هەژاریی هۆشیاری

غيابى سۆسیۆلۆژیای سیاسیی
کۆمەڵگەکان

سمکۆ محەمەد

سۆســیۆلۆژیا ،واتــە (کۆمەڵناســی) .ئــەو چەمک
و تیــورە گشــتگیرەیە ک ـە لقوپۆپــی جیــاوازی وەک
سۆســیۆلۆژیای سیاســی و ئابــووری و فەرهەنگــی و
...تاد لێ بووەتەوە ،قورســترین میتودی خوێندنەوەی
کۆمەلگەیــە و تیورێکــە بــۆ پراکتیککــردن بەســەر
ناســاندن و هەڵوەشــاندنەوەی کۆمەڵگــە و خوێندنــەوە
بــۆ کوولتــوورە جیــاوازەکان ،گرنگتریــن لقــی ئــەم
تیــورە ئەوەی ـە ک ـە لــە هەمــوو لقەکانــی تــر کاراتــرە
و بەسۆســیۆلۆژیای سیاســی ناســراوە ،هەندێــک
جــار خوێنــەر بەپێــی شوناســی نەتــەوە و کوولتــوور،
خوێندنــەوە بــۆ کارەکتــەرە سیاســییەکان دەکات،
هەندێــک جاریــش بەپێــی جیۆگرافیــا و ڕووبــەر
و شــانۆ سیاســییەکە بابەتەکــە هەڵدەســەنگێنرێ.
ئ ـەم تێگەیشــتنە پێشــترو لەس ـەدەکانی 17و 18
ســەری هەڵــدا ،ســەرەتا (جــۆن لــۆک لەبەریتانیــا
 )1704 - 1623و (جــان جــاک ڕۆســۆ 1712
  )1778لــە فەڕەنســا داکۆکیــی لــە تیــورەیفاکتــەرە دەروونییـەکان دەکــرد لەنێــو کۆمەڵگـەدا،
پێشــتریش (تۆمــاس هۆبــز  )1679 - 1588کــە
خاوەنــی یەکەمیــن دەقــی پەیمانــی کۆمەاڵیەتییــە،
ئــەم تیــوری هێنانــەدی کۆمەڵگــەی نموونەیــی
پێشــکەش کــرد ،پاشــان (مۆنتســکیۆ - 1689
 )1755قســەی لەســەر سۆســیۆلۆژیای سیاســی
کــردووە ،بــەو مانایــەی هەڵبژاردنــی سیســتمە
سیاســییەکان لەســەر بنچینــەی ناڕەزایەتــی و
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نایەکســانی کۆمەاڵیەتــی خــۆی نــوێ دەکاتــەوە،
پاشــان (ڤۆڵتێــر) ڕەخنــەی لــە بارودۆخــی
کۆمەاڵیەتــی گــرت و بیرۆکــەی نیشــتیمانی
خســتەڕوو ،ئــەم تیــورە جیاوازانــە ،ئەگەرچــی
کاتێکــی زۆریــان خایانــد و کاریگــەری نێگەتیڤیان
لەســەر کۆمەڵگــەی ڕۆژئاوایــی دانــا ،بــەاڵم
توانیتیــان لەگــەل قۆناغەکانــدا کۆمەڵگەیەکــی
دروســت و مۆدێــرن بەرهــەم بهێنــن ،وەک ئــەوەی
ئێســتا فەزڵــی بەســەر تــەواوی ڕۆژهەاڵتــدا هەیــە،
بــەاڵم ئــەم تیورانــە زەمینەیەکــی گونجاویــان بــۆ
ڕۆژهــەاڵت ســاز نەکــرد ،تــا لــەو هەژارییــە فیکری
و ناهۆشــیارییە ڕزگاریــان بێــت ،تــا ئێســتاش لــەو
فــەزا نائاســاییەدا دەژیــن کــە فیکــر چەنــدان
قۆناغــی بــڕی ،ئــەوان لــە شــوێنی خۆیــان چەقیــان
بەســتووە.
