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یەکێــک لــە کێشــە هــەرە ریشــەییەکانی کــورد تاکــو بــە ئەمــڕۆش دەگات ئەوەیــە، نەیتوانیــوە پێناســەیەک بــۆ ئایدێنتیتــی 
ــە  ــی ئیمارەت ــە دوای رووخان ــد. ئەگەرچــی ل ــە شــێوەیەکی فــرە رەهەن ــای خــۆی بکۆڵێتــەوە ب ــە ئیتنۆلۆژی ــکات، ل خــۆی ب
ناوچەییەکانــی کــوردەوە لــە ناوەڕاســتی ســەدەی نــۆزدەدا »ئــەم ســاتەوەختەش زەمینــەی رســکانی و گەشــەکردنی دەوڵــەت 
نەتەوەیــە لــە خۆرئــاوا« ســەردەمێکی تــازە لــە »شــۆڕش«ی کــورد دەســتپێدەکات کــە بــە بــااڵی مێــژووی نزیکــی کــورددا 
ــە ســاڵی 1880،  هەڵگــەڕاوە، گــەر ئێمــە »شــۆڕش«ەکەی شــێخی نەهــری بــە خاڵــی وەرچەرخــان دەستنیشــان بکەیــن ل
هــەر لــەم راچەنینــەوە تاکــو بــە ئــەم چرکەســاتە دەگات، ئــەوەی لەنــاو بزووتنــەوەی کوردییــدا ونــە، پێناســەیە. زۆرێــک 
لــە شۆڕشــەکانی ئێمــە بــە پێــی کۆنتێکســتەکانیان، شــەقڵی خێڵەکیانــە و تەریقەتگەریــی و ســوونیگەرایی و ناوچەگەرییــان 
هەبــووە، ئەمــەش رێگــەی لــە ســەردەرهێنانی شوناســێک گرتــووە، بەنــاوی شوناســی کوردبوونــەوە، بــە واتایەکــی تــر بــە 
درێژایــی 140 ســاڵی رابــردوو کــۆی شــۆڕش و راپەڕیــن و راچەنینەکانــی کــورد، نەیانتوانیــوە کوردبــوون بکەنــە ســەنتەری 
سیاســیی و فیکریــی خۆیــان، یــان بەشــێوەیەکی زۆر پریمتیــڤ و کالســیکیانە بــەم ئەرکــە هەڵســاون، ئەمــە بۆچــی وابــووە؟ 
رەنگــە زۆر فاکتــۆری جۆراوجــۆری هەبێــت، بــەاڵم ئــەوەی الی مــن لــە هەموویــان گرنگتــرە، نەبوونــی فیکرێکــی پوخــت بــووە. 
مەبەســتی ئێمــە لــە »بیــری پوخــت« هزرێکــە لــە نــاو مێــژوو و کولتــوور و زەمینــەی سیاســیی و فەرهەنگیــی کــورد خۆیــەوە 
ــا  ــی و ئایدۆلۆژی ــی و ئاینی ــری مەزهەبگەرای ــە بی ــووە ب ــی ب ــوون بارگاوی ــت، هەمیشــە کوردب ــت و گەشــەی کردبێ رســکا بێ
هاوردەکراوەکانــی دنیــای خۆرئــاوا، بۆیــەکا ئــەوەی ســەرکردایەتی بزووتنــەوەی کوردیــی کــردووە یــان خــاوەن ئۆتۆریتەیەکــی 
ئاینیــی و تەریقەتــی بــووە، یاخــۆ لــە باشــترین حاڵــدا چەپێکــی لۆکاڵــی بــووە. هــۆکاری ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی 
کوردبــوون بــە میتۆدێکــی زانســتی لەالیــەن نوخبــەوە فۆرمۆڵەبەندیــی نەکــراوە. کوردبــوون پێــش ئــەوەی بزووتنەوەیەکــی 
ــەن  ــدراوە لەالی ــەم پێ ــە پێشــنۆرەدا ئ ــرد و دەکات، ل ــا پێویســتی دەک ــە، وەه ــی ئۆنتۆلۆژییانەی ــت، پێدراوێک سیاســیی بێ
رۆشــنبیرانەوە پێناســە و ئەنالیــز بکرێــت. هــەروەک ئــەوەی زۆرێــک لــە نەتەوەکانــی تــر، بــەم جــۆرە بیــری نیشــتمانی خۆیــان 
پێشخســتووە. هەڵبەتــە لێــرەدا قســە لەســەر ئەوەیــە، کوردبــوون دەبێــت پێــش سیاســەت و پراکتیــس، فیکــر و تیــۆر بێــت. 
لەســەر مەبنــای ئــەو تیــۆرە بزووتنــەوەی سیاســیی بــە هەنــگاوی کرداریــی پــێ بخاتــە نــاو گۆڕەپانــەوە. ئەگەرچــی هاشــا 
لــەوە ناکرێــت لــە پێشــتردا ئــەم تیۆرســازییە بەشــێوەیەکی ســەرەتایی کاری بــۆ کــراوە، بــەاڵم لــە درێــژەدا ئــەوە دەخەینــە 
ــەت  ــوون وەک ئایدۆلۆژیایەکــی تایب ــوە، کوردب ــاوە و بۆچــی نەیانتوانی ــان هێن ــدا کورتی ــە کوێ ــە ل ــەم هەنگاوان ــاس ئ ــەر ب ب

گەالڵــە بکــەن. 
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دنیای نوێ .. دنیای بۆشایی

دنیــای نــوێ بــە تایبــەت پــاش کۆڤیــد نــۆزدە، دنیایەکــە هیــچ رووخســارێکی هاوبەشــی لەگــەڵ دنیــای پێشــوودا نەمــاوە، 
وەک فاکتێکیشــی لێهاتــووە کــە هەمیشــە دوای پەتــا گــەورەکان، دنیــا خــۆی نــوێ دەکاتــەوە و کۆمەڵێــک نــۆرم و سیســتم 
و فەرهەنــگ جێدەهێڵێــت لــە پێشــووتردا بــە پیــرۆز دادەنــران. ئەمــە لــە دیمەنــی پەتــا گەورەکــەی ســەدەی چــواردەدا بــە 
روونــی دەبینرێــت، لــەدوای ئــەم پەتایــە دەســەاڵتی کەنیســە الواز دەبێــت، چەرخێکــی تــازە دەســتپێدەکات لــە بــری ئایــن 
رۆڵ دەداتــە زانســت، ئــەم رەوتــە مرۆڤایەتــی دەگەیەنێتــە مودێرنێتــە، ناوەڕۆکــی مودێرنێتــە وەرچەرخانــی کۆمەڵگــە بــوو 
بــەرەو زانســتگەرایی، پەڕینــەوەی مــرۆڤ بــوو لــە رابردووخوازییــەوە بــەرەو ئایندەخوازیــی، هەمــوو بەهــا کۆنەکانــی وەک 
ــک  ــی یەکێ ــە ئازادی ــارا، ک ــە ئ ــی هێنای ــای نوێ ــک بەه ــی تێکشــکاند و کۆمەڵێ ــەوەی خوراف ــن و ترادیســیۆن و بیرکردن ئای
لــە بەهــا ســەرەکییەکانی بــوو. لــە مودێرنــەدا هەمــوو شــتەکان بــە خێرایــی سیســتماتیک کــران، تەنانــەت زمــان و زانســت 
ــا  ــرەدا ناســیۆنالیزم وەک سیســتمێکی سیاســیی لەســەر بنەم ــرا، هــەر لێ ــۆ دان ــان ب ــی خۆی و ئەدەبیــش سیســتمی تایبەت
ــدا،  ــی هەفتاکان ــە کۆتای ــار ل ــە »لیوت ــت مودێرنێت ــەاڵم پۆس ــوو، ب ــە دایکب ــان ل ــی دەوڵەت ــۆ بەڕێوەبردن ــەکان ب میتۆلۆژیی
دەورانــی پــاش جەنگــی دووەمــی جیهانــی ناونــا پۆســت مودێرنێتــە« بــە پێچەوانــەوە بریتییــە لــە هەڵوەشــاندنەوەگەرایی، بــە 
مانایەکــی تــر پۆســت مودێرنێتــە هەمــوو ئــەو حکایاتــە پانوپۆڕانــە پووچــەڵ دەکاتــەوە و هەڵیاندەوەشــێنێتەوە لــە هەنــاوی 
مودێرنــەوە هاتبوونــە دەر، لــەم نێوەنــدەدا فەیلەســووفێکی وەک »ژاک درێــدا« زیاتــر لــە هــەر فەیلەســووفێکی تــر جەخــت 

لەســەر هەڵوەشــاندنەوە دەکات و تەنانــەت بــە فەیلەســووفی هەڵوەشــاندنەوەگەرایی نــاوزەد دەکرێــت. 
ئەمێســتا دنیــا گەیشــتۆتە میتــا پۆســت مودێرنــەش، لەنێــو ئــەم جیهانــە تازەیــەدا ئــەوەی روونــە بۆشــاییە. بە واتای بۆشــایی 
ئایدۆلۆژیــی و پوکانــەوەی سیســتمەکان. هەمــوو ئایدۆلۆژیــا یونیڤرســاڵەکان پووکانــەوە و بوونــە بەشــێک لــە دیــرۆک. نیــو 
لیبرالیــزم و دیموکراســی و پلورالیــزم و سۆســیالیزم، بەجۆرێــک لــە جــۆرەکان رۆژگاری خۆیــان گوزەرانــد، هەنووکــە جیهــان 
لــە بۆشــاییەکی سەرســوڕهێنەردا دەخولێتــەوە، بەشــێکی ئــەو تێــزەی قۆناغــی ئەمــڕۆ بــە ســەردەمی بــێ بەهایــی دادەنێــت، 
نهێنییەکــەی لــەم بۆشــاییە فیکریــی و ئایدۆلۆژییــەدا خــۆی دەدۆزێتــەوە. زۆرێــک لــە بیریــار و فەیلەســوفانی دنیــا مەترســی 
ــە پۆپۆلیســتییەکان،  ــی رەوت ــزەی راسیســتی و درەوشــانەوەی ئەســتێرەی بەخت ــەوەی ئەنگێ ــە بەهێزبوون نیشــان دەدەن ل
ئەمــە تابلۆیەکــە رۆژانــە روونتــر لەپێــش چــاوی هەمــووان خــۆی دەنوێنێــت. ئەمــە جگــە لــەو هەوڵــە چــڕ و جەهەنمییانــەی لە 
ئارادایــە بــۆ گۆڕینــی مــرۆڤ بــۆ ئامێرێکــی بــێ هەســت و گیــان لــە رێگــەی هۆشــمەندیی دەســتکرد و شۆڕشــی ئــای تییــەوە، 

ئێمــە ســەرنجی خوێنــەر رادەکێشــین بــۆ خوێندنــەوەی تێزەکانــی »یوڤــاڵ نــوح هــەراری« لــەم رەهەنــدەوە. 
رەوشــی ئێســتای جیهــان، بــەرەو ئاقارێــک مــل دەنێــت وەک ئــەوەی بیریــاری ســۆفت پــاوەری ئەمەریکــی »جۆزیــف نــای« 
ــدا  ــە جیهان ــاوەر ل ــی ســوپەر پ ــچ دەوڵەتێک ــە هی ــوو، ک ــەک پێشــبینی کردب ــش دەیەی ــز«دا پێ ــدەی هێ ــی »ئاین ــە کتێب ل
نامێنێــت!!. ئــەو روونــی دەکاتــەوە تەکنۆلۆژیــا ئاڕاســتەی هێــز لــە رۆژئــاواوە بــەرەو رۆژهــەاڵت دەچەرخێنێــت، بــەو پێیــەی 
ــە بیــر  ــای، ئــەوە ل ــز ن ــا رێکخــراوە رادیــکاڵ و توندئاژۆکانــن، بــەاڵم بەڕێ ــە بەرکاربردنــی تەکنۆلۆژی ســوودمەندی یەکــەم ل
ــوە  ــان پێــوە بەڕێ ــەو سیســتمە سیاســییانەیە دنیای ــی ئ ــدەدا گەنبــوون و کرمێبوون ــەم نێوەن دەکات، فاکتــۆری ســەرەکی ل
دەبرێــت و زلهێــزەکان وەک ئایدلۆژیــای فەرمــی قبوڵیــان کــردوون. لــە روانگــەی منــەوە هەرچــی ئایدۆلۆژیــا هــەن هەرەســیان 
هێنــاوە، ناتوانــن وەاڵمــدەرەوەی دنیــای نــوێ بــن، دیموکراســی وەک ئــەو مۆدیلــەی فۆکۆیامــای شاگەشــکە کردبــوو تــا ئــەو 
ئەندازەیــەی جــاڕی کۆتایــی مێــژوو بــدات، نــەک هــەر پیــر بــووە، بەڵکــو الشــەیەکی مــردووە و توانــای یــەک تاکە هەناسەشــی 
نەمــاوە، بەدەربڕینــی محەمــەد بەرادعــی هەنووکــە »دیموکراســی بووەتــە نێچیــری پۆپۆلیــزم«. تەنانــەت دۆخەکــە گەیشــتۆتە 
ئــەوەی باســی پۆســت پارتــی »دوای حــزب« بووەتــە ناوەڕۆکێکــی گرنگــی دەزگاکانــی توێژینــەوە، بــەوەی قۆناغــی ژێــر 
ســایەی زیرەکــی دەســتکرد و هەرەســی چینــی ناوەنــد و کۆنترۆڵکردنــی مــرۆڤ لەالیــەن سیســتمی کۆمپیوتەرییــەوە، چیــدی 

لــەم چاخــەدا حزبایەتــی مۆدیلــی نامێنێــت! ئەمــەش بەهەمــوو شــێوەیەک واتــای کۆتایــی سیاســەت دەگەیەنێــت.  
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ــە یەکتــر دەڕوات، هیــچ سیســتمێکی سیاســیی ناتوانێــت ببێتــە سیســتمێک بــۆ  ــڕان ل بــە کورتییەکــەی جیهــان بــەرەو داب
ــووە و هیــچ کات مومکیــن نییــە بچێتــەوە ســەروەختی پێــش  ــەم قۆناغــەدا تــوێ تــوێ ب تــەواوی جیهــان. جیهانگیریــش ل
کۆرۆنــا، لــە بــاری واقیعیشــەوە تــا ئەمــڕۆ هیــچ سیســتمێک دروســت نەبــووە فەرمانڕەوایــی هەمــوو جیهانــی پــێ بکرێــت، 
تەنانــەت ئــەو دیموکراســییە لیبرالییــەی بانگەشــەیەکی چەواشــەکارانەی زۆری بــۆ دەکــرا، توانــای فەرمانڕەوایکردنــی هەبــوو 
بەســەر کەمتــر لــە ســێیەکی رووبــەر و دانیشــتوانی جیهانــەوە، بــەدەر لــەوەی لەژێــر ســەرکردایەتی ئەمەریــکادا زۆرێــک لــە 
دەوڵەتــە ئۆتۆکراســی و تیۆکراســییەکان بــە هاوپەیمانــی ســەرەکی ئــەو سیســتمە گــەوار کرابــوون. کەواتــە چــار چییــە؟ 
پێــش وەاڵمدانــەوە بــەم پرســیارە، دەمەوێــت ســەرنجتان رابکێشــم بــۆ دوو تێــزی ئایدیالیســتانەی چوونیــەک، یەکەمیــان ئــەو 
دیدگایــەی پێیوایــە شکســتەکانی دیموکراســی لیبرالــی و جیهانگیریــی، حەوجێیــی چــەپ و کۆمۆنیــزم دەهێنێتــە پێشــەوە، 
ئەمــە لــە زمانــی »ســالڤۆی ژیــژەک« بــەم دەربڕینــە گوزارشــتی لێکــراوە »یــان کۆمۆنیــزم یــان بەربەریــزم« بەهەمــان شــێوە 
ــە تێکشــکاندنی دیــدی کالســیکی و  الی میشــێل ئۆنڤــرێ بــە دامەزراندنــی گۆڤــاری »بــەرەی خەڵــک« و جەختکردنــەوە ل
فراوانکردنــی بــەرەی چــەپ، هەمــان روانگــە الیەنگریــی لــێ دەکرێــت. دووەمیــان ئــەو دیسکۆرســە ســەید قوتبیەیــە بــاس لــە 
داڕمانــی شارســتانی ســکۆالر و نائاینیــی دەکات و ئیســالم بــەو فۆرمــە رادیــکاڵ و توندئاژۆیــەی خۆیــان گەاڵڵەیــان کــردووە 
بــە دوا ئەڵتەرناتیــڤ بــۆ مرۆڤایەتــی لــە قەڵــەم دەدات. هــەردوو روانگەکــە لەمــەدا بــە هەڵەداچــوون، تەنانــەت ســەردەمەکە 

هیــچ ئایدۆلۆژیایەکــی تۆتــال و گــەورە هەڵناگرێــت لەگــەڵ خۆیــدا.  
دنیــای ئەمــڕۆ، زیاتــر مرۆڤــی تــاک و تەنهاتــر کــردووە، نەتەوەکانــی هێنایــە ســەر ئــەو بڕوایــەی هــەر کــەس دەبێــت، بیــر 
لــە حاڵــی خــۆی بکاتــەوە. ئــەو هەراوزەنایــەی باســی لــە هاوبەندیــی جیهانــی و هاوواڵتــی یونیڤرســاڵ دەکــرد، کۆڤیــد نــۆزدە 
بــەدرۆی خســتەوە و عەبــا رەشــەکەی لەســەر ئــەو زامــە قوواڵنــە البــرد مرۆڤایەتــی بەدەســتییانەوە دەناڵێنێــت. قۆناغەکــە 
ئــەوە دەڵێــت هــەر کــەس پێویســتە بیــر لــە ماڵــی خــۆی بکاتــەوە. لــەم نێوەنــدەدا دەبێــت کوردیــش کــە لــە هیــچ ئاڵوگۆڕێکی 
ــە ســایەی  ــە، ل ــەک روون نیی ــدەوە، ئایندەی ــاو ئاین ــە ن ــورد بڕوات ــکات، وەک ک ــادە ب ــووە، خــۆی ئام ــادە نەب ــەورەدا ئام گ
شۆڕشــی زیرەکــی دەســتکرد و ئالگۆریتمەکانیــدا چــۆن دیزایــن دەبێتــەوە. بــەاڵم ئــەوەی روونــە و کۆرۆنــا وەک وانەیــەک پێــی 
وتیــن دەبێــت خۆمــان پێناســە بکەینــەوە، هەمــان ئــەو پرســیارە لــە خۆمــان بکەیــن کــە هانتینگتــۆن لــە کتێبــی »ئێمــە 

کێیــن؟«دا ســەبارەت بــە ئایدینتێتــی ئەمەریکاییــەکان وروژانــدی. 

رۆشنبیرانی جێامو و تیۆریزەی گەمژەیی
رۆشــنبیری هاوچەرخــی کــورد، زۆرتریــن مــەودا لــە فەرهەنــگ و کەلەپــووری رۆشــنبیریی رەســەنی کوردەواریــی دوور 
ــی،  ــی نیشــتمانی و خۆماڵ ــە فەرهەنگ ــتانەوەیە ب ــر دژ وەس ــە رووناکبی ــە ل ــەم تیپ ــی الی ئ ــای نوێگەری ــەوە. مان کەوتووەت
لــە بەرامبەریشــدا هانابــردن و خــۆ رادەســتکردنە بــە کولتــوور و رۆشــنبیریی بێگانــە. لێــرەدا دەمەوێــت ئــەوە روون 
بکەمــەوە، مەبەســت لــە کارلێــک و ئینتگراســۆن و ئاوێتەبوونــی رۆشــنبیریی نێــوان گــەالن نییــە، بەڵکــو رووی رەخنــەم لــەو 
دەســتەبژێرەیە وازیــان لــە رۆشــنبیریی کوردیــی هێنــاوە و کەوتوونەتــە ژێــر هەژموونــی رۆشــنبیریی فارســی و عەرەبــی، کــە 
رۆشــنبیرییەکی خواســتراو و خــراپ کۆپیکــراوی رۆشــنبیریی رۆژئاواییــە. نوخبــەی نوێــی کــورد لــە دەســتی دووەم و ســێهەمە 
ــەوەی رووناکبیریــی  ــەر رووناکبیریــی خۆرئاوایــی دەکەوێــت و دەیخوێنێتــەوە. وەک خــۆم الیەنگــری تێگەیشــتن و خوێندن ب
هــەر کۆمەڵگــە و ژیارێکــم، بــەاڵم تــۆ دەبێــت هەمیشــە وەک کوردێــک بچیتــە نــاو ئــەو پرۆسێســەوە، بــە پێچەوانــەوە دەبیتــە 
الســایکەرەوەیەکی بەکاربــەری مانــدووکاری دەســت و پــێ ســپی، وەک حاڵــی حــازر دەبینیــن رۆشــنبیریی کوردیــی تەنیــا 
ژاوەژاوێکــی چەمکســازییە، لــەوە بــەوالوە هیچــی تــری بەرهــەم نەهێنــاوە هارمۆنــی بێــت لەگــەڵ رۆحــی کوردەوارییــدا. ئەمــە 
بــەدەر لــەو فــەزا دەقپەرســتی و مشــەخۆرییەی بەســەر رۆشــنبیریی ئێمــەدا ســەپێنراوە، کــە دواجــار ماکینەیەکــی دڵڕەقــە 
بــۆ لــە کوردخســتنی کــورد. ئــەم ئافاتــەش ســەرئەنجام داوەشــان و داتەپینــی کۆمەڵگــەی ئێمــەی لــێ کەوتووەتــەوە لــە 

هەمــوو رەهەنــدە جــۆر بەجۆرەکانــەوە.    
رۆشــنبیر کۆمەڵگــە بەرهــەم دەهێنێــت. ئــەوەی پێویســتە بــۆ بیناکردنــی ژیــان گەاڵڵــەی دەکات. دەســتی هەیــە لــە 
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بەرینکردنــی مــەودای ئازادیــی و فراوانکردنــی دیــدی مــرۆڤ بــۆ دنیــا، خەیاڵــی خورافــی مــرۆڤ دەگۆڕێــت بــۆ ئەندێشــە و 
دیــدی ریالێتیــی و زانســتیی. بــە هەمــوو شــێوەیەک کار لــە ژێرخانــی کۆمەڵگــەدا دەکات، پاشــتر سیاســەتمەدار و تەکنۆکــرات 
ــەت  ــان و واڵت و دەوڵ ــۆ دروســتکردنی ژی ــی ب ــە چاالک ــەم ژێرخان ــەکان لەســەر ئ ــە کۆمەاڵیەتیی ــر و چین ــی ت و توێژاڵەکان
ئەنجــام دەدەن. لــە ئەزموونــی هەمــوو جیهانــەوە ئــەوە ســەلماوە، رۆڵــی رۆشــنبیر لەســەر کۆمەڵگــە لــە رۆڵــی سیاســییەکان 
ــی بەدەســت  ــڕن و نەمری ــی ســەدەکان دەب ــی تخوب ــی رووناکبیری ــک هەوڵ ــەت هەندێ ــرە. تەنان ــر و فراوانت ــر و زۆرت کاریگەت
دەهێنــن، لــە کاتێکــدا سیاســەتمەدار کــوڕی ســاتەوەختێکی دیاریکــراوە و زۆر دەگمەنــن ئــەو سیاســییانەی دەتوانــن مێــژوو 

بگــۆڕن، وەلــێ ئەوانیــش بــە پاڵپشــتی تێــزە رووناکبیرییــەکان ئــەم کارەیــان راپەڕانــدووە.
بەهەمەحــاڵ رۆشــنبیری کــورد، هــەم شــکۆ و شــانازیی خــۆی لــەوەدا دەبینێتــەوە لەنــاو کایــەی رووناکبیرییــەک بیــر بکاتــەوە 

