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پێشەكی 

بریتییە  جهاندا،  سەراسەری  لە  سیاسی  بزووتنەوەی  مێژووی 
لەو چیرۆكانەی كە لەئەنجامی كێبەركێی گەالن و چینەكاندا 
دەسەاڵتعدارانی  لەترسی  هەم  بەشێكیشی  و  نوسراونەتەوە 
سەردەمەكان و هەم بەهۆی كەمتەرخەمییەوە بەهەڵواسراوی 
ماونەتەوە، لەمڕاستایشەدا بۆ بەدەسهێنانی دەسەاڵت كۆمەڵێك 
چەمكی جیاواز لە نێو سیستمی سیاسیدا بەرهەمهاتووە، بۆ هەر 
پاساوێكی بۆ دۆزراوەتەوە و لۆژیكێك  یەكێك لەو چەمكانەش 
لە باگڕاوندیدا راوەستاوە و بەرگری لێدەكات، بەپێچەوانەشەوە 
تیۆریستینە فكری و سیاسیەكان هەم بەرچاوڕوونیان خستۆتە 
بەاڵم  كردووە،  ئاڵۆزترییان  جیاواز  تێڕوانینی  بە  هەم  روو، 
سیاسەت هەر بەیەك مانا نایەت، چونكە بەشێكە لە زانست و 
یاسا، یان میتۆدی جیاواز، لق و پۆپی جیاوازی لەخۆ گرتووە كە 

تیۆریزەكارانی ئەم بوارە بنەماكانیان داناوە. 
بەسەر  نەتەوەكان  پەرشوباڵوبوونی  و  واڵتان  دابەشبوونی 
هەروەها  جهانیەكانەوە،  جەنگە  لەئەنجامی  داگیركەران 
نەتەوەیەك  هەر  بۆ  جوگرافی  سنووری  بوونی  درووست 
نەتەوەیەك  بەناوی  و  دەوڵەتی  شوناسی  خاوەن  بوونە  كە 
دەوڵەت پێناسە كرا، بەپێی كولتوور و خەسڵەتی كۆمەڵگەكان 
لەسەردەمێكەوە بۆ سەردەمێكی تر كەڵكی لێوەرگیرا، ئەگەرچی 
كۆمەڵگەیەكی بەر سێبەر و كۆمەڵگەیەكی بەرهەمهێن وەكو 
یەك چاوی لێكراوە، بەاڵم دواجار دەست و پەنجە لەگەڵ ئەو 
چەمكانە گەرمكراوە كە بزووتنەوە سیاسیەكان و رەهبەرانی 
هەڵبەت  بوون،  خوازیاری  خۆیدا  لەكاتی  بزووتنەوانە  ئەو 
بەدەستهێنانی سەربەخۆیی لەدەوڵەتێكەوە بۆ نەتەوەیەكیش كە 
دەوڵەتی نییە جیاوازی هەیە، ئەگەرچی لەهەناوی هەر یەكێك 
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هەبووە،  بوونیان  سیاسیدا  لەمێژووی  كە  سیستمانەی  لەو 
سیستمە،  لەو  بووە  لقێك  و  لێوەرگرتووە  كەڵكی  ناسیۆنالیزم 
)جۆن ستیوارت میل( یەكێكە لەو بیرمەندە سیاسیانەی گرینگی 
ئەو  پێكهێنانی  پێیوایە  لیبرالە،  تیۆریستێكی  و  باسەداوە  بەم 
جۆرە دەوڵەتە ناكارن كە لەسەر بناغەی نوێنەرایەتی كولتووری 
جیاواز درووست بوون، كەچی )ستێنر( تیۆریستێكی ئاڵمانییە 
و دژە بۆچوونی هەیە لەگەڵ میل، رەخنەی توندی لە سیستمی 
لیبرالی سیاسی و سۆسیۆلۆژیای بەشەری هەیە، ئەم جیاوازیانە 
لە  نەتەوەكان،  خودی  و  ناسیۆنالیزم  چەمكی  لەبەرامبەر 
لە  وایە  پێی  و  دەكاتەوە  جودا  ماكیاڤیللی  و  كانت  تیۆرەكانی 

پراكتیكدا دەبینرێت.
ناسیۆنالیزم ئەو چەمكەی بۆ نەتەوە ژێردەستەكان جێكەوتەبووە 
و بوو بەئیدیۆلۆژیایەكی رووت، یان باشتر بڵێم نەتەوەخوازی 
كردە داواكارییەكی سیاسی پەتی، بەو ئاراستەیەی كە نەتەوەی 
نەمێنێ ،  سەردەست  نەتەوەی  چەپۆكی  لەژێر  ژێردەست 
سەرەنجام رژێمێكی سیاسی خوڵقاندووە كە هەندێك جار زۆر 
دووركەوتۆتەوە لە داواكارییە ستراتیژییە نەتەوەییەكە، تائەو 
جێگەیەی كە رەوایەتی داوە بە دەستەبژێرێكی بەناو سیاسی و 
جۆرێك لە بازاڕی سیاسی گەرم كردووە، هەروەها ئەم چەمكە 
ئیزمی  پاشگری  دواتر  كە  بەرهەمهێناوە  توندڕەوی  بەرادەیەك 
بۆ هەریەك لە رژێمە فاشیزم و نازیزم و شۆڤێنیزم و هتد هێنا 
وەكو  ئێستا  كە  ئەوەی  هەر  و  خوڵقاند  تری  جەنگێكی  ئاراو 
بیروباوەڕی  دەكرێت،  تەماشای  نابووت  و  ناحەز  ئەزموونێكی 
پێچەوانەی  بیركردنەوەیەكی  كە  ئینتەرناسیۆنالیزمیش 
كێبەركێی  هەندێكجار  ئیدیۆلۆژیاكەی،  بەدیوە  ناسیۆنالیزمە 
ئەو  بەقوربانی  بوونە  نەتەوانەش  ئەو  و  خوڵقاندووە  سیاسی 
و  ئامریكا  نێوان  كێبركێی  بەتایبەتی  ناعادیالنەیە،  كێبەركێ 
و  درێژكردەوە  ساڵ  چەند  ساردی  جەنگی  كە  كۆن  سۆڤیەتی 
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نێودەوڵەتی  سەرمایەداری  و  ئامریكا  بەسەركەوتنی  دواتریش 
كۆتایی هات. 

خراپ كەڵك وەرگرتن لە چەمكەكانی ناسیۆنالیزم و كۆمۆنیزم 
ئەمەشدا  لەپەنا  سەرمایەداری  رژێمی  رووبەڕووبوونەوەی  و 
تێنەگەیشتنی كۆمۆنیستە سوننەتیەكان لەنێو كاری حیزبیەت و 
ئیدیۆلۆژیای ماركسی بوون، هەرچی زیاتر رێگە خۆشكەر بوون 
بۆ ئەوەی بیری ناسیۆنالیزمی تا ئەو رادەیە سەرهەڵبداتەوە كە 
بەرهەمبهێنێـەوە،  راسیزم  تر  بەسەدەیەك جارێكی  نزیك  دوای 
ئەم مەشغەڵەتە سیاسیە كە لەو دەوڵەتانەوە دەستی پێكرد كە 
لەسۆڤیەت جوودابوونەوە و سەربەخۆیی خۆیان وەرگرت، رێگەی 
بۆ ئەو نەتەوانەش سازكرد كە بچنە نێو هاوكێشە سیاسیەكان 
و نەتەوەی كورد كە یەكێكە لەو نەتەوانەی بەدرێژایی مێژووی 
خۆی سەربەخۆیی بەخۆیەوە نەبینیوە،  تائەو رادەیەی شوناسی 
و  رۆژهەاڵتناس  كە  داتایانەی  لەو  جگە  نەدۆزیوەتەوە  خوشی 
مێژووكەیان  و  كردووە  باسیان  عەرەبەكان  زانا  لە  بەشێك 
بەنیوە ناچڵ بۆ نوسیوەتەوە، بۆیە تائێستاش و رەنگە دواتریش 
هەر نابێت بە ناسیونالیزم و نەتەوەی خۆی ناپارێزێ  لەوانی تر 
كە دوژمنەكانین، بۆیە لە پەراوێزی ئەم چەمكەدا موناقەشەی 
بزووتنەوەی  نێو  سیاسیەكانی  و  رۆشنبیران  لەنێوان  زۆر 
كوردی كراوە كە خاوەنی گوتاری ناسیۆنالیزمی نین و پێشتریش 
نەتەوەیە  ئەم  تایبەتمەندی  كە  ئەوەی  بەبیانووی  نەبوونە، 
لەڕووی جوگرافی و كولتوور و زمانەوە، جیاوازی زۆری لەگەڵ 
سەربەخۆیی  و  دەوڵەتن  خاوەن  تائێستا  كە  هەیە  تر  گەالنی 
خۆیان راگەیاندووە و لەرووی كولتووری سیاسیشەوە هەرگیز 
دژی  خۆیان  هێندەی  بەردەوام  چونكە  نەبوون،  ناسیونالیست 
خۆیان بوون بەخزمەت گەالنی تر و دەسەاڵت و حوكمڕانەكانی 

تر، هێندە ئەو رژێمانە نەبوون. 
قەناعەت پێكردنی كۆمەڵگە لەالیەن دەستەبژێرێكی سیاسیەوە بۆ 
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ئەوەی لە پەراوێزی چەمكی ناسیۆنالیستیدا هاوكاری سیاسیەكان 
كۆمەڵێك  چارەنوسی  كە  گرتووە  سەرچاوەی  لەوێوە  بكەن، 
بنەڕەتیەكانەوە كورت  لەكێشە  كولتوورەوە  بەجیاوازی  خەڵك 
تر  لەبەرامبەر دەوڵەتانی  بۆ كێشەیەكی جوگرافی،  كراوەتەوە 
و هێزی سیاسی بااڵدەست لەو ناوچانەدا كە چەند نەتەوەیەك 
هەن و تەنها نەتەوەیەك حاكمە، كێشەیەكی دیكەی نەبوونی 
بیری ناسیونالیزمی كوردی لە مێژوی خۆیدا، مەسەلەی ئینتیما 
بووە بۆ ئاینی ئیسالم كە ئەوانیش بەهۆی ئەوەی موجتەهید و 
نەتەوە  زانیوە،  خودا  زمانی  بە  عەرەبیان  زمانی  فتواكارەكاناین 
بەتایبەتیش  ناسیوە،  دوو  پلە  بە  ناوچەكەیان  بچووكەكانی 
بوونە،  پیاوكوژ  و  رێگر  ئەوەی  بەبیانووی  پەراوێزخستنیان 
تائەو رادەیەی بە ئاژەڵ تەماشایان كردوون، وەكو ئیبن تەیمیە 
باسی دەكات، یان بە كافر كە بەناچار هاتوونەتە نێو چوارچێوەی 
جوگرافی و قەڵەمڕەوی خاوەن ئاینەكە كە عەرەب بووە، ئەمە 
یەكێك لەو بنەچانەیە كە رێگری لەو بیركردنەوەیە كردووە 
كە كورد ناسیونالیزم بێت، یان دوور بخرێتەوە لە رەسەنایەتی 

نەتەوەیی.    
كە  هێداڵینانەیە  لەو  هەندێك  كورتكراوەی  پێشەكیە  ئەم 
بووبێت  پێویست  جێگەیەی  ئەو  تا  باسەكاندا  لەنێوەڕۆكی 
بیر  بە  پێشەكیەدا  لەم  ئەوەش  دەمەوێ   كراوە،  موناقەشە 
خوێنەر بهێنمەوە كە سەرەتا گەرەكم بوو تەنها لەسەر چەمكی 
ناسیۆنالیزم كار بكەم، بەاڵم دواتر بەناچار خزامە نێو چەمكی 
بكەم  نوێ   و  كۆن  سیاسی  بیری  لە  باس  دەبوایە  و  سیاسیەوە 
رۆژئاوا  لە  دواجار  و  هاتووە  كالسیكەوە  یۆنانی  لە  كەسەرەتا 
گەشەی پێدراوە، بۆیە بوو بەمیحوەرێك لە كتێبەكە، میحوەرەكانی 
لە  تر  میحووەرێكی  دەوڵەتە،  چەمكی  و  ناسیونالیزم  دیكەش 
بزووتنەوەی سیاسی كورد و ناسیۆنالیزمە كە نەدەبوو خۆم لەم 
الیەنانە بەدوور بگرم، رونكردنەوەیەكی كەمی ئەو بیانووەیە 
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كە بەناو ناسیۆنالیزمی كوردی لەمێژووی خۆیدا خراپ كەڵكی 
لێوەرگرتووە. بەهەرحاڵ لێكۆڵینەوەكە تائەو جێگەیەی پێویست 
بووبێت الیەنێكی بۆ نەبۆتە كەلێن مەگەر پەیوەندی بە باسەكەوە 
نەبووبێت. بەهیوای ئەوەی دەستكاری كردنی لێكۆَڵینەوەكە بۆ 

دەوڵەمەندكردنی بێت و كارێكی باشم كردبێت.

                                     سمكۆ محەمەد     
    2018                                   
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تیۆرە سیاسیەكان و ناسیونالیزم 
دەوڵەتی نەتەوەیی بە نموونە

»سەربەخۆیی ئەوەنییە دوژمنەكانمان وەدەرنێین، بەڵكو ئەوەیە فێربین 
چۆن خۆمان بەڕێوەبەرین«. 
                         )گاندی(

1: چەمكی سیاسەت 
2: تیۆری یۆنانی ئەڕستۆ 

سەرەتایەك لەبارەی چەمكی سیاسەتەوە  
كە  ئەوەیە  وشە  بەمانای  پێناسە  وەكو   )politiqe( سیاسەت 
لەعەرەبیدا )السوس( ە. السوسیش بە مانای سەرۆكایەتی كردن بۆ 
بەرژەوەندی كەسێك، یان چەند كەسێك، یان كۆمەڵگەیەك، یان 
دەوڵەتێك دێت، لە زمانە فەرانساییەكەشدا بە مانای ) دەوڵەت و 
شار و هاواڵتیان( دێت، لە پێنایەسەكی دیكەدا سیاسەت مانایەكی 
تری بۆ داتاشراوە كە لە زمانی عەرەبیدا ) فن الممكنات( واتە 
شتە  )هونەری  تر  مانایەكی  بە  یاخود  بەدەستهێنان(  )هونەری 
رێتێچووەكان( ئەو شتانەی كە رێگەی تێدەچێت و بە كاردێت 
كە ئەمەیان لەرووی پراكتیكەوە دێت، نەك لە رووی زانستی 
سیاسیەوە، زاراوەی سیاسەت زاراوەیەكی ئەپستراكت و داماڵراو 
نییە تاكو بۆ یەك كایە بەكاربهێنرێت، بەڵكو چەمكێكی گشتی 
كایەیەكدا  لەهەموو  دەرەنجامێك  بەدەستهێنانی  بۆ  و شمولییە 
بەكاردێت، بۆ نمونە سیاسەتی ئابوری و كارگێڕی و سیاسەتی 
و  جوگرافی  سیاسەتی  و  فەرهەنگی  سیاسەتی  و  كشتوكاڵی 
لە  كە سیاسەت  لەوەی  ئەمە جگە  هتد،  و  ئەدەبی  سیاسەتی 
و  پێدەكرێت  كاری  رێگایەك  نەخشە  وەكو  كایەكاندا  هەموو 
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كایەكانی  لكاندووە و هەموو  پێكەو  دیكەی  كایەكانی  زۆربەی 
دیكەی كۆمەاڵیەتی بازرگانی و سیاسی و فەرهەنگی لەهەناوی 

خۆیدا كۆنتڕۆڵ كردووە. 
بەهەرحاڵ ئێمە لێرەدا زاراوەكە بۆ خودی سیاسەت بەكاردەهێنین 
و هەر لەو بوارەشدا مامەڵەی لەتەك دەكەین كە پەیوەندی بەژیانی 
گشتەوە هەیە و گروپێك گەمەی تێداگەن، بە بەبڕوای )جۆن 
رۆلز( كە لەكتێبی )تێرەی داد( دا نوسیویەتی )سیاسەت ئەوەیە 
بەیەكسانی  هەیە  بیروڕای جیاوازیان  و  باوەڕ  كۆمەڵێك كەس 
یان  دلەسەرەوە  كە  دەبن  پرنسیپ  و  یاسا  كۆمەڵێك  ملكەچی 
لەرێگەی بیرمەند و تیۆریستەكانیانەوە داڕێرژراوە( یەعنی بەم 
بۆ  سیاسەت،  لە  جۆرێك  چەند  بەردەم  دەچینە  ئێمە  شێوەیە 
نمونە )سیاسەتی ئابوری. سیاسەتی نێوخۆیی، سیاسەتی دەرەكی 
ئیدیۆلۆژی،  سیاسەتی  فەرهەنگی،  سیاسەتی  نێودەوڵەتی،  و 
یان  كەسێك  بیركردنەوەی  پێشتر  كە  هتد(  و  ئاینی  سیاسەتی 

چەند كەسێكە و دواتر دەبێتە پرنسیپێك و كاری پێدەكرێت.
و  چەمك  لەو  هەندێك  سەر  ناچینە  باسەدا  لەم  ئێمە  بەاڵم 
بیرمەندانی رۆژهەاڵت  لە  داتاشراوانەی كە هەریەكێك  زاراوە 
ئەگەرچی  كردوون.  پێناسەیان  جیاواز  شێوەی  بە  رۆژئاوا  و 
هەر یەكێك لەو چەمكانە كۆمەكمان دەكەن و لەشوێنی خۆیدا 
كاری پێدەكرێت، بەاڵم كەمتر پەیوەندی بە باسەكەوە هەیە و 
گرینگی هەیە، لە كاتێكدا هەر یەكێك لەو چەمكانە هەم فكری 

و فەلسەفین، هەم بوون بە سیستمی جیاواز لە یەكتر.
لەباری شیكردنەوەشدا سیاسەت ئەو چەمكەیە كە هەم لقێكە 
لە الیەنە جیاوازەكانی سوسیۆلۆژیا و هەم فكرێكی كۆنە و هەم 
پرسیارگەلێكە لەسەر عەقڵ و لۆژیك، هەم میتۆدێكی زانستی 
كە  مانایەی  بەو  جیاوازەكانەوە،  بۆچوونە  بەهەموو  دیكەیە 
نزیكایەتی لەنێوان هزری سیاسی و ژیانی سیاسی دروستدەكات، 
بەاڵم لەدەرەوەی زانست و میتۆد و سیستمە جیاوازەكان، ئەم 



10

ناسیونالیزم لەنێوان فكر و سیاسەتدا                                                      سمكۆ محەمەد

چەمكە توانیویەتی هەموو كایەكانی تر لەهەناوی خۆیدا جێگە 
لەسەر  مشتومڕێكە  هەروەها  بكات،  كۆنتڕۆڵیان  و  بكاتەوە 
لەنێوان  مشتومڕێك  سیاسی،  فكری  و  هێز  نێوان  كێبەركێی 
و  سەرهەڵدان  لەگەڵ  هاوچەرخدا  و  كالسیكی  پێناسەیەكی 
هاتنە ئارای فكری نوێ ، بۆیە شێوازی بەدەستهێنانی دەسەاڵتیشی 
هەڵسوكەوتی  كۆنكریت  بە  پێشتر  كە  تر  بارێكی  بۆ  گۆڕیوە 
لەگەڵ دەكرا، سابا ئەو بەدەستهێنانە بۆ دروستكردنی دەوڵەت 
دیكە  سیاسی  بیرێكی  هەر  كردنی  جێكەوتە  یان  بێت،  بوو 
بوبێت كە سەرەتا تەنها فەلسەفەی پەروەردەكردنی كۆمەڵگە و 

هۆشیاری لەپشتەوە بوو. 
لەمشتومڕە  باس  پێویستە  بپێكین  باسەكان  ئامانجی  ئەوەی  بۆ 
جیاوازە فكرییەكانی سیاسەت بكەین، بۆ نمونە چوار مشتومڕی 
جەوهەری هەن لەمەڕ )نەتەوە و ناسیۆنالیزم( باسیان دەكەین 
كە دێنە نێو توێژینەوەكەمان و پەیوەندی راستەوخۆیان هەیە 
بەم باسەوە، بەرلەمەش پرسیارەكە ئەوەیە كە چۆن چەمكی 
سیاسیەكانەوە،  سیستمە  و  زاراوە  نێو  بخەینە  ناسیۆنالیزم 
هەروەها چۆن ئەم زاراوەیە هەڵكۆڵین و لەڕووی ئەكادیمییەوە 
پێشنیاركراوە،  بۆ  هەمەچەشنەیان  چوارچێوەیەكی  كۆمەڵە 
یاخود چۆن بتوانین مامەڵەیان لەتەكدا بكەین و پەخشی بكەین 
بەسەر كولتوور و ئاین و جوگرافیا و زمانەوە، هەروەها چۆن ئەو 
پەیوەندییە بدۆزینەوە لەنێوان هەردوو چەمكی )ناسیونالیزم و 
ئینتەرناسیونالیزم( ئەمانە ئەو پرسیارانەن كە بەشێكی زۆر لە 

پانتایی باسەكەیان داگیر كردووە. 
تەرخان  سیاسی  چەمكی  بۆ  بۆیە  چاپتەرەمان  ئەم  هەڵبەت 
كردووە، چونكە دەمانەوێ  النیكەم باگڕاوندی سیاسی مێژوویی 
گەالن وەربگرین و چەمكە سیاسیەكان لەم باسەدا جێبكەینەوە، 
تایبەت  هەروەها لەڕێگەی بۆچوون و موناقەشەی بیرمەندانی 
یەكەیان  هەر  كە  پیشانبدەین  جیاوازیەكان  باسەوە،  بەم 
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یان  كراوە،  لەسەر  قسەی  جیاواز  جوگرافیایەكی  و  لەزەمەن 
بەرهەمهێناوە،  پراكتیكی جیاوازی  بیركردنەوەی جیاواز  بەپێی 

هەروەك ئەوەی لە مێژوودا بینومانە. 
لە  هەروەها  بكەین،  سیاسیەكان  تیۆرە  لە  باس  بەرلەوەی 
بیری  سەرهەڵدانی  لەسەر  قسە  تیۆرانە  ئەو  پەراوێزی 
بكەین،  دەوڵەتشار  پێناسەیەكی  پێویستە  بكەین،  ناسیونالیزم 
بەوپێیەی كە باسەكە گرێدراوی كۆمەڵ و ئەتنیك و نەتەوەی 
دەوڵەتشار  شێوەكان  لە  بەشێوەك  چونكە  كۆنە،  رەسەنی 
ناسیۆنالیزمی ئەو قۆناغە بەشەری و سیاسیە بووە كە لەیۆنان 
نەتەوەی  چەمكی  عەشیرەت  و  خێڵ  قەوارەی  بنەمای  لەسەر 
لەڕووی  دەوڵەتییەی  سیستمە  ئەم  ئەگەرچی  بەرهەمهێناوە، 
لەسەر  زۆری  باسێكی  و  تێدایە  زۆری  چیرۆكی  مێژووییەوە 
كتێبە  لە  كە  بێت  رسل(  )برتراند  قسەی  بەپێی  بەاڵم  كراوە، 
ئاكار( بۆچونێكی  بەناوبانگەكمەی لەژێر عینوانی )سیاسەت و 
دیكەیە لەدەرەوەی شیكردنەوەكانی دیكە و كتێبەكانی ئەفاڵتون 
و ئەڕستۆ. ئەم دیاردەناس و سۆسیۆلۆلیژیستە ئینگلیزە ئەگەرچی 
ئەم جۆرە  بەاڵم  نەك عەقالنی،  روانیووە،  باسەی  لەم  بە سۆز 
دەوڵەتە بە بنكەیەكی گەورەی چاالكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی 
داناوە، هەروەك  وادەرچووە، هەروەها پێیوایە بەشێكیشە لەو 
هۆكارانەی كە بۆتە بنچینە بۆ دروستكردنی دەوڵەتی نەتەوەیی، 
لەالیەكی دیكەشەوە كێبەركێی دەسەاڵتی سیاسی بووە لەشارێكی 
دیاریكراودا، جگەلەوەی دامەزراندنی دەوڵەتشاری سەربەخۆ و 
مێژووی دروستبوونی گریك هۆكارێكی سەرەكی بوو، هەروەها 
كێبەركێ و جەنگی نێوان نەتەوە رەسەنەكان هۆكارێكی دیكەی 
شەرعیەتپێدانی ئەم تێگەیشتنەن لە دەوڵەتی نەتەوەیی، جەنگی 
فارس و یۆنان دوای جەنگی نێوان سپارتە و ئەسینا، سەلمێنەری 

ئەم بۆچوونەن. 
تاكو  نەبووە  فراوانی  ئەسینا رووبەرێكی  لەسەروەختی خۆیدا 
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هاواڵتیەكانی یەكتر بناسن، چونكە هەریەك لە سپارتا و ئەسینا 
وە ناوچەكانی تر وەكو دەوڵەتی سەرەتایی خاوەن ئابورییەكی 
ناوچەكانیان  كات  ئەو  عەشیرەتەكانی  كە  بوون  سەربەخۆ 
ملكەچی  نەبوون  ئامادە  لەبارەی سیاسیەوە  بەاڵم  بەڕێوەدەبرد، 
هیچ هێزێكی دیكەبن لە ناوچەكە، دەوڵەتی ئەسینا كە بچوكترین 
شاری یۆنانە و خاوەنی سیمایەكی تایبەت بووە لەڕووی هزری 
وەكو  پیشەنگەكانیانن،  ئەفاڵتۆن  و  كە سوكرات  سیاسیەوە  و 
جیاوازدا  چینی  سێ   بەسەر  دانیشتوانەكەی  كە  دەزانرێت 
چینی  لەوانە  بووە،  شارە  ئەم  ستراكتۆر  كە  دابەشبوون، 
)كۆیلەكان و بێگانەو هاواڵتیانی ئازاد( بوون ئەوەی كە پەیوەندی 
تائەو  بێبەش كرابوون  لەمافی سیاسی  بە كۆیلەكانەوە هەبوو 
بۆیان هەبوو  پیاوان  نە  پێدەكرا،  فرۆشتنیان  و  رادەیەی كڕین 
ژن بهێنن و نە ژنان بۆیان هەبوو مێرد بكەن، چونكە هاواڵتی 
بێگانەكانیش ئەو چینە  یاسای دەوڵەت، چینی  پێی  بە  نەبوون 
لەدایك  ئەسینا  لە  دایكیان  و  نەباوك  و  نەخۆیان  كە  بوون 
نەبووبون وەبەپێی ئەسینایی گەورە نەبووبوون، هەرچی چینی 
هاواڵتیە ئازادەكانیش بوو هەموو جۆرە مافێكی سیاسی و سوپا 
و وەرگرتنی پۆستی وەزیفی دەوڵەتیان پێدرابوو، چونكە ئەسینا 
خاوەنی چەند دەزگایەكی گرین بووە بۆ بەڕێوەبردنی دەوڵەت، 
بەو رێساو یاسایانە كاری كردووە كە دابەشی سەر سێ  دەزگای 

جیاواز كراوە. 
نێرینەی  هاواڵتیانی  تەنها  كە  گشتی  كۆنگرەی  یەكەم:  دەزگای 
وەردەگرت، وە لەتەمەنی 18 بۆ 20 ساڵی بوو كۆبوونەوەكانی 10 

ساڵ جارێك گرێدەدا. 
دەزگای دووهەم: ئەنجومەنی پێنج سەدی بوو، ئەم ئەنجومەنە 
بریتی بووە لە 500 كەس و نوێنەرایەتی ئەو 10 هۆزەیان دەكرد كە 
لەئەسینا دەژیان، لێپرسراوێتیەكەیان تەنها ئەوەبوو پێشنیاری 
دەكرد،  سەرپەرشتیان  و  كۆنگرە  دەستی  ژێر  بخەنە  یاسایی 
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بوون،  دادگا  فەرمانەكانی  جێبەجێكەری  و  بڕیاردەر  هەروەها 
جگە لەمەش باج و سەرانەشیان كۆدەكردەوە و چاودێری دارایی 
دەوڵەتیشیان دەكرد، سەرباری هەموو ئەمانەش ئەنجومەنەكە 
دەسەاڵتی ئەوەیان هەبوو هەم جەنگ رابگەێنن و هەم ئاشتی 

بەرقەرار بكەن. 
دەزگای سێهەم: دادگا بوو، ئەم دەزگایە لەرێگەی هەڵبژاردنێكەوە 
بوو كە لەنێو دامودەزگا ئیدارییەكانی دەوڵەتەوە دەكرا، دەبوو 
60 كاندید هەبێت بۆ 6000 هاواڵتی، مافی ئەوەیان هەبوو دەست 
لەكاروباری دەوڵەت وەربدەن تەنها سوپا نەبێت« تاریخ الفلسفة. 
برتراند رسل. الفسلفة القدیمة. ترجمة. زكي نجیب محمود. دار النشر 

القاهرة . ل 160 _ ل162 _ ل163 . 
سپارتا یەكەمین شاری ناسیونالیستی جهانە و دراوسێی ئەسینا 
كاریگەرییەكی زۆری تەواوی لەسەر ناسیونالیستی كۆمەڵگەی 
یۆنانی هەبووە، هەرئەم هۆكارەش وایكردووە لەملمالنێ و شەڕدا 
سیستمی  لەڕووی  حاڵێكدا  لە  سەربكەوێت،  ئەسینادا  بەسەر 
ئەسینا،  لەگەڵ  نەبووە  جیاواز  وەهای  هیچی  دەوڵەتییەوە، 
دەوڵەت،  بەڕێوەبردنی  بۆ  هەبوو  دەزگایەكی  چەند  نمونە  بۆ 
لەوانەش بریتی بوون لە سیستمی دوو پاشایەتی و ئەنجومەنی 

پیران و كۆمەڵەی گەل و راوێژكاران. 
سپارتا  لە  تەنها  سیستمە  ئەم  پاشایەتی،  دوو  یەكەم:  دەزگای 
بەمیرات  جودا  بنەماڵەی  دوو  لە  بەڕەچەڵەك  دوو  هەبوو 
پاشایەتیان بۆ ماوەتەوە دەبوون بە پاشای دەوڵەت، هەردووكیان 
لە جەنگدا سەركردایەتی سوپایان دەكرد و سەرپەرشتی سرووتە 
دەسەاڵتیان  ئاشتیدا  كاتی  لە  بەتایبەتی  دەكرد،  ئاینیەكانیشیان 

سنووردار كرابوو. 
لەچینە  كەس  لە28  كە  پیران  ئەنجومەنی  دووهەم:  دەزگای 
ئەندامانی  لە  هەریەك  پێكدەهات،  ئەڕستۆكراتەكان  بە  سەر 
نەبێت،  كەمتر  ساڵ   60 لە  تەمەنیان  دەبوو  ئەنجومەنە  ئەم 
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ئەركیان یەكالیی كردنەوەی تاوانەكان و هەروەها بەڕێوەبردرنی 
كاروباری بازرگانی بوو. 

دەزگای سێهەم، دەزگای كۆمەڵەی گەل بوو، ئەم دەزگایە لەهەموو 
هەروەها  كۆدەبوونەوە،  مانگێك  هەموو  و  پێكدەهات  هاواڵتیان 
لەبری هەموو گەل پۆستەكان بۆ ئەو كەسانە دیاریدەكران كە 
ئەو  و  ئاشتی  و  بڕیاری جەنگ  و  بوون  كارگێڕی  بەڕێوەبەری 
كێشانەی رووبەڕووی سەرۆك دەبووەوە، ئەركی سەرشانی ئەم 

كۆمەڵەیە بوو. 
دەزگای چوارەم: دەزگای راوێژكاران بوو ئەم دەستە راوێژكارییە لە 
5 ئەندام پێكدەهات و لەالیەن ئەنجومەنی پیرانەوە هەڵدەبێردران 
و ئەركیان ئەوەبوو كە بااڵنسێك لەنێوان دەسەاڵتەكانی هەردوو 
دەخوارد،  ئەنجومەنە  ئەم  لەبەردەم  سوێندیان  كە  بكەن  پاشا 
سەبارەت بە پاراستنی دەستووری سپارتا، هەروەها ئەم دەستەیە 
هەر  ئەنجامدانی  لەئەگەری  بكات  پاشاكانیش  دادگایی  دەیتوانی 
سەرپێچی و تاوانێكدا دەرهەق بەدەوڵەت، ئەم دەزگایە هێندە 
بااڵدەست بوو كەدەیتوانی بەنهێنی دەزگای پۆلیس دروستبكات و 
كاروباری  راییكردنی  لە  بكات  دەوڵەت  فەرمانبەرانی  چاودێری 

خەڵك. 
و  یاسایی  و  سیاسی  ژیانی  لەپێكهاتەی  بوو  كورتەیەك  ئەمە 
كەپەویەندی  ئەسینا،  و  سپارتا  دەوڵەتی  هەردوو  سیستمی 
هەیە  یۆنانەوە  سیاسی  بەتیۆری  ناڕاستەوخۆی  و  راستەوخۆ 
دونیاش،  دیكەی  سیستمەكانی  هەموو  بۆ  بووە  بنچینەیەك  و 
هەروەها پەیوەندی بە ستراتیژییەتی ئەم  باسەوە كە گرێدانە 
بە بیری ناسیۆنالیزمەوە لە كۆنەوە تاكو ئێستا، هەر لەپێكهێنانی 
دەوڵەت و شارو دامودەزگا حكومی و یاساییەكانەوە بگرە تاكو 
دەگاتە جەنگی نێوان ئەسینا و سپارتا و كێبەركێی شارستانی 
جیاوازدا،  چینێكی  چەند  بەسەر  هاواڵتیان  دابەشكردنی  و 
بەم  تەواو  كۆمەكی  كە  مێژویی  كۆنی  باسێكی  سەرتای 
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لێكۆڵینەوەیە دەدەن كە شیكارییەكی جیاوازە لەو شیكارییانەی 
پێشتر بۆ ناسیۆنالیزم كراوە، بەوپێیەی پشتگیری لە بۆچوونی 
بیرێكی  دەرەنجامی  وەكو  ناسیۆنالیزم  كە  دەكات  ماركسیانە 
بەپشتگیری  سیاسی  سیستمی  بەمشێوەیە  دەكات،  تەماشا  كۆن 
هاتنی  لەگەڵ  و  كردووە  گەشەی  سیاسی  فەلسەفەی  و  هزر 
سەدەی 21 بۆتە مۆدێلێكی دیكەی سیاسی بۆ زیندووكردنەوەی 
دەوڵەتی نەتەوەكان، بەتایبەتی ئەو نەتەوانەی خاوەن قەوارەی 
دكتۆر  قسەی  بەپێی  نوێكردنەوە  لە  مەبەست  نین،  دەوڵەتی 
القومي(  تجدد  القضایا  و  البري  )فكر  لەكتێبی  بێت  بكری  خلیل 
ئێستا  سیستمەی  ئەم  كە  دەدركێنێ   ئەوە  گشتی  بەشێوەیەكی 
لە  كەبریتیە  سەرمایەداری  سیستمی  واتە  بەڕێوەدەبات،  دونیا 
زلهێزەكان و كۆمپانیا زەبەالحەكانی دونیا، هەموو جۆرە كارتێك 
بەردەوام  و  سیاسیەكانیان  بەگەمە  درێژەدان  بۆ  بەكاردەهێنن 
مەسەلەی  كارتانە  لەو  یەكێك  نوێ ،  ئابوری  بەسیستمی  بوون 
دەوڵەتی  تائێستا  كە  نەتەوانەیە  ئەو  كێشەی  نوێكردنەوەی 
خۆیان نەبینیوە و مێژوو غەدری لێكردوون، بۆیە بە پاڵپشتی 
كۆمپانیا و لەسەر حیسابی بەروبووم و سامانەكەیان دەبن بە 
دەوڵەتییە  سیاسی  مۆدێلی  تازەترین  ئێستا  ئەمە  كە  دەوڵەت، 
لەدوای دەوڵەتی فرەیی لە كولتوور و مەزهەب و نەتەوە، بەاڵم 
دەبێ  ئەوەش بڵێین كە ئەوە تەنها گروپە دوواكەوتووەكان نین 
كە بەئاواتی پێكهێتلتی واڵتێكن بۆ خۆیان بیر لە جیابوونەوە و 
دروستكردنی كولتوورێكی بااڵی نوێ  دەكەنەوە كە نەتەوەیەكی 
پسپۆڕ شارنشینەكانیش  لە گروپە  بكات، هەندێ  دروست  نوێ  
لە  تەنها  و  بوون  ئابوری و خوێندەواری  ئیمتیازی  كە خاوەنی 
بدەن،  خۆیاان  مانەوەی  بە  درێژە  دەیانتوانی  كۆندا  سیستمی 
چونكە سیستمەكە پشتیوانی لەوان دەكرد«. )1( لەراستییەكەی 
ئەمە بەورگری نییە لە نەتەوە بۆ دروستكردنی دەوڵەت، بەڵكو 
مۆدێرنە  بگرین  قەرار  دەستپێدەكات كە چۆن  لەوێوە  باسەكە 
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بۆسەر  مەترسی  ببێتە  ئەوەی  بۆ  كردبوو  ئامادەباشی  تەواو 
چارەنووسی كۆمەڵە نەتەوەیەك كە نەك هەر مافی دەوڵەتیان 
هەبوو، بگرە شەمەندەفەرەكەیان بە ئاراستەیەكدا هاژووشت 
كە ئەو نەتەوانە بەجێمێنن، ئەمە نادادییەكەیە كە سیستمێك 
فەزایەكی بەرهەمهێنا و چەند قۆناغێكی بەپەلەی تێپەڕاند كە 
نەتەوە ژێر دەستەكان نەیانبینی بوو، ئەم باسە لە چاپتەرەكانی 

داهاتوو بە درێژی لێكۆڵینەوەی لەسەر كراوە. 

تیۆری سیاسی یۆنان لە ئەفاڵتۆنەوە بۆ ئەڕستۆ: 

هەڵبەت ناكرێ  باس لە تیۆری سیاسی یۆنان بكەین یاخود باس 
تیۆرەكانی ئەرستۆ بكەین، ئەگەر باسی ئەفاڵتۆن نەكەین،  لە 
سەرەتا  ژیاوە،  لەزاین  بەر   )427_347( لەساڵی  كە  ئەفاڵتۆن 
قوتابی سوكرات بووە، دواتر پەرەی بە ژیانی فەلسەفی و سیاسی 
داوە، ئەگەرچی لەژێر كاریگەری بیركردنەوەكانی سوكرات بووە، 
بەاڵم بەجیاواز لە مامۆستاكەی بیری كردۆتەوە، دانەری 3 كتێبە 
كۆماردا  لەكتێبی  یاساكان(  و  سیاسەتمەدار  و  )كۆمار  بەناوی 
ئیرادەكرنی  و  كەپەروەردەكردن  دەخاتەڕوو  بیروڕایانە  ئەو 
تاكەكەس لەسەر بنچینەی چاكە و مەعریفەت بوونیات دەنرێت. 
هەر لەم راستایەدا حكومەت دەسەاڵت بەدەستدێت، ئەم كتێبە 
شڕۆڤەیەكی رەخنەیی دەوڵەتشارە دواتریش هەر خۆی هێرشی 
دەكاتە سەر، بۆیە پالتفۆرمی فەلسەفی دەخاتەڕوو و پێشكەشی 
ئەو  دەكات،  یاساكان  دانانی  لە  بیر  كۆمارەوە  لە  دواتر  دەكات، 
لەدوای )بریكلی( لە خانەوادەیەكی ئەسینایی لەدایك بووە خاوەن 
لەوە كردۆتەوە  بیری  ئیدی  بووە  لیبڕالی  ئاراستەیەكی سیاسی 
مردن  حوكمی  ئەسینا  دەوڵەتی  دیموكراتیانە  حوكمێكی  چ  بە 
بە سەر سوكراتدا دەدەن، هەروەها لەالیەن سۆفستاییەكانەوە 
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دژایەتی زۆر دەكرا، بەمەش ئەفاڵتۆن گرینگی بە بەرژەوەندی 
گشتی لەبری بەرژەوەندیەكانی تاكدا، بیری لەوەش كردۆتەوە كە 
كۆمارەكەی بە یاسایی بكات هەروەها پرسیاری لەوە دەكرد كە 
فەیلەسوف كێیە، ئەگەر خاوەنی زانست و مەعریفی ئینسانی و 
مەعریفەی خێر و چاكەكاری نەبێت، یاخود نەزانێ  بەرژەوەندی 
تاك دەبێتە هۆی دابەشبونی كۆمەڵگە بەسەر دوو چینی هەژار 
پەروەردە  بە  تەواو  گرینگی  جگەلەوەی  ئەمە  دەوڵەمەن،  و 
كە  كردۆتەوە  جودا  لەیەكتر  سیستمی  جۆر  سێ   پاشان  داوە، 
هەركەیان لەوەی تر جودا بوو، سیستمەكانیش بریتین لەمانەی 

خوارەوە. 
1: سیستمی سۆفۆكراسی، ئەم سیستمە لەالی ئەفاڵتون سیستمێكی 

نموونەیی سیاسیەو خزمەت بە كۆمەڵگە بەگشتی دەكات. 
سیستمی  بە  سیستمەی  ئەم  ئۆلیگارشی،  سیستمی   :2
دەستەبژێرییەك زانیوە كە دەوڵەت لەچەند كەسێكدا كۆدەكرێتەوە 
و خەڵكی عەوامیش دەسەنەخواری ئەو دەستەبژێریە سیاسیە 
دەبن، هەروەها هێزی سەربازی لەژێر كۆنترۆڵی ئەواندا دەبێت، 
دەگرنە  دەسەاڵت  پارەدارەكان  و  دەوڵەمەندە  ئەمە جگەلەوەی 

دەست و خەڵكەكەی تریش بەهەژاری دەمێننەوە. 
رەخنەگرتنی  دیموكراتی،  و  ئەریستۆكراتی  سیستمی   :3
ئەفاڵتون لەم سیستمە لەوێوە سەرچاوەی گرتبوو، كە خەڵك 
بەزۆری ناتوانن لەكاتی دەستنیشان كردنی فەرمانڕەواكاندا ببن 
بەهرەمەند  تێیدا  بەگشتی  كۆمەڵگە  و  سیاسی  كارێكتەری  بە 
دەوڵەت  نەتەوە و  نیوان  هاوبەشی  )2(. هەڵبەت خاڵی  بێت« 
تردا  چاپتەرێكی  لە  دواتر  كە  دەستپێدەكات،  لەسەرەتاكانەوە 
دەبێتە موناقەشەی سەرەكی ئەم باسە، واتە چەمكی ناسیۆنالیزم 
و چەمكەكانی دیكە كە پەیوەندیان بە دەوڵەت و نەتەوە هەبووە، 
بۆ  دەگرێتەوە  دیكە  گەورەی  فكری  قوتابخانەیەكی  ئەمە  كە 
خاوەن فكرە هەمیشەییەكان كە داكۆكی لەسەر ئەوە دەكەن 
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نەتەوەكان بەدرێژایی زەمەنێكی زۆر دەڕۆن، هەرچەندە لە خاڵە 
جیاوازەكانی مێژوو فۆڕمی جیاواز دەبن، دواتریش هەرچی دیاردەی 
سیاسی هەیە و ناسیۆنالیزم بەتایبەتی، لەدیاردە سیاسیەكانەوە 
دەكەین  لەسەر  قسەی  بەپراكتیك  كە  گرتووە  سەرچاوەی 
ئەوەش كە دامەزراندنی دەوڵەتی كورد بە یەكێك لە سەرقاڵیە 
سیاسیەكان و رەگو ریشەداكوتانی دەسەاڵت، مەسەلەی چەمكی 
سیاسەت ناسی بوو، ئەم میتۆدە كە میحوەرێك بوو لە فەلسەفەی 
یۆنان، وەكو نمونەیەكی بااڵ دەوڵەتشاری بەرهەمهێنا و )ئەرستۆ 
نێوخۆییانەی  ئیشكالیاتە  ئەو  بەاڵم  كردووە(،  تیۆریزەی  تاڵیس 
بیروڕاكانی  بەشێكی  ئاراوە كە  هاتۆتە  ئەڕستۆ وە  لەدوای  كە 
ئەفاڵتون بوو، مەسەلەی ئیمتیازات بۆ هاواڵتی و لەئەستۆگرتنی 
ئەركی سیاسی و بەشداریكردنی هاواڵتیان لەرووی سیاسیەوە 
لەالیەك، چەمكی ئەخالق لە دەوڵەتشار و قۆرخكردنی سەروەت 
و سامان بۆ كەمینەیەك، نەك چینە هەژارەكان وەكو كرێكار و 
جوتیار و پیشەوەر لەالیەكی دیكە، بەشەكەی تری شااڵوەكانی 
)ئەسكەندەری مەكدۆنی( بوو بۆ سەر بەربەرەكان، لەمبارەیەوە 
د. غانم لەكتێبی بیری سیاسیدا بەدرێژی باسی ئەو رووداوانە 
ئەسكەندەری  ئەو شااڵوانەی  ئاكامی  لە   « دەڵێ   ئەو  و  دەكات 
مەكدۆنی بیرو باوەڕێك هاتە ئاراوە كە رەگەزی مرۆیی یەكەیەكی 
دانەبڕاوە لەیەكتر، چیتر ئەو دڵسۆزیەش بۆ دەوڵەتشار نەما كە 
پێشتر هەبوو، ئەم تیۆرە نوێیە بووە هۆی كارلێكی یۆنان لەگەڵ 

بەربەر« )3(. 
لەالیەكی ترەوە سەبارەت بەكەڵك وەرگرتنی هەردوو لەیەكتر، 
دكتۆر غانم دەڵێ » ئەمانە مەبەست لەبەربەرەكانە، شتێكی زۆریان 
لە زانستەكانی یۆنان وەرگرتووە و یۆنانەكانیش بەهەمان شێوە 
كەڵكی زۆریان لە ئەفسانەكانی بەربەرەكان وەرگرت، بەمجۆرە 
شارستانیەتی یۆنانی هاوكات لەگەڵ باڵوبوونەوەی لەڕووبەرێكی 
لە  رووی  یۆنانیەكەی  مۆركە  ناوەڕۆكەوە،  لەڕووی  فراوانتردا 
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كاڵبوونەوە دەكرد«)4(.. 
سەبارەت بەوەش كە لەرۆژهەاڵتی ناوەڕاست هەبووە جگەلەوەی 
كارێكی  كە  هەبووە  میسریش  فیرعەونیەكانی  سەردەمی  لە 
لەگەڵ ئەم ئیشكالیەتە هەبووە و كارلێكی لەگەڵ دەرەوەی خۆی 
كردووە، بۆ نمونە لەگەڵ ئاسیای بچووك و سوریا و میسر و 
بابل و فارس و سەمەرقەندیش مەسەلەی دەوڵەتشاریان بەرەو 
ئەم چیرۆكگەلە  هێنانەوەی  لە  مەبەست   .)5( برد«  پوكانەوە 
ئەڕستۆ  تیۆری  لەسەر  كاریگەری  و  دەوڵەتشار  و  یۆنان  لە 
وەك پێشەكییەك بۆ دەوڵەمەند كردنی باسەكە، رونكردنەوەی 
بەاڵم  روویدا،  یۆناندا  سیاسی  لەتیۆری  كە  بوو  ئەوئاڵوگۆڕە 
دیسان لەرۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەهەموو جیاوازییەكانیەوە كە 
كەڵكی  دواتر  بوون،  یەكتریش  هاوكاتی  هەیبوو،  یۆنان  لەگەڵ 
لێوەرگیرا و ئەمجۆرە دەوڵەتە زیاتر لەسەردەمی خەالفەتەكانی 
ئەزموونە وەرگیراو  لەو  پاشان كەڵك  ئیسالمەوە سەریهەڵدا، 

گەشەی كرد. 
بوو  دروست  فەلسەفەوە  لەرێگەی  بوو  لەیۆنان  كە  ئەوەی 
كەدواتر بە فەلسەفەی سیاسەت ناسرا، هەروەك باسمان كرد 
ئەرستۆ  سەرەتا  دەكەم  لەسەر  باسێكی  بەتایبەتی  دواتر  و 
ئیشكالیاتی  جۆر  چەندین  روبەڕووی  خۆیدا  لەمیتۆدەكەی 
سیاسی بۆتەوە، » بۆ نموونە زۆری لە سیستمە سیاسییەكانی 
بەشێوەیەكی رێژەیی الپەسەند بووە، لەكاتێكدا ئەفاڵتون پێشتر 
تەنها  دەكات  داوا  و  دەبێتەوە  بیروبۆچوونە  ئەم  رووبەڕووی 
بەبێ  گوێدان و گوڕانی  ئیدیاڵ هەبێت  لەسیستمی  یەك شێوە 

بارودۆخ و هەمەچەشنەیی« )6(. 
وەكو  بەجێماوە  رۆمەكانەوە  دەوڵەتی  سیستمی  لە  ئەمەش 
كولتوورێكی سیاسی ئەوەیە كە تەنها بنەما یاساییەكانی بەمیرات 
بۆ بەجێماوەتەوە نەك تیۆری سیاسی، چونكە سیستمی سیاسی 
رۆمای كۆن بە سێ  قۆناغدا تێپەڕیووە، )قۆناغی پاشایەتی و كۆماری 
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ناوەڕاستیشدا  و ئیمبراتۆری( هەرچی ئەوەی كە لەرۆژهەاڵتی 
هەبووە كە جگە لەو سیستەمەی فیرعەونەكاندا پەیڕەودەكرا، 
تاكو ئەندازەی خۆ بە  بوو  پاشایەتی نەمری  مەسەلەی تەختی 
و  بوون  كۆیلە  بوون  دیكە  ئەوانی  هەرچی  بوو،  زانین  خوا 
هیچ جۆرە ئاڵوگۆڕێك لەو سیستمەدا پەیڕەو نەكراوە، تاكۆتایی 
هاتن بەسەر حاكمیەتی فیرعەونەكان، بەاڵم ئەوەی كە لەدوای 
نوێ   نموونەیەكی  و  دەركەوت  مەسیحیدا  كڵێسای  سیستمی 
كرد،  چەكەرەی  ئیسالمدا  فكری  لە  بەتایبەت  عەرەبدا  لەنێو 
كە  بوو،  روایەتییەكان  و  دەق  نێوان  پەیوەندی  درورستكردنی 
پێویستی دەوڵەتی دروستكرد وەكو زەروورەت، هەروەها كەڵك 

وەرگرتن لە زانست و فكری گریك.    
ئیبن  و  روشد  ئیبن  و  )فاڕابی  وەكو  بیرمەندانی  نێوەشدا  لەم 
سینا و ئیمامی غەزالی( هەروەها وەرگێڕانی ئەو دەقە یاسایی و 
فەلسەفیانەی یۆنانی كۆن و دامەزراندنی دامەزراوەی وەرگێران 
بۆ سەر زمانی عەرەبی، بەشێكی دیكەی ئەو كاریگەرییە بوو 
لەسەر هەم عەرەب و هەم رۆژئاواش، فارابی لە ساڵی 780_950 
زەمینەی  كە  بیرمەندانەیە  لەو  یەكێك  ژیاوە،  لەزاینی  بەر 
لە  باشتر  كە  كردووە  خۆش  خۆی  هاوچەرخەكانی  یۆنانیە  بۆ 
فەلسەفەی خۆیان تێبگەن، ئەوەی كە لەفارابی )المدينة الفاظلة( 
واتە شاری چاكەكاری نوسیویەتی، ئەوەش كە ئیبن روشدا لە 
ساڵی 1126_ 1198 ژیاوە و بەدیارترین شیكەرەوەی بیری سیاسی 
ئەرستۆ ناسراوە، دوای چەندین سەدە كاریگەری بیری ئەفاڵتونی 
لە فەلسەفەی عەرەبیدا زیندوو كردەوە تا ئەو جێگەیەی كە 
كرد،  خۆش  ئەكوینی  تۆما  قەشە  بیركردنەوەی  بۆ  زەمینەی 
ئەرستۆ  سیاسی  فەلسەفەی  و  كولتوور  لە  كەڵك  بۆئەوەی 
بەهەمان  غەزالی(  ئیمامی  و  سینا  )ئیبن  هەروەها  وەربگرێت، 
و  كردووە  ئەرستۆ  میتافیزیكای  چەمكی  لەسەر  كاریان  شێوە 
تەنانەت رۆژئاواش كەڵكیان لێوەرگرت كە رەخنە بوو لەفكری 
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یەك  لەدەوڵەتە  كە  رەخنانەی  لەو  جگە  ئەمە  كۆن،  عەرەبی 
لەدوای یەكەكانی عەرەبی گیراوە، هەر لەسەردەمی خەالفەتی 
ئیسالمەوە تادەگاتە دەوڵەتەكانی عەباسی و ئەمەوی ئەكەدی و 

هتد. 
تائێستا موناقەشەكە لەسەر دەوڵەتی نەتەوەیی وەكو قەوارەیەك 
بەرهەمی بیری كۆمەڵەیەكی پێویست بووە بۆ دەسەاڵتێكی رەها 
لەگەڵ  كە  نەتەوەیەی  ئەو  دیكەی  نەتەوەكانی  بە  نیسبەت 
نەتەوەی دەسەاڵتدار دەژی، لەفەرانسەدا لەسەردەمی ناپلیۆنەوە 
وەكو دیكتاتۆرێكی میللی خۆی دەرخست و لە سكۆتلەنداش ساڵی 
1815 هەمان ئەوە بیرۆكەیەی هێنایە بزاوت، بەاڵم دەبێ  بگەڕێین 
نەتەوەیی  دەوڵەتی  زاروەی   « هاتووە،  لەكوێوە  سەرچاوەكەی 
)naiton state( لەگفتوگۆ سیاسیەكانی سەدەی بیستدا جارێكی 
كە خۆیان  بوونیان هەیە  قەوارە   150 نزیكەی  باو،  بۆتە  دیكە 
نەتەوەیە  لێرەشدا  هەروەك  ناودەبەن،  نەتەوەیی  دەوڵەتی  بە 
یەكگرتووەكان و كۆمەڵەی نەتەوەیی و فرە نەتەوەیی و یاسا 
دیاردەیەكی  نەتەوەش  هەیە،  دیكەمان  ئەوانی  و  رەگەزیەكان 
رێژە نوێیە و مێژووەكەی دەگەڕێتەوە بۆ كۆتایی سەدەی هەژدە 
گشتی  كە  و  میللین  سەروەرێتی  وەكو  ئەوان  بیست،  تاكو  و 
لە  دیاریكردووە، هەروەك  بەڕێژ  یاخود گشت گەلی گەورە و 
ویستی گشتی  لەالی )ژان ژاك رۆسۆ( هاتووە، تاكاتێك پاشخانێكی 
تا  و  دیموكراتییەكان  شوڕشە  زۆرێك  بۆ  دروستكرد  شێواوی 

دەگاتە رۆشنگەری«. )7(. 
بەرپەرچدانەوەی  بۆ  بیرۆكەیە  ئەم  كە  تێدەگەین  لێرەوە 
چەرخی رۆشنگەری و رزگاربوونە لە قینی نەتەوەیی لۆكاڵی و 
ترس لە ئەوانی تر، هەردوو بیرمەندی گەورەی ئاڵمانی )هێردەر 
نەتەوەیەكی  وەكو  ئاڵمان  بەرزراگرتنی  بۆ  بۆیە  فیختە( ش  و 
بااڵو زاڵ بەسەر ئەوانی تر و دوورخستنەوەی ئاڵمان لە نەیار 
و دوژمنەكانی، باسی ئەوەیان كردووە كە دەوڵەت بۆ نەتەوە 
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خۆشبوێت  خۆیان  دەبێ   كە  دەستپێدەكات  خێزانەوە  لە  لێرەدا 
ئەو  كەوابوو  بجوڵێنەوە،  ئەواندا  لەپێناو  و  هۆزدا  لەپێناو  و 
بیرۆكەیە كە بەكارهێنانی نەتەوە بۆ دەوڵەت، مانای یەكگرتن و 
پاراستنی داهات و تەشریعە كولتوورییەكان بووە و دواتر بۆتە 

مۆدێل. 
 

تیۆری سیاسی رۆژئاوا

لەچاپتەری پێشووتردا بە تیژتێپەڕ باسمان لە تیۆری سیاسی كرد، 
زۆر بیرمەندی سیاسی لەبارەی تیۆری سیاسی بۆچونی جیاوازیان 
بەردەست،  بەڕێوەبردن خستۆتە  سیستمی  و  دەوڵەت  لەبارەی 
)ژۆلین فرۆند( سیاسەتناسێكی فەرانسەییە، لەپێشەكی كتێبی 
دەڵێ  »سیاسەت چاالكییەكی كۆمەاڵیەتیە  دا  )سیاسەت چییە( 
ئاسایی  مافەكان،  بەپێی  و  زەنگ  بەزەبرو  ئەستوورە  پشت  و 
تایبەت  سیاسی  یەكەیەكی  و  نێوخۆییە  رێكخستنی  و  دەرەكی 

دەستەبەر دەكات«. )8(. 
سیاسیەكانی  تیۆریستینە  لە  یەكێكە  برنارد(  )كلۆد  »هەروەها 
ئامریكا كە گرینگی بە چەمكی سیستمی دەوڵەتی داوە و وەك 
تیۆر،  دەبێتە  بوو  تاقیكردنەوەدا  لەژێر  سیاسی  دیاردەیەكی 
نێو ئەم لۆژیكەوە دەبێتە رژێمی  هەر دیاردەیەكی تر كەچووە 

سیاسی«. )9(. 
هەر  كە  گرتووە  سەرچاوەی  لەوێوە  بیرنارد  بۆچوونەی  ئەم 
بۆ  دەناسرێت،  مێژوویی خۆیدا  لە سیاقی  دیاردەیەكی سیاسی  
نموونە رژێمی خێڵەكی لە پاراستنی بنەماڵە و دەوروپشتی خۆی، 
هەروەها جگە لەجیاوازی چینایەتی هیچ مەهامێكی دیكەی نەبووە، 
بۆیە رەنگدانەوەی ئەم جۆرە تێگەیشتنە لەسەروەختی خۆیدا، 
لۆژیكی تایبەتی هەبووە و بنەماڵە و خێزانە ئەشرافەكان، تەنها 
لەپێناو خۆیاندا رەعیەتی خەڵكیان دەكرد، هەم بۆ ئەوەی ببن بە 
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بەسەرداری خەڵك، هەم بۆ پاراستنی سەرمایە و بەرژەوەندییە 
چینایەتیەكانیان لە سیسیتمی فیودالی ئەوكات.         

راگرتبوو،  پێی  لەسەر  فیوداڵی  سیستمی  كە  ئەوەی  هەڵبەت 
دەسەاڵتی  خاوەن  و  زەوی  خاوەن  سەردارێكی  بوونی 
بكات  ئاراستە  كولتووریش  بوو  گەرەكی  كە  بوو  فەرمانڕەوایی 
لەپەنا دەسەاڵتەكانی دیكەی، جوتیاریش وەكو كۆیلەی زەوی و 
بەشێك لە ئابوری كشتوكاڵی ژیانیان دەكرد، ئەم پایانە و خاوەن 
كردووە،  گەورەتر  دەسەاڵتی  زیاتر  هەرچی  گەورەكانی  موڵكە 
باج ئەستاندن و پاراستنی پاشا وەك سەرۆك دەوڵەتی فیودالیزم، 
جوگرافیا  و  سیستمەكە  پاراستنی  بۆ  سەربازگیری  هەروەها 
لە  بوون  بریتی  و دەسەاڵتدارێتی، ئەو هێزە چەكدار كراوەش 
جوتیارانەی كە كۆیلەی زەوی و زارەكانیان بوون كە بەسیستمی 
مانایەی كە جوتیارەكان  بەو  پێكردن گەشەی كردبوو،  بێگاری 
سەربازی  بە  بوون  خۆیان  نەفعی  بۆ  جارێك  سیستەمەدا  لەو 
خۆیان  مەنفەعەتی  بۆ  دیكەش  جارێكی  و  دەرەبەگ  پاراستنی 
كە زەوی و زاریان لەچنگ دەرنەچێت، كەواتە بەرژوەندخواز 
چەندین  ملمالنێی  توانیویەتی  دەرەبەگی  سیستمی  بۆیە  بوونە 

ساڵە لەگەڵ سیستمی سەرمایەداریدا بكات. 
رژێمی كۆیلەیەتیش كە بەر لە قۆناغە بووە، رژێمی دابەشكردنی 
بازاڕی كڕین و  تادەگاتە  بندەست بووە،  ئینسانی سەردەست و 
كۆیلەدارێك، هەروەها  بۆ  كۆیلەدارێكەوە  لە  ئینسان  فرۆشتنی 
فرۆشتنیان لەدەوڵەتێكەوە بۆ دەوڵەتێكی دیكە، رژێمی دەرەكی 
یەكێك لە قۆناغەكانی رژێمی سیاسی بووە، هیچ دیاردەیەكی تر و 
ستایلێكی تری دەوڵەتی لەگەڵ خۆیدا بەرهەم نەهێناوە، یەعنی 
هیچكام لەو رژێمانە پشتیان بەدەزگا تەشریعی و جێبەجێكارەكان 
مافە  تەنانەت  بوون  جوتیارەكان  كە  هاواڵتی  نەدەبەست، 
مەدەنیەكانیشیان نەبوو كە بریتی بوو لە هەڵبژاردنی سەرۆك 
رژێمی  یەعنی  بەڕێوەبردن،  تایبەتی  دەزگای  دامەزراندنی  و 
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دەزگاكان نەبوو، جگە لەو سێ  پایە گرینگەی كە باسمان كرد 
لەنێو  ستایلی  خۆیدا  لەگەڵ  سەرمایەدارییە،  رژێمی  هەرچی 
هەناوی خۆیدا هەڵگرتبوو، تائێستا لە خۆ نوێكردنەوەدایە، جگە 
فیوداڵی  پاشماوەی  لە  كەڵكی  كە  تەكنۆلۆژیایەی  هەڵدانە  لەو 

وەرگرتووە. 
لەگەڵ  و  پۆزەتیڤە  خاڵێكی  كە  دەرهاویشتانە  لەو  یەكێك 
حیزب  سەرهەڵدانی  هات،  سەرمایەداری  سەرهەڵدانی  قۆناغی 
و رزگاركردنی ئینسان بوو لەدەست بنەماڵە و خێڵ و نەریت 
سەركوتكردن خۆسەپاندن و زۆركردن و قۆرخكردن و نەبوونی 
هەموو جۆرە ئازادییەك، بەپێچەوانەوە ئینسانی سەرپشك كرد 
لەوەی كە چۆن بتوانن مافی دەنگدان و خۆ هەڵبژاردن و مافی 
هاواڵتی بوونیان هەبێت، هەروەها بەشداربن لە پڕۆسەی سیاسی 
و بونیاتنانی دەوڵەت، ئەم دیاردە مۆدێرنە جگە لەسەرهەڵدان 
دونیای  بەسەر  تری  دەرگایەكی  چەند  تەكنۆلۆژیا  گەشەی  و 
سیاسەتدا كردەوە، هەر لە دیموكراسیەتی مۆدێرن و سیستمی 
پارلەمانتاری و رۆژنامەگەری و مافی ژن و مناڵ و مافی كرێكار 
تادەگاتە  پۆزەتیڤەكەی،  بگرە، وەكو الیەنە  یاسای مۆدێرنەوە  و 
داگیركاری  و  پەرستی  نیشتیمان  و  نەتەوایەتی  دەمارگرژی 
و  نەتەوە  بەپێچەوانەشەوە  بێهیزەكان،  نەتەوە  و  دەوڵەتان 
دەوڵەتە بێهێزەكانیشی هەندێك سەرخست و بۆ هێزی گەورە 
لەمێژووی  بەشێكن  نمونانەش  ئەو  بەداگیركەر،  بوونە  و 
پێكهاتە ئەو سیستمە سیاسیە )شۆڤێنیزم و راسیزم و نازیزم و 
دیكتاتۆریەت و دیموكراسی بەهەموو جۆرەكانیەوە( وەكو الیەنە 

نێگەتیفەكەی. 
بەم  سەبارەت  ماركسیستەكان  و  مۆدێرنە  پۆست  لەكاتێكدا 
بابەتە دەكەونە نێو مشتومڕێكی فراوانترەوە، رەنگە قوتابخانەی 
نوێگەریش دیارترین مشتومڕی فكری ئێستا بێت، ئەم بیریارانە 
نەتەوە بەدیاردەیەكی تەواو مۆدێرن و بونیاتنراو دەبینن، چونكە 
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تەماشا  خۆی  رەسەنەكەی  كێشە  وەكو  نەتەوەكان  كێشەی 
زلهێزەكانەوە  لەالیەن  گروپانە  ئەو  ئەوەی  بەقەد  نەكراوە، 
بۆتە ماتریاڵێكی گرینگ بۆ دەوڵەمەندكردنی هاوكێشە سیاسی و 
ئابوری جهانی، دوابەدوای ئەو مێژووە پڕ خوێناویەی سیستمی 
سەرمایەداری كەبەسەر سستمی سیستمی فیوداڵیدا سەركەوت 
دوای چەندین كێبەركێی سیاسی  و جەنگی جۆراوجۆر بیرۆكەی 
نمونە  بۆ  پێشەوە،  هاتە  نەتەوەكان  هاواڵتی  لە  بەرگریكردن 
بیرۆكەی )عصبة االمم( كۆمەڵەی گەالن و مەسەلەی جارنامەی 
مافی مرۆڤی داهێنا. ئەم رژێمە لەگەڵ ئاڵوگۆڕی ریشەیی خۆیدا 
دەزگای جۆراوجۆری بەرهەمهێنا، لەحاڵێكدا سەرهەڵدانی بیری 
سۆسیالیزم كە قۆناغێكە بۆ دامەزراندنی رژێمی كۆمۆنیستی و 
لەئەنجامدا  گوایە  سەرمایەداری.  رژێمی  سەر  بۆ  كودەتایەكە 
رژێمێكی  هەڵدەكەنێ ،  خۆی  مردنی  بۆ  گۆڕ  خۆی  رژێمە  ئەم 
سیاسی گشتگیر )شمولی بوو( بوو واتە ئوەی كە لەسۆڤیەت و 
چین و كۆریا و واڵتانی دیكە دا بینیمان شكستی هێنا، بەهەموم 
سیستمی  نەك  بوو،  دەوڵەتی  سەرمایەداری  كە  خراپەكانیەوە 
سۆسیالیست وەك لەپەراوێزی فەلسەفەكەی ماركسدا هاتووە و 
بانگەوازی بۆ بۆ كردووە، لەگەڵ هەموو رژیمەكانی تر جیاوازی 
هەبوو، كە ئەمەش بەرهەمی سەرمایەداری دەوڵەتی بوو، نەك 
ئەو رژیمەی كە ) ماركس و ئەنگڵس( بانگەواز و پێشبینیان بۆ 
دەكرد. بەاڵم جۆرێك لە لۆژێكی تێدابوو كە ئەویش وەكو یەك 
تەماشاكردنی هاواڵتیان بوو بەپێی فكری ماركس و نەمانی موڵكیەتی 
تایبەت، لەبەرامبەریشدا موڵكیەتی گشتی كە دەوڵەتی بەرابەری 
سەرمایەداری  سیستمی  لەبەرامبەر  دواتر  كە  دەبرد  بەڕێوەی 
شكستی خوارد و مافی مرۆڤ و دیموكراسی و بازاڕی ئازاد وەكو 
چەند دروشمێك و هیچی تر نەك بە پراكتیك جێگەیان گرتەوە، 
ئەوەی كە لێرە بەدواوە دەبینرێ و جۆرێكی تری ناعەدالەتیە، 
تری  دیاردەی  كە  سیاسیانەیە  رەهەندە  ئەو  بچووكی  بەشێكی 
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زۆر سەیروسەمەرەتر لەگەڵ خۆیدا بەرهەمهێناوە. 
ماكس فیبەر یەكێكلەوبیرمەندانەیە كە هەم وەكوكۆمەڵناسێك 
باس  ناسیونالیزم،  تایبەت بە  تێگەیشتنی  و هەم  وەكو خاوەن 
بسمارك  باسی  نمونەش  بە  دەكات  سیاسی  هێزی  گرینگی  لە 
دەكات، »گرینگی هێزی سیاسی جیا لە هێزی ئابوری وەكو ئەوەی 
گەشەی  و  ناوخۆیی  یەكگرتوویی  لەسەركەوتنی  بسمارك  كە 
ئابوری ئاڵمان پشتی پێبەست، بەشێوەیەكی جۆری تر، گرینگی 
تێگەیشتن  بۆ  ئاسایە  پراكتیكیدا رەهەندێكی كلیل  بیرۆكراسی 
لە وەرچەرخانی فیبەر بۆ سیاسەت و كارە كۆمەاڵیەتییەكەی 
پابەندی  لە  دەبێ   بنەمایە  ئەو  لەسەر  گشتی،  شێوەیەكی  بە 
تەمەنی  درێژایی  بە  جەختكردنەوە  و  تاسیونالیزم  بە  فیبەر 
لەسەر بااڵیی دەوڵەتی ئاڵمانی تێبگەن، بەاڵم ئەو پێداگیرییە لە 
داننان بە كاریگەری بەكارهێنانی هێزی سیاسی لە فكری فیبەر 
دا، هاوتایە بە هەمان رادەی دەستگرتن بە بەهاكانی لیبرالیزمی 
كالسیكی ئەوروپییەكانەوە«. )10(.  لێرە قسەكە لەسەر بابەت 
و پۆینتی فكری نەماوە لەالیەن نەتەوەوە بۆ ناسیونالیزم، بەڵكو 
فكرەكە گرێدراوی كەسایەتی و كاریزمایەكی وەكو بسماركە كە 
هەموو ئاڵمانی پێكەوە گرێدا و بوو بە سیمبولێكی ناسراوی ئەو 

فكرەیە بەتایبەتی بۆ ئاڵمان. 

دیاردە سیاسیەكان ...
ناسیونالیزم وەكو نموونە  

دیاردەی سیاسی نموونەی زۆرە لەنێو كایەكە خۆیدا، نموونەی 
و  رێنیسانس  لەدوای  و  رێنیسانس  ش  پپَ كەلە  دیاردانەی  ئەو 
دووهەمدا  و  یەكەم  جهانی  جەنگی  لەسەروەختی  پاشان 
دەگوترێت  پێی  كە  دیاردانەی  ئەو  هەروەها  ئاراوە،  هاتوونەتە 
گواستنەوەی قۆناغی سیاسی و ئاڵگۆڕی شۆڕش بۆ ستایلێكی تر 
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وەكو شۆڕشی سپارتاكۆس و شۆڕشی جوتیاری و دژ بەدەرەبەگ 
و  بەلشەویك  شۆڕشی  شۆڕشیش،  دوا  و  بۆرژوازی  شی  شۆِ و 
كە  كاتێك   « هتد،  و  نەتەوەكان  چارەنووسی  شۆڕشی  پاشان 
نییە،  بوونی  رەسمی  پەروەردەیی  سیستمی  نە  و  نەدەوڵەت 
لە بنەماوە ئەم پرسیارە نایاتە ئاراوە كە دەوڵەت لە سیستمی 
پەروەردەی خۆی پشتیوانی لەكام كولتوور دەكات، بۆیە ئەگەر ئەو 
كۆمەڵگەیانەی پێش كشتوكاڵ هەتا دونیای ئەمڕۆ هەبوون، لەنێو 
ئەواندا ناسیوالیزم دەخرایە بەر باس، ژمارەی كەمی دانیشتوانی 
كۆمەڵگەی  دانیشتوانی  لەگەڵ  لەبەراورد  كۆمەڵگەیانە  ئەم 
بەرفراوانەی كە  ناوچە  ئەو  پیشەسازییەكان، و  كشتوكاڵی و 
لەژێر دەستانی ئەواندایە، بەو مانایەی كە هێدی هێدی لەنێو ماڵی 
خۆیان لەالیەن دانیشتوانی بێگانەوە قورت دەدرێن، لەنێو ئەو 
یەكە سیاسییە بەرباڵوانەی دیكەدا دەتوێنەوە«. )11( مەبەستی 
ئێرنست گلینەر لەوەیە كە ناسیونالیزم بەبێ  كلتوور و لەبەرچاو 
گرتنی كولتوور ناكرێت، چونكە ئەگەر ئەو سەرخانەیان نەبێت 
ناسیونالیزمی  لە  بەرگریكردن  بۆ  پێشوەختە  سەرمایەی  وەكو 
دەوڵەتی، ناتوانن ببن بە ناسیونالیزمی نەتەوەیی، چونكە ئەوان 
دواجار  بۆیە  پێنەكردووە،  دەستیان  كولتوورەوە  و  پەروەدە  لە 
و  بەربەرین  و  شارەزا  سیاسی  گروپی  كە  تردا  ئەوانی  لەنێو 
دیكەی  نەتەوەكانی  زۆری  كێشەی  ئەمە  دەتوێنەوە،  بەرباڵون 

تواوەیە لە مێژوودا.
هەڵبەت لەباری تیۆریشەوە بۆ ئەو نەتەوە تازە سەرهەڵداوانەی 
كە پشتی تەنها بە كشتوكاڵ بەستووە و پەروەردە و كولتووریان 
پشتگوێ  خستووە، لەبەردەممان دوو دیاردەی دژ بەیەكمان هەیە، 
ناسیونالیزمە  جۆرە  ئەو  بارەكە  بەهەردوو  ئەگەر  یەكێكیان 
هیەە  بە جوگرافیاوە  زۆری  پەیویەندی  دەبینین  بكەین  تەماشا 
لە  دوورن  ئەوانەی  واتە  نییەتی،  بەپێچەوانەوەشەوە  و 
كۆڵۆنیالیزمەوە ناترسن لە داگیركاری ئەوانی تر بۆ خاكەكەیان، 
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بۆیە پشتیان لە كولتوور كردووە، كەچی دەبینین هەن پشتیان 
پێبەستووە كەچی هێشتا لەبەردەم كۆڵۆنیالیزمن وەكو ئوسترالیا 
لە  سكۆتلەندا  ئەویتر  و  بەریتانیا  بۆ  و  دونیایە  لەبنی  كە 
خاوەنی  و  بەشتبووە  پەروەردە  بە  پشتی  و  خۆیەتی  تەنیشت 
نوسەر و كەلەپوری خۆیەتی كەچی بە فریای نەكەوت، هەرچی 
فەرانسەیە دەبینین میسر نزیكترین شوێنە بۆ ئەو بتوانێَ  داگیری 
بۆ  جیاواز  هەردوكیان  و  شوێن  دوورترین  ئامریكاش  و  بكات 
رەسەنایەتی و كولتوور و پەروەردە، لەوالشەوە یۆنانمان هەیە 
كە لەبنی دونیاوە دێت ئێرانی خاوەن ئاین و كولتوور و پەروەردە 
و میسری خاوەن رەسەنایەتی داگیر دەكات، كەوابوو كێشەكە 

هەم پەیوەندی بە جوگرافیاوە هەیە و هەمیش پێچەوانە.   
تیۆرەوە  بە  گرێبدەین  باسەكە  كەمێك  ئەگەر  بەرهەحاڵ 
بۆ  هێنا  بەدەست  سەركەوتنیان  تیۆرانە  لەو  كام  بزانین  و 
گەشەسەندنی ناسیونالیزمی كالسیكی و مۆدێرن و كامیان كاری 
لەبەردەستە  نموونەمان  تێدەگەین كە  بو،  ێكراو سەركەوتوو 
دیاردە  یەكێكیان  هەیە،  تایبەتی  ئاراستەیەكی  هەریەكەیان  و 
لەنێو  بەئەخالقە  بڕوای  كە  كانتە  نوئێل  عەما  تیۆرییەكەی 
سیاسەتدا و بڕوای بە بەشەداری خەڵكە بەگشتی لەنێو كایەكە، 
بەكارپێنەكردنی  بڕوای  كە  ماكیاڤیللیە  تیۆرەكەی  ئەویدیكە 
دەستەبژێری  موڵكی  بە  كایەكەش  لەنێو سیاسەتدا و  ئەخالقە 
)جۆن  كە  سیاسی  دیاردەی  ئەوانیش  لەدوای  دەزانێ ،  سیاسی 
و  یەكسانیخوازی  بۆ  ماركس  و  لیبرالیزم  بۆ  میل(  ستیوارت 
پراكتیك  لەرۆژئاوا  دیاردەكەش  هەردوو  هەیە،  كۆمۆنیستی 
لە ئەوروپای رۆژئاوایی و ئەویدیكە رۆژئاوای  كرا، یەكێكیان 

رۆژهەاڵت كە سۆڤیەت بوو تاساڵی 1991 تەمەنی درێژبوو. 
هەڵبەت بەدەر لەوانەش دیاردەی سیاسی نامۆ لەدوای سەرهەڵدانی 
مۆدێرنەوە هاتە ئاراوە، بریتیی بوون لە نازیزم و شۆفێنیزم و 
ستالینیزم و دواتریش پان عەرەبیزم و ئیسالمیزم و كەمالیزم، 
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هەروەها داگیركەرێكی جوگرافی كە جیاواز بوو لەداگیركەری 
سۆڤیەتی بەبێ  بوونی هێزێكی ماتریالی لەو جوگرافیایەی داگیری 
كردووە، لەوانەش هەندێك واڵتی ئاسیاوی، ئەویدیكە فەرانسە 
و بەریتانیا و ئیتاڵیا بوو كە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستیان داگیر كرد 
و تائێستاش رەنگدانەوەی كولتووریان بەسەرەوە دیارە، هەڵبەت 
لەگەڵ  سیاسی  دابڕانی  لە  بوو  شێوەیەك  سیاسیە  دیاردە  ئەم 
سیستم  وەكو  سەرمایەداری  هێشتا  كە  كۆن  سیاسی  ستایلی 

جێگیر نەبووبوو.   
كۆمەك  سەرەكیەكانی  میكانیزمە  لە  یەكێك  سیاسی  دیاردەی 
كردنە بە دەوڵەت و رەوایەتی دەسەاڵت، ئەم  بیرۆەكەیە سەرەتا 
گرتووە،  سەرچاوەی  رۆمەكانەوە  تێفكرینی  و  لەبیروبۆچوون 
بەپێچەوانەی گریك كە دەوڵەتشاریان هەبوو، سیستمێكی تەواو 
ئەوان  بوو،  یاسایی  سیاسی  شێوەیەكی  تەنها  بوو،  فەلسەفی 
بەردەوام بیریان لەوەدەكردەوە چۆن قەوارەی دەوڵەتێك دروست 
بكەن كە یاساڕێژ كرابێت، دواتریش ئەم یاسایە بۆ هەمیشە وەك 
پاشایەتی  نمونە  بۆ  بمێنێتەوە،  و  بناسرێتەوە  دەوڵەت  بناغەی 
دەزگایەك  وەك  پیران  ئەنجومەنی  رەها،  دەسەاڵتێكی  وەك 
هاوشانی پاشا و بەڕێوەبردنی دەوڵەت، ئەنجومەنی گەلیش كە 
ئەنجومەنێكی سەربازی بوو بۆ بەرگریكردن لەدەوڵەت، دواتر 
سەردەمی كۆماری كە دوای نەمانی سیستمی پاشایەتی سەریهەڵدا، 
)شیشرۆن(  بیركردنەوی  دەرەنجامی  زۆریان  بەشێكی  ئەمانە 
بووە كە بیرمەندێكی یاسایی و سیاسی رۆمەكان بوو، هەروەها 
دەوڵەتی  یاساییەكانی  بنەما  دامەزرێنەری  لەسەروەختی خۆیدا 

رۆما بووە. 
بیریان  بوونە  كۆمەڵگە  یەكەمین  گریكەكان  ئەگەرچی 
لەدەوڵەتشار كردۆتەوە، بەاڵم لەپاڵ ئەمانیشدا فارسەكان لەساڵی 
330 بەر لەزاین دەوڵەتیان دروست كردوو لەشكرێكی بەهێزیان 
دەكرد،  دەوڵەتی  سەرۆكایەتی  ئاشوری(  )داریوشی  كە  پێكهێنا 
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لەرووی تیۆریشەوە سەرەتا لەسەدەی 16 و 17 لەالیەی هەریەك 
دەوڵەت  هۆبس(  تۆماس  و  بودان  جان  و  ماكیاڤیللی  )نیكۆاڵ  لە 
وەكو چەمك و تیۆرەیەكی سیاسی وەرگیراوە دواتر لەسەدەی 18 
لەالی هەریەك لە ) رۆسۆ و سیس( بوون بەجێگەی خوێندنەوە، 
یان باشتر بڵێم بوون بەجێگەی گرینگیدان بە چاالكی سیاسی 
لەدەرەوە و ناوەوە، ئەوەی كە ماكیاڤیللی كردی الیەنێكی دیكەی 
بیركردنەوەی ئەرستۆ بوو كە زانستی سیاسی بوو، رەگەزەكەی 
كە  بوو  ئەخالق  مەسەلەی  دۆزیەوە  ماكیاڤیللی  كە  دیكە 
فەلسەفەی یۆنانی پەی پێنەبردبوو، هەرئەوەی كە بڕوای وابوو 
لەو  لەیەكێك  رەفتارەكانی،  لە  تێدایە  ئینسان شەڕانگێزییەكی 
یاسایانەی كە دایهێنا دەڵێ  » كاتێك ئینسان گەرەكیەتی كارێكی 
كەوتۆتە  دەبینێ   وەختێك  و  دەبێت  دڵتەنگی  توشی  بكات  باش 
پێویستە میر  نییە، بۆیە  نێو كۆمەڵێك خەڵكەوە كە چاكەیان 
فێربێت چۆن لە چاكە و خێر و لەو حاڵەتانە دووربكەوێتەوە 

كە رووبەڕوی دەبنەوە« )12(.. 
هەروەها )جان بودان( یەكێكی ترە لە تیۆریستینە سیاسیەكان 
لەسەدەی 16 لەئەروپا ژیاوە ئەم بیرمەندە بەیەكێك لە خاوەن 
میتۆدە سیاسیەكان هەژمار دەكرێت وەك ئەرستۆیەكی ئەوروپی 
تەماشا دەكرێت، لەكتێبێكدا بەناونیشانی )لەبارەی كۆمارییەوە( 
رێگەچارەی  لە  رەخنە  كتێبەدا  لەو  نوسیویەتی   1576 ساڵی 
بەنوسینەوەی  كە  وایە  پێی  و  دەگرێت  ماكیاڤیللی  سیاسیانەی 
هەروەها  لەئەخالق،  جیابكرێتەوە  سیاسیەت  نابێت  مێژوودا 
كە  دێنێتەوە  فلۆرەنسا  حاكمی  بۆرجیای(  )سیزار  نمونەی 
و  لەسەركردووە  كاری  و  داناوە  خۆی  پاڵەوانی  بە  ماكیاڤیللی 
ئەو  بودان  دواتر  دەكات،  تەماشای  بێبایەخ  و  كەم  بەهەوڵێكی 
میتۆدە پراكتیك دەكات سەبارەت بە مێژوو و ئابوری و جوگرافی، 
لەبارەی دەوڵەتەوە )تۆماس هۆبس( كە بەخوای فەلسەفەی هەق 
كۆمەاڵیەتی  پەیمانی  و  ئینگلیزیە  فەیلەسوفێكی  وە  ناسراوە 



31

سمكۆ محەمەد                                                      ناسیونالیزم لەنێوان فكر و سیاسەتدا

سروشت  لەسەر  ئەرستۆ  لەدوای  تیۆری  یەكەم  و  داهێناوە 
بەرگری   1651 ساڵی  لە  داناوە،  مرۆڤ  هەڵسوكەوتەكانی  و 
تاكە  وەك  بەرگرییەكەش  كردووە،  رەهاییەكان  حكومەتە  لە 
ئەلتەرناتیڤێكی ئاژاوەگێڕی لە كۆمەڵگەیەكی بێ دەوڵەت وایە، 
لە  باشترە  سەركوتكەر  حكومەتێكی   « وابوو  رای  هەروەها 
نەبوونی دەوڵەت و حكومڕانی« ئەم بۆچوونەی كاریگەرییەكی 

نیگەتیڤی كردە سەر پاشاكانی ئەو سەردەمە. 
»بێگومان تاكی ئەسینایی دەیانزانی نمونەی بااڵ لە رێز و یاساوە 
نەهاتووە و تەنها ئاستێكە بۆ ملكەچ كردن و داواكاری دونیایی كە 
لەناوەوەی ئینساندا هەیە، بۆ شتێكی بەرزتر كە عەقڵ ە، ئەوەی 
كە ئینسانیش لەئازادیدا لەدەستی دەدا كە لەئەنجامی ترس بوو 
لە سزا شەرعیەتپێدراوەكان، بەو هۆیەوە سزاكانیان لەهەمان 
بەسەریانەوە«.  بو  تاكێك  توانای  كە  دەكرا  زیاد  لەسەر  كاتدا 
)13(.. بۆیە ئازادی لەالی ئەسیناییەكان بوو بە كەمترین گرینگی 
وەرگرتن  كەڵك  شێوەی  و  حەیاتییەكان  پێداویستییە  پێدانی 
لە  كە  سەركەوتكردنیانەوە  بەهۆی  بەاڵم  ژیان،  بۆ  ئازادی  لە 
پەراوێزی ناسیونالیزمی ئەسینایی بوو، تەنها شتێك لەالی ئەوان 
كرابوو بە نرخ، ئەویش نموونەی بااڵی سیاسی بوو، ئەویش پێش 
كە  بوو  چاكەكاری  و  عەقڵ  لەدەستدانی  ئازادی،  لەدەستدانی 

ئەفاڵتوون دواتر جەختی لەسەر دەكردەوە.   
لە   1776_1711 هیۆم(  )دیڤید  وەكو  بیرمەندێكی  رۆژئاوادا  لە 
ئەزموونی خۆیدا باس لە كەمتەرخەمی  هۆكار و تێبینیەكانی 
خۆیدەكات سەبارەت بە خوێندنەوەی دیاردەی سروشتی و ئەخالقی 
فەیلەسوفانەی  لەو  یەكێكە  )كانت(  هەروەها  سیاسیەكان،  و 
داوە  ئەخالق  بە  سەرەكی  گرینگییەكی   1804_1724 ئاڵمان 
عەقڵ  یاسای  پێیوابوو  ئەو  سیاسەتدا،  كایەی  لەنێو  بەتایبەتی 
گرینگترینیان  دەكۆڵێتەوە،  لەنەرێنیەتی  شوێنێكەوە  لەچەند 
مامەڵەكردنە لەگەڵ ئەوانیتر، نەك لەناوەندێكەوە هەموو شت 
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لە  بریتییە  ئەو  لەالی  مرۆڤ  ئازادی  بێت،  زاڵ  تاكدا  بەسەر 
ئەزادی ئەخالقی و عەقالنی، ئەم تێزەشی كاریگەرییەكی زۆری 
لەسەر هزری لیبراڵی دانا، ئەگەرچی لەالی كانت ئازادی بریتیە 
لە هەردوو چەمكی ئازادی ئەخالقی و عەقالنی، لەگەڵ ئەوەشدا 
لەسەرهەڵدانی  رێگرن  پێكەوە  ئازادی  و  كە عەقڵ  وابوو  پێی 
و  بیركردنەوە  جیاوازی  كە  كانت  تێزەی  ئەم  هەر  جەنگ، 
چەمكی  بۆ  ماكیاڤیللی  تێزەكەی  لەگەڵ  بوو  تێگەیشتنێك 
ئەخالقیاتێك  بە  بڕوای  ماكیاڤیللی  بەپێچەوانەی  كە  سیاسەت 
هەڵبەت  پێنەدەدا،  گرینگی  و  سیاسەتدا  كایەی  لەنێو  نەبوو 
دامەزرێنەرانی  لە  یەكێكە   1873_1806 میل  ستیوارت(  )جۆن 
فكری لیبڕاڵی سیاسی و خاوەنی چەندێن كتێبە لە بارەی )ئابوری 
مەنفەعەتی  و  هاملتۆن  فەلسەفەی  بۆ  خوێندنەوە  و  سیاسی 

سیاسی و لەبارەی ئازادییەوە(. 
كاریگەری بیركردنەوەكانی میل كەمتر نەبوونە لە بیرمەندانی 
لە  یەكێكە  كە  لیبرالیزم  سەردەمە،  ئەو  فكری  و  سیاسی 
چەمكە سیاسیەكان و ئێستاشی لەگەڵ دابێت زۆر لە حیزبە 
هەیە،  سیاسیان  بەشداری  عینوانە  ئەم  لەژێر  رۆژئاواییەكان 
چونكە  نییە،  سەركەوتوو  تیۆرەكە  كە  دەركەوتووە  بەاڵم 
سیاسەت رێگە بەو هەموو ویستە نەدات كە واقیع گەرەكیەتی 

لەهاوكێشە و ملمالنێ سیاسیەكاندا. 
ئەوەی كە لەسەدەی 20 دەوڵەت ناسی و سیاسەت ناسی لەیەكتر 
جیاكردەوە، مەسەلەی مافی هاواڵتی بوون بوو وەك تاكێك لەنێو 
كۆمەڵگەدا، لەمبارەیەوە )جان جاك رۆسۆ( تیۆرەیەكی پێشكەش 
كردووە سەبارەت بە هاواڵتی بوون، بۆئەمەش بیرۆكەی ئایینی 
هەروەها  كرد،  پێشنیار  نیشتیمانپەروەری  هاواڵتی  و  مەدەنی 
كە  بوون  هاواڵتی  بەدەستهێنانی  چۆنیەتی  ئەوەی  موناقەشەی 
پێكهاتەی نەتەوەیی و نیشتیمانی، بە  بناغەی  لە  بەشێك بووە 
كتێبی  پێشەكی  لە  رۆسۆ  ژاك  ژان  كە  فەرانسە  بۆ  تایبەتی 



33

سمكۆ محەمەد                                                      ناسیونالیزم لەنێوان فكر و سیاسەتدا

)ئیمیلدا( نوسیویەتی، لە ئەوروپاش بیرمەندەكان كەوتنە بیری 
ئەوەی موناقەشە لەسەر دەوڵەت و سیستمی كەنیسە بكرێت و 
هەر لەسەر ئەو بنچینەیەش پەیوەندی نێوان كەنیسە و دەوڵەت، 
هەروەها پەیوەندی نێوان هاواڵتی ئاسایی و سیاسیەكان، پەیوەندی 
نێوان كەنیسا و ئیماندارەكان هاتە كایەوە، ئەم سیستمە ئاینییە 
خستە  كاریگەری  ئاراوە،  هێنایە  سیاسی  سیستمی  دواجار  كە 
عەباسییەكان  تاسەردەمی  خەالفەتی  دەوڵەتی  و  ئیسالم  سەر 
برد و دواتر عوسمانیەكان كەڵكیان لێوەرگرت، بۆ نمونە تائێستا 

ئاسەواری لە هەندێك شوێنی عەرەبستان جێهێشتووە. 
بەسەرهەڵدانی سەردەمێكی نوێ  بۆ مومارەسەكردنی سیاسەت و 
دەوڵەت بەڕێوەبردن، بیرمەندە نوێخوازەكان فكری سیاسیان بە 
زانستی سیاسی رابردووەوە گرێدا، یان باشتر بڵێم لەسەر بنەمای 
ئیتاڵیا  ئەو سیستمانەی رابردوو كە مێژوو دەیگێڕێتەوە وەكو 
و ئاڵمانی كۆن و هتد، لەرێگای فكر و یاساوە سیستماتیك كرد 
كرا، هەروەك  پێناودا  لە  ئەوروپا شۆڕشی  لەهەندێ  شوێنی  و 
ئەوەی كە باس لە رێنیسانس دەكرێت، یان وەك ئەوەی ناوی لێنرا 
زانستی سیاسی یان دەوڵەتناسی، بەو مانایەی كە دیاردەی سیاسەت 
بەشێكە لە رێكخستنی دەوڵەت، ئەمەش یاسا و سەروەری خاك 
و پەیوەندیە جیاوازەكان و گروپە كۆمەاڵیەتیەكان و دەسەاڵتی 

بەگشتی لێبەرمهات.. 
جێگەی سەرسوڕمان نییە كە سێهەم مشتومڕ لەسەر ناسیونالیزم 
بووە كڕۆكی ئەوەی چۆن و بە چ شێوەیەك ناسیۆنالیزم پەڕەی 
سەندووە، ئەگەر نەتەوە بە سروشتی خۆی ببێتە خاوەنداری 
خۆی و قەوارەی خۆی و شوناسی خۆی، ئەوا هۆكارگەلێكی كەم 
الیەكی  لە  بكاتەوە،  رۆشن  بوونی  لەدایك  چۆنیەتی  كە  هەن 
تریشەوە ئەگەر مرۆڤ نەتەوە بە بونیتانراو ببینێت، ئەوا گرینگە 
بكاتەوە،  روون  پەڕەسەندنەكەی  چۆنیەتی  و  هۆكار  بتوانێت 
بە  سەبارەت  كالسیكیەكان  رەسەنە  تێكستە  زۆربەی  دواجار 
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ئەوروپییەكان،  غەیرە  ئەزموونی  حیسابی  لەسەر  ناسیونالیزم 
جەختیان كردۆتەوە سەر ناسیۆنالیزمی ئەوروپی، ئەمە رێگەی 
بۆ مشتومڕێكی دیكە ساز كردووە سەبارەت بەوەی ناسیۆنالیزم لە 
شوێنێكی وەكو چیندا گەشەی بەخۆی داوە، یاخود ئایا بەدەگمەن 
بۆ واڵتانی دیكەی وەكو هیندستان كە فرە كولتووری و ئاینییە 
دەپەڕێتەوە یان توانیبێتی كێبەركێ لەگەڵ دەوڵەتێكی رەسەنی 
وەكو چین كردبێت لە ئاستەكانی تەكنۆلۆژیا و سیحری تەالرسازی 
زلهێزی  و  زەبەالح  سەرمایەداری  دەوڵەتانی  لەنێو  مانەوەی  و 
ئابوری، »دەوڵەتی چینی بەهێزی پێشكەوتوو هەمیشە توانیویەتی 
هەر  نەیتوانیوە،  هیندستان  كە  جێبەجێبكات  ئەركانە  ئەو 
لەدروستكردنی شورای بەرزەوە تادەگاتە هێشتنەوەی داگیركەرە 
ئاویی  كارۆ  پڕۆژەی  ئەنجامدانی  بۆ  لەدەرەوە،  كۆچەرییەكان 
زەبەالح لەسەدەی بیست و یەكدا، ئایا ئەمە بووەتە هۆی ئەوەی 
باشتر ببن، ئەمەیان چیرۆكێكی  گەلی چین لەمەودای دووردا 
بەسەروەری  هەرگیز  چین  بەهێزی  دەوڵەتی  چونكە  دیكەیە 
و  نەزوە  جڵەوگرتنی  هۆی  ببێتە  كە  نەكراوە  سنووردار  یاسا 
زەبەالحەكانی  كارە  چونكە  فەرمانڕەواكان،  هەڵچوونەكانی 
حیسابی  لەسەر  بەنداوەكە  تادەگاتە  بگرە  لەشوراكانەوە  هەر 
بۆ  تێگەیشتنە  ئەم   ..)14( بووە«  چین  ئاسایی  خەڵكی  ژیانی 
بەراوردكردنی هەردوو دەوڵەتی رەسەنی وەكو چین و هیندستان 
و  زلهێز  دەوڵەتانی  لەنێوان  چین  مانەوەی  و  تەكنۆلۆژیا  بە 
هیندستان  كە  دەبێتەوە  پوچەڵ  لەوێدا  بەڵكو  ناكرێ ،  ئابوری 
تائێستاشی لەگەڵدابێت رەسەنایەتی لێنەسەندراوەتەوە، چونكە 
هێشتا دەوڵەتی چین بەدەر لە گەوەریی لەقەوارە و جوگرافیا و 
پێشكەوتنی لەبواری تەندروستی وز كۆمپیوتەر و كشتوكاڵ و 
سنەماوە، هێشتا رێساكانی ئاینی و تایەفەیی و گوێڕایەڵی ئاینی 
بەناو  بووە  ئەمەشە كە  نەترازاوە، هەر  نەریتەكان  داب و  و 
قەوارەی  ترین  دیموكمراسی  كە  لەدونیادا  دەوڵەت  یەكەمین 
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كۆمەاڵیەتی، بۆ فرەیی لە ئاین و نەتەوە و كولتوور و سیاسەت 
كە هیچ دەوڵەتێكی نە ئامریكا و نە رۆژئاوایی وەكو رەسەنایەتی 
سیناریۆش  دروستكردنی  بە  بەپێچەوانەوە  نیین،  شێوەیە  بەو 

نەیانتوانیوە دەربكەون وەكو هین و چین. 
لە پەنا ئەم هەواڵنەشدا بۆ ناساندنی ناسیۆنالیزم دەكرا لەدەوڵەتانی 
ناونیشانە بەكاربهێنین،  رەسەن و ناڕەسەن ئەگەر بكرێ  ئەم 
سیاسی  بیری  لە  بەرگرییان  كە  پەیدابوون  بیرمەندێك  چەند 
ماكیاڤیللی دەكرد بۆ نمونە » شەپۆلێكی تری تیۆریستینە سیاسیە 
ئەوروپیەكان پەیدابوون و گرینگیان بە بۆچوونەكانی ماكیاڤیللی 
دەدا سەبارەت بە دەوڵەت و سیاسەتكارانەوە كە دەستەبژێرێكی 
بە  گرینگیان  تەرزە  ئەم  هەڵبەت  بوون،  كۆمەڵگە  دیاری 
ئەوانیش  سیاسی،  دیاردەیەكی  بە  بوون  و  دەدا  بژاردەخوازی 
بریتی بوون لە )ڤیلفەردی پارتیۆ 1848_1930 و گایتانۆ مۆسكا 
1858_1941 و رۆبێرت میخێلز 1876_1936. هەرسێكیان پێیان 
لەدیاری  دەكرد  بژاردەكان  هەڵنەگری  هاشا  رۆڵی  رۆڵی  لەسەر 
لەسەرەوەی  پارتیۆ  ناوی  ئەگەر  كۆمەڵگە،  چارەنووسی  كردنی 
بژاردەخوازیدا دەدرەوشێتەوە، بەو هۆیەی كە هیچ  قوتابخانەی 
نەكردووە،  بژاردەی  پێناسەی  راشكاوانەتر  و  رونتر  لەو  كەس 
لەبەر ئەوەبوو كە بژاردە كەسانێكن لەخودی خۆیاندا خاوەنی 
جوانی و هۆش و جەستەی و دەروونیەكن كە دەبنە هۆی بەرزتر 

بوونیان بەسەر كەسانی دیكەدا«. )15(. 
دابەشكردنی  و  گروپ  لەسەر  كاركردن  كە  هەڵبەت 
كاریگەری  لەژێر  جیاواز،  چینی  سێ   بۆ  كۆمەڵگە  گروپەكانی 
راستیدا  لە  دەڵێ   پارتیۆس  لەمبارەیەوە  بوونە،  ئەفاڵتونی  بیری 
و  زیو  و  زێڕ   ( دەستەی  بەسێ   مرۆڤەكانی  ئەفاڵتون  هەروەك 
ئاسن( دابەشكردووە و شوبهاندووە، كەواتە ئەوان جیاوازییان 
كە  ناسیۆنالیزمێك  حاڵەتەدا  لەم  دابەشیكردوون،  بۆیە  هەیە 
ئەو چینە  پشتی  لەسەر  هەبووە،  یۆنان  ئەسینای  لەسەردەمی 
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بەدوو  مرۆڤەكانی  )پارتیۆ(  پێكدەهێنا،  كۆمەڵگەیان  كە  بوون 
كردووە،  دابەش  جەماوەر(  و  )بژاردەكان  واتە  گشتی  دەستەی 
كە لەنێو هەر كامێكیان بە تایبەت دەستەی یەكەمدا زۆر پلەی 
وردتر جێگە دەكاتەوە، ئەم نابەرابەرییە لەنێو تەواوی گروپە 
كۆمەاڵیەتیەكاندا بەدی دەكرێت، ئەو كەسانەی خاوەن بەهرەتر 

و لێهاتووترن رێبەڕی گروپەكە بەدەست دەگرن«. )16(. 
هەرچی )گایتاگۆ مۆسكایە( تیۆری خۆی لە پێش پارتیۆ پێشكەش 
لەمبارەیەوە  ناوبانگی  و  لێوەرگرت  كەڵكی  پارتیۆ  بەاڵم  كرد، 
كەمترە، مۆسكا سێ  بەرهەمی لە پاش بەجێماوە كە بریتین لە 
)توخمەكانی زانستی سیاسی. نامیلكەی مافی بنەڕەتی. مێژووی 
دێتە  گرینگ  تری  پنتێكی  لێرەوە  سیاسیەكان(  قوتابخانە  بیرو 
بەرباس كە لەكتێبی )توخمەكانی زانستی سیاسی( بریتی بوون 
تاكەم  لەهەر كۆمەڵگەیەكدا  لە دوو خاڵ، یەكەم ئەوەیە كە 
بكرێنە و تاكەكان لێكجودا بكرێنەوە، )ئەوانەی حوكم دەكەن 
و ئەوانەی حوكمیان بەسەردا دەكرێت( چینی یەكەم تەواوی 
لە  پێبدەن،  تایبەتی  فۆڕمێكی  و  رێكدەخەن  كۆمەڵگە  فۆڕمی 
گروپی دووەم بێ  هەست و بێ  دەسەاڵت تەسلیمی یەكەم بن« 

 .)17(
دەبێتە هۆی بەرزتر  دەڵێ  » ئەوەی  تردا  هەر وەك لەشوێنێكی 
بونیانە،  رێكخراو  زۆرینەدا  بەسەر  كەمینە  گروپی  بوونەوەی 
گروپێكی بچوكی رێكخراو، تەنانەت ئەگەر خاوەنی ئەو بەخششە 
بەسەر  سانایی  بە  دیسان  دەیگوت،  پارتیۆ  كە  نەبێ   خواییانە 
زۆرینەیەكی رێكنەخراودا زاڵ دەبن، هەرچەند میخێلز خاوەنی 
كتێبێكە بەناوی حیزبە سیاسیەكان سەبارەت بە بژاردەكان، لەو 
كتێبەدا تێڕوانینی بۆ خواستی ئۆلیگارشیەكان لەنێو رێكخراوە 
ناودارانەی ئەو سەردەمە  دیمكوراتەكاندا زۆربەی ئەو حیزبە 
بەر  خستبووە  دیانشكاندەوە  سۆسیالیزمدا  بەالی  زیاتر  كە 
راڤەكردن، واتە مەبەستی ئەوەیە كە حیزبە سۆسیالیستەكان 
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هەمیشە گروپێكی كەمن بەسەر زۆرینەدا زاڵن، ئەو پڕۆسەیە 
تائەو جێگەیە دەچێتە پێش تەنانەت حیزبە بەناو بێ  رێبەرەكان 
هەمیشە ) وەكو ئەوەی حیزبەكان شتومەكی سەرۆكەكان بن( 
وایە، هەروەك چۆن لەنێوان ساڵەكانی )1863_ 1975( ئەم ستایلە 
حیزبیە لە ئاڵمان بەڕێوەچوو، لەگەڵ ناوەكانی وەك السالەكان، 
بەرەو  ماركسیستەكان  و  السال  پێر  حیزب  رێبەری  بەناوی 
رووبوونەوە، لە فەرانسەش سۆسیالیستەكان و گیدیستیەكان 
ژوورس(  ژان  بەناوی  ژووریستەكان  و  گید  )ژول  بەناوی 

ناودەبران( .. )18(. 
سیاسەتناسی و خەڵك ناسی و دەوڵەت ناسی و مێژووی ناسی 
ئەو چەمكانەن كە لەپەراوێزی كۆمەڵناسی سیاسیدا هاتوون، 
بەاڵم  خۆرئاوان،  بیرمەندانی  تیۆری  فكری  بەرهەمی  ئەمەش 
بە بۆچوونی دكتۆر )حسن الصعب( كە لەزنجیرە كتێبی )العالم 
سیاسی  بیرمەندانی  هاتووە  نابلسدا  خانەی  چاپی  ی  السیاسە( 
كە  بوون،  بریلۆ(  مارسیل  و  دابن  جان  سۆڵتۆ،  )روجیا  وەكو 
جیاوازیان لەنێوان ئەو دوو چەمكەدا كرد، یەعنی سیاسەتناسی 
و دەوڵەتناسی وەكو دوو چەمكی جودا چاویان تەماشاكراون، 
بەوپێیەی كەدەوڵەت بۆ هەموانە و سیاسەتیش بۆ دەستەبژێرێكی 
دیار، هەروەكو بریلۆ دەڵێ » دەوڵەت شێوازێكی گرینگتر و كامڵترە 
لەژیانی كۆمەڵدا، چونكە تەنها شتێك هەبێت ئیرادەی ئینسانە 
هەرچی  سیاسەتەوەن،  كێشەكانی  چارەسەری  بەدوای  كە 
و  سیاسیە  ملمالنێی  كاریان  تەنها  سیاسەتیشە  دەستەبژێری 
سیستمی دەوڵەتیش بەئاقاری بیروڕای ئەو دەستەبژێرە دەڕوات 

و دەوڵەتیش هەربەو ئاقارەدا بەڕێوەدەچێت« )19(. 
گروپە  لەنێوان  كاركردن  و  سیاسی  مەنفەعەتی  بە  سەبارەت 
میل  ستیوارت  )جۆن  كار،  دابەشكردنی  و  كۆمەاڵیەتیەكان 
لیبرال  سیاسییەكی  و  ئابوریناس  و  فەیلەسوف   )1873_  1806
ئەوانەی  پێیوابوو  ئەو  بوو،  بەریتانی  پارلەمانی  ئەندامی  و 
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هەموو،  بۆ  )لەبەشەوە  دەكەن  گەاڵڵە  سیاسی  سیستمی  كە 
هاوبەشی  خاڵی  واتە  دەكەن،  كار  بەشێك(  بۆ  وە  لەهەمووە 
تەواوی كۆمەڵگە ئەوەیە كە گروپێك بۆ هەموان كاردەكات و 
هەموانیش هاوكاری گروپێكی سیاسی دەكەن كە دەوڵەت بەڕێوە 
دەوڵەتیشدا  قەوارەی  لەنێو  سیاسین،  بڕیاری  خاوەن  و  دەبەن 
لەوانەش  نەتەوە،  واتە  هاوبەشەكانە  خاڵە  بوونی  مەسەلەی 
كولتووری هاوبەشە و زمان و خاك وەك شوێنی نیشتەجێبوون 
و مێژووی ئەو قەوارەیەی كە پێناسەی كۆمەڵێك دەكات، ئیدی 
لەژیاندا  هاوبەشیان  خاڵی  كە  كۆمەڵە  ئەم  لەوێشەوە  هەر 
بدات  پێناسەیەك  كە  شوناسێك  شوناسەوەن،  بەدوای  هەیە، 
ژیانی  هەم  كولتوورەوە  بەجیاوازی  كە  خەڵكەی  كۆمەڵە  بەو 
ئاسایی بەڕێوەدەبن و هەم بەشداری لەژیانی سیاسی دەكەن، ئەم 
جۆرە ژیانە سیاسیە دەوڵەت بەرهەمیدەهێنێت، لەژێر عینوانی 

نەتەوەیەك خۆی نمایش دەكات«)20(.  
ئەم بۆچوونە لەالی )فریدریك ماینك( كە تیۆریستێكی سیاسی 
و  كولتووری  نەتەوەی  ئەو  دەبێتەوە،  پێچەوانە  ئامریكیە 
نەتەوە بە سیاسی كراوەكان پۆلێن دەكات و لەیەكتر جیاوازیان 
دەكاتەوە، بەاڵم كاتێك الیەنە سیاسیەكان مەبەست لەو حێزبە 
ئیدیۆلۆژیانەیە كە كولتوورەكان پێكەوە گرێدەدەن، ئەوا ئەرك 
زەحمەت  نەتەوەیەك  سیاسیەكانی  مافە  بەدەستهێنانی  لەپێناو 
نەتەوەكانی  سیاسی  لەحاڵی  كە  ئەوەی  هەروەك  دەبێت، 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا دەبینرێت. 

