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پێشه کی..

تیش��کی نوێ گۆڤارێکی سیاس��ی، لێکۆلینه وه یی، کولت��ووری و مێژووییه  که  حیزبی 
دێموکراتی کوردس��تان ده ریده کات. یه که م ژماره ی تیشک له  سه رماوه زی ١٣٤٥ به  
هه وڵ و هیممەتی کۆمیته ی شۆڕش��گێری حیزبی دێموکراتی کوردس��تان ده رچووه . 
ئ��ەو کات ته نیا دوو ژماره ، ئەوی��ش به  تیراژێکی که م گۆڤاری تیش��ک باڵوکرایەوە . 
هه لومه رجی خه باتی نهێنی، دووره  واڵتی و که ندوکۆس��پی به رده م رێگای تێکۆش��انی 
تێکۆش��ه رانی حیزب، ده رفه تی نه دا ته مه نی گۆڤاری تیش��ک لەوە زیاتر بێت، به اڵم 
ب��ه و ته م��ه ن و تیراژه  که مه ش س��ه ره تای قۆناغێکی به  نرخ بوو  ل��ه  مێژووی خه باتی 
سیاس��ی و کولتووری گه لی کورد له  رۆژهه اڵتی کوردس��تان و نه خشی له  نه خشاندنی 
چاالکی سیاس��ی و راگەیاندنی به رچاوه  و جێگای ده ستخۆشی و یادکردنه وه یه  که  له و 
کات و ساته ش��دا ئیبتکاریان له خۆیان نیش��انداوه . زیاتر له  س��ێ ده یه  دوای یه که م 
قۆناغی ده رچوونی گۆڤاری تیش��ک ، ل��ه  جۆزه ردانی ١٣٧٧ جارێک��ی دیکه ده رفه ت 
ره خسا تا کۆمیسیۆنی فێرکردن و لێکۆڵینه وه ی حیزبی دێموکراتی کوردستان، قۆناغی 
دووه می تیش��کی نوێ به  تیراژی زیاتر و پڕ نێوه ڕۆکرت، بگه یێنیته  ده ست خوێنه ران. 
باڵوکردنه وه ی گۆڤاری تیش��ک له و کاته وه  تا س��الی ١٣٨٩ به رده وام بوو و له و ماوه دا 
نزی��ک به  س��ی ژماره ی ل��ێ باڵوکرایه وه . ل��ەو س��اڵەدا  جارێکی دیک��ه  هه لومه رجی 
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تایبه ت و که ندوکۆس��په کان بە ناچ��ار کورته  وچانێکیان پێدا. ئێس��تا بۆ جارێکی تر 
ئه و هه له  رەخس��اوە تا قۆناغی سێیه می باڵوکردنەوەی گۆڤاری تیشکی نوێ له الیه ن 
کۆمیسیۆنی ئاموزش��ی حیزبی دێموکراتی کوردستان له  سه ره تای ده یه ی هه شته می 
ته مه نی حیزب ده ست پێ بکاته وه  و یه که م ژماره ی له  مانگی ١0ی ساڵی ١٣٩٥ بگاته  

ده ست هۆگران و خوێنه رانی.
ئامانجی دەس��تەی نووس��ەران لە دەرکردنەوەی گۆڤاری تیش��کی ن��وێ ئەوەیە لەو 
چوارچێوەدا بە وردی ئاوڕ لە ش��یکردنەوەی سیاسەتەکان، پرسەکان و چارەسەرەکان 
بدات��ەوە. ل��ە دەستنیش��انکردنی وت��ارەکان دا نێ��وەڕۆک، واق��ع بینی و گش��تگیری 
بابەتەکان لەبەر چاو دەگرێت. هەروەها هەوڵدەدات لە رووی فکری یەوە پەیوەندی 
یەکی پتەوی لەگەڵ ژینگەی سیاس��ی، کۆمەاڵیەتی، کولت��ووری و ئابووری ناوخۆی 
رۆژهەاڵتی کوردس��تان هەبێ و تیشک دەخاتە س��ەر شیکردنەوە و باسکردن لەسەر 

کۆسپەکانی بەردەم گەشەی چاالکی یە سیاسی و مەدەنی وکۆمەالیەتیەکان.
ناکرێ لە حیزبێکی سیاسی دا گۆڤار یاهەر باڵو کراوەیک باڵو بێتەوە وباس لە بابەتە 
سیاس��یە کان نەکا و کاتیک باس لە بابەتیکی سیاس��ی دەکری ناکری روانگەی ئەو 
حیزبە سیاس��ییە تێدا باس نەکرێ. بەاڵم گۆڤاری تیش��ک هەر وەکی لە پیش��ووش 
داهەولی داوە ولەودەورەیش دا هەولی ئەوەیە لەس��ەر ئ��ەو رێچکەیە بەردەوام بێت 
و دەروازیک بێت بو هەموو نوس��ەران وخاوەن نەزەران لە سەر بابەتە جۆراجۆرەکانی 
کە پێوەندی راس��تەوخۆیان هەیە بە مێژوو جوغرافیای کوردستان وئابووری وبابەتە 
پێوەندی��دارەکان بە مەس��ەلە جوراجورەکانی کۆمەلگای کوردبەگش��تی ورۆژهەالتی 

کوردستان بەتایبەتی .
هەروەک��ی لە پیش��ەکی گۆڤاری تیش��ک ژمارە١س��الی ١٣٧٧داهات��ووە »الپەرەکانی 
تیش��کی نوێ لە پاوانی دەستەی نوس��ەران یاتەنانەت ئەندامانی حیزبی دیموکرات 
دانین.بەلکوتیش��کی نوێ بە باوەش��ی ئاوەڵەوە بە پێش��وازی هەر نووسەر وزانایەکی 
کوردودۆستی کوردەوە دەچێ کە بیهەوێ یارمەتی بدا بۆ دەولەمەند کردنی ناوەرۆکی 

گۆڤارەکە.«
دەستەی نووسەرانی تیشکی نوێ لەو چوارچێوەدا پێشوازی لە هەر بابەتێک دەکات 

و ئەو چەند خاڵەتان لەکاتی ناردنی بابەتەکان لەبەر چاو بێت؛
- ب��ه  چاوی ره خن��ه   و وردبینانه  گۆڤاری تیش��ک بخوێننه وه  و به  پێش��نیار و تێبینی 



»»تیشکی نوێ

تیشکی نوێ | ژمارە: ١ | دەوری سێهەم | پائیزی ١٣٩٥

7

یه کانتان یارمه تی به  ده وڵه مه ندکردنی بدەن. 
- داواکاری��ن له  ه��ه ر بوارێک دا توانا و ش��اره زایی تان هه یه، بە نووس��ینی بابەت لە 

چوارچێوەی ئاماژەپێکراو  لەگەڵ گۆڤاری تیشکی نوێ هاوکاری بکه .
- نوورساوه کانتان ده بێ له  چوارچێوه ی ئوسولی رۆژنامەوانی دابێ و نابێ تێیدا هێرش 

و بێ رێزی بکرێتە سەر  که س یان الیه نێک.
- ئه گه رنوورساوه ک��ه  وه رگێ��ڕاو ب��وو، ده بێ ئاماژە پ��ێ بدرێت و مافی خ��اوەن بابەت 

بپارێزرێت ودەقە ئەسلیکەی لە گەل دا بنێرن.
- ئه گه ر له  نوورساوه کاندا که ڵک له  س��ه رچاوه  وه رگی��راوه  ده بێ به  روونی ئاماژه ی پێ 

بکرێت.
- دەس��تەی نووسەرانی تیش��کی نوێ پش��ت گەرمن بە خوێنەرانی خۆشەویست کە 
ب��ە ناردنی بابەت و رەخنەی بەجێ هەولدەدەن گۆڤاری تیش��کی نوێ دەوڵەمەند تر 

بکەن.

ده سته ی نووسه ران



تیشکی نوێ ««
تیشکی نوێ | ژمارە: ١ | دەوری سێهەم | پائیزی ١٣٩٥

8



»»تیشکی نوێ

تیشکی نوێ | ژمارە: ١ | دەوری سێهەم | پائیزی ١٣٩٥

9

رکوودی سیاسی
رزگار ئەمین نژاد

پێشەکی

کارل مارکس دەڵێ هەر سەردەمێک کۆمەڵێ پرس لە گەڵ خۆیدا دێنێ کە توانای 
چارەسەرکردن یاخۆ واڵمدانەوەی بۆ هەبێ. هەڵبەت سەردەم یاخۆ دەوران لە روانگەی 
مارکس��ەوە دیاردەیەکی میکانیکییە کە لە کۆنتێکس��تی ماتریالیزمی دیالێکتیکی دا 
دەرک پێدەک��رێ، بەاڵم هاوتریبب بوونی »پرس« و »س��ەردەم« )مس��ئلە و زمان( 
جی��اواز لە بۆچوونی ماتریالیزمیانەی مارک��س، بابەتێکی ئیمپێریکە و ئێمە لە ژیانی 
رۆژانەدا بەردەوام تاقییان دەکەینەوە. بۆ منوونە کاتێ باس لە پرسی ژینگە دەکەین، 
لە راس��تیدا باس لە گرفتێک دەکەین کە پێوەندیی بە ئێستامانەوە هەیە و لە رێگای 
کولتوورس��ازی، دامەزراندنی دەزگا و رێکخراوەی ژینگەپارێز و هەروەها هوش��یاریی 
مەدەنیەوە، هەوڵ بۆ چارەس��ەرکردنی ئەم گرفتە دەدەین. ئەگەر ژینگە گرفتی ئەمرۆ 
نەب��ێ، بە دڵنیاییەوە ئامێر و ئیرادەی جیددیش بۆ چارەس��ەرکردنی گرفتی ژینگە لە 
ئارادا نابێ. ئەم منوونەیەی کە باسی لێکرا لە خۆیدا باس لە پێوەندییەکی دیالێکتیکیی 
دەکا لەم��ەڕ دیاردەی »پرس« و »س��ەردەم«، بەاڵم لەم میانەیەدا »چارەس��ەریی« 
وەک پارامێرتێکی گرنگ دێتە ئاراوە کە پێویس��تە سەرنجی تایبەتی پێبدەین. ئەگەر 
دیاردەی پرس و س��ەردەم دوو دی��اردەی عەینی بن، ئەوا چارەس��ەریی دیاردەیەکی 
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زەینییە. بە واتایەکی دی پرس و سەردەم 
دوو دی��اردەن کە ئێمە لەگەڵیان دەژین، 
دەیانبینین، دەرکیان دەکەین و تەنانەت 
تا رادەیەکیش ئاگاییامن لەسەر هۆکاری 
سەرهەڵدانیان هەیە، بەاڵم بۆ دیتنەوەی 
چارەسەریی ئێمە پەنا بۆ شێوازی جیاواز 
دەبەین و هەر ک��ەس یاخۆ الیەنێک بە 
پێ��ی روانگەی خ��ۆی و بە پێ��ی توانایی 

خۆی لەدوای چارەسەریی دەگەڕێ.

یەکێک ل��ەو دیاردانەی کە س��ەردەم 
ل��ە گ��ەڵ خۆی��دا دەیهێن��ێ، دی��اردەی 
رکوودی سیاسییە١  . هەڵبەت دیاردەی 
دیپراش��ێن هەمیش��ە لە دوای دەورانی 
گەش��ە و زیندوویی��دا دێ��ت و ل��ە زۆر 
بواری جی��اوازدا دەکار هاتووە، بۆ منوونە 
لە س��ایکۆلۆژی، ئابووری، سیاس��ەت و 
هتد. لە س��ایکۆلۆژیدا پرسی دیپراشێن 
پێوەن��دی ب��ە خەمۆکی یاخ��ۆ دۆخێکی 
ئانۆرمالەوە هەیە کە رەنگە پێوەندیی بەم 
بابەتەوە نەبێ، بەاڵم لە بواری ئابووری و 
سیاسیدا دیپراشین بە »رکوود« پێناسە 
دەکرێ و لە وشەی »راکد« وەرگیراوە کە 
بەمانای راوەس��تان یاخۆ چەقین هاتووە، 
هەڵب��ەت لە زمان��ی کوردیش��دا زۆرجار 
سوود لە وشەی »نسکۆ« وەرگیراوە. کاتێ 
لە باری ئاماژەناس��ی و تێرمینۆلۆژییەوە 

 Political Depression (Political 1
(Stagnation

سیاس��ی  رک��وودی  چەمک��ی  س��ەیری 
بکەی��ن، دەبینین ک��ە وێکچوونێکی زۆر 
هەی��ە لە ماناکردنی ئ��ەم دوو دیاردەیە. 
بۆ زیات��ر ش��یکردنەوەی چەمکی رکوود 
ه��ەوڵ دەدەم س��ەرەتا درگای باس��ێکی 
تێرمێنۆلۆژیان��ە لەمەڕ رکوودی ئابووری 
بکەمەوە و دواتر لەباری چەمکناسییەوە 
پێناس��ەی رکوودی سیاس��ی بک��ەم. لە 
بەش��ی دووهەم��ی ئ��ەم وت��ارەدا ب��اس 
ل��ە کۆنتێکس��تی هاتنەئ��ارای رک��وود و 
هەروەه��ا هۆکارەکانی رکوودی سیاس��ی 
چارەس��ەریی  هەوڵ��ی  دوات��ر  دەک��ەم، 
رکوودی سیاسی دەخەینە بەرباس و لە 
کۆتاییدا زۆر بەکورتی دواوتەی ئەم وتارە 

پێشکەش دەکرێ.

تێرمینۆلۆژی رکوود

کاتێ ل��ە زانس��تی ئابووری��دا باس لە 
رکوود دەکرێ، مەبەس��ت لە تەعاموولی 
ب��ازاڕی  و  ئاب��ووری  بەرهەم��ی  نێ��وان 
ئابووریی��ە. رک��وودی ئاب��ووری باس لە 
دۆخێک��ی ئاب��ووری دەکا ک��ە بەه��ۆی 
کارخان��ەکان  زێدەبەرهەمهێنان��ی 
پێکدێ، وات��ە کارخانەکان کاالیەکی زۆر 
بەرهەم دێن��ن لە کاتێکدا ب��ازار لەگەڵ 
کەمبوون��ی مش��تەریدا ب��ەرەورووە. ل��ە 
وەه��ا دۆخێکدا کۆمەڵ��ێ دیاردەی وەک 
وەستانی بەرهەمهێنان، داخرانی کارگە و 
کارخان��ەکان و بێکاریی بەدوایدا دێ کە 
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دواتر کاریگەریی لەس��ەر ئابووری واڵت 
دەبێ. ئ��ەم قۆناغ��ە بە پێی ب��ەراوردی 
ئابووریناس��ان، قۆناغێک��ی کاتیی��ە ک��ە 
لە چەن��د مان��گ تێناپ��ەڕێ و دواتر لە 
رێگای سیاس��ەتی ئابوورییەوە رێکار بۆ 
چارەسەرکردنی ئەم دۆخە دیاریی دەکرێ 
ک��ە یەک لەوان��ە زیادکردن��ی بودجە بۆ 
بەرهەمهێنان  سیستەمی  بووژاندنەوەی 

و نەهێشتنی بێکارییە.

س��ەبارەت بە رکوودی سیاس��ی ئێمە 
پێناس��ەیەکی تۆکم��ە یاخ��ۆ چەمکێکی 
مێتۆدۆلۆژیک ش��ک نابەی��ن، هەر بۆیە 
کاتێ باس لە رکوودی سیاس��ی دەکرێ، 
ئاماژە ب��ە دوو دیاردە دەکرێ؛ یەکەمیان 
باس لە بێجووڵەیی سیس��تەمی سیاسی 
دەکا و ئەوەی دیکە باس لە خەمساردی 
ش��ارومندان دەکا لەهەمب��ەر ژینگ��ەی 
سیاس��ی و چارەنووس��ی واڵتەک��ەی دا. 
هەڵب��ەت کاری لێکۆڵەرێک��ی سیاس��ی 
گ��ەڕان ب��ەدوای ئ��ەو هۆکارانەی��ە ک��ە 
دەبێتە هۆی پاس��یڤبوون و خەمساردیی 
ئەندامان��ی کۆمەڵ��گا و هەروەها لەدوای 
واڵمی ئەم پرس��یارەدا دەگەرێ کە بۆچی 
خەڵک لە حاند گۆڕانکاریە سیاسییەکان 
و سیستەمی دەسەاڵتدا چاو دەنووقێنن. 
ئەم��ەی ک��ە ئام��اژەی پێک��را روانگەی 
»کۆمەڵگا- تەوەر« بوو، بەاڵم روانگەیەکی 
دیکە لەمەر رکودی سیاس��ی لە ئارادایە 
کە پێوەندیی بە »نیهادی سیاسییەوە« 

هەیە، واتە ئەو بەستێنەی کە تەعاموولی 
نێ��وان تیۆر و ک��ردەوەی سیاس��ی تێدا 
دیاریی دەکرێ و بەشێوەیەکی کالسیک 
حکومەت، بزووتنەوە، حیزب یاخۆ کلۆبە 
رۆش��نبیرییەکان لەخۆی دەگرێ. کاتێ 
باس لە تی��ۆر دەکەین مەبەس��تامن لە 
ئەندێشەی سیاسییە کە لەو نیهادانەدا 
ب��ە ش��ێوەیەکی ئ��ازاد، لەس��ەر بنەمای 
رەخنە و نرخاندن پەسەند دەکرێ و وەک 
بەرنامەی سیاس��ی پێش��کەس دەکرێ. 
سیاس��یش  ک��ردەوەی  ل��ە  مەبەس��ت 
و  کادر  پەروەردەکردن��ی  و  تێگەیان��دن 
ئەندام��ی حیزبیی��ە کە ل��ە چوارچێوەی 
بەرنامەی سیاسی حیزبەکەیدا چاالکیی 
س��امل و ش��ەفاف دەکا ب��ۆ بردنەپێش��ی 
سیاس��ەتەکانی حیزبەک��ەی. یەک��ێ لە 
مەرجەکان��ی کردەوەی سیاس��ی ئەوەیە 
کە ئەندام و کادێرانی ئەو حیزبە لەسەر 
بەرنام��ە سیاس��ییە پەس��ەندکراوەکانی 
حیزبەکەی س��اغ بووبێتنەوە و لەنێوان 
ئەندێشە و کردەوەی سیاسییاندا هەست 

بە ناکۆکی نەکرێ.

بەگش��تی رک��وودی سیاس��ی لەباری 
لەگ��ەڵ  وێکچوون��ی  فێمێنۆلۆژیی��ەوە 
رکوودی ئابووریدا هەی��ە، بەاڵم لەباری 
کارتێکەریی��ەوە جی��اوازی هەیە لەگەڵ 
کاردانەوەکان��ی  ئاب��ووری.  رک��وودی 
رکوودی سیاسی وەک رکوودی ئابووری 
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دی��ار و خێرا نین، وات��ە ئەگەر حیزبێکی 
سیاس��ی لە واڵتێکدا تووش��ی رکوود بێ، 
سیس��تەمی کۆمەاڵیەتی و ئابووری ئەو 
واڵتە زۆر درەنگرت و هێمنانەتر هەست بە 
کاردانەوەکانی رکوودی سیاسی دەکەن و 
لە زۆر حاڵەتدا رەنگە بەیسێکی سیاسی 
یاخۆ حیزبێک��ی دی بە ئەجندای نوێ و 
دروش��می تازەوە شانسی هێژمۆنی خۆی 

لە کۆمەڵگادا تاقی بکاتەوە.

ئاماژەناسیی رکوودی سیاسی

پێناس��ەی  کات��ێ  رسووش��تییە  زۆر 
دیاردەیەک دەکەین، بە شێوەیەکی وێرایی 
باس لە نیشانەکانی ئەو دیاردەیەش بێتە 
ئاراوە. لەم وتارە و لە کاتی پێناسەکردنی 
رکوودی سیاس��یدا ئاماژەمان بە هێندێ 
لە نیشانەکانی رکوودیش کرد، بەاڵم لەم 
بەش��ەدا هەوڵدەدەم زۆر بە کورتی باس 
لەو نیشانانە بکەم کە رکوودی سیاسیی 
بەدوای خۆیدا دەهێنێ. پێش��رت باس لە 
دوو زەمین��ەی جی��اواز کرا ک��ە رکوودی 
سیاسی تێدا پێکدێ. یەکەم؛ چۆنایەتی 
ماملەکردن��ی کۆمەڵ��گا لەگ��ەڵ نیهادە 
سیاس��ییەکان ب��وو، وات��ە خەمس��اردی 
کۆمەڵ لەهەمبەر بڕیار و پەس��ەندنامە 
سیاسییەکان. دووهەم؛ رکوودی سیاسی 
لە نێو نیهادی سیاس��یدا ب��وو، واتە ئەو 
ش��وێنەی کە تەعامول لەنێ��وان تیۆر و 
کردەوەی سیاسیدا رێکدەخرێ. سەرەتا 

ئاماژەناسییەکانی  لەمەڕ  باسێکی کورت 
زەمین��ەی کۆمەاڵیەتی دەک��ەم و دواتر 
دەچمە س��ەر پرس��ی رکوود ل��ە نیهادە 

سیاسییەکان دا.

١-  زەمینەی کۆمەاڵیەتی رکوود

ل��ە پێوەندیی بە کاردان��ەوەی رکوود و 
چۆنایەت��ی رکوودی سیاس��ی لە ئاس��تی 
کۆمەڵ��گادا تی��ۆر و بابەت��ی زۆر هەی��ە 
کە ل��ەم وتارە کورت��ەدا ناپرژێینە س��ەر 
گش��تیان. بۆ ئ��ەوەی خ��ۆ ل��ە ئاڵۆزیی 
بکەی��ن  رزگار  ئینتەزاع��ی  بەحس��ێکی 
هەوڵ��دەدەم ئ��ەم وت��ارە بە ئاراس��تەی 
س��ادەکردنەوەدا  یاخ��ۆ  س��یمپلیتیک 
ببەم. بۆ ئەم مەبەستە هەوڵدەدەم باس 
ل��ە مەجالەکان��ی دەرکەوتن��ی رکوودی 
سیاس��ی ل��ە دوو کۆنتێکس��تی جیاواز و 
جی��اوازدا  کۆمەاڵیەتی��ی  مۆدێل��ی  دوو 
بخەم��ە بەر باس کە ل��ەم وتارەدا من بە 
»کۆمەڵگای ئەوتۆریتی« و »کۆمەڵگەی 
رێفلێکس��یڤیتی« پێناس��ەیان دەک��ەم. 
کۆمەڵگایەکی  ئەوتۆریت��ی  کۆمەڵگ��ەی 
میکانیکیی��ە ک��ە رەوتی پ��ەروەردە چ لە 
ئاس��تی میکرۆ )واتە نیهادی بنەماڵە کە 
تایبەمتەندی��ی باوکس��االرانەی هەیە( و 
چ  لە ئاس��تی ماکرۆدا )واتە پەروەردەی 
نیشتامنیی کە تایبەمتەندی دیسپۆتیزمی 
هەیە( لەس��ەر بنەمای ئەوتۆریتی یاخۆ 
ئیقتەدارگەرایی بنی��اد نراوە. کۆمەڵگای 
ئۆرگانیکییە  رێفلێکسیڤ کۆمەڵگایەکی 
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ک��ە ئ��ازادی ت��اک و ماف��ی هەڵبژاردنی 
ت��اک دەس��تەبەر دەکا. بەراوردکردن��ی 
ئ��ەم دوو کۆمەڵگای��ە ل��ە راس��تیدا ب��ە 
مان��ای هەڵس��ەنگاندنی کەیفییەتی ئەم 
کۆمەڵگایان��ە نییە، بەڵکە مەبەس��تامن 
ئەوەیە کە ئەگەری رکوودی سیاس��ی بە 
شێوەیەکی رێژەیی لە هەردوو کۆمەڵگادا 
هەی��ە و هەوڵدەدەین لە میکانیزمەکانی 
رکوود ل��ەم دوو کۆنتێکس��تە جیاوازەوە 

تێبگەین.

١-١ کۆمەڵگای ئەوتۆریتی

ل��ە  ئەدۆرن��ۆ و دورکهایمێ��ر )١٩٤٧( 
کۆمەاڵیەتییەوە  س��ایکۆلۆژی  روانگەی 
بۆ  سیس��تەماتیکیان  خوێندنەوەیەک��ی 
سیس��تەمی  و  ئەوتۆریت��ی  کۆمەڵ��گای 
هیژمۆنیکی بنەمالە ک��ردووە و هەروەها 
کارتێکەری��ی ئ��ەو سیس��تەمە لەس��ەر 
ماملەکردنی تاک و دەسەاڵتیان خستۆتە 
ب��ەر ب��اس. هەڵب��ەت ل��ەم میانەیەدا 
ساختاری سیستەمی پەروەردە و فێرکردن 
وەک میکانیزمێک رۆڵ��ی تایبەتی هەیە 
ل��ە راڤەکردن��ی پێوەندیی نێ��وان تاک و 
دەس��ەاڵتی سیاس��یدا. بە پێی بۆچوونی 
تایپۆلۆژیان��ەی ئەدۆرن��ۆ و دورکهایمێر، 
کاراکتێری تاک��ی ئیقتەدارگەرا )واتە ئەو 
لە کۆمەڵگایەکی ئەوتۆریتیدا  کەس��ەی 
پەروەردە دەبێ( کاراکتێرێکی هاوش��ێوە 
و یەکس��انیان هەی��ە ک��ە هەوڵ��دەدەن 

خۆیان لەگەڵ بارودۆخەکاندا بگونجێنن 
لەگ��ەڵ  رەمەک��ی  بەش��ێوەیەکی  و 
دیک��ە  یەکێک��ی  دەرۆن.  رەوتەکان��دا 
زۆر  ک��ە  ئەوەی��ە  کاراکتێرەکانی��ان  ل��ە 
سازش��کار و خۆپارێزن و لەژێر سێبەری 
دەس��ەاڵتدا ه��ەوڵ بۆ پاراس��تنی نۆرم و 
رێس��ا هەنووکەییەکانی کۆمەڵ دەدەن. 
ئەم کاراکتێران��ە لە خۆیدا باس لە ترس 
و نیگەرانییەک دەکەن کە لە کەسایەتی 
ئەوان��دا نیهادینە دەبێت و ئێمە لە کاتی 
هەڵوێس��تەکردنی تاک��ی ئیقتەدارگەرادا 
بەروون��ی دەیانبینین. کات��ێ لەم وتارەدا 
باس لە »ترس��ی نیهادینەکراو« دەکرێ 
لە راس��تیدا مەبەس��ت لە س��اختارێکی 
زەینیی��ە ب��ۆ کۆن��رتۆڵ ک��ردن. لێ��رەوە 
هەوڵدەدەم دیاردەی ترسی نیهادینەکراو 
و دەرکەوتەکان��ی بەس��ەر س��ێ قۆناغی 

جیاوازدا پۆلین بکەم: 

١/ ترس���������ی نەهادینەکراو و پاساوی 

تاک��ی  دۆخێک��دا  لەوەه��ا  عەقاڵن���������ی: 

ئیقتەدارگ��ەرا ناکارامەیی خ��ۆی لە ژێر 
سێبەری هێزی دەسەاڵتدا دەشارێتەوە. 
بە واتایەک��ی دی هەوڵدەدا دەس��ەاڵت 
بەرادەی��ەک گەورە و بەهێز پێش��ان بدا 
کە پاساو بۆ بێهەڵوێستی خۆی بێنێتەوە 
و لە ئەنجامدا خۆی لە لە ژێر قورس��ایی 
ویژدان��ی کۆمەاڵیەتی��دا رزگار ب��کا. بۆ 
منوونە یەکێک لەو پاساوانە کە بەردەوام 



تیشکی نوێ ««
تیشکی نوێ | ژمارە: ١ | دەوری سێهەم | پائیزی ١٣٩٥

14

لە زاری تاکی ئیقتەدارگەراوە دەبیسرتێ 
ئەمان��ەن: »ئ��ەو هەم��ووە هەوڵ��ە درا 
چ��ی بە چی کرا؟ لەم دەس��ەاڵتەدا هیچ 
ناگ��ۆڕدرێ! کێ گوێ ب��ە داوای خەڵک 

دەدا؟ و ...«

و   نەهادینەک���������راو  ترس���������ی   /٢

خۆرێخ���������ەری: ترس��ی نیهادینەکراو لەم 

خ��ۆی  و  خۆپارێزانەی��ە  زۆر  قۆناغ��ەدا 
لە کەیفییەت��ی هەڵوێس��تەکردنی تاکی 
ئیقتەدارگەرادا دەردەخا. واتە کاتێ تاکی 
ئیقتەدارگەرا بەتەمایە نارازیبوونی خۆی 
داواکارییەک��ی هەبێ،  یاخ��ۆ  دەربب��ڕێ 
لەدوای خاڵی هاوبەش یاخۆ ناس��نامەی 
هاوب��ەش لەنێ��وان خۆی و دەس��ەاڵتدا 
دەگەڕێ تاکوو بەم چەش��نە رشعییەت 
ب��ە نارازییب��وون یاخ��ۆ داواک��ەی خۆی 
بدا. تاک��ی ئیقتەدارگەڕا تەنانەت توانای 
خ��ۆ س��ەپاندن یاخۆ س��ەملاندنی خۆی 
وەک ناس��نامەیەکی جیاواز نییە، بەڵکە 
هەوڵدەدا خۆی وەک پاژێکی الواز لەنێو 
چارەنووس��ێکی گش��تیدا پێناس��ە ب��کا. 
ب��ۆ منوونە کات��ێ من��داڵ داواکارییەکی 
هەیە لە باوکی، هەوڵدەدا خێر و ش��ەڕی 
باوک��ی  توڕەبوون��ی  و  خ��ۆی  داواک��ەی 
هەڵس��ەنگێنێ. لەوەها دۆخێکدا دەبێ یا 
چاوپۆشی لە داواکارییەکەی بکا یاخۆ بە 
چەشنێک هەڵس��وکەوت بکا کە نەبێتە 

هۆی توڕەبوونی باوکی. 

و  نیهادینەک���������راو  ترس���������ی   /٣

کۆمەڵ��گای  ل��ە  قارەمانپ���������ەروەری: 

ئیقتەدارگ��ەرا،  تاک��ی  ئەوتۆریتی��دا، 
تەناه��ی و ئاسایش��ی خ��ۆی لە پش��ت 
کەسایەتییەکی بەهێز یاخۆ قارەمانێکدا 
دەبینێتەوە. کاتێ کەسایەتییەکی بەهێز 
هەڵوێس��تە دەکا، بە سەدان هەزار تاکی 
ئیقتەدارگەرا لە پش��ت س��ەریەوە دێنە 
مەی��دان. ب��ەاڵم کات��ێ قارەم��ان یاخۆ 
کەس��ایەتی بەهێ��ز ل��ە مەیدان��دا نەما، 
مەیدانەک��ەش لەگ��ەڵ نەمان��ی ئ��ەودا 
چۆڵ دەبێ. هەڵب��ەت ئەگەر لە هێندێ 
هەلومەرج��دا قارەم��ان لە ئ��ارادا نەبوو، 
هەوڵ��دەدەن بوونی خۆیان ب��ە کۆمەڵێ 
رووداوە بەرجەس��تە بکەن��ەوە ک��ە الی 
دەسەاڵتی سیاسیی بڤە نەبێ. بۆ منوونە 
پش��تیوانیکردن یاخۆ خۆخەریککردن بە 
هێندێ رووداوی الوەکی و ئازایانە کە لە 
واڵتانی دەوروبەریان روودەدا و من وەک 

»فانتازیای بەتالیی« ناوی دەبەم.

سیاس��ی  رک��وودی  ل��ە  باس��کردن 
یاخ��ۆ چاالکیی سیاس��ی ل��ە کۆمەڵگای 
ئەتۆریتیدا لەراستیدا وەهمییە، چوونکە 
هیچ شەفافیەتێک یاخۆ کاری مەیدانیی 
لە ئارادا نییە تاکوو ئامارێکی باوەرپێکراو 
خەڵ��ک  سیاس��ی  بەش��داری  لەم��ەڕ 
بەدەس��تەوە ب��دا و لە ئەنجام��دا حوکم 
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لەسەر چاالک بوون یاخۆ رکوود بدەین. 
چوونکە بەپێی ئەو پێناسە تایپۆلۆژییەی 
کە پێش��رت ئاماژەی پێدرا ئێم��ە نازانین 
خەت یاخۆ بەرنامەی سیاس��ی چلۆن لە 
وەه��ا کۆمەڵگایەک��دا پراکتی��زە دەکرێ، 
چوونک��ە بە ه��ۆی دۆخی س��ایکۆلۆژیی 
کۆمەاڵیەتی��ی ئ��ەو کۆمەڵگایانە، تەما و 
ئارەزووە سیاسییەکانی خەڵک هەمیشە 
ب��ە نەهێن��ی دەمێنێت��ەوە و تەنی��ا ل��ە 
دۆخ��ی گونج��اودا خۆی��ان دەردەخەن. 
یەکێک لە هۆکارەکان رەنگە مودیریەتی 
ناکارام��ەی سیاس��ی ب��ێ کە ه��ەوڵ بۆ 
بەرهەمهێنانەوەی هێژمۆنی دەس��ەاڵت 
دەدا، واتە سیستەماتیک کردنی بڕیاری 
سیاسی لە پلەی س��ەرەوە بۆ ئاستەکانی 
خ��وارەوە. ئ��ەم چەش��نە مودیریەتە نە 
خ��اوەن ئی��رادەی سیاس��ییە و نە گوێ 
ب��ە ئی��رادە و دەنگ��ی گ��ەل دەدا. بەاڵم 
ئەگەر ئێمە خەمساردی وەک نیشانەی 
رکوودی سیاس��ی لەبەرچ��او بگرێن ئەوا 
ناچارین پشت بەو تیۆرانە ببەستین کە لە 
رەهەندەکانی  کۆمەاڵیەتیدا  سایکۆلۆژی 
کۆمەڵگای ئەوتۆریت��ی پێ رشۆڤە دەکا. 
تەنان��ەت  ل��ە زۆر حاڵەت��دا  هەڵب��ەت 
نیهادە سیاس��ییەکان رۆڵ��ی بەرچاویان 
هەیە لە دیس��ان بەرهەمهێنانەوەی ئەم 
دۆخ��ە. چوونک��ە دروش��م و بەرنامەی 
سیاسی بەشێک لە نیهادە سیاسییەکان 
بەپێ��ی  ئەوتۆریتی��دا  کۆمەڵ��گای  ل��ە 

س��ایکۆلۆژی ئەو کۆمەڵگایە دادەرێژرێ 
و کاری پێدەکرێ. لە وەها کۆمەڵگایەکدا 
چەمکی قارەمان هەمیش��ە بەرجەس��تە 
پۆلۆرالیزمی  ل��ە  دەکرێتەوە، چاوپۆش��ی 
و  فرەناس��نامەیی دەک��رێ  و  کولت��وری 
هەروەه��ا هەوڵ��دەدەن کۆدەنگییەک��ی 
پاسیڤ بەس��ەر کۆمەڵگادا بسەپێنن کە 
ت��اک ناچاربێ ب��ەردەوام ل��ەدوای خاڵی 
هاوبەش ل��ە نێوان خۆی و دەس��ەاڵتدا 
بگەڕێ ب��ۆ دیس��ان نیهادینەکردنەوەی 

ترس.

١-٢ کۆمەڵگای رێفلێکسیڤیتی

ب��ۆ   )١٩٩٧( گیدێن��ز  ئانتۆن��ی 
)واتە؛  »س��ێنمۆدێڕنیزم«  پێناسەکردنی 
دواقۆناغ��ی مۆدێرنی��زم. گیدێنز باوەڕی 
ب��ە پۆس��تمۆدێرنیزم نەب��وو( ب��اس ل��ە 
س��ێ ئیندێکس دەکا ک��ە بریتین لە: ١-  
کەلێنی زەمان- مەکانی، واتە مرۆڤ وەک 
سەردەمی پێشمۆدێرن دەروەستی کات و 
شوێن نەماوە. ٢- دابڕان لە ئاخێزگە؛ واتە 
دابڕانی تاکی س��ێنمۆدێرن لە پێوەندییە 
کۆمەاڵیەتییەکانی و هەروەها دەرباز بوون 
لە ق��ۆرغ و چوارچێوە لۆکالییەکان کە لە 
ئەنجامدا خ��ۆی لە خانەی جیهانیبووندا 
دەبینێت��ەوە و ٣- رێفلێکس��یڤیتی. م��ن 
کۆمەڵ��گای  هەوڵم��داوە  وت��ارەدا  ل��ەم 
سێنمۆدێڕن لە چەمکی رێفلێکسیڤیتیدا 
کورت بکەم��ەوە چوونک��ە خاڵی یەکەم 
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و دووه��ەم ب��ە ش��ێوەیەکی رێژەی��ی لە 
کۆمەڵ��گای پێش��مۆدێڕندا ه��ەن و ب��ە 
بۆچوون��ی بەش��ێک ل��ە رەخنەگەران��ی 
گیدێنز ئ��ەو دوو دیاردەی��ە دەرەنجامی 
رسوش��تییە  و  ئابووری��ن  گولوبالیزم��ی 
کە ناتوانن ئیندێکس��ێکی پایەدار بن بۆ 
پێناسەکردنی س��ێنمۆدێڕنیزم. بەگشتی 
ئەم س��ێ چەمکە کە گیدێنز وەک س��ێ 
فاکتۆری گرن��گ بۆ رشۆڤ��ەی هۆکاری 
خێرایی س��ێنمۆدێڕنیزم ناوزەدیان دەکا، 
ل��ە هەن��اوی خۆیدا ب��اس لە ترس��ێکی 
نیهادینەکراوی��ش دەک��ەن ک��ە لەباری 
ئانتۆلۆژیی��ەوە جی��اوازی هەی��ە لەگەڵ 
کۆمەڵ��گای  ل��ە  نیهادینەک��راو  ترس��ی 

ئەوتۆریتی. 

