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ﻧﮕﺎھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
ﯾﺎدداﺷﺖ
آﻧﭽﮫ در زﯾﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در طﻮل ﺳﺎل  ١٣٨۶ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ی
»اﻋﺘﻤﺎد« ﻣﯽ دادم .درھﻤﯿﻦ ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮫ ﻧﺎم»ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی
ﻓﺮھﻨﮕﯽ«ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ی»ﺷﺮق« ﻣﯽ دادم وﺳﭙﺲ ﺑﺎﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک زﯾﺮﻧﺎم » ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی
ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ی اﻋﺘﻤﺎد .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ اﺧﻼق ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
از اﯾﻦ رو از ﻧﮕﺎرش ﺑﺎزاﯾﺴﺘﺎدم.
ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺎورم اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ
اﺛﺮ ﻧﮕﺎه ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺮاق ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﮭﺎی رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدم
اﻣﺎ دراﯾﺮان ﮐﺴﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﺗﻨﮭﺎ در
ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎی اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎت ﮔﺮوھﯽ و درون ﺷﯿﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ ﺑﮫ اﻧﺪازه ی
ﮐﺎﻓﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش را ﻧﻘﺪ ﮐﺮده ام .در ﺻﻔﻮف اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ وﺿﻊ ﺑﮭﺘﺮی ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﻧﺎﻗﺺ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ؛ دودﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ازدﯾﺪﮔﺎھﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﺎﻧﮫ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﺑﯽ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺮوﯾﺞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺪﯾﺪه ام ﮐﺴﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﻨﺪازد .وﻟﮕﺮ ِد ﭘﺮﯾﺸﺎن اﻧﺪﯾﺸﯽ روزی ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ آﺧﺮ اﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻢ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ آدم راﺟﻊ ﺑﮫ آن ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ! ھﻤﯿﻦ آدم
در وﻟﮕﺮدﯾﮭﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﻣﺪد ﺿﺮب ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ واژه ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﺮﺻﮫ ی زﺑﺎن از اﻟﮕﻮی او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ! اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎﺟﮕﯿﺮ ﮐﮫ
ﻧﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﻧﺪ وﻧﮫ ﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن،ھﻤﻮاره »ﺳﮭﻢ اﻟﻨﻔﺖ« طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ وﺑﺎ ﺧﻮاری
اﯾﻦ و آن را ﺗﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ ،ﻧﮫ درک درﺳﺘﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﯾﺎ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن دارﻧﺪ و ﻧﮫ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻗﻠﻤﺮو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﻠﺪﻧﺪ ﻗﺎﭘﯿﺪن اﻧﺪﯾﺸﮫ ی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﻨﺎر اﻣﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﮑﮫ ھﺎی از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ی اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺷﻠﺨﺘﮫ ی
دھﮫ ی ﭼﮭﻠﯽ ھﻨﻮز دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ زﻧﺪ ودرﮐﻨﺎر ﺗﺎﺑﻮت ﺣﺰب ﺗﻮده و ﻣﺮﺣﻮم ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم
و ﮐﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آه و ﻧﺎﻟﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ دھﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ ﻗﺪر اﯾﻦ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان را ﺑﺪاﻧﺪ و درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎج ﺑﮫ اﯾﻨﺎن دھﺪ،ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان
از اﯾﻦ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﻓﺎرغ از »ﺧﻮدی« و »ﻏﯿﺮﺧﻮدی« در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﯾﺪادھﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ در ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ و درﺟﮭﺎن ﺟﺎری
اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎن دھﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ »ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ« راﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ ودﮐﺎﻧﯽ دوﻧﺒﺶ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻋﺮﺿﮫ در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻀﺮات درﮐﻨﺎرآن ﺳﭙﺎه ﻣﺎل اﻧﺪوزی ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ اﻓﺮاطﯿﮕﺮی و
ﺣﺬف دﯾﮕﺮی و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ را ﺳﻼح ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ و در اﻣﻮاج ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﯽ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه از درک ﺗﺤﻮﻻت و از ﻓﮭﻢ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی آﯾﻨﺪه ﺣﺘﯽ آﯾﻨﺪه ی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎزﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
در ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﮐﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ی زﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ وﺿﻊ ﻋﺮاق ﺑﺮاﺛﺮ دﺧﺎﻟﺘﮭﺎی ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه در
ﺳﻮرﯾﮫ روﺑﮫ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﮫ رھﺒﺮی ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺳﻮرﯾﮫ ﺗﻮان داﺷﺖ از ﺧﻮد ﻧﺮﻣﺶ
ﻧﺸﺎن دھﺪ واﺳﺒﺎب ﮔﺬار از ﺧﻮد را ﻓﺮاھﻢ آورد و ﻧﮫ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن طﺎﻟﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
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ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ.
اﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫ ی زﯾﺮرا ﻣﯽ آورم ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎطﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﻢ درآن ﻣﻘﻄﻊ،
ﮐﺸﻮرﻋﺮاق در ﭼﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮارداﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻣﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ
اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه از ورود ﺑﮫ ﭘﮭﻨﮫ ای ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﮫ ﺳﺮﮔﺮدﮔﯽ »ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮاھﺎن«
ﭘﺮھﯿﺰﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ .ﻋﺪم درک ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و دﺧﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﮫ ی ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ی ﺧﺎرﺟﯽ
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪ.
ﺟﮭﺖ واﺑﻌﺎد ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ درﻋﺮاق ازھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ی زﯾﺮرااﻧﺘﺸﺎردادم ﯾﮑﺴﺮه
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ »داﻋﺶ« ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را در ﻋﺮاق رﺳﻤﯿﺖ داد و
ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮد ﭼﻨﺎن ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺼﻮرش ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﻤﯽ رﻓﺖ .ھﺠﻮم ﺑﮫ
ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺮی ﺑﺪﯾﮭﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮐﺮدان
وﺗﺮﮐﻤﻨﺎن و اﯾﺰدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن راھﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻨﯿﺎن ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد و ﻣﺘﻔﺎوت
اﻧﺪﯾﺶ را ھﻢ ازدم ﺗﯿﻎ ﮔﺬراﻧﺪ ﯾﺎ آواره ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﮫ راﺳﺘﯽ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دروﻧﯽ ﺷﮭﺮت ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ آوراﮔﯽ .در
ﻋﺮاق اﯾﻦ آوارﮔﯽ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎھﯽ رخ داد و ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ وﮔﺮﻧﮫ
اﺑﻌﺎد ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ وآوارﮔﯽ درﺳﻮرﯾﮫ وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ وﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ .ﺷﮭﺮھﺎی زﯾﺒﺎی
ﺳﻮرﯾﮫ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ ازدﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ وﯾﺮاﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺣﻠﺐ ﮐﮫ روزﮔﺎری ﻣﮭﺪ ﺗﻤﺪن و روﻧﻖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ واﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد وﺗﺎ ھﻤﯿﻦ دوره ی
اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ  ،اﮐﻨﻮن ﺧﺮاﺑﮫ ﺑﺎزاری را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد
ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﮭﻢ در ﺑﺮاﺑﺮﻣﺎن ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای در ﻣﺎه اوت ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺛﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ از ﺳﻮم ﻣﺎه ﻓﺮﻧﮕﯽ اوت ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ درﺳﺎل  ٢٠١۴در
ﻋﺮاق ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ) (١ ٨ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎی ﭘﯿﺶ
از  ٢١٠۴اﻓﺰود .در ﺿﻤﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ
از ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﭘﻨﺎه آورده اﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی رو ﺑﮫ ﺳﻮی
ارﺑﯿﻞ و دھﻮک داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ دھﻮک از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭼﮭﺎرﺻﺪھﺰارﻧﻔﺮ ﮔﺰارش
ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در اﺳﺎس در ﻗﻠﻤﺮو اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از
ﻧﯿﻨﻮا و اﻧﺒﺎر ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن ﺑﮫ ﺳﻮی اﻗﻠﯿﻤﮭﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ
ﺟﮭﺘﺸﺎن ﻣﺘﻮﺟﮫ ﮐﺮﺑﻼ،ﻧﺠﻒ،ﻗﺎدﺳﯿﮫ ،ﺑﻐﺪاد و ﺑﺼﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﻦ
ﺷﮭﺮھﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﺷﺪﮔﺎن ﻗﺮار
دھﻨﺪ ١.ﻧﺒﺮدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﻧﺒﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ھﺸﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ھﺰارﻧﻔﺮ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه و ﭘﻨﺎھﻨﺪه ی ﺳﻮرﯾﮫ ای را ﺑﮫ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ آﻧﮕﺎه
اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺟﻌﮫ ای را ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺪت رخ داده اﺳﺖ ،درک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺧﻮر
ﺗﻮﺟﮫ آن ﮐﮫ ﯾﻮرش داﻋﺶ ﺑﮫ ﮐﺮدان ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﮐﺮدان ﮐﮫ
ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ھﺰارﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ .ھﻨﻮز ﺷﻤﺎر ﻗﻄﻌﯽ
ﮔﺮﯾﺨﺘﮕﺎن از ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ را دردﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ رﻗﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
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ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﮫ ،درﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﺟﻤﮭﻮری آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﺗﺤﻮﻻت ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻋﺮاق،ﮐﻨﯿﺎ و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارﺷﮭﺎی ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎھﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل ٢٠١٣
ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن و ﺟﺎﺑﺠﺎﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻮاه در درون ﮐﺸﻮرﺷﺎن،
ﺧﻮاه ﺧﺎرج از وطﻨﺸﺎن .اﯾﻦ رﻗﻢ درﮔﯿﺮﯾﮭﺎی اﺧﯿﺮﻋﺮاق را ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﯾﻮرش »داﻋﺶ«
ﭘﺪﯾﺪارﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ درﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﺟﺎﺟﺒﺠﺎﺷﺪﮔﺎن
ﮐﻮدک اﻧﺪ.
ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﮫ ی ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻤﺎر ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن
از ﺳﺎل  ٢٠١٢ﺑﮫ  ٢٠١٣اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .ﺟﻨﮓ
ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ دوﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﯿﻢ ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪه و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن وﻧﯿﻢ ﻧﻔﺮ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دروﻧﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن از ﺳﮫ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﻮرﯾﮫ و ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺳﮫ ﮐﺸﻮر
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﯿﺶ از ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن
ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داده اﻧﺪ ﮐﮫ
ﺑﺮاﺛﺮ اﺟﺒﺎر ﺗﻦ ﺑﮫ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دروﻧﯽ داده ﺑﻮده اﻧﺪ .رﻗﻢ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ و
ﺳﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه را درﻣﯿﺎن طﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﭘﻨﺎھﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎی در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺴﯿﺎری اﺷﺎره دارد .ازآن
ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﮫ ﮐﺸﻮری ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻮن ﻟﺒﻨﺎن ﺑﮫ طﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن را
ﭘﺬﯾﺮاﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ  ١٧٨ﻧﻔﺮ درھﺮھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد .ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺮﭼﮫ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﮔﺸﺎده ﻧﻈﺮی دارد و از ﻧﻈﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮد را
ﻣﺘﻌﮭﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻏﺮﺑﯿﺎن اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﻧﺪک ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﭼﻮن
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرﯾﻢ ﮐﮫ ﺣﺼﺎر ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ و اردوﮔﺎه ھﺎی ﻣﺮگ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ
ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد آن ھﻢ درﺧﺎرج از ﺧﺎک ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﺪد رﺷﻮه و ﻓﺴﺎد .ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۴۶در ﺻﺪ از ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ وﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ درﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﮫ ی آﻧﮭﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ھﺰار دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .آن وﻗﺖ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﮭﻤﯿﺪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﭼﮫ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﺮج ﻣﯽ دھﺪ.
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭼﻨﺪوﺟﮭﯽ .اﯾﻦ ﻗﻠﻢ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ دو ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازد .اﺑﻌﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد اﺑﺰار
ﻓﮑﺮی دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ و در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮده ام ﻧﺸﺎن
دھﻢ ﮐﮫ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ وﺗﻤﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در زﯾﺮ ﺑﮫ ﻧﮑﺘﮫ
ھﺎﯾﯽ در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای اﮐﻨﻮن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎر ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮرﯾﮫ )ﺑﮫ ﻟﺒﻨﺎن/اردن/ﻋﺮاق/ﺗﺮﮐﯿﮫ( و ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮاق ﮐﮫ در
ھﻤﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ .دردوره ی ﺟﻨﮓ ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻨﺸﺎن ﺑﮫ اﯾﺮان ﻣﯽ
آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﮫ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازم ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻨﻄﻘﮫ ای آﺷﻨﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﭽﮫ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ،ﭼﮫ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و ﭼﮫ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺳﺮرﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﮫ در ﺣﻮزه ھﺎی آﺷﻨﺎ وﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .از اﯾﻦ
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روﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه و ﺣﺮﮐﺘﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎﯾﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارﻧﺪ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺛﺎر ﯾﮑﮫ و ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﺮان ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ اﯾﺮان
ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ
اﺷﺎراﺗﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ داﺷﺘﮫ ام .ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ  /اﻣﻨﯿﺘﯽ /ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی آن
ﮐﮫ ﭘﻨﺪ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ارج ﺑﻨﮭﻨﺪ ،ﭘﺎدوھﺎی ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮد را
ﺑﮫ ﺗﮭﻤﺖ زدن و دروﻏﭙﺮاﮐﻨﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯽ راﻧﺪﻧﺪ و ﻣﯽ راﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ وﺟﮫ
از ﻗﻀﯿﮫ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ.
ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎی دروﻧﯽ را وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان درﺳﺖ درک ﮐﺮد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﯿﮭﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ و ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻤﺪﻧﯽ درﻧﻈﺮآورﯾﻢ و
ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﻢ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻮردی و ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ و درک
ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻋﻤﻠﮕﺮا ﮔﺮﭼﮫ ﮔﺎه ﮐﺎرآﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ وﺟﺎھﺖ دراز ﻣﺪت
و ﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ.
از ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھﻮاﺧﻮاھﺎن اﺳﺘﻘﺮار »ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ« آﺷﮑﺎرا وارد ﻧﺒﺮد ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺧﺼﻠﺖ واﮐﻨﺸﯽ »اﻟﻘﺎﻋﺪه « را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ
ﮔﺬارد و ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻓﮑﺮی -ﮐﻨﺸﯽ و ﺣﺘﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﻼح ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد» .داﻋﺶ« از
درون اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ از ھﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ آن ﺗﻔﺎوت دارد .دو ﺟﺮﯾﺎن اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
و اﻟﻘﺎﻋﺪه و ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﺧﺮد و ﮐﻼن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺪاﯾﯽ »داﻋﺶ« ﻣﺪد رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ
و زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزش ﺑﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮزاد واﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮﺟﺪﯾﺪاﻟﻮﻻده راﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ وﺑﺎ ھﻤﮫ ی
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﯾﮑﺴﺎن داﻧﺴﺖ و ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺖ .داﻋﺶ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ذﮐﺮ ﻧﺎم اﺳﻼم اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺳﻠﻔﯽ و
اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ داﻋﺶ ﺑﺎ ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮی ﺑﮫ ﺧﻼﻓﺖ
اﺳﻼﻣﯽ دوران آﻏﺎزﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ دوزد اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ از ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺻﺮاﺣﺖ داﻋﺶ ﺧﻮدﺑﺨﻮد در ﻣﻌﺮض اﺑﮭﺎم
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .داﻋﺶ از ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﺷﯿﻌﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﻣﮕﺮ ﺧﻠﯿﻔﮫ در
ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻔﯽ اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﻤﺘﺮی دارد؟
آﻧﭽﮫ »داﻋﺶ« ﻧﺎم داﺷﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﻓﻘﻂ »ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
داﻋﺶ ﻣﺨﻔﻒ »ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ درﻋﺮاق و ﺷﺎم « ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﺎم ﺗﺎزه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ زﯾﺎده ﺧﻮاھﯽ
واﺷﺘﮭﺎی ﺳﯿﺮی ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ دردرون داﻋﺶ ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﺑﮫ ﮐﻤﺎل ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﺗﻘﺮب ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ .ﻋﺼﺮ ﺧﻼﻓﺖ را ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﺳﺎﺧﺖ .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ ﺗﺮﮐﯿﮫ ی اردوﻏﺎن ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺣﺎﻣﯽ ﺟﺪی داﻋﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﯾﮑﺼﺪوھﺸﺘﺎد درﺟﮫ ﺑﭽﺮﺧﺪ و ھﻤﭽﻮن ﻋﻀﻮی از ﻧﺎﺗﻮﻋﻠﯿﮫ ﻧﻮزاد ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ وارد
ﻋﺮﺻﮫ ی ﻧﺒﺮد ﺷﻮد .ﺗﺮﮐﯿﮫ ی اردوﻏﺎن ﺑﺴﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻤﭽﻨﺎن درﮔﯿﺮ ﺑﺤﺮان دو ھﻮﯾﺘﯽ
ﺖ ﺧﻼﻓﺖ .ﮐﻤﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد را از راه ﮔﺴﺘﺮش
اﺳﺖ  :ﺗﺠﺪد و ﺳﻨ ِ
ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺮﮐﯿﮫ ای ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺳﺎﻣﺎن دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺮاﺳﺮ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﮫ ی اردوﻏﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ھﻤﯿﻦ آرﻣﺎن را ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد وﺑﮫ
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﻨﺪ و ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺧﺎﺻﮫ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را
ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﭙﯿﻮﻧﺪاﻧﺪ .دﺧﺎﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ در ﺳﻮرﯾﮫ ﮐﮫ در آﻏﺎز ﻣﻮﺟﮫ و ﻣﺴﺘﺪل ﻧﻤﯽ ﻧﻤﻮد ،اﮐﻨﻮن
ﭼﮭﺮه ﮔﺸﻮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺎت دروﻧﯽ اش را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد.
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»داﻋﺶ« را ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد؟ ﯾﻌﻨﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺑﺎﭼﮫ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﮫ
ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ .در آﻏﺎز ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان »داﻋﺶ« ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﻧﺎم
ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ »دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮاق و ﺷﺎم«.ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه ی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺗﺮوﯾﺞ دادﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ »دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ« .ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺳﺨﻦ از» ﺧﻼﻓﺖ
اﺳﻼﻣﯽ « ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﻣﺪ .ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮭﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﮐﺸﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺖ.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﺮب ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﮫ ﮐﻨﻨﺪ .آﺳﺎن ﺗﺮ ازھﻤﮫ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﮔﺮوه
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ ﺧﺎﺻﮫ ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﺷﻤﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮب
)اروﭘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺣﺘﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﮫ( ﺑﮫ ﺻﻔﻮف داﻋﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﺮداﻧﻨﺪه ی
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﺸﻮه ای ﮐﺮﯾﮫ اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ ﮔﺮوه را »دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ « ﺧﻄﺎب
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺗﺼﻮرش ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺑﮫ
اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ وﻓﺎق ھﻤﮕﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮدﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره ھﺎ ی ﻋﻘﺐ
اﻓﺘﺎده ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ھﻤﭙﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎدر ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ی
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﺎر را آﺳﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻋﺮﺑﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه را داﻋﺶ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻧﮫ ﯾﮏ دوﻟﺖ و ﻣﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوه را داﻋﺶ آدﻣﮑﺶ)ﮔﻠﻮﭘﺎره
ﮐﻦ!( ﻧﺎم ﻣﯽ ﻧﮭﻢ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺖ ﺧﻼف ادﻋﺎی ﺑﯽ طﺮﻓﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪه ی ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ی
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد ژﺳﺘﯽ ﮐﺎذب و ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﻋﯿﻨﯽ از ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد
و داﻋﺶ را دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺎﻣﺪ! ھﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﺣﻀﺮت و دوﺳﺘﺎﻧﺶ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺎم ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﮫ ﺧﻠﯿﺞ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
ﺑﮫ واﻗﻊ در آﻏﺎز ﺧﻮد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را داﻋﺶ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺨﻔﻒ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺑﯽ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮد :اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺸﺎم .اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺧﺘﺼﺎری ﺑﮫ ﻻﺗﻦ ﺑﮫ دو
ﺷﯿﻮه ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ ISIS :و  ISIL؛ اوﻟﯽ ﻣﺨﻔﻒ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﻮد و دوﻣﯽ ﻣﺨﻔﻒ ﺷﺎم ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﺮات
ﺷﺮق ﺷﻨﺎس ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺎم را ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ  . Levantﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺲ از ﮔﻠﻮ
ﺑﺮﯾﺪﻧﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ﺑﺎ داﻋﺶ ﺑﮫ اﺟﺮا درآﯾﺪ ھﻤﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺗﺨﻔﯿﻒ
دھﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮭﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای ﻣﻨﻔﯽ از اﯾﻦ ﺣﻀﺮات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺸﺎن ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﺬھﺐ ﺳﻠﻔﯽ  -وھﺎﺑﯽ ﻧﻔﻮذ ﮔﺴﺘﺮی ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽ ﮐﺮد،ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻋﺸﻘﯽ دﯾﺮﯾﻦ ﮐﮫ رؤﯾﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻼﻓﺖ را در ﺳﺮ ﻣﯽ
ﭘﺮوراﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ای ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﮭﻢ اﻧﺪ
ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺴﻂ داد .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ آﯾﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ
اﻋﻀﺎی ﻧﺎﺗﻮ و ﺷﻤﺎری در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ وﺳﻨﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﮫ رھﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
دﯾﻨﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﺳﯿﻢ راھﺒﺮدی ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﺮای اﯾﺮان و وراﺗﺮ از آن ﺑﺮای ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪن
اﯾﺮاﻧﯽ روآورد؟ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﺪد ﻧﮕﺮش ﺗﻤﺪﻧﯽ.
ھﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﮫ داﻋﺶ روﯾﮑﺮدی ﺗﺎزه ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن داده اﺳﺖ،ﺑﺎزﯾﮕﺮان دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺧﻮد را ﺷﮑﻞ دھﻨﺪ ﺗﺎ
ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﯿﻌﮫ در ﭘﮭﻨﮫ ی ﺗﻤﺪن
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ ازﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎدﺑﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﮫ ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ
ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر .اﺷﺘﺒﺎه ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻤﺪﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﯿﻢ واز درک ﺗﻨﻮع ﺑﺎزﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری
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در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺲ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﺷﺘﺎﺑﺰده و ﺗﮏ ﻣﺤﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد.
داﻋﺶ ﻧﺨﺴﺖ از ﺟﻨﮕﮭﺎی دروﻧﯽ ﺳﻮرﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻏﺮب و ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر
ﻋﺮﺑﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﻗﻄﺮو ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی راه اﻓﺘﺎد ،ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﮑﺎر
ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺳﻮرﯾﮫ  ،ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ رژﯾﻢ را ﺷﮑﺴﺖ دھﺪ و ﮔﺴﺘﺮه ای از زﻣﯿﻦ
را ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورد ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮاﻟﺰور.
اﮔﺮﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪن ﺑﻼﻓﺼﻞ »داﻋﺶ« را رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﻨﮕﮭﺎی داﺧﻠﯽ
در ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .اﻟﺒﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد .ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ روﯾﺪادھﺎی ﻣﮭﻢ
دﯾﮕﺮی ﭼﻮن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ۵٧و ﺑﺮآﻣﺪن طﺎﻟﺒﺎن و ﺳﭙﺲ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی اﻟﻘﺎﻋﺪه از درون
طﺎﻟﺒﺎن و ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﮐﺎﺷﻐﺮ ھﻤﮫ در ﺟﺎی ﺧﻮد اھﻤﯿﺖ
دارﻧﺪ .در ﺳﻮرﯾﮫ اﻣﺎ داﻋﺶ دو ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺧﻮد را ﺑﺮ دوش
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﯾﮑﯽ ﺟﺒﮭﺔ اﻟﻨﺼﺮة اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺮاﺳﺎن .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ھﻤﮫ
ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮاه در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ و ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺳﻔﺮﮐﺮده اﺳﺖ؛در دوران ﺑﺸﺎر اﺳﺪ .از
زﻣﺎن ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﺪد ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻋﺮﺑﯽ و رﮔﮫ ھﺎﯾﯽ ازﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺎﺻﺮی ﭼﮭﺮه ﻣﯽ آراﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ وﯾﮋه در دوران
ﭘﺲ از ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ رﮔﮫ ھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮدن ﺧﻮد
ﺳﺮﭘﻮش ﺑﮕﺬارد .اﺳﺪﯾﺎن و ﮔﺮوه ﺣﺎﮐﻢ در ﺳﻮرﯾﮫ از ﻋﻠﻮﯾﺎن اﻧﺪ ﮔﺮﭼﮫ در را ﺑﮫ روی
دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﻨﯽ ﻧﺒﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ .واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﮫ ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﺮض اﻧﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ ﻣﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ و آﯾﯿﻨﮭﺎﯾﯽ ﺧﺎص .درﻧﺘﯿﺠﮫ درﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ وﯾﮋه ای روﺑﮫ
روﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﮫ ﮔﻮﻧﮫ ی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ از آن را در ﻋﺮاق ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ .در ﯾﮑﯽ اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ در
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻮد)ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﻮرﯾﮫ( و در دﯾﮕﺮی اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ) ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﺮاق( .اﻣﺎ ھﺮدو
رژﯾﻢ در ﺳﻮرﯾﮫ و در ﻋﺼﺮ ﺻﺪام در ﻋﺮاق در اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و درﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ آن ﮐﮫ اﯾﻦ
دو رژﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﺎھﻢ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﯽ ورزﯾﺪﻧﺪ .ھﺮدو درﺿﻤﻦ از ﺷﻌﺎر ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺮﺑﯽ
ذره ای ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺟﯿﮫ و در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻋﻤﻞ.
وﻗﺘﯽ ﺻﺪام ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺸﺖ .در ﻋﺮاق
ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﮐﺮدان ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪﻧﺪ و در ﺳﻮرﯾﮫ ﺗﺼﻮر ﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﻮﯾﺎن ﺑﯽ رﻗﯿﺐ و
ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﺷﺪه اﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺧﻄﺎ در ﺳﻮرﯾﮫ و ھﻤﭙﺎی آن در اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ
ﻧﻈﺎم ﺳﻮرﯾﮫ ﻧﮭﺮاﺳﯿﺪه دﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺑﺰﻧﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰھﺎ را ﻧﮑﻨﺪ و ﺣﺪوﺣﺪود
ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ .در آن ﻣﻮﻗﻊ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ ﻣﯽ دﯾﺪم ﺑﮫ راﺳﺘﯽ اﻗﻠﯿﺘﮭﺎی دﯾﻨﯽ
ﺧﺎﺻﮫ اﻧﻮاع اﻗﻠﯿﺘﮭﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ از آزادی ﻋﻤﻞ و ﺣﺘﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ
آن ﮐﮫ وارد ﺣﻮزه ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ و رژﯾﻢ اﺳﺪ دوم را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﮑﺸﻨﺪ.
در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ و ﺑﯽ ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻊ و
رادﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم و از داﻧﺸﺸﺎن ﺑﮭﺮه ﺑﺒﺮم .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ از ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺧﺸﻨﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺲ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﮐﺴﯽ را ﺟﺮأت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺒﻮد .اﺳﺪ ﺟﻮان
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺟﺎی ﭘﺪر ﻧﺸﺴﺖ ﻓﺮاوان اﻣﯿﺪ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﺨﺶ ﮐﺮد .ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ اﻣﺎ اﯾﻦ
اﻣﯿﺪھﺎ ﺑﮫ ﯾﺄس اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ ﺳﺎده:ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮده .ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻮرژوازی اداری ﺷﮑﻞ
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ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﻮاه ﺑﻮد وﺳﮑﻮﻻر و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎو ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی دﯾﻨﯽ
ﺷﮑﯿﺐ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ داد .از ھﺮﺑﺎﺑﺖ ﻋﺮﻓﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﻣﺮوزﯾﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺳﮑﻮﻻر را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .وﺟﮭﮫ ی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اش را ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ
ﻟﺒﻨﺎن و دﺳﺖ دردﺳﺖ اﯾﺮان ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺨﺖ ،ﺑﻞ ﺑﺎ ﺣﺰب ﷲ ﮐﮫ
وﺟﮭﮫ ی دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻋﻠﻮﯾﺎن ﺳﻮرﯾﮫ داﺷﺖ ھﻤﺎھﻨﮕﯿﮭﺎی ﻓﺮاوان ﺑﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻋﻠﻮﯾﺎن ﺳﻮرﯾﮫ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﮭﺮه ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن رژﯾﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﮫ ھﻤﺂواﯾﯿﮭﺎی اﺳﺪ ﺑﺎ
ﺣﺰب ﷲ و ﺑﺎﻟﺒﻨﺎن ﺑﮫ طﻮرﮐﻠﯽ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰدارد ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ھﻤﺪﻟﯿﮭﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﺰب
ﷲ و ﺑﺎ اﺳﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﯾﻦ
ﺻﺤﻨﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻒ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ اﻋﺘﺮاف ﻧﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ درﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻧﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .در
زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﻧﯿﺰ اﯾﺮان ﺑﮫ ﯾﺎری ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽ ﺷﺘﺎﻓﺖ.
ﮐﻮﺗﺎه آن ﮐﮫ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺻﺪام ﺳﻘﻮط ﮐﺮد آن ﺑﺨﺶ از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﮐﮫ از راه ﺳﻮرﯾﮫ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ در آراﻣﺶ ﺳﺮﻣﯽ ﮐﺮد .ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﻋﺮاق ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﮐﺮدان ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ .از اﯾﻦ رو اﺗﺎﻗﮭﺎی ﻓﮑﺮ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ی دﯾﮕﺮی ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﮫ ھﻢ ﺑﮫ ﺳﻮد اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎدی در ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮب ﺑﮫ ﺛﻤﺮ
ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .ﺑﮭﺎرﻋﺮب وﺳﻘﻮط ﻗﺬاﻓﯽ آﻧﭽﮫ را ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ﺑﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺷﻤﺎری ازﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ درآورد
و درﮐﺸﻮری ﭼﻮن ﻟﯿﺒﯽ ﺑﮫ ﻣﺪد ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻏﺮب
ﮐﺸﻮری را از دﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﻤﺎری از ﻣﺴﺘﺒﺪان اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺑﮭﺎر ﻋﺮب در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﺎزدھﯽ ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .در ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻀﺎ را ﻧﺮﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ
اﻣﺎ در ﻣﺼﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﻧﺎآراﻣﯽ و ﺗﻨﺶ دوری ﺑﺠﻮﯾﺪ .اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﯾﮏ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ﮔﺮﭼﮫ ﺗﻌﮭﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دور اول ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻌﮭﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﮑﻮﻻراﻧﺪﯾﺶ ﯾﺎ ﻋﺮﻓﯽ ﻣﺴﻠﮏ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺮارداد وﻗﺘﯽ ﮐﮫ »ﻣﺮﺳﯽ « را ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﮐﺮد .ﺑﺎ ھﻤﮫ ی
اﯾﻦ اﺣﻮال اردوی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺑﺮﮐﻨﺎرﺷﺪه ﺑﮫ رھﺒﺮی ﺷﻔﯿﻖ آرای در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ
ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .اﺧﻮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت دﯾﮕﺮﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ھﻤﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را
ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ .دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺒﺎرک ﺑﺮﺧﻼف دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه از ﺧﻮد ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻧﺸﺎن داد .ارﺗﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﺳﻨﺖ ﻋﺮﻓﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﺪ ﺑﮫ روال دﯾﻨﯽ .روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻼف روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻓﺪای ﻧﻮرﺳﯿﺪﮔﺎن دﯾﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺳﭙﺲ ﺗﻮﺑﺮه ی ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ دوش
ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ وﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻦ ﺑﮫ ﺳﺎزش دھﻨﺪ واﺻﻼح طﻠﺒﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ راﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎرﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﮭﺎر ﻋﺮب ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﮭﺎر
ﻋﺮب ﭘﺪﯾﺪه ای واﺣﺪ ﻧﺒﻮد .درھﺮﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ درآﻣﺪ .در ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮭﺎر ﻋﺮب ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
از روﻧﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد .در ﺳﻮرﯾﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻗﯿﻤﺖ اﺟﻨﺎس و ﮐﺎﻻھﺎی ﻋﺮﺿﮫ ﺷﺪه ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد .ﻧﺎن
و ﻣﯿﻮه و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻢ ارج
ﻧﮭﺎد .در آﻏﺎز ﮐﮫ ﺑﮭﺎر ﻋﺮب رواج ﮔﺮﻓﺖ در ﺳﻮرﯾﮫ ھﯿﭻ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد.