دوا بــەدوای ئــەم شــەپۆلە لەبیرمەندانــی
سۆســیۆلۆژی سیاســی لــە ڕۆژئــاوا ،بیرۆکــەی
نــوێ هاتەئــاراوە ،هۆشــیارکردنەوە و پەخشــکردنی
هۆشــیاری لەڕێگــەی ئابــووری ،ئــەوەی پێــی
دەگوترێــت ســامانی میللەتــان ،کــە ئــادام ســمیس
دایهێنــا ،یــان ئــەوەی شــێوەی بەرهەمهێنانــی
ئاســیایی پــێ دەگوتــرێ ،هــەر یــەک لــە
بیرمەندانــى وەک (ویــل دیورانــت و جــۆرج بااڵندیە
و دۆرکهایــم) وردتــر لــه ڕۆژئــاوا تێڕوانینــی
جیاوازیــان خســتە ڕوو ،هەروەهــا لەنێــو عەرەبیشــدا
بــەر لەهەموویــان ئــەم بیرۆکانــە مومارەســە
کــراوە ،کەســێکی وەک (ئیبــن خەلــدون 732
  808کۆچــی) کــه بیرمەندێکــی ئیســامیبــوو ،بنەمایەکــی خۆماڵــی دانــاوە ،لەکتێبــە
بەناوبانگەکــەی کــه بــە (مقدمــة) ناســراوە،
باســێکی بنچینەیــی کۆمەڵناســيی پراکتیــک
کــردووە بەســەر کۆمەڵگــەی عەرەبیــدا ،ئــەو
ی لەســەر شارســتانییەت و کولتــوور
تۆێژینەوەکــە 

تۆماس هۆبز

ت و ســەرکرده و ئەخــاق و هاوواڵتــی و
و دەوڵــە 
...تــاد بــوو ،لێکۆڵینەوەکانــی ئیبن خەلدون لەســەر
ی و بەدەوەییەت و قۆناغی گواستنەوەیە
دەمارگرژ 
بــۆ شارنشــینی کــه لەئەنجامــدا دەمارگــرژی
بــەرەو الوازی دەچێــت ،لەناوەڕاســتی ســەدەی
نــۆزدە و بیســتەمدا کەســێکی وەک (دوکتــۆر
عەلــی ئەلــوەردی) لــە عێــراق ســەری هەڵــداو
جەختــی لەســەر پێوەندیيــە کۆمەاڵیەتییــەکان و
تــاک بەتایبەتــی و کۆمەڵگــە بەگشــتی کــردەوه،
هەروەها خویندنەوەیەکی گشتگیر و وردی لەسەر
تاکــی عێراقــی کــردووە کــه لەگواســتنەوەی
سیســتمی بــەدەوی بــۆ سیســتمی دەوڵەتــی مۆدیــرن
ت و تــاک چــۆن ڕەفتــار دەکات،
چــی بەســەر دێـ 
ئــەو لەپەراوێــزی بۆچوونــی جیــاوازەوە وای نیشــان
دەدا کــە ئــەم تیورەیــە بــۆ هــەر کۆمەڵگەیــەک
بەپێــی کولتــوور و مێــژوو و جوگرافیاکــەی خــۆی
پراکتیــک بەســەریدا دەکرێــت  ،ئیــدی کولتووری
ڕەســەن و کولتــووری دروســتکراو لەیەکتــر جــودا
کرانــەوە.
لــە هــەردوو بارەکــەدا ناکۆکییــەکان و دژەکان
لــە بەرانبــەر یەکتــردا ڕادەوەســتن ،بەپێچەوانەشــەوە
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یەکتــر تــەواو دەکــەن ،هــەر یەکێکیــش لــەو
کولتوورانــە جۆرێــک لــە هاوواڵتــی پــەروەردە
دەکــەن و ئامــادەی دەکــەن ،مەعریفــە و دژە
مەعریفــە ،بەناڕاســتەوخۆ جەهــل بەرهــەم دێنــن،
چونکــە بەناڕاســتەوخۆ کار بــۆ ئــەوە دەکــەن
ئــەو سیســتمەی حاکمــە ،پێشــبڕکێ لەگــەڵ
کۆمەڵگــەدا بــکات و نەهێڵێــت خەڵــک لــەو
هەژارییــە ڕزگاریــان بێــت ،کۆمەڵگــەش بەپێــی
خۆبەرهەمهێنانــەوەی لەبــواری کولتــووری و
ڕۆشــنبیری بەگشــتی ،جارێکــی تــر لەگــەڵ
گەشــەی ژیانــدا جەهــل و هــەژاری بەرهــەم
دێنێتــەوە.
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەو کاریگەرییــە سیاســییەی
سیســتمی ســەرمایەداری مۆدێــرن ،ئــەو کۆمەڵگانــە
خۆیــان بەرهــەم هێنایــەوە ،ئەمــە جگــە لــەوەی
حاڵەتێکــی تــر هەیــە کــه ئايیــن توانیویەتــی
کولتــوور جێگیــر بــکات و چەقبەســتووی بــکات،
وەک ئــەوەی لەنێــو عەرەبســتان و بەشــێک لــە
ڕۆژهــەاڵت هەیــە ،بەمــەش هەرچــی زیاتــر هــەژاری
لــە هۆشــیارکردنەوەی خەڵــک تۆختــر کردووەتــەوە،
چونکــە گوتــاری ئایينــی گوتــاری نەگــۆڕ و زاڵــە
بەســەر کۆمەڵگــەدا ،دوکتــۆر عەلــی ئەلــوەردی
لەکتێبــی لێکۆڵینــەوە لــه بنــەڕەت و مێــژوودا
ئامــاژە بــە ڕێبــازە سیاس ـی و واقیعــی و نەتەوەیــی
و یاســاییەکان دەکات ،لەباســی یەکــەم و تــەوەرەی
یەکەمــدا ئەلــوەردی قســە لەســەر تیــورە سیاســی
و سۆســیۆلۆژییەکان دەکات کــە ئاراســتەی
سیاســی دەوڵــەت دیــاری دەکــەن لــه مێــژووی
ئیســامەوە تــا ســەردەمی مۆدێرنــە ،هەروەهــا
قســەکردن لەســەر بڕیــاری سیاســی و کاردانــەوەی
لەســەر سۆســیۆلۆژیای کۆمەڵگــە ،بەشــێکی
تــری موناقەشــەکردنی (عەلــی ئەلوەردی)یــە لــەو
کتێبــەدا.