رێفلێکس��یڤیتی )باز اندیشی( یەکێکە 
لەو چەمکانەی کە گیدێنز لە تیۆرەکانی 
خۆی لەمەڕ مۆدێرنیزم دەکاری هێناوە. 
لە راس��تیدا مەبەست لە رێفلێکسیڤیتی 
واتە  پێداچوونەوە و دیسانخوێندنەوەیە، 
تاک��ی س��ەردەمی س��ێنمۆدێڕن بەهۆی 
رادەربڕین،  ئ��ازادی  زانی��اری،  خێرای��ی 
فرەئەلتەرناتیڤ��ی،  و  ماف��ی هەڵب��ژاردن 
نوێیە  بەردەوام خەریک��ی خوێندنەوەی 
بۆ گش��ت ک��ردەوە کۆمەاڵیەتییەکان و 
هزر و تێگێش��تنەکانی سەردەمی خۆی. 
ئەم پێداچوونەوەیە ئاس��تی تاک، ئاستی 
نیهادەکان و هەروەها ئاس��تی تەعامولی 

نێوانی ت��اک و نیهادەکانیش دەگرێتەوە 
)هەڵبەت مەبەست لە نیهاد بنەماڵەیە، 
خوێندنگەیە، رێکخ��راوە و حکوومەتە(. 
 لە وەها دۆخێکدا پرس��ی مەمتانە، ترس، 
ئاس��ایش و تەناهیی خ��ۆی لە فۆرمێکی 
دیک��ەدا پێناس��ە دەکات��ەوە و چی��دی 
ئەم پرس��انە ب��ە نەری��ت، ئایی��ن یاخۆ 
ئایدیالۆژییەوە پێناسە ناکرێن. بۆ منوونە 
پرس��ی »مەمتانە« ب��ە پێ��ی بەڵێندانی 
بەرپرس��ایەتی  لەهەمبەر  ت��اک  )تعهد( 
مەدەنیدا یاخ��ۆ ئیلتیزامی نیهادەکان بە 
کەرامەتی تاکەوە مەزندە دەکرێ و، لەبری 
ترس باس لە »ریسک« دەکرێ. لە وەها 
کۆمەڵگایەکدا پرس��ی ریسک و مەمتانە 
ل��ە حاڵ��ی پێداچوونەوەدایە،  ب��ەردەوام 
ئەوەی ئەمرۆ مەمتانەی پێدەکەی دەشێ 
س��بەی بەالی تۆوە جێ��ی مەمتانە نەبێ 
بەڵکە ریس��ک ب��ێ، چوونک��ە بنەماکای 
و  تۆی��ە  الی  مەمتان��ە  پێناس��ەکردنی 
ت��ۆش مافی ئەوەت هەی��ە پێداچوونەوە 
ب��ۆ بنەماکان��ی مەمتانە بک��ەی. ئەوەی 
لەم میانەیەدا جێی س��ەرنجە ئەوەیە کە 
ترسی نیهادینەکراو لەم قۆناغەدا خۆی لە 
چەمکی »کلتووری ریس��ک« دا پێناسە 
دەکات��ەوە. تاک��ی مۆدێڕن ب��ەردەوام لە 
رووبەرووبوونەوەیەکی چاالکدایە لەگەڵ 
دیاردەی ریسک کردن چوونکە خێرایی 
گۆڕانکارییەکان وا لە تاکی س��ێنمۆدێرن 
دەکا ک��ە ژیانی خ��ۆی لەس��ەر بنەمای 

ریسک کردن دارێژێ. 
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رکوودی سیاسی لە وەها کۆمەڵگایەکدا 
بەڵک��ە  نیی��ە  وەهمی��ی  دیاردەیەک��ی 
ئاماریی و عەینییە. کاتێ باس لە رکوود 
دەک��رێ ل��ە راس��تیدا ب��اس ل��ە رادەی 
بەشداربوونی ش��ارومەندان لە پرۆسەی 
سیاس��یدا دەکرێ و دەنگ��دان یەکێکە 
لە موتەغەییەرەکانی٢  . هەڵبەت پرسی 
بەش��داریکردنی  یاخ��ۆ  خەمس��اردیی 
ش��ارومەندان ل��ە پرۆس��ەی سیاس��یدا 
پیوەندییەک��ەی راس��تەوخۆی هەیە بە 
»مەمتان��ە« و »ریس��ک«. کات��ێ باس 
لە خەمس��اردیی دەکەین مەبەس��تامان 
»خەمس��اردی مەدەنییە« کە گۆفمەن 
)١٩٧٤( لە لێکۆڵینەوەکانی خۆیدا باس��ی 
لێک��ردووە. خەمس��اردی مەدەن��ی ب��ە 
پێ��ی بۆچوون��ی گۆفم��ەن پێوەندییەکی 
چروپڕی بە مەمتانەس��ازییەوە هەیە، بۆ 
منوونە شاروومەندی کۆمەڵگای مەدەنی 
خۆی بەرپرسیار نازانێ لەهەمبەر گشت 
چوونک��ە  دەورووبەری��ی  رووداوەکان��ی 
مەمتانەی بە سیس��تەم هەیە و دڵنیایە 
سیستەم - ئەگەر کەموکوڕیشی هەبێ - 
کاری خۆی دەکا. سەبارەت بە کەمبوون 
یاخۆ زۆربوونی بەش��داریکردنی سیاسی، 
کۆمەڵ��گای  ل��ە  ریس��ک  پارامێ��رتی 
رێفلێکس��یڤیتیدا رۆڵی بەرچاوی هەیە. 
ت��اک هەس��ت دەکا بەش��داری  کات��ێ 

variable  2

نەکردن ریس��کێکی گەورەیە و هەڕەشە 
ب��ە  ئ��ەوا  دەکا  بەرژەوەندییەکان��ی  ل��ە 
شێوەیەکی جیدیی سیستەم دەباتە ژێر 
پرس��یارەوە و لە هەڵبژاردنەکاندا دەوری 
خ��ۆی باش��رت پیش��ان دەدا. هەڵب��ەت 
پرس��ی بەرژەوەندی��ی وەک هەڵبژاردنی 
سیاسی بابەتێکە کە تاکی مۆدێرن خۆی 
سەرپشکە لە دیاریی کردنیدا، بۆ منوونە 
سەقامگرتوویی سیستەمی دێمۆکراتیک 
مەجالێک��ی  خۆش��بژێوی  دەوڵەوت��ی  و 
گرنگ��ە تاک��وو بەرژەوەندییەکان��ی تاک 
دەس��تەبەر بکا و، رسووش��تییە کە تاک 
بەرژەوەندی��ی خۆی بە س��ەقامگرتوویی 
ئەو سیستەمانەوە گرێ بداتەوە. ئەگەر 
هەڵبژاردنی ش��ارەوانییەکانی فەرانسە لە 
س��اڵی ٢0١٥ دا وەک منوون��ە بێنین��ەوە 
دەبینی��ن کە ترس ل��ە بەهێزبوونی باڵی 
فەرانسەیی  شارومەندانی  دەستەراست، 
هان��دا کە بۆ رێگرتن لە دەس��ەاڵتی باڵی 
کۆنس��ێرڤاتیڤ ب��ە رێژەیەک��ی بەرچ��او 
هەڵبژاردنی سەرانسەریدا  لە  بەشداریی 

بکەن.

نیه���������ادی  ل���������ە  رک���������وود  زەمین���������ەی    -٢

سیاسی دا

دەس��ەاڵت ل��ە ه��ەر کۆمەڵگایەک��دا 
کۆمەڵ��ێ بەرژەوەن��دی ه��اودژ بەرهەم 
دەهێن��ێ ک��ە ل��ە درێژخایەن��دا دەبێتە 
هۆی س��ازبوونی م��ەودای کۆمەاڵیەتی. 
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کەلێن��ە  ئ��ەم  بەرژەوەندی��ی  ئەگ��ەر 
کۆمەاڵیەتییان��ە بە ش��ێوەیەکی چاالک 
و ش��ەفاف دەرک��ەون، ئ��ەوا زەروورەتی 
دامەزرانی نیهادی سیاس��ی یاخۆ بزاڤی 
کۆمەاڵیەتی��ش دێتە ئاراوە. مەبەس��ت 
ل��ە کەلێن��ی کۆمەاڵیەتی ئ��ەو هاودژانە 
بەرژەوەندیی  بەه��ۆی  ک��ە  دەگرێت��ەوە 
چینایەتی؛ بۆ منوونە بەرژەوەندیی خاوەن 
کار و خ��اوەن س��ەرمایە، بەرژەوەندی��ی 
دەسەاڵت؛ بۆمنوونە شەڕی دین و نیهادە 
کولتوریی؛  بەرژەوەندیی  س��ێکۆالرەکان، 
ب��ۆ منوون��ە ناکۆکی��ی نێ��وان نەریت و 
بەرژەوەندی��ی  هەروەه��ا  و  مۆدێرنیت��ە 
هێژمۆنیک؛ بۆ منوونە مافی نەتەوایەتی، 
دێنە ئاراوە. لە وەها دۆخێکدا زەروورەتی 
نیهادی سیاسی یاخۆ بزاڤی کۆمەالیەتی، 
رێکخس��ن و بەمانیفێس��ت کردنی ئەو 
کەلێنە کۆمەاڵیەتییانەیە. ئەم رەوتە لە 
ئەنجامدا نیهادە سیاس��ییەکان بەس��ەر 
دوو ب��ەرەی دژبەی��ەک داب��ەش دەکا و 
ل��ە وەه��ا دۆخێکدایە کە ئێم��ە باس لە 
چاالکیی سیاس��ی یاخۆ رکوودی سیاسی 
دەکەی��ن. ئ��ەم پێناس��ەیە لەراس��تیدا 
لەم��ەر  کۆمەڵناس��یانە  رشۆڤەیەک��ی 
چۆنایەتی دامەزرانی نیهادی سیاس��ی و 
هۆکاری سەرهەڵدانی بزاڤی کۆمەاڵیەتی 
بوو کە من زۆر ب��ە کورتکراوەیی ئاماژەم 
پێ��دا. بە پێ��ی ئ��ەم بۆچوون��ە، نیهادی 
سیاس��ی لەراس��تیدا بەرهەمی هاودژیی 

و  کۆمەاڵیەتییەکان��ە  بەرژەوەندیی��ە 
هەروەه��ا بەرهەمی ئیس��تەعدادی ئەو 
نیهادە سیاسییەکانی  کۆمەڵگایانەیە کە 
تێ��دا دادەمەزرێ��ن. کەوات��ە کاتێ باس 
لە رکوود لە نیهادی سیاس��یدا دەکەین 
پێویس��تە ژینگ��ەی کۆمەاڵیەت��ی ئ��ەو 
نیهادان��ەش لەبەرچاو بگری��ن و بزانین 
ک��ە داخوا ئەو نیهادە سیاس��ییەی ئێمە 
باسی دەکەین لە  کۆمەڵگای ئەوتۆریتی 

دامەزراوە یاخۆ رێفلێکسیڤیتی.

هومای��ون کاتووزیان لە کتێبی »ایران، 
جامعە کوتاه مدت« )١٣٩0( رشۆڤەیەکی 
جیاوازییەکان��ی  لەم��ەڕ  بەراوردکاران��ە 
کۆمەڵ��گای ئێران و ئۆرووپ��ای کردووە. 
ئ��ەم کتێب��ە ئێم��ە لەگ��ەڵ تیۆرییەکی 
نوێدا ئاش��نا دەکا بە ن��اوی »کۆمەڵگای 
درێژخای��ەن و کۆمەڵگای کورتخایەن«. 
کاتووزیان باس لە س��ێ فاکتۆری گرنگ 
بۆ پێناس��ەکردنی کۆمەڵگای کورتخایەن 
دەکا ک��ە من بەش��ێوەیەکی رشۆڤەیی و 
زۆر بە کورتی لێرەدا ئاماژەیان پێدەکەم.

١- گرفتی مەرشووعیەت و جێگرەوە: 

کات��ێ  ئێران��دا  مێ��ژووی سیاس��ی  ل��ە 
کەس��ێک بە رێ��گای تووندوتیژیی یاخۆ 
بە هۆی هێزی س��ەرمایە بە دەس��ەاڵت 
گێشتووە، پێگەی سیاس��ی و مەعنەوی 
ئ��ەو کەس��ە بەرادەی��ەک ب��ەرز نرخاوە 
ک��ە هێندێج��ار وەک خەلیف��ەی خوا و 
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تەنانەت وەک س��ێبەری خوا ناوزەدیان 
ک��ردووە. تەقدی��س کردنی کەس��ایەتی 
لە پ��رۆژەی حکوومیدا هەمیش��ە گرفتی 
ب��ۆ دیاریکردن��ی جێگ��ری ئەو کەس��ە 
و هەروەه��ا ب��ەردەوام بوون��ی پ��رۆژەی 
سیاسی یاخۆ درێژماوەبوونی سیستەمی 
بەرێوەبەریی ئەو حکوومەتەش ناوەتەوە. 
بۆ منوونە کاتێ پاش��ا یاخۆ رێبەری نیزام 
ل��ە ژیان��دا نامێن��ێ، کێش��ەی جێگرەوە 
بەرادەی��ەک گ��ەورە بۆتەوە ک��ە بووەتە 
ه��ۆی رەش��ەکووژی لەنێ��وان وەزی��ر و 
گوزیر و ئیلیتی حکوومیدا و لە ئەنجامدا 
حکووم��ەت ب��ەرەو الوازی دەب��ا تاکوو 
کەس��ێکی دی پەیدا دەب��ێ و لە رێگای 
بەو دەس��ەاڵتە  توندوتیژیی��ەوە کۆتایی 
دێنێ و س��ەرلەنوێ سیس��تەمێکی نوێ 
پێش��وو  وێران��ەی دەس��ەاڵتی  لەس��ەر 

دادەمەزرێنێتەوە.

٢-  نەبوون���������ی بایەخی ماڵی و گیانی: 

ن��رخ و بایەخی س��ەرمایەی خسووس��ی 
ونرخ و بایەخی س��ەرمایەی خسووس��ی 
و هەروەه��ا ئێلیتی سیاس��ی و کولتوریی 
ل��ە کۆمەڵ��گای درێژخایەن��دا زۆر بەرز 
و  کەڵەکەب��وون  چوونک��ە  دەنرخ��ێ، 
ئەمنییەتی سەرمایە نەک هەر ژێرخانی 
بەڵک��ە  بەهێ��زدەکا  واڵت  ئاب��ووری 
دەبێتە ه��ۆی بەردەوامبوونی پرۆس��ەی 
گەشەس��ەندوویی لە بواری کولتووری و 
سیاسیش��دا. هەڵبەت ئیلیتی سیاس��ی 

و کولتوریش س��ەرمایەیەکی مەعنەوی 
گرنگ��ە کە لە پرۆس��ەی گەشەس��ەندن 
و دامەزراوەبوون��ی سیس��تەمدا دەوری 
کۆمەڵ��گای  ل��ە  هەی��ە.  کاریگ��ەری 
کورتخایەندا ئەم نرخاندنە نەک لە ئارادا 
نییە بەڵکە بەشێوەیەکی سەرسوورهێنەر 
وەبەر غەزەبی دەس��ەاڵتداران دەکەوێ. 
بۆ منوونە لە ئاڵوگۆڕی دەس��ەاڵتدا یاخۆ 
لە ماوەی دەس��ەاڵتی پاش��ا ی��ا رێبەری 
نیزامدا زۆر کەس لە خاوەن سەرمایەکان 
ب��ەر غەزەب��ی دەس��ەاڵت کەوت��وون و 
دەستیان بەسەر مال و سامانیاندا گیراوە 
و دواتر ئەو س��ەرمایەیە بەس��ەر خاوەن 
دەسەاڵت و بازنەی نزیک لە دەسەاڵتدا 
دابەش��کراوە. هەروەها ئیلیتی سیاسی و 
کولتووریی بە حوکمی نارەوا و بە شێوەی 
ب��ۆ  ک��راون،  رەش��ەکووژی  س��ەلیقەیی 
منوونە قەتڵ��ە زەنجیرەییەکان لە ئێران، 
سیاس��ییەکان،  کەس��ایەتییە  تی��رۆری 
حوکمی ئیعدام یاخ��ۆ زیندانی درێژماوە 

بۆ رەخنەگران و هتد.

کەڵەکەی���������ی  گرفت���������ی   -٣

و   )Accumulation(  ٣

کەڵەکەیی  چەمکی  گەشەسەندوویی: 

یاخ��ۆ ئاکوموالس��یۆن ب��ە پێچەوان��ەی 
روانگەی کالسیکیی مارکسیسزم ئەمرۆ 
ل��ە زانس��تی ئابووریدا گرنگی��ی تایبەتی 

Accumulation  3
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پێدەدرێ. مەبەس��ت ل��ە کەڵەکەیی لە 
راستیدا هەموارکردن و دەستەبەرکردنی 
واڵت��دا.  ل��ە  س��ەرمایەگوزارییە  ماف��ی 
هەڵبەت خاڵی س��ێهەم واتە کەڵەکەیی 
و گەشەس��ەندووی پێوەندی��ی بە خاڵی 
دووهەم��ەوە هەیە کە باس��امن کرد. بە 
هۆی نەبوونی تەناهیی ماڵی و گیانی لەو 
واڵتانەی کە بە کۆمەل��گای کورتخایەن 
پێناس��ە دەکرێن، خاوەن س��ەرمایەکان 
ئەنگیزەی سەرمایەگوزاریان لە نێوخۆی 
واڵت نامێن��ێ و لە ئەنجامدا سیاس��ەتی 

گەشەسەندوویش شکست دەهێنێ.

بە پێ��ی ئ��ەو فاکتۆران��ەی کاتووزیان 
لینکێ��ک  ئێم��ە  پێ��دەدا  ئاماژەی��ان 
و  ئەوتۆریت��ی  کۆمەڵ��گای  نێ��وان  ل��ە 
هەروەه��ا  و  کورتخای��ەن  کۆمەڵ��گای 
کۆمەڵگای رێفلێکس��یڤیتی و کومەڵگای 
درێژخایەن��دا دەبینیین��ەوە. هەڵب��ەت 
کاتووزی��ان ل��ە نێوەرۆک��ی باس��ەکەیدا 
»خان��ە  وەک  کورتخای��ەن  کۆمەڵ��گای 
کلنگی« پێناس��ە دەکا و مەبەس��ت لەم 
وتەزایە لە راس��تیدا نەریت و وەسواسی 
ئێرانیی��ەکان دەگەیەنێ ل��ە ماملەکردن 
لەگ��ەڵ دیاردەی ک��ۆن دا. بۆ منوونە لە 
کاتی کرین و فرۆشتنی خانووبەرەدا کاتێ 
کڕیار باس لە »کلنگی« بوونی بینایەک 
دەکا، مەبەس��تی ئەوەیە کە خانووەکە بە 
مەبەستی رووخاندن و س��ەرلەنوێ بینا 

کردنەوە دەکڕێ، لە حاڵێکا رەنگە ماوەی 
بیست یاخۆ سی ساڵ بەسەر سازکردنی 
ئ��ەو بنیای��ەدا تێنەپەریبێ. ل��ە ئۆرووپا 
تەمەن��ی خان��ووەکان نزی��ک بە س��ەد 
س��اڵە و خانوو رووخان��دن و بیناکردنەوە 
زۆر بەدەگم��ەن لە پ��رۆژەی مێعامریی 
شارس��ازیدا لەبەرچاو دەگیرێ، چوونکە 
سیاس��ەتی نۆژەن کردنەوە هەمیش��ە لە 
ئەولەویەتدای��ە. ئەگەر مبانەوێ تیۆری 
کۆمەڵگای کورتخایەن لە چەند وش��ەدا 
فۆرموول��ە بکەین بەم ئاکام��ە دەگەین: 

»سیکلی ئانۆمی - دیسپۆتیزم« واتە:

»ئیس��تبداد < ش��ێواویی < ئیستبداد 
< ش��ێواویی < ئیس��تبداد < شێواویی < 

ئیستبداد«.

کۆمەڵ��گای  ل��ە  سیاس��ی  نیه��ادی 
کورتخایەن��دا بەرهەم��ی بازنەیەک��ە کە 
لە ش��ێواوییەوە ب��ەرەو ئیس��تبداد و لە 
ئیس��تبدادەوە ب��ەرەو ش��ێواوی دەچێ. 
ل��ە کاتی ش��ێواوی یاخۆ پاش��اگەردانیدا 
جموجۆڵ��ی سیاس��ی و دامەزرانی تاقم و 
گروپ و حیزبی سیاس��ی بەش��ێوەیەکی 
بەرب��اڵو ل��ە کۆمەڵ��گای کورتخایەن��دا 
دەردەکەون و پەرەدەس��تێنن. کاتێ باڵ 
یاخ��ۆ حیزبێکی سیاس��ی ل��ە ملمالنێی 
دەسەاڵتدا س��ەرکەوتن بەدەست دێنێ، 
ب��ە ش��ێوەی توندووتیژان��ە س��ەرکوتی 
الیەنەکان��ی دیک��ە دەکا و ل��ە مەی��دان 
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بەدەری��ان دەکا. یەكێک لە بەرچاوترین 
منادەکان��ی چاالکیی سیاس��ی و رکودی 
سیاس��ی ل��ە کۆمەڵ��گای کورتخایەن��دا 
رەنگ��ە ل��ە خان��ەی س��یکلی »ئانۆمی/ 
باس��امن  دیس��پۆتیزمدا« دەرکەوێ کە 
لێک��رد. حی��زب یاخۆ نیهادی سیاس��ی 
پرۆژەیەک��ی درێژخایەن��ە و کاراییەکەی 
ل��ە بەردوامب��وون و تەمەندرێژی��ی ئەو 
لە کۆمەلگایەکدا  نیهادەدا دەردەکەوێ. 
کە دیاردەکانی کورتخایەن بن رسوشتییە 
کاری  بەردەوامبوون��ی  مەجال��ی  ک��ە 

سیاسیش کەمخایەن دەبێ.

رکوود، داننان و چارەسەری

تا ئێرە باسامن لە زەمینە و بەستێنەکانی 
رتا ئێرە باسامن لە زەمینە و بەستێنەکانی 
رکوودی سیاس��ی کرد، واتە باسامن لەو 
دۆخان��ە کرد ک��ە ئیحتیامل��ی رکوودی 
سیاسی تێدا بەهێز دەکا. بەاڵم هۆکاری 
رکوودی سیاس��ی بابەتێک��ی دیکەیە کە 
ئێمە پێویستامن بە مێتۆدی لێکۆڵینەوە 
هەیە بۆ باس��کردن و دەستنیشانکردنی 
ه��ۆکار یاخ��ۆ هۆکارەکان��ی. رەنگ��ە ل��ە 
قس��ە و باس��ی رۆژانە یاخۆ ل��ە هێندێ 
لێدوان��ی ژووڕنالی��دا باس ل��ە رکوودی 
سیاس��ی حی��زب یاخ��ۆ جوواڵنەوەیەک 
بێت��ە ئ��اراوە و کۆمەڵ��ی نیش��انە و تێرم 
ب��ۆ س��ەملاندنی رک��وود ری��ز بکرێ��ن، 
ب��ۆ منوون��ە: کەمپنش��ینی، ل��ە رۆژەڤدا 
بێجووڵەیی،  ب��وون،  نەم��ان، کالس��یک 

الوازی گوتار، شکس��تی تاکتیکی، کلوبی 
رۆش��نبیری، حیزبی لۆکس و زۆر ش��تی 
دیک��ە کە ئێم��ە دەتوانین ب��ەم زەنجیرە 
ب��ەاڵم  بکەی��ن.  زیادی��ان  هۆکاران��ەوە 
هیچکام لەم خااڵنە لە باری زانستییەوە 
ناتوان��ن ڤاریابلێک��ی )متغیی��ر( گۆنجاو 
و باوەڕپێک��راو بن. ب��ۆ لێکۆڵینەوەیەکی 
زانس��تی ئێم��ە ه��ەم پێویس��تامان ب��ە 
دیزاینێک هەیە کە هۆکاری راس��تەوخۆ 
دی��اردە  ناراس��تەوخۆکانی  ه��ۆکارە  و 
یاخ��ۆ رووداوەکان فورموول��ە ب��کا، هەم 
پێویس��تامن ب��ە تیۆر و س��یگنیفیکانت 
ب��وون هەی��ە، وات��ە س��ەملاندنی رەوایی 

بوونی تیۆر و دیزاینی لێکۆڵینەوەکە. 

لە زانس��تی پزیشکیدا باوە کە یەکێک 
نەخۆش��ی  چارەس��ەریی  مەرجەکانی  لە 
ئەوەیە نەخۆشەکە باوەر بکا کە نەخۆشە، 
ب��ۆ کاری پش��کنین و  ئەوج��ار ه��ەوڵ 
لێکدانەوەی )تش��خیص( نەخۆشییەکە 
دەدرێ و دواجار پرۆسەی دەرمانکردنی 
نەخۆش��ییەکە دەس��ت پێ��دەکا. ئ��ەم 
مۆدێلە باس لە س��ێ قۆناغ دەکا: یەکەم 
داننان بە نەخۆش��ییە، دووهەم پشکنین 
و لێکۆڵینەوەیە و س��ێهەم چارەسەرییە. 
کاتێ مبانەوەێ باس لە هۆکاری رکوودی 
سیاس��ی بکەین لە راستیدا پێویستیامن 
ب��ەم مودێلەیە، واتە دانن��ان بە رکوودی 
سیاس��ی کە پێویس��تی ب��ە واقعگەرایی 
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سیاس��ی هەی��ە، دوات��ر لێکۆڵین��ەوە بۆ 
هۆکارەکان��ی رک��وود ک��ە پیویس��تی بە 
تی��ۆر و مێتۆد هەیە و دواجار پرۆس��ەی 
چارەس��ەرییە ک��ە حەمتەن ب��ە پرۆژەی 
»تاقی��کاری- هەڵە« دا تێدەپەڕێ تاکوو 

دەگاتە چارەسەریی.

باس��ێکی  وت��ارەدا  ل��ەم  دانن���������ان:   -١

چەمکناس��یامن لە بەشی تێرمینۆلۆژیدا 
ک��رد و چەند خاڵ��امن وەک پێناس��ە بۆ 
رک��وودی سیاس��ی ب��اس ک��رد. لێرەوە 
ئێم��ە ڤاریابڵێکی دی بە چەمکناس��یی 
رکوودی سیاس��ییەوە زی��اد دەکەین بە 
ن��اوی »واڵمنەدان��ەوە«. مەبەس��ت لە 
»واڵمنەدان��ەوە« ئەوەیە ک��ە بۆ منوونە 
رێکخراوێک��ی بازرگانی یاخ��ۆ حیزبێکی 
سیاس��ی مێتۆدێ��ک پەس��ەند دەکا ب��ۆ 
رێکخراوەک��ەی  ئامانج��ی  بردنەپێش��ی 
و، ئ��ەم مێتۆدە لە پرۆس��ەی تاقیکاریدا 
چەندج��ار واڵم ناداتەوە. ئێس��تا ئەگەر 
بۆ سەرخس��تنی هەم��ان مێتۆد س��وود 
لە باش��رتین تی��ۆر و پێش��کەوتووترین 
راس��تیدا  ل��ە  وەربگ��رێ  تێکنۆل��ۆژی 
مێتۆدێ��ک دەباتە پێش��ەوە کە هەڵەیە. 
ل��ە وەه��ا دۆخێکدا ئ��ەم پرۆس��ەیە دوو 
خ��اڵ دەپێکێ: یا پرۆژەکە دیس��ان واڵم 
نادات��ەوە کە لە کۆمەڵناس��یدا بەم رەوتە 
دەڵێ��ن هەڵ��ەی سیس��تەماتیک، یاخۆ 
گرفت��اری ئاکس��یۆماتیزە ب��وون دەب��ێ 

)واتە پێ��امن وابێ ک��ە درگا تاقە رێگای 
چوونەژوورەوەی��ە، لە کاتێکا دەش��ێ زۆر 
ریگای دیکە لە ئارادا بێ بۆ چوونەژوور(. 
تراژیدییەکان��ی هەڵ��ەی  ل��ە  یەکێ��ک 
سیس��تەماتیک ئەوەی��ە ک��ە لەرێ��گای 
رێکالم کردن و بانگەش��ەی عاتیفییەوە 
مێتۆدە هەڵەکە بەس��ەر عەرزی واقعدا 
بس��ەپێنێ ک��ە ل��ە ئەنجام��دا دوو هۆی 
لێدەبێت��ەوە: ل��ە یەکەم حاڵەت��دا ناچار 
دەبێ بکەویتە حاڵەت��ی بەرگریکردن لە 
مێتۆدە هەڵەکە و درگا لەس��ەر بەحسی 
»دەروون پارادایم��ی« دابخا و، دووهەم 
حاڵەت ئەوەیە کە لەهەمبەر رەخنەگرتندا 
حەساس بێ و ناچار خۆڕاگریی بکا. ئەم 
دۆخە ن��ەک هەر زۆرتری��ن تێچووی بۆ 
نیهادە بازرگانی و سیاس��ییەکان هەبووە 
بەڵکە سیستەم لە رکوودەوە بەرو قەیران 
دەبا. کەواتە کاتێ سیستەم واڵم ناداتەوە 
عەقاڵنی ترین کار داننان بە هەڵەبوون و 

ناکارایی مێتۆدەکەیە.

پش���������کنین:مرۆڤی  و  لێکدان���������ەوە   -٢

س��ەدەی بیس��تویەکەم لە سەردەمێکی 
زۆر ئاڵۆزدا دەژیت. ئاڵۆزیی )پیچیدگی( 
هۆکارێک��ی دیاریکەرە بۆ گش��ت دیاردە 
رسووشتییەکان و هەروەها ئەو دیاردانەی 
کە بەدەستی مرۆڤ بەرهەم دێن. کەواتە 
چەمک و ئاماژەکانی ئالۆزیی دەشێ هەم 
لەنێ��و رێکخ��راوەدا هەس��ت پێبکرێ و 
ه��ەم لەو ژینگەیەدا ک��ە رێکخراوەکەی 
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تێ��دا دامەزراوە. پێش��رت و لە س��ەدەی 
راب��ردوودا »یاس��ای نیوت��ۆن« بەس��ەر 
گش��ت بوارەکان��ی زانس��ت و تەنانەت 
سیاسەتیش��دا زاڵ بوو. نیوتۆنیستەکان 
پێیان وابوو جیهان لە کۆمەڵێ سیستەمی 
مون��ەزەم پێکهات��ووە ک��ە بە پێی یاس��ا 
جەبرییەکانی رسوش��ت لە جوولەدایە و 
ئێمە دەتوانین پێش��بینیان بکەین. ئەم 
مۆدێل��ە وا دەردەخ��ا ک��ە مەعلوولەکان 
بەش��ێوەیەکی هێڵ- ئاسایی دەرەنجامی 
هۆکارێکی تایبەتن. بەاڵم زانستی ئەمرۆ 
باس ل��ەوە دەکا کە جیهان ل��ە کۆمەڵێ 
سیس��تەم پێکهاتووە کە ل��ە »هیچەوە« 
دروست دەبێ، بەشێوەیەکی داهێنەرانە 
کار دەکا و هەروەه��ا دەرکەوتەکانی ئەم 
دۆخە مەجالی پێشبینی کردن بە کەس 
نادەن چونکە بە هەڵک��ەوت )تصادفی( 
س��ەرهەڵدێنن. هەڵبەت ل��ەم پارادایمە 
نوێیەش��دا یاس��ایەکی دێتەرمینیس��تی 
)ج��ری( لە ئارادیە، واتە پێامن دەڵێ کە 
سیس��تەمەکان لەم پارادایمەدا پێرەوی 
لە س��یکلێکی ب��ەردەوام دەک��ەن کە لە 
بێنەزمیی��ەوە بەرەو نەزم و ل��ە نەزمەوە 
ب��ەرەو بێنەزمی دەچن، ئ��ەم بۆچوونە بە 
تیۆری ئاڵۆزیی٤  ن��اوزەد کراوە. هەر لەم 
پێوەندییەدا تیۆرییەک��ی دیکە بە ناوی 
تی��ۆری بێنەزم��ی٥  هاتۆتە نێ��و دونیای 

Complexity Theory  4

Chaos Theory  5

زانستەوە کە ئێمە بەرەو پارادایمێکی نوێ 
پ��اڵ پێوەدەنێ، هەڵبەت ئ��ەم تیۆرە زۆر 
خاڵی هاوبەش��ی لەگەڵ تیۆری ئالۆزیدا 
هەیە. پرۆفس��ۆر کاترین هێل��ز )١٩٩0( 
بێنەزمی��دا  تی��ۆری  ل��ە رشۆڤەکردن��ی 
دەڵێ: بێنەزمی و ئاڵۆزیی ش��ێوازێکە لە 
بێنەزمییەک��ی بەنەزم6  یاخۆ نەزم لە بێ 
نەزمیدا. بۆی��ە بێنەزمن؛ چوونکە توانای 
پێشبینی کردمنان نییە و، بۆیە بەنەزمن؛ 
چوونکە بڕشت )قطعیت( و زەبروزەنگی 
تێدا بەدی دەکرێ. هەڵبەت کاتێ باس 
لە بڕش��ت دەکرێ مەبەست لەوەیە کە 
لە هەناوی بێنەزمیدا شیوازێک لە نەزم 
بەدی دەکرێ کە هۆکاری دەرەکیی نییە 
بەڵکە بێنەزمی لە هەناوی خۆیدا هەڵگری 
یاس��ایەکە کە ناچارە بەرەو نەزم بڕوا. بۆ 
پێکردن��ی جیاوازییەکانی  زیات��ر دەرک 
پارادایمی نیۆتۆن��ی و پارادایمی بێنەزمی 
لەمەر پرسی بەرێوەبەریی و رێکخستندا 
هەوڵ��دەدەم لێ��رەدا بەراوردێکی کورت 

بکەم.

ژینگ��ەی  نیوتۆن���������ی:  پارادایم���������ی 

کۆمەاڵیەت��ی ل��ە پارادایم��ی نیوتۆنی��دا 
سادە و ئیستاتیکە و وا مەزندە دەکرا کە 
توانای پێش��بینی کردنی گش��ت رەفتارە 
دیدێکی  هەی��ە.  کۆمەاڵیەتییەکامن��ان 
میکانیکیامن بۆ سیستەم و رێکخراوەکان 

Olderly Disorder  6
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هەبوو و پێامن وابوو کە یاسای »علەت- 
مەعلوولی« بە س��ەر گشت دیاردەکاندا 
زاڵە. لە پارادایمی نیوتۆنیدا پرسی کارایی 
بە پێی بارس��تایی زانیاری و ئایدیالۆژی 
پێناس��ە دەکرا و رێکخراوە وەک نیهادی 
بەرهەمێنانی ئیدە دەنارسا، بۆیە ناوەندی 
بڕیاردان هەمیش��ە ل��ە بازنەیەکی چەند 
کەس��یدا چر دەبووەوە )سێکتاریزم( و لە 
بەرێوەبەران  ئەرکی سەرەکیی  ئەنجامدا 

پاراستنی دۆخی ئارایی بوو.

ژینگ��ەی    : بێنەزم���������ی:  پارادایم���������ی 

کۆمەاڵیەتی لە پارادایمی بێنەزمیدا ئاڵۆز 
و دینامیکییە و بەمچەشنە زۆر زەحمەتە 
پێش��بینی  کۆمەاڵیەتیی��ەکان  رەفت��ارە 
بکرێ. لەم پارادایمەدا چیدی رێکخراوە 
وەک ماش��ین چاو لێ ناکرێ بەڵکە وەک 
ئورگانێک��ی زین��دوو س��ەیری دەکرێ. 
دیاردەکان نەک بە پێی یاس��ای علەت- 
مەعلوول��ی بەڵک��ە وەک پێوەندییەک��ی 
ل��ە  پێدەک��رێ.  دەرک  »تەعامول��ی« 
پارادایم��ی بێنەزمیدا چی��دی رێکخراوە 
ئاخێزگ��ەی بەرهەمهێنان��ی ئیدە نەماوە 
بەڵک��ە پەنا ب��ۆ هەر ئیدەی��ەک دەبا کە 
رێکخراوەکە  گەشەس��ەنوویی  ه��ۆکاری 
ئۆرگانیزم��ە  کردن��ەوەی  چ��االک  و 
جیاوازەکانی سیستەم بێ. لێرەدا ناوەندی 
بڕیاردان لە چەند کەس��دا چ��ر نابێتەوە 
بەڵکە ب��ە پێ��ی »وش��یاری بەکۆمەڵ« 

لەس��ەر بڕیارەکان ساغ دەبنەوە و ئەرکی 
بەرێوەبەرایەت��ی نەک پاراس��تنی دۆخی 

ئارایی بەڵکە داهێنان و نەوگەراییە.
ئێم��ە،  س��ەردەمەی  چەش��نە  ب��ەم 
پارادایمی نیوتۆن��ی تێپەراندووە و بەرەو 
پارادایمی بێنەزمی هەنگاوی ناوە، کەواتە 
زۆر رسوش��تییە کە گۆڕانێکی بنچینەیی 
ل��ە هەلومەرج��ی سیاس��ی و ژینگ��ەی 
کۆمەاڵیەتی��دا پێکهاتب��ێ ک��ە حەمتەن 
مەجال��ی کارک��ردن ب��ۆ حی��زب یاخ��ۆ 
بزوتنەوەیەکی سیاس��ی ئاڵۆزتر دەکا و لە 

زۆر حاڵەتدا دەبێتە هۆی رکوود.

س��ەرەتای  ل��ە  چارەس���������ەریی:   -٣

ئ��ەم وت��ارەدا باس��امن ل��ەوە ک��رد ک��ە 
پەن��ای  ل��ە  پارامێرتی«چارەس��ەریی« 
پارامێ��رتی »پ��رس« و »س��ەردەم« دا 
زۆر گرنگە و پێویس��تە سەرنجی تایبەتی 
پێبدرێ. چارەسەریی لە کولتوری ئێمەدا 
نەس��یحەتاوی  رەهەندێک��ی  هەمیش��ە 
هەبووە، واتە هەرکەسێ لە جێی خۆیەوە 
هەڵدەستێ و وەک ریشسپییەکی ماقوڵ 
دڵس��ۆزیی دەکا و رێکار و چارەس��ەریی 
پێشکەش الیەنەکان دەکا. لە ئەنجامدا 
ک��ەس یاخۆ ئەو الیەنە سیاس��ییەی کە 
لە دۆخێکی قەیراناویدا دەژی هەمیش��ە 
لەهەمبەر ئەو چارەسەرییە حەکیامنەدا 
حەساس��رت و ئاڵۆزت��ر دەبن. ئ��ەم وتارە 
هەوڵ��دەدا خ��ۆی لەو دۆخ��ە کلتوورییە 
دوور راگرێ و رسوشتییە کە باس کردن 
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لە چارەس��ەریی- لەم وت��ارەدا - پێرەویی 
ن��اکا ک��ە وەک  ل��ەو رەوت��ە رۆتینیی��ە 
ریشس��پی رێکار و رێگا حەل ئاراستەی 
دۆخ��ە قەیراناویی��ەکان ب��کا. هەڵبەت 
چارەسەریی بە زمانی زانستیانە، پێرەوی 
لە مۆدێلێک دەکا کە لە زانس��تدا کاری 
پێدەک��رێ. کەوات��ە ئێمە پێویس��تیامن 
بە پێناس��ەیەکی زانس��تی هەیە بۆ هەر 
لێ��رەدا هەوڵدەدەم  پارامێرتەکان.  س��ێ 
ب��ە ش��ێوەیەکی فورموولەک��راو چەمکی 
س��ەردەم، پرس و چارەسەریی بخەمەوە 

بەرباس.

پارامێ��رتی س��ەردەم یاخ��ۆ زەمان، بە 
زمانێکی زۆر س��ادە، پێوەندیی بە جووڵە 
و گ��ۆڕان هەی��ە. کات��ێ باس ل��ە جووڵە 
دەکەین مەبەس��تامن یەک ش��تە: واتە 
زەمانی��دا  ب��ە گووزەرێک��ی  دی��اردەکان 
هەنووک��ە،  )دەس��پێک،  تێدەپ��ەڕن 
داهات��وو( و کاتێ باس لە گۆڕان دەکەین 
مەبەستامن گۆڕانکاری لە چەندایەتی و 
چۆنایەت��ی دیاردەکانە ک��ە بەپێی زەمان 
دەردەک��ەون. مان��ای پارامێ��رتی پرس 
بریتییە لە م��ەودای نێوان دۆخی ئارایی 
)موجود( و دۆخی ئیدەئال )مطلوب( کە 
ئ��ەم مەودایە پڕە لە دیاردەی نەنارساو و 
هۆکاری نادیار )مجهوالت و معلوالت(. 
دەردەک��ەوێ  پێناس��ەیەدا  ل��ەم  وەک 
چەمک��ی پرس جی��اوازی هەی��ە لەگەڵ 

گرفت دا چوونکە گرفت باس لە کۆمەڵێ 
دۆخی نائیدەئ��ال دەکا کە بەهۆی یەک 
یاخۆ چەندانە پرس دێتە ئارا. مەبەست 
لە چەمکی چارەسەریی ئەوەیە کە بە پێی 
ئ��ەو زانیارییانەی لەبەر دەس��تدا هەن، 
الیەنە نەنارساوەکانی پرس بدۆزینەوە و 
رێگایەکی مسۆگەر بۆ دەرچوون لە دۆخی 

ئاراییەوە بۆ دۆخی ئیدەئال ببینینەوە.

