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زمان و گەمەی 
ناسێنە

لەبەر تیشکی بیرو 
بەرهەمی ئیبراهیم 

یونسی دا

ڕێبوار کەریمی
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دەقی– بڕێک کورتتری- ئەم وتارە لە کۆڕێکدا کە 
ڕۆژی 2012/3/11 لە شاری ئۆسلۆ، ئەنجومەنی قەڵەمی 
کوردستانی ئێران، بۆ یادکردنەوە لە د. برایمی یونسی 

پێکی هێنابوو، پێشکەش کرا. ئەو نووسراوەی خوارەوە، 
بەشی یەکەمی ئەو بابەتەیە کە لەپێوەندی لەگەڵ کار 

و ئەفکاری د. برایمی یونسی  دا دامڕشتووە. لە ڕۆژانی 
دواتر دا بەشی دووهەمی ئەم بابەتەش باڵودەبێتەوە. وەک 
تێبینییەکی سەرەتایی بڵێم کە؛ لەم نووسینەدا "ناسێنە" بە 

مانای شوناس، هویت یان ئایدێنتیتی بەکارهاتووە.
....

کوردبوون و بە فارسی نووسینی نووسەر و وەرگێڕی 
بەتوانا برایم خانی یونسی، حەسرەتێکی الی زۆر لە 
هۆگرانی کورد زمانی ئەو کەسایەتییە بلیمەتە پێک 
هێناوە. لەو سااڵنەدا کە برایمی یونسی لە کونجی 

زینداندا شاکارەکانی چاڕلز دیکێنزی بۆ سەر زمانی 
فارسی وەردەگێڕا، لە بەری باشووری کوردستان، 
برایم ئەحمەد خەریکی وەرگێڕانی چیرۆکەکانی 

گی دومۆپاسان]1[ بوو بۆ سەر زمانی کوردی. هەڵبەت 
نە برایم ئەحمەد شێلگیرانە درێژەی بە وەرگێڕان دا 
و نە برایمی یونسیش هەرگیز، ئاوڕێکی لە نووسین 

و وەرگێڕان بە زمانی کوردی دایەوە. خوێنەری 
کوردیش دەبێ بۆ تاهەتایە لەگەڵ ئەو حەسرەتە بژی 

کە گەلۆ، ئەگەر هەر هیچ نەبێ ئەو دوو برایمە، 
برایم ئەحمەد و برایمی یونسی، لە ٥0-٦0 ساڵی 

رابردووەوە بەهرەی خواپێداوی خۆیان بۆ خزمەتی 
شێلگیرانە بە زمانی کوردی و پاشخانی فەرهەنگیی 

مرۆڤی کورد تەرخان کردبایە، دۆخی کتێبخانەی ئێمە 
ئێستا لە کوێ دەبوو. برایم ئەحمەد، باهۆزی سیاسەت 

هەڵیگرت، بردی و کردی بە یەکێک لە شائەکتەرەکانی 
بزووتنەوەی سیاسیی هاوچەرخی کورد لە باشووری 

کوردستان - بە هەموو سوود و زیانەکانییەوە-. برایمی 
یونسیش لە نێو بۆتەی زمانی فارسیدا قاڵ بووەوە و 
بوو بە یەکێک لە کۆڵەکە سەرەکییەکانی کتێبخانەی 

فارسی لە بواری خزمەت بەو زمانە و ناساندنی ئەدەبی 
جیهانی بە خاوەنانی ئەو زمانە. ئەگەر لە ڕوانگەی 

فارسی/کوردییەوە بۆ دیاردەکە بڕوانین، قوواڵیی ئەو 
حەسرەتەی لە سەر دڵمان دەمێنێتەوە، ئەو کاتە دیاری 

دەدا کە بە ناوی هاوقەتارەکانی برایمی یونسی، ناوەکانی 
محه مه د قازی، زه بیحوڵاڵ مه نسوری، عه لی  ئه شرەف 
 دروێشیان، مه نسوری یاقوتی، عه لی  محه مه د ئه فغان، 

ئەحمەدی مەحموود و تاد. زیاد بکەین. چۆن لە ڕەفتار 
و هەڵوێستی ئەم کوردی زمانە فارسی نووسانەمان 

تێبگەین؟ ئایا بە کەمتەرخەمیان بزانین یان بە تواوەی ناو 
بۆتەی کولتووری فارسی؟ بە قوربانیی پەروەردە نەکران 

بە زمانی دایکی لە قەڵەمیان بدەین یان بە بەرهەمی 
سروشتیی هەلومەرجێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی کە 

تێیدا بەدیلەکانی بەردەم ئەو کەسایەتییانە یەک دانە زیاتر 
نەبووە؟ دواجار ئایا ئەوان لە سەر ئاستی الوازی وشیاری 

بەرامبەر بە ئەهمییەتی زمانی دایکی سەرکۆنە بکەین، 
یاخود ئاستی وشیاریی ئەوان بەرامبەر بە زمانی دایکی بە 
ڕەنگدانەوەی ئاستی گشتیی هەستیاریی کوردی بەرامبەر 

بە بایەخی کولتووری نەتەوەیی لە قەڵەم بدەین؟
لەم نووسینە بینکورتەدا هەوڵ دەدەم بەگوێرەی توانا، 

شێوەی ڕەفتاری برایم خانی یونسی لەگەڵ زمان 
بەگشتی، شێوەی مامەڵەکردنی ئەو لەگەڵ ناسێنەی 

)هویت( کوردی و نرخ و بایەخی زمان لەو پێکهاتەیەدا، 
بخەمەڕوو. هەڵوێستە دەربڕاوەکانی برایم خان لە نووسین 

و وتووێژەکانیدا، بنەمای لێکدانەوەکانی من پێک دێنن.
کاتێک چەند ساڵێک پێش ئێستا لە تاران، بۆنەیەک بۆ 
ڕێزگرتن لە کەسایەتی ئەدەبیی و فەرهەنگیی دکتۆر 

برایمی یونسی پێک هات، یەکێک لەو کەسایەتییە 
ئێرانییانەی لە پەسنی برایم خان دا باسیان پێشکەش کرد، 
وتی "یونسی گەرچی بۆ خۆی کوردە، بەاڵم بەردەوام 
بە زمانی فارسی تەرجەمەی کردووە، ئەمەش هێمای 

باوەڕی ئەو بە گرینگی و گشتگیریی زمانی فارسی یە"]2[. 
ئەم وتەیە بڕێک لە ڕاستی تێدایە؛ تەرجەمە و نووسینی 

پتر لە نەوه د کتێب، دەیان هەزار الپەڕە بە زمانی فارسی 
لە ماوەی پتر لە نیو سەدەدا، شتێک نییە بە ئاسانی لە 

تەنیشتییەوە تێپەڕ ببین. بەاڵم ئایا هەموو ڕاستییەکە هەر 
ئەوەندەیە؟ بە بڕوای من نا. واوەتر دەچم و دەڵێم؛ 
سەرەڕای هەموو نرخ و بایەخێکی زمانی فارسی بە 

هەموو پاشخانە کولتووری و مێژووییەکەیەوە، زمان لە 
الی برایم خانی یونسی دواجار شتێک نەبووە جگە لە 

ئامرازێک بۆ دەربڕین. واتە یونسی مامەڵەیەکی ئەرزشیی 
لەگەڵ زمان نەکردووە. گرینگ بە الی ئەوەوە پەیام 
و ناوەرۆک بووە نەک زمانی پێ دەربڕدراو. ئەوەش کە 

بۆچی ئەو ڕاست بە زمانی فارسی نووسیویەتی، بەبڕوای 
من وەاڵمەکەی "نرخ و بایەخی زمانی فارسی" نییە. 
من ئەمە زیاتر ڕوون دەکەمەوە: چەند ساڵێک بەر لە 

ئێستا لە وتووێژێکیدا، لە باسی ئەو نووسەرە ئێرانییانەی 
هەڵوەدای هەندەران بوون، یونسی وتبووی "من پێم 

سەیرە کەسانێک کە ساڵەهای ساڵە لە هەندەران دەژین 
و ژینگەی دەوروبەریشیان ژینگەیەکی جیاواز بە زمانی 
جیاوازەوەیە، هێشتا هەر بە زمانی فارسی دەنووسن" ئەو 
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تەنانەت وتبووی؛ "ئەگەر 
من لە واڵتێکی تر ژیابام، 

بە زمانی ئەو شوێنە دەمنووسی 
کە لێی دەژیم".]3[ لەم دەربڕینە 

دەتوانین ئەوە بفامینەوە کە برایم خان 
مامه ڵەیەکی ئەرزشیی لەگەڵ 

زمان ناکا. زمان الی 
برایمی یونسی ئامانج نییە 
و، جۆری هەڵبژاردنیشی 

وەک ئامرازێکی دەربڕین، 
تابعێکە لە دوو پێوەر: 