اﯾﻦ وﺿﻊ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﺎﺻﮫ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺘﮭﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در
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ﺑُﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ اﻣﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ در ﺣﺪی ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻠﺮزاﻧﺪ .ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﺘﺮ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺛﻤﺮرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺪﯾﺪه ی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از
زﻣﺎن ﯾﻮرش اﺗﺤﺎدﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﺮﮐﻨﺪه ای در ﻣﻨﻄﻘﮫ ی
ﺧﺎورﻣﯿﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ در اﻧﺘﮭﺎز ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
اﻧﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ﻓﺮارﺳﯿﺪ .ﺗﻮﻧﺲ و
ﻣﺼﺮ اﺟﺎزه ی ﺳﺮاﻓﺮازی ﺑﺪﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ﻧﺪادﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد .اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ اﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺻﺪھﺎ ھﺰارﺗﻦ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ و
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﻣﻌﺮض وﯾﺮاﻧﯽ و آﺷﻮب و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﻗﺪرت رژﯾﻢ اﺳﺪ از
ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺎن
ﻋﻨﺎن ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارم ﮐﮫ ﮐﺸﺘﺎر ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺣﺘﯽ
ﻣﺮدم ﻋﺎدی اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺠﺮﺑﮫ ی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﻮﻋﯽ
ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ در رده ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﮫ وﺟﻮدآورده اﺳﺖ و
اﺻﻮﻻً ھﻤﮫ را ﺑﮫ ﻓﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻗﺪرت را دودﺳﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯽ ،در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی
آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در ﺳﯿﻨﯽ ﺑﮕﺬاری وآن راھﻢ دودﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﻨﯽ .روال اﻧﺘﻘﺎل
ﻗﺪرت در ھﻨﻮز در ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرھﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﮑﻞ
ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در ﺟﮭﺎن ﻋﺮب اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﻮدﺗﺎی ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪ ،ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن
ﻣﺼﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﮫ ﺟﻮﺧﮫ ی اﻋﺪام ﻧﺴﭙﺮدﻧﺪ،ﺑﻞ از ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻗﺖ در ﺟﮭﺖ ﮔﺮدش اﻣﻮر و ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﻮر از داﻧﺶ آﻧﺎن و ﺗﺪاوم
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻮدﺟﺴﺘﻨﺪ .و اﯾﻦ درﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ در
اﯾﺮان ﺑﮫ وﻗﻮع ﻧﭙﯿﻮﺳﺖ .ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎن در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ،رده ھﺎی ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ رژﯾﻢ
ﭘﯿﺸﯿﻦ را اﺑﺰار ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری را ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ و
زﯾﺴﺘﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮدﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ﺳﺨﺖ ﻋﺒﺮت اﻧﮕﯿﺰ و در ھﻤﺎن ﺣﺎل آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ .ھﻢ از ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻈﺮی
و ھﻢ از ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﯽ .ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد اﺻﺮار ﺑﻮرزد؟
ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺑﮭﺎﯾﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزﻧﺪ؟ از اﯾﻦ دوﭘﺮﺳﺶ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﮫ اﮔﺮ ھﯿﭻ
ﻗﺎﻋﺪه و ﻣﻌﯿﺎری در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﺻﻞ ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ
ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ اﻟﺒﺘﮫ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﻗﺪرت
ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮرﯾﮫ اﮐﻨﻮن در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎرآﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﮫ را در ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺮھﻢ زده اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ازدرون ﻣﻨﺎزﻋﮫ ی
ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻣﺴﻠﺢ،ﻧﯿﺮوﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺪﻋﻠﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ دارد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ﻧﯿﺰ ارج ﻧﻤﯽ
ﻧﮭﺪ .ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ »وراﮐﺸﻮری« و ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﺴﺘﺮه ای
وﺳﯿﻌﺘﺮ از ﺳﻮرﯾﮫ را طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .داﻋﺶ ﺧﺼﻠﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺮﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .در اﻧﺘﻈﺎر ظﮭﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن
ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم را در ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺎن ﺑﺮﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و ظﻠﻢ و ﮐﻔﺮ
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را ﯾﮑﺠﺎ رﯾﺸﮫ ﮐﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ
ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻣﮑﺎن و ﻧﮫ در ظﺮف زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺪ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺼﻠﺘﯽ
اﺑﺪی دارد.
ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ »داﻋﺶ« را ﭘﺪﯾﺪه ای ﺧﺎص ﺑﺮﺷﻤﺮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ داﻋﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮﻧﺎم
و ادﻋﺎی آﻏﺎزﯾﻨﺶ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮرﯾﮫ و ﺣﻮزه ای از ﻋﺮاق دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد
اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻧﮭﻔﺘﮫ اش را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺎﻣﺶ را از »داﻋﺶ« ﺗﻐﯿﯿﺮداد
و ﺑﮫ »دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آﯾﺖ ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﯾﮏ
ﮐﻠﻤﮫ ﮐﻢ و ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ ﺑﯿﺶ در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺪوده ای ﮐﮫ ﮐﺸﻮ-
ﻣﻠﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ اﺟﺮادرﻣﯽ آﻣﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﮔﺴﺘﺮده دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺴﻨﺪه ھﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯽ
ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎزه از »دوﻟﺖ« ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر در اﺛﺮ ﻣﺎوردی
ﯾﻌﻨﯽ در اﺣﮑﺎم ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﮫ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﮫ در ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اداری
ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺪ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮدارد .ھﻢ ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎزوی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻗﺪرت اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﮫ ی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎم و
رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ھﻤﮫ ی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا آﺷﮑﺎرﺳﺎزد و ﺑﮫ ﻣﺪد اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف ھﻤﮫ را ﺑﮫ
ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺣﮑﺎﻣﺶ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﮔﻮش ﻓﺮاﻧﻤﯽ دھﻨﺪ و دل ﻧﻤﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﮐﻔﺎر ﻧﯿﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ .ﺟﺰﯾﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺟﺎن .اﯾﻦ دوﻟﺖ را ﻣﯽ
ﺗﻮان دوﻟﺘﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﮫ ھﺪﻓﺶ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﻤﺪﻧﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ ﺟﺮﯾﺎن دارد اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺧﺼﻠﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ
اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ و ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ دارد در ﻣﯿﺎن ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و
ﻋﺼﺮزرﯾﻦ اﺳﻼم آﻏﺎزﯾﻦ را ﮐﮫ در دوران ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ھﻤﭽﻮن راه
رﺳﺘﮕﺎری در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﮐﻔﺮآﻟﻮد ﺑﺎز ﺑﺴﺎزد و ﻧﻮﯾﺪ ﺑﮭﺸﺖ ﺳﺮدھﺪ و ﮔﻨﺎھﮑﺎران را ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﺎن ﺗﻨﺒﯿﮫ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻓﮑﺮی ﭘﻠﯿﺪ ﻧﯿﺎوﯾﺰد.
داﻋﺶ ھﻤﮫ ی ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻨﻄﻘﮫ را درھﻢ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﮫ و ﺑﺮھﻢ زده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﯾﮏ
ﺟﻨﺒﺶ ﻗﻮﻣﯽ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﮫ از ھﻤﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎی وراﻣﺮزی در ﮐﺸﻮرھﺎی
ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺸﯽ دوﻟﺖ ﺳﺎز ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ
ﮐﮫ ھﻤﮫ ی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪﯾﮭﺎ را ﺑﮫ ھﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪاﻧﺪ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﻧﻮ را ﻧﻮﯾﺪدھﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺎﭘﯿﺮوی از اﻟﮕﻮی داﻋﺶ ﺑﺮ وﺟﮭﮫ ی دوﻟﺖ ﺳﺎز ﺧﻮد اﺻﺮار ﺧﻮاھﺪ ورزﯾﺪ .اﮔﺮ
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻈﺮی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪھﯿﻢ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎ را از ﻧﻮﻧﺴﻨﺠﯿﻢ دو زﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ
ﻧﺸﯿﻨﺪ .ﯾﮑﯽ اﻧﺤﺮاف ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻗﻮﻣﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﮐﻨﺶ ﺧﺸﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ
اﻧﺤﺮاف ،و دودﯾﮕﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻣﺮزھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ از ھﻢ ﮔﺴﺴﺘﻦ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﮭﺎی
ﻣﺴﺘﻘﺮ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ دراز ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ روی
آراﻣﺶ ﻧﺨﻮاھﺪ دﯾﺪ و ھﺰاران ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎﺧﺖ و آﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮو
ﻧﺨﻮاھﺪ ﻧﺸﺴﺖ.
ﺗﻨﮭﺎ راه ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ در ﭘﺮﺗﻮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ اﺷﺎراﺗﯽ داﺷﺘﮫ ام و ﺗﻔﺼﯿﻞ آن را ﺑﺎز ﺧﻮاھﻢ ﻧﻮﺷﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت .اﻗﻮام ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﯾﺪ اطﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ھﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی
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ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھﻮﯾﺖ و ﺷﯿﻮه ی زﯾﺴﺖ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮھﻨﮓ
و زﺑﺎن ﺧﻮد را ﭘﺎس ﺑﺪارﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ی ﺗﻨﮭﺎ در ﭘﺮﺗﻮ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎی دوراﻧﺪﯾﺸﺎﻧﮫ ی
ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ﺟﺎی ﺧﻮد آن را ﺷﺮح ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدم ﺑﮫ آﺛﺎر ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎ ﺑﺮ اﺣﻮال ﮐﻨﻮﻧﯽ و آﯾﻨﺪه ی ﻣﻨﻄﻘﮫ .داﻋﺶ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ آوردم
ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺗﺎزه ای از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ داﻣﻦ زده اﺳﺖ .ﮔﺮوه ھﺎی ﺟﺎﺑﺠﺎﺷﺪه ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﮫ
ﻓﻘﻂ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﺪ،ﺑﻞ از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮔﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﻗﻮم ﯾﺎ ﻓﺮﻗﮫ
ﯾﺎ ﯾﮏ دﯾﻦ را در ﯾﮏ ﺣﻮزه درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﺳﻮرﯾﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ وﺿﻊ روﺑﮫ
روھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﺑﻤﺒﺎراﻧﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﻌﻨﯽ رژﯾﻢ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺷﺪت اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ ﮔﺎه ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺷﮭﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻢ ﺑﺎ وﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺷﮭﺮ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ و ھﻢ ﺑﺎ ﮐﻮچ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮدم
ھﻤﺎن ﺷﮭﺮ .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ و اﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎ و ﻓﺮﻗﮫ ھﺎ و ﻗﻮﻣﮭﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫ
دھﯿﻢ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﻮرﯾﮫ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰﻣﻮﺟﺒﯽ دﯾﮕﺮ
ﺷﺪ در ﺟﮭﺖ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﺗﻮده ی ﻣﺮدم از رژﯾﻢ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺪ.ﻣﺮدم
از ﺳﻮﯾﯽ از اﺳﺘﺒﺪاد رژﯾﻢ ﺑﮫ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﺸﺎن در
ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ھﻤﺰﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ رژﯾﻢ از ﻏﻠﺒﮫ
ﺑﺮدﺷﻮارﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻮرش اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺣﻀﻮر دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن در آﻏﺎز ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از وﺿﻊ آﺷﻔﺘﮫ ی
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺮﮐﻮک را ﺣﺪاﻗﻞ از آن ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ و ﮔﻮﺷﮫ ی ﭼﺸﻤﯽ ھﻢ ﺑﮫ
ﻣﻮﺻﻞ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻮع ﺣﻀﻮر داﻋﺶ ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را ﺑﺎﻻﻧﻔﺮاد ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ
ھﻮﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ،ھﻤﮫ را وادار ﺑﮫ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﺮد .داﻋﺶ
ھﻤﮫ ی ھﻮﯾﺘﮭﺎ ی ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻗﮫ ای را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻣﯽ دارد و ﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ھﻮﯾﺖ
ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ھﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی در اﺳﺎس رﯾﺸﮫ
ھﺎی ﺳﻠﻔﯽ دارد .ﻣﺎ ھﻤﮫ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﷲ ھﺴﺘﯿﻢ و ﺟﺪا از اﯾﻦ ھﻮﯾﺖ ﺑﮫ ھﻮﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎزﻧﺪارﯾﻢ .ھﻤﺎﻧﺴﺎن ﮐﮫ ﺑﺘﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎده و ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺣﯿﺎت و ﻣﻤﺎت از ھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﻮﻧﺪ .از
اﯾﻦ روﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮده را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺑﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﺳﺎده ی ﺗﺨﯿﻠﯽ
ﻧﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﻣﻄﻠﻮب .داﻋﺶ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮ ﻗﺪرت ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺰﻧﺪ
ﻧﺎﭼﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﺑﺎرﮔﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﻀﺎ ﯾﯽ وﺳﯿﻌﯽ را
ﺳﺎﻣﺎن ﺧﻮاھﺪ داد .اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
اداری ﺳﺎده ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮاز ﮔﺬﺷﺘﮫ ی
دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد ﺷﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی داﻋﺶ ﺑﮫ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ،ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﮫ ھﺎی ﮐﺮد ﮐﮫ از
ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﻧﺒﺮد ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ آﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺮ ﻣﯽ
ﺧﯿﺰﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﮫ در ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻏﯿﺮﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد .آﻧﭽﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﺎﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ھﻮاﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺠﺮﺑﮫ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﮫ ھﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد را ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی ﺳﻮق داد .ﮔﺮﯾﺰ ھﺰاران ﮐﺮد ﺳﻮرﯾﮫ ای ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ ای
دﯾﮕﺮ از ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ داﻋﺶ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
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ﻧﯿﺮوھﺎی داﻋﺶ از ھﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﮭﺰﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻮدار از ﺳﻼح و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻮ.
ﯾﺎددارم در آن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽ رﻓﺘﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی طﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰاﺗﯽ
آراﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺷﺘﻦ واﻧﺖ دو ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ) ﯾﻌﻨﯽ دو در ﯾﺎ دارای دو ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﺟﻠﻮ وﻋﻘﺐ ( ﯾﮑﯽ از آرزوھﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ .طﺎﻟﺒﺎن ﮐﮫ ﯾﻮرش آوردﻧﺪ ھﻤﮫ ﺑﮫ ﺻﺪھﺎ
واﻧﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ راﻧﻨﺪه و ﯾﮏ ھﻤﻨﺸﯿﻦ در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ؛ دوﻧﻔﺮ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﻣﺴﻠﺴﻞ دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﻼﺣﯽ ﭘُﺮ ﺗﯿﺮ ﭼﻮن ﻣﺴﻠﺴﻞ در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭘﺸﺖ
و دو ﻧﻔﺮ در ﻣﺤﻞ ﺑﺎر واﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﯿﺮﺑﺎرﻣﺪرن .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺮ واﻧﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ
اﻓﺘﺎد ﻓﻀﺎی وﺳﯿﻌﯽ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ داد و ھﺮ ﺣﻤﻠﮫ ی ﺣﺘﯽ ﻣﺴﻠﺤﯽ را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮﻣﯽ داﺷﺖ .ﺑﮫ ﻓﯿﻠﻤﮭﺎی داﻋﺶ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازم درﺳﺖ ھﻤﺎن ﺻﺤﻨﮫ ھﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ.
ھﻤﮫ ی اﯾﻦ واﻧﺘﮭﺎی دو ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ در آن زﻣﺎن ﻧﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و در اﯾﻦ زﻣﺎن ھﻢ ھﻤﮫ ی واﻧﺘﮭﺎی
داﻋﺶ ﻧﻮ و ﺑﺮاق ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻤﮫ واﻧﺖ ﻧﻮ از ﮐﺠﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺧﻮدروﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان دور از دﯾﺪ ﮔﻤﺮﮐﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ وارد ﻋﺮﺻﮫ ی
ﻧﺒﺮد ﮐﺮد .در آن وﻗﺖ اﯾﻦ واﻧﺘﮭﺎ از ﻣﺮز ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وارد ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻻن ﻧﯿﺰ
اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺧﻮدرو از راه ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﻣﯽ رﺳﺪ.اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راه درﯾﺎ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﻮزه ی ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺖ.
طﺎﻟﺒﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﻨﮓ آزﻣﻮده ی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺗﺎب ﻧﻤﯽ آوردﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺮج داد ،اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻮد آن ھﻢ در دره ی ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ.
اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻓﺎﻗﺪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺷﮑﺴﺖ دادن ﻧﯿﺮوھﺎی داﻋﺶ ﮐﺎری ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺣﺪس ﻣﯽ زﻧﻨﺪ  ،ﻧﺒﺮد ﺑﺎ داﻋﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ
رﺳﺪ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎ ی ﺟﺒﮭﮫ ی ﻋﺮاق )ﮐﺮدان ،ﺷﯿﻌﯿﺎن و اھﻞ
ﺗﺴﻨﻦ( زرﻧﮕﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ و روی دﺳﺖ ھﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه آﻏﺎزﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﮕﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﮭﺮه ی ﻣﺮدﻣﺎن ھﺮ اﻗﻠﯿﻢ  ،ﺷﮭﺮ و ﻣﻨﻄﻘﮫ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺮدان ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻮد را
ﺗﺮک ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﯾﺎ ﺳﻮرﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﻨﺎطﻘﯽ دﯾﮕﺮ درﻋﺮاق ﮐﻮﭼﯿﺪه اﻧﺪ .ازاﯾﻦ رو ﺣﺘﯽ
اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن از آﺛﺎر ﺗﺤﺮک ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭼﮭﺮه ی ﺟﻤﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه ی
ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮاق را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد .ازاﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ
ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﮫ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺲ ﺟﺪی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺸﻮر
ﻟﺒﻨﺎن ﻧﯿﺰ از ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎری اﺛﺮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .اردن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﺣﺘﯿﺎطﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺮج ﻣﯽ
داد ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮑﺴﺮه ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ را از ﺧﻮد دورﺳﺎزد .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﯿﺰان
اﯾﻦ اﺛﺮﮔﺬارﯾﮭﺎ را ﻓﻘﻂ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﭙﺮد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﮫ ﻏﺮب ﺑﮫ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭼﻨﺪ
ﭘﮭﻠﻮ را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از ﺳﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺳﺖ و اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮﭼﮫ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﺋﺘﻼف ﺑﺰرگ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ دارد اﻣﺎ ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﻏﺮب ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﻧﮕﺬارد آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ در دوران
ﺟﻮرج ﺑﻮش و ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﺮ رﺧﺪاد ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺻﻮرت روی ﺻﺤﻨﮫ ﺑﯿﺎورد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
رھﺒﺮی اﯾﻦ اﺋﺘﻼف ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻧﻘﺸﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﮐﮫ داﻋﺶ ﻣﺪﻋﯽ آن
اﺳﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺸﮫ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ در ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺳﻮم آن ﮐﮫ
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ﻧﯿﺮوھﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ داﻋﺶ را ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮدان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری
ﻣﯿﺎﻧﮫ روی ﺑﺸﺎر اﺳﺪ را .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دوﻟﺘﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﺮوﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻞ ﺑﺎ
ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ
ﺳﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺠﺰﯾﮫ ی ﻗﻠﻤﺮوھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ .ﭼﮭﺎرم آن ﮐﮫ ﻏﺮب ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاھﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ داﻋﺶ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﯾﺎ ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ھﺮﭼﮫ طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﮭﺘﺮ.
ﻏﺮب ﺑﺎ طﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﺒﺮد ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺪ ،ﺑﻞ ﺗﻮان ﻧﯿﺮوھﺎی زﻣﯿﻨﯽ
و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻗﺪرت را ھﻢ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﻨﺠﺶ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ
زﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﭘﯿﮑﺎر ﻋﻠﯿﮫ داﻋﺶ ﺗﺒﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ رزﻣﮕﺎھﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻋﺮﺻﮫ ای
آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ھﻤﮫ ی ﺑﺎزﯾﮕﺮان و ﺣﺘﯽ ﻣﺠﺎوران .ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﮐﺸﻮری
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺧﺎرج از ﮔﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .ھﺮﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده
ای ﺑﭙﺮوراﻧﺪ ﺳﺮآﺧﺮ ﺑﮭﺘﺮ ﻗﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد دﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺑﺰﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
از ﻓﺮاز آﺳﻤﺎن ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی ﺳﻮق داد ،ﺑﺲ ﻣﮭﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﮫ و
ﻣﺘﺤﺪان ھﻤﻔﺮھﻨﮕﺸﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻌﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﮫ
ﺑﺘﻮان از راه زﻣﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را رﻗﻢ زد .ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺑﯿﻢ دارﻧﺪ ﻧﯿﺮو ﭘﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺼﺪﺷﺎن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪد ﺳﺮﺑﺎزان ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺸﺎن ﺧﺎﺻﮫ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻣﺎرات و اردن در ﻟﺤﻈﮫ ی
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ھﺠﻮم زﻣﯿﻨﯽ را ﺳﺎﻣﺎن دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﻟﺒﺘﮫ ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮدم
ﻋﺮاق ﺗﺎ آن ھﻨﮕﺎم ﺑﮫ ﺧﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ و ارﺗﺸﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺮد ﻧﯿﺰ
ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ .ﺧﺼﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﻓﻘﻂ زﯾﺎده طﻠﺒﯽ اﺳﺖ و
ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ .ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ی ھﻤﮫ ی راھﺒﺮدھﺎ و ﮔﺰﯾﻨﮫ
ھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻧﺪھﻨﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ وارد ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻞ
ﺣﺘﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﮕﮭﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﮫ درون ﻣﺮزھﺎی ﺧﻮد ﺑﺸﻮﻧﺪ.
ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﮭﻠﻮان
اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٣٩٣
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از ﻣﯿﺎن ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دروﻧﯽ در ﻋﺮاق

٢

ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮﭼﯿﺪن از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﺎرﯾﺨﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﺠﺮت از ﻓﺮھﻨﮓ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و اﻗﺘﺼﺎد دﯾﮕﺮ
ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن در دوراﻧﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ،و در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ،ﺷﺎھﺪ ﺟﻠﻮه ای ﺗﺎزه از ﻣﮭﺎﺟﺮت ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ در درون
ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ و ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ رخ ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﯾﺎد آورﺷﺪم ؛ اﮐﻨﻮن
ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﮫ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﮫ ی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﻢ اﻣﺎ آن ﭼﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ را از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ
ﺳﺎزد ھﻤﺎﻧﺎ اﺑﻌﺎد و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر-
ﻣﻠﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﮕﻔﺖ آور ﺳﺎزد و
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران را در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﻞ
ﺗﺎزه و طﺮاﺣﯽ راھﺒﺮدھﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﭘﯿﺶ ﺳﻮق دھﺪ.
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺟﮫ داده ام و ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از آن
ﺑﮫ ﻣﺴﺎذل ﻣﮭﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺸﺘﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﮑﺮر ﭘﺮداﺧﺘﮫ ام .آﻧﭽﮫ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮآﻧﮭﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ رخ ﻣﯽ
دھﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر از ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﮫ ی ﻣﻔﺼﻞ ﮔﻮﺷﮫ ای را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
در ﻋﺮاق اﺧﺘﺼﺎص دارد.ا ﻟﺒﺘﮫ ﮐﻞ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﺎﻣﻊ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﮫ
دﺳﺖ دھﺪ.
در آﻏﺎز ﺑﮫ اﺣﺘﺼﺎر دوﺳﮫ ﻧﮑﺘﮫ را ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮم.ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ
اﺻﻄﻼح ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ را ﻓﻘﻂ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در درون ﯾﮏ ﮐﺸﻮر،در اﯾﻦ
ﺟﺎ ﻋﺮاق ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮم .در ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮاﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﮫ ی اﻗﺘﺼﺎدی،ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه،ﻗﺤﻄﯽ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی
واﮔﯿﺮ و...
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﺗﻮﺟﮭﯽ روزاﻓﺰون ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ
ھﺮاس از ﺟﻨﮓ)ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ( ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﻗﺪری ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﺎﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎﯾﯽ از ﻧﻮع دﯾﮕﺮﺧﺎﺻﮫ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺖ .
. ٢اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎرد درروزﻧﺎﻣﮫ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١۵آذر ١٣٨۶ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.ص .١٨ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻧﺸﺮﯾﮫ ی اطﻼﻋﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی در ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺗﻮﺟﮫ داده ﺑﻮدم.ﻧﮏ .ھﻤﺎﻧﺠﺎ:ﺷﻤﺎره  ١٢٠-١١٩ﺑﮫ ﺑﻌﺪ.
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دوم آﻧﮑﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ.در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن)ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ اﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ دردوره
ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻋﺼﺮ طﺎﻟﺒﺎن(ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺲ ﺳﺨﺘﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و
در ﻣﻘﺎطﻌﯽ ﻗﺸﺮھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داده اﻧﺪ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی آن
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﮫ ﮐﻞ ﻣﺘﻔﺎوت و
اﻟﺒﺘﮫ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﻮرد ﻋﺮاق را در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و
ﺗﻤﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻧﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮارزﺷﺪاورﯾﮭﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ؛ و ﺳﻮم آن ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ در
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﮫ ی واﺣﺪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮزھﺎ و ﺣﺘﯽ واﺣﺪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل دوران اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﺑﺮآن دارد ﮐﮫ ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮوه
ھﺎ،اﻗﻮام و ﺟﻤﺎﻋﺘﮭﺎ ﺗﻮﺟﮫ دھﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﻨﺪو
ﮔﺮوه ھﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﻨﺎه آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺠﺰﯾﮫ ی واﺣﺪھﺎی
ﺳﺎﯾﺴﯽ ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ای ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻨﮭﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ از ﺑﺪﻓﮭﻤﯿﮭﺎی راﯾﺞ و
آﺳﺎن ﭘﺴﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﭙﺮھﯿﺰم.
***
ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای درﻋﺮاق در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻗﮫ ای
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺳﺎزد .ھﺰاران ﻣﺪدرﺳﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اطﻼﻋﺎت و ﮔﺰارﺷﮭﺎﯾﯽ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻓﺮاھﻢ آورده اﻧﺪ  .اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﮭﺎ ھﻤﮫ ﺑﮫ اطﻼع ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮان ازﻻﺑﻼی روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﮔﺰارﺷﮭﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ
ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﭼﮭﺮه ی ﮐﺸﻮر ﺟﻨﮓ زده ی ﻋﺮاق را ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ
و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ آن ﮐﮫ طﺮح ﺗﺠﺰﯾﮫ ی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ دﺷﻮارﯾﮭﺎی ﺗﺎزه ای
ﻣﻮاﺟﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ در اﺳﺎس ﺳﻮدﻣﻨﺪی آن را ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ و ﺷﻤﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ طﺮاﺣﯿﮭﺎی راھﺒﺮدی،
ﻣﺤﺎﻓﻞ زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺗﺠﺰﯾﮫ ی ﻋﺮاق ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﺼﻮر آن ﮐﮫ از اﯾﻦ راه ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺮﻣﻌﻀﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﯿﺮه ﺷﺪ و ﺑﮫ آراﻣﺸﯽ ﭘﺎﯾﺪار دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﺮاﮐﺰ
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯿﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﺮاق را ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺳﻮدﻣﻨﺪی
ﺗﺠﺰﯾﮫ ی ﻋﺮاق ﭘﺎ ﻣﯽ ﻓﺸﺎرﻧﺪ.
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻋﺮاق ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﮑﯽ از واﺣﺪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ای طﻮﻻﻧﯽ ﻧﺪارد و از آﻏﺎز ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻨﺸﮭﺎی ﻗﻮﻣﯽ و
ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺳﺮاﺳﺮ ھﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻮﺗﺎه ھﻤﻮاره اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺑﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ و دﯾﮕﺮ
اﻗﻠﯿﺘﮭﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﺮده و ھﯿﭽﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻌﯿﺘﮭﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺟﻤﯿﻌﯿﺘﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺳﮫ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ی
ِ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺿﻤﻦ در ھﻤﺎن ﺣﺎل ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮزھﺎ و ﺷﮑﻠﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی در ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ
را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ھﻨﻮز ﻧﯿﺰ آن ﭼﻨﺎن ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﺳﺘﻮار و ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
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از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرﯾﻢ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﯿﺮاث ﺷﻮم اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ و روس
ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻧﺎھﻤﮕﻦ ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﺑﮫ
ﻣﻌﻀﻼت و دﺷﻮارﯾﮭﺎ و ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری آﻧﮭﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪن
اﯾﺮاﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻓﻌﻼً ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﺮاق ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دھﻢ و در ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ
را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ﺗﺎ اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻢ.
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺗﺠﺰﯾﮫ ی ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﻗﻮﻣﯽ -ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺮدان،
ﺳﻨﯿﺎن وﺷﯿﻌﯿﺎن ازھﻢ ﺟﺪا وﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻮﻧﺪ و درﻧﺘﯿﺠﮫ در آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺸﺘﺎرھﺎی
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺧﻔﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺘﮑﺜﺮ
ﻋﺮاق را ﺑﮫ ﺳﻮی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﻮق دھﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق
اﻗﻠﯿﺘﮭﺎ را از ﺳﻮی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﺟﺎ ﺑﯿﻨﺪازد .ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺗﺠﺰﯾﮫ در اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ
دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد دو واﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ِ ﮐﺮد و ﺳﻨﯽ  ،دو ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ در دﺳﺖ اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ
اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﮫ اوﻻ ً ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺠﺰﯾﮫ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻧﺎھﻤﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺬھﺒﯽ و در ﺛﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﮫ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺮاق آﻟﺖ دﺳﺖ اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ
ﯾﮑﺴﺮه ﻧﺎدرﺳﺖ و در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺪ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻮﺷﺸﻤﺎن ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎی
روزاﻓﺰون ،ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﻣﻠﯽ
ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ واﻗﻊ ﺧﻮد را
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ وطﻦ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ اﯾﻦ ادﻋﺎ را در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ در
ﻣﻮرد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮده ام  .ﺣﺎﻻ ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬرا ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﻢ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری واﺣﺪھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻘﺸﮫ ﮐﺸﯿﮭﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻧﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ.
از طﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺧﻮد را از دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ درﺳﺖ و از ﻧﻮ ﺑﯿﺎراﯾﯿﻢ و
اﻟﮕﻮی ﺗﺤﻮل ﻏﺮﺑﯽ راﻣﺒﻨﺎ و ﭘﺎﯾﮫ ﻗﺮارﻧﺪھﯿﻢ.در ﯾﮏ ﮐﻼم دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را در ﺑﺎب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻟﻨﺪن ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺠﺶ ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮده ام .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان
دوﻟﺘﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﺎب ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد آن ھﻢ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﮐﮫ اﻗﻮام ﺑﺴﯿﺎری در ﮐﻨﺎرھﻢ زﯾﺴﺘﮫ اﻧﺪ،
ﻧﺎدﻗﯿﻖ و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ھﻢ ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ دارﯾﻢ و ھﻢ دﺧﺎﻟﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری .ھﺮ
ﺗﻔﮑﺮی در زﻣﯿﻨﮫ ی دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﮫ ھﻤﭽﻮن دو ﻣﺒﻨﺎی واﻗﻌﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﺪ.ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دوﻟﺘﮭﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و اﺳﺒﺎب ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﮫ راﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ روﺳﯽ -ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ)ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن( ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮﺣﻀﻮر زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ،دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ،ﻣﺤﯿﻂ
طﺒﯿﻌﯽ،وﺣﺪت ﻧﺴﺒﯽ ﻗﻮﻣﯽ و ...ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎزه ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
درﺳﺖ ﮐﮫ در ﻋﺮاق ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ارﺟﺎع ﺑﮫ ﺳﻮﻣﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ از ﺳﻮﯾﯽ ھﻤﮫ ی ﻋﺮاق ﮐﻨﻮﻧﯽ را در ﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﺑﻌﺪی را از دﯾﺪه دور ﻣﯽ داﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ظﻠﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻮری ﻋﻠﯿﮫ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﮐﺮدان ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ھﻮﯾﺘﯽ
ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی آن اﺳﺘﺪﻻل ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ زده ﻣﯽ ﺷﺪ .
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اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺑﺰاری ﮐﮫ ﺟﻨﺎح ﺑﻌﺜﯽ  -ﺻﺪاﻣﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ از آن ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﮫ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﺑﻞ وﺳﯿﻠﮫ ای ﻣﯽ ﺷﺪ ﻋﻠﯿﮫ
ﺧﻮد و ﻋﻠﯿﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﮐﺮدان .اﺳﺘﺪﻻل ﻋﺮﻓﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻋﺮاق ﮐﮫ از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
رژﯾﻢ ﻓﺮاھﻢ آورد ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﮫ ﺳﻮد ھﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ  .در اﯾﻦ
ﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ھﻮﯾﺖ
ﭼﺎرﭼﻮب اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای ﺑﺮای رژﯾﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﺸﺮوﻋﯿ ِ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﺪ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ را
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮫ اﻗﻠﯿﺖ ﻋﺮب ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺐ و از ﻧﻈﺮ دورداﺷﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی
ﮐﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﺎن ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺐ اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﺸﺎن ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ﺷﻮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه آن ﮐﮫ ﺷﯿﻌﯿﺎن ھﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺎن را ھﻢ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد ﭼﻮن ھﻢ
در ﻋﺮاق در اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺪ و ھﻢ آن ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﮫ ی آﻧﺎن در ﻋﺮاق ﻗﺮار
دارد .در ﻋﻤﻞ اﻣﺎ ﮐﺮدان را ﻣﯽ ﮐﺸﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﻮم ﺳﺮﮐﺶ و ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﻣﯽ راﻧﺪﻧﺪ و
ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻓﺮ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ رژﯾﻢ ﺑﮫ ھﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ھﻮﯾﺖ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﺮدان را
ھﻤﭽﻮن ﻣﺮدﻣﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺮب ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن دﺷﻮارﯾﮭﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﮔﺸﺖ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ .ﮐﻮﺗﺎه آن ﮐﮫ ﻋﺮاق ھﻤﻮاره از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ھﻮﯾﺖ دﺳﺖ ﺑﮫ
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ھﻮﯾﺖ را درﺳﺖ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دھﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺤﺮان درﺳﺖ از اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﺎھﯿﺖ دوﻟﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻠﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻋﺮاق ﻓﺮﺻﺘﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاھﻢ آورده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﮭﺎی ﺧﻮن ھﺰاران ھﺰار ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺸﮫ ﮐﺸﯿﮭﺎی
ﺷﻮم ﻏﺮﺑﯿﺎن،ﺑﯽ ﺧﺮدی ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﻓﺮاطﯽ ﺳﻨﯽ و ﺧﺮدﮔﺮﯾﺰی
ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﮭﺎﯾﯽ ﮔﺰاف رﻗﻢ
ﺧﻮرده اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و ﺑﮫ اﻧﺤﻼل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.درﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ
وﺿﻌﯿﺘﯽ در ﻋﺮاق ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﮫ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎرﻋﻠﯿﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﮫ اﺳﺘﺪﻻل اﻓﺮاطﯿﻮن اﻟﻘﺎﻋﺪه ی ﺳﻨﯽ ﻣﺴﻠﮏ در ﺣﻮزه ی ﻧﻈﺮی ﻋﻠﯿﮫ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺳﺎﻣﺎن
داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ھﻤﮫ ی ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ و ﺣﺘﯽ ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺐ را
درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺮاﻗﯿﺎن ﻓﻘﯿﺮ از ﺑﯿﻢ آن ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻗﻮﻣﯽ از ﺳﻮی ھﻮاﺧﻮاھﺎن
اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ازﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻨﮭﺮﯾﻦ از روﺳﺘﺎھﺎی دﯾﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺑﮫ ﯾﮑﯽ
از اردوﮔﺎه ھﺎی ﺣﺎﺷﯿﮫ ی ﺷﮭﺮ ﺑﻐﺪاد ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻼل ﺳﺮخ ﻋﺮاق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ
ﯾﮑﺼﺪوھﻔﺘﺎد ھﺰار ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮاز ﺧﺎﻧﮫ و
ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ی ﺧﻮد ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ و در ﺑﻐﺪاد اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻨﺎن در واﻗﻊ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
روﻧﺪ ﮐﮫ در روﺳﺘﺎھﺎی ﺧﻮد ﮐﺎر ،و آب و ﺑﺮق ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ
اﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮوﻧﺪ.
