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کۆمەڵناسی مێژوویی مۆدێرنیته 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

شاهۆ حوسێنی
)ئەڵمانیا(

ئێران و مۆدێرنیتە:
بــە لەبــەر چاوگرتنــی ئــەوەی کــە لــەو نووســراوەیەدا 
فۆرمــی  خەسارناســی  ســەر  دەخرێتــە  تیشــک 
ڕووبەڕووبوونەوەی کورد لەگەڵ مۆدێرنیتە و فۆرمی 
ڕووبەڕووبوونــەوەی کــوردی ئــەو پارچەیە لەکوردســتان 
ڕووبەڕووبوونــەوەی  فۆرمــی  لەژێرکاریگــەری  هــەم 
هەمیــش  بــوو،  حاکمــدا  و  بااڵدەســت  نەتــەوەی 
دژکردەوەیــەک بــوو بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ ئــەو، 
پێویســتە ئــەو دۆخــە کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەی کــە 
ئێرانــی پێــدا تێپەریــوە، بــە کورتــی تیشــکی بخرێتــە 
ــەک  ــەوەی کــە لەهــەر کۆمەڵگای ــە هــۆی ئ ســەر، ب
ــەو  ڕوانگــەی حکوومــەت و فۆرماســیۆنی سیاســی ئ
کۆمەڵگایــە دەورێکــی گرینگیــان هەیــە لــە کــردەوە و 
دژکردەوەکانــی نــاو کۆمەڵــگا بەرانبــەر بــە دەســەاڵت.
ــە دزێوتریــن فۆرمــی خۆیــدا،  ــران ل ــە ئێ مۆدێرنیتــە ل
واتــە بــە فۆرمــی ئیمپریالیزمێکی ســەربازی دەرکەوت، 
ئــەوەش بــەو هــۆکارە بــوو کــە ئێرانــی ســەدەی ١٩ 
کۆمەڵگایەکــی نەریتــی و ئایینــی بــوو کــە ئاییــن لــە 
سیاســەت و کۆمەڵــگادا دەور و ڕۆڵێکــی بەرچــاوی 
هەبوو، بۆیەش ئەندێشەی هەژموون و باو ئەندێشەیەکی 
ئێپیســتمەیەکی  بنەمــای  لەســەر  کــە  بــوو  ئایینــی 
ئۆبژەتــەوەر، واتــە ڕوانگەیەکــی ئۆبژێکتڤیســتانە بــۆ 
مــرۆڤ، عەقڵییەتــی قەدەرگەرێتــی، دژەعەقڵخــوازی، 
ملکەچــی و دەروەســت بــوون بــە ڕێنماییەکانــی بــان 
سروشــتی )میتافیزیکــی( بنیادنرابــوو، واتــە بەهــۆی 
غیابــی ئێپیســتمەیەکی گونجــاو و کــۆک لەگــەڵ 
ئەندێشــەی مۆدێــرن وەک بنەمــا، هیــچ ئەندێشــەیەکی 
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ئێــران  دۆخیكــدا  لەوەهــا  نەبــوو،  بوونــی  مۆدێــرن 
ڕووبــەڕووی هێرشــی ســەربازی ڕووســەکان دەبێتــەوە 
کــە خاوەنــی چەکوچۆڵــی پێشــکەوتوو و مۆدێرنــن، 
ــران هــان دەدا  ــەو دۆخــە کاربەدەســتانی حکوومــی ئێ ئ
بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ هێــزی ســەربازی  کــە 
خــاوەن  ســەربازی  هێزێکــی  ڕووســەکان،  مۆدێرنــی 
چەکوچۆڵــی نــوێ و مۆدێــرن دابمەزرێنێــت، ئــەوەش 
و  بریتانــی  ســەربازی  کارناســانی  پێــی  لەدرێــژەدا 
فەڕانســی بــۆ ئێــران کــردەوە )ســینائی، ١٣٨٤، ١٠١(. 
بەرەبــەرە هێزێکــی ســەربازی هەمیشــەیی  لەدرێــژەدا 
ســەرەتا بەنــاوی قــەزاق لــە ئێــران پێــک هــات کــە 
دوایــی بــوو بــە بنەمــای ســوپای هەمیشــەیی ئێــران 

)کورنیــن، ١٣٧٧، ص ١٠١(.
لەپــاش کودەتــای ٣ی ڕەشــەمەی ســاڵی١٢٩٩ 
هەتــاوی )١٩٢٠ز( کــە بــوو بەهــۆی دەرکەوتنــی 
ڕەزاخــان )ڕەزاشــای دوایــی( لــە ئاســۆی سیاســی 
ــەدی هێنانــی ســوپایەکی  ــۆ ب ــەکان ب ــران، هەوڵ ئێ
ڕێکوپێــک و هەمیشــەیی چڕتــر بــووەوە، چونکــە 
و  دەســەاڵت  هەژموونــی  پــەرەی  بــۆ  ڕەزاشــا 

ــان ئێرانیســتی پێویســتی بەهێزێکــی  ئەندێشــەی پ
ســەربازی بەهێــز هەبــوو )ســینائی، هەمــان، ٢٣٠(
ــران،  ــە ئاســۆی سیاســی ئێ دەرکەوتنــی ڕەزاشــا ل
ئاســتی  لــە  گــەورە  ئاڵوگــۆڕی  هــۆی  بــە  بــوو 
ــران و  ــە ئێ ــووری ل ــی و کولت سیاســی، کۆمەاڵیەت
دەکــرێ بەجــۆرێ لــە جــۆرەکان بگوترێت کە ئێرانی 
شــێوە مۆدێــرن بــە دەرکەوتنــی ڕەزاشــاوە دەرکــەوت، 
دیــارە مەبەســت لێــرەدا لــە مۆدێــرن نــەک بــە مانــای 
گەشــەی دیموکراســی کــە بــە مانــای دەرکەوتنــی 
دەوڵەتــی موتڵەقــە لــە ئاســتی سیاســی، بیرۆکراســی 
و ئیدارەی مۆدێرن، سیستمی فێرکاری و بارهێنانی 
بەڕواڵــەت مۆدێــرن و سیســتمی ئابــووری دابــڕاو لــە 
سیســتمی نەریتــی، بەکورتــی دەشــێ بگوترێــت کــە 
گرینگتریــن و بنەڕەتیتریــن تایبەتمەنــدی ســەردەمی 
تــا  چــوون  بــوو،  ســازکردن  حکوومــەت  ڕەزاشــا، 
بــەر لــە ڕەزاشــا ئــەوەی لەئێــران وەک سیســتمی 
سیاســی بوونــی هەبــوو، حکوومەتــی عەشــیرەتی 
بــوو، بــەاڵم ڕەزاشــا بــۆ یەکــەم جــار حکوومەتــی 
ناوەنــدی بەهێــز و سانترالیســتی لەئێــران پێکهێنــا 