دوابــەدوای ئــەم بیرمەندانــە ،ناســراوترین
کۆمەڵنــاس لــە ئەمریــکا ســەری هەڵــدا ،ئەویــش
(ویلیــام گراهــام)  1910 - 1840بــوو ئــەو باســی
لەســەر کۆنتڕۆڵــی کۆمەڵگــە دەکــرد ،دواتــر
(لســتر وارد) یەکەمیــن کــەس بــوو یەکێتیــی
کۆمەڵناســانی دامەزرانــد لــە ئەمریــکا ،ســەرجەم
توێژینەوەکــەی لەســەر چاکســازی کۆمەاڵیەتــی
بــوو لــە مــەڕ مافەکانــی ئافــرەت و پیــاوان،
ئەویــش لەنێــو سیســتمی کۆمەاڵیەتــی سیاســیدا
خــۆی نیشــان دەدا کــە توانــی کاریگەرییەکــی
زۆر لەســەر سیســتمی دەوڵــەت دابنــێ.
(جــۆرج زیمێــڵ)  1918 - 1858کۆمەڵناســێکی
دەرکەوتووی ئەڵمانی بوو ،کەڵکی لە توێژینەوەکانی
(ئەمانوئێــل کانــت) وەرگرتبوو ،لێکۆڵینەوەی لەســەر
پێوەندییەکانــی تــاک و گــرووپ کــرد ،هەروەهــا
(ماکــس فیبــەر)  1920 -1864کۆمەڵناســێکی
ئەڵمانــی و هاوســەردەمی (دۆرکهایــم) بوو لەســەدەی
بیســت ،کەڵکــی لــە هــۆکار و دەرەنجامــی نێــوان
دیــاردە کۆمەاڵیەتییــەکان وەرگــرت و ســوودی لــە
میتــودی بــەراوردکاری مێژوویــی وەرگــرت لەبــواری
ئیدیۆلۆژیــا و ئاییــن ،بەتایبەتــی لــەو بەرهەمەیــدا
کــه بەنــاوی (ئەخالقــی پرۆتســتانتی و سیســتمی
ســەرمایەداری) بــاوی کــردەوە ،ئــەو تێــزە بــوو بــە
میتودێکــی کارپێکــراو .هەمــوو ئــەو بیرمەنــد و
فەیلەســووفانە گرنگیــان بەچەمکــی کۆمەڵناســی
داوە بەهەمــوو لقوپۆپەکانییــەوە ،هەروەهــا هــەر
یەکێکیــان لــه تێڕوانینێکــەوە تەماشــای ئــەم
چەمکەیان کردووە بۆ سیستمی سیاسی و پێوەندییە
کۆمەاڵیەتییــەکان و تــاک و کۆمەڵگــە بەگشــتی،
بــەاڵم بەپێــی هەلومەرجــی مێژوویــی و جوگرافیـا
و کولتــووری کۆمەڵگــەکان ،تــا ئــەو ڕادەیــەی
کاریگــەری لەســەر سیســتمە سیاســیيەکانیش
دانــا کــە سیســتمی دیموکراســیەتی مۆدێــرن و
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پارلەمانتــاری و سیســتمی ســێنترالیزمی جێکەوتــە
کــرد ،کەوابــوو ئەگەرچــی کۆمەڵگــەکان لەســەر
مەعریفــەی کەڵەکــە بــووی یەکتــر خۆیــان
دەوڵەمەنــد کــردووە ،بــەاڵم نەتــەوە و کۆمەڵگــەی
دیکــە هــەن کــە هیــچ کەڵکیــان لــەو مێژووانــە
وەرنەگرتــووە ،بۆیــە هەمیشــە لەگــەڵ ئاڵوگــۆڕی
سیاسیدا ،لە غیابی ئەو سیستمە سۆسیۆلۆژییەدا
ژیــاوە ،تــا ئێســتاش ئــەم کۆمەڵگەیــە کەڵکــی لــە
ئەزموونــی نــەک هــەر سیاســی وەرنەگرتــووە،
بەڵکــو کەڵکــی لــە ئەزموونــی سۆســیۆلۆژی
خۆیشــی وەرنەگرتــووە ،بــە وپێیــەی کــە کــورد
لەنێــو هەمــوو گەالنــدا بــە کولتوورەکــەی و حاڵەتە
سۆســیۆلۆژییەکانی ناناســرێتەوە  ،ئەمە هەمیشــە
غیابەکــەی ئەبەدییــەت کردووەتــەوە ،هەروەهــا
دووچــاری هەژارییەکــی کەموێنــەی کــردووە لــە
وەاڵمدانــەوە بــەو پرســیارەی بۆچــی لــە شــوێنی
خــۆی چەقــی بەســتووە.