ھﻤﯿﻦ ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﮐﮫ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ھﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ
دوﯾﺎﺳﮫ ﺑﺎر و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ازﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ اﻧﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده اﻧﺪ .ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﯽ داﺷﺘﮫ
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اﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺼﻮﻣﺘﮭﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻗﮫ ای ،در اﻟﮕﻮی ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺮاﻗﯿﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﯾﺎ ﻣﻨﺎطﻘﯽ
ﻣﺨﻠﻮط زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ھﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﮫ ده ھﺎ ھﺰار ﮐﻤﮏ رﺳﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه اوت
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺮاق ﮔﺮدآورده اﻧﺪ اﻋﻼم داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ  ٢٨٠ھﺰار
ﺧﺎﻧﻮاده درﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ ودر ﻧﻮﻋﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺑﮫ ﺳﺮ
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ و ﻧﮕﺎه ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﮫ در اﯾﻦ داده ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﻤﺒﺎران اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﮫ ی
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻄﻮط در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺳﻨﯿﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﮫ
ﺟﻨﻮب ﻣﯽ روﻧﺪ وﺑﮫ ﻏﺮب ،ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﮫ ﺟﻨﻮب و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﮫ ﻣﻨﺘﮭﯽ اﻟﯿﮫ ﺷﻤﺎل.اﻣﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﮭﺮھﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺨﺘﻠﻂ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮭﺎﺳﺖ.
ھﻤﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻂ در ﺿﻤﻦ روﯾﺎروﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺘﺒﺎر ﻓﺮﻗﮫ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﯿﻌﮫ و ﺳﻨﯽ را
ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ؛ و درﺳﺖ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﺠﺰﯾﮫ ی ﻋﺮاق ﻣﯿﺪان داده
اﺳﺖ ،ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪﯾﮭﺎ ﺑﮫ ھﻤﮕﻦ ﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﻓﺮﻗﮫ ای
ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و روﯾﺎروﯾﯽ را وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﻣﻨﺎطﻖ ھﻢ ﻣﺴﻠﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت دروﻧﯽ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﻠﻤﻮس
و روﺷﻨﯽ در اﻣﺘﺪاد ﺑﻐﺪاد و دﺟﻠﮫ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺳﻨﯿﺎن را ﮐﮫ در اﺳﺎس در ﺳﺎﺣﻞ
ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽ زﯾﺴﺘﮫ اﻧﺪ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ
از ھﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﮔﺰارﺷﮭﺎی ھﻼل اﺣﻤﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﻨﯿﺎن ﺑﮫ
ﺳﻮی ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﺮﻓﯽ)= ﺳﮑﻮﻻر( ،ﻣﺨﺘﻠﻂ و ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺘﺮ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً
ﺷﯿﻌﮫ ﻧﺸﯿﻦ در ﮐﻨﺎر رود دﺟﻠﮫ در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارﺷﮭﺎی اﺧﯿﺮ ھﻼل اﺣﻤﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ  ٢۵٠ﺧﺎﻧﻮار ﺳﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ از ﯾﮑﯽ
از ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ زده ﺑﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺷﯿﻌﮫ ﻧﺸﯿﻦ رﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﮫ ﮔﺮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن آﻧﺎن را در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﺟﺎ داده اﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮاﻗﯿﺎن ﻓﻘﯿﺮﺑﮫ وﯾﮋه آﻧﺎن ﮐﮫ از ﺑﯿﻢ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻗﻮﻣﯽ از ﺳﻮی اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﮫ ﺳﻮی
ﺑﻐﺪاد ﻣﯽ ﮐﻮﭼﻨﺪ در ﯾﮑﯽ از اردوﮔﺎه ھﺎی ﺣﺎﺷﯿﮫ ی ﺷﮭﺮ اﺳﮑﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺧﺎص ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﻣﯽ
ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﺷﺪن ﻣﺪارس ﺑﮫ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﮫ
ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﻏﺎرت ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان .اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﺎره ای ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ آن ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧﯿﻞ ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و زﯾﺴﺘﮕﺎھﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ.
ﭘﺪﯾﺪه ای دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﭼﻨﺪان ﺧﺎص ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود ﺗﮑﺮار ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮاری از ﺗﺮس آدﻣﮑﺸﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻣﯽ رود ﻣﺜﻼ ً ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫ ی ﺑﻐﺪاد ﻧﺰد
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان؛ ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﻨﺪ؛ آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻮﭼﻨﺪ ﺑﮫ درون ﺑﻐﺪاد.
ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دوﺑﺎر ﮐﻮﭼﯿﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺳﯿﻤﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻋﺮاق در ھﺎﻟﮫ ای از اﺑﮭﺎم ﻗﺮار
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دارد .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮫ روﺳﺘﺎھﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﭼﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم زﻣﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﮫ
اﻣﻨﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮭﺘﺮی دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪان ﺷﺒﺎھﺘﯽ
ﻧﺪارد.
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﺑﻐﺮﻧﺞ و رﻧﺞ آور و دردﻧﺎک ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﮭﺎﺟﻤﺎن و
آدﻣﮑﺸﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ .ﮐﺠﺎھﺎ و ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺰﯾﻨﮫ ی
آﻧﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
&&&
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﻋﺮاق داﺳﺘﺎﻧﯽ دراز دارد .در دھﮫ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺗﺒﻌﯿﺪ و
ﺑﯿﺮون ﺷﺪﮔﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺸﺎن،ﻧﺰاﻋﮭﺎی دروﻧﯽ  ،ﺳﺘﯿﺰھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و
ﺟﻨﮓ ﺑﮫ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻋﺮاﻗﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﮐﮫ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﺪ و ﺟﻨﮕﮭﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن آﻣﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎر
ﺟﺎﺑﺠﺎﺷﺪﮔﺎن اﻓﺰود .ﻓﻘﻂ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی  ٢٠٠٣ﺗﺎ  ٢٠٠۵ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ ھﺰارﺗﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﺷﺪﻧﺪ.
اﻧﻔﺠﺎر ﺣﺮم ﺳﺎﻣﺮه ﻣﻮج ﺗﺎزه ای از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﮫ ﺑﺎرآورد و ﺳﺎل  ٢٠٠۶را ﺑﮫ ﺳﺎﻟﯽ ﺷﻮم
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ھﺰاران آواره ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺸﻮر
راﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ زدﻧﺪ و آﻧﺎن ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در درون
ﮐﺸﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺨﻤﯿﻨﮭﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﯿﻢ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه در ﻋﺮاق وﺟﻮد دارد وﻟﯽ از اﻧﺠﺎﮐﮫ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  ٢٠٠۶ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻤﺎر ﺟﺎﺑﺠﺎﺷﺪﮔﺎن ﺑﮫ دوﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ.
ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﺷﺪﮔﺎن در ﻋﺮاق از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺟﻮاﻣﻌﯽ
ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺷﯿﻌﯿﺎن از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫ ﺟﻨﻮب ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺳﻨﯿﺎن از ﺟﻨﻮب ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫ طﺮف اﻻﻧﺒﺎر .ﯾﮏ ﺟﮭﺖ دﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﮫ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ھﺮ
دو ﮔﺮوه از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺟﻮاﻣﻊ ھﻤﮕﻦ در ﺷﮭﺮی واﺣﺪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی
ﺑﻐﺪاد و ﺑﻌﻘﻮﺑﮫ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻧﯿﻨﻮا رو آوردﻧﺪ و ﮐﺮدان ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل در داﺧﻞ
دﯾﺎﻟﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﻤﯿﻢ -ﮐﺮﮐﻮک رﻓﺘﻨﺪ.
در ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٠۶در ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮫ ی
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﭼﮭﻞ و ﯾﮏ ھﺰار ﺧﺎﻧﻮاده)= ۴١١٨٩ﻧﻔﺮ( در ﭘﺎﻧﺰده اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻋﺮاق
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ھﺰار ﻧﻔﺮ در روز اﺳﺖ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی  ٢٢ﻓﻮرﯾﮫ و ٣١
دﺳﺎﻣﺒﺮ .ھﻤﯿﻦ ﮔﺰارﺷﮭﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ  %٩٠ﺟﺎﺑﺠﺎﺷﺪﮔﺎن ﻋﺮب اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﻓﻌﻼ ً ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎدﻗﯿﻖ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﻘﯿﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﻧﺪ:ﺗﺮﮐﻤﻦ ، %١
آﺳﻮری ، %٧ﮐﺮد  ، %٢ﮐﻠﺪاﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از .%١
آن ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﻋﺮب ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد از ھﻤﮫ ی اﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی اﺳﺘﺎﻧﮭﺎ رﻓﺘﮫ اﻧﺪ .در
واﻗﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ و ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻣﻨﺸﺎء
ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ اھﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﻧﺪارد.
در ﺻﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺷﺪﮔﺎن در  ٢٠٠۶ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
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ﺷﯿﻌﮫ  ،%۶۴ﺳﻨﯽ  ،%٢٨ﻣﺴﯿﺤﯽ  ،%٧ﺻﺎﺑﺌﯽ -ﻣﺎﻧﺪاﯾﯽ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ی ﯾﺰﯾﺪی و ﯾﮭﻮدی
و دﯾﮕﺮان ﺣﺪود  .%١ﯾﮏ ﮔﺰارش ھﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﮫ
ﺳﻮی ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻣﯿﺰش ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﻧﺎروﺷﻦ ﺑﻮدن ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺠﺰﯾﮫ ی ﻋﺮاق ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ،آﯾﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ھﻢ ھﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﺒﻨﺎی
آﺷﻮﺑﮭﺎی ﺗﺎزه ای در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد؟
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ﮐﺮدﺳﺘﺎن :اﻣﺮوز و ﻓﺮدا
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق  ،ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎرزاﻧﯽ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ظﺮف ﻣﺎه ھﺎی
در اول ژوﯾﯿﮫ ی  ٢٠١۴رھﺒﺮ اﻗﻠﯿﻢ
ِ
آﯾﻨﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪاﯾﯽ از ﻋﺮاق ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رھﺒﺮی اﻗﻠﯿﻢ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮرﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﺮاق ﺷﯿﻌﯽ در ﻣﻌﺮض ﯾﻮرش ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و
ﮐﺮدان اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﻧﺪارﻧﺪ .درﺳﺖ در ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻗﻠﯿﻢ
ﺟﮭﺎدﮔﺮان ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﮐﺎری ﺑﮫ
ِ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﯾﻮرش ﺟﮭﺎدﮔﺮان ﺳﻨﯽ اﯾﻤﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪ؛ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮاھﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﻼﻓﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ
ﺳﺒﮏ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﭘﺎﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﻘﺎرن اﯾﻦ دو روﯾﺪاد ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ :اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل و ﯾﻮرش ﺧﻼﻓﺖ
ﺧﻮاھﺎن ؟
رھﺒﺮان اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﮫ و ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ از ھﻤﺎن آﻏﺎز در ﻓﮑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ از ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻻن
اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ھﻤﮫ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﺪﻧﺪ .در ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ھﺎﯾﺸﺎن ھﻤﻮراه
از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻢ ﺑﮫ دل راه ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ ﻓﮑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺸﻮری ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﻋﻠﻨﯽ و آﺷﮑﺎر ﺑﭙﺮاﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻘﻼل طﻠﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﮐﺮد در ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﺧﺎص ﮔﺮﻓﺘﺎرآﻣﺪه ﺑﻮد .از ﺳﻮﯾﯽ زﻋﺎﻣﺖ ﮐﺸﻮر
ﻋﺮاق ﺑﮫ دﺳﺖ ﮐﺮدان ﺳﭙﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ دراﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر
ﺑﮫ دﺳﺖ ﮐﺮدان اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ دردﺳﺖ داﺷﺘﻦ
زﻋﺎﻣﺖ ﮐﺸﻮری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ھﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر رﻓﺘﺎری ﮔﺬرا و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻧﺎﻣﺴﺌﻮﻻﻧﮫ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ؟
ھﯿﭻ ﮐﺸﻮری را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺪد ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اداره ﮐﺮد و ﻧﻈﺎم و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎدی
ﮐﺸﻮر را ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ واﻧﻤﻮد ﺳﺎﺧﺖ .اﮔﺮ ﺟﺰاﯾﻦ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﺮﮐﺸﻮری ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
و ھﯿﭽﮑﺲ ﺧﻮد را ﺑﮫ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ داﻧﺴﺖ.
ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻓﺪراﻟﯽ ،ﺟﺪاﯾﯽ طﻠﺒﯽ دﻟﺒﺨﻮاھﯽ و ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ راﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪ .ﮐﺸﻮر-
ﻣﻠﺖ ھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺎﺑﻄﮫ ھﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﻧﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدﻧﺸﺎن.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺎز ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ.
ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎرزاﻧﯽ در ھﻤﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻔﺖ زﻣﺎن ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ در ﻋﺮاق ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻋﺮاق ﺑﺮاﺛﺮ
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯿﮭﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ »داﻋﺶ« درﻋﻤﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ٣.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ارﺗﺶ ﻋﺮاق در
ﻣﻮﺻﻞ درھﻢ ﻓﺮورﯾﺨﺖ و ﺣﻖ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ذھﻨﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺣﺮاﺳﺖ از ﮐﺸﻮر و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،رھﺒﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﺨﻦ از ﺟﺪاﺳﺮی ﺑﮫ ﻣﯿﺎن
آورد.
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و اﺣﺰاب ﮐﺮد ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯿﮭﺎﯾﯽ ازﺧﻮد ﺑﺮوزداده ﺑﻮده اﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯿﮭﺎﯾﯽ ھﻤﻮاره در ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز
ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ»ﻓﻘﺪان ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
راھﺒﺮدی و ﺟﺎﻣﻊ« در ﻣﯿﺎن ﮐﺮدان در ھﺮ ﮐﺸﻮر و در ﻣﯿﺎن ﮐﺮدان در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﻌﻨﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ.درھﺮ ﺑﺨﺶ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﮐﺮد در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮددارد ﮐﮫ رھﺒﺮی ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای از ﮐﺮدان در ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎﯾﯽ اﺗﺨﺎذ و اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آرای ھﻤﮫ ی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﮐﺮدی ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ زﯾﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺮدان ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﻨﺪ .دراﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ رھﺒﺮی
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﭼﻮن ﺑﺎرزاﻧﯽ را ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ از ﺳﺮ
دﻟﺴﻮزی ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺎه طﻠﺒﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ ﺳﺮﺑﺮﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ
ھﺸﯿﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﻣﻮردی و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺴﺎن ﺑﺎرزاﻧﯽ ﯾﺎ اوﺟﺎﻻن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ
ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﻤﮫ ی ﮐﺮدان در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی دوراﻧﺴﺎز ﺑﺮﺟﺎی ﺑﮕﺬارد ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﺮدان را در ھﻤﮫ ی ﮐﺸﻮرھﺎ درﺑﺮﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﮑﺘﮫ ی در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﺮد در اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﺠﺰﯾﮫ ی
ﭼﻨﺪﮐﺸﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮرﯾﮫ،ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﻋﺮاق و اﯾﺮان .ﻣﺎ از دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﮐﺮد در دﯾﮕﺮ ﺟﺎھﺎ
ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و روﺳﯿﮫ ﯾﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و اﻟﺒﺘﮫ اﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎﯾﯽ از ﮐﺮدان
ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﮫ در ﻏﺮب ﺧﺎﺻﮫ در آﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﺳﻮﺋﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
.Business insider. Agence France Presse.Jul.1,2014
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ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺮاق ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ و ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی در ﺟﮭﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﺮد ﯾﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﺻﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ
و رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎد .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﯾﻮرش ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ داﻋﺶ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و درﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎﯾﺶ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد در
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﮫ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﺮد ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ و ﻧﮕﺎھﯽ دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﭼﮭﺎرﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎزﺟﺎﻧﺒﺨﺸﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮐﺸﻮرﮐﺮدﺳﺘﺎن ﭘﺲ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻋﺮاق ؛ دوم طﺮح ﻓﮑﺮ و ﻧﻘﺸﮫ ی ھﻤﮫ
ﭘﺮﺳﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ھﻤﯿﻦ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن  ،ﺳﻮم ﺣﻤﻼت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮ داﻋﺶ در
ﺣﻮزه ی ﻋﺮاق؛ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﯾﻨﺪه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺮدان .در زﯾﺮ ﺟﮭﺖ روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ھﺮ ﻣﻮرد را ﺑﯿﺎورم ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ و آﯾﻨﺪه ی ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و ﮐﺸﻮرھﺎی آن ﺑﮫ دﺳﺖ آورد.
» .١داﻧﯿﻞ ﭘﺎﯾﭙﺲ« در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٢٠١۴در روزﻧﺎﻣﮫ ی »دی واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺗﺎﯾﻤﺰ« ﻧﻮﺷﺖ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺑﺮآﻣﺪن »دوﻟﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن«) = ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ  :اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن( در ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ )=
او( اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده ام.
ﺳﭙﺲ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ در  ١٩٩١ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﺟﻨﮓ ﮐﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﺮد ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮد ﺑﮫ ﺳﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺮدان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدم .اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﺎ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ
اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از (١ :اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﺮاق ھﻤﭽﻮن
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛  (٢اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدن و ﺟﺴﺎرت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل طﻠﺒﯽ ﮐﺮدان
در ﺳﻮرﯾﮫ،ﺗﺮﮐﯿﮫ و اﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻧﺰاﻋﮭﺎی ﻣﺮزی در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﮫ ؛ (٣اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺗﻌﻘﯿﺐ و آزارﻏﯿﺮﮐﺮدان را در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده
و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد »٤.داﻧﯿﻞ ﭘﺎﯾﭙﺲ« در ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ھﺮﺳﮫ
اﻧﺘﻈﺎرش ﻏﻠﻂ از آب درآﻣﺪﻧﺪ .ﺣﺎﻻ او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎوراﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ی ﺷﻮم ﻋﺮاق در
ﻣﻘﯿﺎس داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﺮاق ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺴﮑﯿﻦ و آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﺎطﺮ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﺑﮫ
ھﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﮫ ﺗﺤﺮک ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﮐﺮد در ﮐﺸﻮھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ آﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎطﺮ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﯽ
آورد.
اﺳﺘﻨﺒﺎط آﻏﺎزﯾﻦ اﯾﻦ ﺣﻀﺮت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮدرﯾﺎﻓﺘﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و راھﺒﺮدی ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه اش
ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت .او ﺑﺤﺮان داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﮫ را ﻧﺸﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ داﻧﺪ
از ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ ﺣﻮزه ی ﮐﺮدی،ﻋﺮﺑﯽ ﺳﻨﯽ  ،ﺷﯿﻌﮫ ی ﻋﺮﺑﯽ ﮐﮫ در درازﻣﺪت ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد! او ﺑﮫ دوﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل را ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﮫ ﺟﺪاﺷﺪن ﮐﺮدان از ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﯽ
ﭘﺮواﯾﯽ و ﺑﺎدوﺑﺮوت رﺟﺐ طﯿﺐ اردوﻏﺎن،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ وﺑﺴﺘﺮﮔﺮﯾﺰی ﮐﺮدان
از اﯾﺮان ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﯾﮭﺎی اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ دو ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪه ای
را ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎورﻧﻤﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در داﺧﻞ ﻋﺮاق ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت و ﭘﻨﺎه ﺟﺴﺘﻦ ھﺰاران ﻏﯿﺮ ﮐﺮد از ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺮاق ﺑﮫ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﺪن از اﻣﻨﯿﺖ،ﻣﺪارا و ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ اﻗﻠﯿﻢ.
 -٢ارﺗﺒﺎط ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺎ ﮐﺮدان وﻣﺴﺌﻠﮫ ی ﮐﺮد ﺳﺨﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﮫ دوﺑﺨﺶ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ در دوران ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮی ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی دوﻟﺖ
ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ زﻋﺎﻣﺖ ﮐﻤﺎل آﺗﺎﺗﺮک .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ اﺷﺎره ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ھﻤﮫ اﻣﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
ﺗﻈﺎھﺮی ﻣﺘﻔﺎوت وﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ھﻮﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،در دوران ﺗﺮﮐﯿﮫ ی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ھﻤﯿﻦ ﮐﺮدان
را ﺗﺮﮐﺎن ﮐﻮھﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و از ﭘﺬﯾﺮش ھﻮﯾﺖ ﮐﺮدی آﻧﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽ زدﻧﺪ .ﺗﮭﺎ ﮐﺸﻮری ﮐﮫ اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﮐﺮدی داﺷﺖ و ﮐﺮدان را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی ﺧﺎص ،اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ وﺟﮫ از ھﻮﯾﺖ ﮐﺮدی رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

.Pipes,Daniel.The Washington Times,Septemeber10,2014.
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ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺗﻨﮭﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﯿﻢ و
ھﺮاس ﺗﺮﮐﯿﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﮐﺮدان ﭘﺲ از ﺑﺮآﻣﺪن داﻋﺶ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻘﺶ ﺗﺮﮐﯿﮫ در اﺋﺘﻼف
ﺿﺪداﻋﺶ ﺑﮫ رھﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﮫ اﺑﮭﺎم و ﺗﺮدﯾﺪ .ﮐﺎرﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﮐﮫ ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮭﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ »ﺟﻮرج ﺑﺎﯾﺪن« در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎوارد ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﮐﯿﮫ و
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺘﺤﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی داﻋﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﮔﺮﭼﮫ او ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را
ﺑﺮاﺛﺮ اﻋﺘﺮاض ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﯾﮑﯽ دو ﻋﺮب ﻧﺸﯿﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮای آن ﮔﻔﺘﮫ ھﺎ را ﭘﺲ ﻧﮕﺮﻓﺖ.
در آﻏﺎز ﻗﺼﺪو ﻧﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ را ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺼﺪ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ٥.
از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی داﻋﺶ و ﯾﺎری دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ھﻢ ﮐﮫ
ﺑﮕﺬرﯾﻢ در ھﻤﯿﻦ دوره ی ﮐﻮﺗﺎه ﯾﻮرﺷﮭﺎی داﻋﺶ ﺑﮫ ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﮫ دﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ھﻤﺎره ﺑﺎ
اﮐﺮاه و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ داﻋﺶ ﺳﺨﻦ راﻧﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ را
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در ھﯿﭻ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﮫ داﻋﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺠﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ،ﺣﺘﯽ آﺷﮑﺎرا ﺿﺪ ﻣﺒﺎرزان
ﮐﺮد ﭘﺎﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ی ﺟﻨﮓ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در آﻏﺎز ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﮫ ھﺎ ﺗﺮﮐﯿﮫ را ﺑﮫ ﺳﺒﺐ اﻣﺘﻨﺎع از درﮔﯿﺮی ﺑﺎ
داﻋﺶ ﻧﮑﻮھﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ وﺿﻮح ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ داﻋﺶ ﺷﮭﺮ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ
را ﺑﮫ ﻣﺤﺎﺻﺮه درآورد .دردوزادھﻢ اﮐﺘﺒﺮ  ٢٠١۴ﺑﮫ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﮫ ی ﻧﯿﻮﯾﻮرگ ﺗﺎﯾﻤﺰ »ﺟﻤﯿﻞ
ﺑﯿﮏ« از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺳﺎزﻣﺎن »پ.ک.ک« اظﮭﺎرداﺷﺖ ﻣﺪت ﻧﮫ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺮک ﻣﺨﺎﺻﻤﮫ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﮫ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺒﺮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ،ﺗﺮﮐﯿﮫ واﮐﻨﺸﯽ
ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﺪ وﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺮدان ﻧﯿﺴﺖ ٦.ﺟﻤﯿﻞ ﺑﯿﮏ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮﺳﺮ ﺧﻮن
ﻣﺮدم ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﻢ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﮫ ﺑﺎور او ﺟﻨﮕﮭﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ
ازﺳﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ واﻗﻊ ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﺻﺮاری ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﯽ ﮐﺮد از ھﺮﮔﻮﻧﮫ
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺋﺘﻼف ﺿﺪداﻋﺶ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد.ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﭘﻨﮭﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﻮاﯾﯽ
ﺧﻮد را در دﺳﺘﺮس آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮاردھﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ را ھﻢ ﺷﻔﺎھﯽ اﻧﮑﺎرﮐﺮد ﺗﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
داﻋﺶ را ﺑﺮﻧﯿﻨﮕﯿﺰد.
ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﮕﺮان ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺮد اﺳﺖ ﺗﺎ داﻋﺶ ،ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﻮﺟﯽ از ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﺮدان و اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﮐﮫ ﻣﺮدم ﮐﺮد ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ی ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
راه ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺮدان ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺮدان ﺑﮫ ﺑﻤﯿﺎران
ﻣﻮاﺿﻊ پ.ک.ک .روآورد .ﺑﮫ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﺷﺒﮑﮫ ﺧﺒﺮی
اﻟﺤﺪث ،ﺟﻨﮕﻨﺪهھﺎی ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮدﺳﺘﺎن را در ﺟﻨﻮب اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻤﺒﺎران
ﮐﺮدﻧﺪ .روز ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﮕﻨﺪهھﺎی ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﻮاﺿﻊ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮدﺳﺘﺎن را در ﺟﻨﻮب اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﮫ ی ﮐﺮد ھﺸﺪار داده ﺑﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ در ﺟﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮرﯾﮫ اداﻣﮫ دھﺪ ،ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
ُﮐﺮدی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮاﺟﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ٧ .روزﻧﺎﻣﮫ ی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت
ﺧﺎرﺟﮫ ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﺮد٨.
ﻧﺒﺮد ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮﺑﺎﻧﯽ درﮔﺮﻓﺖ و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ )ﻣﮭﺮﻣﺎه (١٣٩٣
ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد در ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﺮدم ﮐﺮد ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺮز ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﭘﻨﺎه
ﺑﺮدﻧﺪ .ﺗﺮﮐﯿﮫ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﮑﯿﺐ و ﻣﺪارا ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و در ھﻤﺎﻧﺤﺎل از اﯾﻦ راه ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮوه ھﺎی
ُﮐﺮد ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺮد ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﯾﮑﯽ
در درون ﻋﺮاق ،دﯾﮕﺮی ازﻋﺮاق ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﮔﺎه ﺑﮫ ﻧﻘﺎطﯽ از ﺳﻮرﯾﮫ و ﺳﻮﻣﯽ از ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮز ﺳﻮرﯾﮫ .ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ دارد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯿﺪ.
ﻣﮭﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ آﻗﺎی »داﻧﯿﻞ ﭘﺎﯾﭙﺲ« اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﮭﺎ
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ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﮫ ی ﻋﺮاق ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد .ﺗﺠﺰﯾﮫ ی ﻋﺮاق ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﮫ ی ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ آﺛﺎر آن اﮔﺮ ھﻢ ﺷﻮم ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﻧﺎﮔﻮار ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
 .٣ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ھﻤﺎن آﻏﺎز اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را داﻣﻦ زد ﮐﮫ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﺧﺎﺻﮫ اﺳﺮاﯾﯿﻠﯿﺎن داﻣﻦ ﻣﯽ زدﻧﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺪﯾﻢ
ﻓﺮاﻧﺴﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺣﻖ طﻠﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺮدان ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻﻻﺗﯽ دﯾﮕﺮ آراﺳﺖ و ﺑﮫ ﻣﻌﺮض
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺘﯽ ﺳﺨﻦ از آن ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﮫ »ﺳﻮﺋﯿﺲ دﯾﮕﺮی« در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ھﺮ
ﻧﺎظﺮ ﺑﯽ طﺮﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﯽ رﻓﺖ ﻣﯽ دﯾﺪ در آﻧﺠﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯿﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﮫ
و ارﺑﯿﻞ دو ﺟﮭﺎن ذھﻨﯽ وﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دوﺑﺨﺶ را ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﮫ ﻣﺪد ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ طﺎﻟﺒﺎﻧﯽ را در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد .او
ﻣﻨﺼﺐ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری را ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن آﺷﺘﯽ ﻣﯽ داد وﺣﻔﻆ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و وﺣﺪت ﻋﺮاق را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ای ﻣﻘﺒﻮل ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺨﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﺟﺪاﯾﯽ از دو ﺳﻮ رواج ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺳﻮی ﮐﺴﺎن و ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﺷﮑﺎر و
ﭘﻨﮭﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺸﻮری ﻏﯿﺮﻋﺮﺑﯽ را ﺑﺎزوﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ﺑﺪان
ﺳﺒﺐ ﮐﮫ اﯾﺮان ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﻮد؛ و دو دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﮫ از دﯾﺮﺑﺎز
آرزوی ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺘﯽ ﮐﺮد را اﻣﺮی آرﻣﺎﻧﯽ ورﺳﺎﻟﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آوردﻧﺪ
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ ﻋﻮاﻗﺒﯽ ﺑﮫ ﺑﺎرآﯾﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ از از ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری ﺑﺮای ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از ﻣﺮدم ﮐﺮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽ رود
ﺳﻮر« اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن در دھﻢ اوت  ١٩٢٠ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪ اﻣﺎ
ھﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎن » ِ
در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن ﺗﺮک ﺑﮫ رھﺒﺮی ﮐﻤﺎل ﭘﺎﺷﺎ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﮐﻤﺎل آﺗﺎﺗﺮک
ﺷﺪ .در ﻣﺎده ھﺎی  ۶٢ﺗﺎ  ۶۴ﺳﺨﻦ از ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری ﺑﺮای ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﯽ رود و راه را ﺑﺮای ھﻤﮫ
ﭘﺮﺳﯽ در ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬارد.
در ﻣﺎده ی  ۶٢ﭘﯿﻤﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﺷﮭﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ظﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن طﺮﺣﯽ ﺑﺮای
ب ﻣﺮز ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﺤﻠﯽ درﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ اﻧﺪ در ﺷﺮق ﻓﺮات،ﺟﻨﻮ ِ
ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﮐﮫ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاھﻨﺪﺷﺪ و ﺷﻤﺎل ﻣﺮز ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺎﺳﻮرﯾﮫ و ﺑﯿﻦ اﻟﻨﮭﺮﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی
ﮐﮫ در ﻣﺎده ی )٢٧اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﺗﺮﮐﯿﮫ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(آﻣﺪه اﺳﺖ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در
ھﻤﯿﻦ ﻣﺎده ذﮐﺮﺷﺪه در ھﺮ ﻣﻮردی ﮐﮫ وﺣﺪت ﻧﻈﺮ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ دوﻟﺘﮭﺎی
ﻣﺮﺑﻮطﮫ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ طﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﺳﻮرﯾﺎن-
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن و دﯾﮕﺮ اﻗﻠﯿﺘﮭﺎی ﻧﮋادی و دﯾﻨﯽ را دراﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺪف ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ،اﯾﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺮد درﻣﺤﻞ ﺗﺎ ﭘﺲ از
ﺑﺮرﺳﯽ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺿﺮورت اﺻﻼح ﻣﺮزھﺎی ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﺗﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﺮز اﯾﺮان
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ی  ۶۴ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
در ﻣﺎده ی  ۶٢ﺑﮫ ﺷﻮرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﻠﻞ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﻼل از ﺗﺮﮐﯿﮫ اﻧﺪ و ﺷﻮرا ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻠﻮغ ﻻزم ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ را
دارﻧﺪ  ،ﺷﻮرا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﮫ آﻧﺎ اﻋﻄﺎء ﮐﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯿﮫ اﺟﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و از
ھﻤﮫ ی ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ .ﺟﺰﯾﯿﺎت اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﻣﺘﻔﻖ و ﺗﺮﮐﯿﮫ.
ﭘﯿﻤﺎن »ﺳﻮر« ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ آﻣﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن ﺗﺮک روﺑﮫ روﮔﺸﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن در ﻟﺤﻈﺎت
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش ﺗﺮﮐﺎن ﺟﻮان ﻧﺎﭼﺎر ﭘﺲ ﻧﺸﺴﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﮫ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ روآوردﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﻤﺎن ﻟﻮزان ) ٢۴ژوﯾﯿﮫ ی  (١٩٢٣ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن
دوم ﺳﺨﻨﯽ از ﮐﺮدان ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ آورد اﻣﺎ ﻣﺮزھﺎی ﺗﺮﮐﯿﮫ ی ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺳﻮر ھﻢ از ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﮐﺮدان در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ ﻧﮫ
در ھﻤﮫ ی ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺮﮐﯿﮫ ی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﺮدان ﺑﮫ
اﺟﺮاﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺘﯽ آﻧﺎن را ھﻤﭽﻮن ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ھﻮﯾﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﺮﮐﺎن ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ؛ و

28
در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ دوران در اﯾﺮان اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺮدﺳﺘﺎن دارﯾﻢ و ﺑﮫ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ
ﮐﺮدان در اﯾﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻧﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻠﻤﮫ در ﻋﺮاق ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد ﻧﮫ در ﺗﺮﮐﯿﮫ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع از ﭼﺸﻤﻤﺎن دورﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ آن ﮐﮫ در دوران ﺟﺪﯾﺪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻘﻼل در اﯾﺮان
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ ﺷﺪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺟﻤﮭﻮری ﻣﮭﺎﺑﺎد .دوم ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ی ﮐﺮدان اﺳﺖ در ﻋﺮاق ﮐﮫ در ﯾﮏ
دوره از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﺪی اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .ﺳﻮم ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ و ﭼﺮﯾﮑﯽ ﮐﺮدان در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﺸﮭﻮر
ﺑﮫ پ.ک.ک .از اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺮد در ﺳﻮرﯾﮫ ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮدان
ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻗﺮار داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ روی ھﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺮد در ﺳﮫ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﮫ،
اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻧﻤﻮدھﺎ و ﺟﻠﻮه ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺪﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﺤﻮل ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺮد در ﺗﺮﮐﯿﮫ و اﯾﺮان از ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی در ﻋﺮاق ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮐﺮدان از ﺧﻂ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﻮد ﺧﻂ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﺪاﯾﯽ ژرﻓﯽ ﺑﮫ
ﺑﺎرآورده اﺳﺖ .در اﯾﺮان و اﻟﺒﺘﮫ در ﻋﺮاق در ھﺮدوﺟﺎ ﮐﺮدان ﺑﮫ ﺧﻂ ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ
ﻧﯿﺮوی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ .دراﯾﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺮداز ﻧﻈﺮ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﯿﻮن اﯾﺮان
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرد و از ﻧﻈﺮ ﭼﭗ اﻧﺪﯾﺸﯽ درآﻏﺎز ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻧﮫ ی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﺑﻮد وﺳﭙﺲ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﭼﭗ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﺮاﺳﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﻧﮫ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﮐﺮدﺳﺘﺎن .اﯾﻨﮭﺎ
ھﻤﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮل ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ
دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ رھﺒﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی ﮐﺮدان اﯾﺮان ﺧﻮد را ازھﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ای ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .در ﻋﺮاق
و ﺗﺮﮐﯿﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﮫ ھﻮﯾﺖ ﺧﻮاھﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﺮزﺑﺎن راﻧﺪه ﻧﺸﺪ.
در ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎﯾﯽ ﺑﺲ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﺮدان ﺑﮫ اﺟﺮادرآﻣﺪ ﮐﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ
آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ و ﺣﺰﺑﺶ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﺪاﯾﯽ از اﯾﺮان ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ وﺿﻊ اداﻣﮫ داﺷﺖ ﺗﺎ آن ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﻘﻼل طﻠﺒﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﮋاک ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ پ.ک.ک .در ﺗﺮﮐﯿﮫ در اﯾﺮان ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن از ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی واﭘﺴﮕﺮا در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻤﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺮد را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
 .۴ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ دو ﻧﮑﺘﮫ ی ﺗﺎرﯾﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﻧﺨﺴﺖ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ
زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺟﻤﮭﻮری ﻣﮭﺎﺑﺎد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً در ھﻤﮫ ی اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری در آﻏﺎز
ﺳﺨﻦ از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ رود ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺣﯿﺎی ﮐﺮد« )= ﮐﻮﻣﮫ ﻟﮫ ژﯾﺎﻧﮫ وۀ ﮐﺮد( ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻣﺨﻔﻒ  :ک.ژ.ک  .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻮﯾﺎ در  ٢۵ﺷﮭﺮﯾﻮر  ١٣٢١ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از ﺳﻮم
ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٣٢٠و ﭘﺲ از ورود ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﮫ اﯾﺮان و اﺷﻐﺎل اﯾﺮان .ھﺪف ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮد از
ھﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮد آن را اﺣﯿﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺟﻨﻮب و ارﺗﺶ ﺳﺮخ در ﺷﻤﺎل،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﻗﻮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﺣﯿﺎی ﮐﺮد از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺿﻌﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﺮان ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد .از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی از ﻋﺮاق ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﯿﻮا« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﺑﮫ اﯾﺮان ﻣﯽ آﯾﺪ  .ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﻧﺎم »ﭘﯿﻤﺎن ﺳﮫ ﻣﺮزی« ﺑﺎ ﮐﺮدان ﻋﺮاق ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﭙﯿﻤﺎن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﮐﺮدان ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻧﯿﺰ اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺼﻮد
از ﺳﮫ ﻣﺮزی ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮاق و ﺗﺮﮐﯿﮫ اﺳﺖ .ﭘﯿﻤﺎن در ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم »داﻻﻧﭙﺮ« در ﻣﺮز ﻣﯿﺎن
ﺗﺮﮐﯿﮫ و اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﮫ اﻣﻀﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ و آن را »ﭘﮫ ﯾﻤﺎﻧﯽ ﺳﯽ ﺳﻨﻮور« )ﭘﯿﻤﺎن ﺳﮫ ﻣﺮز( ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﺗﺤﺎدﺷﻮروی در ﻣﻨﺎطﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮد ازﻧﻈﺮ آذوﻗﮫ و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از رؤﺳﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﻣﺘﻨﻔﺬﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و
و در ھﻤﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه اول اﺷﻐﺎل اﯾﺮان ﺷﻤﺎری از زﻣﯿﻨﺪاران ﮐﺮد را ﺑﮫ ﺷﻮروی دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻘﻞ
ﻗﻮﻟﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط رواج ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ  .او در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﮫ
ﻧﺎم »ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه در راه آزادی« در ﺑﺎره ی ﺳﻔﺮ ﺳﯽ ﺗﻦ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و رؤﺳﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﺮد ﺑﮫ
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ﺑﺎﮐﻮ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ دﻋﻮت اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :اﮔﺮﭼﮫ ﻣﻦ در آن زﻣﺎن ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮدم ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن آن دوره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺮا ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺪرم ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی آن
ھﯿﺄت ﺑﻮد .ﺑﮫ ﯾﺎد دارم ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ از ﺳﻔﺮ ﺑﺎﮐﻮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﭼﻨﺪ ﻋﺪل ﻗﻨﺪ و ﯾﮏ ﺗﻔﻨﮓ ﺗﮫﭘﺮ ﺷﮑﺎری
ﺧﻮب ھﻤﺮاه آورده ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺷﻮروﯾﮭﺎ ﻗﻨﺪ و ﺗﻔﻨﮓ و وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﺪﯾﮫ ﺑﮫ
ھﻤ ٔﮫ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ وﯾﮋه ﻗﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ارزش ﺑﻮد .ﭼﻮن آن زﻣﺎن }ﻗﻨﺪ{ در اﯾﺮان ﮐﻤﯿﺎب
و ﮔﺮان ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮫﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد .زﯾﺮا در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ ﺑﺮادران و ﻋﻤﻮزادهھﺎﯾﻢ
ﮐﮫ از ﻣﻦ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺪرم ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺑﺎﮐﻮ
رﻓﺘﮫاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﻮق و آزادی ﮐﺮدھﺎ را طﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ! ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ رک و ﺻﺮﯾﺢ از ﭘﺪرم ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭘﺲ
ﺣﻘﻮق ﮐﺮدھﺎ ﭼﮫ ﺷﺪ؟ )ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه در راه آزادی .ﭼﺎپ دوم ﮐﺮدی  ١٣۶٧ﺻﻔﺤﺎت ۶١ – ۶٢
ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از داﻧﺸﻨﺎﻣﮫ(.
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣٢٣ﺑﮫ ک.ژ.ک ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن .در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٩۴۵ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﻮروی و ﺑﺎ ﺑﺎﻗﺮاوف
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺟﻤﮭﻮری آدرﺑﺎﯾﺠﺎن دﯾﺪارﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺮدھﺎ در اﯾﻦ دﯾﺪار وﻋﺪه ھﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﺟﮭﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
دوﻟﺖ ﮐﺮد و ﺟﻤﮭﻮری ﻣﮭﺎﺑﺎد.
در »داﻧﺸﻨﺎﻣﮫ ی آزاد« در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا از ﺳﻮی ﮐﺮدﻣﺪاران ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺟﻤﮭﻮری ﻣﮭﺎﺑﺎد ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ »:ﺟﻤﮭﻮری َﻣﮭﺎﺑﺎد ﯾﺎ ﺟﻤﮭﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن آزاد ﻧﺎم ﯾﮏ ﺟﻤﮭﻮری
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽاﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﮫ در  ٢٢ژاﻧﻮﯾﮫ ) ١٩۴۶ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ٢ ،ﺑﮭﻤﻦ  (١٣٢۴ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﺷﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ  ١۶آذر  ١٣٢۵ﺑﺮ ﭘﺎ ﺑﻮد .ﻣﺮﮐﺰ آن در ﺷﮭﺮ ﻣﮭﺎﺑﺎد و رھﺒﺮ اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد«.
ﺟﻤﻠﮫ ی ﺑﺎﻻ ﺟﻤﻠﮫ ای اﺳﺖ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ .ھﻢ از ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری ﺳﺨﻦ ﻣﯽ رود و ھﻢ از ﺟﻤﮭﻮری.
آﻧﭽﮫ روﺷﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻮروی ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺮان را ﺗﺠﺰﯾﮫ ﮐﻨﺪ و در ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ
ﺧﻮد دو ﺟﻤﮭﻮری ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﻤﮭﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺟﻤﮭﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ .ﺟﻤﮭﻮری
ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮏ ﻣﺪﻋﯽ ھﻢ داﺷﺖ در داﺧﻞ ﺧﺎک ﺷﻮروی ﮐﮫ در ﺿﻤﻦ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻤﮭﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن را داﻣﻦ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن آن ﺳﻮی ﻣﺮز ﻣﻮﺟﮫ ﺟﻠﻮه
ﻣﯽ زد ﺗﺎ ھﺪف ﺧﻮد را ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮان را ﺑﮫ ﺧﺎک
ِ
ﮔﺮ ﺳﺎزد .درﻧﺸﺮﯾﮫ ی »ﮐﺮدﺳﺘﺎن« اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل اﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﺎرﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم » ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﯽ«آﻣﺪه اﺳﺖ در  ٢١آذر  ١٣٢۴ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﮫوری ،رھﺒﺮ ﻓﺮﻗﮫ
دﻣﻮﮐﺮات ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را اﻋﻼم ﮐﺮد و درﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در  ٢١آذر
 ١٣٢۵در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﮫ ی ﻗﻮای ارﺗﺶ ،ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺑﺎﮐﻮ ﮔﺮﯾﺨﺖ و در  ٢٠ﺗﯿﺮ  ١٣٢۶در
ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺤﮫ ی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ دراداﻣﮫ ی ھﻤﯿﻦ طﻠﺐ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﮫ »ﭘﯿﺸﮫوری در  ١٢ﺷﮭﺮﯾﻮر  ١٣٢۴ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎد و در  ٢١آذر اﯾﻦ ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را اﻋﻼم ﮐﺮد ۴٠ .روز
ﺑﻌﺪ از آن ،در دوم ﺑﮭﻤﻦ ﺳﺎل  ١٣٢۴از ﺳﻮی ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﺷﮭﺮ ﻣﮭﺎﺑﺎد »ﺟﻤﮭﻮری
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر« اﻋﻼم ﺷﺪ .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﮭﻮریھﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﺗﺒﻌﺎت ﺣﻀﻮر
درازﻣﺪت ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﻮروی در اﯾﺮان و ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﮑﺴﺖ روﺳﯿﮫ در ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺘﺨﺮاج و
ﺑﮭﺮهﺑﺮداری از ﻧﻔﺖ درﯾﺎی ﺧﺰر از دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن اﺳﺘﺎنھﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ،
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،اردﺑﯿﻞ ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﻧﯿﻤﯽ از اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶھﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﻤﺎل
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن روس ﺑﻮد .ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﮫ در ﺧﺎک اﯾﺮان و
اﻣﺘﻨﺎع آﻧﺎن از ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺷﮭﺮھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﮭﺪات ﻣﺴﮑﻮ در اﺟﻼس ﺳﺮان
آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﮫ و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺗﮭﺮان ﺑﻮد«.
ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﺎﻻ آوردﯾﻢ ﺑﺎﻗﺮاوف ﺗﺪارک اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺠﺰﯾﮫ ی اﯾﺮان را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ و
اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﻦ دو ﺟﻤﮭﻮری در ﻋﺮض ﭼﮭﻞ روز ﻓﺎﺻﻠﮫ از ھﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ھﻤﯿﻦ ﺗﺎرﻧﻤﺎ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﮫ »ظﮭﻮر اﺣﺰاب دﻣﻮﮐﺮات در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ
ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻮد .اﯾﻦ دو ﺣﺰب ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ی اﻧﺪﮐﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺗﺎ آﺑﺎن  ١٣٢۴در دو اﺳﺘﺎن ﻣﺬﮐﻮر
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯿﺮﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮوف ،رﯾﯿﺲﺟﻤﮭﻮر و دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻤﮭﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﺰﺑﯽ ھﺮ دو اﺳﺘﺎن در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮد ،ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی روﺳﯿﮫ در اﯾﻦ
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ﺗﺤﻮﻻت ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﮫوری در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن رھﺒﺮی اﺣﺰاب
دﻣﻮﮐﺮات را ﺑﺮﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ «.اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﻟﺒﺘﮫ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ
آﻧﮭﺎ را ﻧﺪارﯾﻢ .ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺮدی و ﻏﯿﺮ ﮐﺮدی ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ ھﺮ وﻗﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﭘﺮﭼﻢ
ﺟﺪاﺳﺮی ﯾﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻣﺪد ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .در داﺧﻞ اﯾﺮان ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﮭﻢ
ﮐﺮدان ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻣﻮزش ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑﻮد .در دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ ﮐﺮدان و دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎھﻢ ﺗﻔﺎوت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .
اﮔﺮ ظﻠﻢ ﺑﻮد ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺑﻮد و اﮔﺮ رﻓﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺑﻮد.

 .٥در ﺑﺎﻻ دﯾﺪﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری ﻣﮭﺎﺑﺎد و ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺪاﯾﯽ طﻠﺒﺎﻧﮫ ی ﮐﺮد ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم در اﯾﺮان
در ھﯿﺄت ﺟﻤﮭﻮری ﻣﮭﺎﺑﺎد ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺗﺪارک ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺰرگ در ﺳﮫ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﮫ،ﻋﺮاق و اﯾﺮان
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﺮان در ﺿﻌﻒ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮد .ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺸﮫ ی ﺗﺠﺰﯾﮫ ی اﯾﺮان اﻣﺮی ﺟﺪی ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ھﻮاﺧﻮاھﺎﻧﯽ ﺟﺪی در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﯿﺮوز
در ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم داﺷﺖ.
ﺷﮑﺴﺖ ﺻﺪام ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق را ﮐﮫ از ﺑﺪﻧﮫ ی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪاﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎرت و ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺮارداد .اﻗﻠﯿﻢ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﻣﺪد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻏﺮاﻣﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﮫ ﮐﺮدان ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ در ﻋﻮض ﺳﺘﻤﯽ ﮐﮫ در ﻋﺼﺮ ﺻﺪام و در طﻮل ﺟﻨﮓ
ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺮﮐﺮدان رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ھﻤﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
آﻣﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺮد در ﻋﺮاق از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﮭﺮه ﺟﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﻄﻘﮫ ای را ﺑﮫ ﻧﺎم اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن از
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ
وﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﻀﻤﺎم اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺮﮐﻮک ﺑﮫ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮔﺸﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺮدان در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ وﻗﺮار ﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ طﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻄﯽ در ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﯿﻦ در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و
ﻧﺘﯿﺠﮫ ی اﯾﻦ ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮﮐﻮک را روﺷﻦ ﺳﺎزد :ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺻﻮرت ﮐﮫ ھﺴﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻣﯽ اداره ﺷﻮد .در زﻣﺎن ﺻﺪام ﻋﺮﺑﺎن زﯾﺎدی ﺑﮫ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﻢ
ﮐﻮﭼﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﺮدی،ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ دو ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ از ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﻗﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺎده ی  ١٤٠ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻗﻮه ی ﻣﺠﺮﯾﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪدر ﮐﺮﮐﻮک و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ اراده ی ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺸﺎن ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ طﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺶ از  ٣١دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠٧ﺑﺮﮔﺰارﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺗﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎد و ﻗﺮار
ﺷﺪرﻓﺮاﻧﺪم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٢٠٠٨ﺑﮫ اﺟﺮا درﺑﯿﺎﯾﺪ ٩ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﮐﺮﮐﻮک ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺑﻮد در
زﻣﺎن ﺻﺪام ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺎزی ) = ﺗﻌﺮﯾﺐ( ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﮭﺎی زﻣﯿﻦ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺮﮐﻮک ﺑﮫ ﻣﯿﺰان در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ در
ﮐﺮﮐﻮک ﺑﮫ اﺟﺮا درﻧﯿﺎﻣﺪ .ﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮی از ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮص اﺧﺮاج اﺟﺒﺎری ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﻮد
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن در ﻣﻌﺮض ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﯽ ﺗﺎزه واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﭘﺲ از
ﺳﻘﻮط ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﻣﻨﺎطﻘﯽ از ﻋﺮاق ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ اﻣﺎ از
آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﮐﺮدان در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﮐﺮﮐﻮک را در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ وازﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ای ﮐﻠﯽ ﯾﺎدﮐﻨﻨﺪ .اھﻤﯿﺖ ﮐﺮﮐﻮک در ﺿﻤﻦ ازآﻧﺠﮭﺖ
ﺑﻮدﮐﮫ ﻧﻔﺖ زﯾﺎدی درآﻧﺠﺎ وﺟﻮداﺷﺖ .ﻣﺎده ی  ۵٨ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﮫ »ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻧﻈﺎم اداری«
ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻮرد ﮐﺮﮐﻮک و ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﻈﺎم اداری ﺟﺪﯾﺪ
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﮫ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﮫ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﮐﺮﮐﻮک ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﺎده ی  ۵٨ﺷﻮرای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﻮظﻒ ﺷﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻋﺮاق ﺑﺪھﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آرا ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ
ھﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺑﺎ ﯾﺪ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آرا ﯾﮏ داور ﺑﯽ طﺮف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮﺑﺮﺳﺪ و ﺗﻮﺻﯿﮫ
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ھﺎﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺷﻮرا ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ داور ﺑﯽ طﺮف ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ از دﺑﯿﺮ ﮐﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای را ھﻤﭽﻮن داور ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ اﻟﺒﺘﮫ
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺷﻮرا ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ رﺟﻮع ﻧﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺛﺮ اﺗﻔﺎق آرا ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
رﺟﻮع ﮐﻨﺪ،ﭼﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﺮد.
ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎده ی  ۵٨ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻗﺒﻮل اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و
دﺳﺘﮑﺎرﯾﮭﺎی ﻣﺮزی ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﻋﺮاق ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮﮐﮫ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺘﮭﺎ و ﻗﻮﻣﯿﺘﮭﺎ ﺧﺪﺷﮫ دار ﺷﺪه اﻧﺪ  .ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺎده ی  ١۴٠را ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎده ی  ١۴٠و  ۵٨را ﯾﮑﺠﺎ و
ﺑﺎھﻢ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﺎده ی  ١۴٠در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮاردارد و ﻣﺎده ی  ۵٨در ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار.
اﻣﺎ ھﺮدوی اﯾﻦ ﻣﺎده ھﺎ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎرات دوره ای ﻣﻌﯿﻦ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ »ﮐﺮدﭘﺮس« از ﻗﻮل دﮐﺘﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﮭﺮﻣﺎن ﻓﯿﻠﯽ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده
 ١۴٠ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎس ﻋﺮاق آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد  ٧٠ﺳﺎل ﺑﺮای
ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﻣﺎده  ١۴٠ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎس ﻋﺮاق زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ!«١٠دﮐﺘﺮ ﻓﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را طﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺧﻮد در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﺑﺮزﺑﺎن راﻧﺪ .او ﮔﻔﺖ ﻣﺎده  ١۴٠ﯾﮑﯽ از
ﻧﻘﺎط ﻋﻤﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﮐﺮدھﺎ و دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻤﺮ اﺧﺘﻼف
ﺑﺮﺳﺮﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ ﺑﺮﺳﺮﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮز »ﺑﮫ ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ ﻋﺮاق ...ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد .ﯾﮑﯽ
از ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ در ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﮫ آن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﮭﺮ و اﺳﺘﺎن ﮐﺮﮐﻮک
اﺳﺖ.اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﮐﺮﮐﻮک ﺷﮭﺮھﺎ و اﺳﺘﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﮭﺎ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻮﺻﻞ)ﻧﯿﻨﻮا(،دﯾﺎﻟﮫ و ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ «.ﺑﮫ ﺑﺎور او ﻧﺎم ﮐﺮﮐﻮک
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﮐﻮک ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ اﺳﺖ اﻣﺎ در دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از آﻧﮭﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ اﺳﺖ.
در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ دوﺳﺎﻟﮫ ی » ﭘﺎل ﺑﺮﻣﺮ« ﺣﺎﮐﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻋﺮاق ﮐﮫ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٢٠٠٣ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن  ٢٠٠۴ﺑﻮد ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن »ﺑﺮﻣﺮ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ و ادﻋﺎ ﺑﺮﺳﺮﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎده ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺎده  ۵٨ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺎده در ﺳﺎل  ٢٠٠۵و در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺮاق ﺑﮫ ﻣﺎده  ١۴٠ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد .ھﺪف ﻣﺎده  ١۴٠ﺑﮫ ﺑﺎور
دﮐﺘﺮ ﻓﯿﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺎزﮔﺮدد .ﮐﺮدھﺎ و ﺗﺮﮐﻤﻨﮭﺎ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ روﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدم از ﮐﺮﮐﻮک راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺎی آﻧﺎن را اﻋﺮاب ﺳﺎﮐﻦ ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ١١.
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﻣﺮدم اﮐﻨﻮن ﮐﺎری ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺑﺰار دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ
آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﺑﺰار ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﻮﻧﮭﺎ ﺑﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ رﯾﺨﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ طﺒﻖ ھﻤﯿﻦ ﻣﺎده ی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺳﺮﺷﻤﺎری و آﻣﺎر
ﮔﯿﺮی ﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم راه ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ ھﻤﻮارﮔﺮدد .اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ ھﺮورز در ﻋﺮاق ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺤﺎری ﺑﮫ اﺟﺮادرﻣﯽ آﯾﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﮫ
داﻋﺶ ظﮭﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﻤﺐ ﮔﺬارﯾﮭﺎل در طﻮل اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط
ﺻﺪام ﺑﮫ ﻗﺼﺪ و ﺑﺎ ﻧﻘﺸﮫ ﺑﮫ اﺟﺮادرﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ و ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ی ﺣﮑﻮﻣﺖ
داری .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮه ی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯽ ﻋﯿﺐ و اﯾﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺮوه ھﺎی اﻓﺮاطﯽ ﺳﻨﯽ ھﺮﮔﺰ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﯿﻌﯽ را ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪ و از آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ
ﭘﺬﯾﺮش ﻋﺮاﻗﯽ ﻓﺪراﻟﯽ ﺑﺎ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺣﻖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .از
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﺮاق ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮاﺛﺮ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﻨﯿﺎن ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮاﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﯿﻮ ه ای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻦ دھﻨﺪ و رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﭘﺬﯾﺮاﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﺳﺎده را ﺧﯿﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎورﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯽ ھﻮده از دﺧﺎﻟﺘﮭﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮﺟﮫ ﺑﻮدن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
راﻧﻨﺪ .ﺷﯿﻌﮫ ﺑﮫ ﮐﻨﺎر،ھﻤﯿﻦ اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﻋﺮب ﺗﺒﺎر ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮدان ﺳﻨﯽ را ھﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ
 . ١٠ﮐﺮدﭘﺮس .ﺟﻤﻌﮫ  ٩اﺑﺎن /١٣٩٣اﮐﺘﺒﺮ .٢٠١٤ ،٣١
. ١١ھﻤﺎﻧﺠﺎ.
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ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﺟﮫ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻋﺮب ﺳﻨﯽ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ھﻢ در
اﻗﻠﯿﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﮐﺮدان .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻀﺎدی ﻻﯾﻨﺤﻞ در درون اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ از راه ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺘﺤﺪه ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﻣﺮوزی ﻓﺪرال ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﮐﺮدان  ،ﮐﺮﮐﻮک را ھﻢ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﺮب ﺗﺒﺎران آن را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن و ﺑﺮآﻣﺪه از ﻗﻮﻣﯿﺘﮭﺎ و دﯾﻨﮭﺎ و ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ زﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺎزش اﯾﻦ ھﻤﮫ
ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﻋﺪم ﺗﺠﺎﻧﺲ در ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﺪد اﺳﺘﻘﺮار راه ﺣﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ .اﯾﻦ ﺛﻤﺮه ی اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺖ ﻧﮫ
ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ .اﮔﺮ ھﻢ ﻋﺪه ای ﺑﺴﺎن ﮐﺮدان ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ از راه ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺸﺎن را ﺟﺎﻣﮫ ی ﻋﻤﻞ
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ راه ﭼﻨﺪان ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ ای ﻧﭙﯿﻤﻮده اﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﮫ ﺑﺎ دﺷﻮارﯾﮭﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و ﺣﺘﯽ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ
دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
 .۶ھﻤﮫ ی آﻧﭽﮫ اوردم ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎ ظﮭﻮر ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺲ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺑﮫ ﻧﺎم »داﻋﺶ« در ﻣﻌﺮض ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺗﺎزه
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺮدان ﮐﮫ در ﺣﺎل ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺟﺪل ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻋﺮاق ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪن داﻋﺶ ﺑﮫ
ﺟﺪاﯾﯽ از ﻋﺮاق ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ را ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾﺸﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻣﺎه ژوﯾﯿﮫ ی  ٢٠١۴در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ »زﻣﺎن اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ ؛ ﻣﺎﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ١٢«.در
ھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ آﻣﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮدان در ﺑﺮاﺑﺮ داﻋﺶ ﺑﮫ ﻋﺮاق ﯾﺎری
ﺑﺪھﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮدان ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺟﺪاﮔﺸﺘﻦ از ﻋﺮاق اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺮدان ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
»داﻋﺶ« ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﺑﮫ ﺧﻄﺮﺑﯿﻨﺪازد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ
ﻗﺪرت رزﻣﯽ ﺧﻮد اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺼﻮرﺷﺎن ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﮏ ﺿﺪ ﺣﻤﻠﮫ ی ﮐﻮﺑﻨﺪه ﺧﻄﺮ
داﻋﺶ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ را دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﮫ واﻗﻊ
داﻋﺶ از ﮐﻤﮑﮭﺎ و ﺳﻼﺣﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺑﺮھﻤﮕﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ارﺑﯿﻞ ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎد ﺗﺎزه ﮐﺮدان داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﮫ ﻏﻮل ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ای روﺑﮫ رو ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ از ﮐﻤﮑﮭﺎی
اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﭙﺲ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺋﺘﻼف ﺑﮫ ﮐﻤﮑﺸﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ.
داﻋﺶ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮﺻﻞ را در اﺧﺘﯿﺎرآورده ﺑﻮد ،ﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﺳﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ی ﺑﻐﺪاد را
ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد .ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﮐﮫ درآﻏﺎز از ﺷﮭﺮی ﭼﻮن ﻣﻮﺻﻞ ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد و ﺧﻮد را ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻣﯽ دﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﻐﺪاد ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎد .ﻣﺒﺎرزان داﻋﺶ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﻮﻟﯽ ﺟﮭﺎدﮔﺮان
اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻧﯿﻤﮫ ی اﮐﺘﺒﺮ  ٢٠١۴ﺑﺮ ﺻﺤﻨﮫ ی رزﻣﯽ ﻋﺮاق ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮدﻧﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺣﻤﻼت
ھﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺋﺘﻼف ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و داﻋﺶ را در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﮫ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد اﻣﺎ از
آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺣﻤﻼت ھﻮاﯾﯽ در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺿﺪداﻋﺶ را ﻧﯿﺰ
ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻤﻮاره ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﻣﻄﻠﻮب ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ آورد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در اﯾﺎﻟﺖ اﻧﺒﺎر
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن از ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاﺿﻊ داﻋﺶ را
ﺑﻤﺒﺎران ﮐﻨﻨﺪ١٣.در ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻐﺪاد ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﻮرش ﺑﮫ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺷﺪت ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ .داﻋﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺟﺒﮭﮫ ای ﮔﺴﺘﺮده ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و از ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﺻﮫ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻏﺮب ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻨﺪ و از ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺑﮫ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎﮐﻨﺪ و از ﯾﺎرﯾﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻮدﺑﺒﺮد .داﻋﺶ آن ﻧﯿﺮوی ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺿﻤﻦ در ھﺎﻟﮫ ای از
اﺑﮭﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺑﺴﯿﺎری در ﻏﺮب و در ﻣﻨﻄﻘﮫ ھﻤﯿﻦ اﺑﮭﺎم را ﻣﯽ طﻠﺒﻨﺪ.
 .٧ﻧﮑﺘﮫ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﯿﺎورده ام .ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی دﯾﮕﺮ .آﻧﭽﮫ اﻣﺎ
ﻣﮭﻢ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﮫ آن اﺷﺎره داﺷﺘﮫ ام رﻓﺘﺎر ﺷﺘﺎﺑﺰده ی رھﺒﺮان ﮐﺮد اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺲ ﭘﯿﭽﯿﺪه ی ﭘﺪﯾﺪه ی ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ و ﺗﻌﮭﺪ ﺑﮫ ﺑﻘﺎی اﯾﻦ واﺣﺪ ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ
از اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﺷﺘﺎﺑﺰده ی رھﺒﺮان و ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد
ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮﺷﻤﺮدم .ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺮدان در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﯾﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ
2
.See:The New Yorker.Sep.29,2014
Issue.The Fight of Their Lives.By Dexter Filkins.
3
.The NewYorkTimes,Oct.17.2014.Middle
East Section.
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ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮد را ﺣﻞ ﮐﺮد ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ واﺣﺪھﺎی
ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﮫ ﺧﻄﺮاﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان درﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ داد ﻣﮕﺮآن ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻠﮫ ی ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ ﻣﻮﺿﻌﯽ درﺳﺖ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ و ﻧﮕﺮﺷﯽ را ﺟﺎﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ.
ﭘﺎره ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﮭﺎر ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح آن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ،اﯾﺮان  ،ﺳﻮرﯾﮫ و
ﻋﺮاق ﮐﺎری آﺳﺎن ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و راھﺒﺮدی ﺑﮫ ﮐﻨﺎر آﻧﭽﮫ اﮐﻨﻮن ﻣﮭﻢ اﺳﺖ
ﺖ ﮐﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ دوﻧﮑﺘﮫ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺒﺤﺚ
دوﻧﮑﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ دﺳ ِ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ از اھﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ از ﻧﻈﺮ دروﻧﯽ
ﭼﮫ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺣﻖ دارد ﭼﺎرﭼﻮب آن را درھﻢ ﺑﺮﯾﺰد؟ آﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ ﮐﮫ در ﻣﯿﺜﺎق اوﻟﯿﮫ
ﯾﻌﻨﯽ در ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﯿﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود
ﺳﮭﯿﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ اﻗﺪاﻣﯽ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﻨﯿﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﮫ را در ھﻢ
ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﻓﺮوﻣﯽ رﯾﺰد  ،ﺑﮫ ﺟﺪاﮔﺸﺘﻦ از ﭘﯿﮑﺮه ی ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ی آن روﺑﯿﺎورد؟ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ای
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﮫ ام ﮐﮫ ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺘﮭﺎی ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﮭﺎی
ﻋﮭﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در آن ھﻨﮕﺎم ﺗﺼﻮر ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ
ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ای ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺜﺎل ﺳﺎده ی اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻣﯽ ﺗﻮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﭼﯿﻦ ﯾﺎ ژاﭘﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .در دوران ﻣﺎ اﻣﺎ ﮐﺸﻮری ﭼﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﭼﻨﺪ ﻗﻮم؛ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﺮان ﮐﮫ ازھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ
ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ای ﮐﮭﻦ ﺗﺮ دارد .ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﮫ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ  ،اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﻨﮭﯿﻢ ،ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﺮاﺛﺮ ھﻤﺂراﯾﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آراﯾﺶ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮدھﺪ  .اﮔﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﻣﺒﻨﺎی
ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی و ﺗﺪاوم ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ ﺳﺴﺖ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ آن ﮐﮫ در ھﺮﻟﺤﻈﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺣﻖ ﺑﮫ آن ﺑﺨﺸﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﻣﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﭘﯿﺸﮫ ﮐﻨﺪ .ﺻﻠﺢ
و آراﻣﺶ در اﯾﻦ دﺳﺖ از ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﮭﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮوﻓﺎق آﻏﺎزﯾﻦ و اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﭘﺎﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎھﻢ ﺳﺎﻣﺎن داده اﻧﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ آن را ھﺪف ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻋﺪه ای ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺐ ﺑﺮﺷﻤﺮد .ھﺮ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﯽ در
اﺳﺎس ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﻌﺎدت ھﻤﮫ ی ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﺶ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .از اﯾﻦ روﺿﺮورت ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ
ھﻢ ﮐﺸﻮر  -ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺮاﺛﺮ ﺳﻮاﻧﺤﯽ ﺧﺎص در ھﻢ ﻓﺮوﺑﺮﯾﺰد ،ﺟﻨﯿﻦ روﯾﺪادی ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﯿﺮﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻤﻮاره ھﺪف اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ھﺮ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
ھﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ ھﻤﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ھﻤﮫ ی ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی اداری و
اﺟﺮاﯾﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ در اﯾﻦ دﺳﺖ از ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﮭﺎﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﯽ ﭼﻨﺪ
ﻗﻮﻣﯽ در ﺑﺎﻓﺘﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﺎره ای ﻧﺪارد ﺟﺰ آن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آرای
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺧﻮد اﻣﻮر ﺟﺎری و دﻓﺎع از ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﯿﺖ و
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ ھﻤﮕﺎن ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ دﻓﺎع از ھﻤﮫ ی اﺟﺰای اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب
ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﺑﻞ دﻓﺎع از
اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ی ھﻤﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دروﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺪاری از اﯾﻦ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮭﺎﺟﻢ اﻣﺮی ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ
ﻓﺪرال ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﭼﺎر اﻣﺮ دﻓﺎع و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی واﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .درآﻣﺪھﺎی ﻧﺎﺷﯽ
از ﺛﺮوﺗﮭﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ھﻤﮕﺎن اﺳﺖ  .آﻧﭽﮫ ھﺮﻧﺎﺣﯿﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ آن
ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﻼش ﻣﺮدم ھﻤﺎن ﻧﺎﺣﯿﮫ ﯾﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺎزه ﺑﺨﺸﯽ
از ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﻼش ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺳﻮد ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮدﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻗﻮه ی دﻓﺎع و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺮاﻧﮭﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰھﺎی از
ھﻤﯿﻦ ﻗﺒﯿﻞ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻋﺮاق ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر .در ﻣﺎده ی دوم اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان وﺿﻊ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
و ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی و آزادﯾﮭﺎی ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎده ی ﺳﻮم ﻋﺮاق را ﮐﺸﻮری ﭼﻨﺪ
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ﻣﻠﯿﺘﯽ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺬھﺒﯽ و ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻗﮫ ای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺟﮭﺎن
اﺳﻼم ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺑﺮھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ھﻢ در ﻣﺎده ی دو ذﮐﺮﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ اﺳﻼم دﯾﻦ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ و
ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان وﺿﻊ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺎده ی ﭼﮭﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دو زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﮐﺮدی ھﻤﭽﻮن زﺑﺎﻧﮭﺎی رﺳﻤﯽ ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﻣﻮزش ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺎدری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ،آﺳﻮری و ارﻣﻨﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺮاق ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻓﺪرال و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ھﻤﻮاره ﺑﻘﺎی
ھﻤﯿﻦ اﺻﻮل ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  .ﻣﺎده ﯾﮑﺼﺪوﺷﺎﻧﺰده ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯽ ﺟﻤﮭﻮری ﻋﺮاق
را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﻣﻨﺎطﻖ و اﻗﺎﻟﯿﻢ و ادارات ﻣﺤﻠﯽ  .در ﻣﺎده ی  ١١٧آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﻣﻘﺎﻣﺎت آن را ھﻤﭽﻮن اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻓﺪرال ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ.در ھﻤﯿﻦ
ﻣﺎده در ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮی را ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺠﺎز ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ در ﭼﺎرﭼﻮب ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻨﺎطﻖ ھﻤﮫ ﻧﻮع ﺣﻘﯽ دارﻧﺪ ﻣﮕﺮ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ ﺧﺎص ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺑﻐﺪاد درھﯿﺄت ﮐﻨﻮﻧﯽ اش ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﻤﮭﻮری
ﻋﺮاق اﺳﺖ.