)آبراهامیــان،١٣٨٩،١٢٨،١٢٩(.
ڕەزاشا بنەما و بنەمای حکوومەتەکەی لەسەر 
دوو شــت دانــا، یەکــەم ســوپا و هێزێکــی ســەربازی 
بەهێز)ئــەو ســەرەتا بەڵێنــی بــە ئینگلیــزەکان دا 
ــۆ  ــت ب ــز دابمەزرێنێ ــەربازی بەهێ ــە هێزیکــی س ک
پێشــگرتن لە هەژموونی و دزەی بەلشــەویکەکان، 
بــەاڵم مەبەســتی ســەرەکی ئــەو لــە پێکهێنانــی 
هێزێکــی ســەربازی گــەورە و بەهێــز زاڵ بــوون 
ــەرەی دەســەاڵتی  ــدا و پ ــی ناوخۆیی بەســەر نەیاران
ســەرۆک  و  خــان  لەالیــەن  کــە  بــوو  ناوخۆیــی 
عەشــیرەتەکانەوە هەڕەشــەی لــێ دەکــرا(، دووەم 
بیرۆکراســیکی نــوێ و سانترالیســتی بــۆ پــەرەی 

هەژموونــی و دەســەاڵتی خــۆی.
ڕەزاشــا لــە بــاری هــزر و ئەندێشــەوە زۆرتــر لەژێــر 
نیشــتەجێی  ئێرانــی  کارتێکــەری ڕووناکبیرانــی 
و  هــزر  پێــدەری  پــەرە  زۆرتــر  کــە  بــوو  ئەڵمــان 
ــان  ــەوان هەوڵی ــوون، ئ ــان ئێرانســتی ب ئەندێشــەی پ

کانت
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دەدا بــۆ پێکهێنانــی ئێرانێکــی بەهێــز و یەکگرتوو، 
بــۆ ئــەو مەبەســتەش هەوڵــی یــەک دەســت کردنــی 
زمــان، بــەرگ، کولتــوور و بەگشــتی کۆمەڵگای 
دا و ئەوەش هۆکار و سەرەتایەک بوو بۆ مەحاڵ 
زمانــی  و  کولتــوور  لــە  کەمینــەکان  کردنــی 
زۆرینەدا. ڕەزاشا بە لەناو بردنی گەورە سەرۆک 
بەڕێوەبردنــی  زەوییــەکان،  خــاوەن  و  عەشــیرەت 
سیســتمی جێگیرکردنــی عەشــیرەتە ئاژەڵــدارەکان، 
ــوێ  ــووری ن ــەرەی سیســتمی بیرۆکراســی و ئاب پ
نەریتــی  بــازاڕی  هەژموونــی  کــە  مۆدێــرن  و 
ــرکاری و  ــەرەی سیســتمی فێ ــج، پ ــووە ئامان کردب
دامەزراندنــی ئیــدارەی ئەوقــاف، هێــز و دەســەاڵتی 
چیــن و توێــژە نەریتییــەکان و ئاخووندەکانــی کــەم 
ــی ئاڵوگــۆڕی  ــێوەیە بەرهەمهێن ــەم ش کــردووە و ب
پــەرەی  ئاکامەکــەی  کــە  بــوو  کۆمەاڵیەتــی 
ــدی و  شارنشــینی، دەرکەوتنــی چینــی مــام ناوەن
خوێنــدەواری نــوێ بــوو لــە ئێــران و لــە کوردســتان 
)ا براهامیــان، هەمــان،١٣٠-١٧٤(. ئــەو ڕەوتــەی 
و  پــەرە  لەگــەڵ  بــوو  هــاوکات  کــە  ڕەزاشــا 
هەژموونــی بەربــاوی دەســەاڵتەکەی و لەهەمــان 
کاتیشــدا گەیشــتنی هــزر و فیکــری ئازادیخــوازی 
ڕووناکبیرانــەوە  هــۆی  بــە  ئێــران  ناوخــۆی  بــۆ 
بەگشــتی و بەتایبەتیــش بــۆ مەهابــاد هــەم لــە 
ــوو بەهــۆی  ــز ڕا و هەمیــش لەباشــوور ڕا، ب تەورێ
هەوڵەکانــی  بــۆ  کــورد  نیشــاندانی  دژکــردەوە 
دەســەاڵتی میلیتاریســتی ڕەزاشــا کــە هەوڵــی دەدا 
ــر  ــی ت ــزی ســەربازی، نەتەوەکان ــە پشــتیوانی هێ ب
ــەوەی بااڵدەســتی  ــوور و شوناســی نەت ــاو کولت لەن

حاکمــدا بتوێنێتــەوە.
لەپــاش شۆڕشــی ســمکۆ کــە کۆتــا شۆڕشــی 
مۆدیلی عەشــیرەتی بوو، ئاڵوگۆڕی کۆمەاڵیەتی 
و سیاســییەکان لــە ئێــران بوونــە هۆی گواســتنەوەی 
ناوەنــدی شــۆڕش لــە عەشــیرەتەوە بــۆ شــار و لــە 
ــاو  ــی ن ــۆ خوێندەواران ــیرەتەکانەوە ب ســەرۆک عەش
ڕووبەڕووبوونــەوەی  کــە  بگوتــرێ  دەشــێ  شــار، 
کــورد لەگــەڵ مۆدێرنیتــە بــە پێچەوانــەی ڕۆژئــاوا، 

سەرەتا بەڕوو بە ڕووبوونەوەی سیاسی و ڕواڵەتییانە 
دەســتی پێ کرد بۆ بەرپەرچدانەوەی ئیمپریالیزمی 
ســەربازی نەتــەوەی بااڵدەســتی حاکــم، واتــە ئەگــەر 
ڕۆژئاواییــەکان ســەرەتا لــە ئێپیســتمە و ئەندێشــەدا 
ــی  ــە فۆرمــی ڕواڵەت ــەو نوێبوونەوەی ــەوە و ئ نوێبوون
گونجــاو لەگــەڵ خــۆی بەرهەمهێنــا، ئــەوە کورد بۆ 
بەرپەرچدانــەوەی ئیمپریالیزمــی ســەربازی حاکــم لە 
فۆرمــی ڕواڵەتیــدا ڕووبــەڕووی مۆدێرنیتــە بــووەوە.

