەکەنەوە:
هەوەڵ ڕۆژ کە چوومە داشــامەجیدی بۆ
شەڕەقۆچەقانی زۆر ئازا بووم و سەری ‘عەزیزی
حاجی ســەدیقی’م شکاند .ئەو ڕۆژە گەڕەکی
ئێمە شــەڕەکەی بردەوە و بازار و هەرمەنیان

دۆڕاندیان و شەیپوور لێدرا و لەشکر دەستیان
هەڵگرت لە شــەڕ .منیــش قۆچەقانییەکەم
خەاڵت کرا .لەخۆشیان کە بداغ خان تاریفی
کــردووم و قۆچەقانــی بە خــەاڵت داومێ،
هــەر جیفڕکم لە خــۆم دەدا ،وامدەزانی ئەو
دنیایەم پێ بەخشراوە ]....[ .ئیتر هەموو ڕۆژێ
دەچوومە شەڕەگەڕەکێ .ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ ئازاتر
دەبووم و زیاتریان خۆش دەویستم .شەڕەکان
قانوونی خۆی هەبوو .کە شــەیپوور لێدەدرا،
شەڕ دەستی پێ دەکرد و گەر ماندوو دەبوون،
بۆ پشوودان سێ شەیپوور لێدەدرا و گەر شەڕ
کۆتایــی پێهاتبا ،هەر شــەیپوورێک لێدەدرا.
کاتێک شەیپووری حەسانەوە لێدەدرا ،هەموو
دادەنیشــتن .کوڕە توجاڕ و دەوڵەمەندی زۆر
دەنێو دابوون و هەموو شتی خواردنیان دەبەر
پشتێندی نابوو و دایاندەنا بۆ خورادن ،چونکە
دەشــەڕدا ئازا بووم وەکوو ئەوان دەمخوارد و
شەرمم نەدەکرد .وا خۆشەویست ببووم ،وای
لێهاتبــوو ئەوانەی لێم دوور بــوون بۆخۆیان
خواردنەکەیــان بــۆ دەهێنام و لە پێشــیان
[]27
دادەنام”.
کە حەمەد میرمنداڵێکە دەســت دەکا بە
دزی ،ئەویش لە کوێ؟ لە مەحکەمەی قازی
عەلی کەوشان دەدزێ ]28[.ماوەیەک هەر دزی
دەکا و شتەکان بە کوڕێک دەفڕۆشێتەوە .دزی
کردنی بۆ سەخت نییە .تا بڵێی دەستوەشین و
شەڕانییە .هەر کەس لێیدا ،تێروپڕ دەیانکوتێ.
ئەو میرمنداڵە هێندە سنووری بەزاندووە کە لە
چاوی کۆمەڵگادا تەنیا وەک دز دێتە بەرچاو،
تەنانەت ئەگەر کەسێک لە شوێنێکیتر دزی
[]29
کردبێ بەسەر حەمەدی دادێنن.
هەر لەسەرەتای نووســینەکانیدا کاپیتان
ئاماژە بە چەنــد خالێکی گرینگ دەکا ،یەک
لەوان باوەڕی ئایینیی خەڵکە .لەو سەردەمەدا
خەڵــک بەتەواوی لەژێــر کاریگەریی دین و
شــێخەکاندا بوون ،وەها کە تەنانەت تورکی
عوسمانی مافی ئەوەیان بووە لە واڵتی خۆیانرڕا
بێن و خەڵکی مەهاباد (یا هەر شوێنێکی دی)
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بەرنە خەزایە.
سەرەڕای هەژاری ،بابی کاپیتان باوەڕێکی
توندی ئایینیی هەبووە و هەموو بەیانییەک بۆ
نوێژکردن لە خەو هەڵیدەســتێنێ و دەیباتە
مزگەوت .بەاڵم کاپیتان هەر لەسەرەتاوە زۆر
نێوانی لەگەڵ دین و مزگەوت نییە .شــەڕی
عرووس و عوسمانیانە .هێشتا ڕووس نەهاتوونە
مەهاباد بەاڵم تورک ڕۆژانی هەینی بە مەشقی
ســەربازی دێنە مزگەوتی سوور .خەڵکی شار
بۆ زیارەتی تورکان دەچــن و ئەگەر نۆرەیان
وەبەر نەکەوتبا خۆیان هەناسەســارد دەدی.
کاپیتان لە بابی بیستووە کە:
“ســوڵتان ڕەشاد شــای تورکان لەسەر
[]31
بەرماڵی پێغەمبەر دانیشتووە”.
لەشــکری تورک خەڵکی خۆبەخش کۆ
دەکەنەوە تا بیانبەنە خەزایە .شــێخ و مەالی
شــار وەباڵ بۆ تورکان دەکێشن و خەڵک بۆ
خــەزا هان دەدەن .ئــەوەی گوێی بۆ تورکان
هەڵنەخســتبا لــە دار دەدرا .دوو خزمــی
کاپیتانیــش لە دار دەدرێن .شــێخ لەســەر
حیســابی خەڵک لە خانەقــای خۆیان پاڵیان
دەداوە و نانی چەوریان دەخوارد .بابی کاپیتان
مریدی شــێخی تەوێڵــە بووە و لــە خانەقا
کەوشی جووت کردووە .کاپیتان دەنووسێ:
“جارجار کە دەهاتەوە ماڵ دە شووشەدا
ئــاوی دەســتنوێژی شــێخی دەهێنایــەوە.
بــە کەوچک دەیدا بە ئێمــە دەمانخواردەوە.
[ ]...بابــم جارجار منــی دەگەڵ خۆی دەبرد
بۆ خانەقا و مزگەوتان تا منیش دەســتەمۆی
شێخان بکات بەڵکوو گەورە بم و ڕێبازی ئەو
[]32
بگرمە بەر”.
بەاڵم کاپیتان باوەڕی بە درۆی شێخەکان
کە “وەک کێچی بە دیــوارەوە هەڵدەچوون”
نەدەکــرد ]33[.بەداخــەوە لــەو ســەردەمەدا
(دەورووبــەری  )١٩١٦دین وەها مێشــکی
خەڵکــی داگیر کردووە کــە خەڵک ئامادەن
بــە فەرمانی هەر بێگانەیــەک بۆ خەزا بڕۆن.
کاپیتان باسی کێشەی نێوان ڕووس و تورک
[]30
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دەکا کــە چۆن کورد خۆیــان دەکەنە قۆچی
قوربانی .خەڵک بە فیت و فتوای شــێخەکان
سەرکۆنســووڵی ڕووس دەکوژن و لە مەیدانی
شار تۆپ تۆپێن بە کەللـەسەری دەکەن .ڕووس
ســێ شەو و ڕۆژ دەســت دەکەنە قەتڵوعامی
خەڵک وەها کە لە هەموو گەڕەکێک کەالک
وەک گیشــە لەسەریەک کۆدەبێتەوە .ڕووس
تەنانەت بەزەییان بە سەگ و پشیلەشدا نایە.
لەو وەزعەدا تەنانەت یەک شــێخ کەپۆی لە
[]34
خۆێن نایە.
لەگەڵ گۆڕانی هەلومەرجی شاری مەهاباد،
ژیانــی حەمــەد گۆڕانکاریی بەســەردا دێ.
ئیدی حەمەد توانیوێتــی بەکار و هاتووچۆی
گەرمێن و قاچاخچێتی ســامانێک وەدەست
بخــا و باغ و ماڵ بکڕێ و ژن بێنێ .هاوژینی
کاپیتــان وەک خۆی کیژێکە لە بنەماڵەیەکی
هەژار .کاتێــک دایک و بابیــان فەوتی کرد
چەند خوشــک و بران کە هێنــدە بچووکن
کــە ناتوانن ئاگایــان لەخۆیان بــێ .حەمەد
بەجۆرێک بەردەوام ئاگای لەو مندااڵنە دەبێ
و کاتێک “خورشــید” تەمەنی دەبێتە چاردە
ساڵ لەخۆی مارە دەکا و ژیانی هاوبەش پێک
دێنن .ئەو مندااڵنە هەمیشــە بە کاکە حەمەد
بانگی دەکەن“ .دایە خورشید” تەنانەت دوای
مێردکردنیش بە کاپیتان “کاک حەمەدی لە
زار نەدەکــەوت ]35[”.هەروەک ئەوە کە ژیانی
هەژاران بۆ هەمیشە بە ژیانی هەژارانی دیکەوە
گرێ درابێ .هەر وەک ئەوە کە چارەنووســی
خورشــید دەبێ ئــەوە بێ کە دەیان ســاڵ
دواتــر منداڵەکانی بە کاڵوچنین و پێچ بادان
بەخێو بــکا .هەروەک ئەوە کە بەســەرهاتی
دایە خورشــید و دەیان ژنــی کوردی وەک
دایە خورشید ،کە نەنووسراونەتەوە وچوونەتە
ژێرگڵ ،دەبێ ون بێ .بە قەولی شــەرارە کە
نەوەی دایە خورشیدە“ ،بەشی دایە خورشید
[]36
لە ژیان ،هەر ئاە ،کەسەر و فرمێسک بوو”.
وردە وردە ڕێکخراوی ژ.ک .دەست بە کار
دەکا .گەرچی ئەندامانــی ژ.ک .ڕووناکبیرانی
ساڵی بیست و چوارەم
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ســەردەمن بەاڵم پێگــەی چینایەتی لەوێش
فاکتۆڕێکی گرینگــە .الوەکانی وەک حەمەد
کە لە خوارترین تۆێــژی چینەکانی کۆمەڵگا
بــوون بە چاوی ســووک چاویان لێ دەکرێ
و بانگ نەدەکران .ئەوان لە باشــترین حاڵەتدا
پاسەوانی ســامانی دەوڵەمەندانی شار و بازار
بوون ]37[.دەوڵەمەنــدەکان چینی خوارەوە بە
“ڕەجاڵــە” بانگ دەکــەن .ڕەش و ڕووتەکان
بە ئەزمــوون دەزانن کە پلە و پێگەیان وەک
کوڕە دەوڵەمەنــدەکان نابێ و دەکەونە بەری
دیکــەی ژ.ک .کە خۆیــان دژی ئاغاوەت و
دژی نادادپەروەریــی دەبینن .کاپیتان دەزانێ
کە “کۆمەڵە” هەیە و خەریکی خۆڕێکخستنە
بەاڵم ئەو بەحیســاب ناهێنــن .بەو حاڵەش
حەمەدی الو دوو جار سوێند دەخوا:
“پێش ڕاگواستنم بۆ شیراز حیزبێک هاتە
کایەوە کە نۆهەمین نەفەر من بووم .ئەو شەوە
لە ســاباڵغێ من و ‘شەریفی ڕەحیمە کەڕی’
[]38
بانگ کراین و هەر دووکمانیان سوێند دا”.
جاری دووهــەم حوســێنی زێڕینگەران
بانگــی دەکا دەچنە باغی حاجی داودی .لەم
گێڕانــەوەدا دەبینیــن کە چینــی بااڵ چۆن
مامڵەی لەگەڵ الوی چینی خوارەوە کردووە:
“الی نیوەڕۆیــە چــووم ،تەماشــام کرد
ئــەوە بێچوو توجاڕ و دەوڵەمەند ،بەشــێکیان
لــەو باغەن ]...[ .ئەوەنــدەم لێ حاڵی بوو کە
من بە الیانــەوە میوانێکی ڕەزاگرانم و پێیان
خــۆش نییە لە الیــان دانیشــتووم ]...[ .لە
حوســێنی زێرینگەران بەوالوە هەمووی کوڕە
دەوڵەمەندن .ئەویش وەکوو دەوڵەمەندەکانی
لێهاتووە و کە ســوێند دەخوات دەڵێ (خودا
شــایەدە) چونکە ئەو ئەعیانانە ئاوا ســوێندێ
دەخــۆن ،ئەوەی نەشیناســن خودایە .دەنا،
شتێکی تریش دەڵێن (بیلئەخەرە) ،پەکوو کە
لێیان ناحەزە ]...[ .وا دیارە داخیلی (کۆمەڵە)
دەبــن بەاڵم کەس بــە من ناڵێ .حوســێن
زێرینگەران ســەری لــە هەموویان قاڵتر بوو،
هــەر دە هاتوچوودا بوو .کاتێک حوســێن

