ڕامانێک لەسەر دژیەکی ناسنامەی کوردستان و ئێان
سێوان ڕێناس
"کاتێک وەک جوولەکە هێشت دەکرێتە سەر ،پێویستە وەک جوولەکەیەکیش داکۆک لە خۆت بکەی ...نەک وەکوو
ئەڵمانییەک ،نەک وەکوو هاووڵتییەک جیهان یان وەکوو داکۆکیکەری مافەکان مرۆڤ( 1".هانا ئارێنت)

لە قۆناغ کالسیکدا کە هێشتا ناسیۆنالێم وەک ئایدۆلۆجیایەک مۆدێڕن سەری هەڵنەدابوو ،جۆری پێناسەکردن ئەتنیکەکان
ناسنامەن تا ڕادەیەک زۆر جیاواز بوو لەو فۆرمەی ئێستا لە قۆناغ مۆدێڕندا هەیەن .لە
لە خۆیان و دیسکۆریس زاڵ سیایس و
ی
دوای دابەشکردن کوردستان بە دەست دەوڵەتە داگێکەرەکان دراوست کوردستان و کۆلۆنیالیستە ڕۆژاڤاییەکان ،ناسنامەی
ژ
ژ
توویس قەیرانێیک زۆر قووڵێ بووەوە؛ بە جۆرێک کە
وون گێۆدەی شێواوی بووبێت،
کوردبوون ،کە وێدەچ بە شێوەیەک مێ ی
تا ئەمڕۆش نوخبەی فیکری و سیاسییەکان کورد نەیانتوانیوە پێناسەیەک لە کوردبوون بکەن و لەسەری کۆدەنگ بن .بۆ
نموونە ،کوردێک کە لە ڕۆژهەڵن کوردستان دەژی خۆی چۆن دەبیت؟ پێویستە خۆی چۆن پێناسە بکات؟ ئایا کوردبوون و
کوردستانیبوون تەنیا ناسنامەیەک نەتەوەییە کە هەیەن یان ئەوەی کە کوردێیک ئێانییە؟ گەلۆ دەکرێ هاوکات هەڵگری
ژ
توویس دژیەکییەک بنەڕەن ببێتەوە؟ بە بەراورد لەتەک بەشەکان تری کوردستان ،ئەم
هەردوو ناسنامەکە ن ،ن ئەوەی
پرسیارە بۆ کوردی ڕۆژهەڵت بڕێک ئاڵۆزترە ،بەهۆی ئەوەی کە گوتاری 2ناسیۆنالێیم ئێان ئاڵۆزترە لە گوتاری ناسیۆنالێیم
ترک و ئارەن.
ئەگەرچ هەر مرۆڤێک ئازادە لەوەی کە چۆن پێناسەی ناسنامەی خۆی بکات .میناک ،تایک کورد ماف خۆیەن کە خۆی وەک
کوردێیک ئێان یان کوردێیک کوردستان پێناسە بکات ،ل هەوڵ ئەم وتارە ئەوەیە کە نیشان بدات کە ئێانیبوون بە چ واتایەکە،

"If one is attacked as a Jew, one must defend oneself as a Jew. Not as a German, not as a world citizen, not as an
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upholder of the Rights of Man." https://www.philosophersmag.com/opinion/187-the-urgent-relevance-of-hannaharendt
discourse

2

بە چ مەبەستێک بەرهەم هاتووە ،و هەڵگری چ دەاللەتگەل سیاسییە؟ بۆچ کورد ئێان نییە و هەروەها بۆچ کورد نان
ناسنامەی "کوردی ئێان" قەبووڵ بکات؟
شیکارن گوتارەوە هەوڵ دەدەم نیشان بدەم کە چۆن فارسبوون لە ڕێگەی تێی ئێانیبوونەوە
بۆ وەڵیم ئەم پرسیارە لە ڕێگەی
ی
شیکارن گوتاردا ئامانج
گوتاری ناسنامەی ئێانیبوون 3بەرهەم هێناوە و خۆی لە پشت ئەم گوتارەوە شاردووەتەوە .لە مێتۆدی
ی
بەرژەوەندن خۆی لە گەمەیەک زمانیدا ،وشە ،ڕستە و لە
ئەوەیە کە بزانی چۆن بکەرێک (لێەدا فارس) هەوڵ دەدا بۆ
ی
پێوەندن سەردەست-
کۆتاییشدا گوتارێک (ئێانیبوون) دروست بکات و لە پشتییەوە خۆی بشارێتەوە .لە هەموو جۆرەکان
ی
تایبەتمەندن 5خۆی
بندەستیدا بکەر هەوڵ دەدا بەڵگاندنێک پێشکێش بکات کە ئیدعای یونیڤێساڵبوون 4هەن و نکۆڵ لە
ی
بکات .واتە هەر گوتارێک لە الیەن گرووپێکەوە بەرهەم دێت ،بەڵم ئەو گرووپە هەوڵ دەدات کە بەرژەوەندی و ناسنامەی
خۆی لەناو گوتارەکە چ بخات و خۆی وەک دامەزرێنەری گوتارەکە بشارێتەوە و گرووپگەل تر بگەیێنێتە ئەو قەناعەتە کە
ژ
انجەکەیس بۆ هەموومانە .پێویستە جۆری بەرهەمهاتت
ئەم گوتارە هەموومان بە یەکەوە بەرهەممان هێناوە و خێ و قاز
ناسنامەن خۆی
گوتارەکە بشاردرێتەوە بۆ ئەوەی کە گرووپگەل تر باوەڕی ن بکەن .کە وابوو هەر گوتارێیک سیایس و
ی
واتان"یە کە گروون باڵدەست بەرهەیم دەهێت و ئەرکەکەی ئەوەیە کە لە گەمەیەک زمانیدا خۆی وەک
"سیستەمێیک
ی
دامەزرێنەری ئەم گوتارە بشارێتەوە و ئیدعای یونیڤێساڵبوون

