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 چکیدە   پوختە 
ل  یپرس  ر ەس  ە تە رژاوەپ   ست،ە ردەب  ی وتار کورد  ە زمان  لە نێو  و    تورکیا   ەکان 
ل  یتاک   ی بوونەسووژە ب  ۆیاژێڤ پ  ر ەسەل   یجۆل یۆدیئا   یرۆباند  ر ە مبە ه  ە کورد 
 ر ەنەش   ین ینووس   ییا ی دەقەن  نێکۆریچ  ایشباز ێپ  یمانڕۆ  ،ێیەپ   مە. بکدای دا  یزمان

 یزگا ە»د  «،یجۆلیۆدی»ئا  کەو  مکە چ  ەڵێم ۆک  ەیرێگوەب  ن،ەزمۆئ
د  رکوتەس  »سووژ  ت« ڵەوەد  یکان ەکیجۆل یۆدیئا   زگاەو  پ  ەو   ۆیاژێڤ و 
  ە ک ەوەنۆڵی کێ. لەوەتەندراوێخو  ر،ێتوس ڵ ئا   ییلو  ەیی خنڕە  یی ریۆت  ە ل  بوون«ەسووژەب
 ەیگ ڕێ  ەل  ،یک یزیف  یرکوتە س   ەڵگەهاوکات ل  ایتورک  یت ەاڵس ەد  خاتدەیرەد
پ   یپاکتاوکار  ۆی اژێڤ پ  ،ەوە کانەک یجۆلیۆدیئا  زگاەد   یزمان   یزخستن ێراوەو 

 دا ییەندەوەیپ  مەل  تڵەو ەد  یستە هاود  یچاالک  یزگاە. چوار دخستووەشێپ  ییکورد
م  ەندنگێخو  زان،ێخ  ،ینییئا  یزگاەد  ەل  نیتیبر   ە ل   ەانیویتوان  ەک  ا،یدیو 
ئ ونەربکەس   یواوە ت   ە ب  چدا ەملک   ەیسووژ  کردنی ێچ هاوکات    ،ەسووژان   مە. 
  ن یرترۆز  ،ەوەرکوت ەس   ی نانێکارهەب  ەیگڕێ   ەل   ک،یجۆلیۆد یئا  ەیکرد  ەڵگەل

ب  وێربزەس  ەسووژ  ۆب   انینگەئاست  پا ەوەتەناو  کانەنگارەر ە و    یی کەرەس  ی وانڵە. 
  ڵ زا   ییجۆلیۆ دیئا   یچ ەملک   زدا،ێ زمانپار  یک ەیەسووژ  ەیگ ێپ  ەل   ،ەک ەمانڕۆ
ل  ە ش ەڕەه   ر ەب  ە تێوەک ەد  ش ۆیەب  ت؛ێناب   یک ەیەسووژ  یست ەد  ە ب   داییتاۆ ک  ە و 
 یی رەگ یکار  رێژ  ە ل  کان،یەڵەاێڕگو  ەووژ. س تێکوژرەد  ین ییئا  یزگاەد  یودراویفر
ج  رەه ئا   رکوتەس   یزگاەد  رۆدوو   زگا ەد  مەاڵب  سازراون؛ەڵ ه  کدایجۆلیۆدیو 
توان  ستترنەداڵبا  کانەک یجۆلیۆدیئا   ە ب   یزمان   ۆیستاژەد  ەیسووژ  ەانیوی و 
 ی وشڕە  «ە»ئازادان  ان،ۆیخۆب  کانەسووژ  ، ەک  ێرۆج  ەب  ن؛ێبناتی بن  ییوتوو ەرکەس 

س ەوەننێه دە  مەره ەب   پاوە داس  نا  ۆوخەاست ڕ  ی رکوتە .   ی وتن ەرک ەس  ،ۆوخەاست ڕو 
د  یاوڕوابیه  ئاکام،ێب  یدان ۆرخەب  ، ڵزا   ییجۆلیۆدیئا   ڵی زا   یشەک  انۆڕو 
سننێه دەکێپ  ەک ەمانڕۆ ل  یی مانیشە پ  ش،ەمانە ئ  ی اەڕرە.   یکوشتن   ە بکوژ 
 ە ل   وەئ  یکانە وانگڕ  ییاستڕ  ەل   شتنەی( و گ یک ەرەس  یوانڵە)پا  نگەه ەرل ەس 
 .دانەرخوەو ب  ینگارەرەب  یوت ڕە بوونیوامەردە ب ۆب  نەئاماژ  دا،ەکە قەد ییتا ۆک

 و   ترکیه   در   میان کردها   در   مادری   زبان  ه مسئل  واکاوی  حاضر،  پژوهش  هدف 
. است   مسئله  این  با  رویارویی   در  فرد  سوژگی  روند  بر  ایدئولوژی  تأثیر  بررسی

  چیرۆکێن   پێشبازیا)  ناتمام   هایداستان  ی مسابقه  رمان  منظور،   همین  به
 ، «ایدئولوژی»  انتقادی  مفاهیم  مبنای  بر  اوزمن،  شنر  اثر(  نەقەدیایی 

 «شدگی هسوژ  روند  و  سوژه»   و  «دولت  ایدئولوژیک   و  سرکوب  هایدستگاه»
 دهد می نشان حاضر پژوهش . گیردمی قرار خوانش مورد  آلتوسر لویی  هنظری  در
 ایدئولوژیک،   هایدستگاه  کردی،  زبان  پاکسازی  و  رانیحاشیهبه  روند  در  که

  مذهب   مدرسه،   خانواده،.  دارند  پررنگی  حضور  دولت،  سرکوب  دستگاه  با  همسو
 برساخت   در  روند،  این  در   فعال  ایدئولوژیک  دستگاه  چهار  عنوان  به  رسانه،  و

 در  مذکور،  هایسوژه.  اندکرده   عمل  موفق  زیادی  حد  تا  انقیاد،  تحت  هسوژ
 دهند می  قرار  فشار   تحت   شدیدا  را   نافرمان  های¬ سوژه  دولت،  با  کامل   هماهنگی

. گیرندمی  بهره  نیز  فیزیکی  و  مستقیم  سرکوب  از  ایدئولوژیک،  کنش  بر  عالوه  و
  مسلط  ایدئولوژی  مادری،  زبان  حامی  و  نافرمان   ایسوژه  همثاب  به  رمان،  قهرمان

 منقادشان هایسوژه و  هادستگاه تهاجم و  تهدید مورد رو، این از و تابدبرنمی را
 کشته   مذهبی  بنیادگرایی  برساختة  ایسوژه  دست  به  نهایت  در  و  گیردمی  قرار
 و  سرکوب  دستگاه  مشترک  محصول  فرمانبردار،  هایسوژه.  شودمی

 در  و  دارند  بیشتری  نمود  ایدئولوژیک  های دستگاه  اما  هستند،  ایدئولوژیک
 ها سوژه  که  طوری  به   اند؛نموده  عمل  ترموفق  دولت،  مطلوب  زبانی   ه سوژ  تولید

 در .  کنندمی  بازتولید  را   موجود  هشدتحمیل وضعیت  خود  دلخواه  به  و «آزادانه»
 شکست   و  سرخوردگی  فرجام، بی  مقاومت  ایدئولوژی،  رمان،  مسلط   فضای   کل،
 مذکور،  شرایط  وجود  با   که  نمایدمی  ضروری  هم  نکته  این  ذکر  البته.  است

 رمان،  پایان  در  وی  هاینگرش  حقانیت  درک  و  قهرمان  کشتن  از  قاتل  پشیمانی
 .هستند ایستادگی   و رویارویی  روند تداوم بیانگر

  رکوت ەس  ی زگاەد  ؛یجۆلیۆدیئا   ؛یکورد  ی زمان  : وشەگەلی سەرەکی 
 .ییایدەقەن  ن ێکۆری چ ا یشباز ێپ ؛ەسوژ ت؛ڵەوەد  یکیجۆلیۆدیو ئا 

 
کلیدی و   و  سرکوب   هایدستگاه   ایدئولوژی؛  کردی؛  زبان  : اژگان 

 .ناتمام هایداستان ه مسابق سوژه؛ دولت؛  ایدئولوژیک
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  ٨٨   کورد    یتاک   ی بوونە سووژە ب   ر ە س ە ل   یج ۆ ل یۆ د ی ئا   یی ر ە گ ی کار 

 

 

 ی ک ە ش ێ پ  ـ١

  ، یکیتنێئ  یی اوازیج  یرچاوگرتنەبەل  ێبە ب  مدا،ەستیب  ەیدەس   یتاەرە س  ە ل  نی ناو  ی تەاڵژهڕۆ  ی کانەوەتەن-تڵەوەد  ی زراندنەدام
 دا ەکەناوچ  ە ل  ەینیەالەمەه   یو پاکتاو  ێو ملمالن  ەڕ ش  ەیبناغ   یردەب  کان،ەرۆ جەربۆج  ەکهاتێپ  یینییو ئا  یزمان   ،ینگەرهەف

  ی ست ەبەم  ە ب  ەبوو  وامەردەب  ی رشێو ه   ەشەڕەو ه  ەوە وسانەچ  کان،ە زخراوێراوەپ  ەلەگ   ۆب  ژئاواڕۆ  ێیەینو  ەستمیس  مەئ   ی مەرهەدانا. ب
  ی رەنێکهێ و پ   نگەرهەف  ی رەزێپار  یگرنگ  یکێمانێه  کەزمان، و  داەوێن   مە. لانیاوازیج  ەیناسنام  ەیوەنڕیو س  یکسانسازیە

ئ   ە تەکراو  کیستماتیس  ەیوێش   ەب   ،ەتیڤیکتێسوبژ ل  ەالنەگ  مەئ   ەیناسنام  ییک ەرە س  ی ستوونەئامانج. زمان    ی لەگ  ەوانەو 
  ی کەیەنموون  کەو  ،یکورد  ی. زمانەانەیناسنام  یکانەرەنێ که ێپ  ە پارچ  یکترازانێل  یواتا  ەب   ،ەستوونە ئ  مەئ  ی و ترازان  ەکورد

  ە ب  ؛ەبوو  رە س  ە ل  یتورک  ەیوەتەن-تڵەوەد  ەی شەڕەه  ە وەابردووڕ  ەیدەس  یتاەرە س  ە ل  ن،یۆالس یئاسم  یتەاسی س  یوتووە رکەب
:  ٢٠١٨  ،یسالمیخولئێ)ش  کاتەد  رێناود  «ی»زمانکوژ   ەب  ەتان ەاڵسەدچەشنە لە    مەئ  یتەاسیس   پوورن ەسە ح  ریم ەئ  ەک  ێشنەچ

٢١٩). 

  یتەاڵسەد  ییتاۆک   ە. لەبوو  یزمانکوژ یتەاسیس  ەیورە گ  یکەیەگیتاق  ابردوو، ڕ ڵیسا د ەس  یی ژاێدر  ەب   ا، یتورک  ی تاڵو
 ی کورد  ی و زمان  ەییردەروەو پ  یرمەف  یزمان  ەبوو ب  دایتەڕەبن  یستوورەد  ەل  یتورک  یدا، زمان١٨٧٦  ڵیسا  ەل  ەوات  ،یعوسمان

 یتڵەوەد  یزرانەو دام  تەالفەخ  یستمیس  ەیوەشانەوەڵاش هپ  (Çîçek, 2013: 4).  کرا   ڤەب  یرکارێ ف  یستەبەم  ۆب
و    یسمڕە  ی زمان  ە بوو ب  ی تورک  ی دا، زمان١٩٢4  ی سانین  ە ل  ێنو  یستوورەد  ی سندکردنەو پ  ١٩٢٣  ڵیسا  ە ل  یستیمالەک

(  ١٠٢:  ٢٠١4)    ١گان ۆدی ئا  ۆ دەیس  ەیوت  ە (. ب١١٣:  ٢٠١٨  ش، ۆتورک دانران )ناوخ  ە ب  ایتورک  یشتووانیدان  موو ەو ه  یقانوون
  وامەد  یان ژ٢٠٠٢ساال    تاەه   یزمان  اەیغەدە ق  ڤێ  راۆ بوو و باند  ەغەدەق  ڤەژ بن  یژ  ێ١٩٩١ساال    تاەه  یکورد  یێای»ل ترک

  شتاێه   ڵسا  دەس  یدانا و دوا  ان ییپاکتاوکار  ەیبناغ  ەوەکات  و ەل  ایتورک  ەیوەتەن-تڵەوەد  ی رانەنێزرەدام  ،ی گشتەدکر«. ب
 .نەکەد  داەتاڵو   و ەکوردستان ل  ی ناو  ەب  کێ شتمان یکورد و ن  ی بوون  ەحاشا ل  اندایکانەتو  ەجار ل  کێندەه  ستاێ ئ  ی تدارانەاڵسەد

  ی زێه   ە و پاشان ب  ەوە کرد  م یقا  ەیکەتەاڵسەو د  ۆیخ   ەی گێو پ  ێپ   ا،یتورک  یالنەگ   ی خاپاندن  ە ب  ،ڵماەک  فاەمست
  مە ئ  یرۆرخە ب  یکانییەزانست  ەندە. ناوپاندەس  مووانداەه  رەس  ە ب  یزمان«  کیە   ،ەوەتەن  کیە»   یدروشم  ،یژی و توندوت  کەچ

تر و    یکانە زمان  یبوون  ەل  ان یحاشا   ،یربازەو س   یاسیس  یرپرسان ەب  ەڵگەل  بیرە و هاوت  نگەهاود  ش،ەیەزمانی فاش  ەدروشم
  کوو ەڵب  ا،ی تورک  یتخووب  وێ ن   ی کانەزمان  رەه   کە ن  تاو«،ەه   ی»زمان  یستراوە بەڵه  ییریۆت  ێی پەب  انیکرد؛    یکورد  ەوانەل
کورد،   کە و  یلەگەوش  ،ەنموون  ۆب  دا،ەتەاسی س  مەئ  ەیژێدر  ە . لیتورک  یزمان  یرلق ێژ  ەکرد  انیهانیج  یکانە زمان  مووەرهەه

  «، یوێک  ی »تورک  ە ب  انیو کوردان   ۆڕیگ  مووەه  انیمۆشار و گوند و شاخ و چ  یناو  ؛ە وڕییەس   ان یو کوردستان  یکورد
  ی واقع  یانتوانەین  ەک  ش،یە(. دواBarak, 2002: 74کرد )  رێکورد« ناود  ی»تورک  تە نانە و ت  «یتەاڵژهڕۆ  ی»تورک

  ۆ ب  انییکورد یزمان  ،ەوەبشارن  انەیکەاوازیج  ەو زمان ییایجوگراف ینیرەب یک ەیەناوچ یژمارەهڕپ یکێرەماوەج ەوات  رچاو،ەب
  نجا ی. ئراونیرگە و  ەوە رەوروبەد  ی کانە زمان  ەل  یتر  ی کانە وش  مووەه  ەک  کردەد  انەیوەئ  ەیشەبانگ  وام ەردە و ب  زاندەداب  ە وش  ستیب
 ,Çîçek, 2013: 3)  ەوەبووەد ەمیرەو ج زاەج یووڕوەر ە ب ،یەبکردبا  ەیقس « ەییەوش ستیب  ە»زمان مەئ  ە ب شیسە ک رەه