مێژووی کۆمەاڵیەتی کورد لە ئێران:
مێژووی کۆمەاڵیەتی بەشێک لە زانستی گشتی 
ــژ  مێژووییــە کــە دیاردەکانــی وەک حەشــیمەت، توێ
ــی  ــەک و چۆنیەت ــەکان لەالی ــە کۆمەاڵیەتیی و چین
بەدیهاتن و سەرهەڵدانی دامەزراوەکان و پێکهاتەکانی 
نــاو کۆمەڵــگا و ئەرکەکانیــان لەالیەکــی تــر شــرۆڤە 
دەکات. بەجــۆرێ کــە تیشــک دەخاتــە ســەر ڕەوتــی 
بــەدی هاتنــی بنەماڵە،تایفــە، عەشــیرەت و نەتــەوە، 
هەروەهــا بــاس لــە هــۆکار، فۆرماســیونی دەرکەوتنــی 
ئیتنیــک، نەتــەوە، دەوام و مانــەوەی ئــەو دەکات. 
مێــژووی  کــە  بگوترێــت  دەکــرێ  ڕاســتییەکەی 
کارتێکــەری  و  پێوەنــدی  لــە  بــاس  کۆمەاڵیەتــی 
ئایینــی  کۆمەاڵیەتــی،  کولتــووری،  ئابــووری، 
کۆمەاڵیەتــی  فۆرماســیۆنی  لەســەر  کۆمەڵــگا 
و پێکهاتــە ڕواڵەتییەکانــی نــاو کۆمەڵــگا دەکات 

)شــعبانی، ١٣٩٠، ٨(.
بــێ گومــان ناشــێ بــاس لــە ئێپیســتمە و ئەندێشــەی 
مێــژووی  لــە  بــاس  بــەاڵم  بکرێــت،  نەتەوەیــەک 
کۆمەاڵیەتــی و جوگرافیــای ژیانــی ئــەو نەتەوەیــە 
دایــە  ڕاســتەوخۆ  لەپێوەندییەکــی  کــە  نەکرێــت 
جۆرێــک  فۆرمگرتنــی  و  بەرهەمهاتــن  لەگــەڵ 
ــە  ــاس ل ــی ب ــە کورت ــتە ب ــە پێویس ــە ئێپیســتمە، بۆی ل
مێــژووی کۆمەاڵیەتــی کــورد بکرێــت تــا بکــرێ 
ئەندێشــەکانی  و  ئێپیســتمە  ســەر  بخرێتــە  تیشــک 
ــەوەی  ــە هــۆی ئ ــژووی کــورد بەداخــەوە ب کــورد، مێ
کــە لەالیــەن نەتــەوەی بااڵدەســتەوە نووســراوە، دەکــرێ 
پێــوە  زۆری  ســڕینەوەی  ڕاســتی  و  چەواشــەکاری 
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ــان  ــەاڵتی خۆی ــی دەس ــۆ بنیادنان ــەوان ب ــت، ئ ــار بێ دی
و پــەرەی هەژموونــی خۆیــان، کوردیــان وەک ئــەوی 
تــر چەواشــە کــردووە، بــەاڵم دیســانیش دەکــرێ توخمــە 
خــاوەکان دەستنیشــان بکرێــن و خۆمــان وەک کــورد 

خوێندنەوەیەکــی زانســتی لــێ بەرهــەم بهێنیــن.
ــەک و  ــەر لەدەرکەوتنــی نەتەوەی هــەزاران ســاڵ ب
دەســەاڵتێک بــە نــاوی ئێرانــی، ئیتنیــک گەلێکــی 
کــۆن و جۆراوجــۆر لــە ژیۆپۆلەتیکــی ئێســتای ئێران 
ــن )ئێرەیــی(  ــاون کــە پێیــان دەکوت و کوردســتان ژی
هەبــوو،  میترائیســتیان  ئایینــی  کــە  ئێرەییــەکان 
دەرکەوتنــی میدییــەکان لــە جوگرافیای کوردســتان 
ــە هــۆی بەرهــەم هاتنــی یەکــەم  ــوو ب ئەگەرچــی ب
دەســەاڵتی هەژموونــی سیاســی و گشــتگیر، بــەاڵم 
گەورەتریــن  جوگرافیایــە،  ئــەو  بوونــی  شــاخاوی 
بەربەســت و خەســار بــوو کــە لەدرێــژەدا بتوانــێ بــوار 
بــۆ پــەرەی زانســت، بیرۆکراســی و دەوامــی یەکــەم 
ڕاســتییەکەی  بڕەخســێنی،  کــوردی  دەســەاڵتی 
ژیۆپۆلەتیکــی کوردســتان بەرهەمهێنــی فۆرمێــک 
لەژیانــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی بــوو کــە لەســەر 
بنیادنرابــوو  ئاژەڵــداری  و  ڕاو  بنەمــای  و  بناغــە 
لــە  ئەگەرچــی   ،)١٢  -١٠ هەمــان،  )شــعبانی، 
بــەاڵم  هەبــوو،  کشــتوکاڵیش  شــوێن  هێندێــک 
و  ئاژەڵــداری  نــە  ڕاو،  نــە  کــە  ئــەوەی  بەهــۆی 
ــی  ــێوە بەرهەمهێنانیکــی بازرگان ــە کشــتوکاڵ ش ن
کردنــی  دابیــن  مەبەســت  تەنیــا  بەڵکــە  نەبــوون، 
بژێــوی بنەماڵــە بــوو، لەدرێــژەدا بــوار بــۆ پــەرەی 
هەمــان  لــە  نەڕەخســا.  ئاڵووێــری  و  بازرگانــی 
کاتیشــدا ژیۆپۆلەتیکــی شــاخاوی کوردســتان بــە 
هــۆی دابینکردنــی سروشــتی کەرەســتەی بەرگــری 
بــێ  دەڤــەرەی  ئــەو  نیشــتەجێ  مرۆڤــی  کــردن، 
ســەربازی  هێزیکــی  هەرجــۆرە  لــە  کردبــوو  نیــاز 
لــە  ئەگــەر  واتــە  پەرەســەندوو،  و  هەمیشــەیی 
ژیۆپۆلەتیکــە دەشــتەکییەکان پــەرەی کشــتوکاڵی 
بــازرگان، زەروورەتــی دابــەش کردنــی ئــاو، نەبوونــی 
دەرکەوتــەی سروشــتی بــۆ بەرگــری کــردن ســوپای 
ڕێکوپێک و پەرەسەندوو و قەاڵ و شار و نیزاماتێکی 