بکات6.

یەک لە تایبەتمەندییە سەرەکییەکان گوتاری زاڵ ئەوەیە کە داوا لە گروون بندەست دەکات کە ئەگەر تەنانەت ستە ژ
میش ل
کرا ،پێویست ناکات بە ناوی تایبەن خۆیەوە داکۆک لە ئازادی و مافەکان بکات ،بەڵکوو بۆ چارەسەری پرسەکە پێویستە بێتەوە
ناو گوتاری باڵدەستەوە و لەوێدا بە یەکەوە ڕێگایەک بدۆزنەوە بۆ چارەسەری .بۆ نموونە" ،ڕەشپێستەکان"ی ئەمریکا بە

 3هەڵبەت لێەدا گرنگە ئاماژە بدرێ کە ئێانیبوون ناسنامە نییە بەڵکوو ناسنامەیەک ساختەیە .لەم واتایەدا ،ناسنامەی ئێانیبوون ڕۆڵ ئایدۆلۆژیا
دەگ ڕێێ و 'وشیاری هەڵە" ( )false consciousnessدەخووڵقێت .بۆ بەڵگاندنێیک هاوشێوە بڕوانە :رستیم ،مەسعود .٢٠١٨ .پروبلماتیک مبارزە؛
خوانش فراایدولوژی.
4
Universal
Particularity
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 6سپاسی هاوڕێم هێمن حسێت دەکەم کە ئایدیای کەڵکوەرگرتن لەم بەڵگاندنە لە گفتوگۆیەک لەتەک ئەو بە زەینمدا هات .گفتۆگەکەمان سەبارەت بە
بەڵگاندن سڵڤۆی ژیژەک بوو .لە دیمانەیەکدا کە ژیژەک باس لە چۆنێتت خۆسەپاندن "سپیپێست"ەکان دەکات بەسەر "سوورپێست"ەکان و
"ڕەشپێست"ەکاندا.