 .٨ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﺮاق ﻣﺘﺤﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از
ھﻤﮫ ی ﺣﻘﻮق ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ آن اﺷﺎره
داﺷﺘﮫ ام زﯾﺮا ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺨﺸﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺛﺮ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺼﻮرﮐﻨﯿﻢ ھﺮﺑﺨﺶ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﻖ دارد ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﻞ
ﺧﻮد ھﺮ زﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺟﺪاﺳﺮی ﭘﯿﺸﮫ ﮐﻨﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻓﺮض ﺟﺪاﯾﯽ از ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ ھﻨﻮز ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﺟﺰء ﺟﺪاﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺟﺰء ﺟﺪاﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﮫ ی ﮐﺮدان ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ آن
ﭘﯿﻮﻧﺪ آرﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺧﻮد ﺟﺰء ﺟﺪاﺷﺪه ﻓﺎﻗﺪ ھﻮﯾﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﭼﻢ ﺟﺪاﯾﯽ
را ﺧﻮد ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﮭﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد و
آن ﮔﺎه از ھﻮﯾﺘﯽ ﺗﺎزه ﺳﺨﻦ ﺑﺮاﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺲ ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﺣﻮزه ی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﺰء ﺟﺪاﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﺰء ﺟﺪاﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ طﯽ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﻗﺎدر ﺷﻮد
طﺮح اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺧﺎص ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮرد
ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻣﺎ در ھﻤﺎن دﺳﺘﮫ ی ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ در
اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺨﺸﮭﺎی دﯾﮕﺮ روزﮔﺎرﺑﮕﺪراﻧﺪ .آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی رخ ﺧﻮاھﺪ داد و ﺗﺎزه اﮔﺮ رخ
ﺑﺪھﺪ ﭼﮫ ﺳﻮدی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت ﻗﻮﻣﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺎ راه ﺣﻞ ﺗﻤﺪﻧﯽ را ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ در ﺟﺎﯾﯽ از اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﯾﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ.
 .٩ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺮد از آﻏﺎز ھﻤﺎﻧﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ھﻮﯾﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺮدان ھﻤﻮاره از
اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ دَم زده اﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ از اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﺮاﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﮐﮫ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺑﺴﺘﺮ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ
ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ ﮐﮫ از آن ﯾﺎدﮐﺮدم ﻣﺘﻮﺟﮫ دو ﺟﻨﺒﮫ از آﮔﺎھﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺮدان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ آن ﮐﮫ اﺷﺘﺮاﮐﺎت
ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﮫ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻗﻮﻣﯽ -ﻋﺸﯿﺮه ای و اﻟﺒﺘﮫ در ﻣﻮاردی ﺑﮫ اﺷﺘﺮاﮐﺎت زﺑﺎﻧﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻗﻮﻣﯽ و دو دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻣﯿﺎن  -ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﺗﻤﺪﻧﯽ
را ﯾﮑﺴﺮه از ﯾﺎدﺑﺮدﻧﺪ ﯾﺎ درﺳﺖ ﺗﺮ آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮاﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻗﻮﻣﯽ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ و
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﮐﮭﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﯾﮏ ﮐﻼم وﻗﺘﯽ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻗﻮﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺪاﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﺗﻤﻨﺎھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺞ و ﻧﯿﺮوی رزﻣﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ
دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﻣﺒﺤﺚ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺳﺨﺖ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﮫ
ﺣﯿﺎت اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ وﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮده ای ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ را ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ .در
اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اھﻤﯿﺖ روﯾﺪادی ﭼﻮن ﻧﺒﺮد ﻣﻘﺎوﻣ ِ
ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺒﺮدی ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺮدی را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ و ﻣﮭﻢ آن ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ از
ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورد .ﮐﺮدان ﺗﺮﮐﯿﮫ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات زدﻧﺪ و ﮐﺮدان
ﻋﺮاﻗﯽ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎری از رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﮫ را ﮐﮫ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﮫ
ﯾﮑﺼﺪوﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﺮاﺛﺮ ﻓﺸﺎرھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ از ﺧﺎک اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻋﺒﻮر دھﻨﺪ و واردﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮﭼﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه رخ ﻣﯽ دھﺪ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ از
ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رواﺑﻂ ﻋﺎطﻔﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺳﺮ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﻠﯽ وﯾﮋه ای ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ در
آﯾﻨﺪه اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ رخ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
ً
در ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ازدﯾﺪه دورداﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﺒﺮد ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺒﺮدی ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺮدی ﺑﮫ ﺣﺴﺎب
آورد .در ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ در ﯾﮑﺴﻮ ﺟﺒﮭﮫ ای ﮐﺮدی دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻋﺮﺑﺎن ﺳﻮرﯾﮫ ای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺸﺎر
ھﺴﺘﻨﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺮدان ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ .اﯾﻦ ﺟﺒﮭﮫ از ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎی رزﻣﯽ ھﻮاﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯿﮭﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮔﺎه ﭼﺸﻤﮑﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل
اﺟﺎزه داد ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﮫ ھﺎی ﮐﺮد ﻋﺮاﻗﯽ از درون ﺗﺮﮐﯿﮫ وارد ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ را ﺑﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از راه ﻋﺮاق و از درون ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد.
در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی داﻋﺶ ﻗﺮاردارﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﯾﮑﺴﺮه ﺧﺼﻠﺘﯽ وراﻣﻠﯽ دارﻧﺪ .از ﻋﺮب
ﺗﺒﺎران ﻋﺮاق و ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮرھﺎی ﺷﺒﮫ ﻗﺎره و ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
آﻣﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ از راه ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ ی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ی درﺧﻮرﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ
ھﺮ ﻧﺒﺮدی ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ داﻋﺶ راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﺧﺼﻠﺘﯽ وراﻣﻠﯽ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺒﺮد در ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺒﺮدی اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای -ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ
اﻣﺮﺑﺮآﯾﻨﺪه ی ﭘﯿﮑﺎرھﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
آﻧﭽﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ اﻧﺪوه ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﮭﺮ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ »ﮐﻠﻮﺳﺌﻮم«؛ و آن ﺑﺨﺶ از ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﮫ
در ﺷﮭﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﺮای دﻓﺎع  ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ ﮔﻼدﯾﺎﺗﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﻧﺘﻄﺎرﻧﺒﺮدی ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻧﺸﺴﺘﮫ
اﻧﺪ .در ﺑﯿﺮون ﺷﮭﺮ ﻣﺮدم ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ ﻣﯽ زﯾﻨﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎری از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎﺻﮫ
ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم و ﺑﯽ ﺧﻄﺮ وارد ﺷﮭﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺗﺎ آن وﻗﺖ اﯾﻨﺎن
ھﻤﮫ روی ﺗﭙﮫ ای ﻣﺸﺮف ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ﺑﮫ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﮐﺸﺘﺎر طﺮﻓﮭﺎی درﮔﯿﺮ و ارﺳﺎل ﮔﺰارﺷﮭﺎی ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮﮔﺮﻣﻨﺪ و روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺳﺒﻌﯿﺖ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﺧﻮد را از ﮔﺮﯾﺨﺘﮕﺎن ﭘﻨﮭﺎن ﻧﻤﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ از درآﻣﺪ ﺟﻨﺒﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻧﺎرﺿﺎﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﮫ ی ﺗﭙﮫ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﮫ ﻗﻨﻠﮕﺎه آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺑﺎن ١٣٩٣
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ﮐﺮدی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺮدی ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻤﺎری از ﻟﮭﺠﮫ ھﺎ و زﺑﺎﻧﮭﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﻏﺮﺑﯽ ﮐﮫ در ﮔﺴﺘﺮه ی وﺳﯿﻌﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﮫ،اﯾﺮان،ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﺎﻋﺘﮭﺎﯾﯽ از ﮐﺮدان ﻣﻘﯿﻢ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺣﺪود
ھﻔﺘﺼﺪھﺰارﻧﻔﺮ ﮐﺮد ﻣﻘﯿﻢ آﻟﻤﺎن و ﺷﻤﺎری از ﮐﺮدان در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ اروﭘﺎﯾﯽ را
اﻓﺰود .در ﺑﺎره ی ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮدان آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻤﺎر آﻧﺎن را
ﺑﮫ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ
زﻧﻨﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺷﻤﺎر در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وزﺑﺎﻧﯽ واﺣﺪ دارﻧﺪ؟
طﺒﯿﻌﺖ ﺷﺎﺧﮫ ﺷﺎﺧﮫ ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺮدی ﭘﮋوھﺶ ﻣﻨﺴﺠﻢ و دادوﺳﺘﺪ اطﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ را
در اﯾﻦ ﺣﻮزه دﺷﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﮫ ﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺎه زﺑﺎن واﺣﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺸﺘﺮک ھﻢ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد
و ﺑﮫ ﺑﺎور ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن زﺑﺎﻧﮭﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻨﮭﺎی ﭘﺎﯾﮫ ﻧﯿﺰ دردﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺗﺼﻮر ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ﻣﻨﻈﻮرش ﻣﺘﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک را ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ و زﻣﯿﻨﮫ
ای واﺣﺪ ﺟﮭﺖ دادوﺳﺘﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮدورداﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﺤﻮی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎﺻﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روﺑﮫ رو ھﺴﺘﯿﻢ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ
ھﻨﻮزﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﻋﺎم وﯾﮑﺪﺳﺖ و درھﻢ ﺗﺎﻓﺘﮫ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ .ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ اﺣﻮال ھﺮ
ﮐﻮﺷﺶ وھﺮﻧﻮﺷﺘﮫ ای درﻧﮭﺎﯾﺖ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﺤﻮﻻت و
روﯾﺪادھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ روزﻣﺮه ﻧﺸﻮﯾﻢ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺣﻮزه ی ﺳﯿﺎﺳﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﮭﻢ
ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﺳﯿﺮ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﺳﯿﺮ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در اﯾﻦ دوران ﻧﮫ داﻧﺸﯽ دارﻧﺪ و ﻧﮫ ﺑﯿﻨﺸﯽ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯿﮭﺎی زودﮔﺬر دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ .
در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن دو زﺑﺎن ﯾﺎ دوﻟﮭﺠﮫ ،ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﮋوھﻨﺪه،
ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﻟﮭﺠﮫ ھﺎ و زﺑﺎﻧﮭﺎ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ
ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻟﮭﺠﮫ/زﺑﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ و ﺳﻮراﻧﯽ .ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ را ﮐﺮدی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ھﻢ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ وﺳﻮراﻧﯽ را ﮐﺮدی ﻣﺮﮐﺰی .ﺑﮫ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
»ﮐﺮﯾﻨﺒﺮوک« ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو زﺑﺎن/ﻟﮭﺠﮫ ﺑﮫ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان
آﻧﮭﺎ را دوزﺑﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ازھﻢ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ دو را دو ﻟﮭﺠﮫ
از ﯾﮏ زﺑﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ »ﮐﺮدی« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
دو ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻮرﺳﯿﺪه و ﭘُﺮﮐﺎر ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی »ھﯿﮓ/ﻣﺎﺗﺮاس« ) ( Haig/Matrasﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮔﺮﭼﮫ در ﺑﺎره ی ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ/ﺳﻮراﻧﯽ زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﻧﺎم ﮐﺮدی اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﮔﺴﺘﺮده
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ راﺟﻊ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﮔﻮراﻧﯽ و زازاﮐﯽ ) ﯾﺎ = دﯾﻤﻠﯽ(
ﺳﺨﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .ﮔﺮﭼﮫ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻨﮭﺎ راھﻢ ﮐﺮدی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﭼﻮن
»ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« ﻋﻘﯿﺪه ای دﯾﮕﺮدارﻧﺪ .درﺳﺖ دراﯾﻨﺠﺎ ﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﭘﮭﻨﮫ ی داوری ازﻏﻨﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮﻧﺪ ﮐﮫ زﺑﺎن زازاﮐﯽ ﻣﺤﺎوره در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺷﺮﻗﯽ،
زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﮐﺮدی .دو ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی
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»ﻟﻮدوﯾﮓ ﭘﺎول« و »ﺳﻠﺠﺎن« ﮐﮫ اﯾﻦ دوﻣﯽ ﺧﻮد زازازﺑﺎن ھﻢ ھﺴﺖ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه
اﮐﻨﻮن ھﻮاﺧﻮاھﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﻧﮑﺘﮫ ی ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از زازازﺑﺎﻧﺎن ﺧﻮد را ﮐﺮد ﺗﺼﻮر ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ ﺗﺼﻮرراﯾﺞ را ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻼﮐﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ از ﮐﺮد ﺑﻮدن زازاﯾﺎن.
اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را درﺳﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ .ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﺘﻤﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ زازاﯾﺎن ھﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ ازﺳﺮﮐﻮﺑﮭﺎ ﺧﺎﺻﮫ در ﺗﺮﮐﯿﮫ در ﻣﻘﺎطﻊ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ
زﺑﺎﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ را ﭘﺮوراﻧﺪه و ﺗﺼﻮر ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی را داﻣﻦ زده اﺳﺖ .درﻣﻮرد
ﺗﺼﻮرﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ھﻮﯾﺖ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺘﺎﺑﺰده داوری ﮐﺮد .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺪاﯾﯽ
ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ .در ﻣﻮاردی ھﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﺎذب ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را
داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .در ﻣﻮرد آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ھﻢ در آن ﺳﻮی رود ارس ﻧﻮﻋﯽ ھﻮﯾﺖ ﺗﺮک -
اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎزارﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﮑﺴﺮه ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ آذری را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮭﺎﻧﮫ
ای داﻧﺴﺖ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺮ ﺗﺮک ﺑﻮدن ﺑﮫ وﯾﮋه ﺗﺮک ﺗﺮﮐﯿﮫ ای.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ھﻮﯾﺖ ﮐﺮدی را ﺑﺮای زازاﯾﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪه ی دوزﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن
زازاﯾﺎن اﺳﺖ  .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺷﻤﺎر در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ از زازاﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﺮدی ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺗﺴﻠﻂ
دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ زازاﯾﺎن و
ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ زﺑﺎﻧﺎن در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮐﻨﺎرھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .دراﺳﺎس در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺎﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ی
ﺳﮫ زﺑﺎﻧﯽ روﺑﮫ رو ھﺴﺘﯿﻢ .ﯾﮑﯽ زﺑﺎن ﻣﺎدری اﺳﺖ و دوﻣﯽ زﺑﺎن ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ﺳﻮﻣﯽ
زﺑﺎن ﻏﺎﻟﺐ در ﮐﺸﻮر ﮐﮫ زﺑﺎن اداری ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود وﺣﺘﯽ زﺑﺎن آﻣﻮزش ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﺮﮐﯽ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﻧﯿﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ ﮐﺮدی ﯾﺎ ھﻤﺴﺎﻧﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن
زازاﮐﯽ و ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﭘﮋوھﺸﮭﺎی آﻣﺎری دﻗﯿﻘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوزﺑﺎﻧﮕﯽ و ﺳﮫ
زﺑﺎﻧﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ و اﯾﻦ داورﯾﮭﺎ را ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎھﺪات ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ
آورﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎر زازاﮔﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ﺑﺮﮐﺪام ﯾﮏ از زﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺑﮫ
زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﺲ ﻣﮭﻢ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﻮادآﻣﻮزی در ﻣﯿﺎن ﮐﺮدان ﭼﻨﺪان روﻧﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ
اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﺎر در ﮐﺸﻮری ﭼﻮن ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
و در ﮐﺸﻮری ﭼﻮن اﯾﺮان ﺗﺎ دوران اﺧﯿﺮ در ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ رواج ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﮭﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﮐﺮدان ﻧﯿﺰ از ﭼﻨﯿﻦ آﺳﯿﺒﮭﺎﯾﯽ ﻣﺼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﯽ
ﺳﻮادی در ﻣﯿﺎن ﮐﺮدان درھﺮﻣﻨﻄﻘﮫ ﯾﺎ ﮐﺸﻮری ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ
اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺑﮫ ﺗﻨﻮع ﺳﻨﺘﮭﺎی ﮔﻔﺘﺎری و ﻧﻮﺷﺘﺎری
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﭼﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﭼﮫ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ زﺑﺎن ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﮫ )= ﻧﺎﻣﮑﺘﻮب( ﺑﮫ ﻣﺮور زﻣﺎن
ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺪ آورد .زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﮔﺮاﯾﺶ دارد ﺑﮫ
ﺳﻮی ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺮدن ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و ﺣﺘﯽ ﺗﻠﻔﻆ واژﮔﺎن .
ﮐﺮدی ازﺳﻨﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻏﻨﯽ و ھﻤﺴﺎن ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ادﺑﯽ زﺑﺎن ﮐﺮدی را ﻣﯽ ﺗﻮان »ﻣﻢ و
ﮐﺮدی ،ﺷﺮﻓﻨﺎﻣﮫ ،ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺛﺮ ﺑﺰرگ
ِ
زﯾﻦ« ﺑﺮﺷﻤﺮد ﮐﮫ در ﻗﺮن ھﻔﺪھﻢ ﻣﯿﻼدی ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﮫ ﮐﺮدی دارﯾﻢ .دو ﺗﻦ ازﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﺳﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﺪه ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﮐﺮدی ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺮﻧﺪ .ﻗﺪ ﯾﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ی ﻧﮕﺎرش را
ﮔﻮﻧﮫ ی ﺳﻮراﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ در ﺷﮭﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﮫ .ﻗﺪﻣﺖ ﻧﺜﺮ ﺑﮫ ﺑﺎوراﯾﻦ دو ﺗﻦ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﮫ
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ﺑﮫ ﺳﻮراﻧﯽ وﺑﮫ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد١٤.اﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در دوران ﺳﻠﻄﮫ ی
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﮕﺎرﺷﯽ آواﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ -ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺪوﯾﻦ
ﺷﺪ .ﻧﮕﺎرش ) ﺧﻂ( ﺑﮫ ﻟﮭﺠﮫ ی ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﮫ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﺟﻤﮭﻮری
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﮭﺎﺑﺎد .ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎرش ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﻔﮫ زﺑﺎن آﻣﻮزﺷﯽ،رﺳﺎﻧﮫ ای و ﺗﺠﺎرت
در ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﺷﺪ ودرﻣﻨﺎطﻖ ﺳﻮراﻧﯽ زﺑﺎن دراﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮه ای رﺳﻤﯽ
ﺑﮫ ﺧﻮدﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﻣﻌﯿﺎر ﺳﺎزی)اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮐﺮدن( ﺧﻂ ﺑﮫ زﺑﺎن )ﻟﮭﺠﮫ ( ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ از ﺳﻨﺖ ادﺑﯽ
ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺮی ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ در ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی ﺣﮑﺎری و ﺑﻮﺗﺎن ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد .ﺣﻮاﻟﯽ ﭘﺎﯾﺎن
ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن ﮐﺮد در ﻣﮭﺎﺟﺮت روزﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ زﺑﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ
راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی ﮐﺮدی در ﺟﺰﯾﺮه و ﺑﻮﺗﺎن در ﮐﻨﺎره ی ﻣﺮز ﺗﺮﮐﯿﮫ -
ﺳﻮرﯾﮫ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ در آﻏﺎز ﺑﮫ ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد.در ﺳﺎﻟﮭﺎی دھﮫ ی ﺳﯽ ﻣﯿﻼدی ﺟﻼدت
ﺑﺪرﺧﺎن اﻟﻔﺒﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﮐﺮدی راه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﮫ ﻣﻠﮭﻢ ﺑﻮد از ﺟﺮﯾﺎن
اﺻﻼح زﺑﺎن )ﺧﻂ( در ﺗﺮﮐﯿﮫ١٥.او از اﯾﻦ روش ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل در آن وﻗﺖ ﺑﺎ
اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻏﺮﺑﮕﺮاﯾﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده ﺑﻮد و راھﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺪرن ﺷﺪن ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻧﺴﺨﮫ ﺑﺮداری و ﺗﻘﻠﯿﺪﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻼدت ﺑﺪرﺧﺎن در ﻧﺸﺮﯾﮫ ی »ھﻮار«
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﻧﮕﺎری ﺑﺎ ھﻤﺖ »ﻟﺴﮑﻮ« ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٧٠ﺑﮫ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ھﺪﻓﺶ رواج ﺧﻂ و زﺑﺎن ﻣﻌﯿﺎر در ﻣﯿﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺑﻮد ﺧﺎﺻﮫ در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﺳﻮرﯾﮫ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮان ﮐﺮد در اروﭘﺎ .ﮔﺮﭼﮫ ﭼﺎرﭼﻮب
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ اﻣﺎ اﺻﻮل اوﻟﯿﮫ ی ﻣﻌﯿﺎرﺳﺎزی در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫ وﺧﻂ در»ھﻮار« ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﺪ و ﺑﺮﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﭘﺴﺎﻧﯽ اﺛﺮ
ﺑﺮﺟﺎﮔﺬاﺷﺖ.
درروﺳﯿﮫ زﺑﺎن ﮐﺮدی در ﺷﻤﺎر زﺑﺎﻧﮭﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار داﺷﺖ .درآﻏﺎز در دھﮫ ی
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﯿﺴﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺧﻂ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ طﺮاﺣﯽ و در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ اﻣﺎ
ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و در ﺳﺎﻟﮭﺎی دھﮫ ی ﭼﮭﻞ ھﻤﯿﻦ ﻗﺮن ﺧﻂ
»ﺳﯿﺮﯾﻠﯿﮏ« ﺟﺎی آن را ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺧﻂ در ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ از ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎر و
اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﻟﮭﺠﮫ ی ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ در اﯾﺮوان در
ارﻣﻨﺴﺘﺎن.
در دھﮫ ی ﮔﺬﺷﺘﮫ رواج ﺷﺒﮑﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﮭﻢ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﻟﮭﺠﮫ ھﺎ و ﺧﻂ .ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی ﺗﺎرﻧﻤﺎھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺮدی راه
اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﮐﮫ در ﺧﺪﻣﺖ زﺑﺎن ﮐﺮدی ﻗﺮار داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی
ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ دارد  .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ داوری ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺧﺎﺻﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ و ﺷﯿﻮه ھﺎی اﯾﻦ
ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ روﺷﮭﺎﯾﯽ ﻧﻮ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ .در ﺿﻤﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﮫ
ﺗﻨﻮع ﻟﮭﺠﮫ ھﺎ در ﺣﻮزه ی ﮐﺮدی ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻨﺪ و ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﯿﻔﺘﺪ
ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .ﺿﺒﻂ آواھﺎی ﻟﮭﺠﮫ ﮐﺎری اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻮﺟﮫ
دﻗﯿﻖ و ﻧﮕﺎھﯽ ﻋﻠﻤﯽ .اﯾﻦ دوﺟﮫ از ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺒﮑﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
1

4
.Haig,G./Matras,Y.Kurdish Linguistics:A
brief
overview.In:Sprachtypol.Forsch.(STUF).Berlin 55(2002)!,3-14.
1
5
.Ibid.P.4.

39

ﺳﻮدﻣﻨﺪﯾﮭﺎ و زﯾﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺮدﯾﺪ دارم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮش ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﯾﺎ
ﻟﮭﺠﮫ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﮭﺎ ﻧﻘﺸﯽ دارﻧﺪ ﻣﮭﻢ ﺧﺎﺻﮫ در ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻮﻋﯽ
ﺧﺎص از ﻟﮭﺠﮫ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻣﺤﺘﺎج ﭘﮋوھﺸﮭﺎی ﻣﻮردی اﺳﺖ و در ﺣﻮزه ی
ﺳﯿﺎﺳﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺪ.
ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ آواھﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ و ﺳﻮراﻧﯽ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻟﮭﺠﮫ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻈﺎم آواﯾﯽ در اﯾﻦ دوﻟﮭﺠﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﻮﻟﯽ
دوزﺑﺎن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﺴﻮس از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻢ در
ﺣﻮزه ی ﻣﺼﻮﺗﮭﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد و ھﻢ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺻﺎﻣﺘﮭﺎ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ وام
ﮔﯿﺮی از زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﯾﺎ ھﻤﺴﺎﯾﮫ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد .اﯾﻦ وام ﮔﯿﺮی ھﻨﻮز در
ﻣﻌﺮض ﺳﻨﺠﺸﮭﺎی دﻗﯿﻖ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮐﺮدﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ ھﻨﻮز اﻋﺘﻨﺎی ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﺎر زﺑﺎن ﮐﺮدی و ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ آن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ی زﺑﺎﻧﮭﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎﺻﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﻗﺮاﺑﺖ آن ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در دﺳﺖ دارﯾﻢ و
ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ارزﻧﺪه و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .دﻗﺎﯾﻖ دﺳﺘﻮری اﯾﻦ ﺣﻮزه از
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐﺮدی ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ  ١٧٨٧ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ »ﻣﻮرﯾﺘﺰﯾﻮ ﮔﺮزوﻧﯽ« ،ﻣﺤﻘﻖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ  ،ﮐﺘﺎب دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و واژﮔﺎن ﮐﺮدی را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ١٦.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اوج و رواج ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺮدی را ﮔﻮﯾﺎ در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ
ﻣﯿﻼدی ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .در اﯾﻦ دوره ﻣﺤﻘﻘﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﮫ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع از
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎھﺪ رواﺑﻂ ﮔﺴﺘﺮده ی
ﺗﺠﺎری و ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ.
»ھﯿﮓ/ﻣﺎﺗﺮاس« ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻟﮭﺠﮫ ھﺎ و ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺑﺎ ﻋﺮﺻﮫ ی روﺑﮫ رﺷﺪ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .آﺛﺎر »ﭘﺮﯾﻢ/ﺳﻮﺳﯿﻦ«» ،ﻟﺮخ« ،
»ﻟﻮ ﮐﻮک« و »ﻣﺎﮐﺎس« را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺮارداد .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ
ای ﭼﻮن »ﻟﺮخ« دو وﺟﮫ دارﻧﺪ .ھﻢ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻮزه ی آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻢ ﺑﺎ
ﺣﻮزه ی ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارﻧﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ و در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ .ازﺟﻤﻠﮫ آﺛﺎر »ﯾﻮﺳﺘﯽ«)» ،(١٨٨٠ﻓﻮﺳﻮم«)،(١٩١٩
ﯾﺎ اﺛﺮ »ﺳﻮوان«) (١٩١٣و ھﻤﻮ ) (١٩١٩از اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﮫ دو ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺟﮫ داد ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ اھﻤﯿﺖ دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ
ﮔﺮدآوری اﺳﻨﺎد اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن وھﻤﭙﺎی آن واژه ﻧﮕﺎری .اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﮋوھﺸﮭﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
داده ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون از اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﮫ ﻣﺮور زﻣﺎن اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻣﮭﻢ ﺧﺎﺻﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﺑﺎن زازا ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت »اﺳﮑﺎر ﻣﻦ« اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ
ﺗﻮﺳﻂ »ھﺪاﻧﮏ« دﻧﺒﺎل ﺷﺪ) .(١٩٣٨/١٩٣٠/١٩٠۶
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد »ﻣﮏ
ﮐﻨﺰی« اﺳﺖ .او ﮐﺎر ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای را درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ و ﺳﻮراﻧﯽ در ﻋﺮاق
در دوﺟﻠﺪ اﻧﺘﺸﺎرداد .ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی »ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« را ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﮫ ی ﮐﺎرھﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﮫ
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ﺣﺴﺎب آورد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺶ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و ﻧﻈﺮی ﺑﮭﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ
ای را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد» .ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﮐﺎرش را ﭘﯽ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻞ از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺑﺎﺑﺖ آواﺷﻨﺎﺳﯽ از ھﺮ ﻟﮭﺠﮫ ﻧﯿﺰﺗﺤﻠﯿﮭﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﮫ دﺳﺖ
داد.ﻣﺘﻨﮭﺎی زﯾﺎدی ﻓﺮاھﻢ آورد و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ژﻧﺘﯿﮏ اﯾﻦ
ﻟﮭﺠﮫ ھﺎ ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی او ﺧﺎﺻﮫ از ﻧﻈﺮ ﻋﺮﺿﮫ ی اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ روﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻟﮭﺠﮫ
ھﺎی راﯾﺞ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﭙﺮدازد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺨﺸﯽ از اﺛﺮ او ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ھﻤﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد از ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
از ﻧﻈﺮزﺑﺎن ﮐﺮدی ﻣﺤﺎوره ای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺘﻨﮭﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ھﻠﻤﻮت
رﯾﺘﺮ) (١٩٧١/١٩٧۶و ﺟﻮﯾﺲ ﺑﻼو ) (١٩٧۵ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺣﻮزه ی ﺗﺮﮐﯿﮫ را
درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺮدی ﭘﯿﺸﻘﺪم اﺳﺖ و از اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﯽ
ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻮزه ی ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ اﺳﺖ .آﮐﺎدﻣﯽ ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ درواﻗﻊ ﯾﮏ
آﮐﺎدﻣﯽ ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .آﺛﺎری ھﻤﭽﻮن اﺛﺮ»ﻟﺮخ « ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﭘﯿﺶ ازاﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰﺳﯿﺎﺳﯽ دردوران
اﺗﺤﺎدﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ.اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﮫ ﺟﻤﺎﻋﺘﮭﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ی ﮐﺮد زﺑﺎن در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻮروی ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان دردو ﻣﻨﻄﻘﮫ ی
ارﻣﻨﺴﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﮐﺮدﺷﻨﺎﺳﯽ در اﺗﺤﺎدﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ دارد و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی »اوراﻧﺴﮑﯽ« و »ادﻟﻤﻦ« و »ﮔﺮوﻧﺒﺮگ«
در ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﺗﺰاری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺮد ﺗﺒﺎر در ﺷﻮروی ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﮐﺮدوف« و دﯾﮕﺮان ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی دوزﺑﺎﻧﮫ ﻣﺪد رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ  -روﺳﯽ ﮐﺮدوف از
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ اﻧﺪ .ﮔﺮدآوری ﻣﻮاد ﻓﺮھﻨﮕﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از
ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﮐﺮدﭘﮋوھﯽ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ،ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ
ﮐﺮدی ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی و ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﯽ داﻧﺪ،ﻣﺘﻮﺟﮫ
ِ
اﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ .از ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ آورﯾﻢ.
از ﮐﻮﺷﺸﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .اﯾﻦ دﺳﺖ از ﮐﻮﺷﺸﮭﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﮔﺮداوری ﻣﺘﻨﮭﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن ﯾﺎ
زﺑﺎﻧﮭﺎی ﮐﺮدی .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل »ھﯿﮓ  /ﻣﺎﺗﺮاس« اﺛﺮ »ﻣﮏ ﮐﺎروس« را ازاﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ) .(١٩۵٨اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺟﮫ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﺳﻮراﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب در ١٩٩٧ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺛﺮ
دﯾﮕﺮی ﮐﮫ درﺧﻮرﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ رﺳﺎﻟﮫ ی »ﻋﻠﯽ ﺛﺮوت « اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل
١٩٩٧درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واژه ﺳﺎزی ﮐﮫ ازﻧﻈﺮزﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ زاﯾﺸﯽ
) ( generativeﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﻮراﻧﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد.
رﺳﺎﻟﮫ و ﻣﻘﺎﻻت در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ
ﮐﮫ از ﻧﻈﺮﺑﺮﺧﯽ دور ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از رﺳﺎﻟﮫ ای درداﻧﺸﮕﺎه
ھﯿﺮوﺷﯿﻤﺎی ژاﭘﻦ ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٠١۴ﯾﺎد ﮐﻨﻢ ﺑﮫ ھﻤﺖ»ﻣﺤﺠﻮب زﯾﺮک« ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع
زﺑﺎﻧﮭﺎی »در ﺣﺎل ﮐﮭﻨﮫ ﺷﺪن« ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺮﻣﯽ
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رﺳﺪ .ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫ ای در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﮫ )ﻋﺮاق( ﺑﮫ ﻗﻠﻢ دﮐﺘﺮ آزاد ھﻤﺎوﻧﺪی راﺟﻊ ﺑﮫ
ﺗﮑﻮاژھﺎی اﺷﺘﻘﺎﻗﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی ﮐﺮدی  .اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ از ﺗﻮﺟﮭﯽ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن ﺑﮫ ﺑﺎزار رو ﺑﮫ روﻧﻖ ﮐﺮدی
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﻨﺠﺶ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﭙﺮد .ﺑﮫ طﻮر ﺑﺪﯾﮭﯽ
ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺗﺮﮐﯿﮫ زﺑﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ﺳﻮراﻧﯽ در ﻣﻌﺮض
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
زﺑﺎن زازا ﻣﻘﻮﻟﮫ ای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی دﺳﺘﻮر زازاﮐﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ »ﺗﻮد«)  (١٩٨۵ﯾﺎ دو
ﮐﺘﺎب ﻣﮭﻢ اﺛﺮ »ﭘﺎول« و »ﺳﻠﺠﺎن« را در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﺎدﮐﺮده ام .اﯾﻦ ﺳﮫ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ ھﺮ
ﺣﺎل راھﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی زازاﮐﯽ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ .ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﻣﻘﺎﻻت دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﭘﮭﻨﮫ را در ﺟﺎی
ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮده ام.
در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﺎدآورد ﮐﮫ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف »ﺑﺪرﺧﺎن«»/ﻟﺴﮑﻮ« ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ وﯾﮋه
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی دﺳﺘﻮر )=ﮔﺮاﻣﺮ( ﺑﻌﺪی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی دﺳﺘﻮر ﺳﻮدﻣﻨﺪ دﯾﮕﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺷﺮح و ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﮭﺎ از
ﺣﻮﺻﻠﮫ ی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی رزﮔﺎر و ﺑﻼو/ﺑﺎراک را ﻣﯽ
ﺗﻮان ذﮐﺮﮐﺮد.