ئاستی شارەزایی لەو زمانەدا لە الیەک 
و زەروورەتی پێوەندی دروستکردن 

لەگەڵ ژینگەی کۆمەاڵیەتیی دەوروبەر، 
لە الیەکی دیکەوە. دەبێ ئەوەمان 

لەبەر چاو بێت کە یونسی کار وەک 
"پرسێکی کۆمەاڵیەتی" پێناسە دەکا 

و، نووسین لەپێوەندی لەگەڵ 
کارکردە کۆمەاڵیەتییەکەی دا 

دەنرخێنێ]4[. لێرەوە دەشێ 
ئەوە بفامینەوە کە یونسی 

وەاڵمدانەوە بە پێداویستییەکانی 
دەوروبەر بە ئەرکی سەرەکیی 

سەرشانی خۆی دەزانێ. زمان و 
کارکردی سەمبولێکی زمان، خاڵی 

جێی سەرنجی وی نەبووە، شتێک کە لە پێوەندی 
لەگەڵ پرسی ناسێنەدا، پاڕادۆکسێک لە نێوان کار و 

ئامانجی ناسێنەخوازانەی یونسی دا پێک دێنێ. من دواتر 
دەگەڕێمەوە سەر ئەم باسە. لێرەدا بەاڵم بەشێوەیەکی 

گشتی دەکرێ هەڵبژاردنی فارسی وەک زمانی 

کارکردنی یونسی بۆ سێ هۆکار بگێڕینەوە:    

یەکەم؛ بینینی زمان پێش هەموو شتێک وەک ئامرازێکی 
دەربڕین و هاوپێوەندی.

دووهەم؛ گۆشبوون بە زمانی فارسی و بەهێزبوونی ئەو 
زمانە وەک زمانی یەکەمی برایمی یونسی وەرگێڕ و 

نووسەر)وەک دەزانین، یونسی هەر لە مێردمنداڵییەوە لە 
شاری تاران خوێندوویەتی و زمانی پەروەردەی زانستی 

و پەروەردەی سیاسیشی هەر فارسی بووە(
سێهەم؛ کاریگەریی ژینگەی کۆمەاڵیەتیی دەوروبەر 

)یونسی پەروەردەی جڤاکێکی فارسی زمان بووە. 
لەوەش بترازێ ئەو، سااڵنی زیندان-ی لەگەڵ هاوبیرانی 

خۆی لە فەزایەکی فارسیزماندا تێپەڕاندووە. ناکرێ 
کاریگەری ژینگەی کۆمەاڵیەتی لەسەر ڕەفتاری زمانی، 

بە کەم بگرین(.

لێرەوە دەگەین بەو ئاکامەی کە  هەڵبژاردنی زمانی 
فارسی بە زمانی کار-ی برایمی یونسی، ئەوەندەی 

کردەیەکی دوور لە دەمارگرژی و شیاوی دەرک لە 
دۆخێکی مێژوویی و کۆمەاڵیەتیی دیاریکراودا بووە، 

ئەوەندە زادەی تەرجیحدانێکی ئەرزشیی زمانی فارسی 
بۆ وێنە بەسەر زمانی دایکی دا نەبووە. ئەمەش هیچ 

لەو ڕاستییە ناگۆڕێت کە دکتۆر یونسی لە خزمەتکارە 
بێ وێنەکانی زمان و وێژەی فارسی بووە.. لێرەدا بەاڵم 

لە جێی خۆیدا دەبێ بپرسین؛ باشە ئاخۆ هەستیاریی 
سەرنجڕاکێشی خزمەتکارێکی وەها بێوێنەی زمان و 
وێژەی فارسی، بەرامبەر بە پرسی کورد لە کوێوە 

سەرچاوە دەگرێ و، بەو هەستیارییە سەرنجڕاکێشەوە، 
ئێمە دەبێ چ قەزاوەتێک لەسەر جۆری ڕەفتاری یونسی 

لەگەڵ زمان دا بکەین؟ 
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لە ڕاستیدا نرخی زمان وەک ئامرازێکی کارو دەربڕین 
الی برایم خان، شتێکە و بایەخی زمان وەک فاکتەرێکی 

ناسێنەیی الی ئەو شتێکی ترە. وەک دەزانین بەشێکی 
بەرچاو لە چاالکییەکانی یونسی لە ماوەی چارەکە 

سەدەی کۆتایی ژیانیدا بۆ وەرگێڕانی ئەو دەقانە 
تەرخان کرابوو کە ڕاستەوخۆ پێوەندییان بە کوردەوە 

هەبووە. ئەمەش بێگومان هەڵگری کۆمەڵێک هێمای 
جیدی سەبارەت بە کەسایەتی و ڕوانگە سیاسی و 

کۆمەاڵیەتییەکانی دکتۆر یونسی- یە. خاڵێکی گرینگ 
لێرەدا کە هەق وایە سەرنجی بدرێتێ ئەوەیە کە، 

"نەتەوەخوازیی" برایمی یونسی پێش ئەوەی زادەی 
هەڵوێستێکی سیاسی و ناسیۆنالیستی بێت، ئەنجامی 

هەستکردن بە جیاوازییەکی ئێتنیکی  خۆرسک و 
حاشاهەڵنەگرە کە تەنانەت یونسی ئینسانگەرا و دوور 
لە دەمارگرژیش نەیتوانیوە خۆی لێ ببوێرێ. یونسی 
خۆی دەگێڕێتەوە کە "لە خوێندنەوەکانمدا لەگەڵ 

خاڵێکی سەرنجڕاکێش و دەردناک بەرەوڕوو بووم: هەر 
لە ساتەوەختی وەرگیرانمەوە لە دەبیرستانی نیزام، هەر 

بە یەقین تێگەیشتم کە من لەگەڵ ئەوانی دی جیاوازم. 
من کوردم ئەوان فارسن، من کوردم ئەوان ئازەرین 
و تاد.." لەوەش زیاتر ئەوەی کە "ئەم خەڵکە لە یەک 

واڵتدا دەژین بەاڵم یەکتر ناناسن".]٥[ ئەمە دیدی برایمی 
یونسی مێردمنداڵ لە ساڵەکانی 1320ی هەتاویدایە؛ 
وشیاریی سەرەتایی بەرامبەر بە جیاوازیی ناسێنەی 
ئێتنیکی چ کاردانەوەیەکی نێگەتیڤ الی یونسی 

بەجێ ناهێڵێت. وادیارە یەکەم سەرنج کە ئەو دۆخە 
الی یونسی بەجێی هێشتووە، تەنها تێبینیکردنی ئەو 

ڕاستییە بووە کە هۆیەکی سەرەکیی کێشەکان لە نێو 
ئێراندا دەگەڕێتەوە بۆ یەکتر نەناسینی گەالنی ناو ئەو 

جوغرافیایە..
ڕەوتی ڕۆژگار، چاوکرانەوە و چوونەسەری ئاستی 
زانیاری، وشیاریی یونسی بەرامبەر بە ڕەهەندەکانی 

جیاوازیی ئێتنیکی و ئاسەوارە کارەساتبارە مێژووییەکانی 
ئەو دۆخە بۆ حاڵی مرۆڤە هاوخوێنەکانی یونسی لە 

چوارچێوەی ئێران و دەرەوەی ئێراندا، زەقترکردۆتەوە. 
یونسی دواجار لەم دۆخە دێتە دەنگ؛ وەدەنگ 

هاتنێک بە شێوەی "ڕووناکبیرێکی ویژدان بریندار" و 
نووسەر و وەرگێڕێکی بەدەربەست: بەخشینی بەرگی 

ماددی بەو خولیایانەی کە وشیاری بەرامبەر بە دۆخی 
ستەملێکراوی پێکی هێناون. تەباری کار و تێکۆشانی 

یونسی لەو پێوەندییەدا کە خۆی لە چوارچێوەی دەیان 
هەزار الپەڕە نووسین و وەرگێڕانی ڕۆمان و دەقی 

مێژووییدا، نیشان داوە، قوواڵیی "ویژدانی بریندار"ی 
برایمی یونسی دەنوێنن. ڕەنگە هیچ تەعبیرێک ئەوەندەی 

شوبهاندنی کوردستان بە "سەرزەمینی سوورپێستەکان 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست"، قوواڵیی تووڕەیی ناخی ئەو 
مرۆڤە ویژدان  بریندارە بەرامبەر بە چارەنووسی تاڵی 

هاونەتەوەکانی، دەرنەخات.]٦[
هەرچەند بەهۆی دۆخی سانسۆر لە ئێراندا، بە 

ڕواڵەت ڕووی ڕەخنەی یونسی  زۆرتر لە "تورک" و 
لە "عەرەب"ە، بەاڵم ڕاستی ئەوەیە کە گلەیی ناوبرا 
لە فارسەکان، بگرە زۆر زیاتریشە. یونسی کورد بە 