دروشیم ئەوەی کە "ژیان ڕەشەکانیش گرنگە" 7بزاڤێکیان لە دژی کوشتت ڕەشەکان (کە بە دەست "سپییەکان" دەکوژرێن)
وەڕێ خستووە .سپییەکان بە وەڵیم ئەوەی کە "ژیان هەموومان گرنگە" 8داوایان ل دەکەن کە خۆیان وەک ڕەشپێست پێناسە
نەکەن و تەنیا وەک هاووڵتییەک یەکسان خۆیان ببیی .بە هەمان شێوە ،فارسەکان داوا لە کورد دەکەن کە ناسنامەی خۆتان
تایبەتمەندن کوردبوونە بخەنە الوە و وەک ئێانییەک داوای مافەکان خۆتان بکەن .ئەم مێکانێیم خۆداسەپاندنە
کە هەمان
ی
ژ
بەبایس لەمە تێگەیشتبوو کاتێک
پێوەندن باڵدەست-بندەستیدا بە یەک شێوە کار دەکات .هانا ئارێنت
لە هەموو جۆرەکان
ی
گوون" :کاتێک وەک جوولەکە هێشت دەکرێتە سەر ،پێویستە وەک جوولەکەیەکیش داکۆک لە خۆت بکەی ...نەک وەکوو
ئەڵمانییەک ،نەک وەکوو هاووڵتییەک جیهان یان وەکوو داکۆکیکەری مافەکان مرۆڤ ".کاتێک فارس کوردی وەک کورد
ی
مرۆف کورد دەن وەک کورد داکۆک لە خۆی بکات و هەوڵ ڕزگاری و ئازادی بدات ،نەک وەک ئێانییەک،
کردووەتە ژێردەست،
نەک وەک داکۆکیکەری مافەکان مرۆڤ ،یان وەک خەباتکارێک بۆ مرۆڤایەن.
وەک لە سەرەوە باس کرا ،هەر گرووپێک کە بیهەوێ هەقیقەن خۆی بەسەر گرووپگەل تردا بسەپێت پێویستە هەقیقەن
خۆی وەک هەقیقەتێیک یونیڤێساڵ نیشان بدا .گرنگ نییە ئەم گرووپە کێیە و ئەم هەقیقەتەش چییە .ئەمە لۆژییک
خۆسەپاندنە بەسەر "ئەوان تر"دا .ئەم هەقیقەتە لە گوتارگەل جیاوازدا و بە مەبەست خۆسەپاندن وەک هەقیقەتێیک
یونیڤێساڵ بە ناوی جۆراوجۆرەوە بایس لێوە دەکرێ .وەک ،مرۆڤایەن (هەموومان هەر مرۆڤی) ،ئایی (هەموومان
موسوڵمانی) ،9دێموکراسیخوازی (دێموکراسیمان دەوێ) ،کۆمۆنێم (هەموومان وەک چیت کرێکار ژێردەستی) ،لیێاڵێم
(زەقکردنەوەی تاکگەرا ین و مافەکان مرۆڤ و گرنگینەدان بە مافەکان بەکۆمەڵ) ،پیاوساالری (هەموومان مرۆڤی بە ژن و
پیاوەوە) ناسیۆنالێیم ئێان (هەموومان ئێانیی) و هتد .ئەم یونیڤێساڵیتییە لە بەرامبەر تایبەتمەندیدا ڕادەوەست و ئامانج
تایبەتمەندن مرۆڤە ،کە هەمان ناسنامەکەیەن.
شتنەوە و لەناوبردن
ی
لەم پرۆسەیەشدا یونیڤێساڵبوونێک لە ئارادا نییە کە تێکەڵەیەک ن لە هەموو ناسنەمەکان ،یان ناسنامەیەک هەن کە بێالیەن
ن بە نیسبەت هەموو مرۆڤەکان (کە ئەمانە ئەفسانەن و دوورن لە هەقیقەن ناسنامەی مرۆڤ) ،بەڵکوو یونیڤێساڵیتییەکە

 9بۆ خوێندنەوەی کارێیک باش لەم بارەوە بڕوانە" :کوردەکان و برا موسوڵمانەکانیان" لە نووسیت جەماڵ نەبەز.

Black Lives Matter
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All Lives Matter
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هەمان تایبەتمەندی و ناسنامەی گرووپە باڵدەستەکەیە کە بە ناوێیک ترەوە بەسەر گرووپە بندەستەکاندا دەیسەپێی .ئەو
ئایدیای یونیڤێساڵیتییە ،هەر وەک باس کرا ،سێ ژ
اتێەکەی ئەوەیە کە دەڵ :هەموومان وەکیەکی و دەست لە خۆجیاکردنەوە
(پاراستت تایبەتمەندی و ناسنامەی خۆتان) هەڵگرن (ناسنامەی ئێمە قەبووڵ بکەن و بی بە ئێمە).
سەرهەڵدان گوتاری ناسیۆنالێیم ئێان دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای دامەزراندن دەوڵەن مۆدێڕن لە ئێان .لە دەوڵەن مۆدێڕن
ئێاندا –کە پاشماوەی داڕمان ناتەواوی ئیمێاتۆڕییەکە– فارسەکان پێویست بوو گوتارێیک ناسیۆنالیست چ بکەن کە
ژ
هەڵێارد .لە
امەندن نەتەوەکان تر وەدەست بهێی .بۆ ئەم مەبەستەش وشەی "ئێان"یان وەک ناوی فەرمت دەوڵەت
ڕەز
ی
ترکیادا چۆن ترکەکان نەیانتوان گوتارێیک وەها بەرهەم بهێی ،هەوڵیان دا نکۆڵ لە هەبوون کوردبوون بکەن .لە ئێان ،جگە
لە کورد ،ترک ،بەلووچ و ئارەب و ترکمان هەبوون و فارسەکان کە نزیکەی نیوەی جەماوەرن ،بە هیچ شێوەیەک تر نەیاندەتوان
خۆیان لە پێگەی سەروەریدا بهێڵنەوە ،بۆیەش گوتارێیک تایبەتییان بەرهەم هێنا .لەم پێناوەدا پڕۆژەی ناسیۆنالێیم دەوڵەن لە
کۆنێۆڵکردن و بەالڕێدابردن ناسنامەی نەتەوەکان نەهات کە نکۆڵ لە بوونیان بکات بەڵکوو بەو جۆرەی کە خۆی
ئێانیدا بۆ
ڕ
پێویست هەبوو دووبارە پێناسەی کردنەوە .بۆ نموونە ،لەم قۆناغەدا دەوڵەت ،کوردستان ،بەلوچستان ،فارس و ئازەربایجان
ژ
هەڵێارد و هەوڵ دا جەماوەری سەر بە نەتەوە جیاوازەکان تێکەڵکێش بکات کە رێگەی
وەک ناوی پارێزگاکان
'خۆجیاکردنەوە'یان و خۆپێناسەکردنیان ل بگرێ.
گوتاری ناسیۆنالێیم ئێان ،کە بەرهەیم ڕۆشنبێ و نوخبە سیاست فارسە ،تێی ئێانیبوون داهێنا کە فارسیبوون ناسنامەی
ژ
وون لە پرۆسەیەک
ئەم گوتارە سیایس-ناسنامەییە بشارێتەوە .واتە لە دیدی ئەوانەوە ئێان یەک نەتەوەیە کە بە شێوەیەک مێ ی
ژ
وون"10دا بەرهەم هاتووە .لەم گوتارەدا ،زمان فاریس زمانێکە کە بە ڕەزامەندییەوە بووەتە زمان ئەم نەتەوەیە
"پێکەوەژیان مێ ی
کە زمان هونەر ،وێژە ،زانست و ژیارە .کورد ،ترک ئازەری ،بەلووچ و ئارەب "قەوم"ێیک ئێانی کە بەشێکن لەم نەتەوەیە ،کە
الوازن زمانەکەی خۆیان بە ڕەزامەندییەوە
ئەگەرچ لەوانەیە زمان خۆشیان هەن 11،بەڵم بەهۆی بەهێبوون زمان فاریس و
ی
و لە پرۆسەیەک ژ
مێوییدا دانیان بە فاریس وەک زمان فەریم داناوە .توێژەرە فارسەکان بواری ناسنامەی ئێان هەموویان کۆکن
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ژ
وون) بایس دەکەن.
ئەمە یەکێکە لە کاکڵە سەرەکییەکان ئەم گوتارە کە فارسەکان بە "همزیست تاریج" (پێکەوەژیان مێ ی