ل��ە   )١٩٤6( ئاڵتش��وولێر  جێرنی��چ 
سەردەمی سۆڤیەتی پێشوودا، بنەمایەکی 
زانستیانەی بۆ »داهێنان و چارەسەریی« 
هێنای��ە نێ��و جیهان��ی زانس��تەوە کە بە 
داهێنانناسیی تریز٧  ناوی دەرکرد. تریز 
)TRIZ( کورتک��راوەی دەس��تەواژەیەکی 
 Theory( روس��ییە و لە ئینگلیسیدا بە
 )of Inventive Problem Solving
ناوەزەد کراوە و ئەمرۆ لە لقە جیاوازەکانی 
لێوەردەگیرێ. ئەگەر  زانستدا س��وودی 
مبانەوەێ ب��ە کورتی و ب��ە زمانێکی زۆر 
س��ادە تیۆری تریز پێناسە بکەین دەبێ 
بڵێین کە تریز شێواز یاخۆ ئالگوریتمێکە 
ب��ۆ چارەس��ەریی گرفتی داهێن��ان کە بە 
مێتۆدێک��ی سیس��تەماتیک ه��ەوڵ ب��ۆ 
نائیس��تانداردەکان  دۆزینەوەی ه��ۆکارە 
ب��ە ش��ێوەیەکی  ئەنجام��دا  ل��ە  و  دەدا 
مێتۆدۆلۆژیانە چارەس��ەریی پێش��کەش 
دەکا. وەک ب��اس ک��را تریز ل��ە زۆربەی 

TRIZical Creanovatology  7
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م��ن  و  دێ  دەکار  زانس��تدا  بوارەکان��ی 
هەوڵدەدەم مۆدێلی تریز لە پێوەندیی بە 
نێوەرۆکی سەرەکی ئەم وتارە دەکار بێنم، 
چوونک��ە رێکارەکانی تری��ز خۆی لە چل 
دانە بنەمادا دەبینێت��ەوە کە لەم وتارەدا 
ناپرژێینە س��ەر گش��تیان. کەواتە سوود 
وەرگرت��ن لە مۆدێلی تریز ل��ە پێوەندیی 
بە رکوود و چارەس��ەریی رکوود بە مانای 
ئەوەی��ە ک��ە سیس��تەمێکی باوەڕپێکراو 
و زانس��تیامن لەبەردەس��تدا ب��ێ تاکوو 
مۆدێلێک��ی  رێژەی��ی  ش��ێوەیەکی  ب��ە 
مێتۆدۆلۆژیان��ە بۆ پرس��ی چارەس��ەریی 

ببینینەوە.  

چ��وار بنەمای س��ەرەکی ب��ۆ تریز کە 
پێویستە بۆ پرسی داهێنان و چارەسەریی 
رەچاو بکرێن بریتین لە: ١- رەچاوکردنی 
رەوەندی قۆناغ بە قۆناغ، واتە بۆ دیتنەوەی 
چارەس��ەریی پیویس��تە هەنگاو لە دوای 
هەن��گاو هەڵێنین��ەوە و بە ش��یوەیەکی 
سیس��تەماتیک گرفت��ەکان یاخ��ۆ ئ��ەو 
هۆکاران��ەی ک��ە - ب��ۆ منوون��ە دیاردەی 
رک��وودی لەگ��ەڵ خۆیدا هێن��اوە- یەک 
بە یەک چارەس��ەریی ب��ۆ ببیندرێتەوە. 
٢- ریزکردن��ی رێگاچارەکان لەالی یەک 
بۆ ئ��ەوەی چارەس��ەرییەکی ئیدەئال تر 
توانای  ٣- چارەسەرییەکان  هەڵبژێرین. 
مۆدێلێک��ی  وات��ە  هەب��ێ  تاقیکاریی��ان 
ئیس��تاندارد ب��ن. ٤- دەرەنجام��ی ئ��ەو 

چارەسەریانە وەک بنەمایەک بۆ داهێنان 
بەهێ��ز ب��ن. ب��ەاڵم ل��ەم نێ��وەدا چوار 
سیس��تەمی گرینگ هەن کە راستەوخۆ 
پێوەن��دی بە بنەماکانی چارەس��ەرییەوە 
هەی��ە، واتە: ١- ناس��ینی پرس، بۆمنوونە 
کاتێ پرس��ی رکوود دێتە ئاراوە، س��ەرەتا 
دەبێ بنەماکانی پێناسەی رکوود بناسین. 
٢- فورمولبەندیی کردن��ی گرفتەکان، ٣- 
گەڕان لەدوای ئەو رێکارانەی کە پێشرت 
بۆ چارەس��ەریی پرس��ێکی هاوشێوە تاقی 
کراوەتەوە، ٤-  هەڵبژاردنی ئالگوریت�مێکی 

گوونجاو. 

ئ��ەوەی ت��ا ئێس��تا باس��امن ک��رد لە 
راس��تیدا ئاڵۆزی��ی پرس��ی چارەس��ەریی 
دەردەخا و لە هەم��ان کاتدا پێامن دەڵێ 
کە ئەگەر چارەسەریی بە پێێ مۆدێلێکی 
ئیس��تاندارد دیاری نەک��رێ، نەک هەر 
گرفت و کێش��ەکان چارەسەر ناکا بەڵکە 
ئالۆزتریش��یان دەکا. لە راستیدا یەکێک 
لە هۆکارە بەهێزەکانی رکوودی سیاسی- 
چ��ە لە ناو حیزب یاخ��ۆ بزووتنەوەیەکی 
رێ��کاری  پێشکەش��کردنی    - سیاس��ی 
ئاماتۆڕانە و چارەسەریی ناسیستەماتیکە، 
کە هەم دەبێتە هۆی ئاڵۆزکردنی پرس��ی 
رکوود و هەم رێکخراوەکان بە رادەیەک 
حەس��اس دەکەن کە چاوپۆشی لە پرسە 

سەرەکییەکە بکەن، واتە رکوود. 
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دواووتە و کۆتایی

ئەم وتارە تایب��ەت بوو بە دیاردەیەکی 
هئەم وتارە تایبەت ب��وو بە دیاردەیەکی 
هەنووکەی��ی بەناوی رکوودی سیاس��ی. 
وەک لە بەشی چەمکناس��یدا ئاماژەمان 
پێدا، هەتا ئێستاش پێناسەیەکی تۆکمە 
ب��ۆ ئ��ەم چەمکە لە ئ��ارادا نیی��ە. بەاڵم 
ئێمە باش دەزانین کە رکوودی سیاس��ی 
هەیە، هەس��ت پێدەکرێ، باس دەکرێ 
و تەنان��ەت یەکرتیش��ی پ��ێ تۆمەتب��ار 
ئ��ەوەش دەزانین  دەکەی��ن. هەڵب��ەت 
کە چەمکی رکوودی سیاس��ی جیاوازیی 
هەیە لەگەڵ قەیرانی سیاسی و شکستی 
سیاسی و هەروەها ئاشبەتاڵ دا. لە میانەی 
ئەم وت��ارەدا باس��امن لە س��ێ فاکتۆری 
سەرەکی کرد بۆ بەستێن سازیی رکوودی 
کۆمەاڵیەتی  زەمینەی  یەکەم  سیاس��ی؛ 
ب��وو، دووهەم س��اختاری کۆمەاڵیەتی و 
س��ێهەم نیهادی سیاس��ی بوو. رکوودی 
سیاس��ی دۆخێک��ی کاتییە ک��ە هەم لە 
کۆمەڵگا و هەم لەنێو نیهادی سیاس��یدا 
سەرهەڵدەدا. کاتێ باس لە دۆخی کاتیی 
دەکەی��ن مەبەس��تەکەمان روون��ە، واتە 
رکوودی سیاس��ی بەرهەم��ی قۆناغێکی 
مێژوویی��ە کە گش��ت بنەماکانی نەزمی 
ئارایی و س��ەقامگرتوویی سیستەمەکان 
تووش��ی چالنج کردووە. کەواتە رکوودی 
سیاسی لەخۆیدا مەترسی نییە، چوونکە 
ه��ەر دیاردەیەک��ی کاتیی ت��ا ئەوکاتەی 

رێ��گای چارەس��ەریی بۆ هەبێ شانس��ی 
دەربازبوونیش��ی هەیە. بەاڵم یەکێک لە 
مەترسییەکان بۆ سەر رکوودی سیاسی، 
بەهێزکردنی رەوتی ئاکسیۆماتیکە کە لەم 
وتارەدا هاتە بەر باس و هەروەها داننەنان 
بە رکوود و دابەزینی ئاس��تی تۆلێرانسی 
لەهەمب��ەر  سیاس��ییەکانە  نیه��ادە 
رەخنەگرت��ن دا. ئ��ەم دۆخ��ە نەک هەر 
یارمەت��ی ب��ە دەربازبوون لە رک��وود نادا 
بەڵکە زەمینەی قەیران و دواتر شکستی 
سیاس��ی بۆ نیهادە سیاسییەکان خۆش 

دەکا.

یەکێک ل��ە گرفتە س��ەرەکییەکان لە 
کاری نیهادە سیاس��ییەکاندا ئەوەیە کە 
کات��ێ رێبەریی ئ��ەو نیهادان��ە هەوڵ بۆ 
گ��ٶران و چاالک کردنی رێکخراوەکانیان 
ئ��ەوەی خۆی��ان هەس��ت  ب��ێ  دەدەن، 
رەوتان��ەدا  ئ��ەو  لەبەرامب��ەر  پێبک��ەن 
دەوەس��تنەوە کە دەبنە هۆی هاوسەنگی 
)تعادل( دروس��تکردن لە رێکخراوەکەی 
دا. واتە رێبەرایەتی لە کاتی بردنەپێشی 
بەرنامەکەیدا هەست دەکا لە شوێنێکدا 
گرفتێک هەیە و خێرایی کار و پالنەکانی 
ک��ەم دەکات��ەوە، ب��ەاڵم س��ەرچاوەکەی 
نابینن��ەوە. ل��ە کاری رێکخراوەییدا زۆر 
گرنگ��ە س��ەرنج ب��ەو دی��اردە و رەوتانە 
پرۆژەکان��دا  لەبەرامب��ەر  ک��ە  بدەی��ن 
خۆراگری��ی دەک��ەن. ئ��ەو خۆراگریی��ە 
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پێویس��تە وەک هاوسەنگ ڕەچاو بکرێن 
ن��ەک رەقیب. ئەگەر ئەو هاوس��ەنگییە 
خۆراگرە، بەش��ێوەی نەهێنی چاالک بێ 
و رێبەرایەت��ی حیزب یاخۆ سیس��تەمی 
سیاسی واڵت بایەخی پێنەدا، لە راستیدا 
زەمین��ە ب��ۆ ترس��ی نیهادینەک��راو و لە 
ئەنجام��دا کورتخایەن بوون��ی پرۆژەکان 
خۆش دەکا کە پێش��رت لەم وتارەدا هاتە 
بەرباس. رێبەرایەتییەکی وش��یار و زانا 
پیویس��تە رێ��گا بۆ خۆنوان��دن و چاالک 
کردن��ی ئ��ەو هاوس��ەنگییە نەهێنیان��ە 
بکات��ەوە کە لە ترس��انا و بەش��ێوەیەکی 
دەکا.  خۆراگ��ری  خەریک��ە  نەهێن��ی 
لەنێ��وان  هاوس��ەنگیی  درووس��تکردنی 
هاودژەکان��دا بابەتێکی گرنگە لە پرۆژەی 
چاالکیی سیاسیدا. لەم پێناوەدا بۆ زیاتر 
تیشک خس��تنە سەر پرسی هاوسەنگیی 
بە پێویس��تی دەزان��م ئاماژەیەکی کورت 
بە ئەس��ڵی لوش��اتیلیە لە کیمیادا بدەم 
ک��ە دەش��ێ وەک بنەمایەک بۆ پرس��ی 
کۆمەاڵیەتیش رەچاو بکرێ. هێرنی لوئی 
لوشاتیلیە )١٨٥0-١٩٣6( ساینتیستێکی 
بواری کیمیا بوو لە فەرانس��ە. لوشاتیلیە 
لە کات��ی لێکۆڵینەوە لە ب��واری کیمیادا 
بەم ئەنجامە گێش��ت کە سیستەمێکی 
بەرامب��ەر  ل��ە  هەمیش��ە  تەعادوول��ی، 
گۆڕانکاریی و پارامێرتەکانی دەوروبەریدا 
کاردانەوە لە خۆی پیشان دەدا و تووشی 
ناهاوس��ەنگی دەب��ێ. ب��ۆ ئ��ەوەی ئ��ەم 

ناهاوس��ەنگییە قەرەبوو بکات��ەوە ناچارە 
خۆی لەگەڵ دۆخەکەدا س��ازگار بکا و لە 
ئەنجامدا بەرەو تەعادولێکی نوێ دەچێ. 
کەوات��ە رەخن��ە، خوێندن��ەوەی جی��اواز 
و تەنان��ەت ق��ەوارەی نوێی سیاس��ی، لە 
خۆیدا ب��اس لە بوونی هاوس��ەنگییەکی 
جیاواز و س��ەربەخۆ دەکەن کە ئەگەر لە 
تەعاموولێکی رەخنەگرانە و دێمۆکراتیکدا 
ب��ن لەگەڵ نیه��ادە سیاس��ییەکان، ئەوا 
نیه��ادەکان وێ��ران ناکەن بەڵک��ە بەرەو 
تەعادولێکی نۆێیان دەبەن. بەم چەشنە 
لە کۆتایی ئەم وتارەدا بەم ئاکامە دەگەین 
کە: »باش��رتین پێش��مەرج بۆ بەرگرتن 
ل��ە رک��وودی سیاس��ی، کۆتای��ی هێنان 
ب��ە دی��دی کۆن��رتۆڵ و بێمەمتانەییە و 
هەروەها گرتنەپێش��ی رەوت��ی تەعاموول 
کردنە لەگەڵ دیاردەی فرەهاوس��ەنگیی 
کە پارادایمی بێنەزمی وەک زەروورەتێکی 
سەردەمیانە لەگەڵ خۆیدا هێناویەتی«.
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ئەو سەرچاوانەی کە بۆ ئەم وتارە سوودیان لێ وەرگێراوە:
 Opplysningens” .)١٩٤٧( Adorno W. Theodor & Horkheimer Max -١
 .)٢0١١(  Dialektikk”. Oversatt av Lars Petter Storm Torjussen

.Spartacus
 Modernitetens konsekvenser”.”  .)١٩٩٧(  .Giddens, Anthony  -٢

 Oslo. Pax forlag
 Vårt rollespill til daglig”: en studie i” .)١٩٧٤( Goffman, Erving -٣

.hverdagslivets dramatikk, Dreyer
 Chaos Bound: Orderly Disorder in” .)١٩٩0( Hayles N. Katherine -٤
 Contemporary Literature and Science”. Ithaca: Cornell University

.١٩٩0 ,Press
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کوثری. نرش نی.
٢- گلس��تان هاش��می، س��ید مهدی )١٣٨١(. سیس��تم حل مس��ئلە ابداعی و خالقیت و 
نوآوری نظام یافتە.  TRIZ مجلە مدیریت )انجمن مدیریت ایران(، شامرە ٥٩-60 فروردین- 

اەدیبهشت ١٣٨١.
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 رەوتی گەشەی 
ناسیۆنالیزمی کورد
  سامان فەقێ نەبی

ناس��یۆنالیزم بەرهەم��ی گۆرانێکی قووڵ��ی کۆمەاڵیەتی کۆمەڵ��گای ئەورووپایە. لەو 
سۆنگەیەوە لە کۆمەڵگا رۆژهەاڵتییەکاندا چەمکێکی نامۆ بووە و شێوازی گەشەکردنی  

وەک ئەورووپا رەوتێکی رسوشتی نەپێواوە.
لە دەس��تپێکی قۆناغێک کە مۆدێرنیتە وەک ش��ەپۆلێکی هزری و ماددی رۆژئاوایی 
پێی نایە رۆژهەالتی ناوەراست، تێکۆشانی کۆمەڵگا سوننەتییەکان لەم بەشەی گۆی 
زەوی ب��ەو ئاقارەدا چوو کە پێویس��تە بە خێرای��ی و لە رێگای س��ازدانی دەوڵەت بە 

شێوازێکی مۆدێرن ئەرکی بونیادنانی نەتەوە بەجێبگەیەنن.
یەک��ەم کاریگ��ەری ئەم ش��ەپۆلە ل��ە نێو ک��وردان دا لە ه��زری ئەحم��ەدی خانی، 
یەکێ��ک لە ش��اعیرە بە ناوبانگەکان��ی کورد، دەردەک��ەوێ، کە لە داس��تانی »مەم و 
زین« رەنگیداوەتەوە. لە راس��تیدا هزری ئەحمەدی خانی بۆ مەسەلەی ناسیۆنالیزم 
دەگەرێتەوە بۆ ٣00 س��اڵ لەوەپێش، واتە ١00 س��اڵ پێش شۆرش��ی فەرانس��ا. بیری 
نەتەوەیی ئەحمەدی خانی بە قسەی »مارتین ڤان برۆسن« زۆر مۆدێرن و ئەقاڵنییە 

و وەکو بیری سەدەی بیستەم وایە. 
ئەحمەدی خانی بیروڕای ناسیۆنالیزمی کوردی )کوردایەتی( بە شێوەیەکی رێکوپێک 
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پێشکەش کردووە، بە شێوەیەک ئەو لەم 
ب��وارەدا ئەندازیارێکی خ��اوەن پرۆژەیە. 
راڤە و لێکدانەوەکانی لەس��ەر بارودۆخی 
ک��وردان لە س��ەردەمی خۆیدا ه��ۆکار و 
چارەس��ەرکردنی  و چۆنیەتی  دەرئەنجام 

کێشەکانی خستۆتە روو.
مرۆڤ دەتوانێ بەش��ە نەتەوەییەکان لە 
دیباجەی »مەم و زین« دا ببینێ و وەکو 
بەرنام��ەی پارتێک��ی سیاس��ی ئەمرۆیی 

بەرجەستە بکا.
ه��زری ئەحمەدی خانی ل��ە نێو کوردان 
دا بایەخێکی ئەوتۆی پێنەدرا، هەر بۆیە 
٢00 س��اڵ دوات��ر وات��ە ل��ە کۆتاییەکانی 
مەودایەک��ی  ب��ە  نۆزدەی��ەم،  س��ەدەی 
درەنگ��رت لە چ��او نەتەوەکان��ی دیکەی 
رۆژهەاڵتی ناوەراس��ت، بزاڤ��ی نەتەوەی 
کوردیش وەکوو دیاردەیەکی هەڵقواڵو لە 
بوونی  بەرەبەرە  نوێ یەکان  گۆرانکاری یە 
خ��ۆی لە نێ��و چینی ب��وژوای خۆجێی و 
توێژی نووس��ەر و روناکبیر بەرجەس��تە 

دەکا.
پرۆس��ەی  کەوتن��ی  وەدوا  ه��ۆکاری 
بیچ��م گرتنی بزاڤ��ی ناسیۆنالیس��تی لە 
نێ��و ک��وردان دا دەتوانین بە رسوش��تی 
شاخاویی کوردستان، نەبوونی پەیوەندی 
بەرفراوان��ی مرۆڤی بە ه��ۆی خۆبژێویی 
هێژمۆن��ی  گوندنش��ینان،  رێژەی��ی 
پیکهاتەیی عەش��یرەتی و پێک نەهاتنی 
بازارێکی گەورەی ئابووری و بازرگانی لە 

کوردستان دا گرێ بدەین.
لە هەمان دەس��تپێک دا ئەو کارتێکردنە 
نێگەتیڤ و نەخوازراوە کە ناسیۆنالیزمی 
پەرەگرتووی فارسی، تورکی و عەرەبی بۆ 
کۆمەڵگای کوردییان بە دیاری هێنا، رۆڵ 
و شوێن پێی بەرچاوی لە مەڕ وەخۆوەهاتن 
و جموجۆڵی کوردان بۆ پاراستنی شوناس 

و کولتووریان جێهێشت. 
ل��ە واقیع دا روخس��اری هێرش��هێنەر و 
نەتەوەکانی  ناسیۆنالیزمی  پاوانخوازانەی 
جی��ران و پالنی دەوڵەتە ش��ێوە مودیرن 
و ت��ازە دامەزراوەکان��ی ئ��ەم نەتەوان��ە 
ل��ە پێن��اوی پراکتیزە کردنی سیاس��ەتی  
ئاسێمیالس��یون و تواندن��ەوە، گەلێ��ک 
ڕاپەرین و سەرهەڵدانی لە سۆنگەی وەاڵم 
و کاردان��ەوەی کوردان بە هەرەش��ەکان 

لێکەوتەوە.
ه��ەر وەک ئاش��کرایە ئەحم��ەدی خانی 
هەوڵی داوە میرەکان��ی کورد لە یەکرتی 
یاڕمەت��ی یەک��رتی  بکات��ەوە و  نزی��ک 
ب��دەن، بە پیچەوانە ئەگ��ەر پارچەپارچە 
بن پادش��ایەکی ت��اج لەس��ەری بێگانە 
حوکمرانیان دەکا. وەکوو چۆن شاعیرانی 
رۆمانتیک��ی ئاڵامنی لەو س��ەردەمەدا لە 
دژی دەوڵەتی بچووک و دەرەبەگ بوون، 
ئەحمەدی خانیش ئەمارەتە بچووکەکانی 
رێخۆش��کەری  ب��ە  ک��وردەکان  می��رە 
رەوت��ی  بەرامب��ەر  ل��ە  ژێردەس��تی 
نەتەوەکان��ی جی��ران  بەرەوپێش��چوونی 
دەزانێ. وەکوو پسپۆران سەرنجیان داوە 
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لە سەدەی نۆزدەوە میرنشینە کوردەکان 
لەو ئاواتەی خانی نزیک ببوونەوە و بەرەو 
یەکبوون دەچوون،ئەمەش مەترسییەکی 
گەورەی بۆ ه��ەردوو دەوڵەتی قاجاری و 

عوسامنی هێنا ئاراوە.
 مەترسی گەش��ی هۆش��یاریی نەتەویی 
ک��ورد وایک��رد ک��ە ئ��ەم دوو دەوڵەت��ە 
ناکۆک��ی و دوژم��ن داری نێ��وان خۆیان 
وەالنێن و پێکەوە بەرەنگاری پرۆس��ەی 
یەکبوونی کورد ببنەوە و لەو چوارچێوەیە 
میرنشینەکانیان یەک لە دوای یەک لە 

ناو برد. 
کەوەک��وو واڵمێک��ی رسوش��تی  روون��ە 
س��وکایەتی،  و  هێ��رش  بەرامب��ەر  ل��ە 
روخس��ارێکی  ک��وردی  ناس��یۆنالیزمی 
دیفاعی و دژکردەوەی��ی بەخۆیەوە گرت 
و پێویس��تی ئامادەکاری��ی ل��ە بەرامبەر 
بەرپەرچدان��ەوەی  و  هەرەش��ەکان 
بەکۆمەڵ��ی ئەو مەترس��ییانە ناقووس��ی 
رابوون��ی نەتەوەی��ی ل��ە نێو ک��وردان دا 
وەلەرزە خست و بەو چەشنە دڵەراوکێ و 
کەڵکەڵەی پاراستنی شوناس بە جۆرێک 
خۆی نیشان دا کە هەتاکوو ئەمرۆکەش 
ت��ەواوی بوارەکانی هزری��ی و پراکتیکی 

ژیانی مرۆڤی کوردی لە خۆی گرتووە.
زۆربەی مێژوونووس و بیرمەندانی کورد 
شۆرشی  »شێخ عوبەیدوڵاڵی نەهری« 
ل��ە س��ااڵنی کۆتایی س��ەدەی ن��ۆزدەدا 
بزووتن��ەوەی  دەس��تپێکی  خاڵ��ی  وەک 

ناسیۆنالیستی کورد دست نیشان دەکەن. 
حاشاهەڵنەگرترین بەڵگە بۆ سەملاندنی 
ئەو راستییە نامەی شێخ عوبەیدوڵاڵیە 
بۆ ئینگلیزییەکان لە ٥ ترشینی یەکەمی 
١٨٨0دا. ش��ێخ لەو نامەی��ە دا دەڵێ: » 
گەلی ک��ورد میلەتێکی ج��ودا و تایبەتە، 
ئەوانی��رت  مەزهەب��ی  ل��ە  مەزهەبی��ان 
جیایە، یاس��ا و داب و نەریتی تایبەتیان 
هەیە...، ئێمە میللەتێکی دابەشکراوین، 
دەمانەوێ��ت بەرێوەبردن��ی کار و ب��اری 
خۆم��ان بە دەس��ت خۆمان��ەوە بێت...، 
ئەو مافانەم��ان هەبێت کە میللەتانی تر 
هەیانە. میللەت لە سەرتاپای کوردستان 
مەس��ەلەکان دەخەنە دەستی خۆیانەوە، 
چونکە میلەت لە توانایدا نەماوە خراپە و 
چەوساندنەوەی زۆری ئەم دوو دەوڵەتە 
]ئێران و عوسامنی[ قبووڵ بکات.«  لەو 
نامەیەدا دەبینین کە شێخ زۆر شێڵگیرانە 
و بە ئاش��کرا باس ل��ە نەتەوەبوونی کورد 
و ماف��ە نەتەوایەتی یەکان��ی ب��ە تایبەت 
پێکهیێنانی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردی 
دەکا، کەچ��ی لە ڕاپەرینەکان��ی بەر لەم 
مێژووە ش��تێکی لەم چەش��نە واتە باسی 
نەت��ەوە و ماف��ی نەتەوایەتی ل��ە گۆرێدا 

نەبووە.
دەک��رێ بەرپا بوونی شۆرش��ی نەتەوەیی 
سەرانس��ەری بە س��ەرکردایەتی ش��ێخ  
عوبەیدوڵ��اڵی نەهری لە س��اڵی ١٨٨0، 
دەرکردنی یەکەمی��ن رۆژنامەی کوردی 
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ب��ە ن��اوی )کوردس��تان( ل��ە قاهی��رە لە 
الی��ەن مقداد بەدرخان لە س��اڵی ١٨٩٨، 
سیاس��ی  حیزب��ی  بوون��ی  درووس��ت 
ب��ە  ئەمان��ە  هەم��وو  و...  نەتەوەی��ی 
هێامگەلێک بۆ س��ەرهەلدانی هۆشیاری 
نەتەوەیی کورد لە قەڵ��ەم بدەین. دواتر 
لە راپەرینەکانی سمکۆی شکاک و شێخ 
مەحموودی حەفید و شۆرش��ی ئارارات 
ناس��یۆنالیزمی کورد بەرەو گەشە کردن 
دەروا و قۆناغەکانی گورران و پێگەیشن 
دەپێوێت و لە کات��ی پێکهاتنی کۆماری 
کوردس��تان لە ش��اری مەهاباد لە س��ەر 
دەس��تی حیزبی دێموکراتی کوردس��تان 
و رێب��ەری ئ��ەم حیزبە »پێش��ەوا قازی 
محەممەد« بە لوتکە دەگات. دامەزرانی 
کۆماری کوردستان رووداوێکی سیاسی � 
نەتەوەیی گەورە بوو لە مێژووی هاوچەرخی 
ک��ورددا، چونکە ئامانجی ه��ەرە گرینگی 
ئ��ەم نەتەوەیەی بەدی هێنا، کە ئەویش 
پێکهێنان��ی کیانێکی نەتەوەیی سیاس��ی 
ب��وو. کۆماری کوردس��تان رەنگدانەوەی 
ئاس��تێکی بەرزی هوشیاری نەتەوەیی و 
لە هەمان کات، لێهاتووی سیاس��ی کورد 
بوو.لەبەر ئەوەی سەرکردایەتی سیاسی 
کورد توانی س��وود لە ه��ەل و مەرجێکی 
سیاس��ی دیاریکراو وەربگ��رێ و کورد بۆ 
یەکەم ج��ار لە مێژووی خ��ۆی دا ببێتە 

خاوەن دەوڵەتێکی مودێرنی نەتەوەیی.

هەر وەک دەردەکەوێ رەوتی ناسیۆنالیزمی 
ک��ورد ل��ە س��ۆنگەی دوورخس��تنەوە و 
پووچەڵ کردنەوەی هێرشی ناسیونالیزمی 
زێدەخواز و هێرش��بەری ئەو نەتەوانەی 
ک��ە خاکەکەیان ب��ە خۆیان��ەوە لکاندوە، 
تاک��وو ئێس��تاش زیات��ر لەس��ەر بنەما 
عەینییەکانی س��ەملاندنی نەتەوە وەکوو 
خاک، زمان، کولتوور و مێژووی هاوبەش 
تەرکیزی کردووە و لە چوارچێوەی بزاڤ 
گەڵیک��ی نەتەوەی��ی، پراکتی��زە کردن��ی 
ئیرادەو ویستی سیاسی  نەتەوەی کوردی 

بە ئەرکی سەرەکیی خۆی زانیوە. 
بەاڵم ئەوەی کە ئەمرۆکە جێگای سەرنج 
و مش��تومڕە، ئەوەیە کە نەوەی هەڵگری 
بیرۆکەی ناسیونالیزم لە کوردستان، پرت 
ه��ۆکارە زەینییەکان ل��ە ناوەندی راڤەی 
خۆی دادەنێ. ئەم نەوەیە بەم قەناعەتە 
گەیشتووە کە ناسیۆنالیزمی کوردی جگە 
لە ئەرکی رزگاریی خاکی نیشتامن دەبێ 
سیس��تمێک  دامەزراندن��ی  پێش��ەنگی 
بێ ک��ە ل��ە نێوئاخنی��دا، تاکی ک��ورد لە 
روانگەی ه��زری و دەروونییەوە خۆی بە 
هاوواڵتییەکی پلەدوو و نامۆ لە کۆمەڵگا 

دانەنێ.
بەو پێیە ئەم توێژە نوێ یە، خستنەرووی 
چارەس��ەرییەک لە پێناوی س��ڕێنەوەی 
هەستی نەخۆش و لەخۆنامۆی تاکی کورد 
کە ل��ە حافزەی مێ��ژووی مرۆڤی کورددا 
جێگی��ر بووە و هەروەه��ا وەاڵمدانەوە بە 
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کێشە دەروونییەکانی مرۆڤی کورد کە بە 
نەتەوەی  مێژووی چەوساندنی  دریژایی 
ک��ورد لە الی��ەن داگیرکەرانەوە بونیادی 
هزری��ی تاک��ی کوردی��ان ئاڵۆز ک��ردووە، 
دیاریکراوەکان��ی  ئامانج��ە  لەس��ەرووی 

ناسیۆنالیزمی کورد دادەنێن.
توێ��ژی رووناکبیر و بەش��ێک لە توێژی 
ئاکادێمیک لە کوردستان بەو مەعریفەیە 
گەیش��توون ک��ە توانای��ی بەخش��ین بە 
گوتارێک��ی ناسیۆنالیس��تی ک��ە ب��ەر لە 
ه��ەر ش��تێک لە س��ەر بەه��ا و چەمکە 
مودێرن��ەکان وەک هاوواڵتی بوون، مافی 
م��رۆڤ، مافی ژن��ان، پاراس��تنی ژینگە و 
بەها دێموکراتی ی��ەکان تەرکیز دەکا، بە 
بنەما و بنچین��ەی خەبات ئەژمار بکەن 
و بزاڤی نەتەوەیی ک��ورد وەکوو بزاڤێکی 
فرەرەهەند تەواوی بوارەکانی کۆمەاڵیەتی، 
فکری، فەلسەفی و دەروونی تاکی کورد و 

کۆمەڵگاکەی لە خۆی بگرێ.
لە راس��تیدا بزووتنەوەی ناسیۆنالیس��تی 
س��ۆنگەی  ل��ە  دەتوان��ێ  ک��وردی 
داخوازییەکان��ی هەڵق��واڵو ل��ە ماناکانی 
تاک��ی  س��ەردەم و حاف��زەی مێژووی��ی 
ک��ورد خ��ۆی س��ەر ل��ە ن��وێ پێناس��ە 
بکات��ەوە کە لە نێویدا ئەرکی س��ەرەکیی 
ل��ە  دەب��ێ  بریتی��ی  نەتەوەی��ی  بزاڤ��ی 
نەهادین��ە کردن��ی مێکانیزمێکی ش��یاو 
بۆ س��ەر لە نوێ داڕش��تنەوەی قەوارەی 
کۆمەاڵیەتی و هەروەها کردنەوەی دەرگا 

ب��ەرەورووی هێنانەکای��ە و س��ەقامگیر 
و  کردنی کەس��ایەتییەکی دێموکراتیک 

باوەربەخۆ لە ناخی مرۆڤی کورد دا.

سەرچاوەکان:

�� ئیتنۆگرافیا و یەکێتی ئێتنیکی کورد      
ن: رەشاد میران

�� کوردستان و کورد 
   ن: عەبدوڵرەحامن قاسملوو

�� ئە حمەدی خانی و ناسیۆنالیزم 
   ن: موراد جوان

�� کورد و کوردستان لە یەکەم 
ئەنسیکلۆپیدیای تورکی   وەرگێرانی: 

ئەحمەد تاقانە    
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کارکردی چاالکی مەدەنی لە

 چوارچێوەی دەسەاڵتە نادیموکراتیکەکان

رەحامن پیرۆتی

پێ بە پێی دەس��ەاڵتە س��ەرەڕۆ و دیکتات��ۆرەکان، ناڕەزایەتی و هەوڵ��دان بۆ گۆڕینی 
دەس��ەاڵتە ناخەڵک��ی و خۆس��ەپێنەکان دەس��تی پێک��ردووە و ش��ێوازی جی��اواز بۆ 
رووبەڕووبوونەوەی ئەو دەس��ەاڵتانە تاقی کراونەتەوە، بەاڵم لە چەند دەیەی رابردوو 
و هاوکات لەگەڵ پێشکەوتن و گەشەس��ەندنی کۆمەڵگاکان، بەکارهێنانی شێوەکانی 
تووندوتی��ژ و پڕ تێچووی خەب��ات ب��ەرەو کەمبوونەوەیە و لە بەرامب��ەردا رووکردنە 
ش��ێوەکانی کەم تێچوو و کاریگەرتری خەباتی جەماوەری و مەدەنی لەهەڵکشاندایە. 
خەبات��ی مەدەنی پێش س��ەقامگیر بوونی دیموکراس��ی و دەس��ەاڵتی دیموکراتیک، 
ش��ێوەیەکی گرینگی رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ پێشێلکارییەکان و لە مەیدان دا بوونی 
خەڵکە بۆ بەدی هێنانی مافەکانیان. دوای گۆڕینی شێوە و پێکهاتەی دەسەاڵتەکانیش 
خ��ۆی لە فۆرمی کۆمەڵگای مەدەنی دەبینێتەوە و دامەزراوە ناحکومییەکان لە بەرگی 
کۆمەڵ��گای مەدەن��ی ئەگەر چاالک بن و رێگ��ەی کارکردنیان پ��ێ بدرێت، دەتوانن 
هۆکارێک بن بۆ کۆنرتۆڵکردنی س��ەرەڕۆیی دەس��ەاڵت و کۆس��پی ب��ەردەم زاڵبوونی 
دەس��ەاڵت بەس��ەر کۆمەڵگادا. بۆیە گرینگە پێکهاتە و فۆرمی ئەو ش��ێوە چاالکییە 
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و چۆنیەت��ی بەڕێوەبردن��ی بنارسێ��ت و 
کار لەس��ەر پەرەپێدان��ی بکرێ��ت. ب��ە 
هەم��وو  س��ەرەڕای  ئەوەیک��ە  تایب��ەت 
ئ��ەو گۆڕانکارییان��ەی لەناوچە و جیهان 
روویانداوە، دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی 
لە ئێ��ران هەروا ل��ە بەرامبەر ش��ەپۆلی 
گۆڕانکارییەکاندا خۆی راگرتووە و شێوازە 
جۆراوجۆرەکان��ی رووبەڕووبوونەوەی ئەو 
دەس��ەاڵتەش لە ٣٨ س��اڵی راب��ردوودا، 
چاکس��ازی  ی��ان  دەس��ەاڵت  گۆڕان��ی 

راستەقینەی لێ نەکەوتووەتەوە.
خەڵکی ئێران و بەتایبەت نەتەوەکانی نێو 
ئەو واڵتە نیشانیانداوە خوازیاری گۆڕان 
و نەهێش��تنی ئ��ەو دەس��ەاڵتەن، بەاڵم 
تا ئێس��تا رۆڵی خەڵک تەنی��ا دەربڕینی 
ناڕەزایەتی ب��ووە بەش��ێوەی پچڕ پچر و 
هێ��زی خەڵک ب��ۆ س��ەرگرتنی گۆڕینی 
نەخراوەتەگەڕ.  دەس��ەاڵت  پێکهات��ەی 
ئ��ەوەش پێویس��تی بەوەی��ە ک��ە هێز و 
توان��ای خەڵک لە رێگ��ەی بەهێزکردنی 
دامەزراوە  و شێوازە مەدەنییەکان رێک 

بخرێت.

چاالکیی مه ده نی
چاالکی��ی مەدەنی بە بناغەی کۆمەڵگای 
ش��ێوە  ئ��ەو  دادەندرێ��ت.  مەدەن��ی 
ب��ە هەم��وو  س��ەردەمییانەی چاالک��ی 
جۆرەکانی تێڕوانی��ن، چاالکی، ناڕەزایەتی 
و فش��ارانە دەگووترێ ک��ە عەقڵییەت و 

هەڵس��وکەوتی مەدەنی یانەیان بەسەردا 
زاڵ��ە. ل��ە چاالکیی مەدەنی دا ش��ێوازی 
رادی��کاڵ و تووندوتی��ژ ب��ۆ چارەس��ەری 
ل��ە  و  ناهێندرێ��ت  ب��ەکار  کێش��ەکان 
رێگەی هێمنانە و ئاشتییانە بۆ گەیشن 
بە ئامانج کەڵک وەردەگیرێت. هەروەها 
ب��اوەڕ هەب��وون ب��ە یەک��رت تەحەم��ول 
کردن و س��ازان و بەکارهێنانی ش��ێوەی 
دانوس��تان و وتووێژ بۆ چارەس��ەرکردنی 
ناکۆکی و کێش��ەکان ل��ە تایبەمتەندییە 

سەرەکییەکانی چاالکی مەدەنی یە.
لە چاالک��ی مەدەنی دا گرینگ��ی زۆر بە 
داهێنان و ئیبت��کاری عەمەل دەدرێت. 
بەو مانایە کە چاالکی مەدەنی شێوەیەکی 
تایبەتی نییە کە پێی بنارسێتەوە و تەنیا 
دەب��ێ ئ��ەو بنەمایان��ەی تێ��دا بێت کە 
ئاماژەی��ان پێدرا. لە رابردووەوە ش��ێوەی 
دەربڕین��ی  گش��تی،  مانگرتن��ی  وەک 
ناڕەزایەت��ی، بەڕێوەبردنی خۆپێش��اندان، 
گردبوون��ەوە و کۆبوون��ەوە وەک ش��ێوە 
باوەکان��ی چاالک��ی مەدەن��ی ن��ارساون. 
هەروەه��ا بەپێ��ی ئ��ەو ش��ێوە چاالکییە 
و  بایکۆتک��ردن  ب��ە  دەتوان��ن  خەڵ��ک 
وەاڵمنەدانەوە بە خواستەکانی دەسەاڵت 
و خاوەن کارەکان، زیان گەیاندن و لەکار 
خس��تنی  بەرژەوەندییەکانی دەسەاڵت، 
چوون��ە ب��ەردەرگای ناوەندەکان��ی بڕیار، 
واژۆ  کۆکردنەوەی  رێگەوبانەکان،  گرتنی 
و هتد بە ئامانج و خواستەکانیان بکەن.