و    ەندنگێخو  یرەبەوەڕێب  یوت ە سوکەڵو و ه  ندن ێخو  ی ژڕۆ  مە کیە  یی رەوەری ب  دا من  ێزمان  شاێ ئ  یبێکت   ە ل   التۆ(. پ14 ,6
:ەوەتێڕێگ ەد هاەئاو دا،ەوڵە ما ە ل تەنانەت ،یکورد ەئاخافتن ب دانانیتاوان ەب

 
1 Seydo Aydogan . 



 ٨9 ١399 و زمستانپاییز ، ١٠ پیاپی، ٢ ش.، 6  س.                                   پژوهشنامه ادبیات کردی

 

 

هەڤ ئیخبار    ،یێن کو د ناڤبەرا هەڤ دە پرسگرێکەک هەبوو  ەز نەدەکرن ئوو حزارۆکێن کو ژ هەڤ  
یێ دن ب کوردی ل مال ئان ژی ل دەرڤە ئاخاڤییە. پاشێ پاشێ من فێم کر کو مدوور ل سەر    دکرن کو

د ئاخافتنا   «١ی نمەزورکما سوک»قەدەخەکرنا کوردی دسەکنی؛ د هەر رۆژا دوشەمێ پشتی مەراسما  
 (٧١: ٢٠١٥) ٢ن.ی یلەیون بانا سینوشورسا گەلوم کورتچە کیخوە دە دگۆت کو »ک

( لە وتارێکی تێروتەسەلدا، بە وردبینییەوە سیاسەتی دەسەاڵتەکانی پاش خەالفەتی عوسمانی لە پێناو  ٢٠٠٨)  ٣ئۆکتەم 
ئەندازیاریی دێمۆگرافیک و گۆڕینی ناوی شوێنەکان، تاوتوێ کردووە و ئەم کردەوانەی لە چوار شەپۆلدا خستووەتەڕوو. لە  

، زیاتر لە ملیۆنێک ئەرمەنی، سریانی  «دابن دەسەاڵتی »کۆمەڵەی ئیتحاد و تەرەقی ( و لە  ١٩٢٢- ١٩١٥شەپۆلی یەکەم )
(، هاوکات  ١٩٥٠- ١٩٢٣و چەندین کۆمەڵگەی کوردی دوورخرانەوە و ناوی شوێنەکانیان هاتەگۆڕین. لە شەپۆلی دووەمدا )

وێوە و دوو ڕێکخراوی »ئەنجومەنی لەگەڵ دامەزرانی کۆماری تورکیا، ئەم کردەوانە پەرەدەستێنن و دەچنە نێو دەستووری ن
وبۆنی زانستییان پێدەدەن. لە شەپۆلی سێیەمدا  »ئەنجومەنی لێکۆڵینەوەی دیرۆکی تورکیا«ش ڕەنگ  « وکۆمەڵناسیی تورکیا

بەرەوڕووی سیستماتیک١٩٨٠- ١٩٥١) بە دامەزرانی  (،  ئەم سیاسەتە دەبینەوە کە  بە  »ترین قۆناغی  تایبەت  کۆمیسیۆنی 
ئیسالمی جێی -پێدەکات. لە شەپۆلی چوارەمیشدا، واتە لە هەشتاکانەوە، کە وردەوردە ڕوانگەی تورکی ناو« دەستگۆڕینی 

کردنی گوندان،  سکوالر دەگرێتەوە، هاوکات لەگەڵ سەرهەڵدانەوەی شۆڕش لە باکووری کوردستان، کاول -ڕوانگەی تورکی
وەی شوێنەکان، بە شێوەی هۆڤانەتر، دەست پێدەکاتەوە و هەتا  جێخستنی تەواوی ناوە گۆڕدراوەکان و گۆڕینی ناوی پاشما
 (.www.ejts.orgنهاش بەردەوامە )ژورناڵی ئورووپایی لێکۆڵینەوەکانی تورکیا: 

توندی ڕێگری لە نووسین و باڵوکردنەوەی کتێب و    بە  لە هەوڵێکی تردا و لە پێناو پەکخستنی زیاتری زمانی کوردی
. پاش ئەم کراوەتەوەتەنیا دوو کتێبی کوردی باڵو    ١٩٦٥تا    ١٩٢٣لە ماوەی نێوان ساڵی  کراوە؛ بە چەشنێ کە    باڵڤۆک

ساڵی    ،ڕێککەوتەش ساڵی    ١٩٧٩تا  لە  ئەڵبەت  تێنەپەڕاندووە.  بیستی  لە  چاپکراوەکان  کتێبە    لێبوردن دا  ١٩٧4ژمارەی 
  دە وەکی تەڤگەرێن سیاسی یی ١٩٨٠- ١٩٧٥»ژ بەر ڤێ، د ناڤ سالێن    ؛ۆشنبیر و نووسەر ئازاد کرانڕاگەیەندرا و گەلێک  ڕ
لە سااڵنی   (.Acar, 2010: 574ێن کورد، رۆژنامە و کۆڤارێن کوردی ژی کەتبوون ناڤ پێشدەچوویینەکە بەربچاڤ« )ی

گەڵ ئازادیی  لەهاوکات  چاپ نەکرا. لە سااڵنی دواتردا،    ێکیشکتێب  تاقەسەند و تەنانەت  توندوتیژی پەرەی  ١٩٨٩تا    ١٩٨٠
وە و لەو ماوەیەدا نووسەرانی ناوداری وەک مووسا  ەئەشکەنجە و تەنانەت تێرۆر زۆرتر بوو  و  کردن ، قۆڵبەست سنوورداری زمان 

  .هاتنەکوشتنئەنتەر و مووسا دێنیز 

ساڵی   لە  تورکیا  یەکێتی ١٩٩١دەوڵەتی  واڵتانی  مەبەستی چوونەڕیزی  بە  و    یدا،  لەبەر چاالکی  هەروەها  و  ئورووپا 
بە شێوەی فەرمی دان   لەگەڵ ئەوەی  . بەاڵمکوردانی زمانپارێز، قانوونی قەدەغەی ئاخافتنی کوردیی هەڵوەشاندەوە  بەرخۆدانی

، »هەر رۆژ ب دەهان ئنسان دهاتن کوشتن، ب هەزاران گوند هاتبوون شەوتاندن، ب  ی لە تورکیادا نراکورد  بوونی زمانی بە  
(.  Acar, 2010: 577ۆژنامەڤان و رەوشەنبیرێن کورد دهاتن کوشتن« )و وارێن خوە تەرک کربوون. ر  هـملیۆنان ئنسان ج 

چواردە چاالکی    ، ١٩٩٦تا    ١٩٩٢ سااڵنی بەپێی ڕاپۆرتی »ئەنجومەنی ڕۆژنامەوانانی هاوچەرخ«، لە ماوەی نێوان هەروەها 
دا  ١٩٩٣ر تەنیا لە ساڵی  ن. هەر ئەو سەرچاوەیە ئاماژە بۆ کوژرانی چواردە هەواڵنێو بواری ڕۆژنامەنووسیی کوردی تیرۆرکرا

 (.  Malmisanij, 2006: 18-22دەکات )

 
1 Korkma sonmez. ( سروودی نیشتمانیی کۆماری تورکیا) 
2 Kim Kurtçe konuşursa gelin bana soyleyin. ( کێ  بە کوردی قسەی کرد، وەرن پێم بڵێن) 
3 Oktem . 
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.  ران، هەندێک چاکسازیی سنووردار ئەنجام دپاش هەڵگرتنی یاساکە  یازدە ساڵ، واتە  ٢٠٠٢ساڵی    لەشیاوی گوتنە،  
پەرتووک  وەشانی  بەربەستی  و  درا    لە ناوەندە تایبەتەکاندا  کوردیفێرکاریی  ڕێ بە  پێیە، بەبێ ناوهێنان لە زمانی کوردی،  و  بە

. هەروەها وەک ژێرلقێکی »زمانێن زیندی«، بەشی کوردی لە زانکۆکانی  البرا  ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆن  و چاپەمەنی و بەرنامەی
شدا وانەیەکی  ٢٠١٣-٢٠١٢و مووش دامەزرا. لە ساڵی    ئامەد )دیاربەکر(، وان، سێرت،  چەولیگ )بینگۆل(مێردین، دێرسیم،  

بەاڵم سەرەڕای ئەم گۆڕانکارییە،  (.  Çîçek, 2013: 21-3ەکانەوە )حکوومیی  ەبژاردە، کەوتە نێو پێڕستی وانەی خوێندنگ
لە نێو جەماوەردا نەک هەر بەرەو باشی نەچووە، خراپتریش بووە؛ بە جۆرێ کە ئێستا   دۆخی زمانی کوردیوەک ئاشکرایە،  

(. ئەم  ١4٢سەرچاوەی پێشوو:  و بۆ زۆربەی زۆری زارۆکان زمانێکی نائاشنا و نەزانراوە )  زمانی کوردی بۆ پڕانی گەنجان 
گەر کەسێک بۆ    ،کراوترە؛ واتەپێڕاستییە بۆ تاکی دەرەوەی کەشی ئایدیۆلۆجیکی تورکیا و باکووری کوردستان هەست

لە بازاڕ  ە  ئاخافتنی زۆرینەی کوردانتورکیکە زۆر سەرنجی ڕابکێشێت، بە بویەرێک  بکات،    دەڤەرانە  یەکەم جار سەردانی ئەو
  خۆیاندا بۆچی شێوەی ڕووبەڕووبوونەوەی گەل لەگەڵ زمانی  دەگرێت کە:  ئەم پرسیارە بەرۆکی پێ  بۆیەو تەنانەت نێو مااڵندا.  

 ؟ ئاوەهایە
بەردەست،   واڵمدانەوەیلێکۆڵینەوەی  مەبەستی  پرسیارە،    بە  بەئەم  کوردستان،  باکووری  چەمکە ڕۆمانێکی  گوێرەی 

و  «،  ئایدیۆلۆجی»ڕەخنەییەکانی   دەوڵەت«  ئایدیۆلۆجیکەکانی  دەزگا  و  سەرکوت    پێڤاژۆی و    ١سووژە »»دەزگای 
ئاڵتوسێر   « لە تیۆریی٢بەسووژەبوون  لەم  ٩٠١٩- ١٨١٩)  ٣لویی    سۆنگەیەوە(، بیرداڕێژی مەزنی فەرەنسی، تاوتوێ دەکات. 

  ڕۆمانی   . بۆ ئەم مەبەستە، بداتەوەلێکلە هەمبەر ئەم پرسە گرنگەدا    ندەستبو    الیەنی سەردەستدەیەوێت شێوەی مامەڵەی  
نەقەدیایی  چیرۆکێن  ئۆزمەن   4پێشبازیا  شەنەر  کوردستان،  ٥نووسینی  پارچەیەی  ئەم  کوردیی  جڤاکی  نوێنەری  وەک   ،

هێنانەوەی  بەرهەم چۆنیەتی و چمایی  هۆکارە بەرچاو و شاراوەکانی ئاسمیلە و خۆئاسمیلەکردن و  هەوڵ دەدرێت  دەپشکێنرێت و  
 ەوە. تکرێب ڕوون ڕەوشە داسەپێنراوەئەو 

 پێشینەی لێکۆڵینەوە  ـ٢
ڕەوشی زمانی    بە سەرنجدان بە ی ئاڵتوسێرەوە ڕۆمانی کوردی  رانەگ ڕەخنە  ڕوانگەیبەگوێرەی زانیاریی بەردەست، تا ئێستا لە  

لە وێژەی زمانەکانی تردا    ەوە.یکردن نەدۆزرا؛ بۆیە نموونەی هاوشێوە، بە مەبەستی بەراورد و تاوتوێنەخوێنراونەتەوە  کوردی
دراون. لەوانە، سەجادی و  چەند وتار و توێژینەوە لەسەر چیرۆک و ڕۆمانی فارسی ئەنجام    و بۆ نموونە لە ئەدەبی فارسیدا،

(، لە وتارێن جیاجیادا، ١٣٨٧( و سادقی ) ١٣٩٣پوور )بەخش و قاسمی (، تاج ١٣٩٥(، سەفایی و کارگەر )٢٠١٨ڕاد )ئەحمەدی
]چاوەکانی[ نووسینی بوزورگ عەلەوی، چیرۆکی »لبخند انار« ]پێکەنینی هەنار[ نووسینی هۆشەنگ    هایشچشمڕۆمانی  

]شەبەنگی خومار[ نووسینی فەتانە حاج    بامداد خمار»بچە مردم« ]منداڵی خەڵکی[ و ڕۆمانی    مورادی کرمانی، چیرۆکی 
چەند    نی بەرباسی ئەم وتارە،سەبارەت بە ڕۆما یان بەپێی بیرۆکە ڕەخنەییەکانی ئەم بیرمەندە تاوتوێ کردووە.  -سەیدجەوادی

 نەوە.دەکەیبەسەر  کە پەیوەندییان بە بابەتەکەی ئێمەوە نییە، بەالم لێرەدا هەندێکیاننڤیس لە ماڵپەڕ و گۆڤارەکاندا باڵو بوونەتەوە،  

  ۆمانی ڕپێنج  ،  دەکاراکتەر د رۆمانا کورمانجیی  نیشانبە ناودا  ەکەیگولەر، لە تێز ئەمین  لە نموونەیەکی زانکۆییدا،  
نووسەر لە بەشی دووەمی    ە. تاوتوێ کردوو  یسۆبارتۆ  و  گرێ شێران، مرنا بێسی، پێشبازیا چیرۆکێن نەقەدیایی، قەرەبافۆن

،ۆمانی بەرباسی ئێمەداڕ پەیوەندی لەگەڵ    پەرژاوەتەسەر ناساندنی کەسایەتییەکان و لە  (Guler, 2019: 23-31کارەکەیدا، )

 
1 Subject . 
2 Subjectivation. 
3 Louise Althusser . 
4 Pêşbaziya Cîrokên Neqediyayî. 
5 Şener Ozmen . 
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(.  ٣٠- ٢٩سەرچاوەی پێشوو:  ناساندووە )  ،انەوەکەدا، بە کورتی گێڕ، بە سەرنجدان بە دەوریان لە پێشڤەبردنی  کەسایەتیپێنج  
ر بۆ  ێ ئادل  و نگیۆ  ،دۆیوانگەکانی فرڕ،  نەتەوە-ەڕ دەوڵەترسۆن لە مێندەت ئێنێدیکلە بەشی سێیەمدا، لە بۆچوونەکانی ب

سەبارەت بە دوو الیەنی سەردەست و بندەست و نووسینەکانی    ١، بۆچوونەکانی فرانتز فانۆن پاڵەوانەکانالیەنی دەروونیی    شیکاریی 
ۆمانی کوردی و ناسنامەدا کەڵکی وەرگرتووە و لەم سۆنگانەوە هەوڵی نرخاندنی  ڕ مەدزادە لە پەیوەندی لەگەڵ  حهاشم ئە 

دەردەخات کە   دەقانەۆمانەی داوە. ئەنجامی تێزەکە، هەندێ کەمایەسیی ئەم  ڕئەم پێنج    ی کەسایەتییەهەندەکانی گرێدراوڕ
، بە زۆری، سەربەست نین و  کەسایەتییەکانوایە  هەروەها نووسەر پێیە.  ونی دیالۆگ و زۆربوونی مۆنۆلۆگبولەوانە، کەم

، بەاڵم جەخت  اڵت بەسەریانەوە دیارەرسێن پەیوەست بە نەتەوە و ناسنامە و وەڕ پۆماننووسان لە مڕوانینی  ێڕەز و تح  باندۆری
ڕۆمانی  لەوە   دوو  نەقەدیاییدەکاتەوە کەسایەتییەکانی  شێوەی  سۆبارتۆو    پێشبازیا چیرۆکێن  بە  دیکە،  ئەوانی  لە چاو   ،

 (.  ١١٣سەرچاوەی پێشوو:  ێژراون و باشتر نوێنەرایەتیی کۆمەڵگەی خۆیان دەکەن )اڕسەرکەوتوووانەتر د

پێشبازیا  بە نووسینی »  ٢ەکاندا باڵو بوونەتەوە. لەوانە، ڤورال ەڕلە ماڵپ  ی هاوپەیوەند ، چەند نڤیستوێژینەوەیەبێجگە لە ئەم  
نەقەدیایی زنجیرەی    چیرۆکێن  شرۆڤەی  پاش  ئۆزمەن«،  شەنەر  بەگوێرەی    شیکارییەکیووداوەکان،  ڕو  نەک  گشتی، 

شێوەی    ،کات-شوێنسەر گرنگی،  پەرژاوەتە  ،بە کورتی  ،اەکەیدینسووبۆچوونێکی دیاریکراو، پێشکەش دەکات. لە درێژەی ن
بە کەسایەتیی سەرەکیی    پاڵەوانەکانانەوە،  ێڕگ نووسەر سەبارەت  »مرۆڤ دکارە    ،دەنووسێت  ەکە ۆمانڕو زمانی دەقەکە. 

