نهتهوە ،مافی نهتهوايهتی ،بزوتنهوەی ڕزگاريخوازانهی
کورد و ئهرکی چهپی کورد!
حهسهن ماوەڕانی – ١٨٫٠٥٫٢٠١٨

مافی نهتهوايهتی ،نيشتمانپهروەری ،رزگاريخوازی نهتهوايهتی و ئهرکی چهپی کورد ،بابهتی گرينگن
که بهداخهوە له ﻻيهن حيزبه چهپه کوردستانيهکانهوە ،بايخيان پ نهدراوە .ههربۆيهش گهل ک چهپی
ويشکهڕۆ و ئهنارشيست بوار کيان بۆ ڕەخساوە و به بيانووی دژايهتی لهگهڵ بيری ناسيۆناليستی ،له
گ ژاوی خهيا يدا نوقم بن و ههرچی بهزاريان دادێ له ئاست دژبيرەکانيان بينووسن و بهکردەوە مل بۆ
داگيرکهرانی کوردستان دا بن ن وببنه پار زەری سنوورە داڕ ژراوەکانی دەسکردی کۆلۆنياليستهکان.
بهداخهوەش بهش ک له ڕووناکبيرە گهنجهکانی زۆر باش و چاﻻک کهوتوونهته داوی ئهو خهونه
خهياليانهيان و له بزوتنهوەی رزگاريخوازانهی نهتهوايهتی دابڕاون و به قسهی خۆيان دژی ناسيۆناليزمی
بهچاوتهنگن.
بهر له ههر شت ک دەب ئهوەی لهبهر چاو بگرين که بيری چهپ لهسهر بنهمای تيئورييهکانی زانستی
لهباری فهلسهفی ،ئابۆری ،کۆمهﻻيهتيهوە داڕ ژراوە .زانست له بناخهوە دژە به ويشکهڕۆيی و وەستان.
زانست پهرەگرە ورەوتی پهرەسهندنی ههيه .هيچ تيئۆرييهکی زانستی نييه که پهرەی پ نهدرێ و به
نهگۆڕی بم ن تهوە .ههر بۆيهش بناخهی بيری چهپی راستهقينه لهسهر دنيا بينيی زانستيانه داڕ ژراوە.
لهو دنيا بينييهدا ،ههر پ کهاتهيهک و ههر ڕووداو ک به ش وازی ديال کتيکی که ش وازی زانستيانهی
ل کۆ ينهوە و شيکردنهوەيه ،ل ک دەدر تهوە و له کات و ساتی تايبهت به خۆيدا ههلدەسهنگ ندرێ.
نه مارکس و ئ نگلس مارکسيست بوون و نه ل نين ،ل نيست بووە .گهر به وردی و زانستی سهرنج
بدەينه ئهو "ئيزم"انهی که بهدوای ناو کدا د ن ،به هاسانی بۆمان دەردەکهوێ که ئهو چهشنه "ئيزم"
داتاشينانه هيچ جياوازييهکيان لهگهڵ مريد و مريدايهتی و پ ڕەوی ئايينی که لهکۆنهوە به هۆی ب ئاگايی
لهناو کۆمه نی مرۆڤ دا باو بووە و ههيه  ،نييه .مارکس و ئ نگلس لهسهر بنهمای دەسکهوته
زانستيهکانی پ ش خۆيان و به پهرە پ دان به ش وازی ديالکتيکی ل کۆلينهوەی زانستی و دۆزينهوەی
کاراکت ری ديناميکيی گۆڕان و پهرەگرتن ،چوارچ وەی ديالکت کی فهلسهفی و م ژووييان داڕشت.
بهمجۆرە ههنگاو کيان نايهوە که وەک پ شاههنگی داسهپاندنی دنيابينی زانستی ناسران .ئهوان به
بهکاربردنی ئهم ش وازە توانيان شۆڕش کی زانستی له فهلسهفه ،ئابوری و م ژووناسی و کۆمه ناسيدا
بهرپا کهن.
لهم روويهوە دەکرێ ب ين دەسپ کهری بهکار بردنی ئهم دنيابينيه له ههموو بوارەکانی کۆمه يهتی و
سياسی و ئابوريدا بوون .يهک لهو بوارانهش رەوتی پهرەگرتنی کۆمه يهتی جيهان بوو .ئهوان به
ل کۆ ينهوە لهسهر ڕەوتی پهيدايی و پ شکهوتنی کۆمه نی مرۆڤ ،فۆرماسيۆنهکانی کۆمه يهتی
ئابورييان شيکردەوە که له کۆمه گای مرۆڤدا به گشتی زاڵ ببوون و ههرکام لهسهردەم کدا ڕەواجيان
ههبوو ههتا سهردەمی سهرمايهداری .لهسهر بناخهی ت کڕای ل کۆ ينهوەکانيان ،پ ش بينی داهاتن و
زا بوونی فۆرماسيۆن کی نو يان کرد لهسهر بنچينهی داسهپاندنی دادپهروەری کۆمه يهتی ،واته
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سيست می سۆسياليستی .سيستم ک که ههتا ئ ستا به کردەوە پ کنههاتووە و ههر ڕاڤه لهسهر
تايبهتمهندييهکانيان دەکرێ و ئهم باس و ل کۆ ينهوەش له سهر بناخهی چۆن تی دابينکردنی دادپهروەری
کۆمه يهتی ههر در ژەی ههيه.
