
تەوەرە جێی باسەکان لە کۆماری شیعەدا 
دەیڤید مەکدۆوال

وەرگێڕان: ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

دەکرێ بوترێ کتێبی مێژووی مۆدێرنی کورد، دەیڤید مەکدۆوال، باشترین بەرهەمی زانستییە کە لەسەر مێژووی سیاسی 
دوو سەد ساڵی کورد لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست نووسراوە. مەکدۆوال ماوەی چوار ساڵ سەرقاڵی توێژینەوە بۆ ئەم کتیبە 
بووە و جگە لە کتێبناسی و ئارشیڤێکی دەوڵەمەند لەگەڵ گرنگترین بەرپرسە سیاسییەکانی کوردستان چاوپێکەوتنی 
ئەنجام داوە. لە کاتی چاپی ئەم کتێبەوە تاکوو ئیستا سێ جار ناوەڕۆکی کتێبەکەی بەڕۆژ کردووتەوە و هەر لەبەر ئەم 
تایبەتمەندییانە و زانیاری سەرنجڕاکێشی مەکدۆوال لەسەر گرژییەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ناسیۆنالیزمی کوردی، 

کتیبی مێژووی مۆدێرنی کورد وەک سەرچاوەیەکی بنچینەیی لەسەر کوردستان سەیر دەکرێ. مەکدۆوال لەبەر کارکردن  
لە هێزە چەکدارییەکانی بریتانیا و نەتەوە یەکگرتووەکان هەم سەبارەت بە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست خاوەن زانیارییە و هەم 
چەندین کتیبی لەسەر مێژووی بریتانیا و هەروەها کێشەی فەلستین و ئیسرائیل نووسیوە. مەکدۆوال جگە لەم کتیبە 
دوو بەرهەمی دیکەشی لەسەر کوردستان بە ناوەکانی کورد: نەتەوەیەکی حاشالێکراو و کوردەکان هەیە.  ئەم کتێبە لە 

ساڵی 2٠٠٤ لە الیەن ئیبراهیم یونسییەوە و لە ژێر ناوی تاریخ معاصر کرد بۆ سەر زمانی فارسی وەرگێڕدرا، بەاڵم بەشی 
سیانزەی ئەم کتیبە لە الیەن دەزگای سانسۆری ئێرانەوە دەرهاوێژرا. لە وەرگێڕانی کوردیشدا چونکە دەقی فارسی کتێبەکە 

بە بنەما گیراوە، دیسانەوە بێ بەشی سیانزە، تەوەرە جێی باسەکان لە کۆماری شیعەدا، کتێبەکە چاپ کراوە. بەشی 
وەرگێڕانی گۆڤاری تیشک بە مەبەستی ئامادەکردنی سەرچاوەی زانستی بۆ بواری لێکۆڵینەوە لەسەر کوردستان کۆی بەشی 
سانسۆرکراوی ئەم کتێبەی، لە ڕووی چاپی 2٠٠5ی ئەم کتێبەوە، تەرجەمە کردووەتەوە. جێی ئاماژەیە نووسەر بە میتۆدی 
کۆمەڵناسی سیاسی ئەم بەرهەمە ناوازەی نووسیوە بەاڵم لە هەندێک شوێندا کە دەکەوێتە بواری فەلسەفەی سیاسییەوە و 
باس لە دەبێ و نابێکان دەکا، خۆی لەگەڵ سیاسەتی بریتانیا بۆ مانەوەی سنوورە هەنووکەییەکانی ناوچەکە دەگونجێنێت. 

