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قەیرانی ناسنامەی نەتەوەیی لە بزووتنەوەی کوردستاندا
سیروان ڕێناس
لە ڕێکخراوەی نەتەوە یەکگرتووەکاندا  ١٣٥نەتەوە هەن کە جەماوەریان لە کورد کەمرتە (.)XXI :1996 ,Qutoed in O›balance

پوختە

ئــەم وتــارە بــاس لــە قەیرانــی ناســنامەی نەتەوەیــی لەنــاو بزووتنــەوەی کوردســتاندا دەکا .وەلــێ ناچێتــە
نــاو وردەکارییەکانــی پەیوەندیــدار بــە بزووتنەوەکــە بەڵکــوو زێدەتــر ڕەخنەیەکــی تیۆرییــە ،لــە ئاســتی
بوونناســیدا 1.گریامنــەی ئــەم وتارە ئەوەیە کە بزووتنەوەی کوردســتان تووشــی قەیرانی ناســنامەی نەتەوەییە.
ئــەم قەیرانــە لەنــاو بزووتنــەوە کوردییەکانــدا هەبــووە و بەردەوامــە .هــۆکاری ئــەم قەیرانــەش لە خۆنەناســینی
کورددایــە کــە بووەتــە هــۆی پێناســەیەکی ناتــەواو لــە خــۆی ،واتــە کــورد وەک نەتەوەیەکــی بێدەوڵــەت ،و
کوردســتان وەک نیشــتامنی کــورد ،لــە بەرژەوەندیــی نەتەوەگەلــێ تر بەســەر پێنــج دەوڵەتدا دابەش کـراوە و
ناســنامەی شــێوێندراوە وەلــێ کورد خۆشــی لــە بزووتنەوەی کوردســتاندا تــا ڕادەیەکــی زۆر ئەمــەی قەبووڵ
کــردووە .خۆناســین و هۆشــیاریی نەتەوەیــی پێویســتی بــە وەاڵمــی ئــەم ســێ پرســیارە هەیــە کــە ئێمــە کێین،
ئێمــە چیــن ،و چیــان دەوێ .لــێ بزووتنــەوەی کوردســتان وەک پێویســت وەاڵمــی دروســتی بەم پرســیارانە
نەداوەتــەوە .بــە جیاکاریــی تێگەیــی پرســی کــورد و پرســی کوردســتان ،بــاس لــەوە دەکــەم کــە ئامانجــی
ســەرەکیی بزووتنــەوەی کوردســتان پێویســتە ڕزگاریــی خاکــی کوردســتان (ســەربەخۆیی نەتەوەیــی) بــێ.
کەواتــە پێشرتخســتنی هــەر ئامانجێکــی ئایدیۆلۆژیکــی لــە ڕزگاریی خاکــی کوردســتان الدانە لــەو ئامانجە
1- Ontology
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ســەرەکییەی بزووتنــەوەی کوردســتان .لــەم نێوانــەدا ،بــاس لــە پرســی کوردســتان لە تیــۆری سیاســیدا دەکەم.
هەروەهــا ،کۆنفیدراڵیزمــی دێموکراتیکی ئۆجاالن و سۆســیالیزمی دێموکراتیکی قاســملوو ،وەک دوو تێزی
نــارساو ،دەدرێنــە بــەر تیشــکی ڕەخنــە .بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەو ڕاســتییە کــە یــەک ،ناســنامەی نەتەوەیــی
گرنگرتیــن ناســنامەی مرۆڤــی ســەردەمە؛ و دوو ،پاراســن و گەشــەپێدانی ناســنامەی نەتەوەیــی تەنیــا لــە
چوارچێــوەی دەوڵەتــی نەتەوەییــدا مومکینــە ،ئــەم وتــارە جەخــت لەســەر گرنگیــی بازدانــی پاڕادایمــی لــە
«پاڕادایمــی ڕیفۆرمخوازی»یــەوە بــەرەو «پاڕادایمــی ســەربەخۆییخوازی» دەکاتــەوە.

وشــە ســەرەکییەکان :بزووتنەوەی کوردســتان ،پرســی کوردســتان ،پرســی کــورد ،نەتــەوەی بێدەوڵەت،

پۆســت-حیزبایەتی ،سۆســیالیزمی دێموکراتیــک ،کۆنفیدراڵیزمــی دێموکراتیــک ،قاســملوو ،ئۆجــاالن،
پاڕادایمــی ڕیفۆرمخــوازی ،پاڕادایمــی ســەربەخۆییخوازی.

پێشەکی

بزووتنــەوەی کوردســتان دەگەڕێتــەوە بــەر لــە دامەزراندنــی دەوڵەتــە مۆدێڕنــەکان لــە ڕۆژهەاڵتــی ناڤینــدا .ئــەم

بزووتنەوەیــە بــە پاڵنــەری ئــەوەی کــە کــورد نەتەوەیەکە کە پێویســتە خۆی ســەروەری خۆی بــێ ،بە دەیان ســەرهەڵدانی
بــە خۆیــەوە بینیــوە .لــەم بەینــەدا ،کــورد دەیان حیــزب و ســەدان ڕێکخـراوەی سیاســی و هــەزاران ڕێکخـراوەی مەدەنی
و کولتووریــی بــۆ ئــەم مەبەســتە دامەزرانــدووە .زۆر کەســایەتیی کــورد ژیانیــان لەم پێنــاوەدا تەرخــان کردووە .بە ســەدان
هــەزار کــورد گیانیــان بەخــت کــردووە و بە ملیۆنــان کوردیش بە هــۆی داگیرکارییــەوە یان بوونەتــە قوربانی یان ئــاوارەی
واڵتــان بــوون .بــەم حاڵەشــەوە کــورد دەســتکەوتێکی ئەوتــۆی نەبــووە و داهاتــووی مــرۆڤ و نەتــەوەی کورد ئێســتاش
هــەروا لەژێــر هەڕەشــەدایە .پرســیارێک کــە دێتە ئــاراوە ئەوەیــە کە :چام بزووتنەوەی کوردســتان هێشــتا ســەرکەفتنێکی
ئەوتــۆی تۆمــار نەکــردووە؟ هەڵەکانــی ئــەم بزووتنەوەیــە لــە چیــدان؟ گەلــۆ بــەدەر لــە دۆخــی جیۆپۆلیتیکی کوردســتان
و بێدەســەاڵتیی نەتــەوەی کــورد ،بزووتنــەوەی کوردســتان خــۆی تووشــی هەڵــەی (یــان هەنــدێ هەڵــەی) سـراتژیک
بــووە کــە بوونەتــەوە هــۆکاری ســەرنەکەفتنی؟ بزووتنــەوەی کوردســتان چــۆن چــاو لــە پرســی کوردســتان دەکا؟ چــۆن
خــۆی پێناســە دەکا و ڕێــگا چارەســەرەکانی لــە چیــدا دەبینێتــەوە؟ بەگشــتی دەکــرێ لــە ڕوانگــە و ڕەهەنــدی جیــاواز و
بــوارە جۆراوجۆرەکانــی زانســتە مرۆییەکان –وەک فەلســەفە ،سیاســەت ،کۆمەڵناســی ،دەروونناســی و هتــد– وەاڵمی ئەم
پرســیارانە بدرێتــەوە .یەکێــک لــە پێویســتییەکانی توێژینــەوە لەســەر کــورد و کوردســتانیش پێویســتە وەاڵمدانــەوە بــەم
پرســیارانە بێ.
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 -١ناسنامە

ناســنامە ڕیشــەی لــە جیاوازیدایــە .شــتەکان بــە شــێوەیەکی رسوشــتی لــە گەوهــەر 2و تایبەمتەندیــدا لــە یــەک

جیــاوازن .ئــەو جیاوازییــە کاتێــک دێتــە نــاو دونیــای مرۆییــەوە گرنگییەکــی زۆری هەیــە لەبــەر ئــەوەی کــە واتــا دەدا
بــە ژیانــی مــرۆڤ و ئایدیایــەک بــە نــاوی ناســنامە بەرهــەم دێنــێ .بۆیــەش ،ناســنامە تەنــێ شــتێکی ســاختەی بێکەڵک
نییــە بەڵکــوو بەشــێکی ســەرەکی و گرنگــی ژیانــی مرۆڤــە کــە هەنــدێ الیەنــی رسوشــتی هەیــە و هەنــدێ الیەنــی
کولتــووری هەیــە کــە لــە پرۆســەیەکی مێژووییــدا بەرهــەم هاتــووە .بــۆ منوونــە مرۆڤبــوون –واتــە ســەر بــە ڕەگــەزی
مــرۆڤ بــوون– الیەنــی رسوشــتی هەیــە وەلــێ ناســنامەی نەتەوەیــی بەرهەمــی پرۆســەیەکی دوورودرێــژی مێژووییــە
کــە دەبێتــە بەشــێک لــە رسوشــتی کولتــووری نەتەوەیــەک .لــەم ڕووەوە ،مــرۆڤ نەتەنــێ خــاوەن رسوشــتە 3بەڵکــوو
بوونەوەرێکــی کولتوورییشــە .4بــە درێژایــی مێــژوو مــرۆڤ لــە فۆرمگەلــی جیــاوازدا کولتــووری بەرهــەم هێنــاوە.
مرۆڤــەکان هەمیشــە ئەندامــی کۆمەڵگەلێکــی کولتووریــی لەیــەک جیــاواز بــوون .لــە ڕوانگــەی تەیلــۆرەوە ،کولتــوور
دەربڕینــی ناســنامەیەکی ڕەســەن 5و بێوێنــەی خەڵکێکــی جیــاوازە ( .)Markell, 2003: 154بۆیەشــە کــە پاراســتنی و
گەشــەپێدان بــەم جیاوازییــە پاراســن و گەشــەپێدانی مرۆڤایەتییە .نکۆڵیکــردن لەم جیاوازییە (ناســنامەییە) تــا ڕادەیەکی
زۆر نکۆڵیکردنــە لــە مرۆڤبوونــی مرۆڤــەکان .واتــە ،کاتێــک ناســنامەی کەســێک یــان گرووپێکــی مرۆیــی ســەرکوت
دەکــرێ ئەمــە تەنیــا ســەرکوتێکی سیاســی نییــە بەڵکــوو لەناوبردنــی بەشــێک لــە مرۆڤبوونــی ئــەو مرۆڤانەیــە .چارلێــز
تەیلــۆر لــە وتــارە نارساوەکەیــدا لەژێــر نــاوی «سیاســەتی بەفەرمیناســین»دا داکۆکــی لــە وەهــا ڕوانگەیــەک لــە ناســنامە
دەکات .ناســنامە لــە واتــای «شــتێک وەکــوو تێگەیشــتنی کەســەکان لــەوەی کە کێــن ،تێگەیشــتنیان لــەو تایبەمتەندییە
بنەڕەتییانــەی کــە خۆیانــی وەک مــرۆڤ پــێ پێناســە دەکــەن» ( .)Taylor, 1994: 25بۆیەشــە کــە ئــەو داکۆکــی لــە
ناســنامەی کۆیــی 6لەســەر ئــەو بنەمایــە کــە ئــەو جــۆرە ناســنامانە ڕۆڵێکــی گرنگیــان لــە کەرامــەت و ســەنگەخودی

7

مرۆڤــدا هەیــە ( .)Ibid: 25-43وەهــا تێگەیشــتنێک لــە کولتــوور لە مرۆڤناســیدا 8باوە .بــۆ وێنە ،گیرتز بەڵگــە دەهێنێتەوە
کــە چلــۆن بوونــەوەری مرۆیــی لــە ڕێگــەی فۆرمگەلــی کولتووریــی بێوێنــەوە دروســت بــوون .لــە ڕوانگــەی ئــەودا،
«بوونــەوەری مرۆیــی ئاژەڵێکــی ناتــەواو یــان ناپوختــە کــە لــە ڕێگــەی کولتــوورەوە [دەبێتــە مرۆڤــی] تــەواو – و نــەک
لــە ڕێگــەی کولتــوور بــە واتــا گشــتییەکەی بەڵکــوو لــە ڕێگــەی فۆرمگەلێکــی زۆر تایبــەت لــە کولتــوور» (Geertz,
2- Essence
3- Nature
4- Cultural creature
5- Authentic
6- Collective identity
7- Self-esteem
8- Anthropology
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 .)1973: 35ئــەم کولتوورەیــە کــە دەبێتــە بنەمــا بــۆ ناســنامەی کۆمەڵگەلێکــی جیــاوازی مرۆیــی – وەک بەشــێکی
گرنــگ لــە پێناســەی مرۆڤبوونیــان .کوردبــوون وەهــا ناســنامەیەکە .لــەم ســۆنگەوە ،کوردبــوون بەشــێکی هــەرە گرنگــی
مرۆڤبوونــی مرۆڤــی کــوردە.
بەگشــتی ،ناســنامە بەســەر دوو جــۆری ناســنامەی کەســی و کۆییــدا دابــەش دەبــێ .لێــرەدا باســەکە پەیوەندیــی بــە
ناســنامەی کۆیــی یــان بەکۆمەڵــەوە هەیــە .کاتێــک کۆمەڵێــک مــرۆڤ وەکیــەک دەچــن ،یــان بــە دەســتەواژەیەکی تــر،
لــە جیــاوازی لەتــەک کۆمەڵێکــی تــردا وەکیــەک دەچــن ،ئــەوان بــە شــێوەیەکی ئۆتۆماتیکــی ناســنامەیەکی کۆیــی بــە
خــۆ دەگــرن و وەک گرووپێــک وێنــا دەکرێــن و خۆیشــیان وەک گرووپێــک خۆیــان دەبینــن .کەواتــە ،ناســنامە بــەر
لــەوەی لــە وێکچــوون دروســت ببــێ ،لــە «وێکچــوون لــە جیاوازیــدا» دروســت دەبــێ .مینــاک ،لەبــەر ئــەوە ئێمــە بــە
خۆمــان دەڵێیــن کــورد کــە لە کۆمەڵێــک تایبەمتەنــدی لەتــەک نەتەوەکانی تــردا جیاوازیــن .واتــە ،لە جیــاوازی لەتەک
ئەوانــدا ئێمــە وەکیــەک دەچیــن یــان زەینی-وەکیەکــان 9هەیــە نــەک ئــەوەی کــە ئێمــەی کــورد هەموومــان وەکیــەک
بچیــن .لێــرەوە ناســنامەی نەتەوەیــی پەیوەنــدی بــە نەتەوەکانــی تریشــەوە پەیــدا دەکات بــە جۆرێــک کــە نەتــەوەکان
«خود»یــان لــە بەرامبــەر «ئــەوی تر»ەکانیانــدا زەق دەکەنــەوە 10.شــایانی ئاماژەیــە کــە ناســنامەی کۆیــی زۆر جــۆری
جیــاوازی ناســنامە لــە خــۆ دەگــرێ .هــەر لــە ناســنامەی نەوەییــەوە هەتــا چینێکــی کۆمەاڵیەتــی ،جێنــدەر ،کۆمەڵەیەکی
زانســتی یــان وەرزشــی و هتــد .ئــەوەی لێــرەدا مەبەســتی ئــەم وتارەیــە ناســنامەی نەتەوەییــە .ناســنامەی نەتەوەیــی
ناســنامەی زاڵــی مرۆڤــە لــە دونیــای مۆدێڕنــدا .واتــە ئەگەرچــی مرۆڤــەکان هــاوکات ئەندامــی کۆمەڵــە و گرووپگەلێکی
جیــاوازن وەلــێ لــە دونیــای نوێــدا مرۆڤەکان بەســەر کۆمەڵگەیلێکــی نەتەوەییدا دابــەش بــوون .11هۆکارەکەشــی ئەوەیە
کــە مرۆڤــەکان هەســتێکی زۆر قووڵــی پەیوەندارێتییــان بــە نەتەوەکەیانــەوە هەیە و «هــۆکاری ئــەو پەیوەندارێتییە دۆخی
مرۆڤــە 12کــە بەسـراوەتەوە بــەو شــێوازەی کــە مرۆڤــەکان وەک بوونەوەرێکــی مرۆیــی پێویســتیان بەوەیــە کــە واتــا بــە
9- Likeminded

 -10هەنــدێ لــە بیرمەندانــی بــواری ناســنامە تەنانــەت لەســەر ئــەو بــاوەڕەن کــە ناســنامەکان لــە بەرامبــەر یەکــردا دروســت دەبــن .بۆیــەش،
لــە ئاســتی سیاســیدا نەتــەوەکان پێویســتیان بــە دروســتکردنی «ئــەوی تــر»ە .بــەم پێیــەش ،کوردیــش وەک نەتەوەیەک پێویســتە ئــەوی تری
خــۆی بناســێ و لــە ڕوانگــەی خۆیــەوە پێناســەی بــکا .بــۆ وتارێــک لەمــەڕ زەروورەتــی دروســتکردنی ئــەوی تــر لــە گوتــاری ناســنامەی
کــورددا بڕوانــە:
حقمرادی ،محمد ( .)٢٠٢٠رضورت تاسیس ‹دیگری› در گفتامن هویت کوردی .گۆڤاری پۆلیتیا .ساڵی دووەم .ژمارەی  .٤لل .٢٥-٤
 -11بــۆ منوونــە ،کەســێک هــاوکات پیــرە ،ژنــە ،دەوڵەمەنــدە ،وەرزشــکارە ،خوێنــدکارە و ســەر بــە گرووپێکــی مۆسیقاشــە .ئەمانــە هــەر
کامیــان بەشــێک لــە ناســنامەی پێــک دێنــن بــەاڵم لــە سیاســەتدا ناســنامەی ســەرەکی کــە بانــدۆری لــە گشــتیان زۆرتــرە و مرۆڤــەکان زیاتــر
بــەم خۆیــان دەناســێنن هەمــان ناســنامەی نەتەوەییە .مینــاک ،کرێکارێــک لەوانەیە بتوانێ چینــی کۆمەاڵیەتییەکــەی بگۆڕێ بــەاڵم گۆڕینی
نەتــەوە شــتێکی ئەســتەمە .بــۆ وتارێــک لەمــەڕ گرنگیــی ناســنامەی نەتەوایەتــی و بەراوردێکــی لەتــەک ناســنامەی چینایەتیــدا بڕوانــە:
Tamir, Yael (1995). The Enigma of Nationalism. World Politics. April 1995 v47 n3 p418(23).
12- Human condition
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جیهانەکەیــان بــدەن» ( .)Kymlicka, 2000: 25; Kymlicka, 1995: 90کەوابــوو ،مرۆڤــەکان نەتەنــێ رسوشــتی
هاوبەشــیان هەیــە وەک مرۆڤبــوون ،بەڵکــوو جیاوازیــی زۆر گرنگیــان هەیــە بــە هــۆی جیــاوازی لــە «دۆخی مــرۆڤ»دا.
واتــای مرۆڤبــوون هــەم الیەنە هاوبەشــە یۆنیڤێرســاڵەکە (رسوشــتی مــرۆڤ) دەگرێتــەوە هەم الیەنــە جیــاوازە تایبەتییەکە
(دۆخــی مــرۆڤ) .لــە ئەنجامــدا ،نکۆڵیکــردن لــە جیــاوازی و ناســنامەی مرۆڤــەکان (الیەنــە تایبەتییــە جیاوازەکەیــان)
نکۆڵیکردنــە لــە بەشــێکی گرنــگ لــە پێناســەی مرۆڤبوونیــان.
 -٢-١ناسنامەی نەتەوەیی
ناســنامەی نەتەوەیــی لەســەر بنەمــای نەتەوەبــوون دادەمــەزرێ .نەتــەوەکان لــە دونیــای نوێــدا بــە دامەزراندنــی
دەوڵــەت لــە ڕێگــەی ئایدیۆلۆژیــای ناســیۆنالیزمەوە گەیشــتوون بــەم فۆرمە لە نەتــەوە کە ئێمە ئێســتا دەیانناســین .نەتەوە
ڕۆژاڤاییــەکان وەک دامەزرێنــەری ئــەم فۆرمــە سیاســییە نوێیــە هــەر بــەر لــە دەســپێکی مۆدێڕنیتــەوە بــەرەو شــوێنگەلی
تــری دونیــاش وەڕێ کەوتــن .ئــەوان دواتــر بــە پێشــکەوتنی پیشەســازی ،بەرەوپێشــردنی سیســتەمی ســەرمایەداری،
گەشــەپێدان ،کاولــکاری ،کۆیلەگــەری ،و دۆزینــەوەی دونیــا دەســتیان بەســەر زۆربــەی واڵت و کۆمەڵگەکانــی تــردا
گــرت .لــەم قۆناغــەدا کــە بــە کۆلۆنیالیــزم نــارساوە ،نەتەوەکانــی واڵتــە ناڕۆژاڤاییــەکان هەوڵیــان دا بــە جۆرێــک خۆیــان
پێناســە بکــەن کــە بتوانــن دژی کۆلۆنیالیــزم بوەســتنەوە و پێشــکەوتنیش بــە خۆیانــەوە ببینــن و پــێ بنێنــە نــاو دونیــای
نوێــوە .ڕۆشــنبیرانی ئــەو واڵتانــە گەیشــتنە ئــەو دەرئەنجامــە کــە بــۆ پارێزگاریکــردن لــە خۆیــان پێویســتە پێناســەیەکیان
لــە خۆیــان هەبــێ بــۆ ئــەوەی خۆیــان بدۆزنــەوە و بتوانــن بەرژەوەندیــی خۆیــان بپارێــزن .بــە وشــەگەلێکی تــر ،ناســنامە
و بەرژەوەندیــی خۆیــان دیــاری بکــەن ،بیپارێــزن و گەشــەی پــێ بــدەن .ئەمــەش تەنیــا لــە چوارچێــوەی دامەزراندنــی
دەوڵەتــی مۆدێڕنــدا مومکیــن بــوو .ئەوانــە کــە وا بێدەوڵــەت مانــەوە بەشــێکی زۆر لــە ناســنامە و بەرژەوەندییــان تێــدا
چــوو ،تەنانــەت هەندێــک کولتــوور و شارســتانیەت بــە تــەواوی لەنــاو چــوون.
بەریەککەوتنــی کۆلۆنیالیســتەکان و بەکۆلۆنیکــراوەکان تێچوویەکــی زۆری هەبــوو و تەنانــەت ئێســتاش
کاریگەرییەکانــی زۆر بەرچــاوە .یەکێــک لــە لێکەوتەکانــی ئــەو بەریەککەوتنــە دیاریکردنــی ســنوورە سیاســییەکانی
دونیــای نــوێ بــووە .لــەم نێــوەدا ،کوردســتان لــە پرۆســەیەکی مێژووییــدا و لــە دابەشــکاریی نــوێ لــە ڕێککەوتننامــەی
نێــوان کۆلۆنیالیســتە ڕۆژاڤاییــەکان و داگیرکەرانــی کوردســتاندا دابــەش بــوو 13.گەشــەی نەتەوایەتــی لــە زۆر واڵتــدا
ڕەوتێکــی رسوشــتی و نێوخۆیــی تێپــەڕ نەکــرد بەڵکــوو لــە ڕێگــەی دیاریکردنــی ســنوورە کۆلۆنیالیســتییەکانەوە
نەتەوە-دەوڵــەت و ناســنامەی نەتەوایەتــی پــەرەی ســتاند .بەشــێکی بەرچــاوی ئــەو واڵتانــەی کــە بەرهەمــی ســنوورە
 -13ئاشــکرایە کــە بــەر لــە دابەشــکردنی کوردســتان لــە پەیامنــی لــۆزان لــە ١٩٢٣دا ،پێشــر لــە گرێبەســتی زەهــاو لــە ١٦٣٩دا (دوابــەدوای
شــەڕی ١٥١٤دا) کوردســتان بــە دووبــەش کرابــوو .کوردســتانا ســۆریش کــە ڕووســەکان داگیریــان کردبــوو.
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کۆلۆنیالیســتییەکان بــوون ،بوونــە دەوڵەتــی فرە-نەتــەوە 14.لــەم دەوڵەتانــەدا نەتەوەگەلێک کە لە دەســەاڵتدا بــوون هەموو
هەوڵــی خۆیــان دا کــە خۆیــان وەک نەتەوەیــەک پێناســە بکــەن و یــەک ناســنامەی نەتەوەیــی بەرهــەم بهێنــن .واتــە ،لــە
کۆمەڵێــک لــە نەتــەوەکان یــەک نەتــەوە دروســت بکــەن – بەتایبــەت کە پێویســتیان بــە پێشــکەوتنێکی خێـرا هەبوو بۆ
ئــەوەی کــە ناســنامەی خۆیــان لــە بەرامبــەر ڕۆژاڤاییەکانــدا بپارێــزن و گەشــەی پــێ بــدەن .بــۆ ئــەم مەبەســتە ،زۆربەیــان
پەنایــان بــردە بــەر دۆزینــەوە و تەفســیری مێــژوو و زیندووکردنــەوەی قۆناغــی زێڕینی مێژوویــی و هاوکات ســەرکوت و
تواندنــەوەی بــەزۆری نەتەوە بندەســتەکان و دیاریکردنی ناســیۆنالیزمی نەتــەوە بااڵدەســتەکە وەک ئایدیۆلۆژیی فەرمیی
دەوڵــەت 15.لــەم جــۆرە نەتەوەســازییە کــە وەک ئایدیۆلۆژییەکــی فەرمیــی دەوڵەتــی بەڕێوە چــوو نەتــەوە داگیرکەرەکان
دەســتیان بەســەر کولتووری نەتەوە بندەســتەکاندا گرت .بەشــێکیان دزی ،بەشــێکیان شــێواند و بەشێکیشــیان لەناو برد.
مێــژووی ئــەو نەتەوانەیــان شــێواند و ناســنامەیەکی نەتەوەیی ســاختەیان بەســەردا ســەپاندن .دەوڵــەت وەک گەورەترین
دامــەزراوەی مۆدێــڕن ئام ـرازی جێبەجێکردنــی ئــەم پڕۆژەیــە بــوو .نەتــەوە بااڵدەســتەکان تایبەمتەندییەکانــی خۆیــان
بــە دروســت و تابەمتەندییەکانــی نەتــەوە بندەســتەکانیان بــە بێکەڵــک یــان هەڵــە لــە قەڵــەم دا .ســەرکەوتنە مێژوویــی
و هەنووکەییەکانیــان بــە نــاوی خۆیــان و بنکەوتنەکانیشــیان بــە نــاوی نەتــەوە بندەســتەکانەوە تۆمــار کــرد 16.لــە باشــرین
حاڵەتــدا ،نەتــەوە بندەســتەکانیان وەک ئەتنیــک 17پێناســە کــردن.
ناســنامەی نەتەوەیــی ئــەو ناســنامەیە کــە لەســەر نەتەوەبــوون دادەمــەزرێ .گرێپووچکەیەکــی ســەرەکی ئەوەیــە کە
لــە ئاســتی گوتــاری سیاســی و میدیاییــدا 18بــۆ ماوەیەکــی زۆر ،کــە وەک لەســەرەوەش ئامــاژەی پێــدرا ،بــە مەبەســتی
تواندنــەوەی نەتــەوە بندەســتەکان نکۆڵــی لــە ناســاندنی «نەتــەوە بندەســتەکان» وەک نەتەوە کراوە .لە ئاســتی سیاســەتی
 -14ســەیرێکی ســەرپێیی نەخشــەی سیاســیی واڵتانــی ئەفریقــا و ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن ئــەوە نیشــان دەدا کــە چــۆن ئەم ســنوورانە هاوشــێوەی
شــێوەگەلی ئەندازەیــی وەک سێگۆشــە ،چوارگۆشــە ،الکێشــە و هتــد بــە دەســت کێـراون و لەتــەک رسوشــتی کولتــووری و کۆمەاڵیەتیی
نەتــەوەکان یەکانگیــر نیــن .ســنوورە کۆلۆنیالیســتییەکانی لــە وەاڵتەکانــی تریشــدا کێشــەی زۆریــان ناوەتــەوە .بۆیــە وێدەچــێ لــە داهاتــوودا
نەتــەوە بندەســتەکان بەرپەرچــی ئــەم ســنوورانە بدانەوە.
 -15لەبــەر ئــەوەی کــە ئایدیۆلۆژیــاکان ،بەتایبــەت ناســیۆنالیزم ،لــە خۆیانــدا خۆ-تەواوکــەر نیــن تێکــەڵ بــە ئایدیۆلۆژیاکانــی تــر دەبــن .لەم
واڵتانەشــدا وەنەبــێ تەنیــا ناســیۆنالیزم هەبووبــێ بــەاڵم بــۆ دۆزی نەتەوەســازی ناســیۆنالیزم ئایدیۆلۆژیــای فەرمیــی ئــەو دەوڵەتانــە بــوو .بــۆ
وێنــە ،ئــەو جــۆرە لــە «نەتەوە-دەوڵەتســازی»یەی کــە فارســەکان لــە ئێـران و تورکــەکان لــە تورکیــادا بردیانــە پێشــەوە .بڕوانــە:
انتخابی ،نادر ( .)١٣٩٠ناسیونالیسم و تجدد در ایران و ترکیه .تهران .نگارە آفتاب .چاپ اول.
بێشکچی ،ئیسامعیل ( .)]١٩٧٧[ ٢٠٠٠هەردی ،ئاسۆس .تێزی تورک بۆ مێژوو تیۆری زمانی خۆر .سلێامنی .سەردەم.
 -16ناهۆشــیاری نەتەوەیــی و هەروەهــا بەرژەوەندیخــوازی هۆکارگەلێــک بــوون کــە تەنانــەت بەشــێک لــە نوخبــە و ڕۆشــنبیرانی نەتــەوە
بندەســتەکان هــاوکاری نەتــەوە و دەوڵەتــی بااڵدەســت بــوون .مینــاک ،ڕۆڵــی مێژوونووســانێک وەک ڕەشــید یاســەمی لــە کتێبــی «کــرد و
پیوســتگی نــژادی و تاریخــی او» بــە مەبەســتی شــێواندنی مێــژووی کــورد لــە بەرژەوەندیــی فارســەکاندا.
 -17ئەتنیــک لــە زمانــی فارســیدا بــە «قــوم» وەرگێــڕدراوە ،تــا ڕادەیــەک نزیکــن لــە یەکرت .بەس بەگشــتی ،قــەوم واتــای بەرتەســکرتی هەیە.
ئەتنیــک لــە زانســتە سیاســییەکاندا جــار وایــە بــە واتــای کۆمەڵــە خەڵکێــک دێ کــە خاوەنــی «کولتــووری جیــاواز»ن .وەلــێ لــە گوتــاری
ناســیۆنالیزمی ئێرانیــدا بــە واتــای خەڵکێــک دێ کــە خاوەنــی «هورد-کولتــوور»ن نــەک کولتوور.
 -18نووســەری فەڕەنســی ،ڕۆاڵن بێرتــۆن ،ئامــاژە بــە ڕۆڵــی گوتــاری سیاســی و میدیایــی لــە پێناســەکردنی ئــەو نەتەوەگەلــە وەک «ئەتنیک»
دەدات .بڕوانــە :برتــون روالن ( .)١٣٨٢فکوهــی ،نــارص .قومشناســی سیاســی .نــر نــی .تهـران.
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نێونەتەوەییشــدا ئــەو وادانانــە 19لــە ئاســتی تیــۆر و کــردەی سیاســیدا بــوو بە بــاو کــە نەتەوە-دەوڵــەت یەکەیەکی سیاســی
نەتەوەییــە .واتــە ،ســنوورە سیاســییەکانن کــە دەبنــە پێــوەری ســەرەکی بــۆ پێناســەکردنی نەتــەوە ،بــە واتایەکــی دیکــە،
بەپێــی ئــەم پێناســەیە هــەر دەوڵەتێــک لــە یــەک نەتــەوە پێــک هاتــووە .بۆیــەش ناســنامەی نەتەوەیــی لــە وێــژەی
سیاســیدا تێکــەڵ بــە ناســنامەی دەوڵەتــەکان بــووە .هەنووکــە ،زۆرێــک لــە تیۆریســتە سیاســییەکان و کۆمەڵناســەکان
گەیشــتوونەتە ئــەو تێگەیشــتنە کــە پێویســتە لــە نێــوان نەتــەوەکان و دەوڵەتەکانــدا جیــاوازی دابــرێ بــەاڵم کێشــەیەکی
گــەورە ئەوەیــە کــە ئەمــە نــەک نەبووەتــە خەمــی زۆربەیان بەڵکــوو ئامــادەش نین بــە ئاشــکرایی دان بەمەدا بنێــن و باس
لــە ڕێگاچارەســەر بکــەن .یەکێــک لــە هــۆکارە ســەرەکییەکانیش ئەمەیــە کــە بەشــێک لە واڵتانــی ڕۆژاڤــا ،واتــە واڵتانی
خــودی ئــەم ڕۆشــنبیرگەلە ،ئەگــەری لەتبوونیــان هەیە و چــاوەڕوان ناکرێ ئەمــان وا بەســانایی دان بەم کێشــەیەدا بنێن.
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بــەم حاڵەشــەوە ،لــە بەســتێنی ئــەو واڵتانــە کــە پرســی نەتــەوە بێدەوڵەتــەکان هەبــووە بیرمەندگەلێــک هەوڵــی پێناســە و
فۆرموولەکردنــی پرســی بێدەوڵەتییــان داوە .کاتێــک تێگــەی نەتــەوەی بێدەوڵــەت نــاس بکەین ئــەوە دەتوانیــن باس لە
ناســنامە و بەرژەوەندیــی نەتــەوەی بێدەوڵــەت ،یــان النیکــەم لــە دەرەوەی کانتێکســتی دەوڵەتداریــدا ،بــاس لــە ناســنامە
و بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی لــە دۆخــی بێدەوڵەتیــدا بکەیــن .بــەو واتایــە کــە چــۆن ناســنامە و بەرژەوەندیامن دەستنیشــان
بکەیــن کــە بتوانیــن بــەرەو دامەزراندنــی دەوڵەتــی نەتەوەیــی بڕۆیــن .مانوێــل کاســتێلز دەربــارەی ناســنامە بــاس لــەوە
دەکا کــە هەنــدێ لــە «نەتەوە ،و ناســیۆنالیزمەکان ،نەگەیشــتنە دروســتکردنی نەتەوە-دەوڵەت (مینا :ســکۆتڵەند ،کاتالۆنیا،
کۆبێــک ،کوردســتان ،فەلەســتین) ،بــەاڵم هێشــتاش هــەر بەرچــاون ،هەندێکیــان بــۆ چەنــد ســەدە [خەباتەکەیــان] دیــار
بــووە ،ناســنامەیەکی کولتووری/ســەرزەوینی 21کــە خــۆی وەکــوو کارەکتەرێکــی نەتەوەیــی بەیــان دەکاCastells,( ».