ب کورد  جڤاکا  وەکوو  کاران  دبێژەحسەرتاج  کاران  سەرتاج  کو  گاڤا  یانی  ببێژە  "ئەز"  ەسبینە.  دخوازە  من"،   " جڤاکا 
(bendname.wordpress.com.)  لە کورتە نڤیسێکدا بە ناوی »چیرۆکێن شەنەریێن    ٣فەرزان شێر   ،ە دایهەر لەم پەیوەندی

ژی،  ٥و زێدۆ  4(. سەمەدacademia.edu، تەکنیک و شێواز و نووسینی ئەم دەقە داوەتەوە. )کاتی لە وڕ نەقەدیایی« ئا
 amidakurd.net;، هەوڵی ناساندن و شرۆڤەی گشتیی بەشە جیاجیاکانیان داوە ))پەرەگراف(کۆدێڕ  بە هێنانەوەی هەندێ  

cetoyezedo.blogspot.comرەپەرتوارا زمانی و ئافراندنا ئەدەبی:  ێکدا بە ناوی  (. هەروەها ئەرگین ئۆپەنگین لە وتار«
هەڤچاخ«  یا  ئەدەبیاتا کورمانجی  سەر  ل  زمانناسی  پێشبازیا  ڕلە    (Opengîn, 2014: 173-208)  نرخاندنەکە  ۆمانی 

ئەم  چیرۆکێن نەقەدیایی، وەک نموونەیەکی الوەکی، کەڵکی وەرگرتووە و لە باری زمانییەوە تاوتوێی کردووە لە درێژەی  
ڕەخنەییەکانی  ەوتار و چەمکە  ڕوانگە  ناساندنی  پاش  ئاڵتوسێردا،  باسکراو  لویی  دەقی  تیۆرییەدا  ئەم  ڕووناکیی  ژێر  لە   ،

 وە. ەیندەخوێن

 تیۆریک   بنەمای   ـ ٣

 هزریی تیۆریی ڕەخنەیی ئاڵتوسێر    ئاخێزگەی   ـ١ـ ٣

 لویی   ٧ئانتۆنیۆ گرامشی،  ٦وەرگرتن لە ڕا و بۆچوونی بیرداڕێژانێک وەکوو میخایل باختین، ڕەخنەی مارکسیستی بە کەڵک 

 
1 Frantz Fanon. 
2 Vural. 
3 Ferzan Şêr. 
4 Semed. 
5 Zêdo. 
6 Mikhail Bakhtin. 
7 Antonio  Gramsci. 

https://bilgi.academia.edu/Ferzan
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بووەتەوە.   جیا  گەشەی کردووە و چەندین لقی لێ   4و بێرتۆلت برێشت  ٣پیێر ماشێری  ٢واڵتێر بێنیامین،   ١ئاڵتوسێر، میشێل فوکۆ، 
یان   کۆمەاڵیەتی،  گۆڕانکاریی  بۆ  هێزێک  وەک  دەتوانێت  چۆنچۆنی  ئەدەبیات  بزانن  »دەخوازن  ئاقارە  ئەم  ڕەخنەگرانی 

ی ڕوانگەی برێشت،  (. بەگوێرە١٧٦:  ١٣٩4  ٥کار بکات« )کلیگز،   ،کردنەوە لەسەر ڕەوشی ئامادە یان ژی جێگیرکردنیجەخت
بێنیامین و ئاڵتوسێر، »ئەدەبیات جۆرێک لە ئایدیۆلۆجییە کە لە بیچمگەلی تری ئایدیۆلۆجی و هەروەها لە ژێرخانی ئابووری،  

 (.  ١٧٨سەرچاوەی پێشوو:  ک سەربەخۆیە« )ەتا ڕادەی

مارکس    بیر و بۆچوونەکانی  ئاڵتوسێر، وەک یەکێک لە کاریگەرترین بیرمەندانی ئەم ئاقارە، بە سوودوەرگرتن لەلویی  
تێڕوانینێکی نوێ بەدیهێنەری  ، بووە پێشەنگی تێپەڕین لە بیری مارکسیزمی نەریتی و  انگرتنیو بە پێداچوونەوە و ڕەخنەلێ

  ، بۆ پەیوەندییەکانی نێوان دوو چینی سەردەست و بندەستی کۆمەڵگە. ناوبراو هەروەها لە بن باندۆری فێردینان دێ سوسور
، مرۆڤناسی بەناوبانگی  ٦و کلۆد لێڤی شترۆس   و بیرداڕێژ و پەرەپێدەری تیۆریی پێکهاتەخوازیسویسری  سراوی  زمانناسی نا 

فەرەنسی، خۆی لە ڕێچکە فکرییە باوەکانی مارکسیزم ڕزگار کرد و لەسەر هەمان بنیات، دەالقەیەکی نوێی بەسەر دنیای  
 ئەدەبیدا کردەوە.  - فەلسەفە و ڕەخنەی فەرهەنگی

-ست کسیلە سەر مار  جەخت  ٧بار یست دێتە ناسین و کەسانێک وەک بالکسیەخنەگرێکی مارڕر وەک  ێ وسڵتگەرچی ئا 
بەاڵم،    ،(١٩:  ١٣٩٦،  مددی)  داهێنابێترییەکی نوێی  یۆکە ت  دەدەنەوەوانگەیە  ڕ ئەو    بەرپەرچیو بە توندی    ەوەبوونی دەکەن

ان لەو  بڕم، بەڵکوو بە داکسیزر نەک بە درێژەپێدەری مارێ وس ڵتئا( بۆچوونەکانی  ٣٢٦- ٣٢٥:  ١٣٨٨)  ٨یۆدەلە بەرامبەردا، ب 
: دەنووسێتوانگەیەکی هاوشێوەی هەیە و ڕ  ژی ٩ر یلێ ر مێتیەوتە و بە پرۆژەیەکی تاقانە و تایبەت بە خۆی وەسفی دەکات. پ ڕ

ت ئای»لەم  بناێوس ڵتۆرییەدا،  لە هەوڵی  نییە،  ڕمی  کسیزەدانان بۆ مارغر  بنەمای هەندێ دەقی سەرەکیدا  لە سەر  استەقینە 
ی کە  ایدیۆلۆجەتدا ئەو بیرۆکەیەی ئەڕستی دەرباز ببێت و لە بنکسیاستیدا دەیەوێت لە کۆمەڵێک بنەواشەی مارڕبەڵکوو لە  
لەجێ   ،کتیڤیتەیە واتای بەرهەمهێنانی سوبژێب  ئایدیۆلۆجیبکاتەوە و    ەتڕ  ،دەخرایە بەر باس  داناڕاستی  /ڕاستی لە قاڵبی  
 (.  ١١: ١٣٨٨) دابنێت«

ەت و شکستی یسۆڤ  ی بارودۆخی یەکێتی  ۆ (، بە ئاماژە ب١٩٧٠م«دا )کسیز بۆ خۆی لە وتاری »قەیرانی مار   ئاڵتوسێر 
ناچارمان دەکات بە پەیوەندیمان    ،بندەستدا، دەنووسێت: »ئەو قەیرانەی تێیدا دەژین  یەوشی ژیانی چینڕینی  ۆڕن لە گ یستال

لە خودی مارکسیز لەگەڵ مار ئەنجامدا  لە  ناوبراو  (.  ١٦٥:  ١٣٩٢،  ١٠فرتر ن« )ۆڕیتێک بگشمیشدا  کسیز مدا بچینەوە و 
ئەوەی  ەڕا سەر  بۆخۆی، مار  ی زگاریڕێی  ڕی  لە  دەبینێتکسیز مرۆڤ  ناەوەمدا  لێی  چاوبەستراوی  بە  بەاڵم  لە  نۆڕ،  و  ێت 

مەی بوو بە  یزالیرێ، دەڵێت: »من بە تەواوەتی وەفادارم بەو ماتداهاتوو بۆ ماوەیەکی زۆر دەمێنێتەوەخۆژیاننامەکەیدا بە ناوی 
مارئیلهام سەروبەری  کسبەخشی  بە  هەرچەند  هیچ  نایپپەژرێنم،  بە  سەبارەت  هەرگیز  کە  کارێک  نەمکردووە«  ش،  تێک 

(. ١٦٨سەرچاوەی پێشوو: )
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م و پەرەدان بە بۆچوونەکانی  کسیز ۆریی ماریو ت  کساڤەی بەرهەمەکانی مار ڕبە مەبەستی    لە ڕاستیدا ئەم بیرمەندە
کەڵکی وەرگرت کە یەکێکیان پێکهاتەخوازی و ئەوی دیکەیان مەعریفەناسیی مێژوویی بوو کە    هزرییەوتی  ڕخۆی، لە دوو  

 ٢باشالرگاستۆن    ١کۆیرێ،  ئەلێکساندرنەریتێکی فەرەنسی بۆ تێفکرین لە مێژوو و چییەتیی زانست بوو و بۆ بەرهەمەکانی  
ی  ڕەهاو    ڕووت یی  خوازی و مرۆڤخوازییی، مێژووخوازێتەوە. ناوبراو سێ تایبەتمەندیی ئابووری ەڕدەگ  ٣مەلیانگک  جۆرج و  

ی پێگەیشتوو، واتە بەهەمەکانی  کسدانەوە لە بەرهەمەکانی مار وڕەخنە و بە ئاڕمی خستەبەر  کسیزەوتی زاڵی مارسەر بە ڕ
،  مددی دا جێی نابێتەوە )میز مانهیۆم و  یزستۆریم، هیز ۆنۆمێکئ می زانستی لە چوارچێوەی  کسیزدەمی پیری، سەلماندی کە مار

. مرۆڤخوازانەیەتیوانگەی دژە  ڕسووژە، بە تەواوەتی، پیشاندەری  بوونی  چێ  چۆنیەتییلە    ئاڵتوسێر(. »تێگەیینی  ٥٦:  ١٣٩٦
بەیزمانیۆلە کاتێکدا کە ه وایە    بوونەوەرێکی  م مرۆڤ  پێی  ئەو  پێچەوانەوە،  بە  پێناسە دەکات،  ئازاد، خۆسەر و هۆشیار 

بەسووژەبوونی    پێڤاژۆیییە و بۆخۆیشی دەوری سەرەکی دەگێرێت لە بەرهەمهێنانەوەی  جۆلۆییدامرۆڤ، بە تەواوەتی، سووژەی ئ
 (.Sadjadi, 2010: 94خودی خۆیدا« )

بەپێی نێرینی سوسور، دیاردەی زمان سیستمێکە لە یەکەکان کە گرنگێتیی هەر کامیان لێکەوتەی پەیوەندیی ئەو یەکەیە  
(. شترۆس بە گواستنەوەی ئەم ڕوانگەیە بۆ مرۆڤناسی و کۆمەڵناسی و هەروەها بە  4٦:  ١٣٩٢بە یەکەکانی ترەوە )فرتر،  

بە هەمان شێوەی نیشانی دا دەکرێت داب  4وەرگرتن لە مۆرفۆلۆجیی ڤالدیمیر پرۆپ،کەڵک  ونەریت و دیاردە مرۆییەکان، 
)برتنز،  بکرێن  تاوتوێ  بەم ٨٦:  ١٣٨٢  ٥سوسور  بە  (.  مارکسیزم  دەنووسێت: »ئەگەر  ئاڵتوسێر  بۆمان    پێیە،  بناسین،  باشی 

دیی لەگەڵ هێمانەکانی  دەردەکەوێت کۆمەڵگە سیستمێکە لە پەیوەندییەکان؛ سیستمێک کە هەر هێمانێکی تەنیا لە پەیوەن
(. ناوبراو، لەپێناو پێناسەی ڕاستی کۆمەڵگەدا، بیری هیومانیستیی خۆڕزگارکەری  4٨سەرچاوەی پێشوو:  دەکرێن« )  تردا فام

و خۆبڕیاردەریی مرۆڤ و هەروەها ڕەهاخوازیی ئابووریی و بەهەندوەرنەگرتنی ڕەهەندەکانی تری جڤاکی دایەبەر ڕەخنە و  
هێنایەگ و  تیۆرییەکی  هەندێک چەمک  لێرەدا  پێکهاتەخوازانەوە.  مارکسیزمی  دەیخەنە چوارچێوەی  ڕەخنەگران  ۆڕێ کە 

 وەردەگیرێت، دەناسێنرێن و واتایان ڕوون دەکرێتەوە. گرێدراوی ئەم تیۆرییە، کە بۆ خوێندنەوەی ڕۆمانەکە کەڵکیان لێ  تێگەهی

 ڕەخنەییەکانی ئاڵتوسێر   چەمکە  ـ٢ـ ٣

 ئایدیۆلۆجی   ـ١ـ ٢ـ ٣

ە، بەاڵم ئەوان بە شێوەی تەکووز و ڕێسامەند  -ئایدیۆلۆجی چەمکێکی بنەڕەتیی بۆچوونە ڕەخنەییەکانی مارکس و ئێنگلس
ساڵی   لە  جار  یەکەم  بۆ  زاراوەیە  ئەم  نەکردووە.  تراسی١٧٩٦شرۆڤەیان  دێ  دێستوت  کابانیس  الیەن  لە  و  فەرەنسی   ٦دا 

(. مارکس و ئێنگلس ئەم چەمکەیان بۆ  ٣١٥:  ١٣٩٦و لە ژێر ناوی تیۆریی ئایدیاکان هاتەگۆڕێ )مددی،     هاوڕێیانیەوە
پێناسەی   بۆ  و  جیاواز  زۆرینەی    لێکدانەوەیو    ەپەیوەندیی چینەکانی کۆمەڵگمەبەستێکی  هۆکارەکانی چەوساندنەوەی 