ژ
توویس
 11هاوکات فارسەکان ئەم گریمانەش باس دەکەن کە ئەمانە زمان نی و زاراوەن .بەڵم لە دوای چەند دەیە ،لەم دواییانەدا ئەم گریمانەیەیان
گێچەڵ بووە ،وردەوردە خەریکن پاشەکشەی ل دەکەن.

لەسەر ئەوەی کە زمان فاریس یەکێک لە هەرە کۆڵەکە سەرەکییەکان ئێانیبوونە .بۆیەش پێداگری لەسەر داسەپاندن زمان
فاریس دەکەن لە پێناو یەکگرتوو ین ئێاندا .ئەم زەروورەن یەکگرتووبوونەش دەمانباتە سەر کۆڵەکەیەک تری ناسنامەی
ئێانیبوون کە "پاراستت تەواوێتت خایک ئێان"ە.
وەک باس کرا ،لەم گوتارەدا ،ئێان وەی ئایدیایەک بۆ شاردنەوەی قەویم فارس بەکار دەهێندرێ 12.واتە ئەگەر ناوی ئێان
فارسستان بووایە فارسەکان نەیاندەتوان بەم شێوەیە پەرە بەم جۆرە سەروەرییە ناڕەوایە بدەن .ئێانیبوون لێەدا ئەم ئایدیا
تایبەتمەندن فارسبوون دەشارێتەوە .ئەگەرچ ناوەرۆک ئێانیبوونەکە فارسییە ،وەل فۆریم گوتارەکە
یونیڤێساڵەیە کە
ی
ئێانییە .ئێان فۆرم و ڕووکەشێکە بۆ پەرەپێدان بە تایبەتمەندی و بەرژەوەندییەکان فارس بە ناوی یوناڤێساڵیتییەوە .ئەرک
ئەم یونیڤێسالیتییەش چێکردن هەژموونییە .لە ڕاستیدا ،ئێانیبوون لە جەوهەری خۆیدا بە واتای فارسبوونە؛ ئێانیبوون
سەروەرن نەتەوەی فارس بەسەر نەتەوەکان تردا .هەر بۆیەش ،فارسەکان بە حەز و باوەڕەوە خۆیان بە ئێان
دانپێدانانە بە
ی
کاریگەرن ئەم گوتارەدا ،وەک
دەزانن ،بەس نەتەوە بندەستەکان یان خۆیان بە ئێان نازانن یان بە دوودڵ و دڕدۆنگییەوە ،لەژێر
ی
ناسنامەیەک تێکەڵ خۆیان بە "کوردی ئێان"" ،ترک ئێان"" ،بەلووچ ئێان"" ،ئارەن ئێان" یان "تورکمان ئێان" دەزانن.
بەڵم فارسەکان هیچکات ناڵی کە ئێمە "فارسێیک ئێان"ین .ئەوان وەک ئێانیبوون تەعبێ لە خۆیان دەکەن و هەردوو
ناسنامەی فارسبوون و ئێانیبوونەکە الی ئەوان ڕێک یەک واتای هەیە .کە وابوو کەسێیک فارس قەت ئەو پرسیارەی لەال
دروست نان کە ئایا "فارسێیک ئێان"یە یان تەنیا هەر فارسە ،بەڵم بۆ کوردێک ئەم پرسیارە دروست دەن کە گەلۆ من تەنیا
کوردم (و کوردستانیم) یان ئەوەی کە کوردێیک ئێانیم.
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ەن گوتاردا ( )critical discourse analysisئامانج ئەوەیە ئاشکرای بکەین کە چۆن بکەرەکە لە پێکهاتەی زمانیدا خۆی
لە مێتۆدی شیکار ین ڕەخن ی