 .)2010: 32ئانتۆنــی گیدێنــز لەســەر ئــەو باوەڕەیــە کــە «بەرخۆدانــی ئەتنیکــە نــارساوەکان 22لەنــاو نەتەوەگەلێکــی
دامــەزراودا بووەتــە هــۆی دیاردەیــەک بــە نــاوی نەتــەوە بێدەوڵەتــەکان» ( ،)Giddens, 2009: 1035وەکــوو،
ســكۆتڵەندییەکان ،وێڵزییــەکان ،کاتاالنــەکان ،کۆبێکــەکان ،فالندێــرەکان ،فەلەســتینییەکان ،تەبەتییــەکان و کــوردەکان
19- Presumption

 -20زۆربــەی واڵتەکانــی دونیــا خاوەنــی النیکــەم «کەمینەیەکــی نەتەوەیــی»ن .جــا ئەگــەر هەرچەندێکیــش بچــووک یــان گــەورە بــن
ئــەوە «مەترســیی جیابوونەوە»یــان دروســت کــردووە بــۆ ئــەم واڵتانــە .مینــاک ،کانــادا (کۆبێــک و نەتــەوە خۆجێییــە سوورپێســتەکان)،
بریتانیــا (ســکۆتڵەند ،ئایرلەنــد و وێڵــز) ،ســپانیا (کاتــاالن و باســک) ،بەلجیــک (فالمــان) ،فەڕەنســا (بڕێتۆنــەکان .فەڕەنســا زۆر کەمینــەی
نەتەوەیــی بچووکــی تریشــی هــەن .بەشــێکی کاتاالنەکانیــش کەوتوونــە نــاو فەڕەنســا) ،ئەمریــکا (پۆرتۆریکــۆ .هەورەهــا ،لــە ئەمریــکا
بــەردەوام جوداییخــوازی لــە هەنــدێ ویالیەتــی باشــووردا هەیــە و لــە دوای شــەڕی ناوخــۆوە ئــەم پرســە وەک هەڕەشــە بــۆ ســەر ناســنامەی
ئەمریکاییبــوون بینــدراوە) .تەنانــەت ئیتالیــا و ئەڵامنیــا چەنــد گرووپــی کولتووریــی هاوشــێوەیان هەیــە .لەنــاو واڵتــە زلهێزەکانــدا هەموویان
فرەنەتــەوەن .بــۆ منوونــە ،هیندســتان (کەشــمیر وەک نەتەوەیەکــی بێدەوڵــەت و چــەن کەمینەیەکــی نەتەوەیــی تــر) ،چین (ئوغــور ،تەببەت
و تایــوان) ،ڕووســیا (چێچێــن ،تاتارســتان و دەیــان کەمینــەی نەتەوەیــی تــر).
21- Territory
22- Well-defined
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( .)Ibid: 1038-39الی فەیلەســووفی سیاســی لی ـراڵ ،ویــل کیملیــکا ،ئەوانــە «نەتــەوەی بێدەوڵــەت»ن (�Kymlic

 .)ka, 2000: 208هەروەهــا ،کۆمەڵناســی کاتالۆنیایــی ،مۆنتێسـرا گویبێرنائــۆ هەوڵــی تیۆریزەکردنــی تێگــەی «نەتەوە
بێدەوڵەتەکانــی» داوە .ئــەو بــەم جۆرە پێناســەی نەتــەوە بێدەوڵەتــەکان دەکات« :ئەو کۆمەڵە کولتوورییانــەی کە خاوەنی
ڕابردوویەکــی هاوبەشــن ،بــە خاکێکــی 23دیاریکـراوەوە گــرێ دراون ،خاوەنــی دەوڵەتــی خۆیــان نین و حــەز دەکەن کە
بڕیــار لەســەر داهاتــووی سیاســیی خۆیــان بــدەن» ( ،)Guibernau, 1999: 1وەکــوو ،کاتالۆنیــا ،ســکۆتڵەند ،کۆبێک
و کوردســتان ( 24.)Guibernau 2004یــان بــە پێناســەی کریســتۆفێر وێڵمــەن« ،نەتــەوە خەڵکێکــن کــە لــە گرووپێکی
کولتــووری پێــک هاتــوون و بەیەکــەوە دەنارسێــن جــا یــان چارەنووســی سیاســییان تــا ڕادەیــەک دیــاری کـراوە یــان
بــە دوایــدان» ( 25.)Wellman, 2005: 98یــان هەیڤــوود دەڵــی کــە « :نەتــەوە یەکەیەکــی کولتوورییــە ،جەســتەیەک
کــە خەڵــک تیایــدا لــە ڕێگــەی میراتــی کولتــووری هاوبەشــەوە بەیەکــەوە بەسـراونەوە» (.)Heywood, 2004: 98
کەوابــوو هەندێــک نەتــەوە هــەن کــە بێدەوڵەتــن .هەمدیســان هەیڤــوود جەخــت دەکاتــەوە کــە «نەتــەوەکان لەوانەیــە
خاوەنــی دەوڵەتــی خۆیــان نەبــن چ بــە هــۆی کۆلۆنیالیزمــەوە –وەک نەتــەوە ئاســیایی و ئەفریقییــەکان لــە ســەرەتای
ســەدەی بیســتەمدا– یــان بــە هــۆی ئــەوەی کــە بەشــێک بــن لــە دەوڵەتێکــی فرەنەتــەوە .مینــاک ،بریتانیــا یــان یەکێتیــی
ســۆڤیەتی جــاران» ( ،)Ibidبۆیەشــە کــە دەتوانیــن بڵێیــن کــە لــە واڵتێکــی وەک بریتانیــا چــوار نەتــەوەی ئینگلیــزی،
ســکۆتڵەندی ،وێڵــزی و ئایرلەنــدی هــەن (.)Ibid, 99
بــۆ ئــەوەی بتوانیــن بــاس لــە ناســنامە و بەرژەوەندیــی نەتەوەیەکــی بێدەوڵــەت بکەیــن ســەرەتا پێویســتە تێگــەی
دەوڵــەت ،نەتــەوەی بێدەوڵــەت ،نەتەوە-دەوڵــەت ،دەوڵەتــی فرەنەتــەوە و ناســنامەی نەتەوەیــی لەیەک جیا بکەینــەوە.
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وەک لەســەروە بــاس کــرا ،کــورد نەتەوەیەکــی بێدەوڵەتــە .لەنــاو تیــۆر و فەلســەفەی سیاسییشــدا لــە ناوەڕاســتی
نەوەتەکانــەوە ئــەو جیاکارییانــە ک ـراوە و ئەڤــرۆ لــە ئاســتی ئاکادیمــی و توێژینــەوەی زانســتیدا جیــاکاری لــە نێــوان
23- Terittory

 -24گویبێرنائــۆ لــەم وتارەیــدا بــە وردی بــاس لــەوە دەکات کــە چــۆن ئــەم چــوار نەتــەوە بــوون بــە نەتــەوەی بێدەوڵــەت .هەروەهــا ئــەوەی
کــە چــۆن کوردســتان بــە زۆرەملــێ بەســەر پێنــج دەوڵەتــدا دابــەش کـراوە ( .)Guibernau, 2004: 1275بڕوانــە:

Montserrat Guibernau, Nations Without States: Political Communities in the Global Age, 25 Mich. J.
Int›l L. 1251, (2004).

 -25وێڵمــەن دەڵــێ ئــەوە ســێناریۆیەکی ناواقیعــی نییــە و مافێکــی ڕەوای کوردەکانــە ئەگــەر کــە لــە ئێـراق ،ئێـران ،و تورکیــا جیــا ببنــەوە و
یــەک دەوڵەتــی نــوێ و ســەربەخۆی کوردســتان دامبەزرێنــن)Wellman, 2005: 59( .
 -26نەتەوە-دەوڵــەت بــە دەوڵەتێــک دەگوتــرێ کــە یــەک نەتــەوەی هەیــە ،وەکــوو ژاپــۆن .دەوڵەتــی فرەنەتــەوە بــەو دەوڵەتانــە دەگوتــری
کــە چەنــد نەتەوەیــان تیایــە ،وەکــوو ئێـران .پێناســەی نــارساوی دەوڵــەت الی ماکــس وێبێــر بــەم جۆرەیــە« :کۆمەڵەیەکــی مرۆیــی کــە بــە
شــێوەیەکی ســەرکەوتووانە ئیدعــای هەبوونــی مۆنۆپۆلــی بەکارهێنانــی توندوتیژیــی هەیــە لــە خاکێکــی دیاریک ـراودا» (.)Weber, 1946
بڕوانــە:
Kim, Sung Ho, «Max Weber», The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019 Edition), Edward
N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/weber.
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نەتــەوە و دەوڵەتــدا ئاســاییە .بــۆ منوونــە ،کیملیــکا تێگــەی «کەمینــەی نەتەوەیــی» ( )1995هێناوەتــە نــاو فەلســەفەی
سیاســییەوە ،کــە بــە وتــەی ئــەو دوو جــۆری هەیــە« :نەتــەوە بێدەوڵەتــەکان» ،ئــەو نەتەوانــەی کــە دەوڵەتێکیــان نییــە کــە
تیایــدا زۆرینــە بــن ،وەکــوو کاتاالنــەکان ،فلێمیشــەکان ،ســکۆتڵەندییەکان و هتــد؛ و «خەڵکــی خۆجێیــی» ،خەڵکێــک
کــە بەشــێکی زۆری خاکەکەیــان بــەزۆری کراوەتــە شــوێنی نیشــتەجێبوونی خەڵکانــی تــر ،وەکــوو ســامییەکان،
سوورپێســتەکانی ئەمریــکا و هتــد ( .)Kymlicka, 2000: 207-8دواتــر لــە وێــژەی سیاســیدا بــاس لــە نەتەوەبوونــی
ئــەو نەتەوانــە دەکــرێ کە لەســەروە باســیان کـرا 27.گویبێرنائۆ پێــی وایە کە «ناســنامەی نەتەوەیــی ڕەنگدانەوەی هەســتی
پەیوەندارێتـ�ی بـ�ە نەتەوەیـ�ە بـ�ەدەر لـ�ەوەی کـ�ە ئـ�ەو نەتەوەیـ�ە خاوەنـ�ی دەوڵەتـ�ی خـ�ۆی بـ�ێ یـ�ان نەبـ�ێ » (�Guiber

 )nau, 2004: 135و ئــەو ناســنامەیە پێنــج الیەنــی دەروونناســی ،کولتــووری ،ســەرزەوینی ،مێژوویــی و سیاســی لــە
خــۆ دەگــرێ ( .)Ibidتیــۆرە نارساوەکانــی بــواری ناســیۆنالیزم کــە لــە دەیــەی هەشــتادا ســەریان هەڵــدا توانایــی ناســینی
پرســی نەتــەوە بێدەوڵەتەکانیــان نەبــوو .تەنانــەت تیۆرەکانی ئەندێرســۆن ( ،)1983گێلنێــر ( )1983و هابزبــاوم و ڕێینجێر
( )1983هەموویــان دروســتبوونی نەتــەوە دەگەڕێننــەوە بــۆ قۆناغــی مۆدێــڕن و بــە دروســتکراو و بەرهەمــی مۆدێڕنیتــەی
دەزانــن 28.ئــەوە لــە حاڵێکدایــە کــە؛ یەکــەم ،نەتــەوەکان لــە هەمــوو دونیــا وەکیــەک نەبــوون و نیــن .دووهــەم ،هــەر
وەک ئانتۆنــی ســمیت –کــە دامەزرێنــەری پاڕادایمــی ئەتنۆســیمبۆلیزمە لــە توێژینەوەکانــی ناســیۆنالیزمدا– ڕەخنەیــان
لــێ دەگــڕی ،ئەگەرچــی ناســیۆنالیزم دیاردەیەکــی مۆدێڕنــە 29بــەاڵم زۆربــەی نەتــەوەکان هەمــان درێژکـراوەی کۆمەڵــە
کولتوورییەکانــی (ئەتنیکــەکان) بــەر لــە قۆناغــی مۆدێڕنــن .هەروەهــا نەتــەوەکان هەموویــان بەقــەدەر یــەک تەمەنــی
مێژووییــان نییــە .هەندێکیــان مێژوویەکــی کۆنیــان هەیــە و دەگەڕێنــەوە قۆناغــی مێــژووی کــۆن ،هەندێکیان بــۆ چاخی
ناوەڕاســت و هەنــدێ تریــش بــۆ قۆناغــی مۆدێــڕن ( .)Smith, 1986مینــاک ،ئــەو بــاس لــە بوونــی فــارس و کــورد و
ئــارەب دەکا وەک ئەتنیــک لــە ســەدەی یازدەیەمــدا ( .)Smith, 1991: Ch.1دیــارە مێــژووی کــورد دەگەڕێتــەوە زۆر
 -27بۆ منوونە بڕوانە ئەم ژێدەرانە:

Moore Margaret. 1997. Ed. National Self-Determination and Secession. Oxford: Oxford University Press.
Moore, Margaret and Buchanan Allen. 2003. States, Nations, and Borders; The Ethics of Making Boundaries. Cambridge University Press. New York.
Miller, David. 2016. Boundaries, Democracy, and Territory. The American Journal of Jurisprudence. Vol.
61, No. 1 (2016), pp. 33–49.
Patten, Alan. (2014). Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights. Princeton; Oxford:
Princeton University Press.

 -28بڕوانە:

Anderson, Benedict. 1983. Imagined Communities: Reﬂections on the origins and spread of nationalism. London: Verso
Gellner, Ernest. 1983. Nations and Nationalism. Oxford: Basil Blackwell.
Hobsbawm, Eric and Terence Ranger (eds.). 1983. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge
University Press

 -29بــۆ منوونــە ،ســمیت ناســیۆنالیزمی کــورد دەگێڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی باڵوکردنــەوەی یەکــەم ڕۆژنامــەی کــوردی لــە  ١٨٨٩و هەروەهــا
دامەزراندنــی ڕێکخـراوەی تەعالــی و تەرەقــی لــە پاییــزی ١٩٠٨دا و هێڤیــا کــورد لــە ١٩١٠دا (.)132 :1991 ,Smith
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کۆنــر .بــەس مەبەســت ئەوەیــە کــە تەنانــەت بــە بۆچوونــی ســمیت ،کــورد لــە ســەدەی یــازدەدا بــە کــورد نــارساوە .هــەر
وەک نەبــەز جەخــت دەکاتــەوە کــورد بــە النیکــەم هــەزار ســاڵە نــاوی بــە کــورد ڕۆیشــتووە (نەبــەز.)١٥-١٤ :٢٠٠٧ ،
تەنانــەت کــورد «لــە ســەدەی حەوتەمــەوە بــەو نــاوە نــارساوە» (قاســملوو .)٢٦٠: ]١٩٦٤[ ٢٠٠٤ :کەوابوو نەتــەوەی کورد
شــتێک نییــە لــەم دواییانــە دروســت بووبــێ .ئــەم لێکدانەوەیــە کە کــورد لــە کۆنــەوە وەک «ئەتنیک»ێــک هەبــووە و لە
قۆناغــی مۆدێڕنــدا بووەتــە نەتــەوە بــە تیۆرەکــەی ســمیت بــە ســانایی شــی دەکرێتــەوە .ئــەم تیــۆرە پاڕادایمێکــی نوێی بۆ
لێکۆڵینــەوە لــە بــواری ناســیۆنالیزمدا کــردەوە .بــە چەشــنێک کە تیۆریســتە سیاســییەکان لــە دەیــەی نەوەتدا ،هــەر وەک
بــاس ک ـرا ،لــە ناوەڕاســتی نەوەتەکانــەوە چیــر نەتەوەبــوون نابەســتنەوە بــە دەوڵەتــەوە 30.لــە دوای ڕووخانــی یەکێتیــی
ســۆڤیەت ئیــر ناســیۆنالیزم جارێکــی تــر لــە ئاســتی کــردە و تیــۆری سیاســیدا زینــدوو بــووەوە.
 -١-٢-١قەیرانی ناسنامەی نەتەوەیی
مرۆڤــەکان هــەم بــە نیســبەت خۆیــان هــەم بــە نیســبەت جیهــان هۆشــیارییان هەیــە ،بــۆ ئەوەشــە کە هەســت بــە بوون
دەکــەن و هۆشــیارییان هەیــە بەســەر خۆیانــدا .لێرەوەیــە کــە مرۆڤــەکان خۆوشــیاریی خۆیــان لــە بکــەری وەک «مــن» و
«ئێمــە»دا دەدۆزنــەوە« .هــەر کام لــە ئێمــە وشــەگەلێک وەک «مــن»« ،ئــی مــن» بــەکار دەهێنیــن هەتــا ئامــاژە بــە خۆمان
بکــەن» ( .)Smith, 2020لــە ئاســتی بەکۆمەڵیشــدا جــۆری جیــاوازی «ئێمــە» بــەکار دێنیــن بەپێــی ئــەو مەبەســتەی کە
هەمانــە« .ئێمــە» کاتێــک بــۆ ئامــاژە بــە نەتەوەکەمــان بــەکار دێنیــن بەهێزتریــن «ئێمە»یەکــە کــە لــە دونیــای مۆدێڕنــدا
دەکار دەکــرێ .قەیرانــی ناســنامە کاتێــک دروســت دەبــێ کــە ئێمــە نەزانیــن ڕێک مەبەســت لــە ئێمە کێیــە و چییەتیی
«ئێمــە» ،واتــە خۆمــان (تایبەمتەنــدی و تواناکامنــان) نەناســین و لــە ئاکامــدا نەزانین چیــان دەوێ.
لێرەدا مەبەسـت لە قەیرانی ناسـنامەی نەتەوایەتی خۆلێونبوون و خۆنەناسینە لە ئاسـتی نەتەوەییدا .واتە کاتێک وەک
کـورد ئامـاژە بـە «ئێمـە» دەکەیـن ڕێک نازانیـن باس لە کـێ و لە چی دەکەیـن .بە تایبەت کـە وەک کورد هۆشـیاریامن
بەسەر تایبەمتەندییەکانی (باش و خراپ) خۆماندا نییە 31.تاکی کورد خۆی لە نێوان سێ ئاستدا هاوکات لە چوارچێوەی
دەوڵەتە داگیرکەرەکاندا (ئێرانی ،تورکیایی و هتد)؛ و هاوکاتیش وەک ئەندامێکی کوردی بەشێک لە کوردستان (وەک
کـوردی ڕۆژهـەاڵت)؛ و زۆر بـە الوازییـش ،وەک کوردێکـی کوردسـتانی (وەک ئەندامێکـی نەتـەوەی کـورد) پێناسـە
دەکات .ئەمـە بووەتـە هـۆی ئاڵۆزییەکی یەکجار زۆر لـە دیاریکردنی ناسـنامە و بەرژەوەندیی مرۆڤی کـورددا .هۆکاری
 -30لێــرەدا مەبەســت ئــەوە نییــە کــە هیــچ بیرمەندێکــی سیاســی نەتەوەبــوون بــە دەوڵــەت نابەســتێتەوە بەڵکــوو مەبەســت ئەوەیــە کــە لــە
هــەردوو بــەرەدا بەڵگانــدن و توێژینــەوەی زانســتی هەن بــەاڵم بۆ زۆربــەی تیۆریســتەکان نەتەوەبوونی کــوردەکان ،کاتاالنــەکان ،کۆبێکەکان
و هتــد جێگــەی موناقشــەیەک نییە.
 -31بــۆ ئــەم مەبەســتە پێویســتە بــە بەربــاوی لەســەر واتــای ئــەوەی کــە کوردبــوون چییــە بكۆڵینــەوە .ئــەم وتــارە ناپڕژێتــە ســەر ئــەم باســە
لەبــەر ئەویکــە ئــەم بەشــە خــۆی پێویســتی بــە نووســینی وتــاری تــر هەیــە.
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ئەمـەش خۆنەناسـینە .واتە« ،خۆوشـیاری نەتەوەیی» 32لـە ناو کورددا الوازە .خۆوشـیاری پەیوەندیی نێوان دوو شـتە؛ ئەو
جـۆرەی کـە ئێمـە خۆمـان دەبینیـن و بیـر دەکەینەوە لـە خۆمان ،لەتـەک ئەو جـۆرەی کە بوونـی ڕاسـتەقینەی ئێمەیە .بە
وشـەگەلی تـر ،لـە نێـوان بوونی ئێمـە وەک نەتەوە و هۆشـیاریی ئێمە بـە نەتەوەبوومنان کەلێنێکی گـەورە هەیە .ئەمەش
ئـەو قەیرانەیـە کـە کـۆی مەعریفـە و کردەی سیاسـیی مرۆڤـی کـوردی داگرتووە .بـە کورتـی ،ئێمـە وەک «نەتەوە»یەک
خۆمـان بە چەشـنێک دەبینین کـە جیاوازیی هەیە لەگـەڵ بوونی نەتەوەیی خۆمان .خۆوشـیاریی نەتەوەیـی یانی ئەوەی
کـە مـرۆڤ بتوانـێ جووڵـەی نەتەوەکـەی لە مێـژوودا دەرک پێ بـکات و خۆی وەک بەشـێک لەم نەتەوەیە لەم پرۆسـە
مێژووییـەدا بناسـێ .ئـەم جۆرە وشـیارییەیە کـە نەتەوەیەک دەباتە نـاو جیهان و مێـژووەوە و لە سەرلێشـێواویی مێژوویی
و سیاسـی و فیکـری دەربـازی دەکا .بـۆ ئـەم مەبەسـتەش هەر نەتەوەیەک پێویسـتی بـە پێناسـەکردن و وێناکردنی خۆی
هەیـە بـۆ ئـەوەی کە بـە ڕوونی خـۆی وەک ئەندامێکی ئـەو نەتەوەیە ببینـێ .نەتەوەش بـێ گومان لە پەیوەنـدی لەتەک
خاک و نیشـتامنێکی دیاریکراودا دەتوانێ بوونی هەبێ .ئەم سەرلێشـێواوییە بە سـاکاری لە پێناسـەکردنی مرۆڤی کورددا
وەک «کـوردی ئێرانـی»« ،کـوردی تورکیایـی» و هتـد دەردەکـەوێ .لەم نێوانەدا سـنووری واتایی و سـنووری جوگرافیی
ئەم ناسـنامەیە دیاریکراو نییە .بەهەڵە پێناسـەکردنی کورد بووەتە هۆی قەیرانی ناسـنامەی نەتەوەیی کورد .بەهەڵەناسـینی
بوونـی نەتەوەییمان بریتییە لە :لێنەکۆڵینەوە و نەناسـینی چییەتـی کوردبوون و تایبەمتەندییەکانی ،نەناسـینی مێژوویەک
کـە پێیـدا هاتووین ،نەناسـینی دۆخێک کە تیایـدا دەژیـن ،تایبەمتەندیگەلێک کە هەمانـە ،نەناسـینی دوژمنەکامنان، 33
الوازیامن لە ناسـینی ئەندامبوومنان وەک هاونیشـتامنییەکی کوردسـتان ،نەبوونی وێنەیەک لە داهاتوومان ،نادیاربوونی
ئامانجی سیاسـیامن ،نەبوونی هۆشـیاری بە چارەنووسـی هاوبەشمان و دیارنەبوونی پێگەمان لە جیهاندا .ئەمە قەیرانە بۆ
کـورد کاتێـک قـووڵ دەبێتـەوە کە سـەر لە دەگمەنبوونی پرسـی کوردسـتان دەربکەیـن 34.واتا ئەو شـتەی کە بە «پرسـی
32- National self-consciousness

 -33منوونەگەلــی زۆر لــە مێــژووی هاوچەرخــی کوردســتاندا هەیــە کــە ڕێبــەڕە سیاســییەکانی کــورد لــە ناســینی دوژمنەکانیانــدا تووشــی
هەڵــە بــوون .برێندێــن ئۆلییــەری باشــووری کوردســتان و ســودانی باشــوور پێــک گرتــووە و بــاس لــە پرۆســەی نووســینی یاســای بنەڕەتــی
نــوێ لــە ئێ ـڕاق ســودان دەکات .ئــەو ئامــاژە دەکا کــە هــەم کــوردەکان و هــەم ســوودانی باشــوور گەیشــتبوونە تەوافوقیکــی هاوشــێوە
لەگــەڵ حکومەتــە ناوەندییەکانیانــدا ( )O’Leary, 2014: 240بــەاڵم ســوودانییەکان جەختیــان کــردەوە کــە دەبــێ لــە یاســای بنەڕەتــی مافــی
ریفراندۆمــی ســەربەخۆیی بەفەرمــی بنــارسێ .ئــەوە بــوو کــە لــە جانیــوەری ٢٠١١دا ریفراندۆمەکــە بەڕێــوە چوو و ســوودانی باشــوور بوو بە
دەوڵەتێکــی ســەربەخۆ .بــەاڵم وەک بــاس دەکا «رێبەرانــی کــورد خۆیــان بڕیاریــان دا کــە هــەوڵ نــەدەن بــۆ ئــەوەی کــە مافی جیابوونــەوە بە
شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ لــە یاســای بنەڕەتــی ئێڕاقــدا هەبــێ ،ئەگەرچــی ئــەو دەڵــێ کــە بــە دەستپێشــخەری بارزانــی جەخــت کرایــەوە کە لە
پێشــەکییەکەدا ئێـڕاق وەک «یەکەیەکــی دڵخــواز لــە خــاک و خەڵــک بناســێندرێ» ( )Ibid, 240ئۆلییــەری بەڵگــە دەێنێتەوە کە کــوردەکان
مامەڵەیــان کــرد .لەبــەر ئەویکــە کــە دەرفەتــی باشــیان دەدی لــە ئێڕاقــدا چونکــە ئارەبــەکان یەکگرتــوو نەبــوون .ئەمــەش ئاماژەیــە بــەوەی
کــە ڕێبــەڕە کــوردەکان متامنەیــان بــە ئارەبــەکان کــردەوە لــە دوای ئــەوەی ئــارەب کوردیــان جینۆســاید و کیمیابــاران کــرد .لــەم جــۆرە هەڵــە
گەورانــە لــە مێــژووی هاوچەرخــی کــورددا زۆرن کــە ئاماژەیــە بــە الوازیــی دوژمنناســی لــە نــاو ڕێبــەرە سیاســییەکانی کــورددا .چیرۆکــی
تیرۆرکردنــی ڕێبــەڕە کــوردەکان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە الیــەن «نەتــەوەی فــارس» منوونەگەلێکــی تــرە لــە نەناســینی دوژمــن.
 -34بــۆ ڕامانێــک لەســەر دەگمەنبوونــی پرســی کوردســتان بڕوانــە :بۆکانــی ،کاردۆ ( .)٢٠١٦دۆزی دەگمــەن ،دۆزی کــورد .باڵوکـراوە لــە
ئینتەرنێتــدا .لێــرەدا لەبــەر دەســتەhttps://www.kurdipedia.org/default.aspx?lng=1&q=2019020622181066351 :
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کـورد» نـارساوە چ رسوشـتێکی هەیـە و تایبەمتەندییەکانـی چین .هەروەهـا ،خاڵێکی گرنگ لەمەڕ ناسـنامەی نەتەوەیی
ئەوەیـە کـە گرێـدراوە بـە چەشـنێک لـە هۆشـیاریی مێژووییـەوە .هۆشـیاریی نەتەوەیی لـەم سـۆنگەوە ،بـەم واتایەیە کە
مرۆڤـی کـورد خـۆی وەک ئەندامـی نەتەوەیـەک ببینـێ کە ئـەم نەتەوەیە لە مێـژوودا خەریکـی جووڵەیەکـی مێژووییە.
چەنــد منوونەیــەک لــە خۆنەناســینی کــورد لــە ئاســتی سیاســیدا بریتیــن لــە :خــۆ تێوەگالندنــی کــورد لــە شــەڕی
سیاســی و ئایدیۆلۆژیکــی بــەرەی چــەپ و ڕاســت لــە جیهانــدا؛ داواکردنــی کۆنفیدراڵیزمــی دێموکراتیــک بــۆ کــورد و
«گەل»انــی تــر؛ داوای دێموکراســی کــردن بــۆ نەتەوەکانــی تــر و خودموختــاری بــۆ ئێـران؛ برایەتیــی کــورد و ئــارەب لــە
ئێـراق35؛ «برایەتیــی گــەالن» و خــۆ بــە ئێرانــی ،تورکیایــی ،ئێراقــی و ســووریایی زانیــن؛ ئاخافتنــی ڕێبــەرە سیاســییەکانی
باکــووری کوردســتان بــە زمانــی تورکــی و خۆلێنەبانکــردن لــە زمانــی کــوردی36؛ پاشــکۆبوونی هێــزە ئیســامییەکانی
کــورد و الســاییکردنەوەی ئیســامی ئارەبــی و تورکــی و فارســی؛ و شــوێن ئایدیۆلۆژیــا مۆدێرنــەکان کەوتــن بەبــێ
شــەنوکەوکردنیان بــە نیســبەت پرســی نەتەویــی .لەپــاڵ ئەمەشــدا ،پاشەکشــەی گوتــاری لــە ناســیۆنالیزمی کوردییــەوە بۆ
ناســیۆنالیزمی دەوڵەتــە داگیرکــەرەکان کــە خــۆی لــەم منوونانــەدا دەبینێتــەوە :خۆبواردنــی ڕۆشــنبیرانی کورد لە نووســین
و ئاخافــن بــە زمانــی کــوردی؛ ناودێرکردنــی نەتــەوەی کــورد بــە ئەتنیــک« ،قــەوم»« ،گــەل» ،کەمینــە و خەڵــک؛
خۆبــواردن لــە بەفەرمیکردنی تێگــەی نەتەوە؛ ناولێنانی کوردســتان بە «ناوچەی کوردنشــین»؛ پێوەنووســاندنی پاشــگری
ناســنامەی داگیرکــەرەکان بــە کوردســتان و نەتــەوەی کــورد وەک کوردســتانی ئێران ،کــوردی ئێرانی ،کورســتانی تورکیا،
کوردســتانی ئێ ـراق و هتــد؛ بــە هەمــان شــێوە ،پێوەنووســاندنی پاشــگری ئێرانــی و تورکــی بــە نــاوی بزووتنەوەکانــی
کوردســتان وەک حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێـران و هتــد .جێخســتنی ناوی باشــووری کوردســتان بە کوردســتان
لــە نــاو ڕۆشــنبیراندا بــە جۆرێــک کــە باقــی کوردســتان وەک بەشــێک لــە ناســنامەی نەتەوەکانــی تــر دەبیــرێ .ئــەم
چوونــە نــاو گوتــاری ئــەوی تــرە بەوپــەڕی خــۆی دەگات کاتێــک لــە ڕۆژاڤــا تەنانەت نــاوی کوردســتان دەگــۆڕدرێ بە
«باکــووری ســوریا» .ئــەم هەمــوو ئاڵۆزییانــە بوونەتــە لەمپــەڕ لەمــەڕ دیاریکردنــی پێناســەیەک لــە «ئێمــە» وەک کــورد.
لــەم دۆخەشــدا دیاریکردنــی سیاســەتی نەتەوەیــی کارێکــی نامومکینــە.

 -35گوتــاری برایەتیــی کــورد و ئــارەب لــە الی ڕێبەرێکــی سیاســی وەک جــەالل تاڵەبانــی تــا ئــەو ئاســتە دەڕواتــە بــەرەوە کــە تاڵەبانــی
نەتەنــێ هەمــوو هەوڵــی خــۆی دەدا کــە ئێراقێکــی ڕووخــاو دامبەزرێنێتــەوە بەڵکــوو ،ســەرەڕای نێوبژیوانیکردنــی ئارەبــی شــیعە و ســوننە،
دەگاتــە ئــەو ئاســتە لــە پێشــێلکردنی ئــازادی و ئیـرادەی نەتــەوەی کــورد کــە بــە ئاشــکرا وەک کوردێــک کــە ســەرۆک کۆمــاری ئێراقــە
دەڵــێ« :دەوڵەتــی کــوردی خــەون و خەیاڵێکــی شــاعیرانەیە» .ئــەوە لــە حاڵێکدایــە کــە کــورد دەیتوانــی لــە باشــووری کوردســتان دەوڵــەت
دامبەزرێنــێ ئەگــەر کەســگەلێکی وەک تاڵەبانــی کوردیــان بــە دەســتی خۆیــان نەکردبایــەوە ژێردەســتی ئــارەب.
 -36منوونەیەکــی بەرچــاو ڕێبــەرە سیاســییەکانی باکــووری کوردســتانن .مینــاک ،ســەالحەدین دەمیرتــاش کــە دەنگێکــی زۆری کــوردی
باکــووری کوردســتانی هێنــا و وەک ڕێبەرێکــی نــارساوی باکــوور هیچــکات نەهــات بــە کــوردی (زازاکــی یــان کورمانجــی) لێدوانــی
سیاســی بــدا .پاســاوی نەزانینــی زمانیــش تەنانــەت ئاماژەیــە بــە الوازبوونــی هەمــان هۆشــیاریی نەتەوەییــەوە.
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 -٢کورد وەک یەک نەتەوە

ســەرەکیرتین کێشــەی ڕوانیــن لــە «پرســی کــورد» ئەوەیــە کــە توێــژەرەکان کــورد وەک یەکەیەکــەی نەتەوەیــی

ڕەچــاو ناکــەن .کێشــەکە لێــرەوە دەســت پــێ دەکــرێ کــە کــورد وەک یەکەیەکــی مێژوویــی و کولتــووری ،و لــە ئاســتی
سیاســیدا وەک بەشــێک لــە ناســنامەی نەتەوەیــی فــارس و تــورک و ئــارەب ســەیر دەکــردرێ .ئــەم ڕوانگەیــە تەنانــەت
لــە توێژینەوەکانــی کوردناسییشــدا بــەدی دەکــردرێ .کێشــەیەکی گــەورەی توێــژەر ،سیاســەتوان و چاالکــە سیاســی و
مەدەنییــەکان –بــە کــورد و ناکــوردەوە– ئەوەیــە کــە ســنووری ئــەو دەوڵەتانــەی کوردســتانیان دابــەش کــردووە وەک
ســنوورێک بــۆ لێکدانــەوەی سیاســی ،فەلســەفی ،کۆمەڵناســی و بوارەکانــی دیکــەی زانســتە مرۆییــەکان هەڵدەبژێــرن –
بەتایبــەت بــواری سیاســی .لێرەوە پرســی کــورد هۆشــیارانە و ناهۆشــیارانە تووشــی دابەزاندنێکی بوونناســانە دەبــێ .واتە،
کــورد لــە نەتەوەیەکــەوە کــە خــاوەن هەمــوو تایبەمتەندیگەلــی مێژوویــی و کۆمەاڵیەتییــە –تەنــێ خاوەنــی ســەروەریی
سیاســیی نەتەوەیــی خــۆی نییــە– دادەبەزێنــدرێ بــۆ کەمینە ،ئەتنیــک« ،کەمینــەی قەومــی» ،37هوردەکولتــوور ،خەڵک،
گــەل 38و هتــد .لــە باشــرین حاڵەتــدا کــورد وەک «کەمینەیەکــی نەتەوەیــی» 39لــە هــەر بەشــەی کوردســتان بــە جیــا
ســەیری دەکــردرێ .لــەم ڕوانگــەوە« ،پرســی کــورد» وەک یــەک نەتــەوە دەکرێتــە چــوار پــرس نــەک ئــەوەی لەتــەک
«پرســی کــورد»دا وەک یــەک پــرس ڕووبــەڕوو بیــن .ئــەو لــە حاڵێکدایــە کــە ئەگــەر تەنانــەت کورد خۆشــی لــەو ڕادەیە
لــە هۆشــیاریی نەتەوەییــدا نەبــێ –یــان بــە هــەر هۆکارێکــی تــر بــۆی نەلــوێ– کــە خــۆی وەک نەتەوەیــەک دەربخــا،
ئــەوی ترەکانــی کــورد هــەر بــە یــەک نەتــەوەی دەبینــن 40.جیاوازیــی نێــوان بەشــەکانی کوردســتان پرســێکی کــردەی
سیاســییە و بــێ گومــان دەکــرێ لــە ئاســتی کــردە و کایــەی سیاســیدا ئــەو جیاوازییانــە لەبەرچــاو بگیــرێ.
لــە خوێندنــەوەی پرســی کــورددا بــە دەگمــەن بیرمەنــد وەک ئیســاعیل بێشــکچی و جەمــال نەبــەز لــە نیــوەی
دووەمــی ســەدەی بیســتەمدا دەرکیــان بــەوە کــردووە کــە پرســی کــورد پرســی یــەک نەتــەوەی دابەشــکراوە .بێشــکچی
پێــی وایــە کــە پرســی کــورد پرســی کەمایەتیــی نێــوان ئــەو دەوڵەتانــە نییــە .ئــەو لــەم بــارەوە دەڵــێ« :پرســی کورد پرســی
 -37مەبەست «اقلیت قومی»یە کە فارسەکان بۆ نەتەوە بێدەوڵەتەکانی ناو دەوڵەتی ئێران بەکاری دەهێنن.
 -38گــەل لــە بنەڕەتــەوە لــە وێــژەی سیاســیی کــورددا بــە واتــای نەتەوەیــە .وەلــێ بــە زاڵبوونــی گوتــاری سیاســیی چــەپ ،بەتایبــەت وێــژەی
پێ.کێ.کــێ ڕۆژ لــەدوای ڕۆژ لــە واتــای نەتــەوە دوور کەوتووەتــەوە و بــە خەڵکــی گونــد ،دەڤــەر ،ناوچــە و باژێرێــک هەتــا کوردیــش
دەگوتــرێ گــەل.
39- National minority