کۆمەاڵیەتــی تایبەتــی پێکهێنــا لەســەر بناغــە و 
ــدە بەشــێوەیەکی  ــەرەی زانســت )هەرچەن بنەمــای پ
ســەرەتاییش(، ئــەوە سروشــتی کوردســتان، کــوردی 
لــە هەمــوو ئەوانــە بــێ نیــاز کردبــوو و هــەر بۆیــەش 
ــەرەی ســتاند، لەجیاتــی  لەغیابــی زانســت، ئاییــن پ
و  هــات  بەرهــەم  ژیانــی کۆچــەری  شارنشــینی، 
هەمــوو ئەوانــەش بوونــە هــۆی غیابــی بیرۆکراســی 
و سیســتمی حوکمڕانــی ئــەو جــۆرەی کــە لەنــاو 
نەتەوەی فارســدا دەرکەوت، پەرەی ئایین و باوەڕی 
ئایینــی بەرهەمهێنــی فۆرمێــک لــە ئێپیســتمەی 
ئۆبژێکتیڤانــە بــوو لــە غیابــی زانســت، عەقــڵ و 
عەقانییــەت، مــرۆڤ بوونێکــی ملکەچــی ئاییــن 
و بــاوەڕە نەریتییەکانــی بــاو بــوو، لەهەمــان کاتیشــدا 
کــورد لــە پــاش میدییــەکان تــا ئەمڕۆکــەش لەژێــر 
حوکــم و دەســەاڵتی ئــەوی تــری داگیرکــەر دابــووە، 
تەنانــەت بنەماڵــە حاکمــە خۆجێیەکانی هاوچەرخی 
موکرییــەکان  بابانــەکان،  ئەرەدەاڵنــەکان،  وەک 
و... تــاد بەهــۆی غیابــی ئەندێشــەیەکی لۆکاڵــی 
و ئەندێشــەیەک لەمــەڕ خــود کــە بتوانــێ وەک 
کــوردەکان  هەمــوو عەشــیرەتە  نادیــار  ڕایەڵێکــی 
ــک  ــتی لێ ــچ کات هەس ــەوە، هی ــک گــرێ بدات لێ
نەهــات  بەرهــەم  تێــدا  چارەنووســیان  گرێدراوەیــی 
کوردەکانــدا  عەشــیرەتە  هەمــوو  بەســەر  باڵیــان  و 
نەکێشــا، واتــە ئەگــەر هەخامەنشــییەکان، پارتــەکان، 
ساســانییەکان، ســەفارییەکان، ئالــی بوئیــە و تەواوی 
عەشــیرەتە ئێرانییەکانی حاکم بەســەر ئێراندا هەستی 
هەبــوو،  ئێــران  هەمــوو  بەنیســبەت  خاوەندارێتیــان 
خۆیــان بــە مالیــک و پارێــزەری هەمــوو ئێرانییــەکان 
دەزانــی، ئــەوە ئــەو هەســتی خاوەندارێتییــە لــە هەمــوو 
ــاو  ــە هەمــوو کــورد لەن ــزەری ل کــورد، هەســتی پارێ
هیــچ کام لــە حاکمــە خۆجێیەکانــی کــورددا نەبــوو، 
و  ژیانــی کۆمەاڵیەتــی  شــێوەی  بەهــۆی  ئــەوەش 
ئابــووری کــورد بــوو کــە بەرهەمهێنــی ئــەو فۆرمــە 

ــوو.)١( ــیدا ب ــی سیاس ــی لەژیان ــە دابڕاوەی ل
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فۆرماســیۆنی نەزەری مۆدێرنیتە لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان:

ماکەی ســەرەکی و بنەڕەتی هزری و ئەندێشــەی 
دەکات،  پــێ  دەســت  دیــکارت  بــە  کــە  مۆدێــرن 
ســۆبژێکتیڤ بوونە، بەمانای شــەرعییەتی شــوناس 
بەخشــینی تــاک بــە دیاردەکانــی جیهانــی دەرەوەی 
ــن و شــعووری مــرۆڤ وەک بەرهەمــی زەینــی  زەی
مــرۆڤ و جیهانــی دەروونــی تــاک، ئــەو ڕەوتــە 
بەرهەمــی کایــەی ئازادانــەی هێــزی فــام و زەینــی 
مرۆڤەکانــە وەک ســۆبژە، مۆدێرنیتــە لەســەر ئــەو 
بناغــە و بنەمایــە دامــەزراوە کــە مرۆڤــی بیرمەنــد، 
خــاوەن و ســەروەری جیهانــە، مــرۆڤ وەک بوونێکــی 
دیــاری  بــۆ  سەربەســتە  و  بەرپــرس  خــۆی  ئــازاد 
کردنــی خواســت، بەرژەوەنــدی و فۆرمیــان بــۆ دیاری 
دەکات، بەو پێیەش دەشــێ تاک و کۆمەڵگایەکی 
مۆدێــرن پێناســە بکرێــت کــە خاوەنــی ئــەو کولتــوور 

ــی،١٣٩٧، ٢٢٢(. ــت )تنهای ــە بێ و عەقڵییەت
کــە  مەعریفــی  و  هــزری  هــەژاری  بەداخــەوە 
و  کوردســتان  کۆمەاڵیەتــی  دۆخــی  بەرهەمــی 
بــوو لەالیــەک و لەالیەکــی تــر  ئێــران بەگشــتی 
هەژموونی کولتووری لینینیســتی وەک ڕایەڵێکی 
و  خەبــات  بــۆ  شــەرعییەتدەر  و  گرێــدەرەوە  لێــک 
پاوانخوازەکانــی  دەســەاڵتە  بــە  دژ  کــردەوە  دژ 
کولتــوورەی  ئــەو  زوو  زۆر  ئێــران،  بەســەر  حاکــم 
جــێ خســت، بــە تایبەتــی دۆخــی سیاســی ئێــران 
لــە گەرمــەی دووەمیــن شــەڕی جیهانــی، بــوون و 
و  ناوچــە  لــە  ســۆڤییەت  یەکێتیــی  هەژموونــی 
ــودە وەک  ــی ت ــی حزب ــش هەژموون دوای کۆماری
نوێنــەری کولتــووری لینینیســتی لــە ئێرانــدا، ئــەو 
بەســتێنەی ڕەخســاند کە ڕووبەڕووبوونەوەی کورد 
ــه بــەرەو ڕووبەڕووبوونەوەیەکــی  لەگــەڵ مۆدێرنیت
ڕواڵەتییانــە بــڕوات، بــۆ زیاتــر تیشــک خســتنە 
ســەر ئــەو دیاردەیــە، پێویســتە ئامــاژە بــەوە بکرێــت 
ــانەی  ــزی کۆمەڵناس ــە تێ کــە ئەگــەر مارکــس ل
خۆیــدا بــۆ بەربەرەکانــی و شــکاندنی هەژموونــی 
ســەرمایەداری پێداگــری لەســەر ئاگایــی چینــی 

پرۆلیتــار دەکات، مەبەســتی ئــەو لــە ئاگایــی، 
فــام و تێگەیشــتوویەکە کــە بەرهەمــی پــەرەی 
هــزری چینــی کرێــکارە کــە لەڕەوتــی مێژوویــی 
خۆیــدا بەرەبــەرە پــەرە دەســتێنێت، بــەاڵم لینیــن دێــت 
و ســێ ئاڵوگــۆڕی گــەورە لــە هــزری مارکــس 