دەشارێتەوە .میناک ،ئەگەر فارسێک بەوپەڕی بەکارهێنان لۆژیکەوە و لەژێر گوشاردا بیهەوێ دان بەمەدا بت کە ناهەف لە کورد کراوە لەم ڕستەیە کەڵک
وەردەگرێ" :من قبول دارم کە بە شما کوردها ظلم شدە است" .لێەدا ئاخێوەری فارس (کە سەر بە گوتاری ناسیۆنالێیم ئێانییە) لە پێکهاتەی کاری
نەنارساو ( )passive verbکەڵک وەردەگرێ کە دان بەمەدا نەن کە فارس هەف کوردی پێشێل کردووە .واتە ناڵ کە "من قبول دارم کە ما فارسها به
شما کوردها ظلم کردەایم" .بەم جۆرە ئەگەرچ دیارە کە ماف و ئازاد ین کورد پێشێل کراوە ،بەس ڕوون نییە کە ک ئەو مافەی پێشێل کردووە .وەک
ڕەخنەن
شیکارن
انیارن زیاتر لەسەر ئەم مێتۆدە بۆ
ی
ی
دەبیندرێ بکەر بەردەوام لە گەمەی زمان و سیستەمێیک واتاییدا (گوتار) خۆی دەشارێتەوە .بۆ ز ی
گوتار بڕوانە:
Fairclough, Norman. 1995. Critical Discourse Analysis: New York: Longman, 1995

تاهەتان و زان نی ،بەڵکوو لە بەستێت دەسەڵت و
لە ڕوانگەی تیۆری دیسکۆرسەوە ،وشەکان و تێگەکان شتێیک نەگۆڕ و
ی
هێدا مانای خۆیان وەردەگرن .ئەگەر کورد لە ئێاندا نەتەوەی باڵدەست بووایە ،ئەوکات کورد ئێانیبوونەکەی بە جۆرێک
ژ
ون باڵدەستت خۆیان سەپاندووە و مانای
پێناسە دەکرد کە بە واتای کوردبوون بووایە .بەڵم فارسەکان بە شێوەیەک مێو ی
خۆیان بە ئێانیبوون داوە .ئێان وشە و تێگەیەکە کە فارس مانای تایبەن خۆی لەسەر بارکردووە .بۆیەش ،کۆڵەکە
سەرەکییەکان ئێان بەسێاونەوە بە سەرەوەر ین فارسەوە .بۆ نموونە ،زمان فاریس لە الیەن کۆمەڵەی ڕۆشنبێ ین
فارس/ئێانییەوە وەک زمان فەریم و سەرەکت ئێانیبوون نارساوە و ناسێندراوە .واتە کورد ناتوان کورد ن و بە زمان کوردی
بخوێت ،هاوکاتیش ئێان ن .هەر ئەوەشە کە ناسیۆنالیستێیک ئێان ناتوان زمان کوردی بەفەریم بنایس .هەروەها ،کۆڵەیەک
ی
مرۆف کورد ناتوان
تری ئێانیبوون پاراسی و پێۆزکردن جوگرافیای ئێانە وەک یەکەیەک سیایس-ئەخالقت یەکگرتوو .کەواتە
خاوەن خایک کوردستان ن و هاوکات خۆی بە ئێان بزان .ئێانیبوون واتە تەنیا یەک دەسەڵن سیاست یەکگرتوو کە
ناسنامەکەی لە ئەتنیسیتەی فارسەوە سەرچاوە دەگرێ.
نەتەوەن دەدا بە کۆمەڵگەی کوردستان ،لەوانە :جوگرافیای
ل
لە حاڵێکدا کوردبوون ناسنامەیەکە کە تایبەتمەندیگە ی
ی
کوردستان ،ژ
مێووی هاوبەش ،کولتوور ،زمان و نەریت ،لەمانەش گرنگێ :ڕامان کوردانە بۆ جیهان و هەروەها چارەنوویس
هاوبەش .کوردستانیبوون ناسنامەیەک نەتەوەییە کە لەسەر بنەمای ئەو کوردبوون دادەمەزرێ .کوردبوون تەنیا ڕۆژهەڵن
کوردستان ناگرێتەوە بەڵکوو هەموو کوردستان دەگرێتەوە .لێەوە ،کوردستانیبوون سەرەوەریدانە بە مرۆڤ و نەتەوەی کورد
وەک خاوەن کورد و کوردستان .بۆیە کە دەگوترێ کورد ئێان نییە یەکێک لە دەاللەتە سیاسییەکان ئەوەیە کە کوردستانیش
نان بەشێک ن لە خاکێک کە لەژێر کۆنێۆڵ فارسدا ن .لێوە ئیێ هەموو بنەما لەرزۆکەکان تێی ئێانیبوون هەڵدەوەشێنەوە.
نەتەوەن خۆی فۆڕموولە بکات.
بەن هەڵوەشاندنەوەی ئەو چێۆک و حیکایەتەی ئێانیبوونەش ،کورد ناتوان ناسنامەی
ی
فیکرن نەتەوە
نەتەوەن خۆڕزگارکردنە لە چێۆک داسەپێندراوی گوتاری سیایس-
سەرەتان بۆ چێکردن گوتارێیک پتەوی
قۆناغ
ی
ی
ی
باڵدەستەکان –ئەم بەڵگاندنە بۆ بەشەکان تری کوردستانیش هەر ڕاستە .لەبەر ئەوەیە کە خۆپێناسەکردن وەک "کوردی