و بوروژێــت پەیوەندیــی بــە کۆمەڵگــەی خۆیــەوە نییــە، هــەم تووشــی ســەندرۆمی خــۆ بەبچــووک زانیــن بــووە. 
ئەگــەر الی »ئادلــەر« گرێــی خــۆ بەبچــووک زانیــن هەوێنــی داهێنــان بێــت، ئــەوا لــە دۆخــی رۆشــنبیری کــورددا ئــەم گرێیە بە 
خۆهەڵواســین بــە رۆشــنبیریی گەالنــی تــر کۆتایــی هاتــووە. بــە پێچەوانــەی رۆشــنبیرانی ســەرەتای ســەدەی بیســت و بگــرە 
پێشــتریش، ئــەم نوخبەیــە نــەک هــەر بەشــدار نییــە لــە نیشتمانســازیی و گرێدانــەوەی مرۆڤــی کــورد بــە مێــژوو و شارســتانی 
دێرینــی خــۆی و ئامادەکردنــی لــە جەرگــی واقیعــی تــازەدا، بەڵکــو هــەر لــە بنەمــاوە رقــی لــە نیشــتمانە و ئــەو تێــزە تۆختــر 
دەکاتــەوە کــە لــە پەراســووی رۆشــنبیریی بێگانــەوە خواســتراوە »تەنیــا پێاڵوەکانــم بــە نیشــتمانەکەمەوە دەمبەســتێتەوە«. 
لــە کاتێکــدا وەک »پیتــەر ســلۆتەردایک« روونــی دەکاتــەوە »زمانــی ئەڵمانــی تایبەتمەندییەکــی ســیمپاتیانە، بگــرە ســەختی 
هەیــە لــەوەدا کاتێــک قســە لەســەر شــوێنی لێــوە هاتــن دەکات Ort der Herkunf وشــەیەکی پــڕ دەنگمــان بەنــاوی 
نیشــتمان »Heimat«ەوە پێشــکەش دەکات، لەبەرئــەوەش پــڕ دەنگــە چونکــە ئــەو وشــەیە وای کــردووە، لێوەهاتــن و 
حــەزی گەڕانــەوە بــۆی و خــەون بینیــن بــە رابــردووەوە هەمــوو پێکــەوە بخاتــە نێــو یــەک دەســتەواژەوە: نیشــتمان«. هــەر 
بۆیــە کاتێــک بــە کەنــاری رووبــاری راینــدا پیاســە دەکــەم، بەخــۆم دەڵێــم ئــەم بیرکردنەوەیــە ئــەو ئەڵمانیــا گەشــەکردوو و 
ئــاوەدان و دەوڵەمەنــدەی نووکــەی دروســتکردووە، ئاخــر بەپێــی دیــدە »دی سوســێر«ییەکە مــرۆڤ لــە رێگــەی زمانییــەوە 

بیــر دەکاتــەوە.
کاتێــک بیــر لــە رۆشــنبیری کــورد دەکەمــەوە، نــەک هــەر خــوو و رەوشــتی نــەوەی تــازەی تێکــداوە، بەڵکــو جۆرێــک لــە 
ــتانیبوون و  ــوون و شارس ــای مودێرنب ــۆت، هاووات ــی خ ــتمان و شوناس ــە نیش ــردن ل ــردووە، نەفرەتک ــەوەی زاڵ ک بیرکردن
پێشــکەوتنخوازیی بگەیەنێــت »الی مــن وشــەی پێشــکەوتنخوازیی شــتێکی پووچــە«. لــەوە پتریــش ئــەم رۆشــنبیرە تــا دوا 
ســنووری خــۆی بووەتــە کارگــەی بەرهەمهێنانــی رق و کینــە لــە دژی نیشــتمان و کوردبــوون. بــۆ نموونــە گروپــی رەهەنــد 
لەبــری هــەر کارێکــی تــر پانتاییەکــی فیکرییــان کــردەوە بــۆ تەشــەنەپێکردنی دیــدی فەیلەســوفە چەپەکانــی ئەوروپــا لــە 
فوکــۆ و لیوتــاردەوە بیگــرە تاکــو بادیــۆ و ژیــژەک، کاتێــک رۆشــنبیرێکی تــر لــە گۆشــەیەکی بچووکــەوە باســی ئایدێنتیتــی 
کوردیــی و نیشــتمان بــکات، یــەک لێشــاو ئینشــانووس شــااڵوی بــۆ دەهێنــن و گێچەڵــی پــێ دەکــەن، دواجاریــش لــە رووی 

فیکرییــەوە تیــرۆری دەکــەن. 
ئــەم ئاوێنەیــە شــتی زۆرمــان پێدەڵێــت، بــەو پێیــەی ئــەم رۆشــنبیرییە زاڵــە نیشتماندۆســتی و کوردبــوون، بــە شــۆڤێنیزم و 
رەگەزپەرســتی نــاوزەد دەکات، توانجــی »قەومەچــی« و »فاشــیزمی کوردایەتــی!!!« دوو توانجــن لــە عەقڵییەتــی نەتــەوە 
سەردەســتەکانەوە، هاتووەتــە نــاو کایــەی رۆشــنبیریی ئێمــەوە، رۆشــنبیرگەلێکیش کاوێــژی دەکەنــەوە و ســەر دەکەن بەســەر 
ماڵــی هــەر رۆشــنبیرییەکی تــردا کــە ئارگۆمێنتــی دژە نیشــتمانی تێــدا بدۆزنــەوە، یــان تێزەکانــی »هانــا ئارێنــت« دێنــن 
بــۆ خوێندنــەوەی بیــری نیشتماندۆســتی کوردیــی کــە لەوەتــی هەیــە جینۆســاید دەکرێــت، یــان بــە فەلســەفە فۆکۆییەکــە 
دەســەاڵتی کوردیــی دەخوێننــەوە، لــە بــری هێــرش بکەنــە ســەر دەســەاڵت، نیشــتمان ســووک و ریســوا دەکــەن، لــەوە دوورتر 
تیــرەکان دەهاوێــژن، جواڵنــەوەی کوردیــی بــە ناســیۆنالیزم تاوانبــار دەکــەن، ئــەوەی ســەیرە ناســیۆنالیزمی کــورد بــێ ئەوەی 
وجــودی هەبێــت لــە قەفــەزی تاوانــدا دانــراوە، ئەمانــەی ئــەم گەمژەییــە تیۆریــزە دەکــەن رۆشــنبیرانی خیانەتــکارن، ئەمانــە 
کــە هەنووکــە ئایکــۆن و نموونــەی ســوپەرن لــە کایــەی رووناکبیریــی ئێمــەدا بەرهەمهێنــی فیگــۆری جــاش و خیانەتــکاری 

فیکرییــن لــە دژی شوناســی خۆیــان و دۆزی گەلێکــی بەشــمەینەت لــە پێنــاوی ئازادییــدا.  
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ــووە و بەشــێوەی  ــژوودا هیــچ نەب ــە مێ ــە کــورد ل ــەم تایپــە رۆشــنبیرەی نهــۆ، ســەلماندنی ئەوەی ئارگۆمێنتێکــی ســواوی ئ
فیدراســیۆنێکی خێڵەکیــی لــە مێژوویەکــی نزیکــدا جێگــەی گرتــووە و تەنانــەت نــاوی »کوردســتان« دەبەســتنەوە بــەوەی 
ئوســتانێک بــووە لــە ســەردەمی قاجاریــدا. لــەوە زۆرتریــش دەڕۆن و نکۆڵــی لــە هەبوونــی شارســتانی و ئــەدەب و رۆشــنبیریی 
کوردیــی دەکــەن لــە دیرۆکــدا، تەنانــەت تــازە بــە تــازە ئــەو قەوانــە ســواوە لێدەدەنــەوە زمانــی کوردیــی رەســەنایەتی نییــە 
و لــە پەراســووە گێڕەکــەی زمانــی فارســییەوە دەرهاتــووە. ئەمــە ئەگەرچــی چەواشــەکردنی مێــژووە، بــەاڵم ئەگــەر گریمــان 
کــورد چەنــد هۆزێکــی کێوییــش بێــت، ئایــا داگیرکەرانــی خاکــی کــورد ئــەو مافەیــان هەیــە ئــەم هۆزانــە بچەوســێننەوە؟!. 
ئــەم رۆشــنبیرە بــە حیســاب پۆســت مودێــرن و ستراکچەراڵیســتانە تەنانــەت ئاگایــان لــە مرۆڤناســی گــەورە »کلــۆد لیڤــی 
ــەوە  ــزە ئەنترۆپۆلۆژییەکان ــەی تێ ــە رێگ ــدا و ل ــی ئەمازۆن ــاو خێڵەکان ــاڵی لەن ــد س ــەوەی چەن ــاش مان ــە پ ــتراوس« نیی ش
ــە  ــە سەفســەتەیەکی رووت، ل ــی ب ــاندنەوە و کردن ــی هەڵوەش ــی ئیمپریالیزم ــاوە پووچەکان ــێنترالیزم و پاس ــۆرۆ س ــەک ئ ن
هەمــان کاتــدا بــە لێکدانــەوەی زانســتی ئەوەشــی بــۆ ســەلماندین شارســتانێتی تەنیــا لــە یــەک جێگــەدا چــڕ نەبووەتــەوە و 
کولتــووری هیــچ گەلێــک لەویتــر نەویتــر نییــە، بەڵکــو هــەر کۆمەڵگەیــەک فۆرمێکــی کولتووریــی خــۆی هەیــە، کــە بنەمــا 

شارســتانییەکانی هــەر کۆمەڵگەیــەک پێکدەهێنێــت.  
دەمەوێــت قســەکانم لــە بــارەی رۆشــنبیری کــوردەوە، لەمــەدا چــڕ بکەمــەوە: بوونەوەرێکــە بــە ئــاگا و بــێ ئــاگا رادەســتی 
ــی  ــەوەی رۆڵ ــان وەک ئ ــی فەرهەنگیی ــن هەژموون ــە ب ــە شــێوەیەک کەوتووەت ــووە و ب ــەوە سەردەســتەکان ب ــدای نەت ئەجین
ریکــۆردەر بگێڕێــت. لــە دیتنــی منــدا ئــەم دەســتەیە لــە رۆشــنبیری کــورد تیۆریــزەی گەمژەیــی دەکــەن و جاشــێتی فیکریــی 
رەواج پێــدەدەن. هــەروەک هەمیشــەش شــانی خۆیــان لــە بەرپرســیارێتی خاڵــی دەکەنــەوە و دەســتی چــەوری خۆیــان بــە 
سیاســییەکاندا دەســڕن، ئــەم روانگەیــە سەفســەتەیەک بــوو، چیتــر بــڕ نــاکات، تەنانــەت لــە دروســت نەبوونــی کۆمەڵگەیەکــی 

دامــەزراو و دەوڵــەت و ئیدارەیەکــی ســەرکەوتوو، رۆشــنبیری کــورد هێنــدەی سیاســییەکان تاوانبــارە. 
شۆڕشەکانی کورد یان یاخیبوونی بێ فیکر؟

لــە پێشدەســتیدا دەبێــت جیاوازیــی نێــوان شــۆڕش و یاخیبــوون بخەینــە بەرچــاوی خوێنــەر. لــە ســۆنگەی ئــەوەی شــۆڕش
Revolution  پرۆســەی گۆڕانێکــی ریشــەیی و قووڵــە، ســەرلەبەری دنیــای کــۆن دەگۆڕێــت و لــە جێگەیــدا دنیایەکــی 
نــوێ چــێ دەکات، شۆڕشــیش یــەک رەهەنــد و رووخســاری نییــە و تەنیــا ئــەو ئەکشــنە چەکداریــی و پــڕ هــەرا و هوریایــەی 
ئاڵوگــۆڕی دەســەاڵت نییــە، بەڵکــو فیکــر و کردەیەکــە کار لەســەر گواســتنەوەی کۆمەڵگــە دەکات بــۆ دۆخێکــی تازەتــر کــە 
هیــچ ســیمایەکی لــە بارودۆخــی پێــش خــۆی ناچێــت، بــە مانایەکــی تــر شــۆڕش دیاردەیەکــی هەمەالیــەن و فــرە رەهەنــدە 
کــە دەســتکاریی دنیــای کــۆن دەکات. بــە پێــی لێکدانــەوەی کارل مارکــس شــۆڕش شــتێکی جیاتــرە لــە ئاڵوگــۆڕی سیاســیی، 
کارێــک نییــە رۆژانــە پیــادە بکرێــت، چوونکــە لــە بناغــەوە جیهــان و سیســتم دەگۆڕێــت، ئەمــەش پێچەوانــەی راپەڕیــن و 

ئاڵوگــۆڕی سیاســییە، بــەو پێیــەی ئــەو دووەی کۆتایــی هەمــوو ســاتەوەختێک ئیمکانــی ئەنجامدانــی هەیــە. 
شــۆڕش بــە پێچەوانــەی راپەڕیــن و یاخیبوونــەوە، کردەیەکــە لەســەر بنەمــای تیــۆر و فیکرێکــی نــوێ راوەســتاوە، کار لەســەر 
ســڕینەوەی تــەواوی ئــەو ترادیســیۆنانە دەکات پێشــتر لــە ئــارادا بــوون، بۆیــە کۆمەڵێــک نــۆرم و رێورەســمی نــوێ دەهێنێتــە 
ئــارا کــە توانــای گۆڕینــی خەیاڵدانــی تــاک و گشــتیان هەیــە لــە روانینیــان بــۆ دیــاردە و شــتەکان، فۆرمێــک لــە جیاوازیــی 
ــژوو شــەق  ــە: شــۆڕش مێ ــاش شــۆڕش. خوالســەی قســە ئەوەی ــوان هــەردوو ســاتەوەختی پێــش و پ ــە نێ ــا دەکات ل بەرپ
ــە بەیــن دەبــات و جیهانێکــی تــازە لەســەر داروپــەردووی  دەکات و بەپێــی نەخشــەی گۆڕانێکــی رادیکااڵنــە دنیــای کــۆن ل
جیهانــی داڕووخــاوی دێریــن بینــا دەکات. ســەرلەبەر بیرکردنــەوە و تێگەیشــتن و روانینــی کۆمەڵگــە لەگــەڵ خۆیــدا بــەرەو 
وێســتگەیەکی تــر دەگوازێتــەوە. لــە هەمــوو شــتێکیش گرنگتــر ئەوەیــە شــۆڕش رۆدەچێتــە نــاو پنــت بــە پنتــی ژیانــەوە، بــەو 
هــۆکارەی بیــری لــە کــۆی شــتەکان کردووەتــەوە و پالتفــۆرم و ئەڵتەرناتیڤــی پێیــە بــۆ تێکــڕای بابەتــە ژیانــی و ژیارییــەکان.   
هەرچــی راپەڕیــن و یاخیبوونــە، ئامانجیــان بچووکتــرە لــە شــۆڕش. دەســت نابــەن بــۆ ئاڵوگــۆڕی تەواوەتــی لــە سیســتمدا 
بەڵکــو بەشــێک لــە سیســتم یــان روونتــر بڵێــم بارودۆخێــک دەگــۆڕن بەبــێ ئــەوەی پایەکانــی سیســتم بڕوخێنــن. زۆجاریــش 
ئــارەزووی راپەڕیــن و یاخیبــوون لــە رووخانــدن و لەناوبردنــی قوچەکــی سیاســیی و فەرمانڕەوایەتیــدا دەگاتــە حاڵــی ئۆرگازم. 
ــەدا، وەک  ــی سیاســیی ئێم ــە ئەدەبیات ــورد ل ــەی ک ــوون و راپەڕینان ــەو یاخیب ــە ئ ــەراووردەوە دەڕوانین ــەم ب ــە روانگــەی ئ ل
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»شــۆڕش« ناویــان لێنــراوە. گەرچــی بەشــێک لــەو یاخیبوونانــە ناوچەیــی و مەزهەبــی بــوون، یــان جۆرێــک داکۆکیکــردن 
ــەاڵم هەندێکــی  ــەکان، ب ــووری و ئاینیی ــی و ئاب ــە کۆمەاڵیەت ــی خــاوەن زەوی و زار و خــاوەن ئۆتۆریت ــە بەرژەوەندی ــووە ل ب
تریــان ئامانجــی رزگارکردنــی کــورد بــووە لــە پەســتان و فشــاری داگیرکەرانــی کوردســتان. ئەگــەر لــە مێــژووی ئیمارەتەکانــی 
ــووە  ــان هەب ــە و ناوچەگەریی ــر قەڵەمــڕەوی عوســمانلی و ســەفەوییدا بڕوانیــن، تێکــڕا بنەمــای خێڵەکیان ــە ژێ کوردســتان ل
و گووتــاری نیشــتمانی تیایانــدا غایــب بــووە، بەهەمــان شــێوە راپەڕیــن و یاخیبوونەکانــی کــورد کــە لــە چارەگــی کۆتایــی 
ســەدەی نــۆزدەوە دەســتی پێکــردووە، بــەو ئەنــدازە بەرینــە فیکرێکــی نیشــتمانی پوخــت تیایانــدا کاری نەکــردووە، تاکــو 

سروشــتی یاخیبــوون و راپەڕیــن بگۆڕێــت بــۆ شۆڕشــی هەمەالیەنــەی چەکداریــی و کولتووریــی. 
ــە  ــەو دەوڵەت ــتۆی ئ ــە پاڵەپەس ــوون ل ــردن ب ــۆ رزگارک ــەوە و خ ــە بەرپەرچدان ــورد، هەمیش ــی ک ــن و یاخیبوونەکان راپەڕی
داگیرکەرانــەی کوردســتانیان بەســەر خۆیانــدا دابــەش کردبــوو. وەک دەبینیــن لــە قۆناغــی یەکەمــدا عوســمانلی و ســەفەوی 
بــوون، لــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەمدا ســایکس- بیکــۆ کوردســتانی لــە دوو پارچــەی ژێــر قەڵەمــڕەوی فــارس و تورکــەوە 
ــە ســەردەمی خامۆشــی دادەنرێــت، ئەگــەر جــار جاریــش لێــرە  کــردە چــوار. چارەگــی یەکەمــی دوای ســایکس بیکــۆش ب
ــول« و  ــەت »شۆڕشــی ئەیل ــە ئاســتی شــۆڕش. تەنان ــوە بگات ــت نەیتوانی ــدا بێ ــوون رووی ــن و یاخیب ــەوێ وردە راپەڕی و ل
ــراوان و  ــن و یاخیبوونێکــی ف ــە راپەڕی ــا ل ــوون، ئەگەرن ــەوە شــۆڕش ب ــە رووی ناولێنان ــا ل ــا و تەنی ــوێ« تەنی »شۆڕشــی ن
بــەردەوام شــتێکی پتــر نەبــوون. ئەمــە مانــای بــێ بایەخکردنــی مێــژووی جواڵنــەوەی کوردیــی نییــە، بەڵکــو دەرخســتنی 
ــە دیسپۆتیســمیانەی کوردســتانیان بەســەردا  ــەو ررژێم ــەدژی ئ ــوە ل ــووە و راپەڕی ــورد هەمیشــە یاخــی ب ــە، ک ــەو فاکتەی ئ
دابــەش کــراوە. »تۆمــاس پیــن« وتەنــی »ئــەوەی پێشــتر بــە شــۆڕش ناومــان دەبــرد هیچــی تــر نەبــوو جگــە لــە ئاڵوگــۆڕی 
هەلومەرجــی نێوخۆیــی«. لــە راپەڕیــن و یاخیبوونیشــدا فیکــر بــەو ئەندازەیــە پێویســت نییــە، چوونکــە بەرەنگاریــی 
دیاردەیەکــی خۆڕســکە، تەنانــەت ئاژەاڵنیــش ئــەم رۆحییەتــەی بەرەنگاربوونەوەیــان هەیــە کاتێــک لەالیــەن ئاژەڵێکــی 

ــن.  ــار دەدرێ ــرەوە پەالم دڕندەت
ــە بیرێکــی پوخــت  کاتێــک ئێمــە دەتوانیــن بزاڤــی کوردیــی ناوبنێیــن شــۆڕش، ئامانجــە بااڵکانــی پشــت ئەســتوور بێــت ب
لــە دەرەوەی بازنــە و کاریگەریــی ئاینــی و تەریقەتــی و چەپڕەویــی، ئــەو بیــرەش جەخــت لەســەر دامەزراندنــی شارســتانی 
و دەوڵــەت و هێنانــە ئــارای مۆدیلێکــی حوکمڕانــی تایبــەت بــە کــورد بکاتــەوە. بــەو مانایــەی کوردبــوون وەک تیۆرێــک و 
کڵێشــەیەکی فیکریــی بنەمــا ئیدۆلۆژییەکانــی جواڵنەوەکــە پێکبهێنێــت. ئەگەرچــی لــە نەبوونــی ئەمــەدا پاشــکەوتیی کۆمەڵگە 
و وابەســتەبوونی کــورد بــە ئایــن و ئەنگێــزەی خێــڵ تاوانبــارە، بــەاڵم نەبوونــی ئایدۆلــۆگ یــان چەنــد منەوەر و تیۆریســیۆنێک 
فاکتۆرێکــی هەمیشــەیی بــووە تاکــو کــورد نەتوانێــت شۆڕشــێکی هەمەالیەنــە بەرپابــکات، کــە کوردبــوون ئامانجــی هــەرە 
بــااڵی بێــت. دووبــارەش جەخــت لەســەر ئــەوە دەکەمــەوە شــۆڕش تەنیــا کــردەوەی زەبروزەنــگ ئاســای گۆڕینــی رژێــم نییــە، 
بەڵکــو پڕۆژەیەکــی هەمەالیەنــەی ســەرتاپاگیرە بــۆ هێنانــەدی دنیایەکــی جیــاواز و شایســتەتر. پوختــەی مەبەســتم لــەوەدا 
مانیفێســت دەکــەم، شــۆڕش چەمــک و پرۆســەیەکی گەورەتــر و فراوانتــرە لــەو یاخیبــوون و راپەڕینانــەی کــورد لــە پێنــاوی 
ــی ئەوەمــان پێدەڵێــت.  ــەوەی میتۆدی ــدا پێیــان هەڵســتاوە. ئەمــەش وەک نەنگیــی ناڵێــم بەڵکــو خوێندن سەربەســتی خۆی
تاکــە نەنگییــەک لــە ئــارادا هەبێــت لــەو شــوێنەدا دەیبینــم گەلێــک لــە دوو هــەزار ســاڵ پێــش زایینــەوە تــا ســاڵی 2020ی 

زاینــی خاوەنــی شۆڕشــێکی ســەرتاپاگیر و »بــە دەربڕینــی مارکــس« کۆمەاڵیەتــی نەبێــت.     
کوردبوون لە دیسکۆرسی پارتەکاندا

نامەوێــت مێــژوو و پەیــڕەو و پرۆگــرام و پالتفۆرمــی پارتییــە سیاســییەکانی کــورد یــەک بــە یــەک بەســەر بکەمــەوە و خوێنــەر 
راپێچــی ئــەو رێــگا پێچاوپێچانــەی نــاو دیــرۆک بکــەم، دەخــوازم ناوکۆیــی نێــوان گووتــاری حزبــە کوردییــەکان ئاشــکرا بکــەم. 
ــە دۆخــی یاخیبــوون و  ــە پــاش غەزەواتــی ئیســالمیی، کــورد هەمیشــە ل ئەگــەر چاوێــک بخشــێنین بــە مێــژووی کــورددا ل
راپەڕینــدا بــووە لــە دژی دەســەاڵتی خەالفــەت، لــە هــەر رووبەرێکــدا بــۆی لــوا بێــت هەوڵیــداوە قــەوارەی خۆبەڕێوەبەریــی 
دروســت بــکات، لــێ دەزانیــن ئــەم قــەوارە بنەچەیەکــی خێڵەکیانــە و هۆزگەراییانــە هەبــووە، شوناســی ئاینیــی زاڵتــر بــووە 
ــە کــورد، کۆنتێکســتە زەمەنییەکــە  ــووە ب ــەم ئاریشــەیە تایبــەت نەب ــەاڵم ئ ــی، ب ــە شوناســی نیشــتمانیی و نەتەوەی وەک ل
ــە  ــەر ل ــاری دیرۆکیشــەوە ئــەم قۆناغــە کەوتووەتــە ب ــە ب ــووە دیفاکتــۆ بەســەر هەمــوو گەالنــی ناوچەکــەدا. ل ئــەوەی کردب
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لەدایکبوونــی ناســیۆنالیزم لــە دنیــادا. لەگــەڵ ئەمەشــدا بــە ئاوڕدانــەوە و الکردنەوەیەکــی خێــرا نەشــونمای چەندیــن نیمچــە 