به پ ی ل کدانهوەی ديالکتيکی – م ژوويی ههر کام لهو فرماسيۆنانه تايبهتمهندی خۆيان ههبووە و
لهسهردەمی خو اندا به پ ی دەرەتان گهشهيان سهندووە و زاڵ بوون .ت داچوونی فرماسيۆن ک و
ههنگاونانهوە بهرەو فرماسيۆن کی نوێ ،پ وەندی به ناکارايی و وەستانی سيست می زاڵ بهسهر
فۆرماسيۆنهکهدا ههبووە.
کۆيلهداری بهسهر ژيانی رەوەيی و خ هکيدا سهرکهوت ،دەرەبهگايهتی کۆتايی به کۆيلهداری ه نا و
سهرمايهداريش بزماری تابوتی دەرەبهگايهتيی داکوتا .ئهو ڕەوتهش له سهرتاسهری جيهاندا به يهکچهشن
و له يهک کاتدا پ ک نههات .تهنانهت له زۆر شو ندا پاشماوەی ژيانی ڕەوەيی خ ﻼيهتی و کۆيلهداری و
دەرەبهگايهتی ه شتاش دەبينرێ .ئهوەش به تايبهت له ئاسيا بۆ زۆريک له زانايان ببوو به گر پووچکهيهک
که تهنانهت مارکسيش که له گهڵ ئينگلس پ شرەوانی داڕشتنی بيری زانستی بوون ،نهيان توانی
لهوسهردەمدا به دروستی رەوتی پهرەسهندنی کۆمه يهتی ئاسيا ل کدەنهوە و ههر بۆيهش ناويان نا
ش وازی ديکتاتۆريی ئاسيايی .لهکات کدا ئ ستا پاش پتر له دوو سهدە پاش سهردەمی مارکس ،زانسته
کۆمه يهتيهکان ئهوەندەيان پهرەگرتووە که ئهو گر پووچکهيه بکر تهوە و به ش وازی دروست شی
بکر تهوە.
تيوريزەکردنی نهتهوە و خهباتی ڕزگاريخوازانهی نهتهوايهتی و ماف و پ ناسهی نهتهوەييش ،سهرەڕای
ههبوون و لهگۆڕيدا بوونيان لهسهردەمهکانی ههرەکۆنی م ژووييهوە ،به هۆی ئهم دەسکهوته زانستيانهی
مارکس و ئينگ س ،پهرەی سهند و گهل ک زانای کۆمه ناسی و سياسهت و م ژوو ،لهسهر ڕوونکردنهوە
و شيکردنهوەی ئهو دەستهواژانه دەستيان به کار کرد .لهسهرتاسهری نووسراوەکانی بهج ماوی ئهو
پ شاههنگ و وەستايانهی دنيابينی زانستيدا ،پ داگری لهسهر بهفهرمی ناساندن و ڕەوايی مافی سهربهخۆيی
نهتهوەکان له حاشا نههاتوويه .تهنانهت نووسراوەکانيان لهسهر مهسهلهی ئيرلهند و پۆ ۆنيا به ڕاشکاوی
بهرپهرچی ههموو بۆچوونه ئهنارشيستی و کۆسمۆپۆليتيکيانهی بهش ک له چهپی ئهو سهردەم دەداتهوە
که به داخهوە پاش ت پهڕ بوونی دوو سهدە خهريکه له ناو کورددا سهرهه دەداتهوە .لهسهر بنهمای
بۆچوونی زانستی مارکس و ئ نگلس ،ل نين مافی نهتهوەکان له دياريکردنی چارەنووسی خوياندا
دەنووس  .بهداخهوە حيزبهکهی خۆشی بهو نووسراوە بايخی تايبهت به خۆی نادا و ئا وگۆڕەکانی ستالينی
بهسهر د ن که پاش نيو سهدە دەتهق تهوە.
بهو هۆيه و بۆ پهرپهڕچدانهوەی خۆت خزاندنی ئهو چهشنه بۆچوونانه له ناو ريزەکانی چهپی کورددا،
که لهزۆر م ديای کورديدا و لهﻻيهن بهش ک له حيزبه چهپهکانی کورددا بانگهشهی بۆ دەکرێ ،پ ويسته
دەستهواژەکانی نهتهوە ،مافی نهتهوايهتی ،بزووتنهوەی رزگاريخوازانهی نهتهوايهتی و ..هتد ،بهتايبهت
له پ وەندی لهگهڵ بزووتنهوەی رزگاريخوازانهی نهتهوايهتی کورددا ،شی بکر نهوە .ئهو کارە پ ويسته
ههتا سهرل ش واويی وەک :

" ظهور مدرنيته و بعدها فروپاشی امپراتورى عثمانى نه تنها كوردها بلكه ساير ملل منطقه را به تب
استقﻼلطلبى دچار كرد و اين ويروس باعث دامنزدن به رقابتهايى ميان ملل منطقه شد كه تا امروز هم
خونبار و خشن ادامه حيات میدهد ) .کاروان محمدی ("
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ڕيگای پ نهدرێ.
وەڕگ ڕانهکهی بهکوردی:

" پهيدايی مۆد رنيته و پاشان فهوتانی ئيمپ راتوری عوسمانی ،نهک تهنيا کورد ،به کوو نهتهوەکانی
تری ناوچهی تووشی تای سهربهخۆييخوازی کرد و ئهو وايرۆسه )!!!( بوو به هۆی رکهبهرەکايهتيهکان
له ن وان نهتهوەکانی ناوچه که ههتا ئهورۆش به ش وازی خويناوی و دڕندانه بهردەوامه" )کاروان
محمدی(
گهر به وردی سهرنجی ئهو بۆچوونه بدەين ،دەکارێ ئهم چهند خا هی ل دەسکهوێ:
مۆديرنيته کارت کهری نهرينی ههبووە.