ناسیونالیزم و تیۆری سیاسی سەدەی 18 و 19 
كارل ماركس 1818_1883 

لەو  بو  جیاواز  سیاسییەكی  و  ئابوریناس  و  كۆمەڵناس  ماركس 
ئەم  كردووە،  پێشكەش  سیاسیان  سیستمی  كە  كەسانەی 
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فەیلەسوفە بیركردنەوەی بۆ فەلسەفە دابڕانێكی مەعریفی بوو 
لە تەواوی بوارەكان و بەتایبەتیش كۆمەڵناسی سیاسی و ئابوری، 
لەبەرامبەر ئەو كەسانەی كەلەو سەردەمەدا و لەپێش خۆی ژیان، 
ئاسیا و ئەفەریقا  دوای خوێندنەوەی مێژووی سیاسی گریك و 
خاوەن  بووە،  ماتریالیەكانەوە  هۆكارە  و  كۆمەاڵیەتی  لەڕووی 
ئایدیایەك كە لەبنەماكانی پڕۆگرامی كۆمەاڵیەتی یان ئابوری و 
سیاسی پێكدێنن، ماركس بایەخێكی تەواوی بە نامۆبوونی مرۆڤ 
داوە لەژێر سایەی دونیای چینایەتیدا لەبەرامبەر دەسەاڵتی رەها 
و كار و ریفۆڕمی سیاسی كە )بڕۆدۆن و گۆتە و ئۆئن( وەكو سێ  
تیۆرانە بوون  بیرمەندی سەردەمی خۆی خاوەنی هەریەك لەم 
ئەو  لەبەرامبەر  دیكە،   بیرمەندەكانی  لەهەموو  بەجیاواز  و 
لەخۆ نامۆبوونەی هیگڵ كە گرێی دابوو بە رۆحەوە و روحیش 
گەشەسەندنی  رەوتی  ئەمە  بەرهەمدەهێنایەوە،  شتی  هەمان 
رۆەتدەكردەوە،  بەرهەمهێنانی  پەیوەندییەكانی  و  كۆمەاڵیەتی 
لەهەمبەر گەشەسەندنی هێزەكانی بەرهەمهێنان لە پڕۆسەی 
كاری كۆمەاڵیەتی كە دەبێتە هۆكارێك بۆ لەخۆ نامۆبون، هەڵبەت 
ئەو  باردۆخەكەی  بۆ  بوو  وەاڵمێك  تەنها  هیگڵیش  فەلسەفەی 
بەراواژوو  وێنەیەكی  ئەمە  ماركسەوە  بەالی  بەاڵم  سەردەمە، 
بۆ كۆمەڵگەیەك كە  بوو  میتافیزیكی  بوو كە خوێندنەوەیەكی 
لەژیانێكی فیزیكیدا توشی بەریەك كەوتن دەبوو هەمیشە، بۆ 
نمونە ئایدیای رزگاربوون لەو ستەمە جیاوازانەی كە لەرێگەی 
فیختە  ئەوەی  هەروەكو  دانرابوون،  نابەجێوە  میتۆدی  و  تیۆر 
توندڕەوی  و  بینی  تەسك  بیری  و  ناسیونالیزم  بۆ  هێردەر  و 
بەرهەمهێنان،  و  كار  مەسەلەی  و  ئاڵمان  گەلی  نەتەوەیی 
ئەو بەرهەمەی كە  بە  نامۆبوونی كرێكاری گرێدەدا  ئەو  بۆیە 
لەرێگەی هێزی ئەوانەوە بەدەستدێت و كەڵكیشی لێوەرناگرن 
و ناوی لێنابوو نامۆبوون لەنێو دیوارەكان و بەرهەمی كار، بۆیە 
جیاوازیە چینایەتیەكانیشی هەر لەرێگەی ئابوری و هێزی كار 
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كار و سەرمایەوە  پەیوەندی  و  كۆمەاڵیەتیەكان  پەیوەندییە  و 
دەناسی. 

بوو،  كرێكار  سیاسی  چاالكی  كارێكتەری  باشترین  ئەو  لەالی 
بوو دژی سیستمی سەرمایەداری،  بیرۆكە سیاسیەكانی شۆڕش 
و  چینی  دوو  دونیای  رزگاركردنی  لەسەر  جەختی  بۆیە 
نەبێت  دەست  ژێر  ژینی  كرێكار  بۆئەوەی  دەدا  نابەرابەری 
كەئەمە بیركردنەوەیەكی هیومانیستیە، هەروەها تاقیكردنەوەی 
مەرجە ئابورییەكان یەكێك لەو فاكتەرانەی كەبیر لەوە بكاتەوە 
سیستمی جێگیر سیستمێكی نەگونجاو دابنێت و پێیوابوو ئەو 
تێیدا  ئینسان  هەموو  و  بگۆڕێت  گونجاو  بارێكی  بۆ  سیستمە 

بەهرەمەند بێت. 
جیاوازی میللی و  دژایەتی نێوان گەلەكان، رۆژ لە رۆژ زیاتر 
ئازادی  لەبەر  بۆرژوازی  پەرەسەندنی  و  دەچێت  پێشتر  بەرەو 
بوونەوەی  یەكسان  لەبەر  جهانی،  بازاڕی  بەر  لە  و  بازرگانی 
لەگەڵ  كە  ژیاندا،  هەلومەرجی  لەنێو  و  بەرهەمهێنان  شێوەی 
ئەمانەدا دێتەوە لەنێو دەچێ ، مێژووی بیروڕا چی نیشان دەدا، 
بەپێی  فكری،  بەرهەمهێنانی  خەسڵەتی  كە  لەوەی  بیجگە 
ئاڵوگۆڕی بەرهەمهێنانی ماددی گۆڕاوە؟ هەمیشە بیروڕای زاڵ لە 
هەر دەورەیەك دا بیروباوەڕی چینی دەسەاڵتدار بووە«.)21(. لێرە 
نەتەوە  ئەو  دەسەاڵتدار،  چینی  بیروڕای  لە  مەبەستی  ماركس 
سەردەستانەیە كە زاڵ بوون بە سەر نەتەوەی هەژار و كەمینە 
چینایەتی  خەباتی  لە  بەشێك  ماركس  بەبڕوای  دەست،  ژێر  و 
بۆڕژوازی  كە  ژێردەستییەیە  و  ئەو سەردەست  نەهێشتنی  بۆ 
كەڵكی لێوەرگرتووە و بەپێچەوانەشەوە كەڵكی لەو ملمالنێیە 
وەرگرتووە كە لەنێوان نەتەوەكاندا هەمیشە بەردەوامی هەیە. 
تێزەكانی ماركس بۆ كار و پەیوەندی بەرهەمهێنان، هەم رامانی 
و  دروستكراوە  بۆ  فكری  تۆمەتی  هەم  و  كراوە  بۆ  جیاوازی 
ماركسی  بیرمەندێكی  دراوە،  ساویلكە  خوێنەری  دەرخواردی 
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تێزەكە  و  لێدەكات  پشگیری  ئیگلتۆن(  )تیری  وەكو  بینی  واقیع 
كەگوایە  دەكات  كاتە  جۆرە  لەو  بەرگری  و  چاكدەكاتەوە 
كاتی  لە  پێچەوانەكەی راستە و مەبەست  میتافیزیكانەیە كە 
بۆش و بەتاڵە كە سەرمایەداری و بیرمەندەكانی سەرمەیاداری 
ئەم تێزە دەشوێنێنن و هەوڵدەدەن ناشیرنی بكەن » ماركس خۆی 
بۆ بەرهەمهێنان هەیە، بەاڵم بەمانایەكی  بڕوای بە پرنسیپێك 
فراوانی وشەكە ئەو پێیوایە خۆ ریالیزەكردن، یان خۆ بەدیهێنانی 
مرۆڤ دەبێت وەك ئامانجێك لە خۆدا هەڵبسەنگێندرێت و نابێت 
و  بكرێتەوە  كورت  ئامانجێك  بە  گەیشتن  ئامرازی  ئاستی  تا 
لە  جۆرێك  واتە  دروستدەكات،  كار  كاتی  ئابوری  داببەزێنرێت، 
میتافزیكی كار، هەرئەوەی هەمووان كەوتوونەتە هەڵەوە كاتێك 
بەڵكو  دروستكردووە،  كاری  میتافیزیكی  ماركسە  ئەمە  دەڵێن 
كاتی  بەڵكو  نییە،  كار  كاتی  ماركس  ئایدیاكەی  بەپێچەوانەوە 
بكات  بۆ  خەباتی  دەبێت  مرۆڤ  ئەوكاتەی  هەر  واتە  بەتاڵییە 
تاكو پێی بگات، وەكاتی بەتاڵیش ئەوكاتەیە كە ئێمە بەهۆیەوە 

پەڕە بەتوانا و بەهرەو لێهاتوویەكی خۆمان دەدەین«. )22(. 
سیاسیەكانی  تیۆریستینە  كاریگەری  لەژێر  ماركس  ئەگەرچی 
سەدەی 19 ی رۆژئاوا بوو، یەكێك لەوانەش هیگڵ بوو، چونكە 
هیگڵ لەبارەی مێژووەوە بۆچوونی تایبەتی خۆی هەبوو، لەالی 
بوونی  كامڵ  بەرەو  بزاڤی  بۆ  بوو،  سازی  زەمینە  مێژووی  ئەو 
عەقڵ و لۆژیك، بەاڵم ماركس بەپێچەوانەوە مێژوو زەمینەیەك 
و  لەخەیاڵ  كە  یۆتۆپیایەی  ئەو  و  ماتریالیزم  دەركەوتنی  بوو 
روخساری  گۆڕینی  هەروەها  رەخساند،  بووە  ئەودا  فكری 
جهان، لەگەڵ ئەوەشدا بەشیكردنەوەی واقیعی كۆمەاڵیەتی و 
بۆیە  كردووە،  یەكتر  ئاوێتەی  سیاسەت  بۆ  خۆی  گۆشەنیگای 
و  چینایەتیە  كۆمەڵگەیەكی  كۆمەڵگەیە  »ئەم  گوتوویەتی 
ملمالنێیەكە  كۆمەاڵیەتیشەوە  و  ئابوری  و  سیاسی  لەڕووی 
لەنێوان دوو چینی جیاواز لەیەكتر« ئیدی ماركس بەم تێڕوانینەی 
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ئەو  لەگەڵ  كرد.  دروست  سیاسی  مەعریفی  دابڕانێكی  خۆی 
لە  دانراون،  خۆی  پێش  سیاسی  سیستمی  بۆ  كە  تێڕوانینانەی 
دەكات،  واقیعی كۆمەاڵیەتی  لە  باس  ماركسەوە هیگڵ  روانگەی 
بەاڵم بەزمانێك كەپڕە لە رەمز و راز، لەراستیدا مەبەستی هیگڵ 
لەچیرۆكە ئایدیالیستی و میتافیزیكیەكان هەمان كاری مرۆڤ و 
بەرهەمهێنانی ئابورییە، بەوپێیەی بابەتی سەرەكی فەلسەفەی 
نەك  بەرهەمهێنانە،  مێژوویی  و  كۆمەاڵیەتی  پرۆسەی  ههیگڵ 
بوون )بوون(. پاڵنەری ئەو پرۆسەیەش كاری مرۆڤە نەك رۆح، 
بۆیە دیالیكتیكی هیگڵ تەنها شێوازێكی رەمزاوی كرژی و ناكۆكی 
لەمانەش  جگە   .)23( بەرهەمهێنانە«  پەیوەندییەكانی  هێزو 
باسە  لە  بەیەكێك  كرد  سەردەمدا  لەو  ئاینی  كێشەی  ماركس 
جدییەكانی و لەمەسەلە ئاینە جیاوازەكانی كۆڵییەوە، بۆ نمونە 
كتێبێكی  لەسەر  قسە  یەهودی(  مەسەلەی  )دەربارەی  لەكتێبی 
سەربەخۆیی  دەیانهەوێ   كە  دەكات  یەهودی  و  مەسیحی  ئاینی 
خۆیان هەبێت بەئاڵمان و واڵتانی تر، ئەوكات ئاینی مەسیحی 
ماركس  لەحاڵێكدا  ئەوروپا،  لەسەراسەری  بوو  دەسەاڵت  ئاینی 
خۆی لەخانەوادەیەكی مەسیحی بوو، پاشان لەژێر عینوانی )ئاین 
ئەفیونی گەالنە( رەخنەی لە ئاین و الهوتیەت گرت و بوو بە 
بەشێك لەتیۆرە سیاسیەكانی، بەاڵم خراپ كەڵكی لێوەرگیرا لەنێو 
فكر و كایەی سیاسەتدا كە حیزبە بەناو كۆمونیستیەكان خراپ 
كاریان لەسەر كرد و دەسەاڵتە سیاسیەكانیش ناشیرینی كرد، هەر 
بۆ وەبیرهێنانەوە ماركس ناسیۆنالیست نەبووە، بەاڵم هەمیشە 
دژی ئەوەبووە كە نەتەوەی ژێردەست و سەردەست هەبێت و 
ئەمەی بە دونیای دوو چینی دەزانی و بەشێك لە تیۆرەكەی كە 
بۆ نەهێشتنی دونیای نابەرابەری و جیاوازی چینایەتی، ئەوەشی 
چەتری  لەژێر  هەبووە  جیاوازی  بە  بڕوای  كە  سەلماندووە 
بەرابەرییەكی ئابوری كە بۆهەموان وەكو یەك بێت، مەسەلەی 
نەتەوایەتیشی بۆ نەهێشتنی ئەو فەزوا ناتەندروستە بووە و 
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نمونەش ئەو گوتارەیە كە بۆ كێشەی مەجەڕستان نوسیویەتی 
و پاڵپشتی لەنەمانی ئەو كێشەیە دەكات. 

خۆیدا  لەسەردەمی  كە  بیرمەندانەی  لەو  بووە  یەكێك  ماركس 
الیەنگری لە نەتەوەی ژێردەست دەكرد و دژی نەتەوەی سەردەست 
لەالیەن  نەتەوەكان  هەموو  بەوەی  داوە  مافی  ئەمە  بۆ  بوو، 
ئەوانی ترەوە بخوێنرێنەوە و لەبەرگی 5 سەرمایە دەڵێ  » هەر 
نەتەوەیەك شایانی ئەوەی هەیە كە لەالیەن نەتەوەی دیكە و 
ئەوانی ترەوە لێكۆڵینەوەیان لەسەر بكرێ ». ئەمە یەكێك لەو 
ئیمتیازات و گرینگیپێدانەیە كە ماركس بۆ نەتەوە بەدبەخت و 
بێ  دەوڵەت و ژێر دەستەكان گوتویەتی. بەاڵم لەالیەكی دیكەوە 
ئاڵمانی هیچ چانسێكی  »ماركس وابیری دەكردەوە كە بۆرژوازی 
و  نییە  بەریتانیا  و  فەرانسە  بۆرژوازی  ئاستی  بە  بۆ گەیشتن 
لە  ئیلهام  بدات و  باز  قۆناغە  لەم  پێویستە كە  ئەو  لە جیاتی 
هزرەكانی ئەو لە رێگای شۆڕشەوە راستەوخۆ قۆناغی دواتری 
گۆڕانی كۆمەاڵیەتی دەست پێبكات، فریدریش لیست بە تەواوی 
بەپێچەوانەی ئەو بیری دەكردەوە و لەدواییشدا روانگەی ئەو 
گیرایەبەر، لەبەر ئەمەیە كە رومن شپورلوت 1988 بە شێوەیەك 
لیستیك  باسی ئەو دەكات، ئەو نەك تەنها  كە ستایشی دەكات 
واتە زیرەك بوو، بەڵكو دروستیشی دەگوت«. )24(. بەاڵم دەبێ  
ئەوەش بڵێین كە مێژوو تەنها مێژووی كێشمەكێشی نەتەوەكان 
گروپەكانیشە  دوژمنایەتی  چیرۆكی  نییە،بەڵكو  كولتوورەكا  و 
كە كێشەیان چینایەتییان كرد بە كێشەی نەتەوە، بە درێژایی 
ملمالنێی  لە  هەبووە  كاریگەرییان  دەورێكی  تاكەكانیش  مێژوو 
یەكتر بە خەڵك و زۆریشیان لەیەكتر كوشتووە، بۆیە ئەمانە 
گەورەكانیان  وكێشە  دەركەوتن  تایبەتدا  زۆر  بارودۆخی  لە 
وەال دەنا، تا ئەوكاتەی كە مەسەلەی نەتەوە بوو بە سیمبولی 

شۆڕەكان و ناسیونالیزم وەكو فكر لەدایك بوو. 
لەمانایەكی  دێت،  كۆمەڵەكانیش  كۆمەڵەی  بەمانای  دەوڵەت 
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ناتوانێ   و  ئەفسانەیە  كۆمەڵەكان  هەموو  كۆمەڵەی  دیكەدا 
بوونی هەبێت، »دەوڵەت النیكەم زۆر بنەماڵەی  هەموو كۆمەڵە 
و  كۆمەڵەكان  بنەماڵەیە  ئەم  ئەوەی  بۆ  بەاڵم  بەكۆتاییەكانە، 
دەبێ   لەئارادابن،  بەكۆتاكان  كۆمەڵە  كە  ئەوەی  بۆ  هەروەها 
بۆ  ئینتیما  بەرابەرن،  گوزارە  هەردوو  هەبێت،  كۆتاییەك  بێ  
كۆتایی  بێ   بەكۆتاییەكان،  كۆمەڵە  هەموو  كۆمەڵەی  پێكهێنانی 
خەیاڵی  دەیزانی  كە  ماركس  بەپێچەوانەوە،  یان  ئاراوە،  دێنێتە 
دەوڵەت كۆمەڵەی هەموو كۆمەڵەكانە، لەیەكەی كۆمەاڵیەتیدا 

كە كۆماری بورژوازی ئاراستەی دەكات«. )25(. 
پوكانەوەی دەوڵەت لە تێگەیشتنی ماركسدا كە بۆ دەوڵەتی چینایەتی 
ئەمەی  داهاتووەكەی  كە  دەوڵەت  كالسیكی  فۆڕمی  نەك  بووە 
كۆمەڵگە  دەوڵەتی  ئەركەكانی  گەڕانەوەی  بۆ  رێگەی  ئێستایە، 
سەرمایەداری  دەوڵەتی  گەشەسەندنی  چونكە  خۆشكردووە، 
كار  بەیاساییكردنەی  بەو  بڕوا  كە  ناچاركردووە  خۆی  خودی 
بهێنێ  كە لە پرۆسەی كۆمەاڵیەتیدا كە ماركس ئاماژەی پێداوە، 
سەرمایەداری  سیستمی  بەخزمەتی  دیسان  ئەمە  لەحاڵێكدا 
دەگەڕێتەوە وەختێك گونجاوترین رێوشوێن بۆ چارەسەركردنی 
كە  ئەوەیە  پێچەوانەكەشی  بەاڵم  دادەنێ ،  ئیشكالیاتەكانی 
سنوورە گومرگییەكانی دەبنە بەشێك لە كەرتی تایبەت و یاخی 
»چونكە  دەبێت.  جیاواز  تەواو  دۆخەكە  و  دەوڵەت  لە  دەبن 
تاریفەی گومرگی دەوڵەتی لە ئێستادا ئەو چەكەیە كە گروپێكی 
نەتەوەیی سەرمایەداری دژ بە گروپێكی دیكەی سەرمایەداران 
بەكاردەهێنن، سەرەڕای ئەوەش تاریفەی گومرگی زەروور نییە 
وەك ئامرازێك بۆ پاراستنی پیشەسازی لە جوڵەیدا بۆ خوڵقاندنی 
بۆ  نایابە  ئامرازێكی  ئێستادا  لە  ناوخاۆیی،  بازاڕی  داگیركردنی 
دیكە  بەمانایەكی  پیشەسازییەكان،  كارتێلە  دروستكردنی 
ئامرازێكە سەرمایەدارە بەرهەمهێنەرەكان لە ملمالنێدان دژ بە 
كۆی كۆمەڵگەی بەكاربەر«. )26(. ئەم هەوڵە بۆ گەشەپێدانی 
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وەبەرهێنانەوەی  و  تایبەت  كەرتی  لەرێگەی  دەوڵەت  تەمەنی 
كااڵو گەرمكردنی بازاڕ لەپێناو مانەوەی سەرمایەداری دەوڵەتی 
وەكو خۆی، دوو رووی هەیە، رووییەكی ئەوەیە كە دژ بەخۆی 
ملمالنێ دەكات و ناوی ناوە بازاڕی دەوڵەتی، چونكە ناوی دەوڵەت 
و ماركەی دەوڵەتی پێوەیە هێشتا بەوپێیەی گومرگ بە دەوڵەت 
دەدەن، روویەكی دیكەی ئەوەیە كە ملمالنێ لەگەڵ كۆمەڵگە 
دەكەن تاكو بیسەلمێنن مانەوەی دەوڵەت، مانەوەی ژیانێكی نوێیە 

لەڕێگەی بەرهەمهێنانەوە.  

فردیریك ئەنگڵس 1820_ 1895 

ئەم كۆمەڵناسە سیاسیە كە هاوڕێی بنەما فكریەكانی ماركس بووە، 
پێشتر وەكو ماركس لەژێر كاری و لەژێر كاریگەری  هیگڵ بیری 
دەكردەوە وكگتیبێكی لەژێر ناونیشانی )شیلینگ و ئاشكراكردنی 
روح( نوسی. خوێندنەوەی هەمەالیەنەی بۆ كۆمەڵگەی بەشەری 
هەبوو بەبێ  جیاوازی فكری و ئایدیایی، دواتر ئەو لەگەڵ ماركس 
هەردوو كتێبیان لە ژێر ناونیشانی )خێزانی پیرۆز  و ئیدیۆلۆژیای 
نیشانی  بەناو  نووسی  كتێبێكی   1854 ساڵی  نووسی،  ئاڵمانی( 
)دژی   1878 ساڵی  ئینگڵستان(  كرێكارانی  چینایەتی  )حاڵەتی 
دۆهرینگ( نوسی كە بە قوڵترین رونكردنەوەی تیۆرەكانی ماتركس 
)دیالكتیك  نیشانی  بەناو  ترین كتێبی  زانستی  هەژمار دەكرێت، 
یەكەیەكی  خەلییە  سەلماندوویەتی  كە  نوسی  سرووشت( 
بنچینەییە بۆ كائنی ئۆرگانی ئاژەڵی و ئینسانیشهەمان شت، هەر 
وەكو ئەوەی سەلماندی كە یاسای مانەوەی هێزی سرووشتدایە، 
یان  ناڕەزایەتی  رەوتێكی  ئەوەی  دوای  ماركس  لەگەڵ  پاشان 
دروستكرد لە ئاڵمان و سەرتاسەری رۆژئاوا كاریگەرییان دانا و 
رۆژنامەی راین یان دەركرد، كتێبی مانیفێستی حیزبی كۆمۆنیستی 
ئەوكاتیان نووسی، دواتر ئەو مانیفێستە كاریگەرییەكی زۆری 
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خستە سەر بزووتنەوە سیاسیەكانی ئەو سەردەمە كە چەندین 
بوو  مانیفێستە  ئەم  هەر  پاشان  بوون،  كرێكاری سیاسی  پارتی 
كردووە  سەرسام  دەسەاڵتەكانی  تەواوی  كە  تارماییەك  بە 
ماركس  تەواوی  هاوكارێكی  ئەنگڵس  هەروەها  ترساندوونی،  و 
و  مێژوویی  لەڕووی  بەشەری  كۆمەڵگەی  خوێندنەوە  بۆ  بوو 
و  خێزان  پێكهاتەی  لە  بوو  بریتی  ئەویش  سۆسیۆلۆژییەوە، 
بووە،  دیالكتیكی  كۆمەڵناسانەی  خوێندنەوەی  كە  كۆمەڵگەكان 
هەروەها شیكردنەوەی ماددەی خزاندۆتە نێو خێزان و سیستمی 
دەوڵەتی بچووك كردۆتەوە بۆ هەڕەمی خێزان، لەبارەی كێشەی 
ژنی وەكو چینی  ئەو  خێزانەوە كە كێشەیەكی كۆمەڵناسییە، 
خوارەوە و پیاویش وەكو چینی سەرەوە تەماشا كردووە، ئەنگڵس 
بەوپێیەی كۆمەڵناس بوو، سەردانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی كردو 
بەتایبەتی لەرێگەی توركیاوە سەردانی جەزائیری كرد و لەوێوە 
تێگەیشت كە كولتوور و زمان و ئاینێكی دیكە هەیە كە ئەوان 
بەاڵم  وەربگرن،  كولتوورە  لەو  كەڵك  پێویستی  و  نین  شارەزا 
كە  بكەن  كولتوورە  ئەو  بۆ  شرۆڤە  كە  نەدا  رێگەی  زەمەن 
بەشێكی زۆری دونیای داگیركردووە و كاریگەری هەیە لەسەر 

مرۆڤایەتی. 
بەچاپی  و  كۆكردۆتە  ماركسی  كارەكانی  لەوەی  جگە  ئەنگڵس 
گەیاندوون و پێشتریش هاوكاری ماركس بووە، كتێبێكی بەناوی 
)دیالیكتی سروشتی( نوسیوە كە باس لە دیالیكتیكی ژیان و یاسای 
بەشێوەیەكی  دەخوێنێتەوە  ماددە  لەوێوە  و  دەكات  سروشتی 
فیزیكی و بڕوای بە ئاڵوگۆڕێكی ریشەیی هەیە كە بەشەرییەت 
بەدەستی خۆی لەژێر كۆنتڕۆڵی ستەمكاری دەربهێنێ  و ئینسان 
كەڵك لەو سروشتە وەربگرێت كە بەشدارە لەگەشەسەندنی.  
رۆژنامە  دەركردنی  بۆ  بیرمەندێك  چەند  لەگەڵ  ئەنگڵس 
كۆمەڵناسیەوە  لەبارەی  گرینگی  كتێبێكی  ئازاد،  بیروڕای  و 
بەهاوكاری ماركس نوسیوە، لە ژێر عینوانی )بنەچەی خێزان و 
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موڵكدارێتی تایبەت و دەوڵەت( ئەم كتێبە رەخنەیە لەموڵكیەتی 
ئیرادەی  كۆنتڕۆڵكردنی  و  ئاینیی  رێسایی  و  نەریت  و  داب 
دەگۆڕێت  فۆڕمی  تەنها  سیستمەی  ئەو  ركێفی  ژێر  بۆ  ئینسان 
وەكو  ئیسنان  بەكۆیلەكردنی  و  ستەمكاری  جەوهەردا  لە  و 
كۆمەڵناسی  لەرووی  گرینگەی  كارە  ئەم  بەدای  دوا  خۆیەتی، 
گرینگەكانی  كارە  تەواوی  ماركس،  مردنی  پاش  فكرییەوە،  و 
ماركسی چاپ كردووە، لەوانەش كتێبی بەناوبانگ ی )سەرمایە( 
تیۆرە  وەاڵمی  و  سەرمایەداری  سیستمی  لە  رەخنەیەكە  كە 
ئابورییەكانی ئادام سمیت و ریكاڕدۆ و تیۆریستینانی ئابوری ئەو 
)بەشێكی  كتێبی  بە  كە  )گۆندریسە(  كتێبی  پاشان  سەردەمە، 
زانراوە  وەكو  گەیاند،  بەچاپ  ناسراوە  سەرمایە(  لە  بوو  ون 
راستە كە ئەنگڵس بەبارتاقای ماركس نەناسراوە وەكو تیۆریست، 
هەر  و  ماركس  لە  بووە  شارەزاتر  سۆسیۆلۆژیا  لەبارەی  بەاڵم 
فەلسەفیەكانی،  بابەتە  تیۆریزەكردنی  بۆ  كردووە  رێنوێنی  ئەو 
باشترین نمونەش ئەوەیە كە گەڕۆكێكی شارەزا بوو بۆ ناسینی 
كۆمەڵگەكانی دەرەوەی رۆژئاوا كە رۆژهەاڵتییەكان بووە و لە 
توركیا و جەزائیر و واڵتانی رۆژهەاڵتەوە دەستپێدەكات، بەاڵم 
ماركس،  هاوڕێكەی  لەگەڵ  دەكەون  فریا  درەنگ  ئەوەی  بەهۆی 
تەواوی  كە  بكەن  كولتوورە  ئەو  بۆ  نوێ   ناتوانن خوێندنەوەی 
ئەو  لەبارەی  تەواویان  شارەزاییی  بیرمەندەكانی  و  ئەوروپا 

فرەییە لە ئاین و كولتوور و نەتەوەییە نەبووە. 

فالدیمیر ئیلیچ لینین.   1870_1924

یەكێكە لەگەورەترین پراكتیك كەرانی فكری ماركس بۆ سیاسەت 
و دامەزراندنی دونیایەكی بێ  چین و چەوسانەوە، ساڵی 1870 
یاسا تەواو  لە بنەماڵەیەكی خوێندەوار دێتە دونیاوە و بەشی 
دەكات و لوێوە ماركس و تیۆرەكەی دەناسێت و بەو هۆیەوە لە 
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لەوێ   و  سیبیریا  بۆ  دەكرێت  نەفی  و  دەخرێتەوە  دوور  زانكۆ 
پاشان  هاوسەری.  دەبێتە  دواتر  و  دەناسێت  كرۆپسكایا  ناتیچە 
دەبێتە رابەری بزووتنەوەی كرێكاری و كۆمۆنیست و ساڵی ساڵی 
1917 لەرێگەی شۆڕشی بەلشەفیەوە دەسەاڵتە ستەمكاریەكەی 
ئەمە  كە  رادەگەێنێ   كۆمۆنیزم  و  دەڕوخێنێ   روسیا  قەیسەری 
رەخنەیەك بووە تائێستا لە لینین كە پەلەی كردووە لە راگەیاندنی 
لەبارەی كۆمەاڵیەتیەوە  نەبووە هەر  كامڵ  ئەو سۆڤیەتەی كە 
نەكردووە،  تەواوی  كە سەرمایەداری گەشەی  ئەوەی  تادەگاتە 
بۆیە نەیتوانیوە تەمەنی درێژبێت و كۆمۆنیزمی راستەقینە بێت، 
لەگەڵ سیستمەكانی  بوو  بلۆكێكی سیاسی جیاواز  جگەلەوەی 

دیكەی دەوڵەتانی جهان. 
هەوڵێكی  لە   1918 ساڵی  سیستم  بە  دەبێت  شۆڕ  ئەوەی  دوای 
تیرۆریستی رزگاری دەبێت. بەهۆی رێكەوتن لەگەڵ ئاڵمان كە 
دژی بەشداریكردنی جەنگی یەكەمی جهانی بوو، بڕیاریدا بڕێك 
لەناوچە دەوڵەمەندەكانی روسیا رادەستی ئاڵمان بكات، ئەو بەهۆی 
ئاشتەوایی  دروشمی  و  دەست  ژێر  نەتەوەی  الیەنگری  ئەوەی 
گەورەو  سەركردە  لەو  بوو  یەكێك  دونیا،  هەموو  بۆ  هەبوو 
دەرەبەگایەتی  سیستمی  بە  شكستی  و  كۆتایی  كە  ناودارانەی 
هێنا یەكەمین داهێنەری حیزبی نوێی كۆمۆنیستی و رزگاركەری 
هەروەها  خێڵەكی،  و  عەشیرەتی  دەسەاڵتی  لەدەست  بوو  تاك 
دوای  نەهێشت  تایبەتی  موڵكایەتی  كە  بوو  كەس  یەكەمین 
موڵكیەتی  بە  كردی  و  قەیسەردا  بەسەر  شۆڕش  سەركەوتنی 
گشتی و دەوڵەت، جگەلەوەش هەوڵی نەهێشتنی نەخوێنەواریدا 
لە تەواوی روسیا و واڵتانی دیكەی سەر بە یەكێتی سۆڤیەت، 
لەرێگەی نامە گۆڕینەوە لەگەڵ كالرا زیتگینەوە فكری یەكسانی 
گوتارێكی  و  كردەوە  فراوانتر  پیاودا  و  ژن  لەنێوان  خوازی 
گشتگیر و رادیكاڵی پێشكەش كردووە كە تائێستاش فێمینیست 
و بزووتنەوە یەكسانیخوازە راستەقینەكان كەڵكی لێوەردەگرن. 
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لینین لەژیانی خۆیدا دەستكەوتی مەزنی بۆ جوتیار و كرێكار و 
پرۆلیتاریا و ژنان بەدەستهێناوە،  وەكو پێشتر باسمان كرد ئەو 
بزووتنەوەی  لەرێگەی  ترۆتسكی  لەگەڵ   1817 ساڵی  لە  توانی 
وە  بڕوخێنێ ،  قەیسەر  حكومەتی  و  بكات  شۆڕش  بەلشەفیزم 
دابمەزرێنێت  سۆڤیەت  یان  سۆسیالیزم  بەناوی  تر  سیستمێكی 
بەوپێیەی  دەكرد،  ئەم سیستمەی  تا ساڵی 1924 سەركردایەتی 
كە لینین جەختی لەسەر سەنترالیزمی حیزبی دەكردەوە، وەكو 
یەكێك لە پرنسیپەكانی حیزبی بوون، رێگەی بە بزووتنەوەی 
ئازادی چاالكی سیاسی بكەن، ئەم سیاسی  بە  نەدا  مەنشەفیك 
و بیرمەندە بەناوبانگە خەونی ئەوەی هەبوو كە دیكتاتۆریەتی 
پرۆلیتاریا بكاتە مۆدێلێك بۆ هەموو جهان و باڵبكێشێ  بەسەر 
هەڵبژاردنی  دیموكراسیەتی  بۆیە  دونیا،  دەوڵەتانی  تەواو 
بڕوای  هەروەها  بوو،  پارلەمانتاری  سیستمێكی  كە  رەتكردەوە 
دیاریكردنی  )مافی  لەكتێبی  كە  هەبوو،  گەالن  بەمافی  تەواوی 
رزگاركردنی  مانایەی  بەو  پێداوە،  ئاماژەی  گەالن(  چارەنووسی 
هەموو گەلێكی چەوساوە بەشێكن لە شۆڕشی سۆسیالیستی و 
باشترین كتێبی بەناوبانگی كە هێزە كۆمۆنیستی و چەكانی سەدەی 
ئیمپریالیزمی خستە  »لینین چەمكی  پێدەكرد،  كاریان  رابردوو 
ناو شیكردنەوەیەكی ماركسیانەوە بۆ پەڕسەندنی سەرمایەداری 
و ئاماژەی بۆ ئەوەش كرد كە چەوساندنەوەی ناوچەكانی كەنار 
زیاترە  و  سەرمایەداری  پەڕەسەندنی   بۆ  گرینگە  رەهەندێكی 
وای  ئەو  تێپەڕبێت، چونكە  قۆناغێكی  تەنها  هەر  كە  لەوەیش 
هەناردەكردنی سەرمایە  بە  پێویستی  كە سەرمایەداری  دەبینی 
هەیە بۆ ناوچە كەنارییەكان، هەروەها پێویستی بە كەرەستە 
ئەوەبوو  هەیە،  كەنارییەكان  ناوچە  بازاڕی  و  خاوەكان 
پێشبینی چەند جەنگێكی ئیمپریالیانەی كردبوو كە سەرلەنوێ  

دابەشكردنی ناوچەكانی كەناری لێدەكەوێتەوە«. )27(. 
دوو  هەر  هەروەها  یە(،  )چارچی  واتە  العمل(  )ما  كتێبی  لە 
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باسی  بەچڕوپڕی  دەوڵەت(  و  لینین  و  لینین  )دەوڵەتی  كتێبی 
لەو ئیشكالیاتە سیاسیانە كردووە كە دەبنە رێگر لەبەردەم ئەو 
تیۆرانەی كە بۆ رزگاری نیبشتیمانی و گەالن پێشكەش كراون، 
هۆشیمنە 1890_1969 یەكەم داهێنەری بزووتنەوەی نەتەوەیی 
ڤێتنامی بوو كە دواجار دەوڵەتی ڤێتنامیشی دامەزراند و پاشان 
ئیلهامی لەو چەمكە وەرگرت  ڤێتنام،  بوو بە سەرۆك كۆماری 
ئەمە  كرد،  پێشكەش  گەالن  خۆنوسینی  چارەی  بۆ  لینین  كە 
دەربارەی  لەوانەش  هەیە  دیكەی  كتێبی  چەندین  جگەلەوەی 
لینین( كە  )المختارات  بزووتنەوەی سۆڤیەت و هەڵبژاردەكانی 
سەبارەت  فەلسەفیەكانی  نامە  هەروەها  پێكهاتووە،  بەش  لە10 
دەربارەی خۆشەویستی و ئەلتەرناتیڤی سیاسی و سۆسیالیزم و 
مەسەلەی  و  ئیمپرلیالزم  و  ناسیۆنالیزم  بزووتنەوەی  دەربارەی 
هەڵبەت  هتد.  و   لەهەموو جهاندا   ژنان  مەسەلەی  و  الوان 
ئەو تیورانەی لینین پێشكەشی كردوون، زۆربەی ئەو حیزبە 
كۆمۆنیستی و یەكسانیخوازانەی جهان وەكو تیۆری چارەسەری 
بەكاریانهێناوە، تائەو رادەیەی كە لەدەستووری خۆیاندا جێگەیان 
بیركردنەوەكانی  لە  بەشێك  لەوەی  جگە  ئەمە  كردۆتەوە،  بۆ 
سەرچاوەی  وەكو  ئەكادیمیانەدا  لێكۆڵینەوەی  و  باس  لە  لینین 

تیۆری پشتی پێبەستراوە.   

لیۆن ترۆتسكی 1879_1940 

لە گوندی بانۆفكای واڵتی ئۆكرانیا لەدایك بووە و لە خێزانێكی 
سۆڤیەت  سیاسی  بیرمەندێكی  ژیاوە،  ناوەندی  مام  ی  جوتیار 
كرد  ئۆكتوبەری  بەشداری شۆڕشی  بەلشەفیەكان  لەریزی  بوو 
لەسەر  جەختی  گرت،  لینین  ئینتەرناسیونالی  لە  رەخنەی  و 
شۆڕشی بەردەوامی كرێكاری دەكرد كە دەبێ  لەسەراسەری دونیا 
ئەوكات كرێكار و سیستمی  نەمێنێت،  سیستمی سەرمایەداری 



51

سمكۆ محەمەد                                                      ناسیونالیزم لەنێوان فكر و سیاسەتدا

یەكسانیخوازی بەرهەمدێت و سۆسیالیزم بەرقەرار دەبێت، ئەو 
ئەو جێگەیەی كە  تا  بوو  ماركس  فكری  كاریگەری  لەژێر  زۆر 
سەرمایەی بەتەواوەتی هەرز كردبوو، لەدوای لینین بەردەوامی 
بە سیاسەت و سۆڤیەت و سیستمەكەی وەكو جۆرێك  دەدات 
لە خیانەت لە شۆڕشی ئۆكتوبەر پێناسە دەكات، چەند پۆستێك 
وەردەگرێت لەوانەش سەرۆكی ئەنجومەنی بترۆگراد و وەزیری 
دەرەوەی سۆڤیەت، یەكێك لە خاوەنی بیری دامەزراندنی سوپای 
سووری سۆڤیەت بووە، پاشان بەهۆی جیاوازی فكرییەوە، رەخنە 
لە جۆزیف ستالین دەگرێت و ناوی دیكتاتۆری سیاسی لێدەنێت، 
دواتر كتێبێك بەناوی )شۆڕش و خیانەت( لە ساڵی 1936 دەنوسێت، 
لەدوای ئەوە چەند كتێبێكی دیكە دەنوسێت لەوانەش )شۆڕشی 
بەردەوام و بەرگری لە ماركس و ژیانم و دەوڵەتی سێهەم دوای 
لینین بێ  خەتام(، ئەگەرچی لەنێو سیستمی حوكمڕانمی سۆڤیەت 
دەمێنێتەوە و چەندین پۆست وەردەگرێت، بەاڵم لە سەر جیاوازی 
فكری و هەڵوێستە سیاسیەكەی لەدژی بیری ستالینیزم، چەند 
جارێك زیندانی دەكرێت و نەفی دەكرێت بۆ بەریتانیا و توركیا 
و پاشان ناچار دەبێت لەترسی ستالین و سیستمەكەی سۆڤیەت 
هەڵبێت و بچێتە مەكسیك و لەوێ  لەرێگەی كەسێكی نزیكی 
خۆی و بە پاڵپشتی ستالین بە قیزەونترین شێوە تیرۆر دەكرێت. 

ئەنتۆنیۆ گرامشی 1891_1937 

و  ئیتاڵی  ماركسییەكی  و  جیاواز  كەسایەتییەكی  و  بیرمەند 
لەسەر  رەخنەی  زۆرترین  بوو،  كۆمەاڵیەتی  تیۆریستینێكی 
رۆشنبیرانی سیاسی بووە، كە بەر لەهەر بیرمەندێكی تر ئەو 
تیشكی  بەوردی  زۆر  دەكر،  رۆشنبیران  لە  هەڵوێستی  داوای 
خستۆتە سەر ماركسیزمی ئەرسەدۆكسی و هۆكارە ئابووریەكانی، 
بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی كە بانگەشەی دامەزراندنی یەكێتی 
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پرۆلیتاریای كردووە، بنچینە و بنەما سۆسیالیستیەكانی شرۆڤە 
كردووە، بەرامبەر بە فۆڕمێكی ناتەواوی رۆشنبیرانی ئەوكات 
هەروەها  وەرگرتووە،  بەهەند  رۆشنبیرانی  سیاسی  كۆششی  و 
چەمكی بلۆكی مێژوویی لەالی گرامشی، بریتیە لە كۆبونەوەی 
هێزی كۆمەاڵیەتی دیاریكراو و رێكەوتنیان لەسەر بنەمایەكی 
سیاسی و ئابوری و كولتووری و كۆمەاڵیەتی دیاریكراوە، بەدەر 
ماوەی  لە  ساڵێك  چەند  ماوەی  بۆ  گرامشی  بۆچونانەی  لەو 
1929_1935 لەسەر ئەو بیروڕایەی لە ئامریكا زیندانی دەكرێت، 
تائێستاش تیۆرەكەی لەبارەی ستایلی مومارەسەكردنی رۆشنبیری 
و هەڵوێستی وەكو كتێبێكی كراوە مامەڵەی لەتەك دەكرێت و 

لەنێو میتۆدی خوێندن كراوەیە. 

تیۆری رەخنەیی سیاسی سەدەی بیست 

كردن،  باسمان  پێشووتر  بیرمەندانەی  لەو  بەشێك  هەڵبەت 
پێیەكیان كەوتە نێو سەدەی بیستەمەوە، بەاڵم تەمەنی سیاسی 
و تەمەنی خۆشیان درێژ نەبوو كە ببن بەتیۆریستینەی سەدەی 
 20 لەسەدەی  كە  دیكەی سیاسی  تیۆرێكی  بەهەرحاڵ  بیستەم، 
سەریهەڵدا، تیۆری رەخنەیی سیاسی بوو كە ئەویش قوتابخانەی 
فرانكفۆرت بوو، ئەم قوتابخانەیە ساڵی 1923 دامەزرا و لە ساڵی 
ئەم  بەشداربوانی  و  پەیڕەوان  لە  یەكێك  هەڵوەشایەوە،   1969

تیۆرە رەخنەییە ماكس هۆرك هایمەر 1895_1973 
قوتابخانەی  دامەزرێنەرانی  لە  بووە  یەكێك  ك  بیرمەندە  ئەم 
رۆژئاوای  فكری  لە  رەخنەیی  چەمكی  لەسەر  كە  فرانكفۆرت 
مۆدیرنیزم كاریان دەكرد، بەاڵم ئەم بیرمەندە جیاواز لەهەمویان 
بۆ  شیكردنەوەی  بوو،  سیاسی  دەروونناسێكی  كە  كەسێك 
سیستمی سەرمایەداری لیبڕالی كرد كە لەسەرەتای دامەزراندنی 
كۆمەڵگەی پیشەسازی بوو، ساڵی 1935 هۆركهایمەر وەك ئەوەی 
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پراگماتیزمی  دژایەتی  و  گرت  كالسیكی  تیۆری  لە  رەخنەی 
ماركس  بۆ  پێی دەگوترێت گواستنەوەی هیگڵ  كرد، ئەوەش كە 
بوو  میتۆدە  بوو بەهەند وەرگیرا و دواتر هەر ئەو  میۆتۆدێك 
بونیادگەری و پاشان خودی چەمكەكە كەلێن و كێشەی تێكەوت 
و رەخنەی لێگیرا كە پاش بونیادگەریش هاتە ئاراوە، سەبارەت بە 
وێناكردنەكەی قوتابخانەی فرانكفۆرت، ئەم بیرمەندە دوو ستایلی 
تیۆری رەخنەیی بەدەرخست، یەكەم مەغزای بەسەروەریكردنی 
ئیدیالیزمی هیگڵی بوو، مەبەست لە بڕوای فكری و دركی هەموو 
حاڵەتێكی  دووەم  كردووە،  بوون  نێو  بنەڕەتیەكانی  توخمە 
پۆزەتیڤ و عەقالنی بوو كە تیۆری ئیدیالیزمی دیالیكتیك دەچێتە 
نێو كۆی تیۆری كالسیكی، بەاڵم بیرۆكەی دیكە هەبوو بۆ نازیزمی 
ئاڵمان و ستالینیزمی سۆڤیەتی كە لەنێو ئەو سیستمە دەوڵەتی 
و فكرییەدا كێشەی فكری لە رۆژئاوا سەریهەڵدا و دواجاریش 
لەنێوان ئەواندا كۆتایی بە جەنگ هات  كە دواتر لەریچگەی 
جەنگوازی  كە  دەركەوت  رۆژئاوا  بیرمەندانی  بۆ  لێكۆڵینەوەدا 
تێزە  ئەو   « لێبگیرێت.  رەخنەی  دەبوو  بۆیە  كولتوور  بۆتە 
رەخنەییەی لەسەر بنچینەی تێڕوانینێكی رەخنەییانە بۆ كۆمەڵگا 
و كولتووری ئەو سەردەمەی ئاڵمان دامەزرابوو، لە راستیدا ئەم 
كۆمەاڵیەتییەكانی  لێكۆڵینەوە  لەدەزگای  كە  رەخنەییە  تیۆرە 
خۆی،  تیۆری  بیركردنەوەی  میتۆدی  بە  كردبووی  فرانكفۆرت 
ماركس و كانت و  بیرمەندانێكی وەكو  لەژێر كاریگەری هزری 
هیگڵ و شوپنهاوەردا و لەرووبوونەوەی راستەوخۆیدا لەگەڵ 
كۆمەاڵیەتییەكانی  دەزگا  زیاتری  كردنی  عەقالنی  بە  دیاردەی 
ئەو رۆژگارەی ئەوروپادا كە حاڵەتێكی نا عەقالنیان بە خۆوە 
مۆنۆپۆلكەر  دەوڵەتی  سەرمایەداری  گەشەی  هەروەها  گرتبوو، 
و فۆرمۆلەبوونی شێوەی نوێی دەوڵەت لەرەهەندە سەركوتكەر 
ئاڵمان  لە  نازیزم  دەستی  دەسەاڵتگرتنە  بیرۆكراتیكەكەیدا،  و 
دیاردەی سیاسی  لە سۆڤیەتدا وەكو دوو  بااڵدەستی ستالینزم  و 
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ئیدیۆلۆژی  دەسەاڵتدارێتی  و  نوێ   كۆمەڵگای  بكری  كۆمەاڵیەتی 
لەبوارەكانی كولتوور و هونەردا، وایان لەبیرمەندانی قوتابخانەی 
فرانكفۆرت كرد لە لێكۆڵینەوە دەربارەی ئەم دیاردانە بۆ سیستمە 

فكرییەكانی سەدەكانی پێشووی ئەوروپا بگەڕێتەوە«. )28(. 
كار  هێشتا  ستەمكارییە  تیۆرە  لەو  بەرەخنەگرتنیش  بەاڵم 
بكرێت،  چارەسەر  نەتەوەكان  كێشەی  ئەوەی  نەگەیشتبۆ 
كە  پۆڵۆنیا  لە  بوو  نەتەوەیی  كێشەی  نمونەش  باشترین 
سنووری  كە  سۆڤیەت  و  مەترسیدار  ئاڵمانی  هەردوو  جەنگی 
دێتە  باسەكە  لێرەوە  بۆیە  دانا،  جهانی  دووهەمی  جەنگی  بۆ 
هەیە  چارەنووسیان  كێشەی  هێشتا  كە  نەتەوانەی  ئەو  سەر 
و نەگەیشتوون بە ئامانجی گشتی، ئەگەر بەشێكی پەیوەندی 
بە سیاسەتی نێودەوڵەتی هەبێت كە غەدری لێكردوون، بەشە 
زۆرەكەی خۆیەتی كە نەك هەر كەڵكی لە بیرۆكەی ناسیۆنالیزم 
ناسیۆنالیست  و  كردووە  خۆشی  دژایەتی  بەڵكو  وەرنەگرتووە، 
نادیاری خۆی  ئاسۆی  ئەم چەمكەوە  لەرێگەی  بۆئەوەی  نەبووە 
وێنا بكات و رادەستی نەوەكانی بكات و خۆی ببێت بە دیاریكەری 
ئایندە و چارەنووسی خۆی، كورد ئەو نەتەوە شازەیە كە ئێستاشی 
لەگەڵ بێت كە زێڕینترین سەردەمە تێیدا دەژی، كەچی دژایەتی 
هەموو ئەو دەستكەوتانە دەكات كە بەخوێن دەستی كەوتووە 
دژایەتی  كەبەرلەوەی  دەكات  خۆی  شوناسی  دژایەتی  خۆی  و 
نەتەوە بێت،  ئەمەش دژایەتی چەمكی ناسیۆنالیزمە لەبەرامبەر 

نەتەوەكانی دیكە و نەیارەكانی. 

هێربەرت ماركۆز. 1889_1979 

ئەم فەیلەسوفە تیۆریستێكی سۆسیۆلۆژی ئاڵمانی بوو، رەخنەی 
لە كۆمەڵگەی پیشەسازی سەرمایەداری گرت و بەسیستیمێكی 
تاك  لەمرۆڤی  رەخنەی  هەروەها  دا،  لەقەڵەم  چەوساندنەوەی 
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رەهەند گرت و كتێبێكی بەو ناونیشانە نوسیوە. پاشان تەواوی 
كرێكاراندا  لەپاڵ  مشتومڕەوە،  خستە  ئۆپۆزسیۆنی  فۆڕمەكانی 
ئاڵوگۆڕی سیستمی  و  كاریگەری  و  یەكەم  بەهێزی  ماركس  كە 
سەرمایەداری دادەنا، ماركیۆز وەكو خاوەنی تیۆری شۆڕشگێڕانە 
و  بیركردنەوەیەدا  بەو  گەشەی  خوێندكاران،  و  رۆشنبیر  بۆ 
خوێندكارانی بە پاڵپشتی كرێكاران لەقەڵەمدا و وەكو تۆێژێكی 
كەشۆڕشی  ئەوكاتەی  تا  كۆمەڵگەدا.  لە  چاالك  و  كاریگەر 
هەروەها  ئەروپا،  لە  بەرپابوو   1968 ساڵی  خویچندكارانی 
ماركیۆز لەڕووی تیۆری دەروونناسییەوە یەكێكە لەو كەسانەی 
كە بەگروپی چەپی فرۆیدی ناسراوە لەپاڵ هەریەك لە ویلهێم 
رایش و جاك الكان كە ئەوانیش بەشێوەی خۆیان رەخنەیان لە 
كۆمەڵگەی  دیاردەناسی  سەرقاڵی  و  گرتووە  سیاسی  سیستمی 
كارانەی  لەو  بەدەر  الكان  دیكەوە  لەالیەكی  بوون،  رۆژئاوایی 
سەرقاڵی كێشەی زمان بوو لەدونیای سایكۆلۆژی و دیاردەناسیدا. 

یۆرگن هابرماس 1929 

قوتابخانەی  دووهەمی  نەوەی  و  ئاڵمانیە  سیاسی  تیۆریستێكی 
فرانكفۆرت ە و كۆمەڵگەی سەرمایەداری بەوە تاوانبار كردووە 
كە سەرچاوەی هەموو تەنگژەكانی مرۆڤە، ئەو نەوەیەكی دیكەی 
سەدەی بیستەم و سەدەی بیست و یەكە كە بەپێی تیۆرەی نوێ 
بۆ ماركس مامەڵە لەگەڵ سیستمی نوێی سەرمایەداریدا دەكات. 
عەقالنیەت و پاشانیش رەخنە لە عەقالنیەت لەالی ئەو بەشێكی 
بارگرژییەكانی  هەروەها  كردووە،  داگیر  تیۆرەكەی  لە  زۆری 
سیستمی سەرمایەداری و چەمكی دیموكراسی. دواتر ئاڵتۆسێر 
سیستمی  لە  رەخنەی  ماركسی،  سیاسی  شڕۆڤەكارێكی  وەكو 
سەرمایەداری گرت، هەروەها رەخنەی لە ئیدیۆلۆژیای ماركسی 
گرت و رووبەڕووی تەكنۆلۆژیا وەستایەوە كە لەئاست گەشی 
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تەكنۆلۆژیا كرێكار بۆتە كۆیلەی ئەم سیستمە بەڕوویەكی تردا 
و  سیاسی  سیستمی  ئیدیۆلۆژییەكانە  دامودەزگا  لە  كێشە  كە 

دەوڵەت دووچاری ئیشكالیەت دەكەن.  
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چاپتەری یەكەم 

مێژووی چەمكی ناسیۆنالیزم 

لێكدژییە جەوهەرییە  بە  بەندە  كە  ئەو چەمكە  ناسیونالیزم 
دیاریكراوەكانی  چەمكە  هەموو  لە  نەتەوەكان،  ناوەكیەكانی 
الیەندا  دوو  لەنێوان  لێكدژییە  ئەم  مرۆییدا،  كۆمەڵگەی 
هاوبەشی  واتە  هەموو  لەالیەن  لەالیەكی  سەرهەڵدەدات، 
و  دەروونی  و  بایلۆژی  تایبەمەندی  لەرووی  چ  مرۆڤەكات 
زەینییەكان كە بەتەواوەتی بكۆڵی كردنی نەژادییە، بەو مانایەی 
خۆی  تایبەتی  خاسیەتی  تیۆرییەوە  لەرووی  بانگەشەیەكە  كە 
هەیە، لەالیەكی ترەوە پرۆژەیەكی هاوبەشی داهاتوو خوازییانەیە 
كە سۆبێكتیڤیتەی تایبەتخوازی كە لە واقعی مێژوویی كۆمەڵە 
مرۆییەكاندا بەروونی دەردەكەوێ ، لەرووی زانستیشەوە وەاڵم 
بۆ ئەم چەمكە، رەهەندی جیاوازی هەیە كە الیەنێكی بەش ە 
و الیەنێكی دیكەی گشتە و هەردوو الیەنەكە جودان، لەسەر 
ئاستی گوزارشتی ئیدیۆلۆژی ئاگایی كۆمەاڵیەتی، باسەكە ئەوەیە 
رووی  لە  تیۆرەیە  ئەم  دەسڕێتەوە،  گشت  تایبەتمەندێتی  كە 
دیسان  دەدات،  بەش  بانگەوازی  بە  رەوایەتی  ئیدیۆلۆژییەوە 
رووەكەی دیكەی ئەوەیە كە كشتێتی رۆڵێكی شیكاری زانستی 
هەیە بۆ خوێندنەوەی رەخنەگرتن لەو ئیدیۆلۆژیایە كە شێوازی 
نراوە  ناوی  كە  دەكات  لێكدژییە  لەو  گوزارشت  تێگەیشتنەكە 

ناسیونالیزم و لەسەری بونیاتنراوە.    
بووە  كردن  جەخت  چەمكە  ئەم  موناقەشەكردنی  تائێستا 
بەپێی دەق و بۆچوونی بەشێك  لەسەر الیەنە مێژووییەكەی، 
تیرەو  لەمێژوودا  بێت،  ئەوروپییەكان  و  عەرەبی  لەبیرمەندە 
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و  كولتوور  و  بەبۆنە  بوون  كەپەیوەست  هەبوون  نەتەوە 
بووە  یاسا و رێسای خۆیانەوە، ئەمەش جۆرێك  ئاین و  نەریت 
ئەوەش  نەچن،  لەناو  ئەوەی  بۆ  تر  لەكۆمەڵێكی  لەخۆپاراستن 
و هەم  كردنی خودی چەمكەكەیە  بەپێناسە  كەپێویستی هەم 
پێویستی بەشڕۆڤەكردنی هەیە، لەدوو لقی جیاوازدا جێگەیان 
دەبێتەوە، ئەوەی لقی یەكەمە و پێناسەكەیەتی، زاراوەكە واتە 
)ناسیۆنال یان ناشنال( كە ئینگلیزیەكەی )national(  كەپێشتر 
گرتووە،  سەرچاوەی  لەوێوە  و  گوتراوەتەوە  التینی  بەزمانی 
فكرییە  سیاسیە  چەمكە  ئەم  گریكەوە  لەسەردەمی  كەواتە 
دواتر  بەكارهاتووە،  بوون  هاواڵتی  چەمكی  لەبری  و  هاتووە 
رۆژئاواییەكان ئاڵوگۆڕیان بەسەر ئەم چەمكەدا هێناوە و وشەی 
)ناتالیان( بەكارهێناوە كەبەواتای نەتەوە هاتووە، بە مانایەكی تر 
نیشانەی رێزگرتن بووە بۆ بەرامبەر، پێشگرەكەشی كە )ئیزم( 
كە  ناسیۆنالیزم  دووهەمدا  لەلقی  بەنەتەوەخوازی،  دەیكات  ە، 
شڕۆڤەكەیەتی، ئەو ئیدیۆلۆژیا سیاسیەیە كە لەنێوان نەتەوەكان 
و دەوڵەتە نەتەوەییەكاندا سنورێك دادەنێت، سنووردانانەكەش 
بەشەكەی  گرتووە،  سەرچاوەی  میللیەوە  لەستەمی  بەشێكی 
كە  هاتووە  چاوچنۆكیەوە  و  راسیزم  و  لەدەمارگرژی  دیكەی 
تێگەیشتنە  ئەم  تائێستاش  و  بەشەرییەت  لەمێژووی  بەشێكە 
گەرەكیەتی  كەنەتەوەیەك  هەیە،  بەردەوامی  ناعەقاڵنیە 
خۆی  قەڵەمڕەوی  لەوێوە  و  بكات  تر  نەتەوەیەكی  كۆنتڕۆڵی 
بەكاربهێنێ ، ئەمەش بۆخۆی بەپێی شوێن و هەلومەرجی سیاسی 

و كات و مێژوویان جیاوازی هەیە. 
مێژووی  لەهەموو  مۆدێرنەیە  ئیدیۆلۆژیای  یەكەم  ناسیۆنالیزم 
مرۆڤایەتیدا كە پێشنیاری ئەوە بكات و دەسەاڵت و شەرعیەتی 
سیاسی یەكدەست بن، ئەویش خەڵكە، ئەگەر چی ئەو داتایە 
لەسەرتای  نییە  نەتەوەیەك  كە  ئاشكرایە  هەمووان  لەالی 
ژیانەوە هاتبێت و یان نەتەوەیەك بەپێی تێڕوانینی ئاین خودا 
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لەو  فەرموون  گوتبن  پێی  و  كردبێت  دروست  نەتەوەیەكی 
سنوورە جوگرافیایە بژین و ئێوە رەسەنن، بۆیە ئەمە وەهمێكی 
سیاسیە كە سیستمی سەرمایەداری و دەسەاڵتەكان كردوویانە 
بە واقیعێكی بێ  بنەما وەكو كارتێكی سیاسی بەركاری دەهێنن، 
شارەزایە  و  سیاسی  بواری  پسپۆڕی  رێنان(  )ئێرنست  بەاڵم 
هەیە  بەناوبانگی  كتێبێكی  و  مێژووییەكان  نەتەوە  لەكێشەی 
لەژێر عینوانی )نەتەوە چییە؟( دەڵێ  » زاراوەی نەتەوە شتێكی 
بەڵكو  نەبوون،  نەتەوە  چین  و  میسر  خۆیدا  لەكاتی  تازەیە، 
دەست و پێوەند بوون لەبندەستی ئیمبراتۆرەكان، بەو شێوەیە 

نەهاواڵتی و نەشارنیشنی لەئارادا نەبوون«. )29(. 
دەرەنجامی  نەتەوە  خودی  بێت   رێنان  قسەی  بەپێی  كەوابوو 
تری  دیاریدەی  و  بووە  سنوورەكان  جیاكردنەوەی  و  جەنگ 
ئیتاڵیا  و  ئیسپانیا  دەڵێت«  تردا  لەشوێنێكی  لێكەوتۆتەوە، 
ئیمبراتۆریای  رۆما،  ئیمبراتۆریای  لەالیەن  بوون  لەتوانەوەدا 
فارس و ئەسكەندەری، ئیمبراتۆری ئاشوری، هەرگیز نیشتیمان 
دەرەكیدا  لەساختومانێكی  فارسەكانە  هەر  نەبوون،  پەروەر 
بوون، هیچ رەچەڵەكێكی تریش خۆیان نابەنەوە سەر كردەوە و 
پڕ لەگێچەڵەكانی ئەسكەندەری گەورە، ئەگەرچی ئاكامەكانی 
خۆی  راوبۆچوونەی  بەم  درێژە  رێنان  هەروەها  بوون،  بەپێز 
دەدات و پێی وایە سازكردنی مێژوو بۆ نەتەوەكان، خۆ خەریك 
زەبرو  دەمانبەنەوە سەر  كە  نەتەوەكان  بەلێكۆڵینەوەی  كردن 
زەنگێك كەلەمێژووی سیاسەتدا قەوماوە، بۆ نمونە یەكگرتنی 
سەرووی فەرانسەكان لەگەڵ میدی ئاكامی كوشت و بڕ بووە 
 ( هاواڵتیەكی  كەهیچ  ئەوەی  كرد،  داگیر  سەدەیەكی  كەماوەی 
بورگاندی یان تایفالك یان فیسگۆتی( دەبووە هۆی كوشت و بڕی 
و  قەوما  سێزدەهەم  كەلەسەدەی  كۆكوژییەی  ئەو  پاراتۆلۆمیۆ، 
لەبیریان بەرێتەوە، هەڵبەت بەپێی قسەی رێنان لەفەرانسە 10 
بنەماڵە دەست ناكەوێت رەچەكەڵیان بچێتەوە سەر فەرانسەی 
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كۆنی بەر لەدەوڵەت و قەوارەبوون، لەسەر ئاستی واڵتانی وەكی 
هۆڵەندا و بەلژیكا و سویسراش كە نەتەوەی جیاجیایان تێدایە، 
لەئاكامی ویستی راستەوخۆی شارەكان بوون كەبەسەركەوتنی 
تیۆریستینەكانی  خودی  هەر  كەچی  دەركەوت،  دەرەبەگیدا 
فەرانسە باس لەداهێنانی نەتەوەخوازی ناسیۆنالیزم دەكەن كە 
لەقسەكانی رێنان  پێوە دەكەن، كەوابوو  فەرانسیەكان شانازی 
وادەردەكەوێ  كەنەتەوەی نوێ  و باو لەالیەن بنەماڵە و سەرەتاكانی 
مێژوویی  نەتەوەی  گرتووە،  سەرچاوەیان  دەرەبەگیدا  رژێمی 
بۆ  چیرۆكەكانمان  نوسراو  مێژوویی  جار  كەهەندێ   رەسەن 
دەگێڕنەوە، ئەگەرچی تاساڵی 1810 لەكۆی 159 تەنها 15 دەوڵەتی 
نەتەوەیی بوونیان هەبووە، بەاڵم دواتر لەنەتەوە یەكگرتووەكان 
ئەم رێژەیە بەرز بۆتەوە كەلەئەنجامی داواكاری نەتەوەكانەوە 
هاتە ئاراوە و ئەندامگیرییان كرد، بەاڵم لەبەر ئەوەی لەرووی 
كولتووریەوە دەوڵەت هیچكات خاوەنی یەك كولتووری تایبەت 
پێدەدات  تەنها شتێك رەوایەتی  فرەییە،  بەڵكو  نییە،  نەبووە و 
ئەویش بەزۆر كۆچ پێكردنی كۆمەڵە خەڵكێك یان كۆمەڵگەیەكی 
خاوەن یەك زمان و یەك كولتوور بن وەكو كەمینەیەك چاویان 
لێبكرێت، بۆیە هەموو دەوڵەتێك تێكەڵەیەك لەكولتوور و زمانی 
جیاجیا و ئاینی جیاجیان كە بەدەوڵەتی فرە كولتووری دەناسرێ . 
كەوابوو دەوڵەتی نەتەوەیی بەپێی ئەو تێزەبێت ئێستا لە رۆژئاوا 
وە  نابێت  دیموكراسی  وە  نییە  یاسایی  رەوایەتیەكی  نەك  باوە، 
جێگیریش نابێت، چونكی كەمینە و زۆرینەی نەتەوەكان دێتە 
ئاراوە، ئەم ئیشكالیاتە سیاسیە، نمونەی وەك نازیزم و فاشیزمی 
رۆژئاوا دووبارە دەكاتەوە كە خەریكە راسیزمیش بەرهەمدەهێنێ  
رۆژئاوا  بۆ  رۆژهەاڵتیەكان  زۆری  خەڵكێكی  چوونی  بەبۆنەی 
بەناوی راكردن لەجەنگ و لێقەوماوان و پەنابەری سیاسیەوە، 
ئەمە بەرهەمێكە كە مەسەلەی دەوڵەتی نەتەوەیی و دەوڵەتی 
هەروەها  كردوون،  دروستی  بەرهەمهاتوو  سیاسی  دیكتاتۆری 
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دیكەی  بەشەكەی  نەتەوەیی،  دەوڵەتی  لەخراپەكاری  بەشێكە 
تایبەتی  ئابورییەكی  ناتوانێ   نەتەوەیی  دەوڵەتی  كە  ئەوەیە 
هەبێت، مەگەر ستایلی سیاسی نوێ  ئەمەی بەهەند وەرگرتبێت 
و بەیەكێك لە كۆڵەگەكانی دەوڵەت بیناسینێ ، لەكاتێكدا كەزیاتر 
لەنەتەوەیەك لەسەر ئەو خاكە دەژین و خاوەنی مێژووی ئەو 

سەروەت و سامانەن. 
هەرچی  هەن،  نەژادیش  و  مەدەنی  ناسیۆنالیزمی  هەروەها 
ناسیونالیزمی نەژادیە دەبێت دەستەجەمعی بێت، چونكە لەسەر 
ئیتنیكی سەرچاوە  یاخود گروپی  یاخود نەژاد  بنەمای خوێن و 
دەگرێت، لەكاتێكدا ناسیۆنالیزمی مەدەنی ناسیونالیزمی فەردییە، 
بەاڵم دەكرێت ببێتە دەستەجەمعی، بەریتانیا و ئامریكا نمونەی 
دوو ناسیۆنالیزمی مەدەنی تاكگەران، هەروەها نمونەی دەوڵەتی 
بەرژەوەندی خۆیان  لەپێناو  داینەمۆی جەنگن  كە  شەرانگێزن 
لە هەموو جهاندا، هەروەها فەرانسەش نمونەی ناسیۆنالیزمێكی 
نمونەی  دوو  روسیاش  و  ئاڵمانیا  دەستەجەمعیە،  مەدەنی 
 1871 بۆ   1850 لەماوەی  دەستەجەمعین،  نەژادی  ناسیۆنالیزمی 
نەتەوە بەشێوەیەكی روون بەكامڵی خۆی  لە ئەروپا دەوڵەتی 
كۆمەڵگەی  لەشارستانیەتی  ناسیۆنالیزمی  ئەوەبوو  گەیشت، 
پێشتر  ئەگەرچی  جەوهەری،  بەبنەمایەكی  بوو  رۆژئاواییدا 
لەم  ناسیۆنالیزم  فەرانسە  و  بەرتانیا  شۆڕشەكانی  لەماوەی  و 
بۆ   1870 ماوەیەدا  لەم  بەاڵم  هەبوون،  هەر  دەوڵەتەدا  دوو 
لەماوەی  فەرانسە  نمونە  بۆ  گرتەوە،  ئەروپای  تەواوی   1871
كەواڵت  كاتەدا  لەو  هەر  لەئیتاڵیاش  سێهەم  ناپلیۆنی  رژێمی 
یەكی  كەواڵت  لەوكاتە  لەئاڵمانیاش  هەروەها  یەكیگرتەوە، 
گرتەوە و لەوالیەتە یەكگرتوەكانیش لەدوای جەنگی نێوخۆیی 
ئەو جەنگەی كەلەپێناوی یەكپارچەیی واڵتدا روویدا و یەكیان 
بۆ  كە  بووە  دروست  بۆ  ئیشكالیاتانەیان  ئەو  هەمان  گرتەوە، 
پێشكەوتنی  و  پاشكەوت  سیاسی  ژیانی  و  سیاسەت  ماوەیەك 
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كۆمەاڵیەتیشی راگرت، چونكە كاریگەری سیاسەتی بەسەرەوە 
بوو.  

هەموو ئەو نمونانە ئەوەمان پێدەڵێن كە ناسیۆنالیزم لەمێژوودا 
ئەو نمونەیە نەبووە كەئێستا خۆی دەنوێنێت، سەرباری هەموو 
ژێر  نەتەوەی  و  سەردەست  نەتەوەی  بۆ  كە  پێناسانەی  ئەو 
دەست دەكرێت و رەوایەتی دراوە بە ناسیۆنالیزم و سەرهەڵدانی 
بزووتنەوەیەك لەژێر ئەو عینوانە، ئێستا هەم چەمكەكە كەوتە 
بزوتنەوەی  ئاستی  لە  بەكارهێنانی  هەم  و  فكری  رەخنەی  بەر 
دونیا  و  تێدایە  مەترسی  چەكداریدا  و  سیاسی  و  جەماوەری 
سڵ لەو جواڵنەوەیە دەكات كە نەتەوە بێدەوڵەتەكان خەریكن 
تێگەیشتنی  خەریكن  الیەك  هەموو  بە  بۆیە  پێدەكەن،  كاری 
لەپەنادا  دیكەی  كێشەی  تاكو  دروستدەكەن  بۆ  مۆدێرنی  نوێی 

سەرهەڵنەدات. 
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پێناسەی نەتەوە بەپێی دەوڵەت
 

» دەوڵەت و دەسەاڵت نەتەوە دروست دەكەن، نەك ئەوەی نەتەوە دەوڵەت 
دروست دەكات« 

                       هیگڵ 

هۆبس  )تۆماس  بیرمەند  هەردوو  پێناسەیەك  بەپێی  ئەگەرچی 
دروست  لۆك  بەچوونی  بەاڵم  پێداوە،  ئاماژەیان  لۆك(  جۆن  و 
هەروەها  رەها،  بەدەوڵەتی  سەبارەت  بوو  هۆبز  بەپێوانەی 
نەتەوە  و  دەوڵەت  لەنێوان  گەورە  جیاوازی  سیاسی  بیریارانی 
كەدەوڵەتێك  دەكات  دامەزراوانە  بەو  ئاماژە  دەوڵەت  دەبینین، 
بەخەسڵەتێكی  نەتەوە  ئەوەی  بەپێچەوانەی  بەڕێوەدەبەن، 
لێوە  كەسەكانی   كەتاكە  شتەیە  ئەو  دەبینن،  سایكۆلۆژی 
دەناسرێت، بەمانایەكی دیكە دەوڵەتێكی نەتەوەیی كە داهێنانی 
یەكەمین  سەریهەڵدا،   17 و   16 لەسەدەكانی  و  رۆژئاواییە 
هەنگاو بۆ ئەم پرسە، بریتی بوو لەوەی كە دەسەاڵت بدرێت و 
بەپاشا و لەچنگی فیودالیزم وەربگیرێتەوە، كە هەمان دەسەاڵتی 
نوێ  كە شار و  بە كەرەستەی  نوێ  و  بەاڵم بەستایلێكی  كۆنە 
عەقڵی  پەرەسەندنی   « نوێیە،  كۆمەالیەتی  پەیوەندی  و  كار 
دەسەاڵتی  تیۆری  دواتریەكانی  رواڵەتە  لە  یەكێكە  دەوڵەت 
رەها، ئەو تێڕوانینەش كە زیاتر ئاڵۆزە بۆ تیۆری دەسەاڵتی رەها 
ببینین  سۆیە  بۆ  ریتسللو  الی  بەروونی  دەكرێت  دەوڵەتدا،  لە 
میر  بە  گشتی  دەوڵەتی  بەروونی  ریتشیللو  بودان،  لەالی  نەك 
ناساندووە، ئەمەش پەیوەندی بە ئارەزووە كەسییەكانی میر و 
چاكە و سوودی گشتیەوە هەبوو بۆ دەوڵەت«.  )30(. هەڵبەت 
بۆیە بیرمەندانی وەكو ریتشللو و بودان باسی میریان كردووە 
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دەكات  لەوە  باس  میر  چونكە  رەها،  دەسەاڵتی  خاوەن  وەكو 
دەسەاڵتدار  بوونی  بەخودا  بۆ سیستمی سیاسی،  تیۆر  باشترین 
و  سیاسەت  لە  خەڵكە  دوورخستنەوەی  و  دەوڵەت  پادشای  و 

بەكارنەهێنانی ئەخالقیاتە لە سیاسەت و دەوڵەتداریی. 
نێوان  هاوسەنگی  لەسەر  بۆنیاتنراو  سیستمی  پێیەش  بەم 
هێزەكان دروست بوو، بزووتنەوەی نەتەوەیی مافی چارەنووسی 
گەالنی لەدوای پەیامی شۆڕشی فەرانسە گەشەی كرد، چونكە 
لەوكاتەدا ناپلیۆن یەكێك لەپێشێل كاریەكانی مافە نەتەوەییەكان 
بزووتنەوەی   1806 لەساڵی  ئیتاڵیا  بۆ  ناپلیۆن  چوونی  بوو، 
ناسیونالیزمی نەتەوەیی بۆ ئیتاڵیەكان بەهێز كرد، ئەمەش بووە 
هۆی دروستبوونی دوو دەوڵەتی پاشایەتی ئیتاڵیا و ئیمبراتۆریەتی 
بەجێهێشت،  خراپیان  شوێنەواری  ئەمانە  هەر  دواتر  ئاڵمان، 
لەوانەش تێكدانی هاوسەنگی هێزەكان و زەمینە خۆشكردن بۆ 
جەنگی جهانی یەكەم، بەاڵم پاش ئەم جەنگە دەیان دەوڵەتی تر 
زەمینەی ئەوەی بۆ خۆشبوو كە چارەنووسی خۆی دیاری بكات 
ببێت بەدەوڵەت یان بمێنێتەوە لەپاڵ دەوڵەتێكی زلهێز، لەپەنا 
هەستی  كە جەنگ  خوڵقاند  نوێی  كاریگەرییەكی  هەلەش  ئەم 
نەتەوەیی فكری ناسیۆنالیزمی بەهێزتر بكات و هەروەك كردی، 
چونكە بیركردنەوە لەبەرگریكردن لەواڵت و نەتەوە لەئەنجامی 
ئیمبراتۆریەتیەكان و دەوڵەتە زلهێزەكانەوە سەرچاوەی دەگرت. 
كاریان  پێشتر  داگیركەرەكان  دەوڵەتە  بەپێچەوانەوە  ئەگەر 
بەمەسەلەی مافی گەالن و مافی مرۆڤ بكردایە، بەو شێوەیە 
ناسیۆنالیزم گەشەی نەدەكرد، هەر ئەمەش بوو یاسای نێودەوڵەتی 
سەریهەڵدا یان لەالیەكی دیكەوە ئەگەر بۆچوونەكانی ماركس 
كرد،  ئازاد  دەوڵەتی  بوونی  دروست  لەسەر  نەرێنی  كاریگەری 
هەر ئەوەی كەماركس گووتەوویەتی » بەبەراورد لەگەڵ واڵتانی 
ئاڵمان  سیاسەتی  جوڵەی  لەپانتایی  بۆیە  دواكەوتووە،  ئەوروپا 
بوو كە رەخنەی ئابوری سیاسی )ئەنگلۆ ساكسۆن( گرت، چونكە 
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تەماشای  دەوڵەتەوە  سەرخانی  و  ژێرخان  لەروانگەی  ماركس 
ئەوروپای دەكرد بۆ كێشەی نەتەوە كە وەكو چینی ژێردەست 
بۆ  ئەوروپا  لەكاتێكدا  وە  دەكردن،  تەماشای  پڕۆلیتار  چینی  و 
ماوەیەكی زۆر لەسەرمایەداری پیشەسازی مانچستەر ساڵی 1840 
دەستی بەپێكهێنانی دەوڵەتی ئازاد كرد، ئەم بۆچونە بەشێكی تر 
بوو لەرێگریەكانی بەردەم بزووتنەوەی ناسیۆنالیزم و پێكهێنانی 
گەشەی  سۆڤیەتەوە  دروستبوونی  لەدوای  كە  ئازاد  دەوڵەتی 

زیاتر كرد«. )31(. 
پەیماننامە  كۆمەڵێك  بەپێی  ئەروپا  سەدەیەك  بە  نزیك  دوای 
نێودەوڵەتی خۆیان پابەندی ئەوەكرد كەلەرێگەی رێزگرتن لەمافی 
تر كەخاوەنی  مافی نەتەوەكانی  نەمانی كۆیالیەتی و  مرۆڤ و 
دەوڵەت نین، ئەم بارەیەی بەالیەكی تردا برد، بۆ نمونە رێزگرتن 
راگەیەنراوی  لە  وشكاییەكان  لەجەنگە  مرۆیی  لەپرنسیپی 
 1874 ساڵی  بڕۆكسل  كۆنفرانسی  وە   1868 ساڵی  پترسبۆڕگی 
و كۆنفرانسی الهای و یاسایی هەڵوەشاندنەوەی كۆیالیەتی ساڵی 
1890 دەستپێشخەری ئینگلتەرا كەداوا لەهەموو واڵتان كرابوو 

ئەم پرنسیپە جێبەجێبكەن«. )32(. 
و  سیاسەت  بۆ  نەتەوەی  كێشەی  كە  فەزایەی  ئەو  بۆیە 
و  پێكرد  دەستی  لەئاڵمانەوە  كردبوو،  زیاتر  كێشمەكێشەكان 
هەر  هات،  لەناوچوون  بەرەو  پاشان  و  لەمەجەڕستان  دواتر 
ئەمەش بوو كە مەسەلەی نەتەوەیی بوو بە پاشكۆی سیاسەت، 
كێشەی  سەروبەندەدا  لەو  تێگەیشتن  گەالن  هەموو  چونكە 
و  چینایەتی  كێشەی  خەڵك،  هەموو  و  نەتەوەكانیش  ئەزەلی 
كێشەی چەوساندنەوەی ئابورییە، بۆیە كێشەی نەتەوە قالبێكی 
دیكەی سیاسی وەرگرت كە بەشێك بوو لە ملمالنێی چینایەتی، 
ئێستا لەوەش ترازاوە بووە بە كارتێك لەنێو ملمالنێی نێودەوڵەتی 

و هاوكێشەی سیاسی. 
پەیوەندی چەمكی ناسیۆنالیزم بە مێژووەوە، بەشێكی ئەو سیڤیە 
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رزگاربوون  و  سەربەخۆیی  لەپێناو  كەنەتەوەكان  نوسراوەیە 
لەدەستی ستەم بووە بەناسنامەی شۆڕشگێڕیان و الفیتەیان بۆ 
هەڵداوە و قوربانیان بۆ داوە، تیۆریزەكردن و كەڵك وەرگرتن لەو 
چەمكە لەالیەن رۆژئاواییەكانەوە و بەتایبەت لەالی هەریەك 
لەفیختە و هێردەر وەكو دوو رێنیشاندەر و تیرۆیستینی ئەڵمان 
)خطاب  لەكتێبی  )فیختە(  بەرهەمهێنا،  نەتەوەییان  توندوتیژی 
باس لەوە دەكات كەدەبێ  ئەڵمانەكان خۆیان  المانية(  االمة  الي 
شانازی  و  بكەن  تەماشا  نەتەوەكانەوە  هەموو  لەسەرووی 
بەئەڵمانی بوونی خۆیانەوە بكەن، ئیدی ئەوە سەرەتای بیرۆكەی 
توندڕەوی و راسیزمی نەتەوەیی بوو كە فیختە )1762_1814( 
زۆر نەژاد پەرستانە ئەم چەمكی ناسیۆنالیزمیەی بەكارهێنا و 
پێی وابوو كەدونیا بەرەو نەمان دەچێت و جگە لەئەڵمان، هیچ 
كۆمەڵگەیەكی تر مافی بەدەستهێنانی نییە، ئەوەبوو پراكتیكیش 
لێبەرهەمهات.  مرۆیی  كارەساتی  و  هیتلەر  دەستی  لەسەر  كرا 
جگە لەمەش فیختە بڕوای وابوو » نەتەوە وەك كۆمەڵگەیەكی 
و  واڵت  دەتوانێت  و  هەیە  بەزەبری  هێزێكی  ئیرادە،  خاوەن 
ئابورییەكی بەهێزیش دروستبكات« دوای ئەو هێردەر بڕوای وابوو 
بناغەی نەتەوەیی كۆمەڵگەی سیاسی لەگوتارە جەماوەرییەكاندا 
بیرمەندێكی  كە  یشە  رێنان(  )ئێرنست  هەرچی  دەبینرێ ». 
داهێنەری دووەمی چەمكی ناسیۆنالیزم و نەتەوەیە، پێیوایە كە 
دروستكردنی شوناسە نەتەوەیەكان بۆمەبەستی سیاسی. هەم بۆ 
رابەران و هەم بۆ پەیڕەوانی بەشێكی بەدیهی، واتە سەرەتاییە 
كەئەمڕۆ لەپانتایی تیۆرە سیاسیەكاندا فەرامۆشكراوە«. )33(. 
فیختەوە(  و  )هێردەر  لەالیەن  كە  سیاسیانەی  تیۆرە  ئەو 
بەچەمكی  سەبارەت  كایەوە  هاتنە  خۆیدا  لەسەروەختی 
دەمارگیرییەكی  لەشێوەكان  بەشێوەیەك  دەوڵەت،  و  نەتەوەیی 
بەپێی  لێكەوتەوە،  تری  نیگەتیڤەكانی  كاریگەری  و  نەتەوەیی 
و  هیتلەر  دواتر  ئەوەبوو  وەرگرت،  دیكەی  رەهەندی  ئەزمون 
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كاری  ئاڕاستەیە  بەو  رێنان(  )ئێرنست  لێبەرهەمهات،  نازیزمی 
لەبەرچاو  تەسك  چەمكێكی  وەك  ناسیۆنالیزم  كە  كردووە 
بگیرێت، چونكە بەپێچەوانەوە لەهەندێك شوێن ئەم چەمكە 
چارەنووسێكی  بەردەم  دەكەوێتە  نەتەوە  و  هەڵدەوەشێتەوە 
مەترسیدار لەسایەی سیستمە زۆردارەكان هەروەك ئەوەی كە 
بێت  لەگەڵ  تائێستاشی  و  روویدا  دووهەم   جهانی  لەجەنگی 

سیاسەتەكە بەردەوامە، بەاڵم ستایلەكەی گۆڕاوە. 
ئەگەرچی ئەم چەمكە موناقەشەی زۆر لەسەر كراوە، حیزب 
كۆمەك  بۆ  بوونە  ناڕاستەوخۆ  تری  پێگەیەكی  ئیدیۆلۆژیاش  و 
كە  ئینترۆپۆلۆژیانە  ئاركۆلۆژیایەكی  بەپێی  یاخود  پێكردنی، 
بیرمەندانی نوێی رۆژئاوا كردوویانە، دەركەوتووە كە ناسیۆنالیزم 
نەتەوەكان  و  هەبێ   بنەمای  نییە  شتێك  نەتەوەخوازی،  یاخود 
لەئەزەلەوە بەو ناونیشان و كۆمەڵە خەڵك و نەریت و زمان و 
هەموو موقەویماتەكانەوە سەریانهەڵدابێت و هەروەك لەپێشدا 
باسمان كرد، بەڵكو ئەوە سیاسەت و ملمالنێ  ی نێوان گروپەكان 
ملمالنێیە  بەو  ئیدی  بووە،  جیاجیاكان  كۆمەڵە  و  رەگەز  و 
قەوارەدا  لەیەك  كە  كردووە  خێڵەكان  و  بەبنەماڵە  قەناعەتی 
ژیاون و كردوونی بەنەتەوەیەك، ئەمەش هەم شەرعیەتی داوە 
بەملمالنێ  شەرعیەتی  هەم  جوگرافیا،  و  دەوڵەت  بەقەوارەی 
بەشەری  ماتریاڵی  و  هێز  زیاترە  هەرچی  كە  داوە  سیاسیەكان 
كەمێك  تیژیەكەی  توندوو  كە  ئەوەی  بەاڵم  بكەن،  پەیدا  بۆ 
رەواندەوە بیری یەكسانیخوازی و سروشتگەرایی و پێكەوەژیان 
و ئەزمونی نەفرەت كردن لەجەنگ و هتد، )ئەنتۆنی دی سمیس( 
دەكات  لەوە  باس  نەتەوە(  )رەگەزەكانی  بەناوی  لەكتێبەكەیدا 
مۆدێرنەكان  نەتەوە   « نییە  خۆڕسك  دیاردەیەكی  نەتەوە  كە 
بەهۆی وەرگرتنی سیمبۆلیزم و ئەفسانەی كۆمەڵگە رەگەزییە 
مۆدێرنەكانی پێش خۆیانە، كە ئەو پێی دەڵێ  )رەگەزەكان(. كەواتە 
دانەكوتاوە  رەگی  یاخود  نەبووە،  دروست  لەمێژووەوە  نەتەوە 



68

ناسیونالیزم لەنێوان فكر و سیاسەتدا                                                      سمكۆ محەمەد

لەنێو زمان و كولتوور و كۆمەڵەكانی بەگشتی، ئەمەش ئەوەمان 
لەناوچوونی  لەترسی  خێڵەكان  و  بنەماڵە  كە  دەردەخات  بۆ 
خۆیان و پاراستنی بەرژەوەندییەكانیان قەوارەی خۆیان فراوانتر 
بۆ  رەنگە  دەكرد،  خۆیان  لەكولتووری  پاسەوانیان  و  دەكردەوە 
یاخود  دابێت،  دەوڵەتیان  بەدەستهێنانی  هەوڵی  درێژ  ماوەیەكی 
دێنە  مۆدێرنەكان  نەتەوە  بۆیە  كردبێت،  سەربەخۆییان  داوای 

ئاراوە«. )34(. 
دەبێت  بێت،  و سروشتی گەردوونی  مرۆڤ  ویستی  بەگوێرەی 
ببەزێنێت و  ناوچە  ئایین و كولتوور و  سنووری فەرهەنگ و 
فراوانتر بێتەوە، بەپێچەوانەوە هەستی بەدەستهێنانی ناسنامەی 
ناتوانێ   تاكێك،  هەر  و  كۆمەڵگەیەك  هەر  لەالی  ناسیۆنالیستی 
بەرژەوەندخوازی  و  ناتوندوتیژ  و  نۆرماڵ  مرۆڤێكی  هەستی 
گشتی بەرهەمبهێنێ ، ئەمەش مانای ئەوەنییە كە ئەم بۆچوونە 
ئەنتی ناسیۆنالیستی بێت، بەقەد ئەوەی هەقیقەت و ئامانجێكی 
دابەش  مرۆڤەكان  ناسنامە،  بەپێی  كە   دەكات  ئاشكرا  سیاسی 
دەكات لەنێو یەك كۆمەڵگەدا، مەگەر ئەو حاڵەتە شەرعییەت 
بداتە ناسیۆنالیزم كە خۆی لە كۆلۆنیالیزم بپارێزێ ، یان بەرهەمی 
سیاسیش  تەنانەت  و  مرۆیی  مەحفەلی  لەنێو  چەمكەكە 
پەروەردەیەك نەگوازێتەوە كە ببێتە هۆی لەدایكبوونی راسیزم، 
هەروەك چۆن رەش پێستەكان لەرێگەی جەختكردن لەناسنامەی 
و  دەكەن  پەسەند  گارڤێ   ئایدیای  ئەفەریقیەوە،  كولتووری 
داوای دەسەاڵتی رەش دەكەن لەهەر شوێنێك ئەوان زۆرینەبن، 
بكەن  مێژوویی  زەمەنی  رابوردوویەكی  بەبوونی  هەست  یان 
ئەم  دەچن،  نەمان  بەرەو  و خەریكە  دەدەن  لەكەمی  ئێستا  و 
هێشتا خەون  دیكەش هەن كە  كۆمەڵگەی  لەالیەن  مەترسیە 
بە سەلماندنی بوون و شوناسی خۆیانەوە دەبینن و ئەوانەش 
نموونەش  شارنشینەكانەوە،  نێو  نەهاتوونەتە  هێشتا  كە 
تائێستا  و  هەن  مۆزەمبیق  لە  كە  كۆمەڵگانەن  ئەو  پاشماوەی 
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ئاشكرایان  توانیویەتی  ناشناڵ جوگرافیك  وەكو  كەناڵێكی  تەنها 
بكات و قسەیان لەگەڵ بكات بەبێ  ترس و بێ  ئاگان لەو دۆخە 
بۆتە  و  تێیكەوتووە  بەشەری  كۆمەڵگەی  ئێستا  جۆراوجۆرەی 

بەشێك لەسەرچاوەی كێشە بۆخۆی.)35(. 