چ��االىك و خه ب��اىت م��ه ده ىن تێڕوانینی 
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ره خنه گران��ه  و ریفۆرمخوازان��ەی هەیە. 
عەقڵییەت��ی چاالک��ی مەدەن��ی ه��ەوڵ 
دەدات کێش��ە و گرفتەکان��ی کۆمەڵگا و 
خواس��تەکان خەڵک و گرووپە سیاس��ی، 
نەتەوەی��ی، ئابووری، کولت��ووری و یەکە 
و  ببینێ��ت  خ��ۆی  وەک  پیش��ەییەکان 
ب��ە روانینی س��ەردەمیان ل��ە چۆنیەتی 
تووش��بوون و س��ەرهەڵدانی کێش��ەکان 

دەکۆڵێتەوە.
ب��ۆ ئەوەیکە چاالکی��ی مەدەنی کاریگەر 
بێ��ت پێویس��تە دام��ەزراوە و رێکخراوە 

مەدەنی یەکان دامبەزرێندرێن.
دامه زراوه  مه ده نییه کان

دام��ەزراوە مەدەنیی��ەکان پێکهێن��ەری 
نەخش��ی  و  مەدەنی��ن  کۆمەڵ��گای 
و  بەهێزک��ردن  ل��ە  س��ەرەکییان 
دام��ەزراوە  هەی��ە.  س��ەقامگیربوونیدا 
سیاسی و کۆمەاڵیەتییە ناحکومییەکان، 
رێکخراوە خۆبه خشەکانی کەرتی تایبەت، 
رێکخراوەکان��ی تایبەت ب��ە دابینکردنی 
نەتەوەی��ی،  رەگ��ەزی،  پێکهات��ە  ماف��ی 
رێکخ��راوە  مەزهەبیی��ەکان،  و  ئایین��ی 
رێکخراوە  و  یەکێت��ی  ژینگەپارێ��زەکان، 
و  فێرک��ردن  بنکەکان��ی  پیش��ەییەکان، 
راهێن��ان و هت��د ل��ە ری��زی دام��ەزراوە 

مەدەنییەکاندا جێ دەگرن.
دامه زراوه  مه ده نییه کان له  رووی ئامانج، 
س��رتاتیژی و ق��ه واره    پێک��ه وه  جیاوازن، 
ب��ەاڵم س��ەرجەمیان دەب��ێ هەڵقواڵوی 
کۆمەڵگا بن و له  الیه ن چاالکان یان خۆی  

دام��ه زراوه   بهێندرێن.  پێ��ک  خه ڵکەوە 
مه ده نییه کان پێویس��تە سەربەخۆ بن و 
نابێ لەژێر کاریگەری دەسەاڵتی سیاسی، 
بازار، ئایین یان گرووپی هاوش��ێوە دابن 
و دەب��ێ تێكه اڵوی��ی پتەوی��ان له گ��ه ل 
كۆمه اڵىن خه ڵکدا هەبێ و بۆ پاراس��تنی 
س��ەربەخۆیی خۆیان له  رووی داراییه وه 
و  دامەزراوەی��ی  پ��ڕۆژەی  ب��ە  پش��ت 
هاوکاری بێ بەرامبەری خەڵک ببەسن. 
دام��ەزراوە مه ده نیی��ەکان ده بێ خاوه ن 
روانگ��ه ی رێفۆرمخوازان��ە ب��ن و ه��ەوڵ 
بدەن کۆسپه کانی  به رده م  گەشەسەندنی 
کۆمەڵگا و س��ەقامگیربوونی دیموکراسی 
یان خواستە پیشەیی و رێکخراوەییەکان 
الواز بکەن و بەرنامەیان بۆ چاکس��ازی و 

گەیشن بە ئامانجەکانیان هەبێت.
ئەرکی دامەزراوە مەدەنییەکان بەتایبەت 
ئەوانەیک��ە لە ب��واری س��ەقامگیربوونی 
مافەکانی مرۆڤ و پرس��ە سیاسییەکاندا 
کار دەک��ەن، ئەوەی��ە ک��ە کار لەس��ەر 
خەڵ��ک  توان��ای  و  هێ��ز  رێکخس��تنی 
ب��کات و ب��ه  پش��تيوانی خەڵ��ک دژى 
سەرکوت و س��ەرەڕۆییەکانی حکومەت 
بوەس��تنەوە. دام��ەزراوە مەدەنیی��ەکان 
هەروەها دەتوانن نەخش��ی به هێزیان  له  
ده س��ته به رکردنی خزمه ت گوزار ییه کان 
و پاراستنی به رژه وه ندی  گشتی یان چین 

و توێژ و گرووپەکاندا هەبێت. 
دام��ەزراوە مەدەنیی��ەکان ئەگ��ەر وەک 
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ئامانج��ە  ب��ە  گەیش��ن  کەرەس��تەی 
تایبەتیی��ەکان ب��ەکار بهێندرێن، کارایی 
توان��ای  و  دەدەن  لەدەس��ت  خۆی��ان 
ئەوەیان نابێت پێش بە س��ەرەڕۆییەکان 
و پێشێلکردنی مافە گشتییەکان بگرن. 

کۆمه ڵگای مه ده نی
فەلسەفەی  و  کۆمەڵناس��ی  ش��ارەزایانی 
ش��وێنی  و  کات  لەس��ەر  سیاس��ی 
س��ەرهەڵدانی دامەزراوە مەدەنییەکان و 
کۆمەڵ��گای مەدەنی بۆچوونی جیاوازیان 
هەی��ە. زۆر بیرمەن��دی رۆژئاوایی وەک 
توماس هابز، جان الک، هێگڵ، مارکس، 
ئالکسی دۆتۆکویل و هه روه ها الیه نگرانی 
بیرۆکه ی پۆس��ت مۆدێڕن باس��یان لەو 

بابەتە کردووە.
بەش��ێک لەوان مێژووی س��ەرهەڵدانی 
کۆمەڵ��گای مەدەنی بۆ پێ��ش پێکهاتنی 
ئەو  دەگێڕنەوە. الیەنگرانی  دەوڵەتەکان 
بۆچوونە کە زیاتر کۆمەڵناس و فیلسوفە 
بیرۆک��ەی  الیەنگ��ری  سیاس��ییەکانی 
گرێبەس��تی کۆمەاڵیەتین، پێیانوایە بەر 
ل��ە پێکهاتن��ی دەوڵەت، خه ل��ک خۆی 
ب��ه  دامه زراندن��ی ڕێکخ��راوه  و گرووپ 
گش��تی  به رژه وه ن��دی  ل��ه   داکۆکیی��ان 
کردووە. بەشێکیش سه ره تا ی پێکهێنانی 
دامه زراوه  مەدەنیی��ەکان بۆ یونانی کۆن 
دەگێڕن��ەوە و ب��اس ل��ه وه  ده ک��ه ن ک��ە 
ئه ره س��توو، فیلس��وفی  یونان��ی بۆ جاری 

یه که م بە ناونیش��انی »دەوڵەت ش��ار« 
پێناسەی کۆمه ڵگای مه ده نی کردووە .

سەرەڕای ئەو مێژووە، کۆمه ڵگای مه ده نی 
س��ەردەمیانەدادەندرێت  چەمکێکی  بە 
ش��ەڕ  دوای  جیهان��ی  بەرهەم��ی  ک��ە 
رۆژئاوای��ە.  مەزنەکان��ی  شۆڕش��ە  و 
پێکهاتنی گه وره  ش��اره کان ک��ە هاوکات 
پیشەس��ازی،  گه ش��ه ی  له گ��ه ڵ  ب��وو 
ب��ۆ پێکهێنان��ی ئەنجوومەن  دەرفەتیان 
بازن��ەی  ل��ە دەرەوەی  و رێکخ��راوەکان 
گۆڕانکارییانە  رەخس��اند.ئەو  دەسەاڵت 
هاوکات کاریگەرییان لەس��ەر ش��ێوەی 
بیرکردنەوە و هەڵوێستی خەڵکیش دانا. 
خەڵک لەگەڵ زاڵبوون بەس��ەر کۆس��پە 
دەس��ەاڵتی  نەریتییەکان،جیاکردنەوەی 
بەدواداچوون��ی  و  دی��ن  ل��ە  سیاس��ی 
مافەکانیان ئاشنابوون. ئەو ئاشنایەتییە 
ب��ووە ه��ۆی ئەوەیکە خەڵ��ک خۆیان بە 
خاوەنی دیاریکردنی چارەنووس و شێوەی 
ژیانی��ان بزانن و رەوای��ی دەوڵەتەکان لە 
جیهان��ی نوێ له  چوارچێ��وه ی رازیبوون 
و دەنگی خەڵک پێناس��ه  ک��را. هەروەها 
خورافەپەرەس��تی گۆڕەپانی کێبەرکێی بۆ 
واقع بینی و عەقاڵنییەت جیهێش��ت و 
دین له  جیهانی ده س��ه اڵتی بێ سنوورەوە 
لە بازنەی باوەڕی تاکەکەسی بەرتەسک 
کرایەوە. دوای ئ��ەو رەوتە، بۆ یەکەمجار 
بزووتنەوەی س��ۆلیدارێتی یان هاوپشتی 
لەگەڵ  رووبەڕووبوون��ەوە  بۆ  لەهس��تان 
دەسەاڵتی تاک حیزبی ئەو واڵتە کەڵکی 
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لە چەمکی کۆمەڵگای مەدەنی وەرگرت. 
ئ��ەو چەمکە بووە ش��ێوازێکی  سیاس��ی 
نوێ بۆ گۆڕینی دەسەاڵتە دیکتاتۆرەکان 
بەرتەس��ککردنەوەی  هەروەه��ا  و 

دەسەاڵتەکانی حکومەت.
لەنێوان پێناس��ەی نەریت��ی و مۆدێڕنی 
کۆمەڵ��گای مەدەنی دا جی��اوازی هەیە. 
ئ��ەو جیاوازییە پەیوەندی ب��ە کارکردی 
کۆمەڵگای مەدەنی هەیە. لە پێناس��ەی 
مۆدێڕن��دا کارکردێک��ی تازە بە نەخش��ی 
ئەویش  زیادک��راوە،  مەدەنی  کۆمەڵگای 
داکۆکیکردن��ە لە ماف��ی هاوواڵتی بوون 
ل��ە  و بەه��ا ئینس��انییەکان. هەروەه��ا 
واڵتانی نادیموکراتیکدا باری سیاس��ی و 
هاوڕێیەتی کردنی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتی 
پێ��دراوە.  خوازەکان��ی  دیموکراس��ی  و 
بەو پێیە دەکرێ بەش��ێوەیەکی گش��تی 
کۆمه ڵگای مه ده نی به س��ەر دوو به ش��ی 
سیاس��ی و ن��ا سیاس��ی داب��ه ش بکرێ.  
هەرچەن��دە نەخ��ش و کارکردنی حیزبە 
سیاسییەکان و دامەزراوە مەدەنییەکان 
جیاوازە، بەاڵم به شی سیاسی  ته واوی ئەو 
رێکخراو و پارتە سیاس��ییانە دەگرێتەوە 
که لە بەرامبەر س��ەرەڕۆیی دەس��ەاڵت 
دەوەس��تنەوە و نەخش��ی ئۆپۆزس��یۆنی 
دەگێ��ڕن.  س��ەرەڕۆکان  دەس��ەاڵتە 
سیاسییەکەش��ی  ن��ا  بەش��ی  هەروەه��ا 
چاالکی دامەزراوە پیش��ەیی، کولتووری، 
کۆمەاڵیەتی و ژینگەییە ناحکومییەکان 

لە خۆ دەگرێت.

کۆمه ڵگای مه ده نی په یوه ندی نەبڕاوەی 
جێگیربوون��ی  و  هاتنەس��ەرکار  ب��ه 
دەس��ەاڵتی دێموکراتی��ک هەیە و وه ک 
بنه مایه کی سه قامگیربوونی دێموکراسی 
دانی پێ دان��راوه . کۆمەڵگای مەدەنی لە 
کەشێکدا گەشە دەکات و جێ دەگرێت 
کە بایەخ بە ئازادى و یه كساىن، مافەکانی 
مرۆڤ بدرێت و یاسا جێبەجێ بکرێت. 
هەروەها دەس��ەاڵتەکان لێ��ک جیا بن و 
ئاسایشی کاری رێکخراوەیی دابین بکرێ 

و راگەیاندنی ئازاد و سەربەخۆ هەبێ.
لە کۆمەڵگای مەدەنی دا گرینگی زۆر بە 
مرۆڤ دۆس��تی و پێگەیاندنی هاوواڵتی 
بەرپرس و خوڵقاندنی هەس��تی هاوکاری 
ل��ه  نێ��وان خەڵ��ک دا دەدرێ��ت. ل��ەو 
چوارچێ��وەدا هەوڵ دەدرێ��ت تاکەکانی 
کۆمەڵگاوا رابهێندرێن لەبەر بەرژەوەندی 
گش��تی بۆ خوڵقاندنی داهاتووێکی باشرت 

هەڵوێست بگرن.
هاوکات هەن��دێ هۆکار دەبنە کۆس��پی 
ب��ەردەم پێکهات��ن و س��ەقامگیر بوونی 
کۆمەڵگای مەدەنی کە سەرەکی ترینیان 
نادیموکراتیک،  دەس��ەاڵتی  ل��ە  بریتین 
زاڵ نەبوونی یاس��ا،  بەس��تێنە کولتووری 
کۆمەڵ��گا  کۆمەاڵیەتییەکان��ی  و 
ئایین  تێکەاڵوبوونی  پێشنەکەوتووەکان، 
هەروەهاگەش��ە  و  سیاس��ەت  لەگ��ەڵ 

نەکردنی ئابووری پیشەسازی.
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بزووتن���������ەوەی مەدەنی لە رۆژهەاڵتی 

کوردستان
کۆمەڵ��گای  پێ��درا،  ئام��اژەی  وەک 
دەس��ەاڵتە  ل��ە چوارچێ��وەی  مەدەن��ی 
و  پێناس��ەکراوە  دا  دیموکراتیک��ەکان 
لەکەشێک دا نەخشی خۆی دەبینێتەوە 
کە یاس��ا رێگەی پێ بدات و ئەمنییەتی 
چاالکیی��ە مەدەنیی��ەکان پارێ��زراو بێ، 
ب��ەاڵم ئ��ەوە ب��ەو مانای��ە نیی��ە ک��ە لە 
چوارچێوەی دەسەاڵتە دیکتاتۆرییەکاندا، 
رەوت��ی مەدەن��ی چاوەڕێ��ی گۆڕانکاریی 
ریش��ەیی لە پێکهاتەی دەسەاڵت بێت، 
بەڵک��وو بەپێچەوانە. بەهۆی ئەوەیکە لە 
چوارچێوەی دەسەاڵتە نادیموکراتیکەکان 
کاری  ب��ە  دەرف��ەت  النیکەم��ی  دا 
چوارچێوەکان��ی  دەرەوەی  ل��ە  سیاس��ی 
دەس��ەاڵت دەدرێ��ت، ئ��ەو رەوتە خۆی 
لە ناوەڕۆک��ی بزووتن��ەوەی گۆڕانخواز و 
ناڕەزایەتییەکان��دا دەبینێت��ەوە و هێزی 
خەڵک بۆ رووبەڕووبوونەوەی سەرەڕۆیی 
و پێش��ێلکارییەکانی دەس��ەاڵت وەگەڕ 

دەخات.
پرس��یارێکی جیدی کە لەبارەی چاالکی 
مەدەنی لە ئێران لە ئارادایە ئەوەیە کە لە 
کاتێک دا لە ئێران بەپێی یاسا چاالکییە 
مەدەنیی��ەکان بەرتەس��ک کراونەت��ەوە 
کۆم��اری  س��ه رەڕۆی  ده س��ه اڵتی  و 
ئیسالمی جیاوازی بیروبۆچوونی سیاسی 
تەحەم��ول ناکات، رەخنەگر و نەیاران بە 

تووندترین ش��ێوە س��ەرکوت دەکات و 
دەرفەت بۆ دەربڕینی بیروبۆچوونی ئازاد 
و بەڕێوەبردن��ی ناڕازایەت��ی جەم��اوەری 
نادات، چاالکان��ی مەدەنی چۆن دەتوانن 
کار بک��ەن وچاالکیی مەدەن��ی پەرە پێ 
ب��دەن و کاریگەری��ان لەس��ەر کۆمەلگا 

هەبێ ؟
ئ��ەو پرس��یارانە هەم لەنێو بەش��ێک لە 
خەڵ��ک و هەمیش لەنێو رەوت و الیەنە 
سیاس��ییەکانی دەرەوەی واڵت��دا هەیە. 
وەاڵم��ی ئ��ەو پرس��یارە پەیوەن��دی بەو 
جیاوازییە جەوهەرییە هەیە کە لەنێوان 
ش��وناس و کارکردی چاالکی مەدەنی لە 
نادیموکراتیکدا  واڵتانی دیموکراتی��ک و 
هەیە. ئەوەیک��ە لە واڵتانی دیموکراتیک 
کۆمەڵ��گای  چاالکییەکان��ی  بەن��اوی 
مەدەنی بۆ پێشگرتن لە الدانی دەسەاڵت 
لە بەرژەوەندییە گش��تییەکان دەکرێت 
جی��اوازی زۆری لەگ��ەڵ ئ��ەو چاالکی و 
رەوت��ە مەدەنییانە هەیە ک��ە لە واڵتانی 
نادیموکراتیک��دا ب��ۆ رووبەڕووبوونەوەی 
س��ەرەڕۆیی دەس��ەاڵت و هەوڵ��دان بۆ 
گۆڕین��ی پێکهاتەی دەس��ەاڵت ئەنجام 
دەدرێ��ن. جگە ل��ە ش��ێواز و تێڕوانینی 
مەدەنییانە بۆ گەیش��ن بە ئامانجەکان، 
تەنی��ا خاڵ��ی هاوب��ەش ک��ە چاالکیی��ە 
مەدەنیی��ەکان لە واڵتان��ی دیموکراتی و 
نادیموکراتی��ک پێک��ەوە گ��رێ دەدات، 
دابینکردنی  ب��ۆ  هاوبەش��یانە  ئامانج��ی 
مافی پێکهات��ە جیاوازەکان و پاراس��تنی 
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بەرژەوەندیی��ە گش��تییەکان. لە واڵتانی 
نادیموکراتیکدا رەوتی مەدەنی نەخش��ی 
کۆس��پ لەب��ەردەم پێش��ێلکاری م��اف 
پێکهات��ە  و  م��رۆڤ  ئازادییەکان��ی  و 
جیاوازەکانی کۆمەڵگا دەگێڕێت، خەڵک 
ئ��اگادار دەکاتەوە  پێش��ێلکارییەکان  لە 
و پ��ەرە بە بەها ئینس��انییەکان دەدات. 
هەروەها هەوڵ دەدات کۆمەاڵنی خەڵک 
ل��ە بەرامب��ەر دابینبوون��ی مافەکانی��ان 
و  بک��ەن  بەرپرس��یارێتی  ب��ە  هەس��ت 
خۆی��ان ل��ە رەوت��ی گۆڕانکاریی��ەکان و 
ناڕەزایەتییەکان دا ببیننەوە و لەو رێگەوە 

پاشەکشە بە دەسەاڵت بکەن. 
هەرچەن��دە ل��ە یاس��ای ئێ��ران رێگ��ە 
ب��ە پێکهێنان��ی دام��ەزراوەی مەدەن��ی 
دەس��ەاڵت  و  ن��ەدراوە  راس��تەقینە 
دەرەوەی  چاالکییەکان��ی  دژی 
چوارچێ��وەی خۆیەت��ی و هێ��زە ئەمن��ی 
زۆر  گووش��اری  ئیتالعاتییەکانی��ش  و 
دەخەنە س��ەر چاالکان��ی مەدەنی، بەاڵم 
لەو دۆخەش��دا بزووتنەوەیەکی مەدەنی 
ل��ە ئێ��ران و بەتایب��ەت ل��ە رۆژهەاڵتی 
کوردس��تان پێکهات��ووە ک��ە رۆژ بە رۆژ 
پەرە دەگرێت. ئەو بزووتنەوەیە لە ش��ار 
کوردس��تان  رۆژهەاڵت��ی  گوندەکان��ی  و 
نیش��ان  خ��ۆی  جی��اواز  ش��ێوازی  ب��ە 
دەدات و بەپێ��ی دەرفەت��ەکان ه��ەوڵ 
دەدات مافەکانی��ان زیات��ر ب��ە کۆمەڵگا 
بناس��ێنێ و دەرفەتی بەش��داری خەڵک 
سیاس��ی،  جۆراوج��ۆرە  چاالکیی��ە  ل��ە 

ژینگەییەکان  و  کۆمەاڵیەتی  کولتووری، 
بڕەخس��ێنێت. ئ��ەو بزووتنەوە ل��ە بوارە 
گ��ەورەی  دەس��تکەوتی  جیاوازەکان��دا 
بەتایب��ەت  بزووتن��ەوە  ئ��ەو  هەب��ووە. 
درێژم��اوەی  دووربوون��ەوەی  دوای 
هێ��زە سیاس��ییەکان لەناوخ��ۆی واڵت، 
کاریگ��ەری  سیاس��ییەوە  رووی  ل��ە 
زۆری لەس��ەر ئاستی وش��یاری سیاسی 
خواس��تە  هێنانەبەرباس��ی  و  خەڵ��ک 
هەب��ووە.  خەڵ��ک  نەتەوەییەکان��ی 
لەالیەن  ئەو خواستانە  هێنانەبەرباس��ی 
چاالکان و رەوتی مەدەن��ی ناوخۆ ئەگەر 
تەنان��ەت لە چوارچێوەی یاس��ا و رێس��ا 
رێگەپێدراوەکانیش بێ، گرینگه چوونکە 
دەسەاڵت لە ٣٨ ساڵی رابردوو هەوڵیداوە 
پرس��ی سیاس��ی و نەتەوەیی کورد تەنیا 
ل��ە چوارچێ��وەی خواس��تی حیزب��ەکان 
کاتەوە. چاالکان��ی مەدەنی  بەرتەس��ک 
دەرفەتەکانیان قۆستووەتەوە بۆ ئەوەیکە 
دوو پەیامی سیاس��ی بە دەسەاڵتدارانی 
تاران بگەیێنن، یەک��ەم ئەوەیکە لەگەڵ 
گۆڕان و چاکس��ازی دەس��ەاڵتی سیاسی 
ناوەن��دن و دووەمی��ش ئەوەیک��ە بەدی 
هێنان��ی مافەکان��ی ک��ورد و نەتەوەکانی 
دیکەی ئێران، خواستی کۆمەاڵنی خەڵکە. 
ل��ە بوارەکان��ی کۆمەاڵیەت��ی، کولتووری 
گ��ەورەی  دەس��تکەوتی  ژینگەیی��ش  و 
رەوتی مەدەن��ی رۆژهەاڵتی کوردس��تان 
بەرچ��اوە. ئ��ەو رەوت��ە ل��ە بانگەش��ەی 
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بەگژداچوون��ەوەی  م��رۆڤ،  مافەکان��ی 
بەڕێوەبردنی  نابەرابەرییە رەگەزییەکان، 
خول��ی فێرکردن��ی زم��ان و ئەدەبیات��ی 
ک��وردی تاوەکوو چاالکییە هونەرییەکان 
ش��کاندنی  وەک  ژینگەی��ی  چاالک��ی  و 
چەکەکانی راوکردن، کوژاندنەوەی ئاوری 
دارستانەکان و خاوێن کردنەوەی ژینگە 
نەخشی سەرەکی دەگێڕێت و کاریگەری 
لەس��ەر خەڵ��ک دان��اوە. یەکێ��ک ل��ە 
خاڵ��ە ئەرێنییەکان��ی چاالک��ی مەدەنی 
چاالکیی��ە  بەڕێوەبەران��ی  ک��ە  ئەوەی��ە 
مەدەنیی��ەکان بە ئیبتکار و خەالقییەتی 
خۆیان چاالکیی��ەکان بەڕێوە ببەن، بۆیە 
پێش��گرتن لێی بۆ دەس��ەاڵت ئاستەمرت 
دەبێت. رێژیم لە زۆر حاڵەتدا توانیویەتی 
بە بەکارهێنانی مەنتقی هێز و سەرکوت، 
پاشەکشە بە رەوتی مەدەنی بکات بەاڵم 
پاشەکش��ەکە کات��ی ب��ووە و نەیتوانیوە 
ل��ە مەیدان بەدەری ب��کات. بە تایبەت 
ئەوەیک��ە بەه��ۆی چاالک��ی هێزەکان��ی 
ئۆپۆزس��یۆن، دام��ەزراوە مەدەنییەکان، 
میدی��ای ئ��ازاد، بەرزبوون��ەوەی رێژەی 
خەڵک��ی خوێن��دەوار و الو خەڵ��ک رۆژ 
بە رۆژ زیات��ر لەگ��ەڵ فەرهەنگی ژیانی 
س��ەردەم ئاش��نا دەبن و ئ��ەوەش مەیل 
و کاریگەریی��ان ب��ۆ گۆڕان��کاری زیات��ر 

دەکات.

سەرچاوەکان:

هێزیک��ی  مەدەن��ی  ١-کۆمەڵ��گای 
میه��ن  دام��ەزراوەی  /نوس��ینی  ن��وێ 
،وەرگیرانی:کۆس��ار فەتاح��ی –چاپی یەکەم 
دەزگای توێژینەوەوباڵوکردنەوەی موکریانی 

٢006هەولێر.
٢-فەلس��ەفە ،ئازادی ،کۆمەلگای مەدەنی / 
نوس��ین ووەرگیران :یاس��ین عومەر –چاپی 
یەکەم خانەی چاپ وپەخش��ی رێنام سالی 

٢006 سلیامنی.
چییە؟)کورت��ە  مەدەن��ی  ٣-کۆمەل��ی 
مێژوو،واتاوچۆنیەتی بەکارهێنانی لە واڵتانی 
جیهاندا(کۆ کردەنەوە وریکخس��تنی :مریم 
پیر نەزەر/وەرگیرانی :یاس��ین عومەر چاپی 

یەکەم ٢00٣سلیامنی.
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رێکەوتننامەی الجزایر و
دەرەنجامەکانی

عومەر باڵەکی 

لەمێ��ژووی  هەرنەتەوەی��ەك دا زۆرن ئ��ەو ڕووداوان��ەی ك��ە بوونەت��ە مادەتاریخ و 
چارەنووس��ی ئەونەتەوەیان لە گەردوونەی زەمان دا بەش��ێوەیەكی نەخوازراو گۆریوە 
مێ��ژووی پڕلەه��ەوراز ونش��ێوی نەت��ەوەی كوردیش بێ ب��ەری نیە ل��ەو ڕۆژانە كە 
خوڵقێنەری كارەس��اتی گەورە بوون بە شێوەیەك كە كاریگەریان بۆ ساڵیانیكی دور و 
درێژلەسەرچارەنووسی كوردلەدوای خۆیان بەجێ هێشتووە.یەكێك لەو ڕووداوانە كە 
چارەنووس��ی بەشێك لەنەتەوەی كوردی لە باشووری كوردستان بە ئاقارێكی دیكەدا 
بردوتەنانەت كاریگەری سلبی لەس��ەرپارچەكانی دیكەی كوردستانیش دانا, ڕۆژی 
6مارس��ی ١٩٧٥بوو.كەلەوڕۆژەدا رێككەوتنە ش��ومەكەی نێوان شای ئێران و سەدام 
حوسێن مۆركرا. ش��ای ئێران هەتا ئەو كات خۆی بە دۆستی كورد دادەنا وپشتوانیی 
لەشۆرش��ەكەی دەكرد بەاڵم لەبەرامبەرب��ڕە خاكێك)ئەرزێك(وئیمتیازێكدا پش��تی 
كورد وشۆرش��ەكەی چۆڵ كرد و سەدام حوس��ێن و حیزبەكەی )بەعس(كەخۆی بە 
نوینگەونوێنەری ناسیۆنالیزمی عەرەب دادەنابۆلەنێوبردنی جواڵنەوەی كورد دەستی 

لەخاكی عەرەب هەڵگرت.
١� كێش��ەی ش��ەتی عەرەب كێش��ەیەكە تەمەن��ی دەگاتە نزیكەی بە٤00س��اڵ واتە 
دەگەڕێتەوە بۆس��ەردەمی ئیمپراتۆریەت��ی عوس��امنی)١6٣٩(كە پەیامنێك لە نێوان 
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دەوڵەت��ی عوس��امنی و پاش��ای ئێران��دا 
مۆركراكەب��ە پەیامنی زەه��او بەناوبانگە.
س��اڵی١٩٧٥بەچەندین  كەهەت��ا 
ڕێككەوتنی دیكە لە س��ەر ئەوكێش��ەیە 
لەنێوان دەس��ەاڵتدارانی عێراق و تاراندا 
بەسرتاوە بەاڵم نەگەیشتۆتە ئەنجامێكی 

سەقامگیر.
ل��ە  عەرەب��ی  ش��ەتی  كێش��ەی   �٢
٧٤�٧٥راس��تەوخۆكاریگەریی  ساڵەكانی 
و  ك��ورد  هەبووەلەسەركێش��ەی 

شۆرشەکەی لە باشووری کوردستان .
٣� ل��ەدوای ه��ەر ڕێككەوتنێك لە نێوان 
دەوڵەتەكانی حاكم بەسەر ئێران وعێراق 
لەسەر كێشەی شەتی عەرەبی چەندین 
رووداوی دیك��ەش ل��ەو ناوچەی��ەدا بە 

دوای خۆی دا هێناوە.
ئاڵوگۆڕی دەس��ەاڵتەكان، ش��ەڕی  وەك 
نێوان ئێران و عێ��راق، پاكتاوی رەگەزی 
ك��ورد، كەڵك وەرگرتن لە چەكی قەدەغە 

كراوی كیمیاوی........
٤� ك��ە چ��او ب��ە مەتن��ی ه��ەر كام ل��ەو 
رێكەتنامانەداک��ە لە مێژووی کێش��ەی 
ش��ەتی عەربی لە نیوان عی��راق وئیران 
ئیمزا کراوە دەخش��ێنین مادەیەك هەیە 
كە باس لە سنووری نێوان ئێران وعێراق  
ئ��ەو س��نوورە  دەكات كەبەش��ی زۆری 
خاک��ی کوردس��تانە ولە هی��چ بوارێكەوە 
وێك چوون وپێوەندی بەكێشەی شەتی 

عەرەبی یەوە نیە.

شەتی عەرەب: 

ش��ەتی ع��ەرەب ی��ا ڕووب��اری ئەروەند 
)ارون��درود( ن��اوی ڕووبارێكە كەلە پێك 
ڕووب��اری  بوون��ی  وتێك��ەاڵو  گەیش��ن 
وف��ورات(  )دیجلە  وفرەه��ات  دەچەڵ��ە 
كەل��ە نزیك »قرن��ە«ی ق��ەراغ لێواری 
كەنداوی فارس پێ��ك دێ. درێژی ئەو 
ڕووبارە ١٥٧كیلۆمەترە وپانتایی لە نێوان 
٤٥0هەتا ١٢00 میرتە. هەروەها لەو شوێنە 
ك��ە دەچەڵە وفرەهات یەك��رت دەگرنەوە 
بەشێك لە ڕووباری«كاروون« دەڕێژێتە 
پاڵی��ان. لە س��ەدەكانی كۆن��دا ڕووباری 
ئەروەند یا ش��ەتی عەرەبی بوونی نەبووە 
و هەركام لە ڕووبارەكان بە جیا ڕژاونەتە 
كەن��داوی فارس��ەوە، ب��ەاڵم ب��ە تێپ��ەڕ 
بوون��ی زەمان قوڕولیتەی ئ��ەو ڕووبارانە 
لێوارەكانی كەنداوی فارس��ی بەرەودواوە 
هێناوە وشەتی عەرەبی دروست كردووە.

ش��ەتی عەرەبی لە ڕێگای داالن یا زاركی 
»فاو«وە دڕژێتە نێو كەنداوی فارس��ەوە، 
ش��ەتی ع��ەرەب یەكێ��ك ل��ە پانرتی��ن 
ڕووبارەكان��ی جیهانە كەبۆكەش��تی وانی 
دەبێ هەتا بەرەو باش��وور شۆڕ دەبێتەوە 
پانرت وقوڵرت دەبێ. بۆ وێنە مەودای نێوان 
بەرسەوزاركی كەنداوی فارس ١٢00میرت 
و زۆرجار بەهۆی )مەد(هەڵكشانی ئاوەكە 
دەگاتە١٣00میرتوئ��ەوە ل��ە حاڵێك دایە 
كە پانایی ڕووبارەكە ل��ە باكووری بەرسە 

ونزیك«قرنە«ناگاتە٤٥0میرت.
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قوواڵیی ئەو ش��ەتە ب��ە تایبەتی لە كاتی 
هەڵكشان و داكشان دا)جزرومد(ئاوەكە 
كەم وزی��اد دەكات بەو مانای��ە ١٥هەتا 
٣٥میرتوزۆر جاران هەتا٤٥میرتجیاوازی 
قوواڵی��ی هەیە. ه��ەر ئەو ه��ۆكارە بۆتە 
ه��ۆی ئەوە ك��ە دەتوانرێ كەش��تی وانی 

تێدا بكرێ.
ش��ەتی عەرەب��ی لەب��ەر ئەوە ل��ە نێوان 
س��نووری ئێ��ران � عێ��راق هەڵكەوتووە 
وەك ڕووبارێكی نێونەتەوەیی بە ژماردێ. 
ه��ەر بۆیە پێویس��تە یاس��او ریس��اكانی 
بس��ەپێرنێ  بەس��ەریدا  نێونەتەوەی��ی 
ودەبێ ئەس��ڵی پێك��ەوە ژی��ان و نیەت 
پاكی و ڕەچاو بكرێ وەك یەك س��وود لە 
كەش��تییەوانی و هەم��وو بەرهەمەكانی 
ت��ری ئ��ەو ڕووب��ارە وەربگی��رێ وخەتی 
تالوگ)خ��ط القعر( جێ��گای ڕەزامەندی 

هەر دووالبێ.
ب��ەاڵم زیات��ر لە س��ەد س��اڵە ل��ە نێوان 
دەوڵەت��ی ئێ��ران و دەوڵەت��ی عێراق كە 
پێش��رت بەش��ێك بووە لە ئیمپراتۆریەتی 
عوسامنی كێشەوگرژی هەیە. لە الیەك 
عێ��راق خۆی بە خاوەنی ش��ەتی عەرەبی 
دەزانی و لە الیەكی ترەوە ئێرانیش خۆی 
بە خاوەنی ئەگەر هەمووشی نەبێ بەشێك 
لە شەتی عەرەبی دەزانێ . بۆ سەملاندنی 
ئەو مافە هەركامیان پەنا بۆ زۆر كەرەسە 
دەبن و تەنانەت ئەگەر ئەو كەرەس��ەیە 
قەاڵچۆكردن��ی نەتەوەیەكی��ش بێ وەك 
نەت��ەوەی ك��ورد، كە عێراق دەس��تی لە 

خاوەن دارێتی بەشێکی بەرچاوی شەتی 
عەرەبی هەڵگرت وئێران بووبە خاوەنی و 
ئێرانیش لە بەرامبەردا س��نووری لەسەر 
كوردەكان داخست و بە تەنیا جێ هێشن 

هەتا ئەنفال وكیمیاباران بكرێن.
س��ەر  ل��ە  وعێ��راق  ئێ��ران  كێش��ەی 
خاوەندارێتی شەتی عەرەب دەگەڕێتەوە 
بۆ ساڵی ١٢٥٣ه. ق بەرامبەربە ١٨٣٧م. 
عەل��ی ڕەزا پاش��ا وال��ی ئەوكات��ی بەغدا 
هێرش��ی ب��ردە س��ەر خ��ورەم ش��اروئەو 
هەاڵس��یانی  چونكە  داگیركرد.  ش��ارەی 
ئاوری ش��ەرێكی ن��وێ لە نێ��وان ئێران 
وعوس��امنی بە ئاش��كرا خ��ۆی دەنواند. 
دەوڵەتەكانی ڕووس و ئینگلیس كەوتنە 
نێوان ئێران وعوس��امنی ولە ئاكامی ئەو 
نێو بژیدا لە س��اڵی ١٢٥٩ه.ق . بەرامبەر 
١٨٤٢م كۆمیس��یۆنێك لە ئ��ەرزەرۆم بە 
بەش��داری نوێنەرانی هەر چوار دەوڵەت 
پێك هات و سەرئەنجام لە جامدی الثانی 
١٨٤٧م  ٣١ی  ب��ە  بەرامب��ەر  ١٢6٣ه.ق 
ڕێككەوتننام��ەی ٩ماددەی ئەرزەرۆم لە 

الیەن هەر چوار دەوڵەتەوە ئیمزا كرا.
 دەوڵەت��ی ئەوكاتی ئێران بە هێندێك هۆ 
خ��ۆی لە ئیم��زا كردنی ئ��ەو ڕێككەوتن 
نامەی��ە دەب��وارد ، بەاڵم لە ژێر فش��اری 
ڕووس و ئینگلی��س دا دەوڵەت��ی ئێران 
ناچاركرا بە وەزیرموختاری خۆی بسپێرێ 
)١٨٤٧م( ١٢6٤ه.ق كەلە پاریس بۆ تاران 
لە«اسالمبول«ئەس��نادی  دەگەڕای��ەوە 
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ڕێككەوتننامەكە ئاڵوگۆڕبكا ، بەاڵم وەزیر 
موختاری ئێ��ران )می��رزا محەمەد علی 
خ��ان( بێجگە لە گۆڕینەوەی ئەس��نادی 
ڕێككەوتن نامەكە ، تێبینی یەكی قەبووڵ 
كرد كەلە شی كردنەوەی ڕێككەوتننامەكە 
دا ب��ە قازانج��ی عوس��امنی ب��وو. بەاڵم 
دەوڵەت��ی ئێران ڕەدی كردارەكەی وەزیر 
كردوهەمووڕێككەوتننەكەی  موخت��اری 
كێش��ەو  دوای  ڕاگەیان��د.  بات��ڵ  ب��ە 
هەرایەك��ی زۆر س��ەرئەنجام ل��ە س��اڵی 
١٣٢٩ه.ق )٢١ی دیس��امری ١٩١١(ل��ە 
نێ��وان ه��ەردوو دەوڵ��ەت قەراردادێك 
ئیمزا كرا كەبۆ حەل��ی گیروگرفتەكانیان 
كۆمس��یۆنێك بە ه��ەر دووال پێك بێنن 
و ئەگ��ەر لە ماوەی 6مانگ دا نەیانتوانی 
كێشە س��نوورییەكانی خۆیان چارەسەر 
بكەن، كێش��ەكە بەرنە ب��ەردەم دیوانی 
دادوەری��ی الهە . ئەو كۆمیس��یۆنە پێك 
ه��ات ب��ەاڵم عوس��امنییەكان دووب��ارە 
پشتیان بە نوورساوەكەی میرزا محەمەد 
عەل��ی خان��ەوە بەس��تەوە. ئەگەرچی لە 
بەڵێ��ن نام��ەی س��اڵی ١٩١١ی تاران��دا 
دیاری كرابوو كە وتووێژی الیەنەكان لە 
اسالمبول ئیدامەی هەبێ ، بەاڵم لە ٢١ی 
ژوئی��ەی ١٩١٣ ڕێككەوتنێك ل��ە نێوان 
وەزی��ری دەرەوەی ئینگلیس و نوێنەری 
عوس��امنی دا لەسەر كێش��ەی سنووری 
ئێران و عوس��امنی لە لەن��دەن ئیمزا كرا 
و ئەو ڕێككەوتنە بۆ بریتانیا وەك بەردی 

بناغ��ەی كردارێك بوو كەل��ە الیەن ئەو 
دەوڵەتەوە بۆ دیاری كردنی سنوور ١٩١٤ 

پێرەوی كرد.