کەمینەی الیەن  لە  بەرهەمەخەڵک  کەرستەی  خاوەن  پێی کی  مارکس  بەکارهێنا.  لە هێنانەوە  بریتییە  »ئایدیۆلۆجی  وابوو 
.(Althusser, 1971: 106) کۆمەڵێک ئایدیا کە بەسەر بیری تاک یان کۆمەڵێک مرۆڤدا زاڵن«
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و   هزرین  کۆنترۆڵی  ئەوەی  بارودۆخەدا  لەم  کە  دەبینێت  وەهای  و  دەدات  بەرگری  بە  کەم  زۆر  بایەخی  بیرمەندە  ئەم 
تەنیوەتەوە، هەمیشە و لە هەموو شوێنێکدا و لە گشت    مرۆڤی  هەڵسوکەوتی مرۆڤی لە بن دەستدایە و هەموو بوون و ژیانی 

ی بندەستە و بەرگری و بەربەرەکانێ ئاکامێکی ئەوتۆی نابێت. بەم بۆنەوە  ئاستێکدا، ئایدیۆلۆجییە و ئەوەی دەیدۆڕێنێت چین
پێویستە ئەمەش لە بەرچاو بگرین    .زۆربەی ڕەخنەگران بە کەسێکی ڕەشبینی دەزانن و تیۆرییەکەی بە ڕەشبینانە وەسف دەکەن

پیشاندەری باوەڕیەتی بە بەرگری و    بۆچوونە ڕەخنەییەکانی ناوبراو و تێکۆشانی لەپێناو ناسین و ناساندنی ئایدیۆلۆجی،کە  
کە گەل ئاگاداری خەباتی  ئایدیۆلۆجییەوەیە  وایە »لە ڕێگەی تێگەیشتنی ڕەخنەییانە لە  هێزی بەرەنگاربوونەوە. بۆخۆشی پێی

 (. ٧٧:  ١٣٧٩ ١چینایەتی دەبێت و ئامرازی ڕووخاندنی ئایدیۆلۆجیی چینی خاوەن دەسەاڵت بەدەست دەهێنێت« )لە پین،

 سەرکوت و ئایدیۆلۆجیکی دەوڵەت    ێن دەزگای   ـ٢ـ٢ـ ٣

بەندییەکی کۆمەاڵیەتیدا، هاوکات لەگەڵ  وەرگرتن لەم وتەیەی مارکس، کە دەڵێت »ئەگەر لە بیچم ئاڵتوسێر بە کەڵک لویی  
:  ١٩٧١ناهێنێت« )بەندییە کۆمەاڵیەتییە ساڵێکیش دەوام  هێنان بەرهەم نەهێنرێتەوە، ئەو بیچمهێنان، هەلومەرجی بەرهەم بەرهەم

هێنانەوە  هێنانەوە و ئامراز و ڕێکارەکانی دا. بەرهەمو هەلومەرجی بەرهەم  ەهەوڵی ڕاڤەی پەیوەندییەکانی نێو کۆمەڵگ  (،٨٥
کە لە ڕێی پێدانی حەقدەستەوە    ،لە ڕێگەی کڕینەوە دەستەبەر دەبێت؛ کڕینی کەرستە و ئامێر و هەروەها کڕینی هێزی کار

تەنیا لەم ڕێگایەوە ناکرێت و پێویستە مرۆڤەکان بۆ تێپەڕاندنی ئەرکەکانیان     هێنانەوەی هێزی کاربەرهەم  دابین دەبێت. بەاڵم 
تە ئەستۆی سیستمی خوێندن و پەروەردە. ئەم سیستمە  ووەئامادەی بەکارهێنان بکرێن. ئەم ئەرکە لە دنیای ئەمڕۆدا کەوت

هێنان پەروەردە دەکات، بەاڵم ئەمە تەنیا مەرج نییە  ست بە بەرهەم مرۆڤی پسپۆڕ و کارامەی گونجاوی هەموو بەشەکانی پەیوە
 .پێڤاژۆیەیەهێنانەوەی پەیوەندییە ئامادەکانی ئەم و بەردەوامیی پرۆسەکە گرێدراوی بەرهەم

هێنانەوەی نادادپەروەری و چەوسانەوەی هەمەچەشن لە کۆمەڵگەدا، بۆ  هێنان و بەرهەم ئاڵۆزی بەرهەم  پێڤاژۆیئاڵتوسێر  
ی دەوڵەت«دا کە لە  ەکانلە وتاری »ئایدیۆلۆجی و دامودەزگا ئایدیۆلۆجیکدەگەڕێنێتەوە. ئەو  ەزگاکانی سەر بە دەوڵەت  د

بۆ دەوڵەت دوو چەشن دامەزراوە لەبەرچاو دەگرێت کە  ( باڵو بووەتەوە،  ١٩٧١)   لنین و فەلسەفە و وتارەکانی ترداکتێبی  
بەپێی نێرینی    .کۆمەڵە دامەزراوەیەکن بە ناوی دەزگا ئایدیۆلۆجیکەکانی دەوڵەتیەکیان دەزگای سەرکوت و ئەوی دیکەش  

، ئەم دوو جۆر دەزگایە لەپێناو تاقە ئامانجێکدا چاالکی دەنوێنن: ئامانجی درێژەدان بە دەسەاڵتی چینی سەردەست  ئەم بیرمەندە
،  )کلێسە و شوێنە ئایینییەکانی تر(  ی ئایینیدەزگا  ،ەکانی دەوڵەت بریتین لەکدەزگا ئایدیۆلۆجیبەسەر چینی بندەستدا.  

ی و  ، دەزگای ماڵبات و خێزان، دەزگای قانوون)قوتابخانە و زانکۆ، حکوومی یان ناحکوومی(  دەزگای پەروەردە و فێرکاری
هەواڵ )ڕۆژنامە، سەندیکایی، دەزگای تایبەت بە  ، دەزگای  )حکوومەت و پارتە جیاجیاکان(  ، دەزگای سیاسی دەستووری

 ,Althusser( و دەزگای فەرهەنگی )ئەدەبیات، هونەرە جوانەکان، وەرزش و هتد( )میدیاکان بەگشتییۆ، تەلەڤیزیۆن و  ڕاد

1971: 96.) 

نەرم و هەست  یێن دەزگا بە شێوەی  نێو کۆمەڵگپێئایدیۆلۆجیک  لە  قایمتر و قووڵتر  ەنەکراو ڕەگی دەسەاڵتی زاڵ  دا 
دەزگای دەکەونەوە و بەردەوام پەیوەندیی چەوسێنەرانەی نێوان چینی سەردەست و بندەست بەرهەم دەهێننەوە. لە الیەکی ترەوە،  

لە کاتی پێویستدا لەپێناو پاراستنی هێز و دەسەاڵتی    دەگەیەنێت و  سەرکوت ئەرکی سەپاندنی زۆرەملێیانەی دەسەاڵت بەجێ
دەزگای سەرکوتی  چینی بااڵدەستدا دێتە مەیدان و پارێزگاری لە بەرژەوەندییەکانی ئەم چینە و ئایدیۆلۆجییەکەیان دەکات.

 
1 Payne. 
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پۆلیس، دادگە، زیندان و هتد. ئەمانە لە کاتی پێویستدا، سەرکوت و    هێزی چەکدار ودەوڵەت لەمانە پێکدێت: حکوومەت،  
 (.  ٣٣٩: ١٣٩٦ کردنیان فۆرمی فیزیکی لەخۆ نەگرێت )لە مددی،؛ ئەگەرچی لەوانەیە سەرکوتتوندوتیژی بەکار دەهێنن

دەهێن بەکار  یەکتر  جوواڵنەوەی  شێوەی  پێویستدا،  کاتی  لە  و  جار  هەندێک  دامودەزگایە  جۆر  دوو  دەزگا  ئەم  ن. 
ونیان و  ئایدیۆلۆجیکەکان، بە زۆری و لە پێشدا، پشت بە ئایدیۆلۆجی دەبەستن و سەرکوت لە پلەی دووەمدا و بە شێوەی نەرم 

وکەوت دەکات، به هەردوو شێوە هەڵس  یشدەزگای سەرکوتی دەوڵەت   .رداسانسۆ  لە  تەنانەت هێمایین جێبەجێ دەبێت؛ بۆ نموونە
و   هێز  لەسەر  جەختی  )بەاڵم  توندوتیژییە  و  و    .(Althusser, 1971: 98هەڕەشە  یەکدین  تەواوکەری  دەزگایانە  ئەم 

کی تر، کاتێک دەزگا ئایدیۆلۆجیکەکان سەرنەکەون و تاک یان کۆمەڵێکیان بۆ  ەبۆشاییەکانی یەکتر پڕدەکەنەوە. بە واتای
انە  سەرکوتی دەوڵەت دێتە هانایان و هێزی خۆی بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەو تاک و کۆمەڵە الدەر  دەزگای دەستەمۆ نەکرێت،  

 دەخاتەگەڕ و دەنگە نۆرمتێپەڕەکان کپ دەکات. 

 ن کرد بەسووژە پێڤاژۆی سووژە و   ـ٣ـ٢ـ ٣

، بێجگە لە واتا ڕێزمانییەکەی، لە سووژەسووژە و چۆنیەتیی بەسووژەبوونی تاک، لە مژارە گرنگەکانی بەرباسی ئاڵتوسێرە.  
مرۆڤی خاوەن زەینییەتی ئازاد و  هەڵگری مانای  یەکیان    ؛ دوو واتای باوی هەیە  دەڤەری فەلسەفە و ڕەخنەی فەرهەنگیدا،

ی دیکەش بوونەوەرێکی بێبەش لە ئازادی و ملکەچی دەسەاڵتێکی سەرترە، کە  بەرپرسیاری کار و کردەوەکانی خۆیە و ئەو
  « ئازاد»تەنیا لە هەڵبژاردنی ملکەچیی خۆیدا ئازادە. ئاڵتوسێر بە سەرنجدان بە ئەم دژوازییە دەنووسێت: »تاک وەک سووژەی  

لێ  تا  لێپێچینەوەی  دو  «ئازادانە»دەکرێت  و  مەزنەوە  سووژەی  فەرمانی  بن  بخاتە  خۆی    «ئازادانە»  ە ایخۆی  ملکەچیی 
مەبەستی ملکەچبوون،    ۆ تەنیا کارگەلی خۆپاوانکەری خۆی تێپەڕێنێت. سووژەکان تەنیا بە هۆ و ب  هەڵبژێرێت و لە ئەنجامدا بە 
  لە ناخ بکەن  ئەوەی هەستی پێ   بێ واتە، هۆی هەبوونی سووژەکان ئایدیۆلۆجییە و    .(٣٧٠:  ٢٠١٧بوونیان هەیە« )لە مددی،  

 کردنە.  ت تەنیا ملکەچی و خۆڕادەستێدەکردا دەژین و ئەوەی پێیانیو نێو

کاتێک تاکەکان بەر شااڵوی ئایدیۆلۆجی دەکەون و بەگوێرەی ڕێساکانی دەجووڵێنەوە، ئەودەم دەبن بە سووژەی ئەو  
، کە بە هۆی دەزگا ئایدیۆلۆجیکەکان و لە بن چاوەدێریی دەزگای  ئەم ڕەوتەیەئایدیۆلۆجییە. سووژە، لە ڕاستیدا، بەرهەمی  

مە بە  تاکەکان  هەڵدەسازرێت.  دەوڵەتدا  بەرهەمسەرکوتی  پەیوەندییەکانی  پاراستنی  بەرهەمبەستی  و  دۆخی  هێنان  هێنانەوەی 
باشی تێپەڕێنن. ئەم کارە لە ڕێگەی لێپێچینەوەی ئایدیۆلۆجیکەوە دەستەبەر    بتوانن ئەرکە کۆمەاڵیەتییەکانیان بە   تجێگیر، دەبێ

ستەوخۆ لە الیەن ئایدیۆلۆجییەوە بانگ  دەکرێت. لێپێچینەوە کاتێک ڕوودەدات کە سووژەکان بە شێوەی ڕاستەوخۆ یان ناڕا
 ئاڵتوسێر لەم بارەوە دەنووسێت: دەکرێت. دەکرێن یان لێپێچینەوەیان لێ

شێوەی   بە  تاکەکاندا    «ئاواڵگری»ئایدیۆلۆجی  نێو  لە  سووژە  هەڵبژاردنی  تێدەپەڕێنێت»و   « ئەرکەکەی 
کردن یا  ئەو پێڤاژۆیەوە کە بە بانگ   )ئایدیۆلۆجی هەموو تاکەکان دەکات بە ئاواڵی خۆی(، یان لە لە ڕێگای 

)ئایدیۆلۆجی هەموو تاکەکان دەگۆڕێت(. دەکرێت    «دەگۆڕێت»لێپێچینەوە ناودێرم کردووە، تاکەکان بۆ سووژە  
 ,Althusser)  .»ئەهای، تۆ!« واتە لەم دێڕانەدا: لێپێچینەوە بە ئاساییترین کاری ڕۆژانەی پۆلیس وێنا بکەین، 

1971: 118) 

کراو ئاوڕ دەداتەوە و بەم جۆرە  لە کۆاڵنێکدا ڕووبدات، تاکی بانگ  کران لە الیەن پۆلیسەوە،ی بانگئەگەر ئەم دیمەن 
بە سووژە بەو دەبێت  بانگەی  واتای  ؛  ئەوەی  ناوە کە  بەوەدا  دانی  لەو    ؛خۆیەتی  ،کراوەئەو کەسە  بڵێین خۆی  دەکرێ  یان 

کەوابوو، لێپێچینەوەی   لێپێچینەوەیەدا ناسیوەتەوە و بەسووژەبوونی خۆی لە چوارچێوەی ئەو ئایدیۆلۆجییەدا پشتڕاست کردووەتەوە.



  96  کورد    یتاک   ی بوونە سووژە ب   ر ە س ە ل   یج ۆ ل یۆ د ی ئا   یی ر ە گ ی کار 

 

 

نموونە خەیاڵییە سادەیە بۆ ڕوونکردنەوەی بابەتەکەیە، ئەگەرنا  ئەم  بێت، تاک وەک سووژە گیرۆدەی ئایدیۆلۆجی دەبێت.  
 یەکی لەم چەشنە ڕوونادات. بەدوای بەسووژەکردن بەپێی ڕووداوگەلی یەکپێڤاژۆی  لە واقعدا، لێپێچینەوە و 

لێپێچینەوە تاکەکان  وەرگرتن لە کردەی ئایدیۆلۆجیکی  کردنی سووژەی گەورە و تاقانە و بە کەڵک دەسەاڵت بە چێ
گیرۆدە و ملکەچی خۆی دەکات. تاکەکان وەک سووژەگەلی بچووک، هەردەم هەوڵی دەستەبەرکردنی جێگە و پێگەی  

ئەنجامە و دەستکەوتیان تەنیا خۆبەدەستەوەدان و هاوکاریی چینی سەردەستە  سووژەی گەورە دەدەن، کەچی هەموو هەوڵێکیان بێ
ئامانجە دەستەبەربوونی  ئەواندا.  لەپێناو  بە  کانی  خۆیان  چارەنووسی  ئایدیۆلۆجیدا،  کاریگەریی  بن  لە  بچووکەکان،  سووژە 

چارەنووسێکی سروشتی و ئاسایی دەبینن و گریمانەیان ئەوەیە هەموو شتێک هەر بەو چەشنەیە کە دەبێ هەبێت. کەوابوو،  
م دێنەوە و هەموو هێز و وزەیان، بەپێی  دەخرێت، بەردەوام بەرهەکە لە الیەن دەسەاڵتەوە ڕێک  ک وەک بەشێک لە سیستمێ

 ئەخالق و ویژدان، بۆ گەڕاندنی چەرخی مەکینەی دەسەاڵت پێشکەش دەکەن.  