هەژاریی فیکری

تارماييەک بەسەر فەزاى کۆمەاڵيەتيدا

هــەژاری بەمانــا بەرفراوانەکــەی لــە ڕوانگــەی
سۆســیۆلۆژیاوە کۆمەڵێــک دیــاردە لەگــەڵ خۆیدا
بەکێــش دەکات ،مەبەســتم لــە هــەژاری ،تەنیــا
هــەژاری ئابــووری و ژیانــی تــاک و کۆمەڵگــە
نییــە ،بەقــەد ئــەوەی مەبەســت لــە هــەژاری
کۆمەڵگەیەکــە کــە لەزۆربــەی بوارەکانــی
مەعریفــەدا هــەژارە ،تەنانــەت ئــەو مەعریفەیــەش
کــە ژیانــی ڕۆژانــەی پــێ ڕایــی دەکــرێ ،بــۆ
نموونــە ڕەنگــە پێگــەی کۆمەاڵیەتــی هــەر
نەتەوەیــەک ،یــان هــەر قەوارەیــەک ،دیــاردەی
تــری فیکــری بەرهــەم بێنێــت ،یــان خــاوەن
چەمکــی فیکــری خــۆی بێــت کــە لەگــەڵ
قۆناغــە سیاســییەکەدا تەریــب بێــت ،یــان بەالیەنــی

کەمــەوە لەگــەڵ دۆخــی کۆمەاڵیەتــی و
ڕۆشــنبیری کۆمەڵگەکــە گونجاندوویەتــی ،واتــە
مەبەســتم لەوەیــە کــە کۆمەڵگەیــەک ئەگــەر
خــاوەن ئابوورییەکــی ســەربەخۆ بــێ لەهەمــوو
بــوارەکان ،هــەژار نابێــت ،بەپێچەوانــەوە لــە ڕووی
فیکــرەوە دەوڵەمەنــد دەبێــت  ،بــە پێچەوانــەوە ئەگەر
خاوەنــی ئابــووری ســەربەخۆ نەبــێ ،ڕەنگدانەوەشــی
بەســەر هۆشــیاری کۆمەڵگــەوە دەبێــت و هەمیشــە
میتــودە فیکرییەکانــی تــری دەرەوەی خــۆی
دووبــارە دەکاتــەوه کــە بــۆ دۆخ و زەمەنــی ئێســتا
ناگونجێ ـت ،ئەگــەر خــاوەن کولتوورێکــی تایبــەت
بــە سۆســیۆلۆژیا و مەعریفــەی کالســیکی خــۆی
نەبێــت ،تــا ئــەو ڕادەیــەی کــە ناشــتوانێ لەســەر
کۆمەڵگەکــەی خــۆی پراکتیکــی بــکات  ،بۆیــە
هەمیشــە لەزۆربــەی بــوارەکان بەهــەژاری دەژی
 ،بەتایبــەت پــەروەردە و ئامادەکردنــی تــاک و
سیاســەتی بەڕێوەبــردن لەکۆمەڵگــەدا.
هەوڵــدان بــۆ گەورەکردنــی قــەوارە و پێگــەی
کۆمەاڵیەتــی لــەڕووی ئابوورییــەوە ،هەوڵدانــە بــۆ
دروســتبوونی هۆشــیارییەکی فیکــری و یاســایی
و شارســتانی و سیاســی ،ئەمــەش لــە پێوەندییــە
کۆمەاڵیەتییەکانــدا باشــتر دەبینــرێ که شوناســی
پێ وەردەگیرێ ،سا با ئەو پێوەندیيە ئاسۆیی ،یان
ســتوونی بێــت کــە گرێــدراوی لەبەرچاوگرتنێکــی
کۆمەاڵیەتییــە ،ئــەم حاڵەتــە ئەگــەر ئێســتا بــۆ
نەتــەوه و کۆمەڵگــە بــێ دەوڵەتــەکان لەبەرچــاو
بگیــرێ ،ئــەوە لــە ڕۆژئــاوا لــە ســەردەمی پێــش
س و دوای ڕێنیسانســیش تاماوەیــەک لــە
ڕێنیســان 
شــێوەی ژیانــی هــەژاری و لەتــەواوی بوارەکانــدا
ژیــان بەڕێــوە چــووە ،تابــەو ئەندازەیــە گەیشــت
کــە مۆدێرنــە لەدایــک بــوو ،شــار گــەورە بــوو،
هەروەهــا کاری دەســت بــوو بــە دەســتەجەمعی و
مانیفاکتــۆر و پاشــانیش تەکنۆلۆژیــا گەشــەی
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کــرد ،ئیــدی سیســتمی پەرلەمانــی لەکێبەرکــێ
سیاســییەکاندا جێگــەی خــۆی کــردەوە  ،چونکــە
بەســەرهەڵدانی مۆدێرنــه ،ئیــدی حــزب بــوو
بەئەلتەرناتیڤــی کایــەی سیاســی لەبەڕێوەبردنــی
دەوڵــەت ،لەوێشــەوە ئینســان لەکۆتوبەنــدی
ت و بنەماڵــه و
سیســتمی دەرەبەگــی و عەشــیرە 
ئاییــن و کولتــوور ڕزگاری بــوو ،لــە ڕێــگای
حــزب و ڕێکخســتنە سیاســیيە وەهمییەکانــەوە،
ئینســان بــوو بەخــاوەن هۆشــیاری هەمەالیەنــە ،هــەر
لەوێشــەوە تــەواوی چارەنووســی خــۆی بــۆ ئایینــدە
دیــاری دەکــرد ،بــەاڵم لــە چەشــنی ئــەم دۆخــەی
کــە تــا ئێســتا لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا هەیــه،
عەرەبەکان بەهەموو جەهلێکەوە ،توانییان کەڵک
لــەو ئابوورییــە نیمچــە ســەربەخۆییە وەربگــرن و
لەگــەڵ ڕۆژئــاوا بگونجێــن  ،کەچــی کــوردەکان
ئــەو هۆشــیارییەش کــە لــە ڕێگــەی شۆڕشــەوە
بەمانــا کالســیکییەکەی وەریــان گرتبــوو،
بەوەبەرهێنانــی نــەوت وەک ســەرمایەیەکی تــا
هەتایــی گۆڕییانــەوە ،ئــەو هۆشــیارییە هێنــدە
بــە نێگەتیــڤ پراکتیــک کــرا ،پرەنســیپەکانی
ژیانیشــی لەدەســت دا کــە پێشــتر شــانازی پێــوە
دەکــرا ،ئیــدی بــوو بــە کۆمەڵگەیــەک کــە نــە
ئەمیــان بێــت و نــە ئەویــان.