درێژەی كێشەكان دوای سەربە خۆیی 

عێراق

دوای ش��ەڕی یەكەم��ی جیهان��ی خاكی 
ئیمپرات��ۆری عوس��امنی داب��ەش ك��راو 
ڕووپ��ەری  لەس��ەر  ئ��ەوڕۆی  عێراق��ی 
خەریتەی سیاس��ی دونیا هەت��ا ئاراوە و 
لەالیەن جامعەی مللەوە خرایە ژێر سەر 

پەرشتیی بریتانیا.
بریتانیی��ەكان هەر لە س��ەرەتای كارەوە 
پێی��ان خۆش ب��وو س��ەربەخۆیی بدەن 
بە عێراق هەرچەندە ئەو س��ەربەخۆییە 
ب��ە زاهیر و ڕواڵەت بێ ، ب��ەاڵم بەو كارە 
دەیهەویس��ت دەوڵەت��ی عێ��راق بێنێتە 
نێو جامعەی ملل ، دەیهەویست پێشرت 
دڵنیابن بێت كە دەوڵەتەكانی ئەندام لە 
جامعەی ملل دژایەتی��ی عێراق دەكەن 

یان نا؟
دەوڵەتی ئەوكاتی ئێران دژایەتیی عێراقی 
دەكرد ك��ە نەبێت��ە ئەندام��ی جامعەی 
ملل و ڕازی بوونی خۆی بەس��تبۆوە بەو 
مەسەلەیە كە عێراق دان بە مافی قانوونی 
ئێران لە ش��ەتی عەرەب دابنێ و ئەگەر 
عێ��راق ئەو مافەی بۆ ئێران بە ڕەس��می 
ناسی ، ئەوكات ئێرانیش دەوڵەتی عێراق 
بە ڕەس��می دەناسی و پەیوەندی سیاسی 

لە گەڵ ئەو دەوڵەتە دادەمەزرێنێ.
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دەوڵەتی ئینگلیس كە پشتیوانی ڕژێمی 
عێ��راق ب��وو، هەوڵ��ی دا كە كۆس��پەكە 
لە س��ەر ڕێ البەرێ دەرفەتێ��ك بدا بە 
ئێران لەسەر خاوەنداریەتی ئەو دەوڵەتە 

بەسەر شەتی عەرەبی دا.
 ، دڵنییای��ە  ئ��ەو  بوون��ی  دوای حاس��ل 
دەوڵەت��ی ئێ��ران ڕازی ب��وو ك��ە ڕژێمی 
نوێ عێراق بە ڕەس��می بناسێ )١٩٢٩م(
و وەزیری موختاری ئێران دیاری كراو و 
ڕەوانەی بەغدا كرا. دوای ماوەیەكی زۆر 
كە بە چەندین جار ئێران ئەو مەسەلەی 
وەبی��ر عێ��راق و بریتانی��ا دەهێن��اوە، لە 
)١٩٣١م(ق��ەرار  ١٣١0ه.ش  بەه��اری 
و  بریتانی��ا  ئێ��ران،  نوێنەران��ی  دراك��ە 
عێ��راق لە بەرسە كۆبنەوە بە مەبەس��تی 
چارەسەری كێشەی شەتی عەرەبی، لەو 
كۆبوونەوەش دا ئاكامێك وەدی نەهات و 
دەوڵەتی ئێران بە ڕەسمی سندی دیاری 
كردنی سنووری ساڵی ١٩١٤ی لە ئیعتبار 
خس��ت و بەهۆی نورساوەی ژمارە ٣٢٧6 
ڕێككەوتی ١0ی سەرماوەزی ١٣١0ه.ش 

)١٩٣١م(. 
دەوڵەتی عێراقیش بەهۆی نورساوەی ژمارە 
6٣٤6 ڕێكەوتی ١6ی دیسامر١٩٣١م)٢٤ی 
س��ەرماوەز١٣١0ه.ش(وەاڵمێكی تون��دی 

داوە بە ئێران. 
بەو شێوەیە كێش��ەی شەتی عەرەب لە 
نێوان ئێ��ران و عێراق چارەس��ەر نەكراو 
مایەوە، هەر بۆیە ئەو كێش��ەیە ڕەوانەی 

جامع��ەی ملل ك��را ولە جامع��ەی ملل 
هەم س��ۆڤیەت و هەم توركیە خۆیان لە 
پابەن��دی دەوڵەتەكانیان دەرهاویش��ت 
و نوێن��ەری ئیتالی��ا پێش��نیاری كرد بۆ 
دۆزینەوەی ڕێگا چارەیەك و،وتووێژەكان 
س��اڵی  س��یبتامری  مانگ��ی  بخرێن��ە 

داهاتوو.
نوێنەران��ی ئێ��ران و عێ��راق لەگەڵ  ئەو 
پێش��نیارە موافق بوون . نووری سەعید 
دوو مان��گ دواتر چوو ب��ۆ تاران )١٩٣٧(

و س��ەبارەت ب��ەو مەس��ەلەیە وتووێژی 
لەگ��ەڵ  ئێرانییەكان داك��رد ولە ئاكامدا 
ئەساس��ی  لەس��ەر  نامەی��ەك  پەی��امن 
ڕێككەوتن نامەی ئەرزەرۆم و پروتۆكۆلی 
اس��المبول ١٩١٣ و سورەت جەلسەكانی 
دی��اری كردنی س��نوور ١٩١٤ ل��ە نێوان 
دەرەوەی  »وەزی��ری  االصی��ل  »ناج��ی 
عێراق و«عنایت اللە س��میعی »وەزیری 
دەرەوەی ئێ��ران ئیم��زا كراو چ��وار ڕۆژ 
دوات��ر پەیامنی  »س��عد اب��اد« لە نێوان 
ئێران وعێ��راق ، توركیە وافغانس��تان لە 

كاخی سعداباد ئیمزا كرا.

دوای شۆرش��ی عێ��راق ل��ە ١٤ی ژانوئیە 
ڕەس��مەن  عێ��راق  دەوڵەت��ی   ،١٩٨٥
ل��ە پەیامن��ی بەغ��دا هات��ە دەرێ. چاو 
پێكەوتنی رۆژنامەوانی ژنراڵ عبدالكریم 
قاس��م لە ڕێكەوتی ١٩٥٩/١٢/٢ پێوەندی 
ئێران و عێراق بەرەو ئاڵۆزی برد. ئەو لەو 
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گوتی....پەیامننامەی  پێكەوتن��ەدا  چاو 
١٩٣٧ بەهۆی فش��ارەوە بەس��ەر عێراقدا 
داسەپێندرا و دەوڵەتی عێراق بەڕادەی ٥ 
كیلۆ میرت لە شەتی عەرەبی داوە بە ئێران 
و ئەوە »هدیە« بووە و »حق مكتس��ب« 
نەبووە.....ئەگ��ەر ئ��ەو مەس��ەلەیە لە 
دواڕۆژدا چارەسەر نەكرێ، ئێمە پابەندی 
ئ��ەو ٥ كیلۆ می��رتە بەخ��رشاوە نابین و 
ئ��ەوێ دەگەڕێنین��ەوە ب��ۆ س��ەر خاكی 
دایكی نیش��تامن.....  و ئ��ەو ناكۆكی و 
گرژیانە لە نێ��وان ئێران و عێراق مایەوە 
كە بە چەندین جار تێكهەڵچوونی س��ەر 
ڕێككەوتن  هەتا  لێكەوتۆتەوە  س��نووری 

نامەی ئەلجەزائیر و ساڵی ١٩٧٥.
هەت��ا  عێ��راق  و  نێ��وان  پەیوەن��دی 
مارس��ی ١٩٧٥ بە هۆی ناكۆكی لەس��ەر 
خاوەنداریەت��ی ش��ەتی عەرەبی و دیاری 
کردنی  س��نوورەكانی نێوانیان هەر بەرەو 
گ��رژی ڕۆیش��تووە و هەوڵی ه��ەر دووال 
ب��ێ ئ��اكام ب��ووە. چەندین دانیش��ن و 
كۆبوون��ەوەو س��ەردانی وەزیرانی دەرەوە 
هەر دووال و تەنانەت لە پلەی بەرزتریش 
دا هەر نەیتوانی ئەو مەسەلەیە چارەسەر 
بكەن وئەگەر بە كورتی ئیش��ارە بەم جم 
وجۆڵە دیپلۆماس��ییانە نێوان س��اڵەكانی 
ش��ێوەیە  ب��ەم  ١٩٧٥(بكەی��ن   �  ١٩66(

ڕیزبەندی دەكرێن:
��� س��ەفەری عەبباس��ی ئ��ارام وەزیری 
بانگهێش��تی  لەس��ەر  ئێ��ران  دەرەوەی 

عدنان پاچەچی وەزیری دەرەوەی عێراق 
)١٤هەتا ١٩ی دیس��امری ١٩66( كە بێ 

ئاكام بوو.
��� س��ەفەری ژێرنال عبدالرحامن محمد 
عارف سەركۆماری ئەوكاتی عێراق )مارس 
١٩66( بۆ تاران كە هیچ دەس��تكەوتێكی 
لەس��ەر چارەس��ەری مەس��ەلەی شەتی 

عەرەبی بە دواوە نەبوو.
��� س��ەفەری س��پا س��االر تاهی��ر یحیی 
س��ەرۆك وەزیرانی ئەوكاتی عێراق )ژوئن 

١٩6٨بۆتاران كە ئەویش بێ ئاكام بوو(.
��� دوای هاتنە سەر كاری حیزبی بەعس 
)١٧ژوئیە١٩6٧(ح��ددان  عێ��راق  ل��ە 
تكریتی جێگری سەرۆك كۆماری عێراق 
و وەزی��ری دیفاع لە س��ەر بانگهێش��تی 
وەزیری دیفاعی ئێران لە )دیسامر١٩6٨(

چووە تاران و لەس��ەر مەس��ەلەی شەتی 
عەرەب��ی وتووێژیان كرد و ئ��ەو وتووێژە 
ئیدامەكەی هاتە بەغ��دا بەاڵم بێ ئاكام 

مایەوە.
����� ل��ە ڕێكەوت��ی ١٥ی ئاوری��ل ١٩6٩ 
جێگری سەرۆك وەزیری دەرەوەی عێراق 
س��ەفیری ئێرانی لە بەغدا بانگهێش��ت 
ك��رد ب��ۆ دەفت��ەری وەزارەت��ی دەرەوەو 
عێراق  ڕاگەیاند:«دەوڵەتی  پێ  بەفەرمی 
ش��ەتی عەرەب��ی بە بەش��ێك ل��ە خاكی 
خۆی دەزان��ی و داوا دەكات كە دەوڵەتی 
ئێ��ران ئەو كەش��تی و پاپۆڕان��ەی ئااڵی 
ئێرانیان لەس��ەرە ، فەرم��ان بدەن ئااڵی 
ئێران دابەزێن��ن وئەگەر كەس��انێك لە 
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هێزی دەریایی ئێران لەوكەش��تیانە دان 
خۆیان بێن��ەدەرێ ، دەنا هێزی دەریایی 
دەرول��ە  دەیانهێنێت��ە  زۆر  ب��ە  عێ��راق 
دواڕۆژدا ئیزن نادەن كە ئەو كەشتیانەی 
مەبەس��تیان چ��وون ب��ۆ بەندەرەكان��ی 
ئێرانە بێنە نێو ئاوەكانی ش��ەتی عەرەب 
»بە دوای ئ��ەو هەڕەش��ەیەدا قایمقامی 
وەزی��ری دەرەوە ئێران ل��ە ١٩ی ئاوریل 
١٩6٩دا ل��ە كۆبوونەوە«مجلیس س��نا« 
دابێ ئیعتباری ڕێككەوتننامەی ١٩٣٧ی 
ڕاگەیان��دن ب��ە دوای ئ��ەوەدا ه��ەردوو 
دەوڵەت پلەی س��فارەتخانەكانی خۆیان 

لە سەفیرەوە بۆ كاردار دابەزاند.
����� لە ١٩٧٢ هێزە چەكدارەكانی ئێران لە 
س��ێ دوورگەی كەنداوی فارس هێزیان 
دابەزان��د و ئ��ەوە ب��وو بەهۆی ئ��ەوە كە 
پێوەندی دوو واڵت لە ڕادەی كارداریش 

را بێتە خوارێ و بپچڕێ.
����� ل��ە ١٩٧٣ ل��ە س��ەر داوای عێ��راق 
پەیوەن��دی لە نێوانیان دا دامەزراوە و لە 
مانگی ئاخری ١٩٧٣دا سەفیریان ئاڵوگۆر 

كرد.
تێ��ك  دا   ١٩٧٣ ڕێبەندان��ی  ل��ە   �����
هەڵچوونێكی تووند لە ناوچەی میهران لە 
نێوان هێ��زە چەكدارەكانی هەر دووالیان 
ڕوویدا كە تەلەفاتی گیانیان بە دواوە بوو 
و هەردوو ال یەكرتی��ان تاوانبار دەكرد و 
كێش��ەكە گەیشتە ش��ورای ئەمنییەت 

رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووکان.

��� ش��ورای ئەمنییەت مەمئورێتی دا بە 
پەیوەندیەدا  كەلەو  گش��تی  س��كرتێری 
 ١٩٧٤ بەه��اری   , ب��كات  لێكۆلین��ەوە 
س��كرتێری گش��تی س��ەردانی ه��ەردوو 
واڵتی كرد نوێنەری س��كرتێری گش��تی  
سەردانی ش��وێنی تێكهەڵچوونی لەسەر 
س��نووری ه��ەردوو واڵت ك��رد، ڕاپۆرتی 
ئەو هەیئەتە بڕیارنامەی ٣٤٨ی ش��ورای 
ئەمنیەتی لێ كەوتۆتەوە كە تێیدا هاتبوو 
وئارامش��ی  ئاس��ایش  دوو واڵت دەب��ێ 
ناوچەكە بپارێزن و كێش��ەكان لە ڕێگای 

وتووێژ چارەسەر بكەن.
����� بۆجێ بەجێ كردنی ئ��ەو بڕیارنامەیە 
هەیئەتێ��ك ل��ە الیەن��ەكان ل��ە مانگی 
كۆتای��ی هاوی��ن ١٩٧٤ ل��ە ئیس��تامبول 
چاویان پێك كەوت و دەستووری كاری 
وتووێژی وەزیران��ی دەرەوەی واڵتەكانی 
خۆیان ئامادە كرد ك��ە ئەویش بێ ئاكام 

مایەوە.
��� لە ئۆكتۆب��ری ١٩٧٤ دووجار وەزیرانی 
دەرەوەی ئێ��ران و عێ��راق چاویان پێك 
ك��ەوت و بۆ جاری دیكە ل��ە ١6هەتا ٢0 
ژانویە ١٩٧٥ چوونەوە ئیستامبول پێكەوە 

كۆبوونەوە.
����� ب��ەاڵم هەت��ا كۆنفرانس��ی ئوپێك لە 
جەزائیر و فیداكردنی شۆرشی كورد ئەو 

كێشەیە چارەسەر نەكرا.
      

بزانین ئەو هۆكارانە چ هۆكارێك بوون كە 
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بوونە هۆی هەوینی لێك نزیك بوونەوەی 
ئیران وعیراق:

» عێراق و ئێران لەسەر پڕكردنەوەی ئەو 
بۆش��اییە بە هۆی كش��انەوەی هێزەكانی 
بریتان��ی لە ڕۆژهەاڵتی كاناڵی س��ۆئیس 
پێ��ک هاتب��وو،و بەتایبەت��ی ل��ە كەنداو 
دا دروس��تی ئەكرد ل��ە ملمالنی دا بوون 
. ئەمری��كا ئێران��ی ڕاس��پاردبوو ئەركی 
پاراستنی ئاسایشی كەنداو بگرێتە ئەستۆ 
، ش��ا بە پەلە ئێرانی پڕ چەك كرد، هەوڵی 
ئ��ەدا ل��ە ڕێ��گای زیادكردنی ق��ەوارەی 
دەس��تكەوتی ئابووری و بازرگانی لەگەڵ  
س��ۆڤییەتەوە ل��ە ئێراندا , پش��تیوانی یا 
هیچ نەبێ بێ الیەنی ئەویش بە دەست 
بهێنێ ، عێراقیش دەیهەویس��ت دەوری 
سەرەكی هەبێ لە كەنداو دا , بە تایبەتی 
ك��ە دەوڵەتە ش��ێخ نش��ینەكانی كەنداو 
جگە لە ئێران هەموویان عەرەبن ، عێراق 
ترس��ی لە خۆپ��ر چەككردنی ب��ە پەڵە و 
قەبەی ئێران هەبوو، بۆ ئەوەی تەرازوی 
خۆی لەگەڵ  ئێرانی پش��ت ئەستوور بە 
ئەمریكا ڕاس��ت بكاتەوە ڕووی كردبووە 

یەكێتی سۆڤیەت.
لەگەڵ ئ��ەوەدا ئێران وعًیراق لە ترس��ی 
یەكرت و لە هەم��ان حاڵدا كامیان هێزی 
سەرەكی بێ لە كەنداوی فارس كەڵكیان 
لە ملمالنی شەڕ ی ساردی ڕۆژهەاڵت و 
ڕۆژئاوا وەردەگرت و هەر كامیان دەبوونە 
دۆس��تی یەكێك لە زلهێزەكان . بەاڵم لە 

مەڕ كێش��ەی كورد ی��ەك بۆچوونیان 
هەب��وو كە ك��ورد حەقی ماف��ی دیاری 
كردنی چارەنووس��ی خۆی نیە بە هیچ 
كام لە شێوەكان و لە هەمان كاتدا كورد 
بۆ هەردووال وەك كارتی بەرەندەی یاری 
وایە ك��ە بتوانن بەهۆی كوردەوە یەكرت 
برتس��ێنن و ئیمتیاز لە یەكرت وەربگرن 
ئەوەتا » لە گەرمەی ش��ەڕەكانی ساڵی 
١٩٧٤ دا ل��ە نێوان جەیش��ی عًیراقی و 
شۆرش��ی كورد ش��ا س��ەفەری كرد بۆ 
واڵتی سۆڤیەت ، یەكێ : لە بابەتەكانی 
وتووێ��ژی وەڤدی س��ۆڤیەتی � ئێرانی 
، كێش��ەی ناكۆك��ی نێ��وان عێ��راق � 
ئێران بوو كە الیەنی س��ۆڤیەتی خستە 
ل��ە  داوای  »پۆدگۆرن��ی«  و  بەرب��اس 
ش��ای ئێران كرد بە ئاشتی كێشەكانی 
لەگەڵ  عێراق چارەس��ەر ب��كا ، و ئەوە 
س��ەرەتایەك ب��وو ب��ۆ معامەلەیەك��ی 
جیهانی لەس��ەر كێشەی كورد وكێشە 
ڕەواك��ەی ،لەگەڵ  هەم��ووی ئەوانەدا 
هێ��زی پێش��مەرگەی كوردس��تان لە 
بەرامبەر ئاخرین هێرش��ەكانی هاوینی 
١٩٧٤ دا زۆر ب��ە ئازایان��ەوە ول��ە خ��ۆ 
بردوی��ی بەربەرەكانی��ان دەكرد. و ئەو 
ئامانجە كە س��ەدام حۆس��ین بە دوایە 
بوو كە هێرشی سەربازی كاری شۆرش 
ت��ەواو دەكات بێ ئاكام ب��وو هەر بۆیە 
سەدام حۆسین بەدوای پێشنیارەكەی 
س��ۆڤیەت دا ك��ە بە ڕێگای ئاش��تیانە 
كێش��ەكانی لەگ��ەڵ  ئێران چارەس��ەر 
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بكا ڕۆیش��ت بەاڵم بەڕێ��گاو جێگایەكی 
دیك��ەدا كە هەم��ان مەبەس��تی دەپێكا 
، كۆنفرانس��ی » ملل موس��لامن لە ربات 
»ل��ە ئۆكتۆبەری ١٩٧٤ پێ��ك هات و لە 
ڕێ��گای می��ر و الجزایرەوە ب��ە هێمنی 
و نەهێن��ی كاری ت��ەواوەوە پێش��نیاری 
وتووێژی سەدام بە نوێنەرانی شای ئێران 

ڕاگەیەێندراو  زەمینەی بۆ خۆش كرا.
بە گوتەی ڕۆژنامەی الكسپرس كە دەڵێ :

ئ��ەو كارە زۆر لە جێ دابوو. »كیس��نجر 
» ل��ە گەرم��ا گەرم��ی هەواڵەكانی خۆی 
دابوو بۆ جیا كردنەوەی هێزەكانی میر 
و ئیرائیل لە س��ینادا. س��ورییەكان بە 
چاوێكی نالەبار دەیانڕوانییە ئەو هەواڵنەو 
دژایەتی��ان دەكرد و هەوڵیان دەدا كە لە 
س��ەر بنچینەی ئی��دەی ناس��یۆنالیزمی 
ع��ەرەب پش��تیوانی واڵتان��ی عەرەبی بۆ 
خۆیان ڕابكێش��ن بەاڵم ئەمریكا و میر 
دەیانهەویست س��وریە تەریك بكەنەوە 
، وبۆ ئ��ەو مەبەس��تە دەبوای��ە واڵتێكی 
عەرەب��ی دیك��ە ل��ە ناوچەك��ەدا بتوانێ 
پارسەنگی سوریە بێ بۆ پشتیوانی خۆیان 
ببێنەوە بۆئ��ەو مەبەس��تە چ واڵتێك لە 
عێراق باش��رت بوو »كەیسینجر و ئەنوەر 
س��ادات« كەوتنە هەوڵی ئەوە كە عێراق 
لەو مەسەلەدا بكەنە دۆست و هاوپەیامن 
. ب��ەاڵم دەبوایە كارێ��ك بۆ عێراق بكەن 
هەتا عێراقێكی حەق ناسیان بە دەستەوە 
بێت و ئەو كارەی لە چاودا بێ و پشتیوانی 

لە وتووێژی میر و ئیرائیل بكات . چ 
كارێك و یارمەتییەك لەوە باشرت بوو كە 
یارمەتی بەغدا بدەن بۆ ئەوە لە دەس��ت 
ئ��ەو كوردانە كە وەك نەش��رت لە لەش��ی 

ڕادەچن خەاڵسی بكەن.
ب��ۆ هێنانە دی ئەو مەبەس��تە تەنیا ڕێگا 
ئەوە بوو كە شای ئێران و سەدام حوسێن  
ڕێك بك��ەون بۆی��ە لەالی��ەن میرەوە 
ئەشڕەف مەڕوان »دیپلۆماتی میری« 
دەرگای  كردن��ەوەی  مەبەس��تی  ب��ە 
وتووێژ ڕەوان��ەی بەغدا وتاران كرا. تاران 
ڕایگەیاند ، ئامادەیە بە وەرگرتنی هێندێك 
ئیمتیازاتی ئەرزی ل��ە كەنداوی فارس ، 
دەس��ت لە پشتیوانی كوردان هەڵبگرێ. 
خاڵ��ی نەگوت��راو ب��ەاڵم گرین��گ ل��ەو 
معامەلەیەدا ئەوەبوو كە عێراق دەست لە 
سیاسەتی دەژمنكارانەی ئاشكرای خۆی 
دەرحەق بە ئێران هەڵبگرێ و پشتیوانیی 
لە سیاس��ەتی ئەع��رتازی دەمەش��ق لە 
پێوەن��دی بە ڕێكەوتننامە س��ینادا نەكا. 
»محەمەد یزد« س��ەفیری ئەلجەزایرلە 
بیروت ، پشتیوانی سەركۆماری الجەزایر 
» ه��واری بومدینی » ل��ەو گەاللەیە بە 

سەدام حوسێن ڕاگەیاند. 
ئەو ڕێككەوتن��ە لە ڕاس��تی دا لە ڕەوتی 
بەڕیوەبردن��ی كۆنفڕانس »اوپك« كە لە 
6 مارس��ی ١٩٧٥ ی ئەلجەزایر ئیمزا كرا 
. ش��ا قبووڵی ك��رد كە س��نووری لەگەڵ  
عێ��راق )لە ناوچەی كوردس��تان( و ڕێگا 
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كوێستانییەكان لەسەر »عنارص مخرب« 
دابخا . یانی هەمان ئەو كوردانەی كە شا 
وەك قارەم��ان ناوی بردب��وون و ڕۆژنامە 
ڕەسمییەكانی ئێران لەوان بە عینوانی » 
برا كوردەكامنان , ئاریاییە شەڕكەرەكان 
و نوكە رەمبی نەت��ەوەی ئێران » ناویان 
دەب��ردەن ئێس��تا بوونە)عنارص مخرب( 
و س��نووریان ل��ێ دادەخرێ . بەاڵم ش��ا 
ب��اش  ئیمتیازاتێك��ی  دا  بەرامب��ەر  ل��ە 
وەردەگرێ : س��نووری نزیك »ئابادان« 
ل��ەو دواوە بەپێ��ی مقاولەنام��ەی ١٩١٣ 
ئێران و عوس��امنی بە نێوەڕاستی شەتی 
عەرەبی دا تێپەڕ دەبوو. لە س��اڵی ١٩٣٧ 
قەرارێكی دیكە كە بریتانیا پشتیوانی لێ 
دەكرد و بە پێی ئەو قەرارە شەتی عەرەبی 

بەشێك بوو لە ئاوەكانی عێراق.
ڕێكەوتن��ی ئەلجەزایر ب��ە پەیامنێك كە 
ل��ە ١٣ ی ژوئن ١٩٧٥ لە بەغدا ئیمزا كرا 
ل��ە نێوان عێراق و ئێ��ران »كە وەزیرانی 
خاریج��ەی هەردوو دەوڵ��ەت و وەزیری 
»عبدالعزی��ز  ئەلجەزای��ر  خاریج��ەی 

بوتەفلیقە« بەشداربوون تەكمیل بوو.
لێ��رەدا پێویس��تە ئیش��ارەوە ب��ە ئ��ەوە 
بكەین��ەوە ك��ە شۆرش��ی ك��ورد چەندە 
قورس��ایی هەبووە كە س��ەدام حوس��ێن 
ش��انی وەب��ەر ئ��ەو ڕێككەوتننامەیەدا ، 
ئەم��ەش باش��رتین بەڵگ��ەی هەتا مۆخ 
ش��ۆڤینیەتی رژێم��ە بەرامب��ەر ك��ورد ، 
ریسوایی بەرامبەر رژێمی شا لە مێژوودا 

هەڵدەبژێ��رێ ب��ە مەرجی لەن��او بردنی 
خەباتی ڕەوای گەلی كورد.

  ه��ەر وەك لە پێش��رت ئام��اژەم پێ داوە 
كە كێش��ەی ش��ەتی عەرەبی كەلە ساڵی 
ب��ێ  ١٣٨س��اڵ   وات��ە   )١٩٧٥  �  ١٨٣٧(
چارەس��ەری ماب��ووە وبب��وو ب��ە ه��ۆی 
ناكۆكی��ی زۆری نێوان دەوڵەتانی ئێران و 
عێراق, بەسات و سەودای ئێران وعێراق 
لە س��ەڕ شۆرش��ی كورد بۆ ماوەیەكیش 
بێ كێش��ەی ش��ەتی عەرەبی چارەس��ەر 
ئەلجەزایر  ڕێككەوتننام��ەی  وات��ە  ك��را 
كۆتای��ی بە كێش��ەو ناكۆكی نێ��وان ئەو 
دوو واڵتە هێنا و ل��ە بەرامبەردابە زیانی 
جوالنەوەی  كورد تەواو بوو لەبەر چاوی 
ڕێكخ��راویUN و هەموو ك��ورو كۆمەڵە 
مرۆڤ� دۆس��تەكان ، هەروەه��ا دەوڵەتانی 
ئ��ااڵ هەڵگری دیموكراس��ی و یەكس��انی 
، ژینۆس��اید و كۆم��ەڵ ك��وژی ك��ورد لە 
الیەن ڕژێمی بەعس��ەوە دەس��تی پێكرد 
و تەنانەت گەیشتە لوتكەی لە ناوبردنی 
مرۆڤ�� كە ئەوی��ش ئەنفال وكیمیا بارانی 
ناوچە جۆراوجۆرەكانی كوردستان بوو كە 
ئەوان��ە هەمووی بەرهەم��ی ڕێككەوتنی 
بوو.  ئەلجەزایر  نێودەوڵەتیەكەی ١٩٧٥ 
چوونك��ە ب��ەرەی ش��ەرق و غ��ەرب كە 
ئەمری��كا س��ۆڤیەت ڕێبەریی��ان دەكرد 
ئەوانیش كوك بوون لەس��ەر الوازکردنی 
سەرخس��تنی  و  ك��ورد  جواڵن��ەوەی 

حكومەتی دیكتاتۆری حیزب بەعس .
  لق��ی یەك��ەم ����� خاڵەكانی ئاش��كرای 
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ڕێككەوتنی ١٩٧٥

ب��ە  ڕێككەوتننام��ەی ئەلجەزای��ر١٩٧٥ 
ڕەسمی ئەو چوار خاڵەی لە خۆگرتبوو:

١ � دی��اری كردنی س��نووری زەمینی لە 
نێ��وان ئێ��ران و عێ��راق بە پێ��ی قەوالە 
نامەكانی ساڵی ١٩١٣ ی) قوستەنتەنیە( 
دانیش��تنەكانی كۆمیتەی  بەرنام��ەی  و 

دیاری كردنی سنووری ١٩١٤.
٢� دیاری كردنی س��نووری ئاوی ، بەپێی 

خەتی ناوەڕاستی شەتاوەكە .
٣� ب��ەو كارە , دوو دەوڵەت ئەمنیەت و 
ئیعتامدی بەرامبەر لە دڕێژایی سنووری 
و  دەك��ەن  س��ەقامگیر  دا  پێكەوەی��ان 
الیەنەكان پابەند دەبن كە لە سنوورەكانی 
خۆیان چاودێ��ری ورد و كاریگەریان بێ 
بە مەبەس��تی پێش��گیری لە دزە كردنی 

تێكدەران.
٤� ه��ەردوو الی��ەن كۆكن لەس��ەر ئەوە 
كە ئەو خااڵن��ە بناغەیەكی هەمەالیەنن 
و هەرالدانێ��ك ل��ەو خااڵن��ە ، ڕوحی ئەو 
ڕێككەوتننامەی��ە دەخاتە مەترس��ییەوە 
. بەو مەبەس��تە وەزیران��ی دەرەوە ئێران 
بەچەندی��ن  عێ��راق  و  ئەلجەزای��ر  و 
ج��ار كۆبوونەوە ب��ۆ رێك وپێ��ك كردنی 
بەڵگەنامەو ئەسنادەكان و ئیمزا كردنیان 
كە ناوەڕۆك��ی ڕێككەوتنی ئەلجەزایریان 
تێ��دا بەرجەس��تە بوو و س��ەرئەنجام لە 
ڕێككەوتی ١٢ و ١٣ ژوئن ١٩٧٥ لە بەغدا 

ئەسنادێك بەو شێوەیە ئیمزا كرا:

�� قەوالەنامە پێوەندیی بە س��نوورەكانی 
دەوڵەتی و پاراستنی حورمەتی جیرانەتی 
كە پێش��ەكی و هەش��ت ماددەی لە خۆ 
دەگرت ، كە ماددەی 6 ی ئەو بەتایبەتی 
لە مەڕ چارەس��ەری كێشەكان بە ڕێگای 
ئاش��تییانە پێ داگر بوو و دەبوایە كێشە 
وتووێ��ژی  ڕێ��گای  ل��ە  ناكۆكی��ەكان  و 
دۆس��تانەی  ه��اوكاری  ی��ا  دووالیەن��ە 
دەوڵەتێكی س��ێهەم یا لە ڕێگای ناردنی 

بۆ دیوانی داوری چارەسەر بكرێ.
���� پڕۆتوكل��ی پێوەندیدار بە نیش��انەی 
دانانی س��ەر ل��ە نوێ س��نووری زەمینی 
و ش��ی كردنەوە س��نووری زەمینی پێك 
هاتوو لە پێشەكێك و شەش ماددە و٥٨ 

بەرگ و نەقشە . 
���� پڕۆتوكل��ی پێوەن��دی دار ب��ە دیاری 
كردنی سنووری ڕووبارەكان كە پێشەكی 
و ٩ ماددە و چوار نەقشە لەخۆ دەگرێ .

�� پێویست نامەی پێوەندیدار بە بەندی 
٥ ی ماددە 6 قەواڵە نامەی پێوەندی دار 
بە سنووری دەوڵەتی و پاراستنی حورمەتی 
جیرانەت��ی س��ەبارەت ب��ە حاكمیەت لە 
ناكۆكی��ی ئیحتاملی س��ەر چ��اوە گرتووە 
لەجێ بەجێ كردنی ئەس��نادی باسكراو 

)ڕێكەوتی ٢6 ی دیسامری ١٩٧٥(.
هەروەه��ا ل��ە كات��ی ئیمزاكردن��ی ئ��ەو 
ئەسنادانە دا بڕیار دراكە ٥موافقتنامەی 

تەكمیلی یا ئیزافی ئامادە بكرێن :
� موافقتنام��ە س��ەبارەت ب��ە پارێرەرانی 



تیشکی نوێ ««
تیشکی نوێ | ژمارە: ١ | دەوری سێهەم | پائیزی ١٣٩٥

56

سنوور .
� موافقتنامە سەبارەت بە لەوەڕگەی مەڕ 

و مااڵت .
� موافقتنامە سەبارەت بە چۆنیەتی كەڵك 

وەرگرتن لە ئاوی ڕووبارە سنووریەكان .
� موافقتنام��ە س��ەبارەت ب��ە تەنزیم��ی 
سەفەر كردنی هاوواڵتی ئێرانی و عێراقی 

كە زیارەتی شوێنە پیرۆزەكان دەكەن .
ئەو ٥ موافقتنامەیە لە ٢6 ی دیسامری 
١٩٧٥لە كۆبوون��ەوەی وەزیران لە بەغدا 

ئیمزا كران .
بەاڵم خاڵ��ە نهێنەكانی ڕێككەوتننامەکە 
ئاش��كرا نەك��ران ، ڕێكەوتن��ی جەزایر لە 
ڕاس��تی دا ڕێكەوتنێكی سادە و ساكاری 
س��نووری نەبوو ، بەڵك��و ڕێككەوتنێكی 
بنەڕەت��ی و س��رتاتیژی ب��وو , ئەگەر بە 
ت��ەواوی ج��ێ ب��ە ج��ێ كرابان ئ��اكام و 
ئەنجامێك��ی درێژ خایەنی ل��ە ناوچەی 

كەنداوی فارس دا دەبوو.
» ڕێبەران��ی بەعس ب��ە ئیعرتاف كردن 
بە خەتی سنووری كۆمیتەكانی سنووری 
س��اڵەكانی ١٩١٣ و ١٩١٤ ن��ەك گرفت��ی 
ش��ەتاوی عەرەبیان چارەس��ەر كردبوو ، 
بەڵك��و چاویان لە مافی مێژووی عەرەب 
لە خوزستان و كلكەی باكووری كەنداوی 
فارس پۆشی بوو. هەر بۆیەش چاپەمەنی 
وباڵوكراوەكانی دیمەش��ق بە زمانی توند 

لەم ڕووەوە سەرزەنشتیان كردن.
بەاڵم ڕێككەوتننامە كە خاڵێكی تایبەتی 

تێ��دا كە ناب��ێ واڵتانی كەن��داوی فارس 
بكرێن بە داش��ە هارەی گەمەی زلهێزان 
، لەبری ئەمەش پش��تیوانی لە ملمالنێ 
ناوچەی��ی و ناوخۆیی��ەكان نایەتەئاراوە. 
بەم پێیە ئێران دەستبەرداری كوردەكان 
دەبوو. عێراقیش لەالی خۆیەوە بەڵێنی 
دەدا ك��ە هیچ ج��ۆرە پش��تیوانییەك لە 
ڕێكخ��راوە دژە ئێرانی��ەكان كەلە بەغدا 
ب��وون . ب��ە تایبەتی حیزب��ی دێموكراتی 
كوردس��تانی ئێران و شۆرشڤانانی زەفار , 

نەكەن.
هەر لەو س��ەروبەندەدا كە لەسەر كورد 
و شۆرش��ەكەی س��ات وس��ەودا دەك��را 
كۆنفرانس��ی  كۆتای��ی  ڕاگەیەن��دراوی   ،
هلس��ینكی ١٩٧٥ باڵوب��ووە ك��ەزۆر ب��ە 
توندی پێ داگر بوو لەس��ەر پش��تیوانی 
مافی دیاری كردنی چارەنووس��ی گەالن 
ك��ە تەنه��ا كاردانەوەی��ەك ل��ە بەرامبەر 
داگی��ركاری نەت��ەوەكان و هەروەه��ا بە 
مافی بێ ئ��ەوالوالی  نەتەوەكانی دەزانی 
كە خۆیان هەڵبژاردنی ڕژێمەكانی خۆیان 

بكەن . 
ئایا بەڕاس��تی وایە ؟ ئەگ��ەر وایە بۆ لەو 
كۆنفرانسەدا كە لە سەرو بەندی هەرس 
هێنانی شۆرشی كورد بە سات وسەودای 
جیهان��ی , هی��چ باس نەك��را , تەنانەت 
ساڵێك دواتر واتە ساڵی ١٩٧6 لە هەمان 
ئەلجەزایری كە سەری كوردی تێدا برد 
ڕاگەیەن��دراوی جیهانی مافی نەتەوەكان 
ڕادەگەیەن��درێ , ب��ەاڵم دیس��ان هیچ 
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خێری بۆ كورد تێدا نەبوو.
بەاڵم بە عەمەلی دیتامن كە گەلی كورد 
لەو پرنس��یب و مافانەی كە كۆمەڵگای 
نێونەتەوەی دایڕش��تووە بێ بەش بوون 
، چوونك��ە هەر چ��وار دەوڵەتی كە گەلی 
كوردی��ان بەس��ەردا داب��ەش ك��راوە بە 
نەتەوە یەكگرتووەكانن  ئەندامی  ڕەسمی 
و بە پێ��ی ڕاگەیەێندراوەكانی پاراس��تنی 
ماف��ی مرۆڤ��� و حقوق��ی فەرهەنگ��ی و 
كەلت��ووری و لە هەم��ان گرینگرت مافی 
دیاری كردنی چارەن��ووس دەبوایە هەل 
ومەرجێك بۆ گەلی ك��ورد بخوڵقێنن كە 
ئەو گەلە زیاتر بتوانێ ئامانجەكانی خۆی 
بەرەو پێ��ش بەرێ ، ئەو چ��وار دەوڵەتە 
ب��ە بەرچاوی نەت��ەوە یەكگرت��ووەكان و 
ڕێكخراوە  ئ��ەو  پێكهێنەری  دەوڵەتان��ی 
نەك مافە سەرەتاییەكانی گەلی كوردیان 
»خوێندن بە زمان��ی دایك , پەرەپێدانی 
كەلت��وور و فەرهەنگ« پێش��ێل كردوە 
بەڵكە هەر كامی��ان بە جۆرێك ئینكاری 
گەل��ی كوردی��ان ك��ردووە بە ش��ێوازی 
خۆیان خەریكی تواندنەوە ولە نێو بردنی 

ئەو گەلە بوون.
��� هەڵسەنگاندنی معاهدەی ئەلجەزایر

 لە روانگەی »مافی نێونەتەوەیی«
لە یاس��ای نێونەتەوەیی دا , وەك یاسای 
نێو خۆی��ی هێندێك ه��ۆكار دەبنە هۆی 
بێ ئیعتب��ار بوون��ی رێكەوتننام��ەكان . 