دەوڵــەت و هەرێمــی کۆنفیدراڵــی کوردیــی لــە کۆتایــی هــەزارەی یەکەمــدا دەبینیــن.  
ئەگەرچــی سروشــتی نیمچــە دەوڵــەت و میرنشــینە کوردییەکانــی ئــەوێ رۆژێ ناوچەیــی بــوون نــەک سەرتاســەری، بــەاڵم 
ــی و  ــی و ئاکاری ــی و زمانەوانی ــی کولتووری ــتنی شوناس ــەر پاراس ــووە لەس ــوڕ ب ــورد مک ــانی دەدات ک ــە نیش ــەوە فاکتێک ئ
ترادیســیۆناڵی خــۆی، ئەگــەر چەنــد نموونەیــەک وەربگریــن هــەر یــەک لــە دەوڵەتــی »حەســنەوی« لــە ســاڵی 959ی زاینــی 
ــی  ــەزراوە، دەوڵەت ــی دام ــاڵی 907ی زاینی ــە س ــی« ل ــی »هەزبان ــووە، دەوڵەت ــەردەوام ب ــاڵ ب ــاوەی 56 س ــەزراوە و م دام
»دۆســتەکی« لــە ســاڵی 982ی زاینــی دامــەزراوە و 104 ســاڵ فەرمانڕەوایــی کــردووە، دەوڵەتــی »شــەدادی« لــە ســاڵی 
951ی زاینــی دامــەزراوە و 213 ســاڵ بــەردەوام بــووە، لەگــەڵ چەندیــن نیمچــە دەوڵــەت و کانتــۆی تــر کــە لەالیــەن کــورد 
خۆیانــەوە دروســتکراون و بەڕێوەبــران، هەمــوو ئەمانــە لــە ســاتەوەختی خەالفەتــی عەبباســییەکاندا نەشــونمایان کــردووە و 
دواتــر بەهــۆی گێچــەڵ و پەالماردانــی دەوڵەتــی خەالفــەت و ناکۆکیــی ناوخۆییــەوە لەنێــو چــوون. لــێ ئــەم دەوڵەتــە بچــووک 
و ناوچەییانــە لەالیــەن کــوردەوە دروســتکراون و بەڕێوەبــران، بــەاڵم ناکرێــت بــە تــەرازووی ئــەم ســاتەوەختە بیانکێشــین و 
لەســەر بیرێکــی نیشــتمانی دادگاییــان بکەیــن کــە لــە هیــچ شــوێنێکی دنیــادا بوونــی نەبــووە، چــوون ئــەم بیــرە نیشــتمانییە 

بــەم ناواخنــەی ئێســتاوە چەندیــن ســەدە لــە دوای دیارنەمانــی ئــەو دەوڵەتانــە لــە مێــژوودا ســەری دەرهێنــاوە.  
ــە مێــژووی سیاســیی و حوکمڕانێتــی کــورد دەســت  ــازە ل ــە ســەدەی ســیانزەوە، ســەردەمێکی ت ــەم مێــژووە ل ــە پــاش ئ ل
ــە ناوەڕاســتی ســەدەی  ــە ل ــەردەاڵن« ک ــی »ئ ــە چەشــنی ئیمارەت ــەکان، ل ــی میرنشــینە کوردیی ــە دامەزراندن ــدەکات، ب پێ
ــی  ــە بەشــێکی فراوان ــا ســاڵی 1867 ل ــاوەی حــەوت ســەدە و ت ــەزراوە و م ــەردەاڵن«ەوە دام ــا ئ ــەن »باب ــزەوە لەالی دوان
ــە ســاڵی  ــەکان فەرمانڕەواێتــی کــردووە. میرنشــینی بادینــان ل ــا نزیــک قەڵەمــڕەوی بابان رۆژهەاڵتــی کوردســتانی ئێســتا ت
ــۆس  ــەن »کەڵ ــە الی ــراوە، میرنشــینی ســۆران ل ــن شــێخ شــەهابەدین شــەمزینییەوە دامەزرێن ــەن شــێخ بەهادی 1262 لەالی
بــەگ«ەوە دامەزرێنــرا، میرنشــینی »بابــان« لەالیــەن فەقــێ ئەحمــەدی دارەشــمانەوە لــە ســەدەی حەڤــدەدا دامەزرێنــرا، 
ــوو،  ــەردەوام ب ــەدە ب ــرا و شــەش س ــاڵی 1286 دامەزرێن ــە س ــز«ەوە ل ــر »عەبدولعەزی ــەن می ــان« لەالی میرنشــینی »بۆت
میرنشــینی »هــەکاری« لــە ســەدەی ســیانزەهەمە لــە هەرێمــی جولەمێــرگ دەرکەوتــووە و ســنووری قەڵەمڕەوەکــەی 
گەیشــتووەتە دەریاچــەی وان. وەک ژێــدەرە مێژووییــەکان رووناکــی دەخەنــە ســەر ســەرباز و لەشــکری ئــەم ئیمارەتــە خــۆی 
لــە چــل هــەزار ســەرباز داوە. جگــە لــەوەی ئــەم میرنشــینانە هەمیشــە دژ و ناکــۆک بــوون لەگــەڵ یەکتــر، لەگــەڵ ئەوەشــدا 
قەڵەمڕەوەکەیــان کەمتــر لــە پارچەیــەک لــە دوو پارچەکــەی ئەوســای کوردســتانی گرتبــووە، هەمیشــەش لــە ژێــر کاریگەریــی 
ــتەم.  ــەدەی بیس ــە س ــوو بگەن ــان نەب ــیان توانای ــوون، هیچش ــەفەوییەکاندا ب ــمانلی و س ــای عوس ــی  ئیمپراتۆری و هەژموون
هەمــوو لــە ناوەڕاســت و کۆتاییەکانــی ســەدەی نــۆزدە داڕزان و لێــک هەڵوەشــانەوە. وەنەبــێ مێــژووی ئــەم ئیماراتانــە الیەنــی 
پرشــنگداری تیــا نەبێــت، هیــچ نەبێــت نالــی و ســالم و کــوردی و مــەالی جەزیــری و ئەحمــەدی خانــی و فەقــی تەیــران و 
عەلــی بەردەشــانی و زۆرێــک لــە شــاعیر و منەوەرەکانــی ئــەو ســەردەمە لەژێــر ســێبەری ئــەو میرنیشــینانەدا توانــای ئەدەبــی 

و رووناکبیریــی خۆیــان خســتووەتە گــەڕ.   
لەگــەڵ کۆتایــی هاتنــی دەســەاڵتی میرنشــینە کوردییــەکان و ســەپاندنی حوکمــی زۆردارانــەی عوســمانلی و ســەفەوی، کــە 
هێــدی هێــدی بیــری نەتەوەیــی و شۆڤێنســتی لــە کــن ئــەو دوو دەوڵەتــە تەشــەنەی دەکــرد، ســەردەمێکی جیــاواز لــە مێــژووی 
ــە  ــە دژی دەســەاڵتی عوســمانلی و قاجــاری. رەنگ ــە ل ــن و یاخیبوون ــی راپەڕی ــش بەرپاکردن ــە پێشــەوە، ئەوی ــورددا دێت ک
پێــش راچەنینــی شــێخ عوبەیــدواڵی شــەمزینی »نەهــری« لێــرە و لــەوێ چەنــد یاخیبوونێکــی بچــووک و لۆکاڵــی روویانــدا 
بێــت، بــەاڵم »شۆڕشــی« شــێخ عوبەیــدواڵ خاڵــی وەرچەرخانــە لــە مێــژووی سیاســیی کــورددا، لــە ســۆنگەی ئــەوەی ئەمــە 
یەکەمیــن راچەنیــن و هەســتانەوەی کــوردە بــە شــێوەی راپەڕینێکــی کوردســتانی سەرتاســەریی لــە یــەک کاتــدا دژی هــەردوو 
داگیرکــەری قاجــاری و عوســمانلی، هــەروەک دەبینیــن پێــش راپەڕینەکــە، کۆنگرەیەکــی پریمتیڤــی نەتەوەیــی لــە گونــدی 
نێــری »نەهــری« بــە سەرپەرشــتی شــێخ عوبەیــدواڵ بــۆ پیاوانــی خــاوەن ئۆتۆریتــە لــە شــێخ و ســەرۆک عێڵــەکان هاتبــووە 
ــە  ــوو ل ــە راســتای هۆشــیاریی نیشــتمانی و بەشــدارییەکی ســەرەکی هەب ــڕا ل ــی گێ ــی گرنگ ــەم شۆڕشــە رۆڵێک ــدان. ئ گرێ

داڕشــتنی زیهنییەتــی کوردبــوون و ئازادیــی الی تاکــی ئــەو ســەردەمەی کــورد.  



13ستیڤان شەمزینی
لەپــاش تێکشــکاندن و پووکاندنــەوەی ئــەو راپەڕینــە و خانەبەدەرکردنــی شــێخ عوبەیــدواڵ بــۆ حیجــاز، راپەڕینــەکان فۆرمێکی 
ــە  ــەوە »ئەگەرچــی ل ــڕۆژە نەتەوەییەکانیان ــان و پ ــە خۆی ــران ب ــەوەر و رووناکبی ــە من ــراوان ل ــرن و بەشــێکی ف ــر وەردەگ ت
ــەدا  ــەو دەمان ــورد. ل ــی ک ــزاڤ و جواڵنەوەکان ــوو ب ــداری هەم ــی بایەخ ــە کۆڵەکەیەک ــت« دەبن ــدا بووبێ ــادەترین شێوەش س
بارودۆخــی شــارێکی وەک »ئەســتەمبۆڵ« کــە مەڵبەنــدی ســەرەکیی باڵوبوونــەوەی بیــری نەتەوەیــی تــورک بــوو، 
یارمەتیدەرێکــی بــاش بــوو بــۆ گەشــەکردنی بیــری نەتەوەیــی کوردیــش. ئــەو نوخبــە رۆشــنبیر و سیاســییەی ئــەو دەمانــە 
لــە ئەســتەمبۆڵ دەژیــان، وەک نزیکتریــن شــار لــە ئەوروپــاوە، ئەگەرچــی هەســتێکی ئادۆمیدیانەیــان ســەبارەت بــە خۆیــان 
هەبــوو، بــەاڵم بیریــان لــەوە کــردەوە دەبێــت کــورد ئیــدی ببێتــە خــاوەن مــاڵ، هەوڵیانــدا نەریتێکــی کوردیــی بهێننــە ئــارا، 
دابــڕان بێــت لــەو مێــژووەی نەتــەوە سەردەســتەکان وەک دوا حکایــەت ســکێجیان کردبــوو، هەوڵیانــدا ئــەو وێنــە گەورانــە 
تێکبشــکێنن داگیرکــەران لــە زەینــی کۆمەڵگەیەکــی پاشــکەوتووی وەک کۆمەڵــی کــورددا کــە ســترۆکتۆرە ســەرەکییەکەی لــە 
وەرزێــران پێکهاتبــوو، دروســتیان کردبــوو لــە نــاو پرۆسێســێکی مێژووییــدا. لــێ عوســمانلییەکان نەتەوەپەرســت نەبــوون، 

بــەاڵم هاشــا لــە بندەســتی گەالنــی تــر ناکرێــت لــە ژێــر حوکمــی ئالــی عوســماندا. 
کــورد یەکــەم نەتەوەیــە لــە عوســمانییەکان یاخــی دەبێــت، لــە کاتێکــدا عوســمانییەکان حوکمــی دەیەهــا گەلــی تریشــیان 
ــوون، هــەروەک چــۆن گەنجــە تورکــەکان »جــۆن  ــە گەشــەکردندا ب ــە زوو رێکخــراوە سیاســییەکانی کــورد ل دەکــرد. زوو ب
تــورک« بەخێرایــی بــە بیرورایەکــی تورکچێتییــەوە لــە گەشــەکردندا بــوون. لــە ســاڵی 1908 کۆمەڵــەی »تەعــاون و تەرەقــی 
کــورد« بــە ســەرۆکایەتی »شــێخ عەبدولقــادری شــەمزینی« لــە ئەســتەمبۆڵ پێکهــات، ئــەم کۆمەڵەیــە لــە رووی سیاســیی و 
کاری رۆشــنگەرانەوە بــە پێشــەنگ دادەنرێــت، لەگــەڵ دامەزراندیــدا رۆژنامەیەکیــش بــە نــاوی »کــرد تعــاون ترقــی غزتســی« 
بــە سەرنووســەرێتی حاجــی تۆفیــق »پیرەمێــرد« دەردەکات. لــە ســاڵی 1910 کۆمەڵــەی »تەلەبەیــێ کــورد« و کۆمەڵــەی 
ــە کوردســتانی بندەســتی  ــی و سیاســیی و نیمچــە حــزب ل ــراوی خوێندکاری ــە ســاڵی 1911دا، وەک دوو رێکخ ــی« ل »هێڤ
عوســمانیدا هاتنــە مەیــدان، ئەمــەش رێگەخۆشــکەر بــوو بــۆ دامەزراندنــی »جەمعییەتــی موحیبانــی کوردســتان« لەالیــەن 
مــەال حەیــدەرەوە لــە ســاڵی 1912 و کۆمەڵــەی »ئیرشــاد و تەرەقــی کــورد« لــە هەمــان ســاڵدا بــە ســەرۆکایەتی خەیــری 
بــەرازی. ئامانجــی ئــەم رێکخــراو و کۆمەاڵنــەش باڵوکردنــەوەی هۆشــیاریی نەتەوەیــی و خوێندەواریــی و پێشخســتنی کولتــوور 
و زمانــی کوردیــی بــوو، لــە پەنــا داکۆکیکــردن لــە یاخیبوونــە کوردییــەکان و داوای مافــە ئیتنیکــی و ســەرەتاییەکانی کورددا.
ــان  ــدن ی ــەی گیهان ــی 1912دا کۆمەڵ ــە کۆتاییەکان ــان« ل ــڕەزاق بەدرخ ــر »عەبدول ــدا، می ــتی ئێران ــتانی بندەس ــە کوردس ل
ــە دەرەوەی  ــە ل ــار قوتابخان ــن ج ــۆ یەکەمی ــەوە ب ــۆ دەگەڕێنن ــان ب ــەکان ئەوەم ــەرچاوە مێژوویی ــد. س ــی دامەزران جیهاندان
ــە  ــەوەی کۆمەڵەک ــە ل ــە جگ ــەوە. ئەم ــێ کراوەت ــە شــاری ورم ــراوە ل ــەم رێکخ ــە دەستپێشــخەریی ئ ــەکان ب حوجــرە ئاینیی
زمانحاڵێکیشــی هەبــووە لــە شــێوەی گۆڤارێکــدا بــە نــاوی »کوردســتان«. ئــەم گۆڤــارەش رۆڵێکــی بەرچــاوی هەبــووە لــە 
ــدواڵ شــەمزینی  ــای شــەمزینی و عەب ــە ســاڵی 1914دا ســەید تەه ــورد. پاشــتریش ل ــی ک ــەوەی گەنجان ــدان و وریاکردن هان
ــێ  ــاری ورم ــە ش ــتان« ل ــی کوردس ــەی »ئیستخالس ــکاک کۆمەڵ ــمکۆی ش ــی س ــە هاوکاری ــدی« ب ــدواڵ ئەفەن ــەید عەب »س
دادەمەزرێنــن، هــەروەک مێژوونووســان هێمــای بــۆ دەکــەن ئامانجــی ئــەم رێکخــراوە جیــا لــە خوێندەوارکردنــی کۆمەڵگــە بــە 
ــۆ تــەواوی کوردســتان، تەنانــەت شــێخ  ــی هاویشــتبوو ب ــە پەل ــوو. ئــەم کۆمەڵەی پلــەی یەکــەم ســەربەخۆیی کوردســتان ب
عەبدولســەالم بارزانــی پەیوەندییەکــی بەتینــی لەگــەڵ ئــەم کۆمەڵەیــە هەبــووە. هــەر لــەم ئانوســاتانەدا هــەردوو راپەڕینــی 
»مــەال ســەلیم بتلیســی« لــە بەشــی باکــوور و »شــێخ عەبدولســەالم بارزانــی« لــە بەشــی خــوارووی کوردســتانی بندەســتی 
ــری ئاگــر و  ــە زەب ــوو ب عوســمانلی چەخماخــە دەدەن، ســەرئەنجامی هــەردوو راپەڕینەکــە دامرکاندمــەوە و خامۆشــکردن ب

ــوو.   ــە ســێدارەدان ب ئاســن، چارەنووســی هــەردوو ســەرکردەی راپەڕیوانیــش ســزای ل
ــەی  ــگ نەخش ــاش جەن ــە پ ــی. ل ــی جیهانی ــی یەکەم ــەوەی جەنگ ــو بڕان ــا، تاک ــژەی کێش ــە درێ ــێوەیە بارودۆخەک ــەم ش ب
ناوچەکــەش گــۆڕا. گەرچــی »ســیڤەر« مافــی دا بــە پێکهێنانــی دەوڵەتێکــی ســەربەخۆ بــۆ کــورد، بــەاڵم زۆر زوو پەیمانــی 
»لــۆزان« ئــەم هیــوا بچووکــەی زیندەبەچــاڵ کــرد، ئــەو نەخشــەیە چەســپێنرا »مــارک ســایکس« و »جــۆرج بیکــۆ« وەک 
کابووســێک بەســەر قــەدەری ئــەم ناوچەیــەدا ســەپاندیان. کوردســتانی بندەســتی عوســمانلی لــە یــەک پارچــەوە کرایــە ســێ 
بــەش، کوردســتانی بندەســتی ئێــران وەک خــۆی لــە ژێــر حوکمــی ئێرانــی بــە فارســکراودا مایــەوە. کــورد بەرەنگاریــی ئــەم 



دووبارە پێناسەکردنەوەی کوردبوون 14
سیاســەتە داســەپاوەی زلهێزەکانــی لــە خــۆی نیشــاندا، لــە باشــوور راپەڕینەکانــی شــێخ مەحمــود و چەندیــن راپەڕینــی تــر 
تەقینــەوە، لــە باکووریــش شۆڕشــە بەردەوامــەکان دەســتیان پێکــرد هــەر لــە بەرخۆدانــی شــێخ ســەعیدی پیرانــەوە تاکــو 

دەگاتــە راپەڕینــی دێرســیم بەســەرکردایەتی ســەید رەزا، راپەڕینــی ئــارارات و ئاگــری داخ.
ــدی  ــە خێراییەکــی ئەفســوونگەرانە ســەرکوتکران. ئی ــا باوەکــەی« ب ــە مان ــن و شۆڕشــانە »شــۆڕش ب ــەم راپەڕی ــوو ئ هەم
بارودۆخەکــە جۆرێــک لــە بــێ هیوایــی لەگــەڵ خۆیــدا هێنــا، هەلومەرجــی تــازەی کوردســتان کــە بەســەر چــوار دەوڵەتــدا 
ــی  ــەڵ رۆح ــت لەگ ــی بێ ــدات، هارمۆن ــان ب ــی نیش ــە بەرەنگاری ــک ل ــارا، فۆرمێ ــە ئ ــەوەی هێنای ــتی ئ ــکرابوو، پێویس دابەش
قۆناغەکــە، هــاوکات هەمــوو تەقــەالکان بــۆ ئــەوە کەوتنــە گــەڕ لــە ســایەی ئــەم دەوڵەتــە نەتەوەییانــەدا شوناســی کوردیــی 
نەســڕدرێتەوە، گووتــاری کوردیــی لێــرەوە گــۆڕا بــۆ گووتارێــک داکۆکــی لــە مانــەوە و نەتوانــەوەی خــۆی بــکات. لــە منداڵدانی 
ئــەم کەشــە ناهەمــوارەدا، حــزب و رێکخــراوە سیاســییەکان بەشــێوەیەکی پێشــکەوتووتر لــە جــاران، چرۆیــان کــرد و رســکان. 
ئەگــەر لــە بەشــی باشــوورەوە ســەیر بکەیــن، کۆمەڵێــک رێکخــراو ســەرهەڵدەدەن، لــە چەشــنی حزبــی برایەتــی، ئــەم حزبــە 
ــاش  ــش پ ــد«ەوە دروســتکرا، ئەوی ــد« کــوڕی »شــێخ مەحمــودی حەفی ــی حەفی ــەن »شــێخ لەتیف ــە ســاڵی 1937 لەالی ل
هاتنــە ئــارای جواڵنــەوەی یەکەمــی بــارزان لــە ســاڵی 1932-1936 و دامرکانــەوەی بزاڤــی ســەربەخۆیخوازیی شــێخ مەحمــود، 
دواتــر لــە ســاڵی 1941دا، حزبێکــی گرنــگ و بایەخــداری وەک »حزبــی هیــوا« بــە ســەرۆکایەتی رەفیــق حیلمــی پێدەنێتــە 
نێــو گۆڕەپانــی سیاســییەوە. ئەگەرچــی دوو ئاڕاســتەی دژ بەیــەک لــەم حزبــەدا کۆببوونــەوە، یەکێکیــان الیەنگریــی ئــەوەی 
ــە  ــەرۆکی حزبەک ــی س ــق حیلم ــەرەوە رەفی ــەری س ــتەیەدا لەس ــەم ئاڕاس ــتێت!، ل ــز ببەس ــە ئینگلی ــورد پشــت ب ــرد ک دەک
وەســتابوو، بــەاڵم ئاڕاســتەکەی تــر دڵــی بــە ســتالینیزم و شــورەوی خــۆش کردبــوو، بــەاڵم هاشــا لــە رۆڵــی گرنگــی ئــەم 

حزبــە ناکرێــت. 
ــم« راســتییەک  ــە گەن ــااڵی کوردســتان و خەنجــەر و گوڵ ــان و ئ ــە »قورئ ــوادا ب ــی هی ــی حزب ــە ســوێندخواردنی ئەندامان ل
خــۆی نیشــان دەدات، ئــەم حزبــە لــە هەوڵــی ئەوەدایــە کــورد لــە دەوری یــەک گووتــاری کوردســتانی کۆبکاتــەوە لــە رێــی 
بەکارهێنانــی ئــەو ســیمبولە کوردییانــەوە. ســیمایەکی تــری ئــەم حزبــە لــەوەدا بــوو بەشــداریی ژن تێیــدا کارا بــوو، چەنــدان 
ــار و  ــەرە دی ــە ســیما ه ــە ســدیق« ل ــەد، لوتفیی ــدە شــێخ ســەالم، حــەالوە شــێخ محەم ــان، ناهی ــە باب ــی وەک »زەکی ژن
ــۆی  ــەت بەه ــە تایب ــت، ب ــی وەدیبهێنێ ــەوەی ئامانجەکان ــوو ل ــر ب ــە کورتت ــەم حزب ــی ئ ــوون. تەمەن ــوا ب بەرجەســتەکانی هی
جیابوونــەوەی باڵــی چەپــی حزبەکــە و راگەیاندنــی حزبێکــی نــوێ بــە نــاوی »پارتــی رزگاریــی کــورد« لــە شــوباتی 1945دا، 
گەرچــی ئــەم حزبــە بەخێرایــی گەشــەی کــرد و لــە چەنــد مانگێکــدا ژمــارەی ئەندامانــی گەیشــتە ســەرو پێنــج هــەزار، بــەاڵم 
لــە ئابــی 1946 خــۆی هەڵوەشــاندەوە و لەنــاو پارتیــدا توانــەوە، بــە هەمــان چەشــن پارتــی شــۆڕش »حزبــی کۆمۆنیســت 
لــە کوردســتانی عێــراق« کــە پابەنــد نەبوونــی خــۆی بــە پارتــی کۆمۆنیســتی عێراقــەوە راگەیاندبــوو، هەمــان چارەنووســی 
رزگاری هەڵبــژارد و خــۆی لــە پارتیــدا حــەل کــرد. لەگــەڵ دروســتبوونی پارتیــدا، لــە 16ی ئابــی 1946 مەودایەکــی بەرینتــر 
کرایــەوە بــۆ پێشــکەوتنی جواڵنــەوەی کوردیــی، هــەر لــە ســەرەتا و لــە رۆژی 2ی ســێپتامبەری 1946 پارتــی دەســتیکرد 
بــە وەشــاندنی رۆژنامــەی »رزگاری« بــە زمانــی عەرەبــی. »لــە دەرفەتێکــی تــردا دێمــەوە ســەر بایەخــی ئــەو رۆژنامەیــە«.
ئەگەرچــی پارتــی لــە ســەرەتاوە پــڕ بــوو لــە ناکۆکــی، بــەاڵم ناکۆکییــەکان بنەمــای فیکریــی و ئایدۆلۆژییــان نەبــوو، زیاتــر 
ناکۆکــی کەســیی بــوون و پاســاوی فیکرییــان بــۆ دادەتاشــرا. بــۆ نموونــە لــە ســەرەتای پەنجاکانــدا ناکۆکــی پارتــی پــەرە 
ــە هەمزەیــی  ــوون ب ــر هەب ــە خەتــی فەرمــی، دوو باڵــی ت دەســەنێت و وەک جــەالل تاڵەبانــی جارێــک باســی کــرد جگــە ل
ــدواڵ  ــدواڵ و خەتــی ســاڵح روشــدی«، ئەمــەش وایکــرد هەمــزە عەب ــی خەتــی هەمــزە عەب و ســاڵحی دەناســران »الیەنگران
لــە ســااڵنی 1951-1956 بــە نــاوی »پارتــی دیموکراتــی کــورد - عێــراق بــەرەی پێشــکەوتوو« باڵەکــەی درێــژە پێبــدات. 
هــەروەک دەبینیــن لــە ســاڵی 1964 هەمــان ســیناریۆ بــە جیابوونــەوەی جەاللییــەکان »باڵــی مەکتەبــی سیاســیی« لــە باڵــی 
مەالیــی دووبــارە بــووەوە. هــەروەک جارێــک مامۆســتا »مەســعود محەمــەد« وتبــووی »رەوایــی حزبــی الی باڵــی جەاللــی 
بــوو، بــەاڵم رەوایــی شــۆڕش الی بارزانــی بــوو«. »هەڵبەتــە لێــرە نامانەوێــت بچینــە کرۆکــی ئــەو ناکۆکیانــەوە«. پاشــتر 
چەندیــن حزبــی تــر لــە هەنــاو و دەرەوەی پارتــی لــەم بەشــەی کوردســتان لــە دایــک دەبــن کــە گرنگترینیــان یەکێتییــە. 