گەلێکی ئێرانی دەزانێ؛ گەلێک کە شیرەی بیری 
باشترین کەسایەتییە فەرهەنگسازەکانی بە قورگی 

کەلەپووری فارسیدا کراوە و چ پاداشتێکیشی جگە 
لە نابەرابەری و ستەم و چەواشەکاری پێ نەبڕاوە]7[. 
یونسی بەاڵم خەون بە پێکەوە ژیانی دادپەروەرانەی 
گەالنی ناوچەی ئێمەوە، لەسەر بنەمای ڕێزگرتن لە 
کەرامەتی دووالیەنە و چەند الیەنە، دەبینێ. پێکەوە 

ژیانێک کە لە گوێن ئەو، لە حاڵی حازردا  بە قووڵی 
نادادپەروەرانەیە. هەرلێرەشەوەیە کە یونسی جەخت 
لە سەر پێویستیی کارکردن بۆ "ناسینی یەکتری" و 

دەستەبەرکردنی زەمینە ماددیەکانی ئەو یەکتر ناسینە بە 
پێویست دەزانێ]8[. بەاڵم ناسین چۆن و بەچ شێوەیەک؟

لەپێناوی پێکەوە ژیانێکی دادپەروەرانەدا
لە گەڕان بە دوای چارەسەری دۆخی نادادپەروەرانەی 

نێوان گەالنی ئێراندا، یونسی باس لە پێویستیی 
هاوپێوه ندی و لێک تێگه یشتن دەکا، پێویستی ئاشنابوونی 
دروستتر لەگەڵ یەکتری و فێربوونی ڕێزگرتن لە یەکتر. 
بەالی یونسییەوه  گه یشتن به و مه رامه  جوهدی هاوبەشی 
هەموو الیەنەکانی پێ دەوێ. لەمەشدا پێشمەرجەکانی 

دیالۆگی نێوان گرووپە ئیتنیکییەکان، وەک دەشێ 
لێرەولەوێ لە وتەکانی یونسی هەڵیان بهێنجین، زۆر لەو 
شتە دوور نییە کە فه یله سوفی ئه ڵمانی یورگن هابرماس 

بە "دۆخی ئایدیال بۆ هاوپێوەندی )کۆمۆنیکاسیۆن(" 
ناوی دەبات.

یورگن هابرماس لە باسی دۆخی ئایدیال بۆ 
هاوپێوەندیدا، باس لە دوو پێشمەرج دەکا: لە الیەکەوە  

ماف و مەودای بەرابەر و یەکسانانەی الیەنەکان بۆ 
به شداری له  گفتوگۆیه کی کراوه دا و، لە الیەکی 

دیکەشەوە پێویستیی تەیارکردنی گفتوگۆ بە بەڵگە و 
ئارگیۆمێنتی ئەقاڵنی.]9[ یونسیش هەر لەو مەنزوومەیەدا 

بە دوای پێشمەرجەکانی هاوپێوەندیی نێوان گەالنی 
ناوچەی ئێمەدا دەگەڕێ. لە ڕاستیدا هەوڵی یونسی 
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رێک بە ئاقاری بەرهەمهێنانی بەستێنی کۆمەاڵیەتی، 
سیاسی و کولتووری بۆ ئەو پێشمەرجانەیە.]10[ کاتێک 

باس لە پێشمەرجی یەکەم واتە ماف و مەودای 
بەرابەر بۆ گفتوگۆی نێوان گروپە ئیتنیکییەکانە، 

یونسی ئامادەنەبوونی ئەو پێشمەرجە بە زادەی "دۆخی 
ستەمکاری" دەزانێ، دۆخێک کە لە گوێن ئەو 

"بەره نگاربوونەوەی بەرپرسانە"ی پێدەوێ. ئالێرەوە 
یونسی دەبێتە "خەباتکارێکی فەرهەنگی". واتە لە 

پێناوی پێکهێنانی شۆڕش و گۆڕانێکی ڕادیکاڵ لە 
دۆخی مەوجووددا، یونسی پێی وایە دەبێ خەبات بۆ 

پانتایی کولتووری پێوەندییە سیاسی و ڕووناکبیرییەکان 
بگوازرێتەوە. یونسی پێی وایە، بەشێک لە خراپ 

لێک تێگەیشتنی "ئێمە" و "ئەویدی" زادەی پێکهێنانی 
بەربەستی سیاسیی ساختەیە لە الیەن دەسەاڵتی 

حاکمەوە؛ ئەو پێی وایە دەسەاڵتدارێتی ستەمکار بۆ 
خۆی بە لێزانییەوە نانی خراپ حاڵی کردنی گەل یان 
گەالنی بەرامبەری کورد دەخوا. هەڵبەت یونسی پێی 
وایە بەشێکیش لە "بەدحاڵی بوون"ی ئەویدی زادەی 

"خراپ حاڵی کردن"ی لە الیەن ئێمەوەیە. یونسی پێی 
وایە ئێمە قسووریی زۆرمان لە خۆناساندنێکی بەهێزدا 
کردووە. نووکی ڕمی ڕەخنەی ئەو لەم پێوەندییەدا، 

بەتایبەتی ڕووی لە هێزە سیاسییەکانمانە. بەبڕوای ئەو، 
هێزە سیاسییەکانمان لە بایەخی "خەباتی فەرهەنگی" 

لە گۆڕەپانی پێکدادانی ناسێنەکاندا تێنەگەیشتوون و، 
تێگەیشتنێکی پڕکەمایەسییان بۆ چەمکی خەبات هەیە. 

یونسی چەندی لەویدی بەگلەییە هێندەش ڕەخنە لە 
خۆمان دەگرێت. وادیارە ڕەخنەی یونسی لە الیەنی 
خۆماڵی لە دوو الیەنەوەیە؛ لە الیەکەوە کەم کاری 

بۆ پێکهێنان یان هیچ نەبێ قۆزتنەوەی دۆخی دیالۆگ 
لەگەڵ ئەویدی )لێرەشدا، مەبەست تەنها دیالۆگی الیەنە 

سیاسییەکان نییە!( و لە الیەکی دیکەشەوە کەمکاری 
لە بردنەسەری پتانسیەلی  دیسکورسسازی لە دۆخێکدا 

کە ئێمە دەمانەوێ و دەبوایە توانایی بەهێزمان بۆ 
کۆمۆنیکاسیۆن  لەگەڵ الیەنی بەرامبەر لەسەر ئاستی 

جڤاکی و بەکۆمەڵ هەبێت. ]11[
یونسی زۆر بە ڕاشکاوی، دەست لە سەر کەمایەسی 
الیەنی خۆماڵی دادەنێت]12[. ئەو پێی وایە کە کورد 
پێویستیی بە بەرهەمهێنانەوەیەکی خۆڕەخنەکارانەی 
"ئێمە"ی نەتەوەیی هەیە، ئەمەش هیچ نەبێ بە دوو 

مەبەست: یەکەم، بەرگرتن لە دووپاتبوونەوەی هەڵە 
مێژووییەکان و دووهەم، زەمینەسازی بۆ خۆناساندێکی 

جیددیتر بە "ئەویدی".        

یونسی پێی وایە کە، بۆ ئەوەی الیەنی بەرامبەر نەتوانێ 
لەسەر بنەمای بەرژەوندیی سیاسیی جیاواز، تاکتیکی 

لەبیربردنەوە، کڵێشە ناڕەواکان یا خود زانیاریی 
چەواشە ئێمە پێناسە بکا، دەبێ ئێمە بۆ خۆمان پێناسەی 

ڕاستەقینەی خۆمان بەرهەم بهێنین، دڕ بە سیاسەتی 
کۆلۆنیالیستییانه ی دەسەاڵتدارانی حاکم بدەین و 

"ڕژێمی هەقیقەت"ێکی نوێ بهێنینە ئاراوە. یونسی 
پێ لەسەر ئەو ڕاستییە دادەگرێ کە وێناندنەوەکانی
representation  ئێمە لە الیەن ئەوید ییەوە هیچ 
کاتێک وێناندنەوەیەکی دڵپاکانە نەبووە و، بەردەوام 

ژێر پرسیارخستنی ڕەوایەتیی ناسێنەی ئێمەی کردووە 
بە ئامانج.]13[ کاتێک یونسی دۆخی ئێمە بە دۆخی 
سوورپێستەکان دەچوێنێ، نرخاندنێکی ڕادیکاڵ بۆ 

سیاسەتی ناسێنەکوژی ئەویدی  دەکا]14[.
خەباتێکی ناسێنەخوازانە؛ ڕوانگەیەکی پۆزەتیڤ                                                           

ئەگەر تێکۆشانی بێ پسانەوەی یونسی لە پێوەندی 
لەگەڵ پرسی کورددا، وەک خەباتێکی پۆزەتیڤی 