 -40ئەمــە خاڵێکــی زۆر گرنگــە لــە پێناســەکردنی ناســنامەدا .وەک لــە بەشــی ناسنامەشــدا بــاس کـرا ،ناســنامە لــە پەیوەنــدی لەتــەک ئــەوی
تــردا چــێ دەبــێ .دەاللەتــە سیاســییەکانی ئــەو ڕوانینــە گرنگــن .بــۆ منوونــە ،لــە کەیســی ڕیفراندۆمــی ســەربەخۆیی باشــووری کوردســتاندا
ئەوەنــدەی کــە ئێ ـران ڕۆڵــی هەبــوو لــە گێرەشــێوێنیدا خــودی دەوڵەتــی ئێ ـراق هێنــدە ڕۆڵــی نەبــوو .بــە هەمــان شــێوە لــە هێرشــەکانی
ترکیــا بــۆ ســەر ڕۆژاڤــا یــان بۆمبارانکردنــی هەرێمــی کوردســتان لــە الیــەن ئێ ـران و ترکیــاوە .منوونــەی یەکجــار زۆری ترمــان هــەن کــە
ئامــاژە بــە کۆدەنگیــی سیاســی دەوڵەتــە داگیرکــەرەکان دەکــەن لــە ســەرکوتکردنی کــورددا .تەنانــەت هەنــدێ پەیامننامــەی فەرمــی ،لەوانە:
«ڕێککەوتنــی ســەعدئاباد» لــە ١٩٣٧دا.
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کەمایەتــی نییــە چونکــە کــورد لــە نیشــتامن و لەســەر خاکی خــۆی دەژی و خەڵکی ڕەســەنی ئــەم واڵتەیە» (بێشــکچی،
 )٣٨ :٢٠٠٢بۆیــەش« ،گەوهــەری مەســەلەی کــورد لــەو ڕاســتییەوە ســەرچاوە دەگــرێ کــە دەوڵەتــە ئیمپریالــی و
دەســتوپەیوەندەکانی لــە ڕۆژهەاڵتــی نزیکــدا نەتــەوەی کــورد و کوردســتانیان دابــەش و پارچــە پارچــە کــردووە ،مافــی
دامەزراندنــی دەوڵەتێکــی ســەربەخۆیان لــە نەتــەوەی کــورد زەوت کــردووە( ».بێشــکچی .)٤٠ :٢٠٠٢ ،لەبــەر ئەوەشــە
کــە کوردســتان «کۆلۆنییەکــی نێودەوڵەتی»یــە .نەبــەز جەخــت دەکاتــەوە کــە «خاکــی کــورد بــە زۆر بەســەر واڵتانــی
تورکیــا و ئێ ـران و ئێ ـراق و ســووریا و ســۆڤیەتدا بــەش ک ـراوە» (نەبــەز )١٦ :١٩٧٢ ،و ناســنامەی ئێرانــی ،تورکیایــی،
ئێراقــی و ســووریایی ناســنامەگەلێ ســاختەن کــە بــەزۆر بەســەر کــورددا ســەپاون و پەیوەندییان بــە ناســنامەی نەتەوەیی
کــوردەوە نییــە ،بۆیــەش دەبــێ لــە دەرەوەی چوارچێــوەی ئــەم دەوڵەتانــە بۆ ڕێگاچارەســەر بگەڕێیــن (نەبــەز .)٢٠٠٧ ،بە
کورتــی ،هــەر جــۆرە ڕامانێکــی فیکــری و سیاســی لــە پرســی کوردســتان پێویســتە لــەم هەقیقەتــەوە دەســت پــێ بــکات
کــە نەتــەوەی کــورد و هەروەهــا کوردســتان ،وەک نیشــتامنی کــورد ،بــەزۆر و لــە پێنــاو بەرژەوەندیــی نەتەوەگەلــی تــردا
دابــەش کـراون 41.ئــەوە کــە تایبەمتەندییەکانــی کــورد چیــن پێویســتی بــە توێژینەوەیەکــی جیــا هەیــە لــێ بــە کورتــی
تایبەتکارەکانــی کوردبــوون بریتیــن لــە« :زمــان ،بنەچــە و ڕەچەڵــەک ،نیشــتامن ،ئاییــن ،کولتــوور ،هەســتی وەکیەکــی
کوردبــوون» (نەبــەز .)٤٦-١٠ :٢٠٠٧ ،نەبــەز لــەم بــارەوە دەڵــێ:

ئێم ـ ه کۆمهڵگهیهکــی چــل ملیۆنییــن ،ب ـ ه خۆمــان دهبێژیــن «کــورد» و خۆمــان چ ل ـ ه ڕووی زمــان و
چ لــ ه ڕووی مێــژوو و چ لــ ه ڕووی فهرههنــگ و چ لــ ه ڕووی ههســتی پەیوهندارێتیــی نێوکۆییــهوه ،لــه
گهالنــی دهوڵهتــ ه داگیرکهرهکانــی وەاڵتهکهمــان بــ ه جیــا د هزانیــن .جــا ئهگــهر ئێمــ ه هــهره کۆنرتیــن
گهلــی خۆرههاڵتیــش نهبیــن ،ئ ـهوا بــێ گومــان یهکێکیــن ل ـ ه ه ـهره کۆنرتیــن گهلهکانــی خۆره ـهاڵت و
ئ ـهم جیهانــه ،ئ ـهم واڵت ـهی ئێم ـهش ک ـ ه چهنــد ه ـ هزار ســاڵێک دهبــێ واری ئێمهی ـ ه و تێیــدا دهژییــن ب ـه
الیهنــی کهم ـهو ه ه ـ هزار ســاڵێک دهبــێ ب ـ ه کوردســتان نێــوی ڕۆیــوه( .نەبــەز)١٨٥ :]١٩٩٥[ ٢٠٠٧ ،
دیــارە جەمــاوەری کوردســتان ئێســتا  ٥٠ملوێنــە .ئــەم دەربڕینــەی نەبــەز دەگەڕێتــەوە بــۆ نەوەتــەکان .شــێخ
عوبەیدوڵــا لــە هەشــتاکانی ســەدەی نــۆزدە ،لــە نامەیەکــدا بــۆ باڵوێــزی بریتانیــا ،لەبــارەی نەتەوەبوونــی کــوردەوە بــەم
جــۆرە نووســیویەتی« :خەڵکــی کــورد نەتەوەیەکــی «جیــاوازن» [ ]...ئێمــە دەمانهــەوێ کاروبــاری خۆمــان لــە دەســتی
خۆمانــدا بــێ» (کوچـرا ،)٢٧ :١٣٧٧ ،هەروەهــا ئــەو لــەو بــاوەڕەدا بــوو کــە «چارەڕەشــیی نەتــەوەی کــورد کاتێــک تەواو
دەبــێ کــە کوردســتانێکی ســەربەخۆ پێــک بــێ کــە لــە کوردســتانی [بندەســتی] ئێ ـران و عوســانی پێــک هاتبــێ»
 -41سپاســی عەتــا جەماڵــی دەکــەم کــە وێــڕای چەنــد ڕەخنــە و تێبینیــی بەنــرخ ،ئــەم خاڵــەی بیــر خســتمەوە کــە پێویســتە وشــەی
کوردســتانیش لێــرە زیــاد بکــەم.
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(هەمــان ژێــدەر .)٢٦ :هەســتکردنی کــورد بــە نەتەوەبوونی شــتێکی نوێ نییــە و دەگەڕێتەوە بــەر لە قۆناخــی مۆدێرنیش.
تەنانــەت بیرمەنــدی کــورد ،ئەحمــەدی خانــی ( ،)١٧٠٧–١٦٥١لــە ســەدەی پــازدەدا بــاس لــە جیاوازیــی کــورد لەتــەک
«نەتەوە»کانــی تــر دەکا و بانگــەوازی هۆشــیاریی نەتەوەیــی دەدا بــە کــورد.

42

 -١-٢پرسی نەتەوەیی کورد و کوردستان
ســەرەتا پێویســتە ڕوونــی بکەینــەوە کــە ئــەو شــتەی بــە نــاوی «پرســی کــورد» 43نــارساوە چییــە .پرســی کــورد
زاراوەیەکــی زۆر گشــتییە ،بۆیــەش زۆر لێــڵ و ناڕوونــە .ئــەم ناڕوونییــەش کاریگەریــی خســتووەتە ســەر تێگەیشــتامن
لــە سیاســەت و چارەنووســی کــورد .وەک دەزانیــن کــورد نەتەوەیــە و پرســی کوردیــش پرســێکی نەتەوەییــە .پــرس بــە
واتــای شــتێک دێ کــە جێگــەی باســە .واتــە ،شــتێک کە مشــتومڕ و موناقشــەی لەســەرە .هــەر کاتێک بابەتێــک دەبێتە
جێگــەی گەنگەشــە و کۆدەنگیــی نییــە لەســەری بەڵکــوو پێویســتی بــە لێکۆڵینــەوە ،لێوردبوونــەوە ،تەنانــەت شــەڕە بــۆ
یەکالکردنــەوەی ،ئــەو کات لەتــەک پرســێکدا ڕووبەڕوویــن.
پرسـیارێک کـە دێتـە گـۆڕێ ئەوەیە کـە ئەگـەر کـورد نەتەوەیـە وەک نەتەوەکانی تر ،چام پرسـی فـارس ،یان
تـورک و ئارەمبـان نییـە ،بـەو شـێوەیەی کـە پرسـی کوردمـان هەیـە 44.پرسـیارێکی لۆژیکییە کە بپرسـین بۆچی شـتێک
بـە نـاوی پرسـی کـورد هەیە و مەبەسـت لەم پرسـە چییـە؟ کەینێ ،چـۆن و بۆچی ئـەم زاراوەیە دروسـت بـووە؟ 45خودی
زاراوەکـە ئاماژەیـە بـەوەی کە کورد جێگەی موناقشـەیە .تەنانەت ئەوی تری وەکوو کێشـەیەکی جیددی سـەیری کورد
دەکات .کێشـەیەک کە بووەتە نەخۆشـی لە جەسـتەی ئـەوی ترەکانی کورددا .هۆکارەکەشـی ئەوەیە کە ئـەوی ترەکان،
کوردیان بە ناڕاسـت و ناڕەوا ،وەک بەشـێک لە جەسـتە و ناسنامەی خۆیان پێناسـە کردووە .ئەمەش وای کردووە کە هەر
جـۆرە خەباتێـک بـۆ ڕزگاری نەتەوەیی الی ئەوانە وەک کێشـەیەک سـەیری بکردرێ .تەنانەت لە ئاسـتی جیهانیشـدا،
سیسـتەمی تەکووزیی نێونەتەوەیی 46هەر بە کێشـە سـەیری پرسـی نەتـەوە بێدەوڵەتـان دەکا.
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 -42بــۆ وتارێــک لــەم بــارەوە بڕوانــە :میــرزا ،شــەماڵ ( .)٢٠١٩فۆرمــی ناســیۆنالیزمی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان .گۆڤــاری پۆلیتیــا.
ســاڵی دووەم .ژمــارەی  .٣لــل .٧-٥
 -43ئــەو زاراوەیــە کــە وا بــە نــاوی پرســی کــورد ،دۆزی کــورد ،یــان تەنانــەت کێشــەی کــورد نــارساوە (Kurdish question, Kurdish issue,
.)Kurdish problem
 -44کاتێک باسی پرسی ئارەب دەکرێ مەبەست موناقشەی نێوان ئارەبەکان و ئیرسائیل لەسەر فەلەستینە.
 -45ئێســتا لــە ئاســتی توێژینــەوەی ئاکادیمــی و گوتــارە سیاســی و میدیاییەکانــدا کوردیــان دابــەش کــردووە و بــاس لــە چــوار جــۆر پــرس
دەکــردرێ؛
The Iraqi Kurdish Question, Turkish Kurdish Question, The Iranian Kurdish Question, and the Syrian
Kurdish Question
46- International Order

 -47هــەر لێــرەوە ،کــورد بــێ ئــەوەی کــە بەخــۆی بزانــێ ،لــە ئاســتی دیسکۆرســدا ئەرکــی داکۆکیکــردن لــە خــۆی وەک تاوانبارێــک
کەوتووەتــە ســەر شــان .ئەمــە لــە حاڵێکدایــە کــە نەتــەوەی داگیرکــەر پێویســتە بــۆ داگیرکاریــی خــۆی بەڵگانــدن بهێنێتــەوە نــەک کــورد بۆ
بندەســتیی خــۆی .یەکێــک لــەو هۆکارانــەش کــە بزاڤــە ئازادیخــوازە نەتەوەییــەکان بەشــی زۆریــان لــە ئاســتی نێونەتەوەییــدا بە تیرۆریســت
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قەیرانی ناسنامەی نەتەوەیی لە بزووتنەوەی کوردستاندا

کــورد نەتەوەیەکــی مێژووییــە کــە خاوەنــی تایبەتــکاری نەتەوەیــی خۆیەتــی .کــوردەکان خۆیــان وەک نەتەوەیەک
دەبینــن و پێناســە دەکــەن .ئــەوەی کــە پێــی دەگوتــرێ «پرســی کــورد» لەمــەوە دەســت پــێ دەکات کــە کــوردەکان
لەســەر پرســی کــورد لەتــەک نەتــەوە دراوســێکانی (داگیرکــەرەکان) کوردســتاندا لەمــەڕ ناســنامە و بەرژەوەندیــی
خۆیــان لــە شــەڕدان .لــە بەرامبــەردا ،ئەوانــی تــر بــە هەمــان شــێوە داخوازیــی خۆیــان هەیــە .ئــەوان هــەر کامیــان بــە
شــێوازی خۆیــان تەعبیــر لــە بەرژەوەنــدی و ناســنامەی خۆیــان و کــورد دەکــەن .لــە نکۆڵیکــردن لــە بوونــی کــوردەوە
بگــرە هەتــا سیاســەتی داگیــرکاری ،تواندنــەوە و لەناوبــردن .لــەم نێوانــەدا ،لــە ئاســتی نێونەتەوەییشــدا 48هێــزە سیاســییە
نێونەتەوەییــەکان بۆچــوون و بانــدۆری تایبەتــی خۆیــان لەســەر پرســی کــورد هەیــە .لــە دۆخێکی وەهــادا ،چارەنووســی
کــورد و کوردســتان کەوتووەتــە دەســتی هێزگــەل و نەتەوەگەلــێ جگــە لــە خــۆی .پرســی کــورد ئاماژەیە بــەو بزاڤگەلەیە
کــە لــە کۆتاییەکانــی ســەدەی نــۆزدەوە لــە کوردســتان دەســتی پــێ کــردووە و ئێســتاش بەردەوامــن .هاوشــێوەی ئــەم
پرســە لەنــاو نەتــەوە بێدەوڵەتەکانــی تریشــدا هەیــە وەکــوو ،پرســی کۆبێــک ،49پرســی تامیــل ،پرســی بەلــووچ ،پرســی
ســکۆتڵەند ،پرســی کاتالۆنیــا ،پرســی کەشــمیر ،پرســی فالندێــر و هتــد .لــێ پرســی کــورد جیاوازیــی تایبەتــی خــۆی
هەیــە .ئــەم جیاوازییــەش بەشــێکی زۆری دەگەڕێتــەوە ســەر لەتبوونــی کوردســتان لــە نێــوان چەنــد دەوڵەتــی سیســتەم-
جیــاوازدا و جــۆری هەڵکەوتــەی جوگرافیــی کوردســتان لــە ناوچەیەکــی سـراتژیکدا .وەلــێ مەبەســت لــە پرســی کورد
ئــەم پرســەیە کــە کــورد لەگــەڵ خۆیــدا هەیەتــی و پێوەنــدی بــە نەتەوەکانــی تــرەوە نییــە .پرســی کــورد جیایــە لــە پرســی
کوردســتان .ئــەوە کــە تایبەمتەندییەکانــی کــورد چیــن ،کوردبــوون بــە چ واتایەکــە و کــورد چــۆن دەڕوانێتــە خــۆی،
خاڵــە ئەرێنــی و نەرێنییەکانــی کوردبــوون چیــن و زۆر پرســیاری تــر کــە مــرۆڤ و بیرمەنــدی کــورد پێویســتە لــە پێنــاو
خۆناســیندا لەســەریان ڕاوەســتە بــکات .لێکۆڵینــەوە لــە کوردبــوون (پرســی کــورد) پێویســتی بــە وتارێکــی جیــا هەیــە و
خــۆی باســێکی ئاڵــۆز و بەربــاوە کە هەڵبــەت وەک پێویســتیش لە الیەن ڕۆشــنبیریی کــوردەوە ئــاوڕی لــێ نەدراوەتە.
بیرکردنــەوە لــە پرســی کــورد خاڵێکــی ســەرەکیی خۆناســینی مــرۆڤ و نەتــەوەی کــوردە.
 -١-١-٢پرسی کوردستان
ئــەو پرســە کــە بــە «پرســی کــورد» نــارساوە هەمــان پرســی کوردســتانە .تێــزەکان و سـراتیژە سیاســییەکان لەمــەڕ ئــەم
دەنارسێــن هــەر ئەوەیــە کــە ئەمانــە بــە گێرەشــێوێن و تێکــدەری «تەکووزیــی نێونەتەوەیــی» دەزانرێــن .ئــەوە لــە حاڵێکــدا کــە ڕیشــەی
کێشــەکە داگیــرکاری و کۆلۆنیالیزمــە نــەک ئــەم خەباتــە ڕزگاریخوازانەیــە.
 .48ئــەم تێرمــە کــە تێگەیەکــی ســەرەکی و بنەڕەتیــی سیاســەتی نێونەتەوەییــە بــە ئاشــکرا هەڵەیــە .دروســتەکەی ئەوەیــە کــە سیاســەتی
نێودەوڵەتــی بــێ ،لەبــەر ئــەوەی کــە ئــەوە دەوڵەتەکانــن کــە سیاســەت دەکــەن .ئــەم دەوڵەتانــەش لەوانەیــە چەنــد نەتەوەیــان تیــا بــن
یــان تەنانــەت یــەک نەتــەوەش وەلــێ نوێنەرایەتــی نەتەوەکــە نەکــەن .کــورد کــە لــە گەورەتریــن نەتەوەکانــە لــە ڕێکخ ـراوەی نەتــەوە
یەکگرتووەکانــدا ئەنــدام نییــە .ئــەم تێرمــە هەڵەیــە چونکــە ڕێکخـراوەی نێونەتەوەیــی نوێنەرایەتیــی دەوڵەتــەکان دەکا نــەک نەتــەوەکان.
() Heywood, 2013: 109: Moore, 1997: 901

 -49کۆبێکەکان خۆیان لە زمانی فەڕەنسیدا بە  la Question nationaleباس لە پرسی کۆبێک دەکەن ،بە واتای پرسی نەتەوەیی.
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پرســە بــە الیەکــدا ڕۆیشــتوون کــە چیــر مەســەلەی ڕزگاریــی خــاک گرنگییەکــی ئەوتــۆی پــێ نــادرێ .ئــەم خۆالدانــە
لــە مەســەلەی ئازادیــی خــاک و نیشــتامن بەشــی هــەرە زۆری بەرهەمــی تێفکرینــە لــە چوارچێــوەی ئایدیۆلۆژیاکانــی
ســەردەمدا .وەک کــورد ،بــۆ هاتنــەدەر لــەم بازنەیــە پێویســتیامن بــە پێداچوونــەوە بــە تێگەیشــتنامن لە «پرســی کــورد»ە.
بــە دەســتەواژەیەکی تــر ،دووبــارە نواڕیــن و ڕامانــەوە لــە رسوشــت و هەروەهــا پێناســەی ئــەم پرســە .یەکێــک لــە
پێویســتییەکانی ئەمــەش جیاکردنــەوەی پرســی کــورد لە پرســی کوردســتانە .واتــە ،بەتێگەییکردن 50و خســتنە بەر باســی
«پرســی کــورد» و «پرســی کوردســتان» بــە جیــا .مەبەســت لــە پرســی کوردســتان چییــە؟ پرســی کوردســتان هەمــان ئــەو
پرســەیە کــە کــورد لەگــەڵ نەتەوەکانــی تر لەســەری لە شــەڕدایە .واتــە خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی نەتەوەی کــورد لە پێناو
یەکالییکردنــەوەی ئــەو پرســەدایە کــە کــێ خاوەنی کوردســتانە .بــەاڵم ئایدیا و فەلســەفەی پشــتی خاوەندارێتیکــردن لە
خــاک و ســەروەریی سیاســی بەســەر نیشــتامندا کارێکــی ئەوتــۆی لەســەر نەکـراوە .نــەک هــەر لەنــاو کــوردا بەڵکــوو
لــە تیــۆری سیاسییشــدا .بیوکانــان کــە لــە نەوەتەکانــەوە دیارتریــن توێــژەری بــواری «جیابوونەوە»یــە 51دەڵــێ« :تیــۆری
سیاســی هەنووکــە ،بــە تیــۆری سیاســیی لیرباڵیشــەوە ،شــتێکی ئەوتــۆی دەربــارەی [پڕەنســیپی] ئەخالقیی دروســتکردن
و گۆڕینــی ســنوورە [سیاســییەکان] نەگوتــووە» ( )Buchanan 2003, 131تەنانــەت «هەتــا ئــەم دواییانــە ،تیۆریســتە
لیرباڵــەکان وایــان دانابــوو کــە هــەر جــۆرە فرەچەشــنییەکی [کولتــووری] دەکــرێ لەنێــو دەوڵەتێکــدا جــێ بکرێتــەوە»
( .)Buchanan 2003, 131هەروەهــا مارگارێــت مــۆر ( )2014لــە تیــۆری سیاســیی خــاکدا 52بەڵگــە دەهێنێتــەوە
کــە تیــۆری سیاســی تیۆرێکــی بــۆ خــاک پــێ نییــە .نەتەوەکانی تــر تەنــێ لــە ڕێگــەی هێــزەوە خاوەندارێتییان لــە خاکی
خۆیــان کــردووە (تەنانــەت بــە نــاڕەوا خاکــی نەتەوەکانــی تریشــیان داگیــر کــردووە).
کــورد بــە هــەق پێــی وایە کە تەنیا ئەو دەبێ ســەروەریی سیاســیی بەســەر کوردســتاندا هەبــێ نەک هیــچ نەتەوەیەکی
تــر .لــە ڕوانگــەی کوردییــەوە ،بــەدەر لــەم تەعبیــرە ،هــەر جــۆرە بۆچوونێکــی تــر لەمــەڕ پرســی کــورد بەالڕێدابردنــی
پرســەکەیە .ئــەو تێگەیشــتنگەلەی تــر کــە پرســی کوردســتان (وەک بــاس ک ـرا ،پێــی دەگوتــرێ پرســی کــورد) بــە
پرســگەلێک وەک دێموکراســی ،سۆســیالیزم ،لیرباڵیــزم ،مافەکانی مــرۆڤ ،مافەکانی کرێــکاران ،پرســی ژن ،ئێکۆلۆژی
و هتــد دەبەســتنەوە ،هەڵــەن .پرســی کوردســتان پەیوەندیــی بــەم پرســگەلەوە نییــە .پرســی کوردســتان گرێدراوی پرســی
خاکــە .لــە حاڵێکــدا ئــەم پرســگەلە گرێــدراوی جــۆری کولتــووری سیاســی و سیســتەمە سیاســییەکانن .لــە ڕاســتیدا،
کۆمەڵگــەی کوردســتان وەک هەمــوو کۆمەڵگەیەکــی تــر لەتــەک هەمــوو ئــەو پرســگەلەدا ڕووبەڕوویــە ،بــەاڵم ئەمانــە
پەیوەندییــان بــە پرســی کوردســتانەوە نییــە بەڵکــوو پرســگەلی نێوخۆیــی کوردســتانن و دەبــێ کــورد خۆی لەنــاو خۆیدا
50- Conceptualize
51- Secession
52- Moore Margaret. 2014. A Political Theory of Territory. Oxford: Oxford University Press.
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چارەســەریان بــۆ بدۆزێتــەوە .بــێ گومــان هیــچ پاســاوێک بــۆ ئــەوە نییــە کــە مرۆڤــی کــورد ئــەو پرســگەلە پشــتگوێ
بخــات بــە نــاوی خەباتــی نەتەوەییــەوە .نــە خەباتــی نەتەوەیــی بــۆ ئــەو پرســگەلە دادەبەزێنــدرێ نــە ئەوانیــش پێویســتە
بــۆ خەباتــی نەتەوەیــی دابەزێندرێــن .ئــەم پرســانە هیچیــان نابــێ بۆ یەکرت کــورت بکرێنــەوە و هــەر کامیــان پەیوەندییان
بــە ژیــان ،ئــازادی و بەختەوەریــی مرۆڤــەوە هەیــە و کوردیــش پێویســتە بــە شــێوازی خــۆی وەک پرســگەلێکی گرنــگ
مامەڵەیــان لەگەڵــدا بــکا .هەقیقەتەکــە ئەوەیــە کــە «کــوردەکان لەســەر خــاک و جوگرافیا سیاســییەکەیان لەتەک پرســی
یزاده )٢٣٤ :١٣٧٨ ،بــەو واتایــە کــە ،کــورد لەگــەڵ چەند نەتەوە لــە ڕۆژهەاڵتی
ڕۆژهەاڵتــی ناڤینــدا ڕووبــەڕوون( ».حاجـ 
ناڤینــدا لــە موناقشــەدایە – کــە ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ بەرژەوەندییــان لــە داگیــرکاری و بەشــکردنی کوردســتاندایە.
کەوابــوو بــە کورتــی ،ئــەو زاراوەیــەی کــە بــە پرســی کــورد نــارساوە هەمــان پرســی کوردســتانە .پرســی کوردســتانیش بــە
واتــای یەکالییکردنــەوەی خاوەندارێتــی لــە خاکــی کوردســتانە.

 -٣پرسی کوردستان لە تیۆر و فەلسەفەی سیاسیی مۆدێڕندا

لــەم بەشــەدا بەکورتــی هەندێــک ســەرنجی گشــتی ســەبارەت بــە چۆنێتیــی ڕوانینــی تیــۆری سیاســی 53و هەروەهــا

تیــۆری سیاســیی نێونەتەوەیــی 54لــە پرســی کوردســتان دەخرێتــە بــەر بــاس .ئینجــا بــاس لــە هەنــدێ بنەمــا بنەڕەتییەکانی
تیــۆری سیاســی دەکــردرێ کــە ڕیشــەیان لە فەلســەفەی سیاســیدایە و دەکــرێ لەوێوە بۆ چارەســەری پرســی کوردســتان
لــە چوارچێــوەی تیــۆری سیاســیدا ڕامبێنینــەوە .وەلــێ ســەرەتا بــاس لــە چەنــد ڕوانگــەی بــاو لــە سیاســەت دەکــەم کــە
ئەنــدرۆ هەیڤــوود ( )13-1 :2002لــە کتێبــی سیاســەتدا بــە وردی باســی کــردوون .ســەرەتا بــا بزانیــن سیاســەت چییــە و
ســەروکاری لەتــەک چیــدا هەیە؟ «سیاســەت پەیوەندیی بە دیــاردەی موناقشــە و هاوکاریکردنەوە هەیــە» (Heywood:

 )2013: 2و بــە هــۆی ئــەوە کــە مرۆڤــەکان بــە دوای ســەرچاوەکاندان (کــە بــە بۆچوونــی مــرۆڤ ســەرچاوەکان کەمــن
و هــەر کــەس و نەتەوەیــەک زۆرتــر بــۆ الی خــۆی دەپچــڕێ) و لەســەر پرســگەلێکی سیاســی کۆدەنــگ نیــن ئــەوە
سیاســەت لــە زاتــی خۆیــدا پانتاییەکە کــە کێبڕکێ و موناقشــەی تێدایــە .ئامانجی سیاســەت دۆزینەوەی ڕێگاچارەســەرە
بــۆ ئــەو موناقشــانە کــە هەندێــک جاریــش هــەر مومکیــن نییــە .کــە وابــوو ،ناکۆکــی ڕیشــەی لــە جیاوازیــی بــاوەڕەکان
و بەرژەوەندییەکانــدا هەیــە – واتــە هەمــان جیاوازیــی ناســنامە و بەرژەوەنــدی .هەیڤــوود هەروەهــا بەگشــتی ڕوانگــەکان
ســەبارەت بــە چییەتیــی سیاســەت بەســەر چــوار ڕوانگــەدا دابــەش دەکات کــە بریتیــن لــە :سیاســەت وەک هونــەری
53- Political Theory
54- International Political Theory
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حکومڕانــی ،کــە پێناســەیەکی نەریتییــە لــە سیاســەت و لەســەر ئــەم گریامنەیــە وەســتاوە کــە سیاســەت پەیوەندیــی بــە
دەوڵــەت و حکومەتــەوە هەیــە ( ،)Ibid: 4-5هــەر بۆیــەش ،تەنیــا ئــەو کــەس و گــرووپ و پارتانــە کــە پەیوەندییــان بــە
ئەنســتیتۆ دەوڵەتییەکانــەوە هەیــە دەتوانــن تێکــەڵ بــە سیاســەت بــن .لــە ڕوانگــەی خەڵکــی ئاساییشــدا سیاســەت هــەر
بــەم جــۆرە جــێ کەوتــووە .کاتێــک کــورد خــۆی دەوڵەتــی نییــە و دامــودەزگا دەوڵەتییەکانــی هــی کــورد نیــن ئیــر
جێگەیەکــی ئەوتــۆ بــۆ ئــەو جــۆرە پێناســەیە لــە پرســی کوردســتاندا نامێنێتــەوە.
ڕوانگــەی دووەم سیاســەت بــە جۆرێــک پێناســە دەکات کــە پەیوەندیی بە پرســی گشــتییەوە هەیــە .لــەم ڕوانگەیەدا
کــە ڕیشــەکەی دەگاتــەوە ئەرەســتۆ (مــرۆڤ وەک بوونەوەرێکــی کۆمەاڵیەتــی) سیاســەت چاالکییەکــی ئەخالقییــە
و پەیوەندیــی بــە «پانتایــی گشــتی» و چاکــەی گشــتیی کۆمەڵــگاوە هەیــە لــە پێنــاو دامەزراندنــی «کۆمەڵگەیەکــی

دادپەروەرانــە»دا .لــە زمــان هەیڤــوودەوە ،هانــا ئارێنــت لــە کتێبــی دۆخــی مــرۆڤدا و جان ســتوارت میــل لــە دەربارەی
ئــازادیدا هــەر لــەم ڕوانگــەوە بەشــداریی سیاســی زۆر بــە کردەوەیەکــی ئەرێنــی پێناســە دەکــەن .لێــرەوە سیاســەت
پێویســتی بــە کێشــانی هێڵێــک لــە نێــوان پانتایــی گشــتی و خۆکەســیدا هەیــە .ئــەم بۆچوونــە زۆر سەرنجڕاکێشــە و لــە
بــاری هــزری سیاســییەوە دەتوانــێ بنەمایــەک بــۆ تێفکریــن لــە چاکــە و بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی بــێ .لەمــەڕ پرســی
کوردستانیشــدا بەشــداری کــورد لــە ڕوانگەیەکــی کوردســتانییەوە لــە پانتایــی گشــتی نــاو ئــەو دەوڵەتانــە کــە کوردیــان
دابــەش کــردووە و هەروەهــا پاناتیــی گشــتیی جیهانــدا دەتوانــێ بانــدۆڕ بخاتــە ســەر پێشخســتنی پرســی کوردســتان.
ڕوانگــەی ســێیەم یەکێــک لە تێگەیشــتنە بــاوەکان لــە گۆڕەپانی سیاســەتی کــورددا ئــەو ڕوانگەیەیە کە قاســملووش
باســی کــردووە :سیاســەت وەک «هونــەری مومکیــن» .55ئــەم پێناســەیە ،کــە پێناســەیەکی بــاو و نــارساوە لــە دونیــای
سیاســەتدا ،ئاماژەیــە بــە ڕێگاچارەســەری ئاشــتییانە ،واتــە ئــەو شــتەی کــە پێــی دەگوتــرێ ڕێگاچارەســەری سیاســی.
ڕیشــەکەی دەگەڕێتــەوە ســەر ئەرەســتۆ و لەنــاو مۆدێڕنەکانیشــدا بێرنــارد کریــک داکۆکی لــە وەها بۆچوونێــک دەکات
( .)Heywood, 2013 : 9-10کریــک بــۆ خۆبەدوورگرتــن لــە توندوتیــژی ،ئەم پێناســەیە لە سیاســەتدا بــاس دەکات.
ئــەو لــە تیۆرەکەیــدا داکۆکــی لــەوە دەکا کــە سیاســەت بــە مانــای دانوســتان و ســازان و گەیشــن بــە کۆدەنگییــە .لــەم
ڕوانگەیــەوە شــەڕ کۆتایــی سیاســەتە .سیاســەت بۆیــە هەیــە کــە شــەڕ نەبــێ .مەبەســت لــە سیاســەت دۆزینــەوەی
ڕێگاچارەســەری سیاســییە بــۆ کێشــەکان لــە ڕێگــەی گفتوگــۆ و دانوســتان .لــە زمــان کریــک خۆیــەوە« ،سیاســەت
چاالکییەکــە کــە لــە ڕێگەیــەوە بەرژەوەندییــە جیــاوازەکان لەنــاو یەکەیەکــی دیاریکـراوی یاســاییدا ،لە ڕێگــەی پێدانی
پشــک لــە دەســەاڵتدا 56بەیەکــەوە ئاشــتی دەدرێنەوە [ ]...بە مەبەســتی نەجاتــی هەمــوو کۆمەڵگەکــە» (Crick, 1962:
55- The Art of The Possible
56- Power
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 .)16-17ئــەم ڕوانگەیــە ســەرچاوەکەی هەمــان پرنســیپگەلی لیرباڵییــە کــە لــە واڵتــە لیرباڵەکانــدا بــۆ سیاســەتی نێوخــۆ
دەکار دەکــرێ .کێشــەی ئــەم ڕوانگەیــە ئەوەیــە کــە بــۆ بارودۆخــی دەوڵەتــە دێموکراتییەکانــی ڕۆژاڤــا دامــەزراوە و لــەو
شــوێنانە کــە گەمــەی سیاســی گەمەیەکــی دێموکراتییانــە نییــە بە بنبەســت دەگات .ئەوە پێناســەیەکی باشــە لە سیاســەت
کاتێــک باســەکە پەیوەندیــی بە سیاســەتی نێوخۆیــی نەتەوەیەکــەوە هەبێ نەک سیاســەتی نێــوان نەتــەوەکان .ڕوانگەی
چـ�وارەم سیاسـ�ەت وەک هێـ�ز دەبینـ�ێ .ئەمـ�ە ڕادیکاڵرتیـ�ن و بەرباڵوتریـ�ن پێناسـ�ەیەکە کـ�ە لـ�ە سیاسـ�ەت کـ�راو ە (�Hey