، بە  بەردەوام لە چاالکیدان و سووژەی بچووک هەردەم دەیەوێت بە سووژەی گەورە بگات  سووژەی بچووک و گەورە
ووی لێپێچینەوە دەکرێتەوە، لە کاتێکدا  ڕ وبەڕوییەوە  جۆلۆییدا»سووژەی بچووک ئەو تاکەکەسەیە کە لە الیەن ئچەشنێک کە  

 (.Sadjadi, 2012: 93ییەوە پێناسە کراوە« ) جۆلۆییداکە لە الیەن ئ  ،خوازەیە لە تاکەکەسڵسووژەی گەورە ئەو مۆدێلە د
سووژەی مەزن نزیک  ێنەوە و تێدەکۆشن لە وڕیدا بەردەوام بە دەور خۆیاندا دەسوجۆلۆییداسووژەگەلی بچووک لە نێو بازنەی ئ

دەگ   ؛ببنەوە لێی  ئەوەی  سووژەی  ەڕێکەچی  گەورە  سووژەی  چێنراوە.  مێشکیاندا  لە  تەنیا  و  وەهمێکە    پێناسەکراوی ن، 
یکەکان بە درێژایی تەمەنی سووژە کاریان بۆ کردوووە، سووژەیەکە هەرگیز دەستی  جۆلۆییدا ییە، وێنایەکە دەزگا ئجۆلۆییدائ

 اناگات و هیچ کاتێک جێگە و پێگەی بۆ ئەزموون ناکرێت.ڕپێ یسووژەی بچووک 

. سووژەی دڵخواز، سووژەی گوێڕایەڵە و لە بەرامبەر لێپێچینەوەی ی دەسەاڵتەلێکەوتەی ئایدیۆلۆجی، سووژەی دڵخواز
ێنن. لە  دەهخۆی بەدەستەوە دەدات. ئەم سووژەگەلە زۆرینەی ئەندامانی کۆمەڵگە پێک   بە ساناییبەردەوامی ئایدیۆلۆجیدا  
سەربزێو لە ڕەوتی لێپێچینەوەدا خۆ بەدەستەوە نادەن و ملکەچی ئایدیۆلۆجیی زاڵ نابن.  بەرەنگار و  بەرامبەردا، سووژەگەلی  

کردندا بەشداری  ، کە شێلگیرانە لە پێشبڕکێی ملکەچی دەسەاڵتدڵخواز  گەلی ، بە پێچەوانەی سووژە بەرەنگارەکانسووژە  
ەر دانانەوێنن؛ بۆیە دەوڵەت بۆ کۆنترۆڵکردنیان ناچار دەبێت دەمامکی دلۆڤانی لەسەر ڕووی  دەکەن، بە سانایی مل نادەن و س 

 دەزگای سەرکوت و توندوتیژیی فیزیکی.بباتە بەر فڕێ بدات و پەنا 

     پێشبازیا چیرۆکێن نەقەدیایی خوێندنەوەی   ـ 4

 ناساندنی ڕۆمانەکە   ـ١ـ 4

نەقەدیایی چیرۆکێن  ئۆزمەن  ٢٠١٠)   پێشبازیا  شەنەر  ڕۆمانی  دووەمین  و  ،  (١٩٧١لەدایکبووی  )(  چاالک  نووسەری 
ناوی ئەم نووسەرە دەخاتە پاڵ ناوی کەسانێک وەک محەمەد (  ١٣٧:  ٢٠١٥ئەحمەدزادە )  ە.بەهرەمەندی باکووری کوردستان

لە  ڕۆمانی بەرباس    ژان دۆست و بە »رۆماننووسێن پڕهێژا و باش« دەیانناسێنێت.  و  ئوزون، حەلیم یووسف، حەسەنێ مەتێ
کردنەوەی  دەستپێک، ئیمان، زمان، ڕامان« و بەشێک بە ناوی »ژێرنۆتێن نەقەدیایی« پێکهاتووە، کە ڕوون»چوار سەربەشی  

ە کە سەرەتای ئاشنابوونی لەگەڵ  -. ڤەگێڕی بنبەشی یەکەم، مەراسیمەیی بەشێن سەرەکیی دەقەکەڕووداوەکانهەندێک لە  
. ی مامۆستای دەگێڕێتەوە-پاڵەوانی سەرەکیی ڕۆمان، واتە سەرتاج و هەروەها تێکچوونی نێوانی لەگەڵ ئۆندەر
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بێبڕانەوەی ژیانی  ە، لە زاری کەسی سێیەمەوە دەپەرژێتەسەر چیرۆکی  -زان، کە خودی سەرتاج گشتکی  ێگێڕ ڤەلە درێژەدا  
خۆی. ئەم بەسەرهاتانە لە هەژدە بنبەش پێکهاتوون و هەرجارەو باسی قۆناغێکی ژیانی پاڵەوانی سەرەکی دەکات؛ لە بیرەوەریی  
سەردەمی منداڵی و ماڵبات و قوتابخانە و کارتێکەریی خاڵۆی شۆڕشگێڕی و ڕەوشی نالەباری کوردان و پاشان مامۆستایەتی  

ی خوێندکاریەوە بگرە هەتا دەمی تێکچوونی ژیانی هاوبەشی لەگەڵ مەراسیم و دۆخی  -عەلی عوسمانو پەیوەندیی لەگەڵ  
ی دەروونناس و پاشان وەرگرتنی خەاڵتی چیرۆکنووسی  -ناخۆشی تەنیایی و بیرەوەرییەکانی شۆڕش و ناسینی دوکتۆر سارین

ی »چەپگەر«  -انەوەی چۆنیەتیی کوشتنی سەرتاجکردنی بۆ ئەڵمانیا و هتد. بنبەشی کۆتایی ڕۆمانەکەش، گێڕو بانگهێشت
ی خاپێنراوی مەال ئیدریس و هاوبیرانی و هەروەها پەشیمانی و ڕق و قینی ناوبراو  -الدەر«ە بە دەستی عەلی عوسمانلەدین »و  

 پێکەرانی. لە هاندەران و فەرمان

ئەندامی   کاران،  سەرتاج  سەرەکی،  عەشی  ماڵباتێکیپاڵەوانی  و  ئێڵ  »بێ  و  شاری  هەژار  ژێر«ی  »تاخی  رە«ی 
، شێوەی ناساندنی سەرلەهەنگە کە  پێشبازیا چیرۆکێن نەقەدیاییی باکووری کوردستانە. لە تایبەتمەندییەکانی  «»هەزەخ
ترەوە وەسف دەکرێت؛ بۆ    هەرجارە بارودۆخی دەوروبەر و تێڕوانینی کەسانی  یان  بەپێی ڕەوشی دەروونی  بە پاشناوێک و  و 
ئەڤیندار«،  «ئەنتیکە»سەرتاجێ    نموونە، سەرهشک«،  »سەرتاجێ  »سەرتاجێ  ،  «دۆگماتیک»سەرتاجێ  ،  »سەرتاجێ 

. هەروەها  و گەلێک ناسناوی دیکە  «بێژ خوەش»سەرتاجێ  ،  « خوەڤەشارتی»سەرتاجێ    «داهاتورەش»سەرتاجێ    «رۆمانتیک 
شەی تێدایە، پاشناوێکی دەخرێتەسەر؛ بۆ وێنە،  بوونی بە شۆڕشەوە، ناوی دەبێتە »شۆرەش« و دیسان بەپێی ئەو ڕەوپاش تەڤلی

 .  و هتد  «رەخنەگر»شۆرەشێ ، «تێکچووییشۆرەش»شۆرەشێ ،  «شۆپگەر »شۆرەشێ ،  پۆال«»شۆرەشێ باوەری

ئەم ڕۆمانە، لە ڕاستیدا، تێکەڵەیەکە لە گێڕانەوەی ژیانی سەرتاج، وەک کەسایەتییەکی جیاواز و هەستیار لە هەمبەر 
بیرەوەرییە تاڵەکانی لە بیچمی چیرۆکێکدا کە بۆخۆی نووسەرەکەیەتی و،  و، گێڕانەوەی    ی دەردۆریڕەوشی داسەپێندراو

پێکەڵەکانی وەک مرۆڤێکی تووشبووی شیزۆفرێنیا. نەخۆشیی دەروونیی سەرتاج، کە  هەروەها خەون و خولیا و خەیاڵە تێکەڵ
تێکچوون  مافیی نەتەوەکەی، زمانبڕاوی، هەژاریی کتێبخانەی کوردی،  ەمی تێکچوونی ژیانی هاوبەش، بندەستیی و بێغبۆ  

 ;Ozmen, 2010: 67-88)  ێتەوەکران و ئەشکەنجەدرانی دەگەڕقۆڵبەستهەروەها  نەزانیی گەل و  و بەالڕێداچوونی شۆڕش،  

  و خەیاڵکرد   کردنی بە بوونەوەرێکی نائاساییگێڕانەوەی بەسەرهاتەکان و لە هەست   وییشڵەژا، لە  لە زەینی ئاڵۆز(،  121-141
 باشی نوێندراوەتەوە.   بە ،لەگەڵیدائاخافتن  پیرا نا« و بە ناوی »

استەوخۆیە  ڕبە جەستە دەردەکەوێت، ئاماژەیەکی  پاشان  نگ و  ناوەناوە بە دەبە درێژایی دەقەکە،  وتەکانی »پیرا نا«، کە  
دەردەکەوێت   ێژداقڕواڵەتی پیرەژنێکی  ڕلە    یدا کە کاتەبە تایبەت لەو  ؛  نیشتمان و هاونیشتمانانی سەرتاجنالەباری    ڕەوشیبە  
مە... ئەز وەالتێ    پێ دەڵێت: »ئەز داپیرا تە مە... ئەز دیا تە  ، ئاوەهایجنێوڕەشە یان و دوای ماوەیەک  ە ڕدەبێتە دەمەق و  

  (.١4٠-١٣٩سەرچاوەی پێشوو:  « )... ئەز وێژەیا وە یا خوەدبینم..... ئەز شۆرەشا وە یا تێکچوویی مە.تەیێ کاڤلبوویی مە
ی ناتەواوی  یرۆکێک سەرتاج و هەندێ جار وەک چ  ێن، گەرچی هەندێ جار وەک خەون و خەیاڵ ی بەرباسڕووداوەکانی ڕۆمان

لەم سەد ساڵەی    کە  پیشان دەدەن  مانی باکوور دەخەنەڕوو و واقعێکەتەواوەتی ڕاستیی کۆمەڵگ  خویا دەبن، بەاڵم بە   خۆی
 کراون.  و هەموویان ئەزموون یەنائاشنا نی ی هەموو پارچەکان و هەروەها گەالنی تری ئەم دەڤەرە،بۆ کورد ڕابردوودا

  لە دەقی بەرباسدا، زۆر نموونەی توندوتیژی فیزیکی و دەستێوەردانی ڕاستەوخۆی دەزگای سەرکوتی دەوڵەت تۆمار کراوە
لەم وتارەدا گرنگیی پێدراوە و جەختی لە سەرە، دەرکەوتن و دەرکەوتەکانی  . ئەوەی  و هتد(  ٦٠؛  ٥٧؛  ٥٦؛  ٣٦؛  ١٨بڕوانە:  )

. دەزگەهێن ئایدیۆلۆجیکە، بەاڵم پێش ورووژاندنی ئەم مژارە، وێنەیەکی هەڵسوکەوتی دەزگای سەرکوت دەخەینە پێش چاو
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تا وێ،  سەرتاج مەزن دبوو و مرن ژی هەر دچوو مەزنتر دبوو ل هەزەخێ و ژ هەر دو دەنگوەشێن مزگەف
ەوشا شارەداریا دیسان ب رەپەتەپەکە حرۆژ. خۆرتێن تاخا ژێرێ دچوون  ب تژە بلند دبوون رۆژبانگێن گەف

ڤانان ئانیبوون ور و ئەو ل بنێ  ەڕلەشکەری، چەپ، راست، چەپ، راست، چەپ، راست! جەندەکێن ش
جی کربوون بۆ تەماشەیێ. کێ جولهەت بکرا گۆتنەکێ بکە؟ لێ د خنجیکێ و ل تەنشت هەڤ ب

 ڤەگەرێ دە دپسپسیان کەرەگێژێن هەزەخێ؛  
  »الورێن ئەفریکایی ئانینە...«   -
 »مارن، مار!«  -
    »دووپشکن، ب خوەڤە دانە...«  -
 »ئەونە کورێ فالنکەسۆ بوو؟«  -
    »نە قیزا بێڤانکەسێ بوو؟«   -
 » دەرپی لێ نەبوو...«  -
 ( Ozmen, 2010: 63) .» وەیییییی!«  -

ێی بڵیندگۆی مزگەوتەوە خەڵکیان  ڕسەرتاجە لە دەبستاندا؛ ئەو کاتەی لە    تاڵەکانی ئەم بویەرە یەکێک لە بیرەوەرییە  
بۆ ئەوێ. چەکدارانی دەوڵەت و    دابووەبەر   وتابیانیان ق،  شێوەبەر و مامۆستاکانیەڕەوشەی شارەداری کردبوو و بحێشتی  گهبان

نیان  مندااڵئاگادار بن  باوک و دایکەکان    ابووە د  یان ان، هۆشداریەڕڤو کچێن شوڕ  ی هەزەخ، بە نیشاندانی تەرمی کرشارەدا
تاخا ژێرێ«    نجا »خۆرتێنی(. ئ٦٣سەرچاوەی پێشوو:  دەست »ڤان تەرۆریستان، ڤان ئەرمەنییان، بۆلشەڤیکان ...« )  نەکەونە

کۆتایییان بە گردبوونەوەکە هێنابوو. بەم چەشنە، وەک سەرتاج دەڵێت،   کۆماری تورکیا  کردنی سروودی نەتەوەییبە پێشکەش
 (.٦4»دەرسا وانا وێ رۆژێ ژی بووبوو تەماشاکرنا جەندەکێن بێخوەدی« )

دەزگای سەرکوتکەری دەوڵەت بە باشترین    و توندوتیژی  ێزیڕێ ەشە، بەڕانەی سەرەوە، سێبەری قورسی تۆقاندن، هێڕئەم د
ەوشەی شارەداری و گوتەکانی  ح، بە پیشاندانی تەرمەکان لە  ەدەزگایئەم  ەهەندی سیاسیی  ڕەروەهاش،  . هەداتشێوە پیشان د

ئەمانە،   لە  جیا  دەرکەوتووە.  لە گ خڕبشارەداردا،  دەمەتەقەیان  و  خەڵک  و  ەڕوونەوەی  هێزی چەواشەکەر  دەرخەری  انەوەدا، 
وەک دەبینین، مزگەوت وەک ئەرکداری  .  جەماوەرە  پڕانیی  ییکەکان و بەرکەوتن جۆلۆایدیو دەزگا ئ  ئایدیۆلۆجیێدابەری  ڕبەال

هەرە گرنگی ویست و هەڵوێستی دەسەاڵت، لەم دیمەنەدا ئەرکە ئایدیۆلۆجیکەکەی بە باشترین شێوە تێدەپەڕێنێت. لە بەشی  
زانیاریی چەواشە  دانەرەکان و ڕێکارەکانی جێگیرکردنی  دواتری وتارەکەدا، چۆنیەتیی ڕەنگدانەوەی دەزگا ئایدیۆلۆجیکە شوێن

 ڕوون دەکرێنەوە.  