ت کشکانی ئيمپ راتوری عوسمانی کارت کهری نهر نی ههبووە.
ئهم دوو کارت کهرييه نهرينيانه بوونه هۆی دوژمنايهتی و خو نڕشتن له ن وان نهتهوەکانی ناوچهدا.
سهربهخۆيخوازی وايروسه!!!
بهداخهوە ئهو چهشنه نووسينانه لهﻻيهن کهسان کيش ب و دەکر تهوە که بهش کی بهرچاوی ژيانيان بۆ
گهيشتنی کۆمه گا به مافهکانی رەوايان تهرخان کردووە .ئهوەش پ شاندەری ڕادەی نائاگاييان له دنيا
بينی زانستيه و چاونووقاندنيان له رووی ههست و خۆشهويستيه بۆ ئهو ﻻيهنانهی که به هۆی بهرژەوەندی
سياسی رۆژی حيزبايهتی ،بانگهشه بۆ ئهو هه هکارييانه دەکهن .بهرپهرچدانهوەی ئهم چهشنه بانگهشانه
ئهرک که که چهپی کورد ناب خۆی ل ﻻدا.

نهتهوە) ،Nation ،ملت(
له سا ی  ١٤٠٠زايينيهوە ،زاناکانی ئا مانی ئهو ووشهيان له Natioی ﻻتينی وەرگرت و له جيهاندا
ئ ستا بهفهرمی بۆ ههموو جيهان ناسراوە .ناسيۆ له ﻻتايندا مانای لهدايکبوون دەدا و له سهردەمی نووسهر
د رينهکانی وەک تاکيتۆس دا ،به مانای ڕەچهلک و نهسهب بهکار هاتووە(١) .
لهسهر واتای نهتهوە گهل ک له زانايانی کۆمه ناسی واتای تايبهت به خۆيان گه ه کردوە .ههند ک
بنهمای ئ تنيک و هاوزمانبوون و کولتوری هاوبهش و و تی تايبهت به خۆيانيان وەک تايبهتمهنديی
سهرەکی داناوە که له نووسراوەکانی پ ڕەوەانی دنيا بينی زانستيدا ئاماژەيان پ کراوە ،وەک ل نين ،جان
استوارت ميل.
ههند ک وەک ستالين دەستيان لهو تايبهتمهنديانه وەرداوە و ئابوری هاوبهشيان ل زياد کردوە(٢).
کهسانی وەک فريدريش ليست واتای تهواو ئابوريان بۆ نهتهوە دارژتوە و نهتهوەيان وەک کۆمه کی
ئابوری له چوار چ وەی گهڕانی دراو و بازاردا ل کداوەتهوە(٣).
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له پوختهی ت کرای ل کدانهوەکانڕا ،نهتهوە ،له ئاستی جيهانيدا به دوو چهشنی زانستی و سياسی
ل کدراوەتهوە .لهباری زانستيهوە ،ههم پ ڕەوانی چهپی ڕاستهقينه ،ههم زانايانی کۆمه ناسی لهسهر واتای
زانستيی نهتهوە هاودەنگن .به پ ی ئهم واتايه :
"نهتهوە" کۆمه کی ئيتنيکيه لهسهر خاکی خۆيانن و خاوەنی زمان وم ژوو و کولتور و داب و
نهريتی هاوبهشن.
ئهو واتايه به واتای قوتابخانهی فيکری ئالمان ناسراوە .سهرچاوەکهشی ل کۆ هروان و زانايانی
پ ڕەوی بيری زانستی وەک مارکس ،ئ نگلس ،ل نين و جان استوارت بوون.
له پاش شۆڕشی فهرانسه ،ل کدانهوەيهکی سياسی له واتای نهتهوە به پ ڕەوی له ياسای بنهڕەتيی فهرانسه
هاته ئاڕاوە .به پ ی ئهم واتايه:
شاروەندەکانی و ت بهب لهبهرچاو گرتنی ئ تنيکی ،زمانی ،م ژوويی و کولتوری نهتهوە پ ک د نن.
ئهم واتايهش به ناوی واتای دەو هتيی فهرانسهوی ناسراوە و يهکهم زانای فهرانسوی که ههو ی
تيوريزەکردنيدا  Renand Ernstزانای ئيدەئاليست بوو که له سا ی ١٩٨٢دا لهوتاری خۆی له
زانکۆی سۆربۆن له ژ ر سهرد ری نهتهوە چييه ،گه هی کرد(٤) .
دەستهواژەی دەو هت  -نهتهوە )دەو هت نهتهوە لهگهڵ دەو هتی نيشتمانی يهک نهتهوە جياوازيی زۆری
ههيه( لهسهر بنهمای تاريفی فهرانسهوی نهتهوە هاتۆته گۆڕ و دەو هتی فهرانسه يهکهم و نهی دەو هت-
نهتهوە بووە که له ئاستی جيهانی و لهسهر داخوازی نهتهوە جياوازەکانی فهرانسهش پ کهاتووە .له ههمان
کاتدا دەو هت -نهتهوەکانی وەک ئ ران ،تورکيه  ،ع راق ،سوريه ،پاکستان و سريﻼنکاو ...بهب
ڕەزامهندی نهتهوە جياوازەکان به هۆی پهيمانه کۆلۆنياليستيهکانهوە بهسهر گه نی ئهو و تانه
داسهپ ندراون  .تهنانهت له ئهفريقا زۆر دەو هت پهيدا بوون که به خهتک شی ئهندازيارانه له يهکتر
جياکراونهتهوە (٥) .ئهو و تانه که له پ کهوە لکانی خاکی چهند نهتهوەی جياواز پ کهاتوون ،به و تانی
موزاييکی بهناوبانگن.