ئێان" ،کە خۆی لە دروشیم "خۆمان لە هەموو ئێانییەک بە ئێانیێ دەزانی"دا فۆرمولە دەکات ،هەڵگری دژیەکییەک قووڵە
کە ئەمڕۆ یان سبەی

هەڵدەوەشێتەوە13.

ی
مرۆف کورد و
بۆ ئەوەی کە بزانی چۆن گوتاری ئێانیبوون خۆی داسەپاندووە ،دەتوانی چەند پرسیارگەل جیاواز ئاراستەی
هەروەها فارسەکانیش بکەین .لەوانە :بۆچ وشەیەکمان بە ناوی "فارستبار ایران" نییە ،لە حاڵێکدا "کردتبار ایران"مان
هەیە؟ بۆچ نابیستی فارسەکان وەک ئێمەی کورد بڵی "خاوەن ڕەسەن ئێان ئێمەین و خۆمان لە هەموو ئێانییەک بە
ژ
وون ئەو
ئێانیێ دەزانی"؟ چما ئەوان بە ئێمەی کورد دەڵی کە ئێوە کۆنێین و ڕەسەنێین قەویم ئێانن و خاوەن مێ ی
"نیشتمان"ە ئێوەن ،وەل ئێمەی کورد ناڵێی کە ئێوەی فارس خاوەن کۆن و ڕەسەن ئەم نیشتمانەن؟ ئەگەر کورد خاوەن
ئێانن چما زمان کوردی تاکە زمان فەریم نییە لە ئێاندا بە جۆرێک کە فارسەکانیش بە کوردی بخوێی؟ (لەمە گەڕێن کە
کوردی وەک زمان فەریم هەر یاساغە).
بۆچ هەر لەناو دەوڵەن ئێاندا ئازەربایجان ،بەلووچستان و کوردستان هەن ،بەڵم "فارسستان"ێک

نییە؟14

بۆچ بواری

ژ
خوێندن و توێژینەوەی کوردنایس 15هەیە ،بەس "فارسنایس" نییە ،بەڵکوو ئێاننایس 16هەیە؟ بۆچ ژ
کورویس
مێووی ئێان لە
ژ
ژ
وون الی
پارسییەوە دەست ن دەکات و تەنیا ئەم قۆناغە لە مێوویە کە گەشەی ن دەدرێ و وەک قۆناغ زێڕیت مێ ی
فارس/ئێانییەکان باس دەکردرێ؟ بۆچ ژ
مێووی ئێان لە میدەکانەوە دەست ن ناکات؟ چما لە دەرەوەی ئێان کوردمان هەن،
بەس لە دەرەوەی ئێان "کوردی ئێان"مان نی؟ 17بۆ نموونە ،کوردی ترکیا ناڵی ئێمە کوردی ئێانیی .بۆچ گوتاری میدیای