نەتەوە بێ  خاك و بێ  دەوڵەتەكان. 
بێ  ئایینی ... یەكێك لەرێگرییەكانی بەردەم ناسیونالیزم

 
كە  كۆكم  عەلی  بەختیار  بیروڕایەی  ئەو  لەگەڵ  لەسەرەتاوە 
لەبارەی ناسیۆنالیزم و هەوڵدانی بو دەوڵەت هەیە، كورد لەسەر 
بنچینەی ناسیۆنالیزم خەباتی نەتەوەیی نەكردووە، بۆ سەلماندنی 
لەسەر  هەوڵبدات  كوردی  ناسیۆنالیزمی  دەبێت  ئێستا  ئەمەش 
كۆتایی  هەوڵبدات  و  ببێت  دروست  دەوڵەت  بونیاتنانی  فكرەی 
كۆكردنەوەی خەڵك و تێپەڕاندنی شوناسە بچووكەكانی هەبێت. 
ئەم بۆچوونە لەتێڕوانینێكی واقیعیانەوە سەرچاوەی نەگرتووە 
پاڵپشتی  بۆ  بووە  هەڵبژاردە  یەك  لەبەردەم  هەمیشە  كورد  كە 
یەكەم خۆی خاوەنی چەمكە  ئەویش  فكرییەوە،  لەبارەی  خۆی 
نەبووە و تەواو تێنگەیشتووە لەناسیۆنالیزم، دووەم نەیتوانیوە 
نییە و زمانی خۆی  ئاینێك بێت كە موڵكی خۆی  دەستبەرداری 
نییە تاكو بەسەریدا زاڵ بێت و چاوەڕوانی ئەوە نەكات الواز 
بێت، تاكو فكرەكە سەربگرێت، بۆ نموونە دەوڵەتی نەتەوەیی 
مرۆڤدۆستانەی  و  یاسایی  شەرعیەتی  هەلومەرجێكدا  لە 
و  ببێتەوە  ئاینی  عەقڵی  رووبەڕووی  وەختێك  دەبێت،  سیاسی 
دەرهاویشتەی  وەكو  بوونیاتبنێ   حیزب  دەتوانێ   بەوهۆیەوە 
سیستمی نوێ  و كەڵكی لێوەربگرێت بۆ نەتەوەخوازییەكەی كە 
دیكە،  فكرێكی  دەتوانێ   وەختێك  یان  خەڵكەكەیەتی،  داواكاری 
بكات  نەتەوە  نوێبوونەوەی  و  یەكگرتن  بۆ  جەوهەرێك  وەكو 
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بەالیەنگری داخوازی نەتەوەیی، نەك الیەنگری ئاین بێت. 
بەهەمان  نییە،  گشتگیر  بابەتێكی  دەوڵەت  بوونی  ئەگەر   «
شێوەش ناسیونالیزم بابەتێكی گشتگیر نییە، بەو شێوەیەش نییە 
كە لەسەر بنەمای پرنسیپی ناسیونالیزم مرۆڤەكان و شوێنەكان 
یەكە  و  كۆمەاڵیەتییەكان  یەكە  سنووری  یەكسانی  خوازیاری 
بیانەوێت تەنها  یاخود  كولتوورییەكان لەگەڵ یەكتر بووبێتن، 
تر  ئەوانی  دووری  و  بژین  خۆیاندا  كولتوورەكانی  هاو  لەنێو 
بگرن، بە پێچەوانەوە مرۆڤەكان هەمیشە هەوڵیانداوە لەگەڵ 
پرنسیپەدا  ئەم  لەگەڵ  دژبەرییان  كە  ژیاون  كۆمەاڵنەدا  ئەو 
هەبووە«.  )36(. لێرە ئەوەی گلینەر جەختی لەسەر دەكاتەوە 
بەپێچەوانەوە  و  ناگونجێن  گشتیری  بۆ  كە  پرنسیپانەیە  ئەو 
نایانهەوێ   مرۆڤ و بەشێك لەو كۆمەڵگەیانەی هان نەدراون، 
و بەڵكو بەپێچەوانەوە لەگەڵ كۆمەڵگەكانی دیكەدا گەرەكیانە 
پێكەوەیی  كە  گشتیگیرییەی  لەو  جیابووننەوە  نەك  بژین، 
دروست كردووە، هەڵبەت ئەمە بەو مەرجەی ئەگەر ئەوانی 
كولتوور  داگیركردنی  ئاستی  نەگەیشتبێتە  دژبەرییەكەیان  تر 
ئەوەی  بییان چەوسێننەوە هەروەك  و زمان و خاكەكەیان و 
كورد و ئەمازیغی و ئەرمەن و پەشتۆ و حوسی و پێشتر لە 
پێویستیان  ئەروپا وە ئێستاش هەیە كۆمەڵگە داگیر كراون و 

بەو گشتگیرییە نییە كە ئازاری شعوریان دەدات. 
كورد لەناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە قسەی بەشێكی كورت 
لە مێژووی نەنوسراو بێت، لەمێژە هەبووە و پێشتریش دەسەاڵتدار 
و قەڵەمڕەوی هەبووە وەكو دەڵێن ماددی، یان میدیەكان حاكمی 
رەهای ناوچەكە بوون، بۆیە هەمیشە ئەوەی لە خەیاڵدانی خۆی 
زیندوكردۆتەوە و كردوویەتی بەیەكێك لە گرێ دەروونیەكان 
و بەدوای وەرگرتنەوەی ئەو قەڵەمڕەوییە دەوڵەتیەوەیە،  بۆیە 
بیری  دەسەاڵتەكەی  نەمانی  لەدوای  و  لەمێژە  نەتەوەیە  ئەم 
كە  ئەوەبووە  هەڵەكەی  بەاڵم  سەری،  كەوتۆتە  سەربەخۆیی 
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لەرێگەی حیزبەوە نەبووبێت خەباتی نەكردووە وەكو خەباتی 
خوڵقاندووە  فەزایەكی  حیزبەكانیش  لەالی  بۆیە  جەماوەری، 
بۆ  لەسیاسەت  بخرێتەوە  دوور  و  تێپەڕێت  نەتوانراوە  كە 
ناسیۆنالیستی،  هێزێكی  وەكو  نەتەوە  بەئامانجی  گەیشتن 
شۆڕشی  تەنها  كردووە،  شۆڕشی  وەختێك  كورد  بەتایبەتی 
هۆشیاركردنەوەی  شۆڕشی  نەك  لەبەرچاوگرتووە،  چەكداری 
هۆشیاربوونی،  و  رزگاربوون  بەردەم  لەرێگریەكانی  نەتەوە 
وەكو  خۆی  رەسەنەكەی  ئاینە  دەرەوەی  ئاینی  هەمیشە  بۆیە 
ئەوەی  بۆ  یەكەم  نەزانیوە،  بەگرینگ  شۆڕشەكەی  بۆ  پاڵپشت 
سنووری ئایدیای خەڵك نەبەزێنێ  و دوژمن كەڵكی لێوەرنەگرێت 
لەئاین  كەڵك  خۆی  كە  ئەوەبووە  لەبەر  دووەم  بەنێگەتیڤ، 
وەربگرێت بۆ نەتەوەخوازی، هەرلەوەی كە بەپرنسیپە ئاینیەكان 
ئاینییەكان كاری كردووە، شەهید و مەزڵومیەت و  و موفرەدە 
و  نادیار  بەهێزێكی  پشتبەستن  و  ئاینیەكەی  بەمانا  پاڵەوانێتی 
بوونە كە شۆڕش  موفرەدانە  ئەو  هتد،  چاكە و خراپەكاری و 
یان بزووتنەوەی ناسیۆنالیستی كوردی كاری پێكردوون و سۆزی 
خۆی  هەمیشە  و  راكیشاوە  پێ   دیكەی  ئەوانی  و  بەرامبەر 
وەكو گوناهێك نمایش كردووە، بۆیە نەیتوانیوە ببێت بەهێزێكی 
بەو  بەستن  بەپشت  لەوێشەوە  و  ناسیۆنالیست  بەپێست  پڕ 
فكرەیەی كە لەدونیای سەرمایەداری مۆدێرنەوە سەریهەڵداوە و 
بوو بەمۆدێلی سیاسەت بۆ نەتەوە ژێردەستەكان، داوای دەوڵەت 
نەبووە،  لەبار  سیاسی  هەلومەرجی  لەوەی  نەترسێت  و  بكات 
رەنگە هەر ئەم هۆكارەش بێت كە رێكەوتنەكانی وەكو سایكس 
بیكۆ و بلفۆر و جەزائیری ساڵی 1975 كاریگەری نەرێنی لەسەر 
چونكە  دانابێت،  بندەستی  لە  رزگاربوون  و  نەتەوەیی  بیری 
وەكو دیارە ئەم نەتەوەیە بەپێی دیكۆمێنتەكان ئەوەندەی خۆی 
پەیوەست بووە بە عێڕاقەوە، وەكو ئەوەی داوای دیموكراسی بۆ 
عێراق و خودموختاری بۆ كوردستان كردووە، ئەوەندە مەتڵەبی 
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نەبووە دەوڵەت رابگەێنێ ، هۆكارە بابەتییەكەش كە نەتەوەیەك 
 4 سەر  دابەشی  و  تێدایە  كوێرەی  گرێ  جوگرافییەكەی  بووە 
ناسیونالیستی  ناسنامەیەكی  بە  واڵتێكیش  هەر  و  كراوە  واڵت 
جیاوازەوە، وەكو فارس و تورك و دوو جۆر نەتەوەی عەرەبی، 
ئەو  بووە  قورس  و  نەناوە  چارەسەری  هەنگاوی  هەرگیز  بۆیە 
راستەقینەی  هاوكاری  جهانیش  هێزێكی  هیچ  و  بكات  مەتڵەبە 
نەبووە جگە لەوەی كەڵكیان لێوەرگرتووە بۆ بااڵنسی سیاسەت 

لەناوچەكە.  
كە  ئەوەیە  ناسیۆنالیزم،  چەمكی  لەسەر  تر  موناقەشەیەكی 
نەتەوە بێ  خاك و دەوڵەتەكان هەن و لەتەنیشت نەتەوەكانی 
كۆمەڵە  لەم  هەندێك  رەنگە  دەژین،  دەوڵەت  خاوەنداری  تری 
خەڵكە كە بەبێ  هەوڵدان بۆ پەیداكردنی شوناس و دروستكردنی 
دەوڵەتی نەتەوەیی، بەخاتری ئەوەبێت كە نەتەوەی سەردەست 
بەرامبەر  نەدابێت  نیشان  توندوتیژییەكی  و  سانسۆڕ  هیچ 
نەتەوە بێ  خاك و بێ  دەوڵەتەكان نموونەش ئاڵمان و هۆڵەندا 
و سوید و نەرویژ و دانمارك و فەرانسە و بەشێكی زۆر لە 
رۆژئاوا، تەنانەت لەهەندێك شوێنی ئامریكاش هەر وایە، بەاڵم 
بەشێكی تریان كە لەهەوڵی دروستكردنی قەوارەی سەربەخۆن 
نەتەوەی سەردەست  بووە كە  ئەوە  بەرمەبنای  دەوڵەت،  وەكو 
بەزۆر  و  كولتووری  و  سیاسی  سەركوتكردنێكی  جۆرە  هەموو 
سەپاندبێت بەسەریاندا و رێگەی بەهیچ جۆرە مومارەسەیەكی 
لەمدواییەدا  هەربۆیە  نەدابێت،  سیاسەت  و  زمان  ئازادی 
لە  بەشێك  بە  بوون  و  خۆیان  كەوتوونەتە  نەتەوانە  ئەو 
نموونەیان  نەتەوانە  لەو  تر  هەندێكی  سیاسی،  هاوكێشەی 
)چیك و سلۆڤاكیا و لیتوانیا و چیچان و سربیا و هێرزگۆڤینیا 
هتد(  و  ئۆزبەكستان  و  و جۆرجیا  ئازەربایجان  و  مەڵدۆڤیا  و 
سۆسیالیستی  بەناو  بلۆكی  هەرەسهێنانی  بەرهەمی  بەشێكی 
و  هەڵوەشایەوە  لەبەریەك  قەوارەكە  ئیتر  كە  بوو  سۆڤیەت 
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بەقوربانی  بوون  هەندێكیشیان  وەرگرت،  خۆیان  سەربەخۆیی 
بوون،  كۆمەاڵنە  ئەو  دیكەی  نموونەیەكی  ئەمەیان  سیاسەت، 
بەاڵم كۆتاییەكەی هەر گەڕانەوە دەبێت بۆ ناوەندێتی دەوڵەت 
كە سیاسەت سنوورەكانی بۆ دیاری دەكات، مەگەر رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست كە چاوەڕێی نەخشەیەكی نوێی سیاسی و جوگرافییە 
و بگۆڕێت و ببێت بە زرۆرترین دەوڵەتۆچكە، تاكو درێژە بەو 
سیاسەتە ئابوورییە بدرێت كە لەسەر پشتی خەڵكی رۆژهەاڵتی 
بەرهەمدێت، ئەمەش لەوێوە ئاشكراترە كە كێبەركێی زلهێزەكان 
لەسەر خواردنی بەرووبوومی نەوت و فۆسفات و فسفۆڕ و گاز 
و هتد، بە گەرمكردنی بازاڕی چەكفرۆشی بە ناو ئۆپۆزسیۆنە 
ناوچەكەیان كردووە  ئیسالمەوە  بەناوی  دەسەاڵتەكان كە  دژە 
بە دۆزەخ و لەناونیشانی ناسیۆنالیزم و مافی كەمینە دەرچۆتە 
نە  و  دۆست  نە  كە  نادیارەی  جەنگە  بەو  درێژەدان  دەرەوە، 
دوژمن دیارە لەهیچ هێزێك و لەهیچ نەتەوەیك و مەزهەبێكی 
دروستكراوەیە  فەزا  ئەو  سەلمێنەریش  باشترین  دیاریكراو، 
رزگاركردنی  و  سیاسی  گۆڕینی سیستمی  و  ئازادی  بەناوی  كە 

پێكهاتەكان لە ئارادایە.   
هەڵوەشانەوەی  لەگەڵ  هەڵوەشانەوەی  لەگەڵ  گوتمان  وەكو 
سیستمی  هاتنی  و  سەرمایەداری  سەركەوتنی  و  سۆڤیەت 
جهانگەرایی و پۆست سەرمایەداری مەبەست لەم سیستمە باوە 
جێگیربووەی ئێستایە لەسەرانسەری جهاندا، كاری لەسەر ئەم 
چەمكی ناسیۆنالیزمە كرد، بەاڵم بەپێچەوانەوەی پێشوتر بەرەو 
ئاقارێكی دیكەی برد و هەرچی زیاتر كاڵ بۆتەوە، بەو بیانووەی 
هیچ  لەدەسەاڵت،  زاڵ  نەتەوەی  تاك  و  ناسیۆنالیستی  بیری  كە 
كۆمەمەكێك بەدەوڵەتی نەتەوەیی سیستمی دیموكراسی ناكات، 
بەپێچەوانەوە كۆمەڵگەی فرە نەتەوە و فرە كولتوور بۆتە باو، 
ئەمە باشترین سەلمێنەرە كە سیاسەت و خودی سیاسەتكارانی 
نێودەوڵەتیەكان لەهەر وەختێكدا جۆرێك مامەڵەی جودا  هێزە 
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یاسایی  بیانووی  نەبێت  هیچ  یان  دەكەن،  چەمكەكاندا  لەگەڵ 
نێودەوڵەتی بۆ پەیدا دەكەن، هەروەك چۆن مامەڵەكردن لەتەك 
شێوازی  و  شكڵ  جیاوازدا  زەمەنی  لە  دیموكراسیدا  چەمكی 
نموونە  بۆ  جیاوازبووە،  خۆیدا  لەپێش  دروست  هەبووە،  تری 
دیموكراسیەتی سەردەمی یۆنان زۆر جیاوازترە لەدیموكراسیەتێك 
كە مۆدێرنە لەسەدەی 18 و 19 دێتە ئاراوە، یان دیموكراسیەتێك 
بەتاك جەمسەری  بەدونیا  بوونی  و  سۆڤیەت  لەدوای شكستی 
ئازادیخوازی  بزووتنەوەی  واوەتر  لەمەش  هەبووە،  ئاراوە  دێتە 
نەتەوەیی مۆدێرن كە لەهەزارەی دووهەمدا سەریهەڵدا، بوونی 
كردووە،  تەماشا  نیگەتیڤ  بەبوونێكی  یۆتۆپیایی  كۆمەڵگەی 
بزووتنەوانە  ئەم  ئامانجی  هەموو  دا   19 لەسەدەی  چونكە 
نموونەی  بوو،  دەوڵەت  و  لەستەم  رزگاربوون  بەدەستهێنانی 
فەڵەستین  و  ڤێتنام  و  نیكاڕاگوا  و  ڤێتنام  رزگاریخوازی  بەرەی 
دەوڵەتانی  لە  بەشێك  و  پۆڵۆنیا  و  مەجەرستان  و  و جەزائیر 
ناسیۆنالیستانە  بزووتنەوە  ئەم  هتد،  و  رۆژهەاڵتی  ئەوروپای 
ئیدی  گۆڕی،  نەریتێكی سیاسی جیاواز  بۆ  نەتەوەییان  ئامانجی 
ئینتەرناسیۆنالیزم  بەبیری  وەرگرتن  بەكەڵك  نەتەوەیی  ئازادی 
نەتەوە  داواكانی  هەروەها  ماركسیەت،  لەفكری  بەلقێك  بوو 
ئەم  دەرەوەی سیاسەت،  لەالبردنی ستەم و چەوسانەوە چووە 
لەالیەك،  گۆڕی  سیاسی  گوتاری  هەم  مۆدێرنە  سیاسیە  پڕۆسە 
هەم لەالیەكی تر ئاستی هۆشیاری نەتەوەكانی گۆڕی چ لەباری 
بێت،  سیاسیەكانەوە  هاوكێشە  لەنێوان  چ  و  كولتووریەوە 
وەربگرێت  ماركسی  لەبیری  كەڵك  نەیتوانیوە  لەمەشدا  كورد 
تواوەتەوە  یان  ئەوەی  بەقەد  كێشەكەی،  كردنی  چارەسەر  بۆ 
لەنێو سیاسەتەكەی نەك فكرەكە، یان ئەوەتا دژایەتی كردووە 
بەبێ  هۆكاری لۆژیكی، چونكە بەبیركردنەوەی دەرەبەگایەتی و 

دواكەوتوویی و لەژێر كاریگەری ئاینی زاڵ بووە.
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ناسیۆنالیزم و مۆدێرنە 

وەكو  كە  دەستپێدەكات  كاتەوە  لەو  چەمكە  ئەم  مێژووی 
مۆدێرنیتە  كە  دەكات  گەشە  لەوێوە  و  بەرهەمهاتووە  فكری 
لەهەموو كایەكاندا رەنگێدەدایەوە، بەتایبەتیش كایەی مەعریفی 
و رۆشنبیری لەالی بیرمەندانی رۆژئاوا، هەروەها خەیاڵی ئەو 
بیری  بۆ  بوون  مەعریفی  دابڕانێكی  لەبیری  كە  شاعیرانەی 
باوە كە هابرماس دژی  لەنێو شیعردا، ئەو قسەیە  كالسیكیەت 
توندوتیژی  و  عەقالنیەت  بەمنداڵدانی  و  مۆدێرنەیە  پرۆەژەی 
سیاسی و سەربازی ناوی دەبات، هەروەها پۆستەكەشی واتە پۆست 
تەواوكەری  گوایە  دەزانێ  كە  ناتەواو  پرۆژەیەكی  بە  مۆدێرنە 
و  بۆچوونەكەی  هەیە  دیكەشی  روویەكی  بەاڵم  مۆدێرنەیە، 
بەمەبەستی  نییە  نوێ  پڕۆژەیەكی  مۆدێرنە  »ئەگەرچی  دەڵێ  
فكرو مەزهەبی فەلسەفی و ئەدەب كەڵكی لێوەرگیراوە، بەاڵم 
و  دووبارەیە  زەمەنی  چەردەیەكی  چەمكە  ئەم  لەراستیدا 
بەمەبەستی بەرهەمهێنانی سیستمێكی نوێ  لەدوتوێی مەعریفەدا 
و بەهای مەعریفی هەڵگرتووە كە مەرجە عەقالنیەكانە، بەپێی 
خەسڵەتە  وەسفكردنی  بۆ  چەمكە  ئەم  بێت  بااڵندیەش  جۆرج 
هاوبەشەكانی واڵتانی ئابوری و پیشەسازی پێشكەوتوو لەسەر 
بەكارهاتووە،  دونیاش  فەرهەنگی  و  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  ئاستی 
ئەمەش وای كردووە كە دەوڵەتی نا سێنترالیزم لەدژی دەوڵەتی 

سەنترالیزمی بێتە كایەوە« )37(. 
هەیە  سایكۆلۆژی  رەهەندێكی  چەمكە  ئەم  ترەوە  لەالیەكی 
بەرامبەر كۆمەڵگەی كالسیكی كۆن و نەگۆڕ كە رۆژهەاڵتیەكانن، 
بەشی  سێ   بە  بەستراوەتەوە  سایكۆلۆژییەكەش  مەبەستە 
كە  زانستگەرایی(  و  عەقالنیەت  و  )خودگەرایی  سەرەكی 
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ئەم  ئایا  بەاڵم  گرتووە،  سەرچاوەی  هیگڵەوە  فەلسەفەی  لە 
هابرماس  لەقەیراندایە،  سیاسەت  و  مەعریفە  وەكو  چەمكە 
دەڵێ  » بەڵێ  لەقەیراندایە و پرنسیپی زاتیەت واتە خودگەرایی 
ئەویدیكە  وەالنانی  و  خود  لەسەر  سێنترالیزەكردن  قەیرانی 
لە  كە هەقیقەت زادەی تەنها خودێكە، پرنسیپی زانستگەرایی 
لیكۆڵینەوە لە راستی هەر شێوازێكی مەعریفی كە ئادەمیزادەكان 
ببن بەیەخسیری ئیدیۆلۆژیا، قەیرانی عەقالنیەتیش ئەوەیە كە 
پەیوەندی بە ئادەمیزادەوە دەكات و دەیكات بە شت واتە بەشتكردنی 
بەهەموو  لەمۆدێرنە  رەخنە  كە  لێرەوەیە   ،  .)38( مرۆڤ«. 
رەهەندە سیاسی و مەعریفیەكانیانیەوە، رەخنەیە لەو لكاندنەی 
ددامودەزگاكانی  لەمیانەی  كە  مۆدێرنیزم  بە  سیاسەت  چەمكی 
رۆژانەی  لەژیانی  ئەمە  كە  پێدەكرێ   كاری  مۆدێرنە  دەوڵەتدا 
دەبینرێت،  كۆمەاڵیەتی و جیاوازیە رەگەزی و نەتەوەییەكاندا 
ژیان  لەسەر دروستكردنی شێوازی  كاریگەری  مۆدێرنیزم  چۆن 
كردووە بەمانای چینایەتیەكەی، »ماركس بۆخۆی زیاتر لەوەی كە 
فەیلەسوف بێت، ئەنتی فەیلەسوف بوو، لەراستیدا )ئاین بالیار( 
گوتوویەتی لەوانەیە ئەو گەورەترین ئەنتی فەیلەسوفی مۆدێرن 
بەرامبەر  كە  كەسانەن  ئەو  فەیلەسوفەكانیش  ئەنتی  بێت، 
فەلسەفە زۆر هەستیارن« )39(.. ئەمەی كە ماركس مامەڵەی 
لەگەڵ فەلسەفەدا كردووە و بەتایبەتی فەلسەفەی مۆدێرنیتە 
كە لەخزمەتی سیستمی سەرمایەداری بوو، بەپێی ئەو فكرەی 
كە گوتووبووی )چیتر فەلسەفە وێنای واقیع ناكات، بەڵكو دەبێ  
واقیع بگۆڕێت(، ئیدی ماركس وەكو كەسێك كە بەرگی لە دونیای 
نابەرابەر ناكرد و ئەنتی ئەو دونیا جیاوازییە بوو، رەخنەی لە 
تەواوی ئەو چەمكانە دەگرت كە سەرمایەداری و رۆشنبیرانی 
دەوەستایەوە،  ئەنتی  بەرهەمیانهێنابوو،  سیستمە  بەو  سەر 
وەكو  كایەوە،  هاتنە  مۆدێرنیزم  لەپەنا  كە  چەمكانەی  ئەو 
ناسیونالیزمی توندڕەو لەپێناو ستمە لە نەتەوەیەكی تر یان دژی 
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ئەوانی تر و دژی پێكەوەژیانی گشت، یەكێك بوو لەو چەمكانەی 
دەكەوتە بەر رەخنەی ماركس، ئەلێرەویە كە مۆدێرنیزم كەڵكی 
و  وەرگرتووە  ناسیونالیزم  چەمكی  بەتایبەتیش  و  سیاسەت  لە 
خۆی بەرهەمهێناوەتەوە خستویەتیە خزمەت یەكێك لەپایەكانی 

سەرمایەداری. 
لەتەواوی  بوو،  لەدایك  جهانگەرایی  لەگەڵ  كە  ئەم چەمكەی 
دونیادا ئەستێرەی جۆراو جۆری بەرهەمهێنا و كردنی بە فۆڕمی 
لەرێگەی  لیبرالیزم  خۆی،  فەرهەنگی  و  سیاسی  پێشكەوتنی 
لەرێگەی  كە  كااڵیەك  بە  كرد  میدیای  و  شاشە  تەكنۆلۆژیاوە 
ئەستێرەی جۆراو جۆری  كۆیلە كۆنتڕڵكراوەكانییەوە،  بینەر و 
وەكو میسی و كرسیتیانۆ لە وەرزش و ئەنجیال جۆلی لە هونەری 
موزیك و گۆرانی و ترم پلە سیاسەتی پۆست مۆدێرن و ئەبوبەكر 
بەغدادی وەكو كارێكتەری وەهمی لە رێگەی هۆلیۆدەوە كرد بە 
ئەستێرەی سنوور بڕ و دروست كردنی پەروەندەی نوێ  بۆ بازاڕی 
سیاسی و ئابوری و گۆڕینی جوگرافیای سیاسی و ئابوری و هتد، 
ئایكۆنێكی  وەكو  لیفی  هێنری  وەكو  كەسێكی  دەركەوتنی 
و  سیاسی  بواری  رەخنەگری  و  شارەزا  كە  نوێ   جهانگەرایی 
فەرانسە  گرینگەكانی  قوتابخانە  لە  یەكێك  لە  كە  سینەمایە 
بۆ  بااڵ بەرهەمدێنێ ،   قوتابخانەیەش كەسانی  ئەو  دەرچووە و 
و  باڵقان  كردنی جوكرفیای  دروست  لە  بوونی  ئاكتیف  نموونە 
لیبیا و ئۆكراین و هتد، هەرچی زیاتر ئەوە دەردەخات كە ئەم 
ئەوەی  بۆ  نەهاتوون  خۆیان  ئینەرژی  بە  كارێكتەرانە  جۆرە 
فەرهەنگی،  و  سیاسی  سێكتەری  لەسەر  هەبێت  كاریگەرییان 
دوای  كە  چەپ  رەوتی  الوازكردنی  بۆ  ئەجێندایەكە  بەڵكو  
ئەوەی سەرمایەداری هاوچەرخ دوچاری قەیرانی ئابوری و ئیلیتی 
بووە لە سیاسەت و بوارەكانی تر، بۆیەش كەسێكی هینری لیفی 
دەردەكەوێت چونكە كایە تێكەاڵوەكان چڕتر دەكات و میدیاش 

دەهەژێنێت. ئەمەش بۆ سەرمایەداری گرینگە لەم ساتەدا .   
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هەڵبەت ئەم تێگەیشتنە دواجار بەهۆی كێشەی نێوان نەتەوەكان 
و  مۆدێرنیزم  كە  داگیركەرانێك  لەیەن  گەالن  دابەشكردنی  و 
سەرمایەداری سەدەی 20 دروستی كردبوون، جوگرافیای گەالن 
و نەتەوەكان دابەشكران، بۆیە ناسیونالیزم كە بەرهەمهاتووی 
ئاوێتەی یەكتر بوون و بوو بە هاوكارێكی باشی  مۆدێرنیتەیە 
ئەم چەمكە  لەالی كوردیش  لەو سەدەیەدا، هەڵبەت  سیاسەت 
كاری پێدەكرێ  وەكو سیاسەت، بەاڵم پێشتریش بەهۆی ستەمی 
میللیەوە هەر بیرۆكەكە هەبووە، بۆیە لەوكاتەوە سەرهەڵدەدات 
كە شاعیران بیر لەفكری ناسیۆنالیستی دەكەنەوە، ئەویش لەخانی 
شاعیرەوە دەستپێدەكات، كاتێك تێكستی )مەم و زین( دەنوسێت و 
پاش ئەویش )حاجی قادری كۆیی( كە گەشە بەبیری نەتەوەخوازی 
دەدات، بەاڵم دیسان بەو هەستە سۆزدارییەی كە نەتەوەیەكی 
و  ئیرادەیەكە  خاوەنی  كە  نەتەوەیەك  نەك  زوڵملێكراوە، 
بەاڵم كە چەمكەكە  فكرە بەرهەمبهێنێتەوە،  ئەم  داوە  بڕیاری 
گەشەدەكات و دەگاتە كوردستان وەكو سیاسەت، هیچ ئاڵوگۆڕێك 
بەسەر ژیانە سیاسیەكەی ناهێنێت، بەپێچەوانەوە بەرەو دواوە 
دەگەڕێتەوە، بۆ نموونە لەبری ئەوەی كورد خۆی فلتەر كردووە 
بەئەزموون گەیشتۆتە ئەو ئاستەی خۆی بەڕێوەببات و كەڵك 
لەجیاتی  و  پاشدەكەوێت  بەپێچەوانەوە  وەربگرێ ،  لەرابردوو 
ئەوەی دژەكانی بیكەن بەشت، خۆی لەمرۆڤ بوون دەخات و 
دەبێت بەو شتەی كە سەرمایەداری هاوچەرخ كەڵكی لێوەربگرێ  
و لەسەربانی كۆمەڵگەكەی خۆی بەرهەمبهێنێتەوە چ لەرێگەی 
كااڵو چ لەرێگەی وەربەرهێنان بە سیاسەت و كولتوورەكانیان، 
بۆیە بەردەوام ئەو بەشت بوونەی كردوویەتی بەو كائینەی كە 
بیر لەدەوڵەتی سێنترالی بكاتەوە نەك خۆی ببێت بە سێنترال 

لەناوچەكە. 
یەكێك لە دیاردەكانی چاخی مۆدێرن سەرهەڵدانی بەسەنتەركردنی 
زەبەالح  ئابوری  و  گەورە  دەسەاڵتی  وخاوەن  زلهێز  دەوڵەتانی 
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سیان  شونا  بێ   واڵتانی  كەنارخستنی  لەبەرامبەریشدا  بوو، 
نەتەوەی بێ  شوناس بوو، ئەم سەنتەرخوازییە كارێكی كرد كە 
خۆ بەسەنتەر كردنی خۆرائاوا بوو بەدەقێكی سیحراوی لەنێو 
كە  دەوڵەتانەی  ئەو  لەكاتێكدا  زمانیشدا،  و  هونەر  و  ئەدەب 
كەنارخران، وەكو رۆژهەاڵت و ئەو نەتەوانەی كە ژێر چنگی 
كەوتن،  عوسمانلی  و  ئیتاڵیا  و  فەرانسە  و  ئاڵمان  و  بەریتانیا 
زۆرتر لەوان خاوەندارێتی سیحری كولتووری و زمان و نەریت 
و ئابوری بوون، لەئابوریدا نەوت و فۆسفات و گاز، لە زماندا 
فرەیی لە شێوەزار و زمانی جیاواز، لە كولتوور و شارستانیەتدا 
خاوەنی دەقی كراوەی ئایینی و ئاسەواری مێژوویی و هتد، بۆیە 
بەناچار لەبری دەوڵەمەندی خۆیان چەمكیان بۆ هاوردەكرد و 
كردیان بە سیحری ژیانی سیاسی و سۆسیۆلۆژی و كولتووری. 
و  دیموكراسی   ( ئەستوون  سێ   لەسەر  مۆدێرن  »دەوڵەتی 
حكومەتەكانی  بەاڵم  دادەمەزرێت،  پیشەسازی(  و  ناسیونالیزم 
رۆژهەاڵتی ناڤین هەر بە شاخی ئەفەریقاوە هەتا ئەفغانستان، 
هیچیان خاوەن پێكهاتە و تایبەتمەندی دەوڵەتی مۆدێرن نین و 
دەنگی حكومەت  تاك  و  دیكتاتۆری  بەشێوەی  هەر  ئەمڕۆ  هەتا 
و  پەرەپێدەدەن  مێگەل   _ شوان  فەرهەنگی  هەر  و  دەكەن 
 .)40( قەدەغەیە«  لەواندا  فرەچەشنی  و  فرەدەنگی  و  دیالۆگ 
ئەمە بۆ كورد وانەیەكی درووستە كە بەو ئاراستەیە كار بكات 
ئیعتیبار  بەنەزەری  هەیە،  بەشێكیانی  كە  ئەستونانە  ئەو  و 
لەكایەی  بەشێكە  كە  سامانە  خاوەنی  بەوپێیەی  وەربگرێ ، 
پیشەسازی، خاوەنی ئەزموونە بەاڵم بە خراپی لەبارەی سیستمی 
تاكە  كردووە،  مامەڵەی  دیموكراسیەتەوە  بەناوی  و  حوكمڕانی 
شتێك كە مەرجی مۆدێرنەیە كورد هەیبێت، ئەوەیە كە ئەگەر 
گەرەكیەتی رزگاری بێت لەدەست ئەوانی تری غەیرە خۆی، دەبێ  
ناسیونالیست بێت و چیتر دەستشكاندنەوە لەگەڵ خۆی و لەناو 
بپارێزێ   نەتەوەییە  سومعە  ئەو  النیكەم  نەدات،  ئەنجام  خۆی 
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كە نەچێتە لیستی ئەفغان و واڵتانی ئەفەریقا، یان النیكەم ئەو 
شوناسە لەدەست نەدات كە زیاتر لەسەدەیە ئیدیعای بۆ دەكات 
دەوڵەتی هەبێت وەكو  دەبێ   نەتەوەیی هەیە و  گوایە كێشەی 
خەونێكی دەیان ساڵە، كەچی دەبینین وەكو شیعە و مەزهەبە 
جیاجیاكانی موسڵمانی عێراق مامەڵە لەتەك سیاسەت دەكات و 
خۆی لەو فەزایە جیا دەكاتەوە كە رێگەیەكە بەرەو رزگاربوون 
كێشەی  نموونەش  دیكەوە،  دەوڵەتانی  بە  بوون  لەپەیوەست 
راست  ئەوپەڕی  بە  سیاسیەكان  هێزە  لەنێوان  كوردە  و  كورد 
و ئەوپەڕی نەتەوەخوازی و دیموكراسیخواز و بەناو عەلمانی.  
بیری  وەكو  پێناكرێ   هەستی  فكرییەوە  لەرووی  كە  ئەوەی 
ناسیۆنالیستی كوردی، ئەوەیە كە كورد بەتێگەیشتنی خۆی جۆرە 
و  دەوڵەمەنكردن  بۆ  تەنها  كە  وەرگرتووە  ناسیۆنالیستییەكی 
گەورەكردنی قەوارەی سیاسی حیزبە بەناو ناسیونالیستەكانە، 
لە  تێگەیشتنە  هەڵە  ئەمە  كە  دەوڵەت  دەگاتە  تاكو  ئەویش 
چەمكەكە، ئیدی لەوێوە كاریان بەم چەمكە پێنامێنێ ، چونكە 
بەردەوام  چەمكێك  وەكو  تێناگات  ناسیۆنالیزم  لەتێگەی  كورد 
كاری  دەرەنجامەكانی  و  سەرهەڵدان  و  سیاسەت  لەتەنیشت 
كردنی  دژایەتی  و  لەمانەوە  جۆرێك  بۆ  تەنها  بەڵكو  پێبكات، 
نەتەوەكانی تورك و عەرەب و فارسە و هیچی تر، تەنانەت بۆ 
دژایەتی كردنی بەعسیش كە حیزبێكی ناسیۆلیستی عەرەبی بوو، 
بەڵكو  نەكردووە،  دژایەتی  ناسیۆنالیستی  سیاسی  حیزبی  وەكو 
وەكو دەسەاڵتی دەوڵەتێك ملمالنێی كردووە، ئەمە بۆ سیاسەتی 
حیزبی كوردی لە پارچەكانی دیكەش هەر وەهایە، هەروەك ئەوەی 
حیزبی  بە  بەرامبەر  دەبینرێت  باكور  كوردی  سیاسەتی  لە  كە 
دەسەاڵت، ئەم خۆ وێناكردنە لەبەرامبەر ئەویتر بۆ سەلماندن 
ناتوانێ   كە  الوازە  هێندە  نەتەوەیی،  خود  بەرهەمهێنانەوەی  و 
بەرگری لەبوون بكات لەكاتی شكست و تێكچوونی شۆڕشەكانی، 
پرسیارێكی  و  نەبڕاوە  كێشەیەكی  كورد  لەالی  بوون  كێشەی 
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بۆیە  وەرنەگرتووە،  واڵمی  مێژوو  بەدرێژایی  كە  هەڵواسراوە 
وەختێك دێتەوە و گەرەكیەتی لەژێر ئەو عینوانە خۆی نمایش 
لەرێگەی  چاوەڕێدەكات  و  بەجێهێشتووە  نەوەیەكی  بكاتەوە، 
شاعیرەكانیەوە بیری ناسیۆنالیزم زیندوو بكاتەوە، بۆیە هەمیشە 
تەماشای  نەتەوەیی  كێشەی  وێستگەی  كۆتا  بۆ  خەونێك  وەكو 

دەكات. 
جهان پێشتر سەرقاڵی ئەوەبوو كە چۆن و بەچ شێوەیەك خۆی 
بپارێزن،  خۆیان  و  بیرنەكەنەوە  ناسیونالیستیانە  و  بپارێزێ  
جولەكەوە  كێشەی  بە  گرێدانی  و  پۆڵۆنیا  لە  نەتەوە  كێشەی 
گرێدانی  و  بۆسنیا  كێشەی  هەروەها  زایۆنزمەكانەوە،  لەالیەن 
ئاینی  كێشەی  بە  بۆرمییەكان  كێشەی  مەسیحیەوە،  ئاینی  بە 
كێشەی  و  لوبنان  و  فەلەستین  كێشەی  گرێدانی  و  بوزییەوە 
عەرەب بەگشتی بە كێشەی قورئان و ئاینی ئیسالمەوە و هتد، 
هەروەك ئەوەی لەدوای خەالفەت و فتوحاتەوە بۆ سەر نەتەوە و 
ناوچەكانی دیكە تا دەگاتە ئەندەلووس، هەروەها خستنی گەرای 
ئاینانە و  لەو  نزیك  لەرێگای گروپەكانی دیكەی  ئاین بەگشتی 
لەو نەتەوەخوازانە و رەنگدانەوەی بەسەر تەواوی دسەاڵت و 
خەڵكی ناوچەكەوە، زۆر جیاوازی هەیە لەو ناسیونالیستەی كە 

لە هیندستان و لە ئامریكای باشوری هەبووە،  
كەوابوو مەسەلەی ئایین كە ئەزموونی گەالنی پێشوتر بووە و 
مێژوو شاهیدی ئەم جۆرە لە ناسیونالیزمە، هۆكارێكی سەرەكیە 
كە  كورد  بۆ  بەاڵم  تر،  كۆمەڵگەكانی  و  نەتەوەكان  هەموو  بۆ 
ئەو  نەكراوە،  لەسەر  قسەی  مەعریفیش  كایەی  لەنێو  تائێستا 
نهێنییەیە كە پەیوەستە بەدرەنگ هاتنی كوردەوە وەكو هاتنێكی 
نێو مۆدێرنە، وەكو ئەوەی ئەمین زەكی بەگ لەكاتی  بۆ  فیعلی 
عوسمانلیەكاندا كە سەركردەی یەكێك لە سوپاكانی عوسمانلی 
نەتەوە  مەسەلەی  لە  بیر  دەبێ   كە  تێگەیشتووە  دواتر  بووە، 
بكاتەوە، چونكە ئەو هیچ پەیوەندی بەو هێزەوە نییە كە بەنیازە 
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وەكو  كورد  مەسەلەی  بۆیە  بكات،  داگیر  بەگشتی  ناوچەكە 
مێژووەكەی  تر  پەراوێزخراوەكانی  نەتەوە  لە  زۆر  بەشێكی 
نادیارە، بۆیە كورد وەكو نەتەوەیەكی دەرەوەی مێژوو و ڤیگەرێكی 
ناسراوی رووداوەكان بووە، تاكو لەو حاڵەتە ئارەزووبەخشانە 
ببینێ   لە چۆنیەتی چێژ وەرگرتن  پرسیار  شارەزایی هەبێت و 
لە مۆدێرنە و دیاردەكانی دیكەی، بۆ نموونە ئەو ئازادییەی كە 
تامەزرۆی  هێندە  قەدەغەكرابوو،  لێی  دەسەاڵتەكانەوە  لەالیەن 
بوو هێندە تینوی بوو كە مانای زۆر بوو تاكو مومارەسەی بكات، 
وەكو  فرۆم(  )ئەریك  كە  نەبوو  ئاگادار  نهێنییەش  لەو  وەلێ  
مەترسییەك باسی لە ئازادی دەكرد بۆ ئەو تاك و كۆمەڵگانەی كە 
بەم درەنگ وەختە چێژی لێدەبینن، لەكاتێكی ئەو فەلسەفەیە 
هێشتا كاری پێدەكرێت كە هەر شتێك لەوەختی خۆیدا كەڵكی 
لێوەر نەگیرا، ئەوا زیانی زیاترە لە سوودەكانی، بۆ ئەمە كورد 
خۆی پەندی هەیە و دەڵێ  » كەنگر و ماست بەوەعدەی خۆی«. 
لە حاڵێكدا وەكو ژاك الكان  لەزاری فرۆیدەوە دەیگێڕێتەوە كە 
باوك مردووە، ئاوهاش كورد نەیدەزانی كە باوكە بزربووەكەی 
ناتوانێ   لەو جەستەیەی كە چیتر  بەشێكە  مردووە و خۆشی 

ئەلتەرناتیڤی ویستە سیاسیەكانی خۆی بێت.  
كرا  باوك  مردنی  لەسەر  زۆر  قسەی  مۆدێرنەدا  هاتنی  لەگەڵ 
هەروەك لەالی فرۆید ئەمە گوتراوە و لەالی نیچەش بە مردنی خوا 
وەسف كراوە قۆناغەكە، كورد وەختێك ئەو چەمكانەی وەرگرت 
كە سەرەكیترینیان ناسیۆنالیزم بوو، ئیدی باوی باوك نەمابوو تاكو 
بیكوژێت، بەڵكو چاوەڕێی تارماییەكی دەكرد باوكێكی بۆ دروست 
بكات یان هیچ نەبێت خۆی ببێت بە باوكێك لەغیابی باوكدا، ئەم 
توشی  رۆژئاوا  كە  دەچێت  كۆنە  فەزا  و  حاڵەت  لەو  نمونەیە 
مۆدێلێكی ئیلحاد هاتبوو، كەچی گەرەكی بوو بە چاكسازییەكانی 
)مارتن لۆسەر( چارەسەری قەیرانەكان بكات، ئەوەش كە بەو 
و  دەبرد  ناسیۆنالیزم  چەمكی  بۆ  دەستی  كورد  وەختە  درەنگ 
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بەدەستییەوە نەدەهات، چونكە نەخۆی دەست و پەنجەی لەگەڵ 
گەرمكردبوو، نە تازە دەیتوانی نەوەكانی فێرە ئەو تێگەیشتنە 
بكات، جۆرێك گێچەڵ پێكردن بوو بەو وشانەی كە هەیكەلی 
زاراوەكە بە بارتاقای جەوهەرەكەی تەمومژ و قواڵیی هەبوو. 

فكری  چەمكێكی  وەكو  باوك  چەمكی  مردنی  دوابەدوای 
بەرهەمهاتووی مۆدێرنە بۆ نەتەوەی ژێردەست و بێ دەوڵەت، 
و  نایەوە  گەورەی  هەڵاڵیەكی  كە  مۆدێرنزم  پۆست  چەمكی 
بووە جێگەی موناقەشەی زۆر لە بیرمەندانی رۆژئاوا، پۆست 
دەرخەری  كە  ئاشكرا  حەقیقەتێكی  بۆ  بانگەشەیە  مۆدێرنیز 
بایۆلۆژی  و  مێژوویی  كۆمەاڵیەتی،  واقیعی  كە  خاڵەیە  ئەم 
رابردووە، كاتێك وەك سەرچاوەی هونەر بەكاردەهێنرێت، ئەمە 
رابردووە  بەڵگاندنی  دیكە  بەشێوەیەكی  بەڵگاندنە،  واقیعێكی 
كە شوناس لەخۆیدا دیاریدەكات«. )41(.. لەكاتێكدا ئەم رەوتە 
واتای تەواوی بان مۆدێرنیزمە وەكو پەرچەكردارێك دژ بەخودی 
مۆدێرنەیە، چونكە مردن و كۆتایی هاتنی هەژموونی دەوڵەت و 
نەفیكردنەوەی دەوڵەتی بەرهەمهێنا وەكو سیمبولی نەتەوەیی، 
چونكە بیرێك پەیدابوو كە سەردەمی لەناوچوونی روانینە بۆ 
مێژوو، ئەمە لەسەردەستی فۆكۆ یاما بەرهەمهات و تاماوەیەكیش 
خوێنەرێكی زۆر لەدونیادا كەڵكیان لێوەرگرت، هەروەها لەباری 
مەعریفییەوە كە پێشتر وەكو ئابوری قۆرخ كرابوو بۆ گروپێكی 
دیاریكراو، پۆست مۆدێرنە دژایەتی ئەو پارادایمە مەعریفییەی 

كرد كە پێشبینی نەخوازراوی بە نالۆژیكی دەزانی. 
ملمالنێ سیاسیەكانی نەتەوە ئیتنیكەكان و بەشە جیاوازەكانی 
نانی  وەك  بەڕاستی  نیشتیمانیەكاندا،  سنوورە  لەنێو  چینەكان 
رۆژانە وەهایە بۆ سیاسەتە لۆكاڵیەكان، بەاڵم بەتەنها ئەوكاتانە 
ئەكرێت دەاللەت و ئەنجامەكانی شیبكرێتەوە كە بەشێوەیەكی 
خواستە  و  دامەزراوەییەكانی  چاالكیە  مانای  مرۆڤ  بەردەوام 
چاالككردنی  لەپێناوی  ئەوەش  بكاتەوە،  رۆشن  سیاسیەكانی 
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ئابوری جهانی، سەرمایەداریش پێویستی بەوە هەیە گروپەكان 
شوێن بەرژەوەندیە ئابورییەكانی خۆیان بكەون و لە بازاڕێكی 
ئابوری تەنهادا هەوڵی پەرتەوازەكردنی ئەم بازاڕە دەدات لەپێناو 
هاتە  بۆیە  بابەتە  ئەمە  خۆیدا«.)42(..  بەرژەوەندییەكانی 
بەرباس، چونكە هەموو نەتەوەكان لەپێناو بەرژەوەندی خۆیان 
و ئەوانی تر سیاسەتی مۆرالی و لۆكاڵی خۆیان دەكەن، هەڵبەت 
بەشێكی بۆ خۆ نواندن و خۆ سەپاندنە و بەشێكی دیكەی بۆ 
چاالككردنی ئابوری جهانییە كە بەرژەوەندی زلهێزەكانی پاڵپشتی 
خۆی پێ  دەوڵەمەند دەكات، بۆیە سەرمایەداری وەكو هێز و وەكو 
سیستم پێویستی بو گروپانە هەیە كە بەردەوامی بەو ملمالنێیە 
دەكەن و  لەگشت الیەكەوە گەرم  ئابورییەكە  بازاڕە  دەدەن و 
لەرووی  ئەوەی  هەروەك  پێدەدەن،  رەواج  جەنگ  كەرەستەی 
سیاسیە كەیشەوە بابەتی جهانگەرایی دەبێتە بابەتی سەر زاری 

تاكی نێو نەتەوەكان كە بەشێكە لە سەرخانی سەرمایە.  
ئەمانە بەشێك بوون لە مەهامە سیاسی و مەعریفییەكەی، بەاڵم 
نابەجێی  كەرەستەیەكی  وەكو  ئاكاری  كۆمەڵناسییەوە  لەرووی 
بەكارهێنانێكی  جۆرە  هەر  دژایەتی  و  رەتكردەوە  كۆمەاڵیەتی 
بە  گەشە  ئەوەی  لەبری  ئابورییشەوە  لەباری  كرد،  ئاكاری 
دیموكراسیەتی دەسەاڵت گشت بدات، بەپێچەوانەوە كولتوورێكی 
دەسەاڵتە  بەكارهێنانی  مافی  بیرۆكراسیەت  كە  كرد  جێكەوتە 
بۆ دەستەبژێری سیاسی و لەوێشەوە بەدەستاهێنانی ئابوری بێ  
شوناس كە چاودێری سیاسیش نەتوانن كەیسەكان ئاشكرا بكەن، 
چونكە ئەم بیركردنەوەیە گومانی لە عەقڵی مرۆڤ پەیدا كرد، 
بەوپێیەی مرۆڤ بۆتە رۆبۆتی تەكنۆلۆژیاو و كااڵ لە بازاڕی سیاسی 
كەرەستەیەكی  لەبەكارهێنانی  ئەمەشی  هەڵبەت  ئابوریدا،  و 
بەهێزەوە چنك كەوت، ئەویش میدیا و ماتریالی میدیایی بوو كە 
بووە هۆكارێك بۆ شێت كردنی تەواوی مرۆڤەكان لە كۆمەڵگادا 
و بڕوا هێنان بەو ئیدیالە سیاسی و ئابوری و مەعریفیەی كە 
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سیستم پشتگیری لێدەكرد، ئەویش پۆست مۆدێرنیزم ە كە تائێستا 
موناقەشە لەسەر ئەوەیە كە ئایا تەواوكەری مۆدێرنیزمە، یان 

پڕۆژەیەكی سەربەخۆیی كایەكانە.        
و  ئابوری  دەربارەی گەشەسەندنی  هاتنی سەرمایەداری  لەگەڵ 
تائێستاش  ناوەند و كەنار كە  پەیدابوونی  گەورەبوونی شار و 
قۆناخی  لەكاتی  نەریتییەكان  كۆمەڵگا  ئیدی  ماوە،  مۆدێلەكە 
پێشوەختی گۆڕانكاری پیشەسازی بوون و خۆیان دەرباز كرد و 
بوون بە دەوڵەتی ناوەند و بڕیار بەدەست، چونكە رزگاربوونی 
شۆڕشی  لە  بەڵكو  نەدەبینی،  جەماوەری  شۆڕشی  لە  خۆیان 
بیسەلمێنن  تاكو  دەكرا،  بەشانی خەڵكی هەژار  پیشەسازی كە 
دواتر لە سیستمەكەدا قەرەبوو دەكرێنەوە، هەروەكو ئەوەی لە 
رۆژئاوا بینیمان، ئەمە یەكەمین ئامانجی سیستمی سەرمایەداری 
بوو بۆ تێوەگالنی گشت نەتەوە و نەریتە جیاوازەكان بو سیاسەتە 
ئابورریەی كە لەكاتی دەوڵەتیدا خۆی دەنواند، بەاڵم بەمەشەوە 
لەو  تر  جارێكی  تاكو  و  جهانی  سیاسەتێكی  بە  بوو  نەوەستا 
دونیانبینییەوە دەوڵەتە دواكەوتووەكان وەكو چینی ژێردەست 
بمێننەوە و دەوڵەتانی دیكە وەكو ناوەند، بەمەش جارێكی تیۆرەی 
ماركسیان بەوە تاوانبار كرد كە گوایە رزگار كەر نییە بەقەد 
ئەمەش  و  نادیار  چارەنووسێكی  بۆ  دوادەخات  كۆمەڵگە  ئەوەی 

جێكەوتە بوو. 

ناسیۆنالیزم 
بیرێك بۆ بەرز راگرتنی رۆژئاوا 

زۆرێك لەو بیرمەندە رۆژئاواییانەی كەپرسی نەتەوە خوازییان 
سیاسیان  رژێمی  و  فەرهەنگ  جیاوازی  كردووە،  موناقەشە 
هێردەر  كرد،  باسمان  پێشتر  وەكو  گیركردووە،  لەقەوارەیەكدا 
و  بەزمان  گرێیداوە  و  داوە  بەنەتەوە  بەزۆری  گرینگیەكی 
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فەرهەنگەوە كە لەهێداڵینەكانی تردا باس لەزمان و نەتەوەكان 
دەكەین، بۆچوونی هێردەر وەردەگرین كە لێكچوون و جیاوازی 
قسەكردن ئەدەبیاتی زمان شڕۆڤە دەكات، هەروەها گرێیدەدات 
بەشێوەزاری رۆژئاواوە و باشوری واڵتانی ئەوروپاوە »مەسەلەی 
بەنەتەوەوە  زمان  پەیوەندی  هەروەها  نەتەوەییەكان  پێكهاتە 
كولتوورەكان  جگەلەوەی  ئەمە  نەتەوەكانەوە،  میسیۆلۆژیای 
كاریگەری زۆریان هەیە لەسەر زمان، بەتایبەتی بۆ كولتووری 
ئاسیا و ئەوروپیەكانی  بولگار و سلۆڤاكیا و واڵتانی  ئەڵمان و 
كەبیرمەندێكی   )1744  _1668( هێردەر  هەروەها  ئەوكات. 
نەتەوەخوازی ئەڵمان بوو، هەمیشە باسی لەفرە رەنگ و نەتەوە 
نەتەوەدا  لەژیانی  زمان  گرینگی    )nation culture( دەكرد، 
رژێمە  و  لەدەوڵەت  بڵندتر  متمانەیەكی  دەكردە  بەرجەستە 
نیوان  یەكسانی  جیاوازی  دەڵێ   تردا  لەشوێنێكی  سیاسیەكان 
نەتەوەكان و هەوڵی ئەوان بۆ هاتنەدی هیواكانیان باس لەدەكات 
و بەتایبەتی بااڵتربوونی نەتەوەی ئەڵمان لەوانی دیكەی زیاتر 

لەبەرچاو گرتبوو«.. )43(. 
پێوەری  هێردەر  بیركردنەوەی  ستایلی  شێوە  بەهەمان  فیختەش 
سەرەكی بۆ تێگەیشتن لەنەتەوە و بە شێوەیەكی نەژاد پەرستانە 
لەشكۆمەندی  باس  بەڕادەیەك  بەكاردەهێنێ ،  ئەڵمان  بۆ  تەنها 
ئەڵمان دەكات، تائەو جێگەیەی كە دەڵێ  » ئەڵمانەكان دەتوانن 
فریدیك  هەڵبەت  بەرن«  پێش  بەرەو  شارستانی  مەشخەڵی 
ماینك )1862_1954( پڕۆفیسۆر لەنوسینەوەی مێژوو، كتێبێكی 
دەكات  نەتەوەیی(  دەوڵەتی  و  جهانی  )نیشتیمانی  بەناونیشانی 
و  فەرانسە  و  ئامریكا  وەك  دەوڵەتانی  لەبەرامبەر  ئاڵمان  كە 
بەریتانیا بەرز رادەگرێ ». )44(. ئەم تێگەیشتنەی فریدریك ماینك 
ئاڵمان لەسەرووی  تێگەیشتنێكی تاقانە نیە لەدوای فیختە كە 
هەموو نەتەوە و پێكهاتە بەەرییەكانی سەر رووی زەمین دەناسی، 
بەڵكو ئەم فیكرەی فیختە بووە بە تیۆرێك بۆ زۆربەی بیرمەندانی 
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ئێستا  كە  بەرهەمدەهێننەوە  بیركردنەوە  هەمان  و  ئاڵمان 
لێبەرهەمهاتووە و مەترسی سەرهەڵدانەوەی  رەوتێكی سیاسی 

راسیزم و نازیزمی زیندووە كردۆتەوە. 
و  هێردەر  و  لەفیختە  هەریەك  بیركردنەوانەی  ئەم  هەڵبەت 
فریدریك ماینك بۆ ئاڵمان، ئەگەر بەشێكی بۆ ئەوە بگەڕێتەوە كە 
نەتەوە بكەنە یەكێك لەموقەومیاتی دەوڵەتی ئاڵمان، بەشەكەی 
تری بۆ ئەوە نەزعەیە دەگەڕێتەوە كە لەنێوان ئەڵمان بەریتانیا 
ئەوە  بۆ  ئەوە  بڵێم  باشتر  یان  هەبووە،  فەرانسە  و  ئامریكا  و 
بووە كە دامەزراندنی بیری نەتەوەخوازی لەالی فەرانسەییەكان 
یەكەم  فەرانسە  بیرمەندانی  ئەوان وەكو  پێوەكراوە و  شانازی 
گەالنیان  و  بەتیۆر  كردووە  ناسیۆنالیزمیان  بوونە  كەس 
پێهانداوە لەرووی فەلسەفی و فكریی سیاسیەوە، »سەرهەڵدانی 
چەندین  ژێردەستی  ئەوروپا   1789 لەساڵی  فەرانسە  شۆڕشی 
ئیمبراتۆری گەورەبوو، ئەم ئیمبڕاتۆرانە گەلێك واڵتی بچووكیان 
هەوڵیاندا  ئیمبراتۆریانە  ئەم  تێكشانی  دوای  دەستدابوو،  لەژێر 
هەرێمەكان ببەنەوە سەر دۆخی نەخشەی جاران، لەو زەمانەدا 
لەهەمووشیان گەورەتر  و  واڵتێك  لەچەند  بوو  بریتی  ئەڵمان 
ئۆرتریش بوو كە بەڕێبەر دەناسرا، دوای ئەوی )بسمارك( رێبەری 
ئەڵمان یەكێتی نێوان واڵتانی ئەڵمانی راگەیاند، وەزیری دەرەوەی 
ئەم واڵتە مانگی 1879/11 گوتی بەبێ  سوپایەكی بەهێز كەشتی 
رانی شەڕكەر، واڵتی ئێمە ناتوانێ  بەئاشتی و هێمنی بژی، بۆیە 
بەئامانجی  ئەمەش  سندان(  یان  بێ   كوتك  )یان  ئەڵمان  دەبێ  
خۆیانی  دواكەوتوویی  قەرەبووی  كە  بوو  ئەڵمان  ناسیۆنالیزمی 
و  فەرانسە  وەك  داگیركەری  واڵتانی  ریزی  چوونە  و  كردەوە 

ئینگڵستان«  )45(. 
واڵتانی  بوونی  دروست  چیرۆكی  دەكات  ناچارمان  كە  ئەوەی 
وەكو ئاڵمان بخەینە نێو ئەم باسەوە، ئەوەیە كە ئەزموونێكی 
سەختی ناسیۆنالیزمییە لەسەر وەختی خۆیدا و بووە بەستایلی 
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پراكتیكی،  هەم  و  تیۆری  لەڕووی  هەم  سیاسی  بیركردنەوەی 
چونكە هەمیشە لەژێر چەپۆكی واڵتانی داگیركەر بووە، پاشان 
كەئەم بیركردنەوەیە دەبێتە ئیدۆلۆژیایەكی سیاسی نێودەوڵەتی 
قیزەونی  نمونەیەكی  دەبێتە  ئیدی  لێبەرهەمدێت،  نازیزمی  و 

سیاسی. 
)دیستۆت كۆنت( فەیلەسوفێكی فەرانساییە و لەساڵی 1801 باس 
لە ئیدیۆلۆژیایەكان دەكات كە چۆن دەبێتە داینەمۆی دەوڵەتێكی 
ئیدیۆلۆژیا و بەو ئاراستە بەرنادات و دەڵێ » بوونی ئیدیۆلۆژیا 
نییە بەمێشكی بەشەری عاقڵدا هاتبێت، بەڵكو  شتێكی سوتفە 
ئاینەكانەوە  لەجەستەی  باڵێك  وەكو  بووە  لەدایك  لەگەڵیدا 
درووست بووە«. )46(. ئەم بۆچوونەی كۆنت كارێكی كرد كە 
قەشەكانی ئەو سەردەمەی پێ  قەڵس بێت باجەكەشی دایەوە، 
وەك ئەو بیرمەندانەی تر كەپێش فكری سەردەمی خۆیان كەوتن، 
بۆ نموونە لەسەردەمی گریكەكان سوقرات و ئەفالتون و دواتر 
دواترو  و  ئەنگڵس  و  ماركس   18 لەسەدەی  پاشان  و  دیكارت 
لەسەدەی بیست و یەك، جاك درێدا پێشبینی وەها رۆژگارێكی 

سیاسی دەكات.
)پۆڵ سویزی( بیرمەندێكی فەرانسەییە و تیۆریستێكی ماركسییە 
لەبارەی چەمكی ناسیۆنالیزمەوە كتێبێكی هەیە كە ئەو تێكەڵ 
بەفكری ماركس دەكات و باس لە یەكسانیخوازی نەتەوە دەكات 
بەتایبەتی بۆ رابەران و نەهێشتنی نابەرابەری نێوان سەركردە 
و خەڵكی عەوام و دەڵێ » هەر بزووتنەوەیەكی ناسیۆنالیستی 
سۆسیالیستییە،  بزووتنەوەیەكی  هەڵگری  خۆیدا  لەدەرووونی 
چونكە گەلێكی بااڵدەست دەبێتە چینێكی بااڵدەست و نەتەوەكەی 
دیكە ژێردەست دەكات و دەبێتە چینێكی سەردەست كە ئەمە 
خەباتی چینایەتی دەوێ ، سەركەوتنیشی هەر دەبێت بەو شێوەیە 
چەوسانەوە،  دژە  شۆڕشی  بەهۆی  خەڵك  كە  پێبێت  كۆتایی 
رابەرەكان قەبوڵ دەكەن، بەاڵم دواتر كە دەبینن ژیان بۆ بارێكی 
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دیكە دەگۆڕێت بەناچار  لەدوای سەركەوتنی شۆڕش قەبوڵیان 
خەڵك  و  لەتەوە  دوو  دەبێتە  نەتەوە  ژیانی  چونكە  ناكەن، 
و حكومەت  دەسەاڵت  پیاوانی  و  رابەران  و  دەژین  لەچینێكدا 
بردنەوەی  دەبن،  بۆرژوا  و  دەوڵەمەند  تری  بەچینێكی  سەر 
ناسیۆنالیستی  بزووتنەوەی  سەركردەكانی  لەالیەن  گرەوە  ئەم 
و  بەدەستهێنا  بزوتنەوەیە سەركەوتنی  ئەم  ئەگەر  لەوێدایە، 
لەژێر باڵی گەلە سەردەستەكان رزگاری بوو، ئەگەر نەیتوانی 
بكات،  بەرقەرار  و  دەستەبەر  كۆمەاڵیەتی  دادپەروەرییەكی 
یەكسانی  جێگەی  كەهەرگیز  ئازادیەكان  بەرقەراركردنی  نەك 
ناگرێتەوە، ئەوا بەشێوەیەك لەشێوەكان ئەو چینەی كە جڵەوی 
كۆمەڵگەی بەدەستە، دەبێتە چینی سەرمایەدار سەركوتكەر و 
دیكتاتۆر، ئیدی رابردوو و شۆڕش و بەرخودانی رۆژانی رابردوو، 
هیچ بەهایەكی نامێنێ  كە چینێكی دیكە لەدوای شۆڕش سەریهەڵدا 
و بوون بەژێردەستە، بۆیە نەتەوە لەوكاتەدا لەبری بردنەوەی 
ژیان لەژێر دەستیەوە لەالیەن گەلێكی دیكە، شۆڕشیش دەدۆڕێنێ  
كە بەرهەمەكەی جارێكی دیكە سەركەوتكردن و ستەمە بەاڵم 

بەناوێكی دیكە. 
كە  لەدەستدەدات  خۆی  ماهیەتی  لەوێدا  نەتەوەیی  دەوڵەتی 
دەوڵەت،  بە  بوونی  و  رزگاربوون  دوای  سەردەست  نەتەوەی 
بەبێ   بكات  بچووكەكان  نەتەوە  لەگەڵ  جیاوازی  هەم  ئیدی 
بكات  زاڵ  زۆرینە  نەتەوەیی  مەزهەبی  و  ئاین  هەم  یاسا، 
دەستوورەوە،  لەرێگەی  دیكە  مەزهەبەكانی  و  ئاین  بەسەر 
رابردوو  دیكەی  ئاینەكانی  و  نەتەوە  رابردووی  خەباتی  هەم 
لەبەرچاو نەگرێت و جیاوازی بخوڵقێنێ ، لێرەوە سەرمایەداری 
وەكو سیستم دەبێتە شوناسی ئەو نەتەوەیەی كە پێشتر سەر 
لەدوای  نەتەوانەی  ئەو  هەموو  بوو،  ستەملێكراو  بەدونیای 
هەرەسی سیستمی سۆڤیەتەوە كە بوون بەدەوڵەتی سەربەخۆ، 
هەمان ستایلی دەوڵەتی سەرمایەدارییان بەكارهێنا و بۆ خەڵكی 
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لەخەیاڵدانی  كە  ببینن  وێنە  ئەو  نەبوون  كە چاوەڕێ   عەوام 
رزگاربوون  و  شۆڕش  كە  دەركەوت  بەمەش  نەبوو،  ئەواندا 
لەستەمی رابردوو لەئەدەبیاتی حیزب و دەسەتەبژێری سیاسی 
كە بەقورمیشی زلهێزەكانی دونیا دژی سۆڤیەت هانرابوون بوو 
بەوەهم، بۆیە هەمو ئەو حەیااڵنەی كە هەبوو بۆ دوای سۆڤیەت 
جگە لە چیرۆكێك كەپڕبوو لە تراژیدیا، هیچی دیكەی بارنەهێنا، 
بەاڵم ئەو دەوڵەتانەی كە ئەزموونی سیاسی تەكنۆلۆیان هەیە 
بەرەو پێشەوە چوون، جوگرافیای خۆیان یەكااڵكرد بۆ هەموو 
نەتەوەكان و كولتوورەكان، ناوی دەوڵەتی نەتەوەییان گۆڕی بۆ 

دەوڵەتی فرەیی لە نەتەوە و كولتوور. 
بزووتنەوەی  دەبینین  وەختێك  دروستە  تەواو  بۆچوونە  ئەم 
كە  كورد  و  فارس  و  تورك  و  عەرەب  لەناو  چ  ناسیۆنالیستی 
لەتەكیاندا دەژی، راستیەكان دەسەلمێنێت كە لەبنەچەدا جەنگی 
نێوان گەالن، جەنگی چینە بااڵدەست و چینە ژێر دەستەكانە 
بیانووی  كە  هەیە  سیاسی  ستراتیژی  هەمان  ناسیۆنالیزمیش  و 
ئەرنست  دەكرێ   پەردەپۆش  پێ  چینایەتی  كێشەی  ناسیۆنالیزم 
سەرمایە  سەرخانی  وەكو  كولتوور  مەسەلەی  پێیوایە  گلینەر 
سەرەكیترین بابەتی ناسیونالیزمی سەرەتایی بیری ناسیونالیزمە 
بۆ نەتەوە تازەكان،  » كولتوور رێكخراو دوو تەخمی بنەمای ژیانی 
كۆمەاڵیەتین ئەوان وەك ماددەیەكی خاون كە شێوە بەهەموو 
هەیە  ئەوە  ئەگەری  دەبەخشن،  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  الیەنەكانی 
ئەم دووە بەتەواوەتی لەیەكتر سەربەخۆ نەبن، بۆ نمونە من 
وا بیر ناكەمەوە كە نوسینی گتێبێك لەبارەی ناسیونالیزم بۆمن 
دەلوا، ئەگەر نەمدەتوانی ئەم گۆرانییە ناوچەییانە كە بەرێكەوت 
حەزم لەو مۆسیقایانە بوو، ببیسم و بەیارمەتی پێكێك شەراب 
فرمێسك بڕێژم، هەڵبەت هۆگری بۆ گۆرانییە ناوچەییەكانی چیك 
باوكمی نەدەكردە ناسیونالیستێكی چیكی، چونكە لەو باوەڕەدابوو 
ناسیونالیستەكانی چیك بەدەگمەن مەعریفەی تەواویان لەبارەی 



91

سمكۆ محەمەد                                                      ناسیونالیزم لەنێوان فكر و سیاسەتدا

ریشەكانی ناسیونالیزمەوە هەیە« )47(. هەڵبەت ئەمەی گلینەر 
ئەگەر  چونكە  راستە،  نەتەوەیە،  سەرمایەی  سەرخان  دەیڵێ  
كەسێك لە ریشەی كولتووری خۆی و هونەرەكانی خۆی لەنبەمادا 
ئەگەر  ناسیونالیزم،  بە  ببێت  دەتوانێ   چۆن  نەبێت،  شارەزایی 
كوردێك نەزانی ئەو گۆرانییە لە بنەچەدا یان ئەو مۆزیكە یان 
ئەو رایەخە یان ئەو چنینەی جلوبەرگ هەر شتێك موڵكی ئەو 
نین، چۆن دەتوانێ  بەرگری بكات و ئارگومێنت بهێنێتەوە، چۆن 
دەتوانێ  مۆركی خۆی بدۆزێتەوە و وەكو كارتێك جەنگی پێبكات، 
نەتەوەیەك  هەر  و  نەتەوە  سەرمایەی  لە  سەرخانێكی  ئەمە 
كێشەی  هەیە  بیری  كێشەی  نەبێت،  سەرمایەیە  ئەم  خاوەنی 

یادەوەری هەیە كێشەی بوونی هەیە وەكو رەسەنایەتی. 
هەڵبەت موناقەشەكردنی ئەم چەمكە وەكو شتێكی ئەپستراكت 
یاخود ئەو نۆستالیژیایەی  داماڵراو لەسۆزی نەتەوەخوازی،  یان 
كەنەتەوەخوازەكان شانازی پێوەدەكەن، موناقەشەیەكی تیۆرییە 
و قسەگەلێكی زۆری لەسەر كراوە، بەاڵم لەكن ئێمە وەكو كورد 
كەمتر وەكو تیۆرەی پەڕەگرتنی فكری سیاسی نوێ  موناقەشەی 
كراوە، لەالیەكی ترەوە ئێستا باوترین قسە ئەوەیە ناسیۆنالیزم 
فكری  بەرهەمێكی  و  كراوە  باس  لەمێژوودا  چەمكەیە  ئەو 
پێوە  شانازی  ئەوروپییەكان  چۆن  هەروەك  نییە،  نوێ   سیاسی 
دەكەن، هەروەها شێوەیەكی تری هەڵەی فكری مێژوویی بەشەری 
بووە، بەاڵم راستیەكەی ئەوەیە كە پێشتر ئینترۆپۆلۆژیستەكان 
قسەیان لەسەر نەتەوەكان و نەتەوەخوازی كردووە، تەنانەت 
لەدەقە پیرۆزكراوەكانی ئاینیش هەیە، بەو مانایەی نەتەوەخوازی 
ئاینییەكەی،  بەمانا  بووە  خوداپەرستی  لەپرنسیپەكانی  یەكێك 
لەبیری  خەڵكێك  كۆمەڵە  موڵكیەتێكی  وەكو  بۆخۆی  ئەمەش 
ناوەڕاستدا،  لەرۆژهەاڵتی  ئەوەی  هەر  هەبووە،  ئینساندا 
پێشتر  كە  كردووە،  رەها  لەدەسەاڵتێكی  باسیان  سۆمەرییەكان 
میزۆپۆتامیا  لەواڵتی  باس  وەهەندێك  لەناوچەكەدا،  هەیانبووە 
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دەكەن لەوانەش میدیاكان كە كورد بەمێژووی خۆی دەزانێت، 
وەك پەیوەست كردنێك بەمێژووی هەریەك لەو نەتەوانەی كە 
لەوناوچەیەدا ژیاون، ئەمە جگە لەنەتەوەی عەرەب كە تائێستا 
لەرێگەی تێكستی ئاینیەوە برەو بە بوونی خۆیان دەدەن، هەروەها 
جگە لەچەند نەتەوەیەكی تری وەكو ئەكەدی و ساسانی و بابلی 
و ئاشوری لەم ناوچەیەدا هەبوون و دواتر لەناوچوون و نەمان، 
سۆمەرییەكان پەیوستی دەكەن بەئاینی خۆیانەوە، كلدو ئاشوریش 
ئەوەی  سەر  ببەمە  موناقەشەكە  مەبەستمە  شێوە،  بەهەمان 
ناسیۆنالیزمی كردۆتەوە  لەچەمكی  بیری  ئاینی  الیەنی  ئەوكات 
لەپراكتیكیەوە  كەوابوو  ئێستاشەوە،  بەئەوەی  لەناوچەكەدا 
نەك  كۆدەكاتەوە،  چەمكەكەدا  لەخودی  زیاتر  ئیشكالیەتەكە 

پراكتیزەكردنی بەشێكی دیكەی ناواخنی چەمكەكە.

لینین و چەمكی ناسیۆنالیزم 

سەركردەیەكی  هیچ  كە  هەڵنەگرە  حاشا  مەعلومەیەكی  ئەمە 
و  قۆناغ  بەسەر  سەرمایەداری  سەركەوتنی  لەدوای  شۆڕش 
سیستمی دەرەبەگایەتی، شەرعیەتی بە نەتەوەكان نەدا بەمافی 
چارەنووسی خۆیان بگەن و بڕیاری لەسەر بدەن جگە لە لینین، 
بۆیە لە دوای ئەوەی شۆڕشی ئۆكتوبەری ساڵی 1917 سەركەوتنی 
سۆڤیەت  و  هێنا  هەرەسی  قەیسەر  حكومەتی  و  بەدەستهینا 
دروست بوو، )فالدیمیر ئیلیچ لینین( رابەری ئینتەرناسیۆنالیزمی 
لەكێشەی  بیری  پێشوو،  سۆڤیەتی  دامەزرێنەری  و  دووهەم 
ئینتەرناسیۆنالیانە  چارەسەرێكی  وەك  كردووە  نەتەوەكان 
مافی  ئەوەبوو  ئیمپریالیزم،  و  ستەملێكراوەكان  نەتەوە  بۆ 
چارەی خۆنوسینی بەنەتەوەكان بەرەوا زانی و تیۆریزەی كرد، 
بەمەرجێك ئەم مافە نەبێتە مایەی دروستبونی ئیشكالیاتی سیاسی 
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دونیادا،  لەتەواوی  ئینتەرناسیۆنالیزم  كرێكاری  بزوتنەوەی  بۆ 
دەستەكانی  ژێر  لەنەتەوە  زۆرێك  هاوكاری  لەمڕاستاییەشدا 
مەعنەویشی  و  مادی  كەهاوكاری  جێگەیەی  تائەو  كردووە، 
ئیمپریالیزم  دەستی  لەژێر  نەتەوانەی  ئەو  بەتایبەت  كردوون، 
لەخەباتی  بەشێك  وەكو  و  ناوەڕاست  لەرۆژهەاڵتی  بوون 
لەراستیدا بەشێك لەو پشتگیرییەی كە  پێناسەكرد،  چینایەتی 
كاپیناڵیزم لە سەدەی 20 بۆ نەتەوە ژێردەستەكان هەیبوو، ئامانج 
و  ئینتەرناسیۆنالیست  و  چەپگەرایی  بزووتنەوەی  بوو  لەوە 
كریكاری و كۆمۆنیستی شكست پێبهێنێ ، نەك بەخاتری ئەوەی 
نەتەوەكان بەمافی خۆیان بگەن، چونكە هەر ئەو نەگبەتییەی 
بەسەر نەتەوە ژێردەستەكاندا هاتووە لەئەنجامی داگیركاری و 

دابڕانی نەتەوەكان بووە لە خاك و نیشتیمانی خۆیان.
سەر  گەڕایەوە  سۆسیالیزم  بزووتنەوەی  ماركس  مردنی  »دوای 
پرنسیپەكانی خۆی كە یەكسانیەكی شكڵی بۆ گەالن راگەیاند، 
و  خۆی  لەنێوان  كە  فعلییە  پاشكۆییە  پەیوەندیە  ئەو  هەموو 
ئابوری و كۆمەاڵیەتیە مەرجدارەكان هەبوو پشگوێ  خست، ئەم 
گەڕانەوەیە دەستكەوتی دیموكراسیەتی كۆمەاڵیەتی ئاڵمان بوو، 
كە دژی دوژمنكاری دەسەاڵتی دەوڵەت بوو بەسەر كەمینەكاندا 
دانیمارك  و  )پۆڵۆنیا  دەوڵەتی  دوو  هەر  یەكگرتوویی  بواری  لە 
بۆ چاكردنەوەی  ئەمە  بەاڵم  ئااللزاسیین(،  و  شازفیج  كەرتی  و 
سیاسەت دیاردەیەكی تەواو نەبوو و خاڵی بوو لە پارادۆكسێك 
دەربارەی ملمالنێ نەتەوەییەكان كە لەنێو ئاساۆی سۆسیالیزمدا 
بوو، ئەمە بەبێ  ئەوەی بزانن و پێناسەیەك بكەن كەچۆن مافی 
ئەم هەوڵەوە كە  لەدوای   ..)48( چارەی گەالن وەردەگیرێت« 
پاش مردنی ماركس بوو، ئیدی تێڕوانین بۆ مەسەلەی نەتەوەیی 
گۆڕا، بەمەش بزووتنەوەی ناسیۆنالیزم گەشەی كرد، وێنەیەكی 
رۆشنتر بۆ كەمینە نەتەوەییەكان و كێشەی نەتەوە دروست 
بوو كە بوو بە ملمالنێ لەگەڵ بۆرژوازیەتی ئەو سەردەمە و 
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دواتر دیموكراسیەتی كۆمەاڵیەتی جێگیر كرا.  
ئەگەرچی لینین كێشەی گەالنی وەكو بەشێك لەكێشەی كرێكاران 
و پڕۆلیتاریای جهان تەماشا كردووە، بەاڵم خودی بیركردنەوەكە 
بۆ ئەوە نەبووە كەدەوڵەتی نەتەوەكان بكات بەمۆدێل، بەقەد 
ناساندووە،  ئیمپریالیزم  وەكو  سەردەستەكانی  نەتەوە  ئەوەی 
مانایەی  بەو  لەسەرمایەداری،  بەشێك  وەك  ئیمپریالیزمیش 
ژێر  نەتەوەی  و  بۆرژوازیە  نەتەوەی  سەردەست،  كەنەتەوەی 
لە سەردەستەكان  خوارتر  چینێكی  واتە  پرۆلیتاریایە  دەستیش 
ئەلتەرناتیڤە  ئەم  ئیدی  نەتەوەی خواپێداو،  لێنراوە  ناویان  كە 
بووە  بەشێك  ستەملێكراو،  لەگەالنی  پاڵپشتیە  كە  سیاسیە 
ئێستاشی  و  ئەوكات  سەرمایەداری  سیستمی  لەدژایەتیكردنی 
لەم  كەڵك  نەتەوەییەكان  سیاسیە  بزوتنەوە  لەگەڵدابێت، 

بیرۆكەیە وەردەگرن. 
شیكردنەوەیەكی  نێو  خستە  ئیمپریالیزمی  چەمكی  لینین   «
بۆ  ئاماژەی  و  سەرمایەداری  پەرەسەندنی  بۆ  ماركسیانەوە 
ئەوەش كرد كە چەوساندنەوەی ناوچەكانی كەنار رەهەندێكی 
كە  لەوەش  زیاترە  و  سەرمایەداری  پەرەسەندنی  بۆ  گرینگە 
قۆناغێكی تێپەڕبێت، ئەو وای دەبینێ  سەرمایەداری پێویستی بە 
هەناردەكردنی سەرمایە هەیە بۆ ناوچە كەنارییەكان، هەروەها 
و  خاوەكان  كەرەستە  دەستبەسەردارگرتنی  بە  پێویستیشی 
بازاڕەكانی ناوچە كەنارییەكان هەیە، ئەوەبوو پێشبینی چەند 
جەنگێكی ئیمپریالیانەی كردبوو كە سەرلەنوێ  دابەشكردنێكی 
ناوچەكانی كەناری لێبكەوێتەوە، لەالیەن هێزە سەرمایەدارییە 
ناوەندە  پاشەكشەی  پێشبینی  لینین  پێشكەوتووەكانەوە، 
ئەوروپا«  لە  كردبوو  سەرمایەداری  پەرەسەندنی  رەسەنەكانی 

  .)49(
تائەوكاتیش  ژیاوە،  لینین  كەلەسەردەمی  لۆكسمبۆرگ(  )رۆزا 
شەهید  ئاڵمانەوە  ئەفسەرەكانی  لەالیەن   1919 كەلەساڵی 
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بەمافی  سەبارەت  بوو  لینین  فكری  كاریگەری  لەژێر  هەر  كرا 
نەتەوەكان، بەاڵم جیاوازیان بیركردنەوەیان هەبووە وەكو لینین 
سۆسیالیست  كرێكارانی  حیزبی  بەرنامەی  لەناوەڕۆكی  خۆی 
دیموكراسی روسی، دەڵێ  » ناوەڕۆكی هەڵەكەی رۆزا لەوێوەیە 
كە لەپێگەكانی واڵتانی زۆرلێكراوەوە سەرچاوەی گرتووە، بۆیە 
لەو  لینین  ئەوكات  الیدابوو«  نەتەوەدا  بیروڕا چەوتەكانی  لە 
بارودۆخەدا مەسەلەی نەتەوایەتی خستبووە روو، بزووتنەوەی 
لینین  دەكرد،  گەشەی  جوتیاران  تێكۆشانی  دیموكراتیانی 
لەساڵی 1918 لەكۆنگرەی پێنجەم ئاماژەی بەوەدا كە نەیتوانیوە 
مەسەلەی فیللەندا چارەسەر نەكات، كە )فیسنخافود( سەرۆكی 
بوو، هەر ئەوەی كە گوتوویەتی، لەسەرمان بوو دیموكراتیەت 
فیسنخافود  لەگەڵ  بكەین،  دەستەبەر  مافی گەالن  نەگۆڕین و 
دەستی  لەنێو  دەستمان  فللەندا  پارلەمانی  وەفدی  سەرۆكی 
یەكترنا، هەریەك لەئێمەش بیرمان لەوە دەكردەوە ئاخۆ كاممان 
كۆنەپەرست  پیاوێكی  چونكە  دەدات،  لەسێدارە  تر  ئەوی  پێش 
لەدەستی  پڕوپاگەندە  گەوەرترین چەمكی  توانیمان  بەاڵم  بوو، 
وەرگرینەوە كە دەیویست لەدژی ئێمە بەكاری بهێنێت، ئەوەبوو 
هەر لەو ساڵەدا ئەنجومەن كرێكاران و سوپای سووور دامەزرا، 
دوای ئەوەش لەئاسیای ناوەڕاست كۆماری توركستانی سۆڤیەتی 

پێكهات«. )50(. 
ئەمانە بەشێك بونە لەئەو هەواڵنەی لینین بۆ دانپێنان بەكێشەی 
گەالن، ئەلێرەوە لەدوای بانگەوازەكەی لینین بۆ بڕیاردان لەسەر 
لەسەر مافی نەتەوە لەالیەن خۆیانەوە، وەكو پرنسیپێكی سیاسی 
و مەبدەئی، بوو بە مۆدێلێكی فكری سیاسی و زۆربەی نەتەوە 
عیناوان  هەمان  لەژێر  سەردەستەكان  لەدژی  دەستەكان  ژێر 
شۆڕشیان كرد و بەشی زۆریان سەركەوتنیان بەدەستهێنا، ئەم 
شانازییە فكری و سیاسیە تائەو رادەیە وەرگیرا كە چووە نێو 

میتۆدی خوێندنی زانكۆكان و مێژووەوە.
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ئەگەرچی لینین لەبارەی نەتەوەوە بیروڕای ئەوەبوو كە دەبێت 
هەموو نەتەوەكان وەكو یەك بژین و كێشەی نەتەوە نەمێنێت 
و خۆیان بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیان بدەن، بەاڵم لە الیەكی 
ئەوروپای   « دەڵێ   و  دەزانی   بۆرژوازی  دەستكردی  بە  دیكەوە 
رابردوودا دۆزیەوە،  ماوەی سەدەی  لە  ئەم جیاوازیەی  رۆژئاوا 
شۆڕشی  بەڵێن  بە  تێكەڵ  ئاسیاش  و  رۆژهەاڵتی  ئەوروپای 
بۆرژوازی نەبوو كە لە ساڵی 1905 روسیا و ئێران و توركیا و 
چین و میسر و باڵقان و هتد لەو تێكەڵەیەدا نەبوون، كوێریش 
و  تایەفە  لەالیەن  كە  نابینێت  روداوە  زنجیرە  ئەو  بەتەنها 
بزووتنەوە نەتەوەییە بۆرژوازیە دیموكراتیەكان هەبوو، الدان 
بەالی سەرهەڵدانی دەوڵەتی سەربەخۆ و یەكگرتووش لەالیەكی 
لە  بوو  یەكێك  نەتەوەیی  ئیدیۆلۆژیای  بۆیە  بوەستێت،  ترەوە 
بەرژەوەندیەكانی بۆرژوازیەت كە بەشێوەی ئاشكرا لە مێژوودا 
دیارە، سابا ئەمە لە ئەوروپای سەرمایەداری بێت كە بەرهەمی 
موهیمە نەتەوەییەكەی لە كاتێكی دیكەدا، یان لە ئاسیا و ئەوانی 
لەسەرەتای  كە  بەرژەوەندییەی  ئەو  بینیبێت،  جیاوازەوە  تری 
سەدەدا گرینگی پێدا« )51(.. ئەوەی كە ئەم دیدگایە دەسولمێنێت 
مێژووییەكانی،  كێشە  و  نەتەوایەتی  مەسەلەی  كە  ئەوەیە 
پێكەوە  وەبەرهێنانی  گۆشەیەكەوە  لەچەند  سەرمایەداری 
دەكرد، ئەوەبوو كە كێشەكەی بۆ بەرژەوەندی سیاسی و مادی 
بوو لەگەڵ ئەو واڵتانەی لەمپەڕ بوون لەبەردەم سەرمایەداری 
ئامریكا، بۆیە كردبوونی بە گرێیەكی دەروونی سیاسی و سۆزداری 
كە  بەرگرییەی  ئەو  لەپەنای  چونكە  هتد،  و  مرۆڤ  مافی  و 
لەنەتەوە دەكرا، هەم فشاریان لەسەر ئەو دەوڵەتانە دروست 
دەكرد بۆ ئەوەی ملكەچی سیاسەتی هاوچەرخ بن، هەم لەرێگەی 
كێشەی نەتەوەییەوە قازانج بكەن و عەمبارەكانی چەكیان خاڵی 
خاكی  بە  سەر  كە  وەربگرن  سامانە  لەو  كەڵك  و  بكەنەوە 
نەتەوە خاوەن كێشەكانن، وەكو ئەوەی نەتەوەی كورد هەیبوو.  
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ماتریالییە سەرمایەیە  قەیرانە  ئەو  گەالن  دیكەی  كێشەیەكی 
بوو كە سەرمایەداری لە سەدەی 19 تاكو نیوەی یەكەمی سەدەی 
پێشكەوتنی   « ئەویش  سیاسیەوە،  لەڕووی  بوو  دەچاری   20
پەیوەندییەكانی سەرمایە و بەتایبەتیش ئاڵمان كە وایكرد بەشێك 
لە ئەشرافەكان عەقالنی بن لەگەڵ پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنانی 
بۆرژوازی، ئەو ئەشرافانە بوونە نەك جوتیارەكان، ئەوان بوون 
كە بوون بە هاوپەیمانی سروشتی بۆرژوازی، چونكە شۆڕشی 
كشتوكاڵی قورستر بوو كۆنتڕۆڵی بكات، بۆیە تەنها هەڕەشە بۆ 
بۆ سەر موڵكیەتی تایبەتی دەرەبەگایەتی، ئەمەش گەشەسەندنی 
لەنێوان  بوو  سیاسەتێك  هەروەها  بوو،  بۆرژوازی  موڵكیەتی 
پارلەمان و پاشایەتی، ئەمە ئەو نموونەیەیە كە لە تیۆرەكەی 
كامبهاوزن دا هاتووە، ئەوەیە كە باسی چاكسازی كشتوكاڵی و 
رزگاركردنی جوتیار و قەرەبوو كردنەوەی دەربەگەكانی دەكرد 
بەرامبەر قەرەبوویەك بەپارە، ئەمە یەكێك بوو لە هۆكارانەی 
كە بۆرژوازیەت لەوكاتەدا بە خزمەتی خۆی كاری پێكرد« .)52(.  
سەردەمەدا  لەو  تیۆرە  جۆرە  ئەم  سەركەوتنی  راستییەكەی 
جۆرە  ئەو  دژایەتی  ماركس  وەكو  كەسانی  كە  لەوەدابوو 
كێشەی  كە  پرۆلیتاریا  و  جوتیار  دژی  دەكرد  چاكسازییەیان 
نەتەوەی پەراوێز خستبوو بەهۆی هەلپەرستی جوتیارەكانەوە 
لەو  نەتەوەیی  كێشەی  بەرزكردنەوەی  لە  بوون  رێگر  كە 
واڵتانەی كێشەی ناسیونالیزمیان هەبوو. هەڵبەت بەشێكی ئەو 
ترسەی كە جوتیار لە شۆڕشی ناسیۆنالیستی هەیەتی، ئەوەیە 
كە ناسیۆنالیزم دەركەوتەیەكی سیستمی سەرمایەدارییە و ئەم 
لەژێر  بەرهەم  و  دەكات  سەنعەتی  بە  كشتوكاڵ  سیستمەش 
كشتوكاڵ  پێشكەوتنی  و  دەردەهێنێت  جوتیارێك  كۆنتڕۆڵی 
كەرتی  بوونی  وەكو  كۆدەكاتەوە  سەرمایەدا  و  لەسەنعەت 
تایبەت بۆ بەرهەمهێنان، نەك ئیكتیفا كردن بە بەجوگرافیایەكی 
دیاریكراو وەكو ئەوەی شۆڕش پشتگوێ   دیاریكراو و ویستێكی 
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بخات، یان النیكەم مەسەلەی نەتەوایەتی دوابخات بۆ كاتێكی 
كە  ئەوەیە  دیكەی  هۆكارەكەی  لەپێناو خزمەتی خۆیدا،  نادیار 
نەك  دەبینێ   نەتەوەیەك  لەخزمەت  زەوی  و  خاك  ناسیۆنالیزم 
دروست  جوتیار  یان  وەرزێر  سەر  بۆ  مەترسی  ئەمە  تاكێك، 
دەكات، بۆیە بەسەركەوتنی ئەو ئەم توێژە لەسەدەی رابردوودا 
مەسەلەی ناسیۆنالیزمی تائەو جێگەیە وەرگرتبوو كە خزمەت 
وەكو  دەرەبەگ  دژایەتیكردنی  نەك  دەكات  خۆی  مانەوەی  بە 

شۆڕشێك. 
ئەوەی كە مێژوو یان لەڵگەنامە نهێنیەكانی بەریتانیا دیكۆمێنت 
هەوڵیداوە  زۆر   1934 ساڵی  لە  نەمر  مەحمودی  شێخ  كراوە، 
لەنەهامەتی  باس  كە  ناردووە  لینینی  بۆ  نامەیەكەوە  لەرێگەی 
پاڵپشتیكردنی  بۆ  بن  هاوكاری  لێدەكات  داوای  و  دەكات  كورد 
دەوڵەتەكەی، بەاڵم وەكو بەپێچەوانەی ئەو تیۆرەی كە خودی 
پشتگیری  النیكەم  یان  نەتەوە،  كێشەی  چارەسەری  بۆ  لینین 
وەاڵمێكی  هیچ  گوتراوە  وەكو  ژێردەستانە،  نەتەوە  ئەو  كردنی 
ئەرێنی لەالیەن لینین نەبووە بۆ شێخ مەحمود، ئیدی لەالیەن 
بەریتانیەكانەوە شێخ مەحمود رەوانەی هیندستان دەكەن و لە 
یەكێتی  لە  رەخنەیەك  وەكو  ئەمە  دەخەنەوە،  دووری  عێراقی 
كە  دەبێتەوە  دووبارە  بەردەوام  و  گیراوە  ئەوكات  سۆڤیەتی 
مافی  باسی  ژێردەستەكانەوە  نەتەوە  لەبارەی  لینین  دەبێ   چۆن 
كە  نایات  كوردەوە  بەهانای  كەچی  دەكات،  گەالن  چارەنووسی 
بەاڵم  بووە،  دیكە  حوكمڕانەكانی  و  ئینگلیز  ستەمی  لەژێر 
لەشوێنی  مەحمود  شێخ  خودی  كە  نەكرێ   لەبیر  ئەوەش  دەبێ  
خۆی كەناوچەی بازیان بووە، ئەوەندەی وەكو شێخێك و وەكو 
موڵكدارێك و خاوەن زەوی و كشتوكاڵ و ستەمكاری وەرزێرەكان 
ناسراوە، ئەوەندە وەكو پادشایەك و وەكو پیاوی شۆڕش خۆی نمایش 
نەكردووە، باشترین سەلمێنەریش گەواهی ئەو كەسانەیە كە 
لەسەردەمی ئەودا ژیاون یان النیكەم چیرۆكی ئەو سەردەمەیان 
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بیستووە لەسەر زاری كەسانی دیكەوە، بۆیە بەشێك لە ئاغا و 
پیاوانی دیكەی وەرزێر نەكەوتنە ژێر كاریگەری شێخ مەحمود 
و پیاوەكانی، سابا بەهەر بیانوویەك بێت لەو بیانووانەی كە بۆ 

موڵكیەت هەیە.     

نەتەوە و نێونەتەوەیی 

لە  خەڵك  كۆمەڵێك  هاوبەشی  خاڵی  لە  بریتییە  كە  نەتەوە 
بارەی زمان و كولتور و جوگرافی و شێوەژیان و رەگ و ریشە 
مێژووییەكانەوە، بەاڵم لەرووی تیۆری و رەگوڕیشەوە »زاراوەی 
نەتەوە دیاردەیەكی مێژووی سیاسییە زیاتر، نەتەوە یەكینەیەكی 
گەورەی سیاسیە كە لەنێوان كولتوور و هۆشیارییەكی هاوبەشدا 
گرێبەستێك سازدەكات، پێناسەیەكی تری ئەم زاراوەیە بریتییە 
لە كۆمەڵگەیەكی هاوڕەگەز كە خاوەنی پێشینەیەكی مێژوویی 
یەكگرتوو  زمانێكی  و  هاوبەش  بەرژەوەندییەكی  و  یەكسان 

بێت« .)53(.  
جیاوازی لە نێوان داب و نەریت و هەمە چەشنی لە كولتووری 
و  بەندی  گروپ  لە  رێگە  فرەییدا،  كۆمەڵگەیەكی  لە  جیاواز 
ملمالنێی نا پەسەند و ناجۆر دەگرێت، بەاڵم وەختێك ئەم بابەتە 
بوو بە هەوڵی بە قەوارەبوونی وەكو نەتەوە و فراوان بووەوە، 
وەردەگرێت،  نەتەوە  شێوەی  لە  دیكەی  شوناسێكی  كاتە  ئەو 
بۆیە »هەستی نەتەوەیی هەقیقەتێكە نكوڵی لێناكرێت، هاوكات 
لێكرا،  نكوڵی  پێویستە دەزگاكانیش بە هێند وەریبگرن، ئەگەر 
درێژ،  تێكۆشانی  سەرچاوەی  دەبێتە  و  دەبێت  بەهێزتر  ئەوا 
ئەوكاتە هێوركردنەوەی مەحاڵە، مەگەر ئەوەی وازی لێبهێنرێت 
هێرشكردنی  مەترسی  كاتەی  ئەو  تا  بكات  مامەڵە  ئازادانە 
لێناكرێت، بەاڵم هەستی نەتەوەیی خۆی لە خۆیدا باش و پەسەند 
نییە، سنوورداركردنیشی هاوسۆزی مرۆیی كارێكی ناعەقالنی و 
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خراپە، چونكە ئەم سنوورداركردنە دەبێت بە هۆی دروستبوونی 
دووبەرەكی لە نێوان مرۆڤەكاندا«. .)54(. 

دەتوانین بڵێین نەتەوە جێگەی دەبێتەوە لەنێو بیری نێونەتەوەیی، 
ئەم تێگەیشتنە لەو تێرمە لەوێوەیە كە نەتەوە كەتاك بووەوە 
دەبێتە هۆی ناسیونالیزم، بەپێچەوانەوە ئەگەر پێكەوە بوون و 
بوو،  دروست  نەتەوەكان  یەكێتی  واتە  یەك  بەگشتێكی  بوون 
ئەوكات دەبینین نەتەوە جێگەی دەبێتەوە لەم بیرۆكەیە، ئەم 
تیۆرەكەی  لەگەڵ  هەیە  دژكاری  ئەگەرچی  فكرییە  چوارچێوە 
هەروەها  نەتەوەكان،  كێشەی  كردنی  چارەسەر  بۆ  ماركس 
دەوڵەتیش وەكو قەوارەیەك بۆ پیرۆزكردن و پاراستنی شوناسی 
زانستێكی  نەتەوەیی،  ملمالنێی  لە  دوورخستنەوەی  و  نەتەوە 
لە  جگە  نەتەوەكان  واقیعی  چارەسەركردنێكی  بۆ  نەهات  نوێ  
بۆ  توانەوەی بەردەوام كە سیاسەت  تیۆری  نێونەتەوەیی،  بیری 
دەوڵەتی دیاركردووە، هەروەها وەزیفەیەكی شكڵی داوە بە دەزگا 
سیاسیەكان، ئەمە لە ئەدەبیاتی تایبەتی دەوڵەت نە سنووری بۆ 
دیاریكراوە و نە راگەیانراوە، بۆیە وەزعی سیاسەتی نەتەوەیی 
لەشوێنێكدا وەها تێكەڵكێشی شۆڕشە نێونەتەوەییەكان كردووە 
كە  ئەوەی  هەروەك  ببینینەوە،  تێدا  كەموكوڕی  نەتوانین  كە 
و  دەكرێت  ژێردەست  نەتەوەی  لەپێناو  شۆڕش  عینوانە  بەو 
ئەو  زەرورەتی  ئەمە  رادەكێشێ ،  خۆیدا  بەالی  سیاسیش  سۆزی 
جەوهەرەیە كە بیری نێونەتەوەیی دەپارێزێ  و لەتێگەیشتنێكی 
خزاندوویەتیە  كە  ئەوەش  دەكاتەوە، سەرباری  كۆی  ئینسانیدا 
بێ  دیكەی خاوەنداری كەسایەتی و شوناس و  نەتەوەكانی  نێو 
یان  سوید  لە  ئەوەی  وەكو  كە  دەستوور  لەچوارچێوەی  كێشە 
رۆژئاوا هەیە، یان خاوەن دەوەڵەتن و لەگەڵ بۆرژوازیدا كۆكن 
پێكەوەبژین، ژیانێكی مۆدێرنێان خوڵقاندووە كە نزیك نەبنەوە 
لەتێكدانی بارودۆخەكە لەژێر عینوانی نەتەوەی بێماف و بەناوی 

نێونەتەوەییەوە بچنە ملمالنێوە. 
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كە  ئەوەی  ماركسەوە  لەالیەن  هیگڵ  مەنزومەكەی  »راگرتنی 
یەكەم  هۆكاری  هۆكاربوو،  زنجیرەیەك  بە  كرد،  پێشكەشی 
بە  دەیكرد  و  دەكرد  سەركردایەتی  بۆرژوازی  كە  ئەوەبوو 
بازاڕێكی سیاسی كە نەتەوە دەبێت ببێت بە دەوڵەت، ئەمەش 
تاك الیەنەیە و  گرێدراوی بەهای پەیوەندیە هۆكارییەكانە كە 
ئێمە  ناڕەزایەتی  خرا،  پشتگوێ   نەتەوەدا  و  بۆرژوازی  لەنێوان 
كە پشتگوێ  خستنی ئەو تیۆرە بوو كە رەنگبێت وەكو واقیعێك 
ئاراستەیەكی پێچەوانە وەربگرێت، بەوپێیەی كە وەاڵمی نەتەوە 
بۆ دەوڵەت بۆ پەیوەندیە ئابوری و كۆمەاڵیەتیەكانە كە دەكەوێتە 
بوارێكەوە كە پێش خۆیەتی، هەروەها ئینكاریكردنی هەر جۆرە 
خۆی،  پەنا  دیكەی  نەتەوەكانی  لەنێو  رێژەیی  سەربەخۆییەكی 
ئەمەش كارێك دەكات كە نەتەوە بەرەو دەوڵەت بڕوات لەنێو 
كۆمەڵگەی بۆرژوازی كە كۆمەڵگەیەكی پێشكەوتووە دەمرێت، 

یان دەتوێتەوە لەنێو سیستمی بۆرژوازی«. )55(. 
سەربەخۆ،  فكرێكی  وەكو  ماركس  خودی  نەك  ماركسیەت 
ئەوان واتە ماركسیەكان پێیانوایە نەتەوە وەكو سەرەنجامێكی 
نەهێشتنی  بەرەو  نێونەتەوەییە  تەجاوزی  كە  ئۆتۆماتیكی 
كۆمەڵگەی چینایەتی دەچێت كە ئەمە رەفتارێكی مێژویی دیارە، 
لەشوێنێكدا  نەتەوە،  سەرخانی  بونیاتنانی  گەڕانەوەی  چونكە 
لەژێر  كە  كۆمەڵگەیە  تێكدانی  دیكەدا  لەشوێنێكی  و  مافە 
دروشمی نوێدا پێكەوەدەژین، بەپێچەوانەوە كە تیۆرە كۆنەكە 
برەوی پێدرا، كەواتە بیرۆكەكە بەشێكی بۆ هێشتنەوەی بەهای 
موڵكیەتی تایبەتە كە بەشێك لەنەتەوەخوازەكان گرەوی لەسەر 
دەكەن، بەشەكەی دیكەی وەكو شێوەیەك لە شۆڕشی بنەماڵەیە 
هەردوو  حاڵەتدا  لەهەردوو  دەكەن،  تەماشای  نابەرابەری  و 
سیاسەتێك  بۆ  كردووە  ئیستغالل  نەتەوەكانیان  تێگەیشتنەكە 

كە ملمالنێی نێودەوڵەتی بەرهەمی هێناوە. 
بە  كۆمەكی  لەالیەكەوە  نێونەتەوەیی،  واتە  چەمكە  ئەم 
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لەو  كوشندەی  گورزێكی  ترەوە  لەالیەكی  كردووە،  ناسیونالیزم 
كێشەكەیان  ئێستاش  تا  و  ستەمیانلێكراوە  كە  داوە  نەتەوانە 
لەئاستی نێودەوڵەتیدا بەهەڵواسراوی ماوەتەوە و بووە بە بازاڕێكی 
بەنرخ بۆ سەرمایەداری، هەروەك چۆن جگە لە كورد، كێشەی 
مەسەلەی  و  ماوە  رۆژئاوایی  بیابانی  لە  ئەمازیغ  و  فەڵەستین 
ئیسپانیا  لەنێوان  تارق  تەنگی  و  قرم  و  كشمیر  و  كەتەلۆنیا 
مەحفەلی  هێشتا  التین  ئامریكای  لە  بەشەێك  و  مەغریب  و 
باسی  ناكەن  جورئەت  یەكگرتووەكان  نەتەوە  و  نێونەتەوەیی 

بكەن.  

ناسیۆنالیزمی دەوڵەتی

بۆ  ئیدی  فكری،  تێزی  بە  بوو  ناسیونالیزم  كە  رۆژئاوا  لە 
مۆدێلی  بوو،  پەیدا  مۆدێل  دوو  دەوڵەتەكان  بێ  نەتەوەخوازە 
یەكەم ئیتنۆ كولتووری و مۆدێلی دووەم دەوڵەتی بوو، نەتەوەی 
بێت،  سیاسی  هاوكێشەی  بەرهەمی  پێدەچێ   كە  سیاسی 
دەوڵەتی  لەگەڵ  مێژوو  بەدرێژایی  كە  نەتەوانەی  ئەو  وەكو 
نێودەوڵەتی  سیاسەتی  ئاراستەی  بە  ئێستا  بوونە،  سەنتەریدا 
ئەوانەن  دەكەن،  ماف  داوای  تەڵەبیدا  دەوڵەت  عینوانی  لەژێر 
مێژوو  بەدرێژایی  كە  ئەوانەشن  دەكەن،  سیاسی  گەمەی  كە 
ئابوری و  بۆ فراوان بوونی ستراتیژیی  بوون بە كەرەستەیەك 
نێودەوڵەتی و گەشەی  ملمالنێی  یەكالیی كردنەوەی  سیاسی و 

سەرمایەداری پۆست مۆدێرنیزم.
ئێمە لێرەدا بەهەموو پێودانگەكانی ئەم زاراوەیەوە باس لەدوو 
مۆدێلی نەتەوە دەكەین كە ناسیۆنالیستیانە شۆڕشی چەكداری 
یان سیاسی یان رۆشنبیری و فەرهەنگی دەكەن، مۆدیلی یەكەم 
نەتەوەی سیاسی پێشتر و لەبەشەكانی پێشتر بەدرێژیی باسمان 
لێوەكرد و بیانوو و پاساوی ماتریالیمان بەدەستەوە داوە، بۆئەم 
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مۆدێلەش كە نەتەوەی كولتوورییە، وەكو مۆدێلی دووەم كەئەو 
نەتەوانە دەگرێتەوە كولتووریان هەیە و بەدەنگی بەرز دەوڵەت 
مەتڵەب نین، ئەو مۆدێلەیە كە لەگەڵ نەتەوەكانی دیكەی نێو 
كە  مەرجێكە  لەسەر  بوونیان  بەدەوڵەت  حەزی  قەوارەكە 
بەمیراتی كولتوور و زمانەوە لەسەر خاكێك دەژین، » لە حاڵەتی 
هاوبەش  دەوڵەتی  بە  حەزكردن  دەشێت  كولتووریدا  نەتەوەی 
هەبێت، بەاڵم یەكبوونی سیاسی لەم چەمكەی نەتەوەدا مەرج 
نییە، یەكبوون لەمیراتی كولتوور و زمان، لەپەیوەست بوون بۆ 
خاك و نیشتیمانی هاوبەشدایە، لە ئاین و ئەفسانە و كولتوور و 
داب و نەریتی مێژوویی دایە، ئەم شێوە یەكبوونە، الی نەتەوە 
كولتووریەكانە، دەبێت خاڵی دەستپێكی سەربەخۆیی و مەرجی 
خۆ سەلماندنی سیاسی، لە فۆڕمێكی سادەدا. نەتەوە پێش دەوڵەت 

دەكەوێت«. )56(.. . 
بیگەینێ ،  گواستنەوەوە  لە  دەتوانین  كە  گشتیتر  »رێسایەكی 
لەرێگەی  تەنیا  زۆرجار  نوێ   ناوەڕۆكێكی  داهێنانی  كە  ئەوەیە 
گەڕانەوەیەكی وەهمییەوە دەڕخسێت بۆ هەقیقەتێكی سەرەتایی، 
لۆسەر(  )مارتن  پرۆتستانیزم، كە  بۆ مەسەلەی  بگەڕێینەوە  با 
خستەگەڕ  مەسیحییەتدا  مێژووی  لە  شۆڕشی  گەورەترین 
هەقیقەتێكی  بەتەواوەتی  خەریكە  وابوو  پێی  لەكاتێكدا 
مێژوویی دەردەهێنرێت، كە گەندەڵی كاسۆلیكەكان بۆ چەندین 
زیندووكردنەوەی  بە  سەبارەت  ئەمە  دایانپۆشیبوو،  سەدە 
نەتەوەییش هەر راستە، كاتێك گروپێكی ئەتنی خۆی لە شێوەی 
دامەزراندنە  ئەم  زۆرجار  دادەمەزرێنێت،  دەوڵەتێكینەتەوەییدا 
بیركراوەكان  لە  و  دێرین  ئەتنیكە  ریشەی  بۆ  گەڕانەوە  وەك 
دەدەنە قەڵەم، ئەوەی كە سەرنجیان ناچێتە سەری، ئەوەیە كە 
ئەم گەڕانەوەیە دامەزرێنەری خودی ئەو شتەیە كە دەیانەوێت 
بۆ نەریت نەریتێكی  بۆی بگەڕێنەوە، ئەوانە خودی گەڕانەوە 
تر دادەهێنن، وەك ئەوەی مێژوونوسان دەیزانن، تەنوورە پیاوانە 
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ماوەی  لە  ئەمڕۆییەكەی  شێوازە  و  بە شكڵ  سكۆتلەندییەكان 
باسی  ژیژاك  تێبینیەی  ئەم   ..)57( داهێنران«.  نۆزدەدا  سەدەی 
دەكات، جارێكی دیكەیە لە دروست كردنی نەریتێك كە ئەتنیك 
و  دایدەهێنێت  ناسیونالیزمەوە  رێگەی  لە  نەتەوەیەك  یان 
و  ئاینزایەكە  و  ئایین  چ  لە  كە  دەكرێت  بیری  لە  دیكە  ئەوی 
لە چ نەتەوەیەكە و چۆن دەتوانێ  لەو داهێنانە نەریتگەراییە 
بەشداربێت یان قبوڵی بێت و بوونی خۆشی ببینێ، لەراستیدا 
ئەمەیە كێشەی نەتەوە بێ  خاك و بێ  دەوڵەتەكان كە درەنگ 
بەجێی  شەمەندەفێرەی  بەو  بگەن  زوو  دەیانهەوێ   و  هاتوون 
و  ئاین  حیسابی  لەسەر  و  بكەن  پەلە  دەیانەوێ   و  هێشتوون 

نەتەوەكانی تر بگەن بە وێستگەیەكی نوێ .
خەڵكن،  بزووێنەری  كە  تایبەت  چینێكی  واتە  )گاتەگۆری( 
لەكۆمەڵگە فرە ئیتنیكیەكان شێوازی جۆراوجۆریان هەیە، چونكە 
پێكهاتەیەكن خاوەنی زیاتر لە كولتوورێك و زمانێك كە بەكۆمەڵ 
رازین پێكەوە بژین، » یەكەم شێواز كە رەنگە سەرەتاییترین 
قۆناغی مێژووی تۆماركراو بێت، بریتییە لە )گاتەگۆری ئیتنی( 
دانیشتوانێك كە خاوەنی ناوێكی بە كۆمەڵن و لەیەكێك یان زیاتری 
پێكهێنەرە كولتوورییەكاندا هاوبەشن، ئەوانیش بریتین لەزمان و 
نەریت كە لە خەڵكی تر جیایان دەكاتەوە و لەو بڕوایەدان یان 
لە دیدی خەڵكی ترەوە پەیوەستی خاكێكی دیاریكراون، هەچەندە 
ئەمە لەوانەیە ناجێگیر و لەگۆڕاندا بێت، ئەم گاتەگۆرییانە لە 
لەنێو  گاتگۆرییە  ئەم   ..)58( دەبینرێن«.  )ئیتنی(  وەك  دەرەوە 
هەموو نەتەوەكاندا هەبووە و هەیە، ئێستاش بەتایبەتی لەنێو 
بە  خەڵكن  بزووێنەری  هەم  گروپێك  دەستەكان  ژێر  نەتەوە 
بەبەرژوەندی  و  گەرەكیانە  خۆیان  كە  سیاسەتێك  ئاراستەی 
ئەوان  كە  دەریدەخەن  وەهاش  هەروەها  دەبێت،  تەواو  خۆیان 
پێچەوانەكەی  لەحاڵێكدا  مەبەستە  لەال  گشتیان  بەرژەوەندی 
راستە، چونكە بەكارهێنانی كۆمەڵگە بەناوی ناسیونالیزم و هەر 
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گشت  بەرژەوەندی  و  خزمەت  بۆ  بەرلەوەی  دیكە،  چەمكێكی 
بێت، بۆ بەرژەوەندی ئەو گاتەگۆرییە دەبێت.   

ئەو  لەالی  نەتەوە،  موڵكی  وەكو  جوگرافیادا  بەشوێن  گەڕان 
و  نییە  دەوڵەتیان  كە  سایكۆلۆژی  گرێكوێرەی  بۆتە  نەتەوانە 
و  دەكرێت  لەگەڵ  هاواڵتیان  مامەڵەی  دووهەم  نەتەوەی  وەكو 
بەهۆی  هەر  هەیە،  رەوایان  داواكاریی  هۆیەوە  بەو  ئەوانیش 
هەڵگرتنی ئەو شوناسەی هەیانە بەناوی واڵت یان نەتەوەیەكی 
لەو  یەكێك  سیاسیە،  دیكەی  عینوانێكی  لەژێر  یان  دیكەوەیە، 
تەڵەبی  بە خاوەن  دەكات  نەتەوەی ستەمدیدە  هۆكارانەیە كە 
كولتوورە  زمان و  دیكە مەسەلەی جیاوازی  بەشێكی  دەوڵەت، 
كە ئەمە مۆدێلی یەكەمە و پێشتریش لە رۆژئاوا ئەم كێشەیە و 
گرێكوێرەیە لە مەجەڕستان )هەنگاریا( درێژەی كێشا. هەڵبەت 
ئەم داواكارییە تەنها بۆ پاراستن نییە لە شوناس و خود، بەڵكو 
لەگەڵ سەرهەڵدانی مۆدێرنیزمەوە بوو بە مۆدێل، بەاڵم دەبێت 
ئەوەش بگوترێت كە بەبێ  هەلومەرجی سیاسی و گونجاو ئەم 
جۆرە نەتەوەخوازییە سەرهەڵنادات، چونكە ناوەڕۆك و ئامانج 
ناپێكێت ئەگەر پڕۆسەكە زەمینە بۆ مەسەلەی ئیلیتیك، واتە 
بەهێز  كارتێكی  نەبێتە  و  نەكات  خۆش  نەتەوەكە  كەسایەتی 
لە  نەتەوەیی  بوونی  زیندووكرندنەوەی  و  دروستكردن  بۆ 

سەربەخۆیی جوگرافیادا.
كولتووری  گرفتی  تەنها  كە  نەتەوانەش  ئەو  لەالی  هەڵبەت 
كەمینەیی  بە ستەمی  كە هەست  وەختێكە  هەیە،  زمانیان  و 
دەكەن بەتایبەت لەرێگەی گوتاری زاڵی ئایینی و نەتەوەییەوە، 
وەكو كلدو ئاشورییەكانی كوردستان، ئەمە بەشێكی سەنعەتی 
سەرمایەداری هاوچەرخە كە خەریكە پارچە پارچەكردنە لە 
پارچەیی و یەكبوونی گشتەوە  لەیەك  رووی جوگرافیەوە كە 
و  رەسەنایەتی  گەیشتە  كار  كە  بەتایبەتی  وەرناگرێت،  كەڵك 
بنەچە و مێژوو و موڵكداری بۆ  نەتەوە و كولتوورێكی كۆنتر 
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لەوەی دیكە، هەروەك ئەوەی لە كەنەدا هەمان نموونە دوبارە 
دەبێتەوە و لە ئێرالندا و لە ئێرانیش كە لەنێو هەموو نەتەوە و 
كولتوورە جیاوازەكانی دیكە كە هاوبەشن لە مێژوی دروستكردن 
و پاراستنی واڵتەكە، كەچی تەنها ناوی نەتەوەی فارس لەبەرچاوە 
و بەو پێناسەیە شوناسی وەرگرتووە، ئەمە دیسان لە لوبنانیش 
هەیە كە ماڕۆنی و دروز هەیە، كەچی بەناوی دەوڵەتی عەرەبی 
شوناسی وەرگرتووە، دیسان لە مەغریب و جەزائیر و تونس كە 
ئەمازیغی هەن، مەبەستم هەمان وەزعیەتی نەتەوەیی و سیاسی 
هەن،  رەسەن  نەتەوەی  وەكو  ئەمازیغی  و  بەربەر  كە  هەیە 
كەچی عینوانی دەوڵەت بە شوناسی عەرەبی هاتووە كە ئەمە 
لێكۆلەری سیاسی و  لێرەدات بۆ چاودێری سیاسی و  ناهەقییە، 
كۆمەڵناسی دەردەكەوێ  كە دژە ناسیونالیزم و ناسیونالیزم چۆن 

پێكەوە دەبن و لەهەمان كاتیشدا ملمالنێی یەكتر دەكەن.