له ئاستی جيهانيدا ،زانايانی کۆمه ناسی که به بنهماکانی دنيابينی زانستی پابهندن ،ت کرا واتای قوتابخانهی
ئا مانی بۆ نهتهوە دەناسن .دەو هتهکانی جيهانيش بهپ ی چۆن تی پ کهاتهکانيان و بهرژەوەنديی سياسی
خۆيان ،دەڕواننه مهسهلهکه و تاريفی دەو هتيی فهرانسهوی به ی زۆربهی دەو هتهکانی موزاييکی و
خاوەن فرە نهوتهوە ،وە ههروەها ئهو دەو هتانهی که لهسهر داگيرکردنی و تهکانی ديکه پ کهاتوون و
له ماوەی پ نج سهدەی ڕابردوودا بوونه قهوارەيهکی تازە ،پهسندە  .زۆربهی ماسم دياکان سياسهتی
دەو هتهکانيان ڕەچاو دەکهن و له نووسيندا دانيشتوانی ئهو و تانه به گشتی به ئ رانی و تورک و ع راقی
و ..هتد ناو دەبهن.
لهباری مافی نهتهوەييهوە  .،لهبهياننامهی جيهانی مافی مرۆڤدا ،به شيکردنهوەی مافهکانی مرۆڤ،
بناخهی دياريکردنی مافی چارەنووسی خۆد ههرنهتهوەيهک به دەستی خۆی داڕ ژراوە و له بهياننامهکانی
جياوازی ئهو ڕ کخراوەدا به دەيان جار بۆ ک شهکانی سهربهخۆييخوازيی نهتهوە جياوازەکان که کی
ل وەرگيراوە .له سا ی  ١٩٩٤ەوە به بۆنهی مافی دانيشوانی ئيتنيکی ههر و ت ک ،باسی دياريکردنی
مافی خه کانی خۆج يی که ژ ر دەستهی دەسه تی بيگانه بوون ،له ڕ کخراوەی نهتهوە يهکگرتوەکاندا
دەسپ کراوە و بوو به هۆی دەر بڕينی بڕيارنامهی ژمارە  ٦١/٢٩٥که له ١٣ی سيپتامبری  ٢٠٠٧دا
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پهسند کرا و بهب ﻻمجۆيی بهفهرمی مافی دياريکردنی چارەنووسی نهتهوەکان و ههم کهمهنهتهوەکان
دەناس (٦) .
به پ ی بۆچوونی زانستی ،نهتهوەی کورد نهتهوەيهکه که به ههزاران سا ه لهسهر خاکی خۆی دەژی و
سهرەڕای ه رشهکانی داگيرکهران و پ ﻼنه ئيمپيرياليستيهکان ،گهرچی بهش کی بهرچاوی نيشتمانهکهی
لهدەست داوە و فارس و تورک و عهرەبی تيدا نيشتهج کراوە ،به م چوار پارچهی رۆژهه ت و
رۆژئاوا و باکور و باشوری پاراستوە .له ميزۆپۆتاميا و ئيﻼم و ماننا و ماددا يهکهم کۆ هکهکانی
شارستان تی داکوتاوە .خاوەنی کولتور و داب و نهريتی تايبهت به خۆيهتی و زمانی کورديی به ب دەسه تی
نهک ههر پاراستوە به کوو پهرەشی پ داوە .ئهگهر ئهو ڕاستيه دژە به زانست ،ئهوا دەب ب ين ئهوە
زانستهکهيه که پای شکاوە!

مافی نهتهوايهتی
مافی نهتهوايهتی بريتيه له مافی دياريکردنی سهربهستانهی ش وازی ژيانی نهتهوەيهک له ههموو
بوارەکانی سياسی ،ئابوری و کۆمه يهتيدا .ئهوەيکه نهتهوەيهک چۆن کار و باری سياسی و کۆمه يهتی
خۆی هه دەسوڕ نی ،چۆن له سامانی نيشتمانی خۆی که ک وەردەگرێ ،به چ ش واز ک و تی خۆی
ئيدارەدەکا ،بهشهکانی سهرەکی مافی نهتهوايهتين.
مافی نهتهوايهتی لهگهڵ پهيدايی پ ناسهی نهتهوەيی و لهسهر بنچينهی مافهکانی کۆمه يهتی – ئيتنيکی
پ شوو پهرەی پ دراوە و شيکراوەتهوە .هاوکات لهگهڵ سهقامگير بوونی دنيابينی زانستی ،ل کۆ ينهوە
لهسهر ئهو مافه دەس پ کراوە .و.ئيليچ ل نين لهسهر بنهمای ل کۆ ينهوەکانی مارکس و ئ نگلس ،مافی
دياريکردنی چارە نووسی خۆی بۆ نهتهوە نووسی .ل نين له تو ی نووسينهکانی خو دا وەک مارکس
جهخت دەکا لهسهر سهربهخۆيی و دامهزراندنی دەو هت بۆ ههر نهتهوەيهک وەک تاقه ڕ گای دابينکردنی
مافی نهتهوايهتی .بهداخهوە لهپاش سهرکهوتنی شؤڕشی سۆسياليستی ئۆکتۆبر ،حيزبهکهی خۆشی به
دروستی ئهو ت زانهی ل نينی ڕەچاو نهکرد .لهبهرچاو گرتنی بهرژەوەنديی حيزبی و حکومهتی ،دەگهڵ
پ ڕەوی رەها له زانست يهکتری نهدەگرتهوە .بهتايبهت له شو ن کدا که دەسه تی تاقه حيزبی دامهزرا
بوو که خۆی له بنهڕەتدا دژ بوو به بير و باوەڕی زانستيانه.