ــە  ــی ســەریانهەڵداوە، ک ــدان حــزب و رێکخــراوی کوردی ــە چەن ــو پەکەک ــوون«ەوە تاک ــە »خۆیب ــەر ل ــوور ه ــە بەشــی باک ل
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زۆرینەیــان لــە ژێــر هەژموونــی چەپڕەویــی و گیڤاریســتیدا بــوون، لــە رۆژئــاواش لــە ســاڵی 1957 یەکــەم پارتــی بــە نــاوی 
»پارتــی دیموکراتــی کــورد« دادەمەزرێــت، پاشــان ژیانــی حزبایەتــی لــەو بەشــەش گەشــە دەکات تــا بــە ئەمــڕۆ دەگات، وەک 
دەبینیــن ژمارەگەلێــک حــزب لــەو بەشــە چاالکــی دەکــەن کــە دابەشــبوون بەســەر دوو بــەرەدا بــەرەی ئەنەکەســە و بــەرەی 
ئاپۆچێتیــدا. لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتانیش بــە دامەزراندنــی کۆمەڵــەی ژیانــەوەی کوردســتان »ژێــکاف« لــە ســاڵی 1942دا، 
حزبایەتــی لــەو بەشــەی کوردســتاندا پێدەنێتــە قۆناغێکــی ســەرتر، پاشــتر دەبێتــە هەوێنــی پێکهێنــان و بزواندنــی »حیزبــی 
دیموکراتــی کوردســتان - ئێــران«. هــەروەک شــاد رەوان دکتــۆر کــوردۆ عەلــی ئامــاژەی پێــدەدات گۆڕینــی ژێــکاف بــۆ حزبــی 
ــەرەو پاشــەوە و ســەرەتای  ــوو ب ــک ب ــۆی چــووە »وەرچەخانێ ــەو ب ــوو، بەڵکــو وەک ئ ــاو نەب ــی ن ــا گۆڕین ــرات تەنی دیموک
کۆتایــی و نابووتبوونــی ســەرمایەی فیکــری و پووتکردنــەوەی ناوەڕۆکــی مەســەلەکە بــوو«. ئاخــر ئەمــە یەکەمیــن دانپیانــان 
ــە  ــە و حــزب و رێکخراوێــک ب ــەوە هیــچ کۆمەڵ ــوو. پێــش ئ ــان کردب ــا دەســتکردەی داگیرکــەران دیزاینی ــەو جوگرافی ــوو ب ب

پاشــگری ئێــران و عێراقــەوە نەهاتبــووە ئــارا. 
ــارەی گەشــەکردن و  ــەر چــاو لەب ــان خســتە ب ــژووی زۆر بەپەلەم ــی مێ ــەی پێشــوودا پانۆرامایەک ــەو پەرەگرافان ــرەدا و ل لێ
ــەکان  ــە کوردیی ــاری حزب ــکالییەتی گووت ــەدواوە ئەش ــرە ب ــن لێ ــتاندا، هەوڵدەدەی ــیی لەکوردس ــی سیاس ــەندنی حزب پەرەس
دەربخەیــن، بۆچــی نەیانتوانــی ببنــە حزبگەلێــک نیشــتمان بنیــات بنێــن؟ کوردبــوون لــە گووتــاری سیاســیی ئــەم حزبانــە 

ــەدا پوخــت دەکەینــەوە:  ــد خاڵ ــەم چەن ــەو پرســیارانە ل ــت؟. ئێمــە وەاڵمــی ئ ــۆ دەکرێ ــەوەی ب چــۆن لێکدان
ــان  ــەکان ئامانجی ــزب و کۆمەڵ ــراو و ح ــەوە و رێکخ ــن و جواڵن ــتەمەوە راپەڕی ــەدەی بیس ــەرەتای س ــە س ــەر ل ــەم: ئەگ یەک
ســەربەخۆیی کوردســتان و بنیاتنانــی دەوڵــەت بووبــێ، لەدروســتبوونی حزبــی دیموکراتــی کوردســتان- رۆژهەاڵتــەوە ئــەم 
ئامانجــە بچووکتــر کرایــەوە بــۆ ئۆتۆنۆمــی »خودموختــاری«! ئەمــەش پاشەکشــەیەکی فیکریــی و پراکتیکــی بــوو لــە راســتای 

تموحــی نەتەوەیەکــی بندەســت. 
ــە  ــی دیک ــە وتنێک ــدا. ب ــە کوردییەکان ــی حزب ــن و تێڕوانین ــە دیت ــدرا ل ــیی پێ ــی سیاس ــا رووکارێک ــوون تەنی دووەم: کوردب
حزبــی کوردیــی تەنهــا ناســنامەی جوگرافــی مرۆڤــی کــوردی بینیــوە، بۆیــە هەمیشــە چــاوی لــە رزگارکردنــی خــاک بــووە، 
ــی  ــەت ئەندامان ــۆ گۆشــکردنی تەنان ــووە ب ــی ب ــی پێداگۆگی ــە قوتابخانەیەک ــردووە، ن ــدا نەک ــە زەین ــەوالوە ئیشــی ل ــەوە ب ل
ــی  ــەی حزب ــەو پێی ــی، ب ــەاڵتێکی دامەزراوەی ــی دەس ــۆ دامەزراندن ــووە ب ــک ب ــە میکانیزمێ ــتمانی، ن ــزری نیش ــە ه ــۆی ب خ
کوردیــی بەرئەنجامــی پاڵەپەســتۆ و ستەمکێشــی نەتــەوە سەردەســتەکان بــووە، یاخیبوونێکــی عەفەویــی بــووە، نــەک لــە 
پێداویســتییە ژیــاری و ژیانییەکانــی کۆمەڵگــەوە داکەوتبێــت، چوونکــە ئەمەیــان دەکەوێتــە دوای بوونــی دەوڵــەت. پێموایــە 
کــورد نەدەبــوو حــزب دروســت بــکات، بەڵکــو دەبــوو بزووتنەوەیەکــی سەرتاســەریی جەماوەریــی شۆڕشــگێری هەبوایــە تاکــو 

ئــەو کاتــەی دەبــووە دەوڵــەت.   
ــە چەشــنی  ــووە، ئایدۆلۆگێــک ئەگــەر ل ســێهەم: ئاریشــەی ســەرەکی رێکخــراو و حزبــە کوردییــەکان نەبوونــی ئایدۆلــۆگ ب
ــاش ئاشــنابوونی  ــدان و پ ــە زین ــش ل ــک کار دەکات، ئەمی ــە وەک ئایدۆلۆگێ ــان هەی ــا »ئاپۆ«م ــت. تەنی ــش بووبێ عەفلەقی
ــی پەنجــا  ــدا و لەســەروو تەمەن ــە زیندان ــۆژ ئەنارشیســتی ئەمەریکــی »مــۆری بۆکچیــن« ل ــدی ئیکۆل ــی بیرمەن ــە تێزەکان ب
ساڵیشــدا. بۆیــە هەمیشــە کــورد خــۆی بــە ئایدۆلۆژیاکانــی دیکــەوە هەڵواســیوە بەتایبــەت زۆر زووتــر لــە گەالنــی تــر دێوانــەی 

ماویــزم و لێنینیــزم بــوو.  
چــوارەم: حزبــە کوردییــەکان هەمیشــە لەســەر بنەمــای تەریقــەت و خێــڵ دامــەزراون. نەیانتوانیــوە ئــەو چوارچێــوە و تەڵزگــە 
ــی پەکەکــەدا وا دەردەکەوێــت  ــە ئەزموون ــە ببەزێنــن و ببنــە حزبێکــی نیشــتمانی و کوردســتانی. ل خێڵەکــی و تەریقەتییان
ئــەم ئەنگێزەیــەی تێپەڕاندبێــت، ئەگەریــش تاراددەیــەک و بەشــێوەیەکی رێژەیــی ئــەوە وابێــت، پەکەکــە لــە دە الی تــرەوە 
کێشــەی گەوهەریــی و فیکریــی هەیــە، بــەوەی ســەرەتا مارکســی لینینــی بــووە، ئێســتاش تیۆرییەکــی ئاپــۆ کوردبــوون ورد و 
خــاش دەکات »دواتــر دێینــە ســەری«. لەبەرئەمــە حزبــی کوردیــی، هەمیشــە کوردبوونــی لەنــاو بۆتــە و بازنــە بچووکەکانــی 

خێــڵ و تەریقەتــدا بەنــد کــردووە و لــەو ئاوێنــە تەڵخــەوە ســەیری کوردبــوون دەکات. 
پێنجــەم: حزبــە کوردییــەکان بــە ئاســانی کەوتوونەتــە ژێــر هەژموونــی حزبــە چەپەکانــی نەتــەوە سەردەســتەکان، بــۆ نموونــە 
پارتــی دیموکــرات تاوەکــو دەرەنگانکێــش دەســتی نەبــرد بــۆ ئــەو خاڵــەی پەیــڕەو و پرۆگرامەکــەی کــە جەختــی لەســەر 
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ــر هەژموونــی  ــە قووڵــی کەوتنــە ژێ ــە کوردییــەکان ب ــە بــەری رۆژهــەاڵت و باشــوور حزب چەپبوونــی حزبەکــە دەکــردەوە. ل
پارتــی گەلــی ئێــران »تــودە«، هــەر وەک دەزانیــن ئــەم حزبــە لــە ئۆکتۆبــەری ســاڵی 1941 لــە تــاران دامــەزرا، ئەگەرچــی 
حزبەکــە پــاش ســااڵنێکی کــەم بــەرەو چەپێکــی رادیــکاڵ وەرچەرخــا، بــەاڵم بــۆ هەمیشــە ئــەو ماکــە لیبــرال ریفۆرمیســتییە 
ــران  ــی ئێ ــی خاک ــتنی یەکێت ــەر پاراس ــی لەس ــدا جەخت ــوو کۆنگرەکانی ــەدا، وەک لەهەم ــە دەســت ن ــتییەی ل ــان ئێرانیس پ
دەکــردەوە، کەچــی هۆشــمەندیی نەوەیەکــی کــوردی چ لــە رۆژهــەاڵت چ لــە باشــووری خســتبووە ژێــر رکێفــی خۆیــەوە، لــە 
رۆژئــاوا و باکووریــش گەشــەکردن و ســەرهەڵدانی حزبــەکان مومکیــن نەبــوو ئەگــەر بــە بەرنامــە و پالتفۆرمێکــی چەپڕەوییەوە 

نەبوایــە. لــەم نێوەنــدەدا کوردبــوون لــە لیســتەکەدا کەوتــە دوای بەهــا ئایدۆلۆژییەکانــی تــر.
ئــەم فاکتــۆرە رۆڵێکــی چــڕی گێــڕا لــە زەقکردنــەوەی حزبــی چەپــڕەوی کوردیــی، ئەگەرچــی جارێــک دکتــۆر کــوردۆ عەلــی 
ــەت  ــێ دەوڵ ــی ب ــتی میللەتێک ــی کۆمۆنیس ــتین پارتێک ــە فەلەس ــە ل ــە جگ ــەم جیهان ــی ئ ــچ جێگەیەک ــە هی ــیبووی »ل نوس
ــۆ  ــی سیاســیی ب ــی حزب ــم بوون ــە پێشــەوە گووت ــە دەخەمــە روو، وەک ل ــەم دەربڕین ــاواز لەســەر ئ نابینیــن«. رایەکــی جی
ــدراوە  ــا و پێ ــۆ دنی ــدا تێڕوانینــی کــورد خــۆی ب ــی ئەزعەفولئیمان ــە حاڵەت ــم، ل ــە پێویســتی نابین نەتەوەیەکــی بندەســت ب
سیاســییەکان ئاریشــەی تێدایــە، ئەگــەر نــا چ کۆمۆنیــزم یــان ئیســالم و تەریقــەت لە رابــردوودا، دەتوانرا خزمەتــی کۆمەڵگەی 
کوردیــی پێبکرێــت، ئــەوان وەک ئایدۆلۆژیــا تاوانبــار نیــن، ئــەو رۆحــە کۆیلەیــەی کــورد گوناهبــارە هەمیشــە دەبێتــە قەڵغانــی 
ئــەو ئایدۆلۆژیانــە نــەک بــە پێچەوانــەوە. دیقــەت بــدەن حزبــی بەعــس لەســەر بناغــەی عروبــە لەالیــەن »ســەالح بەیتــار« و 
»میشــێل عەفلــەق«ەوە لــە ســاڵی 1947دا دامەزرێنــرا، بــەاڵم کاتێــک لــە ســاڵی 1953 لەگــەڵ حزبەکــەی ئەکــرەم حۆرانــی 
»پارتــی سۆسیالیســتی عــەرەب« یەکیگــرت و نــاوی حزبەکــە گــۆڕدرا بــۆ »پارتــی بەعســی عەرەبــی سۆسیالیســتی«، عروبە 
وەک بنەمــا ئایدۆلۆژییەکــەی بەعــس مایــەوە، ئــەو سۆســیالیزمەی یەکێــک لــە ســێ دروشــمەکەی بەعــس بــوو »یەکێتــی. 
ئازادیــی، سۆســیالیزم« تەنیــا وەک چەنــد هەنگاوێکــی ئابــووری بچــووک مایــەوە، ئەگینــا حزبەکــە ئامانجــە راســتەقینەکەی 
ــە ئامانجــە  ــداوەوە بــۆ ئۆقیانــووس«. ئــەی سۆســیالیزم بــۆ رێگــر نەبــوو ل ــە »کەن یەکێتــی و ســەردارێتی عــەرەب بــوو ل

شــۆڤێنییەکانی بەعــس، بــەاڵم رێگــر بــوو لــە خەونــی ئازادیــی ئێمــە؟؟!!.
ــی نیشــاندان  ــە قوربان ــوز و خــۆ ب ــوزە ن ــەوە و ن ــە کڕوزان ــووە ل ــە سیاســییەکانی کــورد بریتــی ب ــاری حزب شەشــەم: گووت
و چــارە ڕەشــی نــاو مێــژوو و الواندنــەوەی غەمــە نەتەوەییــەکان، ئــەم گووتــارە ســواوە کــە هەمیشــە پەنــای بــردووە بــۆ 
ــەن  ــردووە لەالی ــی خــۆی ک ــای مەغدورییەت ــدی، هەمیشــە کاری لەســەر داتاشــینی وێن ــی ئەوی تاوانبارکــردن و تەخوینکردن
جیهــان و زلهێزەکانــەوە. ئــەم کارە دۆنکیشــۆتیانەی حزبــی کوردیــی و تێکــڕای کــورد هەمیشــە فلوتێــک بــووە تــا کار بکاتــە 
ســەر هەســت و ســۆزی جیهانێــک لەوەتــی هەیــە بــێ هەســت و ســۆز بەڕێــوە دەبرێــت، ئەمــەش وەک بڕینــی شــەپۆالویترین 
دەریــا وایــە بــە بەلەمێکــی کاغەزییــەوە. ئــەم گووتــاری کڕوزانەوەیــە بووەتــە ئایدۆلۆژیایەکــی کوشــندە و کوردبوونــی تێــدا 
ــەدا  ــە جیهانبینیی ــەم فۆرم ــتاڕی ئ ــە دەس ــەردەوام ل ــاوە، ب ــکاوی بەرهەمهێن ــی تێکش ــە مرۆڤ ــووە، هەمیش ــاش ب ورد و خ

کوردبــوون هــاڕدراوە.  
حەوتــەم: کــورد بــە گشــتیی و حزبــی کوردیــی بــە تایبــەت، لەســەر سیاســەتی رەوشــتدارانە و ئایدیالیســتیانە موعتــاد بــووە، 
خووەیەکــە بــۆی تــەرک ناکرێــت، کوردبــوون هەمیشــە مانــای جەنــگاوەری ئــازا و بــە رەوشــتی گەیانــدووە کــە لــە پێنــاوی 
تــەواوی دنیــادا شــەڕ دەکات، ئەمــەش بــە پێچەوانــەی روانگــە نیتچەییەکــە، وەک هەمــووکات جەخــت لەســەر بەهێزبــوون 
دەکاتــەوە نــەک بــە رەوشــتبوون. سیاســەتی بــە رەوشــتانە و کۆڵــەواری حزبــی کوردیــی کــە دواجــار دەســەاڵت و ئیــدارەی 
کــورد بەڕێــوە دەبــات، ئــەو ئەنجامــەی لێکەوتووەتــەوە لــە هەمــوو گەمەکانــدا بەدەســت بەتاڵــی دەربچێــت و مرۆڤــی کــورد 

تــا دوا ســنووری خــۆی شــەکەت و مانــدوو بــکات.
جیــاواز لــەوەی لــەم بەشــەی باشــوور، گەندەڵــی و دابەشــبوونی ئەجینــدا و گووتــاری کــورد بەهــۆی ملمالنێــی مۆنارکــی و 
تەســکی حزبییــەوە، کوردبــوون وەک جەســتەیەکی هــەال هەالبــووی لــێ هاتــووە، هیــچ ئومێدێــک بــۆ گەڕانــەوەی گیــان بــۆ 
ئــەو لەشــە کــوت کــوت بــووە نەمــاوە، وەنەبێــت حزبەکانــی ســێ پارچەکــەی تــر نموونەیەکــی گەشــتریان نیشــان دابێــت 
لەســەر بنەمــای کوردبــوون، مــرۆڤ پەتــی هیــوای خــۆی پێــوە ببەســتێتەوە. تەنانــەت ئــەوەی پێــی دەوترێــت بزووتنــەوەی 
ــی  ــە بزووتنەوەیەک ــچ کات نەبووەت ــووە، هی ــە ب ــێ کاکڵ ــەورەی ب ــانێکی گ ــا ناونیش ــتان، تەنی ــی کوردس ــوازی گەل رزگاریخ
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کۆمەاڵیەتــی و ســەکۆی تێکۆشــانێکی زنجیرەیــی و هاوبەشــی مرۆڤــی کوردســتانی، بــە پێچەوانــەوە پایدەرلێــدان بــووە لــە 
بۆشــاییدا. ژبــەر ئەمــە کەوتوومەتــە حاڵێــک ئەگــەر لەترســی شــااڵوی ســێکتە حزبییــەکان بوێــرم، دەمەوێــت ئــەوەش بڵێــم، 
حزبــی کوردیــی هێنــدەی زیانــی لــە کوردبــوون و مانــا بەرزەکــەی مرۆڤبوونــی تاکــی کــورد داوە، چارەگێکــی ئــەوە خزمەتــی 
ــەوە چوارگۆشــەی  ــە، بۆچــی دۆخــی کــورد گەڕاوەت ــەو حزبان ــی ئ ــە تەمەن ــر ل نەکــردووە. هەنووکــە دوای ســەد ســاڵ زیات
ــی  ــە دەوڵەتان ــر ل ــورد کەمت ــن ک ــەوە وەک دەبینی ــی زلهێزەکان ــە بەرژەوەندی ــت ب ــت بێ ــێکی پەیوەس ــەر بەش ــەم؟. گ یەک

دراوســێی هەیــە بیــدات پێیــان، ئــەی تاکــەی ئــەو بەشــەی پەیوەســتە بــە خۆمانــە نابینیــن؟.  

لە کاژیکەوە بۆ پاسۆک.. لە تیۆرەوە بۆ پراکسیس
بۆچــی لەنــاو ئــەو هەمــوو حزبــە کوردییــەدا دوو رێکخراوی سیاســییم جیاکردۆتــەوە؟!، رەنگە ئەمە پەیوەندیی بەو راســتییەوە 
بێــت کاژیــک تیــۆری ســەرەتایی کوردبوونــی لــە ژێــر نــاوی »کوردایەتــی«دا فۆرمۆڵــە کــرد و پاســۆک ئەگــەر خۆیشــی دانــی 
پێــدا نەنابــێ درێژکــراوە و پەرەپێدانــی ئــەو تیۆرانــە بــوو کاژیــک گەاڵڵــەی کردبــوون، لــەوە زیاتریــش هەوڵگەلێــک بــوون 
بــۆ تاقیکردنەوەیــان لــە زەمینــەی واقیعــدا. دەتوانیــن هــەردوو رەوتەکــەش لــە بــاری فیکرییــەوە بــە درێژکــراوەی ژێــکاف لــە 
قەڵــەم بدەیــن، چوونکــە گۆڤــاری »نیشــتمان«ی ئــەو حزبــە و ئەدەبیاتەکــەی بەشــێوەیەکی ســەرەتایی تیۆریــزەی بیــری 
نەتەوایەتــی کوردیــی دەکــەن بــە ئامانجــی دروســتکردنی دەوڵــەت و ســڕینەوەی ســنوورە دەســتکردەکان لــە نێــوان هەمــوو 
پارچەکانــی کوردســتاندا، بەتایبــەت ئــەوکات کوردســتانی ســوور »ســۆڤێت« بــەو شــێوەیەی نهــۆ دیموگرافیــی نەشــێوێنرابوو 
و کوردەکانیــش بەســەر نــۆ کۆمــاری یەکێتــی شــورەوی پێشــوودا دابــەش نەکرابــوون. ژێــکاف ئەگەرچــی جوانەمــەرگ بــوو 
لەنــاو حزبێکــی نوێتــردا کــە ئامانــج و روئیاکانــی بچووکتــر بــوون لــە خــۆی، بــەاڵم ئەدەبیاتــی ئــەم رێکخــراوە چــاوی بەشــێک 

لــە مرۆڤــی کــوردی بــۆ سەربەســتی کــردەوە. 
کۆمەڵــەی ئازادیــی و ژیانــەوە و یەکێتــی کــورد »کاژیــک« لــە پــاش کودەتــای قاســم و گۆڕینــی سیســتمی حوکمڕانــی لــە 
پادشــاییەوە بــۆ کۆماریــی لــە عێراقــدا، لــەو پەڕاوێــزە تەســکەی ئازادیــی لــە کوردســتانی بندەســتی عێراقــدا و لــە نیســانی 
ســاڵی 1959 راگەیەنــدرا. ئەگەرچــی کاژیــک لــە رووی جەماوەرییــەوە هێزێکــی وەهــای نەبــوو، بــەاڵم لــە رووی فیکرییــەوە 
بــۆ دوای خــۆی کاریگەرییەکــی زۆرتــری دانــا. ئــەم کۆمەڵەیــە بیــری نەتەوەیــی کوردیــی لــە رووی تیۆرییــەوە تــەکان پێــدا 
بۆپێشــەوە، بــە جۆرێــک ئەگــەر لــە رووی ســانکرۆنییەوە لێــی بڕوانیــن قەبزەیەکــی فیکریــی کەموێنــە بــوو لــە تیۆریزەکردنــی 
فۆرمێکــی پریمتیــڤ لــە ناســیۆنالیزم. ئەدەبیاتــی کاژیــک بایەخێکــی تایبەتــی هەیــە لەنــاو هەمــوو ئەدەبیاتــی بزووتنــەوەی 
ــاپ و  ــاڵی 1961دا چ ــە س ــار ل ــەم ج ــۆ یەک ــە ب ــە« ک ــە »کاژیکنام ــۆ نموون ــەر ب ــۆی، ه ــەی خ ــەو دەم ــو ئ ــدا تاک کوردی
باڵوکراوەتــەوە، گۆڕانێکــی فیکریــی رادیکاڵــە و بژارکردنــی بیــری نەتەوەییــە لــە بیــری چەپڕەویــی، وەک دەبینیــن مۆدیلــی 