هەڵبەتــە ئــەو گەشــە و ســەرهەڵدانە زانســتیيە
بەرهەمــی فیکــری بیرمەنــدان و مومارەســەکردنی
سیاســەتێک بــوو لەنێــو فەلســەفە ،هەروەهــا
کارکــردن بــوو لەســەر کۆمەڵگــە بەگشــتی و
ئامادەکردنــی تــاک بەتایبەتــی ،بــەم هۆکارانــەش
هەرچــی زیاتــر ڕۆژئــاوا لەقۆناغــی مــت بوونــەوە
دەیــان فەرســەخی بــڕی بــەرەو ڕێنیســانس،
بەئەندازەیــەک کــە ئــەو فیکرانــەی لــە ڕۆژئــاوا
ســەریان هەڵــدا بــەرەو ڕۆژهــەاڵت هاتــن ،سیســتمی
پەرلەمانتــاری و هەڵبــژاردن یەکێــک لــەو

وەرگرانەیــە کــه تــەواوی ژیانــی ڕۆژهەاڵتــی
خســتە ژێــر پرســیارەوە ،بەئەندازەیــەک کــە ناچــار
بێــت مۆدێلــی سیاســی نــوێ قەبــووڵ بــکات،
یــان ئــەوەی تــاک بتوانــێ لــە مافەکانــی
خــۆی بپێچێتــەوە تــا دروســتکردنی بڕیــاری
سیاســی لەنێــو سیســتمی دەوڵــەت و حزبایەتــی،
بــه لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی کــە کێشمەکێشــی
ی و سیاســی ماوەیەکــی زۆری خایانــد،
فیکــر 
تــا بگاتــە ئــەو ئاســتەی کــە بەشــێکی زۆر
لەکولتــووری کۆمەاڵیەتــی و سیاســی وەالبنــرێ،
یــان بەهاتنــە مەیدانــی نــەوەی نــوێ بــۆ نێــو کایــە
جۆراوجــۆرەکان لــە ڕێــگای زانکۆکانــەوە ،یــان
هەوڵدانــی ڕێکخراوەکانــی کۆمەڵگــەی مەدەنــی
و ...تــاد ،ڕۆشــنبیری کــورد لەجیاتــی ئــەو دەورە
ببینــێ کــە لەپێناویــدا قوربانــی داوە ،وەک
الســاییکردنەوەی کارەکتــەرە ڕۆشــنبیرییەکانی
ڕۆژئــاوا ،بەپێچەوانــەوە خراپتــر لــە سیاســییەکان،
زیانیــان لــەو نیمچــە هۆشــیارییە سیاســییە دا کــە
کــورد بــەر لــە ڕاپەرینــی  1991هەیبــوو ،هاتنــی
ســەروەختی مامەڵــە بــە سیاســەتی نەوتییــەوە ،ئــەو
نیمچــە کولتــوورە دروســتکراوەش کــە هەبــوو،
بەوەهمێکــی واقیعــی کــە لەالیــەن هێــزە بەنــاو
سیاســییەکانەوە دروســتکرابوو  ،ئەوەشــی لەدەســت
دا و نــە ئەمیــان بــوو نــە ئەویــان ،بــەو مانایــەی کــە
نــە بــوو بــە ڕۆژئاوایــی لەســایەی ئابــووری ،نــە بوو
بــە ڕۆژهەاڵتییەکــی وەک عەرەبەکانی ســعوودیە
و ئیمــارات و کوێــت و بەحرێــن و تــاد ،بەمــەش
بوارێکــی بۆخۆیشــی نەهێشــتەوە کــە بەرگــری لــە
شوناســەکەی ڕابــوردووی بــکات بەرانبــەر بەئەوی
تــر ،ئــەم حاڵەتــە کاریگــەری لەســەر فەرهەنــگ و
ئــەدەب و هونەرەکەشــی دانــا ،بۆیــە النــی کەمــی
خاوەنــی هونــەر و ئەدەبــی خۆیشــی نییــە ئەگــەر
بــە ئەدەبــی بیانــی بەراوردبکــرێ.