بــەدی دێنێــت.
بــدات  ڕێگــە  کــە  ئــەوەی  لەجیاتــی  یەکــەم: 
لــە ڕەوتــی مێــژووی خۆیــدا ئاڵوگــۆڕی وەک 
بەرهەمــی ئاگایــی چینــی پڕۆلیتــاری و پــەرەی 
بــە  بێــت،  ســاز  ســەرمایەداری  ناکۆکییەکانــی 
دامەزراندنــی حزبێکــی شۆڕشــگێڕ بــە کەڵــک 
ــاز دەکات. ــە شــۆڕش، ئاڵوگــۆڕی س ــن ل وەرگرت
دووەم: لەجیاتــی ئــەوەی کــە چینــی پڕۆلیتــاری 
لــە ڕەوتــی بەربەرەکانــی مێــژووی خۆیــدا لەگــەڵ 
و  فــام  بــە  بــۆرژوا  چینــی  و  ســەرمایەداری 
ئاگایــی بــگات، دێــت و حزبێــک لــە کۆمۆنیســتە 
پرۆفێشــناڵەکان ســاز دەکات کــە خێرایــی بــە فــام 

ــدات. ــکار ب و ئاگایــی چینــی کرێ
سێیەم: لەجیاتی ئەوەی کە چینی پڕۆلیتاری خۆی 
بەرهەمهێنــی فــام و ئاگایــی بێــت، تیوریســیەنەکانی 
حزبــی بەرهەمهێنــی فۆرماســیۆنێک لــە فــام و ئاگایــی 
دەبــن بــۆ چینــی کرێــکار و بــە زۆر بەســەر چینــی 

کرێکاریــدا دەســەپێنن.
مارکــس  ئەندێشــەی  ئەگــەر  ڕاســتییەکەی 
دا  مۆدێرنیتــه  سۆبژکتیڤیتســمی  درێــژەی  لــە 
گرینگــی بــە ســەربەخۆیی دەور و ڕۆڵــی چیــن 
بــۆ  دەدات  تاکــی  میتــا  فۆرمێکــی  وەک 
بەرهەمهێنانــی فــام و ئاگایــی )تنهایــی، هەمــان، 
ــۆژی لینینیســتیدا  ــە ئایدیۆل ــەوە ل ٢٤١-٢٤٥(، ئ
ئۆبــژە  بەرهەمهێنانــی  و  ئۆبژێکتڤیتــە  ڕەوتــی 
درێــژە پەیــدا دەکاتــەوە، تاکێکــی ئۆبــژە کــە هــزر 
ــەوە بــۆ مەبەســتی حزبــی  و فیکــری لەالیــەن حزب
خواســتی  بەرژەوەنــدی  ناوونیشــانی  لەژێــر  کــە 
ــت.  ــۆرم دەدرێ ــدی کــراوە، ف ــدا پۆلێنبەن پڕۆلیتاری
ڕێــک لەپــاش دەیــەی ١٣٤٠ هەتــاوی )١٩6١ز(
و لەژێــر کارتێکــەری پــەرەی ســەرکوتکارانەی 
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داو و دەزگای حکوومەتــی پالــەوی، هەژموونــی 
لینینیســتی  کولتــووری  و  چــەپ  ئەندێشــەی 
لەناوخۆ و لە دەرەوە، حزبێکی چەکدار، ڕێبەرێکی 
کاریزمــا، پیــرۆزی شــۆڕش وەک تاکــە ڕیــگای 
ئاڵوگــۆڕی و تاکێکــی ئۆبــژە بــۆ بەربەرەکانــی 
لەگــەڵ ڕژێمــی پاشــایەتی بــۆ دەســتەبەرکردنی 

مافــی نەتەوایەتــی پــەرە دەســتێنیت. 
بەردەوامــی و جێگرتوویــی ئێپیســتمەی نەریتــی 
کە ئێپیستمەیەکی میتافیزیکە و لەسەر بنەمای 
بــاوەڕ بــە قووچکــەی گەورەی هەســتی بنیادنراوە، 
ــە  ــە ل ــەرەی ئۆبژێکتیڤیت ــۆ پ ــن بەســتێن ب لەبارتری
کوردســتان و پێشــگرتن بــە مۆدێرنیتــه بــووە لــە 
تەنیشــت دیــاردە سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەکان. 
ــک  ــتی وەک فۆرمێ قووچکــەی گــەورەی هەس
و  عەقانییــەت  ئــەو  پەرەپێــدەری  بــاوەڕ،  لــە 
هزرەیــە کــە جیهــان و هەســتی لەســەر بنەمــای 
هیرارشــیک  ڕێکوپێکــی  لــە  فۆرماســیۆنێک 
بنیادنــراوە و بەردەوامــە، ڕێکوپێکــی میتافیزیکــی 
کە دەســەاڵت بەشــێوەیەکی هیرارشــیک لەســەرێ 
ڕا بــۆ خــوارێ وەگــەڕ دەخرێ، بوونێکی گشــتگیر 
لەســەرووی قووچکــە هەمــوو ڕێکوپێکییــەک بــۆ 
بوونەکانــی تــر دیــاری دەکات و بوونەکانــی تــر 
پێویســتە گوێڕایــەڵ و ملکەچــی بــن )احمــدی، 
وەهــا  لەســەر  گومــان  بــێ   .)٧٨-٨٢  ،١٣٩١
کــە  مــرۆڤ  لەمــەڕ  ڕوانگەیــەک  و  ئێپســتمە 
وەک بوونێکی ملکەچ و ئۆبژە پێناســە دەکرێت، 
مۆدێرنیتــه وەک ئەندێشــە و باوەڕگەلێکــی کــە 
لەســەر ئێپیســتمە و بــاوەڕ بــە بوونــی مرۆڤێکــی 
ــەم  ــەر، بەره ــڵ و خۆبنیادن ــازاد، ســەربەخۆ، عاق ئ

ــەت. نای

بەســتێنە کردەییەکانــی ڕووبەڕووبوونــەوەی کوردی 
ڕۆژهــەاڵت لەگــەڵ مۆدێرنیتە:

ــدا  ــە ئاڵوگــۆڕە ناوچەییەکان ــەک ل ــورد لەالی ک
)لــە کێشــەی نێــوان دوو زلهێــزی گــەورەی ئێــران و 
عوســمانی و لــە پــاش کۆتایــی شــەڕی یەکەمــی 