سیاســیی ئــەو کات بــوو بەهــۆی نزیکــی ناوچەکــە لــە یەکێتــی ســۆڤێتی پێشــووەوە.
کاژیکنامــە، باڵڤۆکێکــی گرنگــە و تــا ئێســتاش بایەخــی خــۆی لــە دەســت نــەداوە بــۆ راڤەکاریــی و تێگەیشــتن. چوونکــە 
ــن تێــزی  ــن و هاوچەرخــی کــورد، چەندی ــە دیرۆکــی دێری ــەک ل ــی و چەردەی ــە خســتنەڕووی پانۆرامایەکــی مێژووی ــەدەر ل ب
ــە  ــد ل ــی بزووتنەوەیەکــی ناسیۆنالیســتی، هــاوکات رەخنــەی تون ــە دایکبوون ــۆ ل ــە کــراوە وەک ســەرەتایەک ب تێــدا فۆرمۆڵ
بیــری چەپڕەویــی و کۆمۆنیســتی دەگرێــت بەتایبــەت لــەو رووەی سۆسیالســتەکان بزاوتــی نەتەوەیــی بــە بەرهەمــی بــۆرژوازی 
ــە بۆتــەی ناســیۆنالیزمدا دەردەکەوێــت  ــە بــاری واقیعییــەوە بیــری نەتەوەیــی بــەو فۆرمــە پێشــکەوتووەی ل دەزانــن. لــێ ل
بەرهەمــی مودێرنێتــە و گەشــەکردنی فەرهەنگیــی بــۆرژوازی خۆرئاواییــە، بــەاڵم نکۆڵیکردنــی کاژیکنامــە لــەم فاکتــە تەنیــا 
ــرا، چوونکــە  ــەکار دەب ــەکان ب ــە نەتەوەیی ــەر ب ــەوە بەرامب ــەن چەپەکان ــرۆرە نابەرجەســتەیەی لەالی ــەو تی ــە ل ــۆ خــۆ الدان ب
بەپێــی پێوەرەکانــی ئــەوێ رۆژێ هــەر شــتێک ســەر بــە فەرهەنگــی بــۆرژوازی بوایــە، دواکەوتووانــە و جێگــەی نەفــرەت بــوو، 
هــەر بۆیــە کاژیکنامــە دەیەوێــت ئــەو بیــرە نەتەوەییــەی لــە ماڵــی بۆرژوازییــەوە هاتبــووە دەرەوە، بــۆ دوورتــر بگەڕێنێتــەوە. 
ــوزارەی  ــت گ ــد دەوترێ ــتر »هەرچەن ــۆ پێش ــەوە ب ــی« دەگەڕێنێت ــی »کوردایەت ــی کوردی ــەوەی نەتەوەی ــە بزووتن کاژیکنام
ــووە  ــدا تەشــەنەی کــردووە و ب ــە پەنجاکان ــرەوە ل ــل ژی ــاوی دیوانێکــی شــیعریی کامی ــە ن ــۆ یەکەمیــن جــار ل ــی ب کوردایەت
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بــە چەمــک«. بــە پێــی کاژیکنامــە ئــەم بزووتنەوەیــە بەشــێوەیەکی رێکخــراو و ئۆرگانیزەکــراو دەگەڕێتــەوە بــۆ کۆمەڵــەی 
ــە  ــە ســەرەوە باســی کــراوە«. بــەاڵم هــاوکات دیدێکــی رەخنەگرانەشــی هەیــە ل تەعــاون و تەرەقــی شــێخ عەبدولقــادر »ل
خوێندنــەوەی کۆمەڵــە و حزبەکانــی ســەرەتای ســەدەی بیســتەم، هــەروەک دەبینیــن حزبــی هیــوا بــەوە تۆمەتبــار دەکات 
بەرنامەیەکــی تۆکمــە و بیرێکــی پوختــی کوردایەتــی نەبــووە، بۆیــە بــە ئاســانی لەالیــەن ســیخوڕانی بەریتانییــەوە خــەرق 
کــراوە و ئامانجەکانــی بەالڕێــدا بــراوە، لــەم رووەوە نموونــەی کەســێکی وەک »ماجیــد مســتەفا« دەخاتــە بەرچــاو. دواتــر 
بــە توندیــی رەخنــە لــە کۆمۆنیســتەکان دەگرێــت، هەوڵــدەدات ئــەو تێڕوانینــە هەڵەیــە راســت بکاتــەوە گوایــە کۆمۆنیــزم و 
دیموکراســی تــەواوکاری یەکتــرن، بەشــێوەیەکی ســادە جیاوازیــی دیموکراســی لــە کۆمۆنیــزم مانیفێســت کــردووە، پاشــان 

ــی و شــیوعییەکان دەستنیشــان دەکات. رووخســارە هاوبەشــەکانی پارت
دواتر دێتە ســەر پێناســەی کوردایەتی بە پێی »فەلســەفە«ی کاژیک و دەنووســێت »بەپێی بیروباوەڕی ئێمە، بزووتنەوەی 
کوردایەتــی، لــەو رۆژەوە دەســت پێئــەکا کــە نەتــەوەی کــورد خــۆی لــەم جیهانــەدا بەکــورد ناســیوە... لەبەرئــەوە پێمانوایــە 
ئەوەتــەی کــورد هەیــە بزووتنــەوەی کوردایەتیــش هــەر هەبــووە«. هــەر بۆیــە بەپێــی کاژیکنامــە کوردایەتــی بزووتنەوەیەکــی 
داهێنــراوی سیاســیی نییــە، کــوڕی هیــچ ســاتەوەختێکی مێژوویــی نییــە، بەرئەنجامــی گەشــەکردنی هیــچ فیکرێــک نییــە، لــە 
هیــچ شــوێنێکەوە بــۆ کــورد نەهاتــووە، بەڵکــو شــتێکی خۆڕســکە لەگــەڵ هەســتی خــۆ بەکوردزانینــدا لــە دایــک دەبێــت، 
هۆشــیارییەکی دەســتەجەمعی گەلــی کــوردە »لەپێنــاوی مانــەوە و ژیانــدا«. لەگــەڵ هەمــوو ئەمانــەدا هــەر بیروباوەڕێکــی 
هاوردەکــراو لــە دەرەوەی جوگرافیــا و کولتــووری کوردەواریــی رەت دەکاتــەوە، ئەمــە شــتێکی ئێجــگار گرنگــە، ئەگــەر بــۆ 
ــە.  ــە یەک ــش و پل ــەرە  لەپێ ــان پێویســتییەکی ه ــۆ رۆژگاری ئەمڕۆم ــت، ب ــی هەبووبێ ــەک بایەخ ــا ئەندازەی ــەوێ رۆژێ ت ئ
ئەمــەش مانــای ئاوێــزان نەبــوون و ســوود وەرنەگرتــن لــە شارســتانێتی جیهانیــی ناگەیەنێــت کــە بەرئەنجامــی فیکــری هەمــوو 
ــە ئارادایــە، بگــرە  ــە رەنگکردنــی ئــەو شارســتانییەی هەنووکــە ل ــە نــۆرەی خــۆی بەشــداربووە ل مرۆڤایەتییــە، کوردیــش ب
کوردســتان ســەرزەمینی شارســتانییەتە هــەرە ســەرەتاییەکانی مرۆڤــە، بــەاڵم بــە تاقیکردنــەوە لــە مــاوەی یــەک ســەدەدا 

ئــەوە ســەلمێنرا هیــچ بیرێــک بــەدەردی کــورد ناخــوات جگــە لــەوەی بــە ئــاوەزی کوردانــەی خــۆی بەرهەمــی دەهێنێــت.     
ــی  ــری نەتەوەی ــتییەی بی ــە سۆسیالیس ــەو تەوژم ــە رووی ئ ــوو ب ــە ب ــی هەمەالیەن ــتانەوەیەکی فیکری ــک وەس ــی کاژی ئامانج
ــەاڵم ئەشــکالییەتی  ــۆ کوردســتان. ب ــوو ب ــی دەوڵــەت هەب ــە دامەزراندن ــاوەڕی ب ــدا ب ــە هەمــان کات ــوو. ل کــوردی الواز کردب
ســەرەکیی لــە فیکــری ئــەم رەوتــەدا، ئــەو جــۆرە سۆســیالیزمە کوردەوارییــە بــوو بانگەشــەی بــۆ دەکــرد، جەمــال نەبــەز لــە 
کتێبــی »هێندێــک لــە کێشــە بنەڕەتییەکانــی قوتابخانــەی کوردیــی سۆســیالیزم« کــە بــۆ یەکــەم جــار لــە ســوێد لــە ســاڵی 
1984دا چــاپ کــراوە، بــە چڕیــی الیەنەکانــی ئــەم جــۆرە سۆســیالیزمە دەستنیشــان دەکات. هــەوڵ دەدات ئارگۆمێنتــی ئــەوە 
بــکات، سۆســیالیزم تەنیــا بەرهەمــی بیــری مارکــس نییــە. لــێ ئەمــە راســتە سۆســیالیزم پێــش مارکــس الی ســان ســیمۆن 
و فۆرییــەی رێبەرانــی سۆســیالیزمی یۆتۆپــی لــە ئــارادا هەبــوو، بەڵکــو سۆســیالیزم وەک خەونــی مــرۆڤ زۆر دێرینــە، بــەاڵم 
ئــەوەی کڵێشــەیەکی زانســتی بــە سۆســیالیزم بەخشــیوە مارکــس و ئەنگلــزن. عەتــا قەرەداغــی لــە بەرگــی دووەمــی کتێبــی 
»گووتــاری ناســیۆنالیزمی کــورد« لەالپــەڕە »255«دا دەنووســێت »ئەگــەر ســەرنجی روانینەکانــی دکتــۆر جەمــال نەبــەز 
ــە  ــەاڵم ب ــە دەبێــت، هەمــان روانینــی مارکســیانەیە، ب ــوە فۆرمۆڵ ــن کــە گەوهــەری روانیــن و جیهانبینــی کاژیــک لەوێ بدەی
ــی  ــەاڵم الی مارکســیزم دیکتاتۆرێت ــەل دروســتی دەکات، ب ــی گ ــک دەوڵەت ــا الی کاژی ــە یەکســانی رەه ــەوەی ک ــاوازی ئ جی

پڕۆلیتاریــا رێــگا بــۆ ئــەوە خــۆش دەکات«.  
ــی  ــە تێڕوانین ــێکیش ل ــووە بەش ــوو و بب ــەی کردب ــەز گەاڵڵ ــال نەب ــیالیزمەی جەم ــۆرە سۆس ــەو ج ــن، ئ ــتنی م ــە تێگەیش ب
ئایدۆلــۆژی کاژیــک، کارێکــی زڕ و کلــۆر بــوو، ئەویــش بــە چەنــد هۆیــەک، یەکــەم: سۆســیالیزم بەهــەر جۆرێــک بانگەشــەی 
ــە  ــۆ بکرێــت موڵکــی چەپــە. دووەم: یەکســانی ئیدیۆمێکــی ســادە نییــە بەڵکــو کۆنێســپتێکی فیکریــی قووڵــە و ســەر ب ب
ــدا  ــە کاتێک ــرد، ل ــانی دەک ــۆ یەکس ــیالیزمیش بانگەشــەی ب ــی سۆس ــەی کوردی ــە، قوتابخان ــی و کۆمۆنیزم ــی چەپگەرای ماڵ
دادپەوەریــی ســەر بــە ماڵــی بــەرەی بەرامبــەرە. ســێیەم: ئــەو سۆســیالیزمەی کاژیــک و دکتــۆر نەبــەز لــە ژێــر کاریگەریــی 
هەژموونــی ســۆڤێتیدا نووســرابوو، ئەگەرنــا پێویســتی بــەو هەڵکۆڵینــەی مێــژووی کــورد نەدەکــرد لــە راســتای گــەڕان بــە 
ــاو و ســۆڤێتی. بەهەمەحــاڵ کاژیــک ســەرباری هەمــوو کەموکوڕییــەک و  دوای مۆدیلێکــی وێکچــوو لەگــەڵ سۆســیالیزمی ب
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پووکانــەوەی لــە هەڕەتــی الویــدا، بــەاڵم ســەرمایەیەکی فیکریــی و سیاســیی دەوڵەمەنــدی بەجێهێشــت، کــە رەنگــە هەندێــک 
پاســۆک ئەمەیــان پێناخــۆش بێــت، بەبــێ ئەدەبیاتــی کاژیــک مومکیــن نەبــوو لــە پرۆســەیەکی پۆیسیســانەدا »شــتێک لــە 
نەبوونــەوە بیهێنیتــە بــوون« لــە دایــک ببێــت. راســتتر وایــە بڵێیــن کاژیــک دەرگای مێــژووی بەســەر پاســۆکدا کــردەوە. 
پاســۆک »پارتــی سۆسیالیســتی کــورد« لــە رۆژی 11ی ســێپتامبەری 1975دا لــە شــاری کەرکــوک لەالیــەن ئــازاد مســتەفا، 
فەرهــاد عەبدولقــادر، مامۆســتا شــێرزاد لــە پــاش هەرەســی شۆڕشــی ئەیلــول دامــەزرا. ســەرەتا بــە نــاوی »پارتــی 
ــەز وشــەی  ــال نەب ــۆر جەم ــەاڵم لەســەر پێشــنیاریی دکت ــرد، ب ــردن ک ــە کارک ــورد« دەســتی ب ــی ک سۆسیالیســتی نەتەوەی
»نەتەوەیــی« لــە نــاوی حزبەکــە کرایــەوە، بــە هــۆکاری ئــەوەی نــاوی پێشــتری لێکچوونێکــی زۆری دروســت دەکــرد لەگــەڵ 
نــاوی نازییــەکان »پارتــی سۆسیالیســتی نەتەوەیــی«، بــەم شــێوەیە نــاوی پارتەکــە هــەر بــە نــاوی پارتــی سۆسیالیســتی 
کــورد مایــەوە. پاســۆک درێژەپێــدەری کاژیــک نەبــوو لــە رووی رێکخســتنەوە بــەاڵم لــە رووی فیکرییــەوە بــە درێژکــراوەی 
ــی  ــک گۆڕانکاری ــە کەمێ ــی یەکســان« ب ــازاد و گەلێک ــتانێکی ئ ــمی پاســۆک »کوردس ــەت دروش ــت. بەتایب ــک دادەنرێ کاژی
سینتاکســیی هەمــان دروشــمی پێشــووی کاژیــک بــوو. یەکێــک لــە جیاوازییەکانــی نێــوان پاســۆک و کاژیــک رەنگــە لــەوەدا 
بێــت، کاژیــک لــە شۆڕشــی ئەیلوولــدا لــە نــاو پارتییــەوە خەباتــی شــاخی دەکــرد، بــەاڵم پاســۆک هــەر دوای ســاڵێک لــە 

ــە شــاخ دەســتپێدەکات.   دامەزراندنــی، بەشــێوەی ســەربەخۆ خەباتــی چەکداریــی ل
ئەگــەر لــە پەیــڕەو و پرۆگرامــی پاســۆک ورد بینــەوە، بــە شــێوازێکی رادیکاڵتــر لــە کاژیــک و ژێــکاف و پارتــی، تیۆریــزەی 
کوردایەتــی و بیــری نەتەوەیــی کــوردی تێــدا کــراوە، هەوڵــدراوە بەرنامەکــە وەک رێبازێکــی فەلســەفی بــۆ بیــری نەتەوەیــی 
ــتێک و  ــەر ش ــش ه ــە پێ ــوون ل ــۆکدا کوردب ــی پاس ــیی و فیکری ــەی سیاس ــە بەرنام ــت. ل ــە بکرێ ــە و گەاڵڵ ــوردی پێناس ک
ــە تێکســتێکی  ــە ل ــداردا هەی ــەی رەقیــب«ی دڵ ــە شــیعری »ئ ــەی ل ــەو روانگەی ــوو، ئ ــوو شــتێکەوە دانراب ــە ســەروو هەم ل
ــە  ــۆ ئایدیایەکــی ســەرەکی کــە پاســۆک وەک هێڵێکــی گشــتیی کاری لەســەر دەکــرد. ل ــوو ب ــرا ب ــەوە وەرچەرخێن ئەدەبیی
نامیلکــەی »پاســۆک لــە چەنــد دێڕێکــدا« کــە لــە ســاڵی 1980 لقــی ئەوروپــای پاســۆک بــێ نــاوی هیــچ نووســەرێک چــاپ و 
بــاڵوی کردووەتــەوە، ناوەڕۆکــی سیاســیی و فیکریــی ئــەو حزبــەی تێــدا روون کراوەتــەوە. لــەو نامیلکەیــەدا پــاش نمایشــێکی 
ــەوە و رزگاری و  ــۆ »یەکگرتن ــەوە دەکات پاســۆک ب ــۆ ئ ــاژە ب ــورد، ئام ــورد و کێشــەی ک ــی ک ــی لەســەر رەچەڵەک مێژووی
ــی  ــمە دیماگۆگییەکان ــش دروش ــە پێ ــەوە کەوتۆت ــە رووی مێژوویی ــەش ل ــێت. ئەم ــتان« تێدەکۆش ــورد و کوردس ــازادی ک ئ

پەکەکــە »یەکگرتنــەوەی هــەر چــوار پارچــەی کوردســتان«. 
ــەت  ــگ بەتایب ــی گرن ــەڕەدا زۆر بابەت ــی 16 الپ ــە توێ ــازاد مســتەفا نووســیوویەتی« ل ــە ئ ــەدا »پێموای ــەو نامیلکەی ــەر ل ه
بــۆ ئــەو ســیاقە مێژووییــە تێــدا وروژێنــراوە. تەنانــەت بەرنامــەی دوای ئــازادی کوردســتانی تێــدا مانیفێســت کــراوە، لــەوێ 
بانگــەوازی گەلــی کــورد دەکات بــەرەو بنیاتنانــی کوردســتانێکی ئــازاد کــە لــە ســایەی ئــەو ئازادییــەدا »کار بــۆ کرێــکار 
بێــت. زەوی بــۆ جوتیــار بێــت. هــەر کــەس بــەری رەنجــی خــۆی بــۆ خــۆی بێــت. ئــازاد و ســەربەخۆ بێــت. رێــز لــە هەســتی 
ــە  ــە ل ــەوە، تێکەڵەیەک ــە ورد بین ــەم مافان ــەر ل ــرێ«. ئەگ ــاوەڕی سیاســی بگی ــە بیروب ــز ل ــرێ. رێ ــی و خواناســی بگی ئاین
ــت،  ــی بووبێ ــری نەتەوەی ــۆی بی ــەوە پاســۆک داینەم ــە رووی فیکریی ــەر ل ــە ئەگ ــەکان، بۆی ــە دیموکراتیی سۆســیالیزم و ماف
ــەی »پاســۆک  ــە نامیلەک ــە. ل ــرات هەی ــی سۆســیال دیموک ــەڵ ئەزموون ــی لەگ ــەوە نزیکایەت ــی ئیداریی ــە رووی نیەت ــەوا ل ئ
ــازاد مســتەفا« پێنــج پرنســیپە ســەرەکییەکەی پاســۆک خــاڵ  ــە ســاڵی 1984، »ئ ــە کاڵوڕۆژنــەی دروشــمەکانییەوە«، ل ل
بــە خــاڵ شــی دەکاتــەوە کــە بریتیــن لــە 1- کوردســتانێکی ئــازاد و گەلێکــی یەکســان 2-پێــش ئــەوەی هــەر شــتێ بیــن، 
ــوون  دەبــێ کــورد بیــن 3-کوردســتان تەنیــا موڵکــی کــوردە 4-مرۆڤایەتــی کــورد و کوردایەتــی 5-جەمــاوەر ســەرچاوەی ب
و دەســەاڵتە. لــەم نامیلکەیــەدا ئــازاد مســتەفا »ئــازادی و ســەربەخۆیی و رزگاری کوردســتان و کوردســتان و کــورد« بــە 

ــک« دادەنێــت. ــی دراوســێ و »دوور و نزی پێشــمەرجی دۆســتایەتی و ئاشــتەوایی گەالن
ئەگەرچــی پاســۆک پــاش راپەڕینــی ســاڵی 1991، بەهــۆی یەکگرتنــی لەگــەڵ سۆسیالیســت و پارتــی گەل و پاشــان توانەوەی 
لەنــاو پارتیــدا، لــە گۆڕەپانــی سیاســییدا ون بــوو،. بــەاڵم بیرۆکــە و تێــزە فیکریــی و نیشــتمانییەکانی کــە لــە ســەرەتاوە 
ــااڵی کوردســتان و ویســتی  ــک ئ ــە جۆرێ ــاو کۆمەڵگــەدا گەشــەی کــرد، ب ــوو، لەن ــار ب ــوە دی ــان پێ ــە ئایدیالیزمی ــک ل جۆرێ
ســەربەخۆیخوازیی و دەوڵەتســازیی و پێکــەوە بەســترانی خواســتی کــورد لــە هــەر شــوێنێکی ئــەم دنیایــە، لــە ئاســتێکی 



دووبارە پێناسەکردنەوەی کوردبوون 20
بــەرزدا خەونــی مرۆڤــی کــوردە. وەلــێ پاســۆک و کاژیــک وەک دوو رووداوی مێژوویــی ماونەتــەوە و بوونەتــە بەشــێک لــە 
حکایەتەکانــی دوێنــێ، بــەاڵم ئایدیــای ئــەو دوو رەوتــە »ســەرباری هەندێــک ناکۆکیــان« لــە دنیــای تــازەدا بەهــای خــۆی 
وەرگرتووەتــەوە، هەرچەنــد پێموایــە دەبێــت ئــەو بیرۆکەیــە بەشــێوەیەکی فەلســەفی و هاوچەرخانــە پــەرەی پــێ بدرێــت، 
نــەک لەبەرئــەوەی الیەنگرێتــی لــە نۆرمێــک لــە ناســیۆنالیزم دەکــەم، بــە پێچەوانــەوە الی مــن ناســیۆنالیزمی کــورد هێشــتا 
لــە دایــک نەبــووە تــا خەڵکــی لەســەر دادگایــی بکەیــن، بــەو پێیــەی ناســیۆنالیزم پەڕگیریــی نەتەوەییــە و ئایدۆلۆژیایەکــی 
ســەردەمی مودێرنێتەیــە، هــاوار و بانگــەوازی کــورد بــۆ ئازادیــی لــە ژێــر چەپۆکــی داگیرکــەران بــە ناســیۆنالیزم پێناســە 
ــۆ دەرمانیــش کوردێکــی  ــدا ب ــچ ماوەیەکــی مێژووی ــە هی ــە ل ــە، بۆی ــێ ئایدۆلۆژیی ــت، بەڵکــو هەســتێکی نیشــتمانیی ب ناکرێ
شــۆڤێنی نەبینــراوە. لــە کۆتایــی ئــەم نووســینەدا بــە دیقەتتــر روونــی دەکەمــەوە بۆچــی دنیــای نــوێ گەڕاوەتــەوە بــۆ بەهــا 

نیشــتمانییەکان کــە بەهــۆی گلوبالیزمــەوە وا تێگەیشــتبووین ئــەو بەهایانــە ئەرزشــێکیان نەمــاوە.
لــە فیکــری کاژیــک و پاســۆکدا، کوردبــوون بەشــێوەیەکی ســەرەتایی کرابــووە رێبــاز و ئایدۆلۆژیایــەک بــۆ خەبــات و 
ــیکییانەی  ــە کالس ــەو پێناس ــوو ب ــدان ب ــە تەکان ــەو دوو رەوت ــیی ئ ــی و سیاس ــەی فیکری ــتان. بەرنام ــی کوردس رزگارکردن
کوردبــوون لــە کۆتاییەکانــی ســەدەی نــۆزدە و ســەرەتای ســەدەی بیســتەوە لەالیــەن منەوەرانــەوە فۆرمۆڵــە کرابــوو و لــە 
میانــی پرۆســەیەکی شۆڕشگێڕیشــەوە بەرجەســتەتر ببــوو، بــەاڵم ئــەوەی جێگــەی داخــە ئــەم بیــرە بــە جوانەمەرگــی ســەری 
نایــەوە، ئاخــر دەکــرا جومگــە ســەرەکییەکان و پوختــەی ئــەو بیــرە دەســتی پێــوە بگیرابایــە، کەســانێک نەبــوون پــەرەی 
پــێ بــدەن و بــژاری بکــەن و چوارچێــوەی ئایدۆلۆژییەکــی ســەردەمییانەی پــێ ببەخشــن. لــێ نامەوێــت خــۆم لــە رەخنەگرتــن 
لــە فیکــری ئــەو دوو تەوژمــە البــدەم، کەچــی هێشــتاش بایەخــی فیکریــی بەرنامەکانیــان لەســەرو رەخنەکانمــەوە دەبینــم. 
هــەر لەبــەر ئــەم فاکتــۆرەش بــوو ویســتم بەرنامــەی فیکریــی ئــەو دوو حزبــە لەوانــی تــر بــە جیــا بخەمــە بــەر بــاس، نــەک 

مەیلــی رازاندنــەوەی مێژوویانــم هەبێــت.  