 .)wood, 2013 : 10-11هــارۆڵ الســوێڵ ( )1936لــە پێناســەیەکی نــارساودا بــەم جــۆرە پێناســەی کردووە :سیاســەت
بــە واتــای ئەوەیــە کــە «کــێ ،چ شــتێ ،کەینــێ و چــۆن وەدەســت دەهێنــێ؟» کەوابــوو سیاســەتی نەتەوەیــی کــورد لــە
ســەرەتاییرتین پێناســەی خۆیــدا پێویســتە بەرســڤی ئــەم پرســیارە بداتــەوە کــە کــێ ،کەینــێ و چــۆن ،کوردســتانی داگیــر
کــردووە؟ بزووتنــەوەی کوردســتانیش لــەم ســۆنگەوە وەاڵمێکــە بــەم پرســیارە کە کــورد ،چــۆن و بۆچی دەبێ کوردســتان
ڕزگار بــکا .مارکسیســت و فێمێنیســتەکان کــە زێدەتــر لەســەر چۆنێتیــی پەیوەندیــی سەردەستی-بندەســتی ورد بوونــەوە
هەوڵیــان داوە لــەم ڕوانگــەوە پێناســەی سیاســەت بکــەن.
هــەر وەک دەبیرنێ پێناســەی سیاســەت وەک هێز زۆر باشــر بۆ پرســی بندەستی-سەردەســتیی نەتەوەیــی بەکەڵکە.
ئــەم پێناســەیە پــڕ بــە پێســتی سیاســەتی نێــوان نەتەوەکانــە .لەخــۆوە نییــە کــە ریاڵیســتەکان لــە پێوەنــدی نێونەتەوەییــدا
وەهــا پێناســەیەکیان لــە سیاســەت هەیــە .لــێ کاتێک باســی سیاســەت وەک «هونــەری مومکیــن» دەکەین وامــان داناوە
کــە الیەنــی بەرامبــەر ئێمــەی بەفەرمــی ناســیوە و یاســاکانی کایــەی سیاســی بــە ڕێککەوتــن لــە نێــوان ئێمــە و ئەوانــدا
داڕێــژراون .کاتێــک کــە الیەنــی بەرامبــەر نکۆڵــی لــە بوونــی نەتەوەیــەک بــکا ئیــر ئــەم پیناســەیە کەڵکێکــی ئەوتۆی
نامێنــێ .لــە سیاســەتدا هەنــدێ کێشــە بــە دیالــۆگ چارەســەر نابــن و پێویســتە بــە هێــز یەکالیــی بکرێنــەوە .بــە گوێرەی
نەبــەز کۆمەڵــەی ژ.ک (ژیانــەوەی کوردســتان) یەکــەم بڕوایــان ئەوەبــوو« :ئــەوەی بــەزۆر لــە کــورد زەوت کـراوە ،تەنهــا
لــە ڕێگــەی زۆر و هێــزەوە دەســتێندرێتەوە» (نەبــەز .)٨٩ :١٩٧٢ ،ئەم ڕوانینەی کۆمەڵەی ژ.ک ســاکار ،قــووڵ و بنەڕەتییە
بــۆ چارەســەری دۆزی نەتەوەیــی .ئێســتا پرســیار ئەوەیــە کــە هێــز چییــە؟ بــە پێچەوانــەی بــاوەڕی بــاو ،هێــز تەنــێ هێزی
ڕەق نییــە ،بەڵکــوو الیەنــی ڕەق و نەرمــی 57هەیــە .لــە سیاســەتدا هێــز خــۆی لــە گوتــاری فیکــری و سیاســیدا فۆرموولــە
دەکات (بەتایبــەت کــە کــورد ناتوانــێ لــە هێــزی ڕەقــدا لەتــەک دوژمنەکانیــدا هاوســان بــێ) .سیاســەت پەیوەندییەکــی
زۆری لەگـ�ەڵ زمانـ�دا هەیـ�ە بـ�ە جۆرێکـ�ە کـ�ە[« :سیاسـ�ەت] چاالکییەکـ�ی کۆمەاڵیەتییـ�ە لـ�ە ڕێگـ�ەی زمانـ�ەوە » (�Hey

 .)wood, 2004: 2ئــەم زمانەیــە کــە دەبێتــە گوتــار و ڕۆڵێکــی گرنــگ لــە سیاســەتدا دەگێــڕێ .زمانیــش خــۆی
ئامرازێکــی بێالیــەن نییــە کــە لــە ڕێگەیــەوە جیهــان وێنــا بکەیــن بەڵکــوو زمــان خــۆی وێنــە لــە واقعیــەت دروســت
57- Hard power and Soft power
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دەکات و ئــەو جــۆری بەکارهێنانەکــەی جــۆری واقعیەتەکــە پێناســە دەکات .لە ڕاســتیدا« ،وشــەکان تەنــێ ڕەنگدانەوەی
واقعییەتەکانــی دەوروبەرمــان نیــن ،بەڵکــوو فــۆرم دەدەن بــە جــۆری دیتنــی ئێمــە و ڕوانگــەی ئێمــە بــە نیســبەت ئــەم
واقعیەتانــە چوارچێــوەدار دەکــەن )Ibid( ».ئەوەشــە کــە «تێگــە سیاســییەکان زۆربــەی کات دەبنــە بابەتــی موناقشــەی
ئایدیۆلۆژیکــی و ڕۆشــنبیری» ( .)Ibid, 5هــەر لێــرەوە تەنانــەت خــودی وشــەی کــورد و کوردســتان دەبنــە بابەتێــک بۆ
لێکدانــەوە و موناقشــەی سیاســی 58.کاتێــک بــاس لــە تیــۆری سیاســی دەکــرێ وا دانـراوە کــە تیــۆر ڕۆڵێکــی گرنگــی
لــە دونیــای سیاســەتدا هەیــە .بەگشــتی ،تیــۆر زمــان و ئامـرازی پەیوەندیــی ئێمەوەیــە بــە جیهــان .کاتێکیش کە باســەکە
جیهانــی سیاســەت بــێ ،تیــۆر ڕۆڵێکــی زۆر گرنگرتیــش دەبینــێ .مرۆڤێــک کــە توانایــی فۆرموولەکردنــی جیهانبینیــی
خــۆی لــە چوارچێــوەی تیــۆر و گوتــاردا نییــە وەک مرۆڤێکــی بێزمــان وایــە کــە الڵــە و ناتوانــێ تەعبیــر لــە بــوون،
پێداویســتی ،بەرژەوەنــدی ،حــەز ،ئــاوات و ئارمانجەکانــی بکات .مرۆڤــی کوردیش لــە نەبوونی تیۆریگەلــی نەتەوەییدا
خاوەنــی جیهانبینییەکــی نەتەوەیــی نییــە کــە بتوانــێ ناســنامە و بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی خــۆی پێیانــەوە پێناســە بــکات.
بۆیــەش ،نووســەر و ڕۆشــنبیری کــورد زیاتــر لــەوەی کــە تەعبیــر لــە کوردبوونــی خۆی بــکات و خــۆی بەو جــۆرەی کە
دەخــوازێ دەر ببــڕێ ،تەعبیــر لــە حــەز و خواســتی نەتەوەگەلــی تــر دەکات و لەپێنــاو ناســنامە و بەرژەوەندیــی ئەوانــدا
«دەفکــرێ» .لە سیاســەتدا ،بەهــۆی فۆرموولەنەکــردن و تیۆریزەنەکردنی سیاســەتی نەتەوەیی کوردەوە ،کردەی سیاســیی
کوردیــش بووەتــە گۆڕەپانــی بەریەککەوتنــی گوتــارە ناکوردییــەکان.
بــۆ دەربازبــوون لــە گوتــاری سیاســیی نەتــەوە و دەوڵەتەکانــی تــر پێویســتیامن بــە گوتــاری کــوردی هەیە .بەگشــتی،
ڕوانگــەی تەوســیفی لــە تیــۆری سیاســیدا هــەر بــەرەو دەکارخســتنی ئــەو تیۆرانەمــان دەبــا کــە ئێســتاکە هــەن .ئــەم
تیۆرانــەش لەپێنــاو بەرژەوەندیــی دەوڵەتــەکان و پاراســتنی ئاســایش و تەناهیی نێونەتەوەییــدا دامەزراون .بــۆ دەربازبوون
لــە ڕوانگــەی دەوڵەت-تــەوەر و دامەزراندنــی گوتــاری نەتەوە-تــەوەر پێویســتیامن بەوەیــە کــە لــە بەرژەوەندیــی خۆمان
پێداچوونــەوە بــە تێگــە و تیــۆرە سیاســییەکاندا بکەینــەوە .ئەمــەش لــە ڕێگــەی هزری سیاســی و فەلســەفەی سیاســییەوە
مومکینــە .تیــۆری سیاســی کاتێــک نۆرماتیــڤ دەبێتــەوە پەنــا دەباتــە بەر فەلســەفەی سیاســی بۆ ئــەوەی گۆڕانــکاری لە
تیۆرەکانــدا دروســت بــکا 59.لەبــەر ئــەوەی کــە فەلســەفەی سیاســی دوو کارکــردی گرنگــی هەیــە :یــەک ،ســەروکاری
 -58بــۆ باســێک لەســەر گوتــاری بزووتنــەوەی کوردســتان بڕوانــە :مەفاخــری .ڕامیــن ( .)٢٠١٨بزووتنەوەی کورد؛ لە بەســتێنی دیسکۆرســی
نەتەوەییــەوە تــا گۆڕەپانــی تیــۆر و کــردە .گۆڤــاری پۆلیتیا .ســاڵی یەکــەم ،ژمــارەی یەکەم ،لــل .١١-١
 -59ئەگەرچــی بــە هەڵــە لە ســەدەی بیســتەمدا و لە ژێــر بانــدۆری «شۆڕشــی کردەوەگەراییــدا» ( )Behavioral Revolutionهەتــا دەیەکانی
کۆتایــی بــاس لــە مەرگــی فەلســەفەی سیاســی دەکـرا .بــۆ منوونــە ،کەســێکی وەک پیتــەر الزلێــت ( )1956لــە کتێبی فەلســەفە ،سیاســەت و
کۆمەڵــگادا بانگــەوازی «فەلســەفەی سیاســی مــردووە»ی دەرکــرد .بــەاڵم زۆر زوو دەرکــەوت کــە سیاســەت لــە رسشــتی خۆیدا ســەروکاری
لەتــەک جیاوازیــی بیــروڕاکان و جیاوازیــی بەرژەوەندییــەکان هەیــە بۆیــەش هەمیشــە وەک کایەیەکــی نۆرماتیــڤ دەمێنێتەوە .لــە حەفتاکان
و هەشــتاکانەوە بــە کارەکانــی بیرمەندەیلێــک وەک جــان ڕاڵــز ( ،)1971ڕابێــرت نوزیــک ( ،)1971ئەلێســدیێر مــەک ئینتایــر (،)1981
چارلێــز تەیلــۆر ( ،)1971مایکێــڵ واڵزێــر( ،)1983و هابێرمــاس ( )1981فەلســەفەی سیاســی زۆر بەهێز بــووەوە و ئێســتاش بەرهەڤدانەکانی
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لەتــەک بــەراوردی ڕەخنەگرانــەی بــاوەڕە سیاســییەکان هەیــە؛ دوو ،هــەوڵ دەدات ئەو تێگانــەی کە لە گوتاری سیاســیدا
بــەکار هاتــوون ڕوون بکاتــەوە و دووبــارە پێناســەیان بکاتــەوە ( .)Heywood, 2004: 11ئەگەر مبانهــەوێ کوردبوون،
ناســنامە و بەرژەوەندیــی نەتــەوەی کــورد لــە دەســتی ئــەو گوتارانــە ڕزگار بکەیــن و دووبــارە پێناســەیان بکەیەنــەوە –
کــە بــەر لــەوەی کــە کــورد پێناســەیان بــکا ،ئــەوی ترەکانــی کــورد پێناســەیان کــردوون– بــێ گومــان پێویســتیامن بــە
ڕوانگــەی نۆرماتیــڤ دەبــێ.
لــەم ســۆنگەوە ،کاتێکیــش کــە بــاس لــە جیاوازیی نێــوان کولتــوور ،نەریــت ،هــزر و ڕامانی کــوردی لەتــەک نەریتی
هزریــی نەتەوەکانــی تــر دەکەیــن دەکەوینــە نــاو بازنــەی هــزری سیاســییەوە .بــەو پێیــەش ،پرســی کــورد پرســێکی هــزر
و فەلســەفەی سیاســییە« 60.تیۆری سیاســی ســەروکاری لەتــەک خوێندنەوەی شــیکارانەی ئایدیــاکان و دکتۆرینگەلێک
هەیــە کــە ڕۆڵــی ســەرەکی دەگێــڕن بــۆ هــزری سیاســی» ( .)Ibid: 10کەوابــوو ،تیــۆرەکان ڕیشــەیەکیان لــە هــزر و
فەلســەفەی سیاســیدا هەیــە .هەروەهــا ،هــەر تیۆرێک لە بەســتێنێکی 61تایبەتدا ســەر هەڵدەدا و بەرســڤی پرســیارگەلێک
دەداتــەوە کــە کۆمەڵگەیــەک لــەو بەســتێنەدا لەتەکیانــدا ڕووبەڕوویــە .تیۆریســتە سیاســییەکان کاتێــک کــە تیۆرگەلــی
سیاســییان داڕشــتوون ،هۆشــیارانە و ناهۆشــیارانە ،باســیان لــە کۆمەڵگــە و نەتــەوەی خۆیــان کــردووە .وەکــی هەیڤــوود
بــە دروســتی ئامــاژەی پــێ دەدا کــە یەکێــک لــە تایبەمتەندییەکانــی تیــۆری سیاســیی مۆدێــڕن ئەوەیــە کــە گرنگییەکــی
زێدەتــر بــە ڕۆڵــی مێــژوو و کولتــوور لــە تێگەیشــتنی سیاســیدا دەدات ( .)Ibid: 12بۆیــەش ،بــۆ منوونــە ،پالتــۆ ،ڕۆســۆ
و مارکــس زیاتــر ســەبارەت بــەو کۆمەڵگــە و دۆخــە مێژووییــەی کــە تیایــدا ژیــاون نووســیویانە هەتــا ئــەوەی کــە
بابەتگەلــی سیاســی و ئەخالقیــی هەمیشــەییان ورووژاندبــێ ( .)Ibidئەوەیــە کــە تیــۆری سیاســی هەرچەندێکیش هەوڵ
بــدات ناتوانــێ لــە لێکدانــەوەی کۆتاییــدا بێالیــەن بــێ .لێــرەوە پێویســتیی داڕشــتنی تیــۆری نەتەوەیــی بــۆ بزووتنــەوەی
کوردســتان دەردەکــەوێ .تیۆریگەلێــک کــە لەپێنــاو ڕزگاریــی نەتەوییــدا دابڕێژرێــن.
بنەڕەتــی فەلســەفەی سیاســی بــە باســی «گرێبەســتی کۆمەاڵیەتــی» 62و ئایدیــای هاوواڵتیبــوون دەســت پــێ دەکا.
دەوڵەتــی مۆدێــڕن لەســەر ئــەو بنەمایــە دامــەزراوە کــە تاکــە ئــازاد و یەکســانەکان بەیەکــەوە گرێبەســتی کۆمەاڵیەتــی
دەبەســن .واتــە ،ڕەوایــی سیســتەمی سیاســی لــە ڕەزامەندیــی هاوواڵتییانــەوە ســەرچاوە دەگــرێ .تۆمــاس هابــز (،)1651
جــان الک ( ،)1689ژان ژاک ڕۆســۆ ( ،)1762و جــان ڕاڵــز ( )1971هەموویــان لەســەر بنەمــای گرێبەســتی کۆمەاڵیەتی
ناو تیۆری سیاسی ئاماژەن بە زیندووبوونی فەلسەفەی سیاسی.
یزاده ،جــەالل ( .)١٣٨٩گۆڤــاری ڕۆژەڤ .ژمــارەی١٤و ١٥و
 -60ئیعتبــاری ئــەم ئایدیایــە دەگەڕێتــەوە بــۆ جــەالل حاجیـزادە .بڕوانــە :حاجـ 
یزاده ،جــەالل ( .)٢٠٢٠مســئله کــورد چیســت؟ .گۆڤــاری ئەلکرتۆنــی پۆلیتیــا .دۆســیەی تایبەتی پۆلیتیا
 .١٦لــل  .٣٢٤-٣٣١هەروەهــا ،حاجـ 
بــۆ جــەالل حاجیـزادە .ڕامــان و زەینــی کــوردی .لــل٥٣-٦٦ .
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هەوڵــی دامەزراندنــی کۆمەڵگایەکــی دێموکراتیــان داوە .کاکڵــی ئایدیــای گرێبەســتی کۆمەاڵیەتی ئەوەیە کــە دەوڵەت
گرێبەســتێکە لــە نێــوان هاوواڵتییــە ئــازاد و یەکســانەکاندا .لەبــەر ئەوەشــە کــە دەوڵــەت ڕەوایــی هەیــە و هاوواڵتییــان
پێویســتە یاســاکانی دەوڵــەت وەک یاســاگەلێکی دادپەروەرانــە ڕەچــاو بکــەن .ئێســتا پێویســتە بپرســین کــە ئایــا ئــەو
دەوڵەتانــە کــە کوردســتانیان بــەش کــردووە ڕەواییــان هەیــە لــە کوردســتاندا؟ مــرۆڤ و نەتــەوەی کــورد کــەی و چــۆن
چۆتــە نــاو چ گرێبەســتی کۆمەاڵیەتییــەک لەتــەک ئەوانــدا؟
سـەرەتا پێویسـتە جەخت لەسـەر ئەوە بکەینە کە سـنووری ئەو دەوڵەتانەی کە کوردسـتانیان بەسـەر خۆیاندا دابەش
کـردووە بەشـی زۆری سـنووری کۆلۆنیالیسـتین .ئینجـا هەر لـە سـەرەتای دامەزرانـی دەوڵەتی مۆدێـڕن لـەو دەوڵەتانەدا
کـورد دژیـان وەسـتاوەتە و ناڕەزایەتیـی خـۆی لە دژی یاسـا و دەسـەاڵتی ئـەو دەوڵەتانـە دەربڕیوە .بزاڤی ناسیۆنالیسـتیی
کـورد دەگەڕێتـەوە بـۆ بـەر لـە هەر جـۆرە گرێبەسـتێکی کۆمەاڵیەتـی لەتـەک «هاوواڵتییـان»ی ئـەو دەوڵەتانـەدا – واتە
بـەر لـە دامەزراندنـی دەوڵەتە نوێیەکان .لەم سـۆنگەوە ،باسـکردن لە دێموکراسـی (وەک گرێبەسـتێکی کۆمەاڵیەتی) لە
ناخـی خۆیـدا هەڵەیەکی تیۆریـی گەورەیە .لەمـەش زیاتر ،دێموکراسـییە مۆدێرنەکان لـە چوارچێـوەی نەتەوە-دەوڵەتدا
کار دەکـەن .بۆیـەش جیهـان بەسـەر نەتەوە-دەوڵەتەکاندا دابـەش بووە .بۆچی وایـە؟ هۆکارێکی زۆر گرنـگ ئەوەیە کە
دێموکراسـی پێویسـتی بە ئاسـتێک لە یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی و هەسـتی هاوبەشـی نێوکۆیی هەیە .واتە دێموکراسی
بەبـێ هەبوونـی ناسـنامەیەکی نەتەوەیـی هاوبـەش ناتوانـێ کار بـکات .لێرەوەیـە کە نەتـەوە دەبێتـە چەقـی دامەزراندنی
دێموکراسـی .بـە وتـەی هەیڤوود ( )97 :98 :2004لە دووسـەت سـاڵی ڕابردووەوە ،نەتـەوە وەکوو تەنیا کۆمەڵگەیەکی
سیاسـیی ڕەوا دانراوە و «هەر نەتەوەیەک یەکەیەکی سـەربەخۆیە» ( .)Ibid, 97کەوابوو ،سیسـتەمی دێموکراسـی هەمان
سیسـتەمی دێموکراسـیی نەتەوەییـە .بـ ه بۆچوونـی کرایـگ کاڵهـون دێموکراسـی تـا ڕادهیهکـی زۆر بـ ه ناسـیۆنالیزمهوه
بهستراوهتهوه ،لهبـهر ئـهوهی کـ ه دێموکراسـی بهنـد ه بـهوهی کـ ه کـێ دهتوانـێ هاوواڵتـی بێت و کـێ مافـی دهنگدانی
ههیـه ،بڕیـاردان لـهو بارهشـهو ه پهیوهندیی بـ ه ناسـیۆنالیزمهو ه ههیـ ه ( .)Calhoun, 2014: 63دهیڤید میلـهر ( )1995له
کتێبـی دهربـارهی نهت هوایهتـی لـهو ه دهدوێـت ک ه ههر تیۆرێـک لهمهڕ هاوواڵتیبـوون دهبـێ ئایدیای نهتهوایهتـی ڕهچاو
بـکات ،لهبـهر ئـهوهی بهبـێ ئـهو ئایدیای ه متامن ه و ههسـتی هاوبهشـی نێوکۆیی لـ ه نێـوان هاوواڵتییاندا دروسـت نابێت.
یائیـل تامیـر ( )140-117 :1993پێمان دەڵـێ کـە چلۆن لە پشـتی لیربالیـزم ئەجنێندای شـاراەوەی ناسیۆنالیسـتی هەیە.
یدا 63نیشـانی داوە کە تیۆری سیاسـی لەسـەر بنەمای
مارگاڕێـت کانۆڤیـن ( )1996لـە کتێبـە نەتەوایەتـی و تیۆری سیاسـ 
نەتەوایەتی دامەزراوە بێ ئەوەی کە تیۆریسـتە بە ئاشـکرا خۆیان دانیان بەمە دانابێ .بە کورتی ،دێموکراسـی لە بۆشـاییدا
 -63بڕوانە:

Canovan Margaret (1996). Nationhood and Politica Theory. Edward Elgar Publishing. UK. Cheltenham.
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یـان لـە هەمـوو جۆرە بەسـتێنێکدا دروسـت نابـێ .قەبارەی سیسـتەمێکی سیاسـی و سـنوورەکانی دەبێ بەپێی سـنووری
کولتووریـی نەتـەوەکان بـێ هەتا باس لـە گرێبەسـتی کۆمەاڵیەتی بکەین.
ئێســتا بــە لەبەرچاوگرتنــی ئەو ڕاســتییە کــە ( )١کــورد نەتەوەیە )٢( ،دێموکراســی گرێبەســتێکی کۆمەاڵیەتییــە ،و ()٣
دێموکراســی پێویســتی بــە ناســنامەیەکی نەتەوەیــی هاوبــەش هەیــە ،هــەر جــۆرە هەوڵێکــی تیــۆری بــۆ خوێندنــەوەی
دۆزی کوردســتان لــە چوارچێــوەی تیــۆری دێموکراســیدا پێویســتە بــاس لــە دوو جــۆر گرێبەســت بــکات :یــەک،
گرێبەســتێک لــە نێــوان تاکــە کــوردەکان (وەک هاوواڵتیــی ئــەو دەوڵەتانــە) و هاوواڵتییــە ناکوردەکانــی ئــەو دەوڵەتانــە؛
دوو ،گرێبەســتێکیش لــە نێــوان نەتــەوەی کــورد لەتــەک نەتــەوە بااڵدەســتەکاندا .ئایدیــای سیســتەمی دێموکراســی
بەســەر جــۆری گرێبەســتی دووەمــدا بــازی داوە .ئەگــەر کــورد نەتــەوە بــێ چیــر هاوواڵتیــی کــورد تەنــێ تاکێــک نییــە
بەڵکــوو تاکێکــە ســەر بــە کۆمەڵگــەی سیاســیی کوردســتان ،واتــا تاکێکــە لــە نەتــەوەی کــورد .دێموکراســی لــە واتــا
فەلســەفییەکەی خۆیــدا ئــەوە نییــە کــە بــە پاســاوی مــاف و ئازادییەکانــی تــاک ،ناســنامەی نەتەوەیــی تاکــەکان پێشــێل
بــکات و ڕێگــە لــە دیاریکردنــی مافــی چارەنووســی نەتەوەی کــورد بگرێ .بەڵکــوو بنەما فەلســەفییەکانی دێموکراســی
وا دەخــوازێ کــە بــەر لــە هــەر جــۆرە گرێبەســتێک لــە نێــوان تاکەکانــی نــاو دەوڵەتێکــی فرەنەتــەوە ،گرێبەســتێک لــە
نێــوان نەتەوەکانــی نــاو ئــەو دەوڵەتــەدا هەبــێ .لــە ئەنجامــدا ،پێویســتە پرســی کوردســتان وەک پرســی نەتەوەیەکــی
بێدەوڵــەت لــە پرســی دێموکراســی بــە تــەواوی جیــا بکرێتــەوە .هەڵەیەکــی س ـراتیژیکی کــورد بەســتنەوەی پرســی
کوردســتانە بــە باســی دێموکراســی و مافەکانــی هاوواڵتیبــوون .ڕێبــەرە سیاســییەکانی کــورد و زۆربــەی هــەرە زۆری
توێــژەر ،بیرمەنــد ،و خوێنــدەواری کوردیــش هــەر تووشــی ئــەم هەڵەیــە هاتــوون .لــە ڕاســتیدا ،پرســی نەتەوایەتــی
پەیوەندیــی بــە دێموکراســییەوە نییــە .پرســی کوردســتان پرســی نەتەوەیەکــی بێدەوڵەتــی دابەشــکراوە .دێموکراســی و
هاوواڵتیبــوون باســی جۆری سیســتەمی سیاســیی واڵتێکــن .هاوواڵتیبــوون پەیوەندیی بە مافــە تاکەکەســییەکانەوە هەیە
و بــاس لــە مافگەلێکــی بەکۆمــەڵ وەک مافــی خاوەندارێتــی لــە نیشــتامن ،زمــان ،هــزر و ڕامانــی گشــتیی نەتەوەیــەک،
چۆنێتیــی داڕشــتنی سیاســەتی دەرەوە و چۆنێتیــی پەیوەنــدی لەتــەک نەتەوەکانــی تــردا ،بڕیاری شــەڕ و ئاشــتی ،جۆری
ئــااڵ ،رسوودی نەتەوەیــی و ســیمبۆلە نەتەوەییــەکان ،داڕشــتنی سـراتیژ بــۆ داهاتــووی نەتەوەیــەک ،دیاریکردنــی ڕۆڵی
نەتەوەیــەک لــە داهاتــوودا و هتــد ،نــاکات.
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 -١-٣پرسی کوردستان؛ ڕێکخراوە نێونەتەوەییەکان و تیۆری سیاسیی نێونەتەوەیی
لــە ئاســتی نێونەتەوەییــدا پرســی کــورد وەک پرســی کەمینــەکان ســەیری دەکــردرێ .لــە ڕێکخــراوە
نێونەتەوەییەکاندا64هیــچ پڕەنســیپێکی نێونەتەوەیــی نییــە کــە کــورد (و نەتــەوە بێدەوڵەتەکانــی تــر) وەک نەتەوەیــەک
ســەیر بــکا و کۆمەڵێــک مافــی وەک نەتــەوە بــۆ بەفەرمــی بناســێ .تەنانــەت لــە هیــچ بەیاننامەیەکــی مافەکانــی مرۆڤــدا
ئامــاژە بــە کەمینــەی نەتەوەییــش نــادرێ .هــەر بۆیــەش داهاتــووی نەتەوەگەلێکــی وەک کــورد زۆر تەمومژاوییــە و لــە
بــەردەم هەڕەشــەدایە .ئەمــەش هۆکارێکــی تــری قەیراناویبوونــی ناســنامەی نەتەوەیــی کــوردە ،بەهــۆی ئــەوەی کــە
کــورد پێگەیەکــی فەرمیــی لــە جیهاندا نییــە .بەفەرمینەناســینی کــورد وەک نەتــەوە و پێناســەکردنی بە ناســنامەی دەوڵەتە
داگیرکەرەکانــەوە هــەم بووەتــە هــۆی شــێواندنی ناســنامەی کــورد ،هــەم پێشــێلکردنی مــاف ،ئــازادی و بەرژەوەندیــی
مرۆڤــی کــورد .بــە کورتــی ،ڕێکخـراوە نێونەتەوەییــەکان کوردیــش وەک کەمینەیــەک دەبینــن بۆیــەش ،ڕێگاچارەســەر
لــە دێموکراســی و مافەکانــی هاوواڵتیبوونــدا دیــاری دەکــەن .مافــی دیاریکردنــی چارەنووســیش وەک پڕنســیپێک لــە
ئاســتی ڕێکخـراوە نێونەتەوەییەکانــدا گرنــگ نییــە و تەنــێ باســێکی تیۆرییــە کە موناقشــەیەکی یەکجــار زۆری لەســەرە
و ڕێگاچارەیەکــی کردەیــی نییــە 65و لــە کۆتاییشــدا دەبێتــە باســێکی سیاســی نەک باســێکی مافناســانە .بۆیە ئــەوەی کە
دەمێنێتــەوە بەرهەڤــدان و موناقشــەگەلێ تیۆریــن.
لــە ئاســت سیاســەتی نێونەتەوەییشــدا« ،ســەروەری نەتەوەیــی تــا ڕادەیەکــی زۆر وەک بــەردی بناغــەی یاســای
نێونەتەوەیــی دانـراوە» ( .)Heywood, 2004: 89مەبەســتیش هەمان ســەروەریی نەتەوە-دەوڵەتەکانە نەک نەتەوەکان.
لێرەوەیــە کــە پەیوەندیــی نێونەتەوەیــی بــۆ مانــەوە و بەرژەوەندیــی دەوڵەتــەکان دەســت پــێ دەکا .لە پەیوەنــدی لەتەک
پرســی کوردســتاندا ئــەم تیۆرانــە چیــان پــێ دەڵێــن؟ ئەگــەر ئەگــەر ئــەم پێناســەیە قەبــووڵ بکەیــن کــە سیاســەت
ســەروکاری لەگــەڵ ناســنامە و بەرژەوەندیــی نەتەوەییــدا هەیــە ،ئایــا دەتوانیــن بــاس لە پاراســن و گەشــەپێدانی ناســنامە
و بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی کــورد بکەیــن لەنــاو ئــەم تیۆرگەلــەدا؟ چلــۆن دەکــرێ پێداچوونــەوە بــەم تیۆرانــە بکەیــن بــۆ
دۆخــی نەتەوەیەکــی بێدەوڵــەت؟ ئاســتەنگی ســەرەکی لــە تیۆرەکانــی پەیوەندیــی نێونەتەوەییــدا ئەوەیــە کــە نەتــەوە-
دەوڵەتیــان وەک گریامنەیــەک دانــاوە .لــە هیچــکام لــە پاڕادایمەکانــی تیــۆری سیاســیی نێونەتەوەییــدا کــورد وەک
64- International Organizations