ويلسۆن سهرۆک کۆماری ئهمريکا ) (١٩٢١ – ١٩١٣له  ١٤خا ی بهيانيهکهی خۆيدا بۆ سهقامگيرکردنی
ئاشتی و کۆتايی ه نان به شهڕی جيهانی به ڕاشکاوی پهنجهی بۆ دان نان به سهربهخۆيی نهتهوەکانی
ژ ردەستی ئيمپيراتوری عوسمانی ڕا ک شا و له دروستکردنی ر کخراوەی نهتهوەيهکگرتووەکاندا،
لهبهندی يهکهم لهسهر بنهمای بهيانيهی ويلسون به ڕاشکاوی مافی دياريکردنی چارەنووسی
ههرنهتهوەيهک بهدەستی خۆی دانی پ دانرا(٧).
له پهيمانی س ڤردا ) (١٩٢٠تهنانهت به ڕاشکاوی مافی دامهزراندنی دەو هت کی سهربهخۆ بۆ کورد
بهفهرمی ناسرا .به م به هۆی دەستڕۆيشتوويی بهريتانيا و فهرانسه ،پاش دۆزينهوەی نهوت ،ههر وەها
نهبوونی ڕ کخراوەيهکی سياسی بهه ز له کوردستاندا ،له پهيمانی لۆزان  ،١٩٢٢ئهم پهيمانه پ ش لکرا
و کوردستان به رەسمی بهسهر و ته تازە پ کهاتوەکانی ئيران و تورکيه لهسهر پاشماوەکانی
ئيمپ راتوريهکانی عوسمانلی و قهجهر و ئينگليس و فهرانسه دابهشکرا و بهداخهوە ههمديسان داسهپاندنی
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ئهو مافه بههۆی م نهدان و در ژەدان به چهوسانهوە و ڕاووڕووتکردنی نهتهوە ب دەسته تهکان لهﻻيهن
ئيمپيرياليستهکان و نۆکهرە چلکاوخۆرە دەسته تدارەکانيان تووشی بهربهست و گ رە و ک شهيهکی
زۆرهات(٨) .
ئهگهرچی لهبهر س بهری پهرەگرتنی بزووتنهوەکانی ڕزگاريخوازانه له سهدەی ڕابردوودا ،زۆربهی
نهتهوەکانی بندەست توانيان سهربهخۆيی خۆيان وەدەست ب نن ،به م کورد وەک مهزنترين نهتهوەی
ژ ردەست ماوەتهوە .سهرەرای خهباتی ب وچان ،به هۆگهلی جياواز ئهم ئاواتهی نهتهوەی کورد نههاتۆته
دی .يهک ک لهو هۆگهﻻنهش ههر بهرژەوەندی زله زەکانه و ناکارايی سياسی کورد له دان و ستانهکانی
ن ونهتهوەييدا .ههروەها ناکارايی بڕياردانی دابڕی ڕ کخراوەی نهتهوە يهکگرتووکان به بۆنهی
دەست وەردانی زله زەکانهوە که بۆ و نه دەکرێ ئاماژە بکهين به ڕەتکردنهوەی ڕيفڕاندۆمهکانی
باشوری کوردستان و کاتالۆنيا .له ههردوودا به ڕاشکاوی دەوری ئينگليس ،فهرانسه ،ئالمان .ئهمريکا
و روسيه و چين ديار بوو.
خهبات بۆ وەدەست ه نانی مافی نهتهوايهتی خهبات کی ڕەوايه و ههر نهتهوەيهک مافی خۆيهتی که بۆ
دابينکردنی سهربهخۆيی خۆی بهو ئهرکه ههست .

بزوتنهوەی ڕزگاريخوازانهی نيشتمانی نهتهوايهتی
بزوتنهوەی رزگاريخوازانهی نيشتمانی نهتهوايهتی به و بزوتنهوانه دەگوترێ که دانيشتيووەکانی و ت ک
له بهرامبهر داگيرکهر و يان داگيرکهراندا ڕ کيان دەخهن به مهبهستی ڕزگارکردنی نيشتمان و
گهلهکهيان .ديارە له م ژووی کۆنی مرۆڤ دا ههزاران نموونهی ئهوتۆ ههيه .چ له سهردەمی
ه رشهکانی ئيمپيراتورەکانی ئاشور و ماد و پارس و چيندا و چ پاش ه رشهکانی عهرەب و مهغول و
تورک ،لهزۆر و تدا سهريان هه داوە و گهر توانايان پ شکاوە ،تا نکار و داگيرکهرەکانيان ڕاوناوە و
به بۆ ماوەيهک لهئاست تا ن و کوشتاردا نهجاتيان بووە .پآش پهيدايی سيست می سهرمايهداری و
پ کهاتنی ه زەکانی کۆ ۆنياليست ،ئهو چهشنه بهرەنگاربوونهوانهش فۆرم و ناوەرۆکی تايبهت به خۆيان
پهيدا کرد .دوای شهری جيهانيی دووههم ،ئهو بزوتنهوانه گرينگی تايبهتی پهيدا دەکهن و له ماوەی دوو
دەيهی دوای کۆتايی شهری جيهانی دووههمدا سيست می کۆلۆنياليستی کۆن ههلدەتهک نن .دەيان و تی
تازە پ کد نن و تهنانهت له زۆر شو ن وەک چين ،هيند ،ويتنام و کورە ،چۆک به بهه زترين دەو هتهکانی
ئيمپيرياليستی ئهمريکا و فهرانسه و ئينگليس و ژاپۆن دادەدەن.