ئایدۆلۆگی کوردبوون.. ئۆجەالن یان مەسعود محەمەد؟
ــۆ زۆر کــەس ســەیر بێــت و ئــەو دوو کەســە قابیلــی  ــدواڵ ئۆجــەالن، ب ــەراووردی نێــوان مەســعود محەمــەد و عەب رەنگــە ب
ــی  ــە ســەرکردایەتی بزووتنەوەیەک ــە چــوار دەیەی ــر ل ــەوەی ئۆجــەالن زیات ــۆکاری ئ ــە ه ــن. ب ــر نەب ــە یەکت ــردن ب بەراووردک
ــی  ــە کاری سیاســیی و حزب ــچ شــێوەیەک بەشــداریی ل ــە هی ــی دەکات، هەرچــی مەســعود محەمەدیشــە ب سیاســیی و حزب
نەکــردووە، بەڵکــو هەمــوو تەمەنــی تەرخــان کردبــوو بــۆ گەاڵڵــە فیکریــی و نووســینە زمانەوانــی و لێکۆڵینــەوە تیۆرییەکانــی، 
بــەاڵم ئێمــە روویەکــی هاوبەشــی نێــوان ئــەو دوو کەســایەتییە دەخەینــە روو، ئەویــش بریتییــە لــە تەقــەال و هەوڵەکانیــان لــە 
راســتای خســتنە ســەرپێی فیکــر و ئایدۆلۆژیایــەک، کــەم و زۆر پەیوەندیــی بــە کــورد و پێناســەکانی کوردبوونــەوە هەیــە. 
ــە یــەک نەتــەوەی دیاریکــراون، بــەاڵم هەوڵەکانیــان ئاڕاســتەیەکی چوونیەکیــان نییــە.  ئەگەرچــی ئــەو دوو مرۆڤــە ســەر ب
ــاری ســەرنجی فیکریــی  ــن ب ــزەوە و کەمتری ــە هــۆکاری سیاســیی و حزبــی خراوەتــە پەڕاوێ ئەگەرچــی مەســعود محەمــەد ب
و ئەکادیمــی دەخرێتــە ســەر، لەگــەڵ ئەوەشــدا گەاڵڵەنامەکانــی دەکرێــت جارێکــی تــر ببنــە مایــەی ئاخاوتــن، چوونکــە تــا 
ــەوەی  ــۆ لێتوێژین ــدووە ب ــدەوە ســنووری رق و خۆشەویســتی تێنەپەڕان ــەم بیرمەن ــارەی ئ ــە ب ــن ل ــە ئێســتا دەگات پەیڤی ب

ئەکادیمــی. 
هەوڵەکانــی مەســعود محەمــەد پارێزگارییکــردن بــوو لــە شوناســی کــورد لەبــەردەم باهــۆزی ئــەو شــەپۆلە لــە چەپگەرایــی 
ــۆ  ــە ب ــراو تەرخان ــی ناوب ــی و تیۆرییەکان ــە فیکری ــەرە زۆری بەرهەم ــەوە سەردەســتەکان، بەشــێکی ه ــیالیزمی نەت و سۆس
بەرپەرچدانــەوەی دیــدی سۆسیالیســتی و نیشــاندانی زڕیــی بیــری چەپڕەویــی لــە زەمینــە و کەتــواری ئــەوێ رۆژێــی 
ــەاڵم  ــازییە، ب ــی پیشەس ــی شۆڕش ــکار بەرهەم ــی کرێ ــردەوە چین ــی دەک ــتان، وەک هەمیشــەش جەخت ــەی کوردس کۆمەڵگ
شۆڕشــێکی وەهــا لــە کوردســتان رووینــەداوە، تاکــو چینــی پڕۆلیتاریــا بەرهــەم بهێنێــت و ملمالنێــی چینایەتــی لــە کۆمەڵگەدا 
ــەو  ــە ناســراون »ل ــەم کۆمەڵگەی ــە ســەرمایەدارانی ئ ــەی ب ــەو پارەداران ببێتــە رووداوێکــی راســتەقینە، پێداگریــی دەکــرد ئ
زەمەنــەدا« هەمــوو ســەرمایەکەیان هێنــدە نییــە بەشــی کڕینــی دوو کارگــە یــان ســێ هوتێلــی پێنــج ئەســتێرە بــکات بــۆ 
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نموونــە لــە شــارێکی وەک الس فیــگاس یــان تۆرانتــۆ یــان هــەر شــارێکی تــری گەشــەکردووی نێــو سیســتمی ســەرمایەداریی. 
لــەم رەهەنــدەوە پێداگریــی لەســەر ئــەوە دەکــرد، شوناســی کــورد تاکــە مقەوەماتــە بــۆ مرۆڤــی کــورد، بــۆ چوونــە نــاو مێــژوو 
و جیهانــی شارســتانییەوە. دەکرێــت ناوکۆیــی زۆرینــەی بەرهەمەکانــی لەمــەدا چــڕ بکەینــەوە، مەســعود محەمــەد پارێــزەری 
ئایندێنتیتــی کــورد بــوو تاکــو نەکەوێتــە ژێــر شــەپۆلی بیــرە خواســتراو و دەرەکییەکانــەوە، وەک ئاشــکرایە بــۆ هەمــوو الیــەک 

لــە ســاتەوەختی نەشــونماکردنی فیکریــی ئــەودا، زاڵتریــن تــەوژم مارکســیزم و ماویــزم بــوو. 
ئــەم بیرمەنــدە لــە کتێبــی »مــرۆڤ و دەوروبــەردا« کــە ســەرەتا بــە ســێ بــەرگ باڵوکراوەتــەوە و دوا بەرگیــان لــە ســاڵی 
ــەڕەدا«.  ــی 491 الپ ــە توێ ــەوە ل ــە یەک ــە ب ــەر ســێ بەرگەکەی ــە ه ــەی لەبەردەســتی مندای ــەو چاپ ــووە »ئ ــاپ ب 1997 چ
هــەوڵ دەدات رەخنــە لــە ئەنالیــزی ماددیــی »ماتریالیــزم« بــۆ دنیــا و مێــژوو بگرێــت، ئارگۆمێنتســازیی زۆر دەکات تاوەکــو 
ــە  ــەرڤاتیڤەکانی دەیخەن ــتی و کۆنس ــروڕا ئایدیالیس ــار بی ــد زۆرج ــە روو. هەرچەن ــی بخات ــەوەی ماددی ــی خوێندن لەنگییەکان
هەڵــەی میتۆدلۆژییــەوە، بــەاڵم ئەمــە هیــچ لــەو راســتییە ناگۆڕێــت، ئــەم کتێبــە تــا کۆتایــی بایەخێکــی لــە راددە بــەدەری 
ــە تەوژمــی  ــەم تەحەدایــەی مەســعود محەمــەد بەرامبــەر ب ــدا. ئ ــەت ئەکادیمــی کوردی ــە کایــەی رووناکبیریــی تەنان ــە ل هەی
بــاوی مارکســیزم و بیــری سۆسیالیســتی بــۆ خــۆی حاڵەتێکــی دەگمــەن بــوو، ئــەوی کــردە رۆشــنبیرێک لــە دەرەوەی دەنگــی 
بــاو و مێگەلئاســا کــە بــە الســاییکردنەوە و ســۆزدارانە خۆیــان لــە سۆســیالیزمەوە ئااڵندبــوو، هیــچ کام لــەو سۆسیالیســتە 
کوردانــە هێنــدەی مەســعود محەمــەد رامانیــان نەکردبــوو، لــە بیرەکەیــان نەکۆڵیبــووەوە، کــە ئــەو بــۆ کــردەی رەخنەســازیی 
تێیــدا قــاڵ ببــووە. لێــرە الیەنگرێتــی نیشــان نــادەم، دەمەوێــت پــەردە لەســەر دەموچــاوی ئــەو هەقیقەتــە ال بــدەم هێشــتا 

کەســێک جەســارەتی ئــەوەی نەبــووە الیبــدات. 
ــەوە بووبێــت وەک ئەنتــی مارکسیســت و چــەپ بەرگریــی لەکوردەواریــی بــکات،  وەنەبــێ کاری مەســعود محەمــەد، هــەر ئ
بەشــێکی تــری هەوڵەکانــی دەچنــە خانــەی زمانســازیی و زمانەوانییــەوە. لەبەرئــەوەی زمــان توخمێکــی ســەرەکیی هەبوونــی 
ــە  ــەت ب ــە. تەنان ــی هەی ــەر نەتەوەیەک ــی ه ــتنی شوناس ــای پاراس ــە توان ــی وەهای ــی جیاکاری ــە، رەگەزێک ــەر نەتەوەیەک ه
ــی و  ــە زمان ــەم تیۆریی ــەوە »ئ ــر دەکات ــەوە بی ــتمی زمان ــی سیس ــە رێ ــە ل ــرۆڤ کائینێک ــێر« م ــزی »دی سوس ــی تێ پێ
ــاگاداری ئــەو تێــزە  ــد ئ ــا مەســعود محەمــەد چەن ــم ئای دەمارییــە بــۆ ســتراکچرالیزم بەهایەکــی بــێ پایانــی هەبــوو«. نازان
دی سوســێریانە بــووە، بــەاڵم لــەوە دڵنیــام لــە دیــدی ئــەودا زمــان هێنــدەی خــاک بایەخــی هەبــووە، هــەر لــەم ســۆنگەوە 
بایەخێکــی زۆر و بەشــێکی زۆری ژیانــی بــۆ زمانــی کوردیــی تەرخــان کــرد. ئەگەرچــی مەســعود محەمــەد بوارێکــی فراوانتــرە 
ــڕۆژەی  ــەد پ ــەم: مەســعود محەم ــگ، یەک ــی گرن ــۆ دوو خاڵ ــەر رادەکێشــم ب ــەاڵم ســەرنجی خوێن ــۆ قســە لەســەرکردن، ب ب
»کوردبوون«ەکــەی لــە پێشــگرتن بــە مــەدی چەپڕەویــی گەاڵڵــە کــردووە، ئــەم پڕۆژەیــەش تــەواو نییــە و دەبێــت بەردەوامــی 
پێبدرێــت و ئیزافەکاریــی پتــری بــۆ بکرێــت، چــون ئــەوەی ئێســتا هەڕەشــەیە لــە شوناســی ئێمــە کۆمۆنیــزم نییــە بەڵکــو 
ــەی  ــەو کرانەوەی ــەر ئ ــە بەرامب ــوون، ل ــە ب ــەد و خــودی خــۆی محافیزکاران ــە. دووەم: پڕۆژەکــەی مەســعود محەم گلوبالیزم
ــنامەی  ــە ناس ــی ل ــەرڤاتیڤەکانەوە داکۆک ــە کۆنس ــا روانگ ــە پەن ــە ل ــەو هەمیش ــە، ئ ــووە کۆمەڵگ ــەپ رووی کردب ــەڵ چ لەگ
ــەردەوام جەخــت  ــە ب ــە حاڵــی ئێســتا ناخــوات. بۆی ــەاڵم ب ــوو، ب ــی نەب ــەوێ رۆژێ کەموکوڕی ــۆ ئ ــی دەکــرد. ئەمــە ب کوردی
لەســەر ئــەوە دەکەمــەوە پێویســتمان بــە درێژەپێــدان و تێپەڕاندنــی تێزەکانــی مەســعود محەمــەد هەیــە، گەرچــی بنەمــاش 
ــتریا و  ــی هس ــە دۆخ ــی بخات ــەم دژبەرەکان ــی و ه ــەم الیەنگران ــەد ه ــعود محەم ــەڕ مەس ــەم لەم ــەم هزرین ــێ ئ ــن. رەنگب ب
ــارە و  ــەو بیری ــارەی ئ ــتییە لەب ــی زانس ــی ئاخاوتنێک ــن دامەزراندن ــی م ــە ئامانج ــم، چونک ــەاڵم بێباک ــەوە، ب ــاری بزڕکاندن ب

ــێ نیشــتووەکان.   ــە بەندیخانــەی کتێبــە تــۆز ل رزگارکردنێتــی ل
هەرچــی عەبــدواڵ ئۆجەالنــە، لــە رووی فیکرییــەوە بــەردەوام لــە گــۆڕان و پرۆســەی دۆنادۆنــدا بــووە. ئەگــەر لــە قۆناغــی پێش 
ــە زانکــۆدا  ــە دەورانــی خوێنــدن ل ــدا، بــە خوانناســی و سەرســامبوون بــە »ســەعیدی نەوڕەســی« دەســتپێبکات، ل زانکۆی
پشــت دەکاتــە ئــەو رابــردووە و سەوداســەری بیرۆکــەی مارکســیزم - لێنینیــزم دەبێــت، کــە مۆدیلــی ئەوســای زۆرێــک لــە 
خوێندکارانــی زانکــۆکان نــەک لــە تورکیــا بەڵکــو لــە هەمــوو رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و دنیــاش بــووە. لەگەڵ ئەوەشــدا ناســنامە 
کوردییەکــەی خــۆی هەرگیــز فەرامــۆش نــاکات. ئــەم پاڵنــەرە دەبێتــە فاکتــۆری جۆشــدانی گیانــی شۆڕشــگێڕێتی و یاخیبــوون 
تێیــدا لــە دژی دەســەاڵتی تــورک، ئــەو لەگــەڵ دوو فۆرمــی دیســپۆتیزم بــەرەو روو بــووە، یەکێکیــان چەوســاندنەوەی وەک 
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ــەرپێ،  ــووە س ــادا کەوتب ــە تورکی ــەرمایەدارییەی ل ــەو سیســتمە س ــەن ئ ــە لەالی ــوارەوەی کۆمەڵگ ــی خ ــە چین ــک ل ئەندامێ
ئەویتریــان وەک کوردێــک کــە بــە پێــی دنیابینــی زاڵــی دەوڵــەت و نەتەوەپەرســتانی تــورک »تورکــی چیایــی« بــوو. ئەمــە 
ــە رێکخراوێکــی بچووکــەوە دەســت پێبــکات تــا کار گەیشــتە ســەر دامەزراندنــی پارتــی کرێکارانــی  رێگــە خۆشــکەر بــوو ل

کوردســتان لــە ســاڵی 1978دا.  
ــە نێــو  ــەوە ل ــە ئایدۆلۆژیایەکــی چەپــی رادیکاڵ ــە پەرچەمێکــی ســوور و ب ــی کوردســتان، ســااڵنێکی زۆر ب پارتــی کرێکاران
ــەی  ــوار پارچ ــەر چ ــی ه ــمی یەکێت ــەدا دروش ــەم قۆناغ ــێ ل ــۆی دا. ل ــە خ ــژەی ب ــەربازییدا درێ ــیی و س ــی سیاس گۆڕەپان
ــەاڵم  ــتاندا، ب ــەکانی کوردس ــوو بەش ــە هەم ــی ل ــووڕە و یاخ ــی ت ــانی نەوەیەک ــۆ راکێش ــتەیەک ب ــووە کەرەس ــتان بب کوردس
بــۆ پارتێکــی چەپــی ئینتەرناســیۆنالی وەک پەکەکــە ئەمــە تاکتیــک بــوو نــەک ســتراتیژێکی چەســپیو. ئاخــر ناکرێــت لــە 
خەونــی دەوڵەتــی کوردســتانی گــەورەوە بێیتــە ســەر بەڕێوەبردنــی کەنتــۆن و تێــزی برایەتــی گــەالن. بەهەرحــاڵ لــە قۆناغــی 
ــە یــەک کاتــدا هــەم حزبێکــی چەپــی رادیــکاڵ بــوو، هەمیــش  ــە ســاڵی 1999، پەکەکــە ل پێــش دەســتگیرکردنی ئاپــۆدا ل
ــی  ــە پەنجــا ســاڵی تەمەن ــەدا »دەکات ــەم قۆناغ ــووەوە. ل ــەرز کردب ــەر چــوار پارچــەی کوردســتانی ب ــی ه دروشــمی یەکێت
ئاپــۆ«، کوردبــوون لــە دیــدی ئــەو حزبــەدا وابەســتەی شــەڕکردن بــوو لەگــەڵ ئیمپریالیــزم و دامەزراندنــی کۆمەڵگەیەکــی 
ــە مارکســییەی  ــەو رامان ــوو، جگــە ل ــەدا ئۆجــەالن هیــچ تیۆرییەکــی تایبەتــی نەب ــەم پێڤاژۆی سۆسیالیســتی. هــەر لەنێــو ئ
ــی  ــی رۆژنامەوان ــاوە دیدارێک ــە بنەم ــەوە »ل ــتانی ژیان ــی داس ــەم رووەوە کتێب ــی. ل ــەروەردەی گەریالکان ــای پ ــووە بنەم بب

ــەم قســانەی ســەرەوەی ئێمــەن.   ــدەری ئ ــژە« گەواهی درێ
ــر  ــەر بی ــی ریشــەیی بەس ــالوە« گۆڕانکارییەک ــاڵی 2001 بەم ــە س ــەت ل ــە تایب ــەوە »ب ــی ئۆجەالن ــی زیندانیکردن ــە قۆناغ ل
ــەک  ــت و ماوەی ــی دەبێ ــە دەســتبەرداری چەپگەرای ــەدا حزبەک ــەم چوارچێوەی ــت. ل ــەدا دێ و دیسکۆرســی سیاســیی پەکەک
ژیانــی لــە تەنگــژەی بــێ ناســنامەییدا دەگوزەرێنێــت. ئــەم گۆڕانــە تەنیــا چەپڕەویــی پەکەکــەی رانەماڵــی، بەڵکــو باســێک 
لــە یەکێتــی پارچەکانــی کوردســتانیش نەمــا، ئەگەرچــی پێــش دەســتگیرکردنی ئاپــۆ وەک »مارتیــن ڤــان پرۆینســن« لــە 
کتێبەکەیــدا »کــورد و بنیاتنانــی ئوممــەت« ئامــاژەی پێــداوە ئۆجــەالن پێــش گرتنیشــی »داواکانــی کەمڕەنگتــر کــردەوە 
بــەو هیــوای تەنهــا بگاتــە رێککەوتنێــک لەگــەڵ حکومەتــی تورکیــادا« درێــژەی پێــدەدا و دەڵێــت »..رۆشــنتر بــووەوە ئــەو 
رێگاچارەیەکــی دەوێــت لــە چوارچێــوەی کۆمــاری تورکیــادا«. بــەم شــێوەیە داهێزرانێکــی سیاســیی گووتــاری پەکەکــە و لــق 
و باڵەکانــی گرتــەوە تەنانــەت لــە پارچەکانــی تریشــدا، بــەاڵم لــە ســاڵی 2004 رووداوێکــی زۆر گرنــگ لــە ژیانــی ئۆجەالنــدا 

روو دەدات کــە دەبێتــە ســەردەق شــکاندنی قۆناغێکیــش لــە مێــژووی رامیاریــی پەکەکــەدا.  
ئــەو رووداوەش ئاشــنابوونی ئۆجەالنــە لــە زیندانەکەیــدا لــە دوورگــەی ئیمراڵــی، بــە بیریــای ژینگەدۆســتی ئەمەریکــی »مــۆری 
بۆکچیــن«، ئەویــش لــە رێگــەی خوێندنــەوەی کتێبــە هــەرە بەنــرخ و ناودارەکــەی »بوکچیــن«ەوە بــە نــاوی »ئیکۆلۆژیــای 
ئازادیــی« کــە بــە خێراییەکــی سەرســوڕهێنەر دەکەوێتــە ژێــر کاریگەریــی ئــەو کتێبــە و شۆڕشــێکی فیکریــی لــە مێشــکی 
ــە  ــردا ب ــەڵ یەکت ــکەووتر لەگ ــی پێش ــۆ دۆخێک ــت ب ــە دەگۆڕێ ــە فیکریی ــەم نزیکایەتیی ــر ئ ــێنێت. دوات ــۆدا هەڵدەگیرس ئاپ
هــۆی ئاڵوگــۆڕی نامــە لــە نێوانیانــدا. ئۆجــەالن دوای ئاشــنابوون بــە مــۆری، پشــت دەکاتــە مێــژووی خــۆی »چەپایەتــی« 
هــەروەک »مــۆری«ش بــە هەمــان ئەزموونــدا تێپــەڕی بــوو. ئــەم کردەیــەش الی ئاپــۆ تەنیــا لــە دۆخــی  سەرســامبووندا 
نەمایــەوە، بەڵکــو ئۆجــەالن چەندیــن کتێبــی بەنامێــی لــە بــن کارتێکردنــی دیــدی بۆکچینــدا نووســی، گرنگترینیــان کتێبــە 
ــاو  ــی بەن ــۆ گەشــتێکی مێژووی ــی ســۆمەرەوە...«. ئەگەرچــی ئاپ ــی راهیب ــە دەوڵەت ــاوی »ل ــە ن ــی ب ــد بەرگییەکەیەت چەن
ــێ  ــەاڵم ب ــەوە، ب ــەی بدۆزێت ــۆ رۆژگارەک ــوێ ب ــی ن ــا و تێزێک ــا بەه ــادا دەکات، ت ــی میزۆپۆتامی ــتانێتییە دێرینەکان شارس
رۆشــنایی بیــری مــۆری بوکچیــن لــە نــاو رێگــە حەلەزوونییەکانــی ئــەو مێــژووەدا ون دەبــوو. لەســەر مەبنــای ئــەم فاکتــە 
رێ بــە خــۆم دەدەم بڵێــم ئاپــۆ داڕێــژەرەوەی ئایدیاکانــی مــۆری بۆکچینــە بــە بارگاویکردنــی دیــد و بۆچوونەکانــی لەگــەڵ 

مێــژووی فــرە چەشــنی میزۆپۆتامیــادا.  
ــو  ــەوە بەڵک ــی بۆکچین ــر بۆچوون ــە ژێ ــە کەوت ــی کۆمەڵگ ــی بەڕێوەبردن ــیی و مودێل ــواری سیاس ــە ب ــا ل ــە تەنی ــەالن ن ئۆج
ــە بــواری ئیکۆلۆژیــی و فێمینیزمیشــەوە هەمــان کاریگەریــی بەدیــار کــەوت. مــۆری بۆکچیــن بەڕێوەبردنــی دەســەاڵت بــە  ل
ــارەکان لەبەشــەکانی هــەرە خــوارەوەی کۆمەڵگــەوە دروســت  ــاوەڕی وایــە دەبێــت بڕی شــێوەی ســتوونی رەت دەکاتــەوە، ب
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ــە  ــۆ ب ــن«ە، ئاپ ــتییەکانی »باکۆنی ــەی ئەنارشیس ــەوەی روانگ ــەش دووپاتکردن ــەرەوە، ئەم ــۆ س ــن ب ــەر بخرێ ــن و س بکرێ
ــەواوی  ــۆ پەکەکــە و ت ــی ب ــە بناغەیەکــی ئایدۆلۆژی ــوو ب ــدا ب ــان کات ــە هەم ــرد، ل ــەی گــەوار ک ــەم روانگەی خۆشــحاڵییەوە ئ
ــن  ــاوای کوردســتان بکەی ــی رۆژئ ــە هــەر چــوار پارچــەی کوردســتاندا، ئەگــەر ســەیری ســترۆکتۆری کانتۆنەکان ــی ل باڵەکان
لــەوە دڵنیــا دەبینــەوە هــەر کام لــەو کانتۆنانــە لەســەر ئــەم فەلســەفەی بەڕێوەبردنــە کــە لــە مــۆری بۆکچینــەوە داکەوتــووە 
دروســتکراوە، چــون نموونــەی دەوڵــەت شــاری ئەســینا و کۆبوونــەوە دیموکراســییەکانیان بــۆ دروســتکردنی بڕیــار، دڵخــوازی 
ئــەو بیریــارە ئەمەریکییەیــە. هــەروەک چــۆن لــە بــواری ژینگەپەروەریــی و بایەخــدان بــە ژنــان، ئاپــۆ بــە قووڵــی کەوتووەتــە 
بــن کاریگەریــی بۆکچیــن. هەرچەنــد فێمینیزمــی پەکەکەیــی زۆر جیاوازتــرە لــە فێمینیزمــە بۆکچینییەکــە بــەوەی لــە مۆدیلــی 