چەنــد نەفەرێکــی هەڵگرت کــە بیانباتە ناو
باغی ،هەســتام بڕۆم .لێیان پرســیم بۆ کوێ
دەچی؟ منیش ســەرئاوم بە بیانوو هێنایەوە.
ئیتر هەستان و ڕۆیشتن یەک بوو و هاتمەوە
شــار .دە دڵی خۆمدا دڵم زۆر لە حوســێنی
هێشابوو .ئاخر بۆچی بانگی کردم بۆ ئەو باغە؟
بۆچی هەموو لــەو باغەی ڕوویان دەگەڵ من
[]39
گرژ بوو؟”
بەاڵم ئاخری شەو حوسێن زێڕینگەران و
محەممــەدی یاهوو دێن و دەیبەن و کاپیتان
سوێند دەخوا:
“من ســوێندکەم لە دڵەوە خــوارد و بە
ڕاستیشــم بوو .سوێندم خوارد تا ڕوحم لەبەر
دایە ،بۆ کورد و کوردســتان بــە گیان و بە
مــاڵ حەول بدەم ،بەاڵم بەشــی هەرە زۆری
ئەو جەماعەتە بە زۆڵێتی سوێندیان خواردبوو.
[ ]...هەر دوو کەڕەت ســوێندم بۆ کوردستان
خــوارد .هەر دوو کەڕەتیش تووشــی قۆرتی
ئەکجــار گەرە بووم بەاڵم دیســان لووتم لێ
هەڵنەئەنــگاوت و پەژیــوان نەبوومەوە بگرە،
جــار دەگەڵ جــار خۆم توندوتۆڵتــر دەکرد.
ئێســتاش ئەوە پــاش  ٢٦ســااڵن لە واڵت
دوور کەوتوومەتەوە ٢٦ ،ســاڵە ماڵ و منداڵم
نەدیوە و لەوانەیە ئێســتا بیانبینم و بمبینن،
یەکتر نەناســیننەوە .خــوداش دەزانێ چەند
بە هەناسەســاردی گەورە بوون ،ســەرباقی
ئەوانەش خۆم لە پێش چاو نەکەوتووە و خۆم
لۆمە ناکەم و شــانازیی بەخۆم دەکەم و خۆم
ڕووســوور دەبینم لە ئاست کوردستان و ئەو
سوێندەی خواردوومە.پێمخۆشە منداڵەکانیشم
وەک من ســەریان بەرز بێت و بشــمبوورن
کــە نەمتوانی بابێک بــم وەک هەموو بابان.
هیــوادارم ئەوانیش بۆ کورد ســوێند بخۆن
و بۆ کوردســتان گیانفیــدا بن چونکە دەزانم
ئەوانیــش وەک من پەژیوان نابنەوە ،هەرچی
بۆ کوردستان بیکەن ،ئێستا کەمە .ئاخر هیچ
لەوە ناخؤشتر نییە ئەمنییەیەک و عەجەمێک
بێتە ســەر ماڵت و سووکایەتیت پێ بکات یا
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دەنــا ،بەناحەق تێت هەڵبــدات .کورد دەبێ
ئەوە قەت قەبووڵ نەکات .مردن خۆشترە لەو
[]40
حاڵە”.
کێشــەکانی ناو کۆمەڵە زۆرن و کاپیتان
خۆشی لە هێندێکیان نایە کە بەڕای ئەو تەنیا
قازانجی خۆیان بۆ گرینگە .ناکۆکی و ناتەباییی
سیاســی دە کۆمەڵــەدا هەیە و ســێخوڕی
تێخزاوە ]41[.دەبنە دوو دەستە .ڕووت و ڕەجاڵە
و بێســەوادی تەبەقەی خوارەوە سەریان لێ
گێژ بووە .کاپیتان دەنووسێ:
“کامیــان زوڕنای باشــتر لێدابا وەدووی
دەکەوتین .قــازی محەممەد تــازە داخیلی
کۆمەڵــە ببوو و هەر کەســە هەوڵ دەدات بۆ
[]42
الی خۆی ڕایبکێشێ”.
ڕووت و ڕەجاڵە دەچنە الی کۆنســوولی
ڕووس و دەڵێن ئێمە ئەو کۆمەڵەیەمان ناوێ.
بــەاڵم ناوێرن لەنــاو خەڵکدا نــاوی حیزبی
تــوودە بەرن چونکە خەڵک ئەوان بە بێ دین
و خوانەناس دەزانــێ ]43[.بەمەڕا دەزانین کە
حیزبی توودە لەو کاتــەوە توانیوێتی بێتە ناو
تانوپــۆی ڕێکخراوەکانی کــورد و کاریگەری
لەســەر ئەندامانی کورد دابنــێ .بەاڵم دواتر
کاپیتــان لــە تەورێــز دەزانێ کــە تەنانەت
ئەوانیش ئەویان بۆ ئینســان کوشتن دەوێ و
[]44
دەگەڕێتەوە ساباڵغ.
ناتەباییی چینایەتیی دوو دەســتەی تێر
و برســی ،کاریگــەری لەســەر ژ.ک دادەنێ.
برســی و نەداری دڵسۆز و بێدەعێ کە زگیان
بە کوردســتان دەســوتێ و هیچیان نییە لە
دەستی بدەن و دەستەی تێر کە بۆ پاراستنی
[]45
ماڵ و خۆڕانان لە کۆمەڵە نزیک دەبنەوە.
هێندێک جــار کاپیتان بۆخــۆی دەبێتە
بڕیــاردەر و منەتــی بە کەس نییــە .تۆڵە لە
ئاغایان دەکاتــەوە .لەگەڵ هاواڵەکانی دەچنە
سەر ئیدارەی ئاژان چونکە نایانهەوێ حکومەت
جێ خۆش بکاتەوە و ئاغاوەت بەهێز ببنەوە و
دیســان زوڵم و زۆری بکەن ]46[.حەمەد گوێ
ناداتە کۆمەڵە و ئەوەی ئاغاوەت پێیان ناخۆشە
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دەیکا .بە قەولی خۆی:
“شتی زۆر سەیر و سەمەرەم دەکرد ،بەاڵم
هەمووم بۆ نانووســرێ ،دەســت و پلێکی وام
[]47
نییە تا بە تەواوی و ڕێکوپێکی بیاننووسم”.
کاپیتان حەمەد کە بۆ پاراستنی کۆمار لە
بەرەکانی شەڕدا هەر جۆرە لەخۆبوردووییەکی
کــردووە ،پلــەی کاپیتانــی و میداڵــی
[]48
قارەمانییەتی لە خودی پێشەوا وەردەگرێ.
ئاغاوەت دژی کاپیتانن .دەوڵەمەند و ئاغاوەت
دەوری پێشــەوایان تەنیوە .بە فیتی شــێخ و
ئاغایان کە قازییان لە خشــتە بردووە ،قازی
فەرماندەیی بۆکان ناداتە کاپیتان و دەینێرێتە
ســاینقەاڵ ]49[.ئەوانەی پێگەی کۆمەاڵیەتییان
لەسەرترە ،گرینگترن و دەبێ دڵیان ڕاگیرێ.
کاپیتــان چاوی تیــژە و بێ ئــەوە چووبێتە
قوتابخانە ڕووداوکان قــووڵ دەخوێنێتەوە .لە
منداڵییــەوە درزی نێوان چینــەکان دەبینێ.
شــەوێک چەنــد ئەفســەری کــورد دێنــە
مێهمانخانــە و دەڵێن دەبــێ ئێرە چۆل کەن
بۆ ئەفســەران ،و کەس کاپیتان و هاوڕێکانی
فەرموو نــاکا .کاپیتان هەســت دەکا “وەک
[]50
ماشە پۆلوویان پێگرتووە”.
دیارە کە پێگــەی کۆمەاڵیەتیی کوڕێکی
کە لە توونــی حەماماندا نووســتووە لەگەڵ
ئەوەی لە چینی سەرەوەی شار ڕا هاتووە یان
لە بەرەی ئاغایانە جیاوازە .ســەرەڕای ئەوانە
پێشــەوا دەیهــەوێ دڵی کاپیتان وەدەســت
بێنێتــەوە بــەاڵم پێکهاتــەی کۆمەاڵیەتی و
ئاغاوەت مەیدانی کاری پێشــەوایان بەرتەنگ
کردووە .هەر ئەو پێشەوایە کە نەترسانە بەرەو
سێدارە دەڕوا و ئەم ئاغاواتە بۆی تێدەچێنن و
دوای لەسێدارەدانی هیچ کام لەوان ناچن لە
سێدارە دایبەزێنن .لە یادداشتەکانی کاپیتان
ڕا دەزانین ئەوانەی کە بە دڵ لەگەڵ پێشەوا و
کۆمار بوون تەنیا کەسانی وەک کاپیتان ،چوار
ئەفســەرە بەناوبانگەکەی باشوور ،میرحەج و
پێشــمەرگەکانی بارزانی بوون .ڕەنگە ئەگەر
ســێ ئەفسەری دڵسۆزی وەکوو نانەوا هەبووبا
ساڵی بیست و چوارەم
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“کوردســتان دەســتی زۆر درێژ دەبوو”.
لێرەدایە کە دەبینین دوکتور قاسملوو زۆر بە
دروستی ئاماژە بەوە دەکا کە “پێشەوا گوڵێک
بوو کە لە سەحرادا ڕووا”.
کارەکتــەری کاپیتــان تێکەاڵوێکــە لە
قارەمانەتــی لــە الیــەک و بەزاندنــی هەر
ســنوورێک لــەوالوە .بــۆ ئــاژاوە گێــڕان و
ســووتاندنی شوێنێک کێ باشــتر لە حەمەد
و ڕەفیقەکانــی؟ حەمەد دەتوانێ بەهاســانی
ئاژاوە بخاتە شــوێنێک ،یا لەگەڵ هاوڕێکانی
“قەحبەخانەیەک داغان بکەن”[ ]52یا کەسێک
بکوژن .ئەوەی بە کــوڕە دەوڵەمەندان ناکرێ
بە کەسانی وەک حەمەدی دەیکەن .هەژاران
هاوشانی دەوڵەمەندەکان نین .دەوڵەمەندەکان
ڕاستەوخۆ دەســتیان بە خوێن سوور ناکەن.
حەمەدەکان دارەدەستن:
“(کۆمەڵــە) منــی کردۆتە دارەدەســت.
ئەوەی بۆخۆیان پێیان ناکرێ بە منی دەکەن.
سوێندیشم بۆ خواردوون و هەر ئەمرێکم پێ
دەســپێرن بە دڵ و گیان بۆیان دەکەم]...[ .
کەچی تەماشای (کۆمەڵە) دەکەم لە سەید و
ئاغا و توجاڕ بەوالوە ،کەس داخیلی ئەو حیزبە
ناکەن .زۆر کەسم نێو گوتووە کە ئەوانە پیاوی
چاکن و کــوڕی ئازان و گیانلەسەردەســتن
[]53
بەاڵم بە گوێم ناکەن و ڕازی نابن”.
بەاڵم ســەرەڕای ئەوە کە حەمەد ناچێتە
ناو چوارچێوەکانی نووســراو و نەنووســراوی
کۆمەڵگا ،هەســتی کوردایەتییەکی بەهێزی
تێدایــە و دەزانێ داگیرکەر زوڵم و تەعەدا لە
کورد دەکەن و ئامادەیە بۆ کورد هەر کارێک
بــکا .تەنانەت بە تاقی دەکرێتــەوە کە بزانن
چەند وەفادارە .پێــی دەگوترێ دەبێ بچێتە
تاران کەســێک بکوژێ ]54[.کاپیتان بۆ کورد
و کوردستان گیانی لەبەری دەستێتی و وەها
دەجنگێ کە لەشکری داگیرکەر وەئامان دێنێ.
دوای “شــەڕی مەکاڵوێ” کــە دەگەڕێتەوە
ســاباڵغ هەموو کەس بە ڕێــزەوە چاوی لێ
دەکا .قازی لەدوای دەنێرێ و لە پێش چاوی