آﻧﭽﮫ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دارﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺰوه ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﮐﺮدی.
اﯾﻦ ﺟﺰوه ھﺎ ﮔﺎه ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ درﺑﺮدارﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺼﻮرم ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﮫ
اﺻﻄﻼح ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .دو ﮐﺘﺎب از اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺧﻮدآﻣﻮز ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ اﺳﺖ و
دﯾﮕﺮی ﺧﻮدآﻣﻮز ﺳﻮراﻧﯽ ﮐﻮﺷﺸﯽ در ﺟﮭﺖ اراﺋﮫ ی روﺷﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﺮدی
اﺳﺖ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن .در ﺗﺮﮐﯿﮫ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ ﻓﺮاوان دارﯾﻢ اﻣﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ھﻨﻮز از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ از ﻏﻨﺎی در ﺧﻮر و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺮدی ﻣﮭﺎﺑﺎدی ﮐﻮﺷﺸﯽ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ
ھﻢ ﺑﮫ آﻣﻮزش ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﻢ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ دو ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ
ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ طﻠﺒﺪ وﺷﺎﯾﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ای ﻓﺮاھﻢ آﯾﺪ.
***
ﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺮد ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ
ﻋﺪه ای از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﻘﺪان ﯾﮏ دوﻟ ِ
ﮐﻠﻤﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ زﺑﺎن ﮐﺮدی واﺣﺪی ﺷﮑﻞ ﻧﮕﯿﺮد .ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی
ﺑﺲ ﻣﺘﻔﺎوت از ھﻢ روﺑﮫ رو ھﺴﺘﯿﻢ .ﺟﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﻟﮭﺠﮫ ھﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻋﺪه ای ھﺮﯾﮏ از آﻧﮭﺎ را ھﻤﭽﻮن زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﮫ ﮐﺮدی
زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ واﺣﺪ،اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود .زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺘﯽ در طﺒﻘﮫ
ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻟﮭﺠﮫ ھﺎ ﯾﺎ زﺑﺎﻧﮭﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮدارﻧﺪ  .آﻧﭽﮫ ﻣﯿﺎن ھﻤﮫ ی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﺘﺮک
اﺳﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻟﮭﺠﮫ ھﺎ ﯾﺎ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﮐﺮدی ھﻤﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺷﺎﺧﮫ ی زﺑﺎﻧﮭﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ی زﺑﺎﻧﮭﺎی ھﻨﺪو اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ زﺑﺎﻧﮭﺎ
و ﻟﮭﺠﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ اﻧﺪ.
»ﺗﻮﻣﺎس اﺷﻤﯿﺪﯾﻨﮕﺮ«١٧در ﻧﻮﺷﺘﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم زﺑﺎن)زﺑﺎﻧﮭﺎی( ﮐﺮدی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ در
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻣﺮوز ﻣﯿﺎن ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی ﻋﻤﺪه ی زازاﮐﯽ )دﯾﻤﻠﯽ( ،
ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ،ﺳﻮراﻧﯽ ،اوراﻣﯽ/ﮔﻮراﻧﯽ و ﮐﺮدی ﺟﻨﻮﺑﯽ)ﻓﯿﻠﯽ( ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ
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در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﮐﮫ ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ وﺳﻮراﻧﯽ را ﯾﮏ زﯾﺮ -ﮔﺮوه ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آورﻧﺪ
و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﻟﮑﯽ و ﻟﺮی را ﻧﯿﺰ در ﺷﻤﺎر ﮐﺮدی ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﯿﺎن زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﺷﮑﻠﮭﺎی زﺑﺎﻧﯽ را ﻟﮭﺠﮫ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﯾﺎ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮوﺟﻮددارد .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و ﻧﮕﺮش ھﻤﻮاره وﺟﮫ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد .در
ﻣﻮارد زﯾﺎدی وﺟﮭﮫ ای ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد و در اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ زﺑﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺮدان ﺧﺎﺻﮫ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﮫ ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺮدی ﺑﮫ ﺧﻄﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﺮدان در ﻋﺮاق و
اﯾﺮان وﺳﻮرﯾﮫ ﺷﮑﻠﯽ از ﻧﮕﺎرش را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ آن را ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ و ﻟﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ آن را ﻋﺮﺑﯽ -ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ وھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧﻂ ﮐﺮدی ﻣﯽ ﭘﺮدازم ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدم .اﻣﺎ ﮐﺮدان در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺧﻄﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪد اﻟﻔﺒﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.درﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎ ،ﮐﺮدان
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﭘﯿﺸﯿﻦ و روﺳﯿﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ را دارﯾﻢ ﮐﮫ از ﺧﻂ ﺳﯿﺮﻟﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻨﻮز ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ از ﮐﺮدان در ارﻣﻨﺴﺘﺎن،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ھﻤﯿﻦ ﺧﻂ
را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﺧﻄﯽ رواج دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺧﻂ ﺳﻮراﻧﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻂ اﺻﻼح ﺷﺪه ی ﻓﺎرﺳﯽ .ﮐﺮدﺷﻨﺎﺳﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه اﯾﻦ ﺧﻂ
را ﺧﻂ اﺻﻼح ﺷﺪه ی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺎم ﻣﯽ ﻧﮭﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺧﻂ ﺳﻮراﻧﯽ ﺣﺮﻓﮭﺎی ﻋﺮﺑﯽ
ﺧﺎﺻﮫ ﺣﺮﻓﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺒﺎھﺖ ﺻﻮﺗﯽ در ﻣﯿﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن و ﮐﺮد زﺑﺎﻧﺎن دارﻧﺪ  ،ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد آﻣﻮز ﺳﻮراﻧﯽ از اﯾﻦ ﻗﻠﻢ( .رواج اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﮫ
وﯾﮋه از  ١٩٩١ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و اﮐﻨﻮن ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺧﻂ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻟﮭﺠﮫ ی ﮐﺮدی ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﮫ ای ﺳﺎﻣﺎن
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .از ﯾﺎد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ در ھﻤﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻟﮭﺠﮫ ی واﺣﺪی ﻧﺪارﯾﻢ و در
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﮭﺪﯾﻨﺎن را
دارﯾﻢ ﮐﮫ ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﮔﻮﯾﺎن ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ودر ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﻮراﻧﯽ زﺑﺎﻧﺎن را
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫ ای ﻣﺘﻔﺎوت .ﺗﺤﻮل ﻣﮭﻢ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ زﺑﺎن ﻣﺤﺎوره ی
ﺳﻮراﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋﻠﻤﯽ و ﺧﻂ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎھﯽ و اداری.
واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮫ ی ﺑﻐﺮﻧﺞ را دﺷﻮارﺗﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن از ﻧﻈﺮﻓﮭﻢ زﺑﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ دﺷﻮارﯾﮭﺎی در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺳﺮوﮐﺎردارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ
ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی ﻋﻤﺪه ی ﮐﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ و ﺳﻮراﻧﯽ دارای زﯾﺮ -ﻟﮭﺠﮫ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد و از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮔﺮوه ھﺎ و رده ھﺎی
ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺷﻤﺎر ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی دﯾﻤﻠﯽ )زازاﮐﯽ( ﺟﺰﯾﺮه ھﺎﯾﯽ زﺑﺎﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ راھﻢ درﺣﻮزه ی
ﮐﺮدی ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ھﺎ درﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎی
ﺧﺰر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﮔﻮراﻧﯽ را زﺑﺎن ادﺑﯽ و دﯾﻨﯽ اھﻞ اﻟﺤﻖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ی
اوراﻣﺎﻧﺎت در ﻣﺮزاﯾﺮان  -ﻋﺮاق ﻗﺮاردارد در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﻣﯿﺎن ﺣﻠﺒﭽﮫ و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه .در
ﻣﻮرد ﺗﻌﻠﻖ ﻟﮭﺠﮫ ی »ﺷﺒﮏ« ﺑﮫ ﮐﺮدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﺮﮐﯽ درآﻣﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ وﺣﺪت ﻧﻈﺮ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻟﮭﺠﮫ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﺎص دﯾﻨﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .
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در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻧﻘﺶ زﺑﺎن ﻟﺮی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﺣﻮزه ی ﮔﻮراﻧﯽ)ﮐﺮدی ﺟﻨﻮﺑﯽ!( و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬار از ﮐﺮدی
ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺎزﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ داورﯾﮭﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﮫ زاوﯾﮫ ی ﻧﮕﺮش
ﺳﻨﺠﯿﺪ .ﮔﺎه از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ و ﮔﺎه از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﺶ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ذﮐﺮ وﺿﻌﯿﺘﮭﺎ اﺷﺎره دارﯾﻢ ،ﻧﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل
ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻟﺮی را زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﮔﺴﺘﺮده ای
دارد ﺑﺎ ﭘﮭﻠﻮی ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی ﮐﺮدی.
ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ را در ﻣﻮرد ﻟﮭﺠﮫ ی ﻟﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ آن را ﺷﮑﻞ ﮔﺬار از ﻟﺮی
ﺑﮫ ﮐﺮدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور »ﺗﻮﻣﺎس اﺷﻤﯿﺪﯾﻨﮕﺮ« ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎس اﺳﺖ و ﻧﮫ
زﺑﺎن ﺷﻨﺎس ،ﻣﺴﺌﻠﮫ ی ھﻮﯾﺘﯽ دﯾﻤﻠﯽ -ﮔﻮراﻧﯽ و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻠﻖ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﺮدی ﺑﺴﺎن ﻟﺮی-
ﻟﮑﯽ در اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻋﻨﺼﺮ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﺛﺎﻧﻮی ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ داوری ﺗﺎﺣﺪی درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ از دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل
ﭼﻨﺎن ﮐﮫ در ﺟﺎی ﺧﻮد آورده ام اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زازاﮐﯽ را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از
ﮐﺮدی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ رو ﺑﮫ ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﺌﻠﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ
روزاﻧﮫ ﻧﻘﺸﯽ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ دارد .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯽ در اﯾﺮان ﮐﮫ ﯾﮏ اﻣﺮ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ
اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ اﻣﺮی ھﻮﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ دﺳﺖ از ﭘﺮﺳﺸﮭﺎ
ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ .ﻧﻤﻮﻧﮫ ی دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎن» ﻟُﺮ« را دارﯾﻢ ﮐﮫ در ﻋﺮاق ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از
ﮐﺮدان ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ھﻮﯾﺘﯽ ﻟُﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ را در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم زازا ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآورﺷﺪه ام ﮐﮫ زازاﯾﺎن در ﺗﺮﮐﯿﮫ در ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از
ﮐﺮدان ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺧﺎﺻﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و ﻓﺸﺎر در ﺗﺮﮐﯿﮫ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﻮﺿﻊ زﺑﺎن ھﻤﻮاره ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ ﯾﮑﺴﺎن
ﻧﯿﺴﺖ  .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻣﺮ ھﻮﯾﺘﯽ در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﺑﮫ ﯾﮏ اﻣﺮ ذھﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ
ﺗﺼﻮری ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ آﻏﺸﺘﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ھﻤﭽﻮن
واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎور ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﮐﺮد ﮐﯿﺴﺖ؟
١٨

»ﮔﺎد ﻓﺮای روﻟﺰ دراﯾﻮر« ﺷﺮق ﺷﻨﺎس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در رﺳﺎﻟﮫ ای ﮐﻮﺗﺎه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺎم
» ُﮐﺮد« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺪم ﺗﺮﯾﻦ ردﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻧﺎم ﮐﺮد ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻤﺎن
اﺷﺎره ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﻟﻮح ﮔﻠﯿﻦ ﺳﻮﻣﺮی از »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺮدا« ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ».دراﯾﻮر «
 Kar-daﯾﺎ  Qar- daﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ اﻟﻮاح
ﮐﺮدا را ﺑﮫ ﻻﺗﯿﻦ
١٩
ﺳﻮﻣﺮی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ »ﺛﻮرو -داﻧﮕﻦ« ﻧﻈﺮدارد  .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دو
ﺿﺒﻂ از»ﺛﻮرو -داﻧﮕﻦ « دﯾﺪم در دو ﺻﻔﺤﮫ ی ﭘﺸﺖ ﺳﺮھﻢ) (١۵٠-١۵١ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ  kardakaو  . kar- da-kaاﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ دھﻢ »دراﯾﻮر« ﺿﺒﻂ
ﺻﻮرت :
ِ
ﺧﻮد را ازﺻﻔﺤﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺿﺒﻂ  Qur-ti-eرا ﭘﺴﺎﻧﺘﺮﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﻧﻮﻋﯽ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ درﯾﺎﭼﮫ ی
ﺗﮑﺮارﯾﮑﯽ ازدوﺿﺒﻂ او درﺑﺎﻻﺳﺖ .ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿ ِﻦ
ِ
»وان« ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺮدم  Suارﺗﺒﺎط داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻮه ﻧﺸﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم  Qur-ti-eﮐﮫ در
ﻏﺮب ھﻤﯿﻦ درﯾﺎﭼﮫ ﻣﯽ زﯾﺴﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﺿﺒﻄﮭﺎ ﻣﻌﺮف ﻣﺮدم ﮐﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ
و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﺑﺎ آن ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ» .دراﯾﻮر« ﺷﻤﺎری را در ﮐﺎرﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻧﺎم ﻣﯽ
ﺑﺮد.
دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ از ﮐﺮد را »دراﯾﻮر« در اﺛﺮ»اﮔﺰﻧﻔﻮن« ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﺎ ﺿﺒﻂ . Karduchi
او ﺑﺎ رﯾﺸﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ واژه از راه آﺳﻮری و ارﻣﻨﯽ ،آن را درﺣﺎﻟﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ »دراﯾﻮر« ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺿﺒﻂ  Kardakesرا ﻣﯽ آورد و
اﯾﻦ ﻧﺎم و دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی آن را ﺑﺎ ﻣﮭﺎرﺗﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و
زﺑﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .واژه ی »ﮐﺮداﮐﺲ« را ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ »اﺳﺘﺮاﺑﻮ« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ از راه ﺳﺮﻗﺖ روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ؛ زﯾﺮا »ﮐﺮدا« را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
»ﻣﺮداﻧﮫ« و »ﺟﻨﮕﺠﻮ« ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﻮد »دراﯾﻮر« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ در ﻓﺎرﺳﯽ »ﮐﺮد« ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .او ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ »ﮐﺮداﮐﺲ« ھﻤﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺸﯿﺮه ای ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ
اﻧﺪ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ ﯾﺎﻏﯿﮕﺮی و ﻣﺰدوری در ارﺗﺸﮭﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ
٢٠
ﮐﺮده اﻧﺪ.
»دراﯾﻮر« ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ارﻣﻨﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ دارد ﮐﮫ  Gortu-khﯾﺎ
 Gortai-khﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »ﮐﺮدان« اﺳﺖ .واژه ی  Karduchiرواﯾﺘﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ از ﺷﮑﻠﯽ
ﻣﺸﺎﺑﮫ اﺳﺖ از ارﻣﻨﯽ ﮔﻔﺘﺎری ﺑﺎﺳﺘﺎن .ﺑﮫ ﺑﺎور او اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل را دو داده از »اﺳﺘﻔﺎن
ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ« ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﮫ ﻧﺎم واﻗﻌﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ »اﮔﺰﻧﻔﻮن«  Taochiﻣﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪ ﺑﮫ رواﯾﺖ »اﺳﺘﻔﺎن ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ«  Taiﺑﻮد؛ و دوم آن ﮐﮫ ﻣﺮدم  Gordiaeaرا در
ﺿﻤﻦ ھﻢ »ﮔﺮدی« )  ( Gordiو ھﻢ »ﮔﺮدوﺧﯽ« )  ( Gordochiﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﺷﮑﻠﯽ
1

.Driver,G.R.,The Name Kurd8 and ist Philological Cnnexions.JRAS.No.3.Jul 1923.Pp.393403.Oxford.
1
9
.Thureau-Dangen,F. Die Sumerischen
und Akkadischen
Königsinschriften,i,150.(No.22§2).Leipzig 1907.
2
0
.Driver.Ibid.P.394.
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دﯾﮕﺮ از »ﮐﺮدوﺧﯽ« ﯾﺎ »ﮔﺮدوﺧﯽ« را در »ﮐﺮداﮐﺲ« )( Kardakesﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ
ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺰدوران آﺳﯿﺎﯾﯽ .اﯾﻦ ﻣﺰدوران را از ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﺑﮫ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ »ﮐﺮدوﺧﯽ ھﺎ«  ،ﺑﮫ ﻗﻮل »دراﯾﻮر« ،ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
دراﯾﻮر ﺑﮫ ﯾﮑﯽ دو ﻧﮑﺘﮫ ی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺟﺪوﻟﯽ از ﻧﺎﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻗﺮن
ﻧﺨﺴﺖ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ.
آﻧﭽﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ
در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ از آﺳﯿﺎ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺟﻮع ﮐﺮد و آﺛﺎر »اﮔﺰﻧﻔﻮن« و »اﺳﺘﻔﺎن ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ« را دﯾﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
»ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« و »اﺳﺘﺮاﺑﻮ« را.
»دراﯾﻮر« ﭘﺲ ازﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯿﮭﺎی دﻗﯿﻖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واژﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ »ﮐﺮد« ﻣﯽ
ﺷﺪه اﻧﺪ وﭘﺬﯾﺮش و رد ﺑﺮﺧﯽ ازاﯾﻦ رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﯿﮭﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ واژه ی»ﮐﺮداﮐﺲ«ﺑﺎ واژه ی
ﻓﺎرﺳﯽ »ﮐﺮد« ارﺗﺒﺎط دارد .واژه ی »ﮐﺮد« در ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﺎص ارﺗﺒﺎط
ِ
دارد ،ﺑﻞ ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺧﺼﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن درﻣﯽ آورد .واژه ی ﻓﺎرﺳﯽ
» َﮔﺮد« ﯾﺎ »ﮐَﺮد« از ﯾﮏ رﯾﺸﮫ ی ﺑﺎﺑﻠﯽ »ﮔﺮدو«  Garduﯾﺎ »ﻗﺮدو« Qardu
ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »ﺷﺠﺎع«» ،دﻟﯿﺮ«  » ،ﺟﻨﮕﺠﻮ« .اﯾﻦ واژه از ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﺮﺑﯽ
رﻓﺘﮫ اﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺮدان؛ ﺟﻤﻊ ﻋﺮﺑﯽ آن »اﮐﺮاد«
اﺳﺖ.
***
»ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﮐﺮدان ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ واژه ای
ﮐﮫ »اﮔﺰﻧﻔﻮن« ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﻌﻨﯽ  =) Kapdovxoiﮐﺮدوﺧﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﻔﻈﯽ ﮐﮫ از
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد( اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ در ﭘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎی
ﮐﺮدان ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ھﻢ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ
ﻧﯿﺎی ﮐﺮدان را ﺑﺎ ﻣﺮدم  Xaldeاز اورارﺗﻮ ،ﺑﺎ  Sagaratiﯾﺎ  ، Zikirtuو ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ
ﻣﺮدم  Gutiﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزﻧﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ دھﻨﺪ٢٢ .اﯾﻨﺎن در اﺳﺎس از ﻧﻮﻋﯽ
ِ
آواﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﺎم ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮭﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ِ
اﮐﻨﻮن آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ  Xaldiﻧﺎم ﯾﮏ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻧﮫ ﻧﺎم ﯾﮏ ﻣﻠﺖ .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﻧﺎم
را از اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ » .ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎ و ارﺗﺒﺎطﺎت
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن دروﻧﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.
او ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ »دراﯾﻮر« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ در واﻗﻊ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻊ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﮐﺮدان در آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ در ﮐﺎرھﺎی »ﺣﻠﯽ ﺑﯿﻮس«»،ﻟﯿﻮی« ،و »اﺳﺘﺮاﺑﻮ«
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮرد از  Kvrtioiﯾﺎ  Cyrtiiﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دو ﻣﻮرخ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﻨﺎن را دﺳﺘﮫ ای از ﻓﻼﺧﻦ اﻧﺪازان ارﺗﺸﮭﺎی ﻣﺎد و آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،در
٢١

2

1
.MacKenzie,D.N.,The Origine
of Kurdish.Transactions of the PhilologicalSociety. 1961.
Pp.68-86.
 . ٢٢دراﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﻋﯿﻦ ﺿﺒﻂ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﻣﯽ آورم زﯾﺮا از روش آواﻧﻮﯾﺴﯽ ھﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اطﻼع دﻗﯿﻘﯽ ﻧﺪارم .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎ در دوره ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﮐﺲ از آواﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺿﺒﻂ ﻻﺗﯿﻦ از ﺗﻠﻔﻆ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ھﺮ واژه ای آﮔﺎه ﺷﻮد.
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ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ »اﺳﺘﺮاﺑﻮ« اﯾﻨﺎن را ﮐﻮه ﻧﺸﯿﻨﺎن وﺣﺸﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎد و ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺮان
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﺟﺰ اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ھﻤﮫ ی دﯾﮕﺮ ﺷﻮاھﺪ ،ﮐﺮدان را ﻣﺮدم ﻣﺎد ﺑﺮﻣﯽ
ﺷﻤﺮﻧﺪ؛ واﯾﻦ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ« ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
»ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ اﮔﺮ ﮔﺎﻣﯽ وراﺗﺮﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﮫ ﻓﺘﺢ ﻋﺮﺑﺎن ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ درﻣﯽ
ﯾﺎﺑﯿﻢ ﻧﺎم »ﮐﺮد« ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﺮاﺑﺮﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ »ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ« )/ (nomad
ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪه .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ از »اﺑﻦ رﺳﺘﮫ«  ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ دان ﻗﺮن ﻧﮭﻢ ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ ﻟﻤﺒﺎردھﺎ را ﺻﺤﺮاﻧﻮرداﻧﯽ ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ وﺻﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ »ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮدان«٢٣.ﺑﮫ ﺳﺒﺐ
رﺷﺪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻧﺎم اﻣﺮوز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﮫ ی ﻣﺮدﻣﺎن و طﺎﯾﻔﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﮫ در ﺳﻤﺖ ﻏﺮب درﻣﯿﺎن ﺗﺮﮐﺎن وﻋﺮﺑﺎن ﻣﯽ زﯾﻨﺪ و در ﺳﻤﺖ ﺷﺮق در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن.
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان در ھﻤﯿﻦ ﺣﻮزه ﻣﺮدﻣﺎن ﻟﺮ و ﺑﺴﯿﺎری طﺎﯾﻔﮫ ھﺎی ﮔﻮران ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺼﻮر »ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺎﺻﮫ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ی
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺟﻮرواﺟﻮر ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
»ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« در ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ روﯾﮑﺮد ﻣﺪرن ﮐﺮدان ﺑﮫ ﻧﺤﻮی دﻟﭽﺴﺐ
ﺳﺎده و ﺳﮭﻞ اﺳﺖ :ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﯽ ﻗﮭﺮﻣﺎن و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺎد)ﻣﺪی( ﺑﯽ آن ﮐﮫ آن را
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺎد و ﻓﺘﺢ
ﻧﯿﻨﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدھﺎ ﯾﮏ » ُﻣﺪ« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮطﯽ ﺑﮫ ﺑﺎور »ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ داده ھﺎی
زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای ﭼﻮن »ان.ﺟﯽ.ﻣﺎر«
اﻣﯿﺪداﺷﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﮐﺮدی ﻣﺪرن ﺑﻘﺎﯾﺎی واژﮔﺎﻧﯽ از ﯾﮏ »ﮐﺮدی اﺑﺘﺪاﯾﯽ «ﺑﯿﺎﺑﺪ .اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﮫ را »ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« از ﮐﺘﺎب »ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ« ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﮫ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ »ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ « در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﺮﺣﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ
ﻣﯽ دھﺪ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮﻧﻈﺮ او را ﻣﯽ آورم .ﺳﺮاﻧﺠﺎم »ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻣﺎ ھﻨﻮز ﺑﮫ »داده
ھﺎی واﻗﻌﯽ« ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ »ﮐﺮدی« ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﺘﻌﺎرف از
زﺑﺎﻧﮭﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ھﻢ او وظﯿﻔﮫ ی ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺮدی
را ﮐﮫ آن را از زﺑﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ
ﮔﺬارد ﮐﮫ ھﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ از ﮐﺮدی ﺣﺪ اﻗﻞ ﻗﺮﯾﻨﮫ ای در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ازﻟﮭﺠﮫ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
دارد .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮدی راﯾﮑﺴﺮه ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﺪ از دﯾﮕﺮ ﻟﮭﺠﮫ ھﺎ /زﺑﺎﻧﮭﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ.آﻧﭽﮫ در روش و روﯾﮑﺮد »ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« اھﻤﯿﺖ دارد ﻧﮕﺎه زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اوﺳﺖ
ﺑﮫ ﻣﻨﺸﺎء ﮐﺮد .ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻟﻐﻮی ﺻﺮف ﺳﻌﯽ دارد از طﺮﯾﻖ ﻟﮭﺠﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺧﺎﺻﮫ ﻟﮭﺠﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﺣﻮزه ی زﺑﺎﻧﮭﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﺪ.
***
ﺣﺎل ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﮐﺘﺎب »ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ« .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان »واﺳﯿﻠﯽ ﺑﺎزﯾﻞ ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ« را
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﮐﺮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺷﻤﺮد ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ در ﺑﺎره ی
ﮐﺮدان ﺑﮫ رﺷﺘﮫ ی ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب او ﺑﺎ داﻧﺸﮭﺎی ھﻤﺎن زﻣﺎن
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرد ﺑﻮد ه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دارد ﮐﮫ ھﻤﮫ
ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻧﮑﺘﮫ ﺳﻨﺠﯿﮭﺎی او دارﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﻓﻌﻼً ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از داده ھﺎی او در ﻓﺼﻞ
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.MacKenzie.Ibid.P.69.
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ﻧﺨﺴﺖ از ﮐﺘﺎﺑﺶ اﺷﺎره ای ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ٢٤.ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﯾﺪه ام اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮫ ی ﻣﺎﺳﯿﻨﯿﻮن ،ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﮫ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
»ﻧﯿﮑﺘﯿﻦ« ﻗﻮﻧﺴﻮل روﺳﯿﮫ ی ﺗﺰاری در اروﻣﯿﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﺳﺎﻟﮭﺎی
 ١٩١۵-١٩١٨و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻤﺎﻋﺘﮭﺎی ﮐﺮد آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﮫ
اﺳﺖ.ھﻤﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ»ﮐﺮدوﺧﻮﯾﯿﮭﺎ«ی اﮔﺰﻧﻔﻮن را ﺑﺎ ﮐﺮدان ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ.
»ﮐﺮدوﺧﻮﯾﯿﮭﺎ«ی ﻧﺎم ﺑﺮده ﺗﻮﺳﻂ اﮔﺰﻧﻔﻮن درﻧﻘﻞ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ده ھﺰارﻧﻔﺮی ﻣﺸﮭﻮر
ﺧﻮد )در  ۴٠٠ -۴٠١ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ( را ﮐﮫ از ورای ﺧﺎک ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎ
درﯾﺎی ﺳﯿﺎه اﺷﺎره داﺷﺘﮫ اﺳﺖ،ﺑﺮﺧﻼف داوری راﯾﺞ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺪاد ﻣﺴﻠﻢ ﮐﺮدھﺎی اﻣﺮوزی
داﻧﺴﺖ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮدھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻮه ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺷﺠﺎع ﺑﻮده اﻧﺪ و اﺳﻤﯽ
ﺷﺒﯿﮫ ﮐﺮدھﺎی اﻣﺮوزی داﺷﺘﮫ اﻧﺪ٢٥.ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ »ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« و ﭼﻨﺪ ﺷﺮق ﺷﻨﺎس
ﻣﺸﮭﻮردﯾﮕﺮﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ»ﺑﮫ دﻻﯾﻞ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ واژه ھﺎی ﮐﺮد) (Kurdeو ﮐَﺮدو
) (Karduرا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﺮادف ھﻢ « ﮔﺮﻓﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ »ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ« »ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
»ﮐﯿﺮﺗﯿﮭﺎ« ﯾﺎ »ﮐﻮرﺗﯽ« )  ( Cyrtiiھﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره ی ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ،از ﺟﻤﻠﮫ
»اﺳﺘﺮاﺑﻮ« ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﮐﺮدھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻨﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎد ﮐﻮﭼﮏ و اﯾﺮان ﺳﮑﻮﻧﺖ
داﺷﺘﻨﺪ٢٦.در ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﻋﺮﺑﯽ اﻓﺰوده ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﮫ ﮔﺎه در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮫ اﻧﺪ .ﺗﺮﺟﻤﮫ ی
ﻋﺮﺑﯽ در ﺣﺪی ﮐﮫ ﺣﻮﺻﻠﮫ ﮐﺮدم ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻨﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﮫ ای اﺳﺖ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﺘﻔﺎوت در
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺎﺿﯽ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در ص  ۵ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﺮﻧﻈﺮ
»ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« و »ھﺎرﺗﻤﻦ« اﮐﺮاد از ﺑﻼد ﻓﺎرس آﻣﺪه اﻧﺪ و در ھﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻮطﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ.
آﻧﭽﮫ در اﯾﻨﺠﺎ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ ھﻤﺎن روﯾﮑﺮد »ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺗﺸﺎﺑﮭﺎت
ﻟﻐﻮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺎم »ﮐﺮد« ﻣﯽ ﭘﺮھﯿﺰد و ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﻟﮭﺠﮫ ھﺎ در ﺣﻮزه ی زﺑﺎﻧﮭﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ روﻣﯽ آورد.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ« ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از ﮐﺴﯽ وام ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎم»ﮐَﺮدو«)(Kardou
ﻣﺸﺎﺑﮫ ھﺎﯾﯽ در زﺑﺎن ﺳﺎﻣﯽ دارد؛ازﺟﻤﻠﮫ در زﺑﺎن آﮐﺎد و آﺳﻮری »ﮐﺮدو« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﭘﮭﻠﻮان اﺳﺖ و »ﮐ ََﺮه دو« ) ( Karadouﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻮی ﺑﻮدن اﺳﺖ.
»ﻧﯿﮑﺘﯿﻦ« ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ»ﭘﺮوﻓﺴﻮر س.ف .ﻟﻤﺎن ھﺎوﭘﺖ« ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ
ﻣﺴﺌﻠﮫ ی »ﮐﺮدوﺧﻮﯾﯿﮭﺎ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﺸﺎن اﺟﺪاد ﮐﺮدھﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﺎﮐﺎن »ﮐَﺮﺗﻮه ﻟﯽ«
ھﺎی ﮔﺮﺟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ »ھﺎوﭘﺖ« »ﺳﺮزﻣﯿﻦ واﻗﻊ در ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻘﺎی دﺟﻠﮫ
ﺷﺮﻗﯽ»ﺑﮭﺘﺎن ﺳﻮ« ﺑﺎ دﺟﻠﮫ ﻏﺮﺑﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﮐﺮدوﺧﮭﺎ ﻣﺴﮑﻮن ﺷﺪ ،و
اﯾﻦ ﻗﻮم ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ و ھﺎرﺗﻤﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ھﯿﭻ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺮدھﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ ﭼﮫ
ﮐﺮدھﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪﻗﺮن ﺑﻌﺪ ازآﻧﮭﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ازاﯾﺮان آﻣﺪﻧﺪ ودرآن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺴﺘﻘﺮﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺮدوﺧﯽ
ﺟﻤﻊ ﮐﺮدوخ ﺑﮫ زﺑﺎن ارﻣﻨﯽ اﺳﺖ وﮐَﺮدو ﺗﻘﺎرن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﻢ ﺑﻮﻣﯽ »ﮐﺮﺗﻮه ﻟﯽ«
 Kart‘ueliﯾﺎ »  « Kart’Veliﮐﮫ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن – اﯾﺒﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ،دارد .ﮐﻠﻤﺎت
. ٢٤ﻧﮏ .واﺳﯿﻠﯽ ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ .ﮐﺮد و ﮐﺮدﺳﺘﺎن.ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺿﯽ.اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ.ﭼﺎپ اول:ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .١٣۶۶در ﺿﻤﻦ ﺑﮫ
ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ رﺟﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺿﺮورت.ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮﻋﻨﺼﺮ ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ
ﮔﺬارد .ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺎﺿﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻮب اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻓﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﯾﺮاﺳﺘﺎری دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺒﻂ
ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ و ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ ﺟﺎﻣﻊ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب.
 . ٢٥ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ .ھﻤﺎﻧﺠﺎ.ﺻﺺ.٣۵-٣۴
. ٢٦ھﻤﺎﻧﺠﺎ.