 -65بڕگــەی مافــی دیاریکردنــی چارەنــووس ،وەک بڕگەیەکــی گرنگــی مافەکانــی مرۆڤ ،بــە دوو هــۆکار ناتوانێ ڕێگاچارەســەری کردەیی
بخاتــە بــەر دەســت :یەکــەم ،هیــچ گەرەنتییــەک نییــە وەک دەســەاڵتێکی جیهانیی گشــتگیر لــە ســەرووی دەوڵەتەکانەوە بــۆ جێبەجێکردنی
ئــەم مافــە .بۆیــەش جێبەجێکردنەکــەی دراوەتــە دەســتی دەوڵەتــەکان .دووەم ،بڕگــەی پەیوەندیــدار بــە مافــی دیاریکردنــی چارەنــووس
باســی «خەڵــک» ( )peopleدەکات و دەبێژێــت هــەر خەڵکێــک مافــی دیاریکردنــی چارەنووســی خــۆی هەیــە ،لــێ ڕوون نییــە کــێ
دەتوانــێ «خەڵــک» بێــت و کــێ ناتوانــێ ببێــت ،کورد لێــرەدا هەمدیســان ناســنامە نەتەوییەکــەی لە ئاســتی نێونەتەوییــدا بەفەرمــی نانارسێ.
هــەر بــەم هۆیەشــە کــە مافــی دیاریکردنــی چارەنــووس زیاتــر لــەوەی کــە پرســێکی مافناســانە بێــت بووەتە پرســێکی سیاســی و دەســەاڵت
و هێــز یەکالیــی دەکاتــەوە.
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نەتەوەیــەک ڕێگــەی دەرکەوتنــی نییــە .کەوابــوو «دۆخــی بێدەوڵەتــی» وەک دۆخێکــی دەگمــەن دەردەکــەوێ کــە
لــەم تیۆرگەلــەدا هیــچ پێناســەیەکی بــۆ نەکـراوە .لــە وەهــا دۆخێکــدا چــۆن دەتوانیــن بــاس لــە بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی
کــورد بکەیــن؟ ئەگــەر کــورد نەتەوەیــە کەوایــە بەرژوەندیــی نەتەوەیــی کــورد چــۆن فۆرموولــە دەکــردرێ؟ ئایــا بەبــێ
پێناســەیەک لــە کــورد و ناســنامەکەی دەتوانیــن بــاس لــە بەرژوەندیــی نەتەوەیــی کــورد بکەیــن؟ لــەم حاڵەتەدایــە
کــە بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی دیســان دەکەوێتــەوە ژێــر ســایەی قەیرانــی ناســنامەی نەتەوەیــی کــورددا .لــە سیاســەتی
نێونەتەوەییــدا بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی وەک ئامانجــی ســەرەکیی نەتەوە-دەوڵەتــەکان پێناســە دەکــردرێ و ئەم چەمکە
گرنگییەکــی وەهــا زۆری هەیــە کــە بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی وەک ئامانجــی سیاســەت لــە ئاســتی نێونەتەوەییــدا
دەنارسێــت .هــەر وەک چــۆن تــەوەری ســەرەکیی سیاســەتی نێونەتەوەیــی هێــزە ،بەرژەوەندیــی نەتەوەییــش لــە
زیادکردنــی هێــزی نەتەوەییدایــە .واتــە بــۆ پێناســەکردنی بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی چوارچێوەیەکــی مەعریفــی پێویســتە
کــە هــەر نەتەوەیــەک لــە ڕێگەیــەوە پێناســەی تایبــەت لــە خــۆی بــکات .ئەمــەش هەمــان ئــەو شــتەیە کــە بە ناســنامەی
نەتەوەیــی تەعبیــری لــێ دەکــردرێ .بــە وتــەی کیملیــکا ،سیاســەت هەمیشــە ســەروکاری لەتــەک ناســنامە و هەروەهــا
بەرژەوەندیدایــە ( .)Kymlicka, 2016: 400دیــارە نەتــەوەکان ئــەو جــۆرە لــە گرووپــە مرۆییــەن کــە هــەم ناســنامە
هــەم بەرژوەندیــی هاوبەشــیان هەیــە .ئێمــی گامتــان ( )2004لــە تیۆرییەکــەی لەژێــر نــاوی ناســنامە لــە دێموکراســیدا،
ئــەو تێگەیشــتنە دەدات بــە دەســتەوە کــە ناســنامەی خەڵــک یارمەتییــان دەدات کــە بەرژەوەندییەکانیــان تــێ بگــەن.
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لێرەدایــە کــە گرنگیــی خۆپێناســەکردنی کــورد وەک یەک نەتــەوە دەردەکــەوێ .قەبووڵکردنی دابەشــبوونی کورســتان و
مامەڵەکــردن لەتەکیــدا وەک چــوار پرســی جیــا هۆکارێکــی ســەرەکیی بێهێزیــی کــوردە لــە ئاســتی سیاســەتی ناوچەیی
و نێونەتەوەییــدا .ئــەوەی کــە دەتوانــێ هێــز بــە سیاســەتی نەتەوەیــی کــورد بــدا یەکگرتوویــی کــوردە لــە ئاســتی هەمــوو
کوردســتاندا .لەمــە گەڕێیــن کــە هەتــا ئێســتا کــورد تەنانــەت لــە یــەک بەشــی کوردستانیشــدا وەک یــەک نەتــەوە
دەرنەکەوتــووە و ناســنامەی خــۆی جیــا لــە ناســنامەی نەتــەوە و دەوڵەتــی زاڵ پێناســە نەکــردووە .ئەگەر کورد ناســنامەی
خــۆی لــە ناســنامەی دەوڵەتــە داگیرکــەرەکان تــەواو جیــا بکاتــەوە ئــەوە دەتوانــێ وەک ئەکتەرێکــی ناســنامەدار ( بــە
ناســنامەی نەتەوەیــی خۆیــەوە) ڕۆڵــی تایبەتــی خــۆی بگێــڕێ و بــۆ بەرژەوەندیــی خــۆی هــەوڵ بــدا لــە دەرەوەی هــەر
جــۆرە گرێدراوییــەک بــە پاراســتنی یەکێتیــی خاکــی دەوڵەتــەکان .بیرکردنــەوە لــەوەی کــە لە دۆخــی بێدەوڵەتیــدا چۆن
دەتوانیــن پرســی کوردســتان لــە تیۆرەکانــی نێونەتەوەییــدا فۆرموولە بکەیــن یەکێکە لە پرســە گرنگەکانــی تیۆریزەکردنی
پرســی کوردســتان .بــە کورتــی ،بــۆ ئــەوەی کــە بتوانیــن بەرژەوەنــدی نەتەوەیــی دیــاری بکەیــن ســەرەتان پێویســتیامن
بەوەیــە کــە ناســنامەی نەتەوەیــی کوردســتان پێناســە بکەیــن.
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 -١-١-٣فەلسەفەی سیاسیی خاک وەک پێویستییەک بۆ سەربەخۆیی نەتەوەیی
تیــۆری سیاســی مۆدێــڕن زۆر بــە قووڵــی بــە خاکــەوە گرێــدراوە لــێ هــاوکات خــۆی لــە باســگەلی پەیوەندیــدار بــە
خــاک و نیشــتامنەوە بــە دوور گرتــووە .دێموکراســی وەک باوتریــن مۆدێلــی سیاســیی ســەردەم هیچــکات پرســیاری
لــە ســنوورە سیاســییەکان نەکــردووە .لێــرەدا ئــەم باســە تەنیــا کردنــەوەی دەالقەیەکــی بــۆ بیرکردنــەوە لەســەر فەلســەفەی
سیاســیی خــاک .ســنوورە سیاســییەکان بــە هــەر جۆرێــک کێرشابــن هــەروا قبــووڵ کـراون و ڕەواییــان پــێ دراوە .ئــەوە
لــە حاڵێکدایــە کــە کاکڵــی پرســی کوردســتان پەیوەندیــی بــەم ســنوورە دەســتکردانەوە هەیە .پرســیاری بنگەهیــن لەمەڕ
پرســی کوردســتان ئەوەیــە کــە کێ خاوەنی کوردســتانە؟ ئەمە پرســیارێکی فەلســەفەی سیاســییە لەبــەر ئــەوەی کە پێامن
دەڵــێ کــە چ شــتێک هــی کێیــە .پێــان دەڵێ کــە گەلــۆ مافێکــی بەکۆمەڵ هەیــە بــۆ خاوەندارێتی لــە خاک و نیشــتامن
یــان نــا ،پێــان دەڵــێ کــە ئایــا پەیوەندییەکــی دانەپچ ـراو لــە نێــوان ناســنامە و بەرژەوەنــدی مرۆڤــەکان ،نەتــەوەکان و
خاکەکەیانــدا هەیــە یــان نــا .پێــان دەڵــێ کــە ئایا نەتــەوەکان پێویســتە ســەربەخۆ بــن؟ ئــەم پرســیارە وەک پرســیارێکی
بنەڕەتــی لــە تیــۆر و فەلســەفەی سیاســیی هاوچەرخــدا گرنگییەکــی ئەوتــۆی پــێ نــەدراوە 67.ڕۆشــنبیری کــورد خۆیشــی
خــۆی لــە وەاڵمدانــەوەی ئــەم پرســیارگەلە ال داوە .بــە ڕواڵــەت ،کــورد خــۆی بــە خاوەنــی کوردســتان دەزانــێ .لــێ
س ـراتیژی سیاســی ،و لەمــەش خراپــر ،گوتــاری سیاســیی کــورد داکۆکــی لەمــە نــاکا کــە کوردســتان تەنیــا موڵکــی
کــوردە .لــە ئێســتادا ،لــە باشــرین حاڵەتــدا «گوتــاری ناســیۆنالیزمی کــوردی» داکۆکیــی لــە ســەروەریی هاوبــەش لەگەڵ
نەتەوەکانــی تــر بەســەر خاکــی کوردســتاندا کــردووە (کــە خــۆی لــە فیدراڵیزمــی فرەنەتــەوەدا دەبینێتــەوە).
مارگارێــت مــۆر لەبــارەی فەلســەفەی سیاســیی داکۆکیکــردن لــە خــاک بــاس لــەوە دەکا کــە «ئێمــە بوونەوەرێکــی
فیزیکی ــن و بۆی ــەش ش ــوێن پ ــڕ دەکەین ــەوە؛ ب ــەاڵم ه ــەر ل ــەو شوێنەش ــدا ئێم ــە پ ــڕۆژەکان و پەیوەندییەکامن ــان پ ــەرە
پ ــێ دەدەی ــن و ب ــە دوای ئ ــەو ش ــێوازە ژیان ــە دەکەوی ــن ک ــە گرێدراوی ــان پێی ــەوە هەی ــە» (.)Moore, 2014: 38
وات ــە ژی ــان و ش ــێوازی ژیان ــی م ــرۆڤ ب ــە ش ــوێنەوە گ ــرێ دراوە .لەم ــەش زیات ــر ،کولت ــووری نەتەوەی ــی لەس ــەر
خاکێ ــک بەره ــەم دێ ب ــە جۆرێ ــک ک ــە ه ــەر کولتوورێ ــک ب ــە نیش ــتامنێکەوە گ ــرێ دراوە .مین ــاک ،کولت ــووری
واڵتێک ــی گەرمێ ــن لەگ ــەڵ کوێس ــتاندا جی ــاوازە .ب ــە واتای ــەک ،کولت ــوور بەرهەم ــی پەیوەندی ــی نەتەوەی ــەک لەگ ــەڵ
خاکێک ــە ل ــە مێ ــژوودا .ل ــە دەرەوەی ئ ــەم خاک ــە کولت ــوور وەک بەرهەمێک ــی بەکۆم ــەڵ مان ــای نامێن ــێ .کەواب ــوو،
کولتـــوور وەک یەکێـــک لـــە گرنگرتیـــن پێداویســـتییەکانی ژیانـــی مـــرۆڤ بەســـراوەتە بـــە خاکـــەوە .ئەمـــەش
یەکێک ــە ل ــە بەڵگ ــە بەهێ ــزەکان ب ــۆ خاوەندارێتیک ــردن ل ــە خ ــاک .نەت ــەوەکان تەنان ــەت ف ــۆرم دەدەن ب ــە خ ــاک ب ــە
 -67بۆ زانیاری لەمەڕ الوازیی تیۆری سیاسی و خوێندنەوەی تیۆرێکی نوێ لەم بارەوە بڕوانە:
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جۆرێ ــک ک ــە «[خ ــاک] بووەت ــە ماڵ ــی خەڵ ــک ،ل ــەم واتای ــەدا ک ــە ئ ــەوان ش ــێوازی ژیانی ــان لەت ــەک ئاس ــتەنگە
فیزیکییەکانـــی خاکەکـــەدا گونجانـــدووە» ( .)Miller, 2007: 218بۆیـــەش ،تەنانـــەت لـــە نێـــوان تایبەمتەندیـــی
خ ــاک و تایبەمتەندی ــی کولتووری ــدا پەیوەندییەک ــی ڕاس ــتەوخۆ هەی ــە .ب ــە بۆچوون ــی ئۆج ــاالن ،تەن ــێ ل ــە بەس ــتێنی
فیزیکــی و ماتێریالیــدا دەتوانیــن لــە فۆرماســیۆنە کۆمەاڵیەتییــەکان تێبگەیــن – واتــە[ ،فۆرماســیۆنە کۆمەاڵیەتییــەکان]
بەش ــێکن ل ــە ژینگ ــەی جوگراف ــی و مێژووی ــی خۆی ــان ( .)Quoted in Matin, 2019: 1لەپ ــاڵ ئەوەش ــدا ،زم ــان
وەک یەکـــێ لـــە ســـەرەکیرتین توخمەکانـــی کولتـــووری نەتەوەیـــی بـــە شـــێوەیەکی ڕاســـتەوخۆ لەتـــەک خاکـــدا
دروس ــت ب ــووە و پ ــەرەی س ــتاندووە .وش ــەگەلی ک ــە ل ــە زمان ــە جیاوازەکان ــدا دەکار دەکردرێ ــن ل ــە پێوەن ــدی لەت ــەک
خاکێکــی دیاریکـراودا بەرهــەم هاتــوون .چیــرۆک و یادەوەرییەکانــی نەتەوەیــەک لەســەر نیشــتامنێکی دیاریکـراودا
ڕووی ــان داوە .تەنان ــەت مۆس ــیقا و ئامێ ــرە مۆس ــیقاییەکان ،وێ ــژەی نەتەوەی ــی ،جوانینناس ــی و نژیاروان ــی 68هەمووی ــان
ل ــە پێوەن ــدی لەت ــەک تایبەمتەن ــدی خاک ــدا و ل ــە نیش ــتامنێکی دیاریکــراودا پەرەی ــان س ــتاندووە .دەیڤی ــد میل ــەر
ب ــە دروس ــتی جەخ ــت دەکات ــەوە ک ــە یەکێ ــک ل ــە تایبەمتەندیی ــە س ــەرەکییەکانی نەت ــەوە ئەوەی ــە ک ــە «گرێ ــدراوە
ب ــە خاکێک ــی تایبەت ــەوە» ( .)Miller, 1995: 27گرنگی ــی خ ــاک ب ــۆ ئ ــەو نەتەوان ــە ک ــە نیش ــتامنیان داگی ــر کــراوە
زۆر بـــاش دەرکەوتـــووە .فرانتـــس فانـــۆن وەک تیۆریســـتێکی دژی کۆلۆنیالیـــزم گەیشـــتووەتە ئـــەو ئەنجامـــە کـــە:
«گرنگرتی ــن و بنگەهیرتی ــن بەه ــا ب ــۆ خەڵکێک ــی کۆلۆنیکــراو خاک ــە ،وەک ــوو کۆنکرێتیرتی ــن بەه ــا ،خاکێک ــە ک ــە
نانی ــان ب ــۆ دابی ــن دەکات ،و س ــەرتر ل ــە هەم ــوو ش ــتێکیش کەرامەتی ــان دەپارێزێ ــت» ( .)Fanon, 1961: 43ب ــە
کورتــی ،مــرۆڤ پەیوەندییەکــی دانەپچ ـڕاوی بــە خاکــەوە هەیــە .ئەگــەر ناســنامەی نەتەوەیــی وەک پێداویســتییەکی
س ــەرەکیی مرۆڤ ــی مۆدێ ــڕن لەبەرچ ــاو بگری ــن ئ ــەو ناس ــنامەیە تەنی ــا لەس ــەر خاکێ ــک و ب ــە س ــەروەریی سیاس ــی
بەس ــەر ئ ــەو خاک ــەدا دێت ــە چێک ــردن.
زۆربــەی ئــەو تێــزە سیاســییانەی لــە الیــەن کــورد و ناکــورد ســەبارەت بــە پرســی کوردســتان دەنوورسێــن بــاس لــە
مافەکانــی هاوواڵتیبــوون و تێــزی «هاوواڵتیــی دێموکراتــی» دەکــەن .ئــەم جــۆرە تیۆرانە گرنگی بــە ناســنامەی نەتەوەیی
کــورد نــادەن بۆیەشــە کــە گرنگــی بــە پرســی خــاک نــادەن .لــە دەرەوەی ســەروەری سیاســیی بەســەر کوردســتاندا
کوردبــوون واتــای خــۆی لــە دەســت دەدا .لــە ڕاســتیدا ،مــرۆڤ بــە خاوەندارێتــی لــە خاکــەوە دەتوانــێ مانــا بــە
مرۆڤبوونــی خــۆی بــدا .لــە بێخاکیــدا مــرۆڤ لە باشــرین حاڵەتــدا دەبێتــە «مرۆڤــی ناتــەواو» و لــە خراپرتین حاڵەتیشــدا
جینۆســاید دەکــرێ .ئــەم جــۆرە تیۆرانــە ،لــە ڕاســتیدا ،مرۆڤــی کــورد «لەخــاک دەخــەن» 69.پێناســەکردنی مــرۆڤ لــە
68- Architecture
69- Deterritorize
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دەرەوەی پەیوەندارێتیــی بــە خاکەکەیــەوە هەڕەشــەیە لەســەر مانــەوەی کولتــوور و داهاتــووی ئــەم نەتەوەیــە .کــورد
ســەروەریی بەســەر خاکــی خۆیــدا نییــە و دەوڵەتــەکان هەمــوو هەوڵــی خۆیــان دەدەن کــە کــورد وەک تــاک پێناســە
بکــەن .ئەوەشــە کــە لــە گوتــاری سیاســیی داگیرکەرانــدا وشــەی کوردســتان نییــە بەڵکــوو تەنــێ وشــەی کــوردەکان
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بــەکار دێ .لــە ئاکامــدا ،مرۆڤــی کــورد پێویســتە هۆشــیار بــێ کــە تەنیــا خاکە کــە دەتوانــێ گەرەنتیــی مانــەوەی خەڵک،
کەرامــەت و ئازادیــی نەتەوەیــی ،کولتــوور و ناســنامەی نەتەوەیــی کــورد بــکا .بیوکانــان لــەم بــارەوە دەبێــژێ کــە
«یەکێــک لــە بەهێزتریــن ئارگیومێنتــەکان بــۆ بەفەرمیناســینی دەوڵەتێکی ســەربەخۆی کــوردی ،تەنیــا ئــەو حاڵەتەیە کە
بــە کۆنرتۆڵکردنــی خاکێــک کــە تیایــدان ،مانــەوەی ئــەم گرووپــە لە هەمبــەر مەترســییەکانی جینۆســاید لە الیــەن ترکیا،
ئێـران و ئێـراق دەپارێزێــت» )Buchanan, 2007: 760( .بــە کورتــی ،سیاســەتی مۆدێــڕن بــە چــڕی بە خاکــەوە گرێ
دراوە و هیــچ ڕێگاچارەســەرێک بــۆ دۆزی نەتەوەیــی ناتوانــێ بەســەر ئــەم ڕاســتییەدا بــاز بــدا.

 -٤بزووتنــەوەی کوردســتان و خوێندنــەوەی دژە-کاپیتالیســتی لــە پرســی
کوردســتان
بەهــۆی تێــوەگالن لەنــاو شــەڕی بــەرەی چــەپ و ڕاســت و باســگەلێکی ئایدیۆلۆژیکــی ،زۆرێــک لــە بیرمەنــد و

ڕێبــەرە گەورەکانــی کــورد لــە دۆزینــەوەی ڕێگاچارەســەر بــۆ پرســی کوردســتان تووشــی ئاڵــۆزی و هەڵە بــوون کاتێک
پرســی کوردســتان گــرێ دەدەنــەوە بــە پێویســتیی داڕمــان یــان گۆڕانی قــووڵ لە سیســتەمی کاپیتالیزمــدا لــە چوارچێوەی
خوێندنەوەیەکــی مارکسیســتیدا .خاڵێکــی زۆر ســەرنجڕاکێش ئەوەیــە کــە مارکســیزم لــە بنەڕەتـڕا بۆ خەباتــی چینایەتی
دامــەزرا .واتــە ئاســتی لێکدانــەوە 71لــە پاڕادایمــی مارکســیزمدا چینــە ،72نــەک نەتــەوە .لە حاڵێکدا کە پرســی کوردســتان
پرســێکی نەتەوەییــە  -واتــە پرســێکی گرێــدراو بــە خاکــەوە .هــەر لێــرەوە دەردەکــەوێ کــە خەباتــی نەتەوەیی کە قــەرارە
نەتــەوە بــە بنەمــا بگــرێ لــە پاڕادایمێکــی جیــا لــە مارکســیزمدایە و ســەر بــە پاڕادایمــی ناســیۆنالیزمە .لێــرەدا وەک دوو
منوونــە و مۆدێلــی ســەرەکی بــاس لــە کۆنفیدراڵیزمــی دێموکراتیکی ئۆجــاالن و سۆســیالیزمی دێموکراتیکی قاســملوو
دەکــەم کــە لــە پاڕادایمــی مارکســیزمدا هەوڵــی تیۆریزەکردنــی پرســی کوردســتانیان داوە .دیــارە گرنگــە هۆشــان بــەم
دوو خاڵــە گرنگــەوە بــێ کــە یــەک ،ئــەم دوو ڕێبــەرە هــاوکات کــە بیرمەنــد بــوون سیاســەتوانیش بــوون .دوو ،پێویســتە
 -70لە ئارەبیدا االکراد ،لە فارسیدا کردها ،بەشی زۆری کوردناسەکانیش بە جێگەی کوردستان باس لە کوردەکان ( )The Kurdsدەکەن.

71- The Level of Analysis
72- Class
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بەســتێنی کات و دۆخێــک کــە ئــەم دوو ڕێبــەرە تیایدا بوون لەبــەر چاو بگیــرێ؛ 73چ وەک ڕێبەری سیاســی ،چ کاتێک
کــە هــزری سیاســییان پــەروەردە بــووە و چ شــەڕێک کــە لە الیــەن داگیرکەرانــەوە ئێخەی ئــەوان و حیزبەکانیانــی (وەک
نوێنــەری بەشــێک لــە نەتــەوەی کــورد) گرتووەتــەوە .بۆیــە چاوەڕوانیــم لــە خوێنــەر ئەوەیــە کــە بــە خۆبەدوورگرتــن لــە
فــەزای حیزبحیزبێنــەی سیاســەت لــە کوردســتاندا ئــەم ڕەخنانــە لــە چوارچێــوەی ڕەخنــەی تیۆریــدا لێک بداتــەوە نەک
باســیکی «سیاســی» .ئەمــە تەنــێ هەڵســەنگاندنێکی بابەتییانەیــە بــۆ ئــەم دوو تیــۆرە لــە ڕوانگەیەکــی تایبەتــەوە .ئامانــج
ئەوەیــە کــە بــە ڕوانگەیەکــی ڕەخنەگرانــە ڕووبــەڕووی «سیاســەتی نەتەوەیی»مــان ببینەوە.
 -١-٤کۆنفیدراڵیزمی دێموکراتیک
پێ.کێ.کـ�ێ لـ�ە کۆتاییەکان ی١٩٧٠دا بە ئامانجی [دروســتکردنی] دەوڵەتی ســەربەخۆی کوردســتان دامــەزرا (�Ma

 ،)tin, 2019: 4وەلــێ هــەر لــە ســەرەتاوە «ئامانجــی سـراتیژیکی پێ.کێ.کێ بۆ کوردســتانێکی ســەربەخۆ هەمیشــە لە
دژیەکــی و ناڕوونیــدا بــووە .پــڕۆژەی ئۆجــاالن بۆ «شۆڕشــی ئاناتۆلی» و پێشــنیاری «کۆمارێکــی دێموکـرات» [لە الیەن
ئۆجاالنــەوە] کە ئاناتۆلی وەک نیشــتامنی هاوبەشــی کورد و تورک دادەنێ شــتێکی نــوێ نییــە» (.)Özcan, 2006: 79
لــە نەوەتەکانــدا گۆڕانــکاری لــە جــۆری لێکدانــەوەی ئۆجــاالن بــۆ سۆســیالیزم دروســت بــوو و لــە دوای بەدیلگیرانــی
لــە زیندانــی «نەتــەوەی تــورک»دا ،تیــۆری کۆنفیدراڵیزمــی دێموکراتیکــی لــە کۆمەڵــە کتێبێکــدا دایــە دەرەوە 74.ســەرەتا
پێویســتە جەخــت بکرێتــەوە کــە ئــەم تیــۆرە تەنــێ تایبــەت نییــە بــە دۆزینــەوەی چارەســەرێک بــۆ پرســی نەتەوەیــی
کوردســتان بەڵکــوو تیۆرێکــە بــۆ بیناکردنــی «مۆدێرنیتــەی دێموکراتیــک» لــە بەرامبــەر «مۆدێرنیتــەی کاپیتالیســتی»دا لە
ڕێگــەی شۆڕشــێکی ڕادیکاڵــەوە –بــە مەبەســتی گۆڕانکارییەکــی قــووڵ لــە جیهانــدا– کــە لــە کوردســتان و ڕۆژهەاڵتی
ناڤینــەوە دەســت پــێ دەکا .لێــرەدا بــاس لــە گشــت الیەنەکانــی ئــەم تیــۆرە ناکــردرێ بەڵکــوو تەنــێ هەنــدێ خاڵــی
ســەرکی ســەبارەت بــەم تیــۆرە ،بەتایبــەت لــە پەیوەنــدی لەتــەک پرســی کوردســتاندا ڕوون دەکرێنــەوە.
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کۆنفیدراڵیزمــی دێموکراتیــک جیایــە لــە واتای کۆنفیدرالیزمی باو کە لە زانســتە سیاســییەکاندا هەیــە .کۆنفیدراڵیزمی
بــاو ئەوەیــە کــە چەنــد یەکــەی سیاســیی جیــا و ســەربەخۆ بــۆ پاراســتنی ئاسایشــی خۆیــان و هەروەهــا گەیشــن بــە
 -73سپاسی هێمن حسەینی دەکەم کە بیری خستمەوە کە لێرەدا جەخت لەسەر ئەم خاڵە بکەمەوە.
 -74دیــارە ئۆجــاالن لــە زیندانــی «نەتــەوەی تــورک»دا ئــەم تیــۆرەی نووســیوە و بۆیــە دەبــێ بــە گومانــەوە ســەیری دەاللەتــە سیاســییەکانی
ئــەم تیــۆرە بکــردرێ .بــەاڵم ناکــرێ لــەم ڕاســتییەش چــاو بپۆشــین کــە بــەر لــە زیندانیــش ئۆجــاالن لــەم ڕوانگەیــەی ئێســتای زۆر نزیــک
بــوو.
 -75بۆ خوێندنەوەیەکی گشتگیر بڕوانە ئەم دوو وتارە:
Kamran Matin (2019): Democratic Confederalism and Societal Multiplicity: A Sympathetic Critique of
Abdullah Öcalan’s State Theory, Geopolitics, DOI: 10.1080/14650045.2019.1688785

یزاده ،جــال ( .)١٣٨٩تبییــن نظریــەی کنفدرالیســم دموکراتیــک خلقها در ســپهر اندیشـههای سیاســی اوجاالن .فصلنامه سیاســی،
حاجـ 
اجتامعــی ،فرهنگــی ڕۆژەڤ .ســال پنجــم .شــاره  ١٤و  ١٥و  / ١٦بهــار ،تابســتان و پاییز  .١٣٨٩صــص .٣٣٥-٣٠٥
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بەرژەوەندییەکــی زێدەتــر بــە ڕەزامەنــدی و لــە چوارچێوەی گرێبەســتێکدا کــۆ دەبنەوە؛ 76بــۆ منوونە ،یەکێتیــی ئورووپا.
هــەر کاتێکیــش هەســتیان کــرد بەرژەوەندی ،ئاســایش یــان ناســنامەیان کەوتووەتــە مەترســییەوە لە گرێبەســتەکە دێنەوە
دەرێ .وەک هاتنــەدەری بریتانیــا لــە یەکێتیــی ئورووپــا لــە ڕێگــەی گشتپرســییەوە .یەکێــک لــە توخمــە ســەرەکییەکانی
تیــۆری ئۆجــاالن ئــەو ڕەخنەیەیــە کــە ئاراســتەی ســەرمایەداریی دەکات ،لــە گۆشــەنیگایەکی جیــاواز لــەوەی مارکــس.
ئــەو بــە پێچەوانــەی مارکــس ،ڕیشــەکانی ســەرمایەداری ناگەڕێنێتــەوە بــۆ هۆکارگەلــی ئابــووری بەڵکــوو ڕەخنــە لــە
لێکدانــەوەی ئابوورییانــەی مارکــس دەگــرێ و دەڵــی کــە «کتێبــی کاپیتــاڵ لــە ئاســتی تووتەمێکــی نوێــدا خزمەتــی
کــردووە و کەڵکێکــی ئەوتــۆی بــۆ کرێــکاران نەبــوو» (اوجــاالن .)٢٩٨ :٢٠١٩ ،هۆکارەکەشــی ،لــە دیــدی ئــەوەوە،
ئەوەیــە کــە مارکــس بــۆ لێکدانــەوەی کاپیتالیــزم بــە شــوێن هــۆکارە ئابوورییەکانــدا دەگــەڕێ لــە حاڵێکــدا هۆکارەکانی
ســەرهەڵدانی کاپیتالیــزم ئابوورییانــە نیــن (هەمــان ژێــدەر) .لــە بەرامبــەر دیالەکتیکــی مێژوویــی مارکســیزمدا ،وێدەچــێ
یزادە .)٣١٩ :١٣٨٩ ،ئــەو بــاوەڕی بــە هەبوونــی
کــە ئۆجــاالن بــاوەڕی بــە دیالەکتیکــی ئایدیۆلۆژیکــی هەبــێ (حاجـ 
ڕەســەنایەتییەک لــە مێژوودایــە بــەو واتایــە کــە هەنــدێ گۆڕانکاریــی گرنــگ کــە لــە ســەرەتای مێــژوودا ڕوویــان داوە
کاریگەرییەکانیــان هێشــتاش هــەر مــاوە بــە جۆرێــک کــە دەوڵەتــی مۆدێــڕن درێــژە و بەرهەمــی گەشــەی هەمــان ڕەوتە
مێژووییەیــە .لەبــەر ئــەوەش ،بــە گوێــرەی ئــەو ،بۆ تێگەیشــن لــە دۆخی ئێســتای مــرۆڤ و بەتایبــەت تێگــەی دەوڵەت
و سیســتەمی ســەرمایەداری پێویســتە بگەڕێینــەوە ســەرەتاکانی مێــژوو و لێکدانــەوە بــۆ شارســتانیەتی ســۆمێری بکەیــن.
بــەم هۆکارەیــە کــە لــە میتۆدۆلۆژیــی کارەکانیــدا ،ئۆجــاالن دەگەڕێتــەوە ســەر شــیکاریی ئوســتوورەکان وەک ئاخێزگــە
ســەرەکییەکانی مێــژوو و یەکــەم ســەرچاوەکانی «هۆشــیاریی ئایدۆلۆژیکــی» .هــەر بــە لێکدانــەوە بــۆ شارســتانیەتی
ســۆمێڕییش دەگاتــە دوو ئایدیــای ســەرەکیی تیۆرەکــەی کــە بریتیــن لــە خوێندنەوەیەکــی تایبــەت بۆ تێگــەی دەوڵەت
و هێنانــە ئــارای تیــۆری ژنۆلــۆژی .ڕوانینــی ئۆجــاالن بــۆ تێگــەی دەوڵــەت و ســەرچاوەکانی و پرۆســەی دروســتبوونی
نەتەوە-دەوڵــەت دەبێتــە هۆکارێــک بــۆ دژایەتیکردنــی لەتــەک نەتەوە-دەوڵــەت .بــۆ تێگەیشــن لــە ڕامانی ئۆجــاالن لە
نەتەوە-دەوڵــەت پێویســتە ســەرەتا تێگەیشــتنی ئــەو لــە دوو تێگــەی نەتــەوە و دەوڵــەت ڕوون بکەینــەوە.
ئۆجــاالن لەســەر ئــەو باوەڕەیــە کــە لەنێــو کۆمەڵگــە مرۆییەکانــدا جیــاوازی هەیــە .بۆیــەش جەخــت دەکاتــەوە کــە
«باســکردن لــە فۆرمــی جیــاوازی نەتــەوە و نــەک یــەک جــۆر نەتــەوە واتادارترە .دەکــرێ باس لــە نەتەوەگەلێــک بکەین
کــە لەســەر بنەماگەلێکــی زۆر جیــاواز دروســت کـراون و نــەک یــەک بنەمــای هاوبــەش» (اوجــاالن .)٣٠٠ :٢٠١٩ ،لــە
ڕوانگــەی ئــەوەوە ،نەتــەوە بریتییــە لــە «کۆمەڵــە پەیوەنــدی یــان دیاردەیەکــی کۆمەاڵیەتــی کــە لــە دەوری «هۆشــیاریی
 -76بۆ وتارێک لەبارەی کۆنفیدراڵیزمدا بڕوانە:
ســونگ ،ژیاوکــون ( .)٢٠١٨کۆنفیدراڵیــزم؛ چاوخشــاندنەوەیەک بــە دواییــن دەقــەکان (وەرگێــڕ :ئەروەنــد ســاالری) .گۆڤــاری پۆلیتیــا.
ژمــارەی یەکــەم .ســاڵی یەکــەم .لــل.٤٩-٦٢ .
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خێڵەکــی  +هۆشــیاریی ئایینــی  +ئۆتۆریتــەی هاوبەشــی سیاســی  +بــازاڕ»دا دروســت بــووە» (هەمــان ژێــدەر .)٣٠٣ :لە
پرۆســەیەکی لــەم چەشــنەدا نەتــەوەکان هاتوونــە بــوون[« .کۆمەڵــەی نەتەوەیــی ]77دیاردەیەکــە کــە لــە زەینــدا هەیــە ،کە
ئەمەش بە واتای ئەوەیە کە دیاردەیەکی خەیاڵییە» (.)Ocalan, 2017 : 12
ئــەو کــە پێکهاتــەی نەتەوە-دەوڵــەت بــە بەرهەمــی مۆدێرنیتــەی کاپیتالیســتی دەزانــێ لەســەر ئــەو ڕوانگەیــە کــە
«باشــرین مۆدێــل بــۆ نەتــەوەکان ،نەتــەوەی دێموکراتیکــە» (هەمــان ژێــدەر )٣٠٤ :و ئــەو نەتــەوە دێموکراتیکــە فۆرمــی
سیاســیی بنەڕەتیــی مۆدیرنیتــەی دێموکراتیکــە ( .)Ocalan, 2017 : 18لــەم حاڵەتەدایــە کە« ،نەتەوەکان لە سیســتەمی
کۆمەڵگــەی دێموکراتیکــدا بــە باشــرین شــێوە دروســت دەبــن و گەشــە دەکــەن [ ]...بــە جۆریــک کــە [دەتوانــرێ]
«نەتەوەیــەک لــە نەتــەوەکان» بەرهــەم بــێ» (اوجــاالن .)٣٤ :٢٠١٩ ،وەک ئــەو دەبێــژێ« :پێویســت نــاکات هــەر
نەتەوەیــەک یــەک دەوڵەتــی هەبــێ» ( )Ocalan, 2017 : 26چــون لــە دیــدی ئــەودا ،هەبوونــی دەوڵــەت کێشــەکان
چارەســەر نــاکا بەڵکــوو خــودی دەوڵەتــە کە بووەتــە خوڵقێنەری کێشــەکان .بۆیەشــە کــە «کۆمەڵگــەی نەتەوە-دەوڵەت
لــە رسوشــتی خۆیــدا ناتوانــێ دێموکراتیــک بــێ» ( ،)Ibid: 23لەبــەر ئــەوە «دەکــرێ بــاس لــە تێگــەی نەتــەوەی
یاســایی 78بکەیــن» ( .)Ibid: 26ئــەو جــۆرە لــە نەتەوەیــە کــە لەســەر بنەمــای «هاوواڵتــی دەســتووری» 79دادەمــەزرێ
دەتوانــێ گەرەنتیــی هاوواڵتیبوونــی یاســایی بــکات کــە تیایــدا هەاڵواردنــی ڕەگــەزی ،ئەتنیکــی و نەتەوەیی نییــە (Ibid:

 .)26مۆدێلــی «نیشــتامنپەروەریی دەســتووری» 80لــە الیــەن هابێرماســەوە پێشــر وەک مۆدێلێــک بــۆ یەکێتیــی ئورووپا
بــاس کـراوە 81.لــێ ڕوونــە کــە یەکێتیــی ئورووپــا کۆنفیدراڵیزمێکــی ئاســاییە نــەک ئــەو کۆنفیدراڵیزمــەی کــە ئۆجــاالن
77- National society
78- Law nation
79- Constitutional citizenship
80- Constitutional patriotism

 -81بەگشــتی ئــەم ڕوانگەیــەی ئۆجــاالن ڕوانگەیەکــی پۆست-ناسیۆنالیســتییە .لــەم ڕوانگــەوە ،هاوواڵتیبــوون دەکــرێ لەســەر کۆمەڵێــک
بەهــای هاوبــەش وەک کولتوورێکــی سیاســی پێناســە بکــردرێ نەک لەســەر ئەتنیســیتە و کولتــوور و ناســنەمەی نەتەوەیــی .هابێرماس باس
لــە وەهــا ئایدیایــەک دەکا و پێــی وایــە کــە هاوواڵتیبــوون لــە ڕووی تێگەییــەوە بــە ناســنامەی نەتەوەییــەوە نەبەسـراوەتەوە .بـ ه بۆچوونــی
ئ ـهو ههســتی یهکگرتوویــی ل ـ ه نێــوان ئهندامانــی کۆمهڵــگادا دهبــێ ڕیش ـهی ل ـ ه کۆمهڵگــەی سیاســیدا ههبێــت ن ـهک ل ـ ه یهکگرتوویــی
کولتووریــدا .ل ـهو دیــدهو ه هاوواڵتیبــوون پێویســتی ب ـ ه کولتــوور و زمــان و ئهتنیســیتهی هاوب ـهش نیی ـ ه بهڵکــوو زیاتــر پهیوهندیــی ب ـه
کولتوورێکــی سیاســیی هاوبهش ـهو ه ههی ـ ه و دهبــێ تێگ ـهی هاوواڵتیبــوون وهک تێگهیهکــی ت ـهواو سیاســی ل ـ ه تێگهگەلێکــی نــاڕوون
وهک کولتــوور و ئهتنیســیت ه و نهتــهو ه جیــا بکرێتــهوه .هابێرمــاس واڵتانــی ئهمریــکا و سویســڕا وهک منوونهیــهک بــۆ داکۆکــی لــه
ڕوانگـ�هی خـ�ۆی دههێنێتـ�هو ه ( .)Habermas, 1994: 27لــە ڕوانگەیەکــی هاوشــێوەوەیە کــە عەببــاس وەلــی پێی وایە کــە بەنائەتنیکیکردنی
دەســەاڵتی بااڵدەســت دەکــرێ چەمکــی هاوواڵتیــی دێموکراتیانــە وەدی بێــت (ســاڵحزادە .)٢٠١٧ ،بــە هەمــان شــێوە ،کامـران مەتیــن باس
لــەوە دەکا کــە لــە ئێرانــدا «پێویســتیامن بــە تێگەیەکــی فرەچەشــن لــە نەتــەوە هەیــە» و زێــدەی دەکات کــە ســەبارەت بــە ئێـران «حاڵەتــی
ئایدیــال ئەوەیــە کــە لــە بەســتێنی تەناهییەکــی سیاســیی تــەواو دێموکراتیکــدا لــە زمــان ،ئایینـزا و نەژادێــک لــە پێناســەکردنی ســنوورەکانی
سیاســەت ،ئابــووری و کۆمەڵــگادا کەڵــک وەرنەگیــرێ» (متیــن .)٢٠٢٠ ،بڕوانــە:
متیـ�ن کامـ�ران( ( .)٢٠٢٠کردهــا (کامــران متیــن در گفتگــو بــا غــزل صــدر) .قابــل دســرس درhttps://www.aasoo.org/fa/arti� :
]cles/2858 [accessed 8 June 2020