[]51

بارزانــی و خەڵک پێی دەڵی کــە لە تەورێز
مێداڵی بۆ بەدروســت کــردن دەدا ]55[.ئاغا و
شارەدار و دەوڵەمەند ،حەمەد هاوشانی خۆیان
نابینــن .پەڵپی پێ دەگرن ،بۆی تێدەچێنن و
دەیانهەوێ شــاربەدەری کەن .کاپیتان تەنیا
دڵی یەک کەسی مەبەســتە و گەرچی دڵی
لێی شکاوە بەاڵم هەر خۆشی دەوێ :پێشەوا.
ئەو تەنیا جوابی قــازی دەداتەوە .کاپیتان لە
یادداشــتەکانیدا لە یەک دوو شــوێن نەبێ
کە بە پێشــەوا ناوی دەبــا ،ئەگینا لە هەموو
یادداشتەکاندا هەر بە قازی ناوی هێناوە.
نۆڕمەکان و یاسا نەنووسراوەکانی کۆمەڵگا
لەژێــرەوە کاری خۆیــان دەکــەن .بە گوێی
ســەدری قــازی دەگاتەوە کــە حەمەد چی
کردووە .خودی ســەدری قــازی و پیاوەکانی
لەناو شــەقام لێی دەگەڕێن تا بیگرن .بایز کە
پیاوی ســەدرە ئیشــارە بە کاپیتان دەکا کە
لەوێ بڕوات .بەاڵم کاپیتان مەســتە و تێناگا.
کاپیتان دەگرن و دەیبەنە شارەداری .سەدری
قازی بە بەرد لەسەری بایز دەدا و دەڵێ:
“ســەگباب ،مەگەر ئێمە کوێــر بووین،
چاوت لێ دەترووکاند کە بڕوات”.
بایز بە دارەمەیت رۆکێش دەکەن .کوڕی
قــازی و هەمزەئاغای کــوڕی کەریم ئاغا لە
کاپیتان دەدەن و دەڵێن:
“وات لێهاتووە پێشی میوانی ئێمە دەگری
و تەماح لە گیانی دەکەی؟”
پــاش لێدانێکی بــاش کاپیتان دە ژوور
[]56
دەکەن و چوار تفەنگچی لەسەر دادەنێن.
کۆمەڵــگا مەیدانــی شــەڕی چینەکانە.
ئاغاوەت بەردەوام دەیانهەوێ کاپیتان لەسەر
ڕێگا البــەرن .دەوڵەمەند بە چاوی ســووک
و قینــەوە چاوی لــێ دەکــەن ]57[.تەنانەت
کەسێکی وەک سەدری قازی لە کاپیتان دەدا.
بۆ؟ چونکە پێشــی بە ئاغــاکان و میوانی ئەو
گرتووە .بەاڵم کــە کاتی نوێنەرایەتی پاڕڵمان
دێ سەدری قازی بانگی دەکا و پێی دەڵی:
“خەریکم دەبمە نومایەندە .ئەو کەســەی
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ناسیاو و دۆســتی تۆیە حاڵییان بکە ڕەی بۆ
[]58
من دە سەندووقێ باوێن”.
ڕێبەری و دەوڵەمەندی شــار کەســانێ
وەک کاپیتانیان تەنیا بۆ ئەوە دەوێ شــەوانە
ئاگایان لەوان بێ کە مەنگوڕ تااڵنیان نەکەن.
بەاڵم لەبەرانبــەر داگیرکەراندا ترســەنۆکن.
کاپیتان لەم یادداشتەدا زۆر پێش ئێمە ئاماژە
بە خاڵێکی گرینگ دەکا:
“هەرچەند لە منداڵیمــەوە چاوم بەرایی
نادات تەماشــای دەوڵەمانــد و ئاغایان بکەم،
هەر خۆم دەزانم چــن! لەبەرانبەر عەجەماندا
خۆپێکەم و لەبەرانبەر کوڕە فەقیر و نەداریشدا
شــێرن .چی بکەم ،لەبەر خاتری قازی کوتم:
[]59
باشە”.
ئەم ئاگاییــە دەربــارەی خۆبەکەمزانیی
چینی سەرەوەی کورد لەبەرانبەر داگیرکەراندا
لە کوێوە هەڵدەقوڵێ؟ خۆ کاپیتان کۆمەڵناس
نەبووە؟ بەاڵم ئەزموونەکانی خۆی بەس بوون
کە بە ئاگایی بگا و ببینێ کە چینی سەرەوە،
بەرپرســایەتیی کۆمەاڵیەتــی هەڵناگــرێ و
لەبەرانبەر داگیرکەراندا ڕۆڵی خۆیان ناگێڕن.
ئەو ڕۆڵەی کە هەمان چێن بۆ پێشــکەوتنی
واڵتانی خۆیان لە ئەورووپــا گێڕاویانە .ئەوان
هەمیشە لەبیر گیرفانی خۆیاندا بوون و فەقیر
و هەژاریان بۆ پاســەوانی شەوانە لە خزمەت
خۆیاندا ویســتووە .کاپیتــان زۆر زوو دەزانێ
ئەوانەی دەســتیان دەڕوا لەبەرانبەر بێگانەدا
خۆ بەکەم دەبینن .و ئێمە ئێستاش دەبینین
کە ئەم خۆبەکە م دیتنە بەردەوامە و ئێستاش
زۆربەی هــەرە زۆری منداڵی هەژارانن کە لە
پێناو نیشتماندا گیانی خۆیان بەخت دەکەن.
بــە ڕوانگەیەکی نێوانزانســتی دەتوانین
ببینین کە چۆن فاکتۆڕی ئیتنیســیتە ،چین
و جنســییەت لە ڕووداوەکاندا تێکەڵ دەبن.
پیاوی هەژار کە هەموو تەمەنی بە کەم بینراوە،
بە نیگایەکی پیاوســاالرانە پیاوی دەوڵەمەند
بە “دێڵە تڕکــەن” ناو دەبا .پیاوی دەوڵەمەند
لەبەرانبەر داگیرکەردا خۆ بەکەمزانە .کاپیتان
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فالشــبەگێگ لێدەدا و دەڵــێ کە ئەو دێاڵنە
(پیــاوی دەوڵەمەنــدی ترســەنۆک) هەموو
تەمەن خەڵکی چینی خوارەوەیان بە سووکی
بانگ کردووە:
“جاری وابوو کە ڕقیان هەڵدەســتا پێێان
دەگوتیــن (عەمباڵــی کــوڕی عەمباڵی) ،یا
جنێــوی هەرە گەورەیان( ،بــڕۆ الچوو هەی
ڕەجاڵەی ســەگباب) بوو .وەک ئەوان لە زێڕ
دروســتکرابن و ئێمە لە قوڕ .ئێستا لە ترسی
مەنگوڕان و لە ترسی بەتااڵنچوونیان ،دەستە
دەســتە ڕەجاڵە دەبەنە ماڵی خۆیان و سوێند
بۆ یەکتر دەخۆن دەگەڵ یەکتر بران و موویان
لەبەینــەوە ناچــێ .زۆر جار کــە دەاڵڵەکانی
دەوڵەمەندەکان دەهاتنە الم و پێیان دەگوتم
کە ئەوشــۆ بانگ کراوی بــۆ ماڵە کێ و کێ،
[]60
منیش گونم نیشان دەدان و نەدەچووم”.
کاپیتــان کە لــە منداڵییەوە زۆر شــتی
بەســەر هاتــووە ،لەبەرانبەر هەموو کەســدا
ڕادەوەســتێ و ســەر بۆ کەس نەوی ناکا .بۆ
خۆی یاســا لەدەســت دەگرێ .تۆڵەی خۆی
دەکاتەوە .ڕەئیســی ئەمنییە و ئەو ئاغایانەی
ســەردەمێک بە ســووک چاویان لێ کردووە
سووک و بێ قیمەتیان دەکاتەوە ]61[.منداڵێکی
پڕ لە نەهامەتی ئێستا گەورە بووە و لەخۆبایی
دەبێ و غروور دەیگرێ .غەڕڕە دەبێ و شــایی
بەخۆیــە .خۆی بە کەســێک دەبینێ“ .قازی
[]62
کوڕی قازی کێیە تا حیسابی بۆ بکەم؟”
ئەگەر بە پێــی هێندێک لە تیۆرییەکانی
پسیکۆئانالیز و دژەکۆلۆنیالیستی کارەکتەری
کاپیتــان هەڵســەنگێنین دەبــا منداڵێکی وا
بێنــاز و پڕ لــە گرێ ،منداڵێکی ترســەنۆک
و شــەرمێون و ژێردەســتە بایــە .هەڵبەتــە
منداڵێکــی وا بێکەس بــە پەروەردەیەکی وا
ســەقەت کە هەمیشــە چاوی لــەدوای نان
بووە ،ناتوانێ کەســایەتییەکی کۆک و شازی
هەبێ ،بەاڵم لێــرە ئێمە لەگەڵ کارەکتەرێک
ڕووبەڕوویــن کە نەترس و بێباکە و ســەر بۆ
کــەس دانانەوێنێ .نە بۆ ئــاژان و ئەمنییەی
ساڵی بیست و چوارەم

بەهاری 2722

دەوڵەت ،نە بۆ قازی و نە بۆ ئاغاکان .وە لەوە
سەیرتر ئەم کارەکتەرە زۆر زوو بەشێوەیەکی
خۆڕسک دژی داگیرکەرانە و نایهەوێ عەجەم
لــە کوردســتان حاکم بن و بــۆ کوردایەتی
تێهەڵدەچێ .کارەکتــەری کاپیتان لەبەرانبەر
داگیرکەراندا کەسێکی ژێردەستە ،ترسەنۆک و
دەستەمۆ نییە بگرە سابجێکتێکی بەگوڕوتینە.
ئەو بە الیەکەی دیدا کەوتووە؛ دڕ و هێرشبەر.
لێــردەدا تەنیا دەتوانین شــیمانە بکەین کە
ڕەنگە مێکانیزمی زوڵــم و هەژاری یا بتکاتە
ترسەنۆک و شەرمێون ،یا نەترس و هێرشبەر.
ئێمە تەنیا بــە خوێندنەوەی یادداشــتەکان
دەزانین کە کاپیتان گورجە و نەترســییەکی
سەیر لەخۆ نیشان دەدا .ڕەنگە ئەوەش جۆرە
واڵمێک بێ بە نابەســامانیی دەورانی منداڵی
و بەســووک دیتنی لەالیەن چینی سەرەوە و
هەوروەها ئەو زوڵمەی لە کوردستان کراوە.
خاڵێکــی جەوهــەری لەو یادداشــتانەدا
ئاگایــی کاپیتانە بۆ پرســی کــورد .هەر زۆر
جەوانە کە پێی وایە داگیرکەران زوڵم لە کورد
دەکەن ،یا هیچ نەبــێ کاتێک لە باکۆ دەژی
و ئەو یادداشتانە دەنووسێ ،هزری کورد بوون
تێکەاڵوی بیرەوەرییەکانی دەکا .ئەو لە واڵتی
بەناو سۆسیالیســتیدا خۆی غەریب دەبینێ و
لە تاراوگە و لەنێو عەجەماندا دەنووسێ:
[ ]...نــە بە منداڵــی وەک مندااڵن ژیام،
نە بــە جحێلی وەک جحێاڵن .ئێســتاش بە
ســەری پیری ،لە واڵتی غەریبایەتێ و لەناو
عەجەماندا ،بە پشــتی کــووڕەوە و پەنجەی
قەڵشیوەوە ،باغەوانی دەکەم .باشتر بڵێم ،قەت
[]63
خۆشیم نەدیتووە تا شاد بم و هەڵپەڕم.
ئاکام
ڕەوایەتــی کاپیتان حەمــەد دەکرێ لەگەڵ
چیرۆکەکانی ناو ڕۆمانەکانــی “بێنەوایان”ی
ویکتۆر هۆگــۆ“ ،ئۆلیوێر تویســت”ی چاڕڵز
دیکێنــز و هەســتی ناو وێنەکانــی ئەورووپا
لە سەدەکانی پێشــوو کە لە مووزەخانەکاندا