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ُﮐﺮدوﺋﻦ  Corduéneو ﮔﺮدﯾﺎاﯾﻮﯾﯽ  Gordyaioiو ﻏﯿﺮه ﮐﮫ ﻣﻌّﺮف اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ھﺴﺘﻨﺪ از ھﻤﺎن رﯾﺸﮫ اﻧﺪ٢٧«.در اﯾﻨﺠﺎ »ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ« از ﻧﺤﻮه ی
ﻣﺴﮑﻦ روی ﺻﺨﺮه ھﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ی زﯾﺴﺖ ﺷﺒﺎھﺖ دارد ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻦ
ﮔﺮﺟﯿﮭﺎ .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﻗﻮل »ﻟﻤﺎن ھﺎوﭘﺖ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺷﺮح راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ
آﻧﺎﺑﺎز« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ،
ھﻔﺖ روزه ی »ﮔﺰﻧﻔﻮن« از ورای ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺮدوﺧﮭﺎ در » ِ
ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ طﺮﯾﻘﮫ ی ﺟﻨﮓ ﮐﺮدن ﮔﺮﺟﯿﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ی ﻣﻠﺖ ﮔﺮﺟﯽ را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .ﺣﺎل »ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮوف
روﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﺎر« ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻗﺮاﺑﺘﯽ را ﮐﮫ »ھﺎوﭘﺖ« ﻣﯿﺎن ﮐﺮدوﺧﻮﯾﯿﮭﺎ و ﮐﺮﺗﻮه ﻟﯿﮭﺎ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ،ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩١١در ﻣﺠﻠﮫ ی ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﯽ روﺳﯿﮫ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه» .ھﺎوﭘﺖ« ﮐﺮدھﺎ را ازاﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮫ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ »ﻣﺎر«
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ »ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ در ﺑﺎره ی ﻗﺮاﺑﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺮدوﺧﮭﺎ)ﮐﺮدھﺎ( و
ﮐﺮﺗﮭﺎ)ﮔﺮﺟﯿﮭﺎ( ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺪ ھﺰارﺳﺎﻟﮫ از ھﻢ ﺟﺪاﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ
ﮔﺮدد«.اﮔﺮاﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ  ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﺎر ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮد ﺑﻌﻀﯽ واژه ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﺑﺎن ﻓﻌﻠﯽ
ﮐﺮدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺰو واژه ھﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از زﺑﺎن ﮐﺮدی اوﻟﯿﮫ ﯾﻌﻨﯽ از ﮔﺮوه ﮐَﺮﺗﮭﺎی
ﺷﻌﺒﮫ ی ﯾﺎﻓﺜﯽ ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ واژه ی ﺑﺎو bavﯾﺎ ﺑﺎم  bamﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺪر ،در ﮐﺮﺗﯽ
 mam-aﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪر؛ در ﮐﺮدی ده /دا ) ( de/daو ھﻤﭽﻨﯿﻦ دی ﯾﺎ  diiaﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدر
و در ﮐﺮﺗﯽ ددآ  ded-aﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدر )دﯾﺎﺳﺎﮐﻠﯿﺴﯽ  dia Saqlisiﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ
ﮐﺪﺑﺎﻧﻮ( و دی آﺗﺴﯽ  di- atsiﯾﻌﻨﯽ زﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدِﺧﺎﻧﮫ اﺳﺖ .در ﺟﻤﻊ »ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ« ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺸﺎﺑﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ  .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ واژه ھﺎی ﮐَﺮد ) ( kardﯾﺎ ُﮐﺮد )  ( Kordاز ﯾﮏ رﯾﺸﮫ اﻧﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او
ﺗﻘﺎرن اﯾﻦ دو واژه اﻣﺮی اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ
ھﺮﮔﻮﻧﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ را ﯾﮑﺴﺮه ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ واژه ی ﮐَﺮد ﻧﺎم ﯾﮏ ﻣﺤﻞ اﺳﺖ .آراﻣﯿﮭﺎ
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﮐﺮدوﺋﻦ« را »ﺑﺖ ﮐﺮدو« ) ( Beth- Karduﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
اراﻣﻨﮫ ﻧﺎم »ﮐﺮدوخ« راﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و اﻋﺮاب ﻧﺎم »ﺑﺎﮐَﺮدا« ) ( Bakardaرا .اﯾﻨﮭﺎ
ﺑﮫ ﮐﻨﺎر »ﻧﯿﮑﺘﯿﻦ« ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﮐﻮه ھﺎی »ﮐﺮدوﺋﻦ« ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ی اﺳﺘﺮاﺑﻮ از
دﯾﺎرﺑﮑﺮ ﺗﺎ »ﻣﻮش« اﻣﺘﺪاد داﺷﺖ ٢٨.ﻧﮑﺘﮫ ی ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻧﯿﮑﺘﯿﻦ«
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ
»ﮐﺮدوﺧﮭﺎی ﮔﺰﻧﻔﻮن« ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ »ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﻮﺗﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﻤﮭﺎی »ﺧﺎﻟﺪ« و »ﮐَﺮدو« اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھﺪ و آن ھﺮ دو ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﮐَﺮﺗﻮه ﻟﯿﮭﺎی« ﮔﺮﺟﯽ راﺑﻄﮫ ای داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.اﯾﻦ ﮔﺮدش و ﭼﺮﺧﺸﮭﺎ
ھﻤﮫ اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ  -زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺪ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .آﻧﭽﮫ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ زﺑﺎن ﮐﺮدھﺎ زﺑﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺰو زﺑﺎﻧﮭﺎی ھﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
٢٩
رود وﻟﯽ زﺑﺎن »ﺧﺎﻟﺪھﺎ« در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ.
»ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ« در ھﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﮐﮫ ﺷﮭﺮﺗﯽ ھﻢ ﺑﮫ ھﻢ زده اﺳﺖ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎی
ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ را در ﯾﮏ ﻧﻈﻢ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ ﻣﮭﻢ اﻧﺪ و ﺳﺰاوار ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ .ﺑﺮای
. ٢٧ھﻤﺎﻧﺠﺎ.ص .٣٦
. ٢٨ھﻤﺎﻧﺠﺎ.ﺻﺺ.۴١-۴٠
. ٢٩ھﻤﺎﻧﺠﺎ.ﺻﺺ .۴٢-۴١
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ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دارد از رﯾﺸﮫ ی ﻟﻐﺖ » ُﮐﺮد« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﮫ دﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﮐﺮدان اﺷﺎره ای ﻣﯽ اﻧﺪازد و از ﻗﻮل »ﻣﺎرﮐﻮﭘﻮﻟﻮ« ﺳﯿﺎح ﻣﻌﺮوف وﻧﯿﺰی در اواﺧﺮ
ﻗﺮن ﺳﯿﺰدھﻢ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﺮدھﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﮐﻮه ھﺎی ﻣﻮﺻﻞ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺤﻘﻘﺎن »ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ﺳﻨﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﮫ ی ﻣﻨﺘﺴﺐ داﻧﺴﺘﻦ
ﮐﺮدھﺎ ﺑﮫ ﮐﻠﺪاﻧﯿﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ٣٠«.آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎ را
ﺑﺮﺧﻮردار از ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺴﺖ؟ آﻧﭽﮫ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ از ھﯿﺄﺗﮭﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ زﺑﺎن و ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺮدان دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ» .ﮔﺮزوﻧﯽ«
ﮐﮫ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺳﺘﻮرﻧﻮﯾﺴﺎن ﮐﺮدی اﺳﺖ ﮐﺘﺎب دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﮐﺮدی اش را ﺑﮫ ﺳﺎل
 ١٧٨٧ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .او در ھﯿﺄت ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻨﯽ طﺮﯾﻘﺖ »دﻣﯽ ﻧﯿﮑﻦ« ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺖ.
ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﻘﻖ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ زﺑﺎن ﮐﺮدی ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
دارد» .ﮔﺮزوﻧﯽ« ﮐﺮدان را ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و »ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﮐﺮدی ﻟﮭﺠﮫ ای از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﺴﺌﻠﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﻧﺴﻞ و ﺗﺒﺎر ﮐﺮدھﺎ را
٣١
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮد«.
ﻧﮑﺘﮫ ی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ »ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ« ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده و
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﮫ از ھﻤﺎن زﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﮐﺮدان ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .اوﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ
ااطﻼﻋﺎت ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎره ی ﮐﺮدان ،ﻟﮭﺠﮫ ھﺎ و ﻗﺒﯿﻠﮫ ھﺎ و ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻣﺬھﺒﯽ آﻧﺎن
ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم  ،ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ »در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﮭﻦ اوﻟﯿﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و
ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ «.ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای ﭼﻮن »رودﯾﮕﺮ« و »ﭘﻮت« ﺑﮫ
»ﮐﻤﮏ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدن رواﺑﻂ آن ﺑﺎ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوزی و ﺑﺎ زﺑﺎن زﻧﺪ ﮐﮫ رﯾﺸﮫ ی ھﺮدوی آﻧﮭﺎﺳﺖ اﻣﮑﺎن »ﮐﻠﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺒﺪاء
و ﻣﺒﻨﺎی زﺑﺎن ﮐﺮدی را ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ردﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﺮﺿﯿﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی
٣٢
زﺑﺎن ﮐﺮدی ﺑﮫ طﻮر ﻗﻄﻊ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ و ﮐﺮدان
»ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ« ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی از ﺗﺸﺎﺑﮭﺎت اﺳﻤﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤﺴﺎﻧﯽ زاد وﺑﻮم ﮐﺮدوﺧﮭﺎ،ﮐﺮﺗﻮه
ﻟﯿﮭﺎ،ﺧﺎﻟﺪھﺎ و ﮐﻠﺪاﻧﯿﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﺮدھﺎ را درﺳﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .او ﺑﮫ »دوﺳﺖ و ھﻤﻮطﻦ« ﺧﻮد
ﭘﺮوﻓﺴﻮرﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺸﮭﻮرش در ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ
در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٣٨ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺒﺎر و ﻣﻨﺸﺄء ﮐﺮدان اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﺑﻮد.واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ راه را ﺑﮫ روی ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮق
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺸﻮد و روﺷﯽ ﻧﻮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﮐﺮدان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ
»ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻟﮫ ی ﺧﻮد را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﮭﺎی اﯾﻦ
٣٣
ﮔﻨﮕﺮه ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩۴٠ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪاﮔﺮﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺮد ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ»ﺑﻮﺧﺘﺎﻧﯿﮭﺎ«)(Boxtans
را درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ و ﻧﮫ »ﮐﺮدوﺧﮭﺎ« را» .اﯾﻦ ﻧﺎم در واﻗﻊ از زﻣﺎن ھﺮودوت ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ
. ٣٠ھﻤﺎﻧﺠﺎ.ﺻﺺ٤٣ -٤٢
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ﺑﻮﺗﺎن)ﺑﻮھﺘﺎن( ﺷﻌﺒﮫ ی ﺟﻨﻮﺑﯽ رود دﺟﻠﮫ ﮐﮫ درﺧﻮد »ﺑﯿﺖ ﮐﺮدو« واﻗﻊ اﺳﺖ وﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ً »ﺑﻮﺧﺘﺎن« ﺗﻠﻔﻆ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،ردّﭘﺎ دارد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه ی ھﺮودوت ارﻣﻨﯿﮭﺎ و ﺑﻮﺧﺘﺎﻧﯿﮭﺎ
٣٤
در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ ﺳﺎﺗﺮاپ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ«.
ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ﺑﮫ رواﯾﺎت اﺳﺎطﯿﺮی در»ﺷﺮﻓﻨﺎﻣﮫ« ﺷﺎره دارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ» اﺻﻮﻻً ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ﻣﻠﺘﯽ را از طﺮﯾﻖ اﺷﺘﻘﺎق ﮐﻠﻤﺎت ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﻨﻨﺪ،ﭼﮫ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﻣﯿﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﮫ از دﯾﺮﺑﺎز واژه ی ﮐﺮد در ﻣﻨﺎﯾﻊ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﺮادف ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺑﺎ واژه ی ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ .ﺑﺎاﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ اﯾﻦ ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﺎن را
ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد و »ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺮدھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﮐﺮدی ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ٣٥«.از
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺮدھﺎ در ﻓﻀﺎھﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪآﻧﭽﮫ در ﺧﻮر
اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ »ﻧﺤﻮه ی زﻧﺪﮔﯽ واز آن ﺑﺎﻻﺗﺮ زﺑﺎن« اﺳﺖ .زﺑﺎن ﮐﺮدی ﺑﮫ ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﮫ ﮔﺮوه زﺑﺎﻧﮭﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد.
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎﺑﯿﻦ زﺑﺎن ﮐﺮدی و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ھﻤﮫ ی ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی آن ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ » زﺑﺎن ﮐﺮدی در اﺻﻞ و ﻣﺒﺪاء زﺑﺎن ﮔﺮوه
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﻮده و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﮐﻠﯽ آن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺮدھﺎ ﺑﺴﻂ و
ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺸﺎن در ﮐﻮه ھﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ٣٦«.ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﮐﺮدھﺎ ﻓﻘﻂ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﮐﮫ ھﻤﺎن آﺗﺮوﭘﺎﺗﮑﺎن ﯾﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﻣﺮوزی اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ
٣٧
اﺳﺖ.
»ﻧﯿﮑﺘﯿﻦ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ﭘﺲ از طﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮫ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ -
ﻧﮋادی ﻣﻨﻄﻘﮫ ی واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب درﯾﺎﭼﮫ ی اروﻣﯿﮫ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺟﻨﻮب اﯾﻦ درﯾﺎﭼﮫ ﮐﮫ
در آﻏﺎز ﻗﻠﻤﺮوھﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ھﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ »در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ آن
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ٨۴۴ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﺑﮫ ﮐﺸﻮری اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم
»ﭘﺎرﺳﻮا«) ( Parsuaﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭘﺎرﺳﯿﺎن )اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮫ
ﺷﻤﺎر رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ »ﭘﺎرﺳﻮا« از  ٨٣۶ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﮫ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﯾﮭﺎ)ﻣﺎدھﺎ( ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از  ٧١۴ﻧﺎم »ﭘﺎرﺳﻮا« از ﺧﺎطﺮه ھﺎ ﻣﺤﻮ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﮐﻮﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و »ﻣﺪﯾﮭﺎ« ﮐﻢ ﮐﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای
ﺑﻼﻣﻨﺎزع آن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮑﺘﮫ ی در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ
اﺧﺘﻼط ﻧﮋادی ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ آﺛﺎر ﺻﻮرت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
ﺷﺮح ﻧﮋادھﺎ و اﻗﻮام اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻮری از دﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﺧﺖ.
اداﻣﮫ ی اﯾﻦ ﻧﻮع از رﯾﺸﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻھﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن ﺗﺄﯾﯿﺪ و طﺮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﮫ »ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ« ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ »ﻣﺎر« اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩١١ﺑﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن
»ﮐﺮدوﺧﮭﺎ«)= ﮐﺮدھﺎ( و ﮐَﺮﺗﮭﺎ)ﮔﺮﺟﯿﮭﺎ( ﮐﮫ در ﯾﮏ دوره ی ھﺰارﺳﺎﻟﮫ از ھﻢ ﺟﺪاﺷﺪه
اﻧﺪ،ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دھﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم »ﻧﯿﮑﺘﯿﻦ« اﯾﻦ روﯾﮑﺮدھﺎ را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ»دراﺻﻞ و ﻣﺒﺪاء ﮐﺮدھﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﻓﺮﺿﯿﮫ ﻣﻮاﺟﮫ ھﺴﺘﯿﻢ :ﯾﮑﯽ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن را اﯾﺮاﻧﯽ
. ٣٤ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ.ھﻤﺎﻧﺠﺎ.ص .۴۶
. ٣٥ھﻤﺎﻧﺠﺎ.
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)ھﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ( ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ از
ﻧﺎﺣﯿﮫ ی درﯾﺎﭼﮫ ی اروﻣﯿﮫ ﺑﮫ طﺮف ﺑﻮﺗﺎن) ﮐﻨﺘﺮﯾﺖ( ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ؛ و دﯾﮕﺮی
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ﮐﺮدھﺎﺳﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺘﮭﺎی آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺎﻟﺪھﺎ
و ﮔﺮﺟﯿﮭﺎ و ارﻣﻨﯿﮭﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺮدھﺎ ﺑﺪوا ً ﺑﮫ زﺑﺎن آﻧﮭﺎ ﺣﺮف ﻣﯽ
٣٨
زدﻧﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﯾﺶ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮدﻧﺪ«.
***
»ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ« در ﮐﺘﺎب ﯾﺎدﺷﺪه اش ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺎد و در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ را دﯾﺪه و
ﺧﻼﺻﮫ ای از ھﺮﮐﺪام را ﻓﺸﺮده و ﮔﺎه ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ازﻧﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ و درﺧﻮرﻓﮭﻢ ﺑﮭﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎاﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﻮﺷﺶ
و زﺣﻤﺖ او را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﺻﮫ روﺳﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺨﺖ اﺑﮭﺎم زداﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺮدش
اﯾﻦ رﺷﺘﮫ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ »ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ« اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی »ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« .ھﺮ دو از
ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ و ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ھﺮدو را ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از»ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ« و دﯾﮕﺮان
ﯾﺎدآورﺷﺪه اﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ی»ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ«ﻧﮕﺎھﯽ
دﯾﮕﺮ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮔﺬرا ،ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ.
ﻣﻘﺎﻟﮫ ی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ »ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﺸﮫ از ﺗﺴﻠﻂ ﺷﮕﻔﺖ آور او ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﺑﺎﻧﮭﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎرد در ﺟﺸﻦ ﻧﺎﻣﮫ ی »ھﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﮐﯿﭙﺮت« ﺑﮫ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ» ٣٩.ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ده ھﺰار ﻧﻔﺮی
»ﮔﺰﻧﻔﻮن« ﻣﯽ آﻏﺎزد ﮐﮫ در ﮐﺘﺎب »آﻧﺎﺑﺎز« آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻧﯿﺰ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ دﺷﻮار و ﺟﺎﻧﮑﺎه ﮔﺰﻧﻔﻮن را از ﺧﻼل ﮐﻮه ھﺎ ﺧﺎﺻﮫ »ﮐﺮدﺳﺘﺎن« ذﮐﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺎم »ﮐﺮدﺳﺘﺎن« ﻋﻨﻮاﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺣﯿﮫ ای ﮐﮫ ﮔﺰﻧﻔﻮن
از آن ﻋﺒﻮرﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﮫ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﺲ از آن
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﮫ واﻗﻊ ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط راﯾﺞ را زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﻣﯽ ﺑﺮد .آﻧﭽﮫ
در رواﯾﺖ ﮔﺰﻧﻔﻮن ﻣﯽ آﯾﺪ واژه ی »ﮐﺮدو«)  ( Karduاﺳﺖ.
»ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﮐﺮدوﺧﮭﺎ« در اﺳﺎس ھﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺰد
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻌﺪی و ﺷﺮﻗﯿﺎن ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ و
ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺮوز »ﺑﮭﺘﺎن ﺳﻮ« ﻧﺎم دارد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﻣﯿﺎن دﺟﻠﮫ،ﺑﮭﺘﺎن ﺳﻮ و
ﺧﺎﺑﻮر .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او در دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮫ ھﺎی وﻗﺎﯾﻊ ﻧﻮﯾﺴﺎن اﺳﮑﻨﺪر ﺿﺒﻂ » ُﮐﺮدﺋﻮس«
) ( Cordeosرا دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از »ﮔﺮدوﺋﻮس« ) ( Gordeosﯾﺎ
»ﮔﺮدﯾﺎﺋﻮس« ) ( Gordiaeosﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن اﺳﮑﻨﺪر ھﺮﮔﺰ وارد اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺎم را از ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺳﺎﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﺣﺮف آﻏﺎزﯾﻦ
» « qرا ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﻮﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ »ک« )٤٠( Kappaﺑﺎزﻣﯽ دھﻨﺪ،ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ،
ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ دو ﺑﮫ دﻗﺖ ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﺮف
»گ« )  (Gammaﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ »ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺣﺮف »ک« اﯾﺮاﻧﯽ را ﺳﺎﻣﯿﮭﺎ )اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻨﻈﻮرش ﺑﮫ آراﻣﯽ اﺳﺖ( ﮔﺎه ﺑﮫ ﺻﻮرت »ک« ב
. ٣٨ھﻤﺎﻧﺠﺎ.ﺻﺺ .۵٩-۵٨
.Th.Nöldeke.Kardu und Kurden.In:Heinrich Kiepert.80.Lebensjahr.31.Juli 1898.Verlag
Dietrich Reimer.Berlin1898.Pp.73-81
 . ٤٠ﭼﻮن ﺣﺮوف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را روی اﯾﻦ راﯾﺎﻧﮫ ی ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺪارم ﻧﺎﭼﺎر ﺗﻠﻔﻆ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ آورم.
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و ﮔﺎه ﺑﮫ ﺻﻮرت ק ﯾﻌﻨﯽ »ق « ﺑﮫ ﺑﯿﺎن درﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ  aﺑﮫ o
را در ﺿﺒﻂ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻧﺎﻣﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ  qﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ » ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد را اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ و از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺮوف در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﺗﺒﺪﯾﻞ آواھﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ.
در زﯾﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻼﺣﻈﺎت »ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« را ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽ آورم:
 -١اﺳﺘﻔﺎﻧﻮس دوﺳﮫ ﺷﮑﻞ از واژه ی »ﮔﺮدواس«»/ﮔﺮدو« را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ی ﺟﻤﻊ از زﺑﺎن ارﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮭﺎ
را ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮده اﻧﺪ ذﮐﺮﮐﻨﺪ.
 -٢ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از دوران ھﻠﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺑﮭﺘﺮ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﮫ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ »ﺑﺮوﺳﻮس ﺑﺎﺑِﻠﯽ« ) ( Berossusاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮوﺳﻮس از ھﻤﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ
ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﻧﺎم »ﮐﺮدواﯾﻮ« را ﻣﯽ آورد» .ﺑﺮوﺳﻮس« از »ﮐﻮه ھﺎی ﮐﺮدو« ﯾﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
» -٣ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺷﮑﻞ »ﮐﺮدو« ) ( Korduو »ﮐﺮدی« )( Kordy
دوﺑﺎره در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺮن ﭘﺲ از ﻣﯿﻼدی ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد .در آن ھﻨﮕﺎم روﻣﯿﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
 -۴ﺳﻨﺖ ﯾﮭﻮدی و ﺳﻨﺖ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آن ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﮐﮫ ﻧﻮح ﺑﺮآن ﺑﮫ زﻣﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺖ »ﮔﺮدو« )קרדו ( ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آرارات را ﻧﯿﺰ درﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در
ﺿﺒﻂ اواﻧﻮﯾﺴﯽ ﻋﺮﺑﯽ »ﻗﺮدوه« و »ﻗﺮدی« دارﯾﻢ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﻔﻆ ) Qardaﯾﺎ .(Qarde
ﻋﺮﺑﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل  ۶۴٠اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
» -۵ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﺎم»ﮐﺮدو« ﯾﺎ وﺟﮭﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﮫ از آن را
ارﻣﻨﯿﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داوری ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﺳﭙﺲ
ﻣﻌﺮف ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮده
ﻣﻌﺮف ﻋﺸﯿﺮه و ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ّ
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ »ﮐﺮدو« اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺨﺴﺖ ّ
اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﻋﺸﯿﺮه ی ﮐﺮدی ﯾﺎ ارﻣﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺎم زﻣﺎﻧﯽ
دراز در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﭼﻮن در اﻧﺠﯿﻞ آراﻣﯽ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.
 -۶درزﻣﺎﻧﮭﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ »ﮐﺮدو« ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺎم »ﮐﺮدان« ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
»ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎری از ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺑﯽ ھﯿﭻ
ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
 -٧واژه ی »ﮐﺮد« )  ( Kurdاز ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺮ » ُﮐﺮت« )( Kurtﻧﯿﺰ ﺳﺮﺑﺮآورده
اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺷﮑﻞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ » ُﮐﺮﺗﯿﻮی« ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ را ﺷﺎھﺪ ﻣﯽ
آورد و از ﺿﺒﻄﮭﺎی  Cyrtaei/Cyrtheiو از »اﺳﺘﺮاﺑﻮ« ﯾﺎدﻣﯽ ﮐﻨﺪ.اﯾﻦ داده ھﺎ را
ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ زﯾﺮا ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺳﺎرق
ﮐﻮﭼﻨﺪه ای ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ در ﺣﻮزه ی ﺷﻤﺎل ﻣﺎد و »ﭘﺮﺳﯿﺲ« ) ( Persisiدﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺎم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﻤﺎن ﻗﺪرر رواج داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ »ﮐﺮدان« ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن
دارد ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﺸﯿﺮه ی ﮐﻮه ﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ اطﻼق ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺎم
در آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﮫ ﻧﺪرت دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ روﻣﯿﺎن ﺑﺎ
ﮐﺮدان واﻗﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک در ﺗﻤﺎس ﺑﻮده اﻧﺪ.
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»ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ ﻧﺎم را اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد در »ﮐﺎرﻧﺎﻣﮏ
اردﺷﯿﺮ« ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺑﮫ ﻣﺘﻨﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از »داراب دﺳﺘﻮر ِﭘ ُ
ﺸﺘﺎن « ﮐﮫ درﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
آن ﺳﺨﻦ از ﻧﺒﺮد اردﺷﯿﺮ ﺑﺎ »ﺷﺎه ﮐﺮدان« ﻣﯽ رود .ﻣﺘﻦ »ﭘﺸﺘﺎن« ﻓﺼﻞ ﺑﻨﺪی دارد و از
ھﻤﯿﻦ رو ارﺟﺎع دادن ﺑﮫ آن آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ی آﻟﻤﺎﻧﯽ
»ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« در اﺳﺎس ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﮔﺮﭼﮫ او دوﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ
دراﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در
زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ھﺮدوﻣﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ »ﭘﺸﺘﺎن« و ﺗﺮﺟﻤﮫ ی آﻟﻤﺎﻧﯽ »ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ«
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻦ ﭘﮭﻠﻮی ،را ﻣﯽ آورم .اﺷﺎره ی ﺑﮫ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﮐﺮدان در ھﺮدو ﺟﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد٤١.ﯾﮏ ﺑﺎر اردﺷﯿﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﭼﯿﺮه ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻏﻠﺒﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
»ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ھﻨﻮز ﺣﺮف »ت« وﺟﻮددارد .ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﻠﻤﮫ را ﻣﯽ
آورد و ﺻﻮرت ﺿﺒﻂ آراﻣﯽ آن را  .در واژه ی آراﻣﯽ ،ھﻢ ﺗﻠﻔﻆ ﺿﻤﮫ ی روی ﺣﺮف
ﮐﺎف را دارﯾﻢ و ھﻢ ﺣﺮف »ت« را و ھﻢ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﮐﻠﻤﮫ را در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮫ را
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢُ :ﮐﺮﺗﺎن .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺆﻟﻒ »ﮐﺮدان«
اﺳﺖ .از ھﻤﯿﻦ دوره ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ از ) ۵۶٨ﯾﺎ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮫ
ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل ( ۶١۶ﻣﺤﻠﯽ را دارﯾﻢ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺗﻞ ُﮐﺮدی« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی» ﺗﭙﮫ ی ﮐﺮد«
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﻣﺸﻖ» .ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را در ﻧﻮﺷﺘﮫ ای دﯾﮕﺮﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دﻣﺸﻖ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ آورد .درآﻧﺠﺎ اﻣﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ ﻧﺎم را
در آن زﻣﺎن روی ﻧﻘﺸﮫ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺷﺮق ﺷﻨﺎس ﻣﺸﮭﻮری ﺑﮫ ﻧﺎم
»ﺳﻮﺳﯿﻦ« در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد؛درﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ »ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺎم را در ﻣﺤﺎورات
ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ٤٢.در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ در آن دوره ای ﮐﮫ دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮫ ﺑﮫ آن ﻣﯽ
ﭘﺮدازد ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎھﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ )= ارﺗﺸﯽ/ﺟﻨﮕﯽ( از ﮐﺮدان در ﺳﻮرﯾﮫ وﺟﻮدداﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ )آراﻣﯽ !( اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺎ ﺣﺮف »ق« آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ  :ﻧﺴﺨﮫ ھﺎی »ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ« وﯾﺮاﺳﺘﮫ وﺗﺮﺟﻤﮫ ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ وﺑﮭﺮام ﻓﺮوه وﺷﯽ
ﮐﮫ ھﺮدو ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺘﻨﮭﺎی ﭘﮭﻠﻮی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺳﺎﻣﺎن دھﻨﺪ داﺳﺘﺎن
ﻧﺒﺮد اردﺷﯿﺮرا ﺑﺎ ﮐﺮدان ﻣﯽ آورﻧﺪ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺿﺒﻂ ﻧﺎﻣﮭﺎ ،اﻣﺎ
واژه ی »ﮐﺮدان« را ﻋﯿﻨﺎ ً ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -٨ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻋﺮﺑﺎن و اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻣﺎ ﻧﺎم »ﮐﺮد« را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و آن را ﺑﺎ
ﺣﺮف »ق« ﻧﻤﯽ آﻏﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ دو ﺿﺒﻂ »ﮐﺮدو« و »ﮐﺮد« را ﺑﺎﯾﺪ از
ﻧﺎم ﯾﮏ ﻋﺸﯿﺮه ی ﮐﻮه ﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ طﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ دارد  ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮد .ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ در
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ از »ﮐﺮﺗِﻮاﯾﮫ« ) ( Kartewayeو »ﮐﺮﺗﺎواﯾﮫ«
)? (Kartawayeﻣﯽ رود .در ﻧﻮﺷﺘﮫ ای داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ از ﻧﺒﺮد ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫ ی ﯾﮏ
ﺳﻮری ﻋﻠﯿﮫ ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮان » ﮐﺮﺗِﻮاﯾﮫ« ﮐﮫ روﺳﺘﺎی او را ﺳﺨﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ
روﺳﺘﺎ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ی ﮐﺮدﺳﺘﺎن درﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﯿﺎ ی رودﺧﺎﻧﮫ ی زاب ﻗﺮارداﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن
ﻗﺴﻤﺘﮭﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ را در اﻣﺘﺪاد ھﻤﯿﻦ رود در ﻣﻌﺮض وﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮده اﻧﺪ .اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن را »ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎرﮔﺎ« ﺷﺮح ﻣﯽ دھﺪ  .در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺮدان ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ
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رواﯾﺖ ﻣﺴﻌﻮدی وﺟﻮدداﺷﺘﮫ اﻧﺪ اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن زﯾﺎد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ٤٣.ﺑﮫ
ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺒﻊ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﮕﺎردوزﺑﺎﻧﮫ ی دﯾﮕﺮی »ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ »ﮐﺮﺗﻮاﯾﮫ ھﺎ« )ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ  ٨٨٠ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد ﺑﺮاﺑﺮ  ٢۶۶ھﺠﺮی( »ﯾﻌﻘﻮﺑﺎﯾﮫ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ
آﺷﻮﺑﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ در ﮐﻨﺎره ی دﺟﻠﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ واژه ی »اﮐﺮاد« را ﺑﮫ
ﮐﺮدان ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ .او ﺑﮫ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ و طﺒﺮی ارﺟﺎع ﻣﯽ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد و »ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ:
ِ
دھﺪ» .ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺴﺨﮫ ھﺎ و داده ھﺎ
ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﮫ ﻣﺎ را اﮐﻨﻮن ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ  .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ درا ﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮوه ھﺎ ﯾﺎ ﻋﺸﯿﺮه ھﺎ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﺮد ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه ﯾﺎ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ .
در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﻧﻮﻟﺪﮐﮫ« اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ » ﮐﺮﺗِﻮاﯾﮫ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺻﺮﻓﺎ ً ﯾﮏ ﻋﺸﯿﺮه ی ﺧﺎص ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ »ﮐﺮدان« ﯾﺎ
»ﮐﺮدان« ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ آﺷﻮر ﻗﺪﯾﻢ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
راوی ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﮐﮫ ﺷﺪه ﻧﺎم ﻣﺘﻌﺎرف »ﮐﺮدان« را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد.اﻟﺒﺘﮫ در
ﻗﺪﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺸﯿﺮه ی ﺧﺎص ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ »ﮐﺮدوﺧﮭﺎ« ) ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﺷﮑﺎل ﺟﺎﻧﺒﯽ اش( » ،ﮐﺮدان« و
»ﮐﺮﺗﻮاﯾﮫ ھﺎ« را ﺑﮫ وﺿﻮح از ھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد.
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ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ
ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٨٩١در روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺑﺎﺑﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .او را
ازﺳﺮآﻣﺪان ﻟﮭﺠﮫ ی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺮدی در دھﮫ ی ﺑﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ .زﺑﺎن ﺷﻨﺎس
ﺑﻮد واﻓﺴﺮ ارﺗﺶ .ﮐﻠﻨﻞ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪش .در ارﺗﺶ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭘﺲ از
ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،وھﺒﯽ ازاﻋﻀﺎی ﺑﺎ
ﻧﻔﻮذ ارﺗﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮاق ﺷﺪ .ازھﻤﺎن آﻏﺎزﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﺮب و ﺧﺎﺻﮫ ﺑﺎ
وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺮاق ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﮔﺰارﺷﮭﺎی ﮐﺮدی ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ درﺷﻤﺎر ھﻮاﺧﻮاھﺎن ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺳﺎزی ﺧﻂ
ﮐﺮدی ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﺑﺎ ﺑﺪرﺧﺎن دﯾﺪارداﺷﺘﮫ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻂ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی او واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن
ی ﻧﮕﺎرش
ﻧﺪاده ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ از دھﮫ ی ﺑﯿﺴﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی در راه ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺳﺎز ِ
ﮐﺮدی ﮐﻮﺷﺸﮭﺎﯾﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺪرﺧﺎن ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺧﻮد را ﺑﺎ او
ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ او را ﺑﮫ دﺳﺖ آورد  .ھﺮدو ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻖ وﺣﺪت
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﺧﻂ ﮐﺮدی و اﻟﺒﺘﮫ ﺧﻂ ﮐﺮدی ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ وﺣﺪت
روﯾﮫ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ در ﺣﮑﻮﮐﺖ ﻋﺮاق ﺳﻤﺘﮭﺎﯾﯽ ﻣﮭﻢ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ :از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ وزارت
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﻨﺎ در ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻨﺎﺗﻮر .ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ در ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺳﺎل
 ١٩۵٨در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮد و ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﻓﻮﺗﺶ درھﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل او
را از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻂ ﮐﺮدی و ﻣﺪون ﮐﺮدن آن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ او ﻓﺮھﻨﮓ
ﮐﺮدی -اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺴﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ »ادﻣﻮﻧﺪز« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﮫ در اﺑﺪاع و اﺷﺎﻋﮫ ی ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺳﺎزی ﺧﻂ ﮐﺮدی ﻧﻘﺸﯽ ﻋﻤﺪه اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .از
او و ﻧﮕﺮﺷﮭﺎﯾﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﯾﺎدﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﮐﺮدان و زﺑﺎن ﮐﺮدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در
ﺣﻮزه ی ﮐﺮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ،طﯽ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺸﺎء ﮐﺮدان ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ ھﻤﻮاره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ
اﺳﻄﻮره و اﻓﺴﺎﻧﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪ زده اﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﮐﺎرھﺎی آﻧﺎن را ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ
اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اروﭘﺎﯾﯿﺎن را در ﭼﻨﺪ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ داﻧﺪ از آﺛﺎر ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اش اداﻣﮫ
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ .آز آن ﺟﻤﻠﮫ از ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺷﺎره
اش ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ اﺳﺖ در ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ی ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن
در ﺑﺮوﮐﺴﻞ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل  .١٩٣٨ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ در آن ﮔﻔﺘﺎر ﺟﻤﻠﮫ ای ﻣﻌﺮوف ﺑﺮ زﺑﺎن
راﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد »وﺣﺪت ﮐﺮدان را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس رﯾﺸﮫ ھﺎی ﻣﺎد ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد «.دﯾﮕﺮاﻧﯽ ھﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﮐﺮدان ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻣﺎدھﺎ اﺷﺎره داﺷﺘﮫ
اﻧﺪ .او ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اش ﺑﮫ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ھﻮاﺧﻮاھﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ و اﯾﺮادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه اﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ »ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺮدی از
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻨﻮب -ﻏﺮﺑﯽ
ﺗﻌﻠﻖ دارد .روش ﻣﮏ ﮐﻨﺰی ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻟﮭﺠﮫ ھﺎ و از اﯾﻦ راه ﻧﻈﺮ
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ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﻧﻈﺮ او ﮐﺮدی ﺑﮫ ﮔﺮوه زﺑﺎﻧﮭﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎل -ﻏﺮﺑﯽ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮزه ای ﮐﮫ ﻣﺎدھﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور
ﻣﮏ ﮐﻨﺰی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎدھﺎ را اﺟﺪاد ﮐﺮدان اﻣﺮوزی ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﮏ ﮐﻨﺰی ﺑﺮ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺻﺮار ﻧﻤﯽ ورزد و آن را ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿﮫ و ﻧﮫ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻣﯽ
داﻧﺪ .ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ »ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل داده ھﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ی او را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮫ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد و
ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور او اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﮏ ﮐﻨﺰی ﺣﺲ ھﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮐﺮدان را ﺧﺪﺷﮫ دار ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺳﺨﻦ او را ﺳﺨﺖ و ﻧﺎﻣﻘﺒﻮل ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد» .ﻣﮏ
ﮐﻨﺰی« ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ آﻣﺪ ھﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدان را ﺑﺎارﺟﺎع دادن ﺑﮫ ﻋﺼﺮﻣﺎدھﺎ و ﻓﺘﺢ ﻧﯿﻨﻮا
ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه روزﭘﺴﻨﺪ) ُﻣﺪ( ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ داده ھﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺗﮑﯿﮫ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ وﺑﯿﺸﺘﺮ از داﺳﺘﺎن
و ﭘﻨﺪار اﻟﮭﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از ھﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ روﯾﮑﺮد زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﮐﺮدی را
دارای اھﻤﯿﺘﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﮏ ﮐﻨﺰی در آن ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﺎد ﮐﺮدی ﺑﻮد در
ﻣﺪرﺳﮫ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ – ﺷﺮﻗﯽ در ﻟﻨﺪن.
ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻣﮏ ﮐﻨﺰی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺮدان ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﻘﻮط ﻧﯿﻨﻮا را آﻏﺎز
ﻋﺼﺮی ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻞ اﯾﻦ »ﺷﻮرای اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ « )( Council of Iranology
ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺎل  ۶٢١ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد را در اﯾﻦ راه ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺖ.
اﺳﺘﺪﻻل دﮐﺘﺮ ﻣﮏ ﮐﻨﺰی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺨﻠﻮط ﯾﺎ آﻣﯿﺰه ی ﻣﺎدھﺎ -ﮐﺮدھﺎ ﺑﮫ داده ھﺎﯾﯽ
اﻧﺪک ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ وﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺴﺎﻧﮫ ﭘﺮدازی ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ھﻢ او
روﯾﮑﺮد زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ
ﺑﺮﺳﺮراه اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو )ﮐﺮدان – ﻣﺎدھﺎ( دﺷﻮارﯾﮭﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﺑﮫ روﯾﮑﺮد زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﮏ ﮐﻨﺰی ﺑﭙﺮدازد ﺑﮫ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ی
راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﭙﺮدازد .اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺑﺮﺳﺮﻣﺎدھﺎ ﭼﮫ آﻣﺪ؟
٤٤
ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎدھﺎ ﭼﮫ ﺑﻮد؟
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ دردوران ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﭘﯿﺶ ازﻣﯿﻼد ﺑﺨﺸﯽ از وطﻦ ﻣﺎدھﺎ در ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق
اﻣﺮوز درﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ رود دﺟﻠﮫ ﻗﺮارداﺷﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ »آﻧﺎﺑﺎز« اﺛﺮ »ﮔﺰﻧﻔﻮن«
ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ .در ﺣﻮاﻟﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ ﻧﺎم ﻣﻠﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﺎد«)= ﻣﺎدھﺎ( دﯾﮕﺮ در
اﯾﺮان ﻧﺎﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺳﻨﺎدی ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ در
اواﺧﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎم »ﻣﺎد« ) ( Medesﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎ و ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪاوم و ﺗﺤﻮل
ﯾﺎﻓﺖ» :ﻣﺎی« ) ( Mayو »ﻣﺎس« ) .( Masدر دوران آﻏﺎزﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﮫ
ﺻﻮرت »ﻣﺎه« )‘ ( Mahدوام ﭘﯿﺪاﮐﺮد .ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺷﮑﻠﮭﺎ در اﺳﺎس ﻧﺎﻣﮭﺎی ﻣﻨﺎطﻖ
آراﻣﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ھﻤﺎن ﻧﺎم را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ی ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت
ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻼوه اﺳﻨﺎد
ِ
اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺎدای« ) ( Madayﻧﮕﮫ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺎم »ﻣﺎداﯾﺎ« )  ( Madayaدر
آراﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ »ﻣﺎد« )= ﻣﺎدی =  . ( Medianﭘﺲ ﭼﮫ روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﮫ ﻧﺎم ﻣﺮدم اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری از ﺧﺎطﺮه ھﺎ ﻣﺤﻮ ﺷﻮد؟ »ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ « ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
در دوران ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻣﺎ از ھﯿﭻ ﻓﺎﺟﻌﮫ ای اطﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی »ﻣﺎدھﺎ« اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ )= وھﺒﯽ( ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﻧﺎم »ﻣﺎد« ﻣﺤﻮﺷﺪ،
 . ٤٤ھﻤﮫ ی ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ ﻣﯽ آورم از ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اوﺳﺖ از ﻣﻨﺒﻊ زﯾﺮﮐﮫ ﺑﮫ دﺷﻮاری ﯾﺎﻓﺘﻢ:
Kurdistan.Nos:IX&X.July 1965.Pp.23-28.
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»ﻣﺎدھﺎ« اﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ دادﻧﺪ .ﮐﺮدھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﻦ )=
ھﻨﺪواﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺮدان ﺑﺎ
وھﺒﯽ( ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و از ﺗﺒﺎر ﻣﺎدھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺸﯿﺮه ھﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ِ
دﯾﮕﺮﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﮐﮫ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﺑﺎھﻢ درآﻣﯿﺨﺘﻨﺪ »ﻣﺎد« دوران آﻏﺎزﯾﻦ را در
ِ
ﻣﻌﺮض ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻗﺮاردادﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺲ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﭘﻮﻟﯽ ﺑﯿﻮس« )  ( Polybiusﺣﺪود
 ١٢۵ -٢٠۵ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﯿﺢ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺎدھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ھﻤﮫ ی
ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﻣﺎد ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ اﺳﮑﻨﺪر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﮭﺮھﺎی ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺑﺮھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ را زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد ﻗﺮاردھﻨﺪ .در ﻋﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
»ﺳﻠﻮﮐﻮس دوم« ﻣﻠﻘﺐ ﺑﮫ »ﮐﺎﻟﯿﻨﯿﮑﻮس«) ٢٢۶ -٢۴۶ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد( ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫ ی
ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ،ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻋﺸﯿﺮه ھﺎی ﮐﻮه ﻧﺸﯿﻦ ﮐﮫ دارای ﻗﻼع و اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎﺗﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل وﻧﻈﺎرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ .درﺳﺮاﺳﺮ دوران ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد را ﺑﺮﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻧﯿﻤﮫ ﭼﺎدرﻧﺸﻨﯿﺎن ﺑﮕﺴﺘﺮا ﻧﺪ .در
دوران ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺳﻠﻮﮐﯿﺪھﺎ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٢۴ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد
ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﻓﺌﻮدال ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺴﻠﻂ ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺮ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺣﻮاﻟﯽ دوران ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﺎرﺗﯿﺎن ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدان آرﯾﺎﯾﯽ درﺑﺨﺸﮭﺎی
ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﺎد ﺗﻔﻮق ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی »وھﺒﯽ« اﯾﻦ ﺷﻮاھﺪ ﻋﻠﺖ ﺣﻤﻠﮫ و
اﻧﻘﯿﺎد ﻣﺎد را ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ  ،اردﺷﯿﺮﺑﺎﺑﮑﺎن ) ٢۴١ -٢٢۵ﭘﺲ از
ﻣﯿﻼد( ،ﺑﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ .اوﻗﺼﺪ ﮐﺮد ﺳﻠﻄﮫ اش را ﺑﺮﺳﺮاﺳﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭘﺎرﺗﯿﺎن
ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ.
ﮐﺘﺎب »ﮐﺎرﻧﺎﻣﮏ ارﺗﺨﺸﯿﺮ ﭘﺎﭘﮑﺎن« آﻣﯿﺰه ای اﺳﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ و اﻓﺴﺎﻧﮫ .ﻓﺘﻮﺣﺎت اردﺷﯿﺮ
را ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺑﮫ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ دوﻧﺎم »ﻣﺎﺳﯽ« )» ، Masiﻣﺎدی« ( ،
»ﮐﺮد« ﯾﮑﯽ اﻧﺪ و ﻣﻠﺖ واﺣﺪی را ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن
ﺷﺸﻢ ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ »ﮐﺎرﻧﺎﻣﮏ« ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ
زﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﻤﻠﮫ ی اردﺷﯿﺮ ﺑﮫ ﻣﺎدھﺎ را رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اردﺷﯿﺮ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻦ اردوان ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎرﺗﯿﺎن ﻟﺸﮕﺮی از زاﺑﻞ ﮔﺮدآورد و ﺑﮫ ﺟﻨﮓ
ﺑﺎ ﮐﺮدان ﺷﺎ ِه ﻣﺎﺳﯽ ﺷﺘﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﺎدھﺎ و ﮐﺮدان
ھﻤﭽﻮن ﻣﺮدﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ درﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮫ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﻣﺸﮑﻮر در ﮐﺘﺎب
»ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ اردﺷﯿﺮﺑﺎﺑﮑﺎن« او ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ .ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﮑﻮردر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﮐﺮدان
ﺷﺎه ﻣﺎدی« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮐﺮدان را ﺳﺎﺑﻘﺎ ً از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.ﻣﺎدھﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
طﺎﯾﻔﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎرﺳﯿﺎن )ھﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن( ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را در اﯾﺮان
ﭘﺪﯾﺪآوردﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﮐﻮروش ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ دوﻟﺖ اﯾﺸﺎن از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ.ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎد ﺑﮫ
ﺳﮫ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ:اﻟﻒ -ﻣﺎدﺑﺰرگ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﻋﺮاق ﻋﺠﻢ اﺳﺖ،ب-
ﻣﺎدآﺗﻮرﭘﺎﺗﮑﺎن ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ آن را ﻣﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ،ج -ﻣﺎد راﮔﯿﺎﻧﺎ ﮐﮫ ری و اطﺮاف آن ﺑﻮد.ﺣﺪود ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎد ﮐﻮه ھﺎی
زاﮔﺮس ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و اﯾﺎﻻت ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .واژۀ ﻣﺎد
در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ »ﻣﺎی« و »ﻣﺎس« ﺷﺪه و در ﻗﺮون اوﻟﯿﮥ اﺳﻼﻣﯽ آن را
»ﻣﺎه« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ٤٥«.دﮐﺘﺮ ﻣﺸﮑﻮر ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻋﺮﺑﺎن »ﻣﺎه« را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺮاج ﻣﯽ
. ٤٥ﻧﮏ.ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ اردﺷﯿﺮﺑﺎﺑﮑﺎن.ﺑﮫ اھﺘﻤﺎم دﮐﺘﺮﺟﻮادﻣﺸﮑﻮر.ﻧﺎﺷﺮ:دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب.ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ:دوم.ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ .١٣٨٩ص .٢٣۵
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ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ»ﻣﺎه اﻟﺒﺼﺮه« ﯾﺎ »ﻣﺎه اﻟﮑﻮﻓﮫ« ».ﺟﻤﻊ »ﻣﺎه« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎد را »ﻣﺎھﺎت« ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ .در ﻣﻨﻈﻮﻣﮫ ی »وﯾﺲ و راﻣﯿﻦ« ﻧﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎد،ﻣﺎه آﻣﺪه اﺳﺖ .دو ﺷﮭﺮ دﯾﻨﻮر و
ﻧﮭﺎوﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﻗﺪﯾﻢ »ﻣﺎھﯿﻦ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ٤٦.ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻣﺸﮑﻮر
ھﻢ ﻣﮭﻢ اﻧﺪ و ھﻢ آن ﮐﮫ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎﯾﯽ از آن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﺮﺣﻮم ﺗﻮﻓﯿﻖ
وھﺒﯽ از اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ ﺑﮫ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ .ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ آراﻣﯽ ارﺑﯿﻞ از ﻗﺮن
ﭘﻨﺠﻢ  ،ﺷﺎﭘﻮر اول ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اش) ٢۴٢ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد( ﺑﺎ
ﻣﺎدھﺎی ﮐﻮه ﻧﺸﯿﻦ ﺟﻨﮕﯿﺪ و در ﻧﺒﺮدی ﺧﺸﻦ ﺑﺮآﻧﺎن ﻏﻠﺒﮫ ﮐﺮد .ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻣﺎدھﺎی ﮐﻮه ﻧﺸﯿﻦ ھﻤﺎن ﮐﺮدان اﻧﺪ.ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ در ﻣﯿﺎن اﺳﻨﺎد
آراﻣﯽ ﻗﺮن ﭼﮭﺎرم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺑﯿﻞ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﯿﺎن
ﻣﺬھﺒﯽ
ِ
ﮐﺮدی و ﻣﺎدی ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .اﯾﻦ ﻧﺎم ﮐﮫ اﮔﺮ آن را درﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﻢ »ﮐﻮر -ﮐﺸِﺪ«
) ( Kor-Kshedاﺳﺖ .او ﺑﮫ ﺳﺎل  ٣٧٢ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد ﺣﮑﻤﺮان ﯾﺎ واﻟﯽ ارﺑﯿﻞ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﺧﻮر -ﺧﺸﺪ« )  ( Xvar-Xshedﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ازاوﺳﺘﺎﯾﯽ»
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺎم از» َ
 « hvare xshaetaﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ »ﺧﻮرﺷﯿﺪ درﺧﺸﺎن«اﺳﺖ  .ﺣﺮف »خ« )  ( xﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﮫ »ک« ﮐﮫ از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی زﺑﺎن ِﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ اﺳﺖ .در اﺳﻨﺎد ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮫ ی ﯾﺎﻓﺖ
ﺷﺪه درﺗﻮرﻓﺎن ھﻤﯿﻦ واژه در ﺷﮑﻞ ﻓﺎرﺳﯽ آن »ﺧﻮر ِﺷﺪ« )  ( xor-shedآﻣﺪه اﺳﺖ.
واژه ی اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﺎدﺷﺪه در ﺗﺤﻮل ﭘﮭﻠﻮی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ »ﺧﻮر ِﺷﺖ« ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻓﺎرﺳﯽ
ﻧﻮ »ﺧﻮرﺷﯿﺪ« اﺳﺖ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺮان ﺑﮫ ﺑﺎور ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ او ﯾﮏ
ﭘﺎرﺳﯽ ) ( Persianﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎم ﮐﮫ در ﺷﮑﻞ ﺧﻮد »ﻏﯿﺮ ﭘﺎرﺳﯽ« اﺳﺖ ﺑﺎ
ﮐﺮدی اﻣﺎ ﻗﺮاﺑﺖ دارد واﮔﺮ ھﻢ ﮐﺮد ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﮐﺮدی ﺟﺪﯾﺪ »ﺧﻮر« ) ( xorﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ .ﮐﺮدی اﻣﺎ ﺷﮑﻞ » ُﮐﺮ« ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ در واژه ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﮐﻼو -ﻗﻮری« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »ﮐﻼه
ﺣﺼﯿﺮی« ﮐﮫ ﮐﻼھﯽ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺘﺎب؛ »ﻗﻮری« ﯾﺎ »ﻗﻮرﯾﺘﺎن« )= آﻓﺘﺎب ﭘﺮﺳﺖ(.
ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮی از ﯾﮏ ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺸﮭﺪای آراﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺴﺘﺮا ﺑﺖ زاﺑﺪای« آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﻗﺴﺘﺮا
ﺑﮫ ﺳﺎل  ٣۶٢ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد ﻣﯽ آورد .در آﻧﺠﺎ ﻧﺎم »ﻗ َ
< ﻗﺸﺘﺮا < ﺧﺸﺘﺮا ﻧﺎم ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﮫ ی اوﺳﺘﺎﯾﯽ )» ﻣﺎدی «( »ﺧﺸﺜﺮا« ) ( xshathra
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ/ﻗﻠﻤﺮو اﺳﺖ؛ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺣﯿﮫ ﯾﺎ ﺷﮭﺮ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ».ﺑﺖ
زﺑﺪای« آراﻣﯿﺎن ﻧﺎﺣﯿﮫ ای اﺳﺖ در »ﮐﺮدوﻧﮫ « ی ﺑﺎﺳﺘﺎن ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺷﮭﺮی ﮐﺮدی ﺑﺎﺷﺪ <  Xshatra-ka <stalkaدر ﻧﺎﺣﯿﮫ ی دﺟﻠﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ارﻣﻨﯽ .
ﺳﮑﻮن ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺖ و ﻓﺘﺤﮫ ی ﺣﺮف
»ﻗﺸَﺘﺮا« )} ( Kshatra/ Qshatraاﯾﻦ واژه ﺑﺎ
ِ
آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ و در ﺑﺎﻻ ،ﻓﺘﺤﮫ ی ﺣﺮف آﺧﺮ را ﺑﺎاﻟﻒ ﺿﺒﻂ ﮐﺮده ام ﺗﺎ ھﻢ
ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﮭﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ آﻧﮑﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﺗﻠﻔﻆ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﮫ
ﺿﺒﻂ ﻻﺗﯿﻨﯽ آﻧﮭﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺷﻮد{ ﺑﮫ ﺑﺎور ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻠﻔﻈﯽ ﮐﺮدی -ﻣﺎدی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ
از ﻗﺮن ﭼﮭﺎرم ﻣﯿﻼدی.
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ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﮐﺮدان ﺧﻮد را ﺑﺮآﻧﮭﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در وﺳﯿﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ
اﺻﻄﻼح ھﻤﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺮدان ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ ھﻤﮫ ی ﻣﺎدھﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.ﺑﺨﺸﯽ از» ﺳﺎﮐﻨﺎن« آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺷﻤﺎل آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮔﺸﺖ ،ﺑﻌﺪھﺎ »ﺗﺮﮐﯽ –
ﻣﺴﻠﮏ« ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ و ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر وﻣﺮﮐﺰ
اﯾﺮان را ﮐﺮدی ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ازاﯾﻦ ﻟﮭﺠﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی
داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .اﻣﺎ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای وﺳﯿﻊ ،ﻧﺎم ﮐﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎد ودﯾﮕﺮطﻮاﯾﻒ آرﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺷﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮم ﻧﺎم ﻣﺎد در ﻣﯿﺎن ﮐﺮدان ﺟﺬب ﺷﺪ ﺷﺒﯿﮫ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﮫ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺎم ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﺮ ﻧﺎم » ُﮔﻞ« ) ( Gaulﻏﻠﺒﮫ ﮐﺮد.
ﺗـﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﺲ از ﻣﺤﻮﮔﺸﺘﻦ ﻧﺎم ﻣﺎد ﺑﮫ دﻗﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن
ﮐﺮدان ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﮫ ،ھﻤﺎﻧﺴﺎن ﮐﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﮐﺮﻣﺎﻧﺞ ھﺎ آﻏﺎزﮔﺸﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺧﻮد را»ﮐﺮد « ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن را »ﮐﺮﻣﺎﻧﺞ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺎم
»ﮐﺮﻣﺎﻧﺞ« را ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ.
در اﯾﺎﻻت »ﺳﻮران« و »ﻣﮑﺮی« ،روﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻨﺎن اﻣﺮوزی را»ﮐﺮﻣﺎﻧﺞ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،اﻣﺎ
از ﻧﻈﺮﻣﺮدم طﺎﯾﻔﮫ ای و ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻨﺎن اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ »ﺳﺮف«) = Serfرﻋﯿﺖ( اﺳﺖ.
ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ی »ﺳﻨﺎ« و ﻣﺮدم ﺧﺎﻧﻘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ
اﻣﺎ ﻣﺮدم اﯾﺎﻟﺖ
ِ
درﻏﺮب وﺷﻤﺎل ﻣﯽ زﯾﻨﺪ)ﺑﮫ ﺟﺰ »ﮔﻮران« ( را »ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ« ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﮫ و ﮐﺮﮐﻮک اﯾﻦ ﻧﺎم را از ﯾﺎدﺑﺮده اﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﻏﯿﺮ ﮔﻮران اﯾﻦ
اﯾﺎﻻت ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ھﻤﺎن »ﮐﺮﻣﺎﻧﺞ« ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎم »ﮐﺮﻣﺎﻧﺞ« را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده
اﻧﺪ روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮد را )ﺳﺮف( »ﻣﺴ ِﮑﻦ«)ﻣﺴﮑﯿﻦ؟( ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﺮدان ﺷﻤﺎل زاب ﺑﺮگ ﺧﻮد را »ﮐﺮﻣﺎﻧﺞ« ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
و زﺑﺎن ﺧﻮد را »ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻣﺆﻟﻒ ﺣﻤﺎﺳﮫ ی »ﻣﻢ و زﯾﻦ«  ،ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ
ﮐﺮدی  ،اﺣﻤﺪ ﺧﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ و ﻧﺎم ﮐﺮد و ﮐﺮﻣﺎﻧﺞ را ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﻣﻮرد و ﺑﮫ ﺟﺎی ھﻢ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﺣﻤﺪ ﺧﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﮕﺬار ﺧﻠﻖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﺮدان
ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﯽ اﺻﻞ وﺑﯽ ﺑﻨﯿﺎد.
ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ ،از ﻋﺮب ﺗﺎ ﮔﺮﺟﯿﺎن
اﯾﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯿﺎن اﻧﺪ ﺷﺒﯿﮫ ﺑُﺮج -ان).ﺗﺮﺟﻤﮫ از اﯾﻦ ﻗﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ!(
ﺳﭙﺲ ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﺎم ﮐﺮﻣﺎﻧﺞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺟﺎ ﺑﺎﺧﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺮد.ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﺑﺎﻧﯽ واژه ی ﮐﺮﻣﺎﻧﺞ ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ ﻟﮭﺠﮫ ی
ﺑﺰرﮔﯽ ازﮐﺮدی .اﯾﻦ ﻟﮭﺠﮫ ی ﺑﺰرگ ﮐﺮدی ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد:
 -١ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ،
 -٢ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ) ﺷﻤﺎل ﺳﻮراﻧﯽ – ﻣﮑﺮی ،ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ،ﺳﻨﺎﯾﯽ(،
ﺖ ﮐﻮھﯽ(.
-٣ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﯽ)ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﮭﺮی -ﻟﮑﯽ – ﭘُﺸ ِ
ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﺮﯾﺐ از اﻧﺘﮭﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎﭼﮫ ی رﺿﺎﯾﯿﮫ
)=اروﻣﯿﮫ( ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ی ﺑﮫ زاب ﺑﺰرگ و در اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ رود ﺗﺎ دھﺎﻧﮫ ی آن.
دراﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ »ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« ﺑﺎزﮔﺮدد .از او
ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ»درواﻗﻊ ﺗﻨﮭﺎ داده و ﻧﺸﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺮدان در ادﺑﯿﺎت
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﯿﺶ از دوران ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ درآﺛﺎر ﭘﻮﻟﯿﺒﯿﻮس،ﻟﻮی و
اﺳﺘﺮاﺑﻮ ﺑﮫ »ﮐﺮﺗﯿﻮی « ) ( kvptioiﯾﺎ » ِﮐﺮﺗﯽ« ) ( Cyrtiiاﺷﺎره دارﻧﺪ «.دو ﻣﻮرخ
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ﻧﺨﺴﺖ آﻧﺎن را ﻓﻼﺧﻦ اﻧﺪازان ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن ﻣﺎد و آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
»اﺳﺘﺮاﺑﻮ« ﺑﮫ وﺿﻮح آﻧﺎن را ﮐﻮه ﻧﺸﯿﻨﺎﻧﯽ وﺣﺸﯽ وﺻﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﻣﺎد و
ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﺮان اﻧﺪ .ﺑﮫ ﺟﺰ اﯾﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎء ھﻤﮫ ی ﮔﻮاھﯿﮭﺎی ﻣﺜﺒﺖ،
ﮐﺮدان را ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺎدی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ آن را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯿﺎن ﻧﺎﻣﮭﺎی »ﮐﺮدوﺧﻮی« و »ﮐﺮﺗﯿﻮی« ﺑﺎ
ﻧﺎم » ُﮐﺮد« ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺎم ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ »ﮔﺰﻧﻔﻮن« ﯾﻌﻨﯽ
ھﻤﺎن »ﮐﺮدوﺧﻮی« اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ »ﮐﺮدو« و
» ُﮐﺮﺗﯽ« را ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺮ » ُﮐﺮد« ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی را ﻧﻤﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ھﺎ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎی ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﻗﻔﯿﻖ وھﺒﯽ ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﺪ .از اﯾﻦ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ آﮔﺎھﯿﻢ و ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ آﻧﮭﺎ را آورده اﯾﻢ .ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »دراﯾﻮر« ﮐﮫ
ﺑﺎﻻ از اوﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﻓﮭﺮﺳﺖ درازی از ﻧﺎﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ رﯾﺸﮫ ی ﻧﺎم ﮐﺮد ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ آورد.
»دراﯾﻮر« از اﯾﻦ وراﺗﺮ رﻓﺘﮫ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ از ﮐﺮدان را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻟﻮح
ﺧﺸﺘﯽ ﺳﻮﻣﺮی از ﻗﺮن ﺳﻮم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد دﯾﺪ ﮐﮫ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﮐﺮد -ا« ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
»ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ« در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻦ ﻟﻮح ﮐﮫ ﻧﺎم »ﮐﺮدﮐﺎ« ) ( Kardakaرا
درﺑﺮدارد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ھﻤﮫ ی ﻧﺎﻣﮭﺎی ﻓﮭﺮﺳﺖ »دراﯾﻮر« ﺗﺤﻮل ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل
را ھﻨﮕﺎﻣﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺷﺒﺎھﺖ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ را ازھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﺗﻮﺟﮫ اش را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﮑﻞ آﻏﺎزﯾﻦ
واژه ی »ﺧﺎﻧﮫ«» ،ﺧﺎن -اَک« )= ﺧﺎﻧَﮏ(ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ واژه در در دﺳﺘﮫ ی ﻟﮭﺠﮫ
ھﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ  ،ﻟﮭﺠﮫ ی ﺳﻮراﻧﯽ و در ﮔﺮوه ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﮫ »ﺧﺎن -ی« )=  .( xan- iدرﻟﮭﺠﮫ ھﺎی ﻣﮑﺮی و ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ آن را »ﺧﺎن -و«
)( xan- uﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ درﻟﮭﺠﮫ ی »ﺳﻨﺎ« ﺑﮫ ﺷﮑﻞ »ﺧﺎن – ِگ« )( xan- eg
اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻣﯿﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ واژه ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ را دارد :
ﺧﺎﻧَﮏ /ﺧﺎن – ِ ک /ﺧﺎن ِ -گ  /ﺧﺎن -و/ﺧﺎن – ی» .وھﺒﯽ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان آورد ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻢ و ﺻﻔﺖ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ» .وھﺒﯽ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
‘ ,-akaﭘﺴﻮﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ی ھﻨﺪی – اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﺻﻞ از ھﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮآﻣﺪه
اﺳﺖ.
»ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »دﮐﺘﺮ ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« ﺑﮫ روﯾﮑﺮدی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯽ
ﺟﻮﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﭙﺮدازد اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ِﮐﯽ و ُﮐﺠﺎ ﮐﺮدی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮫ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .او در ﺟﮭﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد داده ھﺎی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و روﺷﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﮫ »وھﺒﯽ« ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪد و ﺧﻼف ﻋﻘﯿﺪه ی ﺧﻮد
ﻣﯽ داﻧﺪ » .وھﺒﯽ« آﺷﮑﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﺮدان اﻋﻘﺎب ﻣﺎدھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
»وھﺒﯽ« ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮔﺮﭼﮫ اطﻼﻋﺎت اﻧﺪﮐﯽ از زﺑﺎن ﻣﺎدی دارﯾﻢ ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﻟﮭﺠﮫ ی ﻋﻤﺪه ی اﯾﻨﺎن اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﻣﺎدی زﺑﺎن ﭘﺎﯾﮫ ی آﻧﭽﮫ
ﮐﮫ ﻣﺎ ﮔﺮوه ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ زﺑﺎﻧﮭﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ،ﺑﻮده اﺳﺖ ،و زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﻖ
اﻟﻘﻮل اﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺮدی زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ﮔﺮوه ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ .ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﮐﺮدی ﻣﺪرن را ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد :آرﯾﻦ ،ﮐﺮدی ﻗﺪﯾﻢ و اوﺳﺘﺎﯾﯽ – ﻣﺎدی.
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»دﮐﺘﺮ ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« در اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاری ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺮ ﮐﺮدی
دو ﻧﮑﺘﮫ ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی »وھﺒﯽ« ﺑﺮداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زﺑﺎﻧﮭﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ ﺗﺤﻮل ‘ ‚Yﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ در ﻓﺎرﺳﯽ،ﮐﺮدی و ﺑﻠﻮﭼﯽ در آﻏﺎز ﮐﻠﻤﺎت ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﮐﻨﻮﻧﯽ ‘ ‚Jدر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻟﮭﺠﮫ ی ﮔﻮرا ﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﮫ وﻗﻮع ﻧﻤﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد .اﻣﺎ آﯾﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﮏ ﮐﻨﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل
و ﺗﺤﻮل را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻠﻮﭼﯽ و دﯾﮕﺮ ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد؟ ﮔﻮراﻧﯽ ﮐﮫ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﮑﻞ ﻗﺪﯾﻢ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﯾﮑﯽ از ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اوراﻣﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﯾﮏ واژه را ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ آورد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ واژه
ی ‘َ },jazhnﺟﮋن{ )ﺟﮫ ژ ﻧﮫ( ٤٧در ﻓﺎرﺳﯽ »ﺟﺸﻦ« .ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫ ی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺗﺤﻮل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ‘ ,yamaﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ »ﺟﺎم« = ,yavan‘ /ﺟﻮان  = ,yatu‘ /ﺟﺎدو.ﺳﭙﺲ »ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اوراﻣﯽ از ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺪﯾﻢ وام ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل در ﺧﻮد ﻟﮭﺠﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻤﯿﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺢ را در ﻣﻮرد ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ و ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واژﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ »ج«
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣﺮف آﻏﺎزﯾﻦ ‘ ,yاوﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺖ .ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
از ‘ ,yﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ درﮐﻠﻤﺎﺗﯽ از ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ku- / ku-ye /,ko‘ :
 yayﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺎرﺳﯽ »ﮐﺠﺎ« ﺳﺖ .ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ,ame‘ am-yay‘ :ﯾﺎ :
 ,aw‘/aw-yayﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ :اﯾﻨﺠﺎ/آﻧﺠﺎ .از طﺮف دﯾﮕﺮ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ
ﺷﮑﻞ  ,j‘<yayﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﮫ در ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻠﻤﮫ ی :
ﺟﺎی.
ﻧﮑﺘﮫ ی دوم دﮐﺘﺮ ﻣﮏ ﮐﻨﺰی ﺗﺤﻮل ‚ ,hw-ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ﺑﮫ ‚ ,w-ﮐﻨﻮﻧﯽ .از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﮔﻮراﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﻠﻮﭼﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺮدی ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮫ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ آﻧﮑﮫ ‚ ,hw-ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ‚» .,xw-ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﺮدی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺧﺎﺻﯽ دارد ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﻤﮫ ی ﻟﮭﺠﮫ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﭘﺎﻣﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﮔﯿﻼن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﺷﻤﺎ ِل ﻏﺮب
وھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ھﻤﯿﻦ ﺗﺤﻮل را ﭘﯿﻮده اﻧﺪ .اﺳﺘﺜﻨﺎ ھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮔﻮراﻧﯽ،زازاﯾﯽ ،و
ﺎﯾﯽ
ﺑﻠﻮﭼﯽ و ﯾﮏ واژه در ﻟﮭﺠﮫ ی ﻻﺳﮕﺮدی ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮫ ﻋﺒﺎت اﺳﺖ از  ,vow‘:اوﺳﺘ ِ
‘ ,hvafnaﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ »ﺧﻮاب/ﺧﻮاﺑﯿﺪن«.
»ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ« ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه را در ﮔﻔﺘﺎرش ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮی ﺟﮭﺖ
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ذﮐﺮ ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺿﺮورت ﻧﺪارد .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
دﯾﺪﮔﺎه اورا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« ﻧﺸﺎن دھﻢ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ او را در آن
ھﻨﮕﺎم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺮدی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ام ﮐﮫ ﺷﮭﺎﻣﺖ و در ﺿﻤﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺮدﺷﻨﺎس
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﭼﻮن »ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« را داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺘﺎدی اﯾﻦ رﺷﺘﮫ را
ﻧﯿﺮ در ﻣﺪرﺳﮫ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺮﻗﯽ ﻟﻨﺪن )= ﺳﻮاس( در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ھﻤﮫ ی
اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﺎی »وھﺒﯽ« را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻣﻮﺟﮫ داﻧﺴﺖ .در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﻗﻌﯽ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی او ﻣﻔﮭﻮم واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﺎ و ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی »ﻣﮏ ﮐﻨﺰی« را
 . ٤٧اﯾﻦ ﺿﺒﻂ را از دﺳﺘﻮر ھﮫ وراﻣﯽ ﻓﺎﺗﺢ رﺣﯿﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ام ﮐﮫ ﺷﯿﻮه ی ﻧﮕﺎرش ﺟﺎری ﺳﻮراﻧﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺳﻨﻨﺪج
ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ.١٣٨۶ .ص .٢۵٢
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ﺑﯿﺎورم ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎر ھﺮﯾﮏ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدد .اﻻن ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارم.
ﻣﮭﻢ طﺮح دو دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و دﯾﮕﺮی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .ﻣﺮﺣﻮم ﺗﻮﻓﯿﻖ وھﺒﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﮫ از ھﺮ دو ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﮏ ﮐﻨﺰی را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﺪ .ﺗﺮدﯾﺪدارم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﺎرش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ او ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ﺑﺎوردارد ﮐﮫ ﮐﺮدان را
از ﺗﺒﺎر ﻣﺎد ﻣﯽ داﻧﺪ وﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای دﯾﮕﺮ
ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﻢ  :ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ)= وھﺒﯽ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺮدان ھﻨﺪواﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎدی ﻧﺒﻮده
اﻧﺪ،اﻣﺎ ﮐﺮدان اﻣﺮوزی ﻣﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ «.ﻧﻤﯽ داﻧﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل از
ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و رﯾﺸﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ؟
اﻧﺪﯾﺸﮫ ١٣٩٣
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