جیهانیــش لەدابــەش بوونی ئیمپراتۆری عوســمانی( 
و لــە الیەکــی تریــش لــە ئاڵوگــۆڕی و کێشــە 
ناوخۆییەکانــدا کــە بــوو بەهــۆی پــەرەی دەســەاڵتی 
کــەوت.  بــەر  خەســاری  گەورەتریــن  ڕەزاشــا، 
لەکاتێکــدا کۆمەڵــگای کــوردی کۆمەڵگایەکــی 
ئایینــی و خاوەنــی ئێپیســتمەیەکی ئایینــی بــوو 
)بەپێچەوانــەی ئێپیســتمەی مۆدێــرن کــە مــرۆڤ 
تــەوەر و لــە خۆگــری ڕەســەنایەتی ســۆبژە بــوو، 
ــژە تــەوەر  ئێپیســتمەی ئایینــی ئێپیســتمەیەکی ئۆب
بــوو، مــرۆڤ وەک ئۆبژەیــەک بەرهــەم هاتــوو 
ــژراوی کــەالن ســۆبژەیەک پێناســە دەکــرا  و داڕێ
جیهانــی  تــری  بوونەکانــی  هەمــوو  وەک  کــە 
ــەو کــەالن ســۆبژەیەوە نەزمــی  ــەن ئ ــی لەالی ڕواڵەت
ــا ملکــەچ و گــوێ  ــش دەب ــوو و ئەوی ــۆ داڕێژراب ب
ڕایەڵــی ئــەو نەزمــە بێــت( )فوکــۆ، ١٣٨٩، ١٨٩(، 
کەوتــە بــەر هێرشــی تواندنــەوەی سیســتماتیکی 
دەســەاڵتی ڕەزاشــا و حەمــەڕەزای کــوڕی، بــۆ ئــەو 
مەبەســتەش کــورد لــە ئێــران لــە ســەردەمی ڕەزاشــا 
بەڕیبەڕایەتــی ســمایل ئاغــای ســمکۆ ڕووبــەڕووی 
لــە ســەردەمی حەمەڕەزاشــاش  بــووەوە و  ڕەزاشــا 
ژ-کاف  کۆمەڵــەی  دامەزراندنــی  بــە  ســەرەتا 
و  ئــاگا  تاکــی  بنیادنانــی  هەوڵــی  کــورد 
ــە  ــەی ژ- کاف ل ــی داوە، کۆمەڵ ــی نەتەوەی ئاگای
ســەردەمێکدا دێتــە دامەزرانــدن کــە ڕۆژهەاڵتــی 
ناوینێکــی نــوێ هاتووەتــە ئــاراوە و کــورد لەنــاو 
چــوار ژیۆپۆلەتیکــی بێگانــەدا دابــەش کــراوە و 
هــەر کام لــەو ژیۆپۆلەتیکانــەش بــە هەمــوو هێــزەوە 
هەوڵــی بەرهەمهێنانــی کوردێکــی ســترۆکتۆرال 
لــە  خۆیانــدا،  شوناســی  لەچوارچێــوەی  دەدەن 
تورکیــادا لەچوارچێــوەی پــان تورکیــزم، لە ئێران لە 
چوارچێــوەی پــان ئێرانیــزم و لەعێراق لەچوارچێوەی 
پــان عەرەبیزمــدا، ئــەوە لەکاتێکدایــە کــە هــەر کام 
و  بوونــەوە  نــووژەن  ڕەوتــی  ژیۆپۆلەتیکانــە  لــەو 
ــک  ــێ کــردووە بەکەڵ مۆدێرنیزاســیونیان دەســت پ
مۆدێلــی  پارادایمــی  ڕەچاوکردنــی  و  وەگرتــن 
پاوانخوازانــەی نــووژەن بوونــەوە کــە بریتییــە لــە 
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ڕەوتێکــی لــە ســەرێ ڕا بــۆ خــوارێ و بەکەڵــک 
و  هەژمــوون  زۆرینــەی  شوناســی  لــە  وەرگرتــن 
ــۆ ســڕینەوە و موســتەحیل کردنــی  زاڵ و هــەوڵ ب
کەمینــە لەنــاو زۆرینــەدا، بــە کەڵــک وەرگرتــن لــە 
زۆر و دەســەاڵتی حکوومــی، لەوەهــا دۆخێکــدا کــە 
ڕواڵەتــی کۆمەڵــگا ئاڵوگــۆڕی بەســەردا دێــت لــە 
ئێــران، ئاســاییە کــە فۆرماســیۆن، ئامانــج و هــزری 
ناوەنــدی  دەســەاڵتی  لەگــەڵ  ڕووبەڕووبوونــەوەش 
ئاڵوگــۆڕی بەســەردا دێــت و کۆمەڵــەی ژ- کاف 

بەرهەمــی ئــەو ئاڵوگۆڕییەیــە.
ئــەوەی جێــگای ســەرنج و ئاماژەیــە، ئەوەیــە کــە 
ــەو کەســانەی کــە باســیان  ــەرە زۆری ئ بەشــی ه
لــە کۆمەڵــەی ژ- کاف کــردووە، ئامــاژە بــەوە 
دەکــەن کــە پێکهێنەرانــی کۆمەڵــە، ڕووناکبیــر 
و چینــی مامناوەنــدی شــاری بــوون )گەوهــەری، 
١٠ ،٩ ،٢٠٠٤(. چینــی مــام ناوەنــدی شــاری و 
بــاش  پێناســەیەکی  گومــان  بــێ  ڕووناکبیــر، 
دەخاتــە بــەردەم توێــژەر تــا بتوانێــت خوێندنەوەیەکــی 
لۆژیکــی لــە چییەتــی کۆمەڵــەی ژ- کاف بخاتــە 
ڕوو، هەرچەنــد گومــان لەوەدانییــە کــە جیاوازیــش 
هەیــە لەنێــوان چینــی مــام ناوەنــدی ڕۆژئاوایــی و 
چینــی مــام ناوەنــدی ئــەو ســەردەمی کوردســتان، 
بەاڵم میتودی و شــێوەی بەربەرەکانی و ئامانجی 
بەربەرەکانییەکانیــان دەتوانێــت وێکچوونــی هەبێــت 
پێــی  بــە  پێیــەش دەشــێ بگوترێــت کــە  بــەو  و 
پێگــەی چینایەتــی و کۆمەاڵیەتــی پێکهێنەرانــی 
و  ناسیۆنالیســت  ئــەوان  کاف،  ژ-  کۆمەڵــەی 
دیموکــرات بــوون )Lipset،1963، 31(. ئــەوان بــۆ 
ئەو مەبەســتە ڕوو لە دەســەاڵت شــەڕیان نەکردووە، 
بەڵکــە ئامانجیــان ڕەخســاندنی بەســتێنی هــزری 
ــۆ ســەرهەڵدانی تاکێکــی  ــووە ب ــی ب و کۆمەاڵیەت
بــۆ  کــوردی  ســووژەیەکی  و  هۆشــیار  وریــا، 
بەربەرەکانــی و پێشــگرتن بــە تواندنــەوەی کــورد 
وەک بوونێــک لەنــاو شوناســی فارســیدا کــە لــە 
قاڵبــی هــزری پــان ئێرانیســتی بەســەر کۆمەڵــگادا 
خەباتێکــی  کاف  ژ-  واتــە  کرابــوو،  هەژمــوون 