ڕاگیــراون بەراورد بکرێ .مێژووی ئینســانی
بە بەســتێنی هەژاری و ســتەم لە الیەک و
کەڵەکەی سامان لە الیەکی تر ،کوێرەڕێگای
نابەرانبەری ،خوێن و فرمێســکدا خوشیووە.
هەژاران و زەحمەتکێشــانی کوردی بێ ماڵ
و بێ واڵتیش لــەم مێژوویە جیا نین و بگرە
لە زۆر کات و باردا ژیانیان سەختتریش بووە
و گەشەی ئابووری وەپاش کەوتووە .تەنانەت
ئێســتا لە ســەردەمی دیجیتاڵیدا بە هەزاران
کۆڵبەر بــۆ پەیداکردنی نانــی زگیان ڕێگای
قاچاخ دەبڕن.
یادداشــتەکانی کاپیتــان بەشــێکن لە
ڕەوایەتــی چینی هەژاری کــورد کە تا ئەم
ســااڵنەش زۆربەی هــەرە زۆری کۆمەڵگایان
پێــک دەهێنا .هــەژاری دەردی هاوبەشــی
زۆربەی ئینســانەکانە لە چوارگۆشەی دنیا .لە
بەسەرهاتی تاکە کەسیی کاپیتان دا دەبینین
کە پەیوەندییەکانی چینایەتی چۆنێتیی هەموو
ڕووداو ،ڕەفتــار و دیاردەیەک دیاری دەکەن.
کۆمەڵــگای چینایەتــی لەســەر بناخەیەکی
هیرارکی و پلەبەندی دامەزراوە .تاکی چینی
خوارتــر زۆر جار دەســەاڵتی بەســەر ژیانی
خۆی و کەســانی گەورەتر لەخۆیدا ناشــکێ.
زۆربەری جار منداڵێک دەرەقەتی گەورەیەک
نایــە ،هەژارێک ناتوانــێ بەربەرەکانی لەگەڵ
دەستڕۆیشــتووانی کۆمەڵگا بــکا .کۆمەڵگای
پلەبەنــدی ،کۆمەڵگایەکی نایەکســان و پڕلە
زوڵــم و ئازارە .گــەورەکان نــە تەنیا منداڵ
بە پەروەردەی دروســت گــەورە ناکەن بگرە
ئێســتاش لــەزۆر کۆمەڵــگادا کە هــەژاری
ئیندێکســی ســەرەکیی کۆمەڵگایــە منداڵ
ڕێزی لێ ناگیرێ و برســی دەمێنێتەوە .لەناو
یادداشــتەکانی کاپیتاندا نان و زگ تێرکردن
دەبێتە گەورەترین خاڵــی ژیانی لە منداڵیدا.
کاپیتان لەم پێکهاتەیەدا دەیهەوێ نیازەکانی
بە جۆرێکی دی واڵم بداتەوە و خۆشەویستیی
خەڵک وەدەست بێنێ.
لێــرە ئێمە تاریف یا زەمی ئەم کارەکتەرە
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ناکەیــن .بەڵکــوو بــاس لــە کاریگەریــی
پێکهاتــەی کۆمەاڵیەتــی ،بنەماڵەیی ،دۆخی
ئابــووری و سیاســی ،پاشــخانی کولتووری
و مەعرەفییــە کە چۆن تاک دروســت دەکا.
تاک سۆسیالکانستراکشــنە ،واتــە بەرهەمی
کۆمەڵگایــە .هێشــتا میرمنداڵێکە کە ناتوانێ
چاوپۆشی لە چاوحیزیی سەربازێکی داگیرکەر
بکا کە بە عالەم ئاشــکرا چــاوی تەماحی لە
کوڕێکی جوانکیلە بڕیــوە ،لە کاتێکدا خەڵک
تەنیــا چاو لێدەکەن .بــەاڵم حەمەد وەها لە
سەرباز دەدا کە بێهۆشی دەکا .دواتر تا ڕادەی
مــەرگ لە حەمــەد دەدەن و ئەو ئامادە نییە
ســەردانەوێنێ ]64[.لەالیەکی دیکە دوای ژن
هێنانی دەتوانێ زۆر بەهاسانی ئاژانێک بکوژێ
کە بەپێی بڕیاری “کشــف حجاب”ی ڕەزاشا
( )١٩٢٨ویســتوویەتی ڕووبەند و چارشــێو
لەســەر ژنی کاپیتان هەڵگرێ .گەرچی ئاژان
لەبــەری دەپاڕێتەوە و دەڵێ کە نەیزانیوە ژنی
ئەوە[ ]65بەاڵم تازە سنووری پیاوانەی حەمەدی
بەزاندووە و دەبێ بیکوژێ.
لە سەراسەری یادداشــتەکانی کاپیتاندا
دەبینین کە نۆڕم و نیگای پیاوانە و کۆمەڵگای
نەریتی بۆ پرسی سێکسوالێتە و جێندێر یەک
لە تایبەتمەندییەکانی ســەرەکیی نووسەری
یادداشــتەکان واتــە کاپیتانــن .کاپیتــان
دەوڵەمەندانی شــار کە لە مەنگوڕان دەترسن
و داواکارن کە کەسانی وەک کاپیتان شەوانە
ماڵ و سامانیان بپارێزن بە “دێڵە تڕکەنەکان”
ناو دەبا:
“ماڵئاواییم لە قازی کرد و لە پلیکانەکانی
مەحکەمەوە دەهاتمە خوارێ .تەماشــام کرد
دێڵــە تڕکەنەکان وەســەر دەکەوتن تا بچنە
الی قازی .ترسیان لێ نیشتووە کە مەنگوڕان
[]66
تااڵنیان کەن”.
ئەم نووسینە ویســتی باسی ئەوە بکا کە
کوردایەتی چەمکێکی جودا لە کات و شوێن،
هەلوومەرج و پێگە نییە و هەر تاکێک کە بۆ
کوردایەتی هــەوڵ دەدا بەرهەمی کۆمەڵگای
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خۆیەتــی و تاک دەکارێ پڕ بــێ لە چاکە
و هەڵە ،بەاڵم کوردبوون بەشێکی سەرەکییە
لە ناســنامەی تاک .لەم ڕووەوە گرینگییەکی
تایبەت لە کتێبەکــەی وریا ماملێ دا ئەوەیە
کــە دەستنووســەکانی کاپیتــان حەمەدی
مەولــوودی سانســۆڕ نەکــردووە و بەدوای
میراتگرتنی ستاتووسی خەباتکاری لە باپیری
نەبووە و النی کەسی نەگرتووە و یادداشتەکانی
وەک خــۆی باڵوکردۆتــەوە( .گەرچی خۆی
لە ناوبردنــی هێندێکان پاراســتووە) ماملێ
نەیویســتووە خۆی بە باپیرییەوە هەڵکێشی،
بەڵکوو هەموو هــەژاری ،بێ ماڵی و تەنانەت
باسی دزی و کوشتن وەک خۆی باڵو دەکاتەوە
تا پێمان بڵێ ئەمەیە بەشێک لە ڕاستییەکانی
کۆمەڵــگای ئێمە .ئەو نەهاتووە تەنیا باســی
قارەمانەتیی باپیری خۆی بکا تا ستاتووســی
خۆی پێ بەرزکاتەوە بەڵکوو خاکەڕایانە دەڵێ
ئــەو باپیری منــە ،ئەمە کاپیتــان حەمەدی
مەولوودی ،ســەربازێکی کوردبوونە بە هەموو
چاک و خەراپەکانی.
ئەم نووسینە دەیهەوێ ئاماژە بەمە بکا کە
ئێمە وەک تــاک بەرهەمی دۆخ و پێکهاتە و
خەباتێکین کە هێشــتا نەگەیشتووەتە ئامانج
و زۆرجــار خودی کوردبوونەکــە بریندارمان
دەکا بەاڵم ئەگەر وتەکەی وریا ماملێ بەقەرز
وەرگرین دەگەینە ئەو ئاکامە کە:
“کوردبوون هەستێکە هێژای پێوەنازین و
پێخوڕین .نــەک لەبەر ڕەگەز و ڕەچەڵەکەوە،
بەڵکــوو لەبەر ئــەو ئازارانەی کــە کوردێکی
مافخــوراو ،بــە ڕەگ و پێســت و خوێنەوە،
بۆ وەدەســتهێنانی ئازادی و ماڤــە ڕەواکانی
دەیانچێژێت .بێئەنوایی ،برســێتی ،بێبەرگی،
بێدەرەتانــی ،زینــدان ،جەزرەبــە ،قەنــارە،
ماڵوێرانی ،ئاوارەیی ،تێکۆشان بۆ ئازادی ...و لە
ئاکامدا گۆڕغەریبی ،هەمووی لە ژیانی ئاسایی
کورددا بوونیان هەیە ،کەچی بە خۆشــییەوە
ســەرەڕای هەموو ئەو کارەســاتانەی کە بە
ســەری دێنن ،کورد هەر زیندووە ،هەناســە
ساڵی بیست و چوارەم
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دەدات و لــە هەوڵدایە پانتە بە نەیاران بکات.
[]67
[”]...
ئەگــەر بگەڕێینەوە ســەر چەمکی چین
دەزانیــن کە لە مانیفێســتی کۆمۆنیســت
()١٨٤٨دا ،ئەم چەمکە جێیەکی ســەرەکیی
لە فەلسەفەی مارکس و ئێنگێلسدا هەیە .لە
ڕوانگەی ئەم مانیفیســتەوە کۆمەڵگا مەیدانی
شــەڕی چینەکانە .هەلومەرجــی ئابووری بە
ژێرخانــی کۆمەڵگا و ،کولتور و سیاســەت بە
سەرخان دەبیندرێ .بە ڕای مارکس ژێرخانی
ئابــووری ڕاســتەوخۆ هەمــوو پەیوەندییــە
کۆمەاڵیەتییەکان ،سیاســەت و کولتوور واتە
سەرخان دروست دەکا .کۆمەڵگای چینایەتی
دوو چینــی تەواو لێــک جیاوازیان هەیە کە
درزێکی قوڵییان لەبەینە .یەکیان سەردەست
و خاوەنــی هەموو شــتێک و ئەویدی هیچی
نییە جگە لە هێزی کار و جەســتە .چینەکان
لە پەیوەندی لەگەڵ کەلوپەلی بەرهەمهێنان و
چۆنێتیی پەیوەندییەکانی بەرهەمهێنان تاریف
دەکرێن“ .ئینســان لە ڕەوتی بەرهەمهێناندا
[]68
دەبێتە ئینسان”.
ئەگەر بمانهەوێ باســی مانیفێســت لەم
نووســینەدا زۆر ســادە بکەینــەوە و بەکاری
بێنین مارکس ئاگاییی چینایەتی و پەیوەندیی
بە چینێکەوە دەکاتە هۆی ئاگاییی سیاسی و
هەنگاونــان بۆ گۆڕانکاری .ئاگاییی چینایەتی
دەبێتــە هۆی ڕێکخســتن و هێــزی فکری
بــۆ گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی .لــە کۆمەڵگای
بورژوازیــدا تۆێژێکــی دیکەش هــەن کە لە
چینی کرێکار خوارترن و بە ســەختی ژیانی
خۆیان بەڕیوە دەبەن؛ “لۆمپەن پرۆلێتاریا” کە
ئاگایی چینایەتی و پۆتانسییلی گۆڕانکارییان
نییــە و تەنانــەت وەک هێــزی کار چاو لێ
ناکرێن ،ئەو توێژە نرخی کۆمەاڵیەتییان نییە
[]69
و زۆرجار دەکڕدرێن.
خوێندنــەوەی مارکس لە مێژوو بە پێی
“ماتریالیســمی دیالێکتیک”ە کە دەکرێ لە
ســێ بواردا کەڵکی لێ وەربگیرێ :واقیع کە