ناسێنەخوازانە ناودێر بکەین، هیچ لە هەقیقەت دوور 
نەکەوتووینەتەوە. خەباتی پۆزەتیڤ بەو مانایەی کە 
یونسی لەگەڵ دانپێدانان بە حزووری ئەویدییدا – 

تەنانەت وێڕای خزمەتکردن بە ئەویدی – دەیەوێ 
بەشێوەیەکی داهێنەرانە و سازێنەرانە، کار بۆ پارێزگاری 

لە ناسێنەی گەلی خۆی و بردنەسەری زەرفیەتەکانی 
پێکهێنانی هاوپێوەندی لە الی هاوناسێنەکانی خۆی 

بکات.
ڕەنگە پێناسەیەک کە برایم خان بۆ ستایلی ڕۆمانەکانی 
و ئەو بەرهەمە مێژووییانە دەیکا کە لە پێوەندی لەگەڵ 

کورددا وەریگێڕاون، بە جوانترین شێوە خەباتی 
پۆزەتیڤی ناسێنەخوازانەی برایم خانی یونسی بنوێنێت: 
لە پێوەندی لەگەڵ ڕۆمانەکانیدا، برایم خان خۆی بە 
نوێنەری ستایلێک لە ڕۆماننووسی لە ئێراندا لە قەڵەم 

دەدا کە خۆی "ڕۆمانی ئێتنیکی" پێ دەڵێ )لە بەرامبەر 
دوو ستایلی "ڕۆمانی گوند" و "ڕۆمانی شار" دا.( ئەو، 
دەڵێ لە کاتی هەستکردن بە جیاوازییە ئێتنیکییەکاندا 
یەکەمین بەرپرسیاریەتی کە هەستم پێ کرد "ناسین و 

ناساندنی گەالن بەیەکتری بوو.. ئەمەش چۆن؟ لە ڕێی 
گێڕانەوەی چیرۆکەوە". یونسی دەڵێ؛ " هەوڵمدا لە 
ڕێی ناساندنی خەڵکی کورد بە گەالنی دیکەی ناو 
واڵت-ەوە، خزمەتێک بە هەردوو الیان بکەم". ئەو 

دەڵێ "من ڕۆمانم بە ئامرازێکی گونجاو بۆ بەجێهێنانی 
ئەو ئەرکەی سەرشانم هەڵبژارد". یونسی دەڵێ  من "لە 
ڕۆمانەکانمدا هەوڵ دەدەم تایبەتمەندییەکانی تاکەکانی 
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گەلەکەم لە چوارچێوەی چیرۆکدا نیشان بدەم. بەدەر 
لە هەر جۆرە دەمارگرژییەکی ئایینی و ناوچەیی." 

)یونسی، ڕۆمانی "نزا بۆ ئارمین" بە نموونەیەکی 
نیشاندەری ڕوانگەکانی خۆی دەناسێنێ(.]1٥[

جگە لە نووسینی ڕۆمان، یونسی لە بوارێکی 
دیکەشدا کاری لە سەر پرسی "ناسین و ناساندنی 

ئێتنیکی"کردووە: بواری وەرگێڕانی دەقە مێژووییەکان 
لەسەر کورد. لە وەرگێڕانی دەقە مێژووییەکاندا برایم 

خان دەڵێ بە دوای مەبەستێکی تایبەتییەوەم: "پێکهێنانی 
ئارشیفێک بۆ گەلەکەم"]1٦[. یونسی لە ئارشیفسازیدا 
بە دوای دوو مەبەستەوەیە؛ یەکەم، ناساندنەوەی بە 

ئینسافانەی کورد بە دەوروبەر لە چاوی بەئینسافتری 
ڕۆژاواییەوە و، دووهەم؛ وشیارکردنەوەی گەلەکەی 

بەرامبەر بە ڕابردووی خۆی، "بۆ ئەوەی ئەزموونی لێ 
وەربگرێ و ناوشیارانە دووپاتی نەکاتەوە". "ئارشیف" 

لە پێناسەی یونسی دا تەعبیر لە "زەینی بەکۆمەڵ " 
)حافظە یان زاکیرەی دەستەجەمعی( دەکا. ئەو پێی 

وایە، گەالنی دەسەاڵت بەدەستی دەوروبەری کورد، 
هەوڵێکی سیستماتیکیان 

داوە بۆ شێواندن و کوێرکردنەوەی زەینی بەکۆمەڵی 
ئێمە. لێرەوە، "ئەوان" شێواندنی ڕابردووی "ئێمە"یان 

کردووە بە بەشێک لە سیاسەتی خۆیان بۆ پەراوێزخستن 
و سڕینەوەی ناسێنەی کورد.]17[

کاری یونسی و کاردانەوەی "ئەویدی"
وادیارە یونسی وێکچوونێکی تراژیدیک لە نێوان 

چارەنووسی ژیانی فەرهەنگیی خۆی و چارەنووسی 
گەلەکەیدا دەبینێ. یونسی هەم خۆی و هەم گەلەکەی 
بە قوربانیی یەک سیاسەتی سیستماتیک دەبینێ: سیاسەتی 

فەرامۆشکردن و شێواندن. هەقیقەتێکی تاڵ لەم 
ڕوانگەیەدا دەبیندرێ. ئەو دەڵێ لە بەرامبەر ڕۆمانەکانی 

من هەڵوێستێ بێدەنگی و لەبیرخۆبردنەوە گیراوەتە 
بەر. خۆی دەڵێ "گرفتی من ئەوەیە کە بە داخەوە 

کارەکانی من وەک کاری بێگانەیەکی دوور لە بنەماڵە 
دەبینن". بنەماڵەیەک کە هەمان "هویت مجاز ملی" 

یە لە ئێراندا. واتە سەرەڕای بەفارسی نووسینەکەش، 
ناوەرۆکی بەرهەمە نووسراوەکانی یونسی، دەکەونە 
دەرەوەی بازنەی ناسێنەی ڕێپدراو لە چوارچێوەی 

دەسەاڵتدارێتیدا. هەڵبەت ناسێنەی ڕێپێدراو یان ناسێنەی 
فەرمیش لە ئێراندا هیچ نییە پێکهاتەیەک نەبێ لەو 

بەها و نۆڕمە کۆمەاڵیەتی و سیاسییە دەرهاوێژەرانەی 
exclusive لە بەستێنی مێژووی گروپی ئێتنیکیی 

فارسیدا خەمڵێندراون.]18[

بەاڵم "ئەویدی"ی ناحەزی یونسی تەنها حاکمیەت نییە. 
ئاڕاستەی ناسێنەخوازانەی کار و ئەندێشەی یونسی )ئەو 
بەشەی پێوه ندی بە پرسی ئێتنیکییەوە هەیە(  لە 

ناو دەوروبەرە ڕووناکبیرییە ناوەندگەراکانیشدا 
لەگەڵ سیاسەتی بێدەنگلێکردن، 

چووککردنەوە )تقلیل  دادن( و حاشا 
لێکردن بەرەوڕوو ببوە. لێگەڕێن با ئاماژە بە 

دوو نموونە بدەین:
نموونەی یەکەم پێوەندیی هەیە بە شێوەی 

هەڵوێست وەرگرتن لەسەر ڕۆمانەکانی یونسی. 
یونسی بە جەختەوە باس لە گۆشەنیگای 

ئێتنیک-سەنتەری خۆی بۆ نووسین  دەکا. واتە 
ئەوەی کە دەیەوێ ڕۆمان بکاتە ئامرازێک بۆ 
پێکناساندنی گروپە ئیتنیکییەکان بە یەکتری. 
ئەوە لە کاتێکدا کە ئەوەندەی نووسەری ئەم 
دێڕانە تێبینیی کردبێت، ڕوانگەی ناوەندگەرا 

لە باشترین حاڵەتدا "ڕۆمانی ئێتنیکی"ی یونسی 
بە ڕۆمانی خۆجێی و گوندی ناودێر کردووە 
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و هۆی بێدەنگلێکردن و بایەخنەدان بە ڕۆمانەکانی 
یونسی بۆ خۆجێیبوون و گوندیبوونی ناوەرۆکەکانیان 

دەگێڕێتەوە]19[. هەڵبەت ئێمە نابێ لە خوێندنەوەی 
چەمکەکاندا ئەو بەستێن، یان کۆنتێکستە فەرامۆش 

بکەین کە تێیاندا بەکاردەهێندرێن. ڕاستییەکەی ئەوەیە 
کە لە ڕوانگەی پرسی ناسێنەخوازیی ئێتنیکییەوە، کاتێک 
دەوترێ "خۆجێی" و "گوندی"، ئەو دوو چەمکە پێش 

هەموو شتێک دوو مێتافۆڕن، کە دەکەونە خزمەت 
بەرهەمهێنانەوەی هێژمۆنیی ئێتنیکگروپی زاڵی ناو ئێران: 