چەمكە فكریەكان و نەتەوەی ژێردەست  

ژێردەستەی  مێژوو،  كەبەدرێژایی  نەتەوانەی  ئەو  زۆربەی 
جەنگە  لەئەنجامی  یان  بوون  تۆتالیتارەكان  سیستمە 
نەبووە،  سەربەخۆیان  سەرمایەی  چەپێنراون  جهانیەكانەوە 
بۆیە نەبونەتە خاوەن چەمكو سەرخانی فكری خۆیان، چونكە 
خاوەن ژێرخانی ئابووری خۆیان نەبوونەو ئیمپریالیزمی جهانی 
كەڵكی لێوەرگرتووە، زۆر بەدەگمەن كۆمەڵگەیەكی وەك هیندی 
ئەوەی  هەروەك  بپارێزن،  خۆیان  كولتووری  توانیویانە  وچینی 
بودایان  كۆنفۆشیۆسو  وەك  كەسێكی  گاندی  وەك  بیرمەندێكی 
هەیە، یان دەوڵەت و كۆمەڵگەیەكی وەك ئێران ماوەتەوە وەك 
و  لەسەهرەوەردی  كە  بەرهەمهێناوە  چەمكی  هەندێ  خۆیو 
بەسیستمی  داوە  گرنگیان  ئەوەی  یان  كۆدەكرێتەوە،  شیرازیدا 
و  نەتەوەیی  قەوارەیەكی  بەاڵم  خۆیان،  فەرهەنگی  و  سیاسی 
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جوگرافیایەكی وەك كوردستان كە یەكێك لەو رووبەرە ئابڵۆقە 
زمانێكی  و  سیستم  و  دەوڵەت  چەند  لەچوارچێوەی  دراوانەیە 
خەبات  و  بەكۆشش  هەرێمێكە  ئەویش  خۆی،  لەزمانی  جیاواز 
پاڵپشتی  كە  جهانی  لەئەنجامی جەنگی  نەك  هاتووە،  بەدەست 
كرابێت لەالیەن دەوڵەتێكی زلهێزەوە، بۆیە نەیتوانیوە مێژووی 
هەر  وەك  مێژووەوە  نێو  بچێتە  و  بنووسێتەوە  كولتوری خۆی 
كۆمەڵگەیەكی تر، بەو مانایەی ئەگەر ئەوەی ئێستاش پاڵپشتی 
دەكرێت لەالیەن هێزە نێودەوڵەتیەكانەوە، ئەوا بەقەد ئەو كاتە 
نیشتیمانی  وەك  دەوڵەتانی  جهانیەكان  جەنگە  كە  نیە  هێزی 
گوێ  پشت  كوردیان  بەپێچەوانەوە  كرد،  دروست  عەرەبیان 

خست. 
سیستم: بەو یاسا و رێسا دەوڵەتییە دەگوترێت كە بۆ قەوارەیەك 
سەرەكی  ئاینی  و  كولتوور  و  دەستوور  بەپێی  دەوڵەتێك  بۆ  و 
دەوڵەتەكە دانرابێت، لەهەندێك شوێنیشدا سیستم واتە نەزمێكی 
كاركردن بەپێی مەرجە بنەڕەتییەكان، بەاڵم لەڕووی ئەخالقی 
كە  ئیتلیزاماتەی  لەو  بوونە  پەیوەست  و  رێزگرتن  سیاسیەوە 
لە دەستووردا دانراوە بەپێی ئەرك و ماف بۆ هاواڵتیان، پاشان 
ئەم سیستمە رۆدەچێتە نێو ژیانی سیاسی و كارگێڕی و بۆ نێو 

فەرهەنگ و تەواوی كایەكان. 
و  كردووە  باسمان  دیكەدا  لەبەشەكانی  پێشتر  ناسیونالیزم: 
كاركردن  و  نەتەوەخوازی  لە  بریتییە  كە  كردووە  پێناسەمان 
بۆ بەرزراگرتنی بەهای نەتەوە حیزبیەت لەهەموو كایەكاندا و 
بەتایبەتی فەرهەنگ و كولتوور و سیاسەت بەرامبەر بە ئەویتر 
تا رادەیی نەگەیشتن بە راسیزم و شۆڤێنیەت، چونكە ناسیونالیزم 
تاكو  كاركردنە بۆ كۆكردنەوەی نەتەوە هەر لەباری مێژووەوە 

دەگاتە پەروەردە و راگرتنی ئەمنیەتی نەتەوەیی.  
قەوارەیەكی  و  دەوڵەت  هەر  بۆ  سیستمێكە  پارلەمانتاریزم: 
مەرجەعی  پارلەمان  كە  دێت  دەسەاڵتە  ئەو  بەواتای  سیاسی، 
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بۆ  سیاسی  چارەنووسێكی  لەهەر  بڕیاردان  بۆ  یە  سەرەكی 
الگیری  سەرۆكایەتییە  ئەو  بكات  قبوڵ  ئەوەی  بەبێ   دەوڵەت، 
دەنگی زۆرینە  بۆ هەر حیزبێكی سەركەوتوو و خاوەن  بكات 
ئاینی و مەزهەبی و  و پەراوێزخستنی كەمینەی نەتەوەیی و 
ئەو  پارلەمانتاریزم،  تریشەوە  لەروویەكی  پارلەمان،  نێو  هتد 
مانایەی هەیە كە نەتەوە یان قەوارە سیاسیەكە بڕوای تەواوی 
بەوە هەبێت كە هەر چوار ساڵێك هەڵبژاردن بكرێت و خەڵك 
رابێت لەسەر ئەوەی دەسەاڵتە بااڵكەی پارلەمان و دەزگاكەش 
بزانێ  كە نوێنەری خەڵكە و بڕیار لەبەرژەوەندی چینە بااڵكانی 
سیاسیەت و ئابوری نەدەن و هەژار و هاواڵتی پشتگوێ  نەخەن.  
دیموكراسی: ئەم چەمكەیە كە پێش 350 ساڵ بەر لەمەسیح 
پێغەمبەری كریستیانی لەیۆنانی كۆن بەرهەمهاتووە، دواتر دوو 
قۆناغی دیكەی بڕیوە و هەر نەگەیشتووە بە پێناسە رەسەنەكەی 
سیستمی  بە  بوو  كە  بوو  سەرمایەداری  یەكەم  قۆناغی  خۆی، 
سیاسی و پارلەمانتاری حیزبی و خاوەن دەسەاڵتەكانی بەرهەمهێنا، 
قۆناغی دوای ئەوە كە هەزارەی سێهەم هات قۆناغێكی تر بوو 
كە بووە سیستمی ئابوری و هاوكێشە سیاسیەكانی بااڵنس كرد 
و شەرعیەتی بە داگیركاری نوێدا كە هەر دەوڵەتێك گەرەكیان 
هەرگیز  بەاڵم  خۆیانەوە،  خزمەت  بخەنە  سامانەكەی  بێت 
پێناسە راستەقینەكەی خۆی كە  چەمكەكە نەبوو بە خاوەنی 

دەسەاڵتی خەڵكە. 
سەرمایەداری  بەرهەمهاتووی  كە  چەمكەیە  ئەو  حیزبیەت: 
مۆدێرنە و مانای رزگار كردنی تاك بووە لە عەشیرەت و بنەماڵە و 
خێڵ و بەرهەمهێنانی ئازادییەك بۆ هەموو تاك و بۆ كۆمەڵگەش، 
كە خەڵك  كۆمەڵگە  نێو  هیچنایەوە  بەهاغیەی  ئەو  حیزبیەت 
كۆمەاڵیەتیش  فەزای  حیزب  فكر  چونكە  بكاتەوە  فكر  لە  بیر 
ئەمە  بكات،  فكر دروست  ئەوەی حیزب  نەك  دەكات،  دروست 
تێگەیشتنێكی نوێیە بۆ حیزبیەت،  وەكو ئەوەی كە چەمكەكانی 
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دیكەش نوێن بۆ كورد، چونكە بەرهەمهاتووی كولتووری كوردی 
نین و ئاشنا نین نەك بە تێگەیشتنەكە، بەڵكو ناتوانن پراكتیكیشی 
بكەن، هەروەك ئەوەی كە دەبینین لەنێو فەزای سیاسیدا چۆن 

شكستیان هێناوە.
دیكەی سیاسی  لەم چەمكانە چەندین چەمكی  هەڵبەت جگە 
بەبێ   بەاڵم  كوردییەوە،  سیاسی  فەرهەنگی  دونیای  نێو  هاتۆتە 
ئەوەی لە رەگوڕیشەوە شارەزایی هەبێت خۆی پراكتیك دەكات 
بەپێی چەمكەكە، باشترین نمونەش چەمكی كۆمەڵگەی مەدەنی 
و میدیایە كە هەردوو كایەكە نزیكن لەیەكتر، بەاڵم گورزێكی 
كوشندەیان لە كورد داوە و ریگەیان نەداوە هۆشیاری بەدەست 
بهێنێ، بۆیە لێرەوە تێدەگەین كە كورد كێشەی سەرەكی ئەوەیە 
كە هۆشیاری سیاسی و فەرهەنگیشی نییە، بۆیە كە فكرێك دێت 
بەبێ  ئەوەی خوێندنەوەی بۆ بكات لەبارەی ئەوەی ئایا بەكەڵكی 
ئەوەدێت لەگەڵ فەرهەنگەكەی بگونجێت، خێرا كاری پێدەكات 

و دواتریش شكست دەهێنێت.  
بۆیە كورد تازە دارەدارەی مومارسەكردنی فەرهەنگ و ئەزمونی 
نێو  دەچێتە  خەریكە  و  دەكات  راستەقینە  دیموكراسیەتی 
لەدونیادا  زۆر  تاڕادەیەكی  نا  ئەگەر  سیاسیەوە،  هاوكێشەی 
زمانی  قەوارەیەك كە  نە وەك  و  نەتەوەیی  فەرهەنگی  نەوەك 
زۆری  كاریگەرییەكی  ئەمەش  نەناسراوە،  هەیە  خۆی  تایبەتی 
مەحفەلی  لەنێو  نەبێتەوە  جێگەی  ئەوەی  سەر  كردۆتە 
هاوكیشەی  نێو  لە  كە  ئەوەنەبی  تەنها  فكری،  و  رۆشنبیری 
ئەوەدەكات  هەڵپەی  كە  هەرئەوەی  لەناوچەكەدا،  سیاسیدایە 
رۆشنبیری خۆی بگەێنیتە دونیا لەبوراەكانی هونەرو سینەماو 
ئەدەب، بەاڵم لەپەراوێزی ئەو چەمكە فكریانەیە كە لەرۆژئاوا 
مومارەسە كراوەو خەریكە ئەلتەرناتیڤی نوێ دەدۆزرێتەوە، بۆیە 
كۆمەڵگەی  شیتەڵكاری  نییە  ئاسان  سۆسیۆلۆژییەوە  لەرووی 
لەسەر  پراكتیكی  فكریانە  چەمكە  ئەو  بەپێی  بكەین  كوردی 
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بكەین كە لەپێشەكی باسەكەماندا ناویان ریزكراوە، نزیكترین 
رەخنەگرتن  پرۆژەی  رەخنەو  سیستمی  كە  ئەوەیە  نمونەش 
رەخنەگرتن  بۆیە  هەیە،  غیابی  كوردیدا  رۆشنبیری  لەدونیای 
كورد  كۆمەاڵیەتیەكانی  پەیوەندیە  و  كۆمەاڵیەتی  لەسیستمی 
ئەو  ئەمە  كوردی،  لەرۆشنبیری  گرتن  لەرەخنە  قورسترە 
لەرادەبەدەری  توانایەكی  و  جورئەت  كە  گەورەیەیە  مەعزەلە 
ئاسایی  لەال  رەخنەگرتنی  بكەین  بەكۆمەڵگە  قەناعەت  دەوێ 
ببێتەوە، هەتا ئەو پرۆژەیەش جێگیر نەبێت و لێبوردەیی نەبێتە 
دەمێنێتەوەو  خۆی  لەجێگەی  بوارەكاندا  لەهەموو  كولتوور، 
بەاڵم  بوەستێت،  تر  لەشوێنێكی  تەكنۆلۆژی  هەڵدانی  گەشەو 
ئەگەر بڵێین هەوڵی جدی نییە بۆ ئەم مەبەستەو بەرهەمەێنانی 
چەمكی فكری و ئاڵوگۆڕی كولتووری، ئەوا غەدرێك دەكەین لەم 
هەموو  ئەو  ناتوانێ  و  هەژارانەیە  هەوڵێكی  بەاڵم  قەوارەیە، 

فرسەخە ببڕێ كە شەمەندەفەری پێشكەوتن جێیهێشتووە.  
ئەوەش كەبەشێكی گەورە لەپانتایی سیاسی داگیر دەكات، لەرووی 
سۆسیۆلۆژیەوە كۆمەڵگەی كوردی لەسەدەكانی پێشووەوە حیزبی 
سیاسی  مومارەسەی  و  وەرگرتووە  سیاسی  ئەلتەرناتیڤی  وەك 
زۆری  بەشیكی  كە  بووبێت  ستایلێك  بەهەر  سابا  پێكردووە، 
شۆڕشگێڕی بووە، بەاڵم لەبەر ئەوەی نەتەوەی ژێردەست بووە 
كەمتر كەڵكی لەو فەزا سیاسیە وەرگرتووە كە لەنێو هاوكیشە 
گۆڕانی  بۆنمونە  پێكراوە،  كاری  نیودەوڵەتیەكان  سیاسییە 
چارەنووسی كورد لەپەیمانی سیڤەرەوە بۆ پەیمانی لۆزان، بەبێ 
ئەوەی هیچ پاڵپشتێكی نێودەوڵەتی هەبێ، بەپێچەوانەوە كودەتای 
لەسەر كراوە، بەاڵم سەرەنجام دەستبەرداری سیاسەت تاكرەوی 

نەبووە.
هەڵبژاردندا  لەپرۆسەی  بەشداریكردن  و  دەنگدان  هەژاری 
لەرووی سۆسیۆلۆژیای سیاسیەوە، هەژاری بیركردنەوەی خەڵكە 
لەچۆنیەتی و چەندایەتی هەڵبژاردنی حیزب و لیستەكان، ئەو 
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بچن  ئامادەن  خەڵك  كە  نییە  یاسایی  بیانووییەكی  پاساوەش 
كەلەدرەنجامی  لەوەدایە  هۆشیاری  ئەوەی  بەقەد  دەنگدان،  بۆ 
دەنگەكانی خۆیان بكۆڵنەوە، یان ئەوەی لەدەستووردا مافەكانیان 
پلەبەندی  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  هاوواڵتی  وەك  بناسنەوە 
و  ئاینی  و  مەزهەبی  و  ئیتنیكی  مەسەلەی  و  بوون  هاوواڵتی 
سۆسیۆلۆژیای  بەپێی  كە  پێوەرەیە  ئەو  ئەمەش  كولتووری، 
هەڵبژاردن خوێندنەوە بۆ سۆسیۆلۆژیای هەڵبژاردنی كوردستان 
بكەین، هەر ئەمەش تاكە رێگای دەرچوونە لەهەژاری هەڵبژاردن 
و مومارەسەكردنی دیموكراسیەت، باشترین پێوەریش بۆ خەڵك 
بەرنامەی  بزاننو  خۆیان  بەرژەوەندییەكانی  هەلومەرجەدا  لەم 
بەروایز  ئەوەی  نەك  هەڵبژێرن،  پێشكەوتوو  و  چاكسازی 
بخرین. بۆیە سەرەنجام ئەگەر كورد بتوانێ لەم ئەزموونەیدا 
سەركەوێت كە تائێستا رۆشن نییە چۆن پارلەمان دەگۆڕێت و 
چۆن حكومەت پێكدێنێت لەنێو ئەو هەموو قەوارە سیاسیەدا، 
رەخنەیی،  پڕۆژەی  بەخاوەنی  ببێت  بەدواوە  لێرە  دەتوانێ  ئەوا 
هەروەها خوێندنەوەی پیكهاتە و كولتووری كوردی دەچێتە نیو 
قەوارەیەكی ترەوە لەدەرەوەی خۆی، بەمەش گەشەو هەڵدانێكی 
چۆنایەتی سیاسی و فكری بەخۆیەوە دەبینێ، بەم پێیە بێت كە 
قەوارەیەك كێشە نێوخۆییەكانی پێ چارەسەر نەكرێ و یەكتر 
قەبوڵ نەكەن، ئیدی چۆن دەكرێ لەئاستی سۆسیۆلۆژیای سیاسیدا 
تێڕوانینی  بتوانین  چۆن  بكەین،  بۆ  هەڵسەنگاندنی  بتوانین 
دەبینین  وەختێك  قەوارەیەوە،  ئەم  لەبارەی  بدەین  پۆزەتیڤ 
دیارنییە، خەڵكیش  نەسنووری سیاسی  و  نەسنووری جوگرافی 
ئەم  سیاسی  چارەنووسی  لەدیاریكردنی  گەورەن  بەشێكی  كە 
ناوچەیە، تەنەا بۆ دەنگدان دەچن دەنگدەدەن، بەبێ ئەوەی هیچ 
هۆشیارییەكیان هەبێت لەبارەی هەڵبژاردن و خودی پرۆسەكە، 
كە  بگرین  سیاسییە  سیستمە  لەم  رەخنە  بتوانین  چۆن  ئیدی 
سیاسی  ئیدیۆلۆژیای  بەرژەوەندی  لەدەرەوەی  ناتوانێ  هێشتا 
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وەزعییەتە  ئەم  بێت،  سیاسی  گوتاری  یەك  خاوەن  حیزبی،  و 
سیاسیە كە درێژە دەخایەنێت، مەترسییەكی ترە بۆ سەر تەواوی 
بێت  پێوەدانگانەش  بەم  سیاسیشەوە،  بەسۆسیۆلۆژیای  كایەكان 
كە بەشێكیمان لەسەرەوە باسكرد، رەنگە كاردانەوەیەكی وەهای 
بەشداری  بەڵكو  نەكەن،  سیاسی  بەشداری  ئیتر  كە  هەبێت 
دوای  و  بگرن  لەدەنگەكانیان  رێز  خەڵك  كە  ئەوەیە  سیاسی 
كە  بن  زەنایەوە  هەاڵو  ئەو  دەرەنجامی  بەدوای  هەڵبژاردنیش 
لێرە  بینیمان، ئیدی بەو پێودانگانە بێت  بەر لەهەڵبژاردنەكان 
بەدواوە حیزبەكانیش بەو وەهمە دیموكراسیە خۆشحاڵ بن، ئەم 
تێگەیشتنە كە ماوەی دەیان ساڵە خەڵكی پێ جۆشدراوە، هیچی 
شوێنی  تێبینیانە  ئەم  ئەگەر  نیە،  كەمتر  سیاسی  لەكۆنتڕۆڵی 
حیزبەكانیش  و  ڵك  خە  لەمێشكی  بوو  جێكەوتە  گرتو  خۆی 
چوونە پای وەزعیەتەكە، ئەوا دەتوانین ببین بەخاوەنی رەخنەو 
كوردی،  كۆمەڵگەی  بۆ  سیاسی  سۆسیۆلۆژیای  لێكۆڵینەوەی 
حاڵ  ئەگەر  دەمێنێتەوە، سەرەنجام  وەكو خۆی  بەپێچەوانەوە 
و  دەكات  پێكوتە  لەشوێنی خۆیدا  كوردی  كۆمەڵگەی  وابڕوات، 
نابێتە خاوەن قەوارەیەكی سیاسی نێودەوڵەتی، نەك قەوارەیەكی 
یەكەمە خەڵكە  باوەڕپێكراو، ئەوەش كەزەرەمەندی  نەتەوەیی 

هەم وەكو نەتەوەو هەم وەكو هاوواڵتی كوردستان.  

دیموكراسی... چەمكە كوشندەكەی نەتەوە 

ئەگەرچی عینوانی دەوڵەتی نەتەوەیی مۆدێلێكی كۆنتری سیاسەتی 
باش  بێدەوڵەتەكان، گوایە دەرفەتێكی  نەتەوە  بۆ  نێودەوڵەتییە 
دەداتە نەتەوەكان مافی خۆیان بەدەست بهێنن، سابا ئەو مافە 
سیاسیەوە  دیكەی  لەرێگەی  یان  بێت  هەڵبژاردن  لەرێگەی 
دەبێتە  سیاسی  چەمكێكی  وەكو  دیموكراسی  كە  بەاڵم  بێت، 
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و  لەالیەك  ئاین  نەتەوەخوازی،  تەڵەبەكانی  دەوڵەت  بۆ  هۆكار 
بزوتنەوە ئاینیەكان لەالیەكی تر، وەكو بەرهەڵستكارێك لەدژی 
یان  نەتەوەیی،  جیاوازی  گوناهەكانی  بەعیوانی  داواكارییە  ئەم 
بەعینوانی ئەوەی بەشداری دەكەن لەپڕۆسەی سیاسی و دەچنە 
نێو هەڵبژاردنەوە، ئیدی بۆ نەتەوەخوازەكان كاریگەری نیگەتیڤ 
لەسەر جەماوەرەكەیان دروست دەبێت و رەنگە زۆرجار بەو 
هۆیەوە دەرەفەتەكە و هەڵبژاردنەكەش بدۆڕێنن، ئەم داخراوەییە 
نەتەوەیی  جیاوازی  نەبوونی  لەبابەت  بەشێكی  ئەگەرچی 
لەڕووی ئینسانییەوە راستی تێدایە كە گەشەسەندنی ئەم بیرە، 
هەروەها دەبێتە هۆكارێكیش بۆ سەرهەڵدانی بزووتنەوەی راسیزم 
و رەگەزپەرستی و هتد، بەشەكەی دیكەی دواخستنی پڕۆسە 
سیاسیەكەیە بەناوی دیموكراسییەوە كە بڕوای بە سەرەتاكانی 
لە  جگە  كە  نەتەوەیی  چارەنووسی  لەدیاریكردنی  نییە  ئازادی 
سیاسەت لەالی گروپ و دەستەبژێری سیاسی، راپرسی ئەو مافە 
مەدەنییەیە بۆی هەیە جوگرافیا دیاری بكات، بەپێچەوانەشەوە 
ئێرلەندا  لە  ئەوەی  هەروەك  بدات،  لەدەست  جوگرافیا  رەنگە 
لەپەنا  مانەوە  یان  سەربەخۆیی  هەڵبژاردنی  بە  بەرامبەر 
بەئینتیداب  و  لەدەستدا  جوگرافیایان  ئێرلەندیەكان  بەریتانیا، 
واتە سەر بەریتانیاكان مانەوە، چونكە بەسەربەخۆیی ئابورییان 
دیموكراسی  چەمكی  هۆكارەكانی  لە  یەكێك  ئەمە  لەدەستدەدا، 
وەكو چەمكێكی كوشندە بۆ نەتەوە دەوڵەت مەتڵەبەكان دەبێ  
بۆشی  ئەفسانەی  بوو  بیرۆكەیەك  ئەمە  بگیرێت  لەبەرچاو 
بەتاڵ كردەوە.  بەاڵم لەالیكی ترەوە ئەوانەی رەخنە لەم تێزە 
دەگرن رایان وایە كە دیموكراسی بوونی دەوڵەتێك مانای ئەوە 
دەدەن،  دەنگ  جەنگ  دژی  هەمیشە  گەلەكەی  كە  ناگەێنێت 
دیموكراسییەكانیش  دەوڵەت  دەڵێن كە  پێمان  ئامارەكان  چونكە 
لەوەش  كردووە،  بەرپا  جەنگیان  نادیموكراسی  دەوڵەتانی  وەك 
زیاتر گەلەكەشیان دەنگیان لەبەرژەوەندی جەنگ داوە« )59(. 
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هێشتا  كە  نەتەوانەی  ئەو  لەالی  دیموكراسییانە  ئاشتی  بۆیە 
رۆمانسی  خەیاڵێكی  لە  تەنها  بیرۆكەیەكە  هەیە،  كێشەیان 
هەمیشیەییان  دەسەاڵتی  تۆتالیتارەكان  پارتە  چونكە  دەچێت، 
بەاڵم حیزب  پەرپا كردنی جەنگ،  بۆ  بە هۆكارێك  دەبێت  لەال 
و دەوڵەتی لیبڕالی كە لەسەر بنچینەی ئازادی یە مەدەنییەكان 
نوێنەراندا  هەڵبژاردنی  و  تایبەت  موڵكایەتی  قەدەغەبوونی  و 
مەگەر  بوون،  جەنگ  بە  دژ  هەمیشە  ئەوا  بوون،  درووست 
ئەوان  چونكە  بكەن،  جەنگ  كردبن  ناچاری  هەلومەرجێك 
نەبێت  ئارامی سەقامگیری  لە سایەی  پێیانوایە دەستكەوتەكان 

ناپارێزرێن.   
لە كۆنفرانسێكدا ساڵی 1990 دوو كەس لە لێپرسراوە بااڵكانی 
سەردەمی ئیدارە رۆناڵد رێگان دوو واڵمی جیاوازیان پێشكەش 
پێناو  لە  نیشتیمانییەكان  بەخشینە  سەرۆكی  جێرشمان  كرد، 
هەر  كە  نەویستە  بەڵگە  شتێكی  وابوو  رای  دیموكراسیدا، 
رێك  خۆی  دیموكراسیانە  شێوەیەكی  بە  بتوانێت  كۆمەڵگەیەك 
خەڵك  و  دەبێت  ئاشتیخوازانەبااڵدەست  شێوازی  ئەوا  بخات، 

دەنگ دەدەن دژ بەجەنگ.
لەگەڵ  مۆدێرنەی  دواجار  كە  پیشەسازی  چاخی  سەرهەڵدانی 
كە  بگۆڕێت  سیستمەكەش  دەبوو  ئیدی  بەرهەمدێنێت،  خۆی 
دەكرد،  ژیانی  كایەكانی  هەموو  پێشڕەوایەتی  سەرمایەداری 
سۆڤیەت،  بلۆكی  وەاڵمدانەوەی  بۆ  رواڵەتانەش  ئەو  باشترین 
لەدایكبوونی  لەگەڵ  پێشتریش  كە  بوو  دیموكراسی  مەسەلەی 
سەرمایەداری ئەم چەمكە بوو بەباو، بۆیە كرا بە سیستمێكی 
دانسقە، چونكە وا ئیدیعای بۆ دەكرا كە وەاڵمی هەموو پرسیارێكی 
سیاسی دەداتەوە و هەموو پێكەوە دەتوانن بژین كە وەهمێكی 
سیاسی بوو » دیموكراسی سیستمێكی دانسقەی فەرمانڕەواییە، 
لەفۆڕمە هاوچەرخەكەیدا بەرهەمێكی چاخی پیشەسازی، یان 
ئەوە چاخی مۆدێرنیتەیەكە بە عیلمانییەت و بەشارستانیكردن 
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ئەم  پێشكەوتنی  و  سەرهەڵدان  دەناسرێتەوە،  لیبڕالیزمدا  و 
سەردەمە چەند سەدەیەكی خایاندووە، لەم توێژینەیەدا چەند 
ناهاوسەنگ و  رواڵەتێكی مێژوویی ئەم پڕۆسە درێژخایەن و 
پشكنینێك  بە  دەپشكنین،  ناكۆكیش  ترسناك  ئاستێكی  تا  بگرە 
وردكردنەوەی  و  واقیعەكان  گێڕانەوەی  شێوەی  دەچێتە  كە 
عەبدولجەبارە  فالح  دكتور  بۆچوونی  ئەمە  چەمكەكانەوە« 
سیاسیەكانەوە  چەمكە  لەبارەی  بیرمەندێكە  و  كۆمەڵناس  كە 

شیكردنەوەی جیاوازی هەیە. 
دەركەوتووە كە دیموكراسی ئەگەرچی گۆڕانكاری كۆمەاڵیەتی 
دروست دەكات، بەاڵم هێندەی دیكە زیان لەخودی دیموكراسی 
یەكتر  نەكردنی  قبوڵ  ئەویش  كۆمەاڵیەتیدا،  ئاستی  لە  دەدات 
بەناوی مافی گشتییەوە، هەڵبەت لە باری سیاسیشەوە كە چەند 
سیاسیەكان  هێزی  بە  رێگە  و  بكات  كراوەتر  سیاسی  گەمەی 
بدات بەشداربن، دیسان هێندەی تر خەڵك پەڕشوباڵو دەكاتەوە 
و دووریان دەخاتەوە لە بەشداریكردنی راستەوخۆ لەدیاریكردنی 
چارەنووسی خۆیان، بەپێچەوانەوە چارەنووس رادەستی گروپە 
دەردەكەوێ   لێرەدا  بۆیە  دەكەن،  سیاسیەكان  دەستەبژێرە 
داواكاری گەالن،  دواخستنی  بۆ  فێڵێكی سیاسیە  چ  دیموكراسی 
سەرمایەداری  ئابوری  دەوڵەمەندكردنی  بۆ  گەمەیەكە  ئەمە 

هاوچەرخ. 
و  بەتوڕەبوونێك  بوو  و  هێنای  مۆدێرن  دیموكراسی  كە  ئەوەی 
نەتەوە بێ دەوڵەتەكانی كردە خۆراكی گەمەی نێودەوڵەتی، هیچ 
كام لەگەمەكانی رابردوو كە كۆڵۆنیالیزم نەیكردووە، بەدەلیلی 
ئەوەی دونیای پڕكرد لە بیروڕای جیاوازی موزەیەف و نەهێشتنی 
جەمسەرێكی دیكە بۆ پەنادانی ئەوانی دیكەی ستەمدیدە و ئاین 
وەكو كەرەستەیەك بۆ بەردەوام بوونی جەنگی تایبەت و لەپەنا 
زەبەالحەكان  كۆمپانیا  زیاتر  دەوڵەمەندكردنی هەرچی  ئەمەش 
لەژێر عینوانی نەتەوەی جیاواز، بەاڵم دیموكراسی هەر ئەوەندە 
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قەبوڵی جیاوازی دەكات تاكو گەمەكە تێكدەچێت، وەكو ئەوەی 
لە عێراق و سوریا و لوبنان و یەمەن و میسر و تونس روویدا، 
كاری  كە  جیاوازەكانی  لەزەمەنە  جگە  دیموكراسی  لەحاڵێكدا 
بەكارهێنانی  لەوەی  جگە  سیستم،  جێگیركردنی  بۆ  پێكراوە 
رۆژهەاڵتی  لەناوچەی  جەنگ  بەرپاكردنی  بۆ  وەكوهۆكارێك 

ناوەڕاست، یان لەوەهمێك بەوالوە شتێكی تر نییە.  
لەناوچەكەدا هیچ بزووتنەوەیەكی سیاسی وەكو كورد لەرووی 
ناسیۆنالیستیەوە خۆی رانەگەیاندووە و بەپێچەوانەشەوە هیچ 
نەتەوەیەك بە بارتەقای ئەم نەتەوەیە دووژمنی خۆی نەبووە كە 
دیموكراسی گورزی لێداوە، بۆ نموونە ناسیۆنالیزمی كوردی لەگەڵ 
سیاسیەكەی  داواكارییە  كە  یەكەكان  لەدوای  یەك  حكومەتە 
كورد،  نەتەوەی  بۆ  خۆی  مافی  و  عێراق  بۆ  بوو  دیموكراسی 
كەچی هەر دیموكراسی رێگەی نەدا بەمافی خۆی بگات، پاشان 
ئەزموونكردنی  دوای  و  لەعێراق  بەعس  رژێمی  روخانی  دوای 
و  لەهەڵبژاردن  كەموكوڕییەكانییەوە  بەهەموو  حوكمڕانی 
لەنێو  ملمالنێی لەگەڵ الیەنە غەیرە كوردیەكانی عێڕاق، هەم 
خراپی  كاریگەری  ناوچەكە  و  عێڕاق  لەئاستی  هەم  و  خۆی 
رێگەی  كە  جێگەیەی  تائەو  بەرژەوەندییەكانی،  سەر  نەكردە 
نەدا بەری ئەو دیموكراسیەتە بخوات كە شانازی پێوەدەكات، تاكو 
وەاڵمی فرەیی لەبەشداری سیاسی و جیاوازی سیاسی بداتەوە، 
لەیەك گوتاری  ئیشكالیاتی گەورەی ئەوەیە كە  تائێستاش  بۆیە 
تێناگات و نابێتە خاوەنی یەك گوتاری، رەوتە ئاینیەكان بەخراپ 
كەڵك وەرگرتن لەم كەلێنە كە لەنێو نەتەوەخوازەكاندا هەیە 
هەڵە  ئەو  یەكەمی  هۆكارێكی  خوڵقاندوویەتی،  سیاسەت  و 
هەموو  و  شوناسێك  خاوەن  ببێتە  نەیتوانی  كورد  كە  سیاسیە 
نەكردنی  وچارەسەر  نادیار  كاتێكی  بۆ  دوابخات  جیاوازییەكان 
كێشەكەكەشی نەخۆشییەكی درێژخایەنە، لەالیەكی دیكەشەوە 
ئەو بەناو كرانەوەیە بوو لەئاستی سیاسی و داخستن بوو لە 
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سیاسەتدا  لەپەنا  چونكە  فەرهەنگی،  و  كۆمەاڵیەتی  ئاستی 
نەبوو بەخاوەنی سیاسەتێكی فەرهەنگی كە النیكەم فەرهەنگی 
نەتەوەیی بپارێزێ  و نەبێتە قوربانی بۆ خاتری گوتاری ئاینی كە 

لەخزمەت نەتەوەكانی دیكەی غەیرە كوردن. 
نەتەوەی دیموكراسیخواز بەهۆی نەبوونی كەسایەتی دەوڵەتیەوە، 
هێندە الواز دەبێت چونكە شكۆی بەردەوامی بەردەوام سنوردار 
سیاسیدایە  پڕۆژەی  لەجێبەجێكردن  بەردەوام  چونكە  دەبێ ، 
بەكۆمەاڵیەتی  پەیوەستبوونی  رەوڕەوەی  لەگەڵ  دەیهەوێ   و 
هەیە  دیموكراسی  بە  پێویستیان  گەالنەی  ئەو  بڕوات،  بوون 
بەردەوام  بۆیە  تاقیكردنەوەدان،  و  چاودێری  لەژێر  بەردەوام 
دابەشكردنی  پرنسیپی  پەیڕەوكردنی  بۆ  لەملمالنێدان 
ئەوەی  مەترسی  لەوەی هەمیشە  ئەمە جگە  دەستكەوتەكانی، 
هەیە شیرازەی كۆمەاڵیەتی بپچڕێت، ئەم حاڵەتەی كە نەتەوەی 
دیموكراسخواز هەیەتی كە ناتوانێ  قودرەتی رووبەڕووبونەوەی 
ئاستەنگەكاندا، )یۆرگن هابرماس( بیرمەندێكی  هەبێت بەسەر 
سیاسیە پێی وایە كە نەتەوەی دیموكراسیخواز كێشەی دەرەوەی 
نەتەوەی  دیموكراسیەتە«  عەوداڵی  هێندە  بۆیە  هەیە،  خۆی 
لەبەرامبەر  دەنێت  بونیات  دەوڵەت  الوازترین  دیموكراسیخواز 
بۆ  بەكارتێك  نەكردووە  نەتەوەیان  كە  خاوەندارەكان  دەوڵەتە 
موڵكیەتی  خاوەنی  خۆی  كە  ئەوەی  بەهۆی  ئەمەش  دەوڵەت، 
سیستمەكەی خۆی نییە و نابێت، بەڵكو لەدەرەوەی خۆیەوە بۆی 
هاوردە دەكرێت، لەسەرەتاوە دووچاری كێشەی ئابوری دەبێت و 
لەوێوە رۆدەچێتە نێو كێشە كۆمەاڵیەتی و ئاینیەكان و شیرازە 
كە سنووری  پێەی  بەو  دەبێت،  تێكچووندا  لەبەردەم  هەمیشە 
ئامانجەكەی نەتەوەییە و ناتوانێ  ئاسۆی دیكە ببینێ ، جگە لەو 
تێگەیشتنە بۆ دەوڵەتگەرایی، ئەمەش لەوێوە سەرچاوەی گرتووە 
كە جارێك لەژێر تاقیكردنەوەی نێوخۆدایە و جارێكی تر لەژێر 
رابهێنێ  خۆی  گەرەكیەتی  بۆیە  تردایە،  ئەوانی  تاقیكردنەوەی 
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لەو مومارەسە سیاسیەی كە گەركیەتی بەردەوامی هەبێت تاكو 
دەوڵەتیەی  مۆدێلە  ئەو  دەبێتە  پاشان  دەكاتەوە،  خۆی  جێگەی 
نەتەوەوە  بەشوناسی  و  هەیە  دونیا  تری  لەهەر شوێنێكی  كە 

سیاسەت ناكات«.  )60(. 
و  كەنار  دروستكردنی  بۆ  مەهامەكەی  بەشێكی  جهانگەرایی 
ئابوری هەیە كە  ئەم كەنار و سەنتەرە رەهەندێكی  سەنتەر، 
لەشوێنێكدا زیان بە سیاسەتی كەنار كەوتووەكان واتە نەتەوە 
نموونە  باشترین  دەگەێنێ ،  الوازەكان  واڵتە  و  بێدەسەاڵتەكان 
ئەو دۆخەبوو كە رۆژهەاڵتناسی ناوەڕاست بەخۆیەوە بینی و 
پاروویەكی چەور  دەبێتە  دیكە  دەبێت و جارێكی  بەردەوامیش 
بۆ رۆژئاوا و كۆمپانیاكان كە بەهۆی قەیرانی داراییەوە زیانیان 

لێكەوتبوو. 
بزووتنەوەی  پێشتر  كە  ئەو چەمكانەی  ئەموو  هەموو  لەپەنا 
دونیا  كە  جهانگەرایی  چەمكی  لێوەرگرتبون،  كەڵكی  كوردی 
و  فكری  و  سیاسی  هەمەالیەنی  و  هەمەگیر  چەمكێكی  وەكو 
نوێ   سیاسی  سیستمێكی  وەكو  هەروەها  تەكنۆلۆژی،  و  ئابوری 
كەڵكی لێوەرگرت، كورد لەمەشدا پاشكەوت و نەیتوانی كەڵك 
نمایشكردنی  و  ناساندن  نموونەش  بكات،  لەدەرهاویشتەكانی 
فۆلكلۆری و رۆشنبیری و هونەری كە مۆركی كوردی  تێكستی 
بكات، ئەمە هەلێكی  ئاراستەی جهانی دەرەوەی خۆی  پێوەبێت، 
لەبار بوو كە كورد و نەتەوەخوازە دەوڵەت تەڵەبەكان دەیانتوانی 
مومارەسەی بكەن و بەخزمەتی نەتەوە بگەڕێتەوە، كەچی لەبری 
ئەوە رێگەیان بە رەوتە فكرییە توندڕەوەكاندا لەبری كوردیش 
هەموو  كوشتنی  ئەویش  بكات،  پێشكەش  ناشیرین  شوناسێكی 
كۆمەاڵیەتیەكان  و  فەرهەنگی  و  فۆلكلۆری  و  بەها رۆشنبیری 
مەتڵەبێكی  تەنها  نەتەوە  چونكە  دەرەوەدا،  بەڕووی  بوو 
لەرێگەی  بۆیە  كولتووریشە،  بەڵكو  بەتەنها،  نییە  سیاسی 
دیموكراسیەتەوە كە كورد ئەگەرچی نەیتوانیوە دیموكراسی بێت 
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كۆنەپارێزییەكە  و  بنەچەخوازیەكە  و  بنەماڵەیی  كولتوورە  و 
سیاسەت  فەرهەنگەوە  بەو  هێشتا  و  نەكردبێت  رزگار  خۆی 
ناوچەكە  لەنەتەوەكانی  سیاسیەوە  لەڕووی  بەاڵم  دەكات، 
دادگایی  ئەوەی  لەترسی  داوە  بەدیموكراسیەت  گرینگی  زیاتر 
سیاسەتی  بنەماكانی  لەسەر  و  نەكرێت  نیودەوڵەتی  سیاسی 
نەكرێت.  لەكەڵ  لێپێچینەوەی  ئەزموونێك  وەكو  نێودەوڵەتی 
خاوەن  نەتەوەیەكی  ببێتە  نەیتوانیوە  بەوەش  بەاڵم سەرەنجام 
كولتووری هاوچەرخی و مۆدێرن و پێشكەوتوو و خاوەن یەك 
شوناس و یەك دەنگ و یەك گوتار، هەر ئەمەشە خاڵە الوازەكەی 

كە بەدێژایی مێژوو گورزی كوشندەی لێداوە.      
عینوانی  لەژێر  كۆڵۆنیالیزم  باسدەكرا  پێشتر  كە  ئەوەی 
بیستەم،  سەدەم  تاكو  پانزەوە  لەسەدەكانی  دیموكراسیەت 
كەمدەرامەتە،  و  گەالنی چەوساوە  مافی  و  ئاسایی  ژیانی  دژی 
لەسەدەی بیست و یەك جارێكی دیكە بەشێوەیەكی تر دووبارە 
ئاماژەدان  بەبێ   ناكرێ   تری وەرگرت، »  فۆڕمێكی  بەاڵم  بووەوە 
رۆژئاوایی  كۆڵۆنیالیزمی  فراوانبوونی  دەورانی  پەنجەی  بە جێ 
لەسەدەكانی 15 تاكو 20 باس لە نوێبوونەوەی گەالن بكرێ ، ئەوەی 
كە بۆتە جێگەی موناقەشە لەسەر سرووشتی رۆژئاوا لەبارەی 
مێژوویی  چاوپۆشی  بە  پەیوەندی  بەشێكی  بێشك  جەنگەوە، 
هەیە لەنێوان هێزی سەرمایەداری جهانی و ئاڵوگۆڕە ستراتیژیە 
ئابورییەكانی لە بااڵنس كردنی هێز لە ملمالنێ نێودەوڵەتییەكاندا، 
ئەمەش تەشكیلەی ژینگەی نێودەوڵەتی نوێی نەخوڵقاند، جگە 
لەوەی جەوهەری پەیوەندییە نێودەوڵەتیەكان و مانەوەی پێگە و 
دەسەاڵتی لە نێوان ئەوانەی الیەنگیر بوون و ئەوانەش الیەنگیر 

نەبوون«. )61(. 
ئەم بۆچوونە لەوێوە سەرچاوەی گرتووە كە خوێ، نەوەیەكی 
واقیعی بۆ كۆڵۆنیالیزمی كۆن و نوێ  دەكات و كاردانەوەی بەسەر 
ژینگە و ژیانی سیاسی ئەو نەتەوە و گەالنەی كە بەدرێژایی 
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5 سەدە حاڵیان وەكو پێشوتر خراپتر بوو لەڕووی جەوهەری 
سیاسیەوە، چونكە بوون بە گۆڕەپانەی یەكالیی كردنەوەی كێشەی 
ئابوری نێودەوڵەتی،  نێودەوڵەتی و مەیدانێك بۆ گەشەسەندنی 
خۆ ئەگەر بەپێچەوانەوە ملكەچیان نەكردبێت، ئەوا وەكو كورد 
نەتەوانەی  لەو  بەشێك  و  و حوسی  ئەمازیغی  و  ئێرلەندی  و 
كە لەهیندستان و پاكستان بەژێردەستەیی ماونەتەوە تائێستا. 
ئەمەش بۆیە لە گۆڕەپانی ئەو نەتەوانە جەنگە هەمەالیەنەكان 
یەكالیی دەكرانەوە، چونكە ئەوان دیموكراسیەتییان بۆ ناوەوەی 
بۆ  ئەزموونێك  و  خۆیان  لەدەرەوەی  جەنگەكەش  بوو،  خۆیان 

چاكسازی سیستم بووە. 
بیرمەندەكانی رۆژئاوا باشتر لەگەمەی رۆژئاوا حاڵی ببون كە 
بونیاد كێشەی سەرەكی نەتەوەكانن، ئەم باسە پەیوەندی بەكرانەوە 
هەیە، وەختێكیش نەتەوەیەك لەپەنا شۆڕش و سەرهەڵدانەكانی 
پێشبڕكێی كرانەوە بكات و كەلێنەكەی بۆ ئەم بەشە پڕ بكاتەوە، 
بەئاسانی  هەیە  هێزێك  چونكە  دەبێت،  دیكە  كێشەی  دوچاری 
بكرێتەوە  نەناوە  بونیاد  خۆی  هێشتا  نەتەوەیەك  لێناگەڕێت 
فەرانسەیی  فەیلەسوفی  درێدا  ژاك  ژیان،   و  فەرهەنگ  بەرەو 
بونیادشكێن و كرانەوەی بونیادەكان، دەڵێت » لەهەموو بوون و 
بونیادێكی ژیان و مەعریفی و فەلسەفیدا كەلێنێك بۆ نەزانین 
و نەتوانین هەیە، كە نابێتە مایەی گرفت بەڵكو هۆكارێكە بۆ 
كرانەوە، ئەم وتەیەی جاك درێدا كە لەكتێبی )تارمایی ماركس( 
دا هەیە و مەبەستی لەوەیە كە لەهەموو بوون و رەهەندەكانی 
لە  یەكێك  نەتەوەش وەكو  نەتوانین هەیە،  و  نەزانین  مرۆڤدا 
بوون و بونیادەكان و فەرهەنگیش وەكو سەرخانی ئەو بونیادە 
كەلێن یان بۆشایی نەزانین و نەتوانینی تێدایە، هەروەكو چۆن 
بەهۆی زمانی ئێستاوە ناتوانین مانا و مەبەستی نوێ  پەیدا بكەین، 
بونیادی مێژووییمان وەاڵمدەرەوەی  یان  هەر بەشێوەی رابردوو 

پێداویستی و رەهەندەكانی تازەی ژیانمان نابێت«.)62(. 
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بەتەواوەتەی  ژیان  كە  ئێستاش  تاكو  سیاسیە  ئیشكالیاتە  ئەم 
دیكە  بەشێوەیەكی  سیاسیەكانی  و  ئابوری  و  فكری  رەهەندە 
ئاراستە كردووە، هێشتا لەفەرهەنگی كوردیدا بە پاساوی نەزانین 
و كەڵك وەرنەگرتن لە پۆستمۆدێرنە و سیاسەتی نوێ ، لەفەزای 
بیركردنەوەی كۆن مامەڵە لەگەڵ فەزای گشتی دەكات و ناتوانێ  
ناوەكیەكان  پرسیارە  و  دەرەكیان  پرسیارە  لە  هیچكام  وەاڵمی 
بداتەوە، هەڵبەت بۆ بەشداریكردنیش لە هاوكێشە سیاسیەكانی 
پێناسە  خۆی  ستەمدیدە  نەتەوەیەكی  وەكو  هێشتا  ناوچەكە. 
دەكات، لەحاڵێكدا خۆی بەشێكە لە دەسەاڵتی سیاسی و كارتی 
رادەیە  تائەو  كورد  نەتەوەی  بۆ  نەزانین  لەناوچەكە،  سیاسی 
نیگەتیڤە و كاردانەوەی خراپی هەبووە، كە شوناسی لەپنتێكی 
ماتریاڵی  وجودێكی  نەبوونی  بەهۆكاری  مێژوویدا  دیاریكراوی 
فكری دیارنییە، دیارنەمانی ئەم پنتە مێژووییە كارێكی كردووە 
كە تەواوی دونیا پرسیار لەو بوونە مێژووییە بكات كە بۆچی 
ئەلتەرتانیڤی  دەبێتە  و  دەردەكەوێ   لەنوێوە  ساڵ    2718 دوای 
سەرهەڵدانی  بەناوی  كارتێك  دەبێتە  و  لەناوچە  سیاسی 
سەرمایەداری  و  نوێ   كۆڵۆنیالیزمی  كە  ناسیۆنالیزمێكەوە 
هاوچەرخ هاوكاری دەكات. لەكاتێكدا خۆی كەرەستەی تەواوی 
بەدەستەوە نییە بۆ سەلماندنی بونی خۆی لەڕووی مەعریفی و 

فكری و مێژووییەوە. 

ئیدیۆلۆژیای ناسیونالیزم .. ئێمە و ئەوان

یان  ئاراوە،  دێتە  ئامانجێك  یان  ئەنگوت  بۆ  وەختێك چەمكێَك 
ئامانجی  بەدەستهێنانی  بۆ  فۆڕم  و  روكەش  بە  بڵێم  رۆشنتر 
و  مەبەست  بۆ  لەجەوهەریشدا  كاریپێدەكرێت،  نەتەوەیی 
تردا  بەئاقارێكی  دروست  ئابوریدا،  و  سیاسی  بەرژەوەندی 
دەڕوات و دەبێتە ئیدیۆلۆژیایەكی رووت، ئیدیۆلۆژیاش بۆ خۆی 
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چەمكێكی فكریە و كە مۆدێرنیتە لەسەدەی 18 لەهەناوی خۆیدا 
راستەوخۆ  كرد،  گەشەی   19 لەسەدەی  دواتر  بەرهەمیهێناو 
درێژخایەنی  پڕۆسەیەكی  دەچێتە  رەخنەگرتندا  رەوتی  لەگەڵ 
سیاسیەوە و بەهایەكی تری دەبێت، ئیدەش بەواتای فكر دێت كە 

هەر بابەتێك بۆ خۆی فكرێكی دیاریكراوی لەپشتەوەیە. 
لەقوتابخانەی  سیاسی  رەخنەی  تێزی  كرد  باسمان  پێشتر  وەكو 
ئاڵتۆسێر(  )لیۆ  لەپێش هەموویانەوە  فرانكفۆرتەوە سەریهەڵدا، 
ماركسی  جۆر  دوو  و  گرت  ماركسیستەكان  لە  رەخنەی  كە 
هەروەها  كامڵ(  ماركسی   .. الو  )ماركسی  كردین،  پێئاشنا 
مەسەلەی دەزگا ئیدیۆلۆژیەكان بوو كە رەخنەی لێگرت، هەر 
ئەم بۆچوونەی ئاڵتۆسێر و هەوادارانی و هەروەها نموونەشیان 
)هانا ئارێنت( ە، چەمكی تۆتالیتاریزمی سیاسی دایە بەر رەخنە 
پێی  ئەو  دەكرد.  تەماشای  مەترسیدار  ئیدیۆلۆژیایەكی  وەكو  و 
كە  بوو  مۆدێرنە  سەرمایەداری  سیستمی  بەرەنجامی  وابوو 
شۆڤێنیزم و نازیزمی بەرهەمهێناو جەنگە جهانیەكانی گەرمتر 
مۆدێلێكی  كردە  كۆنكرێتی  ئیدیۆلۆژیای  كە  ئەوەی  یان  كرد، 
سیاسی و رەنگیدایەوە، ئاڵتۆسێر ئیدیۆلۆژیا وەكو نموونەیەكی 
ناچار  ئینسان  كە  دەبینێ   ژیان  كایەكانی  لەهەموو  كارپێكراو 
و  ئیدیۆلۆژیا  لە  باس  كە  ئەو  پێوەی،  پابەندبێت  دەكرێت 
ئەو  ملكەچی  لە  جۆرێك  لە  باس  دەكات،  دەوڵەت  دەزگاكانی 
دەزگایانە دەكات كە دەسەاڵت بەسەر كۆمەڵدا سەپاندوویەتی، 
نیشتیمانپەروەری  بێت،  بیانوویەكەوە  بەهەر  سەپاندنەكە  جا 
بێت یان ئیلتیزامی سیاسی و هاواڵتی بوون بێت بۆ دەوڵەت و 
دەسەاڵتەكەی، ئیدی ئەمە دەبێتە فێركردنێك كە دواجار دەبێتە 
سیستمێكی كۆمەاڵیەتی، ئەمە جگە لەوەی كە ئەو كۆمەڵگەی 
لەال بونیادێكی تاكە كەسی نییە تاكو رزگاری بێت لە ئیدیۆلۆژیا، 
بەڵكو دەسەاڵت و دەوڵەت هەمیشە لە خۆ بەرهەمهێنانەوەدایە 
بۆ بەرز راگرتنی ئەو ئیدیۆلۆژیایەی تا رادەیەك پیرۆز رابگیرێت. 
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رونترین شت بۆ تاكە كەس یا هاواڵتیان بریتی یە لەوەی ئەو 
دابەشدەكات  جهان  بەتوندی  كە  نەكەن  قەبوڵ  ئیدیۆلۆژیەتە 
بۆ زاراوەی )ئێمە پێچەوانەی ئەوانین(. یاخود ئەو سەركردانە 
بەگژ  و  هەیە  لەمشێوەیەیان  هەڵوێستی  كە  هەڵبژێرێت 
ئیدیۆلۆژیەتی نازیزمی ئاڵمان و توندڕەوەكانی ئێستادا بچێتەوە. 
بیرمەندێكی كوردە و شارەزایی  )د. عەباس وەلی(  لەمبارەیەوە 
لەبارەی ئەم چەمكەوە هەیە و بە ئیدیۆلۆژیای ناسیۆنالیزم ناوی 
دەبات، لەوتارێكدا سەبارەت بە چەمكی ناسیۆنالیزم بەتایبەتی، 
كە  دێت  سیستمێك  )بەمانای  ئیدیۆلۆژیا  چەمكی  پێیوایە  ئەو 
بەشێوەیەك لەشێوەكان بەرنامە، یان پێكهاتەی سیاسی هەمیشە 
لەپەیوەندیدایە، چونكە ئەم پێناسەیە بۆ ئیدیۆلۆژیا پێناسەیەكی 
و  سیاسییەكان  بزووتنەوە  نێو  كەوتۆتە  و  نیە  بێالیەنی 
بەرلەوەی  ناسیۆنالیزمن  ئیدیۆلۆژیای  بەتایبەتی  دراوە،  لەقاڵب 
حیزب  داینەمۆی  دەبێتە  ئۆتۆماتیكی  بەشێوەیەكی  بێت،  فكری 
لەژێر  ناسیۆنالیزمێك  نموونە  بۆ  پێوەردەگیرێت،  هەڵوێستی  و 
پەرچەمی ماركسیزمدا خۆی نمایش دەكات، جیاوازتر دەبینرێت 
لەگەڵ ناسیۆنالیزمێك كە فیختە بۆ كۆمەڵگەی ئاڵمانی پێشنیاری 
دەكات، یەعنی ئەوەی لەژێر پەرچەمی ماركیسزمدایە فلتەرێكی 
هەیە  پتەوی  پەیوەندییەكی  چونكە  هەیە،  مێژوویی  فكری 
بونیاتی  یاخود  سیاسی،  و  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  ئاگایی  لەگەڵ 
دەكاتەوە،  راڤەی  تر  جارێكی  و  ئابوری  سیستمی  كۆمەاڵیەتی 
كە  تردا  بەئاقارێكی  چەمكەكە  خودی  سەرەونخونكردنی  نەك 
ماركس  كە  بەوپێیەی  بێت،  لەپشتەوە  تری  سیاسی  مەرامێكی 
ئیدیۆلۆژی  بەچەمكی  تەواوی  بایەخێكی   1846 ساڵی  لەدوای 
داوە، بەاڵم لەساڵی 1882 بەدواوە ئەم زاراوەیەی بەكارنەهێناوە، 
چونكە پێشتر وەك رەخنەیەك لەئیدیۆلۆژیای ئاڵمان كاری لەسەر 
كردووە و وەك نەرێتێكی لێدێت لەنێو فكری سیاسیدا، ئیدی ئەم 
پرنسیپە سیاسیە لێكدانەوەی جیاواز بۆ ماركس دەخوڵقێنێ ، هەر 
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دەبنە دوو چەمكی یەكگرتوو كە  پراكتیك  تیۆر و  ئەوەی كە 
دواتر لەنێو گوتاری سیاسیدا رەنگدەداتەوە«. )63(.          

وەك  دەكات،  نەتەوەكان  لەكێشمەكێشی  باس  مێژوو  وەختێك 
ئەوەی بەشێكی زۆر لەپانتایی كێشمەكێشی چینەكان داگیردەكات، 
مەزهەب  كۆمەڵێك  لە  مۆدێلێكە  هاتنی  هەیە  ئێستاش  ئەوەی 
و ستایلی بیركردنەوە لەناسیۆنالیزم كە بۆقەوارەیەك گرینگە، 
كتێبێكە   بوارەیە و خاوەن  ئەم  ناوداری  بیرمەندێكی  )برویلی( 
بەناوی )نەتەوەخوازی دەوڵەت(، لەلقێكی پێشتری باسەكەماندا 
بەئامرازەكانی  گرینگی  و  هێنایەوە  نموونە  بە  كتێبەكەیمان 
پێوەندی بە هاواڵتی و كۆمەڵگە دەدات و لەشوێنێكدا دەڵێ » خەڵك 
هەوڵی بوون بەئەندامی كۆمەڵگە دەدەن و هەستی بەهێزیان 
بەرامبەر بەئێمە و ئەوان و بوونی خاك وەكو نیشتیمان و سەر 
بەجهانێكی دیاریكراو و پێناسەكراو لەروی كولتووریەوە كەمانای 
ئەمانە  زۆری  زۆربەی  لەئاكامدا  بەاڵم  جهانیان،  دەبەخشێتە 
لەدەرەوەی  بڕوایەشدام  لەو  و  لۆژیكی  لەشیكردنەوەی  دوورن 
شڕۆڤەكاری مێژووناسانن«. )64(. من خەریكم بیر لەچەمكی 
كۆمپانیا  و  نیودەوڵەتی  سیاسەتی  كە  دەكەمەوە  ناسیۆنالیزم 
نێودەوڵەتیەكان بۆ مەرامی سیاسی و كێبەركێ  ی ئابووری زیندوی 
وەكو  تر  جارێكی  خەریكە  چەمكە  ئەم  لەكاتێكدا  دەكەنەوە، 
)ریجیس  دەبێتەوە  كاڵ  خەریكە  لەشێوەكان  بەشێوەیەك  دیارە 
دوبریە( لەكتێبی )نقد العقل السیاسی( پشتگیری لەبۆچوونەكانی 
لە  پشتگیری  دیكەدا  لەشوێنێكی  و  دەكات  كۆنت(  )ئۆگۆست 
دیالیكتیكەكەی ماركس دەكات و بە پێشكەوتووی لەقەڵەمدەدات 
و دەڵێ  » ئەو ئیدیۆلۆژیا ئاینیەی كە باس لەناسیۆنالیزم دەكات، 
عەقڵیەتێكە لەجەستەیەكی نەخۆشدا، خەڵكەكان وەكو خۆی 
تەواوی  شێوەی  ئاوێنەیەك  وایە  ئەوە  وەكو  ئەمەیش  نابینن، 
خۆی  هیگڵیش  دیالكتیكیەی  ئەو  بەدەستەوە،  نەدات  كەسێك 
لەخۆیدا فكرەیەكی پێشكەوتووە، بەاڵم ئەو دیالكیتیەكەی كە 
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ماركس پێشكەشی كرد، لەڕووی تیۆری و پراكتیكیەوە جیاوازی 
هەیە و واقیعێكی پێشكەوتووترە، چونكە بەئاراستەی مێژوودا 
رەخنەی  بەر  دەكەوێتە  ئەڵمان  ئیدیۆلۆژیای  هەربۆیە  دەڕوات، 
ماركس و هیگڵ، چونكە ئیدیۆلۆژیای پیاوانی ئاینی و یاساییەكان 

و سیاسیە ئەخالقیەكانیش لەسەر سەر راوەستاون«.)65(.   
جیانەكراوەیە  الیەنێكی  كە  سیاسیش  ئیدیۆلۆژیای  كەوابوو 
خۆیاندا  لەقەوارەی  نەتەوەكان  ناتوانێ   ئاینی،  لەئیدیۆلۆژیای 
بەپێچەوانەشەوە  بپارێزێت،  بەرژەوەندیەكانیان  و  راگرێت 
وەختێكیش  رەتبكاتەوە،  نەتەوەكان  مەسەلەی  ناتوانێ  
ئیدیۆلۆژیایەكی  كاریگەری  ژێر  دەكەوێتە  نەتەوەیەك  كە 
دیاریكراوەوە بۆ گەیشتن بەستراتیژی نەتەوەیی لەژێر چەمكی 
ناسیۆنالیزم، هیچی زیاتر نییە لەو ئیدیۆلۆژیایەی كە ئاین ئیدیعای 
ماناكان،  لە  بەمانایەك  كە  نەتەوەخوازی  دەكات، سەرەنجام  بۆ 
بۆ  الفیتەی  سیاسی  مەراسیمێكی  بۆ  تەنها  ناسیۆنالیزمە،  میتا 
هەڵدەدرێت، نەك لەرێگەیەوە ریشەی نەتەوەكان ئاشكرا بكات 
و بیانخاتە نێو مێژووەوە، ئەمەیش بەئاشكرا لەحیزبە پارێزگار 
و راستڕەوەكان، هەروەها لەسیاسەتی حیزبە بەناو چەپەكان و 
ئاینیەكانیش دەبینرێت كە چۆن كەڵك لەم چەمكە وەردەگیرێت 

 ...
»یەكێك لە خاڵە بەهێزەكانی ماركس وەك رێبازێكی ئۆپۆزسیۆن 
و دواتریش رەخنەگرانە، ئەوە بوو تەنها بایەخی بە ناكۆكیەكانی 
سیستمەكە نەئەدا، بەڵكو بایەخی بە ناكۆكی ئیدیۆلۆژیەكانیش 
بینینی ئەو واقیعە مێژووییەی  دەدا، ئەمەش پێداگیری لەسەر 
كە نەگونجاوی ئەو نموونانە نیشان دەدات كە بۆ شیكردنەوەی 
كۆمەاڵیەتیانەی جهان خرابووە گەڕو، رەخنەی ماركسیەكان لە 
نموونە پەتییەكاندا بیانوویەكی عەقالنی وشكیان بینییەوە، ئیتر 
لەگەڵ ئاماژەكردنیان بۆ تێكشكانی نەیارەكانیان لە شیكردنەوەی 
گشتی كۆمەاڵیەتیدا، بەشێوەیەكی بنەڕەتی گفتوگۆی پرسەكەیان 
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نەكرد«.)66(. كەواتە بۆچی بەو ئاراستە نەڕۆین كە وەسفێكی 
پڕنسیپەوە  لەرووی  كۆمەاڵیەتی؟.  واقیعی  بۆ  بداتێ   باشترمان 
وەاڵمەكە بەڵێیە بەاڵم پراگماتیكیانە و لەرێگەی جیاوازەوە كە 
شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە  ماركسییەت  دەوڵەتاندا  لەزۆربەی 
لە دەستووری دەوڵەتاندا بەرقەرارە، چونكە ماركسییەت تەنها 
رێبازی فكری نییە، بەڵكو پراكتیكی بەشێك لە كایەكانی ژیانە 

لەنێو یاسادا كە سەرمایەداری كەڵكی لێوەرگرتووە. 
وەسفكراوەكانەوە  ئیدیۆلۆژیا  بە  سودگەرا  تاكی  ئەوەی  لەبەر 
پەیوەست بوو، رێبازی دژ بەسوودگەراش كە رژێمی تۆتالیتاریزم 
پێڕەوی لێدەكرد و بەتەواوەتی بەرامبەر بە بەرژەوەندی جەماوەر 
مەسەلەیە  ئەو  بوو،  سەرسوڕمان  مایەی  بوو،  كەمتەرخەم 
هۆكارێكی نادیاری دەهێنایە ناو سیاسەتی هاوچەرخەوە«.)67(. 
ئەم تێڕوانینە بۆ ئیدیۆلۆژیا كە سوودگەرایە و لەالیەك دەسەاڵت 
هاوپەیمانێتییە  تر  لەالیەكی  وەریگرتوە،  رێگە  نەخشە  وەكوو 
لەنێوان خەڵك و دەسەاڵت، سەرەنجام رژێمێك بەرهەمدێنێت 
چەمكی  لەسەر  كار  ئیدیۆلۆژیاوە  بەناو  و  سوودگەرایە  كە 
بەرژەوەندییە  بۆ  پڕوپاگەندەش  دەكات،  دەوڵەت  بەرژەوەندی 

ستراتیژییەكانی دەوڵەت هەر لەوێوە سەرچاوەی گرتووە. 
ئەو )ئێمە و ئەوانەش(كە فكری سیاسی ناسیونالیزمی لەرێگەی 
ئیدیۆلۆژیا و سەبارەت بەنەتەوە و چەمكی ناسیۆنالیزم بەرهەمی 
هێناوە، واتە بەجیاواز تەماشاكردنی ئینسانی رۆژئاوا و نەتەوەی 
هەڵاڵیەكی  لە  جگە  پێست،  سپی  و  پێست  رەش  و  جیاواز 
سیحراوی بۆ سڕینەوەی یەكتر لەسەر بانی كۆمەڵگەی بەشەری 
هیچ شتێكی تری لێبەدی ناكرێت، ئەگەر ئیدیۆلۆژیا وەكو چەمك 
پێناسە بكەین، دەبێت بەسەر دوو رەگەزی نێر و مێ  دابەشی 
خاوەن  بڕوادارو  لەپیاوێكی  نێرە  رەگەزی  كە  ئەوەی  بكەین، 
هەروەك  دەكات،  بازووەوە  بەهێزی  شانازی  و  دەبێت  دەسەاڵت 
ئەوەش  دۆزیەوە،  واقیعی  چارەسەری  وەك  ئیدیۆلۆژیای  هیگڵ 
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ژیان،  و  جهان  بۆ  فەلسەفەیەكە  و  فكری  میتۆدی  كەمینەیە 
كەواتە یەكەمجار شۆڕش و دواجار سیاسەت هەڵدەبژێری، چونكی 
ئەوەش  دەژین،  خۆیاندا  تایبەتی  لەحاڵەتی  ئیدیۆلۆژیستەكان 
قەوارەی  لەیەك  نەتەوەكان  و  لێدەگرێت  رەخنەی  ماركس  كە 
فراواندا جێگە دەكاتەوە، ئەوە ئەو مەرامەی لەخۆ نەگرتبوو، كە 
ماركسیستەكان لەرێگەی ئیدیۆلۆژیای سۆسیالیستی و كۆمۆنیستی، 
زەمینە بۆ داگیركەرانی نەتەوە ژێردەستەكان خۆشبكات، تاكو 
دروست  ئینساندا  لەزهنیەتی  سیاسی  سایكۆلۆژی  گرێیەكی 
داگیركارییەی  ئەو  لەبەرامبەر  ستەملێكراویش  ئینسانی  بكات، 
نەتەوەكەی و كولتوورەكەی و خاكەكەی رەواجی سیاسی پێدا، 
هەرئەمەش بوو كە نیازی بۆرژوازی مۆدێرنی دەوڵەمەند كرد، 
دوبریە(  )ریجیس  قسەی  بەپێی  هەڵبەتە  سیاسیەوە،  لەرووی 
سۆسیۆلۆژیستیانە  تەرحێكی  وەكو  ماركس  كە  گوتارەی  ئەو 
بەتایبەتیش سۆسیالیزمی  بەسۆسیالیزم،  پێشنیار كرد سەبارەت 
و  بەشەری  كۆمەڵگەی  بۆ  بەختەوەری  جۆرێك  نەتەوەكان، 
نەهێشتنی نەتەوەی بندەست و ژێردەست، لەالیەكی تریشەوە 
وەاڵمێك بو بۆ ئەو گوتارە تیۆرییەی كە ئەوروپیەكان لەسەر 

وەختی خۆیدا كەڵكی سیاسی و فكرییان لێوەرگرت. 
و  سیاسی  لەكایەی  فكرێك  هەر  خۆری  ئاوابوونی  لەگەڵ 
بۆ  وەگڕدەنێ   خۆی  جومگەكانی  هەموو  سەرمایەداری  فكریدا، 
سووككردنی ئەو فكرە باوەی كە ریزبەندی خۆی وەرگرتووە، ئەو 
جهانبینیەی كە پێشتر بۆ نەتەوەیی هەبوو، واتە رزگاركردنی 
نەتەوە لە ستەمی ئەوانی تری نەتەوەی سەردەست، هەوڵدەدات 
كتێبە  لە  والڕشتانین  ئیمانوئێل  وەرگەڕێنێت،  تری  بارێكی  بۆ 
كۆمەاڵیەتیەەكانی  زانستە  نوێی  كایەیەكی  بەشییەكەیدا  سێ  
گوتی«  تیۆرەدا  لەم  تیۆری سیستمە جهانیەكان،  بەناوی  داهێنا 
مرۆڤەكان ناتوانن تەماشای مێژووی نەتەوەكان بكەن بەتەنها، 
هەمووی  كە  بیبینن  جهانی  سیستمێكی  وەكو  پێویستە  بەڵكو 



128

ناسیونالیزم لەنێوان فكر و سیاسەتدا                                                      سمكۆ محەمەد

لە  كە  ریزبەندییەی  ئەو  بەگوێرەی  دەكات،  گەشە  پێكەوە 
ناوەندی دەوڵەمەند و كەناری هەژار ریزكراون، هەروەها ئەو 
كۆمەڵە دەوڵەتەی نێوەڕاستیش كە هەندێك تایبەتمەندی هەردوو 
دەبینرێن،  كەناری  نیمچە  دۆخی  وەكو  و  تیادایە  الیەنەكەی 
ئەوانەی بەشداربوون لەدەست بەسەرداگرتنی ئەو دەوڵەتانەی 
بەهەمان  هەڵوەشاندنەوەیان،  دواتریش  و  ناوەندن  لەدەرەوەی 
شێوە باجی دەوڵەتە سۆسیالیستیەكانی بەشێوازێك دەخستەڕوو 
وەك ئەوەی تەنها مۆدێلێك بن بۆ سەرمایەداری دەوڵەتی، لەبەر 
دەكەن«. خاوەندارانە  هەڵسوكەوتی  حكومەتەكانیان  ئەوەی 
)68(.  .  ئەمە بۆ سەلماندنی ئەوەی كە تاكو جهانی سیاسی لە 
دوو جەمسەریدا دەژیا، بەیت و بالۆرەی دژە نەتەوەكان بوو كە 
دەوڵەتیان بۆ خزمەت سیستمی ئیدیۆلۆژی سۆسیالیستی خستۆتە 
سیستمە  ئەو  هەڵوەشاندنەوەی  دەستپێكی  لەگەڵ  بۆیە  گەڕ، 
سیستمە  ئەوە  گوایە  كە  هاتەپێشەوە  ناوەند  و  كەنار  ئیتر 
كالسیكییەكە بووە، بۆیە نەتەوەكان نەهاتنە نێو ناوەندەكەوە و 
هەر لەكەنار ماونەتەوە، هەروەك چۆن بەكارهێنانی رۆژهەاڵتی 
لەگەڵ  و  دەوڵەتن  خاوەن  كە  خواروو  ئاسیای  و  ناوەڕاست 
ئەوانەش كە خاوەنی ئابورییەكی دەستكورتین، بە ئیدیۆلۆژیاو 
ئایینەوە خەریكیان كردوون، تاكو پێشكەوتنی ئابوری و دەوڵەتی 

و سیاسی و بەشەری بەخۆیانەوە نەبینن.  
دەكرد  نەتەوەیی  دەوڵەتی  لەسەر  كاری  كە  گوتارەی  ئەو 
كە  ئەوەی  جەنگی  دەكرد،  ناسیۆنالیزمیان  فكری  دژایەتی  و 
باسیان  بەتایبەت  فەرانسییەكان  و  بەگشتی  ئەوروپییەكان 
لەئیدیۆلۆژیای ناسیۆنالیزم كرد و تیۆریزەیان كردووە و خۆیان 
داهێنەری ئەو چەمكە بوون، كە ئێستا هەر خۆیان قەناعەتییان 
بڵێی  وەك  دەچێت،  كاڵبووونەوە  بەرەو  خەریكە  و  پێنەماوە 
ئەوەی  بەقەد  بەسەرچووبێت،  كاتی  سیاسیە  مۆدێلە  ئەو 
ژیانی سیاسی  لەسیستمی  دەزانرێت  بەباشتر  تر  ژیانێكی  شێوە 
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و كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیدا كار بێبكرێت، باشترین نموونەی 
نادەن  گرینگی  ئەوروپییەكان  ئێستا  كە  ئەوەیە  بەردەستیش 
بەدەوڵەتی نەتەوەیی، بەقەد ئەوەی دەوڵەتی فرە نەتەوە و فرە 
كولتوور بەچاكتر دەزانن و كەڵیان لەماتریالە بەشەرییەكەشی 
وەرگرتووە، ئەمەش مانای ئەوەنییە كە مادام ئەوروپییەكان دوای 
بۆماوەیی چەندین سەدە،  نەتەوەیی  دەوڵەتی  كردنی  ئەزموون 
دەوڵەت  و خاوەن  ژێردەستن  ئێستا  كە  نەتەوانەش  ئەو  دەبێ  
نەچێت  بیر  ئەوەشمان  بەاڵم  كاربكەن،  ستایل  بەهەمان  نین، 
دەمارگیرییە  فكرە  ئەو  هەمان  رۆژهەاڵتی  ناسیۆنالیزمی  كە 
بینیمان،  لەئەوروپا  ناوەڕاست  سەدەكانی  كە  بەرهەمدێنێت 
یان لەئامریكای التین بینیمان لەنێو رەگەزپەرستەكان و ئێستا 
ناكات و هەر هەموویان  تر  ئەوی  دژایەتی  تر  رەگەزێكی  هیچ 
دەبینین  تردا  لەشوێنێكی  ناسراون،  دەوڵەتانە  ئەو  بەهاواڵتی 
نەتەوەخوازی  نوێی  مۆدێلی  خەریكە  هاوچەرخ  سەرمایەداری 
بەرهەمدێنێ   نەتەوەخوازی  پەردەی  لەژێر  راسیزم  و  توندڕەو 
كۆمپانیا  داپۆشینی  بۆ  شوناسێكن  نەتەوانە  لەو  یەك  هەر  كە 
و  نوێ   ئەستاندنی  باج  بە  شەرعیەتدان  و  زەبەالحەكان 
شەرعیەتدان بە رادەستكردنی دەسەاڵتی دەوڵەت بۆ كۆمپانیاكان 
و سەرقاڵ كردنی خەڵك بە باج و پێداویستی ژیان و داواكاری 
كاركردن و چارەسەری بێكاری، كە ئەمە مۆدێلی نوێی سیستمی 

سەرمایەداری هاوچەرخە.... 

ناسیونالیزمی كورد و ئەوانی تر

تر  ئەوانی  ناسیونالیستی  بیرتەسكی  بەبێ   ناسیونالیزمێك  هیچ 
نایاتە بوون، ناسیونالیزمی رۆژئاوایی كە سەرەتا ریشەی داكوتا، 
لەوێوە سەرچاوەی گرت كە ئەوانی تری دژە نەتەوە ژێر دەستەكان 
ئیدیعای بوونی رەسەنی خۆیان دەكرد، ناسیونالیزمی عەرەبی بەبێ  
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رۆژئاوا  چونكە  نامێنێ ،  مانایەكی  هیچ  رۆژئاوایی  ناسیونالیزمی 
بە گوتاریكی ئایینی كریستیانی هاتەپێشەوە، بۆیە عەرەب هیچ 
چارێكی نەما دەست بە گوتاری ئایینی خۆیانەوە بگرن بەتایبەتی 
ناسیونالیستی  گوتاری  بۆ  برد  دەستی  قورئان، كوردیش وەختێك 
عەرەب  و  ترك  و  فارس  كە  بینی  وەختێك  توندڕەو،  كوردی 
هەرسێك پێكەوە خاڵی هاوبەشیان هەیە لە داگیركردنی خاك 
و زمان و كولتوور و فەرهەنگی، بەناچار ئەوانیش تاكە شتێك 
پشتیان پێبەست، زمان و كولتور بوو، بەاڵم نەیانتوانی ئاینێك 
ئایینێكی  یان  قورئان وەربگرن،  لەبەرامبەر  ئەلتەرناتیڤ  وەكو 

مێژوویی خۆیان بكەن بە كارتێك بۆ بەرگری لەناسیونالیزم.
ئەگەر وای دابنێین  بیركردنەوەی ئەوكات بۆ ناسیۆنالیزم وەك 
یاخود  بووە،  عەفەوی  سیاسی  مومارەسەیەكی  و  ئەزموونێك 
بووە،  بیركردنەوە  بەو  پێویستی  سیاسیە  هەلومەرجە  ئەو 
لەحاڵێكدا ئەم مومارەسە سیاسیە كە لەئیدیۆلۆژیایەكی وشكدا 
چەقی بەست، لەالیەك كارێكی پێشوەختە بووە، لەالیەكی ترەوە 
تیۆرەیەكی زانستی بووە بۆ وەاڵمدانەوەی پرسیارگەلێكی وەهمی 
لەئیدیۆلۆژیای  رەخنەی  ئەنگڵس  كە  »ئەوەی  نەتەوەكان،  بۆ 
فیورباخ گرت لەكتێبی ئیدیۆلۆژیای ئاڵمان، ئەوەبوو كەئەو شكڵە 
مەرامی  بۆ  وەردەگرێ   چینەكان  لەهێزی  كەڵك  لەئیدیۆلۆژیا 
خۆی، هەروەك چۆن كەڵك لەئیدیۆلۆژیای پرۆتستانتدا وەرگیرا 
بەپێی  ئەمەش  باشوور،  ئەوروپای  واڵتانی  شانزەهەم  لەسەدەی 
قسەی ئەنگڵس لەپنتێكی فكری سنوورداردا دەوەستێت، هەروەها 
بارو دۆخێكی ماتریالی بوو بۆ وەالنانی بارودۆخێكی تری بابەتی، 
بەشێكی تری تێزەكە ئەوەیە كە چۆن قەاڵچۆكردنی كاری سیخوڕی 
كە هێز و دەوڵەتە سەنعەتییەكان گرینگی پێدەدەن و دەیكەن 
بەبازاڕێكی سیاسی رەواجدار، هەروەها جۆرە رێگرییەكیشە لە 
بزووتنەوەی چینایەتی و پێكەوەژیانی نەتەوەكان بەبێ  ئەوەی 
دژایەتی یەكتر بكەن و یەكتر بسڕنەوە« )69(. هەرئەوەی كە 
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زیاتر  نابینن،  تر  و كیشوەرەكانی  ئەوروپی  هیچ واڵتێكی  ئێستا 
لەچەندین نەتەوە و كولتوور و مەزهەبی جیاجیایان تێدانەبێ ، 
و  كولتوور  و  زمان  كێشەیەكی  هیچ  و  دژین  پێكەوە  كەچی 
جوگرافیایان نییە، ئەگەر ناسیۆنالیزم و ئەو الفیتەیە بوایە بۆ 
بەدەستهێنانی مافەكەكانی، دەبوو ئێستا لەهەر یەك لەو واڵتانە 
بۆ نموونە لەسویسرا و سوید و هۆڵەندا و هیند و ئوسترالیا 
وەك كیشوەرێكی تایبەت، ئامریكا و هتد، پارچە پارچە بوونایە و 
دابەشبوونایە بەسەر چەندین دەوڵەتی نەتەوەیی و خاوەن ئااڵو 
و پوڵ و خاك و سنووری تایبەت بەخۆیان، كەچی پێكەوەژیان 
لەسەركوتكردنی  جگە  نەتەوەیی  دەوڵەتی  كە  سەلماندی 
تر  هیچی  ترەوە  نەتەوەكانی  بەسەر  سەردەست  نەتەوەیەكی 

نییە. 
چونكە  هەبووە،  كوردیدا  ناسیونالیزمی  لەبیری  ئەوان  ئێمەو 
بەبەردەوامی ئەوانی تری دەرەوەی كورد چ لەناوەوە و چ لەدەرەوەی 
دژ  دوژمنانەوە  بەدەست  بوونە  كارتێك  هەمیشە  سنوورەكەی 
بەكورد، لەسەرەتای شەستەكانی سەدەی رابردبوو واتە لەدوای 
1961 ی سەدەی رابردووەوە، توركمانەكان لەدژی كورد لەهەموو 
و  ئابوری  لەرووی  بوو  بەهێز  پێگەیان  كە  شارانەی  ئەو 
كۆمەاڵیەتیەوە، بۆ نموونە لە كفرییەوە تاكو سنوورەكانی موسڵ، 
لەدژی كورد دەستیان دا بەجەنگ و خوێنڕشتن، لەكەركوك و 
كفری و خانەقین و هەولێر و هتد. ئەمە چەند ساڵێك بەردەوام 
بوو كە بەپاڵپشتی حكومەتی ئەوكاتی عێڕاق و سەرتای هاتنی 
بە  بوون  توركمانەكان  ئەوەبوو  عێڕاق.  بۆ  بوو  بەعسیەكان 
و  كفری  لەشاری  كوردەكانیان  حاڵی  و  ماڵ  و  قەومی  حەرەس 
كەركوك و پردێ  و كۆیە و ناوچەكانی سنووری موسڵ تااڵن كرد 
و خوێنەكەش بۆ دەسەاڵتدارانی حوكومەتی ئەوكاتی عێڕاق بوو. 
ئەو ئێمە و ئەوانە بەنیسبەت كوردەكانەوە كە بیریان لەو جۆرە 
ناسیونالیزمە نەدەكردەوە كە توندوتیژی بەرهەدەهێنێ ، لەوێوە 
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سەرچاوەی گرت كە بەشێك لەنەتەوەكانی دیكەی دەروەی كورد 
بۆمانەوەی  بوون،  عێڕاق  توركمانی  نەتەوانە  لەو  یەكێك  كە 
خۆیان و بۆ دڵڕازی كردنی حكومەت، كەوتنە دژایەتی كردنی 
كورد و كوردیان ناچار كرد كە بیرێك لە ناسیونالیزم بكاتەوە و 

ئەم بیرەش چەكەرە بكات و بۆ نەوەكانی دیكە بمێنێتەوە.
جێگەی بیرهێنانەوەیە كە توركمان وەكو نەتەوەیەكی دژە كورد 
لەژێرەوە و پاڵپشتی كورد و بەرژەوەنخواز لەسەرەوە، هەمیشە 
لەگەڵ ئەو هێزە دەستی تێكەاڵو دەكرد كە بیری نەتەوەیی و 
سەربەخۆیی كورد الواز دەكات، لەسەردەمی پاشایەتیدا ئەوان 
لەگەڵ دەوڵەت و سیستمەكە بوون و لەسەدەمی بەعس بوون 
بە حەۆەس قەومی و كوردیان كوشت، لەدوای سەرهەڵدانی ساڵی 
1991 بوون بەالیەنگری هەرێمی كوردستان و ئەمجارەیان حیزبیان 
دامەزراند و لەالیەكی دیكەوە لەدژی كورد الیەنگری سیستمی 
سیاسی تورك بوون، ساڵی 1993 جارێكی دیكە كورد خەریك بوو 
لەسەروبەندی خۆپێگەیاندن بوو، لەدوای هەڵبژاردنی سەرۆك و 
پارلەمان، یەكەمین حكومەتی پێكهێناو بوو بەخاوەن هەرێمێكی 
یاسایی، توركمان ئەمجارەش بۆ پشتكردن لە كورد، چوونە نێو 
رێكخراوی یەكگرتووی ئیسالمی و لەرێگەی ئاینەوە كە بیرێكی 
ناسیونالیستی عەرەبی بوو دژایەتی كوردیان كرد، تاكو ئەوكاتەی 
كە بەپاڵپشتی توركیا بەرەی توركمانیان درووستكرد و خەریكی 
ئەوەبوون كە خراپ كەڵك لە بارودۆخی نەهامەتی و قەیرانی 
دارایی و هەژاری كوردستان وەربگرن، خەڵكیان ناونووس دەكرد 
كە گوایە ئەمانە توركمانن و رەوانەی توركیایان دەكرد، ئەوەبوو 

كوردەكان كەوتنە خۆیان و ئەم هەوڵەشیان پوچەڵكردەوە. 
هەر لەو سەروبەندەدا جگە لە توركمانەكان هەردوو نەتەوەی 
كریستیانی كلدو و ئاشورییە كریستیانەكانی عەنكاوە لەرێگەی 
كەنیسەی رۆژهەاڵتی ئامریكا و كەنیسەی رۆژئاوا كە فاتیكانە، 
حكومەتەكەی  و  كوردستان  لەدژی  سكااڵیان  كرا  پێیان  هەتا 
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تۆمار دەكرد كە گوایە ئازادیان لێ زەوت كردوونە و ناتوانن بە 
ئازادی خۆیان مومارەسەی  ئازادی خۆیان سیاسەت بكەن و بە 
كورد  ئەوەی  بەمەرامی  جگەلەوەش  بكەن،  خۆیان  كولتووری 
نەبێتەوە،  نزیك  دەوڵەت  لە  و  سەربەخۆ  هەرێمێكی  نەبێتە 
و  سازدا  خۆپیشاندانیان  گەورەترین  كالیفۆڕنیا  لە   1996 ساڵی 
لەساڵی  ئەوەش  سەرباری  هەڵكرد،  كوردەكان  لەدژی  الفیتەیان 
2005 لەكاتی دەنگدان بۆ پارلەمانی عێراق كە لەدوای روخانی 
رژێمی بەعس یەكەمین هەڵبژاردن بوو، كریستیانەكان بەزۆرینە 
دەنگیان بۆ لیستەكەی ئەیاد عەالوی دا لەدژی كوردەكان، ئەمە 
پارلەمانی  لە  هەبوو  كۆتایان  كورسی  ئەوان  كە  جگەلەوەی 
كوردستان كە بەرێژەی چارەكە دەنگی كەسانی هەڵبژێردراویان 
بیرۆكەی  بە سەرەتای چەكەرەكردنی  بوو  ئەمەش  نەهێنابوو، 
دۆخانەی  ئەو  كە  هۆكارانەی  لەو  بەشێك  ئەوان،  و  ئێمە 
خوڵقاندبوو راستی تێدابوو و تاڕادەیەكیش مافی كەمینەكان بوو، 
چونكە زۆرینە كە كوردی موسڵمانە لەباشوری كوردستان، هەم 
نەتەوەییەوە  گوتاری  لەڕێگەی  هەم  و  ئاینی  گوتاری  لەرێگەی 
بەو  بوو  ئەمە  بوونە،  زاڵ  كەمینەكاندا  و  نەتەوە  بەسەر 
لە  بەشێك  نابەجێی  كرداری  لەئەنجامی  كە  پەرچەكردارەی 
كوردەكان  كە  ئەوەبوو  دیكەی  بەشەكەی  بەاڵم  بوو،  كورد 
یەكتر  ئەو  زەمینەی  نەیانتوانی  نێوخۆیانەوە  كێشەی  بەهۆی 
لەبری  پێشكەش بكەن،  پێكەوەژیانە راستەقینە  قەبوڵكردن و 
ئەوە دەوڵەتانی دژی كێشەی كورد و توندڕەوە ئاینیەكان خراپ 
دژی  كە  هاندا  كەمینەكانیان  و  وەرگرت  دۆخە  لەو  كەڵكیان 
كە  بیانوانەی  ئەم  لەم هەرێمە. هەموو  بن  كورد  بەرژەوەندی 
وەكو چەمكێكی  دیموكراسی  و مەسەلەی  كورد  بۆ  هێنامانەوە 
نوێ  و كێشەدار بۆ ئەو نەتەوانەی هێشتا نەبوون بە خاوەن 
ناجێگیرەی بەرهەمهێناوە  دەوڵەت، ئەوا دیموكراسی ئەو فەزا 
لەالیەكی  دەسەاڵت،  خاوەن  وەكو  هەبووە  كورد  بۆ  زیانی  كە 
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دیكەوە بۆخۆی بۆتە كێشە چونكە ناتوانێ  لەگەڵ ئەو چەمك و 
سیستمەدا هەڵبكات، چونكە لەبنچینەدا بە پێپلكانەی زەمەنی 

سیاسیدا سەرنەكەوتووە و ئەم فەزایەی بۆ هەرز ناكرێت.   

ناسیونالیزمی فارسی 

و  دانەبڕوان  و  هاتوون  مێژوودا  لەگەڵ  ئەگەرچی  فارسەكان 
جەنگەكانی یۆنانی كۆن و روسەكان و عەرەبی نیمچە دوورگەی 
بكەن،  داگیر  زمانیان  و  نیشتیمان  ویستوویانە  كە  عەرەبی 
داگیركاری  لە  رێگەیان  كردووەو  گیانفیداییان  لەبەرامبەردا 
كرد  كۆڕش سەركردایەتی  ز.  ی پ.   55 ساڵی  گرتووە، سەرەتا 
لەدژی ئەو جەنگەی میدیاكان بەرۆكی فارس و ئێرانییەكانیان 
پێگرتبوو، دواتر درووستبوونی دەوڵەتی هاخامەنیشنی و دواتر 
روخانی و »دوا دەوڵەتی نیوە فارسی دەوڵەتی ساسانی )2111_651( 
بوو، كە لەالیەن ئەردەشێری پاپەكانەوە دامەزرێنرا، كە عەرەبە 
موسڵمانەكان پەالماری ئێرانیان دا و شەڕی بویب و قادسیە یان 
لە 635 تاكو 637 دا بردەوە، توانیان لە 652 دا بەیەكجارەكی 
دەوڵەتی ساسانی بڕوخێنن، هەڵوێستی داگیركەرانەی عەرەبەكان 
بیری ناسیونالیزمی فارسی ئێرانی بزواند، ئەم بیرە بە ئاشكرا لە 
شاهنامەی فیردەوسی دەبینرێ  كە یەك پارچە شانازی كردنە بە 

ئێرانەوە لە دژی توران«. بۆ نموونە فیردەوسی دەڵێ  
» چو ایران نباشد. تن من من میاه.    

                             بدین بووم و بر زەندە یك تن میاه 
هنر نزد ایرانیان است و بس                

                             نگیرند شی رژیان را بەكس 
  همە یك دالنند و یزدان شناس               

                            بگیتی ندارند ازكس هراس« هتد 

ئەم  لەسەر  با  نەبێ   منیش  لەشی  با  نەبێ   ئێران  ئەگەر  واتە 
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و  ئێرانییەكانە  لەالی  هەر  هونەر  نەمێنێ ،  كەس  یەك  زەوییە 
بەس، شێری بەڕەڵاڵ بە كەس ناگیرێن و ئێرانییەكان هەموو یەك 
دڵ و خودێ  ناسن، لە جهاندا ترسیان لە كەس نییە، ئەز دەبێ  

نرخی ئێران بناسم. هتد«. )70(.  
دوای ئەو مێژووەی كە فارسەكان خۆیان وەكو بەناچاری بە ئایینی 
ئیسالمەوە هیئَشتەوە و بوون بە بەشێك لە مەزهەبێكی ئەو 
كولتوورە، بەاڵم لەرَێگەی دژە گوتاری ئیسالمی كە سوننەگەرایی 
بۆ  هەڵبژارد  ئەوانیش شیعەگەراییان  مێژوو،  درێژایی  بە  بووە 
مانەوەی خۆیان، ئیدی لەوێوە قەوارەی دەوڵەتی و هەرێمایەتی 

وپاشكۆكانی خۆیان زیاتر پێ پارێزرا، 

ناسیونالیزمی توركی

رەگو  لە  و  قەوقاز  و  باڵقان  لەناوچەی  كە  بەوپێیەی  تورك 
ریشەیەكی بێ  شوناس و نەناسراوەوە هاتوون، هیچ رەچەڵەكێك 
نییە بیسەلمێنێ  ئەسڵی تورك چۆن و لەكوێوە هاتوون، ئەگەر 
جەنگیز خان و ئیمبراتۆرییەتەكەی وەكو سەرەتای دامەزارندنی 
دەوڵەتی توركی حیساب بكەین، هەڵەیەكی گەورەیە، بەاڵم توانیان 
بوونی خۆیان لەرێگەی هێزەوە بسەلمێنن، بەكارهێنانی ئەنادۆڵ 
وەكو ناوچەیەك بۆ پاراستنی شوناس و زمانی خۆیان، دوای ئەوەش 
هاتنیان بۆ رۆژهەاڵت و واڵتانی عەرەبستان وەكو ئیمبراتۆرییەت، 
هەروەها لەگەڕانەوەیاندا كاریگەری ئاین وزمانی قورئان لەسەر 
خۆیان و زمانەكەیان، باشترین هێزو توانای بە تورك دا، پاشماوەی 
نەتەوەكانی دیكە بكاتە ژێر ركێفی خۆیەوە وتەنانەت كولتووری 
سیاسی و كۆمەاڵیەتی و سەنعەتیش بەجێبهێڵێت لەناوچەكە و 
تا ئێستاش بنكە كۆمەاڵیەتییەكەی كە پێیان دەگوترێت توركمان، 
باشترین خزمەتی بە تورك كردووە، بیری ناسیونالیزمی توركی 
كۆنترە لە دامەزاراندنی دەوڵەتی توركی، مەسەلەی زمانی توركی 
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لە ژێر كاریگەری عەرەبی، گەورەترین دەمارگرژی بۆ توركەكان 
خوڵقاند كە رێگە نەدەن وسوكایەتی بە غەیرە تورك بكەن، بە 
تایبەتی دوای ئیمبراتۆرییەتەكەیان ساڵی 1910 توركەكانی تیژتر 
كرد كە بكەونە گیانی نەتەوە غەیرە توركەكان و ئازەربایجان و 
توركمانستان، تا ئەو رادەیەی كە پیاوێكی وەكو« )جمال السفاح، 
عەرەبەكانی  سەركردەی  لە  گەلێك  خوێنڕێژ  جەمالی  واتە 
كوشت، شایانی باسە زیا گویكئالپ 1876_1924 یەكێك بوو لە 
سەركردەكانی كۆمەڵەی اتحاد وترقی ساڵی 1923 دا زنجیرەیەك 
باڵو  ەوە  تركیزم  بنچینەكانی  نێوی  بە  توركی  زمانی  بە  وتاری 
ی  تۆرانیزم  بزووتنەوەی  ئامانجی  هەندێك  لەوێدا  كە  كردەوە 
چەك  بەزۆری  تۆرانییەكان  كە  ئەوەی  وەك  كردەوە،  روون 
ئەمە  دوای   .)71( ژێردەست خۆیانەوە«.  بخەنە  هەموو جهان 
بۆ  خستەوە  دوور  خۆیان  لەناوچەی  عەرەبی  خێزانی  سەدان 
ئەنادۆڵ و ئەرمەنەكانیان قەتڵوعام كردن و كوردیان كرد بە 
شكستە  دوای  ئەمانەوە  لەسەرووی  بەاڵم  خۆیان،  داردەستی 
گەورەكەی تورك كە واڵتە سوێندخۆرەكان بردیانەوە و تەنها 
ئەستەنبوڵ و چەند ناوچەیەك بەدەستی تورك مانەوە، مستەفا 
كەمال ئەتاتورك ساڵی )1881_1938( كە موفەتیش بوولە سوپای 
مانیفێستی  كردو  فراوانتر  توركی  ناسیونالیزمی  بیری  توركیا، 
نوێی ناسیونالیزمی توركی دامەزراند، ئەمەش كارێكی كرد كە بۆ 
تاهەتاییە توركەكان بەرووبوومەكەی بخۆن، ئەویش بە عەلمانی 
بوو  توركی  پیتی عەرەبی و ئەسڵی  دەوڵەت و گۆڕینی  كردنی 
دەسەلمێنێ   بۆمان  توركەكان  ئەزموونەی  ئەم  التینی،  پیتی  بۆ 
كە ناسیونالیزم بەبێ  دوژمن درووست كردن و بەبێ  دژایەتی 
كردنی ئەویتر، ناتوانی تەنها پشت بە زمان و خاك ببەستێت بۆ 

ئامانجی كۆتایی. 
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ناسیونالیزم و دەوڵەتی سێنترالی
نێوان  ئارەزوومەندانەی  رێكەوتنی  بەپێی  دەوڵەت  ئەگەرچی 
گروپە سیاسییەكان و زەروورەتی دەزگا تەشریعی و تەنفیزیییەكان 
سەری هەڵداوە، یاخود گرێبەستێكی كۆمەاڵیەتییە و لەرێگەی 
تاكەكان و دەسەاڵتەوە دروست بووە، چونكە دەسەاڵتی سەروەری 
ئاژاوە و  بیانپارێزن لەهەر  باشتر دەتوانێ   ئاسایش  و دەزگاكانی 
ناودەبرێت،  كۆمەڵگە  گشتی  ئەمەبەبەرژەوەندی  دڕندەییەك، 
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا دەوڵەت لەجەوهەردا كۆمەڵە دەزگایەكە 
دەستەبژێرێك بۆ پاراستنی بەرژەوەندیەكانی خۆیان دەیبەنەڕێوە 
و لەبەرامبەریشدا تاكەكانی تەواوی كۆمەڵگە، لەگەڵ ئەوەدان 
كەبەشداری دامودەزگەكان دەكەن، هاوكات سەركوتیش دەكرێن 
و هەندێ جاریش بێبەش دەكرێن لەبەشداریكردنی راستەوخۆ، جا 
چ لەرووی سیاسیەتەوە و بێت یان لەرووی بەڕێوەبردنەوە بێت، 
بەدوژمنكاری  خەڵك  ناڕەزایی  و  رەخنەگرتن  جاریش  هەندێك 
لەقەڵەمی دەدەن، ئیدی بەبیانووی ئەوەی دەسەاڵتن، دەستەبژێر 
كە  جموجۆڵێك  جۆرە  لەهەر  دەكەن  سەركوت  دوژمنەكانیان 

بەبەرژەوەندی دەوڵەت ناكەوێتەوە.. 
هەڵبەت ئەم پیناسەیە لەدەوڵەتی مۆدێرنیشدا وجوودی هەیە » 
)جۆن بروێلی( تیۆریستێكی سیاسی و نەتەوەخوازێكی مۆدێرنە و 
لەو پێناسەیەدا كەلە كتێبەكەیدا بەناوی )نەتەوەخوازی دەوڵەت( 
ناسنامەی  بۆ كولتوور دەكات،  ئاماژە  ساڵی 1993 نوسیویەتی و 
كولتووری وەك كارێكتەرێكی پێناسەخوازی رەتدەكاتەوە، لەالی 
ئەو نەتەوەخوازی )بریتییە لە دیاردەیەكی رووت و داماڵراو بەاڵم 
بەشێوەیەكی مۆدێرن(. چونكە لەو بڕوایەدایە كەئەمە بەرەو 
دواوەیە و بۆچوونی پرایۆردیاالنەی نا لۆژیكی بۆ پێویستی سەر 
نەتەوە بوون دەمانگێرێتەوە، سەرباری ئەوەش ئەو دان بەوەدا 
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ناڕاستیانەوە  لەنێوە  خۆی  هێزی  زۆری  كەنەتەوەخوازی  دەنێ  
بەدەستدەهێنێ  و باوەشیان بۆ دەكاتەوە.« )72(. 