»بات��ڵ«  ه��ۆكاری   ١٩6٩ كنوانس��یۆن 
بوونی ڕێككەوتننامەیەكی بەو ش��ێوەیە 
باس كردووە و لە ڕوانگەی كنوانس��یۆنی 
ئ��ەو  چوارچێ��وەی  ل��ە  تەنی��ا  ڤیەنن��ا 
بابەتانەوە ڕێككەوتننامەیەك بێ ئیعتبارە 
و هیچ هۆكارێكی دیك��ە نابێتە هۆی بێ 
ئیعتبار كردن��ی ڕێككەوتننامەیەكی نێو 

دەوڵەتی:
١� لە ژێر پێنانی یاسای ناو خۆ.

٢� هەڵە.
٣� فێڵ و تەڵەكەو بەرتیل وەرگرتن.

٤� اكرە »اجبار«.
٥� لە بەر چاو نەگرتنی قواعدامرە.

ئێس��تا هەر كامە ل��ەم خااڵنە ب��ە تەنیا 
مەرج��ی  و  ه��ەل  و  دەكەی��ن  پێناس��ە 
ڕێككەوتننامەی ئەلجەزایریان ١٩٧٥ پێ 

هەڵدەسەنگێنین:
١� لە ژێر پێنانی یاسای ناو خۆیی :

ڕێككەوتننامەیەك كە پێ ش��ێلی یاسای 
ناو خۆیی واڵتێك بكات باتڵە. بە سەرنج 
دان بەوە كە جیهان ئەس��ڵی لە سەرەوە 
یەس��ەر  نێونەتەوەی��ی  یاس��ای  بوون��ی 
یاس��ای ناو خۆی��ی دا قەبووڵ ك��ردووە ، 
دەوڵەت��ەكان ب��ە ئاس��انی ناتوان��ن بۆ لە 
بەرچ��او گرتن��ی پابەن��دی نێونەتەوەیی 
ئیس��تناد بە یاس��ای نێو خ��ۆی بكەن و 
بەو حاڵەش ئ��ەو ڕێكەوتننامەیە لەگەڵ 
یاسای بنەڕەتی واڵتێك دژایەتی هەیە لە 

ڕوانگەی كنوانسیۆن ١٩6٩ ڤیەننا باتڵە.
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ب��ە پێ��ی ئ��ەو ئەس��ڵە ڕێككەوتننامەی 
ئەلجەزای��ر مەرشووعیەت��ی دێت��ە ژێر 
پرسیار چوونكە دەسەاڵتی حیزبی بەعس 
ب��ێ رەچاو كردن بنەماكانی دەس��تووری 
عێراقی و یاس��اكانی نێو خۆیی پێوەندی 
دار ب��ە مافی نەتەوەكان��ی پێك هًینەری 
عێراق ئەو ڕێككەوتننامەیە ئیمزا كردووە 
، لە دەستووری عێراق دا »پێشوو« باس 
ل��ەوە دەكات كە پێك هاتەی س��ەرەكی 
عێراق لە دوو نەت��ەوەی كورد و عەرەبە 
وهەروەها لە ١١ ی ئ��اداری ١٩٧٤ دا لەو 
بەیاننامەی��ە لەالی��ەن دەس��ەاڵتدارانی 
عێراقەوە دەرچوو  باس لە مافەكانی گەلی 
ك��ورد دەكات لە ناوخۆی عێراق دا بەاڵم 
دیتامن بەستنی معاهدە ئەلجەزایر بووبە 
ه��ۆی لە ژێر پێنانی یاس��ا نێوخۆییەكان 
سەبارەت بە مافی نەتەوەكان بە تایبەت 
پاكت��اوی رەگ��ەزی و تەنانەت دەس��ت 
ب��ردن ب��ۆ چەك��ی كیمی��اوی و كۆمەڵ 

كوژیی كورد .

٢� هەڵە :
ه��ەر ڕێككەوت��ن نامەی��ەك ل��ە س��ەر 
ئەساس��ی هێندێك زانی��اری پێك دێ . 
ئیمكانی هەیە ئەو زانیارانە دروس��ت یا 
هەڵە بن . ئەگەر زانیاری نادروست واتە 
هەڵە بێ دەتوانێ ببێتە هۆی باتڵ بوونی  

ڕێككەوتن نامە.
گەرانەوە و پشت بەس��ن بەو زانیاریانە 

كێش��ە س��نوورەكاندا  م��ەڕ  ل��ە  زیات��ر 
دەكەوێتە بەر سەرنج و تێڕوانین . ئەگەر 
دەوڵەتێ��ك لەس��ەر ئەساس��ی هێندێك 
زانیاری بە زاهیر دروست ڕێككەوتنێك 
ئیم��زا ب��كا و ل��ە دوای دا ئاش��كرابێ كە 
ئ��ەو زانیاریانە دروس��ت و جێگای باوەر 
نەبوون ، دەتوانی بە پاڵپشتی هەڵە بوونی 
ئ��ەو زانیاریان��ە ، زەمینەی بات��اڵ بوونی  

ڕێككەوتن نامەكە پێك بێنن .

٣� فێ���������ڵ و تەڵەك���������ە و بەرتی���������ل وەر 

گرتن!
ئەگەر نوێنەری واڵتێك لە كاتی تەنزیمی 
ڕێككەوتن نامەیەك دا لەالیەنی بەرامبەر 
ئ��ەو ڕێككەوت��ن  بەرتیل��ی وەرگرتب��ێ, 
نامەیە باتڵە. ئەگەر بەستنی ڕێككەوتن 
نامەیەك لە ئاكامی هەر جۆرە كردارێكی 
وەك«فێ��ڵ و تەڵەك��ە درۆ، ب��ێ دەنگی 
و بوون��ی نی��ەت »ی تێ��دا ب��ێ الیەنی 
بەرامبەر دەتوان��ی زەمینەی«ئیبتاڵ«ی 

ئەو جۆرە ڕێككەوتن نامەیە پێك بێنێ.
ئەگەر باش لەو ئەسڵە ورد بینەوە دەبینین 
كە بە پێی ئەو ئەسڵە ساڵی ١٩٧٥ سەدام 
حوسێن بۆ س��ەركوتی جواڵنەوەی كورد 
لە راس��تی دا رەش��وەی دا بە شای ئێران 
چوونكە لەو سەردەمە دا ئێران و عێراق 
وەك دوو دەوڵەت راس��تەوخۆ ش��ەڕیان 
بەتایب��ەت كێش��ەی ش��ەتی  و  نەب��وو 
عەرەب��ی وەك كێش��ەیەك هەب��وو بەاڵم 
ل��ەو كات و س��ەردەمەدا هەرلە گۆریێدا 
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نەبوو چوونكە كێش��ە و مەسەلەی كورد 
ب��ە پێی یاس��انێونەتەوەیەكانی ئەو كات 
كێش��ەیەكی نێوخۆ بوو بەاڵم كێش��ەی 
ش��ەتی عەرەب��ی كێش��ەی نێ��وان دوو 
دەوڵ��ەت بوو كە س��یادە و س��ەروەریی 
خۆی��ان هەب��وو بۆی��ە نەف��س و رووحی 
كێش��ەكان لێك جی��اوازە بەاڵم س��ەدام 
حوسێن بێ گوێ دان بە یاسا نێوخۆی و 
نێونەتەوەیەكان هەروەك پێشرت باسامن 
ك��رد بەش��ێك لە خاك��ی عێراق��ی كەبە 
سەدان ساڵ  بوو كێشەی لە سەر بوو وەك 
بەرتیل و دیاری دوو دەستی پێشكەشی 
ش��ای ئێرانی كرد بەو مەبەستە كە شای 
ئێ��ران دەس��ت لە پش��تیوانی شۆرش��ی 
كورد هەڵبگرێ هەر چەندە ش��ای ئێران 
وای كرد بەاڵم شۆرش��ی كورد بە گش��تی 
نەوەس��تا و خەب��ات و بەربەرەكانی هەتا 
رووخانی س��ەدام حوس��ێن هەر بەردوام 
بوو ئەوەی دۆڕاندی سەدام حوسێن بوو 
ه��ەم خاكی لە دەس��ت دا و ه��ەم تاج و 

تەخت و دەسەاڵت.

4� ئیجبار »اكرە«
ئەگەر دەوڵەتێك یا نوێنەری واڵتێك ناچار 
بە رێكخس��تنی ڕێككەوتن نامەیەك ببێ 
، ئ��ەو ڕێككەوتن نامەی��ە باتڵە. هەڵبەت 
ب��ە كاریگ��ەری »ئیجب��ار« ئاڵوگۆرێكی 
مێژوویی بەر چاو دەكەوێ. هەتا ش��ەڕی 
یەكەم��ی جیهان��ی ئیجب��ار نەدەب��وو بە 

هۆی ئیبتاڵ��ی ڕێككەوتن نامەیەك , وەك 
پەیامنی گوڵس��تان كە رووسیە ئەوەیَ  بە 

ئیجبار و بە زۆر بە سەر ئێراندا سەپاند.
بەاڵم دوای ش��ەڕی یەكەم��ی جیهانی و 
بەتایبەت بەس��رتانی پەیامن��ی »بریان � 
كل��وك« كە بە كارهێنانی ئیجبار و اكرە لە 
پێوەندیە نێونەتەوەیەكاندا بە رەوا ناس��ی 
و لەو كاتەوە ئیجبار دەبێتە هۆی ئیبتاڵی 

ڕێككەوتن نامەكان .
كاتێ��ك دەوڵەت��ی بەع��س عێراق��ی ل��ە 
س��اڵی ١٩٨0 ڕێككەوت��ن نام��ەی ١٩٧٥ 
ی ئەلجەزای��ری هەڵوەش��اوە راگەیان��د و 
سەدام حوسێن لە بەر چاوی كامێراكاندا 
ڕێككەوت��ن نامەی دەڕاند. بە پاڵپش��تی 

فاكتەری ئیجبار پشتیان بەست.
هەرچەن��د ل��ەو كات��ەدا واڵت��ی عێ��راق 
نەكەوتبووە بەر هێرشی داگیركەرانی هیچ 
واڵتێك بەاڵم مەبەستی دەوڵەتی بەعس 
عێراق لە ئیجبار پاڵە پەس��تووی سیاسی 
بوو كە لەالیەن ئێرانەوە بە هۆی یارمەتی 

دان بە شۆرشی كوردان خرابووە سەری.
لەالیەكی دیكەوە لە بەیاننامەی پێویست 
بە كنوانسیۆن یاسای ڕێككەوتن نامەكان, 
ب��ەكار هێنان��ی پاڵ��ە  ل��ە  دەوڵەت��ەكان 
پەستووی سیاسی بۆ بەستنی ڕێككەوتن 
نامە مەنع ك��راوەن , هەر چەندە لە ناو و 
عینوانی ئ��ەو بەیاننامە را دەردەكەوێ كە 

بۆ دەوڵەتەكان الزام هێنەرە.
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٥� قواعد ئامرە و لە بەر چاو نەگرتنی !

قواع��د ئام��رە ب��ە قواعدیەك لە  یاس��ای 
نێونەتەوەی��ی دەگوت��رێ ك��ە تەخەلوف 
و س��ەر پێچی هەڵناگ��رێ و ال��زام ئاوەر 
هەم��وو  ب��ۆ  پێویس��تە  بەرێوەبردن��ی  و 
دەوڵەت��ەكان. ل��ە یاس��ای نێونەت��ەوەی 
سەبارەت بە ئامانجی ئەو قواعدە جیاوازی 
بیرو بۆچوون هەیە . بەاڵم هێندێك بابەت 
وەك ممنوعیەتی دزی دەریایی ، قەدەغە 
كردنی كۆمەڵ كوژی و پاكتاوی رەگەزی ، 
قەدەغە كردنی دەست درێژی چەكدارانە 
و مافی دیاری كردنی چارەنووس لە بابەتە 
سەرەكیەكانی قواعدە ئامرە بە ژماردێن . 
كە بە پێی كنوانسیۆن یاسای ڕێككەوتن 
نام��ەكان ئ��ەو ڕێككەوت��ن نامان��ەی كە 
نارێك��ن و ناتەبان لەگ��ەڵ قواعدی ئامرە 

باتڵن .
بە پێ��ی ئەو ئەس��ڵە ڕێككەوت��ن نامەی 
ئەلجەزای��ر باتڵ��ە چوونك��ە ئاكام��ی ئەو 
ڕێككەوت��ن نامەیە لە عێ��راق دا پاكتاوی 
رەگەزی ك��وردی بە دواوە بوو و نزیك ٣0 
كیلۆمەتر لە سەر سنووری ئێرانەوە بەرەو 
قواڵیی خاكی كوردستانی عێراق چۆڵ كراو 
شارو شارۆچكە و گوندەكانی خاپوور كرا و 
كانیاوەكان كوێر كرانەوە و دارو لێڕەواری 
سوتێندرا و لەوەش بەو الوەتر گەلی كورد 
لە دیاری كردنی مافی چارەنووس��ی خۆی 

بێ بەش كرا.

نام���������ەی  ڕێككەوت���������ن  ئاكامەكان���������ی 

ئەلجەزائیر :
١� وەستانی  شۆرشی كورد لە ساڵی ١٩٧٥ 

بۆ ماوەیەکی کاتی.
٢� هەڵگیرس��انی ش��ەڕی نێ��وان عێراق 
وئێ��ران ك��ە زیاتر ل��ە ٨ س��اڵی خایاند ، 
ب��ە میلیۆن مرۆڤ��� تێدا چ��وون ، زەرەرو 

زیانێكی ماڵی زۆری لێكەوتەوە .
٣� بوو بە هۆی تێكدان و س��ووتانی زیاتر 

لە ٤000 گوندی كوردستان .
٤� ئەنف��ال كردن و زین��دە بەچااڵ كردنی 

میللەتی كورد .
٥� بەكار هێنانی چەك��ی كیمیاوی دژی 

گەلی كورد .
6� ب��ووە ه��ۆی داڕمان��ی ب��اری ئابووری 
عێ��راق بۆیە هێرش��ی بۆ كوێ��ت كرد و 
داگی��ری ك��رد ، زەرەرو زیانێكی ئابووری 

زۆری لەم واڵتەدا. 
 ٧� لێدان��ی ئەمری��كا و هاوپەیامنانی بۆ 

دەركردنی عێراق  لە كوێت. 
 ٨� راپەڕینی گەلی كوردس��تانی عێراق و 
كۆڕەوە ب��ە ناوبانگەكە و س��ەرنجام بووە 
هۆی دەركردنی بری��اری 6٨٨ و ٩٨6 ی 

نەتەوە یەكگرتووەكان دژی عێراق . 
٩� ل��ە ئ��اكام دا تێك رووخان��ی رێژیمی 
س��ەدام حوس��ێن و دادگایی كردن و لە 

سێدارەدانی دەسەالتدارانی رێژیم.
هەرێم��ی  حکومەت��ی  پێکهاتن��ی   -  ١0

کوردستان.
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  سەرچاوەكان 
سەرچاوەی فارسی :

١�  غالم رەزا بابایی ، فەرهەنگی علوم سیاسی 
بەرگی ١ و٢ ، چاپخانەی ویس ، چاپی دووەم  

.)١٩٩0( ١٣6٩
٢�  عصم��ت رشیف وانل��ی ، كردها ، وتاری 
كوردس��تانی عێ��راق ، وەرگێران��ی ابراهی��م 
یونس��ی ، چاپخانەی روزبهان ، چاپی دووەم 

١٣٧٢ ،
٣�  دیوی��د م��ك دوال ، تاری��خ معارص كرد 
، چاپخان��ەی  ابراهی��م یونس��ی  ، ترجم��ە: 

پائیز١٣٨0
٤�  ن��ارص انتصار ، مافی��ای قدرت ، ترجمە: 
عرف��ان قانعی فرد ، چاپخانەی مولف ، تاران 

١٣٨٥
٥�  سیس��یل ج��ی ادموند ، كرده��ا ، تركها ، 
عربها ، ترجمە: ابراهیم یونسی ، چاپخانەی 

روزبهان تهران ١٣6٧
6�  حس��ن ارف��ح ، كرده��ا برس��ی تاریخی و 

سیاسی ، لندن چاپ دانشكدە اكسفورد
٧�  حس��ین مدن��ی ، كردس��تان برس��ی و 
نهصتهای ازادی بخش ملی در كردس��تان ، 

چاپخانەی موفقی مهاباد ١٣٥٨
 ، كردس��تان  و  كرده��ا   ، كین��ان  درك    �٨

ترجمە:ابراهیم یونسی ، تهران ١٣٧0

سەرچاوەی كوردی :
١�  كری��س كۆچێ��را ، ك��ورد ل��ە س��ەدەی 
نۆزدەو بیس��تەم دا، و: حەمەكەریم عارف، 

هەولێر٢006

٢�  كری��س كۆچێ��را ، ك��ورد ل��ە س��ەدەی 
نۆزدەوبیستەم دا، و:محمدی رەیانی ١٣٨6 

تاران
٣�  حوسێن مەدەنی ، كوردستان و سرتاتیژی 

دەوڵەتان ، بەرگی ٢،خاكەلێوەی ١٣٨0
٤�  نەوشیروان مس��تەفا ئەمین ، لەكەناری 

دانووبەوە بۆخڕی ناو زەنگ ، ١٩٩٧
٥�  نەوش��یروان مستەفا ئەمین ، پەنجەكان 

یەكرت دەشكێنن
6�  یاس��ین حاجی زادە وزاهید محەمەدی ، 
فەرهەنگی سیاس��ی ئارش نوێ. چاپخانەی 
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ئیسالمی سیاسی،
بەستێن و خولیا سێ الیەنەکانی

ن: محمد جواد غالمرضاکاشی

و:مەنسوور پیرۆتی

یۆتۆپی��ای بوونی ئیس��الم ب��ە ئایینێکی تاکەکەس��ی، دەست¬وێڕانەگەیش��تووتر لە 
جارانه.

ئیس��المی سیاسی ناوێکە کە لە بەرامبەر ئیس��المی ناسیاسی یان )سیاست¬گریز( 
بەکاردێ. ئەو ناوە بنچینەی مەسەلەیەکی سادە چەندپات دەکاتەوە: ئایا ئیسالم لە 
ئەس��اس¬دا سیاس��ی¬یە یان ئاخرەت¬گەرا و گرێدراو بە پەیوەندی بەندە و خودا. 
ئەساسی ئەو مەسەلە دووانەیە؛ یان ئەوە یان ئەو. شتێکی دیکە لەو ناوەدا بوونی نییە. 
لەهەر الیەک بوەس��تی، الیەکەی دیکە رەش و وەالنراو دێتەبەرچاو. ئەوە رووداوێکە 
ک��ە ل��ە کۆتاییەکانی دەیەی شەس��تی هەتاوی س��ەریهەڵداوە. ئ��ەو رووناکبیرانەی 
کە رەخنەگری سیس��تمی سیاس��ی بوون، هەم��وو کێش��ە و نەهامەتییەکان¬یان لە 
سیاس��ی¬بوونی ئیس��الم¬دا دەبینی. ووتیان ک��ە لە کۆتاییەکانی دەیەی س��ی یان 
چل، ئیس��الم بەرە بەرە لە کونجی حوجرەکان هاتەدەر و بەشداری لە رۆژەڤ و پرسە 
سیاس��ییەکانی رۆژدا کرد. بە تێگەیش��تنی ئەو رووناکبیرانە ئ��ەو کارە هەم بە زیانی 
ئیس��الم بوو و هەم بە زیانی دنیای سیاسەت. ئەوان گەڕانەوەی ئیسالم بۆ هەرێمی 

تاکەکەسی بە رێگاچارەی تەندروست بۆ ئیسالم و سیاسەت دەبینن.
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ناوەرۆکێک��ی  ئاماژەپێک��راو،  دووان��ەی 
دووالیەنە لە گۆرەپانی ملمالنێی سیاسی 
بوو. لەالیەک نیزامێ��ک جێگیر بوو کە 
خۆی وەک دیارک��ەر و تەنیا ئابژێکتیڤی 
ئیس��المی سیاس��ی پیناس��ە دەک��رد و 
لەالیەکی دیکە روانینێک��ی رەخنەگرانە 
دیتب��ۆوە.  ت��ازەی  یۆتۆپیایەک��ی  ک��ە 
یۆتۆپیای��ەک ک��ە تێی��دا ه��ەر ک��ەس، 
نهێنییەکانی دڵی خۆی عاش��قانە لەگەڵ 
خ��ودای خ��ۆی دەهێنیتەگ��ۆڕ، بەاڵم لە 
مەیدانی سیاسەت و بەڕێوەبردنی پرس 
و بابەتە گشتییەکان تەنها کار بە عەقڵی 
حیسابگەر و مەسڵەحەت¬بین دەکات. 
ن��ە ئیزن��ی دەدا عەقڵ بێتە ن��او بازنەی 
عش��قی ئیامندارانەی خ��ۆی و نە ئیامن 
و ئایی��ن ل��ە کاری سیاس��ی¬دا جیگای 
دەب��ۆوە. خەڵکانێ��ک کە لە ش��وێنێک 
عاشق و دڵس��پاردە بوون و لە شوێنێکی 
دیکە کارەکانیان ب��ە دوورنواڕی عاقاڵنە 
و ب��ەدوور ل��ە دەس��تێوەردانی ئایین لە 

سیاسەت بەڕێ¬دەکرد. 
س��ادەکەرەوەی  سیاس��ی  روانین��ی 
مەس��ەلەکەیە. بە ه��ەر رادەیەک کە لە 
سەرکەوتووتر  پرسەکان  سادەکردنەوەی 
ب��ێ، ب��ە هەم��ان رادەش لە ک��ردەوەدا 
دەکات.  مس��ۆگەر  زیات��ر  دەس��کەوتی 
دووانەی ئیس��المی سیاسی و ناسیاسی، 
هەر ئ��ەو س��ادەکردنەوە کاریگ��ەرە بوو 
مەیدان��ی  دەی��ە  ی��ەک  النیک��ەم  ک��ە 

سیاس��ی ئێرانی بە خۆیەوە خافاڵندابوو. 
دا هێنەرانی یۆتۆپیای ئیسالمی ناسیاسی، 
فاکتیان لە گۆڕانکارییە نیودەوڵەتییەکان، 
بەرزبوونەوەی خوێندەواری و شارنشینی 
و ئامرازەکان��ی پەیوەندی¬گرت��ن و هتد 
دەهێنای��ەوە و ب��ەو پێی��ە مۆڕەی��ان لە 
رکەبەرە سیاس��ییەکانی خۆی��ان دەکرد 
کە ئیس��المی سیاس��ی داهاتووی نییە. 
ئەو روانگە بانگەش��ەی بۆ ئ��ەوە دەکرد 
کە پەیوەندییەک کە لەنێوان ئیس��الم و 
بووە، رووداوێکی  سیاسەت¬دا دروست 
بێ-بناغ��ە، بێ¬کەڵ��ک و نابەجێ بووە و 
دڵسۆزانە داوایان لە بەرگریکارانی دەکرد 
کە عەقل و دوورنواڕی دنیای نوێ بکەنە 
بنەمای کارە سیاسییەکانیان. کەم و زۆر 
ئێس��تاس ئەو لێڕوانینە هەر ماوە بەاڵم 
ن��ەک ب��ەو متامن��ە و باوەڕبەخۆبوون و 
خەس��تییەی ک��ە ل��ە دەی��ەی حەفتای 
زێڕین��ی  س��ەردەمی  ل��ە  و  هەت��اوی 
ئێران  ل��ە  بزووتن��ەوەی ریفۆڕمخ��وازی 

هەبوو.
ل��ە رۆژگاری ئەم��رۆدا بارودۆخەک��ە بە 
هیچ شیوەیەک بەو سادەکردنەوە رشۆڤە 
تایبەمتەن��دی رۆژگاری ئێمە،  ناک��رێ. 
لێڵی و ناروونی ئاسۆ¬کانی بەرەوڕوومانن. 
ب��ە  ئیدئۆلۆژی��ک،  کەش��ێکی  ه��ەر 
ناڕوون¬بوون��ی ئاس��ۆکانیی بەرەوڕووی، 
هەرەس¬دێنێ. ئەم��رۆی ئێمەش وەها 
تایبەمتەندییەک��ی هەی��ە. تەنه��ا ل��ەو 
بارودۆخانەیە کە دەگەڕێینەوە و ئاوڕێک 
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لە راب��ردوو دەدەینەوە. ئەم��ڕۆ مەنتقی 
دووانەی ئیس��المی سیاسی و ناسیاسی 
لەدەست¬داوە.  پێش��ووی خۆی  مانای 
مەس��ەلەکە ئاڵوگۆڕی بەس��ەردا هاتووە 
تەنان��ەت ئەگ��ەر هێش��تا نەمانتوانیبێ 
چوارچێ��وە بۆ ئ��ەو مەس��ەلە نوێ¬یانە 
دیاری بکەین و پێناس��ەیان بکەین. لەو 
دەخەمەڕوو  لێکدانەوەیەک  یادداشتەدا 
کە ش��ایەد تەنها س��ودی دەرچوون لەو 
لۆژیکە س��ادە دووانە بێ��ت. ئەوەی کە 
وەک ئیس��المی سیاسی ناوی دەهێرنێ 
النیک��ەم ی��ەک ل��ەو س��ێ¬یانەیە  کە 
ه��ەر ی��ەک تایبەمتەن��دی و دەرف��ەت 
هەی��ە.  جیاوازی��ان  دوورەدیمەن��ی  و 
پەیوەن��دی ئاڵ��ۆزی نێوان ئەو س��ێیانە، 
خاڵە هاوبەش و ناکۆکەکانی نێوان¬یان 
دیارت��ر و روون¬تر ل��ە پەیوەندی نێوان 

ئیسالمی سیاسی و ناسیاسی¬یە. 
فرەچەشنی ئیسالمی سیاسی

ئێران��ی بەر لە ش��ۆڕش ب��ە تەواوییەتی 
یەک یەکەی ئۆرگانیکی پێکەوەبەسرتاوە 
مەس��ەلەی  و  کێش��ە  ی��ەک  نەب��وو. 
بەس��تێنی  ل��ە  نەب��وو.  تایبەتیش��ی 
جۆراوجۆردا کێشە و مەسەلەی تایبەت 
هەبوون و وەاڵمی فرەچەش��ن و شیاویان 
داوا دەک��رد. ل��ەو ن��اوەدا س��ێ گروپ��ی 
کۆمەاڵیەت��ی ب��وون بە پێگ��ەی جیاواز 
و پرس��یاری و پرس��ی جیاواز. ئیس��الم 
لەهەمب��ەر پێگەی ئەو س��ێ گروپە و بۆ 

وەاڵمدانەوە بە پرس��ە س��ەرەکییەکانیان 
هاتەناو پرس��ە سیاس��یەکانی س��ەردەم 
و بەو پێیە س��ێ جۆر ئیس��المی سیاسی 
لەدایک بوون. هەر س��ێکیان پاش��گری 
ئیس��المی¬یان پێوەلکابوو بەاڵم ئیرادە، 
ئامانج و مەبەس��تی جیاوازی��ان هەبوو. 
ئ��ەو س��ێیانە ل��ە مەیدان��ی ک��ردەوەی 
شۆڕشگێری¬ ساڵەکانی پەنجا و شەش 
و پەنج��ا و ح��ەوت، ب��ە رواڵ��ەت ه��ەر 
یەک ب��وون و پەیوەندی پتەویان هەبوو 
ب��ەاڵم پەیامن��ی برایەتییان ه��ەر یەک 
س��اڵی خایاند. پ��اش ئەو ماوە کێش��ە و 
ناکۆکی لەنێوانیاندا س��ەریهەڵدا. پێگە و 
پرس��ی یەکەم، دەگەڕێتەوە بۆ کۆمەاڵنی 
خەڵک، واتا کۆمەاڵن��ی خەڵک الیەنگر، 
پرس��ەن.  ئ��ەو  بڕی��اردەری  و  هان��دەر 
ت��ەوەری س��ەرەکی ئ��ەو بزووتن��ەوە کە 
هەڵگری پاشگری ئیسالمی سیاسی بوو، 
سەرچاوەی سەرەکی وزەپێدان بە رەوتی 
ئیس��المی سیاس��ی بووە و تا ئێس��تاش 
هەی��ە. دوو پێگ��ە و مەس��ەلەی دیکە، 
دەگەڕیتەوە بۆ بژاردەکان و هەڵسوڕاوانی 
سیاسی. باس��ی روحانیان و رووناکبیران 
بە جیا دەکەی��ن و تایبەمتەندییەکانیان 
دەخەینەڕوو. بەاڵم بەر لەوە سەرنجدان 
بە خاڵێک زۆر گرنگە. ئیسالمی سیاسی 
دیاردەیەک��ی جیهانی ن��وێ و مۆدێڕنە. 
ئیس��الم لە مێ��ژووی خۆی��دا هیچ کات 
ناسیاس��ی نەب��ووە. رەنگە بک��رێ ئاماژە 
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ب��ە هەندێ گ��روپ و الی��ەن بکەین کە 
ل��ە قۆناغ��ە مێژوویی��ە جی��اوازەکان لە 
پەراوێزەوە وەس��تابن. ب��ەاڵم بەدرێژایی 
ئ��ەو هەزار و چوار س��ەد س��اڵەی کە لە 
تێدەپ��ەڕێ کەم��رت  ئیس��الم  تەمەن��ی 
قۆناغی زەمانی دەتوانین دەست¬نیشان 
بکەی��ن کە بەبێ بەش��داری ئیس��الم لە 
و  ه��ەزار  تێپەڕیب��ێ.  سیاس��یدا  کاری 
چوار س��ەد ساڵە کە لەو ناوچە ئیسالم و 
سیاسەت تێکەاڵوی یەکرت بوونە. بەاڵم 
ئیسالمی سیاس��ی دیاردەیەکی جیاوازە. 
دنی��ای  دی��اردەی  ئیس��المی سیاس��ی 
مۆدێڕنە. ئیس��المی سیاس��ی لە وەاڵمی 
رێوشوێنەکانی دنیای مۆدێڕن پێناسەی 
ب��ە فۆڕمبەندی  وەرگرت��ووە. مۆدێڕنیتە 
ئاب��ووری و کۆمەاڵیەت��ی و فەرهەنگ��ی 
خۆی، بە هێرشی تێکنۆلۆژیک و نیزامی، 
دنیایەک��ی دیکەی دروس��ت ک��ردووە. 
لە جیهان¬زیس��تی  زاڵێت��ی مۆدێڕنیتە 
برین��ی  و  پ��رس  س��ێ  مس��وڵامنان 
جۆراوجۆری دروست کردووە. ئیسالمی 
سیاسی لەهەمبەر هەر یەک لەو پرسانە 
دەبی بە شێوەی بابەتیانە رشۆڤە بکرێ.

پرسی یەکەم: هێرشی مۆدێڕنیتە بۆ سەر 
جیهان¬زیستی ئایینی

پێش��رت باس��ی ئەوەمان کرد کە پرس��ی 
یەک��ەم دەگەرێتەوە بۆ ئاس��تی گش��تی 
خەڵ��ک  کۆمەاڵن��ی  ب��ە  پەیوەن��دی  و 
هەی��ە. ل��ەو ئاس��تەدا پیاوان��ی ئایین��ی 

هەی��ە.  حزوری��ان  رووناکبیرانی��ش  و 
هێرش��ی مۆدێڕنیتە بۆ جیهان¬زیس��تی 
مس��وڵامنان، سەرەکی¬ترین و دیارترین 
کاتێ��ک  راب��ردووە.  س��ەدەی  رووداوی 
ل��ە چەمک��ی جیهان¬زیس��ت کەڵ��ک 
وەردەگری��ن مەبەس��تامن ئەوەی��ە ک��ە 
دیاردەک��ە تەنه��ا لە چوارچێ��وەی بیر و 
ب��اوەڕ و تی��ۆری¬دا نامێنیت��ەوە. رووی 
دیار و ئاش��نای پێکەوەژیان وێران دەبێ 
و  س��ەرمایەداری  پەیوەندییەکان��ی  و 
ل��ە  س��ەرچاوەگرتوو  گۆڕانکارییەکان��ی 
تێکڕای  دی��اردەکان،  م��اددی ¬بوون��ی 
پەیوەندییەکانی  دەگۆڕێ��ت.  بابەتەکان 
پێش��وو وەک خۆی��ان نامێن��ن. تاکێتی 
)فردی��ت( زیات��ر پەرەدەس��تێنێ، چینی 
نوێ سەرهەڵدەدەن، فۆڕمی پەیوەندییە 
بەس��ەر دێ،  گۆڕانکاری  خێزانیی��ەکان 
پێگەی ژنان دەگۆڕدرێ. ئاڵۆگۆڕگەلێک 
کە رۆژانە و س��ااڵنە لە گۆڕان ناوەسن. 
دنیایەک��ی دیک��ە دەردەک��ەوێ ک��ە بۆ 
ئێمە ئاش��نا نیی��ە و چەمکەکانی نامۆن. 
ئ��ەوە ش��تێکی ئاش��کرایە. مۆدێڕنیت��ە 
دیاردەیەک��ی جیهان��ی ب��ووە و هەی��ە و 
هیچ رێگای گەڕانەوەشی بۆ نییە. بەاڵم 
تێکدان��ی فۆڕم��ی ژی��ان ب��ە مەرجێک 
ناب��ێ ک��ە فۆڕمێک��ی  مەس��ەلەخوڵقێن 

دیکەی ژیان جێگای بگریتەوە. 
و  خوێندوومان��ە  زۆر  س��ااڵنێکی  ب��ۆ 
نووس��یومانە ک��ە ئەوانە گش��تیان یانی 
گەشەسەندن لە بەش��ە جۆراوجۆرەکانی 
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ژیانی کۆمەاڵیەتی و وەک بەرەنجامەکانی 
و  پێامنهەاڵگوت��ون  مۆدێ��رن  جیهان��ی 
پێش��وازین لێک��ردوون. ب��ە یەکرتم��ان 
ناس��اندوون و ب��ە ش��انازییەوە باس��امن 
کردوون. دوو ویرتینن لە پاڵ یەک داناوە. 
ل��ە یەکی��ان تایبەمتەندییەکانی دنیای 
کۆمنان چنیوە. لە ویرتینی نەریت، ژنان 
لە ماڵ ئۆقرەگرتوو، بێ¬دەنگ و لەڕووی 
کۆمەاڵیەتی پاس��یڤ؛ زاڵێت��ی روحانیان 
لەس��ەر خەڵ��ک، کار و بەرهەمهێنان��ی 
بەرتەس��ک، بی��ر و ب��اوەڕی نادروس��ت 
نابەج��ێ  نەریت��ی  و  نازانس��تی، داب  و 
چ��رناوە. ل��ە ویرتینەکەی دیک��ە کە بە 
ناوی مۆدێڕنیتە نارساوە، چاالکی ژنان لە 
کەرتی گش��تی، دەرکەوتنی توانای ناوازە 
ل��ە بەس��تێنە جۆراوجۆرەکانی زانس��تی 
و هون��ەری، ناوەن��دە ئاکادمیک��ەکان، و 
ئیمکاناتی مۆدێرن لە ش��ار و گوندەکان 
و پێشکەوتنی ئامرازی پەیوەندییەکان و 

راگەیاندن و هتد مان چنیوە. 
ئ��ەو دوو ویرتین��ە نیش��اندەری تەوەرە 
کۆمەاڵیەتی،  گۆڕانکاری  سەرەکییەکانی 
ل��ە  سیاس��ی  و  ئاب��ووری  فەرهەنگ��ی، 
کۆمەڵگای ئێرانن. بەاڵم کێش��ە ئەوەیە 
کە ئەو دوو ویرتینە کۆکەرەوەی تێکرای 
بابەتەکە نین. هەموو تایبەمتەندییەکانی 
جیهانی مۆدێڕن برینی قووڵیان لەس��ەر 
شێوە ژیانی نەریتی ئێمە بەجێهێشتووە 
ب��ەاڵم لە هەندێک بەش��ی بەرتەس��ک 

ش��یاوی  جێگرەوەیەک��ی  توانیویەت��ی 
بخات��ەڕوو. کەس��انێک ش��ێوەژیانی  بۆ 
ل��ە  و  هەڵب��ژاردووە  مۆدێڕن¬ی��ان 
س��وودەکانی فێ��رکاری و کۆکردن��ەوەی 
س��امان و بەش��داری کارا لە کەرتەکانی 
کەڵک¬ی��ان  زانس��تی  و  کۆمەاڵیەت��ی 
دیک��ە،  دەربڕینێک��ی  ب��ە  وەرگرت��ووە. 
س��وژەی مۆدێڕن و ش��ێوەی نوێی ژیان 
فۆڕمی گرتووە بەاڵم کەم کەس سەرنجی 
خستۆتە سەر ئەو خاڵە کە ئەوە بە نرخی 
پەراوێزخستنی هەندێک چینی کۆمەڵگا 
بووە کە لەو ئاڵوگۆڕانە هیچیان دەس��ت 
نەکەوتووە جگە لە ناراحەتی، بەشخوراوی، 
هەستی بێ شوناس��ی، خۆبەکەم¬زانی و 
دەست¬لێ¬بەردراوی. جیهان¬زیستی 
ئێمە رواڵ��ەت و ناوەڕۆکی خۆی هەبوو. 
مۆدێڕنیتە خێرا رواڵەتی جیهان¬زیستی 
ئێمەی داگی��ر کرد. تا ئەو جێگایەی کە 
بۆی ل��وا تێکنۆل��ۆژی و بەرهەمهێنان و 
پەیوەن��دی میدیایی هێنای��ە ژێر رکێفی 
خ��ۆی. هەم��وو کەلێ��ن و قووژبنەکانی 
داگی��ر کرد. بەاڵم بێ ناوەڕۆک بوو. روح 
و ناوەڕۆکی دنیای ن��وێ دیار نەکەوت. 
رادەیەکی  ت��ا  رواڵەتێکی  بەرەنجامەک��ە 
بەرامب��ەردا  ل��ە  ب��وو.  بەت��اڵ  ن��او  زۆر 
جیه��ان زیس��تی ئێم��ە رواڵەت��ی خۆی 
لەدەس��ت¬¬دابوو و ناوەڕۆکەک��ەی بە 
رواڵەت دەرنەدەکەوت. با دوو منونەتان 