هەمــووی ئــەم ڕوانگانــە دەکەونــە نــاو هاوواڵتیــی پۆست-ناسیۆنالیســتییەوە .ئەز لەســەر ئەو بــاوەڕەم کــە هاوواڵتیبــوون ناتوانێ لە ناســنامەی
نەتەوەیــی و ناســیۆنالیزم داببــڕێ .لــە شــوێنێکی تــر ئــەوەم بــاس کــردووە .بڕوانە:
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باســی لــێ دەکات .نەتــەوەکان لــە ئورووپــادا خاوەنــی نەتەوە-دەوڵەتــن و دەوڵەتــەکان بە خواســتی نەتەوەکەیــان دەچنە
نــاو یەکێتییەکــە یــان لێــی دەکشــێنەوە (هاتنــە دەری بریتانیــا لــە ٢٠١٦دا وەک منوونــە) .دیارتریــن منوونــەش لــە دونیادا
کــە هاوواڵتیبوونــی لەســەر بنەمــای «نیشــتامنپەروەریی دەســتووری» دامەزراندبــێ دەوڵەتــی ئەمریکایــە کــە نەیتوانیــوە
ڕەگەزپەرەســتی لــە دژی ڕەشپێســتەکان چارەســەر بــکا .وێ ناچــێ هیــچ دەســتوورێک و هیــچ دەوڵەتێــک بتوانــێ بــە
نیســبەت کولتــوور و ناســنامەی نەتەوەیــی بێالیــەن بــێ .بێالیەنیــی دەوڵــەت لەمــەڕ کولتــوور و ناســنامەی نەتەوەیــی
ئەفســانەیەکی تیــۆری سیاســییە .بەکورتــی ،ئۆجــاالن دەیهــەوێ بێــژێ کــە نەتــەوەکان پێویســت نــاکا هەموویــان
ســەروەریی سیاســیی جیایــان هەبــێ بەڵکوو دەکــرێ فۆرمێک لــە نەتــەوەی دێموکراتیــک (نەتەوەیەک لە نەتــەوەکان)
بەرهــەم بــێ کــە تیایــدا نەتــەوەکان بــە ئاشــتی بژیــن و لــە دەوڵەمەندیــی کولتووریــی یەکــر کەڵــک وەربگــرن و گەشــە
بکــەن .ئەمەیــە کــە دواتــر لــە ئاســتێکی بەرباڵوتــردا دەبێتــە کۆنفیدراڵیزمــی دێموکراتیــک .مینــاک ،دەکــرێ لــە تورکیــا
کــورد و تــورک نەتەوەیەکــی دێموکراتیــک دروســت بکــەن ،لــە ئێـران و دەوڵەتەکانــی تریشــدا هەروەهــا .لــە کۆتاییــدا
کۆمەڵەیــەک لــەو نەتــەوە دێموکراتییانــە دەبێتــە کۆنفیدراڵیزمــی دێموکراتیــک .بــە پەرەســەندنی ئــەم مۆدێلــەش لــە
دونیادایــە کــە کێشــەکانی مۆدێرنیتــەی کاپیتالیســتی چارەســەر دەبــن.
ئۆجــاالن دەوڵــەت چــۆن دەبینــێ؟ ئۆجــاالن ڕیشــەی دەوڵــەت دەگەڕێنێتــەوە بــۆ کاهێنەکانــی 82ســۆمێر (اوجاالن،
 )٣٠٥ :٢٠١٩و پێــی وایــە کــە سیســتەمی هیرارشــی لــە کۆمەڵگــەی مرۆییــدا لــەو کاتــەوە دروســت بــووە و لــە مێــژوودا
پــەرەی ســتاندووە هەتــا گەیشــتووەتە دەوڵەتــی نەتەوەیــی ئەڤــرۆ .ئامانجــی ئۆجــاالن ئەوەیە کە ئــەو هیرارشــییە نەمێنێ.
دژایەتیــی ئۆجاالنیــش بــۆ نەتەوە-دەوڵــەت هەر ڕیشــەی لــەم بۆچوونــەی لەمەڕ هیرارشــیدایە .لێــرەوە ئۆجــاالن دەچێتە
ژێــر بانــدۆری تیــۆری ئێکۆلۆژیــی کۆمەاڵیەتیــی 83مورای بوکچیــن .ئامانجی ئۆجاالنیــش وەک بوکچیــن ڕزگارکردنی
کۆمەڵگایــە لــە دەســتی ســێ کۆڵەکــەی ســەرەکیی هیرارشــی :پیاوســاالری (کــە ئۆجــاالن لــە بەرامبەریــدا تیــۆری
ژنۆلۆژیــی داهێنــاوە) ،کاپیتالیــزم و نەتەوە-دەوڵــەت 84.ئۆجــاالن پێــی وایــە کــە «دەکــرێ هــەر فۆرمێک لە هێــز کە باری
مافناســانەی بەخــۆ گرتبــێ ناوی بــرێ دەوڵــەت» (هەمان ژێــدەر .)٣٠٥ :لــەم واتایــەدا ،کۆنفیدراڵیزمــی دێموکراتیکیش
خــۆی فۆرمێکــە لــە دەوڵــەت بــەاڵم دەســەاڵت لــە کۆنفیدراڵیزمــی دێموکراتیکــدا ئەوەنــدە بەنەناوەندی دەکرێ و شــۆڕ
ساڵحزادە ،سیروان ( )٢٠١٧ئایدیای دەوڵەتی نائەتنیکی لە هزری عەبباس وەلیدا .گۆڤاری بیروهزر .ژمارەی سێ و چوار .لل ٣٧-٤١
82- Priest
83- Social ecology

 -84بــۆ وتارێــک دەربــارەی پەیوەندیــی نێــوان تیــۆری کۆنفیدراڵیزمــی دێموکراتیکی ئۆجاالن و تیــۆری ئێکۆلۆژیــی کۆمەاڵیتیی بوکچین
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دەبێتــەوە نــاو کۆمەڵــگا (کــە هەنــدێ تیۆریســت بــە دێموکراســیی ڕادیــکاڵ نــاوی دەبــەن) کــە چیــر دەوڵەتێــک لــە
واتــای ئــەو شــێوە بــاوەی دەوڵــەت لــە دونیــای ئەڤــرۆدا نامێنــێ .ئۆجاالن خــۆی دەبێژێ کــە :نکۆڵــی لە ڕۆڵــی دەوڵەت
لــە بەڕێوەبردنــی کۆمەڵــگادا ناکــەم [ ]...پێناســەیەک وەک ئــەوەی کــە ئانارشیســتەکان لەبــارەی دەوڵەتــەوە دەیکــەن و
[هەروەهــا] فۆرمــی بێدەوڵەتــی بــە [شــتێکی] لۆژیکــی نازانــم و ناتوانــرێ بەکردەیــی بکــرێ (هەمــان ژێــدەر.)٣٠٥ :
ئــەو بەگشــتی ،دەوڵــەت بــە بەرهەمــی پرۆســەیەکی مێژوویــی دەبینــێ کــە بــەم جۆرەیــە« :دەوڵــەت = بەرهــەم و بەهــای
زیادکـراو  +ئامـرازە ئایدیۆلۆژیکییــەکان  +ئامرازەکانــی بەکارهێنانــی زۆر  +هونــەری بەڕێوەبەرێتــی» (هەمــان ژێــدەر:
 .)٣٠٦ئــەو باســی چەنــد فــۆرم لــە دەوڵــەت دەکا و ئامــاژە دەکا کــە بــە چەنــد شــێوە دەکــرێ دەوڵەتــەکان لــە مێــژوودا
پۆلێنبەنــدی بکرێــن (هەمــان ژێــدەر .)٣٠٧-١١ :ئــەم جیاوازیدانانــە لــە نێــوان فۆرمــە جیاوازەکانــی دەوڵەتــدا الی ئــەو
هێنــدە گرنگــە کــە دەبێــژێ« :ڕاوەســتەکردن لەســەر جۆرەکانــی دەوڵــەت پێویســتیرتین ئەرکــی فەلســەفەی سیاســییە»
(هەمــان ژێــدەر .)٣١٠ :ئــەم فۆرمــەی نەتەوە-دەوڵــەت کــە ئێســتا لــە دونیــادا بــاوە ،لــە ڕوانگــەی ئــەودا ،بەرهەمــی
مۆدێڕنیتــەی کاپیتالیســتییە و یەکێکــە لــە ڕیشــە ســەرەکییەکانی نەهامەتییەکانــی مــرۆڤ .لێرەوەیــە کــە ئۆجــاالن دژی
ناســیۆنالیزمیش و بــە ئامـرازی سـراتژیکی ئایینــی نوێــی «لێــک داببڕە و حکومــەت بکە» لــە الیەن ئینتەرناسیۆنالیســتی
چینــی بااڵدەســتی دەزانــێ (هەمــان ژێدەر .)٣١٧ :کێشــەیەکی ئــەو جــۆرە لێکدانەوە مارکسیســتییانەی ئۆجــاالن ئەوەیە
کــە پێــان ناڵــێ جیاوازیــی ناســیۆنالیزمەکان لــە چیدایــە و بــۆ هەموویــان دەبــێ وەکیــەک پۆلێنبەنــدی بکردرێــن.
مینــاک ،لــە نێــوان ناســیۆنالیزمی کــوردی و ناســیۆنالیزمی فارســدا جیــاوازی هەیــە ،لــە حاڵێکدا کــە ناســیۆنالیزمی فارس
شۆڤێنیســتی ،هێرشــبەر و پاوانخــوازە ،ناســیۆنالیزمی کــوردی ئامانجــی ڕزگاریــی کوردســتانە لــە ژێردەســتی .ئۆجــاالن
بــە شــوبهاندنی ناســیۆنالیزم وەک ئاییــن و ئامــاژە بــە الیەنــی خودایانــەی 85دەوڵــەت ،پێــی وایــە کــە نەتەوە-دەوڵــەت و
ناســیۆنالیزم تایبەمتەندیــی مێتافیزیکییــان هەیــە ( .)Ocalan, 2011: 15بە وتەی ئەو« ،ئەگەر ناســیۆنالیزم وەک ئایینی
نەتەوە-دەوڵــەت تەفســیر بکەیــن ،ئــەوکات نەتەوە-دەوڵــەت خــودای ئایینەکەیــە» ( .)Ocalan, 2011 : 13لێرەوەیــە
کــە ،بــە گوێــرەی ئــەو ،دەتوانیــن بێژین کــە «لــە ڕوانگــەی کۆمەڵناســانەوە ،ناســیۆنالیزم ئایینــە» (اوجــاالن.)٣٠٤ :٢٠١٩ ،
ئۆجــاالن ئــەم الیەنــە مێتافیزیکییــەی ناســیۆنالیزم وەک هۆکارێــک بــۆ ڕەتکردنــەوەی ناســیۆنالیزم دەکار دەخــا .ئــەوە
لــە حاڵێکدایــە کــە ئۆجــاالن خــۆی بــەردەوام بــاس لــە گرنگیــی مێتافیزیــک دەکات و هــەر لــەم گۆشەنیگایەشــەوە
ڕەخنــەی جیــددی لــە پۆزیتیڤیــزم و کاپیتالیــزم دەگــرێ .هــەر وەک کــە ئامــاژە دەکا بــەوەی کــە «دژایەتــی لەتــەک
مێتافیزیکــدا یەکێــک لــە گەمژانەتریــن هێرشــەکانی پۆزیتیڤیزمــە .مێتافیزیــک لــە ســەرەتای [دروســتبوونی مرۆڤــەوە]،
پێویســتییەکی ســەرەکیی مــرۆڤ بــووە» (اوجــاالن .)٣١٥ :٢٠١٩ ،وەک دیــارە ،ئۆجــاالن دژی خــۆی دەوەســتێتەوە
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کاتێــک تایبەمتەندیــی مێتافیزیکییانــەی ناســیۆنالیزم وەک بەڵگەیــەک بــۆ ڕەتکردنــەوەی ناســیۆنالیزم دەهێنێتــەوە و لــە
هەمــان کاتیشــدا لەســەر بنەمــای گرنگیــدان بــە مێتافیزیــک پۆزیتیڤیــزم (و بــە دواشــیدا کاپیتالیــزم) ڕەت دەکاتــەوە .لــەم
ســۆنگەوە ،کۆنفیدراڵیزمێــک کــە ئۆجــاالن باســی لــێ دەکا هــەر لــە ســەرەتاوە بــە ڕەتکردنــەوەی نەتــەوە ،ناســیۆنالیزم و
نەتەوە-دەوڵــەت ،لــە واتــای بــاودا ،دەســت پــێ دەکات ( .) Ocalan, 2011: 9-19ئۆجــاالن پێــی وایــە کــە:

لــە چەنــد دەیــەی ڕابــردوودا خەباتــی کــورد نەتەنــێ لــە دژی ســەرکوتی دەســەاڵتە زاڵــەکان و بــە دوای
ئــەوەدا بــووە کــە بوونــی بەفەرمی بنــارسێ ،بەڵکــوو بــە دوای ئازادکردنی کۆمەڵگا لە دەســتی فیۆدالیزمیشــدا
بــووە [ ]...داواکردنــی نەتەوە-دەوڵەتێکــی جــودا ،دەگەڕێتــەوە ســەر بەرژەوەندییەکانــی چینــی دەســەاڵتدار
یــان بەرژەوەندییەکانــی [چینــی] بــورژوازی بــەاڵم ئــەوە ڕەنگدانــەوەی بەرژەوەندییەکانــی خەڵــک نییــە،
لەبــەر ئــەوەی کــە دەوڵەتێکــی تــر تەنــێ دروســتکردنی نادادپەروەرییەکــی زێدەتــر دەبــێ و ئــازادی
بەرتەســکرت دەکاتــەوە)Ocalan, 2011: 19( .

لــە دیــدی ئۆجاالنــەوە ســەروەریی سیاســیی نەتەوەیــی ڕۆڵێکــی نەرێنــی دەگێــڕێ لــە دابینکردنــی دادپــەرەوەی،
ئــازادی و یەکســانیدا .بۆیــەش ئــەو لەتــەک نەتــەوەی کــورددا وەک یەکەیەکــی جوگرافی-سیاســی هەڵســوکەوت ناکا.
ئەمــەش خــۆی هۆکارێکــە کــە لــە تیۆرەکــەی ئــەودا «ئاســتی لێکدانــەوە» ئاســتی نەتــەوە نییــە ،بەڵکــوو ڕۆژهەاڵتــی
ناڤیــن وەک چەقــی لێکدانــەوەی تیۆرەکــەی هەڵدەبژێــرێ .ئەوەیــە کــە ،کەڵکەڵــەی ســەرەکیی تیــۆری کۆنفیدراڵیزمی
دێموکراتیــک ڕۆژهەاڵتــی ناڤینــە نەک کوردســتان .چارەســەری «پرســی کوردســتان»یش هــەر بە تێپەڕکردنــی دەوڵەتی
نەتەوەیــی مومکینــە .کەوابــوو« ،پرســی کــورد دەتوانــێ بەبــێ ئالوودەبــوون بــە دەوڵەتگەرایــی بێتــە چارەســەرکردن»
( .)Ibid: 19ئۆجــاالن هەروەهــا لەژێــر کاریگەریــی تیــۆری کۆمەڵگــەی ئێکۆلۆژیکــی بوکچینــدا ،لە الیەکەوە پرســی
کوردســتان گــرێ دەداتــەوە بــە پرســی ژینگــە ،و لــە الیەکــی تریشــەوە ،بــە داهێنانــی ئایدیــا و ئایدیۆلۆژیــی ژنۆلــۆژی،
ئــەم پرســە گــرێ دەداتــەوە بــە پرســی ژن – بــە تێگەیشــتنی تایبەتــی خــۆی.
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نەتــەوە الی ئۆجــاالن تێگەیەکــی سیاســییە نــەک کولتــووری ،بۆیــە کوردێــک دەتوانــێ بڵــێ کــە «مــن ســەر بــە
یزادە .)٣٢٦ :١٣٨٩ ،بــەم
نەتــەوەی ئێـران ،تورکیــا ،ســووریا و هتــدم ،بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا کــوردم» (لــە زمــان حاجـ 
پێیــە ،لــە دیــدی ئۆجــاالن ،دژیەکییــەک لــە نێــوان ناســنامەی ئێرانیبــوون و کوردبوونــدا نییــە؛ بــۆ کــوردی بەشــەکانی
تریــش بــە هەمــان شــێوە .بە زمانێکی ســاکار ،ئەو پێــی وایە کــە دەکــرێ تورکیاییبــوون و ئێرانیبــوون وەک «نەتەوەیەکی
 -86بۆ خوێندنەوەی کتێبێکی کورت و پوخت لەسەر ژنۆلۆژی بڕوانە:

Ocalan, Abdulla (2013). Liberating Life: Woman’s Revolution. International Initiative Edition. Available
at: http://www.freeocalan.org/wp-content/uploads/2014/06/liberating-Lifefinal.pdf
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دێموکراتیــک» کــە پێــک هاتــووە لــە «نەتەوەیــەک لــە نەتــەوەکان» پێناســە بکردرێن کــە کــورد و نەتەوەکانی تــر تیایدا
بــە ئــازادی و یەکســانی ،لــە دۆخــی ئاشــتیدا بژیــن .تەنانــەت ،بــە بــاوەڕی ئــەو ،کــورد دەکــرێ ئەمــە وەک دەرفەتێــک
بــۆ پەرەپێــدان بــە زیندووکردنەوە و ڕینێسانســێک لەنــاو کــورد و ڕۆژهەاڵتی ناڤینــدا بقۆزێتــەوە (Quoted in Gerber

 .)and Brincat, 2018: 9ئۆجــاالن لــە نێــوان ناســنامەی ئێرانیبــوون و تورکیاییبــوون لەگــەڵ کوردبووندا دژیەکییەک
نابینــێ و تەنانــەت وای بــۆ دەچــێ کــە «کــوردەکان دەتوانــن ناســنامەی ئەتنیکــی خۆیــان هەبــێ و لەبــەر ئــەوەی کــە
ناســنامەی نەتەوەییــان نییــە ،دەتوانــن خۆیــان لــە چوارچێــوەی ناســنامەی نەتەوەیــی ئێرانــی ،تورکیایــی یــان ســووریایی
یزاده .)٣٣٠ :١٣٨٩ ،لــێ ڕوونــە کــە ناســنامەی
پێناســە بکــەن و بــە ناســنامەیەکی گەورەتــر بگــەن» (لــە زمــان حاج ـ 
نەتەوەیــی تورکیــا ،ئێـران ،ئێـراق و ســووریا دان بــە ناســنامەی نەتەوەیــی کــورد دانانــێ .ئەوەی کــە ناســنامەی نەتەوەیی
لــە نــاو «نەتــەوەی دێموکراتیــک» چــۆن دەبــێ و چــۆن دێتــە دی بێــوەاڵم دەمێنێتــەوە.
ئۆجــاالن بــە دەستنیشــانکردنی خاڵــە الوازەکانــی مۆدێڕنیتــەی کاپیتالیســتی و دەوڵەتــی نەتەوەیــی ،دەیهــەوێ
نیشــانی بــدا کــە کۆنفیدراڵیزمــی دێموکراتیــک چ شــتێک نییــە بــەاڵم ناتوانــێ نیشــانی بــدا کــە ئــەم کۆنفیدراڵیزمــە چ
شــتێکە .بــە دســتەواژەیەکی تــر ،تیــۆری کۆنفیدراڵیزمــی دێموکراتیــک وەک تیۆرێکــی ڕەخنەگرانــە دەمێنێتــەوە و
ئاڵتێرناتیڤێکــی ئەوتــۆ ناخاتــە بــەر دەســت .ئــەم تیــۆرە بەرســڤی ئــەوە ناداتــەوە کــە بــۆ منوونــە یەکــە خۆســەرەکانی ناو
کوردســتان قــەرارە چــۆن خۆیــان لــە بەرامبــەر دەوڵەتــە داگیرکەرەکانــدا بپارێــزن (بــۆ منوونــە ڕۆژاڤــا قــەرارە چــۆن لــە
بەرامبــەر ســووریا و تورکیــادا گەرەنتیــی مانــەوەی خــۆی بــکا) .ئۆجــاالن کــە یەکــەم ڕێبــەری سیاســیی کــوردە کــە لــە
ئاســتی هــزری سیاســیدا هەوڵــی دا خوێندنەوەیەکــی مەعریفــی بــۆ کــورد وەک نەتەوەیەکــی مێژوویــی بــکا ،بەهــۆی
قەتیســانەوەی لــە چوارچێــوەی تیۆرگەلێکــی سۆسیالیســتیدا تیۆرەکــەی چوارچێــوەی نەتەوەخوازیــی بــە خــۆ نەگرت
و جەخــت لەســەر چارەســەرکردنی پرســی ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن و چارەســەری قەیرانەکانــی مۆدێرنیتــەی کاپیتالیســتی
دەکاتــەوە ،کــە لێکەوتەکــەی مۆدێلــی خۆســەریی دێموکراتییــە بــۆ کــورد .ئــەم مۆدێلــە سیاســییە لــە باشــرین حاڵەتــدا،
لــە کــردەوەدا ،هــەر دەبێتــەوە مۆدێلــی حوکمــی زاتــی و خودموختارییەکــی ناوچەیــی بــۆ کــورد .بــەم شــێوەیەش ،لــە
دونیایەکــدا کــە نەتەوە-دەوڵــەت قــەرارە النیکــەم هەتــا داهاتــووی پێشــبینیکراو مبێنێتــەوە ،ڕوون نییــە داهاتــووی کــورد
بــەم پەرتەوازەیــی و لەتوپەتییــە لــە داگیرکراویــدا چــی لــێ بەســەر دێ .خوێندنــەوەی ڕەخنەگرانــەی ئەوپــەڕ ڕادیکاڵــی
ئۆجــاالن لــە مۆدێڕنیتــە و خولیــای دروســتکردنی ڕینێسانســێک لــە ڕۆژهەاڵتی ناڤیــن کــە وەک ئانتی-تێزێک لــە دژی
تێــزی شارســتانیەتی کاپیتالیســتیی ڕۆژاڤــا بوەســتێتەوە و ســەنتێزێک بــە نــاوی شارســتانیەتی دێموکراتیــک وەدی بێنێ،
فــرە بانــدۆری خســتووەتە ســەر تێگەیشــتنی ئــەو لــە پرســی کوردســتان کــە لێکەوتەکەشــی تێچوویەکــی گەورەیــە بــۆ
نەتــەوەی کــورد .ئۆجاالن لە پێگەی «فەیلەسووف-پاشــا»وە بەرپرســیارێتیی چاکســازیی شارســتانیەتی مرۆیی خســتۆتە
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ســەر شــانی کــورد وەک نەتەوەیەکــی بێدەوڵــەت کــە لەژێــر هەڕەشــەی چەنــد دەوڵەتدایــە .لــە دواڕۆژدا ،تیۆرییەکــەی
ئۆجــاالن هەرچەندێکیــش بیهــەوێ لــە ناســیۆنالیزم دەربــاز ببــێ ،لــە کــردەوەدا چارەیــەک بــۆ پێ.کێ.کــێ و پــارت و
ڕێکخراوەکانــی تــری ســەر بــە ئاپۆیــزم نامێنێتــەوە جگــە لــەوەی کــە شــەڕێکی ناسیۆنالیســتییانەی خاکــی کوردســتان
بکــەن .پرســیارێک کــە بــە کراوەیــی دەمێنێتــەوە ئەوەیــە کــە چــا نەتــەوەی کــورد دەبــێ تێچــووی چاکســازیی
سیســتەمی کاپیتالیســتی جیهانــی بــدا؟ و بۆچــی کــورد لەپێنــاو ئــەو چاکســازییەدا پێویســتە دەســت لــە ســەربەخۆیی
نەتەوەیــی خــۆی هەڵبگــرێ ،لــە حاڵێکــدا یــەک نەتەوە-دەوڵــەت لــە دونیــادا ئامــادە نییــە کارێکــی وەهــا بــکا؟
 -٢-٤سۆسیالیزمی دێموکراتیک
سۆســیالیزمی دێموکراتیــک هەمــان سۆســیالیزمە بــەاڵم لەســەر ئــەو بنامەیــە دامــەزراوە کــە سۆســیالیزم پێویســتە
دێموکراتییانــە بــێ .وەشــانێکی سۆســیالیزمە لــە بەرامبــەر سۆســیالیزمی ستالین-لینینیســتیدا دروســت بــوو لەســەر بنەمای
ئــەو ڕەخنەیــە کــە ســتالین-لینینیزم دێموکراتیــک نییــە و مافەکانــی هاوواڵتییــان بــە ئاشــکرا پێشــێل دەکات .قاســملوو
داکۆکــی لــەم جــۆرە سۆســیالیزمە دێموکراتیکــە دەکا ،هــاوکات سۆســیال دێموکراســی ڕەت دەکاتــەوە .ئــەو لــەم بــارەوە
دەڵــێ« :ئێمــە کاتێــک دەڵێیــن :دێموکراســیامن دەوێ ،ئــەوە خــۆی بــە مانــای ڕەتکردنــەوەی ســەرمایەداری و ،لــە
نەتیجــەدا ڕەتکردنــەوەی سۆســیال دێموکراســییە .بەاڵم ئەگەر گومتــان« :سۆســیالیزمی دێموکراتیک»مــان دەوێ ،مانای
ئەوەیــە کــە دیســان هــەر سۆســیالیزمان دەوێ ،بــەاڵم سۆســیالیزمێک کــە دێموکراسیشــی لەگــەڵ بــێ و پــەرەی پــێ
بــدا» (لــە زمــان ئەحمــەدی .)١٣ :٢٠٠٨ ،ئــەو جەخــت دەکاتــەوە کــە« ،بــۆ ئێمــە دامەزراندنــی سۆســیالیزم ئەســڵێکی
زۆر گرنگــە» (قاســملوو )١١ :87]١٩٨٣[ ٢٠٠٣ ،و «سۆســیالیزم بــۆ ئێمــە ئەســڵە و ئامانجــی دواڕۆژی حیزبەکەمــان
دامەزراندنــی سۆســیالیزمە» (هەمــان ژێــدەر .)١٣ :بۆیــەش« ،کاتێــک دەڵێیــن« :مبــرێ ئیمپریالیــزم» لە ڕاســتیدا بــە دژی
ســەرمایەداری دروشــمامن هەڵگرتــووە ،چونکــە ئیمپریالیــزم سیســتەمی جیهانــی قۆناغــی ئێســتای ســەرمایەدارییە»
سدا
(هەمــان ژێــدەر .)١٦ :بــە وتــەی بازیــار یەکێــک لــە تایبەمتەندییەکانــی سۆســیالیزمی پێناســەکراو لــە کورتەبــا 
ئەوەیــە کــە «[سیســتەمی] ســەرمایەداری ڕەت دەکاتــەوە و دەڵــێ ســەرمایەداری وەک نیزامێکــی کۆمەاڵیەتــی لە الیەن
مێــژووەوە مەحکوومــە» (بازیــار .)٩ :٢٠١٩ ،ئــەوە لــە حاڵێکدایــە کە لــە ئورووپای ڕۆژاڤا سۆســیالیزم هــەر زوو ڕەخنەی
جیددیــی لێگیـران و وردەوردە بــەرەو ئاراســتەی سۆســیال دێموکراســی ڕۆیشــت .بەتایبــەت ،کــە لــە دوای ڕووخانــی
یەکێتیــی ســۆڤیەت ،لــە ئورووپــای ڕۆژاڤــا سۆسیالیســتە دێموکراتــەکان بــەرەو سۆســیال دێموکراســی ڕۆیشــن .ئــەو
 -87یەکێــک لــە خاڵــە هــەرە گرنگــەکان بــۆ تێگەیشــن لــە هــزری کەســێک ئەوەیــە کــە بزانیــن لــە چ کاتێکــدا و لــە کــوێ ،واتــە لــە چ
بەســتێنێکدا ژیــاوە .هــەر وەک لــە بەشــی ناســنامەی نەتەوایەتیدا باســم کرد ،توێژینــەوەکان ســەبارەت بە ناســیۆنالیزم دەگەڕێنەوە هەشــتاکان
و بەتایبــەت لــە  ١٩٨٣بــەوالوە .واتــە لــە ئاکادیمیــادا لــەو کاتــەدا بەهــۆی شــەڕی ســاردی نێــوان دوو بلۆکــی ڕۆژاڤــا و ڕۆژهــەاڵت –بــەرەی
ســەرمایەداری و سۆســیالیزم– و کۆمەڵێــک هــۆکاری تــر گرنگییــان بــە پرســی نەتەوەیــی نــەدەدا.
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سیســتەمە ئابــووری و سیاســییەی ئێســتای واڵتــە ســکاندیڤاییەکان منوونەیــەک لــەم سۆســیال دێموکراســییەیە .وەک
هەیڤــوود بــاس دەکا «هەندێــک بەڵگــە دەهێننــەوە کــە سۆســیالیزمی دێموکراتیــک یەکجــار زۆر سازشــی کــردووە»
( .)Heywood, 2012: 19لــە ئێســتادا دەوڵەتێــک نییــە کــە سۆســیالیزمی دێموکراتیکــی تێــدا بەڕێــوە بچــێ کــە بزانیــن
لــە کــردەدا چییــە و چۆنــە .هەروەهــا گرنگــە بپرســین کە چام هیچــکام لــە دەوڵەتــە سۆسیالیســتییەکان هەتا ئەمــڕۆ بەرەو
ئاقــاری سۆســیالیزمی دێموکراتیــک نەڕۆیشــتوون.
قاســملوو بــە ڕوونــی ئامــاژە بــە جیاوازیــی سۆســیالیزمی دێموکراتیــک و سۆســیال دێموکراســی دەکات و سۆســیال
دێموکراســی ڕەت دەکاتــەوە ،کاتێــک دەڵــێ« :سۆســیالیزمی دێموکراتــی» لەگــەڵ «سۆســیال دێموکراســی» فەرقــی
هەیــە .سۆســیال دێموکراســی ڕێبازێکــی ڕێفۆرمیســتە کــە بــە نــاوی سۆســیالیزم ،ســەرمایەداری دەپارێــزێ و هەڵــی
دەســووڕێنێ بــە نــاوی سۆســیالیزم ،کرێــکاران هــان دەدا بــۆ ئــەوەی ســەرمایەداری قبــووڵ بکــەن (قاســملوو٢٠٠٣ ،
[ .)٤٠ :]١٩٨٣لــە ڕاســتیدا «قاســملوو پــر لــە  ٩٠ســاڵ دوای سۆســیال دێموکراتەکانــی ئاڵــان ،کــە مارکســیزمیان ڕەت
کردبــووەوە ،کورتەبــاس دەنووســێ .ئــەو پرســیارەی لێــرەدا قــووت دەبێتــەوە ،ئەمەیــە کــە چــۆن دوای تێپەڕبوونــی ئــەو
مــاوە دورودرێــژە و قەبووڵکردنــی سۆســیال دێموکراســی لــە زۆر واڵتانــی پێشــکەوتوو و ســەرکەوتنی بەرچــاوی ئــەو
مۆدێلــە [ ]...قاســملوو سۆســیال دێموکراســی ڕەت دەکاتــەوە؟» (ئەحمــەدی .)١٣ :٢٠٠٨ ،بــۆ زۆرێــک لەوانــە کــە
الیەنگــری قاســملوو و حیزبــی دێموکراتــن 88ئەمــە بووەتــە گرێپووچکەیەکــی تیــۆری .گرنگــە بزانــرێ کــە قاســملوو
هیــچ داهێنانێکــی لــە تیــۆر و فەلســەفەی سیاســیدا نەکــردووە و تەنــێ بــاس لــە سۆســیالیزمێک دەکات کــە لــە ڕۆژاڤــای
جیهــان زۆر باســی لێــوە کـراوە .بۆیــە ،ئاڵۆزییەکــی تیۆریــی ئەوتــۆی نییــە و بە ســانایی دەکرێ لــەم مۆدێلەی پێشــنیاری
کــردووە تێبگەیــن .میراتــی قاســملوو لــە سیاســەتی کــورددا ئەوەیــە کــە کەســایەتییەکی دیپلۆماتــی بەهێــزی هەبــوو و
لــە ڕێبەرایەتیــدا 89کەســێکی شــارەزا و ســەرکەوتوو بــوو ،نــەک ئــەوەی کــە میراتێکــی فیکریــی بەجــێ هێشــتبێ .لــە
پێگــەی ڕێبەرێکــی سیاســیدا هــاوکات کەســایەتییەکی شــارەزا و ڕۆشــنبیری هەبــوو کە ئەمە بــۆ کۆمەڵگەی کوردســتان
منوونەیەکــی شــازە .بۆیــەش دەکــرێ لەســەر ئــەو میراتــەی قســە بکــردرێ.
لــە هــەر شــتێکیش گرنگــر ئەوەیــە کــە لەســەر ڕوانگــەی قاســملوو بــۆ «پرســی کوردســتان» بدوێیــن .بــە بۆچوونــی
قاســملوو لــە کورتەبــاسدا مەســەلەی نەتەوایەتــی لــە ڕێگــەی دیاریکردنی مافی چارەنووســەوە بە ســێ شــێوە جێبەجێ
دەکــرێ :ســەربەخۆیی ،فیدراڵیــزم و خودموختــاری (قاســملوو ،)٩ :٢٠٠٣ ،هەروەهــا دەڵــێ[« :ئێمــە] خودموختاریامن
هەڵبــژاردووە و پێــان وایــە بــە وەدەســتهێنانی خودموختــاری مەســەلەی نەتەوایەتیــی گەلــی کــورد لــە ئێراندا چارەســەر
 -88دیــارە ئــەم حیزبــە بــووە بــە دوو بــەش و دوو نــاوەوە .بۆیــە هــەر لــە کورتکراوەکــەی کەڵــک وەرگیـراوە کــە کــوردی ڕۆژهەاڵتیش هەر
بەم نــاوەی دەناســن.