چەمکی "خۆجێی" لە گوتاری ناوەندگەرای ئێرانیدا، 
بەهەموو ئەو دیاردە کولتووری و کۆمەاڵیەتییانە 

دەوترێ کە دەکەونە دەرەوەی جەغزی فەرهەنگ 
و کەلەپووری فارسییەوە. فارس ناوەندە و ئەوانی 

دی پەراوێز. ئەوەی فارسی بێت گشتی  و "میللی"یە 
و ئەوانی دی خۆجێیی و لۆکاڵ. دابه شکاریی 

"سه نته ر-په راوێز" هێندێک جار ڕه هه ندێکی ته واو 
چه واشه کارانەش  به  خۆیه وه  ده گرێ، به  تایبه تی ئه و 

کاته ی که  "پەراوێز" و "گوندی" لە پاڵ یەکتریدا 
دادەندرێن. لێرەوە، سەنتەر و ئەو شتانەی دەاللەت لە 

سەنتەر دەکەن دەبنە هێمای مۆدێڕنە و ئەوانەی دەکەونە 
پەراوێزەکانەوە دەبنە میراتگری نەریت و هێمای پێش 
مۆدێڕن، یان تەنانەت دژەمۆدێڕن )بۆ وێنە ئەو کاتەی 
کە ناسێنەخوازیی "قوم گرا" لە بەرامبەر ناسێنەخوازیی 
تاک-سەنتەری هاوواڵتیخوازانە دادەندرێت(. ئەمەش 

خۆی لە خۆیدا بەستێن سازییەکی مەترسیداری دیکەیە 
بۆ خۆگێلکردن لە دۆخی نابەرابەرانە و نادادپەروەرانەی 

هەنووکە؛ بەرهەمهێنانەوەی دۆخی ستەمکارانەی 
فارسخوازانە و شەرعیەت دانەوە بە ئیخالقیاتی 

کۆڵۆنیالیستیانەی زاڵ لە گەمەی ناسێنە ئێتنیکییەکاندا.]20[
نموونەیەکی ڕووهەڵماڵدراوانەی دیکە، هەڵوێستی بەناو 

دۆستی برایمی یونسی، سیمای ناسراوی ڕۆماننووسی 
فارسیی واتە مەحموودی دەوڵەت ئابادی بوو کە 
لە شەوی کۆچی دوایی یونسی، لە بەرنامەکانی 

بەشی فارسیی تەلەفزیۆنی  بی بی سی دا، لە وەاڵمی 
پرسیارێک سەبارەت بە ڕەنگدانەوه ی کوردبوون لەسەر 

ئاسەوارەکانی برایمی یونسی، هەر بەجارێک حاشای 
کرد لەوەی کوردبوون "هیچ" ڕەنگدانەوەیەکی لە 

کارەکانی یونسی دا بووبێت. هەڵوێستێک کە تەنیا دوو 
ڕاڤە هەڵ دەگرێت: یان ئاغای دەوڵەت ئابادی، 11 
ڕۆمان و 12 بەرهەمی وەرگێڕدراوی برایم خان لە 

پێوەندی لەگەڵ "ناساندنی کورد" لە ئێراندا بە شتێکی 
الدەر لە نۆرمی جێی پەسند، بێ بایەخ و ناشیاو بۆ 

ئاماژەپێدان بزانێ، یان ئەوەتا سیاسەتی فەرامۆشکردن 
و شێواندن بەشێوەیەکی سیستماتیک چ لە ئاستی 

حکومیدا و چ لە ئاستی ڕوناکبیریدا هێشتا کار لە سەر 
بەرهەمهێنانەوەی تۆتالیاریسمی زمانی، فەرهەنگی و 

ئێتنیکی، ده کا.]21[
ئا لێرەوە بەبڕوای من لە جێی خۆیدایه  که  

پێداچوونەوەیەکی دووبارە بۆ شێوەی مامەڵەی برایمی 
یونسی بۆ زمان و کارکردی زمان بکەین. ئایا دەکرێ 

نرخی بەکارهێنانی زمان لە دەرەوەی کارکردی 
زمان وەک فاکتەرێکی گرینگی ناسێنەدا بنرخێنین؟ 

ئایا دەکرێ بەرهەمهێنانی یەک کتێبخانە تێکستی کەم 
وێنە بە زمانی فارسی، لە دەرەوەی "هەڵسەنگاندنی 

سیاسی" ڕابگرین؟ ئایا دەکرێ لە پانتایی گەمەیەکی 
ناسێنەخوازانەدا کە تێیدا هێژمۆنی زمانی فارسی لەسەر 

بنەمای پەراوێزخستنی زمانی گەالنی دیکەی ناو 
جوغرافیای ئێراندا، بەرهەم دەهێندرێتەوە، "داهێنان و 
بەرهەمهێنان" بە زمانی فارسی، لە دەرەوه ی گەمەی 

ناسێنەخوازانە و شەڕ لەسەر مەشرووعیەتی ناسێنەکان 
ببینین؟ ئایا دەتوانین هێشتا ئەفسانەی "بە سروشتی لە 

قەڵەمدانی ڕەسمی بوون و گشتگیربوون و بان ئێتنیکی 
بوونی زمانی فارسی" بە واقیعێکی بەڵگەنەویست بزانین 
و بەرهەمی بهێنینەوە؟ ئایا چیتر دەکرێ لە ئێرانیبوونەوە 

بگەین بەو ئاکامەی کە زمانی فارسی دەبێ بۆ 
هەتاهەتایە وەک زمانی فەرمی  "خەڵکی ئێران" مامەڵەی 

لەگەڵدا بکرێت؟

که له پووری فارسی وه ک ته ختی پڕۆکۆست-ی]22[ 
ناسێنه ی نه ته وه کان

 پڕۆژه ی نه زۆکی دروستکردنی ده وڵه ت-نه ته وه ی 
ئێرانی که  بنه مای له سه ر "فارساندن"ی ئێران داناوه ، 

به جه وهه ر نادادپه روه رانه ،  نادێمۆکراتیک و دژه  
ئیخالقی یه. له  پێوه ندی له گه ڵ ئه و پڕۆژه یه دا، 

ئێتنیککوژی  ETHNOCID و زمانکوژییه کی 
linguicide ڕووهه ڵماڵدراوانه ی جارجار هاوته ریب 
و جارجار یه ک له  دوای یه ک، به شێکی جیانه کراوه ی 

سیاسه تی به  کرده وه ی هه موو ئه و حکومه تانه  بووه  که  
له  ئێرانی سه د ساڵی ڕابردوودا له سه ر کاربوون. هه ر 
له  جێدا به  "کاردانه وه یی" له  قه ڵه مدانی ناسیۆنالیسمی 

گه النی نافارسی ناو ئێران، داننانه  به  ئاکتیڤبوونی 
سیاسه تێکی ناسێنه کوژی ناوه ندگه را له  ئێراندا. 

ئه وه ی که  گروپه  ئێتنیکییه کانی ناو ئێران هه ر ماون 
و ڕۆژبه ڕۆژ زیاتر پێوه ندییه کانیان ڕه هه ندی سیاسی 
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به  خۆیه وه  ده گرێت، نه ک نیشانه ی له ئاڕادانه بوونی 
هه وڵێکی سه دساڵه ی لێبڕاوانە بۆ فارساندنی ئێران، 

به ڵکو ئاکامی ڕه نج به  خه ساربوونی ئه ندازیارانی ئه و 
سیاسه ته یه . له و نێوه دا و له  پێوه ندی له گه ڵ باسه که ی 

ئێمه دا یه ک ڕاستی هه یه  که  ده بێ له به رچاومان بێت: له  
ماوه ی نزیک به  سه دساڵی ڕابردوودا، زمانی فارسی نه ک 

هه ر ئامرازێکی سه ره کی، بگره  سه ره کیترین ئامرازی 
بردنه  پێشی پڕۆسه ی ناسێنه کوژی فارساندنی ئێران له  

چوارچێوه ی پڕۆژه ی دروستکردنی ده وڵه ت-نه ته وه یی 
ئێرانیدا بووه . هه ر ئه مه ش وا ده کا، که  زمانی فارسی 
له  ئامرازێکی نیوتراڵ )خنثی و بێالیەن( بۆ ئاخاوتنه وه  

هه ڵبکشێ بۆ ئاستی ئامرازێکی کوشنده ی ناسێنه ی 
گه النی نافارسی ناو ئێران.