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چەمکە فیکرییەکان و نەتەوەی ژێردەست

زۆربــەی ئــەو نەتەوانــەی کــە بەدرێژایــی
مێــژوو ،ژێردەســتەی سیســتمە تۆتالیتــارەکان
بــوون ،یــان لەئەنجامــی جەنگــە جهانییەکانــەوە
چەپێنــراون ســەرمایەی ســەربەخۆیان نەبــووە ،بۆیــە
ک و ســەرخانی فیکــری
نەبوونەتــە خــاوەن چەم ـ 
خۆیــان ،چونکــە خــاوەن ژێرخانــی ئابــووری خۆیــان
نەبوونــه و ئیمپریالیزمــی جیهانــی کەڵکــی لــێ
وەرگرتــووە ،زۆر بەدەگمــەن کۆمەڵگەیەکــی
وەک هینــدی و چینــی توانیویانــە کولتــووری
خۆیــان بپارێــزن ،هــەروەک ئــەوەی بیرمەندێکــی
سو
وەک گانــدی کەســێکی وەک کۆنفۆشــیۆ 
بوودایــان هەیــە ،یــان دەوڵــەت و کۆمەڵگەیەکــی
وەک ئێــران وەک خــۆی ماوەتــەوە و هەنــدێ
چەمکــی بەرهــەم هێنــاوە کــە لــە ســەهرەوەردی
و شــیرازیدا کۆدەکرێتــەوە ،یــان ئــەوەی گرنگییــان
ی و فەرهەنگــی خۆیــان داوە،
بــهسیســتمی سیاسـ 
بــەاڵم قەوارەیەکــی نەتەوەیــی و جوگرافیایەکــی
وەک کوردســتان کــە یەکێــک لــەو ڕووبــەرە
ئابڵوقــە دراوانەیــە لەچوارچێــوەی چەنــد دەوڵــەت
و سیســتم و زمانێکــی جیــاواز لــهزمانــی خــۆی،
ئەویــش هەرێمێکــە وەک دەســتکەوت چــاوی لــێ
دەکــرێ ،نــەک لــهئەنجامــی جەنگــی جیهانــی
کــە لەالیــەن دەوڵەتێکــی زلهێــزەوه پاڵپشــتی
کرابێــت ،کەچــی نەیتوانیــوە مێــژووی کولتــووری
خــۆی بنووســێتەوه و وەک هــەر کۆمەڵگەیەکــی
تــر بچێتــە نێــو مێــژووەوه ،بــەو مانایــەی ئەگــەر
ئــەوەی ئێســتاش پاڵپشــتی دەکرێــت لەالیــەن هێــزە
نێودەوڵەتییەکانــەوە ،ئــەوە بەقــەد ئــەو کاتــە هێــزی
نیيــە کــە جەنگــە جهانییــەکان دەوڵەتانــی وەک
نیشــتیمانی عەرەبییــان دروســت کــرد ،بەپێچەوانەوە
کوردیــان پشــتگوێ خســت و خۆیشــی خــۆی
پشــتگوێ خســت ،النی کەم نەیتوانی لە ڕێگەی

ڕۆشــنبیرییەکی ســەربەخۆوە چارەســەرێک بــۆ
ئــەو غیابــی هۆشــیارییە بدۆزێتــەوە.
ئــەو دارەدارەی ـەی کــورد لــە ئاســتی ئابــووری و
گ
سیاســی و فەرهەنگــی مومارەســەی فەرهەن ـ 
و ئەزموونــی دیموکراســیەتی ڕاســتەقینە دەکات
و خەریکــە دەچێتــە نێــو هاوکێشــەی سیاســییەوە،
دروســت وەک ئــەوە وایــە لــە هەشــتاکان بەهەڵــە
چەمکــە فیکرییــە ئەدەبــی و سیاســییەکانی
بەکارهێنــا ،بۆیــە تاڕادەیەکــی زۆر لــە دنیــای
ئــەدەب و سیاسەتیشــدا ئەگــەر لــە پەراوێــزی
عێــراق نەبــێ ،نــهوەک فەرهەنگــی نەتەوەیــی و
نــە وەک قەوارەیــەک کــه زمانــی تایبەتــی خــۆی
هەیــە نەناســراوە ،ئەمــەش کاریگەرییەکــی زۆری
کردووەتــە ســەر ئــەوەی جێگــەی نەبێتــەوە لەنێــو
ناوەنــدی ڕۆشــنبیری و فیکــری ،تەنیــا ئەوەنەبــێ
کــە خەریکــه لەناوچەکــەدا وەک کارتێکــی
ی دەچێتــە نێــو هاوکێشــەی
سیاســی و چەکــدار 
سیاســییەوە ،هەرئــەوەی کــە هەڵپــەی ئــەوه دەکات
ڕۆشــنبیری خــۆی بگەیەنێتــە دنیــا لــە بوارەکانــی
هونــەر و ســینەما و ئــەدەب ،بــەاڵم لەپەراوێــزی ئەو
چەمکــە فیکرییانەیــە کــه لــە ڕۆژئــاوا مومارەســە
کــراوە و خەریکــە ئەلتەرناتیڤــی نوێ دەدۆزرێتەوە،
بۆیــە لــە ڕووی سۆســیۆلۆژییەوە ئاســان نیيــە
شیتەڵکاری کۆمەڵگەی کوردی بکەین و بەپێی
ئــەو چەمکــە فیکریانــە پراکتیکــی لەســەر بکەیــن
کــە لــە پێشــەکی باســەکەماندا ناویــان ڕیزکــراوە،
نزیکتریــن نموونــەش ئەوەیــە کــە سیســتمی ڕەخنــه
و پــرۆژەی ڕەخنەگرتــن لــە دنیــای ڕۆشــنبیری
کوردیــدا ئامــادە نییــە ،چونکــە لەبنەمادا ڕەخنەی
وەک دوژمنــکاری تەماشــاکردووە ،نــەک وەک
ئــازادی بیرکردنــەوە و چاکســازی هەمەالیەنــە،
بۆیــە ڕەخنەگرتــن لــە سیســتمی کۆمەاڵیەتــی و
پێوەنديیــە کۆمەاڵیەتیيەکانــی کــورد قورســتره ،لە
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ڕەخنەگرتــن لــە ڕۆشــنبیری کــوردی ،ئەمــە ئــەو
ت و تواناییەکــی
مەهزەلــە گەورەیەیــە کــە جورئــە 
لــهڕادەبــەدەری دەوێ تــا قەناعــەت بەکۆمەڵگــە
بکەیــن کــە ڕەخنەگرتنــی لــەال ئاســایی ببێتــەوە،
ت و لێبووردەیــی
تــا ئــەو پرۆژەیــەش جێگیــر نەبێ ـ 
نەبێتــە کولتــوور ،ئــەوە لــە هەمــوو بوارەکانــدا
لەجێگــەی خــۆی دەمێنێتــەوه و گەشــهو هەڵدانــی
تەکنۆلۆژیایــش لەشــوێنێکی تــر بوەســتێت! بــەاڵم
ئەگــەر بڵێیــن هەوڵــی جــددی بــۆ ئــەم مەبەســتە و
بەرهەمهێنانــی چەمکــی فیکــری و ئاڵوگــۆڕی
کولتــووری نییــە ،ئــەوە غەدرێــک لــەم قەوارەیــە
دەکەیــن  ،بــەاڵم هەوڵێکــی هەژارانەیــە و ناتوانــێ
ئــەو هەمــوو فرســەخە ببــڕێ کــە شــەمەندەفەری
پێشــکەوتن بەجێــی هێشــتووە.