ســەربەخۆ بوونی هەیە ،مەعرەفەناسی کە بە
لەژێرچاوگرتنــی دنیــای دەرەوە دەکرێ بە
زانســت بگەی ،و بەرداشتێکی دەروونناسی و
کۆمەڵناســییانە .مێژوو کایەی نێوان ئینسان
و سروشــتە کە هەوەڵ ئینســان بەشێکە لە
سروشــت بــەاڵم وردە وردە بــە تێپەڕبوونی
کات و لە پڕۆســەدا زیاتر ســەربەخۆ دەبێ.
ئازادی و یەکسانییش کاتێک سەردەگرن کە
لەباری ئابوورییەوە ئازاد و یەکســان بی .هەر
ئەم ئازادی و یەکســانییە لــە کۆمەڵگایەکی
[]71
بورژوازیدا نائازادی و نایەکسانییە.
لــە یادداشــتەکانی کاپیتاندا بــە ڕوونی
پەیوەندیی ئەو چەمکانە ،چین و پێگە ،لەگەڵ
یەکتر دەبینین .چینی خوارەوە تەنیا بۆ کاری
نایاسایی ،بۆ کوشتن ،بۆ پارێزگاری لە چینی
سەرەوە کەڵک لە هەژاران وەردەگرن .چینی
خــوارەوەش زۆربەی جار نائاگایــە .بەاڵم بە
قەولــی گیدێنز تاک دەتوانێ بە هەوڵی خۆی
جێگۆڕکێ بە پلــەی کۆمەاڵیەتیی خۆی بکا؛
گەرچــی ئەم جێگۆڕکێیە دژوارە ،ناهاوســانە
و چینی ســەرەوە قەت زەحمەتکێشــان بە
هاوشــانی خۆیان نابینن .تەنانەت لەم سویدە
کە من تێیدا دەژیم.
یادداشــتەکانی کاپیتان ،هــاواری چینی
چەوســاوەیە بۆ گەیشتن بە دەوڵەتی کوردی
تا بەڵکوو لەو دەوڵەتەدا بە هۆی ڕێبەرییەکی
دڵسۆز و گۆڕانی کایەکانی کۆمەاڵیەتی تاکی
پڕ لە برین و پڕ لە گرێ ژیانێکی بەکەرامەت
و ئینســانی ببینێتــەوە .بــەاڵم ســەرەڕای
ئامادەبوونی ئەم چینــە و گیانفیدایی لەڕێی
نیشتماندا بەردەوام سەری وەبەرد دەکەوێ و
وەک مقاش بۆ گرتنی ســکڵ و پۆلوو چاوی
لــێ دەکرێ .چینی ســەرەوە بن پێی چینی
خــوارەوە بەتاڵ دەکا و کەرامەتی ئینســانیی
ناپارێزێ.
کاپیتان هەمیســان وەبیرمــان دێنێتەوە
کــە کوردبــوون دەبێ تێکــەاڵوی داد بێ تا
ئەوانــەی زیاتر لە هەرکەســێک ئامادەن لە
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پێناو نیشــتماندا تا مەرگ بــڕۆن و تەنانەت
قەتڵ بکەن هەست بکەن چیدی بە هەتیو و
ڕەجاڵە بانگ ناکرێن .کتێبی کوردبوون هەموو
زبڵی ژێر فەڕش دێنێتە ڕوو .ئەگەر پێشەوا و
مستەفا خۆشناو و حەمەدی مەولوودی لە سێ
چینی جیاواز یەک ئامانجیان هەیە ئەوە زۆری
دیکە تەنیا یەک مەبەســتیان هەیە :ڕاگرتنی
سیســتەمی ئەرباب و ڕەعییەتی ،بەردەوامیی
زوڵم و ژێردەست بوونی داگیرکەران و بەکەم
دیتنی ئینسانەکانی خوارووی کۆمەڵگا.
ســەیر لەوەدایە کە تاکــی چینی هەژار
بەشــێوەیەکی ســەیر دەچێتە نــاو خەباتی
کوردایەتی کە تەنانەت ڕێبەرییەکەی بەدەست
ئــەو نییە .چینی بااڵدەســت چینی خوارەوە
وەک ڕەشەلەشــکر بەکار دێنێ .بەاڵم پرسیار
ئەوەیە کە بۆ تاکــی چینی خوارەوە دەچێتە
ناو خەباتــی کوردایەتی؟ بەڕای من بە چەند
هۆیەک؛ یەکەم ئەوە کە تاک دەگاتە جۆرێک
لە ئاگایی کە دەبــێ بچێتە ناو ئەم کایەیە و
شەڕی خۆی بکا .دووهەم؛ زوڵمی داگیرکەران
بەردەوامە و هەموو چینەکان لەژێر هەڕەشەن
و ئەویش ناچارە بچێتە نــاو ئەم خەباتە دژە
داگیرکارییــە .ســێهەم؛ ئەگەر کــورد بگاتە
جۆرێک لە فۆڕمەکانی ســەروەریی سیاسی،
ڕەنگە خەبات بۆ مافە چینایەتییەکان هاسانتر
بێ و ئینجا دەکرێ لە ڕێگای یاسا و دامەزراوە
کۆمەاڵیەتییەکانەوە مافەکانی شــارۆمەندیی
کورد لە دەوڵەتــی کوردیدا (یا هەر جۆرێک
لە ســەروەریی کوردی) جێ کەوێ .چوارەم؛
ڕەنگە هەمیشە چینی سەرەوە ،چینی خوارەوە
بــە کەم ببینێ بەاڵم چینــی خوارەوە لە بیر
ناکا کە لە چینی ســەرەوەش کەسانی وەک
پێشەوا ،قاسملوو ،شــیخ عوبەیدیلال و زۆری
دیکە گیانی خۆیان بۆ کوردستان بەخشیوە.
شــەڕی کوردایەتــی و چینایەتی ڕەنگە
بــۆ ماوەیەکی دوورودرێــژ بمێنێ و زۆر جار
چینەکانــی ســەرەوە ،وەفــادرای مافەکانی
چینی خــوارەوە نەبن ،بەاڵم دەبێ خەبات بۆ
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کوردایەتییەکــی یەکســانیخواز و دادپەروەر
بکرێ چونکــە جگە لەوە ڕێــگای دیکەمان
نییە .چێنی خوارەوە ی کۆمەڵگا ڕەنگە لە زۆر
شــت نەزانن بەاڵم مێژوو شاهیدیی ئەوەمان
بۆ دەدا کە لــە هەمــوو کۆمەڵگاکاندا ئەوان
زیاترین قوربانییان لە پێناو نیشــتمانەکانیاندا
داوە .ئەوان تەنانەت لە تاراوگەشدا نیشتمانیان
لە یــاد نەکردووە .لــە کاتی “انقــاب” ئەو
شــەوەی کە قەرارە کاپیتان بێتەوە مەهاباد،
لەسەر کورســییەک دادەنیشێ و بۆ هەمیشە
چاوەکانی دەبەســتێ .کێ دەڵێ لەخۆشــیان
جەســتەی بەرگەی نەگرتووە و سەکتە لێی
نەداوە؟ با قسەکانی یای ڕووناک کە  ٣٧ساڵ
یادداشــتەکانی کاپیتانی ڕاگــرت ببنە ئاخر
وتەکانی ئەم نووسینە:
“بابم کوردستانی زۆر خۆش دەویست .زۆر
پێی لە خۆبایی بوو .نەخشەیەکی کوردستانی
گــەورەی هەبوو ،لە ژوورەکــەی بەرانبەر بە
خۆی هەڵیواســیبوو .بــە دوور و درێژی تێی
ڕادەما و ســیغاری بە ســیغار گڕ دەدا ئاخی
هەڵدەکێشــا .جارێک لێم پرســی کە ئەوە
چییــە کە لــە دیــوارت داوە” گوتــی :ئەوە
نەخشەی کوردستانی گەورەیە .بەداخەوە ئەو
چوار دەوڵەتە لێیان لەت کردووین و داگیریان
کردووە ]....[ .پێمخۆشــە لە دواهەناسەکانم
الق لەسەر خاکی خۆم دابنێم ،جا بمرم .گوێم
لە وشــەی کورد بێ جا بمرم .بای کوردستان
وە ڕوومەتــم کەوێ جا بمــرم .لەناو خەڵکی
خۆمدا بمرم .کە مردم با خاکی کوردستان لە
ئامێزم بگرێ و لەناویدا بنێژرێم .جا کە هاتوو
نەمردم و جارێکی دی کوردســتانم دیتەوە،
دەتبەمە کن خوشــک و براکانــت و ناو ئەو
خەڵکــەی ئەوێ ،ئەودەم دەزانی کە بابت کێ
[]71
بووە”.
ژیان دەبێ ڕووبە پێشەوە بێ بەاڵم تەنیا بە باسی
ڕابردوو لێی تێدەگەین.
سۆرێن کیرکێگارد
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مووسا عهنتهر،
ئهو پیاوهی دهوڵهتی تورك ،ل ه فیكهكهی دهترسا
محهمهد عزهدین  

مووسا عهنتهر ،ڕۆژنامهڤان ،سیاسهتمهدار،
پارێــزهر و نووســهر ()1992-1920
كهســێكی دیاری باكووری كوردستان
و توركیای ،سهت ســاڵی ڕابردووه .بێ
هیچ گومانێك ئاپێ مووســا ،بهیهكێك
ل ه گرنگترین كهسایهتییهكانی سهدهی
ڕابردووی كورد ل ه باكووری كوردستان
دادهندرێت.
ئهو ب ه ههڵوێســت و كار و كردهوه
و نووسینهكانی ،بۆ پارێزگاری ل ه گهلی
كورد و زمانهكهی ،بهرانبهر ب ه حكومهت ه
جیاوازهكانی توركیــا ،زۆر تاڵ و تفتی
چهشــت؛ جگ ه لــهوهی بــهو هۆیهوه
دهیان ســاڵ كهوتووەتــ ه زیندان؛ ئاپێ
مووســا بێعهســا نهبوو ،بهڵكوو ئهو ب ه
پێنووسهكهی دهستی ،وهك عهساكهی
مووسا بهگژ نادادپهروهریدا دهچووەوه ،تا
ئهو كاتهی سهری خۆی لەم ڕێگایە دانا.
مووســا عهنتــهر لــ ه پەڕتووكــی
(بیرهوهرییهكانــم)دا دهنووســێ "گەر
ســەرنج بدەن ،لەگەڵ عەبدولڕەحمان
قاسملوو ،لەســەر هەمان ڕێچكەداین،
بەاڵم تاكە جیاوازیمان ئەوەیە ،ئەو لە من
بە بەختتر بوو؛ چونكە ئەو مردنەكەشی
شــەڕافەتمەندانە بوو .بۆیە گەر منیش
شانســم هەبێت و لە ڕێــی خەڵكەكە م
شــەهید ببم ،بۆ مــن زۆر گەورەیییە.
عەبدولڕەحمان ئەوڕۆ لەناو خەڵك وەك
ئااڵیەكی سەركەش دەشەكێتەوە ،ئەی
گەورەترین شەڕەفیش هەر ئەوە نییە؟".
ئاپێ مووسا بۆی ه ئاوا دهڵێ ،چونك ه خۆی
عهبدولڕهحمان قاســملووی بۆ خوێندن
ناردبووه فهڕهنســا .جا مووســا عهنتهر
ل ه پەڕتووكــی (بیرهوهرییهكانم)دا بهو
شێوهی ه باس ل ه ناسینی عهبدولڕهحمان
قاسملوو دهكات:
دوو برای كوردی ئێران لە ئیستانبوڵ
دەیانخوێند ،حوسێن قاسملوو لە بەشە