مهبهستی داگيرکهران لهسهرانسهری م ژوودا نهگۆڕاوە .لهسهردەمی کو لهداريدا بۆ وەدەسته نانی کو له
و ب گاری پ کردنيان بوە و لهسهردەمی دەرەبهگايهتيدا بۆ وەدەست ه نانی زەوی و زار و دەست بهسهر
بهرههمهکانی کشت و کا ی داگرتندا بووە و به ئاشکراش لهسهردەمی سهرمايهداريدا ،مهبهست تا نی
سامانه سروشتيهکان و دەسترۆيشتنه بهسهر ناوچه سترات ژيکيهکاندا.
بزوتنهوەی ڕزگاريخوازانهی نهتهوايهتی به مهبهستی رزگار کردنی نيشتمان ،دابينکردنی هه بژاردنی
ش وازی شياو لهﻻيهن دانيشتوانی و تی داگيرکراوەوە پ کدی .ئامانجهکانی ئهو بزوتنهوە پاراستنی
بهرژکهوەندييهکانی نهتهوايهتيه و بڕينهوەی دەستی تا نکهران و کۆتايی ه نانه به کوشت و کوشتاری
دز وانهی داگيرکهران که ههو ی فهوتاندنی نهتهوەی بندەست و به ديل ڕاگرتنی دەدەن.
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ههتا ئ ستا گهل ک نهتهوە بهو ش وازە فهوت ندراون و ئازيميله کراون ).تاو ندراونهتهوە( بۆ و نه
روميهکان ،ﻻزەکان ،چهرکهسهکان ،سورپ ستهکانی ئهمريکا وە ههروەها بهش ک له کورد و
ئهرمهنيهکان .بهعهربکردنی بهش ک له باشوری کوردستان وەک موسل و تهکريت ،تورک کردنی
بهش ک له باکوری کوردستان و فارس کردنی ههمهدان و ئيسفههان و بهش ک له لورستان و خوزستان
و نهی بهرچاوی ههموومانن .ههمهدان که زەمان ک ناوەندی ئيمپيراتوری ماد بوو بۆته فارس .له شهش
سهدەی ڕابردوودا زمانی تورکی ئازەری بهش کی گهورەی له ن شتمانی کورد کردۆته نهتهوەيهکی
جياواز به ن وی ئازەری .دەيان و ت بوونه و تی عهرەبی که له باری ئيتنيکهوە پ وەنديان به عهرەب
نهبووە و بهش کيان وەک ميسری قيبتی که ئهورو عهرەبن خاوەن پ شينهی مهزنی کولتوريش بوون.
به م سهرەڕای ههموو تاوانکارييهکانی داگيرکهران ،کورد له سهر ئهو بهشانهی نيشتمانی خۆی که
ئهورۆ ههيه ،ههتا ئ ستاش خۆی پاراستوە.
داگيرکهر ،مافهسهرەتاييهکانی و تی داگيرکراو پ ش لدەکا و به پ ی کولتوری خۆی دەجو تهوە.
لهم ژوودا داگيرکهرانی ئايينی و ئيمپيراتوری و کۆلۆنيا ی پ ناسهکراون و ههمووچهشن کيان له
بارودۆخی ئ ستای جيهانی پ شکهوتوودا ،وەک تاوانکاری لهقه هم دەدر ن .ديارە ئهوەش بهو مانايه نييه
که جيهانی پ شکهوتووش له بهرژەوەندييهکانی سهردەمی کۆ ۆنيا ی پاکبووب تهوە .تهنانهت فۆرمی
بهرژەوەنديخوازی بههۆی پ شکهوتنی پيشه و زانست و کۆمه گا گۆڕدراوە .لهسهردەمی ئ ستادا،
مسۆگهر کردنی بهرژەوەندی ش وازی نهرم و نيان و سياسيانهی بهخۆوە گرتووە و له زۆر شو ناندا به
بيانووی دابينکردنی مافی مرۆڤيش دەب ته ش وازی چهکداری و شهڕهه يساندن .به م ههمديسان
ناچ تهوە قالب و چوارچ وەی داگيرکهرييهکانی سهدەکانی پ شوو.
ههر وەک لهسهرەوە باسکرا ،بهداخهوە کوردستان  ،و تی ههرە گهوەرە و نهتهوەی ههرە مهزنه که به
ش وازی داگيرکهرانهی سهردەمی کۆن و به ههمان کرداری داپلۆس نهرانه و دڕندانه لهژ ر پۆستا ی
داگيرکهراندا ماوەتهوە .ههر بۆيهش بزوتنهوەی کورد له ههموو پارچهکانيدا و و ڕای ههموو کهم و
کۆڕييهکانی  ،بزوتنهوەيهکی رزگاريخوازانهی نيشتمانی نهتهوايهتيه.