ئــەوەش کــه بەشــێکی گــەورە لەپانتایــی سیاســی
داگیــر دەکات ،لــە ڕووی سۆســیۆلۆژییەوە
کۆمەڵگــەی کــوردی لــە ســەدەکانی پێشــووەوە
وەک چــۆن ئەدەبــی بــەو شــێوە سیاســییە
وەرگرتبــوو ،ئاوهــاش حزبــی وەک ئەلتەرناتیڤــی
سیاســی وەرگرتــووه و مومارەســەی سیاســی پــێ
کــردووە ،ئەوجــا بــە هــەر ســتایلێک بووبێــت کــە
بەشــێکی زۆری شۆڕشــگێڕی بــووە ،بــەاڵم لەبــەر
ئــەوەی نەتــەوەی ژێردەســت بــووە ،کەمتــر کەڵکــی
لــەو فــەزا سیاســییە وەرگرتــووە کە لەنێو هاوکێشــە
سیاســیيە نێودەوڵەتییەکانــدا کاری پــێ کــراوە ،بــۆ
نموونــە گۆڕانــی چارەنووســی کــورد لەپەیمانــی
ســیڤەرەوە بــۆ پەیمانــی لــۆزان ،بەبــێ ئــەوەی هیــچ
پاڵپشــتێکی نێودەوڵەتــی هەبــێ ،بەپێچەوانــەوە
کودەتــای لەســەر کــراوه و خۆیشــی یەکێــک لــەو
هۆکارانــە بــووە ،ئەگەرچــی کۆمەڵێــک ســزای
ژیانــی سیاســی هەیــە کــە لێــرەدا ناکــرێ بــاس
ت
بکــرێ ،بــەاڵم ســەرەنجام دەســتبەرداری سیاســە 
و کاری حزبایەتــی نەبــووه ،ئەگــەر لــهشــاخیش

بووبێــت و بــە وەهمیــش بووبێــت ،بــەاڵم ئەمــە
نەبووەتــە هۆکارێــک بۆ هۆشــیاری سۆســیۆلۆژی
کــە مەبەســتە ســتراتیژییەکەیە.
ئــەوەی کــە خاڵێکــی پۆزەتیڤــه و لــه مۆدێلــی
سیاســی و فیکــری سیاســی ڕۆژئــاواوە وەرگیــراوە،
ئەوەیــە کــه نەتەوەیــەک بــڕوای بەهەڵبژاردنــی
خــۆی نییــە لــە هیچ ســێکتەرێک ،ئەم ڕێوڕەســمە
کــە سیســتمێک دیــاری دەکات ئەگــەر بەهەژاری
بچێتەڕێــوە ،بــەاڵم ئــەوە ناتوانــێ کــە نەتــەوە و
شوناســی نەتــەوە گەرەکیەتــی ،بەشــێوەیەک
پارچــە پارچــەی کــردووە کــە کــورد هێنــدەی بــە
شوناســی ناوچــە و عەشــیرەت و بنەماڵــەوە پابەنــدە،
واتــە ئەوەنــدەی بــە شوناســی بچووکــەوە پابەنــدە
و شــانازی دەکات ،هێنــدە پابەنــدی شوناســە
گەورەکــە نییــە کــە نەتەوەیــە ،بۆیــ ە کوردســتان
هێشــتا نەیتوانیــوە دەوڵەمەنــدی خــۆی لــە هیــچ
بوارێکــدا نیشــان بــدات ،ئــەو لۆبییــە وەهمییــە
نەتەوەییــەی کــورد لــە ڕۆژئــاوا ،چونکــە خەریکی
بەخێوکــردن و تەمیزکردنــی پەراوێــز و شــتەکانی
تــرە لەجیاتــی شوناســە گەورەکــە ،لەبــواری
ئەدەبیشــدا کاری بــۆ ئامادەبــوون نەکــردووە،
نموونــەش ئــەو هەمــوو بابەتــە وەرگێــڕدراوە بــێ
بەهایانەیەکــە لــە زمانەکانــی تــرەوە بــۆ کــوردی
هەیەتــی ،کەچــی بەپێچەوانــەی عــەرەب و فــارس
و ئەفغــان و پاکســتان ،نەتوانــراوە دەقێــک بخرێتــە
ســەر زمانەکانــی تــر ،ئەمــە کێشــەی هــەرە
گــەورەی هۆشــیاری سۆســیۆلۆژی کوردییــە،
چونکــە بــڕوای بــەو کولتــوور و شوناســە شــمولییە
نییــە کــە هەیەتــی ،بۆیــەش بە کوردی دەنووســێت،
چونکــە دەرەتانــی دیکــەی نییــە و ناتوانــێ بــە
زمانەکانــی تــر بنووســێت.