89- Leadership

ساڵی دووهم ،ژمارهی چوارهم

٧
پولیتیـا 133

دەکــرێ» (هەمــان ژێــدەر) ،بۆیــەش« ،داوای ئێمە لە ســنوورەکانی ئێـران تێناپەڕێ» (قاســملوو .90)١٨ :٢٠٠٦ ،قاســملوو
هــاوکات ژیربێژانــە جەخــت دەکاتــەوە کــە نــەوەی ئێمــە نــەوەی خودموختــاری و دێموکراســییە ،لەوانەیــە نەوەکانــی
داهاتــوو خواســت و ئارمانجێکــی تریــان هەبــێ (هەمــان ژێــدەر .)٣٥-٣٦ :ئــەو لــە کتێبــی کــورد و کوردســتاندا
لێکدانەوەیەکــی ئابووری-سیاســی پێشــکەش دەکات .ئەمــە خــۆی دەرخــەری ئــەو ڕاســتییەیە کــە قاســملوو بــە قووڵی
لەژێــر بانــدۆری پێناســەی مارکسیســتییە بــۆ پرســی نەتەوایەتــی .لــەم کتێبــەدا بــە ڕوونــی دەتوانیــن بۆچوونی ئەو لەســەر
نەتەوەبوونــی کــورد و پرســی نەتەوایەتــی بدۆزینــەوە (بەتایبــەت کــە ئــەوکات لــە پێگــەی توێژەرێکــدا بۆچوونی خۆی
دەربڕیــوە) .ئــەو ســەرەتا هەوڵــی پێناســەکردنی نەتــەوە دەدات و لــە کۆتاییــدا بــەم جــۆرە کــورد وەک نەتەوە دەناســێنێ:

«نەتـەوە کۆمەڵـە خەڵکێکـە کـە لـە ڕەوتـی مێـژوودا پەیدا بـووە و سـەقامگیر بـووە .کۆمەڵـە خەڵکێک
تەنیـا پـاش قۆناغێکی دیاریکراوی پێگەیشتن دەبێتە نەتەوە .ڕاستییەکەشـی ئەوەیە کە بناخـەی نەتەوەکانی
سـەردەمی ئێمـە بـە گەشـەکردنی سـەرمایەوە بەنـدە و ئـەو نەتەوانـە لەگـەڵ گەشـەکردنی سـەرمایەداریدا
سـەقامگیر دەبـن [ ]...بـۆ ئەوەی کۆمەڵە خەڵکێک بە نەتەوە دابرنێ ،هێندێک شـەرتی دیکە پێویستن کە
لـە هەموویـان گرنگتر زمانـی هاوبـەش و خاکی هاوبـەش و ژیانـی ئابووریی هاوبـەش 91و خوو و ڕەوشـتی
هاوبەشـە کە لە ژیانی فەرهەنگیی نەتەوەدا خۆی دەنوێنێ( ».قاسـملوو )٢٦٠ :]١٩٦٤[ ٢٠٠٤ ،کورد خاوەنی
زمانی هاوبەش ،خاکی هاوبەشـە (هەمان ژێدەر )٦١-٢٦٠ :وەلێ لەسـەر «ئابووریی هاوبەش» موناقشـە هەیە
(هەمـان ژێـدەر) .قاسـملوو لە لێکدانەوەکەیدا بـەم بۆچوونە دەگا کە «ئەگەر نەتوانین بڵێیـن ژیانی ئابووریی
یەکگرتـووی تـەواو لە کوردسـتاندا هەیە ،ناشـتوانین بڵێیـن ژیانی ئابووریـی هاوبەش نییـە» .هەروەها« ،خوو
و ڕەوشـتی هاوبەشـی کوردەکان بە گشـتی سـەملێندراوە» (هەمان ژێدەر )٢٦٢ :کەواتە «دەتوانین کوردیش
وەک یەکێـک لـە نەتەوەکانـی تـری ڕۆژهەاڵتـی نێوەڕاسـت دابنێیـن کـە ئێسـتا بـە قۆناغـی پێگەیشـتنی
نەتەوایەتیدا تێدەپـەڕن» (هەمان ژێـدەر.)٢٦٤ :
ئــەو دواتــر بــەم جــۆرە بــاس لــە «رسوشــتە تایبەتییەکانــی مەســەلەی کــورد» دەکات« :خەباتــی گەلــی کــورد لــە
ســەردەمی ئێســتادا پێــش هەمــوو شــتێک خەباتێکــی دژی ئیمپریالیســتییە ،کەوابــوو ،دوژمنــی ســەرەکیی گەلــی کــورد
ئیمپریالیزمــە [ ]...تــا ئەوکاتــەی ئیمپریالیــزم هــەروا بەســەر کاروبــاری ئــەو واڵتانــەدا زاڵ بــێ کــە کوردیــان تێــدا دەژی
 -90وتووێژ لەتەک ڕۆژنامەی لیبڕاسیۆن( .ساڵی چاپی کتێبەکە بە هەتاوی نوورساوە واتە ڕەشەمەی )١٣٨٤
 -91ژیانــی ئابووریــی هاوبــەش یەکێــک لــەو مەرجانــە بــوو کە ســتالین لــە پێناســەی نەتــەوەدا کردییە بــاو .دیارە پێناســەی ســتالین ڕەخنەی
زۆری لــێ گیـراوە و زۆر پێناســەی تــر لــە نەتــەوە هــەن ،لــە بەشــی ناســنامەی نەتەوایەتیدا ئامــاژەم بە دوو پێناســەی تــر داوە .بــۆ ڕوانگەیەکی
بەکەڵــک لــەم بــارەوە بڕوانــە ڕەخنــەی گۆیبێرنائو لە ئانتۆنی ســمیت لەســەر پێناســەی نەتــەوە و ناســنامەی نەتەوایەتی:
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ڕزگاریــی کــورد و هیــچ نەتەوەیەکــی دیکــە ئیمکانــی نییــە .کەوابــوو ،ئەرکــی ســەرەکیی هەموو نەتــەوە ژێردەســتەکانی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت تێکۆشــانە بــۆ ڕزگاری لــە ژێــر دەســەاڵتی ئیمپریالیــزم» (هەمــان ژێــدەر .)٦٥-٢٦٤ :قاســملوو
بــەم جــۆرە بزووتنــەوەی کوردســتان گــرێ دەداتــەوە بــە خەبــات لــە دژی ئیمپریالیــزم لەبــەر ئــەوەی کــە بــە وتــەی ئــەو:
«خەباتــی دژی ئیمپریالیســتی و خەباتــی دژی زۆرداریــی [نەتەوایەتــی] ...لێــک جیا ناکرێنــەوە» (هەمان ژێــدەر.)٢٦٦ :
الی ئــەو« ،جوواڵنــەوە ڕزگاریخــوازی نیشــتامنیی گەلــی کــورد لــە ســەردەمی ئێســتادا هــەم لــە دژی ئیمپریالیــزم وەک
دوژمنێکــی ســەرەکییە و هــەم لــە دژی چینــە فەرمانڕەواکانــی ئێـران و عێـراق و تورکیایــە» (قاســملوو:]١٩٦٤[ ٢٠٠٤ ،
 .)٢٥٠واتــە الی ئــەو ،کــورد شــەڕی دژی چینــە فەرمانــڕەواکان و ئیمپرالیــزم دەکات نــەک ئــەوەی کــە شــەڕەکە لــە
نێــوان کــورد و نەتــەوە سەردەســتەکاندا بــێ .ڕیشــەی ئــەم بۆچوونــەش دەگەڕێتــەوە ســەر پێناســەیەک لــە دەوڵــەت
کــە لــە مانیفێســتی کۆمۆنیزمــدا ک ـراوە .بەپێــی ئــەم پێناســەیە ،دەوڵــەت «کۆمیتــەی بەڕێوەبردنــی چینــی بورژوازییــە»
( ،)Ormerod, 2008: 1578قاســملوو ،وەک شــوێنکەوتوویەکی مارکــس ،دەوڵەتــە داگیرکەرەکانــی کوردســتان
بــە نوێنــەری چینێکــی تایبــەت دادەنــێ .ئــەوە لــە حاڵێکدایــە کــە ،لــەو دەوڵەتــە فرەنەتەوانــەدا کــە نەتەوەیــەک خــۆی
بەســەر نەتەوەکانــی تــردا زاڵ کــردووە دەوڵــەت نوێنــەری نەتــەوەی داگیرکــەرە نــەک چینــی بــوڕژوا .قاســملوو وێـڕای
ئــەوەی کــە داکۆکــی لــە نەتەوەبوونــی کــورد دەکا ،وا بیــر دەکاتــەوە کــە «جێگیربوونــی نەتەوایەتیــی کــورد بەتــەواوی،
لــە هەلومەرجــی ئێســتادا مومکیــن نییــە ،92بــەاڵم ئــەوە بــە هیــچ جــۆر بــەو مانایــە نییــە کــە بتوانیــن حاشــا لــە بوونــی
نەتــەوەی کــورد بکەیــن کــە ڕۆژبــەڕۆژ گەشــە دەکا و ســەقامگیر دەبــێ» (قاســملوو .)٢٦٤ :]١٩٦٤[ ٢٠٠٤ ،هــاوکات
پێــی وایــە کــە «چارەســەری مەســەلەی نەتەوایەتیــی کــورد بــە دێموکراتییــەوە بەسـراوە ،چونکــە مەســەلەی نەتەوایەتی
بۆخــۆی بەشــێکە لــە دێموکراتــی» (هەمــان ژێــدەر )٢٦٦ :و ئامــاژە بــە بۆچوونــی لینیــن دەدا و جەخــت دەکاتــە کــە
لینینیــش لەســەر هەمــان بــاوەڕە (هەمــان ژێــدەر )٢٦٧-٢٦٦ :و منوونــە و بەڵگــە دەهێنێتــەوە بــۆ ئــەو بەڵگاندنــە کە چۆن
دێموکراســی (لــە دەوڵەتــە بااڵدەســتەکان) و پرســی کــورد پێکــەوە بەسـراونەوە (هەمــان ژێــدەر .)٦٨-٣٦٧ :لێرەدایــە کە
قاســملووش هــەر دەچێتــە نــاو ئــەو بازنەیــەی ڕۆشــنبیری کــورد کــە بــە درێژایــی حەفتــا ســاڵی ڕابــردوو دێموکراســی و
پرســی نەتەوەیــی کوردســتانیان بــە هەڵــە بەیەکــەوە گــرێ داوەتــەوە.
بــە گوێــرەی قاســملوو تایبەمتەندییەکــی «جوواڵنــەوەی ڕزگاریخــوازی نەتەوایەتیــی کــورد ،رسوشــتی دژی
دەرەبەگایەتیــی ئــەو جوواڵنەوەیەیــە» (هەمــان ژێــدەر ،)٢٦٨ :بــەاڵم ناسیۆنالیســتەکان لەمــە تێنەگەیشــتوون بۆیــەش،
 -92ئــەم ڕوانگەیــە کــە بــاس لــەوە دەکا کــە لــە ئێســتادا ســەربەخۆیی مومکیــن نییــە ،النیکــەم لــە دوای جەنگــی جیهانــی دووەمــەوە
بەســەر گوتــاری سیاســیی کــورددا زاڵ بــووە .حاجیـزادە نیشــانی داوە کــە ئەمــە هاوشــێوەی ئەو شــتەیە کــە بیرمەنــدە پۆســت-مۆدێڕنەکان بە
یزادە جــال ( .)]٢٠١٢[ ٢٠٢٠گۆڤــاری پۆلیتیــا .نگاهــی شالودهشــکنانه بــه برونرفــت از
«چیرۆکــی گــەورە» باســی دەکــەن .بڕوانــە :حاجـ 
یــک کالنروایــت تاریخــی .دۆســیەی تایبــەت (ڕامــان و زەینــی کــوردی) .لــل.٣٠-٥٣ .
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«ناسیۆنالیســتە دەســتی ڕاســتییەکان بــە شــێوەیەکی گشــتی لەســەر نەتــەوەی کــورد قســە دەکــەن و کــەم وایــە لــە نێــوان

چینەکانــی کۆمەڵــی کوردەواریــدا جیــاوازی دابنێــن» (هەمــان ژێــدەر .)٢٦٩ :قاســملوو لــە  ١٩٦٤لــە کتێبــی کــورد و
کوردســتاندا دەنووســێ« :کوردیــش وەک هەمــوو نەتەوەیــەک مافــی دیاریکردنــی چارەنــووس و دامەزراندنــی
دەوڵەتێکــی ســەربەخۆی هەیــە [ ]...مەســەلەکە بــۆ کــورد تەنیــا جیابوونــەوە نییــە ،بەڵکــوو پێــش هەمــوو شــتێک
یەکگرتنەوەیــە» (هەمــان ژێــدەر )٢٧٦ :و پێداگرییــش دەکا کــە «بیــری یەکگرتنــەوەی گەلی کــورد لە یەکــەم ڕوانیندا بە
شــتێکی خەیاڵــی دێتــە بەرچــاو [ ]...بــەاڵم هەر ئەنــدازە یەکگرتنەوەی کوردســتان دوور و ناڕاســت بێتە پێــش چاو ،هەر
ئەوەیــە دانــی پێــدا بــرێ کە کــورد مافــی دامەزراندنــی دەوڵەتێکــی ســەربەخۆی هەیــە» (هەمــان ژێــدەر ،93)٢٧٦ :بەاڵم
هــەر لــەم کتێبــەدا ئــەم باســە بــە تــەواوی بەجــێ دێڵــێ و باســی ســەربەخۆیی کوردســتان لەپێنــاو ئارمانــی سۆســیالیزمی
دێموکراتیکــدا وەال دەنــێ .دواتــر قاســملوو لێکدانــەوە بــۆ ڕوانگــەی مارکسیســتی بــە نیســبەت پرســی ســەربەخۆیی
کوردســتان دەکا و دەگاتــە ئــەو ئاکامــە کــە دەبــێ ئــەو مافــە دانــی پێــدا بــرێ وەک مــاف بــەاڵم «ئــەو داخــوازە بــۆ کورد
بێجگــە لــە یەککەوتنــەوە مانایەکــی نییــە .کەوابــوو ،ناتوانیــن جیابوونــەوەی بەشــێک لــە کوردســتان وەک کوردســتانی
ئێـران بەتەنیــا ،بــە دامەزراندنــی دەوڵەتێکــی ســەربەخۆی کــورد دابنێیــن» (هەمــان ژێــدەر ،)٢٨٣ :تەنانــەت «داواکردنــی
ســەربەخۆیی کوردســتان وەک دروشــمێکی کاتــی زیــان لــە خەباتــی هاوبەشــی ئــەو نەتەوانــە دەدا کــە لــە نێــو یــەک
واڵتــدا پێکــەوە دەژیــن» (هەمــان ژێــدەر) .دوای رشۆڤەیەکــی زۆر ،ئــەو دەگاتــە ئــەو دەرئەنجامــە« :لــە قۆناغی ئێســتادا
دروشــمی ســەربەخۆیی کــورد لــە بــاری تیۆرییــەوە دروشــمێکی ناڕاســتە» (هەمــان ژێــدەر ،)٢٨٣ :بۆیەشــە کــە «ڕێگای
ڕزگاریــی گەلــی کــورد» «تەنیــا یــەک ڕێــگای لــە پێشــە ،ئەویــش چوونەپاڵــی جوواڵنــەوە دژی ئیمپریالیســتیی هەمــوو
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتە» (هەمــان ژێــدەر .)٢٨٤ :دەبــێ بزانیــن کــە «چارەســەری مەســەلەی کــورد بەس ـراوەتەوە بــە
پێشــکەوتنی دێموکراتــی و سۆســیالیزم لــە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا» (هەمــان ژێدەر .)٢٨٤ :قاســملوو جەخــت دەکاتەوە
کــە قســەی بەیاننامــە مێژووییەکــەی حیزبی کۆمۆنیســتی ســۆڤیەت ڕاســتە کە دەڵــێ «ئەو کاتەی چەوســانەوەی ئینســان
بــە دەســتی ئینســان کۆتایــی هــات ،چەوســانەوەی نەتەوەیــەک بــە دەســتی نەتەوەیەکــی تریــش دوایــی دێ» (لــە زمــان
قاســملوو ،هەمــان ژێــدەر ،)٢٨٥ :بــەم جــۆرە ئــەو دەیهــەوێ بێــژێ کــە هەمــوو کێشــەی چەوســانەوەی مرۆڤایەتــی
چارەســەر ببــێ ئینجــا مەســەلەی کوردیــش چارەســەر دەبــێ .بیرکردنــەوە لــەوەی کــە کــەی و چــۆن هەمــوو جــۆرە
چەوســانەوەیەکی ئینســان بــە دەســتی ئینســان کۆتایــی دێ خەیاڵێکــی کۆمۆنیســتییە کــە زەینــی قاسملووشــی داگیــر
کــردووە و ڕێگــەی لــە دیتنــی واقعییەتــەکان لــێ گرتــووە (بــە پێچەوانــەی ئــەوەی کــە ئــەو ناسیۆنالیســتە کــوردەکان
 -93لــە شــوێنێکی تــر باســی ئــەوەم کــردووە کــە ڕۆشــنبیری کــورد بەڵگــە دەهێنێتــەوە کــە کــورد مافی ســەربەخۆیی هەیــە بــەس هەوڵی بۆ
نــادا و پێویســتییەکی و چاکەیەکــی گشــتی ســەیری ناکات .بڕوانــە :ســاڵحزاده ،ســیروان  )2018(.گۆڤــاری گوتارنامه .پێویســتیی دەربازبوون
لــە مافخــوازی بــەرەو چاکەخوازی لەمــەر پرســی بێدەوڵەت .لــل ٤٢-٤٩
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تاوانبــار دەکا کــە واقعییەتــەکان نابینیــن) .قاســملوو لــە دیامنەکــەی لەتــەک گۆڤــاری الصیــاد لــە وەاڵمی ئەم پرســیارە کە
«ئایــا دەوڵەتێکــی ســەربەخۆی کوردســتان لــە داهاتــوودا لــە نەزەردایــە؟» دەڵــێ «ئێمــە لــە سیاســەتدا ئەهلــی خەیــااڵت
نیــن ،بەڵکــوو واقعبینیــن [ ]...سیاســەت واتــە هونــەری مومکیــن .ئێمــە باوەڕمــان بــە سیاســەتە نــەک بــە خەیــاڵ .جاری
وایــە کــوردی وا دەبینــی کــە خەیاڵــی پێکهێنانــی دەوڵەتێکــی ســەربەخۆ دەکا» (قاســملوو ،)٣٥ :٢٠٠٦ ،لــە ڕاســتیدا،
«ئەمــن پێــم باشــرە نەتەوەیــەک تێــر بــێ و ئــەوەش بزانــێ کــە بەســەر چارەنووســی خۆیــدا دەســەاڵتی هەیە هــەر چەند
ئــااڵ و نوێنــەری لــە ڕێکخـراوەی نەتــەوە یەکگرتــووەکان نەبــێ» (هەمــان ژێــدەر .)٣٦ :قاســملوو بــەم جــۆرە گرنگیــی
بەفەرمیناســینی نەتەوەیــەک لــە ئاســتی نێودەوڵەتــی و ســەربەخۆیی نەتەوەیــی زۆر بە کــەم دەنرخێنێ و پێشــکەوتنێکی
ئابــووری لــە ســەربەخۆیی نەتەوەیــی بەرزتــر دەنرخێنــێ.
قاســملوو بــاس لــە پێکەوەژیانــی گــەالن دەکات و دەڵــێ «[هەرچەنــد] لــە پێشــەوە گومتــان گەلــی کــورد یــەک
دەگرێتــەوە ،بــەاڵم مەبەســتامن ئــەوە نییــە کــە گەلــی کــورد لــە نەتەوەکانــی دراوســێی جیــا دەبێتــەوە .چونکــە زۆر
وێدەچــێ یەکیەتییەکــی دڵخوازانــەی زۆر گەورەتــر پێــک بــێ کــە بــە قازانجــی گەلــی کــورد و نەتەوەکانــی دیکــەش
تــەواو بــێ .بۆیــە ئــەو ســنوورانەی ئێســتا لــە داهاتــوودا ئیــر ئەوەنــدە گرنــگ نابــن [ ]...ئــەوەش ڕێــگای چارەســەری
لێنین[¬ـــە] بــۆ مەســەلەی نەتەوایەتــی» (هەمــان ژێــدەر .)٨٧-٢٨٦ :دیــارە ئەمــڕۆ دوای نزیکــەی شــەش دەیــە لــەم
لێکدانەوەیــە ســنوورەکان ئەگــەر گرنگییەکــی زۆرتریــان پەیــدا نەکردبــێ کەمــر نەبووەتــەوە.
قاســملوو لــە نێــوان کوردبــوون و ئێرانیبوونــدا دژیەکییــەک نابینــێ و ئەمــەش ئاماژەیــە بــە هەمــان ئــەو ڕوانگــە
سیاســییەی کــە ناســنامەی نەتەوەیــی کوردســتانی و ئێرانــی بەیەکــەوە گــرێ دەداتــەوە و بەشــێکی ســەرەکییە لــە قەیرانی
ناســنامەی نەتەوەیــی کــورد .ئــەو هەروەهــا لەســەر ئــەو باوەڕەیــە کــە دێموکراســی ئەگــەر لــە ئێرانــدا نەبێ شــتێکیش بە
نــاوی خودموختــاری لــە کوردســتان ســەر ناگرێ .بــەاڵم ئــەم لێکدانــەوە دوو هەڵەی تێدایــە :یەک ،وێدەچێ قاســملوو
نەتــەوەی فــارس و ناســنامەی نەتەوەیــی فارســی بــاش نەناســیوە و پێــی وایــە کــە دەکــرێ ئێ ـران دێموکراتیــزە بکــرێ
(کــە دواتــر بــوو بــە یەکێــک لــە دژە دێموکراتیکرتیــن دوڵەتەکانــی مێــژوو) .دوو ،ئەگــەر نەتــەوەی فــارس نەخــوازێ
دێموکراســی قەبــووڵ بــکا ئــەوکات چــا کــورد دەبێ جەختێکــی بێهــوودە بکاتــەوە لەســەر دێموکراتیزەکردنی ئــەوان.
لــە وتووێــژ لەتــەک الصیــاددا لە قاســملوو دەپــررسێ کە :ئەگــەر ڕژێم خودموختــاری بۆ کوردســتان ،بەبێ دێموکراســی
لــە ئێرانــدا قبــووڵ بــکا ،ئایــا ئێــوە قبووڵــی دەکــەن؟» لــە وەاڵمــدا دەبێــژێ« :لــە نێــوان خودموختــاری و دێموکراســیدا
پەیوەندییەکــی لەپســاننەهاتوو هەیــە [ ]...یەکــەم ]...[ ،بــاوەڕی ئێمــە ئەوەیــە کــە بەبــێ جێگیرکردنــی دێموکراســی لــە
ئێـران هــەر مەســەلەیەک کــە پەیوەندیــی لەگــەڵ ئازادییــەکان و مافەکانــی ئینســانی لــەم واڵتــەدا بێننــە گۆڕێ ،شــتێکی
بێکەڵــک دەبــێ .ئێمــە بــۆ ئــازادی خەبــات دەکەیــن .دووەم [ ]...لــە درێژخایەنــدا تەنیــا زامــن بــۆ بەردەوامبوونــی
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[خودموختــاری] ،دێموکراســیی واقیعــی لــە ئێراندایــە» (قاســملوو .)٣٣ :٢٠٠٦ ،بەگشــتی ئەمــە ئاماژەیــە بــەوەی کــە
قاســملوو بــاش لەتــەک مانــا و گرنگیــی ناســنامەی نەتەوەیــی ئاشــنا نەبــووە .قاســملوو بــەردەوام ســنووری ناســنامەی
نەتەوەیــی کــورد و «ناســنامەی ئێرانیبــوون» وەک یــەک دەوڵــەت تێکــەڵ دەکات .ئــەوە تەنانــەت خودموختاریی کورد
(لــە ڕۆژهــەاڵت) گــرێ دەداتــەوە بــە دێموکراتیکبوونــی نەتەوەیەکــی تــر .واتــە بەبــێ دڕدۆنگــی خودموختــاری قەبووڵ
نــاکا و مەرجــی دێموکراســی بــۆ ئێـران دادەنــێ .ئەمــە پێچەوانــەی ئەو تەفســیرەیە لە قاســملوو کــە گوایــە خودموختاری
قۆناغێکــە بــۆ ســەربەخۆیی .بــەم هــۆکارە کــە ئەگــەر خودموختــاری الی قاســملوو قۆناغێــک بێ بــۆ ســەربەخۆیی ،چ
حەوجــە بەمــە نــاکا کــە کــورد خەمــی دێموکراتیزەکردنــی ئێرانــی هەبــێ .ئــەم ڕوانگەیــە (هۆشــیارانە یــان ناهۆشــیارانە)
ئــەم ڕاســتییە لەبەرچــاو ناگــرێ کــە نابــێ نەتەوەیــەک چارەنووســی خــۆی بــە دێموکراتیزەکردنــی نەتەوەیەکــی تــرەوە
ببەســتێتەوە؛ بــە دوو هــۆکار :یــەک ،نەتــەوەکان نابــێ ئــەو مافەیــان هەبــێ کــە چارەنووســی یەکــر دیــاری بکــەن؛ دوو،
ئەگــەر نەتەوەیــەک توانســت یــان خواســت و ئیـرادەی دێموکراتیزەبوونــی نەبــێ چــا چارەنووســی نەتــەوەی کــورد بــە
بڕیــاری نەتەوەیەکــی تــر دەبــێ ببەســتینەوە( .لــە کردەشــدا هــەر بــەم جــۆرە دەرهاتــووە؛ جگــە لــە قۆناغێکــی کــورت
لــە تورکیــا نەبــێ ،هیچــکام لــە داگیرکەرانــی کوردســتان دێموکراســییان ئەزمــوون نەکــردووە .دێموکراســییش لــە تورکیــا
هیچــکات هیــچ خێرێکــی بــۆ کــورد نەبــووە و تەنــێ دێموکراســییەکی تورکــی بــووە) .قاســملوو کــە بــە قووڵی بــاوەڕی
بــە دێموکراســی هەیــە بــاس لــە دێموکراســی بــۆ ئێــران دەکات و کوردســتان وەک یەکەیەکــی جوگرافی-سیاســی
لەبــەر چــاو ناگــرێ و بــاس لــە مافــی دیاریکردنــی چارەنــووس لــە ڕێگــەی دێموکراتیکرتیــن مێکانیزمــی خــۆی کــە
ڕیفراندۆمــی ســەربەخۆییە نــاکا .لــە حاڵێکــدا ،مانــای ڕەســەنی دێموکراســی هەمــان ســەروەریی خەڵکــە و ئەگــەر
باوەڕمــان بــە دێموکراســیی ڕاســتەقینە هەبــێ پێویســتە ڕێگــە بــۆ نەتــەوەی کــورد خــۆش بکەیــن کــە خــۆی لــە ئازادیــدا
بڕیــار لــە چارەنووســی خــۆی بــدا نــەک ئــەوەی کــە چارەنووســەکەی ببەســتینەوە بــە دێموکراســی لەنــاو نەتەوەیەکــی
تــردا.
 -٣-٤کۆبەند
لــە لێکدانــەوەی کۆتاییــدا ئەگــەر وەک ئەجێنــدا و ســراتیژی سیاســی ،ئۆتۆنۆمــی بــۆ کــورد الی قاســملوو و
خۆســەریی دێموکراتــی الی ئۆجــاالن تاوتــوێ بکەیــن ئەگەرچــی ڕیشــەیان لــە دوو تیــۆری جیــاواز لە سۆســیالیزم دایە
وەلــێ دەرئەنجامــە سیاســییەکەیان لــە ئاســتی کــردەدا زۆر نزیــک لــە یــەک دەردەچــێ .بــە واتایەکــی تــر ،قاســملووش
هــەر وەک ئۆجــاالن پێشــنیاری خودموختــاری (خۆســەری) بۆ کــورد ،سۆســیالیزمی دێموکراتیــک بۆ ئێـران (نەتەوەی
دێموکراتیــک بــۆ تورکیــا و ئێـران) و فیدراســیۆنی ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن (کۆنفیدراڵیزمــی دێموکراتیــک بــۆ ڕۆژهەاڵتــی
ناڤیــن) و لــە کۆتاییشــدا ڕووخاندنــی ســەرمایەداری (گۆڕینــی مۆدێڕنیتەی کاپیتالیســتی بــۆ مۆدێڕنیتــەی دێموکراتیک)
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دەکا .قاســملووش هــەر وەک ئۆجــاالن بــاس لــە پێکەوەژیانــی گــەالن دەکات لەپێنــاو لەناوبردنــی ســتەمی مــرۆڤ لــە
مــرۆڤ و چارەنووســی نەتــەوەی کــورد گــرێ دەداتــەوە بــە لەناوبردنــی هــەر جــۆرە ســتەمێک لــە جیهانــدا و هەروەهــا،
ســەرکەفتنی بــەرەی سۆســیالیزم .هــاوکات ،کێشــەیەکی جیــددی الی هەردووکیــان ئەوەیــە کــە دێموکراســی بــۆ
تورکیــا و ئێـران تەنــێ ئامرازێــک نییــە کــە لــە ڕێگــەی ئــەم دێموکراســییەوە کوردیــش بــە خودموختــاری و خۆســەری
(دێموکراتیــک) بــگا بەڵکــوو جەخــت دەکەنــەوە کــە ئەمــە پڕنســیپێکە و دەبــێ دەوڵــەت ڕەچــاوی بــکات .ئەمــەش
کێشــەیەکی جیــددی دەخووڵقێنــێ لەبــەر ئــەوەی کــە ئەگــەر باوەڕمــان بەمــە هەبــێ کــە کــورد نەتەوەیەکــی جیایــە لــە
تــورک و فــارس و ئــارەب ،کــورد نابــێ ئــەو مافــە بــە خــۆی بــدا سیســتەمی سیاســی بــۆ ئــەوان دیــاری بــکا ،هــەروەک
نابــێ ڕێگــە بەمانیــش بــدرێ کــە چارەنووســی نەتــەوەی کــورد دیــاری بکــەن .ئــەم دەربڕینــەی ئۆجــاالن و قاســملوو
(ناهۆشــیارانە) لێکەوتەیەکــی ئیمپریالیســتیی بەدوادایــە؛ ئەویــش ئەوەیــە کــە کــورد قــەرارە گووشــار بخاتــە ســەر بــۆ
ئــەوەی کــە جۆری سیســتەمی سیاســییان بگــۆڕن .ئەمە لــە حاڵێکدایــە کــە هەردووکیــان دژی ئیمپریالیزمــی ڕۆژاڤایین.
لێــرەدا ئــەم پرســیارە دێتــە ئــاراوە کــە ئەگــەر نەتــەوەی داگیرکــەر نەیهــەوێ «نەتــەوەی دێموکراتیــک» (ئۆجــاالن) یــان
دەوڵەتــی دێموکراتیــک (قاســملوو) دروســت بــکا ئایــا ئــەوە مافــی خۆیەتــی یــان نــا؟ ئۆجــاالن بــەردەوام بــاس لــە
چارەســەری دێموکراتییانــە دەکات و قاســملووش جەختــی تــەواو لەســەر دێموکراســی دەکاتــەوە .لــێ هەردووکیــان
بەســەر ئــەم پرســیارەدا بــاز دەدەن کــە بــۆ ئــەوەی کــە نەتــەوەی کــورد بــە دێموکراســی بــگا بۆچــی دەبــێ بەســەر
دەنــگ و ئیـرادەی گشــتیی خــودی نەتــەوەی کــورددا بــاز بدەیــن .لە حاڵێکــدا واتــای ڕاســتەقینەی دێموکراســی هەمان
«ســەروەریی خەڵک»ـــە .ســەرەکیرتین جیاوازیــی قاســملوو و ئۆجــاالن لەوانەیــە ئــەوە بــێ کــە قاســملوو دژایەتیــی
نەتەوە-دەوڵــەت نــاکا بەڵکــوو وەک سۆسیالیســتەکانی ئــەوکات پێــی وایــە کــە نەتەوە-دەوڵەت جــارێ دەمێنــێ و دواتر
لــە داهاتــوودا کــە سۆســیالیزم پــەرە دەســتێنێ و پاشــان لــە قۆناغــی کۆتاییــدا کــە کۆمۆنیــزم دادەمەزرێــت و بەجیهانــی
دەبێتــەوە ،نەتەوە-دەوڵــەت نامێنێــت .لــە لێکدانــەوەی کۆتاییــدا ،ئــەوەی کــە ئۆجــاالن و قاســملوو (بەهــۆی چوارچێوە
تیۆرییــە مارکسیســتییەکەیان) ڕەچــاوی ناکــەن ئەوەیــە کــە ،دەوڵــەت نوێنــەری نەتــەوەی بااڵدەســتە نــەک چینــی
بااڵدەســت.
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هــەر وەک تــا ئێســتا لــەم وتــارەدا رشۆڤــە کـرا ،سیاســەتی کــورد لەژێــر بانــدۆری قەیرانــی ناســنامەی نەتەوایەتیــدا

نەیتوانیــوە ئامانجەکانــی خــۆی بپێکــێ .ئــەو گریامنانــە کــە لــە هــزری ڕۆشــنبیر ،سیاســەتوان و چاالکــە سیاســییەکانی
کــورد (بەکارهێنــەرە پرۆفێشــناڵەکان) هەتــا ئەڤــرۆ چــێ بــوون و چارەســەری پرســی کوردســتانیان بەســتووەتەوە بــە
چارەســەری پرســگەلێکی تــر لــە ئاســتی جیهانــی و ناوچەیــی و نەتەوەکانــی تــردا ،پاڕادایمێکیــان پێــک هێنــاوە
کــە بــە کەڵکوەرگرتــن لــە جیاکارییــەک کــە جەمــال نەبــەز ( )]١٩٩٨[ ٢٠٠٧کردوویەتــی نــاوی دەنێــم «پاڕادایمــی
ڕیفۆرمخــوازی» ،کــە لــە پــاش جەنگــی جیهانیــی دووەمــەوە دەســت پــێ دەکا و ئێســتاش بەردەوامــە 95.نەبــەز بــاس لــە
دوو جــۆر بزووتنــەوەی کوردایەتــی دەکات کــە بــە بزووتنــەوە کالســیکییەکان (بە ســەرکردایەتیی ڕێبەرە کالســیکەکان)
و بزووتنــەوە ڕیفۆرمیســتییەکان ناویــان دەبــا .بــە گوێــرەی ئــەو ،بزووتنــەوە کالســیکەکان لــە قۆناغــی پێش-مۆدێڕنــەوە
دەســتیان پــێ کــردووە هەتــا جەنگــی جیهانیــی دووەم ،لــە کۆتاییشــدا دواییــن شــۆڕش بــە ســەرکردایەتیی بارزانــی،
کــە شۆڕشــی ئەیلــوول بــوو ،لــە حەفتاکانــدا کۆتایــی پــێ هــات .بــە بۆچوونــی ئــەو ،ســەرکردە کالســیکەکان هەوڵــی
ســەربەخۆیی کوردســتانیان دەدا .لــە دوای جەنگــی جیهانیــی دووەمــەوە بزووتنــەوە کوردییــەکان بە ســەرکردایەتیی ئەو
ڕێبەرانــەی کــە ســەر بــە چینــی هوردەبــورژوازی بــوون سـراتیژی خودموختــاری و فیدراڵییان هەڵبــژارد ،بۆیــەش ئەمان
بــە بزووتنــەوەی ڕیفۆرمخــواز نــاو دەبا .ئــەم قۆناغــە دەکەوێتە نــاو «پاڕادایمــی ڕیفۆرمخوازی»یــەوە .بە بۆچوونــی نەبەز،
بــە پێچەوانــەوەی ســەرکردە کالســیکەکان ،ئــەو ســەرکردانە کــە ســەر بــە چینــی هوردەبورژوازیی کــورد بوون شۆڕشــی
کوردیــان بــەرەو بزووتنــەوەی ڕیفۆرمیســتییانە بــردووە (نەبــەز.)٢٥١ -٢٤٧ :٢٠٠٧ ،
ئــەز لەتــەک ئــەم بۆچوونــەدا هــەم کــە بزووتنــەوە کالســیکییەکان پاڵنــەری ســەربەخۆییان لــە پشــت بــووە و تێکەڵ
بــە ڕیفۆرمخــوازی وەک ئایدیۆلــۆژی و هــزر نەببــوون ،وەلــێ لەگــەڵ نەبــەزدا هــاوڕا نیــم کــە ســەربەخۆیی بووبێتــە
ئامانجێکــی دیاریکــراو لــە بزووتنــەوە کالســیکییەکاندا ،بــەو هــۆکارەی کــە لــەم بەســتێنە مێژووییــەدا هۆشــیاریی
نەتەوەیــی کــورد لــەو ئاســتەدا نەبــووە کــە کــورد وەک پڕۆژەیەکــی ناسیۆنالیســتی بیهــەوێ دەوڵــەت دامبەزرێنــێ .لــێ
94- Paradigm shift