پەکەکــەدا یــەک مــاف هەیــە بــۆ ژن ئەویــش مافــی میلیتاریزەبــوون و بــە رۆبۆتبوونــی سیاســییە.  
ــە مۆدیلــی کوردایەتــی کالســیکی پێشــکەووتووترە، بــەو پێیــەی بزافــی  ــان ئاپۆچێتــی ل ئەگەرچــی تیۆرەکــەی ئۆجــەالن ی
کوردایەتــی لــە خۆخوێندنــەوە دواکەوتــووە و لەنێــو حکایەتــە بچووکەکانــدا دەژی و رۆشــنبیرییەکی پلــە نزمتــرە بــە بەراروورد 
ــی  ــواری بەڕێوەبردن ــە ب ــە ل ــی ن ــەاڵم ئاریشــەی ئاپۆچێت ــە، ب ــی هەی ــدا بوون ــە رۆژگاری ئەمڕۆمان ــەی ل ــوورە بااڵی ــەو کولت ب
دەســەاڵتدایە »بــۆ خــۆم الیەنگــری ئــەو مۆدیلــەی بڕیــار دروســتکردنم« نــە لــەو رووخســارە نوێبــاوەی بایــەخ بــە یەکســانی 
ــدی  ــە دی ــە ئەگەرچــی ئیقتباسیشــە ل ــری ئاپۆی ــی بی ــی دەدات کــە ئەمــەش روویەکــی پۆزەتیڤ ــی و ژینگەپەروەری جێندەری
بۆکچینییەکــەوە. ئــەوەی کێشــەی ســەرەکییە ئــەو تێــزەی برایەتیــی گەالنــە، کرۆکــی تیۆرەکــە پێکدەهێنێــت، ئەگــەر بــۆ 
بیســت ســاڵ بــەر لــە ئەمــڕۆ تیــۆری برایــی گــەالن گرنــگ بووبێــت، ئــەوا لــە حاڵــی حــازردا دەور و دوکانــی پێچراوەتــەوە. 
چونکــە ســەردەمەکە گــۆڕاوە، ســەردەمەکە بــەرەو پۆپۆلیــزم و راســتڕەویی نەتەوەیــی لــە بــاری وەرچەرخاندایــە. بــە کورتــی 
ــۆرۆ ســێنترالیزم  ــای راســیزم و ئ ــش لەســەر بنەم ــد ئەوی ــا »هەرچەن ــەی یەکێتــی ئەوروپ ــۆ ویســتی نموون و کرمانجــی ئاپ
پێکهاتــووە و خەریکــە کۆتایــی دێــت«، لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا دووبــارە بکاتــەوە، لــێ تــورک هیــچ قوواڵییەکــی مێژوویــی 
نییــە لــە دیرۆکــی دێرینــی میزۆپۆتامیــادا، بــا لــەوەش بگەڕێیــن ئــەم برایەتیــی گەالنــە هەڵچنینــی دیوارێکــە لــە نێــو خەیاڵــدا. 
لەبــری ئەمــە ئاپــۆ کوردبوونــی پێناســە بکردایەتــەوە و بیکردایــە بــە ئایدیایەکــی نــوێ بــۆ بەڕێوەبردنــی کۆمەڵگــە ســوودی 

زیاتــر دەبــوو، جــا لــە بــری مــۆری بۆکچیــن ئاســایی بــوو، بــۆ ئــەم کارە پشــتی بــە ئەهریمەنیــش ببەســتبا. 

سەندرۆمی خۆ بە کەمزانینی مرۆی کورد
دەمەوێــت لــە چیرۆکێکــی ریالیزمیــی خۆمــەوە دەســتپێبکەم »وا بزانــم ئەمــە دووەم جــار بیڵێمــەوە«، جارێــک هاوڕێیــەک لــە 
تــۆڕی کۆمەاڵیەتــی فەیســبووک لــە نامەیەکــی تایبەتیــدا بــۆی نووســیبووم شــیعرەکانت بۆنــی ئەوەیــان لــێ نایــەت، کەوتبیتــە 
ژێــر کاریگەریــی ئــەو ژینگەیــەی لێــی دەژیــت. هەســت بــەوە ناکرێــت تــۆ ســااڵنێکە لــە دڵــی ئەوروپــادا دەژێــی چوونکــە 
بەرامــەی هیــچ قوتابخانەیەکــی خۆرئاوایــی بــە شــیعرەکانتەوە دیــار نییــە. ئەمــە بــە زمانێکــی رەخنەگرانــە و تەوســئامێزەوە 
ئاڕاســتەی مــن کــرا. هــەر لەبەرئــەوەش بــە پێــی دیــدگای ئــەو شــیعرەکانم پێشــوازییان لــێ ناکرێــت، چوونکــە کەمتریــن 
کاریگەریــی ئەدەبــی بێگانــە بــە تایبــەت فارســی لەســەرە. وێــڕای ئــەو نامەیــە منــی شاگەشــکە کــرد و ئەوپــەڕی شــادمانی 
پێبەخشــیوم، بەهــۆی ئــەوەی دڵنیاییــم دەســتکەوت جیاوازتــر لــە خەڵکانــی تــر دەنووســم و بــە پرۆسێســی بیرکردنــەوەدا 
تێدەپــەڕم، ســوورتری کــردم لــە بەردەوامیــدان لەســەر شیعرنووســین. ئــەز لــە بەرســڤدا گووتــم مــن ئەگــەر باســی خەمــە 
وجودییەکانیــش بکــەم یاخــۆ باســی ژن و خۆشەویســتی بکــەم، بــە کوردییانــە باســیان دەکــەم، کانــی و رووبــار و کولتــوور 
ــە پایتەختــی رەفاهتریــن واڵتــی ئەوروپاییــدا  و زێــد و نوســتالژیاکانم تێکــڕا کوردیــن، هەرچەنــد وەک تەنێکــی بیۆلۆژیــی ل
بژیــم. بــۆ مــن ئەوروپایەکــی پیــر و بــێ هەســت تــا ئــەو راددەیــە جێــی سەرســامیی نییــە لــە ناســنامەی خــۆم دابمڕنێــت، 

پێموایــە دەبێــت کوردانــە بیــر لــە خۆرئــاوا بکەینــەوە، نــەک خۆرئاواییانــە لــە کوردبوونــی خۆمــان بڕوانیــن.
لــە هەمــان کاتــدا ئــەو نامەیــە، گەلێــک مانــای نادیــاری بــۆ بــە دیــار خســتم، لــە هــەرە گرنگترینیــان ئــەو گرێــی خــۆ بــە 
کەمزانینــەی تاکــی کــوردە لــە هەمــوو بەشــەکانی کوردســتاندا. باشــتر لــە جــاران کەســێتی تێکشــکاو و گیرخــواردووی نــاو 
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حکایەتــە وردیلەکانــی کــوردم ناســی. ئاخــر ئێمــە شــایەتین لەســەر فۆرمێکــی لــە مرۆڤــی کــورد، تێکشــکاو و بێــزار، دەســت 
ــەو  ــوون و ئ ــە ناســنامە و ب ــی ل ــی ئەبەدی ــژوو و سیاســەت دەکات، نەفرەتێک ــەی خــۆی و مێ ــێ ســپی، هەمیشــە لۆم و پ
چارەنووســەش دەکات وەک کــورد هێناویەتیــە ســەر شــانۆی ژیــان. هەســت بــە زەبوونــی و داوەشــانی کەســێتی هەنووکەیــی 
ــی  ــچ ماوەیەک ــە هی ــە ل ــت، پێیوانیی ــۆی دەبینێ ــان خ ــۆ جیه ــش ب ــی زیانبەخ ــۆی دەکات، وەک بەکتریایەک ــی خ و دیرۆکی
ــڕۆی  ــن و ئەم ــردووی دێری ــە راب ــان ل ــت، گووم ــا بەخشــی بێ ــە دنی ــی ب ــت هیچ ــتانێتییەک بووبێ ــاوەن شارس ــدا خ مێژوویی
دەکات، زمانــی خــۆی بــە لەکــە و شــورەیی دەزانێــت و هەوڵــدەدات لــە ئاخاوتنــە ئاساییەکانیشــدا وشــەگەلی نامــۆ و بیانــی 
تێکــەڵ بــە رســتەکانی بــکات تاوەکــوو بوونــی خــۆی بســەلمێنێت. تاکــو ئــەو ئەنــدازەی پێشــکەوتن و مودێرنبــوون الی بــەو 
بارۆمەتــرە دەپێورێــت تاکێــک تــا چەنــد دوورکەوتووەتــەوە لەشــوناس و پەیوەندیــی بــە نیشــتمان و کولتــووری خۆیــەوە، 
هەمیشــە مرۆڤــە لــە قاڵبدراوەکانــی نــاو جلوبەرگــی ئەفەنــدی و ســفور و ئەوانــەی زمانــی دایکــی خۆیــان بــە باشــی نازانــن 

جێگــەی تێڕامــان و پێزانینــی ئــەوە.  
ئــەم ســەندرۆمە کوشــندەیە و ئــەم مرۆڤــە بیمــارە خــۆ بەبچووکزانــە دیاردەیــەک نییــە لــە ئەمــڕۆدا خــۆی زەق کردبێتــەوە 
یــان رووداوێــک نییــە لــە ئەمــڕۆدا خوڵقابێــت، بەڵکــو لــە نێــو پرۆســەیەکی مێژوویــی دوور و درێــژدا نەشــونمای کــردووە و 
بــە ئەمــڕۆ گەشــتووە، گــەر لێــی بگەڕێیــن بــە بــااڵی ئایندەشــماندا هەڵدەگەڕێــت. گــەر قــووڵ بینــەوە ئەنفــال و قڕکــردن 
ــە  ــە رژێم ــەوە، بۆی ــە دۆخــی دۆشــدامان و نووچدان ــورد بخات ــی ک ــوە مرۆڤ ــە نەیتوانی و جــەور و ســتەمی دەســەاڵتی بێگان
داگیرکەرەکانــی کوردســتان لــە کۆتاییــدا فامیــان کــرد، سیاســەتی ســڕینەوە لــە رێــی هــارد پــاوەرەوە هەمیشــە مرۆڤــی کــورد 
زیاتــر پەیوەســت دەکاتــەوە بــە شوناســی خۆیــەوە، بیریــان لــە بەکارهێنانــی نەرمــە هێــز »ســۆفت پــاوەر« کــردەوە، ئــەم 
رێگەیــە ســەرکەوتنی زۆرتــری بــۆ چنینــەوە، چوونکــە لــە ماوەیەکــی پێوانەییــدا توانــی مێشــک و هزرینــی بەشــێکی بەرفــرە 
ــی  ــی لەگــەڵ ویژدان ــە ماکــی خــۆی دایبڕنێــت و رۆشــنبیرییەکی ســاختە و ناهارمۆن ــکات، ل ــە مرۆڤــی کــورد ژینۆســاید ب ل

کوردیــی بکاتــە رۆشــنبیرییە ئیدیاڵەکــەی. 
ــی  ــندا، هەرچ ــت گلوبالیزەیش ــە ئاس ــەوە ل ــتەکان و توان ــەوە سەردەس ــی نەت ــەزووی کولتووری ــەی غ ــە رێگ ــە ل ــەم مرۆڤ ئ
ــی  ــە فەرهەنگ ــراو ل ــی هاوردەک ــی وەک کااڵیەک ــوو شانازییەکانیش ــەندوویەتییەوە، هەم ــۆی س ــژووی خ ــە مێ ــەروەرییە ل س
نەتەوەکانــی تــرەوە دەبینێــت. بــۆ وێنــە ئایــن و فەلســەفەی زەردەشــتییەت وەک یەکێــک لــە ســیما پێشــکەوتووەکانی نــاو 
ــە کــورد  ــر. ئاخــر داڕنینــی زەردەشــتییەت ل ــە موڵکــی نەتەوەیەکــی ت ــە خــۆی دادەڕنێــت و دەیکات ــرۆک ل ــی دی الپەڕەکان
ــورد  ــی ک ــت کەچ ــی دەبینێ ــی کوردی ــتییەت وەک میراتێک ــا زەردەش ــوو دنی ــە، هەم ــاکام و مایەپووچانەی ــی زۆر ن هەوڵێک
ــەڵ  ــوە لەگ ــوون، ئێ ــە ب ــەوەوە هێنرابێت ــەن ئ ــە رۆژان لەالی ــک ل ــە رۆژێ ــڕ حیکمەت ــە پ ــەم گەنجین ــی ئ ــە عەقڵ خــۆی ناچێت
ــە  ــورد ل ــزم ک ــی ئیســالمگەرایی و ئیخوانی ــی هەژموون ــش هاتن ــا ناوەڕاســتی ســەدەی بیســتەم و پێ ــدەن، ت ــەت ب ــن دیق م
رووی کولتووریــی و ترادیســۆناڵییەوە زەردەشــتی بــوو، تەنانــەت ئەگــەر لــە رووی بیروبــاوەڕەوە موســڵمان بووبێــت، بــەاڵم 
ــە  ــدا، ک ــە بەســەری خۆیان ــان داویان ــەوە داپیرانم ــەو سەرپۆشــە ســپییە ورد ببن ــەر ل ــووە، ه ــوور زەردەشــتی ب وەک کولت
هیــچ رووخســارێکی هاوبەشــی نییــە لەگــەڵ ئــەو بااڵپۆشــی و لەچکــە قەتــران و رەشــانەی بەســەر ژنانــی نیــوە دوورگــەی 
عەرەبــەوە بــوون، پێویســتیش نــاکات خۆمــان بخەینــە نــاو ئاپۆریــای مێــژووەوە و وێڵــی ســەلماندنی خاوەندارێتــی کــورد بیــن 
لــە زەردەشــتییەت، وەک جارێــک مەســعود محەمــەد وتبــووی: ئێمــە دەســتمان لــە هەمــەدان هەڵگــرت بــۆ عەجــەم بــەاڵم واز 
لــە مافــی خاوەندارێتــی زەردەشــتییەت بــۆ عەجــەم ناهێنیــن، چوونکــە خــاک دەتوانیــت لــە حاڵــی بەهێزبوونــدا بیســەنیتەوە 

بــەاڵم بــۆ کولتــوور ئەمــە مەحاڵــە.  
ــەدی  ــەدی و ب ــاڵ و هیــچ نەکــردە و ن ــە دەســت بەت ــە مرۆڤــی هاوچەرخــی کــورد کــردووە، خــۆی ب ــەم گرێیــە وەهــای ل ئ
بێتــە پێــش چــاو. هیــچ ئارگۆمێنتێــک ناتوانێــت بیخاتــە ســەر ئــەو بــاوەڕەی ئــەوی کوردیــش ئەگــەر لــە ئێســتادا بەهــۆی 
ــە  ــکات ل ــداریی کارا ب ــت بەش ــێ نەدرابێ ــی پ ــتەکانەوە، دەرفەت ــەوە سەردەس ــی نەت ــی و ستەمکێش ــبوونی جوگراف دابەش
ــە  ــا ب ــی دنی ــا کۆتای ــیوە ت ــە بەخش ــەم جیهان ــدەی ب ــاراوە هێن ــە کەون ــەوە ل ــدا، ئ ــاری مرۆڤایەتی ــان و ژی ــتنی ژی پێشخس
شــانازیی بــۆی بنووســرێتەوە. کاتێــک لــەم مرۆڤــە ورد دەبیتــەوە بەشــێوەی ریزپــەڕ نەبێــت، هیچکامــی بــاوەڕی بــە بەهێزیــی 
زمــان و ئەدەبیــات و موزیــک و ســەما و تێکــڕای کولتــووری خــۆی نییــە، زۆر ئەســتەمە بــڕوا بــە کوردێکــی ئــەم ســەردەمە 



25ستیڤان شەمزینی
بهێنیــت ســەمای »رۆک ئانــد رۆڵ« لــە شــایی »فەتــاح پاشــایی« ناوچــەی ســنە و مەریوانــەوە پــەرەی پێــدراوە و گەشــەی 
کــردووە لەســەر دەســتی گۆرانیبێــژ و ســەماکاری ئەمەریکــی »ئیلڤــس پریســلی«. ئاخــر کــورد هــەردەم بــێ پــڕۆژە بــووە 
ــە ماتریاڵــە کولتوورییەکانــی خــۆی ســوودمەند بێــت و گەشــەی پێبــدات، بــە بەردەوامیــی کەوتووەتــە بــن  و نەیتوانیــوە ل
هەژموونــی پــڕۆژەی پــان ناســیۆنالیزمی کولتووریــی نەتەوەکانــی تــرەوە. لــەوێ کوردبــوون ئــەو پێناســە بچووکــەی پێــدراوە 

فەرهەنگــی نەتــەوە ســەردارەکان دەستنیشــانیان کــردووە.  
بەبــڕوای مــن تــا کوردبــوون پێناســەیەکی هاوچەرخانــەی بــۆ نەکرێتــەوە، ئــەم ســەندرۆمە تادێــت لەگــەڵ مرۆڤــی کــورددا 
ــە رێکۆنایسانســێکی  ــورد پێویســتی ب ــەردەکات. ک ــە ب ــر ل ــەردەوام بەرگــی جوانت ــەوە دەبینێــت و ب ــە خۆی ــر گەشــە ب زیات
ــن. ئێمــە  ــەدا بگەڕێیــن و هەوڵــی چارەســەرکردنی بدەی ــەم درمــە ئەنترۆپۆلۆژیی ــە دووی ئ ــدا ب ــی، لەوێ ــە خۆیەت تایبــەت ب
کەمتریــن جــار خۆمــان و مێــژووی خۆمــان خوێندووەتــەوە، بــۆ ئەوەنــا لــە نــاو داســتانە ئەفســوونگەراکانی دیرۆکــی خۆمانــدا 
ــر پێویســتمان  ــر زۆرت ــە هــەر نەتەوەیەکــی ت ــن. ئێمــەی کــورد ل ــە ئاینــدە بکەی ــەوەی پێشــوازیی ل ــۆ ئ ون بیــن، بەڵکــو ب
بــە خۆناســاندنەوە هەیــە لــەم جیهانــە پــڕ بــەزم و رەزم و هــەرا و هوریایــەدا کــە دیــار نییــە چــی بەســەر دێــت، بــۆ ئــەم 
کارە ئایدۆلۆژیایەکمــان پێویســتە لەســەر بناغــەی کوردبــوون نەشــونما بــکات و لــە رۆحــی کــوردەوە هەڵقوڵێــت، ئاخــر ئــەو 
چەمکــەی پێــی دەوترێــت »کوردایەتــی« بــە خــۆی و حکایەتەکانییــەوە ئــاوا بــووە و قاڵبێکــی کالســیکییە کــە ناتوانێــت 
ــە فیلمــی »جۆکــەر«دا ســیما  ــە بێســەوبەرەی ئەمــڕۆوە وەک ل ــەو جیهان ــەم دۆخــە بێــت و پــێ بنێتــە ئ وەاڵمــدەرەوەی ئ

ناماقــووڵ و بێهودەکانــی خراوەتــە روو. 

دووبارە پێناسەکردنەوەی کوردبوون
ــە  ــدا »چیرۆکــی شارســتانێتی«دا بۆمــان روون دەکاتــەوە، شارســتانێتییەکان ب ــە کتێبــە هــەرە بەنامێکەی ویــڵ دیورانــت ل
ــژ  ــی درێ ــا وەک مێنتەلێنت ــۆڕن، ئەگەرن ــەن دەگ ــی و زەم ــادۆن شــوێن و جوگراف ــو بەشــێوەی دۆن ــرن، بەڵک ــی نام تەواوەت
ــی  ــە بەرگری ــا ل ــە جی ــان ب ــی مانەوەم ــە هۆکارەکان ــک ل ــش یەکێ ــش. ئێمــەی کوردی ــۆ ئایندەیەکــی زۆر دوورتری ــەوە ب دەبن
چەکدارانــە، بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە میراتگــری شارســتانێتییەکی گــەورە و گــران بوویــن. کوردســتان ســەرزەمین و النکــەی 
ــژوو.  ــاو مێ ــەوە ن ــەوە بچێت ــەو رێگەی ــدا ل ــە هەنووکەش ــت ل ــە دەکرێ ــژوودا، ک ــە مێ ــووە ل ــەزن ب ــتانێتی م ــن شارس چەندی
ــراوە کوردســتان،  ــر ناون ــاوە و درەنگت ــوردی لەســەر ژی ــە رابردوویەکــی ئێجــگار دوورەوە ک ــەی ل ــدە جوگرافیی ــەم مەڵبەن ئ
یەکێــک لــە گرنگتریــن النکەکانــی شۆڕشــی کشــتوکاڵی و دۆزینــەوەی نووســین و داهێنانــی حیکمــەت و خوڵقاندنــی شــێوە 
ســەرەتاییەکانی یاســاگەلێکی زۆر و زەوەنــد بــووە. ئــەم بنەمایانــە الی زۆرێــک لــە نەتەوەکانــی تــر نیــن، مێــژووی تــورک 
وەک چەنــد هۆزێکــی دڕنــدەی ئەودیــوی قەفقــاس و مەنگۆلســتان دەســت پێــدەکات، مافیــان بەســەر دیرۆکــی میزوپۆتامیــاوە 
نییــە، کــە لــە رابــردوودا تەنیــا لــە واڵتــی نێــوان دوو زێ و کەناراوەکانــی نیــل »میســری کــۆن« ســەرەتاکانی شارســتانێتی 
دەســتی پێکــردووە، هەرچــی عەرەبیشــە وەک چەنــد هۆزێکــی ناکۆکــی غەزاوەتچــی لــە کەشــوهەوایەکی گــەرم لــە نەجــد و 
حیجــازدا ســەرقاڵی غــەزاوەت بــوون و هیــچ رۆڵ و نەخشــێکیان لەنێــو جیهــان و شارســتانییە دێرینەکانــدا نەبــووە، بگــرە 

هەمیشــە لــە دەرەوەی مێــژوو بــوون تــا هاتنــی ئیســالم.  
ــان، ترادیســیۆن، کەڵچــەری رەســەن  ــژوو، زم ــۆ مێ ــەوە ب ــە گەڕان ــەو کەلەپــوورە شارســتانییە و ب کــورد دەبێــت لەســەر ئ
ــاو ویژدانــی کــوردەواری خــۆی، ئایدیایەکــی نــوێ بــە فۆرمێکــی هاوچەرخانــە دروســت بــکات، هــەم وەک  و هەڵقــوواڵوی ن
تێرمــی ســەرەکی بیرکردنــەوە و بەڕێوەبردنــی کۆمەڵگــە، هــەم وەک مۆدیلێکــی نــوێ کــە دەکرێــت فراوانتــر بکرێــت تــا ئاســتی 
ئــەوەی ببێتــە مۆدیلێکــی گلۆبــال!. بــۆ نــا، مەگــەر ئــەو دیموکراســییەت لــە دەوڵــەت شــاری ئەســیناوە دانەکــەوت لــە شــێوە 
پریمتیڤەکەیــدا؟ هــەر ئــەم مودیلــە نەبــوو پــەرەی پێــدرا و کرایــە سیســتمێکی ئایدیــال و جیهانــی؟. مێــژووی کــورد تەنیــا 
ئــەو دیــوە ناشــرینە نییــە و بریتــی نییــە لــە ناکۆکــی و شــەڕی یەکتــر، بەڵکــو کــورد خاوەنــی پاشــخانێکی زۆر دەوڵەمەنــدی 
ــە کوردســتان  ــە ل ــا نووک ــەوە ت ــە دێرین ــەی ل ــی و نەتەوەیی ــە ئاین ــەو پلورالیزم ــە، ئ ــەوە ژیان ــس و پێک ــووری تۆلێران کولت
ــەم رەهەنــدەوە  ــە دیموکراســی پێشــکەوتووتری لەســەر بینــا بکرێــت. زۆر رووی تــر ل هەبــووە، بایــی ئەوەیــە مۆدیلێکــی ل
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دەکرێــت ورد بکرێنــەوە بــۆ کڵێشەســازیی ئایدیایەکــی نــوێ. 