زمان خاوەنی دوو ڕەهەند و دوو کارکردی جیاوازە 
کە لە پێوەندی لەگەڵ پرسی ناسێنەدا نابێ لەبیر 
بکرێن؛ یەکەم، ڕەهەندی ئامرازی بۆ پێوەندی و 

ئاخاوتن. دووهەم ڕەهەندی سەمبوولیک. لە ئاستی 
ڕەهەندی ئامرازیدا زمان ئامرازێکی نیوتراڵ و 

بێ الیەنی پێوەندیکردنە. لە ئاستی سەمبولیک دا بەاڵم، 
زمان بەشێکە لە شتێکی گەورەتر، فاکتەرێکە بۆ 
ئیفادەی کولتووری و سیاسی. زمانی فارسی لەم 

پێوەندییەدا نموونەیەکی زۆر زەق، بگرە تایبەتیشە. 
زمانی فارسی تەنها ئامرازێکی دەربڕین نییە، زمانی 

فارسی لە ڕاستیدا گرینگترین پاژ لە پێکهاتەی 
ناسیۆنالیسمێکی مەزنیخوازی ئێرانییه  کە خۆی لەسەر 

بنەمای تایبەتمەندییەکانی گروپی ئێتنیکیی فارس بنیات 
ناوه . بۆ ئه وه ی له ڕوانگەی دادپەروەریی ئێتنیکییەوە 

لە  قوواڵیی کاره ساته که  تێ بگه ین، هه ر ئه وه نده  به سه  
که  حیسابێکی سه رپێی ئه و هه موو سه روه ت و سامانه  
“هاوبه شه  میللی” یه   لە ئێراندا بکرێت که  له  ماوه ی 

سه د ساڵی رابردوودا به شێوه ی سیستماتیک له  ڕێگای 
داموده زگاکانی په روه رده ، فه رهه نگستانه کان، مێدیا و 
تاد.ه وه  بۆ خزمه تکردن و گه شه دان به  زه رفیه ته کانی 
زمانی فارسی ته رخان کراوه . ڕێک هاوته ریب له گه ڵ 
ئه وه شدا له  ماوه یه کی ئاوا دوور و درێژی زەمەنیدا 
زمانه کانی دیکه ی وه ک زمانی کوردی نه ک هه ر له  

هه موو مافێکی به رابه ر بۆ پێڕاگه یشتنان  مه حرووم بوون، 
به ڵکو ئاماجی گه لێک پالنی زمانکوژانه ی جیاجیاش 

بوون]23[. ئا لێره وه یه  که  ناتوانین خۆ له  قه زاوه تی 
ئیخالقی سه باره ت به  هه ڵسوکه وته  زمانییه کان ببوێرین.

ئەوەندەی پێوەندیی بە دکتۆر برایمی یونسییه وه  هەبێت، 
ڕاستییەکەی ئەوەیە کە یەک مێژوو خزمەت بە زمانێک 

کە زمانی فارسیی پێ دەڵێن؛ دواجار پاڕادۆکسێک لە 
نێوان کار و ئامانجی دادپه روه رانه ی خودی یونسی له  
پێوه ندی له گه ڵ گروپه  ئێتنیکییه کانی ناو ئێراندا، پێک 

دەهێنێ. یونسییەک کە هەموو هەوڵی بۆ ئەوە بوو لە ڕێی 
ناساندنی گەالن بە یەکترییەوە زەمینەی هاوپێوەندی و 
پێکەوە ژیانی بەرابەرانە و دادپەروەرانەی ئەو گەالنە 

پێک بهێنێ، لە ڕێی به شداری له  فراوانکردنه وه ی 
زه رفیه ته کانی زمانی حاکمەوە، بەشێوەیەکی نەخوازراو 

بەاڵمی چاریناچار، بەشداری لە درێژەدان بە دۆخی 
نادادپەروەرانە و ناسروشتیی ئەو زمانە لە بەرامبەر 

زمانەکانی دیکەی ناو ئێراندا کردووە.
ئەگەر لە ڕوانگەی وەدیهێنانی پێشمەرجەکانی دۆخی 
ئایدیال بۆ هاوپێوەندیی و کۆمۆنیکاسیۆنەوە بڕوانین، 
ڕاستییەکەی ئەوەیە کە شێوەی هەڵوێست و تێڕوانینی 

"ئەویدی- حاكم" بۆ زمانی فارسی یەکێک لە 
کۆسپەکانی سەر ڕێی گەیشتن بە النیکەمەکانی دۆخی 
ئایدیالی هاوپێوەندی نێوان گەالنی ناو ئێرانە: ڕەفتاری 
مەزنیخوازانە بەرامبەر بە زمانی فارسی، هەم زمانەکانی 
دیکه  لە پێگە و مافی رەوا و بەرابەر مەحرووم دەکا، 

هەم پەرە بە هەڵوێستی نائەقاڵنیی ئەویدی-ی پاوانخواز 
لە بەسووک سەیرکردنی هەقیقەتی الیەنەکانی بەرامبەردا، 

دەدا. لە دۆخێکدا کە ڕەهەندی سەمبولیکی زمانی 
فارسی، فاکتەرێکی ستراتیژیکیی ناسێنەی پاوانخوازی 

ناسیۆنالیسمی ئێرانییە، بەشداریکردن لە گەشەدان و 
فراوانکردنەوەی  زەرفیەتەکانی ئەو زمانەدا، دواجار 

هاوکێشەی پێوەندییە ناسێنەییەکانی نێوان گروپە 
ئێنتیکییەکانی ناو ئێران بە ئاقارێکدا دەباتەوە، کە 
ناسێنەی زاڵی دەسەاڵتدار، پاساوی بەردەوام بوون 
لەسەر دۆخی ستەمکارانەی خۆی لێ هەڵبهێنجێ.

هه ڵبه ت له  دوا داوه ریدا به رامبه ر به  ڕه فتاری زمانیی 
که سایه تییه کی وه ک برایمی یونسی، ناڕه وایه  ئه گه ر 

له  ئینساف ال بده ین و قه زاوه ت به رامبه ر به  ڕه فتاری 
زمانی-ی یونسی له و کۆنتێکسته  تایبه ته  مێژوویی، 
سیاسی و کۆمه اڵیه تییه  جیابکه ینه وه  که  که سایه تی 
وه رگێڕ  "ئیبراهیم یونسی" تێدا خه مڵیوه . مرۆڤەکان 

بەرهەمی هەل ومەرجە جیاوازەکانن، نابێ ئه و 
هه لومه رجه  کۆمه اڵیه تی و سیاسییه  و، ئه و ژینگه  

په روه رده ییه  له  به رچاونه گرین که  برایمی یونسی له  
مێردمنداڵییه وه  و له  ده ره وه ی ئیراده ی خۆی، تێی 

که وتووه  و تێیدا گۆش بووه ]24[. ته نانه ت ئه گه ر له  
ڕوانگه یه کی نه ته وه په ر ستانه ی ده مارگرژانه شه وه  بۆی 

بچین، هێشتا ناتوانین له  ئاست ڕه نجی تاقه ت پڕوکێنی 
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ده یان ساڵه ی برایم خان بۆ نووسین له  سه ر کورد و 
وه رگێڕان سه باره ت به  کورد،  بێ ده ربه ستانه  تێپه ڕ ببین. 

ڕه نگه  له وه ش گرینگتر؛ له به رچاوگرتنی نیازی پیرۆز 
و ئامانجی بەرزی برایم خانی یونسی بۆ بردنەسەری 

ئاستی وشیاریی سیاسی-مێژوویی هاونه ته وه کانی بێت. 
هاوته ریب له گه ڵ ئه و ئامانجه شدا کاری بێ پسانه وه  
بۆ کاریگه ریدانانی فکری و ڕۆشنبیری له سه ر الیه نی 

به رامبه ری کورد ، به  مه به ستی چاوخشاندنه وه ی 
ئه ویدی به خۆی و هه ڵوێستی نادادپه روه رانه ی له  
ئاست گه النی دیکه ی ناو ئێراندا، ئاستی بەرزی 

هەست بە بەرپرسیاریەتیکردنی ئیخالقیی دکتۆر برایمی 
یونسی به رامبه ر به  پرسی دادپه روه ریی ئێنتیکی و 

به ره نگاربوونه وه ی دۆخی بێدادگه ری به رامبه ر به  کورد، 
ده نوێنێت.

ئێمە دەبێ و دەتوانین لە برایم خانەوە فێر ببین، بەاڵم 
مرۆڤی هاوچەرخی کورد چ پاساوێکی ئیخالقی 

و کۆمەاڵیەتی بۆ خۆتووشکردنەوە بەو پاڕادۆکسە 
ئاماژەپێکراوە نییە کە جەبری ڕۆژگارێکی بەسەرچوو 

تووشی برایم خانی یونسی کردبوو.
له  به شی دووهه می ئەم نووسینەدا، له  ژێر سه ردێڕی 

"له  دیسکورسی ئامۆزاگیانه وه  تا پاڕادایمی برایم خان" 
ئاوڕێکی وردتر له  هێندێک لە ڕوانگه  سیاسییه کانی 

دکتۆر برایمی یونسی ده ده مه وه .
 