 -95تێگــەی پاڕادایــم یەکــەم جــار لــە الیــەن تامــس کــون بــۆ وێناکردنــی پێشــکەوتنی زانســت دەکار خ ـراوە .بەپێــی بۆچوونــی کــون
( )1962لــە کتێبــی پێکهاتــەی شۆڕشــە زانســتییەکا ندا ،پاڕادایمــەکان لەتــەک یەکــردا پێــک ناگیرێــن .وەک کــون بــاس دەکا ســەرەتا
«زانســتێکی ئاســایی» هەیــە ،بــەاڵم ئەو زانســتە لەتــەک کێشــەگەلی زۆر ڕووبــەڕوو دەبێتــەوە و ناتوانێ بەرســڤی ئەو پرســیارە نوێیانــە بداتەوە
کــە هاتوونــە ئــاراوە .پســپۆڕان و بەکارهێنــەرە پڕۆفێشــناڵەکان دەکەونــە خــۆ و وەاڵمــی نوێــر بــۆ پرســیارەکان دەدۆزنــەوە ،ئەمــەش دەبێتــە
هــۆی ئــەوەی کــە «شۆڕشــی زانســتی» ڕوو بــدا .ئاوایــە کــە هــەر پاڕادایمێــک لــە زەمەنێکــدا ســەر هەڵــدەدا ،پــەرە دەســتێنێ و دواتریــش
کۆتایــی پــێ دێ .بــەم پرۆســەیە دەگوتــرێ «بازدانــی پاڕادایمــی» .ئــەم زاراوەیــە وەک چوارچێوەیەکــی تیۆری لــە زۆربەی بوارەکانی زانســتە
مرۆییەکانیشــدا دەکار خـراوە .لــە ئاســتی پرســگەلێکی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــدا ،بــە کورتــی ،شــیفتی پاڕادایمــی ئاماژەیــە بــە شۆڕشــێکی
کۆمەاڵیەتــی و سیاســی لــە دونیابینیــی خەڵــک و دامــەزراوە کۆمەاڵیەتی و سیاســییەکاندا کــە گۆڕانکارییەکی قــووڵ بەدوای خۆیــدا دێنێ.
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لەتــەک پۆلێنبەندییەکــەدا هــاوڕام و ئــەو دوو قۆناغــە بــە دوو پاڕادایمی کالســیک و ڕیفۆرمخوازانە پۆلێنبەنــدی دەکەم.
لــە پاڕادایمــی ڕیفۆرمخوازانــەدا ئامانــج گۆڕانکاری لەنــاو سیســتەمی دەوڵەتــە داگیرکەرەکاندایە؛ واتە دابەشــکردنی هێز
و دەســەاڵت (خۆســەری و خودموختــاری و هــەر فۆرمێکــی تــر لــە دەســەاڵتی المەرکــەزی یــان هەنــدێ چاکســازیی
سیاســی و ئیداری) و لە باشــرین حاڵەتدا دابەشــکردن و هاوبەشــکردنی سەروەریی سیاســییە (فیدراڵیزم) .فیدراڵیزمیش
تەنــێ ســەرەوەریی نێوخۆیــی دابیــن دەکا و ســەروەریی دەرەکــی لــە دەســتی نەتــەوەی بااڵدەســتدا دەهێڵێتــەوە .بــە
واتایەکــی تــر ،ئــەم پاڕادایمــە بەڵگاندنەکــەی ئەوەیــە کــە نەتــەوەی کــورد پێویســتە لــە چوارچێوەی ســنووری سیاســیی
ئــەو دەوڵەتانــەدا چارەســەری پرســی کوردســتان بــکا .ئــەم پاڕادایمــە خــۆی لــە دروشــمی خودموختــاری یــان فیدراڵیزم
بــۆ کوردســتان و دێموکراســی بــۆ دەوڵەتــە داگیرکەرەکانــدا مانیفێســت کــردووە .ئــەم پاڕادایمــە لــە دوای جەنگــی
جیهانیــی دووەمــەوە دەســتی پــێ کــردووە و هەتــا ئێســتاش بەهێــزە .ئــەم پاڕادایمــە هەروەهــا بەرهەمــی زۆر ڕۆشــنبیری
کۆمۆنیســت و سۆسیالیســتە کــە بــە درێژایــی نزیــک لــە شــەش دەیــە باڵیــان بەســەر سیاســەتی کوردســتاندا کێشــاوە .لــە
ئێستاشــدا لــە هەمــوو بــەرەکان ،واتە سۆسیالیســت ،لیرباڵ ،کانسێرڤاتیســت ،ئیسالمیســت ،ئێکۆلۆژیســت ،فێمێنیســت و
هتــد ،لەنــاو ئــەو پاڕادایمــەدا پرســی کوردســتان دەخوێننــەوە.
لــە ئێســتادا بزووتنــەوەی کوردســتان دابــەش بــووە بەســەر حیــزب ،گــرووپ ،دارودەســتە ،تاکەکــەس ،ئەنجومــەن،
چاالکــی ناوەبەنــاوە و بەگشــتی کۆمەڵــە ،گــرووپ و ڕێکخ ـراوەی سیاســیی جیــاواز و چاالکیــی ســەربەخۆ .لەگــەڵ
ئەوەشــدا ،خەڵکانێکــی سیاســی و ناسیاســی لــە ئاســتی پانتایــی گشــتیی دونیــای واقیعــی و دونیــای مەجازیــی کوردیدا
هاتوونەتــە نــاو ئــەم گۆڕەپانــەوە .تایبەمتەندیــی سیاســیی ئــەم قۆناغــە سەرلێشــێواویی فیکــری و نەبوونــی سـراتیژێکی
سیاســیی دیاریکـراو و هەروەهــا بەهێزبوونــی کۆمەڵــگای مەدەنییــە بە نیســبەت هێزە حیزبییــەکان (بە شــێوەی ڕێژەیی).
لــەم پاڕادایمــەدا ،بڕیــاری ڕیفراندۆمــی ســەربەخۆیی باشــوور تەنیــا بڕیارێکی سیاســی بــووە کــە لــە دەرەوەی پاڕادایمی
ڕیفۆرمخوازیــدا بــوو .لــە دەرەوەی هێــزە سیاســییەکان ،لــە ئاســتی بزووتنــەوەی مەدەنــی و ڕۆشــنبیریدا جگە لــە گوتاری
ڕیفۆرمخــوازی ،گوتــاری ســەربەخۆییخوازییش هەیــە لــێ بــە بــەراورد لەتــەک هێــزە کوردییەکانــدا هێزێکــی ئەوتــۆی
نییــە .لەگــەڵ ئەوەشــدا لەنــاو نــەوە نوێیەکانــدا ئــەم گوتــارە ڕۆژبــەڕۆژ بەهێزتــر دەبــێ .ئــەوەی کــە دیــارە ئەوەیــە کــە
پاڕادایمــی پێشــوو ڕووبــەڕووی کۆمەڵــە پرســیارێکی جیــددی بووەتــەوە کــە ناتوانــێ بەرســڤیان بداتــەوە (واتــا وەک
تامــس کــون دەڵــێ زانســتە ئاســاییەکە تووشــی قەی ـران بــووە) .ئــەم نەتوانینــە ئاماژەیــە بــە دەســپێکی کۆتایــی ئــەم
پاڕادایمــە« .پاڕادایمــی ڕیفۆرمخوازانــە» تووشــی قەیـران بــووە و چیــر ناتوانــێ وەاڵمــدەرەوەی کۆمەڵــگای کوردســتان
بــێ .ئــەم پاڕادایمــە ئەگەرچــی فیدراڵیــزم یان چەشــنێک لــە فیدراڵیــزم وەک مۆدێلێکی گشــتی بــۆ کورد ســەیر دەکات
بــەاڵم بەڵگاندنێکــی وەهــای پــێ نییــە کــە داکۆکی لــەو خواســتەی بکا و پشتئەســتوور بــە هیــچ تیۆرێکی ئەوتــۆش نییە
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و لــە کردەشــدا هــەر تووشــی هەمــان قەیرانــە .بەکارهێنــەرە پرۆفێشــناڵەکانی ئــەم پاڕادایمــە چیــر توانایــی تیۆریزەکــردن
و فۆرموولەکردنــی ئــەم مۆدێلــە سیاســییەیان نەمــاوە .پێشــر بــۆ ئــەم مۆدێلــە پاســاوی ئایدیۆلۆژیکــی و ناســنامەیی
ســاختەی ئێرانــی و تورکیایــی و هتــد دەکار دەخـرا کە ئێســتا ئەم پاســاوگەلە وەک پێشــوو برەویــان نەمــاوە .لەتلەتبوونی
حیزبــەکان و نەگەیشــن بــە هیــچ خاڵێکــی دیاریکـراو وەک دەســکەوتێکی دیــار یەکێکــە لەو نیشــانانە کە ئەم شــێوازە
لــە حیزبایەتــی وەاڵمــدەرەوە نییــە .ئەمــەش ئاماژەیــە بــەوەی کــە ئــەم پاڕادایمــە بــەرەو گۆڕانــە و پاڕادایمێکــی نــوێ لــە
بزووتنــەوەی کوردســتاندا ســەر هەڵــدەدا .ئــەوەی کە ئــەم پاڕادایمــە چ پاڕادیمێک دەبــێ و تایبەمتەندییەکانــی چ دەبن
پرســیارێکە کــە پێویســتە بــە قووڵــی بیــری لــێ بکەینــەوە .لێــرەدا ئــەو پرســیارە بــە کراوەیــی دەهێڵمــەوە.
لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە نازانیــن تایبەمتەندییەکانــی پاڕادایمــی نوێ چۆن دەبــن ،لــە ڕوانگەیەکی نۆرماتیڤــەوە دەتوانین
لەســەر ئــەوەی کــە چ باشــرە و پێویســتە چ بکەیــن بەرهەڤدانــی هــزری و سیاســی لــە گۆڕەپانــی ڕۆشــنبیری و پانتایــی
گشــتیی کوردســتاندا هەبــێ .ئەز لەتــەک حاجیزادەدا هــاوڕام کە پێویســتیامن بە تێپەڕکردنــی قۆناغی حیزبایەتییــە بەرەو
قۆناغــی پۆســت-حیزبایەتی .حاجیـزادە ( )١٢١ :٢٠١٨بــە کورتی ئاماژەی بە پێویســتیی ڕەچاوکردنی ڕوانگەی پۆســت-
حیزبــی لــە چوارچێــوەی گەڕانــەوە بــۆ دیاریکردنــی مافــی چــارەی خــۆ نووســین وەکــوو وەدەســتهێنانی ســەروەریی
نەتەوەیــی 96کــردووە .وەک ئــەو باســی دەکا ئــەم ڕوانگەیــە بــە واتــای الدانــی حیزبــەکان ،تــرس لــە حیزبایەتــی یــان
دژایەتــی لەتــەک حیزبایەتیــدا نییــە بەڵکــوو سیاســەت وا دەخــوازێ کە ســەربەخۆیی بــۆ کــورد بگەڕێندرێتــەوە .بۆ ئەم
مەبەســتەش پێویســتە «لــە حیزبایەتییــەوە بــەرەو بزووتنــەوە» هەنــگاو هەڵێنیــن .تایبەمتەندییەکانــی ئــەو ڕوانگەیە بریتین
لــە« :نەتەوە-جیهان-تــەوەری ،دیــدی ســەروو-حیزبی ،سەروو-ســنوور[ە دەســتکردەکان] ،ســەروو-پێکهاتەگەرایی،97
لێکنزیکبوونــەوەی سیاســی 98و بەرزکردنــەوەی ڕەوشــتی دێموکراتیــک» .لــە ســۆنگەیەکی هاوشــێوەوە ،مــن
ســەربەخۆییخوازی ،یەکگرتووییخوازی (لە ئاســتی کوردســتاندا) ،و بازدان لە «ڕۆشــنبیری حیزبی»یەوە بۆ «ڕۆشــنبیری
ئــازاد» 99و هەنگاونــان بــەرەو بزووتنەوەیەکــی جەمــاوەری ،وەک چــوار تایبەمتەندیــی ســەرەکیی پێویســت بــۆ بازدانــی
پاڕادایمــی دەزانــم .پاڕادایمــی هەنووکــە لە ئاســتی تیــۆر و کردەدا لە بنبەســتدایە و تێچووی یەکجــار زۆری بــەدوادا بووە
و تێچــووی زیاتریــش دەدا .وێناچــێ دەســکەوتێکی ئەوتۆشــی هەبــێ ،هەروەک تا ئێســتاش دەســتکەوتێکی ئەوتۆی
نەبــووە .بــۆ دەربازبــوون لــەم پاڕادایمــە پێویســتیامن بــە دامەزرانــدن و پتەوکردنــی گوتــاری ســەربەخۆییخوازی هەیە کە
96- National sovereignty
97- Post-structuralism
98- Polititcal convergence

 -99مەبەســت لــە ڕۆشــنبیری حیزبــی ئــەوجــۆرە لــە ڕۆشــنبیرە کــە بیرکردنــەوە و ڕەخنەگرتن بــە بــاش دەزانێ بــە مەرجێک لــە چوارچێوەی
حیزبایەتــی تێپــەڕ نەبــێ ،واتــە ئەقــڵ چوارچێــوەدار دەکات بــە ناســنامە و بەرژەوەندیــی حیزبێکی تایبەتــەوە .ڕۆشــنبیری ئازاد ڕۆشــنبیرێکە
کــە خــۆی تەنیــا دەبەســتێتەوە بــە ئەقڵــی ئــازادەوە .ڕەوتــی ڕۆشــنبیریی کــوردی هاوچــەرخ لە ڕۆشــنبیریی حیزبــی بووە.
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بــەرەو «پاڕادایمــی ســەربەخۆییخوازی» بڕۆیــن .بــۆ ئــەم مەبەســتەش دەکــرێ لەســەر ئــەم پێشــنیارانە بیــر بکەینــەوە:
 وەک یــەک نەتــەوە ڕووبــەڕووی داگیرکاریــی نەتەوەیــی ببینــەوە .کــورد خۆی بە دەســتی خۆی بــە ڕەتنەکردنەوەیناســنامەی داگیرکــەران یارمەتیــی پەرتەوازەبوونــی خــۆی دەدا .نەتەوەیەکــی گــەورەی وەک کــورد ئەگەر هێــز و توانایی
خــۆی بناســێ دەتوانــێ بەرپەرچــی داگیــرکاری بداتــەوە .بــەس ئەگــەر کــورد بــە شــێوەی جیاجیــا و هــەر کام لــە
چوارچێــوەی حیزبێکــدا و ئەویــش تەنیــا لــە بەشــێکی کوردســتان خەبــات بکــەن نــەک دەرەقەتــی داگیــرکاری نایــەن
بەڵکــوو هاوکێشــەی سیاســیی ناوچەکــە وا دەخــوازێ کــە لــە کۆتاییــدا هێــزە کوردییــەکان دژی یەکرتیــش بوەســتنەوە.
 ســەربەخۆیی نەتەوەیــی وەک ئامانجــی ســراتژیک دەسنیشــان بکــرێ ئەگــەر تەنانــەت جــۆری تاکتیــک وکایــەی سیاســی کــورد جیــاواز بــێ لــە هــەر بەشــێکی کوردســتان .بەبــێ دەستنیشــانکردنی ســەربەخۆیی کــورد ناتوانــێ
یەکگرتــوو بــێ .نەتــەوەی کــورد بــە شــێوازی جۆراوجــۆر پەرتــەوازە بــووە و تەنیــا ســەربەخۆیی وەک ئارمانجێکــی
نەتەوەیــی دەتوانــێ یەکگرتوویــی بپارێــزێ.
 لــە قۆناغــی بزووتنــەوەی حیزبایەتییــەوە بــەرەو بزاڤێکــی جەماوەریــی کۆمەاڵیەتی-سیاســی هەنــگاو بنێیــن .واتــەخەبــات بــۆ ســەربەخۆیی تەنیــا نەبەســرێتەوە بــە حیزبــە سیاســییەکان (کــە وێناچــێ بــەم زووانــە ئەجێنــدای سیاســیی
ســەربەخۆیی پەیــڕەو بکــەن) بەڵکــوو ســەربەخۆیی بکرێتــە ئەجێنــدای بزووتنەوەیەکــی جەمــاوەری کــە هەمــوو
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان تیایــدا بەشــدار بــن .بزووتنەوەیــەک کــە حیزبەکانیــش ڕۆڵێکــی گرنگیان هەبــێ تیایدا.
واتــە ،حیــزب بەشــێک بــێ لــە بزووتنــەوە نــەک بزووتنــەوە بەشــێک بــێ لــە حیــزب.
 ڕۆشــنبیر و چاالکانــی کــورد دەکــرێ لــە چوارچێــوەی ڕێکخ ـراوەی نەتەوییــدا کــۆڕ و کۆمــەڵ دامبەزرێنــن وخۆیــان لــە هــەر هاوکارییــەک لەگــەڵ ڕێکخراوەگەلــی ســەر بــە نەتــەوە بااڵدەســتەکان بپارێــزن .بــە واتایەکــی تــر ،بــە
جێــی نزیکبوونــەوە لــە پێتەختــی دەوڵەتانــی تــر ،هەوڵــی نزیکبوونــەوە لــە یەکــر بــدەن و لەتــەک یەکــردا هــاوکاری و
هــەرەوەزی نەتەوەیــی بکــەن.
 ڕۆشــنبیر ،نوخبــە و کەســایەتییە پرۆفێشــناڵەکانی کــورد پێویســتە «کۆمەڵــەی مەعریفــی» 100دامبەزرێنــن بــۆ ئەوەیEpistemic community -100ئــەم زاراوەیــە یەکــەم جــار لــە الیــەن پیتــەر هــاس ( )1992فۆرموولــە کـرا .ئــەو وەکــوو ئامرازێکــی تیــۆری
بــەکاری هێنــا بــۆ ئــەوەی کــە بانــدۆری ئــەو پســپۆڕانە کــە لەســەر بنەمــای زانســت ( )knowledge-basedکار دەکــەن لــە داڕشــتنی
سیاســەتی نێونەتەوەییــدا نیشــان بــدا.
ڕۆشــنبیران ڕۆڵێکــی گرنگیــان لــە بزووتنــەوە نەتەوەییەکانــدا هەیــە .وەک منوونەیــەک لــەم کاریگەرییــە لەنــاو نەتەوەیەکــی بێدەوڵەتــدا
بڕوانــە ڕۆڵــی ڕۆشــنبیران لــە ناســیۆنالیزمی کاتاالنــەکان لــە قۆناغــی دیکتاتۆریــی فرانکــۆدا:
Guibernau, M. (2000). Nationalism and Intellectuals in Nations without States: The Catalan Case.
Political Studies, 48(5), 989–1005. doi:10.1111/1467-9248.00291

گویبێرنائــو هەروەهــا بــاس لــە گۆڕانکارییــەک دەکا کــە لــە  ١٥ســاڵی ڕابــردوودا لــە بزاڤــی نەتەوەیــی کاتاالنەکانــدا هاتووەتــە ئــاراوە .ئــەو
دەڵــێ کــە نــەوەی نوێــی کاتاالنــەکان لــەم ماوەیــەدا بــەرەو ســەربەخۆییخوازی ڕۆیشــتوون ( .)544 :2015 ,Guibernauبــۆ وەرگێڕانــی
کوردیــی ئــەم وتــارە بڕوانــە:
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زانســت و مەعریفــەی پێویســت بــۆ ناســنامە و بەرژەوەندیــی نەتــەوە بەرهــەم بهێنــن .ئەمەش بــە دامەزراندنــی کۆمەڵەی
جۆراوجــۆر لــە ژووری بیرکردنــەوە ،101ئەنجومەنــی زانســتی لە بــواری جۆراوجــۆردا ،ناوەنــدی توێژینەوەی سـراتیژی و
دامەزراندنــی تەلەڤزیۆنــی نەتەوەیــی لــە ئەورووپــا و میدیاگەلێکی نەتەوەیــی تر دەگاتە ئەنجــام .هەروەهــا دامەزراندنی
ڕێکخـراوەی نەتەوەیــی خوێندکاران لەناو کوردســتان و لــە دەرەوەی کوردســتان – بەتایبــەت دامەزراندنی ڕێکخراوەی
نەتەوەیــی خوێنــدکاری کــورد لــە نێــوان خوێندەوارانی کــورد لــە دیاســپۆڕا .دامەزراندنی گۆڤــاری زانســتی و ئاکادیمی
لــە چوارچێــوەی پاڕادایمــی ســەربەخۆییدا .جووڵەیەکــی فیکری و سیاســیی لــەم جۆرە دەتوانــێ هەنگاوێک بــێ بەرەو
زیندووبوونــەوەی نەتەوەیــی و «شۆڕشــی ڕۆشــنگەریی نەتەوەیــی» .شۆڕشــێک کــە بناغــەی فیکریــی بزووتنــەوەی
نەتەویــی کوردســتان چــێ بکا.
 نەتــەوەی کــورد لــە دیاســپۆڕا دەتوانــێ لــە ئاســتی نێونەتەوەییــدا دەنــگ لــە پرســی بێدەوڵەتیــی کــورد بهێنــێ.ئەمــە هــەم ئاســتی چاالکیــی ئاکادیمــی هــەم ئاســتی چاالکیــی سیاســی و مەدەنــی دەگرێتــەوە .زۆر گرنگــە کــە پرســی
کوردســتان لــە ئاســتی نێونەتەوەییــدا بکرێتــە ڕۆژەڤ .هــەر لەم پێنــاوەدا ،پێویســتە هاوکاریــی ئۆرگانیک لە نێــوان بزاڤی
ســەربەخۆییخوازی کوردســتان و نەتــەوە بێدەوڵەتەکانــی تــردا چــێ ببــێ .بێدەوڵەتــی پرســێکی جیهانییــە و پێویســتی
بــە هۆشــیاری و هەڵمەتێکــی جیهانییشــە بــۆ ئــەوەی پرســەکە لــە ئاســتی نێونەتەوەییــدا بورووژێنــدرێ .قەتیســانەوەی
خەباتــی نەتەوەیــی کــورد لە نێوخــۆی ســنوورە کۆلۆنیالیســتییەکاندا دەبێتە هۆی ســەرکوتکردن و شکســتی بزووتنەوەی
کوردســتان .گرنگــە کــە کــورد دڵخــۆش بــە «خەباتــی پەرلەمانــی» لــە نــاو ئــەم دەوڵەتانەدا نەبــێ و بــە تەواوی سیاســەتی
خــۆی لــە سیاســەتی دوژمنەکانــی جیــا بکاتــەوە.
 -١-٥کۆنگرەی نیشتامنیی کوردستان
هەمــوو نەتەوەیــەک پێویســتی بــە ناوەندێکــی نیشــتامنی هەیــە کــە خاوەندارێتیــی نەتەوەکــە بــکا .بەتایبەتــی
کــە نەتــەوەکان پێویســتیان بــە بڕیــاردان هەیــە لــە زۆر بارودۆخــی دژواردا .هەروەهــا بــۆ دەستنیشــانکردنی ناســنامە و
بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی ،نەتــەوەکان پێویســتیان بــە دامــودەزگای دەوڵەتــی هەیــە کــە لــە دەوڵەتێکــی نەتەوەییــدا دێنــە
دامەزرانــدن .بــۆ نەتــەوەی کــورد کــە لــە دۆخــی بێدەوڵەتیدایــە ڕێکخراوەیەکــی سیاســیی نەتەوەیــی پێویســتییەکەی
حاشــاهەڵنەگرە .ئــەم ڕێکخراوەیــە دەتوانــێ ببێتــە ناوەندێکــی بەهێــز کــە ئاراســتەی دروســت بــە سیاســەتی کــورد
بــدات .بەتایبــەت کــە لــە دونیــای ئەمــڕۆدا پەیوەندیگرتــن زۆر ســانا بووەتــەوە و دەکــرێ وەک نەتــەوەی کــورد بــە هێــز
مۆنتێسـرا ،گویبێرنائــو ( .)٢٠٢٠دیاریکردنــی چارەنــووس لــە ســەدەی بیســت و یەکەمــدا (وەرگێــڕ :ڕێـزان عەبدوڵاڵهــی) .گۆڤــاری پۆلیتیا.
ژمــارەی چــوارەم.
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و ئیرادەیەکــەی نەتەوەییانــە بچینــە نــاو گرێبەســتێکی کۆمەاڵیەتی-سیاســی .بــە چەشــنێک کــە بوونــی خۆمــان وەک
نەتەوەیەکــی دێریــن و گــەورە مانیفێســت بکەیــن .کــورد ئەگــەر یــەک نەتەوەیــە پێویســتە گرێبەســتێکی نەتەوەییشــی
هەبــێ .لــە دونیــای نوێــدا نەتەوەیــەک ناتوانــێ وەک یــەک نەتــەوە مبێنــێ ئەگــەر گرێبەســتی نەتەوەیــی و ئامانجــی و
خەیاڵــی نەتەوەیــی هاوبــەش و دیاریکـراوی نەبــێ لەنێو خۆیــدا .جیهان بــە خێرایی لــە گۆڕاندایە و نەتــەوەی کوردیش
لەبــەردەم دەرفــەت و هەڕەشــەی زۆردا .گرنگرتیــن فاکتــەر لــە دیاریکردنــی چارەنووســی کــورد ،هــەر هێــزی خــوودی
نەتــەوەی کــوردە .کاتێــک بــاس لــە چارەنووســی کوردیــش دەکەیــن ،بــێ گومــان گرنگیــی ڕۆڵــی نوخبــەی فیکــری
و سیاســیی کــورد دەردەکــەوێ .ئەمــەش بــە دامەزراندنــی کۆنگرەیەکــی نیشــتامنی لــە ئورووپــا دەتوانــێ دەســت پــێ
بــکا 102.کۆنگرەیــەک لــە ســەرووی حیزبایەتییــەوە کــە حیزبەکانیــش ئەندامــی ئــەم کۆنگرەیــە بــن .بیرمەنــد ،ڕۆشــنبیر
و نوخبەکانــی هــزری و سیاســیی کــورد لەگــەڵ نوخبەکانــی تــر ( نوخبــە زانســتی ،ئابــوری ،میدیایــی ،هونــەری و
ئەدەبــی) لــە چوارچێــوەی پالتفۆرمێکــی نەتەوەییــدا دەکــرێ کــۆ ببنــەوە .کۆنگرەیەکی وەهــا دەتوانــێ کاریگەرییەکی
یەکجــار زۆر لەســەر ڕێکخســتنی ناوماڵــی کــورد هەبــێ ،بــە جۆرێک کــە تــا ڕادەیەکــی زۆر یارمەتیدەری چارەســەری
قەیرانــی ناســنامەی نەتەوەیــی کــورد دەبــێ .ئــەم کۆنگرەیــە دەتوانــێ بڕیــاری چارەنووسســاز لەمــەڕ ناســنامە ،ئاســایش
و بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی کــورددا بــدا و ئی ـرادەی نەتەوەیــی کــورد وەک پێویســت زینــدوو بکاتــەوە و کەســیێتیی
نەتەوەیــی بــە کــورد ببەخشــێ .ئــەم کەســیێتییە نەتەوەییــە ئیـرادەی نەتەوەیــی بــە کــورد دەبەخشــێ و هەســتی دەروونــی
و باوەڕبەخۆیــی دەگەڕێنێتــەوە بــۆ مرۆڤــی کــورد هــەم لە ئاســتی مافناســانە گرنگییەکــی زۆری دەبــێ وەک نوێنەرایەتی
کوردســتان .هەروهــا ،دەتوانــێ ڕۆڵێکــی گرنگــی نــەک هــەر لەســەر دیپلۆماســی کوردســتان هەبــێ بەڵکــوو ئیمکانــی
دامەزراندنــی هێــزی نەتەوەییــش بخووڵقینــێ .دامەزراندنــی ماڵتی-میدیــای نەتەوەیــی وەک لقێکــی گرنگیــی ئــەم
کۆنگرەیــە یەکێــک لــە پێداویســتییە هــەرە ســەرەکییەکانە کــە النیکــەم بــە کــوردی و ئینگلیــزی بتوانــێ دەنگــی کــورد
ئازادانــە بــە خــۆی و بــە جیهــان بگەیەنــێ.

 -102بۆ زانیاری لەبارەی کۆنگرەیەکی هاوشێوە کە پێشرت هەندێ کەسایەتی نەتەوەیی دایامنەزراندبوو بڕوانە:
کاووسی ،سیروان ( .)٢٠١٩هەڤپەیڤین لەگەڵ سیران کاوسی .گۆڤاری پۆلیتیا.ژمارەی  .٣لل٦٣-٧٥
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دەرئەنجام

ناســنامەی نەتەوەیــی وەک دیاردەیەکــی هــەرە بەهێــز و ســەرەکی ،فاکتەرێکــی گرنگــە لــە خۆ-پێناســەکردنی

مرۆڤــی ســەردەم .الوازکــردن و لەناوبردنــی ناســنامەی نەتەوەیــی نەتەوەیــەک پەیوەندیــی ڕاســتەوخۆی بــە الوازکردن و
لەمرۆڤخســتنی ئەندامەکانــی ئــەو نەتەوەیــە هەیە .پاراســن و گەشــەپێدانی کولتــوور و ناســنامەی نەتەوەیــی پەیوەندیی
ڕاســتەوخۆی بــە خۆشــبژێوی ،کەرامــەت و ســەنگەخودی 103تاکەکانــی ســەر بــەم نەتەوەیــە هەیــە .کــورد وەک
نەتەوەیەکــی بێدەوڵــەت بــە قووڵــی تووشــی الوازیــی ناســنامەی نەتەوەیــی هاتــووە .سیاســەتی هاوچەرخــی کــورد
بەهــۆی ئــەم قەیرانــەوە بەالڕێداچوونــی زۆری بــە خۆیــەوە بینیــوە؛ بــە جۆرێــک کــە لە ئێســتادا گوتــاری سیاســیی کورد
زۆر ئاڵــۆز و سەرلێشــێواوە .مــرۆڤ و نەتــەوەی کــورد نــەک تەنیــا تایبەمتەندییەکانــی خۆی نەناســیوە بەڵکــوو زۆرێک
لــە نوخبــە سیاســییەکانی کــورد هێشــتا لــە نێــوان ناســنامەی کوردســتانیبوون و ســەر بــە دەوڵەتــی بااڵدەســتبووندا (وەک
ئێرانیبــوون ،تورکیاییبــوون و هتــد) خۆیــان یــەکال نەکردووەتــەوە .لــە نەبوونی پێناســەیەکی دروســت لەم ناســنامەیەش،
دەستنیشــانکردنی بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی و داڕشــتنی سیاســەتی نەتەوەیــی بۆ کــورد بووەتە کارێکی ئەســتەم .بۆیەش،
لــەم وتــارەدا لەســەر ئــەوە جەخــت کرایــەوە کــە پێویســتە ڕەخنەگرانــە ڕووبــەڕووی بزووتنــەوەی کوردســتان ببینــەوە و
پێداچوونــەوە بــە پێناســەی خۆمانــدا بکەینــەوە .واتــە بــە تێروتەســەلی و بــە شــێوەیەکی ڕوون و پتــەو بەرســڤی ئێمــە
کێیــن ،ئێمــە چیــن ،و چیــان دەوێ ،بدەینــەوە.
قەیرانــی ناســنامەی کــورد ڕیشــەی لــە نەبوونــی وشــیاریی نەتەوەییدایــە .واتــە لــە نەبوونــی خۆناســیندا ،کــورد نــە
خــۆی ،نــە ئــەوی ترەکانــی و نــە جیهانــی ســەردەمی بــاش نەناســیوە .ئەمــەش وا دەکا کــە کــورد بــە جێگــەی ئــەوەی
وەک یــەک نەتــەوە بــەدوای ڕزگارکردنــی خاکــی کوردســتاندا بــێ و هــەوڵ بــۆ دیاریکردنــی پێگــەی خــۆی لــە
جیهانــدا بــدا ،بــە شــوێن ئایدیۆلــۆژی و مۆدێلــی سیاســیی بێکەڵکدایــە کــە بوونــە هــۆی سەرلێشــێواویی سیاســی .ئــەم
ئاڵۆزییــە لــە پێناســەکردنی «پرســی کوردســتان»دا بــە ڕوونــی لــە گوتــاری سیاســیی بیرمەنــد ،ڕۆشــنبیر ،ڕێبــەر و نوخبــە
سیاســییەکانی کــورددا دیــارە کاتێــک پرســی کــورد دەبەســتنەوە بــە ئایدیۆلۆژیاکانــی ســەردەم و دێموکراتیزەکردنــی
دەوڵەتــە داگیرکــەرەکان .لــە حاڵێکــدا ،پەیوەندییەکــی ڕاســتەوخۆ لــە نێــوان پرســی ســەروەری بەســەر خاکــدا لەتــەک
ئــەم ئایدیۆلۆژییانــە نییــە .لــە کاتێکــدا کــە سیاســەت بــە پێناســە و جیــاکاری «ئێمــە» و «ئــەوان» دەســت پــێ دەکا
ئۆجــاالن و قاســملوو هەوڵــی لێڵکردنــی ئــەم هێڵــە دەدەن و ناســنامەی نەتەوەیــی کــورد لــەوەی کــە هەیــە ئاڵۆزتــر
دەکــەن« .پرســی کوردســتان» پرســێکی نەتەوەییــە کــە چارەســەرییەکی نەتەوەیــی پێویســتە؛ واتــە ڕزگاریی کوردســتان.
بــۆ ئــەم مەبەســتەش باس لە پێویســتیی تێپەڕاندنــی «پاڕادایمــی ڕیفۆرمخــوازی» بــەروە «پاڕادایمی ســەربەخۆییخوازی»
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کـرا .لــەم پێناوەشــدا ،ســەرەڕای ئــەوەی کــە دەکــرێ زۆر پــڕۆژەی کوردســتانیامن هەبــێ ،لــە ســەرووی هەموویانــەوە
پێویســتیامن بــە کۆنگرەیەکی نیشــتامنیی کوردســتانە کــە لە ئورووپــا دامبــەزرێ و ئاراســتەیەکی نەتەوەیی بە سیاســەتی
کــورد بــدا بــە چەشــنێک کــە نەتــەوەی کــورد لــە سەرلێشــێواویی سیاســی دەربــاز بــکا.
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