ناوخۆییــی زانكۆی تەكنیــك دەماوە
و هــەر لەوێــش دەیخوێنــد .ئەحمەد
قاســملووش لــە كۆلێــژی پزیشــكی
دەیخوێنــد و الی مــن دەمایەوە .پێم
وابێ ساڵی  ١٩٤٥بوو ،حوسێن الوێكی
ئێجگار قشت و زیرەكی هێنا الم و بەم
شــێوەیە پێی ناســاندم" :كاك مووسا،
ئەوەش عهبدولڕهحمانی برا بچووكمانە".
عهبدولڕهحمان قاســملوو ،ئەو ساڵە لە
ئێران ئامادەیی تەواو كردبوو و هاتبوو تا
لە زانكۆ بخوێنێ ،گەنجێكی خوێنگەرمی
زۆر تایبەت بوو ،یەك پارچە دۆستایەتی
و كۆمەاڵیەتی بوونــی لێ دەتكا ،بەاڵم
دوو برا گەورەكەی ئاوا نەبوون .لەوەش
زیاتر ،زۆر حەزی لە هونەر و ئەدەبییات
بوو ،بەاڵم حەزی دەكرد كۆمەڵناســی
ی
بخوێنێت .ناویم لە بەشــی كۆمەڵناس 
تۆماركــرد ،لە بەشــە ناوخۆیییەكەی
منیش دەمــاوه .نەك تەنیا لە بەشــە
ناوخۆیــی ،بەڵكــو لــە دوای وانەكانی
زانكــۆش لێم جیا نەدەبــووەوە ،ئەو بە
ئاگری كورد و كوردســتان دەسووتا و
دەتالوە .لە هەموو دەرفەتێكدا دەیگوت
دەمەوێ بچمە ئەوڕوپا.
ئەوســا ،لــە ماڵــی دادە مەزیەت
بەدرخان لە شیشــلی ،هەمــوو یەكەم
هەینیــی مانگێكی تــازە ،دوای نیوەڕۆ
لەگەڵ كامــەران بەدرخان قســەمان
دەكــرد .ڕۆژێك حــەز و تواناكانی ئەو
گەنجەم بــە كامەران گــوت ،ئەویش
ئــاوا وەاڵمــی دامــەوە" :بۆ نــا ،كوڕم
بینێــرە ،من بورســێكی خوێندنی لێرە
بۆ دابیــن دەكەم" .دواتر كە موژدەكەم
بە عەبدولڕەحمان دا ،زۆر دڵخۆش بوو،
بــەاڵم پێم گــوت" :عەبدولڕەحمان بۆ
ئەو كارە یەك مەرجــم هەیە ،ئەویش
دەبــێ براكانت ڕازی ببــن" .وەك با،
هەر ئــەو ئێوارە هەردوو براكانی هێنایە
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الم ،براكانــی گوتیان ئێمە ڕازین ،بەاڵم
پارەمــان نییــە و دەبــێ نامەیەك بۆ
ئێــران بنووســین و داوای پارەیان لێ
بكەین ،ئینجــا دواتر دەینێرین ،منیش
پێم گوتــن" :داوای پارەتان لێناكەم و
من پێویســتییەكانی بۆ دابین دەكەم،
گەر بــرای ئێوە بێت ،برای منیشــە".
عەبدولڕەحمــان لــە ماوەیەكی كەمدا
ناوتۆماركردنەكەی زانكۆی لە ئیستانبوڵ
ڕەش كــردەوە و ڕێــكاره فەرمییەكانی
ئامــادە كــرد و لە گاری ســیركەجی
سواری شــەمەندەفەرمان كرد و بەرەو
پاریس بەڕێمان كرد .ئەوسا تازە شەڕی
دووەمی جیهانی كۆتایی هاتبوو.
عهبدولڕهحمــان پــاش ئــەوەی
چــووە پاریس ،پەیوەندییە زانســتی و
سیاســییەكانی لەگەڵ مــن نەپچڕاند،
لەوێ بەردەوام ســەبارەت بــە زانكۆ و
زانســت و بابەتی ئاشتی و پەڕتووكخانە
و هەر بابەتێك كە بەالی منەوە گرنگ
بــا ،نامەی بــۆ دەنووســیم و دەینارد.
ی سەرســام بوو،
كاك كامەران زۆر پێ 
عهبدولڕهحمانیش ڕێــز و حورمەتێكی
زۆری بــۆ كاك كامــەران و خێزانــە
پۆڵۆنییەكــەی هەبــوو .كاك كامەران
ئــەوی وەك منداڵێكی خــۆی دادەنا و
شانازیی پێوە دەكرد ،لەبەر ئەوەی خاڵی
خێزانەكەم بــوو ،بۆیە بــەردەوام پێی
دەگوتم خوارزا .ڕۆژێك ،كە بە تەلەفۆن
قســەمان دەكرد گوتی" :كوڕم خەمبار
بووم بەوەی كە منداڵمان نابێ ،بەاڵم تۆ
و عەبدولڕەحمان ئەو بۆشــایییەتان بۆ
پڕ كردمەوە ،ئێســتا زۆر بەختیارم ،گەر
بمرم بە ئارامی چاوان لێك دەنێم".
جا من نازانم بڵێم دڵخۆشــم بهوهی
ئاپێ مووســا ماوهیهك دواتر شــههید
دهبــێ و ئاواتهكهی دێتــ ه دی ،یانیش
خهفهتبــارم بــهو تاوانه ترســنۆكانهی
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بهرانبهر ب ه جوامێرێكمان كرا ؟ چونك ه
تا ئێستاش قس ه لهســهر ئهوه دهكرێ
كــێ و كێ مووســا عهنتهریان چۆن و
بۆچی شههید كرد؟ بهاڵم هیچ گومانی
تێــدا نییــ ه ،گرووپێك گــهر دان ب ه
بوونیشی نهنرێت ،بهناوی ژیتهم ،پیالنی
كوشتنیان داڕشت.
چۆنیهتیی شــههیدكردنی مووسا
عهنتهر
ئێوارهیهكــی درهنگــی بیســتهمین
ڕۆژی مانگــی نــۆی ســاڵی  1992ل ه
دیاربهكر ،مووســا عهنتــهر ،ل ه یهكێك
ل ه میوانخانهكانی ئهو شــاره؛ چاوهڕوان ه
تا بچێ مهســڵهتی لهنێوان دوو الیهن
بكات .ئهو كهســهی چاوهڕێی دهكا ،ب ه
تاكســییهك ههڵیدهگرێ و دهیانبات بۆ
ئهو ماڵهی بڕیار بوو ئاشــتهوایییهكهی
لێبكــرێ .شــۆفێرهك ه ســهرهتا ڕێــگا
دهگــۆڕێ ،بهاڵم دووبــاره دهگهڕێتهوه
ناوچهی ســهیران تهپه .لــ ه كۆاڵنێك
دێن ه خــوار و بەپێ دهكهونــ ه ڕێ ،بۆ
دۆزینهوهی ناونیشــانهكه .ئهو كهسهی
دهیانبات ه مهسرهتییهك ه ،ماڵی ئهو كهس ه
ل ه دووكاندارێكی ئهوێ دهپرسێ ،بهاڵم
پێــی دهڵێن "هیچ كهســێك بهو ناوه
ی لێره نییه" .بكوژ ب ه بیســتنی ئهم
ماڵ 
ههواڵ ه شــپرزه دهبێ ،چونك ه دوای ئهو
بهرسڤه ،مووسا عهنتهر ك ه لهبهر تهمهن
زۆر ب ه هێواشی ل ه دواوهی دهڕوا و پێی
دهڵێ " تۆ خۆشت نازانی دهچیت ه كوێ
" .لــهو كاتهدا لــ ه كوچهیهكی تاریك،
حهمیدی بكوژ ڕووی دهســووڕێنێ و ب ه
چهند فیشهكێك مووسا عهنتهر شههید
دهكات.
شــههیدكردنی ئاپێ مووسا ل ه دڵی
یاشار كهمال دهبێت ه كهسهرێك و ناتوانێ
باوهڕی پێ بكات ،بۆی ه لهوبارهیهوه دهڵێ
ساڵی بیست و چوارەم
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"هیچ كوردێكی هێمن و لهســهرەخۆم
وهك مووسا عهنتهر نهبینی .بۆی ه ناتوانم
ی خۆش بم" .یاشار
ل ه دهوڵهتی بكوژهك ه 
كهمــال ناحهق نییــه ،چونكه ،كاتێك
بهشــێك ل ه هێزهكانی ئاسایشی توركیا
دهچن ه سهر تهرمهكهی ،لەنێوان خۆیان
دهڵێــن "باشــترین كــورد ،كوردێكی
مردووه".
ســاڵی  2021ڕێك  29ساڵ بهسهر
ئــهو تاوانهدا تێدهپهڕێــت ،ك ه بهرانبهر
ب ه كهڵ ه نووســهرێكی كورد كرا ،کەچی
تا ئێســتا بكهرانــی نهدراونهت ه دادگا و
دۆسیهكهی هێشتاش ههر ب ه كراوهیی
و بهبــێ ئهنجام لــ ه دادگاكانی توركیا
ماوهتهوه .بهاڵم داخی گران ئهوهیه ،گهر
ل ه ماوهی ســاڵێكدا دۆسیهك ه یهكالیی
نهكرێتهوه ،بههۆی تــهواو بوونی كاتی
ی
یاســایی ،بۆ ههتاههتایه دۆســیهك ه 
دادهخرێــت و دهخرێت ه نێو ڕیزی ڕهف ه
تاریكهكان؛ ل ه پاڵ سهدان فایلی دیكهی
بكوژانی بكهر نادیار له توركیا.
مووسا عهنتهر ،ب ه درێژاییی كاروانی
ژیانی ،لهگهڵ چهندان كهسایهتی وهكوو
شــێخ ســهعیدی كوردی ،ئیسماعیل
بێشــكچی ،عهبدولڕهحمان قاســملوو،
كامهران بهدرخان ،جگهر خوێن ،یاشار
كهمال ،عهزیز نهســین ،دایكی عهبدواڵ
ئۆجهالن ،مهدام میتران ،یڵماز گۆنایی،
نووری سهعید پاشا و یاشار كایا ،لهسهر
چهندین مژاری جیاوازی كوردســتان و
توركیا بیرهوهریی تایبهتی ههبووه؛ بهاڵم
زۆربهی سهرگوزهشــتهی ژیانی لهگهڵ
ئهو كهســایهتییان ه ههر له سهرهتاكانی
دامهزراندنــی كۆمــاری توركیــا تــا
شههیدكردنی ،ههر سهبارهت ب ه كورد و
كوردستان بووه .بۆیه وت ه ناودارهكهشی
هــهر ســهبارهت بــ ه كوردســتان ه ك ه
دهڵــێ "گهر زمانهكه م مهترســی بێت،

بۆســهر پایهكانی دهوڵهتهكهت؛ كهوات ه
واڵتهكهت لهسهر خاكهكهی من بنیات
ناوه".
بۆچوونــی بێشــكچی دەربارهی
مووسا عهنتهرهوه
یهكێك ل ه پەڕتووك ه گرنگهكانی مووسا
عهنتهر ،كتێبی (بیرهوهرییهكانم)یهتی.
ئهم پهڕتووك ه ب ه توركی كاتی خۆی ل ه
باكووری كوردستان و توركیا باڵو كراوه
و تا ئێســتا چوار جار چاپ كراوهتهوه.
دوای ههوڵێكی زۆری كاركردن ،منیش
توانیم پەڕتووكهك ه ل ه توركییهوه بكهم ه
كوردی .خۆشبهختان ه تا ئێستا دوو جار
چــاپ كراوهتهوه و خوێنــهران زۆر ب ه
گهرمی پێشوازییان لێكردووه.
پەڕتووكهكهی ئاپێ مووســا ل ه دوو
بهرگ پێك دێت ،بهاڵم من ههردووكیم
ل ه دووتوێی بهرگێکدا كۆ كردووەتهوه .ب ه
ههردوو بهرگیش ل ه حهفت بهشی جیاواز
پێك هاتووه .ل ه پــاڵ ئهوهش چهندان
وێنهی مووســا عهنتهریش ل ه كۆتاییی
چاپی دووهم داندراوه .جا ههر لهســهر
ئهو پەڕتووكه ،ئیســماعیل بێشــكچی
گــهوره كۆمهڵناســی توركی دۆســتی
مووســا عهنتهر ،لهبارهی پەڕتووكهك ه و
ئاپێ مووسای دۆستییهوه ،له پێشهكیی
پەڕتووكهكهدا ،دهڵێ:

"مووســا عەنتەر لە سەردەمێكدا
ژیــا ،نكۆڵی لــە بوونــی كورد
و زمانەكــەی دەكــرا .لەنێــوان
()١٩٩٢–١٩٢٠
ســااڵنی
دا ژیــا ،لە ســەردەمێكی تژی
لــە هــەوڵ و كاری تواندنەوەی
كــوردان لە قاڵبــی توركبوون و
شوێنبزركردنی زمانی كوردی لە
چوارچێوەی زمانــی توركیدا .بۆ
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جێبەجێكردنی هەر بیرۆكەیەكی
لەو شــێوەیەش ،كــە خزمەتی
ئــەو بەرنامــە و زێهنییەتــەی
كردبا ،پالنــی زۆر ورد دادەنرا و
پڕۆگرامــی بۆ دادەڕێــژرا ،ئینجا
دەچووە بواری جێبەجێكردنەوە.
لەگــەڵ دامەزراندنــی كۆمار و
لە ســەردەمی سیاســەتی تاك
پارتایەتــی لە توركیــا ،لەنێوان
سااڵنی ()١٩٤٥ – ١٩٢٣دا ،بە
شێوەیەكی چڕوپڕ بڕیاری لەبارەوە
درا و ئەو بیرۆكانە ئامادە دەكران
و كاریان لەسەر دەكرا و دەچوونە
بــواری جێبەجێكردنــەوە .پاش
ساڵی  ،١٩٤٥دوای هاتنەپێشی
قۆناغێكــی تــازە لــە ڕێڕەوی
سیاســیی توركیا و دروستبوونی
پارتی تــازە و كۆتاییهاتنی تاك
پارتایەتی ،لە ســەردەمی پارتی
دیموكراتیــش لەنێوان ســااڵنی
()١٩٦٠ – ١٩٥٠دا ،ئەو پیالنی
دژ بە كوردە بەردەوامیی پێ درا.
كودەتای ســەربازیی ١٤ی تەممووزی
ســاڵی  ١٩٥٨لە عێراق ،لــە مێژووی
كــورد و کوردســتاندا بــووە خاڵێكی
وەرچەرخان .گەڕانەوەی مەال مســتەفا
بارزانی لەگەڵ پێشمەرگەكانی بۆ بەغدا
و بەیاســاییكردنی پارتــی دیموكراتی
كوردســتان و بەشــداریی كــورد لــە
كابینــەی تــازەی حكومەتــی عێراق،
ئومێدێكی زیاتری دابووە گەلی كورد .لەو
ســەروبەندەش ،لە دیاربەكر ،ڕۆژنامەی
(ئیلــەری یورد) دەســتی بــە چاپ و
باڵوكردنەوە كرد .مووسا عەنتەر یەكێك
بوو لە نووســەرەكانی ئــەو ڕۆژنامەیە،
خاوەنەكەشــی عەبدولڕەحمــان ئەفەم
دۆاڵك بوو .پارێزەر جانیب یڵدرم[ ،]١هەر
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لەم ڕۆژنامەیە ،بەڕێوەبەری نووسین بوو.
جگە لەوانه ،لە هەمان قۆناغدا ،مووســا
عەنتــەر دوو پەڕتووكــی بــە ناوەكانی
(بڕینــا ڕەش) و (كمڵ) باڵو كردبووەوە
و دەنگدانەوەیەكــی زۆری لە میدیاكان
پەیدا كردبوو .ســەرەتای شەستەكانی
ســەدەی بیســت ،مووســا عەنتەر و
دكتۆر ســەعید قرمزی تۆپراك تووشی
دەمەقاڵێیــەك دەبــن و ناخۆشــییان
دەكەوێتە نێوان .ئەو ساڵە مووسا عەنتەر
لە گۆڤاری (بارش دونیاسی) دەینووسی
و دكتۆر ســەعید قرمــزی تۆپراكیش
لــە هەفتەنامەی (یۆن) نووســینەكانی
باڵو دەكردنەوە .یۆن ،ســاڵی  ١٩٦١بە
ی دەستی بە كار كردبوو،
هزری چەپڕەو 
خاوەنەكەی دۆغــان ئاڤجی ئۆغڵوو بوو.
هەرچــی گۆڤــاری (بارش دونیاســی)
بــوو ،گۆڤارێكــی لیبڕاڵ بــوو ،ئەویش
لەالیەن ئەحمەد حەمدی بەشــار باڵو
دەكرایەوە و ســاڵی  ١٩٦٢دەستی بە
باڵوكردنەوە كردبــوو ،بەاڵم ئەو گۆڤارە
لــە نزیكەوە كاری لەســەر كێشــەی
ناوچە كوردییەكانی ناو سنووری توركیا
دەكرد .ئەوە لە كاتێكدا بوو كه لە ١٩٥٩
دۆســیەی  ٤٩كەســەكەی پەیوەست
بە ڕۆژنامــەی (ئیلەری یورد) كرابووەوە
و مووســا عەنتــەر و جانیــب یڵدرم و
عەبدولڕەحمان ئەفەم ،سێ كەس بوون
لەناو ئەو  ٤٩كەسەی لە زیندان بوون.
دادگاییكردنی ساڵی ١٩٦٣ی مووسا
عەنتــەر لە دۆســیەی  ٢٣كەســەكە،
بە تــەواوی وردەكارییەكانــی ناویەوە،
لەو پەڕتووكەی بەردەســتتان بە ناوی
(بیرەوەرییەكانم) دەخوێننەوە .خۆشــم
لە ســاڵی  ١٩٧١نزیكەی دوو ساڵ لە
دیاربەكر و ســێرت ،لە بەڕێوەبەرایەتیی
فەرماندەیی دۆخی نائاساییی سەربازی
لەگەڵ كاك مووسا لە زیندان بەیەكەوە
ساڵی بیست و چوارەم
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بووین .ئــهو بــرا گەورەیەكی خاس و
دڵفراوان بوو .بــەردەوام هەوڵی ئەوەی
دەدا هاوكاریی بــرادەرە گەنجەكانمان
بكات .جگە لەوەی لەگەڵ كاك مووسا
لە ساڵی  ١٩٩٠لە دامەزراندنی ناوەندی
فەرهەنگیی میزۆپۆتامیا لە ئیستانبوڵیش
ماوەیەكــی باش پێكــەوە كارمان كرد.
بــە بۆچوونــی منیــش ،گەورەتریــن
دەســتكەوت و ڕووداوی قۆناغی ئەوسا،
دروســتكردنی ئەنیستیتوتی كوردی لە
ئیســتانبوڵ بوو  ،كه لە 18ی نیسانی
 ١٩٩٢كرایەوە .لە پێنگاڤی دروستكردن
و دامەزراندن و كردنەوەی ئەنیستیتوتی
كوردیش لە ئیســتانبوڵ لەگەڵ مووسا
عەنتەر بەردەوام كارمان دەكرد؛ لەبیرم ە
تا ڕۆژی كردنەوەشی مووسا عەنتەر زۆر
بە چڕی شۆلی دەكرد و زۆری خۆ پێوە
ماندوو دەكرد.
پەڕتووكــی (بیرەوەرییەكــــــانم)