کۆتایی به شی یه که م
______________________

]1[  گی دێ مۆپاسان )18٥0-1893( نووسەری بە 
ناوبانگی فەڕانسەیی بوو، کە بە یەکێک لە باشترین  

کورتە چیرۆکنووسانی سەدەی نۆزدەهەم دێتە ئەژمار. 
برایم ئەحمەد بۆ یەکەمین جار نموونەی وەرگێڕدراوی 
چیرۆکەکانی گی  دێ  مۆپاسانی لە گۆڤاری گەالوێژ، 
لە ساڵەکانی کۆتایی چلەکان و سەرەتای پەنجاکانی 
سەدەی ڕابردوودا باڵوکردۆتەوە. بەداخەوە لە کاتی 

نووسینی ئەم دێڕانەدا نموونەی ئەو گۆڤارانەم لە 
بەردەستدا نەبووە.

]2[  بڕوانە راپۆرتی پێوەندیدار بە "شب ئیبراهیم یونسی" 
HTTP://BUKHARAMAG.لە بنکەی گۆڤاری بخارا

 HTML.138٦.0٥.177٦/COM
]3[ لە نووسینەوەی ئەو وتانەدا پشتم بە زەینی خۆم 

بەستووە. مخابن ئێستا لە بیرم نەماوە کە ئەو وتووێژەم 
لە کام گۆڤار یان سایتدا خوێندۆتەوە.

]4[  حاجی صادقی امیر، یکی از ما )خاطرات و 

دیدگاه های استاد ابراهیم یونسی(، 1383، ل. 3٥
]٥[ بحاجی صادقی امیر، یکی از ما )خاطرات و 

دیدگاه های استاد ئیبراهیم یونسی(، 1383، ل. 113
]٦[]٦[  کینان، درک: کردها و کردستان، وەرگێڕانی 

ئیبراهیم یونسی.بڕوانە، پێشەکیی وەرگێڕ.
]7[  کندال و ئەوانی تر، کردها، 1379، وەرگێڕانی 
ئیبراهیم یونسی. بڕوانە پێشەکی کتێب بە قەڵەمی 

وەرگێڕ.
]8[  حاجی صادقی امیر، یکی از ما )خاطرات و 

دیدگاه های استاد ئیبراهیم یونسی(، 1383، ل 114
 ]9[  له  ڕوانگه ی هابرماسه وه ، تایبه تمه ندیی دۆخی 

هاوپێوه ندیی ئایدیال ئه وه یه  که  الیه نه کانی هه ڤپه یڤینی 
ئه قاڵنی تاکه  که سانێکن که  له  بواری مۆراڵییه وه  به  
سه ربه خۆ )ئاوتۆنۆم( دێنه  ئه ژمار. هه ڵبه ت ڕوونه  که  
دواجار مه به ست له  هاوپێوه ندییه کی ئه وتۆی نێوان 
تاکه که سه کان مسۆگه رکردنی مه شروعیه تی بڕیاره  

ده سته جه معییه کانه . هه ر ئالێره شه وه یه  که  مسۆگه ربوونی 
دۆخی ئایدیالی هاوپێوه ندی له  ڕوانگه ی هابرماسه وه  
دێمۆکراتیکبوونی پڕۆسه ی بڕیاری سیاسی ده سته به ر 
 Maija  Setälä. Demokratian  ده کات بڕوانه

، 2003 .arvo

 ]10[  دۆخی غیابی  پێشمه رجه کانی هاوپێوه ندییه کی 
ئایدیال، به و شێوه یه ی یونسی له  نووسراوه کانیدا 

باسی لێوه  کردووه ، زۆر وه ک ئه و دۆخەش  ده چێ 
که  فه یله سوفی ئه مریکایی فه لسه فه ی سیاسی، جان 
راوڵز به  "دۆخی کشانی په رده ی نه زانی" ناوزه دی 

ده کات. هه ڵبه ت لێکدانه وه ی ئه ندێشه کانی د.یونسی 
له  ڕوانگه ی “تیۆری دادپه روه ریی سیاسیی” جان 

راوڵزه وه ، په ل و پۆی دیکه  به م باسه  زیاد ده کا، بۆیه  
لێره دا به ناچاری خۆی لێ  ده بوێرم. له و پێوه ندییه دا 

بڕوانه  دوو کتێی پڕبایه خی ڕواڵز؛ "تیۆری دادپه روه ری" 
 .)1988( Rawls. John  ."و "مافی خه ڵکان

 The Law of و oikeudenmukaisuusteoria
1999 .Peoples

]11[ شری لیزر، گشتی در کردستان ترکیە، ترجمە 
ئیبراهیم یونسی. 1382. بۆ خوێندنەوەی نموونەیەک لە 
ڕوانگەکانی یونسی لە پێوەندی لەگەڵ ئەم باسە بڕوانە 

پێشەکی وەرگێڕ.

]12[  لە ڕاستیدا هەر ئەم جۆرە ڕەخنە ڕاشکاوانە بەزمانی 
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فارسی، ئەو پرسیارەی الی هێندێک دروست کردووە 
کە ئایا دروستە کە بە زمانی فارسی  و لەبەرچاوی 

"غەریبە"دا کورد ڕەخنە لە کورد بگریت؟!  ئایا بۆ وێنە 
ڕەخنەگرتن لە ئەزموونی سیاسی کوردەکانی باشوور 
و باکووری کوردستان، بەزمانی فارسی، دەتوانێ چ 

ئەنجامێکی سوودبەخشی بۆ ئەوان هەبێت؟ ئەم ڕوانگەیە 
پشت بەو لۆژیکە دەبەستێت کە "خۆدارکاریکردن" لە 

بەرچاوی ئەویدی ئێتنیکی دا، تەنها ئاو بە ئاشی ئەوانەدا 
دەکا کە بۆ خۆیان سەبەبکارێکی سەرەکیی گرفتاربوونی 

ئێمە لەم دۆخە دژوارەی ئێستادان.
]13[  برزوی مجتبی، اوضاع سیاسی کردستان )از ساڵ 

12٥8 تا 132٥ ه.ش(، 1378، با مقدمەای از: دکتر 
ابراهیم یونسی. بڕ. پێشەکی ئەو کتێبە بە قەڵەمی د. 

یونسی. 

]14[ هەرچەند یونسی لەم کۆنتێکستەدا ئەوەی دەرنەبڕیوە؛ 
بەاڵم هەقیقەتی تاڵ ئەوەیە کە وێکچوونێکی زۆر 
تراژیدیک لە نێوان پرۆسه ی پاکتاوی کولتووری 

deculturation  سوورپێسته کان و پڕۆسه ی ناسێنەکوژی 
)هویت زدائی( پەیڕەوکراو لە سەر گروپە ئیتنیکییەکانی 

ناو ئێران، لە ڕەوتی فارساندنی ئەو واڵتە لە ماوەی نزیک 
بە سەد ساڵی ڕابردوودا، بەدی دەکرێت. کورد لەم 

پڕۆسەیەدا پشکی شێری پێ بڕاوە. هەڵبەت ساویلکەییە 
ئەگەر واقیعی ناسێنەخوازانەی بەهێزی کورد و زۆر لە 

گروپە ئینتیکییەکانی دیکەی ناو ئێرانی ئێستا، بە پاساوی 
حاشاکردن لە بوونی پڕۆسەی ناسێنەکوژیی سیستماتیک 
لە ئێراندا بهێندرێتەوە. بڕوانه  ڕۆاڵن برتون، قوم شناسی، 

ل. 198  
]1٥[  حاجی صادقی امیر: یکی از ما )خاطرات و 

دیدگاه های استاد ابراهیم یونسی(، 1383، ل 114. هەڵبەت 
ئەگەر بڕێک ورد تر لێی بڕوانین، لەو دیوی ستایلی 

ڕۆماننووسیی یونسییەوە هەوڵێکی بەبڕشتی نووسەر بۆ 
ژیاندنەوەی چیرۆکەکانی ڕابردوو دەبینین. ئەمەش دەشێ، 
سەرەڕای ئەو ئەرکە کۆمەاڵیەتییەی یونسی دەیخاتە سەر 

شانی ڕۆمانەکانی خۆی )بەیەکدی ناساندنی گەالن(، 
هێمای خولیایەکی دیکەش بێت الی نووسەر. خولیایەک 

کە دەکرێ ناوی بنێین، "ناسێنەپارێزیی ئیتنیکی لە ڕێگای 
ژیاندنەوەی حەکایەتەکانەوە". ئانتۆنی گیدێنز دەڵێ، 

“بەرهەمهێنانەوەی ناسێنە بەستراوەتەوە بەتوانایی مرۆڤه وه  بۆ 
وێناکردنەوەی ئه و حه کایه تانه ی پێوه ندییان به وه وه  هه یه ” . 

له م ڕوانگه یه وه ، ڕۆمانی یونسی، وێنای ناسێنه پارێزێکی 
کارامه  له  نووسه ره که یان به ده سته وه  ده ده ن. 