بۆ بهێنمەوە. 
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ئێم��ە،  نەریت��ی  جیهان¬زیس��تی  ل��ە 
ب��وون.  چاوم��ان  لەب��ەر  ه��ەژارەکان 
و  چارەن��ووس  ب��ۆ  هەژارییەکەی��ان 
ویس��تی خودا دەگەڕێندرایەوە. خەڵکی 
دەستڕۆیش��تووش لەس��ەریان ب��وو ت��ا 
یارمەتیی��ان ب��دەن. دنی��ای پێش��ووی 
ئێمە دنیایەک��ی پڕ لە نایەکس��انی بوو. 
لە جیهان¬زیس��تی پێش��ووی ئێمە ئەو 
نایەکس��انی¬یانە گرنگ��ی دی��اری خۆی 
هەبوو.ه��ەم ئ��ەوەی س��امانی هەبوو و 
هەم ئەوەی ه��ەژار بوو دەیزانی جێگە و 
پێگەی چەندە. یەک ئاغا بوو و یەکیش 
رەعی��ەت. دنی��ای نوێ کێش��ەخوڵقێن 
بوو. زۆرینەی هەژار و نەدار لە بەرامبەر 
کەمینەیەک��ی س��اماندار و قازانجک��ەر. 
خاڵی جێی سەرنج ئەوە بوو کە نە هەژاران 
پێگ��ەی کۆمەاڵیەتی خۆی��ان قبووڵ بوو 
و ن��ە س��امانداران ل��ە جێگ��ە و پێگەی 
خۆی��ان دڵنیا ب��وون. کەواتە رکەبەری و 
ئاشکرایە  کێبڕکێ¬یەک وەڕێ¬کەوت. 
کە ئ��ەو کۆمەڵگایە جموجۆڵ��ی زیاتری 
تێدای��ە. ب��ەاڵم ئ��ەو جموجۆڵ��ە خێری 
لێنەکەوت��ەوە. داهات��ی زەبەالحی نەوت 
و یەک دەوڵەتی رانتێر بوونیان هەبوو و 
رکەبەری کۆمەاڵیەتی ل��ە ناوەندەکان و 
رووی¬نەدەدا.  بەرهەمهێنەرەکان  یەکە 
دەوڵەتێ��ک¬دا  کاری  دەس��پێکی  ل��ە 
روویدەدا کە بۆ دابەشکردنی نایەکسانی 
بایەخە ماددی¬یەکان، چاوی لە هۆگری 

و سەرش��ۆڕی و زمانی چەور و چاپلوسی 
بوو. هەن��دێ خەڵک س��وودیان بینی و 
هەندێک��ی دیکە بێب��ەش مانەوە. بەاڵم 
هەر دوو الیەن بە چەش��نێک هەس��تی 
خۆکەم¬بینی. لە جیهان¬زیستی نەریتی 
ئێمە نیزامێکی دواکەوتوو و کۆنەپەرست 
هەبوو کە مەرشوعییەتی بە بەشی زۆری 
ئەو بابەتانە دەدا. ب��اوک هێامی دیاری 
خودا لەناو بنەماڵە بوو و تەمبێ¬کردنی 
ئەو بەش��ێک لە س��زای خ��ودا لەئەژمار 
دەهات. تەمبێ¬کراوەکانی پێشوو خۆیان 
بازن��ەی چارەنووس��ی خودایی¬دا  لەناو 
دەبینیی��ەوە و ب��ە ه��ەر رادەی��ەک کە 
تووندوتی��ژی بنەماڵەی��ی و کۆمەاڵیەتی 
زیاتر دەبوو، زیاتر هەستیان بە بەندەیی 
دەب��وون.  گوێڕایەل¬ت��ر  و  دەک��رد 
توندووتیژی پێشوو دروست یا نادروست 
و  چارەن��ووس  و  حیکم��ەت  ئاوێت��ەی 
خۆشەویس��تی بوو. لە جیهان¬زیس��تی 
نوێ، وابڕیار بوو لەو سنووردارێتی¬یانە 
دەرب��از بی��ن و بووین. س��وژەی ئازاد لە 
بەندی باب و بنەماڵ��ە و مەرجەعییەتە 
فەرهەنگ��ی و کۆمەاڵیەتییەکانی دیکە. 
بەاڵم بڕی��ار بوو پرەنس��یپی نێوان ئێمە 
سوژە ئازادەکان، عەقڵ و ئینساف و یاسا 
ب��ێ و لەالیەن دەوڵەتەوە سەرپەرش��تی 
بکرێ��ت. ئێم��ە وەکوو س��وژەی ئ��ازاد، 
پەیوەن��دی  ب��ەاڵم  بووی��ن  پ��ەروەردە 
لەگ��ەڵ  ئاوێت��ە  کێبڕکێ��ی  نێوامن��ان 
تووندوتی��ژی و وەالنان و بەکەم¬زانینی 



»»تیشکی نوێ

تیشکی نوێ | ژمارە: ١ | دەوری سێهەم | پائیزی ١٣٩٥

69
ئەوی¬ دیکە ب��وو و دەوڵەت خۆی بووە 
گەورەتری��ن س��ەرچاوەی بەکارهێنان��ی 
تووندوتیژی و س��ەرکوتی بێ¬س��نوور. 
دەوڵەت خ��ۆی یەکەمی��ن دامەزراوەی 
پێشێل¬کردنی یاس��ا بوو و کۆمەڵگاش 
مەیدانی کردەوەی رەها و بێ¬پرەنسیپ 
و تووندوتی��ژ ک��ە رۆژان��ە دەبیتە هۆی 
تێکچوونی دۆخی دەروون��ی ئێمەمانان. 
بەکورتی مۆدێڕنیتە چیرۆکێکی ش��یرین 
ب��وو کە موس��افیرانی ل��ە دەرەوە گەڕاوە، 
بۆی��ان دەگێڕاین��ەوە و حەز و تاس��ەیان 
دەورووژاندی��ن. ب��ەاڵم ئ��ەوەی روویدا 
دەقێک ب��وو کە پەراوێزی زۆری هەبوو. 
کەسانێک کە جیهان¬زیستی پێشووی 
خۆی��ان لەدەس��ت¬دابوو و تەجروبەی 
ژیانیان ل��ە جیهانی ن��وێ، تووندوتیژی 
و  لێک¬ت��رازان  و  بێ¬بنەمای��ی  و 
خۆبەکەم¬زانین بوو. ئیسالمی سیاسی 
خ��ۆی¬دا  ئاس��تی  گش��تی¬ترین  ل��ە 
ل��ە وەاڵم��ی ئ��ەو مەس��ەلە دەرکەوت. 
مۆدێڕنیس��تەکان باس��یان ل��ە قۆناغ��ی 
تێپەڕ دەکرد و دەیانووت کە پەراوێزەکان 
وردە وردە کاڵ دەبن��ەوە و نامێنن. بەاڵم 
پەراوێزی زەقرت لە دەقە س��ەرەکییەکە، 
ئیس��الم¬یان ک��ردە پەناگای��ەک و ب��ە 
ه��ۆی ئەو پەناگایە، الیەنگرانی ئیس��الم 
هێرش��یان بۆ س��ەر دەقە س��ەرەکییەی 
مۆدێڕنیتە دەست¬پێکرد. بەاڵم نەک بۆ 
وێ��ڕان کردنی دەقەکە، بەڵکوو بۆ ئەوەی 

جێگای خۆیان لەن��او دەقەکە بکەنەوە. 
ه��ەر ئ��ەو دەقەی ک��ە ئەوان��ی پەراوێز 
خس��تبوو. ئەوانە هەوڵێکی بێ¬سودیان 
دا و تا ئێس��تاش دەیدەن ت��ا پەیوەندی 
نێوان جیهان¬زیستی لەدەست¬چووی 
خۆی��ان لەگ��ەڵ جیهان¬زیس��تی نوێ 
بدۆزنەوە. بۆ گەیش��ن ب��ەو ئامانجەی 
ل��ە  داوە  بەرباڵوی��ان  هەوڵ��ی  خۆی��ان 
بەس��تێنی دەروونی و رەوان¬ناس��ییەوە 
خۆش��بژێوی  بەس��تێنەکانی  ت��ا  بگ��رە 
کۆمەاڵیەت��ی و سیاس��ی و ئاب��ووری. لە 
دژکردەوە تاکەکەسییەکان تا فۆڕمگرتنی 
بەرەنگاریی��ە بناژۆخوازان��ەکان هەر لەو 

چوارچێوەیە دان. 
خاڵ��ی جێ��ی س��ەرنج ل��ەو مش��تومڕ و 
رووبەڕووبوونەوان��ەدا ئەوەی��ە کە ئەوان 
مس��ۆگەر  ئامانجەکانیان  ل��ە  بەش��ێک 
لە  ئامانجێک��ی دیاریکراوی��ان  دەک��رد. 
رووبەڕووبوون��ەوە نەب��وو. تەنه��ا بەس 
ب��وو دژایەتی ئ��ەو دیاردەی��ە بکەن کە 
هەس��تیان دەک��رد بەکەمیان¬دەگرێ. 
ل��ەو مش��تومڕانەدا بوو کە لەو هەس��تی 
تاڵ��ی خۆبەکەم-زانی��ن و بەکەم¬گرتن 
دەربازی��ان دەبوو. هی��چ یۆتۆپیایەکیان 
رووبەڕووبوونەوەی��ان  مۆدێل��ی  نەب��وو. 
ل��ە  پەیڕەویی��ان  و  نەب��وو  عەقاڵن��ی 
سیس��تمێکی  و  فک��ری  مەکتەبێک��ی 
ئیدئۆلۆژی��ک نەدەک��رد. خەڵ��ک ل��ەو 
نوس��خەدا، لەگەڵ هێامکانی مۆدێڕنیتە 
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ه��ەم ل��ە رووبەڕووبوون��ەوەدان و ه��ەم 
خۆی��ان لەگ��ەڵ گونجان��دووە. هاوکات 
کە رووبەڕووی��ان دەبنەوە، هەوڵ دەدەن 
دەستکاریشیان بکەن و تا ئەو جێگایەی 
بکرێ ه��ەوڵ دەدەن پەیوەن��دی نێوان 
حاف��زەی  و  مۆدێڕنیت��ە  هێامکان��ی 

فەرهەنگی خۆیان ببیننەوە. 
پرسی دووەم: ستاندنەوەی پێگە و متامنە 
ل��ە گروپەکانی ئاب��ووری، کۆمەاڵیەتی و 

فەرهەنگی
پرس��ی یەک��ەم دەروونی، قووڵ ، گش��تی 
ب��وو،  دەروونناس��انە  و  بنەڕەت��ی  و 
بەش��داری  سیاس��ی  ئیس��المی  ب��ەاڵم 
ئ��ەو پ��رس و مەسەالنەش��ی ک��رد ک��ە 
جێ��گای  کۆمەڵ��گا  بژاردەکان��ی  ب��ۆ 
ب��وو. مۆدێڕنیت��ە رێوش��وێنە  تێڕام��ان 
ش��ێواندبوو.  کۆمەاڵیەتی¬یەکان��ی 
هەن��دێ الیەن��ی تازەدەرکەوتووی کردە 
چین��ی هەرەس��ەرکەوتووی کۆمەڵ��گا و 
پەراوێزەوە.  هەندێکی دیک��ەی خس��تە 
ئ��ەو دوو  و روحانی��ان  بازاڕی¬ی��ەکان 
گروپ��ە پیش��ەییە گرنگ��ە ب��وون کە لە 
پرەنس��یپ و رێوشوێنی مۆدێڕن پێگەی 
خۆیان لەدەس��ت دا. ئیسالمی سیاسی 
لەو لێڕوانین��ە لۆژیکی¬یەدا دەرفەتێک 
بۆ ئەوانە بوو تا پێگەی پێش��ووی خۆیان 
خاڵە  ئ��ەو  ناب��ی  وەدەس��ت¬بهێننەوە. 
ب��ۆ دەروونناس��ی تاکەکەس��ی بچ��ووک 
بکەینەوە. مەس��ەلە ئەوە نییە کە فالن 

حاجی¬ئاغا پێگەی خۆی لەدەست¬داوە 
و تەنها ب��ۆ وەدەس��تهێنانەوەی پێگەی 
پێشووی خۆی دەنگ بڵیند دەکا و هەوڵ 
دەدا. مەس��ەلە گرنگی پیشەکانە و فۆڕم 
بەندی ئاگایی بەکۆمەڵ. لەراس��تیدا کە 
بەشێوەیەک  مۆدێڕنیتە-  پرەنسیپەکانی 
کە ل��ەو واڵتانەی نزیکی ئێم��ە روویدا- 
لەگ��ەڵ شایستەس��االری کۆمەڵگایەکی 
مۆدێرن زۆر جیاواز بوو. بازاڕی و روحانیان 
جێگەی��ان  ئەوان��ەی  ب��ەاڵم  وەالن��ران 
گرتبوونەوە بەدەگمەن لەو کەسانە بوون 
کە تایبەمتەن��دی چینێکی هەڵبژاردەی 
مۆدێڕن¬یان هەبوو. بە هۆکاری دیکە بە 
دەسەاڵت گەیشتبوون، و لە سەرچاوەی 
دەسەاڵتەوە س��امان و زانست و پێگەی 
دەس��ت¬کەوتبوو.  کۆمەاڵیەتیی��ان 
بانگەش��ە  هەم��وو  ب��ە  مۆدێڕنیت��ە 
یەکسانیخوازانەکەی ، بژاردەخوازییەکی 
نوێ��ی جێگرەوەی بژاردەخ��وازی نەریتی 
زانک��ۆ  دەرچووان��ی  و  پس��پۆڕان  ک��رد. 
جێ��گای بژاردەکانی پێش��وویان گرتەوە. 
فۆڕم¬گرتنێکی نوێ کە لەس��ەر بنەمای 
رەخنەگران��ە  ئ��اوەزی  و  عەقالنیی��ەت 
ب��وو.  جی��اواز  لێ��رە  بنیات¬نراب��وو، 
کۆمەڵێک بیرتەسکی دەست¬بەسینگ 
تەنه��ا بە هۆی زمان لووس��ییەوەوە هەم 
س��امان¬یان دەس��کەوت و هەم پلەی 
زانستی. ناکارامەیی و گەندەلی خەستی 
بوروکراتیکی��ش بەرهەم��ی کارەکەی��ان 
بوو. ئەو بەرەنجام��ە، دەرفەتی بە بژاردە 
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پەراوێزخراوەکانی پێشوو دا تا بە هەست 
بە بەرپرس��یارەتییەوە هەوڵ��ی گەڕانەوە 
بۆ ناوەندی بڕیارەکان��ی کۆمەڵگا بدەن. 
ل��ەو پێناوەش��دا تێچووی��ان دا و ئ��ەوە 
خۆی سەرچاوەی دەرکەوتنی چەشنێکی 
دیک��ەی ئیس��المی سیاس��ی ب��وو. ئەو 
رەوت��ە بەپێچەوانەی رەوتی پێش��وو، بۆ 
رکەبەری و بەربەرەکان��ی خۆی بەرنامە 
زیات��ر  هەب��وو.  دیاریک��راوی  پالن��ی  و 
بیری ل��ە جێگرتن��ەوە دەک��رد و کەمرت 
گرنگی بە دەقی خەب��ات و بەربەرەکانی 
دەدا. گرن��گ ئ��ەوە بوو ک��ە حەریف و 
رکەبەری خۆی کەم یان زۆر بە پەیرەوی 
ل��ە هەندێ��ک پرەنس��یپ وادار ب��کا کە 
پێش��ڕەوی و س��ەروەری بۆ پیش��ەکەی 
دیاریک��راوی  ب��ە  دەگەڕان��دەوە.  ئ��ەو 
گەڕاندنەوەی مەرجەعییەتی شەریعەت 
بۆ کەرتی گش��تی و گروپە پیشەییەکەی 

خۆیان داواکاری سەرەکی ئەوان بوو.

گش��تی  بەرەن��گاری  س��ێیەم:  پرس��ی 
لەبەرامبەر تەشەنەسەندنی مۆدێڕنیتە

ئ��ەو دوو رەوت��ەی پێش��وو لەبەرامب��ەر 
ئ��ەو مۆدێڕنیت��ەی س��ەقەت ک��ە ل��ەو 
واڵتانەی هاوش��ێوەی ئێمەدا دەرکەوت 
و نوسخەگەلێکی ئیسالمی سیاسی¬یان 
دروس��ت کرد ک��ە تەنها ب��ۆ بەرەنگاری 
لەبەرامبەر تەشەنەسەندنی جیهانی نوێ 
بوو. رەوتی س��ێیەم لە ئیسالمی سیاسی 
ب��ە دوو پ��رس و مەس��ەلە دەرک��ەوت. 

یەکەم س��ەقەتی مۆدێڕنیتە بوو و دووەم 
ئێران��ی  ک��ە کۆمەڵ��گای  بەرەنگارێ��ک 
دەیک��رد.  مۆدێڕن¬ب��وون  لەبەرامب��ەر 
رووناکبی��ران ک��ە بیری��ان ل��ە مۆدێل��ی 
یوتۆپیایی مۆدێڕنیتە دەکردەوە، دیواری 
جیهان¬زیس��تی  و  نەری��ت  ئاس��نینی 
پێشوویان لەبەرامبەر خۆیان¬دا دەبینی. 
ئ��ەوان کاری��ان ب��ۆ خوێندنەوەیەک لە 
نەری��ت کرد کە تێکهەڵکێش��ی جیهانی 
نوێ ب��ێ و ت��ا ئ��ەو رادەی��ە بەرەنگاری 
نەکات. ئ��ەوان رەخنەگری مۆدێڕنیتەی 
دەرکەوتوو و »واقعا موجود«ی کۆمەڵگا 
ب��وون و لەپێن��او ی��ەک مۆدێڕنیتەی بە 
باوەڕی خۆیان راس��تەقینە، تێدەکۆشان 
نەری��ت و مۆدێڕنیتە پێکەوە بگونجێنن، 
تا ئاڵرتناتیوێک بۆ مۆدێرنیتەی سەقەتی 
واڵتانی هاوش��ێوەی ئێ��رە بەرهەم بێت. 
ئیس��المی سیاس��ی لە چەش��نی سێیەم 

بەرهەمی هەوڵەکانی ئەو گروپە بوو. 
ئەوان لە ناخی جیهان¬زیس��تی نەریتی 
تێدەکۆش��ان رێگایەک��ی نوێ دروس��ت 
بک��ەن. س��ەرکەوتنیان ل��ەوەدا ب��وو کە 
نەریتی  توانی¬بوویان جیهان¬زیس��تی 
بۆ دەسپێک و س��ەرچاوەی دەرکەوتنیی 
بگەڕێنن��ەوە. ناس��ازگارییەکان لەگ��ەڵ 
س��ەرچاوەی س��ەرەکی ئاش��کرا بکەن و 
نیش��ان ب��دەن کە چ��ۆن ئ��ەوەی وەک 
نەریتێکی نەگۆڕ دەردەکەوێ بە درێژایی 
مێ��ژوو گۆڕان��کاری بەس��ەردا هاتووە و 
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ریشەی لە بەرژەوەندی گروپی، نەزانی¬ 
و ویستی تایبەتی هەندێک الیەن هەیە. 
بەهرە و داهێنانی راڤەکارانەیان بەکارهێنا 
و هەوڵیان دا تا لێکدانەوەیەک لە ئایین 
بخەن��ەڕوو ک��ە بەبڕوای خۆی��ان لەگەڵ 
رسوشتی مۆدێڕنیتەی راستەقینە سازگار 
بێ. ئەوەی کە بەتەواوێتی مۆدێڕن و نوێ 
بوو، دۆزرایەوە و هەوڵ درا نەریتەکان بە 
کەرەستەی مۆدێڕن بپیتێنن و دەوڵەمەند 
بکەن. لە ئاکامدا تێکەاڵوێکیان دروست 
کرد کە بە شۆڕشێکی فکری خەملێندرا. 
ئەو بەس��تێنە بەرهەمهێنەری نوسخەی 
ب��وو.  سیاس��ی  ئیس��المی  س��ێیەمی 
تایبەمتەن��دی ئ��ەو نوس��خە ئ��ەوە بوو 
ک��ە زم��ان و دەربڕینێک��ی نزیک¬تر لە 
ناوەڕۆک��ی کۆمەڵگایان هەب��وو بەاڵم بە 
شێوەیەکی بەرباڵو لە خستنەژێر رکێفی 

جیهانی نەریت سەرکەوتوو نەبوون. 
بەپێچەوان��ەی  س��ێیەم،  نوس��خەی 
نوس��خەی یەک��ەم، ل��ە بەربەرەکان��ی و 
بەرگ��ری رۆژان��ە س��ەرکەوتنی ئەوتۆی 
وەدەس��ت¬نەدەهێنا، و تەنه��ا ژیانێکی 
ئاڕمان��ی خس��تبووەڕوو. رێکخس��تنێکی 
ئیدئۆلۆژیک��ی پێکهێنا لە گەڵ هەمووی 
و  ئام��ادە  مۆدێلێک��ی  هی��چ  ئەوان��ەدا 
ل��ە سەرمەش��قی جێگرەوە  بەرهەس��تی 
دروس��ت نەک��رد. زیاتر دڵی ب��ە مێژوو 
خۆش ب��وو و بەرهەمی خ��ۆی لە رەوتی 
نەوەس��تاوەی مێژوویی¬دا دەبینی. بەو 

پێیە لەگەڵ نوسخەی دووەمی ئیسالمی 
سیاس��یش ناس��ازگار ب��وو. رووناکبیران 
گروپێک��ی ب��ژاردە نەب��وون ک��ە پێگەی 
خۆیان لەدەس��ت¬دابێ بەاڵم گروپێک 
ب��وون کە ل��ە داهاتوویەکی ن��اڕوون¬دا 

بەدوای پێگەی خۆیانەوە دەگەڕان. 
نوس��خەی دووەم لە ئیس��المی سیاسی 
ئەگەرێک بۆ دووبارە پێناس��ەکردنەوەی 
نەزمی پێش��وو بوو. نوس��خەی س��ێیەم 
لەش��وێن ئەگەرێ��ک لە جیهان��ی نوێی 
مۆدێڕنیت��ە بوو ک��ە نەزمێک��ی تایبەتی 
و  س��ەرگەردان  و  نەدەک��رد  پەی��ڕەو 
لەه��ەر  پەرەی¬دەس��ەند.  بێ¬بنەم��ا 
جێگای��ەک ک��ە تێک��ەاڵوی نەریت بوو 
داهێنانی نوێی ب��ۆ جیهانی نوێ کرد. لە 
شوێنێک تێکهەڵکێش��ی ناسیۆنالیسم و 
نەتەوەپەرەس��تی بوو، لە شوێنێکی دیکە 
تێک��ەاڵوی بزووتن��ەوەی چینی هەژاری 
ل��ە زۆرب��ەی دەرفەتەکانیش  کۆمەڵگا. 
و  ئایین��ەکان  و  نەریت��ەکان  لەگ��ەڵ 
فەرهەنگ��ی دەوڵەمەند.  بەس��تێنەکانی 
رووناکبی��ران دەیانتوانی دەنگی مۆدێڕن 
ل��ە ناخ��ی نەریتی ئیس��المی ب��ن بەاڵم 
بری��ا ل��ە دامەزراندنی جیهان��ی نوێ لە 
بەرەنجامی روانینی رەخنەگرانەی خۆیان 

سەرکەوتووتر کاریان کردبا.
دوا ووتە

نوس��خەی یەک��ەم لەناو ئەو س��ێیانەی 
ئاماژەپێکراو، زیاتر بەس��تێنێک بۆ ژیانی 
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کۆمەاڵنی خەڵک لە کەرتی گش��تی¬یە 
تا نوس��خەیەک لە ئیس��المی سیاس��ی. 
راستییەکی بەهێز و بەردەوامە کە زمانێکی 
پ��اراوی ب��ۆ دەربری��ن و پێناس��ەکردنی 
خ��ۆی نیی��ە. دوو نوس��خەکەی دیک��ە 
نوس��خەی  دەربرین��ی  وەک  دەک��رێ 
یەک��ەم ئاماژەی��ان پێبدرێ. نوس��خەی 
یەکەم، بەبێ دەربرینێکی روون، لەناخی 
کۆمەڵ��گادا بوونی هەی��ە، بەرگری دەکا 
و الیەنگ��ر ک��ۆ دەکات��ەوە. ب��ەاڵم تەنها 
ل��ە م��اوەی زیاتر لە یەک س��ەد س��اڵی 
راب��ردوو، بە یارمەتی ئەو دوو نوس��خەی 
دیکە، کەوتۆتە کاری سیاسی. نوسخەی 
دووەم لە ئیس��المی سیاس��ی لە هەوڵی 
ئەوە دای��ە بۆش��ایی س��ەرچاوەگرتوو لە 
تێکڕمانی جیهان¬زیس��تی پێشوو بکاتە 
دەرفەتێک بۆ دووب��ارە بنیات¬نانەوەی 
نەزمی لەدەست¬چوو. نوسخەی سێیەم 
لە  هەوڵ¬دەدا بۆشایی س��ەرچاوەگرتوو 
نەبوونی جیهان¬زیس��تی پێش��وو بکاتە 
هێزێکی وەبەرهێنەر ل��ە جیهانی نوێ و 
دەوڵەمەندت��ری بکات. شۆڕش��ی ئێران 
بەرهەم��ی هاوپەیامنی کات��ی نێوان ئەو 
س��ێ هێزە ب��وو، ب��ەاڵم بەخێرای��ی ئەو 
هاوپەیامنییە لێک¬ترازا و نیزامێک کە 
دوای ش��ۆڕش جێگیر ب��وو، بەرەنجامی 
هاوپەیامنی نوس��خەی یەکەم و دووەمی 
ئیسالمی سیاسی بوو. نوسخەی سێیەم 
بەتەواوی لە مەی��دان دەرکرا و ئیمکانی 

لێدوان و بانگەشەشی تەقریبەن نەما. 

ئیس��المی سیاس��ی¬کراوی ئەم��ڕۆ ل��ە 
چوارچێوەی ئیس��المی ن��ارساوی واڵتی 
ئێمە دەرچووە. ئەو دەرکەوتنەی ئیسالم 
ل��ە قالب��ی ئەلقاع��دە و داع��ش لەخۆی 
ئیس��المی  مەس��ەلەی  نیش��ان¬داوە، 
جیهان��ی.  پرس��ێکی  کردۆت��ە  سیاس��ی 
ئیسالمی سیاسی تەنانەت لە چوارچێوە 
واڵتان��ی ئیس��المیش ئەوالت��ر چ��ووە. 
ئورووپ��ا و ئەمری��کاش وەک پرس��ێکی 
ناوخۆی��ی تاوتوێی دەکەن. فیلس��وفان و 
بیرمەندان باس لە ئیس��المی سیاس��ی 
وەک پرس��یکی گرنگ��ی جیهان��ی ئەمرۆ 

دەکەن. 
بەردەوام��ی پەرەی ئیس��المی سیاس��ی، 
بیرۆکەی س��کوالربوونی ئیس��المی رۆژ 
لەگ��ەڵ رۆژ کەم¬بایەخ¬ت��ر ک��ردووە. 
یۆتۆپی��ای گۆڕینی ئیس��الم بۆ ئایینێکی 
تاکەکەسی و تایبەت بە پەیوەندی نێوان 
بەندە و خودا، دەست¬وێڕانەگەیشتووتر 
لە جارانە. لە وەها دۆخێک¬دا چارەیەک 
جگ��ە ل��ە روانینێک��ی رەخنەگران��ە ب��ە 
ئیس��الم  نۆژەن¬کردنەوەی  مەبەس��تی 
و دووب��ارە بنیاتنانەوەی ب��ەدی ناکرێ. 
هەڵبەت ئەوە بەس��رتاوەتەوە بەوەی کە 
مەبەستی  بە  رەخنەگرانەمان  روانینێکی 
مۆدێڕنیتەش  بنیات¬نان��ەوەی  دووبارە 
هەبێ. خاڵی س��ەرنجڕاکێش ئەوەیە کە 
هابرماس دان بەوە دادەنێ کە کردنەوەی 
دەرگای وتووێژ لەگەڵ ئیسالمی سیاسی 
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بەسرتاوەتەوە بە دووبارەبنیات¬نانەوەی 
ناوب��راو  مۆدێڕنیت��ە.  رەخنەگران��ەی 
پرۆژەی  رەخنەگران��ە  لێڕوانینێک��ی  ب��ە 
فەلس��ەفی مۆدێڕنیت��ە ه��ەر ل��ە رۆژی 
یەکەمەوە دەهێنیتەوە بەرچاو و باس لە 
هەاڵواردنێکی ئاشکرا لەهەمبەر بڕواداران 
دەکات. هابرماس لەس��ەر ئەو باوەڕەیە 
کە تەنها بە فۆڕم¬پێدانەوەی مۆدێڕنیتە 
بە ش��ێوەیەک ک��ە ماف ب��ۆ ئیامنداران 
قای��ل ب��ێ، دەک��رێ ئومی��دی ئەوەمان 
هەبێ کە لەگەڵ ئاسۆکانی ئایینی وتووێژ 
لێکدانەوەی  بنیات¬نان��ەوەی  بک��رێ. 
پێویس��تە  ئیس��الم،  سیاس��ی¬کراوی 
ب��ە تێگەیش��ن ل��ە بەرەوپێش¬چوونە 
دەروونییەکان��ی ئیس��الم ب��ێ. دووان��ە 
و  سیاس��ی  ئیس��المی  وێناکردن��ی 
ئیس��المی ناسیاس��ی ئەو دەرفەتە لەبار 
دەب��ا. ئاوڕدانەوە ل��ە تەجروبەکانی چوار 
دەیەی رابردوو، رەخنە و هەڵسەنگاندنی 
نوس��خە جیاوازەکانی ئیسالمی سیاسی، 
و هەوڵ��دان ب��ۆ خوێندنەوەیەک��ی نوێ 
ک��ە س��ەرچاوەگرتوو ل��ە تەجروبەکان��ی 
پێش��وو بێ و وەک دەنگێکی نوێ، کار بۆ 
جیهانی  دەوڵەمەندکردن��ی چەمکەکانی 
نوێ ب��کا، رێگاچارەیەکە کە ل��ە بەردەم 

ئێمەمانان دایە. 
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بووژانەوەی کوردەکان
 بەهۆی سەرهەڵدانی داعش و توندبوونەوەی قەیران 

لە ڕۆژهەاڵتی ناوین

ئەردەشیر پەشەنگ
توێژەری بااڵ لە ناوەندی نێونەتەوەیی توێژینەوەکانی ئاشتی )IPSC( و توێژەری 
میوان لە ناوەندی توێژینەوە سرتاتێژییەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوین

وەرگێر: هەژیر تورجانی

پ��وخ��تە
جەنگ��ەکان ب��ەردەوام ل��ە ناخ و ب��ەدوای خۆیان��دا ئ��اکام و بەرەنجام��ی جیاوازیان 
لێکەوتۆتەوە؛ لەالی��ەک مەرگی مرۆڤەکان، ئاوارەیی، خۆبەدەس��تەوەدانی کۆمەڵێک 
لەبەرامبەر کۆمەڵێکیرت، پێش��ێلکردنی زیات��ری مافەکانی مرۆڤ و ... بەدواداهاتووە 
و لەالیەکی دیکە بوونەتە هۆی گۆڕانکاری لە پێش��کەوتنی س��ەنعەتی و تیکنۆلۆژی 
ت��ا دەگات��ە مودێل��ە نوێی��ە سیاس��ی و حوقووقیی��ەکان و ... وەک بڵێ��ی پاش هەر 
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جەنگێک دونیایەکی نوێ سەرهەڵدەدا. 
بەجۆری��ک زۆرب��ەی ن��ەزم، پێوەندی و 
پێکەوەهەڵکردنە نێونەتەوەییەکان تاکوو 
نێونەتەوەیی��ەکان،  س��نوورە  کێرشان��ی 
و  ش��ەڕەکان  کاریگەری��ی  بەه��ۆی 
ل��ە  س��ەرچاوەگرتوو  گۆڕانکارییەکان��ی 
جەنگەکانەوە ب��ووە. دەکرێ چڵەپۆپەی 
ئەم پرس��ە لە ڕۆژهەاڵتی ناوین و قۆناغە 
لەڕاس��تیدا،  بەدیبک��رێ.  جیاجیاکان��ی 
جەنگ��ەکان بۆ ژمارەیەک وەک دەرفەت 
و ب��ۆ ژمارەیەک��ی دیکە وەک هەڕەش��ە 
ب��ووە و هەرواش دەبێ؛ ب��ەاڵم بێ گومان 
ڕوودان��ی جەنگ و قەی��ران بۆ گرووپ و 
ڕۆڵگێ��ڕە ناڕازییەکان لە دۆخ��ی ئارایی، 
گەرچی لەالیەک دەتوانێ زۆر پڕمەترسی 
و کارەس��اتبار بێ، ب��ەاڵم لەالیەکیرتەوە 
دەرفەتگەلێک��ی  هەڵگ��ری  دەتوان��ێ 
ش��اراوە ب��ۆ گۆڕین��ی دۆخ��ی ئارایی بێ. 
ڕۆژهەاڵت��ی  ل��ە  ک��وردەکان  وێدەچ��ێ 
ناوی��ن و بەتایبەتی ل��ە دوو واڵتی ئێراق 
و س��ووریە پاش س��ااڵنێکی دوورودرێژ 
و ڕوودان��ی قەیرانگەل��ی جۆراوج��ۆر کە 
زیاتر و ئەگ��ەر بەبوێرییەوە باس بکرێ، 
ب��ە زیانی��ان تەواوب��ووە،  بەبەردەوام��ی 
بەاڵم ئێستا کەوتوونەتە دۆخێکی نوێوە، 
دۆخێک کە س��ەرچاوەکەی ب��ۆ قەیرانە 
هەنووکەی��ی و قووڵەکان��ی ڕۆژهەاڵت��ی 
ناوی��ن دەگەڕیت��ەوە، ئەم��ەش دەتوانێ 
ب��ۆ ئ��ەوان دەرفەت خوڵقی��ن ب��ێ. لەم 

نێوانەدا سەرهەڵدانی بەهاری عەڕەبی و 
لەو  سەرچاوەگرتوو  ناسەقامگیرییەکانی 
پێش��هاتانە، لە باکووری ئەفریقاوە تاکوو 
قوواڵی��ی خۆرهەاڵتی ناوین��ی عەڕەبی و 
پاش��ان س��ەرهەڵدانی داع��ش کە خۆی 
پێش��ووی  نەزم��ی  نوێ��ی  تێکدەرێک��ی 
ڕۆژهەاڵتی ناوینە و گەرچی نووکی تیژی 
نێ��زەی پەالم��ار و ڕووبەڕووبوونەوەکانی 
کردۆت��ە  کوردەکان��ی  ڕێکخ��راوە،  ئ��ەم 
ئامانج، بەاڵم خ��ودی ئەمەش بواری بۆ 
گۆڕان��کاری لە ڕۆژهەاڵت��ی ناوین خۆش 
کردووە؛ گۆڕانکاریگەلێک کە هەندێ لە 
ڕێبەرانی سیاسیی کورد وەکوو مەسعوود 
بارزانی، س��ەرۆکی هەرێمی کوردس��تان، 
وەک »لەڕێدابوونی گۆڕانکاریی گەورە« 
ن��اوی دەب��ەن: گۆڕانکاریگەلێ��ک ک��ە 
لەوانەیە چارەنووس��ی ک��وردەکان لەچاو 
ڕاب��ردوو تووش��ی گۆڕان��ی بنەڕەت��ی بکا 
ڕێتێچووترینی��ان  و  گرینگرتی��ن  ک��ە 
دەس��تەبەربوونی »ماف��ی دیاریکردن��ی 

چارەنووس« لە باکووری  ئێراق دەبێ. 
پێ��شەکی

لە کاتی ڕوودانی شەڕی چاڵدران )١٥١٤ی 
ئیمپڕات��ۆری  دوو  نێ��وان  زایین��ی(ی 
و،  س��ەفەوی  و  عوس��امنی  ڕقەب��ەری 
تێکشکانی الیەنی ئێرانی، بەکردەوە سێ 
لەس��ەر چواری ناوچە کوردنشینەکان بۆ 
هەمیشە لە ئێران جیابوونەوە. چاڵدران 
ناوچەی��ەک لەناو دڵی کوردس��تان بوو و 
کوردەکان سپاگەلێکیان لەناو دوو الیەنی 
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ملمالنێیەک��ەدا هەبوو، ملمالنێیەک کە 
یەکەمین زەبری کاریی بۆ جیاکردنەوەی 
سیاس��یی ئەم ناوچانە، لەوان وەش��اند. 
س��ەدەی  س��ەرەتاکانی  ل��ە  پاش��ان 
نۆزدەه��ەم ب��ە پووکان��ەوەی بەرەبەرەی 
ئیمپڕاتۆری��ی عوس��امنی و بەتایبەتی بە 
ش��کانی لە جەنگی جیهانی��ی یەکەمدا، 
ش��ایەتی دابەش��بوونی زەویی��ە دابڕاو و 
دەس��ەاڵتدارەتی  ژێ��ر  داگیرکراوەکان��ی 
ئ��ەم ئیمپڕاتۆرییە دەبین، کە ئەم بابەتە 
تاڵرتی  ب��ۆ ک��وردەکان، چارەنووس��ێکی 
بەپێچەوان��ەی  چونک��ە  بەدواوەدەب��ێ؛ 
زۆرب��ەی گرووپە ئەتنیک��ی، نەتەوەیی و 
مەزهەبیییەکانی ژێر چەتری عوس��امنی 
ک��ە بوونە خاوەنی ئااڵ و واڵت و دەوڵەتی 
خۆیان، کوردەکانی ژێر دەس��ەاڵتدارەتی 
عوس��امنی ب��ە چەن��د هۆکارێ��ک کە لە 
پەیامن��ی لۆزانیش دا هات��ووە، بەکردەوە 
بەس��ەر س��ێ واڵت��ی تورکی��ە، ئێ��راق و 
سوورییەدا دابەش بوون و لەگەڵ ناوچە 
کوردستانییەکانی ئێران، بەکردەوە بوونە 

چوار بەشی جیا لە یەک. 
لە ماوەی س��ەدەی بیس��تەمدا، پرس��ی 
کورد یەکێ��ک لەو پ��رس و قەیرانە زۆر 
و جیاوازان��ەی ڕۆژهەاڵتی ناوین لە چوار 
واڵتی تورکیە، ئێراق، سووریە و ئێران بووە. 
هەڵبەت��ە گرینگیی ئەم بابەتە لە قۆناغە 
جۆراوجۆرەکان��دا جیاواز ب��ووە، بەاڵم لە 
زۆربەی کاتەکاندا ئەم قەیرانانە کەوتۆتە 

ژێر کاریگەریی پرس و قەیرانە گەورەکانی 
دیکەی ڕۆژهەاڵتی ناوین. درێژەکێشانی 
ل��ە  دەوڵەت س��االریی  س��ەردەمی 
بووە  نێونەتەوەییەکانیش��دا  پێوەندیی��ە 
و  کەمەنەت��ەوەکان  ئەوەیک��ە   ه��ۆی 
گرینگییەکی  لەم واڵتانەدا،  پرسەکانیان 
ب��ۆ دەورگێ��ڕە گرینگەکانی  کەمرتی��ان 
ڕێکخ��راوە  و  نێونەتەوەی��ی  دیک��ەی 
کۆمەڵ��ەی  وەک  نێونەتەوەییەکان��ی 
نەت��ەوەکان  ڕێکخ��راوی  و  نەت��ەوەکان 
هەبێ. ب��ەم پێیە، پرس��ی ک��ورد جیا لە 
دوو بڕگەی جیاوازیی زەمەنی لە دەیەی 
کەم��رت   ،١٩٩0 س��ەرەتاکانی  و   ١٩٧0
بۆتە جێی س��ەرنج و بایەخ��ی ڕۆڵگێڕانی 
بان ناوچەیی و ب��ە دەربڕینێکیرت، کەمرت 
وەک قەیرانێکی ئەس��تەم کە پێویستیی 
بە بوون��ی ئیرادەیەک بۆ چارەس��ەرییە، 

چاوی لێکراوە. 
ب��ەاڵم ک��ۆی گۆڕانکارییەکان��ی دەیەی 
کۆتایی سەدەی بیستەم کە لێکهەڵوەشانی 
یەکیەتیی سۆڤییەت و گۆڕینی سیستمی 
زاڵی دووجەمسەری لێکەوتەوە، هاوکات 
بوو لەگەڵ شەڕاشۆییە نوێیەکانی ئێراق 
لە باش��ووری کەنداوی فارس و هەروەها 
س��اڵەکانی  یەکەمین  گۆڕانکارییەکان��ی 
سەدەی بیست و یەک، بۆ وێنە هێرشی 
ئەمریکا بۆ س��ەر ئەفغانس��تان و ئیراق، 
چوونەسەرێی ڕقەبەرایەتیی نێوان واڵتانی 
بەهێزی ناوچە ب��ۆ بوونە هێز و دەوڵەتی 
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دەسەاڵتداری ناوچەیی لە سەردەمی نوێی 
زۆربوونی  نێونەتەوەیی��ەکان،  پێوەندییە 
ناکۆکیی��ە شوناس��ییەکانی ئەتنیک��ی و 
مەزهەب��ی _ بەتایبەت��ی ناکۆکیی نێوان 
شێعە و س��وننی _ سەرهەڵدانی بەهاری 
عەڕەبی و لێکەوتنەوەی ناس��ەقامگیریی 
لەڕادەبەدەر لە زۆرێک لە واڵتانی ناوچە 
و س��ەرهەڵدانی منوونەیەک��ی ن��وێ لە 
ڕادیکالیزم��ی ئیس��المی کە ب��ە نواندنی 
ب��ە ش��ێوازی س��ەدەکانی  توندوتی��ژی 
دامەزران��ی  بەنی��ازی  ناوەڕاس��ت، 
خەالفەتێکی ئیسالمی پاش نزیک بە ٩ 
دەیە لە هەڵوەش��انەوەیەتی، کۆی ئەمانە 
دەس��تیان داوەتە دەس��تی ی��ەک تاکوو 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت بەگشتی و ناوچە 
کوردس��تانییەکان بەتایبەت��ی ل��ە س��ێ 
واڵتی ئێراق، سووریە و تورکیە بەشێوەی 
ڕاس��تەوخۆ و ل��ە ئێ��ران بەش��ێوەیەکی 
نوێ  تووش��ی گۆڕانکاریی  ناڕاستەوخۆتر 
ل��ەم وت��ارەدا بەنیازم  ب��ن. لەڕاس��تیدا 
بەکەڵکوەرگرت��ن لە تیۆری��ی »جەنگ و 
ک��ە   )War and change( گ��ۆڕان« 
لەالی��ەن »گیلپین«ەوە هاتۆتە بەرباس، 
ئیددیعای ئ��ەوە بکەم کە گ��ەڕی نوێی 
ڕۆژهەاڵت��ی  ئێس��تای  قەیرانەکان��ی 
ناوی��ن ک��ە هاوکات��ە لەگ��ەڵ جۆرێ��ک 
تەنگ��ەژە، توندوتیژی و ش��ەڕە ناوخۆییە 
پەرەس��تێنەکان ب��ۆ ناوچەکانی دیکە، لە 
ناخ��ی خۆی��دا بۆ ک��وردەکان س��ەرەڕای 

بوونی هەڕەشە سەختەکانی، دەرفەتێکی 
ئ��ەوان  ب��ۆ  مێژووییش��ی  بێ وێن��ەی 
ڕەخس��اندووە؛ تا لەالیەک��ەوە ڕۆڵی نوێی 
خۆیان لە ناوچە و لە ئاستی نێونەتەوەیی 
بگێڕن و لەالیەکی دیکەوە بکەونە بیری 
س��ەرکەوتن بەس��ەر دۆخی نەخوازراوی 
پێشووی خۆیان لە ناوچە جۆراوجۆرەکاندا 
و دەس��تەبەرکردنی دۆخیکی دڵخوازتر. 
ل��ەم گۆڕان��ی بارودۆخ��ەدا، تڕاژێ��دی و 
حەماسە بۆ کوردەکان بەشێوەی هاوکات 
لێکئااڵون و دۆخ��ی دڵخواز بۆ هەندێک 
لەوان بەواتای مسۆگەرکردن یان النیکەم 
نزیک کەوتنەوە لە مافی بەرامبەر لەگەڵ 
دانیشتوانی دیکەی واڵتەکەیان هەڵبەت 
بە پاراستنی شوناسی کوردیی خۆیانەوەیە 
و بۆ بەش��ێکی دیکەیان دۆخ��ی دڵخواز 
بەمانای لەدایک بوونی دەوڵەتێکی نوێ و 
هەڵدانی بەفەرمی ئااڵیەکی نوێ بەناوی 
کوردس��تان لە ئاستی نێونەتەوەیی دایە. 
بەس��ەرنجدان ب��ە زۆری��ی ڕۆڵگێڕەکان 
بەرباڵوی��ی  کوردنش��ینەکان،  ناوچ��ە  و 
باس��ەکە و نەبوونی کات، لێرەدا لە نێوان 
چ��وار ناوچ��ەی جی��اوازی کوردنش��ین، 
تەنی��ا ئام��اژە ب��ە تاوتوێ��ی کاریگەریی 
داعش��ی  ڕادیکاڵیس��می  س��ەرهەڵدانی 
لەسەر ناوچە کوردستانییەکانی ئێراق و 
دەرەنجام و دوورەدیمەنەکانی دەکەین و 
هیوادارم وتارێکی پوخترت کە س��ێ بیاڤی 
کوردنش��ینی دیک��ەش لەخۆبگ��رێ، لە 
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یەکێک لە باڵڤۆکە زانستییەکانی واڵت 
باڵوبکەمەوە.