دەستەبژێرە كالسیكیەكانی وەك )گیتانۆ مۆسكا و ڤیل فرۆیدۆ 
ئەوەی  سیاسی  دەسەاڵتی  پێیانوایە  میكل(،  رۆبرت  و  پارتیۆ  و 
لەژێر دەستی دەستەبژێرێكی  كە بەفۆڕم دەسەاڵت بەڕێوەدەبن 
بچووكدایە، وەك سۆسیالیزم و دیموكراسی ئەفسانەن، ئەگەرچی 
)بڕۆدۆن( كە بەئانارشیزمی دەوڵەت و دژی دیموكراسی ناسراوە، 
لەزۆر الیەنەوە دژی ئەو چەمكانە ناسراوە و بەتایبەتی چەمكی 
سۆسیالیزم و موناقەشەیەكی توند لەگەڵ ماركس دەكات، هەر 
هەژاری(  )فەلسەفەی  ناونیشانی  لەژێر  كتێبێك  لەوبارەیەوە 
دەنوسێت، دواتر ماركس لەكتێبێكدا بەناوی ) هەژاری فەلسەفە( 

وەاڵمی دەداتەوە. 
)سان سیمۆن(  هاوشانی   )1865_1809( بڕۆدۆن(  )بیار جۆزیف 
یەكگرتنی  مەسەلەی  كە  كردۆتەوە  ئەوە  لەسەر  جەختیان 
گەرەكیەتی،  سیاسی  دەسەاڵتی  كە  دەوڵەتێك  بوونی  و  گەالن 
چارەسەری كێشەی كۆمەاڵیەتی خەڵك ناكات، ئەوەش كە لەبارەی 
لەدژی  كە  بڕۆدۆن  لێدەكرێ ،  قسەی  گەالنەوە  دیموكراسیەتی 
وشەیەكی  »دیموكراسیەت  دەڵێ   وەستایەوە   1798 شۆڕشی 
خۆشەویستی  وەكو  گەل،  بۆ  رۆمانسیە  مانایەكی  و  وەهمیە 
كوڕان بۆ كچان و بەپێچەوانەشەوە كچانە بۆ كوڕان، بەاڵم ئەم 
زاراوە رۆمانسی یە مانای دەسەاڵتی گەل نییە، تەنها ئەوەنەبێت 
 « دەڵێ   بەدەوڵەتیش  سەبارەت  گەالنە«.  هۆشیاركردنەوەی  كە 
ئەوەیە  مەرج  تر،  هیچی  و  سێنترالییە  دەسەاڵتێكی  دەوڵەت 
و  بگرێ   لەهاواڵتیان  رێز  و  باوو  بكاتە  یەكسانی  دەوڵەت 
هەروەها كەڵك لەئاین وەرنەگرن بۆ دەسەاڵتی كەنیسە، دوای 
میتۆدە  ئەم  مامۆستای  وەكو  فۆریە  بڕۆدۆن،  بۆچوونانەی  ئەم 
فەرانسە كرد،  پاشای  ئاراستەی  راستەوخۆ  ناسراو رەخنەكەی 

دواتر بەچەند ساڵێك زیندانی كرا«.)73(.   
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)الفلسفە  كتێبی  بە  بڕۆدۆنی  وەاڵمی  ماركس  دواتر  ئەگەرچی 
البوس(ی داوەتەوە لەو كتێبەدا وەكو پێشتر باسمان كرد، بەاڵم 
كالسیكیەكەی  پێكهاتە  لە  دەوڵەت  ماركس  قەناعەتی  بەپێی 
دەردەچێتە دەرێ  و كرێكاران لەرێگەی شۆڕشەوە ئەو كۆمەڵگە 
چینایەتی  سەرمایەداری  كۆمەڵگەی  كە  بخوڵقێنن  بەرابەرییە 
تەواوی  لێرەشەوە  هەر  پێدەدات،  بەردەوامی  و  خوڵقاندووە 
وایە  پێی  هەروەها  دەبن،  بەردەوام  سەرهەڵدەدەن  ملمالنێكان 
بكرێتەوە،  كۆمەڵگەدا جودا  ئابوری  لەپێكهاتەی  دەوڵەت  ناكرێ  
چونكە سەرەنجام دەوڵەت سیستمێكی سەرمایەداریە و لەسەر 
ئابوریە  پایانەش  لەو  یەكێك  راوەستاوە،  پتەو  پایەی  كۆمەڵێك 
كە بنمیچی سیاسی دەوڵەت رادەگرێت، ئەمەش هۆكارێكی تری 
زاڵ بوونە بەسەر چینی خوارەوە واتە چینی كرێكار و هەژار 
كە  كردووە  بەیان  ئەوەی  ماركس  لەكاتێكدایە  ئەمە  نەدار،  و 
دژی  كە  چینن  بەهەمان  سەر  بێت  شوێنێك  لەهەر  كرێكار 
سیناریۆكانەوەن  هەموو  لەپشت  و  چاوچنۆكن  سەرمایەداری 
تەنانەت بەو سیناریۆنەش كە گوایە سۆزیان بۆ نەتەوە هەیە ببن 
بە قەوارەی دەوڵەت، بەاڵم كرێكار چونكە خاوەنی هیچ موڵكێك 
نین وەك جوتیار كە موڵكدارێتی بە خاكی دەبەستێتەوە كە تێیدا 
دەژی و بەناچار دەبێتە نیشتیمان پەروەر، سابا ئەو جوتیار و 
كرێكارە سەر بەهەر نەتەوە و  رەچەڵەك و رەگەزێك بن، هیچ 
مەترسییەكی نییە لە پەیوەستبوونی بە خاكێكی دیاریكراوە و 
شوێنێك بۆ ئەو وەكو جوگرافیا و موڵكیەت، كەواتە دەوڵەتی 
نەتەوەیی یەك ستراتیژی سیاسی و ئابورییان هەیە، سابا لەژێر 
هەر پەرچەمێكدا بن و هەر ناوێكی تریان هەڵگرتبێت، یان با 
بەدەنگی تەواوی خەڵك بناغەی دەوڵەتەكە  درووست كرابێت.      
پێشتر بەشێكی زۆر لەدەوڵەتان لەرێگەی پێناسەی نەتەوە وە، 
ئاڵوگۆڕە  دواجار  دەكرد،  دەوڵەتدا  لەتەك  سیاسییان  مامەڵەی 
فەزایەكی  زەبەالحەكان  كۆمپانیا  و  سەربازییەكان  و  سیاسی 
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فرەیی  دەوڵەتی  و  بن  تێكەڵ  نەتەوەكان  كە  خوڵقاند  وەهایان 
فەرانسە  ئیدیۆلۆژیستەكانی  قسەی  بەپێی  دیفاكتۆ،  ببێتە 
یاسایەك  تاكەكان  یەكێتی  وابوو  پێیان   1789 تاساڵی  بێت، 
نوێنەرایەتی  یاسادانان  ئەنجومەنی  كە  دەكات  فەرمانڕەوایی 
كەڵكی  لەشێوەكان  بەشیوەیەك  دەوڵەت  لەمڕاستایەدا  دەكەن، 
بەرگری  كە  هێزێك  وەكو  وەرگرتووە،  فكرییە  چەمكە  لەم 
دەوڵەت  بۆ  تەبەعییەت  یەعنی  بكات،  حوكمڕانی  لەسیستمی 
نەك بۆ رژێمێكی سیاسی، لێرەوە تەواوی ئەو بەرژەوەندییانەی 
لەقەوارەی  بەشێك  دەبنە  هەیەتی،  خێڵ  یان  بنەماڵە  یان  تاك 
نەتەوەیی و بەرژەوەندییەكانی، یەعنی لێرە سیاسەت فەزایەك 
بەرژەوەندییە  پاراستنی  لەپێناو  الیەك  كەهەموو  دەخوڵقێنێ  
گرێبدەن  نەتەوەییەوە  بەقەوارەی  خۆیان  كۆمەاڵیەتییەكانیان، 

بۆ مانەوەیان. 
هەڵبەت دەوڵەتی نەتەوە لەروانگەی كۆمەڵناس و مرۆناسانەوە، 
نەتەوە پرۆسەیەكی جێگرتووی مێژووی دەستكردی سازكراوی 
تێڕوانینێكی  شێوە  هەموو  كۆمەڵناسەكان  كۆمەاڵیەتیە، 
پێیانوایە  و  رەتدەكەنەوە  چارەنوسسازانە  و  زانستخوازانە 
فۆڕمەوە  لەرووی  نەتەوە  دەوڵەتی  تر  بەتایبەت  كەدەوڵەت 
بەپێچەوانەوە  ناكات،  ئینسان  سیاسی  كێشەی  چارەسەری 
بەگشتی كە كۆمەڵگە زیاتر لەپێكهاتە و نەتەوە و مەزهەبێكی 
سكەی  دەوڵەت  كە  تردا  لەرەهەندەكانی  بۆیە  تێدایە،  ئاینی 
وەها  لەپێناو  شۆڕش  و  كەسیاسەت  تێدەگەن  وەردەگرێ   خۆی 
نەتەوەخوازی،  عینوانی  لەژێر  سیاسی  ئامانجێكی  و  ستراتیژ 
بەگشتی  ئینسان  كۆیلەبوونی  جگەلەدووبارەبوونەوەی 
لەدەسەاڵت و دەستەبژێرێكەوە بۆ ئەویتر هیچی تر نییە، ئەم 
وەهمە سیاسیە بەدرێژایی مێژووی ژیان بەردەوام بووە، بەاڵم 
لەویست و ئیرادەی دەرەوەی ئینسانی ئاسایی بووە، تەنها سیاسیە 
بازرگانەكان نەبێ  كەدەیانزانی ئەم سوژەیە بازاڕێكی بەبەهایە 
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دەوڵەمەندبونی  و  سیاسەت  بەردەوامبوونی  و  سیاسەت  بۆ 
گروپێكی دیاریكراو، بەاڵم وەختێك باس دێتە سەر سۆسیالیزم 
میللی،  مەسەلەی  بۆ چارەسەركردنی  دەكات  تەرحی  كەماركس 
تەنها مەبەستەكە ئەوەیە ئەو جیاوازیە لەنەتەوەكاندا نەمێنێ  
ژێردەست و سەردەست وەكو بەشێك لەچەوسانەوەی چینایەتی 
نەمێنێت، بۆئەوەی ئەوە ئیلهام بەخشی گروپ و دەستەبژێری 
بەئینسانگەلی  بازرگانی  نەبێ   ژێردەست  و  سیاسی سەردەست 
چەمكی  موناقەشەی  وەختێك  تر،  هیچی  و  بكرێ   ئاساییەوە 
دەوڵەت وەكو سیستم دێتەوە پێشێ ، هەر ئەمە مەهامەكەیە بۆ 

رێگری لێكردنی لەچەواشە و بەوەهمكردنی باسەكە.  
هیچ  و  دروستكراون  بەگشتی  نەتەوەكان  مادام  كەوابوو   
نەتەوەیەك نییە لەرۆژی ئەزەلەوە خودا بەوشێوەیە و بەناوی 
ئەم  مێژووش  و  پێدابن  پێناسەی  ناسراوەوە  نەتەوەیەكی 
سەلمێنەرەی نییە، كەواتە كورد هەم نەتەوەیەكە دواكەوتووە 
لەڕووی زەمەنەوە كەدەبوو پێشتر بەوشێوەیەی كەئێستا خۆی 
كۆبكردایەتەوە و دروست بوایە و دیار بوایە لەنێوەندی سیاسی 
و جهانی، هەم لەبارێكی ترەوە دەوڵەتێكی لەو شێوەیەی ئێستا 
رێگەی  یان  دروستبكرایە  بۆی  دەبوایە  دەبینێ ،  پێوە  خەونی 
پێبدرابایە، دەبینێ  بۆ یەكێكە لەو نەتەوانەی كەشانسی هەیە 
ئیتر  بدرێت  بۆ  دەنگی  نێودەوڵەتی  لەئاستی  سەدەیەدا  لەم 
سەربەخۆ  كیانێكی  بكرێتە  دابڕێت  جارانی  میحنەتەی  لەو 
هەر  گۆڕاوە  سیاسی  مۆدێلی  ئێستا  چونكە  داراییەوە،  لەرووی 
سەربەخۆیی  نەبێت  سەربەخۆ  ئابوریەوە  لەرووی  دەوڵەتێك 
ئااڵی خۆی  دیاریكراو و  لەدەستداوە، سابا هەر سنووریی  خۆی 
هەبێت، خۆ واڵتێكی وەكو كەنەدا گەورەترین دەوڵەتی دونیا بۆ 
بازرگانی و سەنعەت و هەیبەتی دەوڵەتی، كەچی هێشتا پارچەی 
سەر  كۆنگ  هۆنگ  دواییانەش  تائەو  بەفەرەنسایە  سەر  هەیە 
بەبەریتانیا بوو، ئێستاش ئوسترالیا سەر بەئینتیدابی بەریتانیە و 
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هتد، ئەوان خۆیان رزگاركرد لەدەوڵەتی نەتەوەیی و سەرەنجام 
بوون بەكیانی دەوڵەتی ئابوری. بەو ناونیشان و كۆمەڵە خەڵك 
و نەریت و زمان و هەموو موقویماتەكانەوە سەریانهەڵدابێت، 
خێڵەكان  و  بەبنەماڵە  قەناعەتی  بووە  سیاسەت  ئەوە  بەڵكو 
بەنەتەوەیەك،  كردوونی  و  ژیاون  قەوارەدا  كەلەیەك  كردووە 
ئەمەش هەم شەرعیەتی داوە بەقەوارەی دەوڵەت و جوگرافیا، 
كەهەرچی  داوە  سیاسیەكان  بەملمالنێ  شەرعیەتی  هەم 
ئەوەی  بەاڵم  بكەن،  پەیدا  بۆ  بەشەری  ماتریاڵی  و  هێز  زیاترە 
كەتوندوو تیژیەكەی كەمێك رەواندەوە، )ئەنتۆنیی سمیس( بووە 
لەكتێبەكەیدا بەناوی )رەگەزەكانی نەتەوە( باس لەوە دەكات » 
نەتەوە مۆدێرنەكان بەهۆی وەرگرتنی سیمبۆلیزم و ئەفسانەی 
كۆمەڵگە رەگەزییە مۆدێرنەكانی پێش خۆیانە، كەئەو پێی دەڵێ  
نەبووە،  دروست  لەمێژووەوە  نەتەوە  كەواتە  )رەگەزەكان(. 
لەنێو زمان و كولتوور و كۆمەڵەكانی  یاخود رەگی دانەكوتاوە 
بەگشتی، ئەمەش ئەوەمان بۆ دەردەخات كە بنەماڵە و خێڵەكان 
بەرژەوەندییەكانیان  پاراستنی  و  خۆیان  لەناوچوونی  لەترسی 
لەكولتووری  پاسەوانیان  و  دەكردەوە  فراوانتر  خۆیان  قەوارەی 
بەدەستهێنانی  هەوڵی  درێژ  ماوەیەكی  بۆ  رەنگە  دەكرد،  خۆیان 
بۆیە  كردبێت،  سەربەخۆییان  داوای  یاخود  دابێت،  دەوڵەتیان 

نەتەوە مۆدێرنەكان دێنە ئاراوە« )74(. 
بەهێز كردنی ئینتیما بۆ خێڵ و بنەماڵە، نیشانەی بەهێز كردنی 
بۆ گەورەبوونی  نەتەوەخوازەكان  دواجار  كە  قەوارەیەیە  ئەو 
بنكەی جەماوەری خۆیان كاری لەسەر دەكەن، بۆیە دواجار لەنێو 
كایەی تری بەرێوەبردنیشدا جارێكی تر پێیان دەبەخشرێتەوە كە 
لەقەوارەی دەوڵەتدا سیستماتیك كراوە، بەاڵم بەهەمان عەقڵیەتی 
بنەماڵە، كەواتە بەرژەوەندی تاك دەبێتە خەیاڵ و لەواقیع دوور 
بیركردنەوەیەكی  تاكیش  بیركردنەوەی  هەروەها  دەكەوێتەوە، 
جیاوازە لەبیركردنەوەی كۆمەڵگە، بیركردنەوەیەكە لەدەرەوەی 
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دابڕان  بۆ  بیركردنەوەیەكە  دەسەاڵت،  كولتووری  و  نەریت 
بەرژەوەندییەكانیان  كە  گشتیەكان  رێسا  و  باو  لەكولتووری 
دەپارێزێت، بەپێچەوانەی ئەوەی كە تاك لەدەرەوەی هەڵسوكەوتی 
ئەو  بەشێكی  ئەمە  بكات،  چاالكی  دەیهەوێ   كۆمەڵگەیە  ئەو 
ئیشكالیاتانەیە كە لەسیستمی دەوڵەتی نەتەوایەتیدا هەیە، ئەو 
ئیشكالیاتەیە كە لەپڕۆژەی نەتەوە هاتووەكاندا زەقتر دەبینرێ ، 
وە  كولتوور  و  ئاین  گروپ  و  هێز  یەخەی  تری  بەشەكەی 
نەتەوەیی،  دەوڵەتی  لەسایەی  دەگرێت، چونكی  تر  نەتەوەكانی 
هاواڵتی  دەبنە  راستەوخۆ  كۆمەڵگە  تری  گروپەكانی  نەتەوەی 
كە  سەردەستەكان،  نەتەوە  پەراوێزی  دەچنە  یاخود  دوو،  پلە 
رێساكانەوە  و  یاسا  و  پوڵ  ئااڵو  راگەیاندنی  لەرێگەی  دەوڵەت 
كاری بۆ دەكات، ئەم فاكتەرانەش هیچیان بەشێوەیەكی فەرمی 
تەعبیر لەكۆی نەتەوەكانی تر ناكەن كە لەدەوڵەتێكی نەتەوەیی 

دیاریكراودا ژیانی سیاسی دەكەن ... 
ئەم ئەزموونە كە تیۆریستەكانی فەرانسە خستیانە بەرنامەی 
ئیتاڵیەكانیشی  فكری  سەرقاڵبونێكی  وەكی  دەوڵەتەوە،  كاری 
خۆیان،  نەتەوەیی  قەوارەی  بەخاوەن  ببن  بەرلەوەی  گرتەوە، 
و  حكومڕانی  چونكی  بەستووە،  چەقیان  خۆیان  لەشوێنی 
دەسەاڵتدارێتی لەژێردەستی بنەماڵەكان بوو، نەك پڕۆژەیەك بۆ 
دروستكردنی قەوارەی نەتەوەیی، وەختێكیش دەوڵەتی نەتەوەیی 
بەشێكی  دەوڵەت،  سیستمی  بەمۆدێلی  بوو  ئەوروپا  لەتەواوی 
لەحكومڕانیەتی  كە  ئەوەی  هەروەك  خوڵقاند،  فاشیەتی  تری 
پارێزگاریكردن  چونكی  بینیمان،  هیتلەری  و  مۆسۆلۆنی 
مانای  دەوڵەت،  سیستمی  لەنێوان  نەتەوەیی  یەك  لەقەوارەی 
فەرمانڕەوایەتی  »پەیوەندی  ترە.  نەتەوەكانی  پەراویزخستنی 
تەواو  دیاردەیەكی  پێشكەوتوودا  كۆمەڵگەیەكی  هەر  لەنێوان 
گیروگرفتەكانی  تەواوی  كە  بزانین  ئەوەش  دەبێت  بەرچاوە، 
ئینسانی لەزمانی بەدیهێنانی ئەم پەیڕەوە پەیدا بووە،  كۆمەڵی 
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پەیوەندییە  شێوە  ئەم  بۆ  خوێناویەكانیشی  كارەساتە  تەواوی 
دەگەڕێتـەوە، یەكەم هەنگاوی شێوازی ناسیونالیزمیش كە مزگێنی 
دەری بەدیهاتنی دەوڵەتی نەتەوەییە، زەمینە خۆشكردنە لەنێوان 
دەسەاڵتی  بەهەڵبژاردنی  ناسیۆنالیزمیش  میللەت،  و  دەوڵەت  و 
لەواڵتێكدا،  دەستەیەك  یان  تاكەكەس  دەسەاڵتی  الدانی  و  گەل 
ئیدی دەوڵەت دەگەڕێتەوە سەر رایەڵی كۆمەاڵیەتی و دەیكات 
بەدەزگای دەسەاڵتی گەلی و دواتر میللەت هاندەدات بۆ پاراستنی 

بەرژەوەندی و قازانجی دەوڵەت«.(75(.  
و  هیڤانس  )گراهام  نێودەوڵەتیەكان،  پەیوەندییە  لەفەرهەنگی 
جێفری نیوهام( كە دوو بیرمەندی سیاسی دژە ناسیۆنالیستین، 
بەدوو پێناسەیەی جیاواز بەاڵم لەیەكتر نزیك دەسپێدەكەن، ئەم 
» ئەم زاراوەیە بۆ مانای نزیك بەكاردێت، لەبەكارهێنانی یەكەمدا 
پاشان  دەگەڕێت،  دەوڵەتدا  فیعلی  كیانێكی  بەدوای  ناسیۆنالیزم 
بۆخۆی دوای چەند ئامانجێكی سیاسی و كولتووری دەكەوێت«، 
بەاڵم ئەم دوو بیریارە هەر وەكو قوتابیەكی هاوچەرخی دیكە 
ناسیۆنالیزم  كە  دەچن  بۆ  وای  نێودەوڵەتیدا،  سیاسی  لەبورای 
گیركردنی  شێوە  بۆ  گرینگەكان  هەرە  لەهێزە  بێت  یەكێك 
سیاسەتی نێودەوڵەتی، بەاڵم مەرج نییە هەمیشە بەئاقاری باشدا 

هەنگاو بنێت.. 
هەر ئیدیۆلۆژیای نەتەوەخوازیە كە دەوڵەتی پێ  پێناسەدەكرێت، 
ئیدیۆلۆژیای كۆنكریتی و جێگیرە، ئەمەش هیچ بۆ ئەو نەتەوانە 
ناهێڵێتەوە و كە لەتەك نەتەوەی سەردەست و حاكم ژیان دەكەن، 
نەتەوەیی  بۆ  هەیە  دەوڵەت  فەزڵی  هەرچی  بەپێچەوانەوە 
لەدەوڵەتانی  سیاسیە  ژیانە  ئەم  دەگەڕێتەوە،  قەوارە  خاوەن 
عەرەبی زیاتر دەبینرێت، وەختێك گروپی تری كۆمەڵگە دەبینین 
پێیانوایە  نازانن،  بەعەڕب  خۆیان  عەرەبیدا  واڵتانی  لەنێو 
كولتووری رەسەنی ناوچەكە میراتی كولتووری ئەوانە، لەوانەش 
قیپتیەكانی میسر و ئەمازیغیەكانی مەغریب و جەزائیر و تونس 
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باشترین نموونەنی بەرچاون، ئەمەش ئەو فاكتەرە سەركیانەیە 
دەهێڵێتەوە...  بەهەڵواسراوی  ناوچەكە  دەوڵەتانی  كێشەی  كە 
نەتەوەیی  دەوڵەتی  پێكهاتەی  بۆ  هەیە  تر  »شیكردنەوەیەكی 
نوێ  وەكو ستایلی دەوڵەتانی پێشووتر، دەكرێت لەچوار الیەنی 

جیاوازەوە ببینرێت.. 
1: یەكخستن لەبەرامبەر فرەیی نەتەوایەتیدا 
2: ئەپستراكتێكی لەبەرامبەر ئەزموونگەریدا 

3: سیستم لەبەرامبەر نەریت. 
4: چاالكی بێبەرامبەر. 

دەوڵەتی  كە  دەكاتەوە  ئەوە  لەسەر  الیەنە جەخت  ئەم چوار 
مەئمورییەتی  كە  پێشدەكەوێت  عەقالنیەت  بەرەو  نەتەوەیی 
لەناو  پراكتیكیە  پێوەرێكی  یەكێتی  نوێیە،  نەتەوەیی  دەوڵەتی 

سنووری دەوڵەت« )76(. 
نەتەوەیی  دەوڵەتی  بۆ  عەرەوی  عەبدوڵاڵ  تێگەیشتنەی  ئەم 
وەك  ناكرێ   و  عەرەبییە  دەوڵەتانی  بۆ  ئەگەرچی  هەیەتی، 
ستانداری دەوڵەتی بۆ نەتەوە بێ  دەوڵەتەكان تەماشا بكرێ ، لەگەڵ 
ئەوەشدا دەستنیشان كردنی چوار الیەنی دیاریكراوە كەئیتر هیچ 
بەهانەیەكی تر نامێنێ  بۆ ئەمنی نەتەوەیی كەدەوڵەتانی دونیا 
موناقەشەی لەسەر دەكەن و هاواڵتی تێدا دەبێت بپارێزرێت، ئەمە 
لەكاتێكدا عورەوی لەكاتێكدا ئەم تێگەیشتنەی گەاڵڵە كردووە 
و تیۆریزەی كردووە كە هێشتا دەوڵەتی فرەیی بەرهەمنەهاتبوو 
لە رۆژئاوا و نەبوبوو بە مۆدێلی پێكەوەژیان هەروەك ئەوەی لە 

رۆژئاوا بە پراكتیك كرا... 
باری ئابوری كە پێكهاتەیەكی تری سەرچاوەی دەسەاڵتی دەوڵەت 
و پشتی پێ دەسپێردرێ ، هەروەك ماركس لە كتێبی سەرمایەدا 
سەرخان  خان«  ژێر  و  سەرخان  لە  بریتیە  دەوڵەت  دەڵێت« 
بریتییە لە كولتوور و یاسا و زمان و پەروەردە و هتد، ژێرخانیش 
بریتییە لەسەرچاوە ئابورییەكان بەهەموو الیەنەكانیەوە لەباری 
نیشان  خۆی  قوردەرتی  نەتەوەیی  دەوڵەتی  دەبێت  ئابورییەوە 
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بدات بۆ پڕكردنەوەی بەشێك لەو زێدەبایی و ركابەری كە بە 
كارەكانی  هەروەها  دەبێت،  تەواو  دەوڵەت  گشتی  بەرژەوەندی 
خۆی  لەچاالكیەكانی  پشتگیری  ئەوەی  بۆ  مەیسەر  پێ   ناوخۆ 
بكات، لەم پێناوەشدا دەوڵەت هیچ پێویست ناكات بەراستەوخۆ 
بەاڵم  بەرهەم،  گەڕانەوەی  و  لەبەرهەمهێنان  بینینێ   دەور 
پێویستە گەشە بەئابوری بدات و هاوكاری خەڵك بكات، لەپێناو 
ئاستی گەشەكردن كە گروپە كۆمەاڵیەتیەكان  بەاڵنس كردنی 
كە  بێت  نیشتیمانیەكانەوە  كارگە  لەرێگەی  سا  وەگەڕبخات، 
كااڵی نیشتیمانی بەرهەمدێنێ ، یان لەرێگەی خوری و پتڕۆل و 
گەشت و گوزار و دەزگا پیشەسازیەكانی ترەوە بێت« )77(.. 

ئەگەرچی ئەم تیۆرەیە بۆ دەوڵەتی نەتەوەیی باشترە و لەبارترە 
نەك بۆ نەتەوەیەك كە هێشتا خاوەنی دەوڵەت نییە، بەاڵم بۆ 
درووستكردنی قەوارەیەكی دەوڵەتی نەتەوەیی، تاقمێك هەوڵی 
ئەوە بدەن كە هەرچی سەرچاوەی ئابوری هەیە پاوانی بكەن و 
لەپەنا بەرژەوەندیە نەتەوەییەكان، هەرچی زیاتر بەرژەوەندی 
جگەلەوەی  ئەمە  بخەن،  پشتگوێ   گەل  و  پێشبخەن  خۆیان 
دەوڵەتی نەتەوەیی، دەبێ  دەوڵەتی فرە نەتەوەییەكان و تەواوی 
لەنەتەوەیەك  چونكە  بن،  واڵتە  ئەو  دانیشتووی  هاواڵتیانی 
لەدەزگاكاندا  نوێنەریان  تێدا  مەزهەبێكی  و  كولتوورێك  و 
دروستكردنی  كە  ئەوەدا  لەگەڵ  دەژین.  پێكەوە  و  مەوجوودە 
دەوڵەتی نەتەوەیی مافێكی سیاسی و فەرهەنگی و مێژوویی و 
هاشا هەڵنەگرە، بەاڵم دواتر مافی ئەو گەالنە دەخاتە پەراوێزی 
مافەكانی ئەو دەوڵەتەوە كە بەناوی نەتەوەیەكی دیاریكراوەوە 
پێناسە وەردەگرێت. چونكە دەوڵەتی ناسیۆنالیستی ئەو واڵتانەی 
كە سەركوت كراون لەهەلومەرجێكی تردا جێگە و رێگەیەكی 
تریان بۆ دەدۆزێتەوە كە لەهاوكێشە سیاسییەكاندا، بەرهەمی 
پڕۆسەیەكی سروشتی گەشەكردنی ناسیۆنالیزم، یان بەرهەمی 
ئەم  بەڵكو  نەبوون،  كۆلۆنیالیزم  بە  دژ  رزگاریخوازی  خەباتی 
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واڵتانی  ناڕاستەخۆی  و  راستەوخۆ  بەكۆمەكی  دەوڵەتانە 
كۆلۆنیالی و سەرمایەداری ئەوروپایی دامەزراند، یان چەسپێنران 
ئەو  ناسیۆنالیستی  كە  هەرئەوەی  دیاریكراو،  لەجوگرافیایەكی 
واڵتانە بۆ بەڕێوەبردرنی دەوڵەتی ناسیۆنال وە پڕۆژەی نەتەوەیی 
لەكاتێكدا روحی  دارودەستەی كۆلۆنیالیزم.  بوونە  و مەزهەبی 
بەدەست  ئامانجانە  ئەو  دەوڵەت  درووستكردنی  بۆ  نەتەوەیی 
ئەو  نە  دیموكراسین،  و  یاسایی  ویستێكی  كە  دەهێنێت، 
پێویستی  نەتەوەیی  پڕۆژەی  خودی  كە  بەرهەمدێنێت  مۆدێلە 
و  رێباز  پڕۆگرام  بەپێی  واڵتێكدا  لەهەر  »ناسیۆنالیزم  پێیەتی، 
ئامانجە سیاسی و كۆمەاڵیەتیەكانی سروشت و ناوەڕۆكەكەی 
ئازادیخواز و روگاركەر یان شۆڤێنیست  دیاریدەكرێت، دەشێت 
بەگشتی  ناسیۆنالیزم  بەاڵم  بێت،  هێرشبەر  و  مەزنخواز  و 
بابەتی  دیاردەیەكی  وەك  مێژوویی خۆیدا  دیاریكراوی  لەقۆناغی 
روحی  و  ماددی  ژیانی  گەشەكردنی  پێویستیەكانی  مێژوویی 
نەتەوە دەستدەكەوێت، لەكاتێكدا ناسیۆنالیزم دوای بەدیهێنانی 
ئەركی مێژوویی خۆی، دامەزراندنی دەوڵەتی ناسیۆنال دەشێت 
ناتوانێ   بەگشتی  بگرێت،  بەخۆیە  شۆڤێنیانە  ناوەڕۆكێكی 

دیموكراسی و عەدالەتخواز بێت«. )78(. 
بۆیە ئەم نمونەیە لە ناسیۆنالیزم و مەترسیەكانی دەخەینەروو، 
پاش شۆڕشی گەالنی  ژیانە سیاسیەی  ئەو  بەئەزموون  چونكە 
ژێردەستە و رزگاربوونیان سەلمێنراوە، ئیدی تەواو پێچەوانە 
دەرچوون و رابردوویان لەبیر كردووە، بۆیە مەترسی هەوڵی 
ئەو  هەمان  كوردەكانەوە،  لەالیەن  دەوڵەتێك  دروستكردنی 
نموونانەمان بۆ دەكاتە وانەیەك كە دەرەنجامەكەی هەر ئەوە 
ئاشوری  و  كلد  بوونی  دەكات،  پێشێل  تر  گەالنی  مافی  دەبێت 
و توركمان لەنێو هەرێمی كوردستان، باشترین سەلمێنەرە كە 
كوردستانی  دەوڵەتی  لەبری  كوردی  دەوڵەتی  ئەگەر  لەئایندەدا 
درووست بوو، ئەوا بەو ئاقارەدا دەڕوات و ئەو گەالنەش داوای 
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مافی جوگرافی و كولتووری خۆیان دەكەن، جا ئەوكات دەبێت 
یان ئەو مافە لەبەرچاو بگیرێت و بەڕەوا بزانرێت، یان ئەوەتا 
كێبەركێیەكی تر دروست دەبێت كە كوردەكان دەبنە چونیەكی 
لەبزووتنەوەی  تر  جۆرێكی  ئەوەتا  یان  پێشوو،  رژێمەكانی 
نەتەوەی  دەبێتە  كورد  یەعنی  دەبێت،  دروست  ناسیۆنالیزم 
لەم  جگە  دەست،  ژێر  نەتەوەی  تر  نەتەوەكانی  و  سەردەست 
پێشبینیەش تەماشاكردنی ئەو نەتەوانەی كە لەكوردستان دەژین 
نفووزەكانی  نەتەوە خاوەن  لەپاڵ  كە  ئەوانەی  یان  بەنموونە، 
وەك واڵتانی ئەوروپا، بەكەمینەیەك تەماشا دەكرێن، لەكاتێكدا 
هیچ نەتەوەیەك نییە بچووك بێت و نەتەوەیەك گەورە بێـت، 
تر هەن  لەزۆر واڵتی  ئاشور  لەكلدو  یەك  كە هەر  بەوپێیەی 
ئەمە  هەیە،  ئاینیان  مەزهەبی  و  كولتوور  و  نەریت  یەك  و 
لەحاڵەتێكدا مەسەلەی چینایەتی لەنێو خودی ئەو خەڵكانەی كە 
سەر بەنەتەوەكانن سەرهەڵدەدەن، هەروەك چۆن لەساڵەكانی 
كەباس  ئەوەی  بینرا،  ئامریكا  یەكگرتووەكانی  واڵتە  لە   1960
مەبەست  دەكرا،  قسە  مەزهەبەكان  سێگوچكەی  لەتوانەوەی 
لەهەریەك )پرۆتستانت و كاسۆلیك و جولەكە( بوو، ئەوكات 
ناسنامەكانی  و  بوو  گۆڕی  ژیانیان  شێوازی  جیاجیاكان  گروپە 
خۆشیان هێشتبۆوە و پاراستبوویان دواتر بوون بە یەكێك لە 
ئامرازەكانی گوشاری سیاسی بۆ سەر دەسەاڵت، بەاڵم دواتر ئەو 
كولتوورییان  تایبەتەمەندێتی  خۆیاندا  لەوەچەكانی  گروپانە 
خستەڕوو، هەروەها تاقیكردنەوەی مامەڵە كردنیان لەگەڵدا كرد، 
سەرەنجام سەركردەكانی ئەم گروپە ئیتنیكیانە و مەزهەبیانە 
كەڵكیان لێوەرگرت لەمەیدانی سیاسیدا بۆ كۆكردنەوەی خەڵك 
دیسان  ئەمەش  هەڵبژاردن،  سندوقەكانی  لەسەر  دەنگدان  و 
كە  بوو  سامان  و  دەسەاڵت  زیاتر  هەرچی  بەدەستهێنانی  بۆ 
كاریگەرترین ئامرازی سیاسی بوو، ئەم دیمەنە سیاسیە ئەگەرچی 
مافێكە لەسیاسەتدا رەوایەتی هەیە و سیمبولەكان دەتوانن كەڵك 
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بنكەی جەماوەری حزب  بە  بیاندەن  لەو گروپانە وەربگرن و 
سەرەنجام  بەاڵم  وەربگرن،  مەوقیع  ئیدیۆلۆژیادا  پاشكۆی  لە  و 
پرۆسەكە ئاشكرا دەبێت، هەروەها چۆن لەنێو كوردەكاندا ئەم 
دیمەنە دووبارە بووەوە و خەریكە مایەی سەرئێشەیەكی تر بۆ 
كوردستان هەروەها داواكاری كریستیان بەهەردوو نەتەوەی كلد 
و ئاشورییەوە، هەروەها ئیزیدی و نەتەوەكانی تر دەركەوت..  

    
 نەتەوە و ئاین

ئەگەرچی ئاین بەئاقاری فكری ئینتەرناسیۆنالیستدا رێدەكات و 
ئینتیمای  و  گەالن  یەكسانی  بانگەشەی  خۆیدا  دیسكۆڕسی  لە 
ئاینە و جیاوازیەكان وەالدەنێت و هیچی تر، یەعنی گوتارێكی 
گشتگیرە و رێگەیەكە بۆ باوەڕی خوداپەرستی، لەگەڵ ئەوەشدا 
كۆمەكێكی تەواو بە نەتەوەكان دەكات لەنێو ئاینشدا چەمكێكی 
ئاین هیچ كات سنوورێك بۆ نەتەوەكان  بڵێم  دانپیانراوە، باشتر 
بەشەرییەكەی  ماتریالە  لە  كەڵك  ئەوەی  بەقەد  ناكات،  دیاری 
وەردەگرێ  و لەشوێنێكی تردا بەناوی چەوسانەوەوە رۆمانسیانە 
دەیكات بە كارتێكی ئاینی لەدژی نەیار و دوژمنەكەی كە ئاینێكی 
دیكەیە، » لەكاتی خۆیدا كەنیسەی ئەرسەدۆكسی كە زۆرترین 
لە  یۆنانی  پاتریاركێكی  ئینتیمایان بۆی هەبوو و  باڵقان  خەڵكی 
دەهێنا،  بەكار  یۆنانی  زمانی  دەكرد،  سەرۆكایەتی  ئەستەنبوڵ 
هەروەها یۆنانییەكانی بۆ كار و وەزیفەی بااڵ بەكار دەهێنا، هەروەها 
كە  ئەوانەی  دەخست،  وەگەڕ  یۆنانیشی  مەدەنی  فەرمانبەرانی 
كە  هەبوو  ئەوكات  دانوبی  پارچەكانی  حوكمی  بۆ  ئینتیمایان 
ڤیەننای ئێستایە، دواتر یۆنانیەكان سەركەوتن بەسەر تەواوی 
باڵقان، هەروەها ناوچەی دەریای  بازرگانی  چینە تێگەیشتوو و 
ئەمە  بوو،  چاالكیەكان  سروشتی  بەپێی  رۆژهەاڵت  و  سوور 
بەلەر چاوگرتنی ئەو ئسوڵە نەتەوەییەی كە هێزەكان تادەهات 
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لەسەر  لەماوەی سەدەی هەژدە،  هێلینی  تایپی  و  دەبوون  زیاتر 
چوارچێوەیەی  ئەو  و  گەورە  ئابوری  بوونی  فراوان  بنچینەی 
كە یۆنانیەنكان پێی گەیشتن، ئایین لە خزمەت ئەو دەسەاڵتە 

ناسیۆنالیزمە بوو«. )79(. 
و  سیاسی  ئیشكالیاتە  لە  بەشێك  بۆتە  ئاین  تردا  بەروویەكی 
ستراتیژیەكانی بیری ناسیۆنالیزم، ئەمە ئەو كاتەی كە گوتاری 
ئاین تیگەكانی روونتر دەبنەوە و خەریكە لەرێگەی جیاوازەوە 
زمان و كولتوور و خاك و پیرۆزیەكانی نەتەوە دەتوێنێتەوە و 
لێرەدا  خەڵك  ئیدی  نەتەوەییەكە،  قەوارە  بو  مەترسی  دەبێتە 
هەڵویستی خۆیان دەبێت و ئاین دەبێتە پەراوێزێك لەبیركردنەوە، 
رەوینەوەی  و  نەتەوەییەكان  بەرژەوەندییە  بەلەبەرچاوگرتنی 
لەرووی  تاك  هەیە  كۆمەڵگە  ئەوەی  هەر  مەترسییەكان، 
نەتەوەیی  ئینتیمای  كە  لەوەی  هەیە  جیاوازی  مەزهەبییەوە 
هەبێت، » كورتەبنەكانی ئەفەریقا هیچ باوەڕێك و سروشتێكی 
ئاینیان نەبوو كە بینەر هەستی پێبكات، هەر پەرستگا و بت 
و خواوەندێكیان نەبوو، مردووەكانیشیان بەبێ  هیچ رێوڕەسمێك 
دەناشت و پاش ناشتنی پێدەچوو هیچ بایەخێكیان پێنەدابێت، بگرە 
تەنها  كامیرۆنە  كورتەبنەكانی  هەرچی  نەبووە،  ئەفسانەشیان 
و هەرگیز هەوڵی  دەنێن  بوونی خوداوەندی خراپەكار  بە  دان 
ئەوەیان نەداوە دڵی ئەو خوداوەندەش رازی بكەن كە چاكەكارە، 
ئەو هەوڵە بێهودەیە، هۆزی )فیزالە سیالن( دانیان بەوەدا دەنا 
كە رەنگە خوداوەندێك هەبێت و روحیشی هەبێت و نەمریش 
لە  بەراوردكارییەك  كە  دیورانت  ویڵ  لەمباریەوە  هەر  بێت«، 
نێوان رەسەنایەتی نەتەوە و كولتووری ئاینی دەكات، گەیشتۆتە 
ئەو دەرەنجامە كە نەتەوە رەسەنەكان نەدەیانزانی خاك چییە و 
نەدەیانزانی ئاین و خوداوەندیش چییە و واڵمی هیچ پرسیارێكیشیان 
بوونی  بە  باوەڕیان  باكوریش  ئامریكای  هیندیەكانی  نەبووە،  پێ  
وابوو  پێیان  نەیانپەرستووە،  هەرگیز  بەاڵم  هەبوو،  خودایەك 
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ئەوان  لەكاری  لەوە دوورترە خۆی  )ئەپیقۆڕ( خودا زۆر  وەكو 
گوتووە  شتێكی  ئەپیپۆنگ(   ( هۆزی  هیندییەكی  هەڵقورتێنێ ، 
كە رەنگە سەر لەزانایەكی فیزیكی تێكبدات و بەشێوەی زمانی 
خاكەیان  ئەم  تەنها  باوباپیرانی  گوتوویەتەی«  كۆنفشیۆسی 
مەبەست بوو، تەنها ئەوەیان دەكرد دەشتەكەیان پڕ بێت لەگڵ 
و رووبارەكەیان پڕ بێت لەئاو، بۆئەوەی ئەسپەكانی تێر ئاوبن، 
هەرگیز سەری خۆیان بەوەوە نەهێشاندووە لە ئاسمان چ باسە و 
كێ  ئەستێرەكانی دروستكردووە و كێ  حوكمیان دەكات، كاتێكیش 
لە ئەسكیمۆكانیان دەپرسی كێ  زەوی و ئاسمانی دروستكردووە، 
دەیان گوت نازانین، لە پیاوێكی زۆڵۆشیان پرسی ) كاتێك خۆر 
دەبینیت هەڵدێت و ئاوادەبێت و درەخت دەبینی پێدەگات، ناپرسی 
كێ  دروستی كردوون و كێ  بەڕێوەیان دەبات، زۆر بە سادەیی 
دەیگوت نەخێر، ئێمە ئەو شتانە دەبینین بەاڵم نازانین لەكەیەوە 

وەهایە لەوەش دەچێت هەر لە خۆڕا وابێت«. )80(. 
ئاین وەك بەشێك لە كولتووری گەالن، لەرووی  پێیە كە  بەو 
مێژووییەوە رووبەڕووی زۆر چەمكی تری مەعریفی و زانستی 
بووەتەوە جگە لە ئەدەبیات، وەكو ئەوەی تیۆریستینەكان باسی 
دروستكراوەكان  نەتەوە  لەوەی  هەیە  گومانیان  و  لێوەدەكەن 
ئاین و بەیەكتر دونیا بگۆڕنەوە، بەپێچەوانەوە نەتەوەكان بۆ 
مەرامی ترسی سیاسی و جەنگ و داگیركاری، بەناچار پشتیان 
بە كولتوور و نەریت و خاڵە هاوبەشەكانی كۆمەڵگە بەستووە. 
بۆ نموونە لە ئەوروپا سیستمی كڵێسا و قەشەسازی باشترین 
كە  ناسیونالیزم،  بەچەمكی  بوون  كردن  كۆمەك  كەرەستەی 
جیاوازی  مەزهەبی  باوەڕییە  ئایین  ئەو  پەراوێزی  لە  دواتر 
بووە سیستمێكی  لێكەوتەوە و  پرۆتستانت و كاسۆلیكی  وەكو 
ئەوان،  رێگەی  سەر  دەچوونە  خەڵك  بەناچار  و  سەركوتكەر 
بەاڵم  نەتەوەن،  یەك  كە  وابووە  هەر  عەرەبیش  لەنێو  ئەمە 
چەندین مەزهەب و شێوەی خوداپەرستی و ئایین باوەڕی تێدایە، 
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هیندستانیش  لە  هەروەها  دەڕێژن،  یەكتریش  خوێنی  كەچی 
پێبدە  گەلێكم   « دەڵێ   هۆبسباوم(  )ئەریك  شێوە.  بەهەمان 
دەسەاڵتی ئیمان و هیواو چاكەكاریەكانی لەسەر رۆمانسیەت و 
مەسەلەی دونیاییەكان بێت، گەلێكم پێبدە ئەم دونیایە نەبینێ  
جگە لە شوێنی حەج، بەاڵم نیشتیمان و دایك شتێكی ترە، گەلێك 
تەماشای پاڵەوانێتی و سیفاتی هەژاری و ئازارەكانی مەسیح بكات، 
گەلێك حەز بكات مەسیح بپەرستێ  وەكو كوڕی هەموو هەژاران 
تەماشای خاچەكەی بكات وەكو كەرەستەی رزگاربون، پێت دەڵێم 
گەلێكم پێبدە لەم قاڵبەدا بێت، ئەم حاڵەتە پاشەكشە كردنێكی 
زۆر ئاسانە لە یەكسانی و تەنها بیركردنەوەیەكی مەحاڵە بۆ 

چاكەكاری«.)81(.  
عەربیشدا  لەنێو  حاڵەتە  ئەم  كرد  باسمان  وەكو  هەڵبەتە 
نەتەوەی  زمانی هەموو  و  قورئان  زمانی  پێیەی كە  بەو  هەیە 
عەرەبییە بەگشتی و بەجیاوازی شێوە زارییانەوە، هەمان ژیانی 
كۆمەاڵیەتیشە كە خراپ لە ئایین و گوتارەكەی تێگەیشتوون، 
تائەو جێگەیەی هەندێكیان پێیانوایە كە ئایین نەتەوەی عەرەبی 
ئایینی  نەتەوە  كە  هەیە  بەپێچەوانەوە  و  دروستكردووە 
ئایین  عەرەب  بوونی  عاقڵ  لەپێناو  دەڵێ   بۆیە  دروستكردووە، 
هاتۆتە خوارەوە، ئەمە لەنێو زۆربەی نەتەوەكانیشدا هەیە. » 
ئەم جۆرە پەیوەندییە پەیوەندییەكی كاریگەر لەسەر جیابوونەوە 
ژێر  نەكەوتبنە  رادەیەی  بەو  نەتەوەكانە  بوونی  و سەربەخۆ 
یان  ئایینەوە، بەاڵم كاتێك بزووتنەوە بەهێز دەبێت  كاریگەری 
دەتوانێ  دەوڵەت پێكبهێنێت، ئەوسا پرسی ئایینی دەبێتە یەكێك 
لە هۆكارە كاریگەرییەكان، بۆ نموونە پەیوەندی نێوان دەوڵەتی 
دوانزە  شیعەی  مەزهەبی   )1722  _1501( ئێرانی  و  سەفەوی 
روویان  ئێرانی  دەسەاڵتدارانی  واتە  ئێرانیەكان  ئەگەر  ئیمام، 
نەكردایەتە مەزهەبی شیعە و شا ئیسماعیلی ئەو مەزهەبەی 
كاریگەری  ئەمڕۆ  ئێستا  ئەوا  رانەگەیاندبا،  رەسمی  ئایینی  بە 
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ئێران  ناوی  یان چوارچێوەیەكی سیاسی سەربەخۆ بە  واڵتێك، 
دەوڵەتی  یان  نەدەبوو،  بوونی  ئێستا  تایبەتمەندییانەی  بەم  و 
سووری عەلەوی. ئەگەر بەوردی تەماشای مەسەلەی ئێرلەندی 
بكەین بەتەواوەتی دەبینین كە هۆكاری ئاینی )لەراستیدا هۆكاری 
ئەو  چونكە  وەرگرتووە،  رادەبەدەری  لە  دەورێكی  مەزهەبی( 
ئێرلەندیانەی كە سەر بە مەزهەبی پرۆتستانتن، واتە هەمان 
مەزهەبی بەریتانیاكانن دوای یەكێتی دەكەن لەگەڵ بەریتانیا، 
كەچی ئەوانەی سەر بە مەزهەبی كاسۆلیكن داوای جیابوونەوە 

دەكەن«. )82(.. 
و  ناوەڕاستن  لەرۆژهەاڵتی  كە  نەتەوانەی  بەو  سەبارەت 
ئایینەكانیان تێكەڵ بەیەكتر بوون، یان باشتر بڵێ كە پێكەوە 
مەزهەبی  هەم  و  نەتەوەن  هەم  كۆمەڵگەدا  لەیەك  و  دەژین 
چونكە  نەبۆتەوە،  یەكالیی  كێشەكانیان  كە  هەیە  جیاوازیان 
هەندێك جار نەتەوەی سەردەست و هەندێ جاریش مەزهەب« 
مەسیحی  و  )ئیسالم  وەكو  گەورەكان  دینە  بەتایبەتی  دین 
سنووری  توانیویانە  نین،  دیاریكراو  میللەتێكی  بوزایی(  و 
لەرێگەی  توانیویانە  نەتەوەكانیش  بەاڵم  ببەزێنن،  نەتەوەكان 
مەزهەبەكانەوە لێكدانەوەی جیاواز و كاریگەری خۆیان بەسەر 
دینەوە بەجێبهێڵن، ئەگەر تەماشای مەسیحیەت بكەین بەسێ  
كاسۆلیك،  )ئەرسەدۆكس،  دابەشبوون،  سەرەكیەوە  مەزهەبی 
پڕۆتستانت( بۆمان دەردەكەوێت كە كاریگەری رەوشی سیاسی 
و كۆمەاڵیەتی نەتەوەكان و بەرژەوەندی هێزە دەوڵەتییەكانیش 
و  ئایین  پرسی  سەرەنجام  زۆرە،  گەلێك  ئاینەوە  ئەم  بەسەر 
زۆرجاریش  گرێدراو،  پێكەوە  یەكەیەكی  دەبێتە  نەتەوەیی 
نەتەوەكانەوە  دەوڵەتی  و  دەسەاڵت  لەالیەن  كراوە  چارەسەر 
بوونی  بوونی سەرچاوەكانی  ئاهەنگ  هاو  و  بوون  یەكالیی  بۆ 

مانەوەی ئەو نەتەوە واڵت و دەوڵەتەوە«. )83(. 
دەبەست  ئایین  بە  پشتی  نەتەوەیی  گەشەكردنی  كە  ئەوەش 
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لەمەو پێش و ئێستاش هەیە و بگرە دەوڵەتە ئایینی لەهەریەك لە 
سعودیە و فاتیكان هەن و دەستیان لە دروستكردنی هاوكێشەی 
ئەو  ئەوان  هەیە،  سیاسی  بڕیاری  دروستكردنی  و  سیاسی 
دەسەاڵتە بوو ن ئێستاش هەن كە ئاین شەرعیەتی پێداون و 
وەكو بەشێك لە هێزی گوتار كە پشت بە ئۆتۆریتەی جەماوەری 
و موقەدەس دەبەستێت، بەتایبەتی ئایینی مەسیحی كریستیانی 
و  »پڕۆسەی سەرهەڵدان  پاپا،  و  قەشە  و  كڵێسا  سیستمی  و 
گەشەكردنی سەرمایەداری و سەقامگیربوونی دەوڵەتی ناسیونالی 
ئەوروپا، گۆڕانێكی بنەڕەتی لەژیانی ئابوری سیاسی و كولتووری 
دەسەاڵتی  دروستكرد،  ئەوروپا  دەوڵەتانی  نێو  لە  كۆمەاڵیەتی 
ئایینی لە ژیانی سیاسی ئابوریدا الوازكرد، مەسەلەی رۆڵی گەل 
و دەوڵەت و دەسەاڵتی سیاسی پەیوەندی لەگەڵ تاكە كەسدا و 
ماف و ئازادی و ئەركەكانی مرۆڤ بەبێ  دەستوور دیاریكران، بەاڵم 
ئەم پڕۆسەیە نە مایەوە، سەرمایەداری بەپێی لۆژیكی قازانج و 
كێبەركێ  بەڕێوەدەچوو، هەر لەسەرەتاوە گەلێك واڵتی ئامریكا 
و ئاسیا لە كۆتایی سەدەی نۆزدەهەمدا گۆڕدرا بەسەرمایەداری 

مۆنۆپۆلی ئیمپریالیزم«.)83(.  
لەكولتووری  بەشێك  كە  كوردانیش  بوونی  نەتەوە  بۆ  هەڵبەت 
ئیسالم و دواتریش عەرەب بەسەریدا زاڵە، لە جیاتی ئەوەی ئاین 
كۆمەكی بكات، كێشەی نەتەوەیی بۆ دروست كردووە هێندەی 
تر كردویەتی بە گرێیەك نەكرێتەوە، تائەو رادەیەی كە بەناوی 
موسڵمان  بەغەیرە  و  كراوە  فتوحات  هەیە  بەڵگە  ئیسالمەوە 
بەڵگە  ئەو  هەر  ئیسالم،  بە  كراون  بەزۆر  بۆیە  ناسراون، 
خەتابی  كوڕی  عومەری  بۆ  ئەیوب  كوڕی  خالیدی  كە  نامەیەی 
ناردووە و تێیدا هاتووە » خالید نامەكەی پێچایەوە و دایە دەستی 
زوبێری عەوام و فزڵی كوڕی عەباس و عەبدولرەحمانی كوڕی 
ئەبو بەكری سدیق، 50 هەزار سەربازی دانێ  و رەوانەی كردن، 
تا لە سنووری كوردستان تێپەڕبوون بەرەو شاری مەدینە، دوای 
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كەوتەرێ   و  كۆكردەوە  سەربازگەكەی  خالید(  )ئەمیر  ئەوان 
بەرەو دیهاتەكانی كوێستان، هەتا گەیشتە دێیەكی گەورە كە 
كەوتبووە بەینی دووكێو، لەپشتی ئەو دێیە شاخێكی زۆر بەرز 
ئاوێكی  هەبوو  زۆریان  باخاتێكی  و  باخ  دێیەكە  لەناو  هەبوو 
سازگاریشی بەناودا تێدەپەڕی و دێیەكە ناوی هێرۆیە«، هەروەها 
بەپێی گێڕانەوەكەی واقدی دەڵی )ئێمە بە لەشكرێكی گەورەوە 
بە ئااڵی ئیسالمەوە بەنێو گوندەكاندا تێپەڕبووین، ئەوبەرو پێش 
بۆ  بڵێی  وەكو  كرد  شەڕیان  نەبەردانە  و  لێگرتین  سوپاكەیان 
مردن هاتبن، بەجۆرێك پەالماردانەكە وابوو كە زیانێكی زۆریان 
لێداین و دەتگوت بەتەمای ئەوەنین جارێكی تر بژین« ئەوەبوو 
دوای بەرگرییەكی زۆر كە بەرگری بووە لە شەرەفی كوردایەتی 
و پەرستگاكانی زەردەشت كە لەبەڵگە نامەكەدا هاتووە، خالید 
گوتویەتی هەركەس ببێت بە موسڵمان، ئازادی دەكەین و كارو 
بەپێی  بوو  ئەوە  پارێزراوە،  شەرەفی  و  بكات  خۆی  كاسبی 
بەڵگەنامەكە دەڵێ  زۆر كەس لەو جەنگاوەرانە ئامادە نەبوون 
ببن بە موسڵمان و دواجار زۆریان لێكوژران و پەرستاگانیشیان 

وێران كرد و ژن و سەروەتیان دەستی بەسەردا گیرا  . .
ئەم چیرۆكە مانای وایە ئەگەر ئاینێكی وەكو ئیسالم بەوشێوەیە 
نەخاوەنی  ئێستا  كورد  نەدرابا،  كورد  ناهەقیانەی  پەالماری 
هەروەها  دەبوو،  مەوتن  بێ   بەوشێوەیەش  نە  بوو،  ئایینە  ئەو 
تر  بەمانایەكی  یان  نەدەكەوت،  دووا  كێشەكەشی  چارەسەری 
ئەگەر كورد دوای ئەوەی قەبوڵی كرد ببێت بە ئیسالم، ئایینی 
نەتەوەیی،  ستراتیژی  بۆ  بەكاربهێنرابا  كارتێك  وەك  ئیسالمی 
بەپێچەوانەوە كاریگەری خراپی هەم لەسەر زمان، هەم لەسەر 
ئێستا  شكڵەی  بەو  دانەنابا،  جوگرافیاكەی  قەوارە  و  كولتوور 
قۆناغەكانی بەسەختی نەدەبڕی دوانەدەكەوت لە قافڵەی جهانی، 
هەرئەوەی لەسەردەمی میرنیشینی بابانەكاندا وەكو ریفۆرمێكی 
ئاینی، )مەوالنا خالید( لەو پەڕی دونیاوە كە لەساڵی 1811 دێتە 
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كوردستان و مەعریفەیەكی تر دێنێتەوە بۆ دەوڵەمەند كردنی 
ئەوەی  بەو چەمكەوە، هەر  ئایین  گرێدانی  و  نەتەوەیی  بیری 
خودا  بۆ  قوتابخانە  دەكاتە  نەقشەبەندی  و  قادری  تەریقەتی 
پەرستی بەشێوەی كوردانە، هەروەها لەالیەكی ترەوە رێگەیەكی 
كار  كە  ئەوەیە  دەلیلی  ئەمە  مۆدێل،  دەكاتە  تەسەووف  بۆ  تر 
فكری  كردنەوەی  زیندوو  بۆ  كراوە  ئاین  دیكەی  بەرێگەكانی 

ناسیۆنالیزم... 
پێشتر  وەكو  هەیە  دیاریكراوی  مەبەستێكی  ئایین  ئەگەرچی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  نەتەوەییە،  نێو  چەمكێكی  كە  پێدا  ئاماژەم 
بەبێ   وەرگرتووە  نەتەوەكان  و  گەالن  كولتووری  لە  كەڵكی 
بۆتە  یەعنی  نەژادی،  و  رەگەزی  جیاوازی  لەبەرچاوگرتنی 
گوتارەكەیدا  لەپەراوێزی  كە  دەقانەی  ئەو  بۆ  ئیدیۆلۆژیایەك 
نەتەوەی پەراوێز خستووە، لەراستیدا گومانێك لێرەدا سەبارەت 
بە بوونی نەتەوەیی وەكو كورد لەم ناوچەیە هەیە، ئەویش هەم 
لەباری جوگرافیا و مێژووەكەی و هەم لەباری ئایینەكەی، لەبارەی 
رۆژهەاڵتی  لە  بووە  گەورە  رووبەرێكی  خاوەنی  ناوچەییەوە 
ناوەڕاست كە گوایە میدیاكان بووە و دەسەاڵتێكی بەرفراوانی 
هەبووە كە نازانرێ  و لۆژیكێك نییە قەناعەتمان پێبكات بۆچی 
ئەم ئیمبراتۆرییەتە لەناوچووبێت و هیچ ئاسەوارێكیشی نەماوە، 
لەبارەی ئاینیشەوە خاوەنی تێكستی ئاڤێستا بووە و پێغەمبەرێكی 
هەبووە بەناوی زەردەشت كە ئێستاش مێژوونووسان لەسەری 
ئایا ئەم فەرهەنگە  پێغەمبەری كوردی دەزانن،  بە  دەنووسن و 
ئیسالم  لەئاست  بۆچی  و  نەماوە  بۆ  دەسەاڵتە  خاوەن  بەهێزو 
پوچەڵ بۆتەوە و جارێكی تر كورد نەگەڕاوەتەوە سەر ئاینەكانی 

خۆی؟. ئەمانە پرسیاری بێ  وەاڵمن كە تائێستا زیندووە. 
جولەكە كە بەخۆیان دەڵین شعب الله المختار، لەهەموو شوێنێكی 
دونیا هەبوونە، بەتایبەتی لە رۆژهەاڵت كە خاوەنی جوگرافیای 
پێغەمبەرەكەشیان  و  ئاینیەكەشیان  تێكستە  و  بوونە  خۆیان 
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هەر لێرە بووە، بەتایبەتیش كوردستان كە پڕبووە لە جولەكە 
بەاڵم  كوردستان،  شارەكانی  لەهەموو  هەیە  ئاسەواریشیان  و 
وەكو  كورد  كە  كراوە  لێیان  زوڵمەی  هەموو  بەو  مانەوەیان 
بووە  بەشێك  لەناوچەكە،  ئیسالم  ئاینی  بۆ  كگەرێك  پاڵپشتی 
لەو زوڵمەی بەسەر جولكەدا هاتووە و بەاڵم هەرماون، چونكە 
جولەكەكان كە خۆیان بەنەتەوەی هەڵبژێردراوی خودا دەزانن، 
و  ساڵ  هەزار  دوو  لە  پتر  دوای  المختار(  الله  )الشعب  واتە 
جهانەوە،  دەوڵەتانی  تەواوی  بەسەر  بوونەوەیان  پەرشوباڵو 
لەهەر شوێنێك هەبووبن ئەگەر ئاشكراش نەبووبن كولتوور و 
توندڕەوی  پاراستووە، بەاڵم  ئایین و قەوارەی نەتەوەیی خۆیان 
یەهودی،  ئایینی  بەرامبەریشدا  لە  ئیسالم  بەتایبەتی  ئایین 
ئیسرائیل  بە  دان  نەعەرەب  كە  خوڵقاندووە  وەها  فەزایەكی 
بنێ  هەروەك  ئایینی عەرەبدا  بە  دان  ئیسرائیل  نە  و  بنێت  دا 
ئەوەی لە فەلەستین دەیان ساڵە دەگوزەرێ  و ئینسانی خوارەوە 
بوونە بە سوتەمەنی سیاسەتی دەستەبژێری عەرەبی و یەهودی، 
كاریان  دەوڵەت  بەرژەوەندی  و  پەراوێزی سیاسەت  لە  مەگەر 
پێكەوە كردبێت، ئەگەر ئایین پێوەر بێت بۆ نەتەوە بوون، ئەوا 
هەڵبوەشینینەوە،  فەرانسەییەكان  كۆمەڵگەی  سەرەتا  دەبێت 
چونكی یەك زمان و مەزهەبی ئایینی پێكیانەوە گرێنادات، لەنێو 
عەرەبیشدا بەهەمان شێوە ئەوانەی خاوەن زمانی ئاسورین و سەر 
بەئایینی كریستیانین، یان ئەوانەی كولتووری عەرەبیان هەیە و 
بۆ  سەر بە مەزهەبی كریستیانین، ئیشكالیاتی جۆراو جۆریان 
ئێزیدی  ئاینی  هەیە  كورددا  لەنێو  كە  ئەوەش  دەكات،  دروست 
كولتوری  و  زمان  بە  كەچی  خۆیانن،  بە  تایبەت  بەئاینی  سەر 
كوردی كار دەكەن، دەبوو ئەگەر بەو پێوەرە بوایە، ئێزیدیەكان 
نین،  ئیسالم  بەئایینی  سەر  چونكی  نەبونایە  كورد  ئەوەتا  یان 
نابوو  ئیسالمن،  ئایینی  بە  كەسەر  كورد  زۆرینەی  ئەوەتا  یان 
با لەیەك جوگرافیا و  خاوەن شوناسی نەتەوەیی كورد بن، سا 
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بەناچار  نەتەوەكان  كە  بەدواوە  ئالێرە  هەبێت،  مێژویان  یەك 
لەرێگەی نەتەوەكانیانەوە تێكەڵ دەبن و دەبنە خزمی یەكتر، 
دەبنە یەك  ئایین دەكەن، چۆن  لەتەك كولتور و  مامەڵە  چۆن 
نەتەوە، وەختێك ئەگەر زمان پێوەری یەكەمە بۆ بەدەستهێنانی 
شوناسی نەتەوەیی، ئەم پارادۆكسە كۆمەاڵیەتیە كە لەئایین و 
نەتەوەدا دەبینرێت بۆ زمانی یەكگرتوو، هەروەها بۆ جوگرافیا 
و ئاین و مێژوو و پێكەوبوون، تاكە شتێك دەیجوڵێنێ  ئەویش 
هاوكێشەی سیاسی و بەرژەوەندیە سیاسیەكانی كە ئیدیۆلۆژیا 
هەڵیدەسوڕینێ  و رەواجی پێدەدات بو رابردووەی كە شەرعییەتی 
هەمیشە  پێیەكی  ئەوەی  بۆ  سەرمایەداریش  پێوەردەگرێت، 
لەمێژوو و رابردوودا بێت، ئەو شتانەی كە لەرابردوودا هەبوون 
زیندوویان دەكاتەوە، بەاڵم بەفۆڕمێكی دیكە و بە كارێكتەری 
بەرژەوەندییەكانی  بە  كۆمەك  تاكو  دەكاتەوە  زیندوویان  دیكە 

بكات.
كێشەی هەرە گەورەی ناسیونالیزم و نەتەوەخوازی ئایین بووە، 
ئەمە بۆچی ؟ لەبەر ئەوەی گوتاری ئایین گشتگیر تر و زاڵترە 
بەسەر گوتاری نەتەوە یان ناسیونالیزمدا، وەستان لەبەردەم دەق 
كە ئاین پێوەی دەنازێ  و كاری بۆ كردووە تاكو كاریگەڕی پۆزەتیڤی 
بۆ خۆی هەبێت و بۆ نەیارەكانیشی كاریگەری نیگەتیڤ، ئەمەش 
ئەوەمان بۆ دەسەلمێنێ  كە لەخۆڕا نییە بیرمەندە عەرەبەكان 
خۆیان  دەوروپشتی  بچووكەكانی  نەتەوە  لەبارەی  قسەیان  كە 
تەیمیە  ئیبن  وەكو  كردوون،  تەماشایان  بچووك  بە  كردووە، 
باسی كوردی كردووە وەكو رێگر و پیاو كوژ و دز و هتد، بەاڵم 
شام،  بۆ  ئیسالم  سەر  دەبەنە  هێرش  مەغۆلەكان  وەختێك  كە 
مەغۆلەكان  لە  رێگری  و  دەگرن  هێرشە  بەو  بەر  كوردەكان 
دەكەن، ئەوان دێنەوە دەڵێن كوردەكان ئازا و قارەمانن، چونكە 
لەپێناو مانەوەی ئایین و سیستمەكە و خودی نەتەوەی عەرەب 
شەڕیان كردووە، بۆ پشتگیری كردن لەو تێگەیە دەبینین وەك 
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لە  تر زیاتر  باسی دەكات كە نەتەوەكانی  )سلمان صالح غویل( 
بەو  پشتیان  چونكە  عەرەبیانداوە،  یەكبوونی  هەوڵی  عەرەب 
دەقە بەستووە كە زمانی تێكست عەرەبیە » سلێمان صالح الغویل 
ئیسالم  ئاینی  یەكەم  بۆ جاری  مێژووی عەرەبدا  لە   « دەنوسێ  
پێش  بۆیە  عەرەب،  نەتەوەی  تەواوی  یەكگرتنی  هۆكاری  بووە 
پەیدا بوونی ئاینی ئیسالم، كۆمەڵگەی عەرەبی بەگشتی پەرت 
و باڵو بوونە و كەسێك ناتوانێ  كارێكی وابكات كە بەبێ  ئایینی 
هەروەها  ببینێت،  یەكگرتوو  بەنەتەوەیەكی  عەرەب  ئیسالم، 
بیرمەندێكی ئینگلیز بەناوی )وێڵز( كە پێدەچێ  رۆژهەاڵت ناس 
بووبێت«  لەبارەی هۆشیاری نەتەوەییەوە و لە بارەی كاریگەری 
ئایینی ئیسالمەوە  بۆنەتەوەی عەرەبی دەڵێ  » )84(. لەچەرخی 
لەنێوان  ناكۆكی  و  تێكچوون  بەهۆكاری  زاینیدا  شەشەمی 
ئیمبراتۆریای ساسانی و بێزەنتی، زانست و زانیاری و فەلسەفە 
بەاڵم  عەرەبی،  كۆمەڵگەی  لەنێو  بووە  الواز  زۆر  سیاسەت،  و 
دوای پەیدابوونی ئایینی ئیسالم عەڵ بەرادەیەكی كەم گەشەی 
كرد« )85(. ، هەروەها دەربارەی ئەو میللەتانەی كە نام وسڵمان 
بووە بەخۆڕسك، واتە وەكو نەتەوەی كورد، ئیخوان موسلمین 
ئەوەیان گوتووە )الفقها مجتمعون علي ان الكفار اذا دخلوا بلد 
مسلما، ففرض عين علي اهلها مقاومتهم و طردهم، وفرض علي 
مسلمين كافة يعينوهم بالمال و الرجال و السالح و كل ما يحتاجون 
الية، بالمسلمون يسعي بذمتهم ادناهم و هم يد علي من سواهم( 
كەواتە ئەگەر میللەتێكی ناموسڵمان و كافر، هاتنە نێو دەوڵەتی 
ئیسالمەوە پێویستە لەسەر ئەو خەڵكە دژی ئەوان راوەستن، 
لەدژی  چەكەكانیان  و  پیاو  و  ماڵ  بە  موسڵمان  هەموو  دەبێ  
مەبەست  نازانین  جان  بكەن،  دەریان  و  بەكاربهێنن  كافرەكان 
لەخەڵكی ناموسڵمانی كێیە و كافر كێن«)86(.  هەڵبەت روون 
و ئاشكرایە كە كورد لەناوچەكە بەپێی قسەی فوقەهاكان بێت 
ناوچەكەی  نییە و كولتوور و  بەپێی ئەوەی زمانی عەرەبی  و 
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ناموسڵمان و  نیمچە دوورگەی عەرەبیەوە، كەواتە  لە  دوورە 
موسڵمان،  بە  كراون  بەزۆر  و  كراون  فتوحات  بۆیە  كافرن، 
ئەمەش باشترین سەلمێنەرە كە هۆكاری سەرەكی ئەوەی كورد 
نەیتوانیوە ناسیونالیست بێت و بەگشتی و بەیەكدەنگ بەرگری 
لە شوناسی خۆیان بكەن، باشترین نموونە ئەوەیە كە بەناوی 
خودا پەرستیەوە ئیسالم بەشێوەیەك كاریگەری نیگەتیڤی لەسەر 
ئەرمەنی  و  ئێزیدی  و  پێكردووە  دژایەتی خۆی  هەبووە،  كورد 
كوشتوونی  خۆی  بەدەستی  رەسەنن،  كوردی  كە  كاكەیی  و 
لەپێناو ئەوەی عەرەبی ئیسالم رازی بن، كەوابوو ئاین بەشێكی 
نەتوانێ   و  بووە  زاڵ  كورددا  بەسەر  فەزایەی  لەو  بەرفراوان 
ئاین نەتەوە و  لەپێناو  بگرە  بێت،  ناسیونالیست  وەكو عەرەب 

شوناسی نەتەوەیی كردووە بە قوربانی.   
چۆن كورد بوونە بە موسڵمان، ئەمە ئەو پرسیارەیە كە خودی 
چونكە  نییە،  لۆژیكی  لەال  پرسیارەكەیان  خۆشیان  كوەردەكان 
بەزۆر  نەك  بووە،  موسڵمان  هەبووە  لەوەتەی  كورد  پێیانوایە 
كرابێت بە موسڵمان، عزدالدین ابن االسیر مێژوونوسێكی عەرەبی 
باسیی چۆنیەتی  لەو كتێبەدا  بووە  عێراقییە و لەشاری موسڵ 
فتوحاتی ئیسالمی و بە موسڵمانكردنی كورد دەكات بە زۆر، لەو 
كتێبەدا بەناوی )الكامل فی التاریخ( » باسی مێژووی جهان دەكات 
لە كاتی درووستبوونی ئادەم، هەندێ  لەبەشە تایبەتەكانی ئەم 
كتێبە باسی فتوحاتی ئیسالم دەكات، ئەو بەسەرهاتە كە باسمان 
كرد، لە ساڵی 644 ی زاینی واتە دوایین ساڵی دەسەاڵتدارێتی 
خەلیفە دووهەم عومەر رویداوە، ئەم بەسەرهاتە بە دڵنیاییەوە 
نیشانیدەدات كە النیكەم گروپێك لە كوردەكان هەرگیز ئیسالمیان 
نەهێناوە و پێیان باشتر بووە بكوژرێن تا ئەوەی كە ئیسالم بن«. 
موسڵمان  ئەزەلەوە  لە  كورد  كە  ئەوەیە  واتای  ئەمە    .)87(
نەبووە و بەزۆر لەرێگەی شمشێر و هێرشی عەرەبەكانەبەناوی 
ناوچەكەیان  خەڵكی  كوشتن،  و  تااڵن  بۆ  هاتوون  ئیسالمەوە 
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ئایین و  بەزۆر كردووە بە ئیسالم، مەبەست لە ئیسالم وەكو 
تێكستەكە نییە، مەبەست لەو ئینتیمایە یە كە بۆ دەسەاڵتدارێتی 
ئیسالمی عەرەبی هەبووە و تائێستاش هەر بەو لۆژیكە تەماشای 

نەتەوەكانی دیكەی دەرەوەی خۆیان دەكەن.   
بەپێی مێژووی نوسراو بێت، شەڕی چاڵدێران سەرەتای شەڕی 
میرنیشینەكانی كورد بوو، یەكەم شەڕیش لە ساڵی )1501_1524( ز 
بوو، ئەم جەنگە لەئەنجامی سەردانی كوردان بۆالی شا ئیسماعیلی 
كوردان  دەستپێكرد،  دامەزراند  سەفەوی  دەوڵەتی  كە  یەكەم 
چوون بۆ پیرۆزبایی لێكردنی لەشاری تەورێز، كە شا ئیسماعیل 
بۆخۆی بەرەسەن تورك بوو پێشتر لە توركان و باوكی زویر ببو 
بەاڵم كە چووە نێو بەرەی سەفەوییەكان لەوێ  دەسەاڵتیان پێدا، 
هەرچەند كە دواتر گەڕایەوە بەاڵم هەر سزای خۆی وەرگرت و 
كوشتیان، چونكە خیانەتی نەتەوەیی كردبوو، بەرهەحاڵ یەكەم 
سیاسەتی ناشایستە و خیانەتكاری بەرامبەر بە كوردەكان كردی، 
لەجێی  قزڵباشەكانی  لەبەرامبەردا  و  كردن  زیندانی  ئەوەبوو 
رووبەڕووی  كوردەكان  ئەوەی  هۆی  بووە  ئەمەش  دانا،  كوردان 
شا سەلیمی عوسمانی ببنەوە، لەوالشەوە میرنیشینە كوردەكانی 
پەیوەندییەكی  سەلیم  سوڵتان  نەرمی  سیاسەت  بەهۆی  دیكە 
بوو،  بەتلیسییەوە  ئیدریسی  مەال  لەرێگەی  كە  باشیان هەبوو 
ئەوەبوو كە سوڵتان سەلیم بەكارهێنانی كوردەكانی بە مەترسی بۆ 
سەر سەڵتەنەتی خۆی زانی كە سەفەوییەكان لەپشتیەوە بوون 
و توانیان بەر بەو دەستدرێژییانەی دەوڵەتی عوسمانلی بگرن، 
بۆ ئەوەی شەڕەكە  ئیسماعیل كرا  ئاراستەی شا  نامە  ئەوەبوو 
شەڕی  لە  خۆی  ئیسماعیل  شا  ئەگەرچی  نەبێتەوە،  گەورەتر 
عوسمانلی الدەدا بەهۆی ئەوەی كە هێزەكانی ئۆزبەك بەربەست 
بوون لەبەردەمی كە دواجاری توانی هێزەكانی ئۆزبەك بشكێنێ ، 
بە  نزیك  بەسەركردایەتی  سەلیم  سوڵتان  سوپاكەی  ئەوەبوو 
100 هەزار سەرباز لە ئوردەنەوە بەرەو دەوڵەتی سەفەوی كشا 
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لەنزیك  چاڵدێران  دەشتی  گەیشتنە  كە  دەوڵەتیش  هەردوو  و 
شاری ماكۆی ئازەربایجان، جەنگێكی خوێناوی روویدا، ئەوەبوو 
شا  پێهات،  كۆتایی  عوسمانلیەكان  بەسەركەوتنی  شەڕەكە 
ئسماعیل بەناچار شاری تەورێزی بەجێهێشت و هەڵهات بەرەو 
شاری ئەردەوێڵ كە دواتر بەشیوەیەكی كاتی كردی بە پایتەختی 
دەوری  لە  مەبەستمان  ئێمە  لێرەدا  بەهەرحاڵ  دەوڵەتەكەی، 
عوسمانلیی  و  سەفەوی  كە  دەوڵەتە  دوو  ئەو  لەنێوان  كوردە 
پارچەیەكی  هەر  و  بەش  دوو  بە  بووە  لەوكاتەوە  كورد  بوو، 
لەگەڵ  ئێستاشی  دەكەن كە  یان سیاسەتێك  دەوڵەتێك  الگیری 
بێت بەشێوەیەك لە شێوەكان هەمان سیناریۆی مێژوو دووبارە 

دەكەنەوە«. )88(. 
كورد  بۆ  بەتایبەتی  و  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لە  ئاین  هەڵبەت 
مێژوویەكەوە  بە  پەیوەندی  بووە،  ژێردەست  كەنەتەوەیەكی 
هەیە نەبوونی ئاینی سەربەخۆیی خۆیەتی؟، »بەدرێژایی مێژوو 
لەكوردستاندا كە دەوڵەتێكی ناوەندی یەكگرتووی سەرانسەری 
دروست نەبووە، كە ئەو خاكەی گرتبێـە خۆی كە كوردی لەسەر 
هەبوون،  زۆر  میرنیشینێكی  و  دەوڵەتۆچكە  دەژی،  و  ژیاوە 
دەسەاڵتیان  و  كردووە  فەرمانڕەواییان  كوردستان  لەبەشی  كە 
بچووكانە  بچووك  سیاسیە  قەوارە  ئەم  پاراستووە،  خۆیان 
نەبوونەتەوە  نزیك  دەرەكی  گوشارێكی  هیچ  كارتێكردنی  لەژێر 
مەگەر  نەبیستووە،  یەكتردا  لەگەڵ  دۆستایەتیان  پەیمانی  و 
زەبەالحانەدا  مەركەزییە  لەدەوڵەتە  و  لە  یەكێك  ئااڵی  لەژێر 
كە خاكیان بەكوردستانەوە بووە، زۆر جار میرنیشینێك لەیەك 
كوردان  چونكە  داوە،  كوردی  میرنیشینی  دوو  پەالماری  كاتدا 
لەبن  كە  نەبووە  بەهێزیشیان  كولتووری  ئاینی  ناوەندێكی 
ناسنامەیەكی  و  كۆبكاتەوە  هێزە سیاسیە جیاجیاكان  ئااڵكەیدا 
كوردانەیان پێببەخشێ  و خاڵی یەكانگیر پێكبهێنێ  و هەمیشە 
وزە و توانا و هێز بەیەكسانی هەوڵسانەوە و راپەڕین بدات«.



163

سمكۆ محەمەد                                                      ناسیونالیزم لەنێوان فكر و سیاسەتدا

لەكاتی شەڕی سەفەوی و  )89(.  ئەگەرچی میرنشینی كورد 
عوسمانلی زۆر بوون، بەاڵم بەهۆی ناكۆكی نێوانیانەوە بەناچار 
ئەمە  لەسەفەوی و عوسمانلی كە  پاڵپشتی هەرەیك  بە  بوون 
مێژوو  چاڵدێران  لەشەڕی  ئەوەی  نامەعقولە،  بیانوویەكی 
لەالیەك و سەركەوتنەكانی شا  بوو  بێدەروەستی  دەیگێڕێتەوە 
كەوتنە  ناوچەكە  قەاڵكانی  بۆیە  بوو،  سەفەوی  ئیسماعیلی 
ژێر چنگی شا عیسماعیلەوە، لەبەرامبەریشدا هاوكاری كوردی 
كردووە دژی كورد. » شا عیسماعیل پاش داگیر كردنی دیاربەكر 
والیەتی  داگیركردنی  بۆ  زۆری  سوپایەكی  سنجار،  و  موسڵ  و 
ئەمیر  ئەمیر شەرەف كوڕی  نارد،  بەغدادا  باكوری  لە  جەزیرە 
راسا و دەستیكردەوە  لێیان  لێیان راست  بەدر حاكمی جەزیرە 
و قزڵ باشی تێكشاند، خان محەمەدی ئۆستاجلوش حاكمی دیار 
جەزیرە  داگیركردنی  بۆ  قەرابەگی  واتە  خۆی  براكەی  بەكر 
بێوێنەی  تااڵن كرد و كوشتارێكی  نارد، ئەویش ئەو ناوچەیەی 
كوردانی بۆ خۆی تۆمار كرد، لەبارێكی ترەوە ئەویش وەك سالم 
بەگی كورد بۆئەوەی شیری قزڵباشی بەرنەكەوێ ، دەستەودامێنی 
عوسمانلی،  سوڵتانی  بەهاندەری  بوو  و  مایەوە  سەلیم  سوڵتان 
ئەرمەن(«.)90(.   و  ئازەربایجان  و  دیاربەكر  )داگیركردنی  بۆ 
ئەمە بۆ هەموو نەتەوەكان وایە ئەگەر ئاینێكیان نەبوایە وەكو 
مەرجەعیەتی  و  مەعنەوی  هێزی  بڕیاریان سەنتەر  سەنتەری 
نەتەوەیی بۆ ئاین، ئەوا بەناچار دووچاری بێدەروەستی بوونە 
و پەرش و باڵوبوونەتەوە بەسەر نەتەوەكانی دیكەدا نەماون، 
كۆمەاڵیەتیە  هێزە  بەو  بوونە  ئاین  خاوەن  كە  ئەوانەی  بەاڵم 
كە  پۆڵۆنیەكان  نموونەش  بونیاتناوە،  دەوڵەتیان  مەعنەویە 
كەڵكیان لە كەنیسەی كاسۆلۆیك وەرگرت، هەروەها تبتیەكان لە 
ئاینی بوزی و شیعەكان لە مەزهەبی شیعەگەرێتی ئیسالمی كە 
ئێرانی رابردوو و ئێستای بەرهەمهێناوە و تاكە هێزی سیاسی و 
ئابوری ناوچەكەیە، هەروەها بەشێك لەعەرەبەكانیش بەهەمان 
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نەبووە  ئاینی  بەو هۆیەوە كە  بەاڵم كورد  ئیسالم،  ئاینی  شێوە 
بۆیە  نەتەوەیەك،  بۆ  مەرجەعیەت  و  كراوە  تێكستی  وەكو 
هەمیشە لە پەراوێزی نەتەوەكانی دیكە بووە و هەمیشە خاڵی 
الوازی بووە بۆ خۆ كۆنەكردنەوە و پەرشوباڵبوونەوە. »بێگۆمان 
زۆر دەسەاڵتداری كورد هەوڵیانداوە و بەزەبر و زەنگ شۆڕش و 
سنووری دەسەاڵتیان بەرفراوان بكەن لەناوچەی تریش بخەنە 
سەر، هەروەك چۆن مەلیكەكانی دەوڵەتی دۆستكی )982_1086 
ز( لەرێگەی هێرش و پەالماری سوپاییەوە ویستویانە میرنیشینی 
تر قووت بدەن، پاشای كۆرەی سۆرانیش لەسەردەمی دەسەاڵتیدا 
تر  میرنیشینی  ویستوویەتی  شێوە  بەهەمان   )1836_1814(
لەنێوبەرێ  و ناوچەی دەسەاڵتی خۆی فرانتر بكات لەنێو ئیماراتی 
بۆ  بەڵگەیە  ئەمە  بۆتان،  و  بابان  دژی  شۆڕی  و  شەڕ  بادینان 
روونكردنەوەی مەبەستەكانی ئەو كە مەبەست لە )نەبوونی 
ئاینی سەربەخۆیە بۆ كورد«.)91(. بۆ ئەم مەبەستە شەرەفخانی 
بەنووسین  كە  بووە  كەس  یەكەمین   )1606_1543( بەدلیسی 
ئەم زارەی دەربڕیوە و لەرێگەی تێكستێكەوە هۆی یەكنەگرتنی 
كوردان،  نێوان  جیاوازیخوازی  گوایە  كردووە  بەیان  كوردانی 
خاوەن  كورد  بووە  ئاینی  نەفرەتێكی  كە  گێڕاوەتەوە  ئەوە  بۆ 
تێكستێك و پێغەمبەرێك نەبووە یان النیكەم نەیویستووە ببێتە 
خاوەنی ئاڤێستا وەكو تێكستی ئاینی، هەروەها زەردەشت وەكو 

پێغەمبەر.   
» شەرەفنامە باشترین كتێبی یەكەمە كە هۆكارە بنچینەییەكانی 
لەوێدا   « سیاسی،  ژیانی  دەرەنجامەكانی  بە  كورد  نەگەیشتنی 
كاریگەری ئیسالم لەسەر شوناسی كورد نیشان دەدات،  شەرەفخان 
باسی رەگوڕیشەی كوردەكان و ئەو ئەفسانانە دەكات كە دەربارەی 
كورد كە زۆرتر بەزمانی )عەرەبی و غەیرە عەرەبی( نوسراون، 
لەو  خۆی  كە  وەرگرتووە  زانیاریانە  لەو  كەڵكی  هەروەها 
كەسانە كۆی كردووەتەوە كە لەم كتێبەدا ناوی هێناون، لەكاتی 
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باسكردنی رەگیشەی بنەماڵە كوردەكان، ئاماژە بەوە دەكات كە 
رەگ و رچەی خۆیان بردۆتەوە سلسلە عەرەبە گەورەكان، وەكو 
بۆ نموونە حاكمەكانی هەكاری  عەباسیەكان و ئەمەوییەكان، 
كە بە )شەنبۆ( ناسراون، دەگەڕێنەوە بۆ خەلیفە عەباسیەكان 
ئەوەدەكەن  بانگەشەی  عەمادییە  حاكمەكانی  شێوە  بەهەمان 
حاكمەكانی  عەباسیەكان،  بۆ  دەگەڕێـەوە  رەگوڕیشەیان  كە 
بۆ فەرماندەیی ئەمەوی  جەزیرەش رەگوریشەیان دەگەڕێننەوە 

و خالیدی كوڕی وەلید«. )92(  
لە  كوردەكان  هەمیشە  بۆچی  دەكات  پرسیارێك  لێرەدا  نوسەر 
لەپێناو  و  دوژمنەكانیان  لەدژی  كردووە  شەڕیان   7 سەدەی 
پاراستنی شوناسی نەتەوەیی، كەچی لەسەدەی 16 رەگوڕیشەی 
خۆیان دەبەنەوە سەر عەرەبەكان، ئایا ئەمە خۆ بەكەمزانینە یان 
نەبوونی پشتگیرییەكی ئایینە وەكو مەبدەئێكی خودا پەرستی، 
تاكو نەترسن لە ئاینێكی دیكە و بەم نەتەوەیە بڵێن بێ  ئایین و 
كافر و بێ  بنەما و هتد، بۆیە لێرەدا دەبێ  ئایینی ئیسالم بەهۆی 
دەسەاڵتدارێتی و قەڵەمڕەوی توندی لەناوچەكە و خوێنڕشتنی 
وەكو  تر،  بەوانی  دژ  موسڵمان  خەلیفەكانی  دەستی  لەسەر 
پرنسیپێك وەربگرین و لەوێوە كورد پێناسە بكەینەوە كە بۆچی 
ئەو مێژووە خراپەی تۆمار كردووە، » چونكە بنەماڵە كوردەكان 
900 ساڵ دوای ئەوەی ئیسالمیان هێنا، لە ئاستی لۆكاڵیدا خۆیان 
لەسەر بنەمای عەشیرەتەكەیان و لەئاستی گشتیدا خۆیان وەك 
موسڵمان پێناسە كرد و دەستەواژەی كوردیان وەك نیشانەیەكی 

شوناسی خۆیان بەكارنەدەهێنا«.)93(.   
لەراستیدا ئەمە بەشێكی گوتاری زاڵ و خۆسەپاندنی عەرەبی 
دیكەی  بەشەكەی  بووە،  ئەوكات  عەرەبی  ئیسالمی  و  ئیسالم 
بێ  ئیرادەیی بووە لەالیەن كوردەوە كە ناسیونالیست نەبوونە، 
وەكو ئەو نەتەوانەی كە بەكەرەستەی ناسیونالیستیەوە بوونی 
تر  نەتەوەكانی  پاشكۆی  ببنە  نەیانهێشت  سەلمماندو  خۆیان 
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لەژێر كاریگەری ئاینی زاڵ.  
ئێمە لێرەدا بۆمان دەردەكەوێت كە عەرەب بەهۆی بەكارهێنانی 
ئاین بۆ گەورەكردن و زاڵكردنی گوتاری نەتەوەیی خۆیان و بە 
وەكو  ئایینیان  تر،  نەتەوەكانی  تەماشاكردنی  و  زانین  بچووك 
شێوەیەك لە یاسا و عورف بەكارهێناوە لەبەرامبەر ئەوانی تر، 
تائەو رادەیەی كە بەنەتەوەی پلەدوو یان ژێر دەست تەماشایان 
دەكاتەوە  پشتڕاست  تەیمیەش  ئیبن  قسەكەی  ئەمە  كردوون، 
كە جگە لەنەتەوەی عەرەب، هیچ نەتەوەیەكی دیكە نییە لەنێو 
ئاینیش بێت و هەمان شوناسی نەتەوەیی هەبێت، مەگەر تەنها 

پشتگیری لە گوتاری ئاینی ئیسالمی عەرەبی بەكەن. 
ویستی  هەركەس  دەبێ   كە  ئیمانە  ئاین،  پایەكانی  لە  یەكێك 
خوداناسی بكات، ئیمانی بەو ئایینە هەبێت كە لەرێگەیەوە هەموو 
نەتەوەكانی دیكە دەتوێنێتەوە، هەروەك چۆن توانەوە بەمانایەكی 
دیكەش واتە )الحلول( كە ئەمە بەشێكی دیكەی ئاین پەرستیە 
متەسەووف  كەسی  دیكە  جارێكی  لەوێشەوە  تەسەووفە،  و 
نەتەوەی بیر نامێنێ  و دەبێتە بەشێك لەو كارێكتەرە بانگخوازەی 
نەتەوەكەی خۆی  و  دەكات  دیاریكراو  ئاینێكی  بۆ  بانگەواز  كە 
بیردەچێتەوە، ئەمە لەكاتێكدا شەرعی و تەواو خوداناسییە كە 
خودا و گوتارەكەی نەبەسترێتەوە بە یەك زمان و یەك نەتەوەی 
دیاریكراوەوە، وەكو ئەوەی نەتەوەی عەرەب ئاینەكەی بە موڵكی 

خۆی تەماشا كردووە و ئەوانی تریش پاشكۆ. 
واتە  ئایندا،  لە  فرەییەكە  هەموو  رەتكردنەوەی  تەوحید  بۆیە 
كاری  خودایییەكان  یاسا  تەنها  و  رەهایە  نەتەوە،  لە  فرەیی 
پێدەكەن و رەتكراوەتەوە، نابێت هیچ كەس و كۆمەڵەیەك پیرۆز 
بكرێت، واتە هیچ نەتەوە و سیمبولێك و كاریزمایەكی نەتەوەیی 
پیرۆز بكرێت، تەنانەت وەكو ئیبن تەیمیە دەڵێ  » پێغەمبەر و 
ئەسحابەكانیش نابێت پیرۆز بكرێن و نابێت هیچ كەسێك لەژێر 
كۆنتڕۆڵی یەكێتی بوون و تەوحید دەربچێت«  ناسیونالیزمیش 
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وەكو  بەڵكو  نابینرێت،  نەتەوەییدا  گوتاری  لە  تەنها  چەمكێكە 
رەنگبداتەوە،  كرداریشدا  لە  دەبێ   كە  ئیمان  لە  شێوەیەكە 
ئەگەر بەپێچەوانەوە كەسێك تەنها ئیمانی هەبوو لە رەفتاریدا 
ناسیونالیزم  كە  بێت  مانایەش  بەم  كافرە،  ئەوە  رەنگینەدابۆوە، 
پیرۆزكردنی نەتەوەیەكی دیاریكراوە، كەواتە ناسیونالیستەكان 
كافرن، چونكە نابێت جیاوازی لەنێوان عەرەب و نەتەوەیەكی 
قورئانە  زمانی  خاوەنی  كە  عەرەب  بەتایبەتیش  بكرێ ،  دیكەدا 
تەیمیە  ئیبن  زمانەوە پەخشكراوە،  ئەو  لەرێگەی  و گوتارەكە 
ئیسالم  ئەگەر  نییە،  بوونی  ئیسالم  عەرەب  بەبێ   پێیوایە 
عەرەبی نەبوایە و لەنیمچە دورگەی عەرەبی نەبوایە، ئیسالم 
گوتوویەتی  بۆیە  هەمووان،  ئاینی  نەدەبووە  و  سەرنەدەكەوت 
و  دەقەكە  هەیبەتی  لە  كەواتە  قورئان،  زەوی  سەر  هێنانە 
ئیمانەكە و باوەڕەكە كەمكراوەتەوە، ئەمەش كوفرە و ئیلحادە، 
لەتەك  مامەڵە  زەوی  لەسەر  شتێك  لەهەر  بەر  ناسیونالیزم 
تائەو جێگەی كە جەنگ لەگەڵ نەتەوە  نەتەوەكان دەكات و 
سەردەست و سەركوتكەرەكانیش حەاڵڵ تەما شادەكات، وەختێك 
ئیبن تەیمیە گوتوویەتی دژایەتی كردنی عەرەب كوفرە، كەواتە 
بەشێك لە ترسی كورد لەوەی نەبۆتە ناسیونالیزم لە رابردوودا، 
پەیوەندی راستەوخۆی بە گوتاری زاڵی ئاینی ئیسالمەوە هەبووە 
ئەگەر  بووە،  كوردەوە  زاناكانی  و  موجتەهید  لەرێگەی  كە 
نەتەوەخوازی و نەتەوەپەرستی بكەن، كەواتە كافر دەبن، ئەم 
پێكراوە  كاری  رابردو  سەدەی  یەكەمی  نیوەی  تاكو  تێگەیشتنە 
كردووە،  جێكەوتە  كورد  تاكێكی  هەموو  لەزەینیەتی  ترسی  و 
یان  پێشكەوتووخواز  یان  لەنەتەوەخواز  تەرزێك  كە  بۆیە 
ناسیونالیستی كوردی پەیدا دەبێت، هەم كۆنەپەرست و مەالكان 
الدەر   بە  ئەوانە  شۆڤێنیەكان  بیركردنەوەی  كاریگەری  لەژێر 
لەوە  ریگەیان  رادەیەی  تائەو  دەزانن،  كوفریان  بە  و  لەئاین 
هۆشیار  تاكو  بەردخوێندن  نەخەنە  وەچەكان  و  مناڵ  گرتووە 
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ببنەوە و بیری ناسیونالیستی لە مێكشیاندا چەكەرە بكات، ئەمە 
كورد  تاكی  لەسەر  كاریگەری  تائێستاش  كە  هەقیقەتەیە  ئەو 
و  شارەزڤا  و  بیرمەند  لە  كەس  زۆر  خۆیدا  لەوەختی  هەیە. 
ئەگەر  كردووە  كورد  بۆ  خراپیان  پێشبینی  كورد  شیچخەكانی 
ئاینێك كە نە زمان و نەكولتوور و نە سەر  نزیك بێتەوە لە 
بە خاك و نیشتیمانی ئەوە. بۆئەمە شێخ عەبدولاڵی نەهری ئەم 
پێش بینیەی كردووە و هەروەها )یا كیمیانسكی( كونسوڵی روسی 
كە  لێدێت  ئەوەی  بۆنی  كوردستان   ( نوسیویەتی  بەكر  لەدیار 
بەهێزترین دوژمنی مرۆڤایەتی باڵی بەسەردا بكێشێت« )94(. 

پۆڵ  تێگەیشتنی  بەپێی  ناسیونالیزم  لەبیركردنەوەی  بەشێك 
سویزی كە بیرمەندێكی ماركسی یە و لەبارەی ناسیونالیزمەوە 
ناسیونالیستەكان  نابێت  كە  ئەوەیە  هەیە،  خۆی  بۆچوونی 
نادادپەروەری  و  میللی  ستەمی  لەدژی  كە  بیربچێت  ئەوەیان 
بوون بە ناسیونالیزم، كەوابوو دەبێ  یەكسانیخواز و دادپەروەر 
بن، ئەمەش لەالی بیرمەندانی عەرەب و بەتایبەتی ئیبن تەیمیە 
بیدعەیە بەو مانایەی یەكسانیخوازی زیادەیە و كوفرە، هەروەها 
ئەم بیرمەندە شۆڤێنیە نەك هەر بەكەم تەماشای كوردی كردووە، 
بەڵكو پێی زۆر بووە كورد خاوەن زانست بن، بۆیە گوتویەتی » 
االكراد لیسوا من اهل العلم » ئەمە بەتەنها بۆ كورد نەبووە وەكو 
نەتەوەی غەیرە عەرەب، بەڵكو بۆ توركمان و بەشێك لە كلدو 
ئاشورییەكان و ئەرمەنەكانی ناوچەكەش هەمان بیركردنەوەیان 
لەئاستی  تاڕادەیەك  نەیزانیوە  كورد  بۆیە  لەراستیدا  هەبووە، 
كۆمەاڵیەتیدا شوناسی خۆی بپارێزێ  و لەدەرەوەی ئاین خۆی بە 
كورد بزانێ  وەكو نەتەوەیەكی سەربەخۆ، چونكە زانا و كەسە 
رۆشنبیرە ئاینیەكانی كورد، بیركردنەوەی چەند كەسێكی وەكو 

ئیبن تەیمیەیان بەخەڵك ئاشنا نەكردووە. 
وەكو  پێغەمبەرەكان  لە  گرینترن  شێخەكان  كوردەكان  لەالی 
عبدولقادر  بۆ  بانگ  و  هاوار  كورددا  لەنێو  ئیدیۆمە  ئەوەی 
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گەیالنی و شێخی كرپچنە و شێخەكانی دیكە دەبرێت، چونكە 
بە كاریزما و نزیكی خۆیانی دەزانن لەخواوە، ئەمەش وەكو هانا 
بردن و دوعاكردن و هتد، بەپێی ئیبن تەیمیە بێت لە شان و 
بۆیە ئەو  دەبێتەوە،  پێغەمبەر و سەحابەكانی كەم  شەوكەتی 
كوردی پێ  نەزان و كافر بووە، گوتویەتی »ئەگەر ئیمانیان بەم 
وەكو  كورد  عەرەبەكانەوە  لەالیەن  پێویستە  نەهێنا،  شێوەیە 

ئاژەڵ تەماشا بكرێت«. 
لێداوە،  زیانی  ئاین  مێژوودا  لە  كورد  كە  دیكەوە  لەالیەكی 
لەوێوە سەرچاوەی گرتووە كە نەتەوەخواز نەبووە و شوناسی 
نەتەوەییشی بە قوربانی پاراستنی ئایین كردووە، هەروەك ئەوەی 
سەالحەدینی ئەیوبی كردی دژی مەسیحیەكان و ناوی لێنا شەڕی 

خاچ پەرست،      
خوێندنەوەی  لەرێگەی  پێشكەوتووەكان  عەرەبە  لە  بەشێك   
هەلپەرستی  و  راستیەكان  دۆزینەوەی  و  ناوچەكە  مێژووی 
عەرەب كە بەرژوەندخواز بوونە و خراپ كەڵكیان لە قورئان 
زانست  بۆ  لێوەرنەگرتووە  كەڵكیان  هیچ  هەروەها  وەرگرتووە، 
ژێر  مەزڵومی  بە  و  ناسیوە  باشتر  كوردیان  بۆیە  داهێنان،  و 
عەلەوی  هادی  لەوانەش  كردوون،  تەماشایان  عەرەب  دەستی 
كە لە ساڵەكانی نەوەدەكان بەهۆی بینینی مەسەلەی كیمیابارن 
بوونی خۆی  لە عەرەب  هاشای  ئەنفالەوە،  و  هەڵەبجە  كردنی 
كرد، ئەدۆنیس كە بیرمەندێكی گەورەی عەرەبە و دكتۆراكەی 
كۆمەڵگەی  كۆمەڵناسی  و  سیاسەت  و  ئەدەب  مێژووی  لەسەر 
عەرەبییە، كتێبێكە لە چوار بەش پێكهاتووە، بەناوی )الثابت و 
المتحول( لەو كتێبەدا دەڵێ  » عەرەب هیچ داهێنانێكی نەكردووە 
كە پەیوەندی بە دەقی قورئانەوە هەبێت، یان النیكەم شارەزاتر 
دەقی  راڤەكردنی  و  شیكردنەوەی  لە  تر  نەتەوەكانی  لە  بێت 
قورئان، مەگەر زانا و مەالكانی كوردەكان كردوویانە، ئەمەش 
دەریدەخات كە كورد عاقڵترن لە عەرەب و شارەزاترن«.  )95(.  