]1٦[ یونسی دەڵێ؛ "من نانی ئەو گەلەم خواردووە و لە 
داوێنی ئەو خەڵکەدا گەورەبووم. دەبێ خزمەتێکیان پێ 

بکەم و ئەرشیفێکیان بۆ چێ بکەم تا هیچ نەبێ بزانن 
کێن، لە کوێیوە هاتوون و پێوندییان بەچ خەڵکانێکەوە 

هەیە." بڕوانە، حاجی صادقی، امیر: یکی از ما 
)خاطرات و دیدگاه های استاد ئیبراهیم یونسی(، 1383، 

ل 132.
]17[  بۆ وێنە بڕوانە، حاجی صادقی امیر، یکی از 

ما )خاطرات و دیدگاه های استاد ئیبراهیم یونسی(، 
هەروەها؛ برزوی مجتبی، اوضاع سیاسی کردستان )از 

ساڵ 12٥8 تا 132٥ ه.ش( پێشەکی کتێب.

]18[ حاجی صادقی امیر، یکی از ما )خاطرات و 
دیدگاه های استاد ئیبراهیم یونسی(، 1383، 11٦-11٥.  

یونسی دەڵێ حکومەت بە هەموو شێوەیەک گرفت 
بۆ باڵوبوونەوەی کارەکانم دروست دەکا. تەنانەت 

وا دیارە باڵوبوونەوەی تەرجەمەی "نزا بۆ ئارمین" لە 
دەرەوەی ئێرانیش، لەگەڵ کۆسپی حکومەتی ئێران 

بەرەوڕوو بووە. کتێبێک کە دەیەوێ وێنایەکی جیاواز 
و جوان لە هاوپێوەندیی مێژوویی نێوان کوردەکان و 

ئەرمەنەکان بەدەستەوەبدا.
http:// . 19[  بۆ وێنە بڕوانە عه باسی، کاوه[

khabarfarsi.com/ext/20399٦٦ ناوبراو به  بێ 
ئه وه ی مه به ستی که مکردنه وه  له  پێگه ی یونسی بێت، 
شێوازی نووسینی یونسی سه ر به  "ژانێری ئه ده بیاتی 

گوند" له  قه ڵه م ده دا که  "له باری مێژووییه وه  سه رده می 
به  سه ر چووه ". ئەوە لە کاتێکدا کە ئەگەر ڕۆمانی 

یونسی بۆ وێنە بە "ڕۆمانی ئێتنیکی" یان سەر بە ژانێری 
ئەدەبیاتی مێژوویی لە قەڵەم بدەین، هیچ نەبێ لەو 

بەستێنە فرە ئێتنیکییەدا کە ئێرانی پێدەوترێ، دەکرێ 
خوێندنەوەی تەواو جیاواز بۆ ناوەرۆک و نرخی 

ڕاستەقینەی کارەکانی یونسی بکرێت. گرفتی سەرەکی 
لە شێوەی تێڕوانین دایە. 

]20[  نموونه یه کی پێکه نیناوی له م جۆرە لەبەریەکدانانەی 
ناوەند/پەراوێز یان مۆدێڕن/پێشمۆدێڕن دا، ئەو 

ڕەخنانەیە کە گۆرانیبێژێکی فارس سەبارەت بەو 
فیلمانەی بەهمەنی  قوبادی دەریبڕیبوون کە بە زۆری 

دەربڕی واقیعی پاڕادۆکسیکاڵی ژیانی کوردەکان 
لە ناوچە سنوورییەکان دایە. گلەیی ئەو بەڕێزە بۆ 

وێنە ئەوەبوو کە ئەو فیلمانە "پاڕادۆکسی ژیانی 
مۆدێڕنی ئێرانی دەرنابڕن"! هەڵبەت، زەرافەتێک 
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لە "واقیعی سنوورنشینەکان"دا هەیە کە بەداخەوە 
"چاوی فارسی" ناتوانێ بەجوانی بیبینێت. ڕاستییەکەی 

ئەوەیە کە گەورەترین پارادۆکسی سەردەمی نوێی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ڕێک لە ژیانی سنوورنشینەکانی 
کوردستاندا خۆی دەنوێنێتەوە. گەورەترین "شاکار"ی 

سەردەمی مۆدێڕن، هەر ئەو سنوورانەی "دەوڵەت-
نەتەوە" دەسکردەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوه ڕاستە کە 

سەرزەمینی یەک نەتەوەی بەپێچەوانەی ویستی خەڵک 
و خاوەنانی مێژوویی ئەو سەرزەمینە، لەت و کوت 

کردووە. کارەساتی ژیانی سنوورنشینەکان لە ڕاستیدا 
هیچ نییە، دەرکەوتی عەینیی ئەو پاڕادۆکسە نەبێت 
کە دەوڵەت-نەتەوەی "مۆدێڕن"ی ئێرانی و ئێراقی 
و تورکیی،  لەسەر بنیات نراوە. سەیر ئەوەیە کە 

ئەو دیاردە تراژیدیکە کەمترین ڕەنگدانەوەی لە ناو 
مێدیا و بیروڕای گشتی و بەرهەمی هونەرمەندان 

و نووسەرانی ناوەندگەرای ئێراندا نەبووە و نییە. وا 
دیارە پاڕادۆکسەکانیش کاتێک بە مۆدێڕن لە قەڵەم 

دەدرێن کە بەستێنی شکڵگرتنیان "واقیعی کۆمەاڵیەتی" 
مرۆڤی نیمچە مۆدێڕنی فارس/فارسگەرا بێت. هەڵبەت 

نووسەری ئەو ڕەخنانەی ئاماژەی پێکرا، گلەیی خۆی لە 
"کوردی"بوونی زمانی فیلمەکانی قوبادیش ناشارێتەوە! 

هەموو ئەمانەش ئەو ڕاستییە دەنوێننەوە کە هەر 
واقیعێکی نافارس لە ناو ئێراندا، بە مێنتالیتەی فارسگەرا/

ناوەندگەرای ئێرانی نامۆیە و دەکەوێتە دەرەوەی 
مێژووی هەنووکە و فەرمیی ئێرانەوە. بڕوانە.

http://www.mohsennamjoo.com 

]21[  دەوڵەت ئابادی کاتی خۆی ئەوەشی وتبوو کە 
"دەبێ پتانسیەلی زمان و زاراوەکانی ناو ئێران بخرێنە 

خزمەت پەرەپێدانی زمانی فارسییەوه ". من ئه م بۆچوونه م 
سااڵنێکی زۆر پێش ئێستا له  نووسینێکی ڕه خنه گرانه ی 
ڕه خنه گر و نووسه ری ناوداری به ڕه گه ز ئازه ربایجانی، 

ڕه زا به راهه نیدا بینیوه.

 ،Prokroustês 22[  پڕۆکۆست یان بە یۆنانییەکەی[
یەکێک لە کەسایەتییە ئۆستوورەییەکانی یۆنانی 

کەونارایە. پڕۆکۆست چەتەیەک بوو کە خەڵکی 
لە سەر ڕێگاکان بە دیل دەگرت و بە شێوەیەکی 

سەیر ئەشکەنجەی دەکردن. 
ئەشکەنجەکانی پڕۆکۆست لە ڕێی 

دوو تەختەوە ئەنجام دەدران: موسافیرە 
بااڵبەرزەکانی لەسەر تەخته یه کی بچووکتر 

دادەنا و قاچەکانیانی بە قەدەر تەختەکە کورت 
دەکردنەوە. موسافیرە کورتەبااڵکانیشی بە 

پێچەوانە، لەسەر تەختە درێژەکە ڕادەکێشا و 
بەقەدەر تەختەکە دەیکێشان.

]23[ بۆ ئه وه ی به  جوانی ئاکامه کانی کاره ساتی 
یه ک سه ده  پشتگوێخرانی زمانێک، یان یه ک 

سه ده  کارکردنی سیستماتیک بۆ خزمه تکردن 
به  زمانێکمان بۆ ڕوون ببێته وه ، هه ر ئه وه نده  
به سه  که  بڵێم زمانێکی وه ک زمانی فینالندی 

که  به  هه موویه وه  دوو سه د ساڵێک ده بێ پێی 
ده نووسرێ و له و دوو سه د ساڵه ش ته نها 

نیوه ی ئەو ماوەیە، به  سیستماتیک کاری بۆ 
کراوه ، ئێستا له  ئاستێکدایه  که  بۆ نووسینی 
ده قی سه نگینی زانستی، بگره  زۆر له  زمانی 
فارسی خۆش تر و پڕ زه رفیه تتره . بەدڵنیاییەوە 

زه رفیه ته  پتانسیلییه کانی زمانێکی کۆن و 
ده وڵه مه ندی وه ک زمانی کوردی، له  

زمانی فینالندی که متره  نییە.