ئاشکرایە ڕوانگەی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری تیشک لەگەڵ ئەم بۆچوونانەی نووسەر یەک ناگرێتەوە.
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پێشەکی
ه��ەر وەک باقی��ی ئێ��ران، کوردس��تانیش 
پێش��وازیی لە داڕمانی ڕێژیمی پەهلەوی کرد 
و دەس��تی خۆی تێدا وەش��اند. سەرهەڵدانی 
پاییزی 1978 بە تەواوی لەگەڵ ئەو قسەیەی 
ساڵێک پێشی سەرۆکوەزیران هۆوەیدادا ناتەبا 
ب��وو کە گوتب��ووی: لەوێ هیچ کێش��ەیەک 
نیی��ە و کۆمەڵگای کوردی »بەرامبەر بە واڵت 
هەس��ت بە وەفاداری دەکەن«. ڕقی خەڵکی 
ک��ورد لە ش��ا ل��ە پ��اش ڕێکەوتننامەکەی 
ئەلجەزایر لە ساڵی 1975دا دووقاتیش ببوو، 
ڕێککەوتننامەیەک کە بە هۆیەوە ش��ا پشتی 
کوردەکانی عێراق��ی بەردا. کاتێک لە پاییزی 
1978دا یەکەکانی سوپا لە ناوچە کوردییەکاندا 
ل��ە متمانەبەخۆبوون کەوتن، ک��وردەکان لە 
کۆتاییەکانی ئەو س��اڵەدا ئەوەندەی توانییان 
دەستیان بەسەر چەکوچۆڵەکاندا گرت و بوونە 
هێزێکی کاریگەر ل��ە مەیدانەکەدا. ئەگەرچی 
لە س��ەرەتاوە ئ��ەوان پێش��وازییان لە هاتنی 
خومەین��ی بۆ تاران کرد، ب��ەاڵم ئەو کارەیان 
لە پێناو وەدەرپەڕاندنی ڕێژیمی کۆن کردبوو 
نەک لە پێن��او هێنان��ەژوورەوەی کۆمارێکی 
ئیس��المی. س��ەرەڕای ئ��ەوەی ، ئەگەرچی 
زۆرین��ە ڕەنگ بوو وەکوو حەز پش��تیوانییان 
لە دروش��می حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران، دروش��می »دێموکراس��ی ب��ۆ ئێران، 
خودموختاری بۆ کوردستان« کردبا، بەاڵم زۆر 
ڕوون نەبوو کە ل��ە جیاتی ڕێژیمی پەهلەوی 

هیوادار بوون چ سیستمێک بێتە سەر کار. 
لە ماوەی سێ حەوتووی پاش گەڕانەوەی 
سەرکەوتووانەی خومەینی لە تاراوگە، شەڕێکی 
قورس لە نێوان کوردەکان و هێزە وەفادارەکان 
بە کۆماری ئیس��المیی ت��ازە ڕاگەیەندراو لە 
بانە ڕووی دا کە زیاتر لە س��ەد کوژراوی لێ 
کەوتەوە. ئەم شەڕە بە هۆی تێکهەڵچوونێکی 
توندڕەوەکانی دوو الیەنی شیعە خۆجێییەکان 
و هێزە کوردییەکان هەڵگیرس��ا. س��ەرەڕای 
ئەوەش و لە بنەڕەتدا، وەها شەڕێکی بنەڕەتی 

ل��ە نێ��وان ڕێژیمی ن��وێ و کوردەکاندا هەر 
چاوەڕێ نەدەکرا. بۆ ئەم ڕێژیمە ئیس��المییە 
نوێیە ، هەموو موس��وڵمانەکانی نێو کۆمارەکە 
وەک پێویس��تییەک ئامانجی سیاس��ی بوون 
بۆ ئێ��ران. هاوڕانەب��وون لەگ��ەڵ کۆمارەکە 
گومانی دەخستە س��ەر وەفاداری بە ئیمانە[
ئیس��المییەکە]. لە هەمان کاتدا، ئەم ڕێژیمە 
نوێیە کە نە لە خۆی دڵنیا بوو و نە لە خەڵکی 
واڵتەکە، بەنیس��بەت لێکدابڕان��ی نەتەوەیی 
ترسی هەبوو. ڕێژیم نەیدەتوانی هیچ ترازانێک 
لە ناوچە سنوورییەکان قەبووڵ بکات و ڕاست 
ب��ە هۆی ئەمەش��ەوە بوو کە ل��ە کوردەکان 

دەترسا. 
چاوەڕوانی��ی  دیک��ەوە،  الیەک��ی  ل��ە 
ک��وردەکان لە پاش 35 س��اڵ ناوەندگەرایی 
پێش��کەوتووانە ئەو ئەگەرە ب��وو کە دەکرێ 
ئ��ەو ناناوەندگەراییەی کە بە هۆی بۆش��ایی 
دەسەاڵتەوە هاتبووە ئاراوە، بەیاسایی بکرێت. 
وێنای  زۆرینەیەکی هەرەبەرچاوی کوردەکان 
دامەزراوەیەکی خۆجێییان دەکرد کە سێکۆالر 