170

ناسیونالیزم لەنێوان فكر و سیاسەتدا                                                      سمكۆ محەمەد

ناسیونالیزم و زمان  

ئەوەی زمانشوناسی كاری لەسەر دەكات، ئەوەیە كە هەندێكجار 
زمان بۆ قەوارەیەكی سەربەخۆ كاری لەسەر كردووە نەك بۆ 
كاریگەری  بەپێچەوانەوە  پەتی،  زمانەوانی  دیكەی  مەرامێكی 
لەجۆرەكان  بەجۆرێك  میللی  ئەدەبی  و  زمان  بوونی  نابێت، 
هەمیشە دوو هۆكاری گرینگی یارمەتیدەر بوونە بۆ سەرهەڵدانی 
بیری بەنەتەوە بوون، »ناسیونالیزم لە گۆڕینی نەخشەی سیاسی 
ئەوروپا، لەهەمان سەردەمدا سەركەوتنی بەرچوانەی لە بارەی 
ئیدیۆلۆژیا و ئەدەبیاتدا بەدەستهێنا، ساڵی 1815 ناسیونالیزم زیاتر 
لەوەی كە رەتبكرێتەوە، پشت گوێ  خرا، بەاڵم ساڵی 1914 هیچ 
كەسێك پشت گوێی نەخست و زۆربەی هێزەكان پەسەندیان 
فكری  پێشەوەی  هاتنە  لە  كەس  زۆر  تەوەهومی  كرد«.)96(. 
بوونەوە  جەماوەری  روانگەری  لەالی  ئینتەرناسیونالیزم 
ناسیونالیزمی كرد بە بەهانەیەك كە گرینگی سەركەوتنی ئاكاری  
فكری  كاریگەری  لەژێر  دواتر  بەاڵم  وەرگێرا،  پرنسیپێك  وەك 
لینین بۆ چارەسەری نەتەوەكان لەژێر عینوانی مافی چارەنووسی 
جگە  ئەمە  هێنا،  شكستی  بەرهەڵستكارییە  ئەم  نەتەوەكان، 
لەوەی كێشەی نەتەوە ژێر دەستەكان لەالیەن بلۆكی سۆڤیەتەوە 
تەنها وەكو كارتێك بوو بۆ ئەوەی جەنگی دژی ئامریكای پێبكرێت 

و دواتریش شكستی هێنا.  
جیاواز  زمانێكی  كە  بەئایینێكەوە  گرێدان  خۆ  مەسەلەی  یان 
بكات  بۆ كۆمەڵگەیەك كە هەست  پێوەناون،  پاڵی  لەزمانەكانی 
نەتەوەیەكی جیاوازە لەنەتەوەكانی دەروپشتی خۆی، هەروەها 
بوونی زمان و ئەدەبیاتی بەكارهاتوو، پاڵپشتی تەواوی جوگرافیا 
زمان  كە  دواتر  بەاڵم  جوداخوازی،  بۆ  هاندەر  دیسان  كە  بووە 
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گەشەدەكات و موفرەدەی دیكە دێتە نێو زمانەوە یان كۆچ كردن 
كێبەركێی  یاخود  تر،  جوگرافیایەكی  بۆ  لەجوگرافیایەكەوە 
یان  دەبێتە شتێكی چەواشەكار،  مێژووییەوە  لەرووی  دەبینین 
ئنگڵستان  لەواڵتانی  كە  هەرئەوەی  رووت،  سیاسی  مەرامێكی 
و ئامریكا و ئیسپانیا بەیەك زمان قسە دەكەن، یاخود النیكەم 
یەكسان  كۆمەڵگەی  یەك  كەچی  لەیەكترەوە،  نزیكە  زمانیان 
كەچی  نین،  قەوارەش  یەك  و  كۆمەڵگە  یەك  و  لەزمان 
نەتەوەیی  قەوارەی  و  دەكات  كار  تێیدا  زمان  سێ   لەسویسرا 
لەزمانی  دیالێكتیكە  فرە  ئەم  پێوەگرتووە،  دەستی  و  پێكهێناوە 
كە  دەداتێ   هۆشیاریەكمان  هەندێكجار  هەیە،  نەتەوەخوازیدا 
ئینسان ئیرادەی بەرزتر دەنوێنێ  لەخۆ پەیوەستكردن بەزمانەوە، 
ئەو تایبەتمەندیانەش كە زمان پێكیدەهێنێ  » زمانی نەتەوەكان 
لەزمانێكی  هەندێكجاریش  و  پێكهاتەیە  بەردەوام  بەشێوەیەكی 
زمانێكی  كە  نوێ   عیبری  هەروەك  دەچێت،  دروستكراو  نیمچە 
ترس ئامێزە، ئەمەش پێچەوانەی میسیۆلۆژیای نەتەوەییە، بەو 
بونیاتی  و  نەتەوەیی  رۆشنبیری  یەكەمی  بونیاتی  كە  مانایەی 
عەقڵی نەتەوەییە، ئەمەش ئەو هەوڵە ئاساییانەیە كە زمانێكی 
تایبەت بەرهەمدەهێنێ  و لەكۆمەڵێك زمانی تر پێكدێت. مێژووی 
زمانی هەموو نەتەوەكانی تری ئەوروپا جەخت لەوە دەكەنەوە 
ئەدەبی  بولگاریای  بووە،  هەرێمایەتیە  بونیاتە  ئەم  لەسەر  كە 
شێوەی زاری بولگاریای رۆژئاواییە، ئۆكرانیای ئەدەبیش شێوەزاری 

ئۆكرانیای باشوری رۆژهەاڵتیە«)97(.  
سەرەكی  پێوەرێكی  بە  كراوە  نەتەوە  بۆ  زمان  ئەگەرچی 
زمان  هیردەری  چەمكی  بەپێی  ئەوەشدا  لەگەڵ  پێناسەیان، 
بەمانا  زمان   « بكات،  دروست  نەتەوەیی  نەزعەیەكی  ناتوانێ  
هێردەرییەكەی كە زمانی قسەكردنە لەالیەن گەلەوە، هەروەها 
ناشتوانێ  بەئاسانی رەگەزێكی سێنتراڵ بێت بۆ لەباربردنی مەیلی 
نەتەوەخوازی، ئەگەرچی بەشێوەیەكی راستەوخۆش پەیوەندیان 
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پێكەوە هەبێت، لەگەڵ ئەوەشدا لەسەریان بووە بەناراستەوخۆ 
ببێتە بونیاتێك بۆ پێناسەیەكی نوێی نەتەوەیی، دواتر لەبەر ئەوەی 
كە زمانی ئەدەبی و زمانی كارگێری زمانێكی دەستەبژێرییە، ئەگەر 
بەكارهێنەرانیشی بەژمارە كەمینەبن لەنێو كۆمەڵگە، لەوانەیە 

ببێتە رەگەزیكی گرین بۆ پێكەولكاندنی شێوەزارەكان«)98(.  
بنەمای زمانی هەموو نەتەوەكان لەو خێڵ و بنەماڵە رەسەنانەوە 
زمانی رەسەنن،  ئەوان خاوەنی  نەتەوەن،  بنەچەی  هاتووە كە 
رەنگە هەژاری و دەوڵەمەندی زمانی نەتەوەش هەر لەسەر پشتی 
لەزمانی  وەرگرتن  كەڵك  لەرێگەی  دواتر  و  بن  بنەمااڵنە  ئەو 
»جوگرافیا  دەڵەمەندبێت،  دیكەوە  زمانەكانی  تەكنۆلۆژیاو  
ناسێك بەناوی بارۆن دەڵێت زمان لەالی پایۆسەكان زۆر هەژارە، 
وشەی  فەرهەنگی  و  هەیە  خۆی  تایبەتی  زمانی  خێڵەو  هەر 
ئەو خەڵكانە رۆژ بەڕۆژ كەم دەكات، لەبەر ئەوەی پاش ئەوەی 
یەكێك لە ئەندامانی خێڵێك كۆچی دوایی دەكات، وەك ئاماژەیەك 
بۆ تازیەباریی، چەند وشەیەك قەدەغە دەكرێت، لەم روانگەیەوە 
وەكو  ئێمە  بۆیە  لێدێت،  پایۆسەكانمان  وەكو  ئێمەش خەریكە 
مۆمیایی  مردووەكان  نووسەرە  زمانی  رێزگرتن،  بۆ  نیشانەیەك 
دەیانەوێ   كە  دەگرین  تازانە  وشە  ماناو  لەو  رێگە  و  دەكەین 
ئاماژەی  لێرەدا  جیاوازیەی  بەو  ئەندێشەوە،  دونیای  بخەنە  پێ  
تازیەباری بە نسیبی لەدایك بوون دەبێت نەوەكو مەرگ«. )99(.  
لەبەرچاو گرتنی ئەوەی سەرهەڵدانی تەكنۆلۆژیا شێوەی ژیانی 
دسەاڵتەكانی گۆڕی، دەسەاڵتی ئیمبراتۆریەت نەماو و بەجێگەی 
خۆ  و  ئینسان  هۆشیاری  جگەلەوەی  هات،  ناسیۆنالیزم  ئەو 
رزگاركردن لەبیری تەسكی كولتووری رێگەی بەوەدا ناسیۆنالیزم 
ببێتە چەمكێكی فكری بۆ خەڵكێك كە كولتوور و بۆنە هاوبەشەكان 
یەكالیی  موناقەشەیە  ئەم  وایە  باشتر  بەاڵم  دەكاتەوە،  كۆیان 
ئەوروپیەكان  كاردەستی  ببێتە  تیۆرەیە  ئەم  بۆچی  بكرێتەوە، 
كە لەسەدەكانی ناوەڕاستدا بەرهەمیانهێنا، بەپێچەوانەوە بۆچی 
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ئەسڵەن  یان  نەبێت،  رۆژهەاڵتیەكان  موڵكی  دەستكەوتەكە 
موڵكی خودی ئینسانی دەمارگیر نەبێت، ئەگەر ئەمە كۆمەكێكی 
تەواو بۆ سیستمی سەرمایەداری مۆدێرن و پاش مۆدێرنیش ناكات، 
ئەگەر وابێت كێبەركێی مەگولەكان و جەالئیریەكان لەسەدەی 
دواتریش  كرد،  داگیر  ئێرانیشیان  تەواوی  و  كوردستان  كە   12
سەفەوییەكان لەسەدەی 16 دێن و بەغدا داگیر دەكەن، بەشێكە 
كورد  میرنیشینەكانی  لەكاتێكدا  ناسیۆنالیستی،  بیرۆكەی  لە 
میرنیشینەكانی  بەهاوكاری  توركەكان  هاتووە،  لەشەرەفنامەدا 
كوردەكان كە 18 میرنیشین بوون ناوچەكەیان داگیر كردووە، 
ناسیۆنالیستی نەبوون، ئەگەر  بیری  لەمانە  لەكاتێكدا هیچ كام 
وایە برادۆست و پاڵۆ و هەكاری و بۆتان و بەدلیسی حوكمڕانی 
گوتاری  یەك  ئەوەی  لەبەرچاوگرتنی  بە  دەكرد،  كوردستانیان 
ئەگەر  زمانیش  و  كوردان  لەنێو  نەبووە  فەرهەنگی  و  سیاسی 
كورددا  لەنێو  ئێستا  كە  نەبووە  زمانە  ئەو  بووبێت،  كوردی 
نوسینەوە  و  ئەدەبیات  بەهۆی  سابا  كردووە،  گەشەی  دەبینین 
بێت كە كەوتۆتە نێو ئەم زمانە، یان ئەوەتا كەڵكی لەزمانەكانی 
هەروەك  كوردی،  زمانی  دەوڵەمەندكردنی  بۆ  وەرگرتووە،  تر 
توركیش  و  عەرەبی  لەزمانی  زۆر  كەڵكی  فارسی  زمانی  چۆن 
وەرگرتووە، ئەگەر بەو پێیەبێت كە مێژوو باسی دەكات و منیش 

بڕوام پێیەتی كەواتە راستی تێدایە.. 
» لەدەورەی ئەم دواییەدا بیروباوەڕی ئەو زانایانە كە لەلۆغەتی 
كوردی دەكۆڵنەوە بەتەواوی گۆڕا، بەڵكو دەڵێن زمانی كوردی و 
رەنگە لەفارسیەوە وەرگیرابێت، یاخود ئەو بێت و تێكدرابێت، 
كۆنەوە  لەزەمانی  و هەر  تایبەتی سەربەخۆیە  زمانێكی  بەڵكو 
هەڵگیرو داگیری خۆی جوێ  بووە، چونكە ئەم گەلێ كۆنترە لەو 
فارسیە كۆنەكە پارچە لەوحەی دارا ی پێ  نوسراوەتەوە، ئەگەر 
ئەمە راست بێت دەبێ  زاناكانی مێژوو دان بەوەدابنێن كە زمانی 
هەر  نەك  هەبووە،  دا  زاینی  پێش  شەشەمی  لەسەدەی  كوردی 
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هەبووە بەڵكو زمانێكی سەربەخۆش بووە«)100(.   
پێكهێناوە،  كوردی  كێشەی  لە  زۆر  بەشێكی  زمان  مەسەلەی 
چونكە ئاشكرا نەبووە سەربەخۆیە یان وەرگیراوە و كاریپێكراوە، 
بۆ موفرەدەكانی ژیان  یان لەكوێوە سەرچاوەی گرتووە و چۆن 
كە  كورد  بنچینەییەی  كۆمەڵگە  ئەو  كێن  و  بەرهەمهاتووە 
كەوابوو  وەرگرتووە،  كەڵكی  لەكێ   و  كردووە  داهێنانەی  ئەم 
مەترسی كورد لەگومان لەنەتەوەیی بوون و زمانەكەی لێرەوە 
میرنیشنەكانیش  لەسەردەمی  پێموایە كورد  بۆیە  دەستپێدەكات، 
چەند  كە  بیستەم  سەدەی  لەدوای  چونكە  نەبووە،  ناسونالیزم 
عێڕاق  و  تێدەپەڕێت  كوردەكان  میرنیشنە  بەسەر  سەدەیەك 
دەبێتە  كوردستانیش  و  دەكرێت  داگیر  بەریتانیاوە  لەالیەن 
چەند پارچەیەك، ئەوەتا » كەسێكی وەكو شێخ نوری شێخ ساڵح 
نامەیەك بەزمانی فارسی دەنوسێ  و بۆ عصبە االمم دەنێرێت و 
هەروەها  دەكات،  كورد  نەتەوەی  لەمافی  پارێزگاریكردن  داوای 
كە  نوسیویەتی  پێشكەوتن  لەرۆژنامەی  كە  نوسینەنانەی  لەو 
وەختێك كورد لەگەڵ ئینگلیز تێكدەچوون، بیری لە دامەزراندنی 
لەبەرواری  و  دەستەجەمعێك  لەگەڵ  كردۆتەوە  كۆمەڵەیەك 
لەسەر  بڕیاریان  یاموڵكی  پاشای  موستەفا  لەگەڵ   1922/7/21
دامەزراندنی جەمعیەتێكدا و رۆژنامەیەكیان دەركردووە بەناوی 
بانگی كوردستان، پاشان ماكینەیەكیان بۆ كوردستان هێناوە كە 
نوسینی كوردی پێ چاپ بكەن«، رۆژی كوردستان رۆژنامەیەك 
بوو كە بانگەوازی بۆ بەناسیونالیست بوونی كورد دەكرد تاكو 
بتوانن بەو فكرەوە رووبەڕووی دوژمنی ئەوكاتی كورد ببنەوە، 
لەو ژمارە 2 ی رۆژنامەكەدا وتارێكی حەماسی باڵوكراوەتەوە و 
باس لەوە دەكات قەومی كورد نزیك بە چوار هەزار ساڵ دەبێت 
لە شەرق دیجلە هەبووە و ئەمەش مانای ئیسپاتی مەوجودییەتی 
ناوچەكە«.)101(.  ئەمەی لەسەر شێخ  لە  قەومی كورد دەكات 
یش  حیلم  رەفیق  و  بیكەس  فایەق  لەسەر  كە  نوسراوە  نوری 
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كە  بوونە  كوردە شۆڕشگێڕانە  لەو  كۆمەڵێك  واتە  نووسراوە، 
لە ئەدەبیاتی نوێخوازی و  لەفكری رۆژئاواییەوە هەم كەڵكیان 
هەم كەڵكیان لە بەرانگاری بوونەوەی دوژمن لەرێگەی چەمكی 
ناسیونالیستیەوە وەرگرتووە، بانگەوازی ناسیونالیزمیان كردووە 
لەڕێگەی زمانەوە، بەاڵم تەنها زمانەكە وەرگیراوە وەكو بابەتە، 
بەاڵم مەسەلەی ناسیونالیزم لەكن كورد نەبۆتە بابەتێكی فكری 
و لەهەموو رەفتار و رۆشنبیرییدا رەنگبداتەوە، هەرئەوەی ئەم 
بابەتە لەنێو ئەدەبیشدا كێشەی هەرە گەورەیە كە بۆتە رێگر و 
ئاستەنگەكانی بەردەم گەشەسەندی ئەدەبی كوردی كە بەشێكە 

لە ناسیونالیزمی كوردی ئەگەر هەبێت.   
دوورخستنەوە  بۆ  تەنها  بەرانگاربوونەوەشی  شێوەیی  بۆیە 
لە  بووە  بەها  بێ   و  ئاسان  داواكاری  یان  بووە،  خۆپاراستن  و 
دوژمنەكانی، هەروەك ئەوەی لە كۆماری مهابادیش و لەدوای ئەویش 
لە ساڵی 1970 كە هێزێكی گەورەی چەكداری و جەماوەری بووە، 
داواكارییەكانی رەنگدانەوەی ناسیونالیستی تێدا نەبووە. هەڵبەت 
ئەوەی لەبارەی شێخ نوری شێخ ساڵحەوە باسمان كرد بۆ هەریەك 
دوای  بێكەس و گۆران و  فایق  پیرەمێرد و  لە شاعیرانی وەكو 
ئەوانەش نەوەكەی دیكە بەهەمان شێوە، بیریان لەوە كردۆتەوە 
كە لەرێگەی زمان و نوسینەوە هەم زمانی كوردی بپارێزن و هەم 
شۆڕشگێڕانە بنوسن و كاریگەری بەسەر بیركردنەوەی خەڵكدا 
بێت، بەاڵم هەرئەوەندەی شۆڕش لەرێگەی میدیا بچووكەكەیەوە 
كە ئێزگەیەك بووە كەڵكی لێوەرگرتووە، دواتر بووە بە رابردوو، 
بۆیە هەمیشە لەبیری كوردیدا ناسیونالیزم جێگەی نەبۆتەوە.    
پێكراوە بەاڵم كەڵكی  لەكاتی خۆیدا كاری  ناسیۆنالیزم  چەمكی 
لێوەرنەگیراوە وەكو داخوازییەكی هیومانیستی لەنێو سیاسەتدا، 
بۆیە ئێستا مێژوو دەیهەوێ  خۆی دووبارە بكاتەوە وەكو ئەوەی 
بەكاریدەهێنێت  ئەوەی  یان  داخوازیەتی،  ئەم سیستمە جهانیە 
گۆڕینی  و  دەوڵەتان  نێوانگیری  سیاسەتی  بە  درێژەدان  بۆ 
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سیاسی  سیستمی  گۆڕینی  بەناوی  ئابوری،  و  سیاسی  جوگرافی 
كە بۆتە وەهمێك بۆ خەڵك و ئەوانەی كە لەمدواییەدا بوون 
خزمەت  لەپێناو  هۆلیود،  سینەماییەكانی  فیلمە  بەكۆمبارسی 
گەیاندنی سیاسەتی ئامریكا و دەوڵەتانی زلهێز، كە ئەمە دووبارە 
كردنەوەی سیناریۆ كۆنەكانی سەدەی رابردووی شەڕی یەكەم و 
جیاواز  بەشێوەیەكی  داگیركار  ئەوكات  كە  جهانیە  دووهەمی 

دەوڵەتانی عەرەبی و ئاسیای بچوكی كرد بە موڵكی خۆی. 
 بۆیە بەزمانی رەسەنی نەتەوە دەگوترێت زمانی دایك، چونكە 
دایك كارێكتەرێكی چاالكی نەتەوەیە و یەكەمین سەرهەڵدان 
منداڵ  كە  بەوپێیەی  دایكە،  ناسیۆنالیزم  یەكەمی  هەنگاوی  و 
نەتەوە  ویستی  وەكو  منداڵ  پەروەردەكردنی  و  دەكات  بەخێو 
و  زمان  و  نەتەوە  باسی  ناتوانرێت  دایك  بەبێ   بۆیە  دایكە، 
دەبێتە  ژن  واتە  دایك  دیسان  لێرە  بەاڵم  بكرێت،  ناسیۆنالیزم 
ژنان  چونكە  نەتەوە،  دەستی  ژێر  چینی  واتە  خوارەوە  چینی 
ناتوانن بەهۆی ئەوەی جێگە و رێگەی ئابوری و كۆمەاڵیەتیان 
پەروەردە  ماڵەوەیە و خەریكی  لە ژووری  لە چێشتخانەیە و 
ئەركێكی  پیاوان،  بۆ  سوپرایزە  ئامادەكردنی  و  منداڵ  كردنی 
دیكەی وەرگرتووە لەبری ئەوەی ئەركی سیاسی و كۆمەاڵیەتی 
ئەم  ناتوانێ   پیاو  وەربگرێت، ئەمە الیەنێكی ئەرێنی هەیە كە 
ئەویش  كە  هەیە  نەرێنی  الیەنێكی  هەروەها  ببینێت،  دەورە 
ئەوەیە هەڵوسوڕاوێكی چاالك نییە لە سەرهەڵدانی بزووتنەوەی 
ناسیۆنالیزمیدا، بەوپێیەی كە كێبەركێی ئەوانی دیكە و ملمالنێی 
هەر  كەوابوو  راستەوخۆ،  بەشێوەیەكی  ناكات  دیكە  ئەوانی 
الیەنەیە كە ناتوانێ  گەشە بە زمانی نەتەوە بدات و منداڵی پێ 
هەڵخڕێنێ  بەرەو ئەو ئاراستە فكریە نەتەوەییە كە هەمیشە 
ئەم  نەبوونی  دیكەیە،  ئەوانی  ملمالنێی  چاوەڕوانی  لەبەردەم 
توانایە بەشێك لەو الوازییە سیاسیە كە لەسوچێكی بچووكی 
بەهۆی  لەوەی  جگە  ئەمە  كراوە،  قەتیس  كۆمەاڵیەتیدا  ژیانی 
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كاری دایكایەتی و بەهۆی یاساغ بوونی لە كۆمەڵگەی داخراودا، 
كۆمەاڵیەتی  ژیانی  لەسەر  سیاسیان  كاریگەری  ناتوانن  ژنان 
ژنان  دەرەوەی  هاتنە  چونكە  هەبێت،  سەردەست  نەتەوەی 
بەپێوەری ئەخالقی كۆمەڵگەی داخراوی وەكو كورد و هەندێك لە 
كەنداوییەكان بەشێك لە رۆژهەاڵتیەكان كە ئاین و بەتایبەتی 
ئاینی ئیسالم گوتاری خۆی بەسەردا زاڵ كردوون، ناتوانن ئەو 
لەمەیدانەكە  پیاوان  وەكو  ژنان  بۆ  بكەن  فەراهەم  زەمینەیە 
كارێكتەرێكی دیار و چاالك بن، تەنها ئەو بوارە نەبێت كە زمانی 

دایك دەپارێزێت لە پەروەردە كردنی منداڵ.
هەموو ئەو بیرمەندانەی كە لەبواری ناسیونالیزمەوە نووسیویانە 
لە گرینگی زمان كردووە  باسیان  پێشكەش كردووە،  تێزیان  و 
وەكو بەشێك لە شوناسی نەتەوە، كورد خاوەنی ئەم شوناسەیە، 
»بەاڵم بەشێوەی پچڕپچڕ و شێوەزارگەلێك كە نەدەبنە زمانێكی 
كە  دەنێت، هەرئەوەی  دیكەدا  بەوی  دان  هیچیان  نە  ستاندار، 
سیستمگەلی  بوونی  تێناگەن،  یەكدی  لە  كوردەكان  زۆربەی 
جیاوازی پەروەردەیی دەوڵەتەكان لەناوچە دەبێتە هۆی ئەوەی 
كە كوردە كرمانجەكانی عێڕاق و سوریا یان ئێران، نەتوانن ئەو 
بەرهەمانە بخوێننەوە كە كوردە كرمانجەكانی توركیا دەینوسن«.
و  نوسەر  بێت  پور  حەسەن  ئەمیری  قسەی  بەپێی    .)102(
منەوەرەكانی كورد زۆر لە هەوڵی ئەوەدا بوونە زمانێكی ستاندار 
بۆ ئەم نەتەوەیە دروست بكەن كە نمونەی هەرە زیندوویان 
ئەحمەدی خانی بووە كە لە سەدەی 17 هەوڵی بۆداوە بۆ ئەوەی 
نوسین و تەئلیف بۆ بوژانەەی زمانی كوردی بە یەك زمان بێت 
كاریان  كۆمەاڵیەتی  ئاستی  لە  خۆیان  وەكو  شێوەزارەكانیش  و 
پێبكرێ ، بەاڵم نەك هەر هاوكاری نەكراوە، بگرە دژایەتیشی كراوە 
لەكاتی خۆی و دوای خۆشی  » حەسەنپور هەروەها هەوڵەكانی 
رۆشنبیرانی كورد لەسەدەی بیست شی دەكاتەوە و دەڵێت ئەم 
كوردی،  زمانی  ستانداركردنی  رێگای  لە  هەوڵیاندا  رۆشنبیرانە 
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ئەم زمانە پێشبخەن و بیكەن بە ئامرازێك بۆ پەروەردەیەكی 
بەاڵم  كولتوور،  و  ئەدەبیات  میدیاكان،  پێكهێنانی  و  مۆدێرن 
دروست لەوكاتەدا كە كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان نەخوێنەوار 
نوخبە  ناسیونالیستیەكانی  پرۆِۆژە  بۆ  تەگەرەی  ئەمە  و  بوون 
جۆراوجۆری نوسینیش گیروگرفت و تەگەرەیان دروست كرد«.

  .)103(
و  پێكردن  مامەڵە  بۆ  هەیە  گرینگیەكی  تەواو  كە  باسە  ئەم 
لەهەر  كوردە  خوێنەواری  و  نووسەر  گەورەی  هەرە  كێشەی 
چاورپارچەی كوردستا ، نەك هەر نەبۆتە سەرقاڵی ناسیونالیستی، 
بە  و  گرینگ  مەسەلەیەكی  نەبۆتە  سیاسیەكانیش  بۆ  بەڵكو 
گرفتە سەرەكیەكانی  لە  یەكێك  بزانن چۆن  بچنەوە  مێژوودا 
كە  كوردی  تێكستی  تائێستاش  بۆیە  بووە،  كورد  نەتەوەی 
دیكە  شێوەزارێكی  شێوەزارێك  یان  ناخوێنرێتەوە،  بەتەواوەتی 
پشتگوێ  دەخات، پەیوەندی بەو مەسیرە مێژووییەوە هەیە كە 

بۆتە بنەچەیەكی خراپی كورد لە دژی خۆی. 
ئەگەر رەخنە دەگرێت لەمێژووشدا واتە لەدوای خانی و پاشانیش 
لەدوای حاجی قادری كۆییەوە كەڵك لەو تێگەیشتنە وەرنەگیراوە 
بۆ زمانێكی ستانداری كوردی كە دوژمن هەبوون  بۆ كاركردن 
ناحەزە  بەرەفتارە  كورد  خودی  هەروەها  كردووە،  ریگرییان 
كۆمەاڵیەتیەكانی دەرهەق بە بیرمەند و نوخبە رۆشنبیرییەكان، 
یەكێك بووە لەو هۆكارانەی نەبۆتە خاوەن بیری ناسیونالیستی 
فكری خۆی، هەروەها بەو هۆكارەشەوە بووە كە نەبۆتە خاوەنی 
زمانی ستاندار و بەرهەمنەهاتوو، ئەم بابەتە لەدوای سەدەیەك 
زیاتر جارێكی تر دووبارە بووەوە، ئیتر مەترسی ئەو رێگرییانەی 
كەلەبەردەم بیرۆكەی زمانی ستاندار هاتنە پێشەوە كە لەدوای 
سەرهەڵدانی ساڵی 1991 النیكەم موناقەشەیەكی گەرمی لەسەر 
شێوەزارەوە،  ئازادی  بەهۆی  كوردی  زمانی  بەپێچەوانەوە  كرا، 
نەك هەر ستاندار نەكرا وەكو فەرەنسی و ئینگلیز و ئیسپانی و 
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نەتەوەكانی دیكەی رۆژئاوا، بەڵكو بەو بیانوەوە پارچە پارچەش 
كرا كەهەریەك لەو پارچانە دان بەویتردا نانێت و وەكو نەیار 
تاكو  نییە  خۆڕسك  و  لۆكاڵی  عەقلیەتە  ئەم  دەكات،  تەماشای 
قەناعەت بكەین رۆشنبیرەكانیش وەكو سیاسیەكان نین، بەڵكو 
لەپشت ئەم تێروانینەوە بۆ زمان و نەتەوە وەكو شوناسێكی دیار، 
هەوڵێكە بۆ لەناوبردنی زمانی دایك كە بۆچوونێكی ترسناكتر 
و  بازاڕ  زمانی  بە  بووە  ئینگلیزی  زمانی  مادام  پێیوایە  هەیە، 
تەكنۆلۆژیاو كاركردن لەهەموو كایەكان، كەواتە پێویست ناكات 
بكەین  بۆ  زمانی  كێشەی  و  بخافڵێنین  زمانەوە  بەم  نەوەیەك 
بە كێشەی سەرەكی نەتەوە كە نەتەوە لەدونیادا كاڵ بۆتەوە، 
لەكاتێكدا ئەم بۆچوونە ئینگلۆفۆن و فرانكفۆنەكانیش بڕوایان 
پێی نییە، هەروەك ئەوەی دەبینین سوید و نەرویژ و دانمارك و 
فللندا و ئاڵمان و هۆڵەندا و بەشێك لە ئامریكای التین و ئاسیای 
بچوك و  هتد، كاری پێناكەن و بەلۆژیكی نازانن، راستە ئەوان 
كار بە زمانی ئینگلیزی دەكەن و لەسەر كااڵكانیش بەهەمان شێوە 
دەنووسن و دەخوێننەوە، بەاڵم بۆ زمانی خۆیان تەواوێك گرینگی 
و  كەلەپور  زیندووكردنەوەی  لەرێگەی  دەدەن  دایك  زمانی  بە 
كولتووری نەتەوەیی خۆیان، كەچی كورد بەم نالۆژیكیە دەڵێت 

لۆژیكی سەردەم. 
و  ناسیونالیزم  پەراوێزی چەمكی  لە  گەورە  پانتاییەكی  ئەدەب 
نەتنەوەكان جگە  هەموو  رۆمانی  دەكات،  داگیر  نەتەوەخوازی 
لە یاخیبووەكانی وەكو سارتەر و كامۆ و كافكا و هتد، بەگشتی 
بۆن و بەرامەی نەتەوەیان لێدێت، بەاڵم چاویان نەبەستووە لە 
 « توندڕەو،  نەتەوەخوازی  رێگای  دێنە  پرسیارانەی  ئەو  ئاست 
ئەوكاتەی كە خەڵك هەوڵی دیاریكردنی خۆیان دەدەن، رووداوە 
مێژووییەكان پاڵیان پێوە دەنێن، لێرەدا نەتەوەكان دەكەونە نیو 
سیاسیەكان  چەمكە  تەنها  چاویان  نەتەوانە  ئەو  حیزبەوە، 
دەكەن،  داگیر  جیرانەكانیان  كە  ئەوكاتەی  بەتایبەت  دەبینن، 
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هەروەها ئەو پرسیارە دێتە پێشەوە بۆچی داگیر دەكەن و ئەمە 
بۆ دەكەن؟، ئەم كردەوەیە كە تاڕادەی قیزەونی ناشیرینە، بەاڵم 
نێو رۆماندا  لە  تێڕوانینە ئەوەندەی  پێنادەن«.)104(. ئەم  گوێی 
لێكۆڵینەوەی  و  شیكار  لەنێو  ئەوەندە  نیو  پێدەكرێت،  هەستی 
فكری سیاسیدا نییە، چونكە ئەدیب باشتر لە سیاسەت و شیكاری 
سیاسی باشتر هەستەوەرە و هەستی نەتەوەخواز و كارێكتەرە 

چاالكەكان دەبینن و هەستی پێدەكەن. 

ناسیۆنالیزم و شارستانیەتەكان 

رەنگە هەڵبژاردنی شارستانیەت كە ئێستا پێوەرێكە بۆ  مێژوو 
نوسراوی  مێژووی  نەتەوەیی  بنچینەییەكانی  پێگە  لە  یەكێكە 
جهان  سیاسەت  بەو  ئێستا  سیستمەی  ئەم  چونكە  نوێ ، 
كەڵك  خۆیدا  شوێنی  لە  شارستانیەكان  هەموو  دەبات،  بەڕێوە 
كۆمەڵگەیانەی  ئەو  یان  نەتەوەیەكیش  هەر  بۆ  لێوەردەگرێت، 
نێو  دەخاتە  شارستانیەتەكەیان  لەسیاسەت،  بەشێك  بە  دەبن 
بەرنامەی خۆیەوە وەكو ئەولەویەتی كار، ئیدی شارستانیەت یان 
نەتەوە، چونكی  تایبەتمەندییەكانی  لە  بەشێكی جیانەكراوەیە 
لەخڕبوونەوەی  جۆرێك  بەگشتی  ئینسان  پێشتر  گوندی  ژیانی 
ژیانی  كردنی  مامەڵە  هەروەها  بوون،  كۆچەری  كۆمەڵەكان 
رۆژانەیان لەگەڵ سروشت بووە، جگە لە یاساكانی سروشت و 
ئەو رێورەسمانەی هەیان بووە، هیچ یاسایەكی تر لە ئارادا نەبوون 
لەدوای سەركەوتنی سەرمایەداریەوە گوند نشینەكانیش لەژێر 
پەرستی و هەڵبژاردنی  نمونە جۆری خودا  بۆ  یاسادان،  سایەی 
پاشا و هاوسەرگیری لەشوێنێكەوە بۆ شوێنێكی تر زۆر جیاواز 
بوونە، مەسەلەی نەریت و كولتوور لەو سەردەمانەدا لە یاسا 
ئەوەیە،  باسە  ئەم  پاڵپشتی  بۆ  تر  نمونەیەكی  بوون،  بااڵتر 
ناوچەی  سەر  دەچنەوە  بەرەچەڵەك  ئەوەی  لەدوای  تورك 
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باڵقان و قەوقاز، دواتریش كەدێنە ناوچەی نزیك رۆژهەاڵت و 
ئیمبراتۆریەتێك بەناوی عوسمانی دروست دەكەن چەندین سەدە 
دەمێننەوە و نیوەی زیاتری ناوچەكە داگیر دەكەن تاكو سەرەتای 
سەدەی بیستەم، دەست بە دامەزراندنی شارستانیەت دەكەن بۆ 
داهاتوو كە كەمال ئەتاتورك هێنایە ئاراوە، واتە )علمانیەت( كە 
لە سیستمی سیاسی،  ە  ئاین  مانا سەرەتاییەكەی جیاكردنەوەی 
یەكێك لە سەركەوتنی ئەزموونی ئەتاتورك ئەوە بوو راستەوخۆ 
سەراسەی  ئەوكات  كە  پۆزەتیڤیزم  ئیدیۆلۆژیای  نێو  چووبوە 
كە  رەتكردەوە  پۆشاكانەی  ئەو  تەواوی  گرتبووەوە،  فەرانسەی 
نەریتی توركی ئیسالمگەرایی پێوەدیار بوو، لەبری ئەوەش نەریتی 
پەروەردەشدا  گۆڕینی  لەپەنا  ئاراوە،  هێنایە  مۆدێرنی  پۆشاكی 
بۆ  گۆڕی  عەرەبی  ساڵنامەی  و  كرد  قەدەغە  سمێڵی  و  ریش 
عەلمانیەتەی  شێوەیە  بەم  التینی،  بەپیتی  كردی  عەرەبی  پیتی 
توركی هاتە ئاراوە، هەرچی عەرەبە كە شارستانیەتی جیازواز 
عروبەیان  شارستانیەتی  دەوڵەتی خەالفەت،  دوای  ئایینەوە  لە 
ئیسالم  بەاڵم   « گوتاری سیاسی خۆیان.  دەسكەالی  بە  كردووە 
چینێكی  بوونی  لەدایك  قۆناغی  كە  ئەوەی  چاوگرتنی  بەلەبەر 
بۆرژوازی دیاریكراوی بینیوە، ئەو چینە بۆرژوازییەكی بازرگانی 
لەرووی  كەچی  خۆرئاواییەكەی،  بەمانا  نەبوو  سەرمایەداری 
خوار  هەتا  هیندیەوە  ئۆقیانوسی  لە  شتومەك  بازرگانیكردنی 
لەسەدەی  هەبووە،  درێژەی  ئیسپانیا  بیابانەكانی  و  فەرانسە 
سێهەمی كۆچیشدا ) لەنێوان سەدەی نۆیەم و یانزهەمی زایینی( 
پایتەختە  ئابوری  دەوڵەمەندی  مایەی  بووەتە  بوو،  بەردەوام 
و  ئەسفەهان  و  تاران  نمونە  بۆ  ئیسالمی،  دونیای  گەورەكانی 
شیراز لەئێران و بەغدا و بەسرە لە عێراق، دیمەشق لە سوریا«. 

 .)105(
بەاڵم لە دوای ئەم مێژووە ئیدی هەرچی هەوڵ هەبوو بۆ ئەوەی 
كۆنەی  ستایلە  ئەو  گۆڕینی  و  رۆژئاوا  شارستانیەتی  بگەنە 
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ئیسالمگەرایی  كاریگەری  ژێر  لە  نەیانتوانی  ئیدی  هەبوو،  كە 
نەك  كۆنەوە  ستایلە  بەو  هەر  بچنەدەرەوە،  كالسیكی  و  كۆن 
شارستانیەتی نوێیان قەبوڵ نەكرد، بەڵكو بوون بەدەیان پارچەی 
جیاواز لەیەكتر، لەكاتێكدا لەجەنگی جهانی دووهەمدا زۆربەی 
واڵتە عەرەبیەكان لەژێر داگیركاری فەرانسە و بەریتانیا و ئیتاڵیا 
بوون و نیشتیمانی بەناو عەرەبی دابەشكرا و تائێستاشی لەگەڵ 
نابێتەوە بە نیشتیمانی  ئاسەواری ماوە و  بێت دابەشكارییەكە 
ئێستاش  ئەوەتا  ئیدی  نەمێنێ ،  ئەوروپا سنووری  عەرەبی وەكو 
نەگۆڕاون  شتێكدا  هیچ  لە  نەبێت  فۆرمەوە  لەڕووی  تەنها 
و  رۆژئاوا  ئەجێندای  و  هاوكێشە  كاریگەری  لەژێر  مەگەر 
ئامریكادا بگۆڕێن، رەنگە بەجهانیبوونی دونیا هێندەی تر گیری 
كردبن وەكو پەرچەكردار و ترس لەنەمانی ئاینەكەیان، چونكە 
لەگەڵ دیاردەی باودا ناگونجێن و بەهەمان عەقڵ مامەڵە لەگەڵ 
تر  ئەوانی  و  جوگرفیا  و  تەكنۆلۆژیا  پێشكەوتنی  و  كولتوور 
سەرمایەداری  كە  جەمسەرێك  تاكە  لەگەڵ  تەنانەت  دەكەن، 

نوێیە ژیانی نوێی خوڵقاندووە. 
ئەگەرچی ئەم سیستمەی فەزا جۆراو جۆرەكانی فەرهەنگی و 
تەكنۆلۆژی و سیاسی و كۆمەاڵیەتی و تەنانەت ئابوری ئێستای 
خوڵقاندووە، تاكە دەرفەت بووە بۆ ئەوەی كەسێكی وەكی ئەتاتورك 
هەڵكەوێ  بۆ توركەكان، كەچی بەپێچەوانەوە بۆ عەرەب زیاتر 
دەمارگیری دروست كرد و ملیان نەدا بەوەی ئاین لەدەوڵەت جودا 
بكەنەوە و پێشكەوتنێكی دیكە و دابڕانێكی دیكەی كۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگی بەخۆیانەوە ببینن،  ئەم مەترسییە لەو تێگەیشتنەوە 
هاتووە كە رەسەنایەتی خۆیان ون نەكەن، هەرچی فارسیشە كە 
لەناوچەكەدا خاوەنی شارستانیەتێكی جیاوازتر لە شارستانیەتی 
رۆژئاوا و رۆژهەاڵتن، هەر لەسەردەمی قاجارییەكانەوە تادەگاتە 
ئایەتولاڵ  كە   1979 ساڵی  شۆڕشی  هاتنی  تاكو  و  سەفەوی 
خومەینی رابەرایەتی كرد، بەاڵم فارس بەسەرهەڵدانی شۆڕشی 
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مەشروتەی 1979 تەواوی سیستمی سیاسی دەوڵەت و خوێندن 
و تەنانەت جل و بەرگیشیان گۆڕی بۆ ستایلێك كە رەهبەرانی 
جەزیان پێدەكرت. تائەو رادەیەی ئەگەر دەوڵەتیشیان لە ئاین 
جودا نەكردووە بەاڵم توانییان دەوڵەتێكی فیقهی شیعە مەزهەبی 
لە ناوچەكەدا دابمەزرێنن و جیاواز بێت لەهەموو سیستمەكانی 
تر، وەكو خۆیان دەڵێن ) ال شرقیە و ال غربیە جمهوریە االسالمیە( 
ببنە  تونییان  كردەوە  جودا  خۆیان  لەدونیادا  كە  بەمشێوەیە 
خاوەن دیبلۆماسیەت و سیستمی سیاسی و تەكنۆلۆژیا و خاوەن 
سەرمایەیەكی گەورەی نێودەوڵەتی و ببنە جێگەی موناقەشەی 
تەواوی دونیا و گروپی 7 دەوڵەتی سەنعەتی و سەرقاڵكردنی 

دونیا بە دروستكردنی قەیرانی جیاجیای سیاسی و هتد. 
بۆماوە  كۆنی  كەرەستەی  و  تەالرسازی  تەنها  شارستانیەت 
بوونی  لە  بریتییە  بەڵكو  نییە،  ئایینی  تێكستی  تەنها  و  نییە 
لەناوچەیەكی  موڵكداری  بانگەشەی  كە  نەتەوەیەك  مرۆڤی 
تەل  بانگەشەی  بۆیە  جولەكەكان  نمونە  بۆ  دەكات،  دیاریكراو 
ئەبیب و ئەمازیغیەكان بانگەشە بۆ سەحرای رۆژئاوایی دەكەن 
هتد،  و  دەكەن  میسر  موڵكدارییەتی  بۆ  بانگەش  قیپتییەكان  و 
لەسەر كوردە كە مادام بانگەشە بۆ چەرمو دەكات كە دەكەوێتە 
سەرهەڵدانی  بەرەبەیانی  و  چەمچەماڵ  شاری  رۆژهەاڵتی 
شارستانییەتە،  سەرەتای  وەكو  دانەوێڵە  تۆوی  رۆژی  یەكەم 
كەوابوو گرینگە بەدوای ئەو داتا مێژووییەوە بچین و كەڵك 
خۆی  كورد  بێت  كلۆجێك  بەهەر  و  وەریگرین  مێژووە  لەو 
وەكو  نەكردووە  باسی  تائێستا  كە  مێژووییەك  نێو  بخێزێنێتە 
كە  كشتوكاڵی  لەحاڵێكدا  لەناوچەكە،  شارستانی  خاوەندارێكی 
ئاژەڵ خواردن  لە  ئینسانە  دابڕانی مەعریفیی  یەكەم هەنگاوی 
كە  تر  خۆراكێكی  كردنی  ئاشكرا  و  دۆزینەوە  بەرەو  كاڵی  بە 
و  الف  هەیە  ئەوەی  هەقی  زەوییە،  بەروبوومی  و  كشتوكاڵ 
وەختێك  بەاڵم  شارستانییە،  خاوەن  كە  لێبدات  ئەوە  گەزافی 
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دەبینین كورد ئەمەش وەبەرنەهێناوە و كەڵكی لێوەرنەگرتووە، 
لەوێوە تێدەگەین كە هەرگیز نەیویستووە خۆی بێت نەك ئەوەی 
ناسیونالیستیانە بیر بكاتەوە تاكو نەفەوتێت و بزر نەبێت لەنێو 

مێژوودا. 
تاكگەرایی  رازیكردنی  لە  جۆرێك  ئەمانەشدا  هەمو  پەنا  لە 
لە  دەوڵەت  و  كۆمەڵگە  لەنێو  تاك  كەالنیكەم  نەریت  بووە، 
ئایینی  یاساییەوە، هەرچی شارستانیەتی ئەوروپیشە لە  رووی 
سیستمی  بە  بووە  دواتر  و  گرتووە  سەرچاوەی  كریستیانیەوە 
بو  كۆمەاڵیەتیەكانیشیان  و  سیاسی  رەفتارە  هەموو  و  دەوڵەت 
ئاراستەیە رێگەی گرتووە، ئەم شارستانیەتەش كە بەچەندین 
و  كڵێساسازی  قۆناغی  لەوانەش  تێپەڕیوە،  خوێناوی  قۆناغی 
قەشەسازی، تادەگاتە شۆڕشە یەك لەدوای یەكەكان و شۆڕشی 
دژی كڵێسا و سیستمی كڵێسایی، هەروەها شۆڕشی فەرانسە و 
كۆمەاڵیەتیەكان  گروپە  مافی  و  لەدەوڵەت  ئاین  جیاكردنەوەی 
و تاكگەرایی و مافی هاواڵتیبوون، بۆیە هەرچی ستایلی سیاسی 
بەڕێوەبردنی دەوڵەتە، بە جۆرێك لە جۆرەكان السایی كردنەوەی 
لەبارترین  و  باشترین  نمونەی  كە  رۆژئاواییەكانە،  و  ئەوروپا 

ستایلی دەوڵەتی پێشكەش كردووە.. 
لەبیر  نابێ   كە  هەیە  گریگنتر  شارستانیەتی  نێوانەشدا  لەم 
پانتاییەكی  بودیزم  كە  هیندییە  شارستانیەتی  ئەویش  بچێت، 
گەورەی داگیر كردووە لە فەزای كۆمەاڵیەتی و ئاینیدا وەكو داتا 
و  هیندۆسیەكانیش، شارستانیەتی چینی  لەكولتووری  هەروەها 
ژاپۆنی كەمتر نین، ئەگەر زیاتر نەبێ ، هەم كۆنفشیۆس و هەم 
لەنێو  هەیە  تایبەتی  هەیمەنەی  و  ناسراوە  زێن  و  بودیزم  بە 
نەتەوەیەك  شارستانیەتە  هەموو  ئەم  لەنێو  شارستانیەتەكان، 
لەگوتارێكی  كە  شارستانیەتێكە  خاوەنی  كورد،  بەنێوی  هەیە 
ئاینی تایبەتەوە ئەویش بەگوتەی مێژوونوسان شارستانیەتی مادە، 
لەڕووی ئایینیشەوە جگەلەوەی لەكاتی فتوحاتی ئیسالم، بەشێكی 
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زۆریان بوون بە ئیسالم، بەاڵم هەڵسوكەوت و كولتووریان لە 
هەر  نەك  ئێستاش  و  گرتووە  و سەرچاوەی  زەردەشتییە  ئاینی 
فراكسیۆنێكی  ئێرانیدا  پارلەمانی  لە  بەڵكو  دەكەن،  بۆ  ئیدیعای 
تایبەتیان هەیە، یان لەهەندێك شوێنی كوردستان كە لەمێژوە 
پەڕاگەندەی  دابەشی سەر چەند واڵتێك كراوە و خەڵكەكەی 
واڵتانن، لەگەڵ ئەوەشدا مومارەسەی ئاین و سروتە ئایینیەكانی 
نەنوسراوەتەوە  ئەگەرچی  شارستانیەتە  ئەم  دەكەن،  خۆیان 
گەالنەوە،  مێژوی  نێو  كەچووبێتە  بەشێوەیەك  مێژوودا  بەنێو 
رۆژهەاڵتناساندایە،  و  مێژوونوسان  مشتومڕی  لە  سەرەتاكانی 
بەاڵم نزیكایەتیان هەیە لەگەڵ ئاری و هیندۆروپی و فارسەكان، 
هەروەها فرە كولتووری بەشێكە لە دەوڵەمەندی ئەم نەتەوەیە 
و شارستانیەتەكەی، كە شێوەزار و كولتووری جیاوازز و ئاینی 
جیاوازیا هەیە، هەر هەموشیان پێكەوە ئەم مێژووەیان راگرتووە 

و بەرگریان لێكردووە...   
ئەوەی كە قسەی ئێمەیە لەسەر هەڵبژاردنی شارستانیەت وەكو 
یەكێك لە تایبەتمەندییەكانی نەتەوە، بوونی فرەییە لەپێكهاتە 
و مەزهەب و ئاین و كولتوور و هتد، ئیدی لێرەوە هەڵبژاردن 
كە هەندێ  جار گوتاری سیاسی و دەستەبژێری سیاسی ئاراستەی 
دەكەن، لە هەڵبژاردنی كۆ دەردەچێتە دەرەوە، مەبەستم لەوەیە 
كە  ناكات  كۆمەكە  ئەو  چیدی  شارستانیەت  هەڵبژاردنی  كە 
رەنگە  دەناسران،  پێی  نەتەوەكاندا  كالسیكیزمی  لەسەردەمی 
ئەمە بۆ تەواوی نەتەوەكان و كۆمەڵگەكانی تری گۆی زەوی كە 
دەركەوتوون نەك ئەوانەی كە تائێستاش یاخین لەژیانی باو، هەر 
وابێت، بەاڵم هاتنی سیستمی جهانگەرایی لەپەنا گۆڕینی سیستمی 
سیاسی ئابوری، بڕێك كەمیش كۆمەكی بەهەندێ  نەتەوە كرد كە 
هۆكارێكی  سابەهەر  نەبوو  دەوڵەتان  ریزی  لە  ناویان  تائێستا 
پارادۆكسێكی سیاسیە كە سیستمی نوێ   سیاسی بێت، ئەمەش 
خوڵقاندوویەتی، یەعنی وردە ناسیونالیزمی نوێ  بۆ ناسیونالیزمی 
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بااڵتر كە لەنێو هاوكێشە سیاسیەكان زیاتر دەبینرێت ... 

ژیان لە بۆشاییدا 
نەتەوە لە قوربانی شارستانییەتدا 

لەو پرسیارەوە دەستپێدەكەم كە ژیان بۆ نەتەوە چییە؟ ئەمە ئەو 
پرسیارەیە لەنێو كەوانەدا كە گرێ كارەیە و تێكەڵ بە پرسیارە 
كە  ئەوەیە  بوونخوازی  لە  مەبەست  دەبێت،  بوونخوازییەكان 
موناقەشە بۆ تێگەیشتن لەنێوان ماتریال و ئایدیال سەبارەت بە 
تێدەگەین  ژیان و قوربانی لەیەكتر نزیك دەكاتەوە، كاتێك كە 
لەوەی ئامانج لەو جۆرە پرسیارانە لەپێناو گرینگیدانە بە بونیاتنانی 
تێگەیشتن  بۆ  ئاكتێك  وەكو  ژیان،  پرسی  بۆ  دیكە  ئامانجێكی 
لەپەیوەندی ئینسان بە سرووشتەوە، بەپێچەوانەشەوە دابڕانی 
لە سرووشت و تادەگاتە پەیوەندی ئینسان بە ئینسانەوە، ئێمە 
لێرەدا هەوڵدەدەین باس لە ژیانی نەتەوەیەكی وەكو كورد بكەین 
بە  ئەویتر  بۆ  دەربووە  قوربانی  هەمیشە  ئەوەی  سەرباری  كە 
بەبێ  ئەوەی سوودگەرابێت و مانایەكی هەبێت قوربانییەكەی، 
نەك هەر بۆ خۆی بگرە بۆ ئەوانی دیكەی نەتەوەی سەردەست 
ئەگەر سەرەنجام  نەبوو  لەناوچەكەش  حاكم  و  دەسەاڵتدار  و 
بخوێنینەوە، هەر ئەوەی هەڵگەڕانەوەی ئەم نەتەوەیە لە سوڵتان 
و دەسەاڵتە هەرێمایەتییەكان لەمێژوودا باسدەكرێت، تادەگاتە 
قوربانییەوە  بەو هەمو  ئێستا، كەچی  دیمەنە سیاسیانەی  ئەو 
خۆی  و  بنێت  بونیات  خۆی  بۆ  شارستانی  بونیاتێكی  نەیتوانیوە 
دیكەی  سەردەستەكانی  نەتەوە  كە  بكات  رزگار  بۆشاییە  لەو 

دراوسێی كەڵكیان لێوەرگرتووە. 
ئەم پرسیارەی كە پەیوەندی قوربانی بۆ بونیاتنانی شارستانیەت 
وەكو  كورد  بۆ  پرسیارەكە  هەیە،  جیاواز  واڵمی  بە  پێویستی 
نەتەوەیەكی بەجێماو لەم ناوچە پڕ قەیرانەدا لە وەختێكدایە 
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كە ئینسان بەسەر قادرمەدا سەردەكەوێ  بەرەو جهانێكی دیكە 
كە كۆتایی نییە و دەیهەوێ  كۆتاییەكەی وەكو تموحی فكری و 
تێكەڵی  كۆمەڵگەی  لەكاتێكدا  ببینێ ،  نهێنیەكان  لە  تێگەیشتن 
قادرمەیەكی دیكە هەیە كە  بە  پێویستی  وەكو كورد بەگشتی 
ئەویش بونیاتنانی شارستانیەتێكی جیاوازە لەنەتەوەكانی دیكە، 
نەك  ئینسان  كە  تێدەگەین  ئەوكاتە  داواكارییە  ئەم  هەڵبەت 
لەبوون، بەڵكو لەو گاڵتەجاڕییەش تێنەگەیشتووە كە بووە بە 
لەكتێبی  ویڵسن  كۆڵن  ژیانەوە،  بەناوی  هەمیشەیی  سیناریۆی 
داڕمانی شارستانیەتدا دەڵێ  »بۆشایی لەژیاندا چەمكێكی نەرێنی 
لە  ئینسان  هەمیشە  دەیهەوێ   سیاسەت  چونكە  یە،  سیاسی 
بۆشاییدا بێ ، بۆ ئەوەی هیچ بوارێك پڕ نەكاتەوە و هەنگاوێك 
نەكاتە  روح  هەروەها  نوێ ،  ئایندەیەكی  بەرەو  هەڵنەنێ  
ماتریالیستی  بە  جەستە  كە  ئایدیالیستی  چیرۆكێكی  قوربانی 
بەرهەمیدەهێنێتەوە، ئەوانەی كە خۆیان بۆ هیچكام لەم بابەتە 
پەیوەست نەكردووە، دەرەنجامی ئەوەیە كە لە شارستانییەتدا 
نەژیاون و بۆ شارستانیەتیش ناژین«، كورد وەكو نەتەوەیەكی 
چیرۆكێكدا  لەهیچ  كە  نموونە  بە  نهێنی  پڕ  و  حیكمەت  بێ 
دیارینەكردووە،  ڕێگەیەكی  جێگەو  نەداهاتوو  و  رابردوو  نە 
چونكە ئەم نەتەوەیە بەهۆی نەبوونی بەرهەمهێنانەوەی خۆی، 
پێی  پێویستی  بەشەرییەت  كە  نەكردۆتەوە  پڕ  كەلێنێكی  هیچ 
بێت، جگە لەو قوربانییەی كە بۆ مەبەستێكی ماتریالی رووت و 
مەبەستێكی نائیسنانی پێشكەشی كردووە، سەرباری ئەوەش جگە 
لە پاداشتی كاتی هیچ پاداشتێك نەكراوە و نەبۆتە سەنتەرێك بۆ 
خۆی، بۆیە هەمیشە لەبۆشاییدایە و ناتوانێ  شوناسێك بەدەست 
بهێنێت تاكو ئەوانی تر جگە لە قوربانی داوای شتێكی دیكەی 
نموونەیەكی  پێشمەرگە  لە  جگە  ئەوەیە  مەبەستم  لێبكەن، 
شارستانی پێشكەش بكات و خۆی تێدا بەرهەمبهێنێتەوە و چیتر 

بۆ ژیان خەون بە پاڵەوانێتییەوە ببینێت. 
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عەقڵی ئینسان بۆ ئەو هەڵبژاردنە سەرەڕۆیی دەكات، لەنێوان 
وەكو  كردن خەریكە  كار  كەماڵی  و  ئایدیا  وەكو  ژیان  كەماڵی 
ماتریال، بەاڵم هەقیقەتەن كار چ بۆ تاك یەكێكە لەهۆكارەكانی 
پڕكردنەوەی بۆشایی و چ بۆ كۆمەڵگەش هەمان شێوە، لێرەدا تەنها 
شێوازی كارەكە جیاوازە و ئامانجەكە دوور مەودایە، هەڵبەت 
كار بەمانای كاری جەستەیی نییە بەتەنها، بەو مانایەی جەستە 
تری  ئەوی  بۆ  بەرهەمدەهێنێتەوە  خۆی  و  دەكات  خەرج  توانا 
بەناوی  سەرهەڵدانێك  بۆ  ئیرادە  بەكارهێنانی  یان  كار،  خاوەن 
كە  نەتەوەیی  شۆڕشی  و  كرێكاری  شۆڕشی  وەكو  شۆڕشەوە، 
ناسیونالیستەكان پێڕەوی دەكەن، بۆ گروپی دەستەبژێری سیاسی 
كار  بەڵكو  داهاتوودا،  لە  دەبن  ئەوان  هەر  سوودگەراكان  كە 
شارستانییەت،  گەڵ  لە  ژیان  بەردەوامی  وەكوهۆكارێكی  لێرەدا 
هەوڵدان بۆ جیاكردنەوەی روح لە جەستە و ئیدیۆلۆژیا لە فكر 
و مانا لە پێناسە و جیاكردنەوەی هەموو جیاوازییەكان، ئەوەی 
و  لە شوێنەوار  بەرهەمهێنانەوە  دەیسەلمێنێت خۆ  كار  لیرەدا 
جێگە دەستدا، ئەوەی كە هەڵچوون و تێكدان لەدەرەنجامەكان 
ئەو  تەواوی  مانای  دێتەئاراوە،  ئەلتەرناتیڤ  وەكو  هەمیشە 
شوناسەكان  بێ   و  بێناونیشانەكان  نەتەوە  كە  بێدەنگییەیە 
كە مێژوو نەینووسیوەتەوە رەسەنایەتی نییە، بۆیە لە هەموو 
بوارەكاندا لە بۆشاییدا دەژی، ئەم دوو نموونە جیاوازە كااڵیەكە 
دیكە  نەتەوەی  كە  دەشێت  كورد  وەكو  نەتەوەیەكی  بااڵی  بە 
لەتەنیشتی دەژی و لە بۆشاییدا جێماوە، لەكاتێكدا گەڕاندنەوەی 
متمانە بۆ بوون لەنەتەوەی بێ  شوناسی وەكو كورد، تاكە شتێك 
فریای دەكەوێت، ئەویش ئەو شتانەیە كە بەدەست دەگیرێت، 
میسر  و  یۆنان  لە  ئەوەی  وەكو  ئاسەوارە  پارچە  لە  مەبەست 
بۆ  دەستگیرییە  ئەو  بەاڵم  هەیە،  یەمەن  و  رۆما  و  هیند  و 
نەتەوەیەكی تایبەت نییە، بەڵكو بۆ تەواوی كۆمەڵگەی میسرییە، 
بەجار  جار  پارچەیەش  ئەو  ئەگەر  كوردستان  لە  لێرە  كەچی 
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وەكو  كورد  موڵكی  بە  دەبێت  دەستدەكەوێت،  كارەوە  لەرێگەی 
بازرگانی، نەك موڵكی خەڵكی كوردستان. 

كێشەی  لە  بووە  بەشێك  هەم  ئینسان  هەیە  ژیار  لەوەتەی 
بۆ خۆی، هەم هۆكارەكانی  بووە  كێشە  بوون هەم  یان  كەون، 
بەردەوام بوونی زەمەن لە ژیاندا كێشەی بۆ ئینسان خوڵقاندوەە، 
فەرموون ئەنكیدۆی كارێكتەری دیاری چیرۆكە كەیە، كە دەبێتە 
ئەلتەرناتیڤ بۆ گلگامش، نوسینەوەی ئەزموونە بۆ ئەو ئینسانەی 
ئینسانی  چاالك،  كارێكتەرێكی  ببێتە  و  دەكاتەوە  ژیار  لە  بیر 
دروستكردنی  بۆ  بووە  بەردەوام  قوربانییەكی  هەمیشە  كوردی 
ئەو ژیارەی كە خەونی پێوە بینیووە، هەڵبەت قوربانی بۆ نەتەوە 
تەنها بە جەستە نییە، واتە تەنها ئەوە نییە كە خوێن ببەخشێت 
بەرامبەر بە دووژمنەكانی، بەڵكو گەیشتنە بەو هەقیقەتەی كە 
پاڵەوانێتی و قارەمانێتی ئەوەیە كە چیتر بەدوای سەرهەڵدانی 
نەتەوەیەك نەگەڕێن و نەبن بە كەرەستەی هەقیقەتی مێژوویی، 
بەو مانایەی كە لەترسی تێگەیشتن لە سێبەردا بەدوای  ئاسۆدا 
بگەڕێت تاكو هەتاو ببینێت، سەرهەڵدانی جەنگ كە پێویستی 
تاك  سۆزی  بەپێی  و  سەربازی  سیستمی  بەپێی  قوربانیدانە  بە 
سەرەتا  نیشتیمانی،  و  نەتەوەیی  ئەخالقێكی  وەكو  نەتەوە  بۆ 
نێو  بۆ  چوون  لەگەڵ  كەسەكە  كە  پێدەكات  دەست  لەوێوە 
یەكە سەربازییەكان، سەرەتاكەی ئەوەیە كە ژیان وەكو ویستی 
خود بۆ حەزەكان لەدەست دەدات، چونكە ئیدی ژیان نە لەنێو 
رەنگەكان و نە لەنێو دەنگە جیازەكان و نە لەنێو هاوڕێكانی 
كە دوور دەكەوێتەوە لە ویستی خۆی، پاشان پەیوەست بوونی 
سەربازی كێشەی ژیانی ئەوانی دیكە كە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی 
پچڕاوە،  و  هەیە  كە  فیداكارەی  یان  سەرباز  تاكە  لەگەڵ 
و  دەكرێ   نیشتیمان  و  خاك  بە  فیدایی  گیان  كە  درۆیەی  ئەو 
نیشتیمانیش خێر و بێرەكەی بۆ دەستەبژێرێكە كە یان بازرگانن 

یان بەرژەوەندخوازن لە سەرهەڵدانی جەنگ
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شارستانیەتەكانی نزیك لەكورد  
ئامورییەكان 

كە  كەنعانیەكان  لە  بەشێك  و  بوون  كۆن  عەرەبی  گەلێكی 
عراقییان  دواتر  زاینی،  پێش   2500 ساڵی  بوونە  سوریا  لەشاری 
كردووە،  درووست  بابلی  بەناوی  دەوڵەتێكیان  و  داگیركردووە 
ناودارترین پاشایان حامورابی بووە كە خاوەنی یاسایەكە تائێستاش 
وەكو بنچینەی تیۆری یاسا دادەنرێت، حامورابی ساڵی 1669_1711 
پێش زاینی ژیاوە، لەگەڵ ئارامییەكان یەكیان گرتووە تا سەدەی 
دروست  الشام  بالد  لە  )رەفایا(  دەوڵەتی  زایینی،  پێش  دەیەمی 
عەممان  رۆژئاوای  خوراووی  دەكەوێتە  دەوڵەتە  ئەو  دەكەن، 
ئامورییەكانیش  ئامور و سۆمەری بەمانای رۆژئاوا دێت،  وشەی 

هەر لەوێوە سەرچاوەی گرتووە.

شارستانیەتی ئارامیەكان 

دروستكەری ئەم شارستانیەتە لەو گەالنە بوون كەلە سەدەی 
13 ی پیش لەدایك بوون لەنێوان شام و فورات ژیاون، لەسەدەی 
11 مەملەكەتێكیان بەناوی حەماتەوە دروست كردووە، لەسەدەی 
9 دوای لەدایكبوونی عیسای مەسیح، ئەو مەملەكەتە بەدەستی 
بەدەوڵەتانی  زانییان  دواجار  دەخوات،  شكست  ئاشووریەكان 
وەكو عێراق و سوریا و ئێران پەخش بوون، بەر لەهاتنی مەسیح 
ئەم زمانە لەفەڵەستین هەبووە و چەند سفرێك واتە ئایەتێكی 
تائێستاش  بۆیە  نووسراوەتەوە،  زمانە  بەم  هەر  تەوراتیش  نێو 
بەم شێوەزارە قسەدەكەن و  لە سوریا كۆمەڵە خەڵكێك هەن 

خۆیان بە درێژە پێدەری ئارامیەكان دەزانن. 
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شارستانیەتی چین

كۆمەڵگەی  كۆنەكانی  و  بانگ  بەنێو  شارستانیەتە  لە  یەكێك 
ئاینی  چین  لە  خۆیدا  لەكاتی  كە  ئەوەی  بەشەرییە، سەرباری 
كۆنفشیۆسی هەبووە وەكو پەیڕەوی لە شێوەیەك لە خواپەرستی، 
دواتر خەڵكەكەی خزاوەتە نێو ئاینی بوزی، بوزا گەنجێكی یاخی 
زاڵ  خۆی  و  دەرەوە  دەرچووەتە  خۆی  كەسوكاری  لەماڵی  بوو 
واتە خۆی  ئارەزووەكانی خۆی،  بەسەر هەموو حەزو  كردووە 
تان و لەسەدەی 17  دامااڵندووە لەغەیرە دونیایی، لەسەردەمی 
ی پێش لەدایك بوون سەركەوتنی بەدەسهێناو بوو بە ئاینێكی 
جێگەوتە لەنێو خەڵك و وردە وردە پەیڕەو دەكرا، لە شانگەهان 
بوزا  پەیكەری   300 لە  زیاتر  بوو  چین  پایتەخی  ئەوكات  كە 
هەبووە، خێزانی تانگ ئەوكاتە گەشەیان بە كشتوكاڵ و ئابوری 
و ئاو داوە، پردێكیان درووستكردووە بۆ گرێدانی چینی خوارو 
بە چینی ژوورو، لە ساڵی 630 سوپای چینی بن دەستی توركەكان 
شكستی خواردووە، )تبت( یەكێكە لەو شارانەی كە زۆرترین 
كولتوری جیاجیایان هەیە  و  دەژی  لێ   بوزی  ئیمانداری  خەڵكی 
تائێستاش، ئیدی هەر لە دێر زەمانەوە چین شوێنی مەعریفە و 
بازرگانی و كاری دەستی و كە بەشێوازی بەرهەمهێنانی ئایاوی 
دەخوێنرێت  تیۆر  وەكو  كالسیكیش  ئابووری  نێو  لە  و  ناسراوە 
كە  داتایانە  ئەم  هەموو  هەیە.  شوێنی  هەمان  لەمێژووشدا  و 
لەهونەر و ئاین و كشتوكاڵەوە بگرە تادەگاتە تەرسازی و هتد، 
سەرەكیەكانی  پێكهاتە  و  خێڵ  و  بنەماڵە  تریشەوە  لەالیەكی 
دیكە بوونە هۆكار بۆ پتەوكردنی قەوارەی ناسیونالیزم ی چینی 

كە تائێستا شانازی بە بوونی خۆیانەوە دەكەن. 
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شارستانیەتی رۆما 

رۆمەكان سەرەتا قەبیلەیەكی التینی ئاری بوون و لەخوارووی 
تیبەر دانیشتبوون، رۆمس و رۆملس دوو برابوون ئەو قەبیلەیەیان 
لە  رۆمس  دواتر  و  پێكردوون  كشتوكاڵیان  و  كۆكردۆتەوە 
ئیمبراتۆرە  ئەم  پێشتر  ئەوشارە،  دەبێتە  زاین  پێش   753 ساڵی 
لەساڵی 146 بەر لەزاین دەوڵەتی قرتاجە و مەكەدۆنیا وئاسیای 
بچوك و یۆنان و بالنت شام و میسریان گرتووە، لەرۆژهەاڵتی 
رۆما،  ئیمبراتۆریەتی  پایتەختی  بۆتە  قوستەنتینیە  ناوەڕاستیش 
لە ساڵی 1453 زاینی تا ئەوكاتەی )محمد الفاتح( دەچێتە ئەوێ و 

دەبێتە خەلیفەی عوسمانی. 

شارستانیەتی هیند
 

پێكهاتە  و  ئاسیایە  شارستانیەتەكانی  لەگەورەترین  یەكێك 
زۆرترین  هەبووە،  دانیشتووی  و  خەڵك  زۆرترین  كۆنەكەشی 
كولتوور و ئاینی جیاوازی تێابووە، لەوانەش ئاینی بوزی و مەسیحی 
و هیندۆسی و سیخ و دواتریش ئیسالم گەیشتۆتە ئەوێ ، پێشتر 
ئیمبراتۆریەتێك بوونە بەناوی مۆریانە، ئەم  بوزیەكان خاوەنی 
ئیمبراتۆریەتە زۆرترین رووبەری لەژێر دەستدابووە، لەوانەش 
بەنگال و سندی كۆن، دەسەاڵتیان بەسەر رێگەوبانی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستدا شكاوە، ئاینی بودا خاڵی گەشەسەندن و نوێبوونەوەی 
هیندیەكان بووە، هەرئەمەش وای كردووە كەلەبوارەكانی ئابوری 
و كۆمەاڵیەتی گەشە بەخۆیان بدەن، هیند لە جەنگی دووەمی 
ئینگلیزی  زمانی  و  بەریتانیا  داگیركاری  ژێر  دەكەوێتە  جیهانی 

بەسەریدا زاڵ دەبێت. 
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شارستانیەتی سەلجوقیەكان 

سەریهەڵداوە،  سەلجوقەوە  خودی  الیەن  كەلە  سەلجوقیەكان 
سەركردەیەكی گەورەی توركمان بووە و سەر بەقەبیلەی غەز 
بووە، لەسەدەی 11 تا كو سەدەی 13 حوكمی ئێران و عێراق و 
كەس  حەوت  فارسی  سەلجوقەكانی  كردووە،  بچوكیان  ئاسیای 
حوكمی تێداكردووە، لەبت غرل بەگ 1037 تا مەلەك شای كوڕی 
ئەلب ئەرسەالن ساڵی 1072 حوكمیان كردووە، دواتر بركیا رۆف 
 1157 لەساڵی  شا  مەلەك  كوڕی  سەنجەری  ئەحمەد  دواجاریش 
زاینی، سەلجوقەكانی عێراق بە ئەمیر )محمود كوڕی محەمەد( 
مەلەك  و  یەكەم  غرلی  بت  تاكو  پیدەكات  دەست   1118 ساڵی 
تغرلی دووەمیش ساڵی 1194 كۆتایی بە  شای دووەم ساڵی 1153، 
حوكمەكەی دەهێنێت لە عێراق، سەلجوقەكانی سوریا بە )تچی 
كوڕی ئەلب ئەرسەالن( ساڵی 1094 دەستپێدەكات، دواتر بەناوی 
دەسەاڵتەكانیشیان  )رەزوان(  بەناوی  براكەی  دواتریش  دەقاق 
تاكو  دەبێت،  حەلەب  لە  جارێكی  و  دەبێت  لەدیمەشق  جارێك 

سوڵتان شاه لەساڵی 1117 زاینی كۆتایی بە دەسەاڵتیان دێنن. 
بۆ  نموونە  بە  شارستانیەتەكان  لەهێناوەی  مەبەست  لێرەدا 
پاڵپشتیكردن لە بوونی نەتەوەیەك، بەهۆی نەبوونی پەنجە مۆری 
نەتەوەیی  غیابی  بەهۆی  یان النیكەم  لەو شارستانیەتانە  كورد 
كورد كە بڕیارە كۆنترین نەتەوە بێت بەپێی مێژووی مادەكان 
ئەگەرچی  كورد  كە  دەسەلمێنێت  بۆ  ئەوەمان  ناوچەكە،  لە 
هەرئەوەندەی پێكراوە خۆی بپارێزێ ، بەاڵم هیچ پەنجە مۆرێكی 
یان  شارستانیەكان،  لەنێو  بێتەوە  جێگەی  تاكو  جێنەهێشتووە 
شارستانیەتێكی تایبەت بە خۆی هەبێت و لەپەنا شارستانیەكان 
بخوێنرێتەوە یان بە نموونەی مێژوویی وەربگیرێت، ئەمە یەكێك 
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لەو كەلینانەیە كە جارێكی تر بەهیچ جۆرە هەوڵێكی كولتووری 
ئەوەندەی  هەر  مێژوو  چونكە  پڕناكرێتەوە،  ئاسەوارناسیش  و 
تۆمار كردووە كە پەنجە مۆری لەسەرە، بۆ نمونە بەشێكی زۆر 
لەو ئاسەوارانەی هەن نەتەوەكانیان وەكو موڵكایەتی نەماون، 
بەاڵم پەنجە مۆرەكە ماوە و بووە بەموڵكی نەتەوەیەك، بەاڵم 
كورد لەناوچەكەشی شوێنەوار و شارستانیەت هەبووە، كەچی 

بەناوی ئەوەوە نییە. 
هەموو ئەم شارستانیەتانەی كە لەسەرەوە باشمان كرد، تەنها 
بوونە  تاریماییەك  چۆن  بزانین  كە  بوو  وەبیرهێنانەوە  بۆ 
بەسەر كوردەوە بەحوكمی جوگرافیا و بە حوكمی داگیركردنی 
كەچی  فەرهەنگەكەیانەوە،  حوكمی  بە  و  جوگرفیاكەیەوە 
كاریگەری ئەوەی نەخوڵقاندووە كە هیچ نەبێ  ناسیونالیزم لەرێگەی 
ئەو شارستانیەتانەوە بەرهەمبهێنێ  و النیكەم ئەو رابردووەی 
بێت،  مێژووییشەوە  لەباری  ئەگەر  خۆی  شوێنی  بگەڕێنێتەوە 
كورد  موڵكی  كە  ئەو شارستانیەتەشی  پێچەوانەوە  بە  كەچی 
بووە، ئێستا هیچ جۆرە موڵكیەتێكی پێوە  دیارنییە، هەست ناكرێت 
كورد لێرە لەم میزۆپۆتامیایە نەك هەر حوكمی نەكردووە، بگرە 

سەلمێنەری بوونیشی كارێكی زەحمەتە.  

ناسیۆنالیزم و شوناس 

نەتەوەیی،  دەوڵەتی  دروستكردنی  بۆ  هێنانەوە  بیانوو  ئەگەر 
پاراستنی شوناس بێت یان نەتەوەخوازی، ئەوا لە شوێنێكی تر 
پێدەكرێت،  كۆمەكی  زیاتر  و خێزاندا  زمان  لەنێو  بەتایبەت  و 
هەروەك لە بەشی رابردوو باسی كاریگەری زمانمان كرد لەسەر 
شوناسە  پاراستنی  لە  بەشێكە  دایك  زمانی  كە  ناسیۆنالیزم 
جیاكردنەوەیە  تری  شێوەیەكی  حاڵ  بەهەر  نەتەوەیەكە، 
فەلسەفەی  و  تاك  ئازادی  و  ژیان  پێكەوە  و  كولتوورەكان  لە 
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كردنی  پراكتیزە  تەماشای  ئەندازەیە  بەو  ئەگەر  ناتورالیزم، 
پەیوەندییەك  جۆرە  واتەهەموو  بكەین  ناسیۆنالیزم  بیرۆكەی 
دەبێت بخرێتە نێو فكرەی نەتەوەیی و بەرژەوەندیەكانی، بەمەش 
كۆمەڵگە دوچاری ئەو كێشانە دەبێتەوە كە جێگەی بۆ كولتووری 
بە  لە هەستكردن  بریتیە  ناسیۆنالیزم  دەكاتەوە،  دواكەوتوویی 
شوناسی نەتەوە، بەهەمان شێوەی عەشیرەت گەری كاردەكات و 
خێزان بەهۆی هەستی لێك نزیكی و پێكەوە دەنرێت، )لیا گرین 
فێڵت( كە پرۆفیسۆرە لە بواری كۆمەڵناسی لە زانكۆی بۆسنی 
چەمكی   « دەكات،  ناسیۆنالیزم  پێناسەی  شێوەیە  بەم  ئامریكی 
ناسیۆنالیزم بریتیە لە وێنای بونیادێكی كۆمەاڵیەتی كە میللەت بە 
دەستەبژێری فەرمانڕەوا كۆمەڵگەی یەكسان دادەنێت، لەبنەڕەتدا 
زاراوەی ناسیۆنالیزم بۆ گروپێكی دەستەبژێر بەكاردەهات، بەاڵم 
زەبەالح  و  گەورە  گروپێكی  بۆ  مۆدێرنەكەیدا  بەكارهێنانە  لە 
هێندێكجار ئەوەندە گەورە كە ئێمپراتۆریەتێك بەكاری دەهێنێت، 
بەاڵم پەیوەندی لەنێو ئەندامانی دەوڵەت پەیوەندییەكی یەكسانی 
نێوان هاواڵتیانە، ئەمەش بەگوێرەی كۆمەڵگاكان واقیعیان گۆڕانی 
بەسەردا دێت، بەبڕوای پڕۆفیسۆر )لیا گرین فێڵت( ناسیۆنالیزم 
یان بەشێوەیەكی دەستەجەمعی كۆیی دەبێت یاخود لەتاكە كەسیدا 
گرینگتربوو  دوانە  لەم  هەركام  تر  بەمانایەكی  رەنگدەداتەوە، 
ئەویتریان وەردەگرێت،  ناسیۆنالیزمە مۆرك و خەسڵەتی  ئەوا 
ئەگەری ئەوەشی هەیە كە ناسیۆنالیزمی دەستەجەمعی بەرەو 
زۆرداری هەنگاو بنێت، لەكاتێكدا ناسیۆنالیزم وەكو چەمكێكی 
فكری سیاسی بەرەو لیبڕالی دەبات، هەڵبەت دەوڵەتی نەتەوەیی 
واتە ئەو تێرمەی كە وەسفێكی بێالیەنی نییە تاك ئاراستەیەكی 
سیاسیەو هیچی تر، بەپێچەوانەوە پاراستنی مێژوو و كولتووری 
خەڵكانێكە كە كۆمەڵێك خاڵی هاوبەش پێكەویانی دەبەستێت، 
وەئەگەر بەپێچەوانەوە وەك تەكتیكێك رەوایەتی بەم چەمكە 
دەدەین بە ئەندازەی یەكێتیەكی فرەیی لە مەزهەب و نەتەوە 
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ناوی  دەبێت  دیسان  كردووە،  پێكەوە  ژیانیان  جوگرافیایەك  لە 
قەوارە  ئەو  مێژووی  چونكە  بنرێت،  وەال  نەتەوەیی  دەوڵەتی 
كولتووری  و  مێژوو  تەواوی  مێژووی  لە  بریتیە  جوگرافیایە 
نەتەوانە  ئەو  مافی  بەپێچەوانەوە  تر،  جیاجیاكانی  نەتەوە 
فەرامۆش دەكرێت كە لەو یەكێتیەدا بەشداریان كردووە، لەبارەی 
گشتیدا شەرعەیەتدان بە گوتاری شوناسی نەتەوەیی بەرامبەر 
بە گوتاری خۆ رزگاركردن كە وەختێك نەتەوەیەك راستەوخۆ 
لەو ماوەیەی كە داگیر كراوە و كێبەركێ  لەگەڵ داگیركەران 
دەكات، ئەمە دوفاقیەتێكە لەنێوان ئیدیۆلۆژیا و دوفاقی سیاسی، 
پێشتر كێشەی بەسەردەم كردنی خۆیان  چونكە ئەو گەالنەی 
هەبووە، ماهیەتی خۆیان لەدەستداوە و ئێستا ئەو نەتەوانەی 
خاوەنی هەمان ستایلن ماهیەتی خۆیان لەدەست دەدەن«. )106(.. 
لە كاتێكدا هەڵویست وەرگرتن لە نەتەوەیەكەوە بۆ نەتەوەیەكی 
كە  لێرەوەیە  داگیركەر،  بەرامبەر  وەرگرتنە  هەڵوێست  تر، 
دەبینین نەك هەر كەڵك لەدوو فاقیەتی سیاسیدا نابینین، بەڵكو 
زەرەرمەند دەبن و تادێت لە شوناسی نەتەوەیی دوور دەكەونەوە، 
بە شوناسی  دەڵێ » هەست كردن  بیگار(  ندیم  )د.  لەمبارەیەوە 
نەتەوەیی جۆرە سەلماندنێكە بۆ دواكەوتووی فكری، لەكاتێكدا 
شوناسی نەتەوەیی مەسەلەیەك نییە كە هەوڵی بۆ بدرێت، یان 
ئیدراك و هۆشیاری بێت كە هیچ كاریگەری نییە لەسەر شوناسی 

تاك لەنێو نەتەوەدا كە كۆمەڵگە لە پشتیەوەیەتی«.)107(.  
هەرەسی  دوای  لە  ناسیۆنالیزم  بزووتنەوەی  سەرهەڵدانەوەی 
سۆڤیەتەوە و هانی چەمكی جهانگەرایی، بەشێوەیەكی فراوانتر 
لە دیاردە سیاسیەكانی تر پەڕەی سەند، ئەم مەیلە بەپێی قسەی 
لەوەی  ترە  ئانارشی  ئێجگار  مەیلێكی  سیاسیەكان،  كۆمەڵناسە 
بزوتنەوەی  بە  سەبارەت  هەبوو  سۆڤیەت  لەسەردەمی  كە 
كۆمەڵناسێكی  )رابێرتسۆن(  گەالن،  چارەی  مافی  و  ناسیۆنالیزم 
هەیە،  راوبۆچوونەی  ئەم  زیاترە  دەساڵ  و  ئامریكیە  سیاسی 
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پێی وایە ناسیونالیزم و هاتنەئارای ئەم باسە جاران گوڕو تینی 
زیاتری بەخۆیەوە بینیوە، لێرەوە باسەكە دەچێتە سەر چەمكی 
سیاسیە،  كۆنكریتی  و  كۆنتڕۆڵكەر  سیستمی  كە  دیكتاتۆریەت 
چەكەرە  چونكە  دیموكراسییە،  ئەلتەرناتیڤەكەشی  هەڵبەت 
كردنی فكری دەوڵەتی نەتەوەیی، نزیكایەتی هەیە لە جۆرێك لە 
دیكتاتۆریەت، بەڕادەیەك كەرەنگە شۆڤێنیەتێكی  شۆڤێنیەت و 
توندڕەو بەرهەمبهێنێت، هەروەك ئەوەی لە سەدەی هەژدەهەمدا 
بینیمان، بەوپێیەی كە شوناس و ئااڵ و دروشمی خودی دەوڵەتەكە 
مۆركی نەتەوەیەكی دیاریكراوی دەبێت، » مۆدێلی )سوپەر ئیتر 
دەوڵەتی  مۆدێلی  یان  )هویە(  واتە  )شوناس(  مینێتینیستیت( 
دوای  بوو،  یۆگسالفیا  مۆدێلی  فەرانسەیی،  مۆدێلی  ئیدیۆلۆژیا، 
ساڵی 1945 كە هەر لە سەرەتاوە نەیتوانی خۆی بچەسپێنێت، 
چونكە دەوڵەت ویستی خۆی لە هەستی نەتەوەیی بپارێزێت لە 
رێگەی سیاسەتێك بە ئاگاییانەوە، لەسەرەوەڕا جۆرە دەوڵەتێك 
نەتەوەیی  سنووری  كە  بمەزرێنن  دا  نەتەوەیەك  كۆمەڵە  كە 
ببەزێنن، بەاڵم لە ناوەڕۆكدا نەتەوەی روس و سڕب بناغەی ئەم 
دەوڵەتانە بوون، ئامریكا بە نمونەیەكی دەگمەن و سەركەتووی 

ئەم جۆرە مۆدێلە دادەنرێت«.)108(.  
ئاراستەكردنێكی  كۆمەڵگە  تاكەكانی  فكری  ئاراستەكردنی 
مێژوودا  لە هەمان  بەو گەالنەی  بەرامبەر  نابێت  تەندروست 
پەیدا  سیاسی  دیكەی  ئیشكالیەتێكی  بۆخۆی  ئەمەش  ژیاون، 
دەكات، هەروەك چۆن پێشتر كورد بەدەوڵەتی عەرەبی مافەكانی 
كە  ئێستا  دیموكراسیەتەی  ئەم  بۆیە  خرابوون،  پەراوێز 
بەنگەوازی بۆ دەكرێت، زۆر جیاوازترە لەو دیموكراسیەتەی كە 
پێشتر پێناسە دەكرا، ئەمەش بەشێكە لە دیكتاتۆریەت بەاڵم بە 
لە  ئامریكا دیكتاتۆریەتیان  تر، ئەگینا خۆ ئەوروپا و  فۆرمێكی 
گۆڕناوە بە حیساب بێت، كەچی دەبینین چ دیموكراسیەتێك پیادە 
دەكەن و چۆن مامەڵە لەتەك كەیسی نەتەوە ژێر دەستەكان 
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دەكەن، رەنگە لە ئایندەیا ئەم سیستمەش كە ئێستا واڵتانی زلهێز 
كاری پێدەكەن، بۆ خۆی ببێتە مێژووییەك و سەركۆنە بكرێت، 
كەوابوو قسەكردن لەسەر ناسیونالیزم كە لە فەزای سیاسەتی 
مومارەسەكردنی،  نییە  ئیمكانی  كوردیش  بۆ  نەماوە،  ئەوروپادا 
لە  فرەیی  بۆ  ئەوروپا سیستمی خۆی  بوایە  بەو شكڵە  ئەگەر 
كولتوور نەدەگۆڕی و دەوڵەتی نەتەوەیی وەكو خۆی دەمایەوە، 
نەبوون  یان  بەدەوڵەت  بوون  لەلێواری  تائیستا  هەروەك چۆن 
و  گەالن  لەئەزموونی  و  ماوەتەوە  خۆییەكانی  نێو  كێشە  و 
بوونی  لەسەر  بڕیار  تاكو  نابێت  زلهێز سەركەوتوو  دەوڵەتانی 

وەكو دەوڵەتێك بدرێت و دانی پیدابنرێت. 
ئەوەی كورد بڕو بیانووی بۆ دەهێنێتەوە، گوایە زۆرترین هۆكاری 
دەستتێوەردانی  مەسەلەی  گرێدراوە،  پێوە  ئیشكالیاتەكانی 
ئەوە  شاهیدی  كورد  نەوەی   چەندین  دروستە  دەرەكییە، 
دەدەن، بەاڵم نەبوونی یەك گوتاری سیاسی  لەنێو كورددا، هیچ 
تەنها  كورد  لەوەی  جگە  ناكرێ ،  چارەسەر  دەرەكی  پاساوی  بە 
بەناو ناسیۆنالیست بووە، لەناوەڕۆكیشدا شتێكی تر، بەدروشمی 
ئەوەی حیزبی كوردی  بەدەردەكەوێت، هەر  بۆمان  حیزبەكاندا 
كۆمەڵێك  جەوهەر  بە  و  حیزبە  بەسیما  تەنها  ئەگەرچی 
حیزبی  ئەوەندە  ماددین،  بەرژەوەندخوازی  گروپی  و  خێڵ 
تاك  رزگاری  و  تاكگەرایی  مانای  لە  تێبگەن  كە  نین  عەلمانی 
ئەوەندەی  بۆیە  پرنسیپ،  وەكو  حیزبی  مەعریفەی  گرینگی  و 
بەرژەوەندی ئیدیۆلۆژی حیزبی باو لەبەرچاو گیراوە، ئەوانەش 
بەرامبەر  كوردی  سیاسی  ئەدای  لە  هەیە  رەخنەیان  كەوەك 
و  توركیا  و  ئێران  و  عێراق  دەوڵەتی  كۆنەكانی  سیستمە  بە 
نیشتیمانی  نەتەوەیی  بەرژەوەندی  ئەوەندە  دەركەوت  سوریا، 
لەبەرچاو ناگرن، چونكە بزووتنەوەی ناسیۆنالیستی لە هەموو 
و  لێبۆردەیی  بەپێچەوانەوە  هەیە،  رەنگدانەوەی  كایەكاندا 
پێكەوە ژیانێك كە لەدەرەوەی سیاسەت كاری پێدەكرێت، بۆیە 
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لەمڕاستایەدا حیزب دەبێتە ماشینێك بۆ بەرهەمهێنانی ئینسانی 
و  ناساندن  شێوە  هەرەوەها  توندوتیژ،  ئینسانی  و  رەهەند  تاك 
فكرە  ئەو  هەمان  خزمەتی  ناسیۆنالیزم  بەچەمكی  كارپێكردن 
مەعریفی  بەستایلێكی  ئەگەر  ئەمەش  هەڵیگرتووە،  كە  دەكات 
نەتەوەیی  دەمارگیری  توشی  نەكرێت  لەتەكدا  مامەڵەی 
چۆن  هەروەك  بەرهەمدەهێنێت،  دەمارگیر  ئینسانی  و  دەبێت 
نەتەوەكانی دەوروپشتمان دوچاری هاتوون، ئەوەیە كە زەرەر 
و سوودەكانی چەمكی ناسیۆنالیزم لەیەكتر جیا بكەینەوە بەو 
لەنێو  ئیدیۆلۆژیایەك  بكرێتە  ناسیۆنالیزم  ئەوەی  لەبری  مانایە 
نەك  دوو چینی جیاواز هەبێت،  ئیدیۆلۆژیایە  ئەو  هەوادارانی 
هەر ئیشكالیاتی نەتەوەیی سەردەست و ژێر دەست چارەسەر 
ناكات، بەپێچەوانەوە ئیشكالیاتە سیاسیەكان ئاڵۆزتر دەكات و 

لق و پۆپی لێدەكەوێتەوە. 
سەبارەت بە مەسەلەی بوونی كورد لە چوارچێوەی دەوڵەتەكانی 
فارس و تورك و عەرەب كە ئێستا جوگرافیاكە بەرەو تێكچوون 
دەچێت و خەریكە شێوە دەوڵەتی كوردی بونیات دەنرێت، بەاڵم 
بە ئاڵۆزی نێوخۆییەوە كە دەستێوەردانی دەوڵەتانی هەرێمیایەتی 
تێدایە، ئەمە باسێكی ترە، بۆ ئەمە پێویستمان بە موناقەشەیەكی 
ترە كە پێشتر چۆن ئەم نەتەوەیە مامەڵەی كردووە، ئێستاش 
چۆن  كورد  سەركردایەتی  ئێستا  یاخود  دەكات،   مامەڵە  چۆن 
دەگوزەرێت،  لەناوچەكە  كە  دەكات  كێشەیە  ئەو  هەماهەنگی 
مەسەلەی یاسا و دەستوور و سیستمی فیدرالییەت كە بەهەموو 
بەعسی  رژێمی  دوای  ئاڵۆگۆڕەكانی  ترە،  باسێكی  شێوەكانییەوە 
لە  چەكداری  هێزی  سەرهەڵدانی  و  سوریا  و  عێراق  روخاوی 
ئیشكالیاتانەی  لەو  بەشێكن  توركیایە،  كە  كوردستان  باكوری 
بۆ  و خۆی  لێوەرگرتووە  كەڵكی  رابردوودا خراپ  لە  كورد  كە 
یان  دەرەكی  هێزێكی  چاوەڕوانی  هەمیشە  و  نەكردووە  ئامادە 
گیر  شوێنێكدا  لە  كە  بۆیە  بكەوێت،  بەفریای  فریادڕەسێكە 
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دەخوات، ئیتر  هەم وەكو گوتار و هەم وەكو رەفتاری كۆمەاڵیەتی 
دەچێت،  دیكەدا  بەئاقارێكی  تەنانەت سیاسیش  و  فەرهەنگی  و 
ئەمە جگە لەوەی كە كێشەی كورد لە ئاستی دەرەوە تاڕادەیەك 
سیاسیەكانە  هاوكێشە  بااڵنسی  و  كردنەوە  یەكالیی  كارتێكی 
لەناوچەكەدا، كەچی لەنێو خۆدا هیچ رێكەوتنێك نییە لەسەر 
یەك كوردی و یەك نەتەوەیی و یەك واڵتی و یەك قەوارەیی، 
رابردوودا  لە  كورد  پێنابەخشێت  وێنەیەمان  ئەو  ئەمە  كە 
ئامانج  و  خوازبێت  نەتەوە  ئێستاش  و  بوبێت  ناسیۆنالیست 
بە  دیكە  نەتەوەكانی  ئەوەی  وەكو  ببینێت  دەوڵەت  ئاسۆی  و 

ئەزموون بینیویانە. 
نموونەی ئەو فریادڕەسەی كە وەرمانگرتووە، مەسەلەی شۆڕشی 
مەلیك مەحمود و دەوڵەتەكەی بوو لەسەرەتای ساڵی 1920 كە 
هەمیشە بەهیوای ئەوەبوو لە روسیاوە بەهانایەوە بێن، باشترین 
نمونەش ئەو نامەیەی مەلیك مەحمود بوو كەنارجدوویەتی بۆ 
لە  ئەوكات  كوردەكانی  كە  نەبووە  ئەرێنی  وەاڵمێكی  و  لینین 
مەترسی دوور بخاتەوە، هەوەها هەوڵی دووەم لە ساڵی 1945 
بوو كە كورد بە رابەرایەتی پێشەوا قازی محمەد كە ئەویش 
هەم بۆ درووستكردن و هەم بۆ شكستهێنانی كۆمارە بچوكەكەی 
یەكێتی سۆڤیەتی  چاوەڕێی  هەمیشە  كە  مهاباد  لە  كوردستانە 
ئەوكات بووە، هەڵبەت بەداخەوە نەك هەر وا دەرنەچوو، بگرە 
پێچەوانەكەی بوو، هەروەها شۆڕشی ئەیلولیش كە بەرابەرایەتی 
و   دەستیپێكرد  سەرەوە  بەرەو   1930 لەدەیەی  كە  بوو  بارزانی 
هەر  فریادڕەسەكە  كە  بینیووە  بەخۆیەوە  سیناریۆی  هەمان 
لەبری  كوردەكانیش  جاشە  لەوەی  جگە  ئەمە  نەگەیشتووە، 
ئەوەی بچنە ریزی شۆڕشی كوردەوە، بەپێچەوانەوە دژی شۆڕش 
لەگەڵ  و  هەمیشە  بەردەوامە  سیناریۆ  ئەم  وەستاونەتەوە، 
كورد  دوژمنەكانی  حوكمڕانە  و  دەوڵەت  و  دەسەاڵت  هەموو 

دووبارە بۆتەوە، تاكو ئێستاش بەشێوەی مۆدێرن هەیە. 
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دەوڵەتی نمونەیی 
ئەزموونی ماریناڵدا دونیایەكی تایبەت 

لەباشوری ئیسپانیا شارۆچکەیەکی بچوک هەیە بەناوی)مارینالدا(، 
ژمارەی دانیشتوانەکەی 2800 کەسەو و هه میشه له زیادبووندایه 
لەسەر  ناسراوە،  کۆمۆنیستەکان  بەهەشتی  بە  شوینه  ئەم 
بەڕێوە،  دەبرێت  کۆمۆنیستی  شێوە  و  هاوبەشانە  بنەمایەکی 
مێژووی ئەم هاوبەشایەتییە دەگەرێتەوە بۆ 25 ساڵ لەمەوپێش، 
و  فاشیزم  بەگژاچوونەوەی  لە  کۆنتریشی  مێژووییەکی  دیارە 
دیکتاتۆری هەیە. یەکێک لە سیماکانی ئەم شارە ئەوەیە کۆتاییان 
بەرزە.  تێیدا  ژیان  ئاستی  هێناوەو  ئابووری  دڵەڕاوکێکانی  بە 
مارینالدا لە ساڵی 1991 مافی ئۆتۆنۆمی بەدەستهێناوە لە رێگای 
ئەنجومەنێکی شارەوانی 11 کەسییەوە دەبرێت بەرێوە. بەاڵم هیچ 
یەکێک لە ئەندامانی ئەو شورایە مەعاش و کرێیان نییە و بەڵکو 
ئەوانیش وەک کەسەکانی تر لە کێڵگە کشتوکاڵییەکانی شارەکە 
کار دەکەن، یان کاری ئەنجومەنەکەیان بەو کارە بۆ دادەنرێت. 
پێش ئەوەی مافی ئۆتۆنۆمی وەربگرن، زەوییەکان لەژێر دەستی 
کۆمەڵێک کەسی دیاریکراودا بوون، دوای خەباتێکی دوورودرێژو 
کۆبوونەوەی زۆربەی خەڵک و کرێکاران لە دەوری سەندیکای 
ئەو  کۆی  گشتی،  موڵکی  کرانە  زەوییەکان  زەوی،  کرێکارانی 

زەویانە 1200 هیکتارە.
دەیەیەکی  لە  زیاتر  زەوییەکان  دەستبەسەراگرتنی  پرۆسەی 
خایاندووە و دووبارەبوونەوەی دەستبەسەراگرتنەکان زیاتر لە 
100 جار بووە، کە هەموو جارێک لە رێگای هێزی پۆلیسەوە لێیان 

دەسێنرایەوە، تا دواجار بووە ئەمری واقیع.
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سیستمی كار و كرێ  

لەکاتێکدا کە ئیسپانیا بەرەو رووی هەژاری و بێکاری و ئەزمەی 
بەردەوامی ئابووری دەبێتەوە، مارینالدا ژیانێکی شیاوی ئینسانی 
شەش  بنەمای  لەسەر  شارەدا  لەم  کارکردن  دەگوزەرێنێت. 
سەعات و نیو کاری رۆژانە و کرێیەکی 47 یۆرۆیی رێکخراوە، 
بۆ کارگە دەبێتە هەشت سەعات، تەنانەت ئەو وەرزانەش کە 
بێکاری  دەدرێت.  بەردەوامی  بە  کرێ  ناکرێت  کشتوکاڵی  کاری 
تری  شوێنەکانی  لە  لەکاتێکدا،  کەمە.  زۆر  یان  نییە  تێدان 
ئیسپانیا رێژەی بێکاری دەگاتە 34% تا 50% ، لەم شارۆچکەیە لە 
5% تێپەڕ نابێت. . خانووەکان بە کرێیەکی مانگانەی 15 یۆرۆیی 
)کە لەدەرەوەی ئەو شارۆچکەیە کرێی یەک مانگ نزیکەی 300 
موڵکی  دەبێتە  دواتر خانووەکە  ماوەی 7 ساڵ، کە  بۆ  یۆرۆیە( 
بەاڵم  هەبێت  خانووەکەی  فرۆشتنی  مافی  ئەوەی  بێ  کەسەکە 
دەتوانێت دوای خۆی بیداتە منداڵەکانی، هەر خانوویەک بینایەکی 
100 مەتری و 100 مەتر حەوشە و سەوزایی پێکهاتووە. کرێی 
دایەنگەی منداڵ 15 یۆرۆیە بۆ مانگێک. لەم شارۆچکەیەدا رێگا 

بە بانکەکان نادرێت قەرز و سوی ئابوری بکەن.

دیموكراسی راستەوخۆ 

لەسەری  کە  گەورە  هۆڵێکی  لە  شارەوانییە،  ئەو  بڕیارەکانی 
دیموکراسی  بنەمای  لەسەر  مومکینە«  تر  »دناییەکی  نوسراوە 
راستەوخۆ و بە دەنگدانی راستەوخۆی گشتی دەبێت، سەروەتی 
گشتی لە سندوقێک بەناوی »سندوقی هاوکاری« کۆ دەکرێتەوە، 
کە لە کاروباری گشتی و گەشەپێدان و خۆشگوزەرانیدا بەکار 
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نییە  بوونی  تایبەت  خاوەندارێتییەکی  هیچ  دیارە  دەهێنرێت. 
گشتییەکان  شوێنە  و  کشتوکاڵییەکان  زەوییە  سەرجەم  و 
بە  بەرامبەر  کرێیەی  لەو  جیا  گشتیین.  موڵکی  ماڵەکان  و 
کارکردن دەدرێتە هەر کەسێک، ئەوا دەستکەوتەکانی تر، وەک 
دەستکەوتی گشتی دادەنرێت و بەگوێرەی بەرنامەیەک لەپێناوی 
چاکەی گشتی و خزمەتگوزارییە بێ بەرامبەر یان بەنرخی كەم 

بەکاردەهێنرێتەوە.

لەدەرەوەی یاسا و ئاین 

بەو  پێویستی  و  نابینرێت  پۆلیسێک  هیچ  شارۆچکەیەدا  لەو 
سااڵنە  دۆالری  هەزار   350 بوجەیەکی  ئەمە  نییە،  سیستەمە 
کێشەیەکدا  روودانی  لەکاتی  شارۆچکەکە،  بۆ  دەگێڕێتەوە 
ئەنجومەنی شارەوانییەکە سەردانی کەس و خێزانەکان دەکەن 
و بە گفتوگۆ و راگۆڕینەوە چارەسەری دەکەن. ئاشتی هاوکاری و 
کاری خۆبەخشانە بە جۆرێکە »یەک شەممەی سور« بەرێدەخەن 
رۆژەدا  ئەو  چاالکییەکانی  لە  خۆبەخشانە  خەڵک  زۆربەی  و 
پاداشتێکی  جۆرە  هیچ  چاوەروانی  ئەوەی  بێ  دەکەن  بەشداری 
کاری  رۆژانەدا  لەم  بن.  کۆمەاڵیەتی  یان  ئابووری  یان  سیاسی 
گەورەی  خواردنێکی  ئامادەکردنی  و  شارۆچکەکە  پاکردنەوەی 

بەیانیان بۆ منداڵ دەکەن. 
رێگاپێدراوە  ئایینەکان  چاالکییە  و  ئایین  بەاڵم  نییە،  قەشەی 
دیموکراسی  شارۆچکەکە  بەڕێوەبەری  سیستەمی  ئاساییە.  و 
لەسەر  بڕیار  گشتییەکاندا  کۆبوونەوە  لە  و  راستەوخۆیە 

بابەتەکانی تایبەت بە خۆیان دەدەن.

كوژاندنەوەی تەلەفزیۆن
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هەیە،  ناوخۆیی  تەلەفزیۆنی  شەبەکەیەکی  شارۆچکەیەدا  لەو 
درۆکانی  پروپاگەندەو  ئەو  دژی  چاالکییەکانی  لە  بەشێک  کە 
دامەزراوە ئابوورییە گەورەکانە. شەممانە سەرۆكی شارەوانی 
ئەو شارە لە رێگای تەلەفزیۆنە ناوخۆییەکەوە وەاڵمی پرسیاری 
تەلەفزیۆنە  تۆرە  بینای  دیواری  لەبەرامبەر  دەداتەوە.  هاواڵتیان 
ناوخۆییەکە ئەم شیعارەیان نوسیوە » تەلەفزیۆن بکوژێنەوە و 
مێشکت دابگیرسێنە«. ئەم تێرمە فكریە بۆ كوردستان هەمان 
ئامانجمان پێدەدات، چونكە ئەوەی كە میدیا بەناو بۆ هۆشیاری و 
ئازادی رادەربڕین دەیكات، بەڕوویەكدا سپیكردنەوەی موبالەغەی 
دیكەدا  بەڕوویەكی  سیاسەتوانەكانە،  و  سیاسەت  زمانی 
نەهێشتنی  بۆ  تێكشكاوی جەماوەرییە  فەزایەكی  دروستكردنی 
ئیرادە و بەشێت كردنی خەڵك، مەبەست لە شێت كردن ئەوەیە 
لەبیر  ژیانیان  و  بكەن  قسە  یەك  وەكو  هەمویان  خەڵك  كە 
بچێتەوە و خەریكە ئەو فەزا سیاسیە بن كە هیچ پەیوەندی بەو 
ئامانجە سیاسیەوە نییە كە هاوكێشەكە گەرەكیەتی، بەمانایەكی 
دیكە گواستنەوەی ژیان بۆ بارێكی تر كە پێچەوانەوەی ویستی 
گشتییە، لەو ماكینەیەوە بەرهەمدەهێنرێتەوە كە میدیایە. بۆیە 
ئەوەی كە نمونەی شارێكی بێ  میدیامان پێشنیار كرد، مەبەست 
لە گێل كردنی خەڵك نییە، بەڵكو دوورخستنەوەی خەڵكە لەو 
فەزا ناجێگرەی كە میدیا و تۆڕە میدیاییەكان خوڵقاندوویانە و 

لە بنچەشەدا سیاسەت ئاراستەی دەكات.  

پاراستنی ئابوری 

ئابووری  ئەزمەی  ناو  دا کەوتە  لە ساڵی 2008  ئیسپانیا  کاتێک 
هیچ  شارە  ئەو  ئەوروپا،  یەکێتی  واڵتانی  سەرتاپاگیری 
بەهەمان  ژیان  و  وەرنەگرت  ئەزمەیەی  ئەو  کاریگەرییەکی 
شێوەی خۆی دەچو بەڕێوە و دوور بوو لە ئەزمەکە. سەرکەوتنی 
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ئەم نمونەیە هانی هاواڵتیانی شارۆچکەیەکی والیەتی کوردویای 
ئۆتۆنۆمی  مافی  بەدەستهێنانی  بۆ  هاوشێوە  بزووتنەوەیەکی  دا 
بەڕێبخەن و شارۆچکەکەیان لەسەر ئەو بەدیلە رێکبخەنەوە، 
لێکرا.  رێگری  بزووتنەوەیە  ئەو  پۆلیسەوە  لەالیەن  بەاڵم 
لە  دووربوونی  و  ئابووری  سەرکەوتنی  گشتی  بەشێوەیەکی 
جێی  ببێتە  شارە  ئەو  کە  وایکردووە،  ئابوورییەکان  ئەزمە 

سەرنج و گرنگی پێبدرێت. 
بەڕێوەبەری کارگێڕی شورای ئەو شارە ناوی »سانچز گوردیلو«ە، 
بە  ئەو  دەناسێنێت،  لیبرال  کۆمۆنیستێکی  وەک  خۆی  کەسێکە 
ئابووری  ئەزمەکانی  سەرچاوەی  کە  رایدەگەیەنێت  ئاشکرا 
ئەوروپا سیستەمی سەرمایەدارییە. گوردیلو ئەندامی ئەنجومەنی 
سەیارەی  خاوەنی  ئێستا  تا  ئیسپانیایە،  ئەندەلوسی  ویالیەتی 
تایبەتی خۆی نییە و بە پاس هاتوچۆ دەکات، خۆ ئەگەر کاتێک 
بیەوێت سەفەر بکات، لەسەر شەقامەکان کەمێک دەنگی بەرز 
بگەیەنێتە  و  بکات  هاوکاریم  ئەتوانێت  کێ  دەڵێت  و  دەکاتەوە 
خۆی  هاتوچۆی  کێشەی  شێوەیە  بەم  و  شەمەندەر  وێستگەی 

چارەسەر دەکات.
سەرۆکی شارەوانی » مانوئل سانچز گوردیو« پیاوێک لە سیمایەکی 
تێکەاڵوی مارکس و کاسترۆ، بە جامانەیەکی فەلەستینی لەمل 
و بە رۆحێکی گیڤارانە، دەردەکەوێت، بەاڵم ئەمە تەنیا رووی 
دەرەوە و رواڵەتی ئەو نییە، ئەو بەراستی کەسێکە لە ناخیشەوە 
وایە. هەندێک جاریش رۆژنامەکان بە رۆبین هود ناوی دەبەن، 
مەخزنەکانی  و  سۆپەرمارکێت  پەالماری  جار  چەندان  چونکە 

داوە و دابەشی کردووە بەسەر خەڵکی هەژاردا.
لە راستیدا ئەم کارە هەروا بە ئاسانییه، ئەگەر یەکگرتوویی و 
هەموو  ئەو  بەرامبەر  نەیاندەتوانی  نەبوایە  ناوخۆیی  هاوپشتی 
بەردەوامیش  رابگرن،  خۆیان  سەریان  کراوەتە  هێرشانەی 
بەتۆمەتی »دەستبەسەراگرتنی موڵکی خەڵک« دادگا بانگیان دەکات 
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و دەگیرێن، بەاڵم گرتنی گوردیو ئاسان نییە چونکە نوێنەرایەتی 
تر  پەرلەمانێکی  ئەندام  هەر  وەک  دەکات  ناوچەکە  پەرلەمانی 
دادگا  بانگکردنەکانی  وەاڵمی  هۆیەوە  بەم  و  هەیە  حەسانەی 

ناداتەوە، دوو جاریش هەوڵی تیرۆرکردن دراوه
وانەیەك  وەكو  كورد  دەتوانرا  نەتەوەییە  سیاسیە  دیمەنە  ئەم 
كەلكی لیوەر بگرێت، بەاڵم نە جورئەتی ئەوەی كردووە السایی 
كردووە  باشی  گەمەیەكی  نە  بكاتەوە،  نەتەوەكان  مێژووی 
لەپیناو دروستكردنی دەوڵەتێكی نمونەیی تاكو ببێتە دیفاكتۆیەكی 

سیاسی و دانی پێدابنرێ . 

بەڵێننامە و رێكەوتنە نێو دەوڵەتیەكان
 

رێكەوتنی سایكس بیكۆ 
ئەم رێكەوتنە لەكاتی جەنگی جهانی یەكەم 1916 بوو لەنێوان 
شەریف لە حیجاز و هنری مكهون نوێنەری بەریتانی لەمیسر، 
هەردوو نوێنەری ئینگلیز مارك سایكس و جۆرج بیكۆی فەرانسی 
عێراقیان  و  سوریا  دابەشكردنی  و  كرد  ئیمزا  رێكەوتنەكەیان 
كرد بە پرنسیپێكی یاسایی نێوانیان كە بەناودارترین رێكەوتنی 
سەدەی 20 دانراوە، ئەم رێكەوتنە لەچەند بەندێك پێكهاتووە، 
لەراستیدا تائێستا ئەوە باوو بووە كە كارەكە تەنها دابەشكردنی 
سوریا و عێڕاق بووە بەسەر فەرانسە و بەریتانیا، بەڵكو بەپێی 
بنەماكانی سیستمی ناوبراو بەشی دووەمی كپكردنەوەی هێزی 
بەرانگاری كردنی داگیركەران بوو لە كوردستان و لەوالشەوە 
و  دەكرد  مامەڵەیان  كورد  الشەی  لەسەر  توركەكان  و  عێڕاق 
كوردیش نەیتوانی لەوكاتەدا وەكو كوێت كەڵك لەو رێكەوتنانە 

و ملمالنێكان وەربگرێت. 

بڕیارەكانی سان ریمۆن
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ئیتاڵی كەدەكەوێتە كەنداوی خوارووی  لەشوێنێكی گەشتیاری 
سان ریمۆن، رۆژی 1920/4/25 نوێنەری ئەنجومەنی هاوپەیمانە 
سەركەوتووەكانی جەنگی یەكەم كۆبوونەوەیەكیان  لە ئیتاڵیا 
ئەنجامدا و چەند بڕیارێكیان دەركرد و لە كۆتایی نیسانی ئەو 

ساڵەدا جێبەجێكرا. 
1: دانانی خاكی عەرەبی ئەوانەی كەدەكەونە نێوان دەریای سوور 

و كەنداو بكەونە ژێر دەسەاڵتی خۆیانەوە. 
بوون  دواجار  كە  بەش  سێ   بۆ  سوریا  واڵتی  دابەشكردنی   :2

بەدەوڵەت، ئەوانیش 
)فەڵەستین و لوبنان( ئەویش كەمایەوە وەكو سوریا بمێنێتەوە 
و  دەوڵەتە  ئەو  سەر  خرایە  رۆژئاواش  كوردستانی  و 
دانیشتوانەكەشی نەك هەر سەركوت كرا، بگرە تا كۆتایی ساڵی 

2017 شوناسیان نەبووە. 
پێكهاتەكەی  كە  3: عێراق وەكو خۆی  لەڕووی جوگرافی و 

بەزۆر پێكەوە لكێنراوە بمێنێتەوە. 
4: سوریا و لوبنان بكەوێتە ژێر دەسەاڵتی فەرانسە. 

5: عێراق و فەڵەستین بكەونە ژێر دەسەاڵتی بەریتانیا. 
6: ئەوەی كە پەیوەندی بەفەڵەستینەوە هەیە بەپێی بڕیارەكانی 
بەڵێنی بلفۆر مامەڵەی لەگەڵدا دەكرێت كەلە 5/ 5/ 1920 بڕیاری 

لەسەر دەدرێت. 