   بوون بەسووژە  پێڤاژۆی دەزگا ئایدیۆلۆجیکەکانی دەوڵەت و   ـ٢ـ 4

نەخوازراوانە لەپێناو    بیرکردنەوەیانی تەنیوەتەوە وئایدیۆلۆجی ئەو هێزە شاراوەیەیە سەرتاسەری ژیانی مرۆڤەکان و هەڵسوکەوت و  
و   زانست  یارمەتیی  بە  داوە  هەوڵی  ئاڵتوسێر  دەکەن.  بۆ  کاری  خۆیاندا  چەوساندنەوەی  و  چەوسێنەر  چینی  بەرژەوەندیی 

بەخشی خۆی الیەنە شاراوەکانی ئایدیۆلۆجی و شێوە ڕەنگامەکانی داگیرکردنی زەینی  هێنانەگۆڕی فەلسەفەی ڕووناکی
تۆخی دەبینین. پاڵەوانی سەرەکیی ڕۆمان بە ئاوڕدانەوە    تاک ئاشکرا بکات. لە ڕۆمانی بەردەستدا ڕەنگدانەوەی ئەم ڕەوشە بە

دەڵێت: یلە بیرەوەرییەکانی سەردەمی منداڵی
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ب کوردی ژ وی رە دگۆت    دیا وی ئانینان دابهوریبوون چووبوون. تەڤی کو  پێئەو دەم و دەورانێن خوەزی
تورکتەن باشکا  کو »ئەم ترکن«، ب تەڤی کو مامۆستەیێن وی ب ترکی وی رە دگۆتن کو »تورکون  

خەلەتییەکە مەزن د    نەدبوو.دۆستو یۆکتور« )ژ بلی ترکان تو دۆستێ ترکان نینە(، دیسان ژی چێ  
 ( Ozmen, 2010: 61)  .وان گۆتنان دە هەبوو لێ ئەو ب سەر ڤە نەدبوو

ەرتاج بەم جۆرە باسی بیرەوەرییەکانی سەردەمی منداڵی و ڕوانگەی دایکی و مامۆستاکانی دەکات. ئەوەی هەمیشە و لە  س
بوون. بەاڵم لەگەڵ گەورەتربوونی،  کردنەوەیە لەسەر تورک دەدرێت و لە گوێیدا دەزرینگێتەوە، جەخت  هەموو شوێنێکدا بەگوێیدا

یان بووە دەکەوێتە گومانەوە. هۆکاری ئەم گومانەش، زیاتر، محەمەدی خاڵۆیە کە  لەو شتانەی لە بنەماڵە و خوێندنگە فێر 
و   کوردییە  مارکسیی  تەڤگەرێکی  ڕوانگەی  باندۆریشۆڕشگێڕێکی  و  بیر  لەسەر  داناوەزۆری  بیرەوەرییە  دا  لە  یەکێک   .

کوژرانی خاڵۆی بەدەستی هێزەکانی دەوڵەت  جار دەروونی بریندار دەکات،  تاڵەکانی سەردەمی منداڵیی سەرتاج کە بۆ یەکەم
 .  ەو دوایە کوتانەسەرماڵ و هەڵشێواندنی کەلوپەلەکانیان ی دایکیو شین و گریان

خوێندنگە نەچووە   گەرچی  ،کاریگەریی ئایدیۆلۆجی زۆر قووڵ و بەرچاوە؛ بە چەشنێ کە دایکی سەرتاج  ەداکۆدێڕ  ملە
نازانێ، وەها چاوی لەڕاست ڕاستییەکان بەستراوە، بە زمانی کوردی   ژی  کی و لەو ڕێگایەوە زمانی نەبڕاوە و وشەیەکی تور

دەوری دەزگای سەرکوتیش لەبیر بکرێت. دەسەاڵت بە سوودوەرگرتن  نابێ    ، لێرەداان دەکات. ئەڵبەتخۆی  بوونیباس لە تورک
وخۆ، ئایدیۆلۆجی بە هەموو قوژبنێکدا  وشوێنی جۆربەجۆر، لەوانە توندوتیژیی فیزیکی و ڕاستەوخۆ یان هێمایین و ناڕاستەلە ڕێ

باڵو دەکاتەوە و لە هەموو مێشکێکدا جێگیری دەکات. ئەم بارودۆخە بۆ هەڵسوکەوتی سیاسیی پاش شەستەکان دەگەڕێتەوە  
ا؛ بە جۆرێ کە جێبەجێکارانی سیاسەتی ئاسمیالسیۆن بە  رکە بە شێوەیەکی توند هەوڵی تواندنەوەی ناسنامەی کوردی دەد

 ,Çîçekوە لە ڕاپۆرتەکانیاندا داوایان دەکرد »کو دڤێ دەولەت هینی کوردان بکە کو ئەو نە کوردن، لێ ترکن« )پێداگرییە

2013: 12  .) 

بەماڵ  دەوڵەت لە ڕێی ئامێری وەک ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆن و بە یارمەتیی کارگێڕان و بانگەشەکارانی ئایدیۆلۆجی، ماڵ
کە پێداگرتر لە ئەندامانی چینی بااڵدەست، لەپێناو بەرژەوەندییەکانی ئەواندا  دەگەڕێ و مێشکان داگیر دەکات؛ بە جۆرێک 

( تەلەڤیزیۆن زۆرترین  ٢٦:  ١٣٨٧) ١بۆردیۆ پییەر  و بۆ ملکەچی و چەوساندنەوەی زیاتری خۆیان بەکاریان دەهێنێت. بە وتەی 
بایەخ، سەرنجی جەماوەر  ەوەی ڕووداوی بێ کردنەستدایە و بە زەقد  دەرفەتی فۆرمدان بە بیری بەشێکی گەورەی خەڵکی لەبەر 

گرنگەکان ڕووداوە  گەلیشهەڵدەگرێت   لەسەر  دەست  .  بۆ  کاتیان  ئەوەی  مافە  لەباتی  بە  سەبارەت  زانیاری  خستنی 
 بایەخ بەفیڕۆی دەدەن.  دیمۆکراتیکەکانیان تەرخان بکەن، بۆ شتی پووچ و کەم

تاکە  زەینی  ناخی  بە  بااڵدەست  چینی  ئایدیۆلۆجیی  ڕۆچوونی  پیشاندەری  کە  سەرتاج،  دایکی  هەڵوێستی  لە  جیا 
بندەستەکاندایە، مامۆستاکان، وەک کارمەندانی دەوڵەت، کارگێڕ و پەرەپێدەری ئایدیۆلۆجین و مندااڵن بە جۆرێک پەروەردە  

. دەزگای فێرکاری، منداڵە تورکەکان وەها ڕادەهێنن کە  بیننبدەکەن کە ڕەوشی داسەپاو وەک واقعی نەگۆڕی ژیانیان  
بوونیان بە واتای سەرتربوون، هۆی شانازی و هۆکاری پێشکەوتن بزانن. لە بەرامبەردا، چەواشەکارانە، لە مێشکی  تورک

کەوتنی واڵتە و  مندااڵنی کورددا ئەم ئایدیایە دەچێنن کە کوردبوون بە واتای دوژمنایەتیی شارستانییەت و هێمنی و پێش
کوردان دەبێت نکۆڵی لە زمان و ناسنامەی خۆیان بکەن و ملکەچی ئایدیۆلۆجیی نەتەوەی سەردەست بن تاکوو دەوڵەت مافی 

ژیانێکی تورکانەیان بداتێ. 

 
1 Pierre Bourdieu. 
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بنەماڵە و  هێناوە، بە حکوومی و ناحکوومییەوە، لە یان پێکەبەپێی ڕوانگەی ئاڵتوسێر، هەموو ئەو دەزگایانەی کۆمەڵگ
قوتابخانە و مزگەوتەوە بگرە هەتا ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆن و هونەر و وەرزش و ئەدەبیات، لەپێناو پاراستن و پەرەدان و جێگیرکردنی  

 ئایدیۆلۆجیی زاڵدا کار دەکەن. لێرەدا دیسان کاریگەریی ئایدیۆلۆجی لەسەر ئەندامانی بنەماڵە دەبینین:

باڤێ من و یێن دیا من، یەکی موهاجر و یەکا  رەهێن  ێ، کۆک و  ئوو مەسەلەیا ئەسل و فەسلێ مالبات
کورد، ناخوە چما باڤێ من دگۆت، »بیز تورکوز کیزیم« )کچەکەم ئێمە تورکین( و هەر جارا کو وی  
دگۆت، »بیز تورکوز کیزیم«، ئەتا من دبوو پزۆت و دوو ژ قولۆز دبوو. وێ ژی ئا خوە دگۆت ب  

دگۆتێ ب گری، »تو چما خەبەر نادی دایێ؟ چما نابێژیێ کو هوون ژ  قیرەقیر و ل دیا من ڤەدگەریا،  
دەنگێ خوە نەدکر، نە ژ باڤێ من رە، نە ژی  رەبەن  یە...؟« لێ دیا منا  دێیەکە کوردن؟ ما نە ئەسل دێ 

نەدگۆت »ئەرێ« یان »نا«، سەرێ خوە بەرا بەر خوە ددا و ب حالێ خوە دە  مەزن رە،  ژ قیزا خوە یا  
 ( Ozmen, 2010: 19) .دپۆنژی

  دوو کچی خێزانێکی چوارکەسیی نیشتەجێی   و یاسەمین  مەراسیمیان لەخۆگرتووە.  -ئەم دێڕانە بیرەوەرییەکانی مەراسیم
ی کوڕەدۆستی خوشکەکەی و  -و دایکیان کوردە. مەراسیم دوایی دەبێتە هاوژینی سەرتاج  ١. باوکیان »موهاجر« نئەنقەرە 

یاسەمین، بە پێچەوانەی مەراسیم،   (.١٠سەرچاوەی پێشوو:  کەزیکورا یاسەمینێ ڤەدزیبوو« )وەک خۆی دەڵێت، »من ئەو ژ  
ی دەداتەوە. لێرەدا  ەکەباوک و خوشک  یهەڵسوکەوتو    خۆی بەالوە گرنگە و هەمیشە بەرپەرچی هەڵوێست  ناسنامەیزمان و  

 دۆخی پەیوەندیی نێوان ئەندامانی ئەم خێزانە دەبینین. بارو

کێک لە دەزگا ئایدیۆلۆجیکەکانی دەوڵەت، ئەندامانی خۆی دەکاتە ئامانجی ئایدیۆلۆجی زاڵ و لەپێناو  بنەماڵە وەک یە 
بە   بااڵدەستی خێزان،  باوکی مەراسیم، وەک هێزی  دەهێنێت.  بەکاریان  بەرژەوەندییەکانی چینی سەردەستدا  دەستەبەربوونی 

و  دووپات هاوژین  دەیەوێت  تورکین«،  »ئێمە  ئایدیای  لێکردنەوەی  وەها  ئایدیایەی  کچەکانیشی  بەو  تەواو  باوەڕی  بکات 
دەسەاڵت بهێنن، کە لە تورکیا، تەنیا یەک نەتەوە و یەک زمان بوونی هەیە، ئەویش نەتەوەی تورک و زمانی تورکییە. 

ەرەنگاربوونەوە  هەوڵەکانی ئەو سەبارەت بە مەراسیم سەرکەوتوو بووە، بەاڵم یاسەمین لە دژی هەڵوێست دەگرێت و دەیەوێت ورەی ب
 لە دایکیشیدا بورووژێنێت؛ کەچی کاردانەوەی دایکی، تەنیا بێدەنگی و گریانە. 

ناکەن و هەندێ جار وەکوو  نەکراو کار  پێدەزگا ئایدیۆلۆجیکەکان هەمیشە و لە هەموو شوێنێکدا بە شێوەی نەرم و هەست
دەزگای سەرکوت، لە توندوتیژیش کەڵک وەردەگرن. هەڵسوکەوتی دایکی یاسەمین ئەم گوتەیە پشتڕاست دەکاتەوە. گریان و  

دەکات، بێدەنگیی ئەو لە هەمبەر پرسیارەکانی یاسەمین کە بە گریانەوە داوای کاردانەوە و بەدرۆخستنەوەی وتەکانی باوکی لێ
ناچار ملکەچی کردووە. بەاڵم  نیشانەی دەست بە  ەوەستانی و ناچارییە، دەرخەری توندوتیژییەکە کە بە سەریدا داسەپاوە و 

ملکەچییەکەی لەبەر باوەڕی بەو گوتەیە نییە، بەڵکوو زۆرەملێیانە و بەپێی سەرکوتە. بندەستیی ئەم ژنە کوردە دووالیەنەیە،  
کوردێک ڕەتدانەوەی گوتەی مێردەکەی بۆ نالوێت؛ بۆیە بێدەنگی و    واتە لە الیەکەوە وەک ژن و لە الیەکی ترەوە وەک

بوونی خۆی  گریان هەڵدەبژێرێت. ئەم دۆخە جیاوازە لەگەڵ ئەوەی دایکی سەرتاج کە بە زمانی کوردی جەختی لەسەر تورک
ونەیەدا سەرکوتی  ئایدیۆلۆجی سوژەی دڵخوازی دەوڵەتی دروست کردبوو، کەچی لەم نمو-دەکردەوە. لەودا دووانەی سەرکوت

ڕووت و ڕاستەوخۆ دەنگی سووژەی بندەستی کپ کردووە.  

 
 . تورکیاهێنراون بۆ ژی  یان  ،ن کە لە شوێنەکانی ترەوە هاتوونب  وێدەچێ مەبەست ئەو تورکانە  ١
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-سووژەی دڵخواز، پێناسەی تاکی ڕۆچووی نێو گێژاوی ئایدیۆلۆجییە. ئایدیۆلۆجی لە ڕێگای دەزگاکانیەوە، بە بانگ
نەوە و گەشەدان بەم  کردن و لێپێچینەوەی تاکەکان، ڕەوتی بەسووژەکردن بەڕێوە دەبات و سووژەش بۆخۆی ئەرکی خۆچەوساند

بەرهەم دەهێنێتەوە. هەندێ    پێڤاژۆیە بەردەوام  لە دژی   شتاکیدەگمەن جەغزئاسایە  نابن و  ئایدیۆلۆجیی زاڵ  هەن ملکەچی 
و    ن؛ بەو واتایە کە لەباتی ملکەچی، سەر بەرز دەکەنەوە و بەرگریو بەرەنگار  هەڵوێست دەگرن. ئەمانە سووژەی سەربزێو

سووژەی سەربزێو وەبەرچاو دەکەون. لە کۆدێڕی    چەند نموونە ڕۆمانەدا گەلێک سووژەی ملکەچ و  دەکەن. لەم    بەرەنگاری 
 خوارەوەدا، مەراسیم دەڵێت:

ب پێسیرا    - چما کو من نەدگۆت گەلێ کورد-خێر  قەت ژ بیرا من ناچە. ئێڤاریەکێ، سەبا وێ پەیڤا نەب
نەقەداندبوون ژی، زوو ب زوو بەرنەدابوو؛ »هەر گاڤا  من گرتبوو و هەتا کو گۆتنێن خوە یێن یەکوودەرب 

تانێ رە دبێژی رۆژهالتا باشوور، یەکسەر پێشکێشکەرێ رەوشا  تو ب وی زمانی خەبەر ددی و ژ کوردس
چاڤێن   بەر  تێ  بینەران،  پێش  دەردکەڤە  پرۆپاگاندا  مشت  نووچەیێن  پشتی  ئێڤار  هەر  کو  یێ  هەوایێ 

نیقاش  باڤێ من رە ژی دکر  من...«. ب هەمان شێوەیێ، وێ  نووچەیێن شەهیدان دەب  نەخاسم د   ، .  
(Ozmen, 2010: 19) . 