لێکدانەوەی ڕووداو
قەیرانەکانی  بەرلە  کوردس��تان  هەرێمی 

ئەمدواییە و سەرهەڵدانی داعش

بێگومان درێژخایەنرتین و کاریگەرترین 
جوواڵن��ەوەی خەباتکاران��ەی کوردەکان 
لەم��اوەی ئ��ەم س��ەد س��اڵەی دواییدا، 
هاتۆتەئ��اراوە.  ئێ��راق  باک��ووری  ل��ە 
جوواڵنەوەی��ەک ک��ە دوو س��اڵ پ��اش 
باڵوبوونەوەی نافەرمیی ڕێککەوتننامەی 
س��ایکس _ پیک��ۆ و دوو س��اڵ ب��ەر لە 
دامەزرانی ئێراق دەستی پێکرد، بەاڵم تا 
س��اڵی ١٩٥٨ بەردەوام لەالیەن دەوڵەتی 
بریتانیا، دەوڵەتی سەرپەرشتیکار و دواتر 
هاوپەیامن��ی ئێراقی نوێ و هاوپەیامنانی 
بەغدانش��ینەکەیەوە  س��وننی  عەڕەب��ی 
س��ەرکوت کراوە، لە ١٩6١ ب��ە ڕێبەریی 
مەال مس��تەفا بارزانی ئەم جوواڵنەوەیە، 
خوێنی تازەی وەبەرهاتەوە و لە ١٩6٨ کە 
حیزبی بەعس بە کوودەتا هاتەس��ەرکار، 
بەس��ەرنجدان ب��ە تێفکری��ن و بیرۆک��ە 
ئ��ەم  بەڕێوەبەران��ی  دژەئێرانییەکان��ی 
دەوڵەت��ە، بوون��ە ه��ۆی ئەوەیک��ە تاران 
بەکردەوە بۆ گوش��ار خستنەسەر بەغدا، 
پش��تیوانی لە شۆڕش��ی ک��وردەکان بکا، 
هەڵبەتە ئەم پشتیوانییە چرای سەوزی 

ئەمریکاش��ی لەگ��ەڵ ب��وو و تەنان��ەت 
س��اواک ل��ەو س��ەردەمەدا ب��واری ب��ۆ 
پێوەندیی مووس��اد لەگەڵ کوردەکانیش 

خۆش کرد. 
بەاڵم بە واژۆکردنی پەیامننامەی ١٩٧٥ی 
ئەلجەزای��ر، ل��ە نێ��وان محەمم��ەدڕەزا 
پەهلەوی و س��ەددام حوس��ەین، کە لە 
کردەوەدا بە مانای پشت تێکردنی شا لەو 
کەس��انە بوو کە تا ماوەی��ەک لەوەپێش 
ب��ە »برایان��ی ئاڕیایی« ن��اوی دەبردن و 
ئ��ەو واژۆکردن��ەش ب��ووە هۆی ش��کانی 
جوواڵنەوە و  هەرەس��هێنانی. بەاڵم چوار 
س��اڵ دواتر بە س��ەرهەڵدانی شۆڕش��ی 
گەالنی ئێران و پاش��ان ڕوودانی شەڕ لە 
نێوان ئێران و ئێراق، باش��رتین دەرفەتی 
گونج��او ب��ۆ بووژان��ەوەی جوواڵن��ەوەی 
خەباتکاران��ە و نەتەوەییانەی کوردەکانی 
ئێراق بە پاڵپش��تیی ئێ��ران پێکهات. لە 
دەیەی ١٩٩0یش هێرشی ئێراق بۆ سەر 
کوەی��ت و دوات��ر ئیدانەکرانی ئەم واڵتە 
لەالی��ەن کۆمەڵگ��ەی جیهانییەوە، بووە 
هۆی ئەوەیک��ە ئەمج��ارە بەپێچەوانەی 
قۆناغەکانی پێش��وو، س��ەرکوتی کورد و 
عەڕەبە ش��ێعەکان پەردەپ��ۆش نەکرێ 
و ئەنجومەن��ی ئاس��ایش ب��ە دەرکردنی 
بڕیارنام��ەی 6٨٨ ک��ە جەختی لەس��ەر 
پێکهێنانی ناوچ��ەی دژەفڕین لە باکوور 
و باش��ووری ئێراق دەک��ردەوە، بەکردەوە 
و  ک��وردەکان  بەهێزبوون��ی  ب��ۆ  ب��واری 
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پێکهێنانی دەوڵەتێک��ی نیمچەئۆتۆنۆمی 
بۆ ئەوان رەخساند. 

هێرشی ئەمریکا بۆ سەر ئێراق لە ٢00٣، 
بەفەرم��ی بووە هۆی گۆڕینی سیس��تمی 
زاڵ بەس��ەر ئ��ەم واڵت��ە و چوونەدەری 
کەمایەتیی عەڕەبی سوننی لە قووچکەی 
دەس��ەاڵت و پێس��پاردنی ب��ە ش��ێعە و 
س��ەروبەندەدا  ل��ەو  ه��ەر  ک��وردەکان. 
سیس��تمی دەس��ەاڵتدارەتی لە ئێراق بۆ 
سیس��تمی کۆم��اری فی��دڕاڵ دەگ��ۆڕێ 
و باک��ووری ئ��ەم واڵت��ە بەفەرمی وەک 
»ناوچ��ەی هەرێم��ی کوردس��تان« ک��ە 
خاوەنی دەس��ەاڵتی بەرچاو بووە و هەیە، 
لەناوخۆ و دەرەوە لەب��اری حوقووقییەوە 

ڕەسمییەتی پێدرا.  
بەاڵم س��ەرەڕای هاوپەیامنیی کوردەکان 
و ش��ێعەکان و پیکهێنانی دەوڵەتی نوێ 
و س��ەقامگیربوونی سیس��تمی نوێ لەم 
س��ەرهەڵدەدەن  ناکۆکییەکان  واڵت��ەدا، 
ک��ە  ناکۆکیگەلێ��ک  پەرەدەس��تێنن،  و 
ب��ۆ  ڕیش��ەی  و  پێکهاتەیی��ە  زۆرب��ەی 
ئەو  گرینگرتینی  ڕاب��ردوو دەگەڕای��ەوە، 
چارەنووس��ی  دیاریکردن��ی  ناکۆکییان��ە 
ناوچ��ە جێناکۆک��ەکان ب��وو، ناوچەگەلی 
وەک کەرک��ووک، خانەقی��ن ل��ە دیال��ە، 
و  س��ەالحەدین  ل��ە  دووزخورمات��وو 
ناوچەگەلێکی وەک شنگاڵ لە پارێزگای 
مووس��ڵ کە ک��وردەکان ئیددیعای ئەوە 
دەکەن لەباری مێژووییەوە ئەم ش��ارانە 

حەش��یمەتی  زۆرب��ەی  و  کوردنش��ینن 
ئێس��تایان ل��ە ک��وردەکان پێکدێن و لە 
س��ەردەمی حکوومەت��ە جۆراوجۆرەکانی 
ئێراق و بەتایبەت لە سەردەمی بەعسدا، 
ه��ەوڵ دراوە لە ڕێگ��ەی بەعەڕەبکردن، 
کۆچی زۆرەملێی کوردەکان و سیاس��ەتی 
دێمۆگرافییەکەیان  سووتاوەکان،  زەوییە 
بگ��ۆڕن. الیەن��ەکان ب��ۆ ڕەواندن��ەوەی 
ئ��ەو ڕەوتەش، س��ەرەتا م��اددەی ٥٨ی 
دەس��تووری بنچینەی��ی کاتی و پاش��ان 
ماددەی ١٤0ی دەس��تووری بنچینەییان 
بۆ تەرخ��ان کرد، تاک��وو بەپێی ماددەی 
١٤0 ل��ە س��اڵی ٢00٧ و لە پڕۆس��ەیەکی 
س��ێ قۆناغی��دا چارەنووس��یان دی��اری 
بکرێ، ب��ەاڵم دەوڵەت��ی ناوەندیی ئێراق 
ن��ووری  کاتی��ی  س��ەرۆکوەزیریی  ب��ە 
مالک��ی، هیچکات بەکردەوە لەم پێناوەدا 
هەنگاوی نەنا. پرس��ی پێشمەرگە، پرسی 
لێکدان��ەوەی  و  بوودج��ە  پرس��ی  ئ��ااڵ، 
دژبەی��ەک س��ەبارەت ب��ە دەس��تووری 
بنچینەی��ی و دواتر پرس��ی نەوتیش، لەو 
کێش��انە بوون ک��ە ناکۆکییەکانی نێوان 
ک��وردەکان و دەوڵەتی ناوەندی دوهێندە 

زیادکرد.
کاریگەریی سەرهەڵدانی داعش 

لەسەر کوردەکانی باشوور
هەربەوج��ۆرەی ئاماژەی پێک��را، قەیران 
و ڕووداوەکان��ی ئەمدواییە بۆ کوردەکان، 
ه��ەم  ب��ووە،  تراژی��ک  ه��ەم  ه��اوکات 
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ل��ە  لێوانلێ��و  ه��ەم  حەماس��ەخوڵقێن، 
هەڕەش��ەیە و هەمیش دەرفەتخوڵقێن. 
بەوجۆرەی کە دەزانین، داعش لە کەمرت 
لە حەوتوویەک توانی دەس��ت بەس��ەر 
زیاتر لە س��ەتا چلی خاکی ئێراقدا بگرێ 
و ش��ارگەلێکی گرینگ��ی وەک مووس��ڵ، 
تکریت و ڕۆم��ادی داگیربکا و تەنانەت 
کیلۆمیرتی��ی   ٤٢ ل��ە  جەل��ەوال  بگات��ە 
ل��ەم  ئێ��ران.  ڕۆژاوای  س��نوورەکانی 
س��ەروبەندەدا، ئێراق بەش��ێوەی کتوپڕ 
بەسەر سێ ناوچەی جیاوازدا دابەش بوو 
و کوردەکان خۆیان لە س��نوورێکی ١0٤0 
کیلۆمی��رتی لەگەڵ دراوس��ێیەکی نوێ 
بەناوی داعش دیتەوە. داعش لە قۆناغی 
یەکەم��ی هێرش��ەکانیدا، زیاتر بەدووی 
سوننی نش��ینەکان  ش��ارە  داگیرکردن��ی 
بەغ��دا  پاش��ان دەستبەس��ەرداگرتنی  و 
ب��وو، ب��ەاڵم ل��ە کاتێک��دا ل��ە م��ەودای 
چەند کیلۆمیرتی بەغدا ب��وون، لەناکاو 
ئاراستەی پەالمارەکانیان گۆڕی و بەرەو 
کوردس��تان لەشکرکێش��ییان ک��رد و لە 
ماوەیەکی کورتدا ش��اری ئیزەدی نشینی 
وەک  دیک��ەی  ش��ارەکانی  و  ش��نگاڵ 
زومامریان داگیرک��رد و لە کەمرت لە ٥0 
کیلۆمی��رتی هەولێ��ر جێگیرب��وون! و، 
هەڵبەتە لەو قۆناغەدا داعش دەستی لە 
کوش��تنی بێبەزەییانەی پیاوانی ئیزەدی 
و دەس��تدرێژیی رێکخراو بۆ س��ەر ژنانی 
دیل��ی ئ��ەوان نەپاراس��ت و دوات��ر ک��ە 

ش��نگاڵ ئازادب��وو، گ��ۆڕە بەکۆمەڵەکانی 
یەک لەدوای ی��ەک  ئیزەدیی��ەکان 
دیک��ەی  کاریگەری��ی  هەڵدەدرێن��ەوە. 
داعش پەلکێش��کردنی کەسانێک لەناو 
ک��وردەکان و زیات��ر ل��ە ناوچ��ە کەم��رت 
پەرەس��ەندووەکانی وەک هەڵەبج��ە بوو 
کە دەوترێ النیکەم ٥00 کوردی باشوور 
لەم دوو س��اڵەی دواییدا پەیوەس��ت بە 

ڕیزەکانی داعش بوون.   
 بەرەنجام��ە نەرێنییەکان��ی داع��ش بۆ 

کوردەکانی باشوور
گەرچی گرووپە رادیکاڵە ئیسالمگەراکان 
لە ئێراق و سووریە، بەرەبەرە ڕێکخران و 
بەهێز بوون، بەاڵم حکوومەتی ئیسالمیی 
ئی��راق و ش��ام )داع��ش( کە خ��ۆی لەو 
بەس��تێنەوە و لە ناخی چەندین گرووپی 
دیکەوە هەڵق��واڵ، توانی لەژێر ئەو ناوەدا 
بەخێرایی و کارەبائاس��ا پەلوپۆی بهاوێ. 
داعش لە مەودایەکی کورتدا لە بەهاری 
٢0١٤دا توانی دەستبەسەر النیکەم سەتا 
چلی خاکی ئێ��راق و داگیرکردنی ش��ارە 
گرینگەکان��ی وەک مووس��ڵ، تکریت و 
...دا بگ��رێ. داع��ش کە لە س��ەرەتادا 
ناوچە عەڕەب نشینەکانی وەک بەغدای 
کردبووە ئامانج، پ��اش ماوەیەک لەناکاو 
ئاراستەی هێرشەکانی گۆڕی و بەرەیەکی 

نوێی دژی کوردەکان پێکهێنا. 
ئ��ەم پەالمارە لێکەوت��ە و ئاکامی مەنفی 
جۆراوجۆری بۆ کوردەکان بەدواوە بوو کە 
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دەکرێ بەمجۆرە دیارییانبکەین: 
نەخ��وازراو  ش��ەڕێکی  داس��ەپاندنی   �١

بەسەر هەرێمی کوردستاندا
٢� پەرەسەندنی نائەمنی لە کوردستان

٣� پچڕانی زۆرب��ەی ڕێگاکانی پێوەندیی 
هەرێمی کوردس��تان لەگەڵ س��ووریە و 

دەوڵەتی ناوەندی
٤� چوونەسەری تێچووە ئابوورییەکان

ئاوارەکان��ی  ژم��ارەی  چوونەس��ەرێی   �٥
س��ووری، عەڕەب��ی ئێراقی، مەس��یحی و 

کوردی ئیزەدی
گرووپ��ە  نێ��وان  ل��ە  یارگیری��ی   �6
ئیسالمگەراکانی دژبەر و یان رەخنەگری 

سەرسەختی هەرێمی کوردستان 
داهاتەکان��ی  کەمبوون��ەوەی   �٧

سەرچاوەگرتوو لە گەشتیاری
٨� کەمبوونەوەی پڕۆسەی راکێشکردنی 

سەرمایەگوزاریی دەرەکی

دەسکەوتەکان بۆ کوردەکان: 
پێک��را،  ئام��اژەی  هەربەوج��ۆرەی 
س��ەرهەڵدانی داعش بۆ ک��وردەکان، لە 
تەنیشت ئەو مەترس��ی و تراژێدییانەی  
ک��ە هەیب��ووە، ه��اوکات دەرفەتگەلێکی 
بێوێنەشی بۆ خوڵقاندوون کە بەو هۆیەوە 
ک��وردەکان توانیویان��ە لە چەن��د بواردا 
سەرکەوتنی بەرچاو دەستەبەر بکەن، کە 

لێرەدا ئاماژە بە ژمارەیەکیان دەکەین: 

 ١� بەنێونەتەوەیی بوونی پرسی 

کورد:
ئ��ەو  و  ش��نگاڵ  داگیرکران��ی  پ��اش 
کوردان��ی  بەس��ەر  ک��ە  کارەس��اتانەی 
ئیزەدی دا ه��ات و کۆچکردنی��ان بەرەو 
قەرەق��ووش،  مەسیحی نش��ینی  ش��اری 
بینی��امن ک��ە ش��ەپۆلێکی هاودەردی��ی 
نێونەتەوەیی لەگەڵ کوردەکان هاتەئاراوە. 
پرس��ی کۆبانی ل��ە ڕۆژاوای کوردس��تان، 
توانی ڕەهەندی نێونەتەوەیی و سەرنجی 
میدی��اکان بۆ ئەم پرس��ە دووهێندە بکا. 
لەڕاس��تیدا، ب��ەڕای من، لە م��اوەی ئەم 
یەک سەد س��اڵەی دواییدا، پرسی کورد 
تەنیا س��ێ ج��ار بەنێونەتەوەی��ی کراوە: 
ب��ۆ دژکردەوەی  دەگەڕێتەوە  یەکەمجار 
کۆمەڵگ��ەی نێونەتەوەی��ی لەبەرامب��ەر 
لە  دووەمج��ار  هەڵەبج��ە،  کیمیاباران��ی 
بەرامبەر شنگاڵ و دژی کوردانی ئیزەدی 
هاتەئاراوە و س��ێهەمین جاریش کاتێک 
بوو کە لە الیەنی تراژیکەوە چووە قۆناغی 
حەماسی واتە لە کاتی بەرگریی مێژوویی 
بەرامب��ەر  ل��ە  ل��ە کۆبان��ی  ک��وردەکان 

داعشدا.  

٢� داگیرکردنی ناوچە جێناکۆکەکان
ئەرتەشی پۆش��تەوپەرداخی ئێراق، بەبێ 
و  مووس��ڵ  ش��ارەکانی  ڕووبەڕووبوونەوە 
ڕۆم��ادی چۆلکرد، هەروەها ئ��ەم هێزانە 
بێ سێ ودوو لەبەرامبەر داعشدا، شارەکانی 
کەرکووک، ش��نگاڵ، خانەقین، جەلەوال، 
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تێکهەڵچ��وون  بەب��ێ   ... و  س��ەعدیە 
جێهێشت، لەو سەروبەندەدا، پێشمەرگە 
ب��ەر ل��ە هاتن��ی داع��ش توانی��ان ل��ە 
کەرکووک، شنگاڵ و خانەقین جێگیربن 
و نەیانهێش��ت ئ��ەو ش��ارانە بکەویت��ە 
دەست داعش. بەاڵم مووسڵ، ڕۆمادی، 
تکری��ت و ... یەکبەدوای یەکدا کەوتن 
و داعش دەس��تی بەس��ەرداگرتن. دواتر 
شنگاڵ بۆ ماوەی ١٥ مانگ کەوتە دەست 
داعش و پاش��ان کەوتەوە دەس��ت هێزە 
کوردییەکان. ئێستا زیاتر لە سەتا ٩٥ی 
ناوچە کیشەلەسەرەکان، بە دەست هێزە 
کوردییەکانەوەی��ە و لە ڕوانگەی هەندێ 
لە ڕێبەران��ی وەک مەس��عوود بارزانی و 
تەنانەت هەندێ لە ڕێبەرانی یەکیەتیی 
بەک��ردەوە   ١٤0 م��اددەی  نیش��تامنی، 

جێبەجێ بووە. 

٣�  دەستەبەرکردنی پاڵپشتیی 

دیپلۆماتیکی نێونەتەوەیی
دەس��کەوتێکی گرینگی دیکە پاڵپشتیی 
بەرچ��اوی دیپلۆماتیک��ی نێونەتەوەییە. 
تەنانەت پاش سەرهەڵدانی داعش، ئێمە 
دەبینی��ن ک��ە داواکاریی ن��ووری مالکی 
بۆ هەنگاوی بەکردەوە و دەس��تێوەردانی 
ئەمریکا و ڕۆژاوا لە ئێراق هێندە بەگرینگ 
ناگی��رێ، بەاڵم ب��ە لەمەترس��ی کەوتنی 
ئاسایش��ی هەرێمی کوردستان، دەبینین 
س��ێ واڵتی ئەمریکا، بریتانیا و فەڕەنسا، 
دەزبەجێ پشتیوانیی خۆیان لە هەرێمی 

کوردس��تان و دوات��ر ل��ە دەوڵەتی ئێراق 
دەردەبڕن. لەو ماوە زەمەنییەدا، هەولێر 
دەبێتە ناوەندێک��ی گرینگی پڕهاتوچۆی 
بەرپرس��انی  دیپلۆماتیک��ی  س��ەفەری 
جۆراوج��ۆری نێونەتەوەی��ی و ناوچەیی؛ 
ئامادەبوونی سەرۆکوەزیران و و وەزیرانی 
تەنان��ەت  و  ئەورووپای��ی  دەرەوەی 
یەکەمی��ن س��ەردانی فەرمی��ی وەزیری 
دەرەوەی ئێران و دواتر سەرۆکی پارملانی 
ئەو واڵتە بۆ هەرێمی کوردس��تان، خۆی 
پیش��اندەری س��ەرکەوتنی دیپلۆماسیی 
ت��ای  بابەت��ە  ئ��ەم  ب��ووە.  ک��وردەکان 
ت��ەرازووی ل��ە گۆڕانکاریی��ە ئەکتیڤ و 
تاڕادەی��ەک  ئێ��راق  هەنووکەییەکان��ی 

بەقازانجی ئەوان قورس کردووە. 

4� کڕینی فەرمیی چەکوچۆڵی 

سەربازی
یەکێک��ی دیکە ل��ە س��ەرکەوتنە بەرچاو 
و دیارەکان��ی کوردەکان ک��ە بەرەنجامی 
سەرهەڵدانی داعش��ە، کرانەوەی کەناڵی 
فەرم��ی کڕی��ن و وەرگرتن��ی چەکوچۆڵی 
لە واڵتان��ی جۆراوجۆری  پێش��کەوتووتر 
ئورووپای ڕۆژاوا و رۆژهەاڵت و تاڕادەیەک 
ئەمریکای��ە. بابەتێ��ک ک��ە بەرل��ەوە بۆ 
کوردەکان بەهیچ ش��ێوەیەک مەیس��ەر 
نەب��وو. زۆربەی چەکوچۆڵ��ی کوردەکان 
قەدیمی و هی کاتی ڕووخانی ئەرتەش��ی 
س��ەددام ل��ە س��اڵی ٢00٣ ب��وو، ب��ەاڵم 
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ئێس��تا ئ��ەو دەرفەتەیان بۆ ڕەخس��ابوو، 
چەکوچۆڵەکەیان نوێ و بەرۆژ بکەنەوە. 
لەبەرامب��ەردا دەوڵەت��ی ناوەندیی ئێراق 
ل��ەم ڕەوت��ە ناڕازیی��ە و تا ئ��ەو جێیەی 
ب��ۆی کرابێ پێش��ی ب��ە ڕادەس��تکردنی 
ڕاستەوخۆی  چەکوچۆڵ و تەقەمەنی بۆ 

پێشمەرگە گرتووە. 

٥� بوونی پێشمەرگە بە هێزێکی 

جێی متامنە
باشرتبوونی سیامی گش��تیی کوردەکان 
و بەتایبەتی پێش��مەرگە، یەکێکی دیکە 
لە دەس��کەوتە گرینگ��ەکان بۆ هەرێمی 
کوردس��تان ب��ووە. زۆرب��ەی ڕاڤەکارانی 
ب��ااڵی ڕۆژاوا  س��ەربازی و بەرپرس��انی 
و تەنان��ەت س��ۆڤییەتی، ک��وردەکان بە 
گرینگرتی��ن هێزی س��ەربازیی لەس��ەر 
زەوی بەدژی داع��ش لەقەڵەم دەدەن. 
ه��ەر ب��ەم پێی��ە س��رتاتێژیی هێرش��ە 
ئاسامنییەکان و هێرشەکانی سەر زەوی 
لەالیەن پێش��مەرگەوە، بۆ ئەوان ئەنجام 
و دەس��کەوتی بەرچ��اوی لێکەوتۆتەوە. 
ب��ە  ڕۆژاوایی��ەکان  بڵێی��ن  دەتوانی��ن 
ک��ە  س��رتاتێژییە  ئ��ەم  گرتنەب��ەری 
هاوکات لە ئێراق و س��ووریە جێبەجێی 
دەک��ەن، پێویس��تییان ب��ە دابەزاندن��ی 
هێزی س��ەربازی نەک��ردووە و بەکردەوە 
تەنیا پش��ت بە هێرش��ە ئاس��امنییەکان 
و دان��ی چەکوچ��ۆڵ دەبەس��ن، چونکە 

ئ��ەوان بەتون��دی ل��ە دووپاتبوون��ەوەی 
ئەزموونەکان��ی ش��ەڕ لە ئەفغانس��تان و 

ئێراقی پاش ٢00٣ نیگەرانن.
  

6� پێکهاتنی چەشنێک 

هاوپێوەندیی ناوخۆیی لە نێوان 

کوردەکاندا
پرس��ی ک��وردەکان ل��ەم چ��وار واڵتەدا، 
لەالیەکەوە هەڵگری جۆرێک پێوەندی و 
لیکگرێدراوێتیە و لەالیەکیرتەوە هەرکام 
تایبەمتەن��دی  خاوەن��ی  بەش��انە  ل��ەم 
جی��اوازن،  چارەنووس��ی  هەندێج��ار  و 
و  داع��ش  س��ەرهەڵدانی  وێدەچ��ێ 
هێرش��ی ئەم ڕێکخ��راوە بۆ س��ەر ناوچە 
بووبێت��ە  کوردس��تان،  جۆراوجۆرەکان��ی 
هۆی ئەوەیک��ە بۆ یەکەمین جار کۆمەڵە 
و حیزب��ە کوردییەکانی هەر چوار بەش، 
ل��ە یەک ڕی��زدا و س��ەرەڕای هەبوون��ی 
کیشە و هەڵوێس��تی جیاواز، شانبەشانی 
یەک بجەنگن؛ لە ش��نگاڵ، لە باشووری 
کوردس��تان و ل��ە کۆبان��ی ئ��ەم بابەت��ە 

بەباشی خۆی دەرخست. 

7� بوونە ڕۆڵگێڕێکی دیار لە 

ڕۆژهەاڵتی ناوین
ک��ۆی ئ��ەم بابەتان��ە، ئەم ڕاس��تییەمان 
پێدەڵێ��ن ک��ە ک��وردەکان ل��ە ئی��راق و 
هەڵبەتە س��ووریە، بوونەتە دەورگێڕێکی 
جی��ددی و و لۆکاڵ��ی، ک��ە ئێس��تا ئیرت 
ناک��رێ لە وتووی��ژەکان، لە هاوکێش��ە و 
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پالنەکانی داهاتوو ب��ۆ ڕۆژهەاڵتی ناوین، 

وەک پێشوو پشتگوێ بخرین! 
٨� بەهێزبوون��ی دۆخ��ی ک��وردەکان ل��ە 
ناوەندیی  هاوس��ەنگی لەگەڵ دەوڵەت��ی 

ئێراق
لە مانگ��ی س��ێپتامری ٢0١6، وەفدێک 
لە هەرێمی کوردس��تان بە سەرپەرشتی 
نێچیروان بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەریم، 
س��ەردانی بەغدای کرد. ل��ە ماوەی ئەم 
چەند ساڵەی دواییدا، وەفدی جۆراوجۆر 
چارەس��ەریی  چۆنیەتی��ی  تاوتوێ��ی  ب��ۆ 
ناکۆکییەکان��ی  ه��ەردووک ال، لە نێوان 
بەغ��دا و هەولێردا لە هاتوچ��ۆدا بوون و 
ئەمە ببووە بابەتێکی ئاس��ایی و هەڵبەتە 
کەمرت ش��وێندانەر، بەاڵم ئەم سەفەرەی 
بارزان��ی، جیاوازییەکی  دوایی نێچیروان 
بنەڕەت��ی لەگەڵ س��ەفەرەکانی پێش��وو 
هەبوو، چونکە بە وتەی هوشیار زێباری، 
وەزیری دارایی ئێراق کە خۆش��ی کوردە، 
ل��ەم وتووێژان��ەدا، ب��ۆ یەکەمی��ن ج��ار 
ب��اس ل��ە پێویس��تیی پێکهێنان��ی دوو 
وەفد بۆ تاوتوێی پرس��ی س��ەربەخۆیی و 
جیابوونەوەی هەرێمی کوردس��تان کراوە 
و هەردووک الش جەختیان لەسەر ئەم 
بابەت��ە کردۆت��ەوە، بابەتێک ک��ە تا بەر 
ل��ەوە لەالیەن دەوڵەتەکانی زاڵ بەس��ەر 
ئێراقدا، وەک هێڵی سوور دەژمێردرا. لە 
پێکهێنانی وەها دۆخێکدا، توخم و هۆکار 
بارودۆخگەلی جۆراوجۆر کاریگەرییان  و 

هەب��ووە کە لە کورتخایەن��دا، یەکێک لە 
س��ەرهەڵدانی  فاکتەرەکان  گرینگرتی��ن 
داعش و لێکەوتە و بەرەنجامە جۆراوجۆر 
و  ئێ��راق  ب��ۆ  چەندڕەهەندییەکان��ی  و 
کوردەکان ب��ووە. قبووڵکردنی پێکهێنانی 
وەف��دەکان ب��ۆ رشۆڤە و تاوتوێی پرس��ی 
جیای��ی ک��وردەکان لەالی��ەن دەوڵەت��ی 
مان��ای  ب��ە  بەک��ردەوە  ناوەندیی��ەوە، 
قورس��رتبوونی تای تەرازووی کوردەکان 
لە هاوس��ەنگیی خۆیان لەگەڵ بەغدا لە 

دۆخی ئێستادایە. 

دوورەدیمەنەکانی داهاتوو
هەربەوج��ۆرەی ئاماژەی پێکرا، جەنگ و 
قەیرانی هەنووکەیی لە ڕۆژهەاڵتی ناوین، 
بۆ ڕۆڵگێرە جۆراوجۆرەکان، هەم مەترسی 
بەدواوەیە و هەمیش دەرفەت و یەکێک 
»گۆڕان«���ە،  دەرهاویش��تەکانی  ل��ە 
و  ڕاڤ��ەکاران  ل��ە  هەن��دێ  تەنان��ەت 
سیاس��توانان لەس��ەر ئەو بڕوایەن، سەد 
س��اڵ پ��اش نەزم��ی س��ەرچاوەگرتوو لە 
پەیامننامەی سایکس- پیکۆ، ڕۆژهەاڵتی 
ئێ��راق،  و  ش��امات  ناوچ��ەی  و  ناوی��ن 
پێویس��تی بە نەزمێکی نوێیە و هەر لەم 
س��ۆنگەیەوە باس لە گۆڕانی ڕێتێچووی 
س��نوورە سیاسییەکانی س��ایکس- پیکۆ 
دەکرێ. ڕێتێچووترینی ئەوانە بە بڕوای 
م��ن لەوانەی��ە لە ئێ��راق و ل��ە باکووری 
ئەو واڵتە بێتەئ��اراوە، چونکە کوردەکانی 
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ل��ە م��اوەی جوواڵن��ەوەی ٩٨  باش��وور 
توانیبێتی��ان  ه��ەرکات  س��اڵەیاندا، 
پەنجەش��کێنی لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی 
بکەن، باس��یان لە س��ەربەخۆیی کردووە 
و هەرکات دەسەاڵتی دەوڵەتی ناوەندی 
بەیارمەتی��ی هاوپەیامن��ە دەرەکییەکانی 
زیاتر بووە، کوردەکان خوازیاری ئۆتۆنۆمی 
بوونە و لەتەواوی ئەم سااڵنەدا هیچکات 
ئ��ەوان وەک ئەم��ڕۆ دەرفەتی باش��یان 
بۆ نەڕەخس��اوە. ه��ەر لەم س��ۆنگەیەوە 
بوو کە مەس��عوود بارزانی پاش کەوتنی 
مووس��ڵ ڕایگەیاند، مێژووی ئێراق خاڵی 
و  بەسەرداهاتووە  مێژوویی  وەرچەرخانی 
ئەویش ئێراقی پ��اش و پێش داکەوتنی 
مووس��ڵە و ی��ان »محەمم��ەدی حاجی 
مەحموود«، س��کرتێری پارتی سوس��یال 
دێمۆکراتی کوردستانی ئێراق، لەو بڕوایە 
دایە کە تەنیا ئەو کەس��انەی بە سواری 
فڕۆکە بەسەر ئاسامنی ئێراقدا تێدەپەڕن، 
ئێراق لە دوورەوە بە یەکپارچەیی دەبینن، 
بەاڵم ئەگەر بتەوێ بە ماشێن لە ئێراقەوە 
تێپەڕی، دەبینی واڵتیکی یەکپارچە نییە، 
چونکە ئێراق لەکردەوەدا بۆتە سی بەش 
و هەر بەش��ەش یاسا و چیرۆکی تایبەت 
بە خۆی هەی��ە. بەاڵم بابەتەکە لێرەدایە 
کە سەرهەڵدانی داعش بۆ کوردەکان لە 
تەنیشت چەرمەس��ەری و کێشەکانیان، 
ئ��ەوان  ب��ۆ  باش��ی  پێگ��ەی  و  قازان��ج 
پیکهێن��اوە و ئەوانی لە داخوازییەکانیان 
نزیکرت کردۆتەوە، ب��ەاڵم ئەمە بە مانای 

گەیش��ن بە خاڵی کۆتایی نییە و ئەوان 
ه��ەروا کێش��ەی جۆراوج��ۆر، قۆن��اغ و 
لەب��ەردەم دایە،  ڕێگەگەل��ی دژواری��ان 
ڕێگەیەک کە لەودا بەرلە هەر ش��تێک، 
دەردەکوردی مێژوویی ک��وردەکان، واتە 
وەک  ناوخۆی��ی،  یەکیەتی��ی  نەبوون��ی 
گەورەتری��ن کۆس��پ ل��ە هەلومەرج��ی 
دەبێ  کەواتە  بەرچاودەکەوێ.  ئێس��تادا 
ببینی��ن ک��ە ک��وردەکان ل��ە هەرێم��ی 
کوردس��تان ت��ا چ ڕادەی��ەک دەتوانن لە 
دەرفەتە هەنووکەییەکان و ڕێنێسانس��ی 
دەس��تپێکراو، بۆ گۆڕینی پێگەی خۆیان 
و بوون��ە ڕۆڵگێڕیکی فەرمی ل��ە پانتایی 
گۆڕانکارییە نێونەتەوەییەکان و هەروەها 
ناوی��ن  ڕۆژهەاڵت��ی  گۆڕانکارییەکان��ی 

کەڵکوەردەگرن؟
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