بەڵێنی بلفۆر
ئینگلتەرای ئەوكاتانەی كە لەعەرەبكان دەدا، كە لەگەڵ ئیسرائیل 
هەمانهەنگیان هەیە، بۆیە رۆژی 1917/2،11 بەڵێن درا كە لەالیەن 
لۆرد )ئەرسەر بلفۆر( وەزیری دەرەوەی بەریتانیا چەند نامەیەك 
پیاوانی  لەگەورە  یەكێك  كە  بكرێ   رۆچێڵ(  )بارود  ئاراستەی 

یەهود بوو، ئەمەش دەقی نامەكەیە.
دامەزراندنی  تەماشای  سۆزەوە  بەچاوێكی  بەریتانیا  حكومەتی 
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دەوڵەتێكی ئیسرائیلی دەكات بۆ جولەكەكان، بۆ ئەم مەبەستەش 
و  مەدەنی  مافە  ئەو  چاوگرتنی  بەلەبەر  دەكات،  بۆ  كاری 
ئاینیانەی كە هەیانە، وەكو چۆن تایفەكانی تری دەرەوەی یەهود 
یەهودیانەی واڵتانی  ئەو  ئەوانیش وەكو  لە فەڵەستین هەیانە، 
تر بۆیان هەیە مافی سیاسی خۆیان هەبێ ، ئەمانە بەشێك بوون 
لەو پەیماننامەیەی لەالیەن دەوڵەتانی وەكو ئیتاڵیا و فەرانسە و 
بەریتانیا لەدوای جەنگی جهانی یەكەمەوە بڕیاریان لەسەرداوە، 
گەورەی  سەرمایەیەكی  خاوەن  كە  عەرەبی  واڵتانی  بەتایبەتی 
نەوت و ئاو بوونە، بۆیە پارچە دەكرێن و دەكەونە ژێر دەسەاڵتی 
هەریەك لەو واڵتانەوە كە دەوڵەتی نەتەوەیی بوون، لەحاڵێكدا 
كردووە  ئەوەیان  بانگەشەی  جار  یەكەمین  بۆ  خۆیان  رۆژئاوا 
كە دەبێ  هەر نەتەوەیەك خاوەنی مافی درووستكردنی قەوارە 
قەوارەیان  و  ماف  دەوڵەتیشەوە  نێو  ولەالیەن  بن  دەوڵەت  و 

پارێزراو بێت. 
كەسێك  هەموو  كە  هەیە  نەتەوەییانەش  دەوڵەتە  ئەو 
هاواڵتیەكانیان قایلن بەوەی دەوڵەت موڵكی خۆیانە، بۆیە دەیكەن 
بەماڵی سەرەكی بۆ شوناس و دڵسۆزی سیاسی خۆیان، ئەم حاڵەتە 
فەرانسە  و  یەكگرتووەكان  واڵیەتە  لە  یەك  لەهەر  بەروونی 
دەبینرێت، بەاڵم لەو ناوچانەدا دەبینرێت كە خەڵكەكەی هێندەی 
خۆیان بەسكۆتلەندی دادەنێن، هێندە خۆیان بە بەریتانی لەقەڵەم 
نادەن، یاخود خۆیان بە )كیوبی( دەزانن، بەو پێیەی كە بەپێی 
دەستووی كۆنی بەریتانی سكۆتلەندیەكان بۆیان هەیە جیاببنەوە 
لە بەریتانیا، نەوەك بەكەنەدی لەپەنای ئەم حاڵەتەشدا جالیەی 
پەناهەندەی هەندێك لەهەندەران هەن، بەاڵم سۆزیان هەر بۆ 

دەوڵەتەكەیان هەیە و بەدڵسۆزییەوە كاری بۆ دەكەن. 
ئەم رێكەوتنە بۆ بەریتانیا ئامانجەكە ئەوە نەبوو ئەو واڵتانە 
كۆنتڕۆڵ بكات، بەڵكوزیاتر مەبەستەكە ئەوەبوو كە ئابورییەكەی 
بخاتە خزمەت خۆیەوە، چونكە ئەركێكی زۆر قورس كەوتبووە 
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سەرشانی دانیشتوانی واڵتەكەی خۆی، هەر ئەم ئامانجەش بوو 
كە رزگاربوونی هاواڵتییەكانی بوو لە قەیرانی دارایی، لەالیەكی 
تریشەوە بەریتانیەكان رەخنەیەكی توندیان لە دەوڵەت دەگرت 
و  هێزە  ئەو  لەجەنگدایە، سوپاكەش  هەمیشە  كە سوپاكەیان 
توانایەی نەمابوو تاكو هیچ گرفتێكیان نەیاتە رێگە وەكو ئەوەی 
وەكو  دەیانكرد  شۆڕشگێڕەكان  عەرەبە  و  كوردەكان  لەالیەن 

بەرهەڵستكارێك دژی داگیركەری بەریتانیا. 
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چاپتەری دووهەم

سیستمی خۆ حوكمڕانی كورد 
وەكو ئەزموونێكی نموونەیی 

 
پێشتر ئاماژەمان بە تیۆرە سیاسیەكاندا، هەروەها بە شێوەیەك 
دیاردە سیاسیەكان  باسمان لەوەش كرد كە هەمو  لە شێوەكان 
مۆنتیسكۆ و  لۆك و  دەگاتە جۆن  تا  ئەرەستۆوە وەربگرین،  لە 
و  ماركس  و  رۆسۆ  جاك  جان  و  ماكیاڤیللی  و  هیگڵ  و  كانت 
هتد. پێناسەی تایبەتیان هەم بۆ خودی سیاسەت  وەكو زانستێك 
كردووە، هەم پێناسەی تایبەتیان بۆ و رژێمەكان كردووە وەك 
بۆ  پێناسەی جیاوازیان  بڵێم  باشتر  فیقهی سیاسی،  و  مەزهەب 
كردووە،  بەڕێوەبردن  خۆ  و  دەوڵەت  حوكمڕانی  و  دەسەاڵت 
بێ   لۆژیكیانەی  كارییەكی  گەاڵڵە  سیاسی  دیاردەی  هەڵبەت 
بوون  پابەند  بۆ  پێوەرێكە  نییە، بەقەد ئەوەی كۆمەڵە  ئەنجام 
بە بەها ئەخالقیەكان، ئەو بەهایانەی كە لەیۆنان دواتریش لە 
شارستانیەتی رۆژهەاڵتەوە سەرچاوەیان گرتووە، ئەم هەڵقانەش 
دواتر شارستانیەتی رۆمای بەسەردەمی رێنیسانسەوە گرێداوە، 
تاكو گەیشتۆتە رژێمی تۆتالیتاری كڵێسایی مەسیحی و دوابەدوای 
كە  دەرهاویشتانەی  ئەو  دواتریش  ئیسالمی،  خەالفەتی  ئەویش 
لەژێر عینوانی سیستمگەلێكی وەكو پادشاهی و كۆماری و لیبراڵی 
رژێمی  وەكو  هەمویان  هتد،  و  دیموكراسی  و  سۆسیالیستی  و 

سیاسی گەشەیان كردووە. 
تیۆریستینە  بایەخی  جێگەی  بۆتە  كە  هەواڵنەی  لەو  بەشێك 
یان رژێمی سیاسی،  دیاردەی سیاسی  بە  سیاسیەكان، سەبارەت 
بە پلەی یەكەم مەسەلەی سەقامگیری كۆمەڵگەكان و ئایدیای 
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سەپێنراو بووە بەسەر خەڵكەوە، لەسەرەتای سەدەی 17 گەڕان 
زەبر  تێیدا  كە  جێگیر  سیاسی  رژێمێكی  ئارای  هێنانە  بەدوای 
حوكمڕانی  خۆ  و  نموونەیی  دەوڵەتی  یان  نەمێنێت،  زەنگ  و 
رژێمەكان  النیكەم  یان  رەخنە،  لە  شكۆ  و  شەرم  بێ   خراپی 
كە  بوو  گرینگ  مەسەلەیەكی  وەربگرن،  تەواو  پێناسەیەكی 
كردبوو،  سەرقاڵ  ئەوكاتی  هزرمەندانی  و  فەیلەسوفەكان 
لە  كردن  كۆنتڕۆڵ  و  دیسپلین  هەواڵنەش  ئەو  بەدوای  دوا 
بوو،  بوارە  ئەم  بیرمەندانی  تری  موناقەشەیەكی  حوكمڕانیدا، 
چونكە هیچ كۆمەڵگەیەك بەبێ  دیسپلین كردنی دامەزراوەكانی 
ناتوانێ  لە ئیدارەكردنی خەڵكدا مۆفەق بێت، ئەمە لە كاتێكدا 
دیاردە سیاسیەكان هەمە چەشنەن و لەشوێنێكەوە بۆ شوێنێك 

لە كولتوورێكەوە بۆ كولتوورێك جیاوازیان هەیە. 
بۆچوونی  ناسیونالیزمەوە  بارەی  لە  سیاسی  بیرمەندی  زۆر 
بەردەست،  خستۆتە  جیاوازیان  پێشنیازی  و  هەیە  جیاوازیان 
)كلۆد برنارد( تیۆریستێكی سیاسیە و پێی وایە )هەر دیاردەیەكی 
سیاسی لەژێر تاقیكردنەوەدا بوو دەبێتە تیۆر، هەر دیاردەیەكی 
تر كە چووە نێو لۆژیكەوە دەبێتە رژێمی سیاسی(، ئەم بۆچوونە 
لەوێوە سەرچاوەی گرتووە كەهەر دیاردەیەكی سیاسی لە سیاقێكی 
مێژووییدا دەناسرێت، رژێمی خێڵەكی جگە لە پاراستنی بنەماڵە 
و دەوروپشتی خۆی، جگە لە جیاوازی چینایەتی هیچ مەهامێكی 
تری نەبووە، »هیچ نەتەوەیەك بنكەیەكی سروشتی ئیتنی نییە، 
بەاڵم لەگەڵ بەنەتەوەیی كردنی پێكهاتە كۆمەاڵیەتیەكاندا، ئەو 
بە  لەنێوانیاندا  پێكهاتەكانەوە،  ناو  دەكەونە  كە  دانیشتوانانەی 
ئاشكرا كەوتنە ژێر ركێفی ئەوانەوە، شێوازی ئیتنیان وەردەگرت 
بە شێوەیەك كە خۆیان لە رابردوو و ئایندەدا نواند كە گوایە 
ناسنامەی  كردە  خۆیان  و  پێكدێنن  سرووشتی  كۆمەڵگەیەكی 
لەسەرووی  كە  ئەوتۆ  بەرژەوەندی  و  كولتوور  و  بنەچەدار 

تاكەكان بارودۆخە كۆمەاڵیەتیەكانەوە بوو«.)109(.  
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گەڕانە  ئەو  نەتەوە  بۆ  ناسیونالیزم  تیگەیشتنی  لە  بەشێك 
و  خوێنەوار  و  نەتەوە  كە  ئامێزەیە  رەچەڵەك  و  میژووییە 

مشوورخۆرەكانی بۆ ئاسەواری خۆی دەگەڕێت، 
پێدەڵێ   مانایەمان  ئەو  كوردی  ناسیۆنالیزم  مەسەلەی  لێرەوە 
تاكو رژێمێكی سیاسی  كە نەتەوەكان لە بنچینەدا خۆیان نین 
بونیان  دامەزراوەیەدا  ئەو  سێبەری  لەژێر  و  هەبێت  خۆیان 
كە  وەختێكدایە  لەسەر  درووستبوونیان  كەواتە  هەبێت، 
تایبەتیان  ناسنامەی  ناتوانن  دەوڵەتی نەتەوەیی مۆدی نەماوە و 
هەبێت،  چ جای حوكمڕانییەكی گەندەڵ و ناعادیل، هەروەك لە 
نەتەوە  لەژێر ركێفی  تاكو  باسمان كرد،  پێشوودا  چاپتەرەكانی 
سەر دەستەكانی تر دەربچن و ببنە كۆمەڵگەیەكی سروشتی و 
رەعیەتی خۆیان بەدەستی خۆیان بێت، نەك كۆیلەی نەتەوەیەكی 
تربن و خەڵكیش كۆیلەی ئەوان بێت، هەر بۆیە لەسەر وەختی 
پێناو  لە  تەنها  نەتەوەكان  و  هەبووە  تایبەتی  لۆژیكی  خۆیدا 
خۆیاندا رەعیەتی خەڵكیان دەكرد، بۆ نموونە رژێمی كۆیلەیەتی 
بوو،  دەست  ژێر  و  سەردەست  ئینسانی  دابەشكردنی  رژێمی 
كۆیلەدارێكەوە  لە  ئینسانی  فرۆشتنی  و  كڕین  بازاڕی  تادەگاتە 
رژێمی  تر،  دەوڵەتێكی  بۆ  دەوڵەتێكەوە  لە  و  كۆیلەداریك  بۆ 
هیچ  و  بوو  سیاسی  رژێمی  قۆناغەكانی  لە  یەكێك  دەرەبەگی 
دیاردەیەكی تری لەگەڵ خۆیدا بەرهەم نەهێنا، یەعنی هیچكام 
هەرچی  نەدەبەست،  دەوڵەتی  بەدەزگای  پشتیان  رژێمانە  لەو 
رژێمی سەرمایەداریە لەگەڵ خۆیدا ستایلی جیاوازی لە هەناوی 
خۆیدا هەڵگرتووە و ئێستا لە خۆ نوێكردنەوەدایە، هەر لەوەی 
فاشیزم  و  شۆڤێنیەت  تادەگاتە  بگرە  مۆدێرنە  و  دیموكراسیەت 
و راسیزم و نازیزم و دیكتاتۆریەت و دواتریش دیموكراسیەتی 

هاوچەرخ بە هەموو جۆرە كانییەوە. 
رۆژهەاڵتناسی رۆژئاوایی مینۆڕسكی دەڵێت » دوور نییە قەومی 
كورد لەوەختی خۆیدا لەرۆژهەاڵتی  ئێرانەوە هاتبێتە رۆژئاوایی 
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و لەو شوێنەدا نیشتەجێبووبن خۆشی قەومێكی لێبوبێت وەكو 
هەر  بەیەك،  بوون  و  تێكەاڵوبوون  ئەمانەدا  لەگەڵ  )كارود( 
مینۆڕسكی لەزمانی لە رۆژهەاڵتناس )تورودانگین( دەیگێڕێتەوە 
لەوح  پارچە  بەدوو  لە گۆڤارەكاندا چاوی  لەهەندێ   گوایە  كە 
كەوتووە وێنەیان لەسەر بووە و ومێژوویان دەگەڕێتەوە بۆ دوو 
هەزار ساڵ پێش میالد، گوایە واپیشان دەدەن كە لەواڵتی باشوردا 
واڵتێك هەیە پێی دەڵێن ) كار _ داكا( ئەمەش واپیشان دەدا كە 
قەومی كورد لەو شوێنە بوونە، هەروەها دەڵێت )لەگێڕانەوەی 
عەرەب و ئەرمەندا وا دەردەكەوێ  كە زەوی و زاری واڵتی كارود 
بەتەواوی  ئێمە  بۆ  كوردئین   واڵتی  بووە سنووری  تەنگ  زۆر 
دەوروبەری  لە  هەبوون  شار  سەد  هەیە  ئەوەندە  دەرناكەوێ ، 
پنیكا(  ستالكا.  )ساریز.  وەكو  بناسین  ئەوانی  دەتوانین  دیجلە، 
وا  )سترابو(  ناس  رۆژهەاڵتی  باسەكەی  لە  ئێستایە  كەفنێكی 
دەردەكەوێ  كە وشەی )كوردوا( سەردەمێك بەو كێوانە دەگوترا 
كە لەنێوان دیاربەكر و موش دان«.)110(. بەوپێیەی كە هەموو 
و  زمان  و  كورد  سەرچاوەی  بەدوای  گەڕان  بۆ  سەرچاوەكان 
كولتوورەكەی و شوێنەوارەكەی لەم ناوچەیە، لەالیەن ئەوانی 
بەدوای  و  نەناسیوە  خۆی  كورد  بووە،  كوردەوە  غەیرە  دیكەی 
نیمچە  ئەو  رۆژهەاڵتناسەكان  بۆیە  نەبووە،  عەوداڵ  خۆیدا 
مێژووەیان بۆ نووسیوەتەوە و رەگ و ریشەیان بۆ نووسیوتەوە، 
پێ  بۆ  نەتەوەیەك  ببێتە  نەیتوانیوە  نەتەوەكە  هەر  نەك  بۆیە 
دانانی مۆركی نەتەوەیی،  لەنێو خاكی خۆی و  قایمكردنی خۆی 
بەرگری  و  نەبووە  ناسیونالیست  كە  بێت  ئەمە  هەر  رەنگە 
كردنی لەقەوارەی نەتەوەیی وەكو نەتەوە الوازتر بووە لەوەی 
پێداگیری بكات لەسەر ئەوەی ببێتە دەوڵەتێك وەكو سەنتەرێكی 
نەتەوەیی، وەختێك نەتەوەیەك خۆی نەیتوانیبێ  مێژوو وبوونی 
خۆی بنووسێتەوە، چۆن دەتوانێ  لە سەدەی بیست و یەكدا بە 

عادیالنە خۆی بەڕێوەببات. 
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قسەی زۆر هەیە كە گوتییەكان بنەچەی ئەم نەتەوەیە بن كە 
ناوی كوردە، چونكە هەم لەرووی جوگرافیاوە و هەم لە رووی 
دەستوور و داب و نەریتەوە یەكسان بەیەك، ئەمین زەكی بەگ 
زور سوورە لەسەر ئەم ساغ كردنەوەیە و دەنوسێ  » لەمەوا 
دەردەكەوێ  كە ناوچەی یاخی بوونی هۆزی گوتێ  لە ئاراراتەوە 
تا شاخی گورعابدین درێژەی هەبووە، بەپێی ئەم بەڵگەنامەیە و 
گێڕانەوەی توكولتی اینوتا بە شێوەیەكی گشتی هەرێمی زاگرۆس 
ماالمیر  كتێبەكەی   بەڵگەنامەكە  بووە  گوتی  نیشتیمانی هۆزی 
بەختیاری كە پێشتر ئاماژەی بۆ كراوە دەیسەلمێنێ  كە ناوچەی 
نێوبرا واتە نەزانیش تیرەی گوتی نیشتەجێ  بووە، ئەم ناوچەیە 
دەسەاڵتی  لەژێر  كۆنەكان  نوسراوە  و  بەڵگەنامە  بەپێی  كە 
دانیشتوانەكانیان  هەموو  ئەمڕۆكەش  بووە،  گوتییەكاندا 
كوردن«)111(.  مانەوەی خەڵك یان بەشەرییەت لە ناوچەیەك 
و  خۆی  ناوچەكەی  لە  عەرەب  و  سیخ  و  هینییەكان  وەكو 
ئاسیەوییەكان لەو ناوچەیەی كە پێی دەڵێن ئاسیای ناوەڕاست 
و هیندییە سورییەكان لە ئامریكا و قەرەج لە رۆمانیا و پۆڵۆنیا 
هەر  كە  ئەوەیە  سەلمێنەری  هتد  و  ئیسپانیا  و  فەرانسە  و 
نەتەوەیەك بەپێی خاك و نیشتیمان دەتوانێ  بیسەلمێنێت شوێنی 

خۆیەتی یان رەچەڵەكی سەر بەو شوێنەیە. 
)میجەرسۆن( یش یەكێكی ترە لە رۆژهەاڵتناسەكانی سەرەتای 
رەچەڵەكی  بەدوای  و  كوردستان  هاملتۆتە  گە  بیست  سەدەی 
بە سەردەمی  دەڵێ  » ئەگەر چاوێك  بووە و  كوردەوە سەرقاڵ 
گوتییەكانی نێوان سەدەی پازدە و دوازدەی پێش زاینی دا بگێڕین، 
سەیردەكەین كە ئەم نایریانە كە پێش میدی یەكان بوونە، لە 
كوردستاندا  ژیانێكی خۆشیان هەبووە و ترسیان خستۆتە دڵی 
دراوسێكانیانەوە، هەر ئەم قەومەیە كە پاشان ناوی گۆڕاوە و 
گوتییەكان  لە  نایرییەكان  چونكە  راستیدا  لە  كورد،  بە  بووە 
بوونە، گۆتسییەكانی ئەم ناوچەیەش كە پاشان بوونە بە كورتی 
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پاش لەبەین چوونی دەسەاڵتی نایرییەكان، ئەم تایەفەیە بەناوی 
خۆیانەوە بە كورتی ماونەتەوە، بیگومان چەشنی كرمانج كەڵهوڕ 
ز.  پ   1150 سااڵنی  لە  پاراستووە  خۆیان  قەبیلەی  ناوی  لوڕ  و 
تایەفی موشكی دەسەاڵتیان پەیدا كردووە و ناوچەی كوردستانی 
باكورییان خستۆتە ژێر ركێفی خۆیانەوە«.)112(. بەپێی قسەی 
لەو  و  میدیەكانە  كور  رەچەڵەكی  بێت  رۆژهەاڵتناسەكان 
تایەفە و قەبیالنە پێكهاتوون كە پێشتر دەسەاڵتی ناوچەیەكی 
كوردستانیان بەدەستەوە بووە؟، بۆیە گوتوویانە مەترسی بوونە 
هیچیش  ئەگەر  هەمیشە  كورد  واتە  دراوسێكانیانەوە  بۆ سەر 
یان  دوژمنەكانی  سەر  بۆ  بووە  مەترسی  خۆی  بۆ  نەبووبێت 
نەیارەكانی كە نەتەوەی دەوروپشتی خۆی بوونە، هەروەك چۆن 
لەدوای چارەكە سەدەی بیست و یەكهێشتا مەترسیی و پرسیارە 

بۆ هەموودونیا.  
سەرەتای دەستپێكی تیۆر بۆ خوڵقاندنی بیرۆكەی ناسیۆنالیزم و 
رزگاركرنی نەتەوەی كورد و دەستەبەركردنی دەوڵەتی نەتەوەیی 
كە خەونی زیاتر لە 50 ملیۆن ئینسانە، ئەوەی كە دەڵێت )كاتێك 
نەتەوەیی(  دەوڵەتێكی  خاوەن  ببێتە  كە  دەبێت،  رزگار  كورد 
لەنێوخۆدا مەحاڵە و  ئەم یەكدەستییە هەم  دەبینین  بەاڵم كە 
هەم لەئاستی دەرەوە رێگری بۆ دروستدەكەن و كوردیش بۆخۆی 
بۆچی  كە  تێدەگەین  دەكەن،  ئەجێندایە  ئەو  بۆ  زەمینەسازی 
وەلی.  عباس  د.  بۆچوونی  بەپێی  هەروابووە،  لەرابردووشدا 
ئارگومێنتی  سەربەخۆ  دەوڵەتێكی  بۆ  ناتوانێت  خانی  گوتاری 
ناسیۆنالیستی هەبێت، جیا لەمەش وەكو هەموو دیسكۆڕسەكانی 
واتە  دەكات،  گریمانە  بە  ئیمكان  هەلومەرجی  كۆمەڵێك  دیكە 
بۆئەوەی هەبێت كۆمەڵێك هەلومەرجی سیاسی و كولتووری و 
كۆمەاڵیەتی و ئابوری پێویستە« )113(.. بەاڵم وەختێك بەدوای 
كە  خانی  زینی  و  مەم  تێكستی  لەنێو  دەگەڕێین  ئارگومێنتدا 
تێكستێكی مۆدێرنە، ئەوەندە لەنێو خودی تێكستە نەگەڕاوین 
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كە ئەوەندەی لەدەرەوەی تێكستەكە گەڕاوین. بەدەلیلی ئەوەی 
سیاسەت  لەگەڵ  ناڕاستەخۆی  پەیوەندییەكی  تێكستە  ئەم  كە 
خانی  نەكراوە  پرسیار  ئەوەی  یان  هەیە،  كوردیدا  كولتووری 
ئەم  بكرێت  لەوە  پرسیار  نەتوانراوە  گرینگە،  ئەوەندە  بۆچی 
تێكستە لەڕووی سیاسیەوە بۆ نەتەوەی كورد ئەمەندە گرینگە، 
ئەمانە بەرلەوەی كەمتەرخەمی دەسەاڵتی سیاسی كوردی بن و 
كەمتەرخەمی  پێبكەن،  كاری  یەكگرتوو  سیاسی  گوتاری  وەكو 
شیكردنەوەیەكی  نەیتوانیو  كە  كوردیشە  ئەدیبی  و  رۆشنبیر 
تەواو ئارگومێنتی بكات بۆ ئەو تێكستە و وەكو گوتارێك تەماشای 

بكات.               
وەكو  شاعیرم  خانی  و  پێكرد  دەستم  پێشەكییە  بەم  بۆیە 
هەروەها  وەرگرتووە،  كوردی  ناسیۆنالیزمی  سەرمەشقی 
نەتوانراوە كەڵك  تائێستا  بەهەند وەرگرتووە كە  تێكستەكەیم 
لەو تێكستە وەربگیرێت بۆ دروستكردنی گوتاری ناسیۆنالیستی 
وەكو چۆن  نەبوایە  هیچ  دەكرێتەوە،  لەسەر  زۆر جەختی  كە 
ئاڵمانەكان كەڵكیان لە هێردەر و فیختە وەرگرتووە، هەروەها 
كەڵكیان لە بسمارك وەرگرتووە بۆ یەكخستنی نەتەوەی ئاڵمان، 
هەلومەرجەی  لەم  كورد  ئێستا  بكردبا،  ئەمەی  كورد  ئاوهاش 
دروستكردنی  بەندی  لەسەرو  و  قەوارەیە  نیمچە  خاوەن  كە 
دەوڵەتە، وەكو سەردەمی ئیماراتەكان مامەڵە لەگەڵ قەزیەكەی 

دەكات. 
بۆیە لێرەدا چەمكی رژێمی كوردی وەكو دەستەواژە بەكاردەهێنم، 
رژێمی  لەسەردەی  كە  دەریبهێنم  كۆنە  پێناسە  لەو  بۆئەوەی 
لەراستیدا  بەكاریدەهێنا،  ناحەز  چەمكێكی  وەكو  كورد  بەعس 
بەمانای  یان  سیاسیە،  دەسەاڵتی  و  سیستم  مانای  چەمكەكە 
شێوازی دەسەاڵتی سیاسیە لەسەربانی كۆمەڵگە، یەعنی رژێمێك 
كە لەدەستوور و دەوڵەت دەزگا هەمەچەشنەكان پێكدێت، ئەم 
دەستەواوژەیە چ جیاوازیەكی لەگەڵ سیستمدا نییە، هەرئەوەی  
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كەزاراوەكە لەعەربیدا )نڤام(ە لە ئینگیلیزشدا )Regime( یان  
sysetm یان )Instution  بەكارهاتووە هەریەك لەم زاراوانە، 
دەسەاڵتە  ئەو  سابا  بەكاربهێنرێت،  دەسەاڵتێك  هەر  بۆ  دەشێ  
چۆن و لەهەر شوێنێك فەرمانڕەوایەتی بكات، ئەگەرچی تائێستا 
تەنها  و  نییە  جێگیری  سیستمێكی  هیچ  كوردی  دەسەاڵتدارێتی 
بەناوی دیموكراسیەتەوە سیاسەت و هەرێمایەتی دەكات، بۆیە 
پێناسە ناكرێت، لەگەڵ ئەوەشدا جگە لەوەی خاوەن مێژوویەكی 
سیاسی و شۆڕشی نەتەوەییە، كەچی لەساتەوەختێكدا هاتۆتە 
ئاراوە وەكو قارچك هەڵتۆقیوە نەك تەنها بەرامبەر عەرەب و 
كوردستانیش  لەسەراسەری  بەڵكو  سەپاندووە،  تورك  و  فارس 
بەگشتی كە چەند نەتەوەیەكی تر هەن لەگەڵیدا دەژین و خۆی 
سەپاندووە، هەر لەهەمان كاتدا لەگەڵ رژێمەكانی دەوروپشتی 
وەكو رژێمی عەرەب و تورك و فارسی هەن. مامەڵەشیان لەتەكدا 
دەكات، لەحاڵێكدا ئەو رژێمانە پێناسەی تایبەتیان بۆ دەكرێت و 
و  كەمالیست  بە  توركەكان  و  ئیسالمی  كۆماری  بە  ئێران  كە 
عەرەبەكانیش بە شۆڤێنی نەتەوەیی ناسراون، دەكرێت پیناسەی 
نیمچە  رژێمێكی  عینوانی  لەژێر  بكرێت  كورد  بۆ  تایبەتیش 
ناسیونالیستی كوردی ناعیلمانی بێت، هەرئەوەی كە كورد ئیدیعای 
كۆمەڵگەیەكی  لە  دەكات  دیموكراسی  رژێمێكی  دروستكردنی 
فرەیی لەنەتەوە و ئاین و مەزهەب و كولتوور كە بەپێچەوانەوە 
سەردەست  نەتەوەیەكی  وەكو  بەناڕاستەوخۆ  یان  دەكات،  كار 
ئەوەیە  بەڵگەی  دەكات،  فەرمانڕەوایی  تردا  نەتەوەكانی  لەتەك 
كە دەتوانین ناوی رژێمی ناسیۆنالیستی لێبنێین، ئەمە لەكاتێكدا 
لەباری تیۆرییەوە رژێم مانای ئەوە نادات بەدەستەوە كە لەژێر 
ئەم عینوانەدا نەتەوەیەك ناشیرین دەكرێت، بەڵكو دەسەاڵتێك 
كە ماف بەخۆی دەدات كۆمەڵگەیەك بەڕێوە ببات وەكو رژێمێك 
تیۆریستە  و  بیرمەند  زۆربەی  بۆچوونە  ئەم  دەكرێت،  پێناسە 
جگە  سەرەنجام  كە  بەوپێیەی  كۆكن،  لەسەری  سیاسیەكانیش 
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ئیدارییەكان  دامودەزگا  تەواوی  حیزب  حاكمیەتی  لەبااڵدەستی 
بەیاساشەوە لەژێر كۆنتڕۆڵی ئەم رژێمەدا... 

بهێنێن  بەكار  مێژوویی  كۆنی  كتێبێكی  ناچارین  لێرەدا  ئێمە 
جگە  زمانی  چەندین  بوو  ئینگلیز  كۆلۆنیالێكی  ئەدمۆنز  كە 
عەرەبی  و  توركی  و  فارسی  لەوانەش  دەزانی،  خۆی  زمانی  لە 
تورك  و  كورد   ( عینوانی  لەژێر  كتێبەدا  لەو  دەزانی،  كورد  و 
كردوویەتی  فەتحوڵاڵ  جەرجیس  و  نووسیویەتی  عەرەب(  و 
 « كە  هاتووە  تێیدا  كردووە.  چاپی  ئاراس  دەزگای  و  بەكوردی 
بۆالی  ناردووە  كەسێكیان  ئەوكات  توركەكانی  عوسمانلییە 
كوردەكان بەناوی )ئۆزدەمیر پاشا( تاكو لەرێگەی گوتاری ئایینی 
ئیسالمەوە، كوردەكان دەست غەڵەت بدەن و دژایەتی ئینگلیز 
لەرێگەی  ئەویش  بن،  بەریتانی  كۆلۆنیالی  هێزی  دژی  و  بكەن 
كەسێكی  لەوانەش  دابوون،  هانیان  كوردییەكانەوە  عەشیرەتە 
ئینگلیز  دژی  و  هەڵدەخەڵەتێنن  نەمر  مەحمودی  شێخ  وەكو 
لەبێكەسیدا  قارەمان  لەبەردە  ئەوەبوو دواجاریش  دەوستێتەوە، 
ئەوە  واقیعییە  دیكۆمێنتە  ئەم  دەمرێت«  و  دەكرێت  دەستگیر 
زیرەكەكانیشیەوە  سەركردە  بە  هەمیشە  كورد  كە  دەگەێنێت 
بوو،  دیكەی  الیەنێكی  كە  دیكەی  دوژمنتێكی  كاریگەری  لەژێر 
قورسەكەی  باجە  خۆی  هەر  دواتر  و  وەستاوەتەوە  خۆی  دژی 
داوەتەوە، لەراستیدا كەسێكی وەكو ئۆزدەمیر پاشا كە كرابووە 
بەرپرسێكی گەورەی ئەو ناوچەیە و كوردیش لەوێ  نیشتەجێن، 
والیەتی  و  نەینەوا  كێشەی  عوسمانلییەكانەوە  بەالی  چونكە 
موسڵ كێشەیەكی گەورە بوو بەالی توركەكانەوە، بەوپێیەی ئەم 
والیەتە گرێیەكی دەروونی لەنێوان تورك و ئینگلیز درووست 
كردبوو، لەروانگەی توركەكانەوە ئەم گرێیە بەكوردەكانی باشور 
موڵكی  تێڕوانینە   ئەم  ناكرێتەوە،  هێزێك  هیچ  بە  نەكرێتەوە، 
تێگەیشتنی ئەوكاتی توركەكان نەبوو تەنها، بەڵكو لەو كاتەوە 
سەرچاوەی گرتووە كە سەالحەدینی ئەیوبی لەخزمەتی گوتاری 
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ناوچانەش  لەو  و  كرد  داگیر  ناوچەكەی  تەواوی  ئیسالم  زاڵی 
رۆشنبیری كوردی خستە خزمەت گوتاری زاڵی ئیسالمی كە هیچ 

خزمەتێكی بە كورد و مێژووەكەی نەكردووە.     
وەزعیەتە  ئەم  بوونەوەی  دووبارە  و  مێژووە  ئەو  گێڕانەوەی 
سیاسیەی ئێستا كە كورد هەمیشە لەخزمەت بەرژەوەندی ئەوانی 
تر دەبورێت، مانای وایە ئەو پێوەرە بۆ ئەوەیە لێرەدا گەورەترین 
ئیشكالیاتی سیاسی ئاشكرا بكەین، ئەویش زەمینە خۆش كردنە 
كە  هەرلەوەی  ناشارستانی،  فۆڕمێكی  بە  ناسیۆنالیزم  بیری  بۆ 
پڕۆژەی  تەنها  بینراوە  كوردەكاندا  لەئەنجێدای  ئەوەی  تائێستا 
گەورەبوونی قەوارەی حیزبی بووە كە ئەگەر ئەوكات حیزب 
نەبووە بەاڵم گروپ و جواڵنەوەی جیاواز هەبووە، نەك پڕۆژەی 
دەرەوە،  دەچێتە  حیزبی  ئیدیۆلۆژیای  لەگوتاری  كە  نەتەوەیی 
تەنانەت بیر لەوەش نەكراوەتەوە كە هەوڵبدات بۆ درووست 
بوونی پەیمانی نەتەوەیی لەنێو خۆدا كە یەكێكە لە میكانیزمە 
ناسیۆنالیزم، بۆ نموونە هەوڵبدات ئەو ئارگۆمێنتانە كۆبكاتەوە 
یەعنی  دەكەن،  دەوڵەمەند  كوردی  ناسیۆنالیزمی  بنچینەی  كە 
یەكێك لە كێشە هەرە گەورەكانی كورد، ئەوەبووە كە هەمیشە 
بۆ ئەوەی دوژمنەكانی رازی بكات، دژی دۆستەكانی خۆی بووە، بۆ 
نموونە شەڕی جولەكەی كردووە چ لەناوەوە و چ لەدەرەوە كە 
شەڕی جەبهەیی بووە،  هەر لە سەرەتایی شەستەكانەوە كورد 
قودس  رزگاركردنی  جەنگی  لە  بووە  كردن  بەشداری  خەریكی 
بەبێ  ئەوەی هیچ سودێكی بۆ خۆی تێدابێت، تا ئەو جێگەیەی 
چەندین رۆڵەی كورد بوون بە قوربانی دەستی ئیسرائیلییەكان 
لە پێناو عروبەدا، هەروەها لەنێو خۆشدا لە سااڵنی چلەكاندا 
واتە 1946 بە دواوە كە زۆربەی جووەكان لە كوردستان بوونە 
لە پێنجوێن و هەڵەبجە و ئاكرێ  و كەركوك و هەولێر و هتد، 
پێناو  لە  هەروەها  ئاینەكەی،  و  عەرەب  كردنی  رازی  لەپێناو 
كردووە  جوولەكەكان  بە  سوكایەتییان  عێڕاقی،  دەسەاڵتای 
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لەنێوان  كوردە  كێشەی  الگیری  وەكو  ئەمە  ناون،  وەدەریان  و 
سەفەوی و عوسمانلی لە سەدەی 15 تاكو ئەمدواییە كە ئێران 
و توركیا هەمان نمایندەی ئەو مێژووەن و كوردیش هەمان ئەو 

كوردەیە.  

پێكهاتەی نەتەوەی كوردی 

بەرلەوەی باس لەوە بكەین كە پێكهاتەی نەتەوەی كورد بریتیە 
هەریەكەیان  و  كۆمەاڵیەتی  پێكهاتەی  و  شێوەزار  چەند  لە 
لەو  نمونە هەریەك  بۆ  دیكە هەیە.  ئەوەی  لەگەڵ  جیاوازیان 
بۆ كۆمەڵەكەی خۆیان هەیە،  ئینتیمایان هیندەی  پێكهاتانە كە 
لەكاتێكدا  ئەمە  كوردن.  دواجار  نییە كە  نەتەوەكە  بۆ  هێندە 
تێناگەن.  لەیەكتر  شێوەزارانە  و  پێكهاتە  لەو  زۆر  بەشی  كە 

پێكهاتەكانیش بریتین لەمانەی خوارەوە. 
رۆژهەاڵتی  و  باشور  پانتایی  لە  زۆر  بەشێكی  كە  سۆرانی   :1

كوردستانن. 
2: كورمانجی بادینانی باشور. كە لە ئاكرێ وە دەست پێدەكات 
تاكو  دەكات،  بەیەكتر  تێكەڵ  عەشیرەت  چەندین  سنووری  و 
هەر  لەباكوریش  و  عێراق  كوردستانی  سنووری  زاخۆ  دەگاتە 
شێوەزارێكی  شێوە  بەهەمان  سوریا  و  ناسراون  بەكورمانجی 

تێكەڵ لە كورمانجی یە. 
3: هەورامی كە لە سنووری شارەزووری سەر بە سلێمانیە و 
تادەگاتە سنووری شارەكانی مەریوان و تادەگاتە سنووری شاری 

سنە كە لە رۆژهەاڵتی كوردستانە. 
و  قسەدەكەن  ماچۆ  بە شێوەزاری  پێكهاتەیە  ئەم  4: شەبەك: 
كولتووریان تاڕادەیەك لە قەشقەیی گەرمیان و هەورامی دەچن، 

سنوری كۆمەاڵیەتیەكەیان دەكەوێتە ناوچەی موسڵ. 
سنووریان  و  لوڕستانە  بەناوی   جوگرافیاكەیان  كە  لوڕی   :5
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دەكەوێتە كرمانشان و تادەگاتە رەوانسەر. 
6: كورمانجی باكور كە لەسنووری كوردستانی عێڕاقەوە دەست 

پێدەكات تاكو دەگاتە دێرسیم و جەزیرە و هتد. 
7: شكاك: ئەمانەش بەشێكن لە كرمانجی بەشی رۆژهەاڵت كە 

لە ئێران دەژین. 
لەگەڵ  شێوەزاریان  ئەگەرچی  پێكهاتەیە  ئەم  خوڕاسانی:   :8
و  دەزانن  رەسەن  كوردی  بە  خۆیان  بەاڵم  نزیكە،  لوڕییەكان 
تەواوی ناوچەكە لەسەر فەرهەنگ و ئاوازی ئەوان دانراون. 

9: زازایی: ئەم پێكهاتەیە لە سنووری رۆژئاوای كوردستانن و 
شێوەزاریشیان جگە لە كولتووریان لەگەڵ شێوەزارەكانی دیكە 

جیاوازە. 
بەهەرحاڵ ئەم پێكهاتانە  بەدەیان بنەماڵە و عەشیرەت و هۆز 
و تیرەی جیاوازیان لێبۆتەوە، مارك سایكس كە یەكێك بووە لە 
كارێكتەرە چاالكەكانی رێكەوتنی سایكس بیكو، كوردی بەگشتی 
شاخاویەكان  ناوچە  كوردی  كردووە،  بەش  دوو  سەر  دابەشی 
ئەم  بوونی  هەڵبەت  گەرمەسێر،  و  تەخت  ناوچەی  كوردی  و 
الوازی  خاڵی  كە  ئەوەنییە  مانای  جیاوازانە  پێكهاتە  هەموو 
كە  دەیسەلمێنێ   چونكە  بەهێزە  خاڵی  بەڵكو  كوردە،  نەتەوەی 
كورد بەشێكی زۆر لەخەڵكی ناوچەكە پێكهاتووە لە 4 پارچە 
لە عێراق و ئێران و توركیا و سوریا، بەشێكمی دیكە باڵوبۆتەوە 
بۆ ئەرمینیا و ئازەر بایجان و گورجستان و هتد بەاڵم بەگشتی 
كە  تۆماكراوە  رێژەیە  ئەم  كوردستان  پارچەكەی  چوار  لەهەر 
پێموایە تۆماركردنەكەش بەهۆی ناسەقامگیری و ناجۆری ژیانی 

سیاسی تەواو نیە بەاڵم رێژەییە. 
دەمەوێ  باس لەوە بكەم پێكهاتە لە تەواوی دونیا و لە مێژووشدا 
هەر لە رێگەی بنەماڵە و عەشیرەتەوە خوڵقاوە، ئەمە داتایەكی 
بۆ  لۆژیكییە  پاساوێكی  یان  بیانوو  ئەوەی  بەقەد  نییە،  نوێ  
نەتەوە، بەتایبەتی نەتەوەیەكی ستەملێكراو و دابەشكراوی بێ  
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دەوڵەت، » یۆنان بەر لە مێژووش وەكو بەالسجەكان و ئەوانی 
زنجیرەیەك  چونكە  بوون،  ئەوان  نزیك  گەلێ   كە  بوون  تر 
و  عەشیرەت  ئامریكیەكان،  وەكو  كردبوو  دروست  ئۆرگانیان 
ئەوە  تەنها  ئەم یەكگرتنی قەبیالنە  قوبیلە و هتد،  فراتریە و 
نەبێ  كە لە فراتریەكان كەم دەبوونەوە هەر وەكو دورییەكان، 
لەهەموو شوێنێك نەبوون، عەشیرەت شانەیەكی بنچینەیی بوو، 
وەختێك یۆنان لەسەر شانۆی مێژوو دەركەوت، ئەوان بوون بە 
لەو عەشیرەتانە  ئەمانە هەریەك  لە شارستانیەتەكە،  بەشێك 
بوون مومارەسەی  ئاین و وەزیفەی خۆیان  خاوەنی كولتوور و 
پیرۆزیەكانی خۆیان دەكرد و گۆڕستانی تایبەتیان هەبوو خاوەنی 
شوهرەتی خۆیان بوون، ئەركیان پاراستنی یۆنان بوو دژی كاری 
رۆما  لە  عەشیرەتە  جۆرە  ئەم  هەروەها  بوون،  توندوتیژی 
هەبوون، لەوێ  یەكەم شوێن بووە بۆ دروست بوونی عەشیرەت 
ئەفسانەكانی  وەكو  هەر  هەبووە  100 عەشیرەتیان  نزیكەی  كە 

رۆما دەیگێڕنەوە«)114(.  
ئەم پێشەكیەم بۆ وەكو نمونە هێنایەوە، چونكە پێكهاتەی نەتەوە 
لەمێژووشدا هەر لەسەر بناغەی عەشیرەت و بنەماڵەكان بووە 
و لەوێوە بووە بە نەتەوە و یەك زمانی و یەك كولتووری و یەك 
خاكی و یەك پیرۆزی و هتد، بۆیە باسكردنی نەتەوە وەكو بنەچە 
ساغكردنەوەی  نییە  ئاسان  و  تێدەكەوێ   ئاڵۆزی  مێژوویەكەی 
پێكهاتەی  حاڵ  بەهەر  كراوە،   دروست  یان  رەسەنە  ئایا  كە 
تێدایە  ئاڵۆزی  مێژووییەوە  لەڕووی  هەر  نەك  كورد  نەتەوەی 
كە تائێستا راست نەكراوەتەوە، ئایا مادەكان كوردبوون یان نا، 
بوونە  ئیمبراتۆریەت  لەسەر وەختی خۆیدا خاوەنی  كە گوایە 
و تەواوی ناوچەكەیان لەژێر دەست و قەڵەمڕەوی دەسەاڵتدا 
بووە، هێشتا ئەمە ساغ نەكراوەتەوە وەكو دكتۆر كەمال مەزهەر 
پێكهاتە  لەڕووی  بەڵكو  پێدادەنێ ،  دانی  كورد  مێژوونووسی 
كۆمەاڵیەتییەكانیشدا ئاڵۆزە، هەر ئەوەی دەیان خێڵ و تیرە و 
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عەشیرەت و بنەماڵە هەن خراونەتە نێو ئەم نەتەوەیە، هەر 
لەكوردستانی عێراق دەیان خێڵ هەن كە رێوڕەسم و كولتورییان 
جیایە لە خێڵ و بنەماڵەكانی تر، تادەگاتە ئەوەی كە هەندێك 
لەو خێاڵنە لەشوێنی جیاجیاوە هاتوون و لەكوردستان جێگیر 
بوون و زیادیان كردووە، چونكە لەو سەردەمەدا هەروەك چۆن 
لە  كرد،  باسمان  لەپێشتردا  كە  رێنان  ئەرنست  قسەی  بەپێی 
ئەوروپا بنەماڵە و خێڵەكان لەئەنجامی سەركەوتنی سیستمی 
فیوداڵی بوو، خزانە نێو یەكەوە و نەتەوەیان پێكهێناوە، ئاوهاش 
بنەماڵە و خێڵ و خاوەن كولتوورە جیاجیاكان بوون بە قەوارەی 

نەتەوەیی. 
بنچینەی  لەسەر  كە  كوردییەكان  بنەماڵە  و  عەشیرەت  ناوی 
شێوەی  هەبوون،  لەمێژوودا  كە  كوردە  كۆنەكانی  میرنیشینە 
ئەوەی  وەكو  جوگرافیاكەی  و  كۆمەاڵیەتییەكان  پێكهاتە 
كە  دیارە  بەوەدا  وایە،  دروستكرابێت  میرنیشینی  بۆ  تەنها 
ئیشكالیاتە  بەهەموو  عەشیرەتێك  و  بنەماڵە  هەر  جوگرافیای 
كۆمەاڵیەتیەكانیانەوە نەگۆڕاوە و گۆڕانیشی بەسەر نایات وەكو 
ئەوەی لە رۆژئاوا  لەگەڵ كێشەی سیاسی و گۆڕینی سیستمدا 

رویدا و جوگرافیاكەیان گۆڕا بۆ بارێكی تر. 
بەهۆی نەبوونی كیانێكی سەربەخۆی كوردیەوە، هەروەها بەهۆی 
دووربوون و یاخیبوونی كورد لە سیستم و قۆناغەكانی مێژوو، 
داگیركراو  و  ژێردەستە  كۆمەاڵیەتیشەوە  لەرووی  هەمیشە 
و  ئاغا  و  سپی  دەم  داگیركەرەكانییەوە  لەرێگەی  بۆیە  بووە، 
شێخەكانی هەڵبژێردراون، چونكە داگیركەرەكان پێویستیان بە 
پیاوێك هەبوو خەڵك كۆبكاتەوە و بیانخاتە ژێر ركێفی خۆیەوە 
و ئینتیمایان بۆ داگیركەر هەبێت، »خوێندنەوە گەشەسەندنی 
گرێكوێرەكان،  بابەتە  لە  یەكێكە  كوردەكان  لەنێو  دەرەبەگ 
ئەوەش بەهۆی بەگشتی بەهۆكاری نەبوونی سەرچاوەی نوسراو 
لە مێژووی كورددا، لەرووی ئابوریشەوە بە شێوەیەكی تایبەت، 
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قورسە،  كوردیەكان  ئاغا  بۆ  خوێندنەوە  دیكەشەوە  لەرووی 
لە  زۆری  پارێزگارییەكی  كوردی  كۆمەڵگەی  سروشتی  چونكە 
دابونەریت و كولتووری خۆی كردووە، یەكێك لەوانەش هەمیشە 
كۆمەڵگەیەكی راگوزەر بووە لە شوێنێكەوە بۆ شوێنێكی تر بۆ 
كاتی درێژخایان،  پابەندبوونی بووە بە سەردارێكەوە كە ئاغا 
بووە، شێوەیەك بووە لەو میكانیزمانەی كە ژیانی رێكخستووە، 
ئیدی هەر ئەو ئاغا و دەم سپییانە بوونە كە توانیویانە مەڕو 
ئەوان  تر،  خەڵكی  لە  بپارێزن  موڵكەكانیان  و  زەوی  و  مااڵت 
كوردی  تایبەتی  وەكورەفتارێكی  و  زانیوە  بەیەكسانی  ئەمەیان 

تەماشایان كردووە«.)115(.  
بووە،  فراوان  كە  زەوی  بۆ  دەرەبەگەكەكانیش  »موڵكیەتی 
هەموو شوێنێكی  لە  بووە  ئاغاكانەوە  پەیوەندی  لەرێگەی  هەر 
كوردستان، بۆیە ئاغاكان ئەو بەها كۆمەاڵیەتییەیان پاراست و 
كەڵكیان لێوەرگرت بۆ مەنفەعەت و مانەوەی خۆیان«. )116(.     
هەموو ئەو پێكهاتانەی كە پێشووتر سەر بە میرنیشینی بابان 
یان  بەمیرنیشینی سۆران  ئەوانەش كە سەر  بوونە و هەموو 
گوندەكان  بوونە، وەختێك كە  بابان  یان  ئەردەالن  یان  بادینان 
دەبێت،  گەورە  سەرەتا  وەكو  شار  و  دەكەن  رەو  شار   بەرەو 
هەمان بەرژەوەندییان لە گوندو مەڕو مااڵت بەخێوكردنەوەوە 
بۆ گۆڕیون بۆ بەرژەوەندیەكانی شار و تتا ماوەیەكیش ئاغاكان 
بەهەمان نەفەسی كۆنی گوند مامەڵەیان كردووە و تا ئەمدواییەش 
مابوو،  دەسەاڵتیان  سەنتەری  هەم  و  ناویان  هەم  شاردا  لەنێو 
مەبەست لەو بەرژەوەندیانەیە كە لەئەنجامی بازرگانیكردن و 
تێكەڵ بوون لەگەڵ فۆڕمی شار و سیاسەت و حیزبییەت و ئەو 
خوڵقاندوویەتی  كوردستان  هەرێمی  حوكمڕانی  كە  پڕۆژانەی 
بۆیانی زامن كردووە، هەروەها ئەمە بۆ میرنیشینەكانی ئەردەالن 
و بۆتانیشەوە هەر وابووە و هەمان ستایلی ژیانیان گوزەراندووە 
پەیوەندی  و  نییە  عەفەوییەت  ئەمە  هەڵبەت  رابردوودا،  لە 
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لەوێ   كەئێستاش  نییە  پێكهاتانەوە  ئەو  بوونی  مێژووی  بە 
لەهەمان جوگرافیای مێژوویی ماون، »بەڵكو ئەو میرنیشینانەی 
كوردستان دەسەاڵتێكی ناوچەیی و خێڵەكی بوون هیچ كامیان 
بنەمایەكی ئیدیۆلۆژییان نەبووە، كە بۆ بەردەوامبوونی دەسەاڵت 
زۆر گرینگە، چونكە ئیدیۆلۆژیا تەنیا ئامرازێكی دەسەاڵت نییە، 
بەردەوام  كە  دەسەاڵتە  سترۆكتۆری  سەرەكی  بەشێكی  بەڵكو 
ئەم  بەرهەمدێنێتەوە،  خۆی  جۆربەجۆرەوە  دەزگای  رێگای  لە 
خزمایەتی  و  خوێن  پەیوەندی  بنەمای  لەسەر  میرنیشینانە 
لەسەر  دەڵێ   ئەلخەلدون  ئیبن  وەك  یان  هاوبەش،  ئینتیمای  و 
لە  ئەوان  بوون،  دروست  )التعصبيية(  دەمارگرژی  بنەمای 
بنەڕەتدا پەڕەگرتنی دەسەاڵتی خێڵێك، یان بنەماڵەیەك بوون كە 
لەئەنجامی بۆشایی دەسەاڵت لە كوردستان گەشەیان كردووە، 
هەریەكەیان سنووری جوگرافی خۆی لەسەر حیسابی خێڵ و 
دەسەاڵتیان  ئەوان،  كۆمەكی  یان  دەوروپشتی،  تری  تیرەكانی 
بەرین كردووە و تائەو شوێنە رۆیشتووە كە دەسەاڵتێكی تری 

وەك خۆی رایگرتووە«.)117(.  
و  فكری  مەسەلەیەكی  لەئەنجامی  ناكۆكیان  میرنیشینانە  ئەم 
ئیدیۆلۆژی و سیاسی نەبووە، لەئەنجامی ناكۆكییەكی مەزهەبی 
ئاینی یان ناكۆكیەكی ئابوری نەبووە كە نەبوونە بە قەوارەیەكی 
كوردی و دەوڵەتێك كە زیاتر لە 10 سەدە و لەدوای میرنشینەوە 
بنچینەی  لەسەر  بەڵكو  تێپەڕیوە،  بەسەردا  سەدەی   6 تا   5
الیەنگری سیاسی بووە بۆ سەفەوی و عوسمانلی و یان وەالئییان 
دژایەتی كوردی  لەجەوهەردا  بووە كە  دەسەاڵتێكی سیاسی  بو 
كردووە، بۆیە بە هەوڵدان بۆ نەهێشتنی یەكبوونی كورد لەیەك 
قەوارەدا، كورد خۆی لە ناسیۆنالیزم دووركەوتۆتەوە و خزمەتی 
بە دوژمنەكەی كردووە، بۆیە ئێستا هەروەك چۆن هیگڵ دەڵێ  
مێژوو هەمیشە خۆی دووبارەدەكاتەوە، ئێستاش لەدوای ساڵی 1991 
ەوە چەندین جار هەلومەرجی ناوخۆیی رەخساوە و بەبیانووی 
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ناكۆكی سیاسیەوە كورد لەیەك فۆڕمدا خۆی نمایش نەكردووە، 
بەڵكو بووە بە پاشكۆی سیاسی دەوڵەتانی دەوروپشتی و جارێكی 
تر پاشكۆیەتی بۆ سەفەوی و عوسمانلی نوێ  دووبارە كردۆتەوە 
و ناسیۆنالیزمی نەتەوەیی كردووە بە قوربانی میرنیشینەكان و 
دواتریش لەم سەدەیەدا سیاسەتی تاك حیزبی و گەڕانەوەی بۆ 

دووبارەكردنەوەی رەفتاری سیاسی هەمان مێژوو. 
تێپەڕاندووە،  ئاینیشیان  یاسای  خێڵەكان  نێوخۆیی  »كێشەی 
درێژە  لەبری چاو(  )چاو  و  گیان(  لەبری  )گیان  یاسای  چونكە 
بەرامبەرەوە  لەالیەن  كەس،   5 بۆ   4 كوشتنی  بۆ  ئەكێشێت 
بەردەوام  ساڵ  تاچەندین  ئەمەش  دەسەنرێتەوە،  تۆڵە  دووبارە 
دەبێت، تاكو پێكدێنەوە ئەگەر غوالمێكیش سەرۆك هۆزی خۆی 
بكوژێت، هەر گومان لە هۆزەكەی دیكە دەكرێ ، بۆیە هۆزەكان 
لەهەناوی خۆیاندا دەزگایەكی پارێزگارن و جیهانێكی گچكەن و 
لەهەناوی خۆی و هاوچەشنەكانی بە مەزنتر دەڕوانێت، ئیدی 
چارەسەرەكان ئاسان نابێت و كەسێكی ددەسەاڵتدار نەبێت كە 

لەالی هەردووال بەشكۆ بێت«.)118(. 
ئەوەی كە ناڕوونە خێڵ و عەشیرەتە كوردییەكان نازانرێ  لە 
بە شارنشین و  بۆیە زۆربەی كوردەكان  دەگرنەوە  یەك  كوێدا 
گوندنشینەوە ئاماژە بۆ ئەوەدەكەن كە خێڵەكین كە رەنگە واش 
نەبێت بۆ ئەوەی بەچاوی رێزگرتنەوە سەیری بكەن » دەسەاڵتی  
سەرۆك هۆز لەسەر ئاستی دەرەوە بریتیە لە نوێنەرایەتی كردنی 
لەخێڵێكەوە  نێوخۆییەكانیش  پەیوەندیە  جۆری  و  خێڵەكەی 
لەوەدایە  نەتەوەش  و  دەگۆڕێت، جیاوازی خێڵ  تر  بۆ خێڵێكی 
بە  ببن  ناتوانن  خێڵێك  ئەندامانی  كشتوكاڵیدا  كۆمەڵگەی  لە 
ئەندامی خێڵێكی دیكە بەهەمان شێوەش ئەندامانی نەتەوەیەكی 
كۆمەڵگەی پیشەسازی ناتوانن ببن بە ئەندامی نەتەوەیەكی دیكە 
كۆمەاڵیەتی  دروستەی  بۆیە  وەربگرێت،  كولتوورەكەش  ئەگەر 
كۆمەاڵیەتی  دروستەی  هەمان  كشتوكاڵیی  خێڵی  كولتووری 
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كولتووری نەتەوەی پیشەسازیە، واتە خێڵ لەهەناوی كۆمەڵگەی 
كشتوكاڵی و نەتەوەش لەهەناوی كۆمەڵگەی پیشەسازی سەریان 

هەڵداوە«)119(.  
میرنیشینەكانی  بۆچی  كە  كرد  ئەوەمان  باسی  پێشتریش  ئێمە 
یان  دەوڵەتێك  بە  ببن  و  یەكبگرن  نەیانتوانی  هەر  نەك  كورد 
چونكە  گشتی،  یەكێتی  دەسەاڵتێكی  و  نەتەوەیی  قەوارەیەكی 
هەم خاوەنی ئاینی خۆی نەبووە، هەم ئاینی ئەوانی تر كاریگەری 

هەبووە لەسەری. 
كێشەی كورد لە سەدەی رابردوو و بەتایبەتی لە لەدوای هاتنی 
داگیركاری فەرانسە و بەریتانیا بۆ ناوچەكە، بەهەمان شێوە ئەو 
ناوچەی ژێر دەسەاڵتی عوسمانلییەكان  كوردانەی كە سەر بە 
بوون  ئینگلیزەكان  دەسەاڵتی  لەژێر  كە  كوردانەی  ئەو  لەگەڵ 
و  كەركوك  كوردانی  یاخیگەرێتی  نمونەش  بوون،  جیاواز  زۆر 
سلێمانی تاكو كۆیە و بەشێك لە كوردانی ناوچەی پشدەر، بەو 
ناونیشانەی كە كوردەكانی سلێمانی  لەماوەی ساڵەكانی 1919_1922 
داوای گەڕانەوەی شێخ مەحمودی مەلیك دەكەن لە هیندستانەوە 
لەبەرامبەر ئەوەدا عوسمانلییەكان لەو  بۆ كوردستانی عێڕاق، 
كوردیەوە  ناسیونالیزمی  بەناوی  ئەوەبوو  وەدەرنێن،  ناوچەیە 
هەبووە  پێكەوە  پەیوەندییان  ناوچەكە  هەردوو  ئاغاكانی 
لەترسی دوژمنانی كورد، ئەوەی كە ئینگلیزەكانی ئەو سەردەمە 
نوێنەرانی كورد  بوونە، بەجێگەی ئەوەی لەگەڵ  لەعێراق  كە 
ئاغاكان  لەگەڵ  دەچوون  بكەن،  دانوستان  و  بكەن  گفتوگۆ 
دانوستانیان دەكرد، لەكاتێكدا ئەوكاتیش بزووتنەوەی كوردایەتی 
بوون و  هەبوون و حیزبی كوردی هەبوون كە حیزبی فكری 
پێشتریش  ئەوەی  كە  تێدەگەین  لێرەوە  تێدابوو،  رۆشنبیریان 
هەمان  بە  نایات،  ناسیونالیزم  مانای  بە  كردوویانە  كوردەكان 
بۆ  تەنها  كورد  لەگەڵدابێت  ئێستای  تا  و  ئەوكات  كورد  شێوە 
كردووە،  شەڕی  دوژمنەكەی  لەبەرامبەر  بردنەوەی  و  مانەوە 
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نەك لەپێناو بووندا و پاراستنی شوناسی كوردی، یان وەك ئەوەی 
و  ئێزیدیەكان  بەرامبەر  بەدرخانیەكان  بادینان  لەناوچەی  كە 
ئەرمەنییەكان پاڵپشتی توركیان كردووە تەنها لە پێناو مانەوە، 
بەبێ  ئەوەی لەوە تێبگەن كە ئەوانیش كوردن، كە ئەوان نەمان 
مانای وانییە بوونیان سەلماندووە، بەڵكو بەشێكیان لەجەستەی 
دانانی  ناسیونالیزمی و  خۆیان لەدەستداوە. نەك تۆخكردنەوەی 
بناغەی ئەو بیرە، مانەوەی عەشیەرت و بنەماڵە و خێڵ تاكو 
سەدەی بیست و یەك و پاراستنی ئەو شوناسە لەبری شوناسی 
نەتەوەیی، مانای ئەوەیە كە كورد لەمێژە ئەو بیركردنەوەیەی 
ئینتیمای  كە  بەوپێیەی  ناسیونالیزم،  دەگوترێ   پێی  كە  نەبووە 
نەوەكانی ئەمدواییەش بۆ عەشیرەت و بنەماڵە، باشتر بەرچاو 
ئەوەی  بۆ  خوێندكارێك  هەستیپێدەكرێ   كە  ئەوەی  دەكەوێت، 
بازاڕی خۆشبێت یان بناسرێ  وەكو پارێزەرێك یان وەكو دكتۆرێك 
بۆ  هەڵبژاردنی  خۆ  بۆ  تەنانەت  هتد،  و  بزنسمانێك  وەكو  یان 
پارلەمان، لەژێر عینوانی عەشیرەت و بنەماڵە و خێڵ پشت بەو 
ماتریالە دەبەستێت كە دەنگ بهێنێ ، نەك بەو بەرنامەیەی كە بیری 
لێكردۆتەوە، ئەمە بۆ ئەوكەسانەش وایە كە پێشكەوتووخواز 
یان چەپ یان حیزبی یان ئەوانەی لەدەرەوەی كوردستان بوونە 

و گەڕاونەتەوە.  

لەباشوری  كوردی  عەشیرەتی  و  خێڵ  و  بنەماڵە  ریزبەندی 
كوردستان

ناسراوترین عەشیرەت و بنەماڵەكانی كەركوك گەرمیان 
سنووری  لە  تەنها  عەشیرەتە  ئەم  جەباری:  عەشیرەتی   :1
كەركوك و گوندەكان هەنو سنوورەكەیان لەنێوان كەركوك تاكو 
چەمچەماڵە و دەورێكی گەورەیان هەبووە لە شۆڕشەكانی كورد 

و هەندێك جاریش لەگەڵ حكومەتەكانی عێراق بوونە. 
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2: عەشیرەتی زەنگەنە: ئەم عەشیرەتە تەنها لە ناوچەی كەركوك 
توركمانەكانی  لە  بەشێكیش  و  هەن  دەوروبەری  گوندەكانی  و 
بە  بوون خۆیان  تێكەڵ  لەرێگەی ژن و ژنخوازیەوە  كەركوك 

زەنگنە دەزانن. 
ناوچەیەكی  لەچەند  عەشیرەتە  ئەم  شێخان:  عەشیرەتی   :3
هەن  بادینان  لەناوچەی  شێروانی  نمونە  بۆ  هەن،  كوردستان 
جودایە،  كولتووریشیان  و  دەكەن  قسە  كرمانجی  شێوازی  و 
لەناوچەی  و  قسەدەكەن  سۆرانی  بەزمانی  هەولێر  لەسنووری 

گەرمیانیش بەهەمان شێوازی سۆرانی بەاڵم جیاوازی هەیە. 
لەسەر  مەزهەبێكن  لەوەی  جگە  كاكەیی  كاكەییەكان:   :4
بیروراكانی سوڵتان و سوهاك و عیسێ  موسێ  و پیرشالیار وەكو 
مەزهەبێكی دیكە ئاینی و ئاینزایان دروست كردووە و پاراستویانە، 
كولتووری جیاوازی كوردیشیان هەیە و نهێنی كولتووری خۆیان 
لەوەی  بەدەر  كۆمەاڵیەتیە  گروپە  ئەم  نادركێنن،  كەس  بۆ 
شێواوی ماچۆ بەكار دەهێنن و نەریتی كولتووریشیان جیاوازە 
لە گروپەكانی دیكەی كۆمەڵگەی كوردی، لەزۆربەی ناوچەكانی 
كوردستان هەن، لەهەولێر و دەرەوبەری خەبات و چەمچەماڵ 
ناوچەی  لە  ئێرانیش  دیوی  لە  هەن  كەركوك  و  هەورامان  و 
رەوانسەر و كرمانشا و مەریوان و تادەگات پارێزگای سنە هەن، 
كوردستانی  لە  واتە  كوردستان  رۆژهەاڵتی  لەدیوی  لەبنەڕەتدا 

ئێرانەوە هاتوون بۆ عێراق و پەڕشوباڵو بوونەتەوە.
5: بنەماڵەی قەشقەیی: ئەم بنەماڵەیە زمانیان لەگەڵ شەبەك 
و هەورامی چوون یەكە و تەنها لەناوچەی قادر كەرەم هەن و 
بەزمانی ماچۆ قسە دەكەن و كولتوور و ئاینیان جودایە لەوانی 
قادر كەرەم واتە گەرمیان چەند گوندێكیان  لەناوچەكانی  تر، 

هەیە و زۆر لەخەمی خۆپارێزیدان لەباری كۆمەاڵیەتییەوە. 
لەناوچەی  عەشیرەتە  ئەم  هەمەونی:  عەشیرەتی   :6
چەمچەماڵەوە دەست پێدەكەن و لەكوردستانی ئێرانیش هەن، 
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وەكو باس دەكرێت بەشێكیان پەڕاگەندەی لیبیا بوون و ئێستاش 
لەو واڵتە هەن، ئەم عەشیرەتە بریتین لەچەند تیرەیەكی تر، 
لەوانەش حەسەنەوەن و سینەوەن و رەشەوەن و میمەوەن و 

رەمەوەن و هتد. 
7: عەشیرەتی داودی: ئەم عەشیرەتە لە خوارووی كەركوك هەن 
و بەشێكیشیان لە ناوچەی گل و گەرمیان هەن و خزمایەتیان 

لەگەڵ عەرەبەكانی خوارووی كەركوك هەیە. 
جوگرافیان  سنووری  عەشیرەتە  ئەم  شوان:  عەشیرەتی   :8
كەوتۆتە تەنیشت شاری چەمچەماڵەوە تا كەركوك، بەالی راستدا 
لەگەڵ سنووری جوگرافی شێخ بزێنی چەند گوندێك دەبنە یەك 
یەكگرتوو  عەشیرەتێكی  و  بنەماڵەیەك  لەچەند  پێكهاتوون  و 
نیین و خاوەن مەرجەعێكی تایبەت نین وەكو عەشیرەتەكانی 
تر، بۆیە زیاتر لە دەمسپییەك و زیاتر لە كوێخایەكیان هەیە و 
هەرگیز ئاغایان نەبووە، جگە لە سوارچاكێكی ژن بەناوی )كوێخا 
نێرگز( ئەم كویخا ژنە خوشكی رەشید ئاغا بووە كە ناسراوە بە 
)رەشك( و لەسەردەمی شەڕی نێوان ئەوان هەمەوەندی لە ساڵی 
هەبووە  كاریگەریان  دەورێكی  خوشكی  نێرگزی  لەگەڵ   ،1898
ئێران  بەشێكیان وەكو شێوەزاری سنەیی  ئەوان  لەشەڕەكاندا، 
قسەدەكەن و دەڵێن لە ئێرانەوە هاتوون بۆ كوردستانی عێراق و 
كاری كشتوكاڵیان كردووە، بەشەكەی تریان وەكو كەركوكی و 

ناوچەكە قسەدەكەن. 
و جوگرافیی  كۆمەاڵیەتی  بزێنی: سنووری  9: عەشیرەتی شێخ 
هەردوو عەشیرەتەكە كە لەژێر یەك ناودا هەن و پێكەوەیە، 
كولتووری جیاوازیان هەیە و شاخی خاڵخااڵن كەوتۆتە  بەاڵم 
نێوانیان لەیەكتریان دادەبڕێت و تا دەگاتە سنووری شارۆچكەی 

تەقتەق و نزیك كەركوك.  
 10: عەشیرەتی ساڵەیی: ئەم عەشیرەتە ئەگەرچی بەشێكیان 
پێكهاتەیەكن لە عەرەب و توركمان و خۆیان بەعەرەب دەزان 
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كە ناویان لە بنەڕەتدا ساڵحیە، بەاڵم بەگشتی خۆیان بەكورد 
دەزانن و سنووری نیشتەجێبوونیان لە ناوچەی شوان و رێدار 

و دەوروپشتی كەركوكە.  
جەباری  لەناوچەی  عەشیرەتە  ئەم  تاڵەبان:  عەشیرەتی   :11
و  دەژین  كەركوك  بەشاری  و سەر  گەرمیان  الی چەپی  بەری 
بەشێكیشیان سەر بەتەق تەق و كۆیەن، تاڵەبان بەهۆی شێخ 
رەزای شاعیر و دواتریش بەهۆی سەركردەی كورد مام جەاللەوە 
كەوتۆتە  تاڵەبان  بەناوی  هەیە  گوندێكیش  و  ناسراون  زیاتر 

سنووری ناوچەی جەباری. 
و  نیین  عەشیرەت  پێكهاتەیە  ئەم  ئەگەرچی  هەقەكان:   :12
بززوتنەوەی  بە  بوونە  لەهەموو عەشیرەتەكان هەن و دواتر 
لە زۆر عەشیرەتەكانی  پێكهاتەیەكن خۆیان  بەاڵم  جەماوەری، 
تر جودا كردۆتەوە، ئەویش بەهۆی ئەو بیروباوەڕەی كە لەشێخ 
كە  بەجێماوە  بۆیان  مامەرەزاوە  و  شەدەڵە  عەبدولكەریمی 
شێخی هەقەكان بوونە و بەشێوەیەكی یەكسان ژیان و بڕوایان 
موڵكیەتی  بە  بڕوایان  و  كرانەوە  و  ژن  ئازادی  مەسەلەی  بە 
تایبەتی نەبووە، دوای ئەوەی مامە ڕەزا شێخی گەورەی هەقەكان 
لەگەڵ شەهید فەهدی سەركردەی شیوعیەكانی عێراق زیندانی 
نەریتی  و  سیاسەت  بە  دەبن  پابەند  ئەوەوە  لەدوای  دەكرێت، 
كولتوریان  تر  هێندەی  و  شیوعیەكانەوە  رۆشنبیری  و  سیاسی 
فراوانتر دەبێت لە یەكسانی و ئازادی و دادپەروەری و ئەگەرچی 
باڵێكی تر بەناوی حەمە سووری جودا دەبنەوە و دەچنە گوندی 
بڕوا  كە  هەبووە  ئامانجیان  یەك  بەگشتی  بەاڵم  كاڵوقوت، 
لەخەڵكی  تایبەت  ژیانێكی  موڵكیەت و شێوە  بە  بووە  نەبوون 

تری ناوچەكە.    
13: عەشیرەتی شەترە: ئەم عەشیرەتە ناسراوترین عەشیرەتی 
كەالر و دەوروبەری شارەكەن و بە سەركێشترین عەشیرەت 
ناسراون، درەنگ هاتونەتە نێو كەالر خەریكی كشتوكاڵ و مااڵت 
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بەخێوكردن بوونە و ئێستا جگە لە گوندەكانی خۆیان لە كەالر 
و كفری و باوەنور نیشتەجێن.

پێكهاتەی  لە  پێكهاتەیەكن  ئاركوازی:  عەشیرەتی   :14
و  جەلەوال  و  مەندەلی  و  خانەقین  حەوزەی  عەشیرەتەكانی 

تادەگاتە كرمانشان. 
و  خانەقین  ناوچەی  ناسراوی  عەشیرەتێكی  باجەالن:   :15
زۆریان  بەشی  كرمانشان،  دەگاتە  سنوورەكەیان  و  مەندەلین 
چوونەتە  ئینگلیزەكان  هاتنی  دوای  بەتایبەتی  بوونە  رۆشنبیر 
بەرخوێندن و بوون بە مامۆستا  و كاریگەریان هەبووە لەسەر 

خەڵكی ناوچەكە.  
لەسەردەمی  كە  عەشیرەتانەیە  لەو  یەكێك  سورەمەیری:   :16
خانەقینیش  و  كەالر  و  كفری  لەناوچەی  روسەكانەوە  هاتنی 
هەبوونە و شێوەزاری تایبەتیان هەیە و تائێستا بەشێكی زۆریان 

لەو ناوچەیە دەژین. 
17: قلۆقۆس: سنوورەكەیان لە مەندەلی یەوە دەستپێدەكات تاكو 
كرمانشان و دیوی ئێران و گرینگییان هەمیشە بە كشتوكاڵ داوە 

و وەكو شوناسیش بزربوونە لە سنوورەكەی خۆیان. 
سەر  دابەشی  و  ناوچەكەن  كۆنی  عەشیرەتێكی  زەهاوی:   :18
چەند عەشیرەتێكی دیكە بوون و وەكو كولهوڕی و ماچۆكانی تر 
كە بەشێكی تریان بە زوان فەیلی قسە دەكەن و بەشی زۆریان 
لە شارۆچكەی سەرپێڵ زەهاون كە سەنتەری بنكەی جەماوەری 

و كۆمەاڵیەتی ئەوانە. 
ناوچەی  بێشوناسەكانی  عەشیرەتە  لە  یەكێك  گورگوشی:   :19
و  دەكەن  قسە  شێوەزارە  بەو  بەاڵم  ماچۆن،  و  خانەقین 
تائێستاش  و  پێكدەهێنن  ناوچەكە  بنەچەی  عەشیرەتێكن 

بەردەوامن لە ناوچەكە.
20: عەشیرەتی قامیشەیی: ئەم عەشیرەتە ناوچەیەكی تایبەتیان 
هەیە لەنێوەڕاستی ناوچە سنووریەكەی ئێران و عێڕاق، ئەمان 
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خۆیان  كوڵهوڕەكان  لەشێوەی  كە  نەتەوەیەك  نیمچە  وەكو 
دەناسێنن، وەكو قەشقەیی و مامەیی ناوچەی قادركەرەمن، بڕوایان 
بە تێكەڵی هیچ پێكهاتەیەكی تر نیە لەڕووی كۆمەاڵیەتیەوە و 

تائێستاش هەروا ماون. 
21: : مامشەیی: ئەم عەشیرەتە لە سنووری باكوری رۆژهەاڵتی 
زەنگنە  و  گلەكان  سنوور  لەگەڵ  سنورەكەیان  و  كەركوكن 
بوونە  توركمانەكان  بە  تێكەڵ  و  دەردەكەون  كەمتر  تێكەڵە، 
و بەرلەهەر عەشیرەتێكی تر هاتونەتە شاری كەركوك و فێری 

تەالرسازی و كرێكاری بوونە.   

ناسراوترین عەشیرەتەكانی شاری سلێمانی و دەوروبەری 
1: عەشیرەتی بێسەری: تەنها لە سلێمانی و دەوروبەری هەن و 
كارو باریان تەنها كشتوكاڵی بووە لەناوچەی شارباژێر و ئێستا 

بەگشتی نیشتەجێی ناوەندی شارن. 
2: عەشیرەتی جاف: ئەم عەشیرەتە بریتین لە چەند تیرەیەك 
و  چەند مەرجەعێكیان هەیە، ئەوانیش بریتین لە )روغزایی و 
رەشكە و بەگزادە و میكائیلی و شاتری و تیلەكۆیی( بەهۆكاری 
و  شارەزوور  ناوچەكانی  بۆ  بوونەتەوە  پەرشوباڵو  جیایجا 
شارباژێڕ و گەرمیان و هەولێر و ناوچەی دوكان و پشدەر و 

دیوی ئەودیوی ئێران. 
شارەزوور  لەناوچەی  عەشیرەتە  ئەم  هارونی:  عەشیرەتی   :3
هەن و سنووری جوگرافیان لەگەڵ سنووری هەورامی تێكەڵ 

بووە.
4: ئاغا سووری: ئەم عەشیرەتە لە ئێرانەوە هاتوون و لەچەند 
شوێنێكی جیاجیای كوردستان هەن، بۆ نمونە ناوچەی پێنجوێن، 
چەندین  بەهۆی  دواتر  هتد.  و  كۆیە  و  كەركوك  و  هەولێر 
هۆكاری كۆمەاڵیەتی و سیاسیەوە پەڕشوباڵو بوونەتەوە، پێشتر 
لە كوردستانی رۆژهەاڵت بوون و هاتونەتە كوردستانی عێراق. 
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5: عەشیرەتی بەرزنجی: ئەم عەشیرەتە لەزۆر شوێن هەن و 
خۆشیان بە عەشیرەت نازانن بەقەد ئەوەی خۆیان بە شێخ دەزانن 
پێغەمبەر  بەنەوەی  خۆیان  و  هەیە  ناوداریان  شێخی  دەیان  و 
خۆیان ناساندووە و لەهەردوو تەریقەتی قادری و نەقشبەندی 
هەن، بۆ نمونە لەناوچەی ئاغجەلەر و لە هەولێر و سلێمانی 
كەركوك، بەاڵم بەهۆی ئەوەی سەرجەلەی تایبەتی خۆیان هەیە، 
شیعی،  حوسێنی  و  حەسن  و  عەرەب  سەر  دەچنە  بەوپێیەی 
چونكە خۆیان بە شێخ و ئاین پەروەری بنەچەیی دەزانن بۆیە 

كەمتر بەالی نەتەوەییدا دەچن.  
و  بازیان  لەسنووری  عەشیرەتە  ئەم  كافرۆش:  عەشیرەتی   :6
پێتر  هەن،  چەمچەماڵ  و  ئاغجەلەر  ناوچەی  نزیك  و  تەیناڵ 
خەڵوز  و  چەڵتوك  بەتایبەتی  و  كردووە  كشتوكاڵیان  كاری 
ئەم  نەبووە،  ماشین  كە  كۆندا  لە  رێبواران  كردنی  رێنمایی  و 
عەشیرەتە هەندێك ئەفسانەشیان لەسەر باس دەكرێت، یەكێك 
لەوانە كچە كافرۆشە كە گوایە لەسەردەمی هاتنی ئینگلیزەكان 
بۆ عێراق و هاتوونەتە ئەو ناوچەیە و كچێكی جوان هەبووە و 
یەكێك لە ژنەڕاڵەكانی ئەو سەردەمە لەگەڵ خۆیدا بردوویەتی، 

ئەفسانەیش تریش هەن كە ئێرەی جێگەی باسی ئێمە نییە. 
7: عەشیرەتی شەمێرانی: ئەم عەشیرەتە سنووری جوگرافیان 
هەندێكیشیان  هەن،  هەڵەبجە  و  شەمیران  ناوچەی  لەنێوان 

لەدویی ئێرانن، بۆ نمونە رەوانسەر و مەریوان. 
8: عەشیرەتی تەرخانی: عەشیرەتێكی گەورە نیین و سنووری 

ئەم عەشیرەتە لەناوچەكانی هەڵەبجەی نوێ  و زەڕاێن هەن. 
لە  و  هەن  زەڕاێن  و  نوێ   هەڵەبجەی  لەناوچەی  گەاڵڵی:   :9
لەسنووری  و  هەن  عەشیرەت  ناونیشیانی  هەمان  هەولێریش 

مەخمور و كەندیناوە هەن. 
و  ئەمبەر  لەناوچەكانی  عەشیرەتە  ئەم  سنووری  ئێناخی:   :10

ئەوبەری روباری سیروان هەن. 
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پەرشوباڵو  و  هەن  شارەزوور  لەناوچەكانی  كۆكۆیی:   :11
كوردستانی  واتە  رۆژهەاڵت  كوردستانی  دیوی  تاكو  بوونەتەوە 

ئێران. 
و  قەاڵدزە  ناوچەكانی  لەسنووری  عەشیرەتە  ئەم  شاوری:   :12

رانیە و بەری مەرگە هەن. 
13: عەشیرەتی ئاكۆیی: ئەم عەشیرەتە بەهەمان شێوە سنووریان 
تێكەڵە لەگەڵ شاوری و جاف دەكەونە ناوچەی بیتوێن و رانیە 

و ئەو حەوزەیە. 
14: عەشیرەتی میراودەلی: ئەم عەشیرەتە سنووریان دەكەوێتە 

ناوچەی پشدەر و بەشێكیشیان دەكەونە قەاڵدزێ . 
15: عەشیرەتی مەنگوڕی: نزیكەی 5000 خێزان دەبن و بەشێكیان 
لەگەڵ حەوزەی پشدەر تێكەڵن و بەشێكی دیكەیان كەوتونەتە 

دیوی كوردستانی ئێران لە سنووری سەردەشت. 
لەناوچەی  بەشێكیان  عەشیرەتە  ئەم  بڵباس.  عەشیرەتی   :16
ئێرانەوە،  كوردستانی  دیوی  كەوتوونەتە  بەشێكیان  و  پشدەر 
كراوەترە  كولتوریان  و  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  شێوەی  دەڵێن  وەكو 
لە عەشیرەتەكانی دیكە بەتایبەتی كراوەن بۆ مەسەلەی ئازادی 
ژن، ئەوان تائێستاش لەو ناوچەیە بەشێكی زۆر لە گوندەكان 
نەهامەتیەكانی  و  شۆڕش  بەهۆی  دەژین.  لەوێ   و  پێكدەهێنن 

كوردەوە بەشێكیان پەڕاگەندەی شاری هەولێر بوونە. 
17: : عەشیرەتی غەوارە: ئەم عەشیرەتە لە سنووری ناوچەی 
بەشی  ئێستا  و  هەن  شارەزوور  تادەگاتە  تەختەوە  شارباژێڕی 

زۆریان لەناو شاری سلێمانین.

ناسراوترین عەشیرەتەكانی بادینان و دەروبەری 
لەرووی  هەولێرە  بەشاری  سەر  ناوچەیەكە  بارزان:   :1
جوگرافیای كارگێڕییەوە، پێكهاتەكە بریتییە لەچەند عەشیرەت 
و تیرەیەكی تێدایە، ئەگەر چی بەشێوازی كرمانجی قسەدەكەن، 
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هەندێكیشیان  و  بادینانییە  هەندێكیان  جلوبەرگی  شیوەی 
سۆرانی، هەروەها بەشێك لە كولتووریشیان لە بادینی دەچێت و 
بەر لەچەند سەدەیەك لەدیوی توركیاوە هاتوونەتە كوردستانی 

عێراق، لەچەند تیرەیەك پیكدێن، بۆ نمونە.  
)ا: تیرەی شێروانی. ب: تیرەی مزوری. ج: دۆڵەمەڕی: د: ئەرگوشی. 
لەنێو  لەوەی  جگە  ئەمە  نیروەیی(  خورشیدی.  و:  گەردی.  ه: 
خۆشیان بارزانی بریتین لە سێ  چین، شێخ و  میللەت و ... هەموو 
لەسەردەمی  كە  نەقشبەندین  تەریقەتی  بە  سەر  بارزانیەكان 
رۆشنبیرییە  لەهیندستانەوە  كە  ئەوكاتەی  خالیدەوە،  مەوالنا 
پیاوانی كۆنیان چوونەتە سەر  ئاینیەكەی هێناوە، ئەوان واتە 

ئەو تەریقەتە و تائێستا پەیڕەوكاری ئەو تەریقەتەن. 
2: عەشیرەتی دۆسكی: ئەم عەشیرەتە بە گەورەترین عەشیەرتی 
دەڵێن  وەك  ناسراون،  دهۆك  و سنووری شاری  بادینان  ناوچەی 
بەر لەچەندین سەدە لەسنووری توركیاوە هاتونەتە شاری دهۆك 
و نیشتەجێبوون و كار و پیشەیان جوتیاری بووە و تاسەدەی 

رابردووش دواتر دێنە نێو شاری دهۆكەوە. 
و  تیرەیەك  لەچەند  عەشیرەتێكن  سورچی:  عەشیرەتی   :3
دەست  هەریرەوە  لە  جوگرافیان  سنووری  و  پێكدێن  شێوازێك 
پێدەكات تادەگاتە دەورو پشتی ئاكرێ  و بەدوو شێوەزاری كرمانجی 
و سۆرانی قسەدەكەن و مەرجەعی شێخ و سومبولی جیاوازیان 
مەرجەعێكی  چەند  تر  عەشیرەتەكانی  وەكو  ئەمانەش  هەیە، 
سەرەكیان هەیە كە لەهەولێر و ئاكرێ  و موسڵ دەژین بەشێكیان 
پیەوەندیان بە داك خوشك هەیە كە مەرجەعیانن و بەشێكیان 
زەید  و  بنەماڵەی عومەر  و  ئاغا  ماڵی حوسێن  بە  پەیوەندییان 
ئاغا و بەشێكیان پەیوەندییان بە شێخ سابیر هەیە كە لەموسڵ 

دەژین. 
و  سۆرانین  بەشێوە  عەشیرەتە  ئەم  هەركی:  عەشیرەتی   :4
بەشێوەزاری كرمانجی قسە دەكەن و لەرێگەی ژن و ژنخوازیەوە 
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تێكەڵ بەعەشیرەتی بارزان بوونە، پێشتر كارو پێشەیان تەنها 
سنووری  لەدویی  پێشتر  دەڵێن  خۆیان  وەكو  بووە،  جوتیاری 
وەكو  بەشێكیان  و  عێراق  كوردستانی  هاتوونەتە  توركیاوە 

سورچییەكان لە شاری موسڵن. 
لە  جوگرافییان  سنووری  عەشیرەتێكە  زێباری:  عەشیرەتی   :5
ئاكرێ  وە دەستپێدەكات و تادەگاتە موسڵ و دەوروبەری و چەند 
عەشیرەتەكە  سەركردایەتی  هۆزەكان  سەرۆك  لە  كەسێك 

دەكەن. 
لەسنووری  و  لەدهۆك  ئەم عەشیرەتە  بەرواری:  6:عەشیرەتی 
بەرواری بااڵ بوونیان هەیە و پێشتریش لەتوركیاوە هاتوونەتە 
شاری دهۆك و دەوروبەری پێشتریش كاری كشتوكاڵیان كردووە 

و بەتایبەتی بەرهەمی سێوو هەنگوین.
عەشیرەتە  ئەم  ناوچەكانی  سنووری  لۆالن:  عەشیرەتی   :7

دەكەونە نێوان دهۆك و باتۆفە. 
8: عەشیرەتی سندی: دەكەونە سنووری نێوان توركیا و زاخۆ 
و بەیەكێك لە عەشیرەتە ناسراوەكانی بادینان هەژمار دەكرێن، 
كتێبەكەی خۆیدا سەبارەت  لە  بێت كە  بەپێی قسەی سایسك 
بە هۆزە كوردیەكان نوسیویەتی، ئەم عەشیرەتە پێكهاتەیەكن 
لەهەردوو ئاینی كریستیانی و موسڵمان و هۆزەكە بریتیە لە دو 

وتیرە. یەكەم سلوپی و دووهەم گوللی. 
ناوچەی  سنووری  لە  عەشیرەتە  ئەم  هەكاری:  عەشیرەتی   :9
ئامێدی هەن و تادەگاتە سنووری توركیا و كارو پیشەیان تاكو 

ئێستاش كشتوكاڵ و بەخێوكردنی ئاژەڵ و هەنەگەوانیە.    
10: عەشیرەتی گللی: ئەم عەشیرەتە لەسنووری ناوچەی باتوفەی 
گلەكانی  كەسوكاری  و  خزم  دەبنەوە  بەرەچەڵەك  و  دهۆكن 

ناوچەی گەرمیان. 
11: عەشیرەتی رێكانی: ئەم عەشیرەتە لە سنووری چیای شیرین 
و دیوی سەرسەنگ و تادەگاتە بەرواری هەن و بەدەیان هەزار 
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ئاین  و  دەوڵەمەند  عەشیرەتە  لە  بەیەكێك  و  دەبن  خێزان 
دۆستەكانی كوردستان ناسراون. 

12: بااڵیی: ئەم عەشیرەتە نیمچە كۆچەر بوونە تاكو دوای نیوەی 
یەكەمی سەدەی بیست كە لەسنووری دهۆك نیشتەجێ  دەبن و 

لە دویی توركیاوە هاتوونەتە كوردستانی عێڕاق. 
كوردستانی  مێرگی  جۆلە  نزیك  لە  عەشیرەتە  ئەم  كیكا:   :13
لە عێڕاق سەقامگیر دەبن و هێشتا  توركیاوە هاتوون و دواتر 
نێوەیان لە كوردستانی باكور واتە لە توركیا ماون و خەریكی 

كشتوكاڵن و بەشەكەی دیكەیان لەنێو شارن. 

و  هەولێر  شاری  بنەماڵەكانی  و  عەشیرەت  ناسراوترین 
دەوروبەری

1: عەشیرەتی خۆشناو: ئەم عەشیرەتە بەگەورەترین عەشیرەتی 
كوردستان ناوزەد دەكرێت و سنووری جوگرافییایان لە هاوینەواری 
پیرمام و شەقاڵوەوە دەستپێدەكات و تا دەگاتە حەوزەی بیتوێن 
و  نیشتەجێبوونە  لەهەولێر  زۆریان  بەشێكی  و  بالیسان  و 
عەشیرەتیان  مەرجەعێكی  چەند  بەاڵم  زیاتر  بەرلەسەدەیەك 

هەیە، سەرۆكایەتی كۆمەڵگەكە دەكەن. 
سۆرانی  بەشێوەزاری  عەشیرەتە  ئەم  سۆرانی:  شێروانی   :2
قسەدەكەن و تێكەڵ لەگەڵ شێروانی و بادینان و خزمایەتیان 
لە  هەندێك  وەكو  و  نیشتەجێبونە  هەولێریش  لەشاری  هەیە 

شارەزایانی خۆیان دەڵێن لە ئێرانەوە هاتوون. 
3: عەشیرەتی سییان: ئەم عەشیرەتە تەنها لە سنووری شاری 
هەولێر ژیاون و سۆرانین و وەكو زۆربەی عەشیرەتەكانی تری 
بەزمانی  بەشێكیان  و  بوون  تێكەڵ  توركمان  لەگەڵ  هەولێر 

توركمانی قسە دەكەن. 
و  هەولێر  لەشاری  عەشیرەتە  ئەم  هەرزانی:  عەشیرەتی   :4
دەروبەری دەژین و تادەگاتە بناری قەرەچوغی سەر بەشارۆچكەی 
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مەخمور. 
ئاغا  بەگشتی  پێشتر  عەشیرەتە  ئەم  دزەیی:  عەشیرەتی   :5
كشتوكاڵییان  كاری  و  رەعیەت  دەستیان  لەژێر  بوونەجوتیار 
پێكردوون، بەاڵم دوای شۆڕشی جوتیاری ساڵی 1958 كە ساڵی 
گوندییان  ئەوان  ئیدی  ئاغا،  دەسەاڵتی  بە  بوو  هاتن  كۆتایی 
بەجێهێشت و هاتنە نێو شاری هەولێر و نیشتەجێبوون بەیەك 

لەگەورە عەشیرەتە گەورەكان دەژمێردرێن. 
6: عەشیرەتی مەرزانی: عەشیرەتێكی بچووكی شاری هەولێرە و 
سنوورەكەی دەكەوێتە دەشتی هەولێر و بەشێكی تری دەكەوێتە 

سنووری مەخمور. 
 7: عەشیرەتی گەاڵڵی: عەشیرەتێكی بەرباڵون سنوورەكەیان 
دەشتی  و  كەندێناوە  و  مەخمور  قەزای  سنووری  دەكەوێتە 

هەولێر. 
و  بەتەمەن  بەقسەی  عەشیرەتە  ئەم  بندیان:  عەشیرەتی   :8
مروری  بە  و  كریستیانین  ئەسڵدا  لە  بێت  هەولێر  مێژووی 
كە  ئەوەیە  مانای  هەر  هاودیانیش  و  ئیسالم  بە  بوون  زەمەن 
و  لەهەولیر  مەسیحی  كە  پێەی  بەو  بوونە،  مەسیحی  پێشتر 
كوردستان زۆر بوونە، سنوورەكەیان دەكەوێتە سنووری قەزای 

مەخمور و دەشتی هەولێر. 
9: بنەماڵەی ماجدی: بنەماڵەیەكی دەوڵەمەندی شاری هەولێرن 
و خەریكی بازرگانی بوونە و تائێساش بە بنەماڵەیەكی ناسراوی 

هەولێر دەژمێردرێن.
بنەماڵەیە كوردن و هەندێكیان بە  بنەماڵەی قەساب: ئەم   :10
دەوڵەمەندی  بنەماڵەیەكی  بە  و  دەكەن  قسە  توركمانی  زمانی 

شاری هەولێر ناسراون.
وەك  و  بوون  دەوڵەمەند  بنەماڵەیەكی  دەبباغ:  بنەماڵەی   :11
هەر بنەماڵەیەكی تر خۆیان لەخەڵكی جوتیار و كرمانج جودا 

كردۆتەوە. 
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تر  بنەماڵەكانی  شێوەی  بەهەمان  عەلالف:  بنەماڵەی   :12
دەوڵەمەند و بازرگان بوونە و لەهەولێر ژیاون. 

تر  بنەماڵەكانی  وەكو  بنەماڵەیە  ئەم  جامباز:  بنەماڵەی   :13
ناوچەی  دەكەوێتە  گوندەكانیان  سنووری  و  بوونە  دەوڵەمەند 

شەقاڵوە و زۆربەیان خوێندەوار بوونە. 
شێوەزار  دوو  بە  عەشیرەتە  ئەم  گەردی:  عەشیرەتی   :14
هاو  سۆرانیە  هەرچی  كرمانجی،  و  سۆرانی  و  قسەدەكەن 
سنووری زرارییەكانن و كرمانجیەكانیش لەناوچەی بارزان نزیك 

چیای شیرینن. 
خوارووی  سنووری  لە  عەشیرەتی  ئەم  زراری:  عەشیرەتی   :15
و  بووە  كشتوكاڵی  پیشەیان  كارو  و  دەژین  هەولێر  رۆژئاوای 
لناوچەی بەڕانەتییەوە بەرفراوان دەبێتەوە بۆ  سنوورەكەیان  

ناوچەكانی هەركی گۆران.
چەند  پێكهاتووە   كە  عەشیرەتە  ئەم  گۆران:  عەشیرەتی   :16
عەشیرەتەكانی  لەگەڵ  خزمن  بەشێكیان  و  عەشیرەتێك 
زەنگەنەی ناوچەی گەرمیان و بەگشتی پێیان دەگوترێت عشائر 
سەبعە واتە حەوت عەشیرەتەكە و لەچەند تیرەیەكن، سنووری 
جوگرافییان دەكەوێتە ئەو بەری زێی گەورە بەناوی كەڵەكی 
یاسین ئاغا و بەچەند شێوەزارێك قسەدەكەن و سنوورەكەشیان 

سەر بەشاری دهۆكە وەكو الیەنی ئیداری.
لەسنووری  عەشیرەتە  ئەم  برادۆستی:  عەشیرەتی   :17
دەكەوێتە  كە  گەردی  سنووری  بەرەو  و  سیدەكان  ناوچەی 
گەورەرتین  دەڕوات،  بەرەو سیگۆشەكە  و  مێرگەسوور  پشتی 
لە  هەولێریش  لەسنووری  و  ناوچەیەن  ئەو  عەشیەرتی 

شارۆچكەی كەسنەزان هەن و لەمێژە لەوێ  دەژین. 
18: بنەماڵەی عوزێری: ئەم بنەماڵەیە سنوورەكەیان لە قەزای 
كۆیە و دانیشتوانی گوندەكانی دەوروبەری كۆیەیە، هەر لەزووەوە 
لەو شارە حوكمڕانیان كردووە لەرووی كۆمەاڵیەتیەوە و بەشێك 
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لە سیاسەتوانەكانیش عوزێرین. 
19: بنەماڵەی حەوێزی: بنەماڵەیەكی بەرفراوانی سنووری كۆیە 
و شاری هەولێرن، ئەم بنەماڵەیە هەمیشە لەگەڵ عوزێرییەكان 
لە كێبەركێی جۆراو جۆری كۆمەاڵیەتی و ئابوری و قۆرخكردنی 
كشتوكاڵ و لەدوای بە شار بوونی كۆیەش بازاڕی شار و تەالرسازی 

بوونە.  
سەر  دەكەوێتە  عەشیرەتە  ئەم  سنوری  بۆڵی:  عەشیرەتی   :20
كە  رۆژهەاڵت  كوردستانی  و  باشور  كوردستانی  سنووری 
سەرۆك  یەك  خاوەنی  ئۆمەرانە،  حاجی  لە  سەنتەرەكەیان 

عەشیرەتن.
21: عەشیرەتی هورمزیار: ئەم عەشیرەتە ئەگەرچی بە ژمارە 
دزەیی،  یان  وەكو خۆشناو  دیكەی  لە عەشیەرتەكانی  كەمترن 
رۆژئاوای  دەشتی  خوارووی  و  هەولێر  لەنێو  سنوورەكەیان 

هەولێرە.  
ناوچەی  لە  عەشیرەتە  ئەم  سنووری  بلباس:  عەشیرەتی   :22
و  هەن  كوردستان  رۆژهەاڵتی  دیوی  و  هەولێر  و  باڵەكایەتی 
پیشەیان هونەری كشتوكاڵی و كەرەستەی رۆژانەی ژیان بووە 

تاكو خزاونەتە نێو شارەوە. 
23: عەشیرەتی سارمەمی: ئەم عەشیرەتە لەسنووری پارێزگای 
هەولێر و كۆیە و مەخمور و دیوی رۆژهەاڵتیش هەن، بەپێی 

قسەی مەردۆخی نزیكەی 400 بنەماڵە دەبن.  
24: عەشیرەتی بەرزەواری: سنووری ئەم عەشیرەتە دەكەونە 
شاری  لەنێو  ئێستا  و  هەولێر  گوندەكانی  خوارووی جوگرافیای 

هەولێر نیشتەجێن.  
عەشیرەتە  ئەم  كۆمەاڵیەتی  سنووری  مامەیی:  عەشیرەتی   :25
 1970 دوای  ساڵەكانی  لە  و  هەولێرن  رۆژهەاڵتی  لەخوارووی 
هاتونەتە نێو شاری هەولێر و بەهۆی دەستبەسەرداگرتنی كاری 
دەستیەوە لەالیەن توركمانەكانە وە، عەشیرەتەكە تێكەڵ دەبن 
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ئەواندان  كاریگەری  لەژێر  تائێستاش  و  توركمانەكان  لەگەڵ 
دەكەن،  قسە  توركمانی  بەزمانی  زۆریان  بەشێكی  لەماڵەوە  و 

ئێستاش لەنێو شاری هەولێر خاوەن كارن.  
پەرشوباڵون  عەشیرەتێكی  مەمودینی:  شێخ  عەشیرەتی   :26
لەچوار دەوری دەشتی شاری هەولێرن و بەشێكیان كەوتوونەتە 

نێو سنووری خۆشناوەتی.  
 ئەگەرچی بەگشتی تەواوی ئەو عەشیرەت و بنەماڵە ناسراوو 
و  كوردن  هەموویان  كە  نابێتەوە  ساغ  بۆ  نەناسراوانەمان 
لەكوێوە هاتوون و چۆن پەیدابوون و چۆن سنووریان بۆخۆیان 
پێی  كە  خۆیان  لەناوچەكانی  ماونەتەوە  و  كردووە  داگیر 
دەناسرێنەوە، بەاڵم سەرنجام لێرەوە لەپێكهاتەی كۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگی و كولتووری كوردی تێدەگەین كە زۆربەی بنەماڵە و 
عەشیرەتەكان بەڕەسەن خەڵكی كوردستانی عێراقی نین وەكو 
كە  لێكۆڵینەوەیە  ئەم  دەكەن،  باسی  لۆكاڵیەكان  مێَژووناسە 
وردی تیچدایە نییە بەهۆی نەبوونی سەرچاوەی متمانە پێكراو، 
پێكدێت  بۆ دەردەخات كە نەتەوە چۆن  بەاڵم دیسان ئەوەمان 
دابەشبووە  ئێستا و بۆچی  تاكو  پێكهاتووە  نمونەش كورد چۆن 
بەسەر دووبەری جودا لەیەكتر، ئەمە جگە لەوەی كە بەشیكی 
نەهاتووە  كەناویان  و عەشیرەتانەی  و خێڵ  بنەماڵە  لەو  زۆر 
و بەدەست نەكەوتوون یان قەوارەی بنەماڵە و عەشیرەتەكە 
لە  یان  پێشتر  گەورەكان،  عەشیرەتە  قەوارەی  لە  بچووكترن 
لەئەنجامی  ئەوەتا  یان  كوردستان،  هاتوونەتە  ترەوە  شوێنێكی 
جودا  هتد  و  زار  و  زەوی  و  ئەخالق  مەسەلەی  و  ناكۆكی 
بوونەتەوە لە عەشیرەت و بنەماڵەكانی تر كە ناویان هاتووە، 
هەرچی عەشیرەت و بنەماڵەی بەشەكانی تری كوردستانی باكور 
و رۆژهەاڵت و خۆرئاوان، ناویان نەهاتووە، بۆشاییەك دروست 
دەكات لە پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی نەتەوەی كورد كە ئاسان نەبوو 
وەكو پێویست و بەبێ  كێشە و بەبێ  كەلێن ناوی عەشیرەتەكان 
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لەهەندێ  بەاڵم  نەهاتووە،  ناویان  بۆیە  دەستكەون،  بەتەواوی 
بەشی كوردستان بەنەماڵە و عەشیرەت نەماون، یان ئەوەتا بەپێی 
نەریت یان بەپێی هەلومەرجی سیاسی و رۆشنبیری و هۆشیاری 
لە  بەیانم كرد  پێشتر  لەبەین چوون، بەهەرحاڵ وەكو  خەڵك 
پارچەكانی تر عەشیرەت و شوهرەت واتە نازناوی بنەماڵە هەن 
وەكو كوردستانی ئێران، بۆیە نەتوانراوە ناوی هەموو عەشیرەت 

و بنەماڵەی هەرچوار پارچەی كوردستان بەیان بكەین.  

كوردستانی  عەشیرەتەكانی  و  خێڵ  بنەماڵە  ناسراوترین 
رۆژهەاڵت 

كە  لەنوێبوونەوە  دەوڵەتێك  ئێران  كتێبی  بە  بەپشتبەستن 
لەساڵی 200 لە پاكستان دەرچووە، 7% دانیشتوانی ئێران كوردن 
كە لە سنووری پارێزگاكانی كرمانشانوە بگرە تاكو دەگاتە ئیالم و 
پاشان لەسنەوە تاكو خانێ  كورد تێیدا لەم پارچەیە نزیكەی 7 
ملیۆن كەس دەبن لەپێكهاتە جیاجیاكان، لە سەدەی 11 رابردوو 
كورد ئیماراتێكی هەبووە بەناوی ئەردەالنی و لەناوچەی سنە كە 
بەكوردستان ناسراوە لەوێ حوكمڕانی كردووە و قەڵەمڕەویەكی 
هەتا دیوی كوردستانی عێڕاق هاتووە و كاریگەری لەسەر ئیماراتی 

بابانیش هەبووە لەرووی كولتووریەوە. 
شەڕی قەاڵی دمدم كە ساڵی 1609 بەسەركردایەتی حاتەم بەگ 
بووە، تائێستا باشترین و ناسراوترین داستانە كە كورد لەپێناو 
هەژموونی  نەهێشتنی  لەپێناو  كردوویەتی  خۆیدا  سەربەخۆی 
سەفەوی و عوسمانی كە لەملمالنێدا بۆماوەیەكی دوورودرێژ، 
بۆیە شانازی پێوە دەكات و لەنێو ئەدەبیاتیشدا بەشێوازی جوداجودا 
باسكراوە، هەروەها جگە لەو شەڕانەی كە لەگەڵ قاجارییەكان 
و سەفەوییەكان كردوویەتی و بەرگری كردووە و لەخاكی خۆی 
كوردەكان  تر  رابردوودا جارێكی  لەسەدەی  ماوەتەوە، هەروەها 
مهاباد  لە  قازی محەمەد كۆماری كوردستانیان  بەسەركردایەتی 
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بەاڵم  بوو،  كۆمارە كورت  ئەم  تەمەنی  بەداخەوە  كە  راگەیاند 
كوردەكان بەو سیمبوالنەوە كە نەتەوە وەكو موڵك هەیەتی لەو 
تر  پارچەكانی  لە  جیاواز  بەاڵم  بمێننەوە،  توانیان  نەاوچەیە، 
عەشیرەتیان كەمە و تەنها شوهرەت واتە ناوبانگی بنەماڵەیان 

هەیە كە لێرەدا بەشێكی بەیان دەكەین.  
1: ئاشمیشارت: ئەم عەشیرەتە بریتین لە 500 بنەماڵە و بەردەوام 
لەزیادبووندان، سنووری جێگیربوونیان لەدەوروبەری خەرەپوت 

دەژین و هەمویان موسڵمانن بەاڵم لەسەر مەزهەبی شیعەن. 
2: ئاالك: ئەم پێكهاتەیە بە كوردەكانی فارس ناسراون و لەكتێبی 

فارس نامەدا ئاماژە بەژیانی كۆمەاڵیەتی یان دراوە. 
3: ئەجاخی: چەند بنەماڵەیەكن لە وەزنە و كوی لە ناوچەكانی 

موكری و ساباڵخ و مهاباد دانیشتوون.
4: ئیختیار ئەلدینی: لەبنەچەی بنەماڵەكانی ئەمیر ئیخیتارئەلدین 
و لەفەرمانڕەواكانی بانەن و ئێستا وەكو شوهرەتێك ناسراون. 

سنەو  لەشاری  كۆنن  گەورەی  عەشیرەتێكی  ئەردەالن:   :5
گوندەكانی دەوروبەری تاران باڵوبونەتەوە فەرمانڕەواكانی سنە 
لە شارەزوو فەرمان رەوایەتییان كردووە  لەم هۆزەن، سەرەتا 

پاشان دەستیان بەسەر سنەداگرتووە.
6: ئەشنویە: پێكهاتەیەكی دیكەی كوردن لەدەوروبەری شنۆ و 

الجیهان دەژین. 
7: ئەلیا: عەشیرەتیكی كۆچەرین نشینگەی ئەوان خەرەپوتە

8: ئیمامی: نزیك حەفتا بنەماڵەن لەناوچەكانی جوانڕۆ لەریزی 
جافەكانن. 