ک لــهچۆنیەتــی
هــەژاری بیرکردنــەوەی خەڵ ـ 
و چەندایەتــی بــۆ فیکــر و بــۆ بەرگریکــردن لــە
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حاڵەتــە سۆســیۆلۆژیاکەی ،بــە هەمــوو پاســاوە
نەشــیاوەکانی ،بیانوویەکــی یاســایی لەبــار نەبــووە
کــە خەڵــک ئامادەبــن ئەلتەرناتیڤێکــی تــر لــە
نــەوەی نــوێ پەیــدا بــکات ،ئەمــ ە دەرەنجامــی
ئــەو پاشــخانەیە کــە لــە ســەدەی ڕابــوردوو بــە
هەڵــە بــەکاری هێن ـا ،لەبەرچاوگرتنــی پلەبەنــدی
هاوواڵتــی و پێکەوەژیانــی درۆیینــە ،وەک ئــەوەی
لــە کوردســتان هەســتی پــێ دەکرێــت وەک
غەدرێکــە دەرهــەق بــە ئەرمەنــی و کریســتیانی
و کاکەیــی و ئێــزدی و تــاد ،بەپێچەوانــەوە
بەهێزکردنــی ئــەو گوتــارە زاڵــە ئاینییــەی ئیســام،
هــۆکاری ســەرەکی ئەوەبــوو هیــچ چەمکێکــی
فیکــری سیاســی هــەرس نەکردبــوو ،تەنیــا بــە
ڕواڵــەت وەری گرتبــوو و کاری پــێ دەکــرد،
ئەگــەر ئــەم مەهزەلەیــە لەنێــو سیاســییەکان
وابووبێــت ،ئــەوە لەنێــو ڕۆشــنبیری و نووســینی
کوردیــدا خراپتــر بــووە ،بــۆ نموونــە بوونگەرایــی
و بنیادگــەری و مارکســی و نەتەوەخــوازی و
ڕیالیزمــی شۆڕشــگێڕی ،بەتەواوەتــی لەئەدەبــی
کــوردی ڕەنگــی دابــووەوە کــە چەند بەهەڵە کاری
پــێ کــراوە ،لەکاتێکــدا تاکــە ڕێــگای دەرچــوون
لــههــەژاری فیکــری ،ئەوەبــوو کــە کۆمەڵگــەی
کوردســتانی لــە ئایینــی زاڵ ڕزگاری بێــت و بــڕوا
بــە فــرە ئایینــی و فــرە کولتــووری بهێنــێ ،کەچی
لەنێــو ئەدەبــدا دژایەتــی ئــەو ڕەوتــە ڕۆشــنبیرییە
دەکــرا کــە بەنیازبــوو کرانــەوە بکاتــە ســتراتیژی
نەتەوەیــی.
پرســیارە بنچینەییەکــە ئەوەیــە چــۆن بتوانیــن
وەاڵمێکــی تێڕوانینــی پۆزەتیــڤ لەبــارەی
قەوارەیــەک بدەینــەوە کــە هەمیشــە لــە غیابــی
سۆســیۆلۆژی بنەڕەتیدا دەژی؟ وەختێک دەبینین
نــە ســنووری جوگرافــی و نــە ســنووری سیاســی
ئاســتێکی بــۆ خــۆ ســازدانەوە نییـە ،خەڵکیــش کــە

بەشــێکی گــەورەن لەدیاریکردنــی چارەنووســی
خۆیــان ،بەبــێ ئــەوەی هیــچ هۆشــیارییەکیان
لەبــارەی خــۆ ســەلماندنەوە هەبێــت ،ئیــدی چــۆن
لــەم فەزایــە ڕزگار دەبــن کــە نــە کولتووریــان دیــارە
و نــە شوناســە گەورەکەیــان ،لەکاتێکــدا ئــەو نەتەوە
و کۆمەڵگایانــەی لــە ڕۆژهــەاڵت بــە دواکەوتنەوە
لــەم چەرخــەدا مــاون ،بەهــۆی گەمەی سیاســییەوە
شوناســی گــەورە بەقوربانــی شوناســی بچــووک
دەکــەن ،نموونــەش عەرەبــە کــە لــە دەیــان فۆرمــی
جیــاوازدا بەنیــازن سۆســیۆلۆژیای خۆیــان بەســەر
ئــەوی تــردا بســەپێنن ،هەڵبــەت کوردیــش بــۆ
الســاییکردنەوەی ئــەم کولتــوورە ،ئەوەتــا هێنــدەی
شــانازی بــە شوناســی بچووکــەوە دەکــەن کــە
خێــڵ و عەشــیرەت و بنەماڵــەی بچووکــن ،هێنــدە
شــانازی بــە کوردبوونــەوە ناکــەن ،لــە کاتێکــدا
هەمــوو مێــژوو و قوربانــی و جەنگیکیــان لەپێنــاو
پاراســتنی ئــەو شوناســە بــووە ،هــۆکاری ئەمــەش
نەبوونــی مەعریفــە و هۆشــیاری نەتەوەیــی بــووە،
یــان النــی کــەم بڵێیــن خاوەنــی بنەمایەکــی پتــەوی
سۆســیۆلۆژی نیــن ،تــا لــە سۆســیۆلۆژیای
سیاســیدا ئامــادە بــن.
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