ڕوو لــە کۆمەڵــگا بــوو کــە بەهیــچ شــێوەیەک 
یــان  دەســەاڵت،  گرتنــی  بەدەســتەوە  ئامانجــی 
دەســت ڕاگەیشــتن بەدەســەاڵت لــە کورتخایەنــدا 
ــوو، بەڵکــە دژکردەوەیەکــی سۆبژیکتڤیســتانە  نەب
بــوو بــۆ پێشــگرتن و بەربەرەکانــی لەگــەڵ ئۆبــژە 
ســازی و بەرهەمهێنانــی کوردێکــی ســترۆکتوراڵ 

ــەوە. ــەاڵتی ناوەندیی ــەن دەس لەالی

مۆدێرنیتەی سیاسی لەپاش کۆماری کوردستان:
بۆشــایی دەســەاڵتی بەرهەمی دۆخی دووەم شــەڕی 
مێژووییــەی  هەلــە  ئــەو  کوردســتان،  لــە  جیهانــی 
بــەرەو  هەنــگاو  کــردەوە  بــە  کــورد  کــە  ڕەخســاند 
ســەربەخۆ بــوون لــە فــۆرم و قــەوارەی سیاســیدا بنێــت، 
واتــە ئەگــەر بــە کۆمەڵــەی ژ-کاف کــورد هەنــگاوی 
ســۆبژێکتیڤانەی نــا بــۆ بەرهەمهێنانــی کــورد، ئــەوە 
کوردســتان،  دیموکراتــی  حزبــی  دامەزراندنــی  بــە 
لەپاشــان بەرهەمهێنانــی کۆمــاری کوردســتان ئــەو 
ــێ درا. ــژەی پ ــدا درێ ــە فۆرمێکــی کردەیی ــە ل هەوڵ

بــەر لــە بەدیهاتنــی کۆمــاری کوردســتان، حزبــی 
ــەی  دیموکــرات لەســەر بناغــە و بنەمــای کۆمەڵ
ژ-کاف بــەدی دێــت، واتــە کۆمەڵــەی ژ-کاف لــە 
ئاڵوگۆڕێکــی پێکهاتەییــدا لــە ڕیکخراوەیەکــی 
و  کوردایەتــی  پــەرەی  مەبەســتی  بــە  نهێنــی 
حزبێکــی  دەبێتــە  ســۆبژێکتیڤڕا  کوردبوونێکــی 
بەدیهاتنــی  لەپــاش  کــە  ئاشــکرا  سیاســی 
کۆمــاری کوردســتان دەبێتــە بەڕێوەبــەری سیاســی 
حکوومــەت. )قاســملو، ١٣٩٢، ٨٣(. هەرەســی 
ســوپای  گەڕانــەوەی  و  کوردســتان  کۆمــاری 
ناوەنــدی بــۆ کوردســتان، دەبێتــە هــۆی نایاســایی 
بەهــۆی  دیموکــرات  حزبــی  بوونــی  قاچــاغ  و 
شوناســی تاکدەســەاڵتی حاکــم بەســەر ئێرانــدا و 
بــەو شــێوەیە حزبــی دیموکــرات ژیانــی نهێنــی و 
خەباتــی دژ بــە دەســەاڵتی پاوانخــوازی پالــەوی 
کــە  ڕا  لەحزبێــک  واتــە  دەکات،  پــێ  دەســت 
بــۆ دەســتەبەرکردنی مافەکانــی گەلــی کــورد 
ئەرکــی سیاســی-  بەڕێوەبەردنــی  بــۆ  دوایــی  و 
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ــوو، دەبێتــە حزبێکــی سیاســی  حکوومــی دامەزراب
پاوانخوازێتــی،  و  تاکدەســەاڵتی  بــە  دژ  کــە 
خەبــات دەکات، ئــەو ئاڵوگۆڕییــە لــە شــوناس و 
کــردەی حزبــی دیموکراتــدا، چەنــد دەورەی جیــاواز 

دەبینێــت. بەخۆیــەوە 
تــا  کۆمــار  ڕووخانــی  لەپــاش  دەورە  یەکــەم 
ســاڵی ١٣٣٢ هەتــاوی )١٩٥٣ز( لەخــۆ دەگرێــت، 
چاالکــی  دیموکــرات  حزبــی  دەورەیــەدا  لــەو 
کەمــە و بەرەبــەرە خەریکــی خۆڕێکخســتنەوە و 
ــە  ــدی نهێنــی ب ــی پێوەن ــی بەخشــینەوە لەڕێ ئاگای
دەبێــت،  الیەنگرانییــەوە  و  خەڵــک  کۆمەاڵنــی 
بەجــۆرێ کــە لــە بەهــاری ١٩٥٣ ڕا بەشــێوەیەکی 
و  دەبێــت  خۆڕێکخســتنەوە  خەریکــی  جیــددی 
بــە کــوردی  لــەو ســاڵەدا باوکراوەیــەک  هــەر 
بــاو دەکاتــەوە، بــەاڵم هــەر لــەو ساڵەشــڕا بــەرە 
تــوودە،  ژێــر کارتێکــەری حزبــی  بــەرە دەچێتــە 
لــە  حــزب  دەورەی  دووەم  کــە  بگوتــرێ  دەشــێ 
ســاڵی ١٩٥٣ ڕا دەســت پــێ دەکات کــە لــە حزبــی 
تــوودە نزیــک دەبێتــەوە و پێوەنــدی پێکهاتەییــان 
پێکــەوە دەبێــت )قاســملو، هەمــان، ٢٤6-٢٥٨(. 
لەپــاش کودەتــای ٢٨ گەالوێــژ دژ بــە دەســەاڵتی 
موســەدیق و گەڕانــەوەی حەمەڕەزاشــا، دەســەاڵتی 
ــەرە دەســتێنێت و  ــر پ ــران زیات ــە ئێ تاکدەســەاڵتی ل
ــرات  ــی دیموک ــی حزب ــێکی زۆری کادیرەکان بەش
دەگیرێــن و بەشــێکی زۆری پەڕیــوەی گەرمێــن 
ــت لەگــەڵ  ــە هــاوکات دەبێ ــەو ئاڵوگۆڕیی ــن، ئ دەب
پــەرەی خەباتــی ناسیۆنالیســتی کــورد لــە باشــوور 
بەڕێبەرایەتــی مــەال مســتەفا بارزانــی، بەســتێن 
و بنەمایــەک دەڕەخســێنێت تــا لەدواییــدا حزبــی 
دیموکراتیــش دژ بــە ڕژێمــی پاشــایەتی دەســت بــۆ 
ــداری  ــەوەی چەک ــت و ڕووبەڕووبوون چــەک بەرێ

ببێتــە کولتــووری خەباتــی حزبــی دیموکــرات.
کودەتــای ســاڵی ١٣٣٢هـــ )١٩٥٣ز( زەبریکــی 
کاریگــەر و قورســی لــە حزبــی تــوودە دا، بەجــۆرێ 
کــە حزبــی تــوودە تووشــی پەســیو بوونێکــی قــووڵ 
هــات، ئــەوە لەکاتێکــدا بــوو کــە لەالیەک لەناوخۆ 