كارێكــی زۆر گرنــگ و پــڕ بایەخــی
مووســا عەنتەرە؛ چونكە لە ڕێگەی ئەو
پەڕتووكەوە ،نووســەر بەشــێكی زۆری
ڕووداوەكانی مێژووی نوێی كوردســتان
ڕووناك دەكاتەوە .ئاخر ئەو شــاهێدی
زۆر ڕووداوی كوردســتان و توركیایــە
كــە لــەو پەڕتووكــەدا دەیخوێننەوە.
بۆیه ،ماندووبوونــی كردنە كوردیی ئەو
ش بۆ شــێوەزاری ســۆرانی
پەڕتووكــە 
لەالیەن محەمەد عزەدینی دۆستمانەوە،
شــایەنی ڕێزگرتنە و ،منیش لە ناخی
دڵمــەوە ،بۆ ئــەم كارەیان سپاســیان
دەکەم.
پەراوێز
 .1جانیب یڵدرم ( )2015-1925سیاســهتمهدار و پارێزهری كورد،
یهكێكه لهو كهســایهتییانهی باكووری كوردستان كه گهواهیدهری
زۆر ڕووداوی مێژوویی و دیاری ناو خهباتی بزووتنهوهی كوردییه له
باكووری كوردستان و توركیا.
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ڕێنمایی نووسین

ڕێنووسی کوردی
ئامادەکردن:
بەشی زمانەوانی

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

کێشەی (ڕ)ی سەرتا
تەنیا لە شــێوەزاری کرمانجیی سەروودا پیتی «ر» لە ســەرەتای وشە دەتوانێ بچووکیش بێت.
لەباقیی شــێوەزارەکان واتا شێوەزارەکانی کوردیی ناوەندی و کوردیی گۆرانی و خوارەوەدا ،ڕێی
سەرەتا هەمیشە قەڵەوە و بە قەڵەویش دەنووسرێت .ڕزگار ،ڕێگا ،ڕێباز ،ڕێنوێنی.
کێشەی (و)ی پەیوەندی
پیتی (و) کاتێک بۆ پێکەوە بەســتنەوەی دوو وشــە پێکەوە دێتە ناو ڕســتەوە ،ڕۆڵی وشەیەکی
سەربەخۆ دەگێڕێ و نابێ بلکێندرێ بە وشەی پێش یا پاش خۆیەوە.
ژن و پیاو
حیزب و الیەنەکان
کۆمەڵگا و حکوومەت
حەز و خولیا
لەو وشــە لێکدراوانەی کە لە لێکدرانی دوو وشــە بە (و) دروست بوون دەبێ بە یەک دانە (و)
بنووسرێ نەک دوو دانە:
گفتوگۆ
هاتوچۆ
توندوتیژی
کەشوهەوا
کشتوکاڵ
هەڵسوکەوت
کێشەی (ی) ی خستنەسەر و ئاوەڵناو
هەموومان دەزانین بۆ لکاندنی ناو بە ئاوەڵناو یان موزاف بە موزاف ئیلەیهەوە ،کەڵک لە نیشانەی
(ی) وەردەگیررێت و (ی) دەلکێت بە ناوەکەوە.
پێشمەرگە  +ی  +ئازا = پێشمەرگەی ئازا
کتێب  +ی  +بەسوود = کتێبی بەسوود
خولیا  +ی  +ڕزگاری = خولیای ڕزگاری
خەڵک  +ی  +کوردستان = خەڵکی کوردستان
بەاڵم ئەگەر ناوێک خۆی بە (ی) کۆتایی بێت ،دیسان دەبێت نیشانەی (ی)ی بچێتە سەر.
دیاری  +ی  +کوردستان = دیاریی کوردستان
یەکێتی  +ی  +نیشتمانی  +ی  +کوردستان = یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
ئەگەر وشەکە بە دوو (ی) کۆتایی بێت ،دیسان دەبێت نیشانەی (ی) وەربگرێت و بە سێ (ی)
بنووسرێ.
ئاوارەیی  +ی  +کورد = ئاوارەییی کورد
شارەزایی  +ی  +کاربەدەستان = شارەزاییی کاربەدەستان
قەیرانی  +ژینگەیی  +ی  +کوردستان = قەیرانی ژینگەییی کوردستان
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(ی)ی جێناوی سێهەم کەسی تاک
پیتی (ی) جێناوی سێهەم کەسی تاکە .وەک ئەو سێ حاڵەتەی لە سەرەوە بۆ (ی)ی خستنەسەر
باســمان کرد ،ئەگەر لە شــوێنێک پێویست بە (ی)ی جێناوی ســێهەم کەسی تاک بێ دەبێ
بنووسرێ .زۆربەی نووسەران بۆ حاڵەتی یەکەمدا کە حاڵەتی سادەیە دەینووسن بەاڵم لە حاڵەتی
دووهەم و سێهەمدا ناینووسن بەاڵم نووسینی پێویستە.
.١
پرسیاری کرد
وتاری نووسی
کتێبی خوێندەوە
 ٢و .٣
کورد ئازادیی دەوێ
شەریف چاالکیی ژینگەییی دەکرد
(لە یەکەمیاندا «ی» بۆ خستنەسەرە و لە دووهەمدا جێناوە)
خۆپێشاندانی ناڕەزاییی بەڕێوە برد
(لە یەکەمیاندا «ی» بۆ خستنەسەرە و لە دووهەمدا جێناوە)
نەتەوەی کورد سەربەخۆییی دەوێ
(لە یەکەمیاندا «ی» بۆ خستنەسەرە و لە دووهەمدا جێناوە)
جێناوی لکاوی (ی) بۆ سێهەم کەسی تاک و (یان) بۆ سێهەم کەسی کۆ ،کاتێک لەگەڵ «کاری
تێپەڕ  /فعل متعدی» دا بێن دەبێ وەک خۆیان بنووسرێن.
نموونەی گەردانکردن
گرتم ،گرتت ،گرتی  /گرتمان ،گرتتان ،گرتیان
ئەگــەر قەدی کردارەکە خۆی بە پیتی ...ــــی کۆتاییی هاتبێــت ،کاتێک کە جێناوی لکاویان
دەخرێتە سەر نابێت ...ـــی بقرتێنرێت:
نووسین :نووســی:
نووسیم  ،نووسیت ،نووسیی (نووسی هەڵەیە لەبەر ئەوەی قەدی کاری کردووەتە نووس)
نووســیمان ،نووسیتان ،نووسییان (نووسیان هەڵەیە لەبەر ئەوەی قەدی کاری کردووەتە
نووس)
پرســـیـــن:
پرســـی  +م = پرســـیــم
پرســی  +ت = پرســـیـــت
پرســی  +ی = پرســـیـــی
دەبێت وا بنووسرێن :من پرسیم ،تۆ پرسیت ،ئهو پرسیی( .نهک ئهو پرسی).
پرسی  +مان = پرسیمان
پرسی  +تان = پرسیتان
پرسی  +یان = پرسییان
دەبێت بنووسرێن :ئێمە پرسیمان ،ئێوە پرسیتان ،ئەوان پرسییان (نەک ئەوان پرسیان)
نموونهی تر:
کاری تێپەڕ( :دزین ،بڕین ،کڕین ،گۆڕین ،نووســین) ،ک ه ل ه ســێیهم کهســی تاکدا دهبن ه (ئهو
 406گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 63