ئهرکی ه زی چهپ له کوردستانی داگيرکراودا
ه زی چهپ بهو ه زە دەکوترێ که باوەڕی به يهکسانيی مرۆڤ و دادپهروەری کۆمه يهتی ههيه .بۆ
دابينکردنی ئهو مافه و ئهو دادپهروريه خهبات دەکا .چهکی ئهو ه زە دەب بير و هزری زانستی ب و
دنيا بينيهکهی زانستيانه .دنيا بينی زانستی پهرەگرە و وەستاو نييه .ههنگاو به ههنگاو لهگهڵ
دەسکهوتهکانی زانستی و ت کنيکی گهشهدەست ن  .به ت پهڕينی کات ڕوانگهی نوێ لهم دنيا بينيهدا پ کدێ
و لهناخی تييوريهکانهوە و به ل کدانهوەی ئهزموونهکان قانونه زانستيهکان دەردەکهون و ج گير دەبن.
ههر بهم هۆيهش ه زی چهپ ،ناب وەستاو ب و دەب خۆی لهگهڵ ڕەوتی دەسکهوتهکان هاوئاههنگ
بکا .ئهوەش لهبنهڕەتدا دژە به دەرو شايهتی .لهو ڕوانگهوە چهپ ناب خۆی له چوارچ وەی تيوريهکاندا
قهتيس کاتهوە ،به کو دەب قانونه زانستيهکانی ئهو تيوريانهی که به ئهزمون و کردەوە سه م ندراون
بهکار بهرێ .بهردەوام ب له گۆڕانکاريی بهپ ی بارودۆخی ڕاستهقينهی کۆمه گاکهی.
چهپی کورد ههتا ئهو کاتهی خۆی به تيوريه کانی نهسهلم ندراو ببهست تهوە ،ناتوانی دەرو شايهتی وەﻻ
بن و داه نهر ب  .يهک ک لهبهرههمهکانی دەرو شايهتی "حيزب و ڕ کخراو پهرستی" ە! حيزب و
7

ڕ کخراو له ڕوانگهی زانستيهوە دەزگايهکن بۆ خزمهت به مرۆڤ .ئهرکی ڕ کخراو ،ڕيکخستنی بواری
کاری گشتيه له پ ناو گهيشتن به ئامانجی دياريکراودا .کاری گشتی بهب لهبهرچاوگرتنی مافی تاک لهناو
کۆدا ناگونج  .ئهوە پ وەندی ن وان کۆ و تاک بهه زدەکا و تاکهکان بهمجۆرە پتر ههوڵ دەدەن که به
مهبهستی گشتی خزمهت بکهن.
ههلبژاردنی ئامانج و سترات ژی دوور و نزيک بۆ چهپی ڕاستهقينه دەب بهپ ی ل کدانهوەی زانستيانه له
کۆمه گا ب  .چهپی خهيالپهروەر ناتوان خۆی لهگهڵ ويست و توانای کۆمه گاکهی ڕ کبخا و تووشی
هه ه و هه هکاری دەب و لهئاکامدا ،گهرچی به دڵ دەيهوی خزمهت به نيشتمانهکهی بکا ،دەکهو تيه بهر
قين و ڕقی کۆمهﻻنی و تهکهی خۆی.
راستهقينهی نيشتمانی ئ مهی کورديش ئهوەيه که داگيرکراوە ،دەچهوس ندر تهوە ،دادەپلۆس ندرێ و له
چوەارﻻوە ههو ی تاواندنهوەی دەدەن .کوردستان و تی پيشهيی پ شکهوتوو و بهرههمه نهر نييه.
سهرمايهداری بهستراوە به داگيرکهران بهسهريدا زا ه و له ههمان کاتدا پاشماوەی خ يهتی و
دەرەبهگايهتی و باب مهزنی لهو دا به زەقی خۆ دەنو نی .ههروەها به هۆی داگيرکراوی نيشتمان ،ههستی
بهرزی نهتهوايهتی که له ن و خۆماندا کوردايهتيی پ دە ن ،بۆته بوار کی لهبار بۆ خهباتی
رزگاريخوازانه .ههستی نهتهوايهتی بزو نهری ت گڕای شۆڕشهکانی کورد بووە و ههيه .پهرەگرتنی ئهو
ههسته بهرەو ت گهيشتوويی نهتهوايهتی ،بهب کاری ش لگيرانه و لهخۆبوردوويی ڕيکخراوە سياسيهکان
ناگونج  .لهم ڕ گايه سهختهشدا کۆسپ و تهگهرەيهکی زۆر لهبهردەم سهرجهمی ت کۆشهرانی
نيشتمانپهروەرە .بۆ و نه دابهشينی کوردستان و پارچه پارچه کرانی لهﻻيهن کۆلۆنياليستهکان و چوار
داگيرکهرە سهرکيهکانهوە ،بواری ناوچهگهڕايی و پچرپچر بوونی ه زی له بزاڤی کورددا ڕەخساندووە.