ــاوی  ــە ن ــەو چەمکەی ــی ئ ــتم تێپەڕاندن ــت مەبەس ــا، کتوم ــە ئایدۆلۆژی ــۆی بکرێت ــوون خ ــت کوردب ــم دەبێ ــک دەڵێ ــن کاتێ م
»کوردایەتی«یــە، لــە هەمــان کاتــدا پڕۆژەیەکــی گەورەتــرە لــە ناســیۆنالیزمی بــاو، بەڵکــو جیــا لــە بەرگریکــردن و 
پاراســتنی شوناســێک کــە مرۆڤبوونــی ئــەو گروپــە دەستنیشــان دەکات لــە هــەزاران ســاڵەوە نــاوی کــوردە، هــاوکات وەک 
ــۆ پاراســتنی  ــە هەوڵێکــە ب ــا کوردیی ــەم ئایدۆلۆژی ــووە، ئ ــە خــۆ گرت ــە رەنگێکــی ل ــر ل کــەوای شــانۆ ژاپۆنییەکــە کــە زیات
ئــەم رەنگاڵەییــەی دنیــا، دواجاریــش پڕۆژەیەکــی کراوەیــە بــۆ ئــەو جیهانــەی ئێســتاکە لەوپــەڕی پووچگەراییدایــە لــە رووی 
ــەرەو  ــوون ب ــەکردنەوەی کوردب ــەم پێناس ــەوە ئ ــەوە دەکەم ــەر ئ ــی لەس ــارە پێداگری ــن دووب ــییەوە. م ــی و سیاس ئایدۆلۆژی
ــری  ــاوی »بی ــە ن ــدا ب ــە کتێبەکەی ــە فۆرمێکــی ســادەتر ل ــەز« ب ــال نەب ــە »جەم ــەو روانگەیەی پێشــبردن و گەشــەپێدانی ئ
ــەم  ــە بیــری ناســیۆنالیزمی رۆژئاواییــە« فۆرمۆڵــەی کــردووە. ئ ــە بیــری قەومیەتــی رۆژهەاڵتــی و ن ــی، ن ــی کوردی نەتەوەی
ناوەڕۆکــە بەهــای خــۆی هەیــە، کاتــی ئــەوە هاتــووە کــورد لــە دەرەوەی ئایدۆلۆژیــا هاوردەکــراوەکان، بیرێــک لــە حاڵــی خــۆی 
بکاتــەوە، نموونەیــەک گەاڵڵــە بــکات لــە رۆحــی مێژوویــی خۆیــەوە هەڵقواڵبێــت، دەکرێــت ئایندەمــان لەنێــو بەهاکانــی 
رابــردوودا بینــا بکەیــن. لــە مێــژووی ســوێددا، بیریــاری بەنامــێ »هانــس الرشــۆن« بــە گەڕانــەوە بــۆ ژیــاری گریکــی و 
ســوودوەرگرتن لــە بیــری نەتەوەیــی ســەدەی هــەژدە و نــۆزدە، لــەو چرکەســاتەی گێتــی لــە کــورەی جەنگــی یەکەمــی 
جیهانیــدا هەڵدەقرچــا، توانــی ناســنامەی نەتەوەیــی ســوێدییەکان بــە فۆرمێکــی بــااڵ کــە گوزارشــت بێــت لــە کولتــوور 

و رۆحــی ســوێدیی دابڕێژێتــەوە.  
ــای ئــەوە نییــە مشــکی و جەمەدانــی بخەینــە ســەری  ــە مان ــردوو دەکەیــن، ب ــۆ راب ــەوە ب ــە گەڕان کاتێکیــش بــاس ل
ئێســتا، بەڵکــو مەبەســت لــە پەرەپێدانــی ئــەو بەهایانــە لــە مێــژووی ئێمــەوە هەڵقــواڵون، گەڕانەوەشــە بــۆ هەندێــک 
بەهــای رەســەن بەهــۆی داگیرکاریــی و غــەزوی کولتوورییــەوە لــە دەســتمان دابــوون. وا بیــر دەکەمــەوە کەرەســتەکانی 
دروســتکردنی بیرێکــی کوردیــی هێنــدە زۆر و بوارێکــی فراوانــن تەنیــا لــە تیۆریســیۆنێکی کەمــە تیۆریزەیــان بــکات 
ــەوەری  ــزم دوو ت ــە و فێمینی ــەدا ژینگ ــەم پێڤاژۆی ــەت ل ــت، بەتایب ــەڵ رۆحــی ســەردەمەکە بگونجێ بەشــێوەیەک لەگ
ســەرەکین، هیــچ بیرێــک کــە چــاوی لــە ئاینــدە بڕیبێــت، ناتوانێــت بازیــان بەســەردا بــدات. کولتــووری ژینگەپەروەریــی 
لــە نێــوان کوردەواریــدا تــا دوو ســێ دەیــە پێــش ئێســتا کولتوورێکــی زۆر بەهێــزی کۆمەاڵیەتــی ئێمە بــووە، لە هەندێک 
ناوچــە تێکــەڵ بــە بیــروڕای ئاینــی و تەریقەتیــش بــووە، هەرچــی بەرگریکردنــە لــە مێینەیــە، دیســانەوە کێشــەیەکی 
وامــان نییــە ئەگــەر بگەڕێینــەوە بــۆ کولتــووری رەســەنی خۆمــان!. رەنگــە ئــەم قســەیەم بێمانــا بێتــە بەرچــاو لــە 
ــە  ــەم و هەمیش ــەوە ناک ــی ل ــش نکۆڵ ــت! منی ــتی دەکوژرێ ــاوی نامووسپەرس ــە پاس ــورد ب ــی ک ــە ژن ــدا رۆژان کاتێک
پرۆتســتۆی ئــەو دیــاردە ناڕەســەنەم کــردووە، بــەاڵم لــە مێــژووی رەســەنی کوردەواریــدا ژن نــەک هــەر نــە کــوژراوە، 
بەڵکــو مافــی یەکســانی هەبــوو لــە بەرامبــەر پیــاودا. ئەگــەر چاوێــک بــە مێژوویەکــی نزیکیشــدا بخشــێنینەوە، بــە 
خوێندنــەوەی گەشــتنامەی گەشــتیاران و یاداشــتی ئــەو مســیۆنێرانەی رێیــان کەوتووەتــە کوردســتان، تۆمارەکانیــان 
تەژیەتــی لــە شــکۆمەندیی ژنــی کــورد چ لــە رووی ئازادییــە کۆمەاڵیەتییــەکان چ لــە رووی بەرهەمهێنانــی ئابوورییــەوە.  
ــییدا وەک  ــواری دیموکراس ــە ب ــی ل ــگاوە وردەکان ــکەوتن و هەن ــت پێش ــورد ناتوانێ ــر ک ــەوە چیت ــە رووی سیاسیش ل
ــە  ــو لیبرالیســتی ل ــووری نی ــەوەی کولت ــان رەنگدان ــدات ی ــا ب ــانی دنی ــەرکەوتوو نیش ــی س ــەی حوکمڕانێتییەک نموون
بــواری سیاســیی و کۆمەاڵیەتیــدا بکاتــە مایــەی ســەرنج ڕاکێشــانی دنیــا و شــانازییکردن پێــوەی. چوونکــە حکایەتــی 
ــر  ــی حــازردا بی ــە حاڵ ــەوان ل ــووە و ئ ــێ هات ــی پ ــش کۆتای ــۆ خــودی خۆرئاواییەکانی ــزم ب دیموکراســی و نیولیبرالی
لــە پارادایمێکــی نوێــی دەوڵەتداریــی و مۆدێلێکــی ســەرکەوتووتری بەڕێوەبردنــی کۆمەڵگــە دەکەنــەوە، ئەمــەش بــە 
ــەت ئەمەریکییــەکان وەک واڵتــی  ــە رۆژئاواییــەکان، تەنان ــە دەوڵەت ــی هــەر کام ل ــۆ کەلەپــووری نەتەوەی ــەوە ب گەڕان
هەمــوو کــەس و پەنابــەران بیــر لــەوە دەکاتــەوە لەســەر بناغــەی رەگــەزی ئەنگلــۆ سەکســۆنی خــۆی وەک نەتــەوە 
ــە  ــرە ل ــێ، بگ ــووە ســەر پ ــا ڤیرۆسیشــەوە کەوتب ــش شــااڵوی کۆرۆن ــە پێ ــە ل ــەم رەوت ــەت ئ ــکات، تەنان پێناســە ب
ــەم  ــە دروشــمی »یەک ــەت کاتێــک ترامــپ ب ــکادا دەســتی پێکــردووە، بەتایب ــی ســاڵی 2016ی ئەمەری هەڵبژاردنەکان
ئەمەریــکا«ی بــەرز کــردەوە، بــە کــردەوەش لــە چــوار ســاڵی رابــردوودا نیشــانیدا هەمــوو سیســتمی گلۆبــال تەنیــا 
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ــکا.  ــی ئەمەری ــۆ خزمەتــی گەل میکانیزمێکــە ب

لــەوە زیاتــر لــە ئاســتی جیهانیــدا و لــە دڵــی ئــەو ژیــارە خۆرئاواییــەی رۆشــنبیرانی کوردیــان بــە کۆســمۆپۆلۆتیزم 
مەســت کــردووە، شــەپۆلێکی تیژتێپــەڕی گەڕانــەوە بــۆ راســتڕەویی نەتەوەیــی و راســیزم دەســتی پێکــردووە و رۆژ 
ــە بەرزبوونەوەدایــە. هــەر لــە پرۆســەی ناونانــی کۆڤیــد  بــە رۆژ کێرڤــی ئــەم بــزاوت و هێــزە تونــدە راســتڕەوانە ل
نــۆزدەوە بــە »ڤیرۆســە چینییەکــە« کــە زۆرتریــن جــار لــە زاری دۆناڵــد ترامپــەوە جەختــی لێــوە دەکرێتــەوە، ئــەم 
ــتانەی  ــی راسیس ــەوەی رقێک ــەش زیندووکردن ــن، ئەم ــت پێدەکەی ــتییە هەس ــیزم و نەتەوەپەرس ــەوەی راس زەقبوون
ــی  ــش چین ــەت »هیگل«ی ــەوە، تەنان ــی دەکات ــی روون ــەری ئەڵمان ــنایدەر«ی نووس ــا ش ــە وەک »لی ــک دێرین گەلێ
ــە  ــتی ب ــیزم و نەژادپەرس ــن راس ــک هەب ــە خەڵکانێ ــان. رەنگ ــژووی جیه ــە دەرەوەی مێ ــی ل ــک دەزان ــە دەوڵەتێ ب
دەرکەوتەیەکــی تــازەی ســەردەمی مودێرنــە بزانــن، بــەاڵم وەک »جــۆرج تەرابیشــی« لــە یەکێــک لــە وتارەکانیــدا 
روونــی دەکاتــەوە »ئــەوە مودێرنێتەیــە نــاو لــە راســیزم دەنێــت، ئەگەرنــا راســیزم وەک دیــاردە بەرهەمــی مودێرنێتــە 
نییــە«. ئــەو نموونــەی گریکییــە دێرینــەکان دەخاتــە بەرچــاو، کــە تێکــڕای گــەالن و شارســتانێتییەکانی تریــان بــە 

بەربــەری لــە قەڵــەم دەدا. 
ئــەم شــەپۆلە نوێیــەی راســیزم وەک ئــەوەی لــە ئەوروپــای خۆرئــاوا بەڕێوەیــە، نــەک گەڕانــەوە بــۆ رەســەنایەتی نەتەوەیــی 
لــە هەگبــەی خۆیــدا هەڵگرتــووە، بەڵکــو لەســەر ســڕینەوەی ئەویتــر شوناســی خــۆی دادەڕێژێتــەوە. شــتێکی ســەیر نییــە 
ئــەو راسیســتەی پەنابــەران خەڵتانــی خوێــن دەکات، نرخــی ســەگەکەی لەســەرو ژیانــی هــەزاران بیانییــەوە ببینێــت، یــان 
ــەرەی ســەگ و پشــیلەی خۆشدەویســت چــی  ــەو هیتل ــەر ئ ــۆ پشــیلەکەی، مەگ ــت ب ــێ ســنووری هەبێ ــە ســۆزێکی ب رەنگ
بەســەر مرۆڤایەتیــدا نەهێنــا؟ ئەمــە پاکانەکــردن نییــە بــۆ تاکــی راسیســت بەقــەدەر ئــەوەی دەرخســتنی ئــەو رۆشــنبیرییە 
مەترســیدارەیە لەمۆتیڤــی کارەکتــەری راسیســتدا وەســتاوە. ترامــپ رمەکــە لــەوە دوورتریــش دەهاوێژێــت و لــە ســەرەتای 
دەســتبەکاربوونییەوە تــا نهــۆ بــەردەوام دووپاتــی دەکاتــەوە سیســتمی لیبرالیســتی ســاڵی 1945 هیــچ کات بــە کەڵکی ئێســتا 
ئەمەریــکا نایــەت. ئــەم فاکتــەرەش وەهــای لــە بیریــاری بەنامێــی ئەمەریکیــی »یــۆرام هــازۆن« کــرد کتێبــە بەهادارەکــەی 
بــە نــاوی »بەهــا بااڵکانــی ناشــنالیزم« بنووســێت، وەک خۆیشــی وتوویەتــی »ئەگــەر ترامــپ نەگەڕایەتــەوە بــۆ ناشــنالیزم 

ئــەم کتێبــەم نەدەنووســی«. 
پوختــەی مەبەســت ئەوەیــە تێکــڕای دەوڵەتانــی یەکێتــی ئەوروپــا و خۆرئــاوا، لەســەرو هەموویانــەوە ویالیەتــە یەکگرتووەکانی 
ئەمەریــکا، لــە هەوڵــی گەڕانــەوەدان بــۆ دەوڵەتــی نەتەوەیــی، بــۆ رۆحــی نەتەوەگەرایــی، کەچــی ئــەوەی ســەیرە رۆشــنبیری 
ئێمەیــە هێشــتاش کاوێــژی ئــەو موفــرەدات و تێگەیشــتنانە دەکات، دنیــا ماڵئاوایــی لێکــردووە. نامەوێــت دوور بکەومــەوە 
لــە کرۆکــی مەخســەد، دەخــوازم ئــەوەش زیــاد بکــەم بــۆ ســەر قســەکانم، بەهــا بااڵکانــی مرۆڤایەتــی بــۆ هــەر نەتەوەیــەک، 
ئــەو بەهــا نەتەوەییانــەن لــە رۆحــی ئــەو نەتەوەیــەوە هاتــوون، بەهــا لیبرالییــەکان چیتــر نرخێکیــان نەمــاوە، لــەم ســۆنگەوە 
دەبێــت هــەر گەلێــک بــە گەڕانــەوە بــۆ بەهــا بــااڵ نەتەوەییــەکان، هەوڵبــدات ئیــدارەی خــۆی بــکات و مۆدیلێکــی تایبــەت 
ــەوەی باشــترین شــێوازی  ــەوەکان دەکات لەســەر دۆزین ــی پێشــبڕکێی نەت ــەش گرەنت ــکات. ئەم ــداری دروســت ب ــە حوکم ب
حوکمڕانــی و بەڕێوەبــردن، تەنانــەت ئەمــە پێشــمەرجێکی هــەرە گرنگــە کــە هــەر کــەس بــە جیــا و هــەر نەتەوەیــەک بــە 
گەڕانــەوە بــۆ خــۆی مۆدیلێــک لــە ئایدۆلۆژیــا بــۆ پــەروەردەی کۆمەڵگەکــەی و بەڕێوەبــردن و سیســتمی حوکمڕانــی بەرهــەم 
ــە  ــە داســتانیان ل ــکات ک ــاوەکان ب ــا ب ــی ئایدۆلۆژی ــەک فۆتۆکۆپ ــت، ن ــری نیشــتمانیی خــۆی بێ ــەوەی بی ــت، رەنگدان بهێنێ
ــی  ــم، خەون ــن وەه ــی »گەورەتری ــە کتێب ــدی ئەمەریکــی ل ــڕۆدا بەســەرچووە. وەک »جــۆن شــامێر«ی بیرمەن رۆژگاری ئەم
لیبرالــی و واقیعــی نێودەوڵەتیــدا« تیشــکی دەخاتــە ســەر »نەتــەوە لــە هــۆز پێکدێــت و ئــەوە نەتەوەیــە تێکــڕای هــۆزەکان 

لــە خۆیــدا کــۆ دەکاتــەوە، ئیــرادەی نەتــەوە شــێوازی حوکمڕانــی هــەر نەتەوەیــەک دیــاری دەکات«.  
ــر و  ــت بی ــوون ســەرەتا دەبێ ــت، کوردب ــت، بەرەوپێشــەوە ببرێ ــزە بکرێ ــی تیۆری ــی کوردی ــری نەتەوەی ــت بی خوالســە دەبێ
ــە  ــی کۆمەڵگــە. سروشــتی فیکریــش خــۆی وای ــۆ بەڕێوەبردن ــان، ئینجــا فۆرمێــک بێــت ب ــۆ جیهانبینــی و ژی پارادایمێــک ب
نامرێــت بەڵکــو شــێوەی دەگۆڕێــت و پــەرە دەســەنێت. ئــەم بیــرە دەتوانێــت وەاڵمــدەرەوەی قۆناغەکــە بێــت چ لــە رووی 
سیاســیی چ لــە رووی کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری. هــەر هەنگاوێــک بــەدەر لــە پێناســەکردنەوەی کوردبــوون لــە فۆرمــی 
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مۆدێلێکــی ئایدۆلۆژییــدا، هەمــوو بنیاتنانێــک لــە هــەر بوارێکــدا رۆنانێکــە لەســەر وەهــم و خەیاڵپاڵویــی. دەبێــت کــورد دەســت 
لــەو نەریتــە بەربــدات هەمیشــە ئارایشــتی خــۆی کــردووە تاکــو لەالیــەن ئەویــدی ناکــوردەوە پەســەند بکرێــت، هەوڵیــداوە لــە 
خــۆی دوور بکەوێتــەوە لــە پێنــاوی ئــەوەی دانــی پێــدا بنــرێ لەالیــەن ئەویتــرەوە، تاکــو نیشــانی دنیــای بــدات کاروانەکــەی 
بــەرەو دیموکراســی کەوتووەتــە رێ، لــە کاتێکــدا بەهەمــان ئــەو دیموکراســییەتە دەچەوســێنرێتەوە. لــە خەیاڵگــەی ئێمــەی 
ــچ کات  ــووە، هی ــان هات ــە دەرەوەڕا بۆم ــا دەناســین، ل ــە ئایدۆلۆژی ــک ل ــا مۆدیلێ ــە، تەنی ــێ بەهای ــورددا فیکــر کارێکــی ب ک
بیرمــان لــە ئایدۆلۆژیایــەک نەکردووەتــەوە لەســەر بنەمــای کوردبــوون بینــای بکەیــن، نــەک هــەر بــۆ بەڕێوەبردنــی کۆمەڵگــەی 
کوردیــی بگــرە مۆدیلەکــە فراوانتــر بکرێــت بــۆ ئاســتی جیهانــی. رەنگــە ئەمــە وەک خەونێکــی ئەرخەوانــی ببینرێــت، بــەاڵم 

کــێ گووتوویەتــی ئەمــە کاری نەکردەیــە؟.   

پەیڤی بەر لە کۆتایی
ــدا  ــە کتێبێک ــدا ل ــی خۆی ــە بیرەوەرییەکان ــی جــوو، ل ــی و دەوڵەتســازیی گەل ــی ئازادی ــە رابەران ــک ل ــن، یەکێ ــم بێگ مەناحی
بەنــاوی »راپەڕیــن« دەنووســێت »ئــەم کتێبــەم بــۆ خەڵکــی ناجولەکــەش نوســیوە، بەڵکــو بــە نابەدڵیــش دەرکیــان بــەوە 
کردبێــت، یاخــۆ تــا مــاوە چاوپۆشــی لــەو راســتییە بکــەن، کــەوا لــە خوێــن و ئاگــر و فرمێســک و خۆڵەمێشــدا نموونەیەکــی 
ــەر، ئەویــش  ــی هەشــت ســەد ســاڵ لەمەوب ــە جیهان ــی نائاشــنایە ب ــەک تەواوی ــووە، نموونەی ــە دایــک ب ــی مرۆڤایەتــی ل نوێ
ــەاڵم هەڵســایەوە،  ــردووە و جارێکــی دیکــە هەڵناســێتەوە ب ــوو م ــان پێیواب ــەی جیه ــەو جولەکەی ــگاوەرە. ئ جولەکــەی جەن
ــو چــاڵ و  ــەوە نێ ــێ دابەزێت ــە ناب ــی دیک ــش جارێک ــەرگ تێگەیشــت، هەرگیزی ــان و م ــەو راســتییە ســادەیەی ژی ــە ل چونک
ــەوەی رق  ــە و بزووتن ــێ ویژدانان ــاری واقیعیشــەوە هۆلۆکۆســت و جینۆســایدی ب ــە ب لەســەر گــۆی زەوی بســڕدرێتەوە«. ل
ئەســتووری ئەنتــی سامیســتی، نــەک جیهــان بەڵکــو بەشــی زۆرینــەی جووەکانیشــی گەیانــدە ئــەو خەیاڵــەی جارێکــی دیکــە 
جــوو ناتوانێــت هەڵســتێتەوە، لــەوە زیاتریــش بــە بنیاتنانــی دەوڵەتــی ئیســرائیل دنیــا بخاتــە بــاری شــۆک و حەپەســانەوە. 
ئــەوەی جــووەکان کردیــان لەســەر بنەمــای فیکــر بــوو، ئــەو فیکــرەی لــە هەمــوو ئاســتەکاندا رەنگدانــەوەی هەبــوو، دواجــار 

جووەکانــی لــە وێســتگەی دەوڵەتێکــی بەهێــز گیرســاندەوە.
کــورد بــە هــۆی ئــەوەی خەونــی بچووکــە، بــەردەوام خوازیــاری ئەوەیــە لــە ســایەی مەکرەمــەی داگیرکەرانــدا بــڕە مافێکــی 
هەبێــت، خەیاڵــی دەســەاڵتدارێتی و ســەردارێتی نییــە، گەورەتریــن نەتــەوەی ســەر زەوییــە دەوڵەتێکیشــی نییــە. هەرچەنــد 
بیــر دەکەمــەوە، کــوردم وەک دەیناســۆر دێتــە بەرچــاو، لــە رووی قەبــارە فیزیکییــەوە خاوەنــی لەشــێکی گــەورە و زەبــەالح، 
ــۆ  ــەن ه ــەوە دەک ــۆ ئ ــاژە ب ــپۆران ئام ــە پس ــک ل ــر زۆرێ ــووک. ئاخ ــەوە بچ ــۆ بەڕێوەبردن ــی خ ــە رووی عەقڵییەت ــەاڵم ل ب
راســتەقینەکەی قڕبوونــی دەیناســۆرەکان لەســەر رووی هەســارەی زەوی، بــۆ فاکتــەری کەشــوهەوا و دەرەکــی ناگەڕێتــەوە، 
ــەوە مێشــکیان  ــتە زەبەالح ــەو جەس ــۆرەکان ب ــە دەیناس ــەوە، چوونک ــەی بیۆلۆژیی ــۆکاری پێکهات ــە ه ــتە ب ــو پەیوەس بەڵک
لــە مێشــکی مریشــکەکان بچووکتــر بــووە. هەرچەنــد نامەوێــت ئــەم چوواندنــە وەک ســوکایەتییەک بــە کــورد لێکدانــەوەی 
بــۆ بکرێــت، بــەاڵم ئــەوەی رێگــری ســەرەکییە لــەوەی کــورد بــۆ ئەبــەد لــەم دۆخــە ناهەمــوارەدا بمێنێتــەوە، هۆکارەکــەی 
ناوکییــە و بــۆ بچووکــی خــەون و مێشــکی خــۆی دەگەڕێتــەوە. ئــەو مێشــکەی هیــچ کات بــۆ بەرژەوەندیــی و ســەردارێتی 
خــۆی بەکارنەهێنــراوە. تاکــو ئــەم مێشــکە بیــر لــە دووبــارە خــۆ پێناســەکردنەوە و تیۆریزەکردنــی ئایدیایــەک نەکاتــەوە کــە 
ببێتــە هۆکارێــک بــۆ ســەردارێتی و بەهێزبوونــەوەی لــە جیهانــدا، هــەردەم مەحکومــە بــە خراپتــر لــەم رەوشــەی هەنووکــە 

تێیــدا دەژیــێ.   
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