دڕندایەتــی و ســەرکوتی دەســەاڵتی پالــەوی ڕۆژ 
لەگــەڵ ڕۆژ پــەرەی دەســتاند و لەالیەکــی تریــش 
لــە دەرەوە ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ چەپــی ڕادیــکاڵ 
و کولتــووری لینینیســتی پــەرەی دەســتاند، ئــەم 
ڕەوتــە خەریکــی بەرهەمهێنانــی بەرەیەکــی الوی 
خەباتگێــڕ بــوو لــە دەیــەی ١٣٤٠ هەتــاوی )١٩6١ز( 
و  چــەک  بــە  ڕاســتەوخۆ  دواتــر  ئیتــر  کــە  ڕا 
دەســەاڵتی  ڕووبــەڕووی  ڕادیــکاڵ  بەشــێوەی 

پالــەوی دەبنــەوە )بهــروز،١٣٨٠، ٢٩(.
لەژێــر  هەتــاوی   ١٣٤٠ دەیــەی  ســەرەتاکانی 
کووبــا،  بزاڤەکانــی  ســەرکەوتنی  کارتێکــەری 
ئەلجەزایــر، پــەرەی شــەڕی ڤێتنــام، دەشــێ بگوترێ 
بەگشتی پەرە و هەژموونی کولتووری لینینیستی 
ســەرکوتکەر  ڕژێمــە  لەگــەڵ  بەربەرەکانــی  بــۆ 
وەک  خەباتــی چەکدارانــە  تاکدەســەاڵتەکان،  و 
لەگــەڵ  بەربەرەکانــی  میتــودی  و  ڕێــگا  تاکــە 
ڕژێمــی حەمەڕەزاشــای پالــەوی هەژموونــی پەیــدا 
دەکات. دوو هەســتە لە هەســتە مارکسیســتییەکان 
کــە بریتــی بــوون لــە هەســتەی جەزەنــی- زەریفــی و 
ئەحمەدزادە-پویــان پێشــڕەوانی خەباتــی چەکــداری 
لەبــاری فیکریــدا دژ بــە ڕژێمــی پاشــایەتی بــوون، 
بەجــۆرێ کــە دوایــی و لــە دەیــەی ١٣٥٠ هەتــاوی 
)١٩٧١ز( چریکەکانــی فیدائــی بــە تیکەڵبوونــی 
ئــەو دوو هەســتەیە ســەری هەڵــدا، ئــەوان پێشــتر لــە 
ڕیکخــراوی الوانــی حزبــی تــوودەدا بــوون، بــەاڵم 
ــەرەی  ــەک و پ ــوودە لەالی ــی ت ــی حزب ــیو بوون پەس
لەالیەکــی  پالــەوی  دەســەاڵتی  ســەرکوتکاری 
بــەرەو خەباتــی چەکــداری هــان دا  تــر ئەوانــی 

 .)٩٠-٩٥ )بهــروز،١٣٨٠، 
لەوەها دۆخێکدا بەشێک لە خوێندکارانی کوردی 
زانکۆکانــی ئێــران و بەشــێک لــە ڕووناکبیــران کــە 
بەشــێک لــەوان بریتــی بــوون لە: ســولەیمان موعینی، 
ســمایل شــەریف زادە، حەمەدەمینی ســیڕاجی، ســاالر 
ــان کارتێکــەری شۆڕشــی  ــێ گوم ــدەری کــە ب حەی
چەپــی  کەشــوهەوای  و  باشــوور  ناسیۆنالیســتی 
ڕادیکاڵــی دەیــەی چلــی ناوخــۆ و هەژموونــی چەپی 
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جیهانیــان بەســەرەوە بــوو، خەباتێکــی چەکدارانــە دژ 
بــە دەســەاڵتی حەمــەڕەزای پالــەوی هەڵدەگیرســێنن، 
ئیتــر لەتەنیشــت ئــەوەدا خەباتــی چەکــداری ئــا لێــرە 
ڕا دەبێتــە کولتــووری خەباتــی حزبــی دیموکــرات، 
هــەر لــە کۆتاییەکانــی دەیــەی ١٣٤٠ی هەتاویــش 
ڕا لەبەســتێنی سیاســی کوردســتان کۆمەڵــە وەک 
ڕێکخراوەیەکــی چەپــی ڕادیــکاڵ لەدایــک دەبێــت.
لەپــاش ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران دژ 
بــە ڕژێمــی پاشــایەتی و پــاوان کردنــی شــۆڕش 
و  دیموکــرات  حزبــی  ئاخووندەکانــەوە،  لەالیــەن 
دەدەن  چەکــداری  خەباتــی  بــە  پــەرە  کۆمەڵــە 
کولتــووری  دەبێتــە  چەکــداری  جوواڵنــەوەی  و 
ــەاڵتی  ــەوە لەگــەڵ دەس ــەڕوو بوون ــی ڕووب هەژموون
کۆمــاری ئیســامی کــە تــا ئێســتاکەش ئەگەرچی 
ــەت و میتودێکــی  ــەاڵم وەک عەقڵیی ــووە، ب الواز ب

جێــگای بــاوەڕ، درێــژەی هەیــە.

ئاکام:
لــەم وتــارەدا نیشــان درا کــە بەهــۆی ناســازگاری، 
دژایەتــی و دژبــەر بوونــی ئێپیســتمە لەگــەڵ خواســتە 
مۆدێرنەکانــی کۆمەڵــگای کــوردی، بەرهەمەکــەی 
هەرچییەک بێت، مۆدێرنیته و مۆدێرنیتەی سیاسی 
لــە فۆرمــی ئــازادی، دیموکراســی، ســەربەخۆیی، 
مافــی مــرۆڤ، بەرابــەری بــۆ ژن و.... تــاد نابێــت، 
بکەرێکــی  وەک  تــاک  غیابــی  بەهــۆی  واتــە 
ــاک وەک بکــەری  ــە ت ــاوەڕ ب ــی ب ســەربەخۆ، غیاب
ڕەهەندەکانــی  هەمــوو  ســەرچاوەی  و  خۆبنیادنــەر 
ژیانــی کۆمەاڵیەتــی، سیاســی و کولتــووری کــە 
بنەمــا و بنچینــەی ســەرەکی مۆدێرنیتەیــە، ئــەوەی 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هەیــە، شــێوەیەک لــە 
ــەی سیاســی  ــە مۆدێرنیت ــک ل ــە و فۆرمێ مۆدێرنیت
ئۆرتۆدۆکســییە کــە بەرهەمەکــەی مرۆڤــی بــەرکار 
و ملکەچــە، بــە کورتــی دەشــێ بگوتــرێ کــە کــورد 
لــە  نەبێتــەوە،  نەزەریــدا مۆدێــرن  بەســتێنی  لــە  تــا 
بەســتێنی کردەییــدا مۆدێــرن نابێتــەوە، ئەگەرچــی 
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