9: ئەورامی یان هەورامی: هۆزیكن خۆیان بەنەوەی بەهمەن 
دەزانن لەناوچەكانی هەورامانی سنە نیشتەجێن و زیاتر لە دوو 

هەزار بنەماڵە دەبن.
10: باباجانی: لەگەڵ قوبادییەكان نزیكی هەشت سەد بنەماڵەن 
لەكەرەند  لەوان  دەستەیەك  لەعەشیرەتی جافەكانی جوانڕۆن 
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نیشتەجێن.
نزیكی  نیشتەجێن  تاران  و  قەزوین  لەناوچەكانی  بازوكی:   :11

پینج هەزار بنەماڵە دەبن و لەنزیك یەریڤان دەژین.
12: بانە: نزیكی سێ  هەزارو پێنج سەد بنەماڵەن لەناوچەكانی 

بانە نیشتەجێن و خاوەنی 145 گوندن.  
نزیك  و  كۆمەاڵیەتین  پێكهاتەیەكی  تویی،  بی  یا  بەهتویی:   :13
هەزار بنەماڵە دەبن و لەباكوری رۆژئاوای كرمەنشان نیشتەجێن. 
14: بیتیا رەوەند: ئەم پێكهاتیەەكە ئەگەرچی زۆر ناسراو نین، 

بەاڵم چەند بنەماڵەیەك دەبن و لەباكوری سنە نیشتەجێن.  
دەڵێن  سەرچاوەكان  لە  بەشێك  گەڵباغی:   عەشیرەتی   :15
عەشیرەت نین، بەڵكو شوهرەت و نازناوی بنەماڵەیەكن، چونكە 

هەم پەرش و باڵون و هەم وەكو شوهرەت ناسراو نین. 
كوردستانی  عەشیرەتی  گەورەترین  شكاك:  عەشیرەتی   :16

رۆژهەاڵت و بە شێوەزاری كرمانجی قسەدەكەن. 
پێكهاتە  لەو  بەشێكن  كوردانە  ئەم  خوڕاسان:  كوردانی   :17
ئەمان  كورد.  نەتەوەی  دەگوترێ   پێی  كە  هەمەچەشنەیەی 
لەناوچەی خوڕاسانن و شێوەی جلوبەرگ و شێوەزار و كولتورێكی 

تایبەتیان هەیە كە جیاوازە لەگەڵ تەواوی پارچەكانی دیكە. 
18: لوڕڕی: خاوەنی شێوەزارێكن كە نزیكە لە ماچۆ و خۆڕاسانی 
كرمانشان  ناوچەی  دەكەوێتە  كۆمەاڵیەتیەكەیان  سنووری  و 
هەتا نزیك شارۆچكەی رەوان سەر و بریتین لە چەندین تیرەی 

جۆراوجۆر. 
نێو  دەكەوێتە  سنوورەكەیان  عەشیرەتە  ئەم  قەڵخانی:   :19
هەردوو خاكی كوردستانی باشور و رۆژهەاڵت كە لە سنووری 
جەلەوالو تاكو سەرپێڵ زەهاوە، سنوورەكەیان بریتیە لە دەیان 
لە  نزیكە  و  قسەدەكەن  قەڵخانلویی  بەشێوەزاری  كە  گوند 

كەڵهوڕی.  
20: موكری. ئەم عەشیرەت و پێكهاتەیە لە سنووری شارەكانی 
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مهاباد و سەقز و شنۆ و لەبنەڕەتدا لە نێو جەرگەی ئێرانەوە 
هاتوونەتە كوردستان و نیشتەجێبوونە. 

ناسراوترین بنەماڵە و عەشیرەتەكانی باكوری كوردستان 
دوو  لە  بوونە  بریتین  باكور  كوردستانی  دانیشتوانی  زۆربەی 
تیرەی گەورەی بەشەری. بە قسەی ئیحسان نوری پاشا لە كتێبی 
رەچەڵەكی كورد دەڵێ  »ئەوانیش یەكەمیان تیرەی زیالن ە كە 
كێوەكانەوە  بەسەر  كە  ناسكە  گیایەكی  و  دێت  زیل  بەمانای 
بەكوردی  و  دێت  مل  مانای  بە  كە  ە  میالن  ئەویتر  دەڕوێت. 
كورد  كە  سەلمێنەرە  باشترین  ئەمەش  دەگەێنێ ».  كێو  ملەی 
شارستانیەتێكی  هیچ  بۆیە  ژیاوە  شاخەكاندا  لەگەڵ  هەمیشە 
نییە و ئاسەواری دیار نییە جگە لە چەند ئەشكەوتێك نەبێت 
كە بەئاسەوار لەپەلەم نادرێت. بەاڵم دوای چەندین سەدە ئەم 
دوو تیرەیە زیاد دەكەن و دەبن بە ئەمری واقیع و لەو ناوچەیە 
دیكەی  عەشیرەتی  و  خێڵ  و  بنەماڵە  و  تیرە  و  دەمێننەوە 
بەرهەمهێناوە و ماوەنەتەوە، بەاڵم ئەوان بەخۆیان ناڵێن كورد 
هەیە،  مێژووی  یەك  كە  گەورە  كوردی  بەنەتەوەی  سەر  یان 

بەڵكو كرمانج لەالی ئەوان شتێكی ترە و جودایە لە كورد. 
بنەماڵە،  چەندین  لە  بریتیە  كە  عەشیرەتە  ئەم  بۆتانی:   :1
سنوورەكەیان كەوتۆتە جەزیرە و خاوەنی ئەفسانەی عیشقی مەم 
و زینن كە ئەحمەدی خانی وەكو داستان نوسیویەتیەوە، بەدەیان 
كەوتوونەتە  بەشێكیان  كە  ناسراون  ناونیشانە  بەو  بنەماڵە 

كوردستانی باشوور و لەسنووری گۆرانن نزیك بەردەڕەش.  
2: جەزیریی: دەكەونە ناوچەی بۆتان كە لەنێوان دیاربەكر و 
شاعێرێكی  و  باكورن  كوردی  پێگەی  ناسرواترین  و  ن  دەرسیم 

ناسروایان تێهەڵكەوتووە بەناوی )جەزیری( . 
باكوری  كوردانی  دیكەی  پێگەیەكی  و  شێوەزار  خانیی:   :3
چەند  و  دیاربەكر  سنووری  دەكەونە  و  گەورەن  كوردستانی 
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كورد  گەورەی  ناوداری  شاعیری  بەهۆی  دەوروبەری،  شارێكی 
ئەحمەدی خانی كە خاوەنی دەقی مەموزین ە ناسروان. 

4: لۆالنی: ئەم عەشیرەتە لە سنووری نێ,ان هەرسێ  دەوڵەتی 
عێراق و توركیا و ئازەربایجانن و كاری هەمیشەییان تاكو ئەم 
ناوچەكەش  بەخێوكرنە،  مااڵت  مەڕو  و  كشتوكاڵی  سەدەیەش 

هەر بە لۆالنی ناسراوە. 
5: موهاجیر: سنووری ئەم عەشیرەتە لە شەمزینان و گەوجارەوە 
دەستپێدەكات تاكو نزیك بە سنووری كوردستانی باشور، ئەمان 
تەنها ناویان موهاجیر نییە لەخۆڕا، بەڵكو وەكو ئەو بنەمااڵنەی 
و  دەكەن  كوێستان  و  گەرمیان  هەن  باشور  لەكوردستانی  كە 

پێیان دەگوترێ  كۆچەری.   
6: نەورەسییەكان: ئەمان عەشیرەتێكی گەورەن كە سنووری 
دوو  هەروەها  بتلیس  شاری  دەوروبەری  دەكەوێتە  جوگرافییان 
تەكیەی شێخانی لێ بووە، ) تەكیەی موكوس و تەكیەی ئەرواس( 
هەروەها خاوەنی كەسێكی ناسراون بەناوی سەعیدی نەورەسی 
كە سۆفیەكی موسڵمان بووە و رەگ و بنەچەیان دەگەڕێتەوە 
بۆ ئەربابەكانی جەمالەدینی ئەفغانی كە زانایەكی ریفۆڕمخوازی 

سەدەی 19 بووە.    
7: عەشیرەتی كیران: ئەمانە  لە ئێزدییەكان نزیكن بەاڵم بوون 

بە موسڵمان و بەمەزهەب سوننین. 
و  بوونە  كۆچەری  عەشیرەتێكن  دودیكانللی:  عەشیرەتی   :8
ئێستاش بەشێكیان بەو شێوەیە دەژین، بەزمانی زازا قسە دەكەن 

و لەدیوی دەرسیمەوە هاتوون.  

سیستمی كوردی لە سیاسەتدا 

سیاسەتێك كە كوردەكان لەدوای سەدەی 19 ەوە دەستیان پێكرد 
و دواتریش لەسەدەی 20 كە حیزب بەمانای وشە وەكو السایی 
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كردنەوەی كۆمۆنیستەكان پەیدا بوو، حیزبی كاژیك وەكو حیزبی 
نەتەوە پەرست پەیدابوو، بەاڵم ئەم جۆرە بوو بە بنەمایەكی 
خراپ بۆ حیزبایەتی كوردی و دوای ساڵەكانی 1960 ەوە بینرا. 
ئەم بنەمایە بوو بەبەرهەمهێنانی ستایلێكی سیاسی كە لەدوای 
ساڵی 1991 كە راپەڕین كرا و حكومەتی بەعسی عێڕاقی دەركرا 
و نیمچە سەربەخۆییەكی بەخۆیەوە بینی و هەمان مێژوویان 
ئەوان  بەرەكی،  دوو  و  لەخوێن  بوو  پڕ  كە  كردەوە  دووبارە 
كوردستانی  لە  كوردی  حیزبەكانی  سیاسی  دەستەبژێری  واتە 
زیاتر  یەكدا  و  بیست  لەسەدەی  خۆیان  بەقەناعەتی  باشور، 
دەردەكەون، بۆیە وەكو رژێمێكی سیاسی خۆیان دەرخست، نەك 
وەكو هەرێمێكی سەربەخۆ، بۆیە نە ئەوەتا ستایلێكی كالسیك 
بگرنەبەر كە پێشتر مۆدێلی شمولی بوو لەسەردەمی سۆڤیەتی 
سیستمی  رووی  لە  تاكو  هەبوو،  سۆسیالیستی  بەناو  كۆنی 
سیاسیەوە پێناسە بكرێت، نە ئەوەتا ستایلێكی مۆدێرن بێت كە 
ئێستا مۆدێلی ئامریكیە و جهانگەرایی لەگەڵ خۆیدا هێناویەتی، 
رژێمی  كە  سۆڤیەت  سەردەمی  رژێمەكانی  لەوەیە  مەبەستم 
و  سێبەر  و  بوون  كۆمەڵگە  كایەكانی  تەواوی  كۆنتڕۆڵكەری 
و  ئاینی  و  نەتەوەیی  بۆكەمینە  بوون  باشیش  بەرگریكەرێكی 
ئانزاییەكان كە شوناسی خۆیان بپارێزن، بو نمونە جۆرج بلیخانۆف 
كە بیرمەندێكی سیستمی سیاسی سۆڤیەت بوو كتێبێكی هەیە 
بەناوی جەبریەتی شوێن. باسی جل و بەرگ دەكات كە گوایە 
یەكسانە بە كەشوهەوای شوێن و كات، بۆ نمونە كەسێك یان 
كۆمەڵگەیەك كە خاوەنی شوناسێكی سوربەخۆن لە بنەچەدا، 
بەاڵم جەبریەتی شوێن كە تێیكەوتوون و ناچارن تێیدا بمێننەوە، 
و  رەسەن  كولتووری  خەسڵەتێكی  بەهەموو  كۆمەڵگەیە  ئەو 
خاوەندارە  كۆمەڵگە  ئەو  رادەستی  خۆیان  خۆیانەوە  ناسنامەی 
دەكەن كە كەشوهەواكەیان بوونی سەلماندوون، بۆیە ئەوانیش 
بەناچار دەبن بە خاوەنی ئەو شوناسە و تێكەڵ دەبن و دەتوێننەوە، 
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بۆ ئەمەش جل و بەرگ نابێتە مەرجی یەكەم بۆیە ناسینەوە 
دیكەی  پێكهاتەكانی  و  ئاین  و  نەتەوە  بۆ  دەبێت  قورس  لێرەوە 
ژێر دەستی خاوەندارە نەتەوەییەكانی دیكە كە شوێن و كاتیان 
بۆ خۆیانە، باشترین سەلمێنەریش بۆ ئەمە ئەوەیە كە ئەوكات 
سۆڤیەت بەهەموو فرەییەكییەوە بۆ نەتەوە  ئاین و پێكهاتەكانی 
دیكەی نێو سیستمەكە، ئەوەبوو بەناوی سۆسیالیزمەوە هەرچی 
قودرەتێكی هەبوو بۆ خاتری كۆمەڵگە وەگەریدەخست، هەرچی 
هەبوو لەخزمەتی خودی دەوڵەت بوو كە خەڵك تێیدا النیكەم 
كەس هاواڵتی پلەدار نەبێت، یاخود النیكەم قەناعەتێكی فكری 
لەپشتەوە بوو خەڵكیش تاڕادەیەك تێیدا دەژیان، ئەوەش كە مۆدێلی 
مۆدێرنەیە و لە ئێستادا ئامریكا و رۆژئاوا سەرمەشقین، دیسان 
هاواڵتی النیكەم هۆشیار كراوەتەوە لە مافە مەدەنیەكانی خۆی، 
ئایندەی كۆمەڵگە پرسی  لەسەر چارەنووس و  ئەوەی كە  هەر 
دەكات  واقیعبینانە  سیاسەتێكی  كە  ئەوەی  تادەگاتە  پێدەكرێت، 
لەگەڵ دۆستان و نەیاران و واڵتە دراوسێكانی، یان ئەوەی كە 
هیچ شتێك لەدەرەوەی دەستوور و یاسادا رەوایەتی وەرنەگرتووە 
و قەدەغەكراوە، بەاڵم بەشێكی زۆر لە فەیلەسوفانی دەڵێن » 
دەبێت هەموو حاكمیەتێك لەبەرژەوەندی مەحكومەكاندا بێت، 
دەكەن،  خەڵك  سەركردایەتی  كە  كەسانەیە  لەو  مەبەست 
لەبەر ئەوەی مەحكومەكان بەرزترن لەوانەی حاكمن، چونكە 
لەالیەكی  بدرێت،  الیەن  بەم  گرینگی  كە  ئەوەیە  ستراتیژەكە 
پاشا  و  گەل  واتە  هەردووال  كە  هەیە  دیكە  حاڵەتێكی  ترەوە 
ملكەچی یەكتر بن بۆئەوەی گەل بەجەستە ئیتاعەی پاشا بكات، 
ئەگەریش پاشا دەسەاڵتی خراپ بەكارهێنا، ئەوا دەوری ملكەچی 
ببینێ  بۆ گەل، چونكە حاڵەتی یەكەم سەنگی محەكە بۆ حاڵەتی 

دووەم«.)120(.  
خۆشی  و  نییە  مۆدێرن  رژێمێكی  لەبەرئەوە  كوردی  سیستمی 
ئەزموونی  و  كردبێت  حاكمیەتی  كە  نەبینیوە  خۆی  وێنەی 
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و  بكات  هەڵوەستەیەك  پنتەدا  لەو  رەنگە  هەبێت،  رابردووی 
پێناسە بكرێت، وە  ناونیشان و زاراوانە  لەژێر ئەو  نەیەوێت 
ئەگەر مۆدێرن بوون بە ئەوە بزانێ  كە پارلەمانی هەیە و خۆی 
لە  كۆتا  بە  ئافرەت  كەم  رێژەیەكی  یان  دەكات،  خۆی  ئیدارەی 
ئابوریەوە  لەرووی  یان  هەیە،  بوونیان  حكومەتدا  و  پارلەمان 
و  دەركەوتن  ناوچەكە  لە  شاز  نمونەیەكی  وەكو  تارادەیەك 
ساختومانی  كردوو  گەشەیان  شارەكان  كورتدا  لەزەمەنێكی 
بەهەڵم  بوو  لەكتوپڕێكدا  دواتریش  و  كرایەوە  قیت  بااڵبەرز 
ئەو گەشەسەندنە، یان بەبیانووی ئەوەی سیاسەتیان رادەستی 
ئەوەی  یان  حیزەكانەوە،  لەرێگەی  كرد  لەگەنجان  بەشێك 
بوون بە خاوەن میدیا و ماسمیدیای كۆمەاڵیەتی و مومارەسەی 
جۆرێك لە ئازادی كرا كە ئەنارشیزم بوو، هەموو ئەمانە جگە 
لە فۆڕمێكی نەشاز كە ئاسان نییە چارەسەر بكرێت و بەهاكانی 
ژیان بگەڕێتەوە شوێنی خۆی، تاكو تێگەیشتنی عەقلیەتی كوردی 
بگۆڕێت، ناتوانین پێناسەیەك بۆ ئەم سیستمە دابنێین و ناوێكی 
لێبنێین، چونكە سەر بە هیچكام لەو سیستمانە نییە كە ئێستا 
لە دونیادا ناویان هەیە. وەكو لیبرالی و دیموكراسی و دەستووری 

پارلەمانی و سەرۆكایەتی و پاشایەتی و هتد. 
لەسەروبەندی  نەتەوەیەك  كە  بێت  گریمانە  ئەوە  ئەگەر 
پڕۆژەی سیاسی مۆدێرن و  دەبێ  خاوەن  بێت،  خۆی سەلماندن 
كەسایەتی سیاسی بێت، مەبەستم لەو پڕۆژانەیە كە لەرابردوودا 
لیپاو  و  نەكراون  تەواو  پێشكەشكران و  لەرێگەی شۆڕشەوە 
ئەم  تر،  بەستایلێكی  بكرێنەوە  دووبارە  دەبێ   لەخەون،  لیپن 
مەبەستە روح كردنە بەر ئەو كیانە مردووەیە كە لەرابردوودا 
نەیتوانیوە زیندوو رایبگرێت، چونكە بارودۆخ رێگەی پێنەداوە و 
ئەزموونیشی لێوەر نەگرتووە، لە حاڵێكدا ئەم رژێمە بێ  شوناسە 
و  وەربگرێت  رۆژئاوا  كالسیكی  رابردووی  لە  كەڵك  دەیهەوێ  
كە  سیاسیەیە  مامەڵە  ئەو  گرینگترینیان  تێپەڕیوە،  زەمەنیش 
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نەتەوەیی  دەوڵەتی  بڵێین  با  یان  نەتەوەكان  مۆدێرنەدا  لەسەر 
پڕۆژەیان بۆی هەبوو كە لەوەتەی هەیە خودی نەتەوەكە دژی 
پڕۆژەكە بووە نەك دژەكانی، ئەمەش پێویستی بە تێفكرین هەیە 
كە ئایا فاكتەرەكان چین، ئەو كێشە سیاسیانە ئاڵۆزتر دەكەن 
و گوتاری نەتەوەیی شكست پێدەهێنن، بۆچی لەژێر كاریگەری 
و  تورك  و  فارس  وەكو  خۆی  دەوروپشتی  دیكەی  نەتەوەكانی 
و  بێت  دەنگ  یەك  و  گوتار  یەك  ناتوانێ   تر  ئەوانی  و  عەرەب 
ناسیۆنالیستانە مامەڵە بكات، وەكو ناوی لەخۆ ناوە ناسیۆنالیزم، 
دیكە  لەنەتەوەكانی  مەبەست  ئەوان  چونكە  ناتوانن،  بۆیە 
هێشتا  كورد  و  كردووە  خۆیان  تێفكرینی  لەسەر  كودێتایان 
تاكو  نەتەوەییە،  هۆشیارییە  ئەو  و  ئاست  ئەو  نەگەیشتۆتە 

وەكو ئەوان لە پنتێكی نوێدا راوەستن. 
لە  تێگەیشتنی  مەودای  كە  سیستمەكان  »شڕۆڤەكردنی 
حكومەت فراوانتر كردووە، بەهۆی جەخت كردنە سەر كارلێكی 
ئاڵۆزی نێوان حكومەت و كۆمەڵگەیەكی كراوە، چونكە سیستم 
پێكەوە  بەشێكی  كۆمەڵە  رێكخراو،  لەدەستەیەكی  بریتییە 
بە  قەوارەیەكی  كە  گرتووە،  خۆ  لە  قەوارەیەكی  و  لكێنراون 
كۆمەڵ پێكدەهێنێت، كەواتە شرۆڤەی سیستمەكان تێڕوانینێكی 
پلەبەندی بۆ سیاسەت رەتدەكاتەوە، چونكە گشت واتە هەموو 
لە سەر  تاكەكان، وێڕای ئەمەش جەخت كردنە  لە  گرینگترە 
گرینگی پەیوەندییەكان و ئەوەش كە هەر بەشێك بەپێی ئەركەكان 
لەنێو هەمووان واتە خۆی هەیە«.)121(.  ئەم شڕۆڤەكاریە بۆ 
سیستماتیك كردنی حكومەتێك كە بەفۆڕم لە خەڵك پێكهاتبێت، 
نەك تەنها ئیشكالیاتی سیاسی دروست دەكات و كۆمەڵگە ئاڵۆز 
هەروەها  دەشێوێنێ ،  پێناسەكانیش  و  بەهاكان  بەڵكو  دەكات، 
كۆمەڵگەیە  تەواوی  كردنی  بەشداری  كە  سیاسی  پرۆسەی 
لەنێو دەزگا جۆراو جۆرەكان، داواكاریەكان لەهەردوو سەرەوە 
بۆ  خەڵكەوە  لە  یەعنی  حكومەتدا،  لەنێو  رەتدەكاتەوە  زیاتر 
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لە  ماف  و  ئەرك  بۆ خەڵك كە  دەسەاڵتیشەوە  لە  و  دەسەاڵت 
یاسادا دیاری كراوە، بەاڵم ئامادە نەبوونی ئەم فەزا تەندروستە 
سیاسی  رژێمێكی  نێو  لە  دەستەبژێرێك  دەركەوتنی  و  سیاسیە 
رژێمەكە  هەر  نەك  پڕۆسەیە،  ئەو  لەنێو  خەڵك  ونبوونی  و 
ئەو  خودی  بەڵكو  هەمیشەییەوە،  مەترسی  حاڵەتی  دەكەوێتە 
نیمچە قەوارەیەش دەكەوێتە مەترسییەوە كە موڵكی تەواوی 
خاوەنداری  النیكەم  كە  كوردی  سیاسی  سیستمی  كۆمەڵگەیە، 
پارلەمانی و چەندین كابینەی حكومی بەخۆیەوە بینیووە، هیچ 
كات نە لەكاتی ئارامی و نە لەكاتی نائارامیدا رەچاوی ئەم خاڵەی 

نەكردووە، بۆیە وێنەی ناتەواوی خۆی نابینێ . 
و  بێالیەنانە  شڕۆڤەكارییەكی  ئەگەر  كە  ئەوەی  سەرباری 
دوور لە رۆمانسیەت بۆ نەتەوەی كورد بكەین، هەروەك چۆن 
شرۆڤەكەی ئەرنست رێنان بۆ نەتەوەكانی ئەوروپا كردوویەتی 
و بنەماڵە و عەشیرەتەكان بە خاتری ترس لە نەمانیان یەكگرتوو 
دروست  نەتەوەیەكیان  دواتر  كردوونەتەوە،  جودای  و  بوون 
كردووە و هەم ئەم نەتەوانە چەند لەت بوون و نەتەوەی تر 
دروست بوون و جوگرافیای تر دروست بوون، هەروەك پێشتر 
لە پێكهاتەكاندا بۆمان دەركەوت كە بەشێكی نەتەوەی كورد لە 

كوێوە هاتوون. 
بەتەماشا كردنی ئەوەی كوردیش بەم شێوەیە كە دەیان بنەماڵە و 
خێڵ و عەشیرەتی تێدایە، نەتەوەیەكیان پێكهێناوە، هەم كولتوور 
پێكهێنانی  لەنەریتی  هەم  و  هەم جوگرافیا  و  هەم شێوەزار  و 
خێزان و هەم لەرووی ئاینیەوە زۆر جوداوازی تێدایە، بەم پێیە 
رەسەنایەتیەكەی  فارس،  و  تورك  وەكو  كوردیش  نەتەوەی  بێت 
دەكەوێتە ژێر پرسیارەوە، چونكە مێژووەكەی نەنوسراوەتەوە، 
یان وەك چۆن دەڵێن تاكو ئەمدواییەش كورد لەدەرەوەی مێژوو 
بووە كە ئێستا خەریكە دەكەوێتە نێو مێژووی دوای مۆدێرنە كە 
هیچ بەهایەكی نەماوە مێژوو وەكو زەمەنی سیاسی و كولتووری، 
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بەوپێیەی كە كوردەكان لەوەتەی لەنیچو مێژووی نەنوسراون و 
لەدەرەوەی مێژوون، » بەردەوام لەچوارچێوەی چەند دەوڵەتێكدا 
قەتیس كراون، شتێك نەبووە هاوكارییان بكات تەنها شاخەكان 
نەبێت پش و پەنایان بوونە، بۆیە مانەوەی عەشیرەت و بنەماڵە 
دەوڵەتە  لەگەڵ  و  جهان  زلهێزەكانی  دەوڵەتە  لەگەڵ  خێڵ  و 
هەرێمیەكان ماونەتەوە، هۆكارێك بووە بۆ مانەوەیان بۆ داهاتوو، 
ئەگەرچی ئەمە رەخنەی لێدەگیرێت و بە دژی گوتاری كوردی 
ناسراوە، بەاڵم وەكو خوێندنەوەی دیكە ئەوەیە كە بوونی ئەم 
عەشیرەتانە لەگەڵ دوژمن، بەشێك بووە لە سەربەخۆیی تاك 
و كۆمەڵگە، نمونەش ملنەدانی گەنجان بە سەربازی و یاجدان 
بوونی  سەلماندنی  لە  بەشێكە  سەربازگیریە،  ئەو  لەبریتی 
دوژمنەكانیان  لەگەڵ  كوردەكان  بەردەوامی  شەڕی  نەتەوەیی، 
و ئەو هێرشە سیاسیانەی كە هاتونەتە ناوچەكە و یاخیبونیان 
لەدەوڵەت بەهەركلۆجێك بووبێت و بەبەردەوامی لەم رەفتارە 
سیاسیە سەلمێنەری ئەوەیە كە خۆڕاگربوونە« )122(. بەاڵم نابێ  
ئەو هەقیقەتە تاڵە بیر بكەین كورد هەمیشە دووبەرە بوونە 
و بەسەر دەوڵەتانی دەوروبەردا دابەشبونە، حاڵەتێكی دیكەش 
ئەوەیە كە كورد هەمیشە دوژمنی خۆیان بوونە، مەسەلەی خۆ 
بەگەورە بەزانین و ملنەدان بەیەكتر و یەكتر قەبوڵ نەكردن 
بۆ پۆستی سەرۆك و سەركردایەتی كردن و بەپێچەوانەشەوە 
هۆكارە  لە  یەكێكە  كردن،  ملكەچ  و  بچوك  دوژمنەكانیان  بۆ 

نیگەتیڤەكان.    
كە  پرسیارێكەوە  ژێر  خستۆتە  كوردی  رژێمی  كە  ئەوەی 
وەاڵمەكەی الوازە، مەسەلەی مامەڵە كردنە لەگەڵ نەتەوە و 
كیانە كولتوورییە جیاوازەكانی تەك خۆی، باشتر بڵێم مامەڵەكردنی 
لەناوەوە و لەگەڵ نەتەوەی عەرەبی سوننە و شیعە مەزهەب 
لەدەرەوەش  لەالیەك،  هتد  و  كلدانی  و  ئاشوری  و  توركمان  و 
ئێران  و  توركیا  وەكو  دەوڵەانی  لەتەك  دبلۆماسیەوە  بەناوی 
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لەالیەكی تر، لەهەردوو بارەكەدا هیچ رۆشنییەك بەكارە سیاسی 
لە  ئینتیمایەی هەریەك  دیارنییە، جگەلەو  دبلۆماسیەكانەوە  و 
حیزبە بااڵدەستەكان بۆ توركیا و ئێران هەیانە وەكو سیاسەت، 
بە زۆر دۆستایەتی كردنی ئامریكاش لە شوێنێكی دیكە بوەستێت، 
دەیكات جگەلەوەی  دەورەوبەر  لەگەڵ  كە  دبلۆماسیەتەی  ئەو 
لەداهاتوودا بەزیانی سترتیژی دەگەڕێتەوە و هیچ بەرهەمناهێنێ ، 
چونكە مەرجە سیاسیەكانی ئەو واڵتانە لەویست و داوای خەڵك 

و خودی شۆڕشێك كەمترە كە ساڵەهایە خەباتی بۆ كردووە. 
مەسەلەی گومان كردن لەوەی كە ئایا كورد وەكو كۆمەڵگەیەك لەم 
ناوچەیە هەن و بڕێك لەمێژووی ناوچەكە بەناوی كوردەوەیە، 
لەوێوە سەرچاوەی گرتووە كە ئایا چۆن دەبێ  نەتەوەیەك خاوەن 
خاڵی هاوبەشی زمان و نەریت و جوگرافیا و خاك بێت، كەچی 
بەم شێوەیە مامەڵە لەگەڵ واقیع بكات و مامەڵە لەگەڵ ئەوانی 
هەڵگری  ناتوانێ   نەتەوەیە  ئەم  پێكەوەدەژین،  كە  بكات  تر 
خەسڵەتێكی ناسیونالیستی بێت تاكو خۆی فەرزبكات، هەڵبەت 
ئاین  و  كۆمەاڵیەتی  واقیعی  و  مێژوویی  بنەمای  بەبێ   ئەمەش 
نییە كە بەسەر نەتەوەیەكی  و دەرهاویشتەكانی تری سیاسی 

ناهۆشیار فەرزكراوە و قەبوڵی كردووە. 

تێكەڵ كردنی ئاین و حكومەت 

بە  كردووە  درووستی  كورد  رژێمەی  ئەو  لەفۆڕمدا  رەنگە 
بەفەرمی  لەحكومەتدا  هەم  كە  مانایەی  بەو  بچێت،  عیلمانی 
دەوڵەتی ئاینی نییە و فرەییە لە دەسەاڵتی حكومەتداریتیدا، هەم 
ئاینی جودا كردۆتەوە لە حكومەت، عیلمانیەت یەكێكە  بەناو 
لەو دروشمانەی كە حیزبی مۆدێرن و حكومەتی مۆدێرن كاری 
لەسەر دەكات، بۆئەمەش لەسەرەتاكانیەوە دەستپێدەكات، واتە 
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هەڵوێستی عیلمانی و هەڵویستی ئاینی بەهۆی چەندین هۆكاری 
سیاسی و فكری لەیەكتر دوور دەكەونەوە، لێرەوە دۆخی ملمالنێ 

لەنێوانیاندا دروست دەبێت كە هیچ پاساوێكی نییە. 
عیلمانی،  دەوڵەتی  درووستكردنی  بۆ  دەستپێكردن  سەرەتای 
بەرلەوەی پێویستی بەو ملمالنێیە هەبێت، پێویستی بە خۆڵقاندنی 
هەیە،  جەماوەری  و  رێكخراوەیی  ژینگەی  لەباری  فەزایەكی 
یەعنی ئۆرگانیزە كردنی هەموو ئەو توانایانەی كە بۆشاییەكی 
سیاسی پڕدەكەنەوە لە حاڵەتی نائاساییدا، هەروەها پێویستی بە 
رەخساندنی زەمینەیەكی لەبار بۆ هۆشیاركردنەوەی نەتەوە كە 
شوناسی خۆی لەپێش هەموو شوناسەكانەوە ببینێ ، بەاڵم كورد 
ئەمەی نەكردووە بەهۆی ئەو مێژووەی كە هەم بەزۆر كراوە 
بەئیسالم و هەم بۆخۆی بووە بە موسڵمانێكی توندڕەو، ئەلێرەوەیە 
تێدەگەین بۆچی نەیتوانیوە هەماهەنگی لەگەڵ یاساكان و میدیای 
پێشكەتوو بكات تاكو ببنە هۆكار بۆ ئەو فەزا سیاسیە كە خەڵك 
هەست بە بوونی خۆی بكات بە ئازادی بیركردنەوە و بە ئازادی 
مومارەسەكردنی ئاین و كولتوور و نەریت و هتد. بەتایبەتی ئەو 
لەكوردستان  كە  كولتوورییانەی  و  نەتەوەیی  و  ئاینی  پێكهاتە 
ئەگەرنا  كوردەكان،  بە  نییە  یەكسان  مافیان  و  ژیان  و  دەژین 
جیاكردنەوەی دەوڵەت لە ئاین لە كۆمەڵگەیەكی فیودالیزم كە 
هێشتا بەفۆڕم لەنێو دیمەنە شارستانیەتەكاندا خۆی دەردەخات، 

كارێكی ئاسان نییە تاكو بەبڕیار جێكەوتە بێت. 
ئاستێكی  كوردی  سیاسەتی  پێدا  ئاماژەم  پێشەكیەی  ئەو  بەپێی 
دیاریكراوی نییە كە بتوانێ  بەپێی پێوەر و تیۆر مامەڵەی لەگەڵدا 
دەكات  كۆمەڵگەدا  لەگەڵ  مامەڵە  وەها  كە  بەوپێەی  بكەین، 
كە نەدەسەاڵتێكی تەواو مەزهەبی و ئایینیە و نەدەسەاڵتێكی 
بااڵنس بكات،  پێویستە  پنتێكدا كە  لە  تەواو عەلمانیە، یەعنی 
رەوتی  بەپێچەوانەی  مەزهەبگەرایی  و  عەلمانیەت  لەنێوان 
دامودەزگاكانی  هەرئەوەی  دەكات،  هەڵسوكەوت  خۆی  سیاسی 
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كەچی  وەرگرتووە،  فۆڕمی  مۆدێرن  حیزبێكی  شێوەی  لەسەر 
لەناوەڕۆكدا لە حكومەتێكی مەزهەبی و نەریتخوازی دەچێت. 
تائەو  نەریتە  و  كولتوور  بە  پابەندە  ئەوەندە  كاتدا  لەهەمان 
حیزبی  دامودەزگای  هەندێ   و  شوێن  لەهەندێ   كە  جێگەیەی 
كاری  و  بووە  جێگیر  كۆن  نەریتخوازی  پرنسیپی  حكومیدا  و 
خۆی  دیموكراسی  دەسەاڵتی  لەشێوەی  ئەوەی  یان  پێدەكرێت، 
كارێك  هیچ  و  كۆنتڕۆڵیە  دەسەاڵتێكی  كەچی  دەكات،  نمایش 
بەبێ  فلتەری حیزبی تێناپەڕێت، ئەم ستایلە كە جێگەی لە هیچ 
دەوڵەتێكی  تەنها چەند  نابێتەوە،  دونیا  دەستوور و رێسایەكی 
كوردیدا  دەسەاڵتی  لە  ئەمە  ماون،  تائێستا  كە  نەبێت  شمولی 
كێشەی  بەسەدەها  گیرۆدە  كۆمەڵگەی  رەنگیداوەتەوە  وەها 
جۆراو جۆر كردووە، رەنگە بەشێكی زۆر لە ئەندامانی حیزبە 
بااڵدەست و حیزبەكانی خوارەوەش كە بااڵدەست نین، نەزانن كە 
كولتوور  رازیكردنی  ئەوەی  بەقەد  نییە،  بااڵنسی سیاسی  ئەمە 
و  كەسایەتیەكان  و  بنەماڵە  و  خێڵ  جیاوازەكانی  نەریتە  و 
مەحسوبیەتە، ئەم قەناعەتەش لەخۆڕا درووست نەبووە، هەم 
بارهێناوە و لەوێوە هاتووە  تاكەكانی  تەواوی كۆمەڵگە و هەم 
كە سامانێك كە لەبەردەستی دایە، بەهۆی ئەوەی سیستماتیك و 
یاسایی نەكراوە لەئیدارەكەیدا، بۆیە كاریگەری نیگەتیڤی كردۆتە 
سەر ژیانی فەرهەنگی و سیاسی و كۆمەاڵیەتیشی، هەرئەمەشە 
وای كردووە كە نەتوانێ  یەكسانیخواز بێت و پاداشتی رابردوو 

بداتەوە. 
مێژوویەكی  كە  ناسیۆنالیستیە  بەناو  بزووتنەوەیەكی  كورد 
دوورو درێژی هەیە لەشۆڕشكردن بەرامبەر رژێمە سیاسیەكانی 
لەهەر واڵتێكدا، نە توانیویەتی ببێتە خاوەن گوتارێكی سیاسی 
بنكە  توانیویەتی  نە  نەتەوەیی،  پرۆِژەیەكی  و  یەكگرتوو 
بانگەوازی  كە  بەناسیۆنالیزمێك  بكات  گۆش  جەماوەرییەكەی 
نەتەوەیی  پڕۆژەیەكی  پەروەردەییشدا  لەبواری  دەكات،  بۆ 
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بكەن،  ناسیۆنالیزم  بۆ  ئینتیما  بۆچی  بزانن  نەوەكان  كە  نییە 
عەقلیەتی  چونكە  بن،  ناسیۆنالیست  بۆچی  بەپێچەوانەشەوە 
سیاسیدا  زمانی  بەسەر  رووت  سیاسی  ئیدیۆلۆژیای  و  حیزبی 
بڕ  توانیویەتی  جێگەیە  تائەو  سیاسیەش  ئیدیۆلۆژیا  ئەم  زاڵە، 
مەنفەعەتێكە  مەبەستم  پێشەوە،  بێتە  مەنفەعەت  كە  بكات 
لەپەنا  سیاسی  دەستەبژێرێكی  بۆ  مەنفەعەتێك  نەك  بۆ گشت 
كوردیش  رۆمانسیانەی  گوتاری  نەتەوەخوازی.  و  ناسیۆنالیزم 
نەیتوانیوە جێگەی ئەو بۆشاییە پڕبكاتەوە كە لەزەنیەنی تاكی 
كوردیدا هەیە، هەر بۆیە ئیدیۆلۆژیاكانی تری وەك ئاین و بنەماڵە 
و خێڵ، لەبەرامبەر گوتاری سیاسی نەتەوەییدا زاڵتر دەبینرێت، 
لە  خۆرزگاركردن  بۆ  عەقلیەتێك  لە  بریتیە  كە  دونیاگەرایی 
یان  تاقمێك  و  دەستە  كاریگەری  لە  خۆرزگاركردن  واتە  ئاین 
مەرجەعی  ئاین  كە  كۆمەڵگە  لەسەر  ئیدۆلۆژیایەیەكی جێگە 
یەكەمە، كاركردنە بۆ ناساندنی مەزهەب و ئاینە جیاوازەكان، 
كۆمەڵگە  چۆن  كرد،  ئەوە  بۆ  كاریان  رۆژئاواییەكان  هەروەك 
بكەنەوە،  ئاین جودا  لەچەندێتی  بەوەی چۆنیەتی  بكەن  ئاشنا 
جگە  كە  كۆمەڵگە  بە  بدەن  تەواو  هۆشیارییەكی  هەروەها 
لەئاینی ناسراو واتە مەسیحیەت و یەهودیەت ئاینی تری وەك 
)بوزی و زەردەشتی و هیندۆسی و كۆنفۆشیۆسی و هتد( هەیە، 
وەدەبێ  النیكەم كۆمەڵگە بیاناسێت و خوێندنەوەیان بۆ بكرێت 
لەالیەن رۆشنبیر و كەسانی ئاكادیمیەوە، بۆ ئەوەی بچێتە نێو 
كە  ئینستیتۆتەكانەوە  لەنێو  یان  بااڵوە،  خوێندنی  میتۆدەكانی 
رەنگدانەوەی  و  لێوەربگرێت  كەڵكی  بااڵ  خوێندنی  لە  قوتابی 
لەو  ئەزموونە  ئەو  كۆمەڵگە،  بیركردنەوەی  لەسەر  هەبێت 
كاتەوە سەرچاوەی گرتووە كە رۆژئاوا جیاوازی نێوان )كاسۆلیك 
و پرۆتستان و لۆسەری( كردە باو، بەاڵم لەبەرئەوەی عەرەب 
نەیتوانی جیاوازی نێوان مەزهەبەكانی خۆی  كە سوننە و شیعە 
و مەزهەبی دیكە هەن، بوو بەمۆدێلێك بۆ كوردی كە نەیتوانیوە 
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بزووتنەوەی  لەنێو  و  خۆی  بۆ  باو  بكاتە  رۆشنبیرییە  ئەو 
ناسیونالیزمیشدا ئەم جیاوازیە بكات، بۆیە ئاین و عەلمانیەتی 
لەیەكتر بۆ جودا ناكرێتەوە، بەڵكو تێكەڵ بەیەكتری كردوون. 
ئەگەر وای دابنێین كە ئاین یەكێكە لەبەربەستەكانی سیستمی 
پرۆسەیە  ئەم  جارێك  چەند  كورد  دەبێت  ئەوا  بەڕێوەبردن، 
و  نەتەوەیی  و  مەزهەبی  فرەیی  لە  چونكە  بكات،  پراكتیك 
مەزهەبی  سوننە  لەالیەك  دەكات،  سیاسی  ژیانی  كولتووریدا 
ئیسالمیە و دراوسی دەوڵەتیەكانیشی رازی بكات، لەالیەكی تر 
دەبێت پرسیار لەهۆكارەكانی ئەم بەربەستە بكات كە رێگرە لە 
عەلمانی بوونی دەوڵەت، واتە بەو چەشنە تەماشای كۆمەڵگە 
گەڵ  لە  هەروەك  ئاینن،  یەك  الیەنگری  زۆرینە  كە  نەكات 
بەدەستهات  سەركەوتن  جۆرێك  عەبدولناسر  جەمال  هاتنی 
ئاینی  زانایانی  لەالیەن  ئاینی  تەوژمی  ئەوەی  لەگەڵ  لەمیسر، 
كۆمەڵگە  بوونی  ئیسالم  لەسەر  پێیان  سەلەفیەت  هێڵی 
دادەگرت، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا تەوژمی عروبە و سەلەفیەت 
جوداكرابۆوە، ئەم خۆ دابڕانە بەرلەوەی خۆدابڕان بێت لە ئاین، 
خۆ دابڕانە لە عەقلیەتی فیودالیزم و بیری دواكەوتووی خێڵ و 
عەشیرەت، ئەمەیە خۆ رزگاركردن لەداگیركاری و هاوشەنگی 
كورد  كە  نەیارانەی  ئەو  لەبەرامبەر  ئازادی  و  دیسپلین  نێوان 

بەزۆرەملێی دەزانێ . 

دابەشكردنی كار لە رژێمی سیاسیدا

رۆژئاوایی  سیاسی  ئابوری  بیرمەندی  گەورە  سمیس   ئادەم 
سەدەی 19. لەكتێبی )سامانی میللەتان( پێیوایە كە دابەشكردنی 
و  چاكەكردن  و  بەرهەم  زیادبوونی  بۆ  بنەمایەك  دەبێتە  كار 
شێوازەكەشی، كەوابو بە كارلێكی ئەم دوو هۆكارە چەمكی بازاڕ 
و بازاڕكردن خۆی دەسەپێنێ ، لەروویەكی دیكەوە بەپێی پسپۆڕی 
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تاكە كەسەوە بەرهەمی كاری مرۆڤ روو لەزیادبوون دەكات. 
ئەم تێگەیشتنە بۆ دابەشكردنی كار نەك هەر لەنێو دەوڵەت، بەڵكو 
هەیە،  تایبەت  دەزگایەكی  یان  بەرهەمهێنان  دەزگایەكی  لەنێو 
لەهەموو  پسپۆڕی  ناتوانێ   كەسێك  دەركەوتووە  كە  بەوپێیەی 
سێكتەرێكدات بەدەست بهێنێ ، بەاڵم لەنێو ئەو كۆمەڵگەیانەی 
كۆتایی سەرمایەداری كالسیكی،  و  هاتنی جهانگەرایی  تاكو  كە 
سیستمی  خاوەنی  نە  هەبووە،  شارستانیەتیان  نە  و  شار  نە 
حوكمڕانی بوونە و نە كاریان بە پارە و سیستمی بانكی كردووە 
و نە خاوەنی بەرووبوومی ئابوری و داهاتی خۆیان بوونە، بۆیە 
ناتوانن تەنانەت لە دابەشبوونی لەدابەشبوونی كۆمەاڵیەتیشدا 
لە  گروپێك  بۆ  سەردەستەیی  و  كۆیالیەتی  ژیانی  بە  كۆتایی 

دەسەاڵتدار بهێنن. 
ئینسان  خودی  و  هەیە  سەرمایەداری  لەسیستمی  كە  ئەوەی 
لەسەر  كە  ئەركەیە  نامۆبوون،  لەخۆ  واتە  دەبێ ،  نامۆ  پێی 
و  زێدەبایی  واتە  یەكسان،  مافێكی  بەێ   ئینسانە  خودی  شانی 
تر  لەالیەكی  و  دەوڵەت  بەرژەوەندییەكانی  پاراستنی  لەالیەك 
دەوڵەمەندكردنی كەرتی تایبەت بەبێ  هیچ زەمانێكی كۆمەاڵیەتی 
ئەمەش  بۆ  هات،  قەیران  دوچاری  سەرمایەداری  هاتوو  ئەگەر 
نمونە زۆرن كە كرێكار و هاواڵتی ئاسایی دووچاری بوونە، بەاڵم 
ئەویتر كە دژەكەیەتی، دابەشكردنی كارە لەدونیای سۆسیالیزمدا، 
» جەختكردن لەدابەشكردنی كاری سرووشتی و دەرەنجامەكانی 
دیترمێنیزمێكی لێدەكەوێتەوە كە لەودا شوێنەوارێك لە كردە و 
خودی نوێنەری مرۆڤ بەدی ناكرێ  و لەئەنجامدا سۆسیالیزمیش 
وەكو گۆڕانێكی میكانیكی و سرووشتی لەجهانی شتی مێژووییدا 
سەیر دەكرێ ، نەك لەجهانی خودو كار و پراكسیسی مرۆڤدا«.

   .)123(
لەراستیدا بەرهەمی كار و كردەوەی تاكە كەسین، ئەوەی ئەو 
تیۆرە لە دابەشكردنی كار جودا دەكاتەوتەوە، یەكێكیان بڕوای 
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بە سەرمایەیەك هەیە هەمیشە خۆی بەرهەمبهێنێتەوە و جگە 
لەپاراستنی بازنەیەك لەو گروپەی تێیدا هەڵدەسوڕێن و ئەویتر 
بۆ پاراستنی دەوڵەت و پاشان ئەو هێزە كارەی كە پەیوەندییەكانی 
بەرهەمهێنان دووبارە وەگەڕدەخاتەوە، ئەویدیكە بۆ نەهێشتن 
لە  ستایلێك  بەسیاسەتی  گروپێك  كە  بازنەیە  ئەو  پچڕانی  و 
ناعەدالەتییە  ئەم  بەدەستدەهێنن،  كار خۆشگوزەرانی  سیستمی 
هەم  و  بەتیۆر  هەم  و  پێدراوە  رەوایەتی  بەیاسا  لەشوێنێكدا 
بەخوڵقاندنی فەزایەكی سیاسی كە ترسی بەرهەمهێناوە، چونكە 
سیستمەكە لەدوو سێكتەر پێكهاتووە، یەكەمیان هێز و ئەویتر 
سەرمایە، بۆ هەریەك لەو سێكتەرانەش كەرەستەی خاوی هەیە 
و هەمیشە خۆی بەرهەمدێنێتەوە، بۆ نمونە ناتوانرێ  چینەكان 
و  بەرپرس  و  فەرمانبەر  و  كرێكار  وەكو  بكرێتەوە،  لێكجودا 
سیستمەكە  چونكە  هەژارەكان،  و  بۆرژوازی  و  كار  خاوەن 
هەمیشە لەبیری داپۆشین و شاردنەوەی دیاردەكەیە، نەك پۆلین 

كردن.  
دەوڵەت  بەڕێوەبردنی  و  حوكمڕانیكردن  و  سیستم  فەلسەفەی 
دارێشتووە  هەیكەلی  دابەشكردنی  بنچینەی  لەسەر  هتد،  و 
بەخودی  دەسەاڵت  رادەستكردنی  بۆ  گشتە  پێویستییەكی  و 
پەیوەندی  و  رووداوەكان  كە  زانستە  »ئەركی  دەسەاڵتخوازان، 
رواڵەتگەراكان لە نێوانیاندا بە رێژەی گەورە گەورە و ئەوەندەی 
روونبێتا  ئەمانە  ریزبەندی  دەبێت  كۆبكاتەوە،  دەتوانێت،  كە 
بەوەی  بگەن  بتوانن  جۆراوجۆرەكان  پیشەسازییە  جۆرێك  بە 
دەگەڕێن،  بەدویدا  هزری  بەرژەوەندییەكی  وەك  خۆیان  كە 
چونكە بە ئەندازەیەكی زۆر كۆی ئەم داخوازییانە پێكەوە لە 

پیشەسازییەوە دێت«.)124(.  
ئەمەی لەسەرەوە باسكرا ئەو بیرۆكە عەقڵییەیە كە فەرامۆشی 
بەشێكە  كە  تایبەتیشەوە  كەرتی  بە  ناكرێت  ئۆرگانێك  هیچ 
لەدەسەاڵتی سیاسی و ئابوری و سەرمایەداری بە گشتی، بۆیە 
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بااڵدەستی سیستمە كە  لە خزمەت  كارە  دابەشكردنی  هەرچی 
فەلسەفەش  فەلسەفەیە،  بێت  حوكمڕانی  بەرلەوەی  دەوڵەت 
بڕوای تەواوی بە دابەشكردنی كارە، بۆیەش پیشەسازی و زانست 
و دەزگاكانی فێركردن و پەروەردە كە بەشێكی زۆری یەخەی 
ئەنیستیتۆ و زانكۆكان و راگەیاندن و كەنیسە و پەرستاگانی 
ئاینەكان كە بەشێكن لە سیستمەكە، كەوابوو دابەشكردنی كار 
تەنها لەچین و توێژەكاندا نییە، بەقەد ئەوەی كراوە بە ئەفسانە و 
ناناسرێتەوە، چونكە دەوڵەت و حوكمڕانی دەسەاڵت هەمیشە لە 
فەزایەكدا كۆدەكرێتەوە كە هاواڵتی لەشێوەی دابەشكردنەكەش 

شارەزایی نەبێت و وەكو سیحرێك تەماشای بكات.   
لەسیستمی خۆبەڕێوەبەردرنی دەوڵەت و ژیان، ئەم فەزایە وەكو 
چونكە  پێناكرێ ،  هەستی  كاریش  لەنێو  تەنانەت  نابینرێ   خۆی 
سیاسەت هەمیشە فابریكەیەكە بۆ جێگیركردنی سیستمەكە و 
قەناعەت پێكردنی كارگەر و ئەو كەسانەی كە ئامادە بەكارن، 
قسەی  كوردیدا  لەرژێمی  كە  مافانەی  و  ئەرك  ئەو  تەواوی 
لێدەكرێت، بریتین لە دانانی دوو چینی دیاریكراوی سەردەست و 
ژێردەست، ئەو توێژانەش كە دەكەونە نێو ئەم دوو چینەوە ئەو 
كارانە دەگرنە بەر كە لەپەراوێزی چینەكاندا هەن، یەعنی كار 
دەستەبژێرێكی سیاسی و رۆشنبیری، جیاوازی هەیە لەگەڵ كارێك 
بۆ جوتیار و كرێكار و قوتابی و فەرمانبەر و پیشەوەرەكان دانراوە، 
ئەمانەش دواتر دەبنە دوو چینی دیاریكراوی نێو كۆمەڵگەیەك كە 
لەهیچ شوێنێكی دونیادا بەو ستایلە كارناكرێت، رژێمی دروست 
لەو رژێمەی هیپۆدام دەچێت كە لەپێش ئەفاڵتۆندا لە ئەسینادا 
دایڕشتبوو، ئەم رژێمە لەسەر بنچینەی دابەشكردنی چینەكان 
و تێڕوانینی بۆ چینەكان هەم جێگەوڕێگە و هەم دەسەاڵتەكانی 
دیاریكردبوو، فەلسەفەی ئەم دابەشكردنەش لەوێوە سەرچاوەی 
بەومانایەی  بكات،  دروست  لەدەسەاڵت  هەڕەمێك  كە  گرتووە 
كە هەم یەك لەو چینانەی دەبنە بەشێك لەو پالنانەی كە بۆ 
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دەوڵەت شایستە و لەبارە، رەنگە لەو تێڕوانینەی هیپۆدامەوە 
بتوانین هەمان دابەشكردنی كار لەسەر رژێمی كوردی پراكتیك 

بكەین، كە بریتین لەم چینانەی الی خوارەوە. 
دەستەبژێر و  پیاوانی  بێت  پۆلین كردنەی سەرەوە  ئەو  بەپێی 
پیاوە بەهێزەكان و پیاوانی بەرهەمهێنان جیاكردۆتەوە، كۆمەڵگە 
وەكو  لەنێوەڕاستدا  چینێكیش  چین،  دوو  سەر  دەبێتە  دابەش 
ناوەندە  چینە  ئەو  ئێستا  كە  دەردەكەون  ئەرستۆكرات  چینی 
لە رۆژئاواش نەماوە و هیچ كاریگەریەكیان لەسەر سیستم و 
سۆسیۆلۆژیای كۆمەڵگە نییە، كەوابوو تەنها دوو چینەكەی دیكە 
ماون كە بە بەئاشكرا دیارن، چینی پیاوە بەهێزەكان ئەو چینەن 
كە چارەنووسی خەڵك دیاریدەكەن لەڕووی سیاسیەوە، هەموو 
دابین كراوە، هەر لە  بۆ  پێداویستیەكانی ژیانیشیان بەزۆرەوە 
راگرتنی بااڵنسی كولتوورە جیاوازەكانەوە بگرە كە بەخزمەتی 
و  ماشێن  و  زەوی  هەڵبژاردنی  تادەگاتە  پێدێت  كۆتایی  خۆیان 
دابەشكردنی  سیاسەتی  شێوە  ئەم  ژیان،  دیكەی  ئارەزووەكانی 
كارە، تەنها بابەتی سەرمایەگوزاری نییە، بەقەد ئەوەی گۆڕینی 

دۆخێكە بۆ دۆخێكی دیكەی شێوەی ژیان لەنادیاردا. 

چینی دەستەبژێری پێشڕەو 

دەستەبژێر بەرلەوەی سەر بە كایەیەكی دیاریكراو بن سیاسەت 
یان رۆشنبیر، ئەو توێژەن كە هەم جیاوازن لەخەڵك و هەم 
وەك  كە  بازنەیەی  ئەو  دروستكردنی  جودادەكەنەوە،  خۆیان 
تخوب كێشراوە كەڵك لەو فەزا سیاسیە وەردەگرێت كە خەڵكی 

وەكو رەعیەت تەماشاكردووە و خۆشیان راعی. 
بۆچی بەم چینە دەگوترێت پێشڕەو، چونكە مافیان بەخۆیانداوە 
پێشڕەوایەتی خەڵك بكەن و بەناوی مومارەسەی سیاسەتەوە  چ 
لەنێو خۆیاندا و چ لەگەڵ دراوسێكانی كوردستان چارەنووسی 
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خەڵكیان بەدەستە و ئەوان دیاریدەكەن، ئەم فەزایە پێی دەگوترێ  
حوكڕانی  سەردەمی  لە  بەهاكەی  كە  شۆڕشگێڕی  شەرعیەتی 
بەعس بووە كە كۆمەڵێك لەو كەسانەی شاخیان هەڵبژارد، وەكو 
هاونیشتیمانی پلە یەك هەژمار بكرێن و لەهەندێ  بواری یاسایشدا 
شەرعیەتدان  لە  ستایلە  ئەم  لەحاڵێكدا  لێبكرێ ،  چاوپۆشیان 
سەرەتای دوولەت بوونی نەتەوەی كورد بوو، چونكە ژیانی شار 

جیاوازە لە ژیانی شاخ و ئەو پێوەرانەی شۆڕش دیاریدەكات.   

چینی پیاوە بەهێزەكان
 

ئەم چینە تەنها لە پیاوە سیاسیەكاندا كۆنەبۆتەوە، بەڵكو لەو 
كارێكتەرانە پێكهاتووە كە خاوەنداری سەرمایەن، یان عەشیرەت 
یان هێڵی سیاسی لەگەڵ دەوڵەتانی دیكە وەكو شێخ و بنەماڵە 
عەشیرەت  خاوەن  كە  پێكهاتووە  لەوانە  بەزۆری  ناودارەكان، 
ماتریاڵییان هەیە، ئەم چینە جگە  بنەماڵە و خێڵ و هێزی  و 
یاسادا  لەچوارچێوەی  و  ئابورییەوە سودمەندن  لەرووی  لەوەی 
بكات،  كۆنتڕۆڵیان  ناتوانێ   یاساش  و  كراوەتەوە  بۆ  جێگەیان 
دووچاری  بەگشتی  خەڵك  كە  دەبینن  هەژارییەش  لەو  كەڵك 
لە  سیاسی  گروپێكی  یان  حیزبێك  سیاسەتی  بەناچار  و  بووە 
رەفتاری رۆژانەیاندا رەنگیداوەتەوە، ئەمە جگەلەوەی ئەم چینە 
هەر لەكۆنتڕۆڵ كردنی كایەی ئابوری و وەبەرهێنان، دەسەاڵتی 
رەهایان هەیە لە كورد كوشتن و بێسەروشوێن كردنی خەڵك 
لەژێر عینوانی ئەخالق و دەستدرێژی و تەجاوزی كۆمەاڵیەتی 
و هتد. تادەگاتە ئەوەی پێشێل كردنی یاساكانی دەوڵەتیش، ئەم 
و  حكومەت  دامودەزگاكانی  سەر  خستۆتە  كاریگەری  دیاردەیە 
ئۆتۆریتەی سیستمەكەی خستۆتە ژێر پرسیاری نائاسایی، چونكە 
لەگەڵ خاوەن دەسەاڵتی سیاسی و بەرپرسە بااڵكاندا هاوبەشی 
ئابورین و كەڵك لەیەكتر وەردەگرن، بۆیە لەدەرەوەی  پڕۆژەی 
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یاسا و سیستمەكەن. 
   

چینی كارگەر و بەرهەمهێن 
ئەم چینە كەهەرچی لەگەڵ ئەوەدا ئەركی قورس هەی كەوتۆتە 
سەرشانی، نەك هەر ناتوانێ  لەو فەزا سیاسی و كۆمەاڵیەتیانە 
بوارەی  لەو  كارێكتەرێكی چاالك  وەك  ناشتوانێ   نابێت،  رزگاری 
خۆیدا بەرهەمی هێزی كاری خۆی ببینێ ، تەنانەت ئەو چینەش 
كە لەپەرواێزی بەرهەمهێنەكاندان ناتوانن خۆیان ببیننەوە وەك 
لەبەرچاوگرتنی  بە  هەڵبەت  بن،  ئاسایی  و  سادە  هاواڵتیەكی 
ساڵی  لەدوای  كە  ماركیۆز  هێربەرت  تیۆرەكەی  دوای  ئەوەی 
گوتی  ئەوەبوو  كرد،  تیۆریزەی  خوێندكاران  شۆڕشی  ی   1968
خوێندكاراندا  لەگەڵ  هاوشان  بەرهەمهێن  و  كرێكار  چینی 
ستەمی  نەهێشتنی  و  سیستم  گۆڕینی  لە  چاالكتربن  دەتوانن 
ئابوری، چینێكی دیكەی نەناسراو و بێ  شوناس سەریهەڵدا كە 
لەگەڵ هاتنی جهانگەراییدا و بەتایبەتی لەسەرەتای نەوەدەكانی 
ئابورییەكەوە،  و  سیاسی  مەحفەلە  نێو  هاتە  رابردوو  سەدەی 
ئەویش كرێكاری یەخە سپییە كە لەپشتی كۆمپیوتەر و لەنێو 
حكومییەكان  نا  و  حكومی  دامودەزگا  و  كۆمپانیا  نوسینگەی 
هەن، ئەمانە جێگەیان بە جێگەو رێگەی ئابوری چینی كرێكار 
لەبەرچاو  ئەم چینە  بەمەش وێنەی  لەق كرد،  بەرهەمهێن  و 
و  ناشیرینن  كە  كراوە  پێناسە  بەشێوەیەك  بەگشتی  خەڵك 
لەوەی  جگە  ئەمە  دەكرێن،  تەماشا  ئاساییەوە  خەڵكی  لەخوار 
ئیرادەیان لێسەندراوەتەوە كە بتوانن هێزی كاریان وەگەڕخەن 
تاكو بتوانن سیستمەكە رابگرن وەكو چۆن لە سەدەكانی 19 و 
20 لەالیەن كرێكارانەوە دەبینران و دەوڵەت ترسی لێیان هەبوو، 
ئەم مۆدێلە لەالی رژێمی كوردی بەبێ  ئەوەی هیچ كەرەستەیەكی 
مۆدێرنی هەبێت بۆ نەهێشتنی هێزی كار و ئیرادەی ئەم چینە، 
توانای  خۆیەوە  ئۆرگانەكانی  لەرێگەی  كە  نەبێت  ئەوە  تەنها 
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بكەن  رێكخراو  خۆیان  نەتوانن  گرت  كرێكاراتن  لە  ئەوەشی 
رادەستی  تواناكانی  ئەوەدا هەموو  لەبەرامبەر  بگرن،  و شەقام 
رێكخراوو و سەندیكاكان كرد تاكو بە ئاراستەی سیاسەتی ئەوان 
چارەنووسیان  لەسەر  بڕیار  بتوانن  ئەوان  هەر  و  بەڕێوەبچن 
بدەن و ئەوان ئاراستەیان بكەن بۆ ناڕەزایەتیەك كە سیاسەت 
كاریگەرییەكی  ئەمە  لێدەكات،  پشتگیری  حكومەت  و  دەوڵەت 
بۆ  زمانیان  تەنها  كە  چینە  ئەم  سەر  خستە  نیگەتیڤی  وەها 
بكەنەوە  دووبارە  ئۆپۆزسیۆنەكان  گروپە  قسەی  و  بمێنێتەوە 
كە دواجار ئەم گروپە بگاتە پنتێك وەك بەرژەوەندی سیاسی، 
پشتیان لێبكەن و بەنەفعیان كار نەكەن، هەروەك ئەوەی خودی 
رژێمێكی  بە  بوو  و  كۆنتڕۆڵی كردن  عینوانە  بەو  رژێمەكەش 

نەشاز كە دژایەتی یاساكانی خۆی دەكات.   
پێكهاتە كۆمەاڵیەتیەكانی  لەنیو  بەم جیاوازیە چینایەتیەی كە 
كورد هەیە و هێشتا دەوڵەتی بونیات نەناوە و ئەگەریش بونیاتبنرێ  
دیاردە  ئەم  ناكرێ ، چونكە  بە سیستم  كار  دابەشكردنی  شێوەی 
ئەوەی  بەلەبەرچاوگرتنی  كوردستانە،  هەرێمی  كە  سیاسیەی 
یەكەمجارە لەشاردا حوكمڕانی دەكات و یەكەمجاریشە لەرێگەی 
رێكبخات،  خۆی  ناتوانێ   دەكات،  مامەڵە  بێشومارەوە  پوڵێكی 
ئەمە سەرباری ئەوەی كە هێشتا یەكالنەبۆتەوە لەچوارچێوەی 
دابڕێن،  یان  بمێننەوە  دابەشی سەری كراون،  دەوڵەتانەی  ئەو 
بۆیە لێرەوە تێدەگەین كە نەشۆڕشەكانی شۆڕش بوونە بەمانا 
فكرییەكەی و نە بنەچەی شۆڕشەكانی لەپێناو رزگاركردنی تاكی 
كورد بووە لەدەست ستەمی چینایەتی كە شۆڕشی ناسیونالیستی 
سویزی  پۆڵ  بۆچوونی  بەپێی  ستەملێكراودا،  نەتەوەی  لەنێو 
بێت، بەشێكە لە شۆڕشی چینایەتی، كورد هەرگیز بیری لەوە 
نەكردۆتەوە هۆشیاری مەعریفی و رۆشنبیری وەكو بەشێك لە 
شۆڕشی دژی دوژمنەكانی بەرپا بكات، بەپێچەوانەوە بەهۆی كەم 
ئەزموونی لە شۆڕش و بەهۆی ناكۆكی نێوان رەوتە سیاسیەكان 
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بەرهەمهێناوە  كارێكتەرەی  ئەو  هەمان  ناوچەگەرێتیەكانی،  و 
كە لەنێو, ملمالنێ سیاسیە نێوخۆییەكاندایە، بۆیە ئێستاش لە 
چەمكی ئازادی و تاكگەرایی دەترسێ  و مەترسی گەورەشی لە 

رزگاربوونی تاكەكانیەتی لەدەست ستەمی ئاینی و سیاسی. 

فەرهەنگی چەمكە سیاسیەكان

1: ناسیونالیزم: وشەكە بەمانای نەتەوە دێت، ئەویش لەریشەی 
لە  بریتیە  نێودەوڵەتیشدا  فەرهەنگی  لە  وەرگیراوە،  التینیەوە 
هەنگاوی  یەكەم  نەتەوە  پێیوایە  كە  سیاسی  فەلسەفەیەكی 
كۆكردنەوەی نەتەوە بەرەو پێناسەكردن و بە دامەزراوەیی كردنی 
دەزگا سیاسیەكانی تایبەت بەو واڵتە دێت كە لەژێر ئەو عینوانە 
دەسەاڵتی وەرگرتووە، ئەم زاراوەیە دیاردەیەكی كۆنی مێژووییە و 
زیاتر لە سەدەی 17 و لەسەردەستی فەرانساییەكانەوە بەتایبەت 
لەدوای شۆڕشی فەرانمسەوە هاتووە و بۆتە میتۆدی سیاسی و 
ماكیاڤیللی  وەكو  نوسەرانی  سیاسیەوە،  فەرهەنگی  نێو  چۆنە 
جان بودان و ئێرنست رێنان و تیۆریستیەكانی وەكو فیختە و 
هێردەری ئاڵمانی تیۆریزە كراوە و دواجار بۆتە مەتڵەبێكی سیاسی 
نەتەوەیی و بەتایبەتیش بۆ نەتەوە ژێر دەستەكان. بەاڵم دواجار 
گروپانەی  ئەو  بااڵدەستی  بۆ  وەرگرت  دەستەبژێری  ستایلێكی 
سیاسەت دەكەن لەژێر ئەو عینوانە، سەرەنجام دەبێ  بگوترێت 
نەتەوە  كە  ئەوانەی  بۆ  تایبەتە  هۆشیارییەكی  زاراوەیە  ئەم 
پەرست و كورت رەهەندن لە سیاسەت و جهان بینی، چونكە 
چەمكە كاریگەری نیگەتیڤی هەیە تا دەگاتە ئەو جێگایەی كە 
كەسی هەڵگری ئەم بیرە دەبێتە دژی ئەوانی تر و بە دوژمنی 
تەنها گگروپە سیاسیە دەستەبژێرەكان  ئەمە  دەزانێ  كە  خۆی 
كەڵكی لێوەردەگرن. ئەمە جگە لەوەی نەتەوە ئەتنیكیەكان و 
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نەتەوە رەسەنەكانیش دەگرێتەوە چەمكەكە، بەاڵم ئەوان بەو 
نەتەوەی  چونكە  ناكەنەوە،  وەرگرتنە  شێوازە  لەو  بیر  ئاستە 
رەسەن شوناسی بزر نابێت تاكو جەنگی دەروونی و فەرهەنگی 

و كۆمەاڵیەتی لەبارەوە بكات.  
دێت،  نەتەوەیی  نێو  بەمانای  زاراوەیەكە  ئینتەرناسیونالیزم:   :2
 1864 ساڵی  كرێكاران  یەكێتی  یان  یەكەم  ئینتەرناسیونالی 
ساڵی  دامەزرا،  لەندەن  لە  ماركس  كارل  تێكۆشانی  و  بەهەوڵ 
ماركس  الیەنگرانی  یەكەم  لقی  لێجیابۆوە،  لقی  دوو   1872
 1876 ساڵی  لە  كە  بوو  باكۆنین  میكائیل  دووهەم  لقی  بوون، 
كۆتایپێهات،  و  هێنا  شكستی  ئیدیۆلۆژییەوە  ملمالنێی  بەهۆی 
بەهۆی  بەاڵم  دامەزرا  پاریس  لە  دووهەم  ئینتەرناسیونالی 
نەبوونی ئەزموون و قەیراانە قوڵەكانەوە  كە كێشەی ناسیونال 
و نەتەوە و هەڵگیرسانی شەڕی جهانی، دیسان شكستی هێنا، 
رابەری  الیەن  لەمۆسكۆ   1917 ساڵی  سێهەم  ئینتەرناسیونالی 
مەزنی شۆڕشی كرێكاری دژ بەقەیسەر و دامەزرێنەری یەكەم 
بووەكان  كەڵەكە  كێشە  بەهۆی  ئەویش  شورەوی،  دەوڵەتی 
لەماوەی زیاتر لە 70 ساڵ شكستی هێنا. ئینتەرناسیونالی چوارەم 
سیاسی  تیۆری  تەنها  نەبینی  بە خۆیەوە  ئەزموونی  ئەگەرچی 
بوو لە سەردەستی لیۆن ترۆتسكی بوو و تا ئێستاش لەژێر ئەو 
ناونیشانە چاالكی دەكرێت، هەرزوو بە نەمانی ترۆتسكی كۆتایی 
بنچینەی  لەسەر  چەمكە  حاڵ  بەهەر  هات.  ئەزموونەكە  بە 
یەكسانی بۆ نەتەوەكان مانای وەرگرتووە بۆیە لەنێو بیری سیاسی 
كۆمۆنیستیدا هیچ نەتەوە و پێكهاتە ئاینی و میللی و رەگەزییەك 

جیاوازی نییە لەگەڵ ئەوی تر.   
3: دەوڵەت: وشەیەكی التینییە و رەگوڕیشەكەی دەگەڕێتەوە 
بۆ راوەستاو، دەوڵەت مانای تەواوی بااڵی رواڵەتی و حاكمییەتە 
بۆ  هێمایەكە  هەروەها  كۆمەڵگەكاندا،  تەواوی  بەسەر 
بەرژەوەندی گشتی و پاراستنی ئاسایش و مافە سروشتییەكانی 
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كۆمەڵێك  لە  بریتیە  و  گیرە  هەمە  قەوارەیەكی  دەوڵەت  تاك، 
یەك  لەنێو  كۆمەڵگەكان  تر  بەمانایەكی  جۆراوجۆر،  دەزگای 
بەرژەوەندی  و  خاك  و  جوگرافیا  كە  كۆكراوەتەوە  كۆمەڵگەدا 
سیاسی  قەوارەیەكی  دیكەش  بەمانایەكی  كردوونەتەوە،  كۆی 
و  سوپا  وەكو  جۆراوجۆی  دەزگای  خاوەنی  و  هەمەچەشنەیە 
سیستمی  و  كۆمەاڵیەتی  باری  و  ئاسایش  و  كولتوور  و  دارایی 
دیاریكراو و هتد، هەروەها دەوڵەت خاوەن شوناسێكی تایبەتە 
نەخشەیەكی جوگرافی و سیستمێكی  و  دراو  ئااڵو  و خاوەنی 
دیاریكراوە، دەوڵەت ئەو چەمكە فرە مانایەیە كە لەشوێنێكدا 
نەتەوەیی  فرە  دیكەدا  لەشوێنێكی  و  نەتەوەیی هەیە  شوناسی 
و لە شوێنێكدا نێونەوتەوەیی و لە بارێكی دیكەدا، شێوازەكانی 
دەوڵەتیش بریتین لە دەوڵەتی ئازاد. دەوڵەتی پۆلیسی و دەوڵەتی 
دەوڵەتی  و  نەتەوە  دەوڵەتی  و  سێبەر  دەوڵەتی  و  جەنگی 
دەوڵەتی  و  كاتی  دەوڵەتی  و  یاسایی  دەوڵەتی  و  نەتەوەیی  فرە 
تاراوگە و دەوڵەتی خۆشگوزەران و دەوڵەتی تەواو دۆست كە 

نموونەیەكی شازە.   
وەرگرتووە،  جیاوازی  مانای  كۆمەڵێك  چەمكە  ئیدیۆلۆژیا:   :4
بەمانا ئایدیا واتە بیرۆك و ئەندێشە دێت، هەروەها بەنای  تصور 
فەلسەفەیەكی  لە  بریتییە  خۆی  بەاڵم  دێت،  )بۆچوون(  واتە 
سیاسی دیاریكراو، ئەم زاراوەیە ئەگەر چی بنەچەكەی بۆ یۆنان 
دەگەڕێتەوە، بەاڵم بۆ یەكەمجار لە سەردەمی شۆڕشی فەرانسی 
بووە،   1836_1754 ساڵی  دۆتراستی  دۆستتۆت  لەسەردەستی 
سەدەی  بۆ  نازناوێك  وەكو  چەمكەیان  ئەم  بیرمەند  هەندێك 
ئیدیۆلۆژیا جار هەیە بە چەمكێكی پۆزەتیڤ  19 دەگەڕێننەوە، 
بەكاردێت و جاریش هەیە ناحەز و نیگەتیڤ بەكاردێت، ماركس 
لەكاتی الوێتیدا كە بەكاریهێناوە وەكو تیۆرێكی وەكو واتایەكی 
دزێو كە رەخنە لە ئیدیۆلۆژیای ئاڵمانی دەگرێت و مەبەستیشی 
لە كانت و هیگڵ و فیورباخ و فیختە بووە. بەاڵم جۆرج لۆكاچ 
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و  فكری  قوڵی  ئیدیۆلۆژیا چەمكێكی  پێیانوایە  ئیگلتۆن  تیری  و 
دیالكتیكییە و ئانتۆنیۆ گرامشیش بە هەمان شێوە بە چەمكێكی 

گرینگی تەماشا دەبینێ .    
لە  زیاتر  كە  دەگوترێت  دەوڵەتانە  بەو  فرەیی:  دەوڵەتی   :4
نەتەوەیەكی تێدایە و بەرژوەندی هیچ نەتەوەیەك ناخاتە پێش 
نەتەوەی زۆرینەی كۆمەڵگە، هەروەها بەو دەوڵەتانە دەگوترێت 
سازكردووە  رەگەزەكاندا  و  نەتەوە  لەنێوان  یەكسانیان  كە 
لەبوارەكانی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ژیان بەگشتی. بۆیە ئەو 
دەوڵەتانە لەسەر ئاستی توانا مامەڵە لەگەڵ تاك و هاواڵتیەكانی 
دەكات بەبێ  لەبەرچاوگرتنی رەگەز و نەتەوە و رەنگ و ئاین 

و هتد. 
5: دەوڵەتی نەتەوەیی: بریتییە لەو دەوڵەتەی كە یەك شوناس 
و یەك مانای هەیە كە شانازییەكەی بۆ نەتەوەیەكی دیاریكراو 

دەگەڕێتەوە، دەوڵەتی نەتەوەیی   
6: راسیزم: چەمكێكە بەمانای رەگەز پەرستی دێت، ئەم بیرە 
توندە لە كۆنەوە هەیە و تەسك بینی و تاك رەهەندییە، ئەگەرچی 
بەشەرییەتەوە  گەشەكردنی  لەسەرەتای  ناحەزە  بیرە  ئەم 
نادادپەروەرەكان  حكومەتە  و  دەوڵەت  و  سیاسەت  و  هەبووە 
كەڵكیان لێوەرگرتووە، شۆڕشی سپارتۆكۆس باشترین بەڵگەیە، 
ئامریكا  لە  كۆنەپەرستانەیە  بیرە  ئەم  لەسەدەیەك  بەر  بەاڵم 
هەبوو، وەختێك سپی پێستەكان بەرامبەر سوور پێست و هیندە 
سوورەكان هەبوو، تا ئەو رادەیەی بەدرێژایی نیو سەدە خوێن رژا 
بەناهەق، راسیزم تەنها لە ئامریكا نەبووە، بەڵكو لە رۆژئاواش 
هەبووە، مەسەلەكەش تەنها لە رەنگ و رەگەزدا نەبووە، بەڵكو 
نەتەوە رەسەنەكانی رۆژئاوا لەدژی ئەو كۆچەرییانەی سەری 
خۆیان بۆ رۆژئاوا هەڵگرتبوو، بەهۆی ئەوەی تێكەڵ بە كولتووری 
بە  تائێستاش ئەو خەڵكە  ئەوان  ئیدی  نابوون،  رۆژئاواییەكان 
سەر رەش و بە كۆنەپەرست ناودەبەن و ملمالنێكەش تائێستا 
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بەردەوامە.   
7: لیبڕالیزم: كۆمەڵێك میتۆد و سیاسەت و ئیدیۆلۆژیا دەگوترێت 
كە ئامانجیان بیرهێنانەوەی ئازادییە هەمەالیەنەكانی سیاسەت 
 18 و   17 سەدەكانی  لە  فكرە  ئەم  كۆمەاڵیەتییە.  كولتووری  و 
سەریهەڵداو بوو بەجێگای دەردەشە بۆ جێگیربوونی لەدونیای 
سیاسی و فكریدا، چەمكەكە كارەدەكات بۆ بەهەند وەرگرتنی 
ئازادی بیروڕای سیاسی و ئازادی بیروڕا بەگشتی و چاپەمەنی 
پێشكەوتووخواز.  كۆمەاڵیەتی  دامودەزگای  كردنی  پشتیوانی  و 
بەریتانی  لەشۆڕشی   1688 ساڵ  لیبڕلیزم  مێژووەش  بەرلەو 
میل  ستیوارت  جۆن  ئاراوە،  هاتە  سیاسی  بەرنامەیەكی  وەك 
بە ددامەزرێنەری ئەم چەمك و میتۆدە ناسراوە و دوو كتێبی 
بەناوبانگی هەیە لە ژێر عینوانی )لیبڕالیزمی سیاسی و ئازادی 
تاك( كە لەبارەی مافی تاك و مافی سیاسی وەكو پان ئازادی ناسراوە 
لەالی ئەو. دوای ئەم تیۆریستینە چەمكەكە بووە بە مۆدیلێك بۆ 

گروپە سیاسیەكان وەكو داواكارییەكی سیاسی.  
هێزێكی  كە  دەگوترێت  جەنگە  بەو  عادیالنە:  جەنگی   :8
نادادپەروەرانە  كە  بچووك  هێزێك  لەگەڵ  گەورە  ستەمكاری 
هێرش بكەن سەر هێزی بچووك و بیانچەوسێننەوە، وەكو ئەو 
جەنگانەی ئاڵمان دژ بە پۆڵۆنیا و هۆڵەندا و دانیمارك و عێراق 
فەرانسە  و  بەریتانیا  شێوە،  بەهەمان  توركیش  و  كورد  لەدژی 
لەدژی جەزائیر و میسر و لوبنان و عێراق و سوریا و یەمەن 
هیچ  جەنگە  ئەو  ناعادیالنە  جەنگی  هەروەها  كردیان.  هتد  و 
پێوەرێكی جەنگیش بەكارناهێنێ  و راست و چەپ كۆمەڵكوژی 
دەكات و هەرچی موڵك و خاوەندارێتی دەوڵەت و هێزی بچوكە 

تێكدەدات.  
كەرستەیەكە  و  هەیە  لەكۆنەوە  زاراوەیەكە  شۆڕش:   :9
بەدەست گروپ و نەتەوە و كەمینەی سیاسیەوە دژ بە سیستمی 
بنەمای  ئەو  شۆڕش  ستەمكارەوە،  و  دیكتاتۆر  و  ناعەدالەتی 
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هەیە كە ئیدیۆلۆژیایەك لەدژی ئیدیایەكی دیكە بەكاریدەهێنێ  
ئارای  هێنانە  و  سیستمەكە  تەواوی  سەرەوژووركردنی  بۆ 
لە  سەرەتا  یۆنانەوە  لەدوای  چەمكە  ئەم  دیكە.  سیستمێكی 
فەرانسەوە هاتووە كە رێنیسانس بە گەورەترین شۆڕش ناسراوە، 
دواتریش لە شۆڕشی 17 ی ئوكتوبەر لەدژی قەیسەری روسیا كە 
دواتر یەكێتی سۆڤیەتی بەرهەمهێنا و دەیان شۆڕشی دیكە كە 

هەندێكیان تائێستاش سەری نەگرتووە و بەردەوامە. 
10: سیستمی سیاسی: سیستم وشەیەكە لە التینییەوە سەرچاوەی 
گرتووە، لە زاراوەی سیاسیدا بریتییە لە كۆمەڵێك دامەزراوەی 
جیاواز كە پێكهاتەی حكومەت و دەوڵەت بەدیدەهێنێت، لەبارێكی 
تردا بەمانای لۆژیك و تیۆرە و ئاراستەی جیاواز دێت، هەروەها 
ستایلی حوكمڕانیشە. بۆ وێنە پادشاهی و كۆماری و پارلەمانی 
كە  و  دیموكراتی  سۆسیال  و  دیموكراسی  و  سەرۆكایەتی  و 
تۆتالیتاری و  پێشتریش فیودالیزم و پاشان هاتنی سەرمایەداری 
وەكو دوا سیستمی ناعەدالەتی كراوە بە پێوەر. هەر سیستمێك 
دەوڵەتەكە  مێژووی  و  كولتوور  بەپێی  خۆی  شێوازی  و  بیچم 
ناساندنی  بۆ  سەرەكیش  مەسەلەی  دەكرێت،  لەتەك  مامەڵەی 
سیستمی سیاسی، ئەوەیە كە هەم لەنێو خۆدا پێوەری هەبێت 
لە  الدان  دەرەوەش  ئاستی  لە  دامودەزگاكانی،  لەتەك  مامەڵە 
بۆیە  نێودەوڵەتی،  ئاستی  لە  پرنسیپەكانی سزادانی خۆی هەیە 
كە  بێت  جەوهەرە  ئەو  پابەندی  حوكمڕانی  سیستمی  دەبێت 
هاواڵتییەك  هەموو  مافی  و  پێدەكرێت  سیستمەكەی  پێناسەی 

لەبەرچاو بگرێت.   
ناعەدالەتە  هەم  كە  دەگوترێت  دەسەاڵتە  بەو  ستەمكاری:   :11
لەئاستە جیاوازەكان  لە سیستمەكەی خۆیدا و هەم كۆمەڵگە 
و  بێت  چاوكراوە  خەڵك  نادات  رێگە  و  دەكات  سەركوێر 
رێگری بكات لەهەر ئەگەرێك بۆ تاك حیزبی و دەسەاڵتی رەها 
ئاستی  لە  حوكمڕانی،  و  دەوڵەت  سەرەكیەكانی  جومگە  لەنێو 
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لەو  رابهێنرێت  خەڵك  ئەوەی  بۆ  هەوڵێكە  فەرهەنگیشدا 
ستەمكارییە كە واتێبگەن دەسەاڵت ئەو فۆڕمەیە كە ئازادە لە 
مامەڵەی لەگەڵ خەڵكدا بەبێ  گەڕانەوە بۆ شەرعیەتی یاسایی. 
12: زۆرەملێ : خۆسەپاندن و زاڵكردنی هێزێك و عەقڵیەتێكە 
كۆمەڵگە،  زۆرینەی  بەسەر  سیاسیەوە  كەمینەیەكی  لەالیەن 
یان بەمانایەكی دیكە لە دەوڵەتی نەتەوەیی توندڕەوانەدا ئەوەیە 
بەسەر  خۆی  دیسپلینەكانی  هەموو  سەردەست  نەتەوەی  كە 
ئیدیۆلۆژیایەك  كە  ئەوەدێت  بەمانای  یان  بكات،  زاڵ  كەمینەدا 
بەسەر ئەوانی دیكەی ناڕازای زاڵ بكات بەبێ  گەڕانەوە بۆ رای 

گشتی.  
13: دەسەاڵت: ئەو هێزەیە  بۆیەكەمجار ئەم زاراوەیە لەالیەن 
ئەم  بەكارهاتووە،  ئاكادیمیەوە  وشەیەكی  وەكو  هۆبز  تۆماس 
لە  یان  دێت  هێزی جەستەییەوە  لەالیەن  ئەوەتا  یان  چەمكە 
هێزی تێكستەوە دێت، بۆ ئەمەش چەندین نمونە گریدراوی ئەم 
دەسەاڵتی  و  سیاسی  دەسەاڵتی  و  ئاینی  دەسەاڵتی  زاراوەیەیە، 
دەق و دەسەاڵتی كولتووری و دەسەاڵتی رۆشنبیری و دەسەاڵتی 

كۆمەاڵیەتی و هتد. 
مانای  یەكەم  پێكدێت،  وشە  لە  زاراوەكە  سیۆكراسی:   :14
خودادێت و دووهەم حوكمكردن دێت، بەواتای دەسەاڵتی سیستمی 
ئاینی دێت، بەومانایەی كە حوكمی خودادێت بۆ یەكەمجار ئەم 
بە  ئاماژە  كە  هاتووە  بەكار  یۆسفۆس  زاری  لەسەر  زاراوەیە 
تێگەیشتنی یەهودییەكان دێت بۆ ئاینپەرستی و خوداپەرستی، 
بۆ  بەهانە  تیۆرێكە  گرێدراوی  ئەمە  هاتووە،  لەتەوراتدا  ئەمە 
دەستڕاگەیشتنی فەرمانڕەوایی رەها و كەسێتی پیرۆزەوە هەیە. 

 .
لەالیەن  یەكەمجار  بۆ  زاراوەیە  ئەم  مەدەنی:  كۆمەڵگەی   :15
هیگڵ ەوە بەكارهاتووە، زاراوەكە بۆ تاك گەرایی و ئازادیەكانی 
كاری  رێكخراوانە  ئەو  بۆ  زاراوەكە  هەروەها  بەكاردێت،  تاك 
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پێدەكرێت كە رێكعروەكانی لەرێگەی رۆشنبیر و كەسانی خۆ 
بۆ  دەكەن  سیاسی  دەسەاڵتی  و  حكومەت  هاوكاری  بەخشەوە 
چارەسەر كردنی كێشە هەمەالیەنەكان، ئەم جۆرە كۆمەڵگەیە 
بڕوای بە بەشدارییەكی خۆبەخشانە هەیە لەپەنا دامودەزگاكانی 
دەوڵەت بۆ رایی كردنی كاروباری خەڵك و بەهاناوە هاتنی كێشەی 
هەموو پێكهاتەكان و چاودێریكردنی دەزگاكانی دەوڵەتیش لەهەر 
دۆستی  ژیان  واتە  مەدەنی  كۆمەڵگەی  نەخوازراو،  ئەگەرێكی 
مەزراندووە  دایان  دەزگاكان  كە  رێسایانەی  یاساو  ئەو  لەگەڵ 
نییە،  لەبەرژەوەندی  زانی  كە  دەرفەتێكدا  لەهەر  خەڵكیش  و 
رەخنەی لێبگرێت و دەوڵەتیش گوێ  لە خەڵك بگرێت، بۆئەمەش 
خەڵك مافی خۆپیشاندان و مافی بەشداری سیاسی و ناڕەزایەتی 

و سنووردانانی هەیە بەرامبەر نادادپەروەری.  
كە  دەگوترێت  كۆمەڵگەیە  بەو  سەربازی:  كۆمەڵگەی   :16
دەسەاڵتەوە  تێگەیشتنی  بەهۆی  و  كێشە  بەهۆی  سەرتاپای 
پەروەردەی  بەهۆی  خەڵك  واتە  میلیتاری،  دەسەاڵتی  بە  دەبێت 
توندوتیژ و كۆمەڵگە سەرتاپای  بە كەسانی  دەبن  حكومەتەوە 
دەبن بە سەرباز و بەو عەقلییەتە مامەڵە لەگەڵ كایەكانی ژیان 

دەكەن.  
17: تۆتالیتاریزم: ئەم زاراوەیە بریتییە لە فۆڕمێكی رێكخستن 
توندوتیژییەوە  لەرێگەی  و  تاكەكانە  توانەوەی  بەرمەبنای  كە 
بەرهەمهاتووە، لە زۆربەی بارەكاندا كەسایەتی كاریزمی و خاوەن 
هێزی سیحراوی بۆ سەرنجڕاكێشانی جەماوەر درووست دەكات. 

ئەم زاراوەیە لە سەدەكانی بیستەمدا كاری لەسەر كراوە. 
18: ستەمكاری عادەتی: ئەم زاراوەیە بۆ زۆرەملێی و ستەمكاری 
كولتووری خەڵك بەگشتی بەكارهاتووە و بەكاردێت، واتە گشت 
لەدژی ئازادییە هەمەالیەنەكان كە لەالیەن كەسایەتی و تاكە 
جیاوازەكاندا مومارەسە دەكرێت. نموونەی ئەم ستەمكارییە ئاین 
دەسەپێنرێت.  ئاینزاكاندا  و  كەمینە  بەسەر  زاڵ  كولتووری  و 
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كۆمەڵگەی رۆژهەاڵتی دەوڵەمەندە لەم بارەیەوە.  
كە  دەگوترێت  توندڕەوانە  گروپە  بەو  فەندەمینتالیزم:    :19
و  دەكەن  زاڵ  لۆژیكی خۆیان  توندوتیژییەوە  و  هێز  لەڕێگەی 
لەگەڵ هیچ شێوەیەك لە یەكتر قبوڵ كردن و پێكەوەژیان نین. 
وەكو  ئایدیایەكی  كە  گرتووە  سەرچاوەی  لەوێوە  چەمكە  ئەم 
زەمینەی  تێسكتی سەرچاوەكە  كە  وەرگرتووە  تیۆرە  بنچینەی 
شەرعیەت  ئایدیالیستیەكەی  ماتریالە  تاكو  خۆشكردووە  بۆ 
زۆرجار  خەڵك.  لەنێو  توندوتیژی  باڵوكردنەوەی  بۆ  وەربگرن 
بەڵكو   نابینرێت،  توندڕەوە  گروپی  لەالیەن  تەنها  لۆژیكە  ئەم 
نمونەش  هەستیپێدەكرێت،  حوكومەتەوە  و  دەسەاڵت  لەالیەن 
ئەو دەسەاڵت و حومكڕانەنانەیە كە لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

هەیە و پێشتریش لە رۆژئاوا هەبوو.   
پشوێی  ئاژاوە  بەمانای  كە  گروپانەن  ئەو  ئەنارشیزم:   :20
دەنێنەوە و كێشە بۆ دەوڵەت و سیستم دروست دەكەن، رائیدی 
ئەم بزووتنەوەیە لەسەدەی 18 و 19 لە رۆژئاوا، كەسانی وەكو 
برۆدۆن و فۆریە بوون، بەاڵم دواتر ئەم بزووتنەوەیە شوناسێكی 
دیكەی وەرگرت كە وەكو ماف چاوی لێكراوە، ئەویش دژایەتی 
بەهیچ جۆرە  رێگە  و  كە ستەمكارین  بووە  دەوڵەتانێك  كردنی 
پەرچەكردارێك  وەكو  بزووتنەوانەش  ئەو  نادەن،  ئازادییەك 
بگرن  لەبەرچاو  ئامانجێك  هیچ  ئەوەی  بەبێ   و  دەگێڕن  ئاژاوە 
دەوڵەت و دامودەزگاكانی سەربازی و ئەمنی سەرقاڵ دەكەن و 

زیان لە موڵكەكانی دەوڵەت دەدەن.  
21: فاشیزم: ئەم چەمكە سیاسیانەی سەدەی 20 و لە بنەچەدا لە 
وشەیەكی التینییەوە هاتووە، بەواتای دەست تەڕك یان چێوەیەكی 
تەڕپاش جەنگی جهانی یەكەم مۆسۆلۆنی بوو كە ساڵی 1919 بوو 
بكات  پراكتیك  ئەم چەمكە  كە  سیاسی  كارێكتەری  یەكەم  بە 
بەسەر  زاڵ  هێزێكی  بەناوی  ناحەزە  سیستمە  ئەم  ئیتاڵیا،  لە 
ئەوانی تر و ئیدیۆلۆژیەكانی تردا بوو بەدیاردەیەكی سیاسی كە 
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لەسەردەمی حیزبی دەسەاڵتدار لە ساڵی 1922 دەستی پێكرد كە 
لە ساڵی 1930 بوو بەهێزێكی بااڵ، بنەمای فكری ئەم بیروڕا ناحەزە 
دژایەتی كردنی پرنسیپەكانی سیستمی سەرمایەداری سەنعەتی 
و نەهێشتنی گەیشتن بە سیستمی كۆمۆنیستی بوو بەتایبەتی 
لە شوێنە سەنعەتییەكان، بەبۆچوونی ئانتۆنیۆ گرامشی گەورە 
كۆیەك  بەشێوەیەكی  فاشیزم  لەگەڵ  دەبوو  ئیتاڵیا  فەیلەسوفی 
ئابوری سیاسی  دەستپێكی  بە شێوەی  لەوە  بێجگە  دۆزەكان  لە 
خەبات بكرابایە، دەبوو قەبوڵ نەكرابا ئەو دیاردە زوتر پوچەڵ 
بكرابایە تاكو تەشەنە نەستێنێ ، هەربویە لە كتێبەكەیدا بەناوی 
)یاداشتەكانی زیندانی( بەدرێژی پێشبینی ئەو دۆخە سیاسیەی 
تاكو  كردووە،  دۆخە  لەو  دەربازبوون  بۆ  رێگەشی  و  كردووە 

كەڵك لە جەماوەر وەرنەگرن، بەاڵم كاری پێنەكرا.  
22: فێمینیزم: لەوشەیەكی فەرانسەییەوە هاتووە كەمانای ژن 
رێكخراوی  ناوی  فێمینیزم  دێت،  ژن  لەمەسەلەی  الیەنگیری  و 
یەكسانی یە، چاالكەكانی ئەم رێكخراوە كار بۆ نەهێشتنی ئەو 
دەسەاڵتە رەهایە دەدەن كە كۆمەڵگە رادەستی نێرینەی كردووە، 
 17 و   16 سەدەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  رێكخراوە  ئەم  سەرهەڵدانی 
سەدەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  كە  پێیوایە  هەیە  دیكەش  بۆچوونێكی 
18 و بەتایبەتیش دوای سەركەوتنی شۆڕشی فەرانسە ئەویش   
بڕوابوون  لەقۆناغی  بوو  رۆژئاوا  مێژووییەكانی  دوای رووداوە 
كتێبێكی  كرافت  ڤۆلستۆن  ماری  ئەمەش  لەدوای  و  شۆڕش  بە 
لەژێر ناونیشانی سەلماندنی مافەكانی ژنان بوو لە ساڵی 1792 و 
دواجار بوو بە جارنامەی فێمێنیزم. شەپۆلی دووهەمی ئەم تیۆرە 
لە ساڵەكانی 1920 تاكو 1960 دەستیپێكرد . شەپۆلی سێهەمیش 

لە دوای 1980 دەستیپێكردووە. 
هەڵسەنگاندنی  و  دەستەبەركردن  فێمێنیزم  ئامانجی  هەڵبەت 
یان  پیاواندا،  لەگەڵ  جیازاوزیەكانیەتی  و  ژن  كەسایەتی 
كە  دروستكراوەی  جیاوازییە  ئەو  سڕینەوەی  تر  بەمانایەكی 



276

ناسیونالیزم لەنێوان فكر و سیاسەتدا                                                      سمكۆ محەمەد

تەنها  ژنان  تاكو  كۆمەڵگە  زەینی  لە  هەقیقەت  بۆتە  ژنالن  بۆ 
كاری ماڵەوە و بەرهەمهێنانی منداڵ و بەخێوكردنی مناڵ بێت، 
لەم بارەیەوە كەسێكی وەكو سیمۆن دی بۆڤار وەكو پێشەنگێك 
هاتە مەیدان و كتێبێكی بەناوی رەگەزی سێهەم نوسی و بوو 
پێدەكرێت،  كاری  تائێستاش  و  بزووتنەوەكە  بۆ  بەمانیفێست 
هەلبەت ئەم بزووتنەوەیە جگە لەمەدەنی بوونیان خەڵكانێكی 
توندڕەویی بەرهەمهێنا تائەو رادەیەی كە خراپ كەڵك لە یاسا و 
رێكخراوەكە ببینن و پیاو بچەوسێننەوە. ئێستا ئەم بزوتنەوەیە 
لە زۆربەی ئەو واڵتانە بوونیان كە ژنان تێیدا كەمترین مافی 
ژنان هەیە. وەكو هیندستان و نیپاڵ و بەشێك لە ئەوروپا و 
تونس و میسڕ و توركیا و بەشێك لە والیەتەكانی ئامریكا. بەاڵم 
ئەوانەی هەڵگری  و  توندڕەو  ژنانی  كە  گوتارەی  ئەو  بەگشتی 
ئەم بیروڕایە كەوتوونەتە بەر رەخنەی فكری و بە بۆچوونێكی 

توندڕەوانە و ناحەزی سیاسی لەقەڵەم دەدرێت.  
23: ئەیكۆلۆژیزم: ئەم چەمكە بەمانای ئەندێشەی سەوز دێت، 
تەداخوالتی  بەمانای  ئاراوە  هاتۆتە   1970 دەیەی  لە  چەمكەكە 
نیگەتیڤی مرۆڤە لە سرووشت و گۆڕینی دۆخە رەسەنەكەی، 
ئیدی  بزافێكی رێكخراوەیی و سیاسی،  بە  بوو  بەاڵم كە دواتر 
ئیدیۆلۆژیایە،  ئم  بوونی  سوودەكانی  لە  بوون  زیاتر  زیانەكانی 
گیانەوەر ناسەكانی ئاڵمان ئەم پێشبینیەیان كردووە و مەترسی 
ژینگە  بە  زیان  كە  مرۆڤ  بۆ  گرتووە  لەبەرچاو  ئەوەیان 
دەگەێنن، لەوانەش زانای بەناوبانگ هاینرش هەكیل  ساڵی 1860 
كاری لەسەر كردووە، بویە دوای ئەم بزووتنەوەیە بزووتنەوەی 
ئەو  لەدژی  بوون و خەباتیان  پەیدا  پارێزی  ژینگە  واتە  سەو 

ئەیكۆلۆژیە راگەیاند. 
24: پلینیۆم: لە وشەی التینییەوە كە مانا تەواوەكەی )لێوانلێو( 
ە، لە رووی سیاسیەوە بەو دەستە سەركردایەتییەی حیز بیان 
لە  تایبەت  ئۆرگانێكی  وەكو  كە  دەگوترێت  سیاسی  رێكخراوی 
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كاتی خۆیدا وەكو پسپۆڕییەك بڕیار لەسەر هەڵوێستی تایبەت 
كۆنفرانس  نێوان  ناوەندی  ئۆرگانێكی  بە  هەروەها  وەردەگرن، 
نەتوانێ   لەوەی  فریاكەوتنی حیزب  بۆ  كە  هاتووە  كۆنگرەش  و 

كۆنگرە بگرێت، پلنیۆم دەتوانێ  ئەو كەلێنە پڕبكاتەوە. 
تۆماس  سیاسی  بیرمەندی  لەالیەن  چەمكە  ئەم  پاڕادایم:   :25
كۆڤەن )1962( بۆ فەلسەفەی زانستگەرایی بەرهەمهاتووە، كۆڤەن 
بە نوسنی كتێبێك بەناوی )پێكهاتەی شۆڕشە زانستییەكان( ئەم 
چەمكەی جەماوەری كرد و وەكو نەریتێكی فكری لە ئارادایە و 
كاری پێدەكرێت، واتە پارادایم میتۆد و ستایلی پرۆژەی زانستی 
دیاری دەكات، یان بەواتای كۆمەڵێك گریمانەی لەبوارێكی تایبەت 

كە دەبێتە هۆكار بۆ درووسبوونی تیۆرەیەك.  
سەدەی  كۆتاییەكانی  لە  چەمكە  ئەم  مۆدێرنزم:  پۆست   :26
دێت،  تازەگەری  پاش  بەمانای  و  سەریهەڵداو  بیستەمەوە 
بوارە  لە  پێشكەوتنی  كە  سیستم  وەكو  سەرمایەداری  چونكە 
تەكنۆلۆژی و زانستی و فەرهەنگییەكان بەخۆیەوە بینی، بەاڵم 
بیركردنەوەیەكی دیكەی دژ هەیە كە پێیوایە هەڵبڕینی دەنگێكە 
شۆڕشی  كە  رۆشنگەری  چاخی  دەستكەوتەكانی  هەموو  دژی 
پێیوایە  هابرماس  یۆرگن  خۆشكردبوو،  بۆ  زەمینەی  فەرانسی 
تەواوكەی پرۆژەی مۆدێرنزمە، چونكە ئەو پڕۆژەیە هێشتا كاری 

دیكەی ماوە. 
بەشدارییەكی  بەمانای  هەم  چەمكە  ئەم  گشتی:  فەزای   :27
و  فەرهەنگی  و  سیاسی  دۆخە  لە  دێت  خەڵك  گشتی 
كۆمەاڵیەتییەكان، هەم وەكو پەرچەكرداێكی كۆمەڵگە بەگشتی 
دێت بەرامبەر ئەو رووداوانەی دەسەاڵتی سیاسی دەیخوڵقێنێ ، 
پرۆسەی  ئاڵوگۆڕی  لە  مرۆڤە  كۆمەاڵیەتی  رەهەندێكی  بۆیە 
گرینگییەكی  دونیادا  هەموو  سیاسی  لەدونیای  ئێستا  سیاسی، 
لە رادەبەدەری پێدەدرێت، چونكە بەبێ  گەڕانەوە بۆ خەڵك و 
بۆچوونە جیاوازەكانیان، كەلێنێك لە نوقسانی درووست دەبێت 
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كە ئەمە رێك مانای پشتگوێخستنی خەڵكە لە بەشداری گشت 
لە بڕیاردان و دەرەنجامەكان. 

28: سیكۆالریزم: وشەكە لە التینییەوە هاتووە، بەمانای كاروباری 
بەمانای  سیاسیەوە  لەڕوانگەی  پەرستی،  جهات  واتە  دونیایی 
راگواستنی ئاین دێت لەنێو حكومەت و دەسەاڵتەوە، تاكو وەكو 
جیاكردنەوەی  واتە  وەرنەگیرێت،  دەسەاڵت  سەرچاوەی  تاكە 
كاروباری ئاین لە حكومەت، ئەم چەمكە زیاتر لە سەدەكانی پاش 
چاخی رۆشنگەری سەریهەڵداو و تاكو ئێستا ئەم بیرۆكە كاری 
تائێستا ملمالنێی  پێدەكرێ  و لە بەشێكی واڵتانی دواكەوتووش 

لەسەرە لەنێوان هێزە پێشكەوتووخواز و ئاینییەكانەوە.  
پێناسەیەكە  و  سیاسیە  زاراوەیەكی  پێنجەم:  تابوری   :29
لەالیەن دەسەاڵتتدارێتی حكومەتە دژ بەو گروپانەی كە نەیاری 
نێوخۆییەكانی  لەشەڕە  یەكەمجار  زاراوەیە  ئەم  دەوڵەتن، 
ئیسپانیا 1936 هاتە ئاراوە، لەو كاتە فرانكۆ فەرماندەی سوپای 
دژە كۆمار بە چوار تابور هێرشیان بردە سەر مەدرید، هاوكات 
بڕیار بوو گروپێكی تر دزە بكەنە نێو ئەم شارە، ئیدی هێزەكانی 
پاراستنی شارەكە ئەم گروپەیان بە دەستوپێوەنی دوژمن لەناو 

حیزب ناوبرد. 
30: تیۆر: بە كۆمەڵێك ئەندێشە و بۆچوونی جیاواز دەگوترێت، 
فیزیایی  و  سیاسی  بوارەكانی  لەهەموو  تایبەتە  زانستێكی 
لەرێگەی  زانایان  پێدەكرێت،  كاری  كۆمەاڵیەتی  و  ئەدەبی  و 
داتای  دۆزینەوەی  بۆ  هەوڵدەدەن  وە  توێژنەوە  و  لێكۆڵینەوە 
بابەتێك  هەر  لەسەر  پێوەر  وەكو  و  رێكبخرێت  تاكو  واقیعی 
بەپێی تایبەتمەندی كاری پێبكرێت، هەروەها لەرێگەی تیۆرەوە 
دەركەوتووە مانا ببەخشن نێوەندەكان بگۆڕن و پێشبینی داهاتوو 
بكەن و زەمینە خۆش بكەن بۆ داهاتووی پەڕەسەندنی زانست 
لە تەواوی بوارەكانی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و تەنانەت ئەدەبیش 

كە نموونەی زۆر هەن باسبكرێت.  
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