ساڵی بیست و چوارەم

بەهاری 2722

دزیــی ،ئهو بڕیی ،ئهو کڕیی ،ئهو گۆڕیی ،ئهو نووسیی).
جێناوی لکاو لە کاری (تێنەپەڕ  /الزم)دا:
بەاڵم ئەگەر کردارەکە (کاری تێنەپەڕ  /فعل الزم) بوو وەک (بارین ،فڕین ،خزین ،وەرین ،پژمین)
ئــەو کاتە لە دۆخی ڕابردوودا کەڵک لــەم جێناوە لکاوانەی (...م... ،ی  /یت ... ،ـــ ... /ین... ،ن،
...ن) وەردەگرین .ئەگەر قەدی کردارەکە بە ...ـــــیـــ کۆتاییی هاتبێت لە کاتی خستنەسەری
ئەو جێناوانەدا نابێت ...ـــیـــ لەبیر بکرێت و پێویستە بنووسرێت .نموونەی گەردانکراو:
فڕین؛ فڕیــ م = فڕیم = من فڕیم ،فڕیــ ی = فڕیی = تۆ فڕیـــیـت ،فڕیــ ـ = فڕی = ئەو فڕی.
تاک :فڕیم ،فڕیی  /فڕییت ،فڕی.
کۆ :فڕیین ،فڕین ،فڕین.
نموونهی تر:
کاری تێپەڕ( :دزین ،بڕین ،کڕین ،گۆڕین ،نووسین) ،ک ه ل ه سێیهم کهسی تاکدا دهبن ه (ئهو دزیی،
ئهو بڕیی ،ئهو کڕیی ،ئهو گۆڕیی ،ئهو نووسیی).
هەروها لە دۆخی کۆی سێیەم کەسی کۆش هەر بە هەمان شێوەیە:
پرســیـــیـان (نەک پرسیان)
گۆڕییان (نەک گۆڕیان)
دزییان (نەک دزیان)
کێشەی (ە) وەک فرمانی پەیوەندی و (ی)ی یاریدەدەر
بزوێنی (ە) لە زمانی کوردیدا  12کارکردنی هەیە کە نووسەران زۆربەی کات بە شێوەی ئاسایی
و بێ هەڵە بەکاریان دینن بەاڵم لە چەند حاڵەتێکدا کە لێرە ئاماژەیان پێ دکەین تووشی هەڵە
دەبن.
یەکێک لە کارکردەکانی (ە) لە کوردیدا بۆ کاری دانە پاڵە یا کاری نەتاوە
کچەکە جوانە
گوارەکەی زێڕە
کتێب بەسوودە.
کوردستان خۆشە.
بەاڵم ئەگەر وشەیەک بە (ە ،ا ،ۆ ،ی ،ێ) کۆتایی بێت ،دەبێت (ی)یەکی یاریدەدەر زیاد بکرێت
و لەجێی (ە)( ،یە) دەچێتە سەر موسنەد.
ئەو شارەزایە.
کارێکی بەجێیە.
برینم کارییە.
کراسەکەی کرێشەیە.
یەکێکی دیکە لە کارکردەکانی (ە) ئەوەیە کە دەبێتە بەشێک لە هاوەڵناوی نیشانە.
ئەم گۆڤارە
ئەم کتێبە
ئەم حیزبە
ئەم کوردستانە
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لەم حاڵەتەشــدا وەک حاڵەتی پێشــوو ئەگەر وشەیەک بە (ە ،ا ،ۆ ،ی ،ێ) کۆتایی بێت ،دەبێت
(ی)یەکی یاریدەدەر زیاد بکرێت و لەجێی (ە)( ،یە) دەچێتە سەر موسنەد.
ئەم کۆبوونەوەیە
(زۆربەی نووسەران ئەگەر وشەیەک بە «ه» کۆتایی هاتبێ «یە» نانووسن کە هەڵەیە)
ئەم چیایە
ئەم ڕادیۆیە
ئەم ئەم ئاسانکارییە
ئەم جێیە
ئەم پێکهاتەیە
هێندێک جار ئەو دوو (ه)یە کە لە دوو حاڵەتی پیشوودا باسمان کرد بە دوای یەکدا دێن .لەم
هیوام بەم گۆڤارەیە
هیوام بەم کۆبوونەوەیەیە (وەک حاڵەتی پێشوو زۆربەی نووسەران ئەگەر وشەیەک بە «ه» کۆتایی
هاتبێ «یە»ی دووهەم نانووسن کە هەڵەیە)
چاوم لەم حیزبەیە
چاوم لەو چیایەیە
کورد نشتەجێی ئەم کوردستانەیە
کورد نشتەجێی ئەم جێیەیە
بە قازانجی ئەم پێکهاتەیەیە
کێشەی (بە ،بێ)
(بە) بەمانای دارا و خاوەن و (بێ) بە مانای بێبەری بوون ،هەم لە ئاستی وشەی سەربەخۆدا لە
ڕستەدا دەور بگێڕن و هەم لە ئاستی وشەسازیدا کارا بن.
هــەر کاتێــک (بە) بەو مانایەی ســەرەوە ئاوەڵناوێکی تازە دروســت بکات ،بەســەر ناوەکەوە
دەنووسرێت :بەسوود ،بەتام = بەچێژ ،بەبڕوا = بڕوادار
هەر وەها ئەگەر بێ بە مانای (بەبێ) نەبێت و دەستەی ئاوەڵکار دروست نەکات ،بەسەر ناوەکەوە
دەنووسرێت و ئاوەڵناوێکی تازە دروست دەکات.
ئەو هیچ کاتێک مرۆڤێکی بێهیوا نەبووە .بێهیوا = ئاوەڵناو
بەاڵم
بەبێ هیوا لەم تاریکستانە ڕێ دەر نابەیت.
یان بێ هیوا لەم تاریکستانە ڕێ دەر نابەیت .بێ هیوا = دەستەی ئاوەڵکار
کێشەی پێشبەندی لە
ئەگەرچی (لە) خۆی وەکوو ئامرازێکی سەربەخۆیە و لە بنەڕەتدا خۆی کار دەکاتە سەر وشەگەلی
وەکوو (سەر ،پشت ،ژێر ،ناو و  )...بەاڵم ئیستا لە زمانی کوردیدا ئەم وشەیلە بە یەک وشە و بە
پێشبەندی حەساب دەکرێن :لەسەر ،لەپشت ،لەدوا ،لەناو ،لەنێوان ،لەتەنیشت،
لەسەر ڕێگای گەڕانەوەم..
لەنێو ئەم دارستانەدا،
کێوێکی بەرز لەنێوان ئەم دوو شارەدایە.
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لەپشت پەنجەرەکە ڕاوەستابوو.
تێبینی ا :سەر ئەگەر بەمانای خودی سەر بێت ،ئیتر بە جیا دەنووسرێت.
بەردێکی لە سەری دا.
سەرتاپای لەشی تەڕ بووە( .سەرتاپا یەک وشەیە ،بەواتای هەمووی جەستەی)
 ،....هەر لە سەر تا پاتەوە.
تێبینی :٢لە ئەم ال  ---لەم ال
لە ئەو کا ---لەو ال
کێشەی (دا)
(دا) لە کوردیدا بە سێ شێوە دەردەکەوێت.
(دا) وەکوو بەشێک لە دووانەی (لە...دا) و (بە...دا) و (دە...دا) کە هەمیشە بە وشەی پێش خۆیەوە
دەلکێنرێت.
لە کوردستاندا ،بەو ڕێگایەدا هاتم.
(دا) وەکوو پێشگری دروستکەری کاری داڕێژراو :بە حوکمی پێشگر بوون و سەربەخۆ نەبوونی،
لەگەڵ ئەو وشەیەدا دەنووسرێت کە دەچێتە سەری:
دانیشتن
داگرتن
چۆکی دادا.
تێبینی :ئەو حوکمە بۆ دووالگرەکانی تری وەکوو (لە...ەوە) و (لە...ڕا) و ...دروستە.
(دا) وەکوو کاری سەربەخۆ کە هەمیشە بەجیا دەنووسرێت.
بەردێکی لە پەنجەرەکە دا.
خەنجەرێکی لەسەر دڵی دا.
کێشەی (ڕا)
ڕا دۆخێکی سادەتری لە دا هەیە .ڕا وەکوو بەشێک لە دووالگری (لە...ڕا) و (بە...ڕا) هەمیشە بە
وشەی پێش خۆیەوە دەلکێنرێت.
ڕا دەوری پێشگر دەبینێت و کاری داڕێژراو دروست دەکات :ڕاهاتن ،ڕاخستن
بە شتێک ڕاهاتن بە واتای فێر بوون و خوو پێوە گرتنە.
لەم موبایلە نوێیەت ڕازیت؟ ـ بەڵێ ،پێی ڕاهاتووم.
تا ئیستە بۆ سندووس چوویت؟ ـ جارێک پێیڕا هاتووم.
ئەم/ئەو
ئەم و ئەو چ وەکوو جێناوی ئاماژە و چ وەکوو ئاوەڵناوی ئاماژە ،وشــەی سەر بەخۆن و نابێت بە
وشەی پاش خۆیانەوە بلکێنرێن.
بەاڵم وشــەگەلی وەکوو ئەمشــەو ،ئەمڕۆ ،ئەمســاڵ بوون بە وشــەی ســەربەخۆ و ئەو ڕێسایە
نایانگرێتەوە.
ئەمشەو بێ شێو سەر دەنێیتەوە.
ئەم شەوە چەند تاریک و بێدەنگە.
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تێبینی:

لە
لە
لە
لە
لە

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

کاری پێشبەندی
پێ /لێ /تێ ،جۆرێیکی تر لە دەربڕینی دۆخی بە /لە /دە ـ ن و بەشێوەی ئاسایی دەبێت
سەربەخۆ مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت.
پشتم پێ بەست
کتێبم پێ دا
گوشاری دوژمن چۆکمان پێ دانادا
دەستم لێ هەڵگرت
تێی هەڵدە
دەستی پێ بکە
هەندێــک کار بە پێشــبەندەکانیانەوە مانای تازە دروســت دەکەن بۆیە دەبێ بەســەر یەکەوە
بنووسرێن.
پێگەیشتن
تێگەیشتن
پێکەنین
ئیدیۆم
دەبێت مانای ئیدیۆمیی چەند وشە لەگەڵ کاری لێکدراو جیا بکەینەوە .ئیدیۆمێک کە لە چەند
وشە پێکهاتووە ،بە پیچەوانەی کاری لێکدراو وشەکانی بە جیا دەنووسرێن.
دەست لێ هەڵگرتن
= وازهێنان
دەست لێ بەردان
= واز لێ هێنان
ئاسنی سارد کوتان
= کاری بێهوودە کردن
چاو لێ داخستن
= گرنگی پێ نەدان
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ڕێنماییی نووسین
مهرج ه گشتییهکانی وهرگرتنی وتار
 1تیشک ب ه زمانی کوردی بابهت باڵو دهکاتهوه .ئهگهر نووسهرێک لهبهر ههندێک هۆکار بیههوێ
پهیامهکهی ب ه زمانی فارسی بگهیهنێت ،دوای پهسندی دهستهی نووسهران وتارهکهی وهردهگیرێت.
 2ل ه ههر ژمارهیهکی گۆڤاری تیشکدا ،لێکۆڵینهوه لهسهر مژارێکی تایبهت دهکرێ؛ بهاڵم توێژهران
دهتوانن ل ه دهرهوهی ئهم بابهتهشــدا و ب ه مهرجێک ک ه وتارهکهیان پهیوهندیی ب ه پرســی کورد و
کوردستانهوه بێ ،لێکۆڵینهوهکانی خۆیان بۆ گۆڤاری تیشک بنێرن.
 3گۆڤاری تیشک گرنگی ب ه چوار شێوازی وتارنووسین دهدا و داوا ل ه نووسهران دهکهین ل ه یهکێک
لهو شێوازانهدا وتارهکهی خۆیان ئاماده بکهن:
وتاری ههڵسهنگاندن :ل ه نێوان  ٨٠٠تا  ١٥٠٠وشه؛ توێژهران دهتوانن ههڵسهنگاندن بۆ ئهو کتێب،
فیلم ،مۆسیقا و شانۆیان ه بکهن ک ه پێوهندییان ب ه پرسی کوردهوه ههیه.
وتاری شــیکاری :ل ه نێوان  ١٥٠٠تا  ٢٥٠٠وشــه؛ لهم شێوازهدا مهرج نیی ه ک ه نووسهر ئاماژه ب ه
سهرچاوهکان بکا ،بهاڵم دهبێ بابهتهک ه لهسهر بنهمای بیرۆکهیهکی ڕوون ئاماده کرابێ و دهرهنجامی
توێژینهوهک ه شی بکرێتهوه.
وتاری تیۆری :ل ه نێوان  ٢٥٠٠تا  ٤٠٠٠وشــه؛ لهم شــێوازهدا پێویســت ه ک ه نووســهر ئاماژه ب ه
ســهرچاوهکان بکا و کهڵک لــ ه تیۆرییهکی تایبهت بۆ لێکۆڵینهوهکهی وهربگرێ .تکای ه ســهیری
سیستهمی سهرچاوهدان بکهن.
وهرگێڕان :لهم بهشــهدا ههوڵ دهدرێ ههندێک وتاری گرنگ ک ه لهســهر کوردســتان بهرههم
هاتوون ،لــ ه زمانی یهکهمهوه ،تهرجهم ه بکرێنهوه .ل ه ڕووی زانســتییهوه و لهبهر گونجان لهگهڵ
فهلسهفهی گۆڤاری تیشک دهبێ وتارهکان ل ه الیهن دهستهی نووسهرانهوه پهسند بکرێن.
 4ئهو توێژهرانهی ک ه ل ه ڕۆژههاڵت دهژین دهتوانن وتارهکانیان ب ه ناوی خوازراوهوه باڵو بکهنهوه ب ه
مهرجێک ک ه سهرنووسهر پهسندیان بکات.
 5دهســتهی نووسهرانی تیشــک دوای ههڵسهنگاندنی وتارهکان نووســهران ل ه شێوازی چاپ و
گۆڕانکاریی پێویست ئاگادار دهکاتهوه.
 6پێویست ه لهگهڵ وتارهکان پوختهیهکی کورت ل ه نێوان  ٥٠تا  70وش ه ئاماده بکرێ.
شێوازی سهرچاوهدان
گۆڤاری تیشک کهڵک ل ه سیستهمی سهرچاوه دانی شیکاگۆ وهردهگرێ .نووسهران ل ه ههر شوێنێکدا
ک ه پێویســتیان ب ه ئاماژه ب ه ســهرچاوهیهک ههبوو یا دهیانهوێ ل ه پهراوێزدا شرۆڤهیهکی زیاتری
بابهتهک ه بکهن ،دهبێ ههموویان ههر ل ه پهراوێزی کۆتاییدا بێنن .نووسهران ئاگادار دهکهینهوه ک ه
دهبێ ب ه تهواوی ســهرچاوهک ه بنووســن و ژمارهی الپهڕهکان دیار بکهن .ل ه کۆتاییدا پێویست ناکا
لیســتی ســهرچاوهکان بهجیا دووپات ببێتهوه .ل ه خوارهوه ئاماژه ب ه چهند شێوازی سهرچاوه دان
دهکهین:
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