کەسێکی  وەک ئاماژەی بۆ کرا،  . یاسەمین،  دننخوێنخەریکی  دا  مەراسیم و یاسەمین لە زانستگەی شاری مێرسین
پرسی نەتەوەیی و زمانیدا بە توندی  بەهەڵوێستە و لە هەمبەر زوڵم و زۆری دەسەاڵتدا هەستیارە و هەردەم لە پەیوەندیی لەگەڵ  

ڕووبەڕووی باوک و خوشکی دەبێتەوە و هێرش دەکاتەسەر ڕا و ڕوانگەیان. مەراسیم، کە دواتر دەبێتە هاوسەری سەرتاج، دوای  
یەکێک لە هۆیەکانی ناکۆکییان،  دادەبڕێن.  لێکومڕ،  ماوەیەک نێوانیان تێکدەچێت و پاش ماوەیەک پیکەوەژیانی پڕمشت

دەهێنا و هەردەم داوای لە  بوونیان لە هەزەخ و بەگشتی، کوردستان بوو کە ئەو بە »وەالتێ تەرۆریستان« ناوی لێێنیشتەج
رۆژ  یە، ب تالووکەیە، هەر  بڕۆنە شوێنێکی تر؛ چونکە بە وتەی ئەو، »هەرێمەکە نەحلەتکری کۆچ بکەن و  شووەکەی دەکرد  

سەرچاوەی  ن شێالندن، تووشی تەجاوزێ دبن، دبن قوربانا تەرۆرێ« )، تێرەڤاندنب دەهان مرۆڤ ل وێ تێن کوشتن، تێن  
 (.  ٥٢پێشوو: 

بن    بە لە  ئەو  زاڵە.  ئایدیۆلۆجیی  ملکەچی  سووژەی  نموونەی  مەراسیم  ئاڵتوسێر،  ڕەخنەییەکانی  چەمکە  گوێرەی 
کات و خۆ لە بەکارهێنانی  ، خوێندنگە، زانکۆ و میدیادا، بە زمانی خۆی قسە ناخێزانکاریگەریی دەزگا ئایدیۆلۆجیکەکانی  

خێر« وەسفی دەکات. هەروەهاش، بەو جۆرەی یاسەمین دەڵێت، وەک نووچەبێژی  وشەی »گەلی کورد« دەبوێرێ و بە »نەب 
ڕەوشی هەوا، بە »کوردستان« دەبێژێت »ڕۆژهەاڵتی باشوور«. مەراسیم، کە بەپێی پەروەردەی ئایدیۆلۆجیی زاڵ دەئاخفێ و  

پێیانە و  دەفکرێت، نەک هەر هەست   قایمیشی  باوەڕی قورس و  ناکات، بەڵکوو  نێرینەکانی خۆی  و  بە هەڵەبوونی گوتە 
پێداگرییان لەسەر دەکات. ناوبراو ئەم هەڵوێستانە بە هی خۆی دەزانێت و سەرچاوەیان لە ئاوەزی ئازاد و بڕیاردەری خۆیەوە  

داوەتەوە  لێپێچینەوەکان  یی زاڵە کە بەرسڤی ئەرێنیی بە  دەبینێت؛ کەچی لە ڕاستیدا، ئەو تەنیا سووژەیەکی کارامەی ئایدیۆلۆج
و ڕەوتی بەسووژەبوونی بە سەرکەوتوویی تێپەڕاندووە. بۆیە، بۆخۆشی لە ڕاگرتنی پەردەی ڕەشی ئایدیۆلۆجی لە پێش چاوانی  

هاتووەکانی ئایدیۆلۆجی  پێیە، گرنگی بە زمانی دایکی خۆی نادات و پێی قسە ناکات و بەردەوام وانە پێڕا  خۆیدا بەشدارە و بەم
  ەی دڵخواز و بانگەشەکاری بیرۆکەکانی دەسەاڵتە دووبارە دەکاتەوە و سەرلەنوێ بەرهەمیان دەهێنێتەوە. باوکیشی نموونەی سووژ

 و بەرکەوتەی چەواشەکاریی دەوڵەتییە و چێکەری زەینییەتی بەالڕێدابراوی کچەکەشیەتی.
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؛ بەو واتایە کە ئایدیۆلۆجیی زاڵ نەبووەتە بەشێکی ناسنامەی و بە  بەرەنگارەلە بەرامبەردا، یاسەمین نموونەی سووژەی  
داسەپێندراو دەبێتەوە و دەبێتە بەرهەڵستکاری سووژە دەستاژۆکان. جارێکیان ناخۆشیی ڕەوشی  پێچەوانەوە بەرەوڕووی دۆخی  

ژیانی کوردان دەبێتە مژاری گەنگەشەی یاسەمین و خوشکەکەی و لە گۆشەنیگای مەراسیمەوە دەبیسین کە، »هەر جارا  
ەتا شەری ڤە گرێ ددا و وەک  کو مژار دهات سەر وان مرۆڤێن شەرپەزە، وێ ب سەرێ گۆتنێ دگرت و دبر ب سیاس

(. ئەو گەرەکیە چەوتیی تێگەیشتنی خوشک و باوکی دەربخات و سووچ  ١٨سەرچاوەی پێشوو:  ) بەردەڤکێ وان خەبەر ددا«
و تاوانی دەسەاڵتدارانیان بۆ ئاشکرا بکات، بەاڵم چ ئاکامی نابێت و ئەمە دەبێتە هۆی تووڕەیی و بەرپەرچدانەوەی توندی. 

ی ئایدیۆلۆجیی زاڵ، هەڵوێست دەنوێنێت و هەڕەشەی  ێکڵسوکەوتی چەوسێنەرانەی باوکی، وەک پەرەپێدەربۆیە، لە دژی هە
گۆتبوو: "ئەزێ دەڤ ژ هەر تشتی بەردم و  رۆژا کو ژ باڤێ من رە  دەکات؛ »ژ وێ بوونی بزووتنەوەی دژەدەوڵەتی لێتەڤلی

 (.  ٢٠هەرم بگهیژم وان" و پێ ڤە، باڤێ من بووبوو یەکی دن« ) 

لە نێو بازنەی ئایدیۆلۆجیدا، »ئەویدی بەردەوام داوای کاری زیاتر لە سووژە دەکات و ئەمیش دەیکات. هەر وەک چۆن  
ناسنامەی سووژه به زۆری له الیەن خودی ئایدیۆلۆجیکەوه بەڕێوه دەچێ، هەر به هەمان شێوەش خودی ئایدیۆلۆجیک بۆخۆی  

(. مەراسیم سووژەیەکی بچووکە کە هەردەم  ٩٩:  ٢٠١٦ییه« )سەجادی،  کۆیلەی دەستی ئەویدیی گەورەی دەرەکی یان ناوەک
لە هەموو   ئەوەی  لەگەڵ  بەاڵم  خۆتورکاندنە.  بۆ  هەوڵێکی  ئەو هەموو  پێگەی سووژەی گەورە.  بگەیەنێتە  دەیەوێت خۆی 

ەرتاج دەڵێت، خۆی دەکات، بەردەوام هەر وەک بندەستێک سەیر دەکرێت. وەک س  ناسنامە و کوردبوونیڕوویەکەوە حاشا لە  
»ئەز چ ب خوە، چ ب روویێ خوە، چ ب دەنگێ خوە، چ ب دەڤۆکا خوە، چ ب هەڤۆکا خوە بکم ژی، نابم یەک ژ وان«  

(Ozmen, 2010: 120  .)،چەندی ئەز شێوەیێ ئاخافتنا خوە بگوهەرینم ... ئەز هەر ئەزم، دیسان    بە واتایەکی ڕوونتر«
(. »کەواتە بەردەوام دابڕان و  هەمانئەیارم د چاڤێ وان دە« )سان تەرۆریستەکی بێجاهیل و نەزانم، دیسان دژمن و نەیارم، دی

بۆشاییەک هەیە لە نێوان سووژەی بچووک و گەورەدا، بە چەشنێ کە سووژەی بچووک هەرگیز ناتوانێت مۆرکی سووژەی  
 (.  ٩٥: ٢٠١٦گەورە لە الیەن ئایدیۆلۆجییەوە لەخۆ بگرێت« )سەجادی، 

لە مەترسیی ئەو  هەمیشە  لە زانکۆدا و    ەتیمامۆستای وێژەی تورکییەکەیدژی پەیوەندیی نێوان مەراسیم و  یاسەمین  
پێی  یئاگادارپەیوەندییە   و  )دەکاتەوە  ئۆندەری«  دەمیرباشێ  ژی  »تو  وەک     واتە،(؛  Ozmen, 2010: 11دەڵێت  تۆ 

وەهاش دەبێت و ئۆندەر پشتی  ئاکەلوپەلی نووسینگەکەی وایت و دوای ماوەیەک ڕادەستی ئەرکدارێکی ترت دەکات. هەر  
بندەست و پیشاندەری پەیوەندیی  -ئۆندەر و مەراسیم هێمای دوو الیەنی سەردەست دەهێنێت.وەرگرتن، وازی لێماوەیەک چێژلێ

دەسەاڵتە. ئەم ڕاستییە لە بەشداریی ئۆندەر لە  بەرژەوەندی و سووژەیەکی ملکەچی بێخاوەن نێوان سووژەیەکی دەسەاڵتداری  
ئاتاتور ڕامیاریی  )کۆمەڵەی  ئا.د.د  ڕێکخستووی  )کپەنێلێکی  بەرچاوە  پێشوو:  پارێز(دا  هەروەها    (.١٧سەرچاوەی 

ئاماژەیە ئۆندەر،  بۆ  پاشناوی »پاشا«  و     بەکارهێنانی  خۆبەدەستەوەدان  لە  باس  مەراسیم  ناوبراو. کاتێک  بااڵدەستیی  بۆ 
بەخشینی کچێنی خۆی دەکات، پەیوەندیی چەوسێنەرانەی نێوانیان بە باشترین شێوە دەنوێنرێتەوە: »کێف کێفا وی بوو  پێ

دەنگ و  ری دە، بێلەپت و لڤ مابووم د قادا شەسەرکەتی کنجێن خوە ل خوە کربوو. ئەز بێ گاڤا ب هەستێن مێرەکی ب 
(. ئەم دیمەنە، وێنەیەکی نێو ئاوێنەی ڕوو لە جیهانی واقعە کە شێوەی مامەڵەی سووژەی  ١٨حس، نەچار و شکەستی« ) بێ

دەسەاڵتدار لەگەڵ سووژەی تەنانەت دەستەمۆ و دڵخوازی خۆیمان پیشان دەدات. لە بەرامبەر ئەم ڕەوشەدا، سەرتاج، وەک  
نەهاتووەکانی بەم چەشنە وێنا دەکات: ، ئاواتە وەدیاربەرەنگسووژەیەکی سەربزێو و 
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وەالتەک هەبوو ب ناڤێ کوردستانێ و ئەو ل مەزنترین باژارێ وی وەالتی ژ دایک بووبوو، ل باژارێ  
ئامەدا قەدیم. ئامەد کو سۆرگوال کوردستانێ بوو، ئەو هەلبەستەکە قەوی، مێژوویەکە خوەراگرتی و  

میم. وی دایکەک و باڤەک وەالتپارێز  -الم -بەری کو ببە کریستال و ئەلیفرابردوویەکە سەرگەڤەز بوو،  
هەبوو، خوەندا و تێگهشتی. ناڤێ دایکا وی زارشیرینێ، ناڤێ باڤێ وی ژی میرۆ بوو... دو خوشک  
)هەڤۆک و رەڤۆک( و دو برایێن وی یێن ژێ بچووکتر )سەردەست و کاوا( هەبوون و ئەو ژی د رێیا  

وون. ژخوە ناڤێ وی ژی نە سەرتاج بوو... ناڤێ وی، ناڤێ کو باڤێ وی لێ کربوو  دێ و باڤێ خوە دە ب
فەرهەنگ بوو. فەرهەنگ ناڤەکی ب کوردی بوو و گەلەکی لێ دچوو. رۆژا کو ژ دایک بووبوو،  
فەرهەنگنووسەکی ناڤداری کورد ل سەر داخوازا باڤێ وی هین ئەو ل زانینگەهێ، د گوهێ وی یێ 

ێن »مێ«، د گوهێ وی یێ چەپێ دە ژی دوسەد پەیڤێن »نێر« ژمارتبوون ژ  راستێ دە دوسەد پەیڤ
 ( Ozmen, 2010: 111-2) .فەرهەنگا خوە یا دەوڵەمەند

ئەم دێڕانە بەشێکن لە جیهانی خەونەکانی سەرتاج، کە ئێستا لەبەر شڵەژاویی دەروونی لە بن چاودێریی پزیشکدایە. ئەو  
خەونەکانی  هەروەها  چیرۆکە ناتەواوەکەی و    ، تێکدەچێت و ژیاندا، ڕاستی و خەیاڵی لێ-سارین  پرسیارەکانی دوکتۆر   بەرسڤی لە  

کە کوڕی زەکیە و فەتحی پۆستەچییە و لەگەڵ برایەکی ئاوەزناتەواوی گەورەتر و خوشکێکی    ،دەکات. سەرتاج  تێکەڵ
لە کوردستانێکی ئازاد و خوەدی   ، خەونەکانی  بەپێی دا دەژین،  بە هەژاری لە گەڕەکی ژێرینی شاری هەزەخ  ،چکۆلەتریدا

ماف و زمان و لە نێو ماڵباتێکی تێگەیشتووی نیشتمانپەروەردا گەورە بووە و ئێستا نەک چل سااڵن، بەڵکوو بیست و چوار 
اقعیشدا، بە پێچەوانەی  یەوە سەرقاڵە. ناوبراو لە دنیای وکوردیساڵیەتی و بە هاندانی باوکی، بە نووسینی چیرۆک بە زمانی  

زۆرینەی زۆری هاوزمانەکانی، ئەوینداری زمانی کوردی و ئاواتەخوازی گەشەسەندنی نووسین بەم زمانەیە. ئەم هۆگری و  
نووسەرێکی   وەک  کە  ئاڵمانیا،  بۆ  گەشتەکەیدا  لە  نموونە  بۆ  داوەتەوە؛  ڕەنگی  ڕۆمانەکەدا  شوێنی  زۆر  لە  هیوایەی 