 13ئاماژەکان لە فەزای گشتت مەجاز ین کوردستاندا ئەوەمان ن دەڵی کە ئەم گوتارە لەناو نەوە نوێیەکاندا الواز بووە و موناقشە لەسەر دژییەک ئەم دوو
ناسنامەیە لە هەناوی زۆربەی موناقشە سیایس و کۆمەڵیەتییەکاندا دەبیندرێ.
 14تەنانەت گوتاری ناسیۆنالێیم ئێان بۆ هەر نەتەوەیەک بندەست لە "ئێان"دا پارێزگایەک دیاری کردووە کە ناسنامەی نەتەوەکان بۆ ئاست "قەوم"
نزم بکاتەوە .بە سەرنجێک بە ناوی پارێزگاکانیش دەردەکەوێ کە هەمدیسان پارێزگای کوردستان ،بەلووچستان و ئازەربایجان هەن .کە دەگاتە ناوی
پارێزگای فارسەکان ،ناوی پارێزگای "فارس"ە نەک فارسستان.
 Kurdish Studiesیان Kurdology

15

 Iranian Studiesیان Iranistics, Iranology
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ژ
وون خۆیان هەوڵ دەدەن کە بڵی کورد لە هەر شوێنێک بن هەر ئێانی و ئەگەرچییلە الیەک تریشەوە،
فارسەکان بۆ پەرەپێدان بە زاڵێتت مێ ی

17

هزرن کۆنیان هەیە کە دەڵ نەتەن کورد لە ئێاندا
سەربەخۆن کورد لە بەشەکان تری کوردستانیش دەکەن .لەمەش زیاتر ،ڕەوتێیک
چاالکانە دژایەتت
ی
ی
تەباتەبان وەک نموونەیەک
بەخۆن هەر ئێانییە .دەکرێ جەوادی
سەربەخۆن نییە ،بەڵکوو ئەگەر کورد لە بەشێیک تری کوردستانیشدا بگاتە سەر
ماف
ی
ی
ی
نوێ و دیاری ئەم گوتارە فیکرییە شۆڤێنیستییە ببینی کە پت وایە "ئێان" یەک ئایدیا و تیۆرییە (ئێانشاری) کە کورد و ترک و زۆر "نەتەوە"ی تریش

فارسەکان وشەی "کردزبان" تەنیا بۆ کوردی ڕۆژهەڵت بەکار دەهێی .بۆ نموونە ،مەبەست میدیای فاریس لە "کردزبان"
کوردی باکوور یان ڕۆژاڤا نییە .لۆ بە کوردستان دە ژ
بێن "مناطق کردنشی" (ناوچەی کوردنشینەکان) 18بەس بە خاکەکەی
خۆیان نا ژ
بێن "مناطق فارسنشی" (ناوچەی فارسنشینەکان)؟ چما سەربەخۆییخوازی (جوداییخوازی) کورد ،تەنانەت
سەربەخۆییخوازی ترک ،بەلووچ و ئارەبیش هەن ،بەس جوداییخوازی فارسمان نی؟ بۆچ ئەگەرچ هیچ نەتەوەیەک حەز
ناکات خاک و نیشتمان خۆی دابەش بکات ،بەڵم کورد حەز دەکات ئێان دابەش ن؟ واتە چما کورد خۆی بە خاوەی خایک
ئێان

نازان؟19

ی
مرۆف کورد ماف خۆیەن کە چۆن خۆی پێناسە بکات .بەڵم هەموو ئەو کوردانەی کە
ئەگەرچ وەک لە سەرەتادا باسم کرد،
خۆیان بە کوردی ئێان دەزانن پێویستە ئاگاداری چۆنێتت بەرهەمهاتت گوتاری زاڵ ئێانیبوون بن و بتوانن وەڵیم ئەم
پرسیارگەلە بدەنەوە کە باس کران .هەروەها پێویستە دەاللەتە سیاسییەکان ئەم جۆرە پێناسەیە (کوردی ئێان) لەبەرچاو
بگێێن .گەلۆ کورد نەتەوەیە یان وەک فارسەکان دەڵی "قەوم"ە یان ئەوەی کە ئەتنیکە؟ کورد ئەگەر نەتەوەیە ئەی ئێان
چییە؟ ئایا کورد دەتوان نەتەوە ن و هاوکاتیش سەر بە نەتەوەیەک تر ن؟ گوتاری "کوردی ئێان" چۆن دەتوان خۆی لەم
دژییەکییە دەرباز بکات کە لە الیەکەوە ،گوتاری کوردبوون/کوردستانیبوون پت وایە کورد نەتەوەیە و کوردستان زێدی کوردە،
لە الیەک تریش گوتاری ئێانیبوون لە بنەڕەتدا نکۆڵ لە کورد وەک نەتەوە و کوردستان وەک نیشتمان کورد دەکات؟ (ن