لهکات کدا کوردەکان لهههموو پارچهکان بهوشياری لهئاست رووداوەکانی ههر پارچهيهک وەدەنگ د ن،
گهل ک ڕ کخراوەی کوردستانی بهپ چهوانه کاردەکهن و خۆيان به ﻻيهن کی داگيرکهر دەبهستنهوە و
ناوی دەن ن پ ڕەوی له سياسهتی "واقع" .به خۆشيهوە به گشتی لهناو ت کۆشهرانی کورددا بهگشتی و
چهپی کورددا بهتايبهتی ،دەنگۆی دژايهتی به خۆ بهستنهوە بهرزە .به م بهداخهوە له سياسهتی
ڕ کخراوەکانی کوردستاندا پ ڕەوی له ئهو به ڕوا هت "سياسهتی واقيعه" باوە .پرسيار ئهوەيه که گهرچی
ﻻيهنگرانی چهپ لهباری چهنديهوە کهم نين بۆ نهيانتوانيوە کارت کهريان له بهرزترکردنهوەی ئهو
دەنگۆيهدا ههب ؟ بهڕای من خۆبهستنهوەی زۆربهی ڕ کخراوە چهپهکانی کورد به تيوريه خهيا يهکان
ئهوانی له کۆمه نی ههراوی خه ک دوور کردۆتهوە .پ وەنووسانی وەک بن شت به دروشمی دابينکردنی
سۆسياليزم ،کۆمه گای ئين رناسيۆناليست ،پرۆلتاريای نهبوو له کوردستان ،دروست کردنی نهتهوەی
د مۆکراتيک له ڕۆژهه تی ناوەڕاست له کات کدا د مۆکراسی له خود ڕ کخراوەکهشدا نييه ،حيزب
پهرستی و شههيد پهرستی ،به گشتی ئهو خهيا ه ڕازاوەانهن که زۆرينهی ت کۆشهرە چهپهکانی له
ت گهيشتنی خه کی خۆيان دوور خستۆتهوە .ويستی ڕەوا و بهرچاوی نهتهوەی کورد و سهرجهمی
دانيشتوانی کوردستان ئازادی و رزگاريه له داگيرکهران و گهيشتنه به مافی ڕەوای نيشتمانيی خۆيان.
لهم ڕوانگهوە به باوەڕی من چهپی کورد دەب ئا ههلگری ئهو ويسته ڕەوايه ب و به کردەوە به خه کی
کوردستان نيشان بدا که دابينکردنی ئهو مافه له ڕ کخراو و گهيشتن به ئارزوە خهياليهکان و مان و
نهمانی ناوی ڕ کخراو و خو نی شههيدەکان پيرۆزترە .تهنانهت ت گرای ئهو کهسانهی که گيانيان
بهختکردووە و شههيديش بوون  ،ت گترای ئهو کهسانهی له زيندانهکانی دوژمندا ئازار دراون و ئازار
دەدر ن ،بۆ ئهو مهبهسته هاتبوون و هاتوونه ڕ زی خهباتهوە .بهمجۆرە چهپ متمانهی گهل
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وەدەستد ن تهوە و دەب تهوە ه زی کارا و دەتوان بهرەو ئامانجی دابينکردنی دادپهروەری کۆمه يهتی له
نيشتمانی رزگارکراودا ههنگاو بن .
به کورتی چهپی کورد پ ويستی به بهخۆداهاتنهوەی ههم له ﻻنی بيرکردنهوە و ههم له ئاستی ڕ کخراوەيی
داههيه .ههر ر کخراوەيهک ميژووی خۆی ههيه و ناوی له م ژوودا دەم ن تهوە .به م ڕاگرتنی ناو به
بههای ڕاڕايی و نهمانی يهک تی لهناو چهپدا ،ههم ئهو م ژوويه ناشيرين دەکا و ههم ڕ کخراوەکان بهرەو
فهوتان دەبا .با به ههلگرتنی دروشمی رزگاريی کوردستان وەک دروشمی سهرەکی و پ که نانی ه ز کی
ڕاستهقينهی چهپ لهڕۆژهه تی کوردستاندا ببينه سهرمهشق بۆ ههموو پارچهکانی کوردستان!

سهرچاوە و پهراو زەکان:
وتاری "واتای نهتهوە و پهيدايی و گهشهسهندنی له سهدەی ههژدە ههتا سهدەی بيستی
-１
زايينی ،نووسينی دۆرۆته آ .وايدگ ر .ووەرگ رانی به فارسی ناسری ئ رانپور.
مهسهلهکانی ل نينيزم ،نووسراوەی ستالين
-２
 Friedrich Listسيست می نهتهوەيی له ئابوری سياسيدا١٩٥٦ ،
-３
 Ernst Renmanوتاری نهتهوە چييه؟  ، ١٩٨٢پاريس.
-４
و نهی ههرە بهرچاو دابهشينی کوردستانه له دوو قۆناخی جياوازدا ،يهکهم پهيمانی
-５
دوو ئيمپراتۆری سهفهوی و عوسمانلی له سهدەی شازدەدا ،دووههم پهيمانی کۆ ۆنياليستيی
لۆزان له سهدەی بيستهمدا .و نهيکی ديکه دابهشينی کۆنگۆيه به وﻻتانی کۆنگۆ و ئانگۆﻻ.
ئهوبهشهی لهژ ردەستی پورتهغال دا بوو ،ناوی ئانگۆﻻی ل نرا و بهشی بندەستی فهرانسه بوو
به کۆنگۆ.
شهرچاوە ويکۆپ ديا به زمانی ئا مانی،
-６
بهيانييهی  ١٤خالهی ويلسۆن سهرۆک کۆماری ئهمريکا لهو کاتدا،
-７
له سا ی ١٩٢٣دا پهيمانی لۆزان بۆ چارەسهر کردنی ک شهکانی تورکيه و يۆنان له
-８
شاری لۆزان بهسترا .ئه پهيمانه پهيمانی س ڤری که دانی بهسهربهخۆيی کوردستان نابوو،
هه وەشاندەوە.
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