)ئەڵبەت دەکرێت ئەم ڕووداوەش، نەک بە ڕاستییەکی ژیانی، بەڵکوو وەک    خەاڵت دەکرێت   سەرکەوتووی کورد بانگهێشت و 
ڕۆمانەکەی عەرەبێ شەمۆ لە خۆی جیا ناکاتەوە و تەنانەت لە کاتی خواردنەوەدا لە پێش    بدرێتەوە(،خەونێکی تری لێک

بوونی بە  وونی دەروونی و تووش(. یەکێک لە هۆکارەکانی تێکچ١٥٨،  ١٥4،  ١4٩،  ١4٦سەرچاوەی پێشوو:  چاویەوەیە )
؛  لە الیەن هەردوو دەزگای سەرکوت و ئایدیۆلۆجیکەوە  کردنیانەو بە پێچەوانەوە سەرکوت  ەکانینەهاتن ئاواتشیزۆفرێنیا، وەدی

 بۆیە، لە خەیاڵیدا دیسان سەرهەڵدەدەنەوە.  
  ، بەو چەشنەی لە واقعی ژیانیدا گەلێک زۆرن، لەمستی ئایدیۆلۆجیلە دنیای خەونەکانی سەرتاجدا سووژەی گوێ

خوێندەوار و تێگەیشتووە و باوکی دوکتۆرای فەلسەفەی هەیە. ناوی    خێزانێکی ە و ئەندامی  -بوونی نییە. ئەو ناوی فەرهەنگ 
هەرهەموویان کوردییە و زمانی کوردی بۆ دایک و باوکی گرنگە؛ بە چەشنێ کە تەنانەت لە جێی بانگ، دووسەد پەیڤی  

ا، کە کەڵکەڵەی نێر و مێی کوردییان بە گوێچکەیدا داوە. پەروەراندنی ئەم خەیااڵنە لە مێشکی سەرلەهەنگی ڕۆمانەکەد
ڕووی   لە  هیوابڕاوییەتی  نیشانەی  هەیە،  کوردیی  کتێبخانەی  دەوڵەمەندکردنی  و  دایک  و  ژیان؛    ڕاستیزمانی  ڕاستی 

ئاخافتن، لە ڕوانگەی نەیارانەوە وەک تاوان و لە چاوی یارانەوە وەک دواکەوتوویی سەیر دەکرێت؛  کە تێیدا کوردی  واقعێک
انەتر و چاالکتر لە کارگێڕان و بەڕێوەبەرانی دەزگای سەرکوت و ئایدیۆلۆجیکی دەوڵەت،  واقعێک کە تێیدا کوردان شێلگیر

پێشبڕکێی بڕینی زمانی خۆیان بەڕێوە دەبەن؛ واقعێک کە تێیدا ئامانجی سەرتاج و هاوڕێیانی، ڕزگارکردنی باژاری ئامەد  
 ( تارستان«  »باژارێن  هەموو  ئازادیا١٣١و  هەتا  »ڤەنەگەران  وی  بڕیاری  و   )  ( هەر ١٠٠وەالت«  نەک  کەچی  بوو؛   )  

  کەوتەوە؛ تا ئەو جێگایەی نەک هەر خەڵکەکە، تەنانەت سەرکەوتنی بە دواوە  نەبوو، بێ هیوایی لە شۆڕش و دژایەتیی لێ
(. ١٣٢پشیلەکانیش ڕقیان لە وشەی شۆڕشە ) 
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ئایدیۆلۆجیکی    دەزگای  کارتێکەریی  ژێر  لە  منداڵیدا،  کاتی  لە  ڕۆمان،  سەرەکی    پێڤاژۆی  فێرکاریداپاڵەوانی 
پێوانە دوڵەتییەکاندا بەشداری کردبوو، ئااڵی  وڕەسم و ڕێبەسووژەبوونی بەرەو تەکاموڵ و تەواوبوون دەچوو؛ لە جەژن و ڕێ 

، وی ژی ب قیرین گۆتبوو؛ "نەموتلو تورکووم دیەنە!" )خوەزی ب  وتەپ مەشیابوومینا لەشکەرەکی رەپ» هەڵگرتبوو و  
(. ئەو لە خۆی  ٦٠بتەختەوەرییا وی/وێ یێ/یا کو دبێژە ئەز ترکم( و چما ئەو نە "موتلو" )بەختەوار( بوو بۆ خوەدێ!؟(« )

ا و یاساغ دە و ب شێوەیا  ئاگا بوو؛ »وەالتێ کو ب تەنێ د چەند کتێبێن کەڤنارو دەوروبەر و حەقیقەتی شار و واڵتەکەی بێ
(. بەاڵم خاڵۆی، دەبێتە بەربەستێک لە بەرامبەر ئایدیۆلۆجیی زاڵدا و شوێن  ٥4هەلبەستێ هاتبوو گۆتن کو، کوردستانە« ) 

لەسەر زەینی دادەنیت. دوایەش بە خوێندنەوەی کتێب و هەروەها دیتنی بارودۆخی خەڵک و هەڵسوکەوتی دەسەاڵت لەگەڵیان،  
واقعی   لە  کۆتگومان  لە  خۆی  تێدەکۆشێت  و  دەکات  لەگەڵ  نوێندراو  کە  ئاوەهایە  بکات.  ڕزگار  ئایدیۆلۆجی  وبەندی 

بەختەوەری و  تورکێتی  لەمەڕ  مامۆستاکانی  و  دایک  و  باوک  ڕاوێژی  لە  دژیان    ،گەورەبوونی،  لە  و  دەبێت  دڕدۆنگ 
بە  وە وەک سووژەیەکی نافەرمان دێتەناسین و  نەکردن، لە الیەن دەسەاڵتەبە تاوانی سەربزێوی و ملکەچ  ،سەرهەڵدەدات. بۆیە
 دەکرێت.  سەرکوتشێوەی جۆراوجۆر 

نەدانی بە لێپێچینەوەی دەزگا ئایدیۆلۆجیکەکان، وەک نەدانی بە ئایدیۆلۆجیی زاڵ و گوێسەرتاج، هاوکات لەگەڵ مل
هێرش و هەڕەشەی سووژەگەلی  سووژەیەکی سەربزێوی تەنیای نێو گەلێک سووژەی دەستاژۆی دەوروبەری، دەبێتە ئامانجی  

و خوێندنگە. نموونەی هەرە بەرچاوی سووژەی دەستەمۆی سەر    و خێزاندەمارگرژی الیەنگری دەسەاڵت، بە تایبەت مزگەوت  
کردنی داناخەن و بە  پێبە ماڵبات، مام و مامۆژنین، کە هەمیشە و تەنانەت دوای کوژرانی خاڵۆی، دەم لە خراپەوتن و گاڵتە

ڕێزییانە قبووڵ ناکات و لەگەڵیان  (. سەرتاج ئەم بێ ٨٢،  ٥٧پەرست« ناوی دەهێنن )عەقڵ، خاپێنراو و خەیاڵ»سەرهشک، بێ
بەشەڕ دێت؛ بۆیە، »دەست ب پرۆپاگاندایەکە قرێژ کربوون لە دژی وی، هەتا ب وێ کو چووبوون ئەمنیەتێ و ئیخبارا وی  

( سەرکوت٨٣کربوون«  دووانەی  کارتێکەریی  ل-(.  لە  ئایدیۆلۆجی  باوکی  کە  جۆرێکە  بە  بنەماڵەکەی  ئەندامانی  ەسەر 
 (.  ٣٨کی گەورەی ئاتاتورکی هەڵواسیوە )ەگەورەترین ژووری ماڵەکەیاندا وێنەی

و   شێوەکاری  خولیای  ڕۆمان،  سەرەکیی  زۆرلێپاڵەوانی  و  ناچاری  لەبەر  کەچی  بوو؛  باوکی، نیگارکێشان  کردنی 
دا« دەبێت بە مامۆستا. ناوبراو بە باوکی دەڵێت:  دەستبەرداری دەبێت و لە خوێندنگەی زانستە ئایینییەکانی »ئیمام خەتیب

(. ئەو سەرەڕای  ٣٥خەتیب!؟« )ئەز و دین، ئەز و ئیمام   دکی ناڤ میلیتانێن چاڤسۆر!خوە رێ  »تو ب دەستێ خوە کورێ  
ئەم هەلومەرجەی تێی کەوتووە، هەوڵ دەدات نەکەوێتە بەر کارتێکەریی لێپیچینەوەکانی دەزگای ئایینی؛ بۆیە نوێژ ناکا و  
ناوبراو وەکوو سووژەیەکی خۆالدەر لە   ئایینییەکان بەدوور دەگرێت.  ناگرێت و بەگشتی خۆی لە پراکتیس و کردە  ڕۆژوو 

، لە کۆمەڵگەیەکی نغرۆی  دامودەزگای ئایینیکردنی هەماهەنگیی و هاوئاراستەیی دەوڵەت و  اڵ، بە فامئایدیۆلۆجیی ز
ئیمان لیپاولیپی سووژەی ملکەچی  و  درێژایی ڕۆمانەکە  تەوەردا، هەوڵی خۆ ئایین  بە  ئەم ملمالنێیەی  و  دەربازکردن دەدات 

بەسەرداسەپێنراوی   و گومانی  ترس  وایە  جاریش  پەلکێشی الی    خوێندنگە و    زانخێ بەردەوامە.  و  سەرهەڵدەدەنەوە  ناخیدا  لە 
(؛ کەچی کەڵکەڵەی  ١٣٧،  ٨٩،  ٦٨ی خوێندکاری دەکەن، کە وەک دیارییەک بۆی هێنابوو )-قورئانەکەی عەلی عوسمان

ا  دایدەچڵەکێنێت؛ چاو لە کتێبخانەکەی دەکات و بە بینینی ژمارەی کەمی کتێبە کوردییەکان، دەڵێت »هین  دایکزمانی  
نەبوونی  (. ملکەچ٧٥ژی کێمن« و بیر لە چیرۆکە دواڕۆژنادیارەکەی خۆی دەکاتەوە کە هێشتا نەیتوانیوە تەواوی بکات )

سەرتاج بۆ ئەم دەزگایە و گرنگیدانی بە پرسی نەتەوە و زمان و هەروەها بەرخۆدانی لە هەمبەر سووژە دەستەمۆکاندا، بەرەوڕووی  
یدیۆلۆجیی ئایینیی دەکاتەوە و لە کۆتاییدا بە هاندانی بناژۆخوازانی ئایینی، بە دەستی  شیری تیژ و دوو فاقی سەرکوت و ئا

دەکوژرێت.  خۆی، یدواتر هاوڕێی  هەروەها   ی خوێندکار و- عەلی عوسمان
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.  تورکیانموونەیەکی باشی پیشاندەری ڕەوشی کوردان و هەروەها زمانی کوردییە لە    پێشبازیا چیرۆکێن نەقەدیاییڕۆمانی  
وەک دەزانین، لەم پارچەیەدا، نزیکەی سەدەیەکە زمانی کوردی پەراوێزخراوە و زۆرجاریش بەرەوڕووی سیاسەتی زمانکوژی  

دەوڵەت لەم پەیوەندییەدا دەبینرێت، بەاڵم،  وکەوتی توندوتیژانەی دەزگای سەرکوتی  بووەتەوە. لە زۆر شوێنی ڕۆمانەکەدا هەڵس
هەروەها کە ئاڵتوسێر جەختی لەسەر دەکاتەوە، توندوتیژیی ئاشکرا تەنیا بۆ ماوەیەکی کورت ئامانجەکان دەپێکێت و بەردەوامیی 

ێویستیی بە  هێنانەوەی پەیوەندیی چەوسێنەرانەی نێوان دوو الیەنی سەردەست و بندەستی کۆمەڵگە، پڕەوشی ئامادە و بەرهەم
داوەتەوە، دەوڵەت لە ڕێی  تۆخی ڕەنگی  نەکراوە، کە ئەویش ئایدیۆلۆجییە. وەک لەم ڕۆمانەدا بەپێ هێزێکی شاراوە و هەست

لێپێچینەوەی بە سەرکەوتوویی    پێڤاژۆی وە  ییەمیدیاهەروەها دەزگایێن ئایینی و  و  خوێندنگە    خێزان و دەزگا ئایدیۆلۆجیکەکانی  
ەی ملکەچ و دەستاژۆی وەهای چێ کردووە، کە دەمارگرژتر لە کارگێڕانی ئایدیۆلۆجیی زاڵ، بە  بەڕێوە بردووە و سووژ

 مەبەستی پاکتاوکردنی زمانی خۆیان شێلگیرانە تێدەکۆشن و بەردەوام هەلومەرجی داسەپاو بەرهەم دەهێننەوە.  

بەرامبەر   نموونەی  فرەیەکلە  و  سووژەی    دەگمەنی  سووژەی ملکەچدا،  دەبینین کە ملکەچی بەرەنگار  سەربزێویش 
نادەن؛ بۆیە، دەوڵەت  لێپێچینەوەکان  ئایدیۆلۆجیی زاڵی دەسەاڵتداران نابن و داوی دەزگا ئایدیۆلۆجیکەکان دەپچڕێنن و گوێ بە  

مۆرکی ئاژاوەگێڕیان لە نێوچاوان دەدات و لە ڕێی دەزگای سەرکوتەوە و بە یارمەتیی دەزگا ئایدیۆلۆجیکەکان دەنگیان کپ  
کات. پاڵەوانی سەرەکیی ڕۆمان، وەک سووژەیەکی سەربزێو، هەوڵی پاراستن و پێشخستنی زمانی خۆی دەدات؛ بەاڵم بە  دە

، ئایین و فێرکارییەوە تووشی شڵەژاویی  بنەماڵەهۆی ئەشکەنجەی دەزگای سەرکوت و دەزگا ئایدیۆلۆجیکەکانی سەر بە  
ئەو ڕوانگەیەی  ،  پێنراوی دەزگای ئایینی دەکوژرێت. بەسەرهاتی سەرتاجدەروونی دەبێت و لە کۆتاییدا بە دەستی سووژەیەکی خا

ئاڵتوسێرمان بیر دەخاتەوە کە لە ملمالنێی نێوان سووژە و ئایدیۆلۆجیی زاڵدا، ئەوەی هەمیشە سەردەکەوێت، ئایدیۆلۆجی و  
سەرتاج، ئەگەرچی سەری    ن کە لەم ڕۆمانەدا پێویستە سەرنجی ئەم ڕاستییەش بدەی  چینی خاوەن ئایدیۆلۆجیی زاڵە. ئەڵبەت

خۆی دەکوژرێت، بەاڵم بە سەرنجدان بەوەی بکوژەکەی لە کۆتاییدا    یخوێندکارکۆنەدەستی    لە ڕێی ئامانجدا دەچێت و بە
لە بن کاریگەریی بیر و بڕواکانی ئەودا، تەمی ئایدیۆلۆجیی پێش چاوی دەڕەوێتەوە و ڕووی ڕەشی هاندەرانی بۆ ئاشکرا  

ب دەتوانین  ناوبراودەبێت،  تێگەیشتنی  و  پەشیمانی  بیر  ،ڵێین  بەردەوامیی  و    سەرلەهەنگ بەرهەڵستکارانەی  ی  نیشانەی 
دانە.وەبەرخبەرەنگاری و   نەکوژانەوەی هەست و هەڵوێستی
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