دەگرێتەوە .ئەو لەو باوەڕەدایە کە ئەم نەتەوانە ئەقڵییەتیان ئێانییە و ئەگەر سەربەخۆش بی هەر سەر بە هزری ئێانی .بۆ زانیاری زیار بڕوانە:
http://iranshahri.com /
تەباتەبان بڕوانە ئەم وتارە فارسییە :حاچزادە ،جالل .)١٣٩٥( .تأمیل بر نظریه انحطاط و زوال اندیشه در ایران.
بۆ ڕەخنەیەک لەسەر هزری سیاست
ی
گۆڤاری بێوهزر.
 18خۆپاراسی لە وشەی کوردستان لە دیسکۆریس ئێانیدا و دەکارخستت دەستەواژەی "ناوچە کوردنشینەکان" بەو ئامانجەیە کە بڵی کوردستان خۆی
نیشتمانێک نییە بەڵکوو تەنیا یەک نیشتمان هەیە ئەویش ئێانە .لەم ڕوانگەوە ،دەکرێ لەم "نیشتمانەی ئێان"دا لە شوێنێک کورد نیشتەچ بن و لە
شوێت تریش ترک ،ئارەب ،فارس ،تورکمان ،یان بەلووچ .کەوابوو کوردستان نیشتمان و زێدی کورد نییە بەڵکوو ناوچەیەکە کە لە ئێستادا کورد لەوێ
نیشتەجی .دەاللەتێیک سیاست ئەمەش ئەوەیە کە دەکرێ خەڵکان تر لەوێ نیشتەچ بکرێن (گۆڕیت دێموگرافت کوردستان) .دەاللەتێیک گرنگێی تر
نەتەوەن نییە ،واتا نەتەنیا نان سەربەخۆ بت بەڵکوو لە مۆدێیل خودموختاری یان فیدراڵییشدا کوردستان نان یەکەیەک
ئەوەیە کە کوردستان یەکەیەک
ی
سیایس ن –واتە نکۆڵیکردن لە نەتەوەبوون کورد.
 19مەبەست ئەوە نییە کە هەموو کورد حەز دەکات ئێان دابەش بت ،بەڵکوو مەبەست بەراوردی ڕوانگەی کوردە لەگەڵ فارسدا بە نیسبەت نیشتمان
"کوردستان" و "ئێان" ،ئەگینا فارس/ئێانییەکان هەتا ئەمڕۆش ئەم ئازادییەیان لە کورد زەوت کردووە کە کورد لە ڕیفراندۆمێیک ئازاددا تەعبێ لە
ناسنامەی خۆی بکات.

گومان نکۆڵ لە کورد وەک "قەوم" ناکات) ،واته گرنگە بزانرێ کە کۆی ئامانج گوتاری ئێانیبوون نکۆڵیکردنە لە
بەفەرمیناسیت کورد وەک نەتەوە و کوردستان وەک نیشتمان کورد.
لەم نێوانەدا ،بەرەیەک سیایس هەیە کە ئەگەرچ خۆی بە کورد و کوردستان دەزان ،بەڵم پت وایە کە لە کایەی سیایس
لەگەڵ فارسەکاندا پێویستە کورد بڵ "کوردی ئێان"م ،بۆ ئەوەی کە بتوان ئامانج فیدراڵێم بپێیک و سێ ژ
اتێی سیاست خۆی
سەربەخۆن دەن ئامانج کورد ن ،نەک فیدراڵێم،
بشارێتەوە .دیارە ئامانج ئەم وتارە ئەمە نییە کە باس لەمە بکات کە بۆچ
ی
بەڵم ئەگەر وای دابنێی کە نوخبەی سیاست کورد بە دوای ڕێگاچارەسەری فیدراڵ یان کۆنفیدراڵییشدا ن ،ئەوە مەسەلەیەک
نەتەوەن شتێک نییە کە دانوستان سیایس لەسەر بکردرێ ،بەڵکوو
سیاسییە و پێوەندی بە ناسنامەی کوردەوە نییە .ناسنامەی
ی
دانوستان لەسەر بەرژەوەندییە ناسێ ژ
سەربەخۆن دەن
اتێییەکان دەکردرێ .هەر بۆیەش ،ئەگەرچ ئەز لەم باوەڕەدام کە تەنیا
ی
ئامانج بز یاف کوردستان ن ،بەس نەتەن بەرەی سەربەخۆییخواز ،بەڵکوو بەرەی فیدراڵخواز یان کۆنفیدراڵخوازیش پێویستە
زۆر بە ئاشکرا باس لە بەفەرمیناسیت کورد وەک نەتەوە بکەن 20.لەبەر ئەوەی کە گرنگە بزانرێ کە فیدراڵێم و کۆنفیدراڵێم
مۆدێل و ڕێگاچارەسەری سیاسی ،نەک مۆدێلێک بۆ دیاریکردن ناسنامەی کورد.
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