و دێموکراتیک بوو.  
ئەوە کاکڵەی بۆچوونی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران وەک حیزبێکی چەپگەرا بوو، 
ئەو حیزبەی کە ئەگەری ش��ەڕکردن لەگەڵ 
بیروبۆچوونی ئیس��المی لە تارانی لێدەکرا. لە 
ماوەی س��اڵێک و بڕێک پاشتری، کوردستان 
بوو بە مەیدان��ی تێکهەڵچوونە بەردەوامەکانی 
نێوان خەباتگێڕانی ک��ورد لەگەڵ ڕێکخراوی 
تازەدامەزراوی پاسدارانی شۆڕش پێکهاتوو لە 
خۆبەخشەکان، ڕێکخراوێک کە بە شێوەیەکی 
زۆر پەالماردەرانە بڕوایان بە بااڵدەس��تی بەها 
ش��یعییەکان ل��ە ڕێژیمە نوێیەک��ەدا بوو. بە 
گشتی زۆربەی ناوچە گوندییەکان تا ساڵەکانی 
1982 و 1983 لەدەست هێزە کوردییەکاندا 
مانەوە لە کاتێکدا زۆربەی شارەکان سەرەڕای 
س��ەرهەڵدانە جاروبارەکانی��ان، لە دەس��تی 
لەرزۆکی ڕێژیمدا بوون. مەهاباد بە بەردەوامی 
دەکەوتە دەس��تی شۆڕشگێڕەکان کە هەندێ 
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جاری بە چەندین مانگیشی دەخایاند. بۆکان 
بۆ م��اوەی زیاتر لە دوو س��اڵ وەکوو قەاڵی 
بەرخۆدانی کوردەکان مایەوە. شاری سنووریی 
سەردەش��ت پاش ئەوەی لە الیەن دەوڵەتەوە 
داگی��ر کرایەوە، ڕێژی��م تەنی��ا دەیتوانی لە 
ڕێگەی ئاس��مانییەوە کەلوپەلی پێ بگەیەنێ 
لەب��ەر ئەوەی ڕێگ��ەی عەرزییەک��ەی هەتا 
کۆتاییەکانی ساڵی 1982یش هەر لە دەست 

شۆڕشگێڕەکاندا بوو. 
رێژی��م بە کەڵک وەرگرتن لە پاس��داران 
لە جیات��ی  ئەرتەش، دڵڕەقییەکی زیاتری لە 
شەڕەکەدا لە خۆی نیشان دا. دڵڕەقییەکە زیاتر 

دەرک��ەوت کاتێک کە ڕێژیم بە 
کوردەکانی  دڕندانە  شێوەیەکی 
س��ەرکوت ک��رد کە ل��ەودا لە 
دەورووب��ەری دە ه��ەزار کورد 
تەنیا لە دوو س��اڵی س��ەرەتادا 
گیانیان لەدەست دا، هەندێکیان 
لە ش��ەڕدا و هەندێکیشیان لەو 
ئێعدامە بەکۆمەڵ و گۆترەییانەدا 
خاڵخاڵی،  س��ادق  ئایەتوڵاڵ  کە 
»قازیی س��ێدارە« کە بۆ ترسانی 
جەماوەرەک��ە و ناچارکردنی��ان 
نێردرابووە  خۆبەدەستەوەدان  بە 

ئەوێ، بەڕێوەی بردن. 
دیس��انیش لە هەر دوو ال، 

هەوڵ بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕەکە و گەیشتن 
بە بارودۆخێکی پێکەوەحەوانەوە لە ئارادا بوو. 
ئەوەندەی پەیوەندیی بە الیەنی کوردەکانەوە 
بوو، ئ��ەوان ئاش��تییان لە پێن��او هاتنەدیی 
ئاواتیان بۆ خودموختاری و کۆتایی هاتن بەو 
نەهامەتیی��ە بەرباڵوەی بە هۆی ش��ەڕەکەوە 
بەس��ەریان هاتبوو، دەویست. کە دەهاتە سەر 
الیەنی ڕێژیم، هاندەری هەرەس��ەرەکیی ئەو 
ڕێژیمە بۆ وتووێژ کەم کردنەوەی ژمارەی ئەو 
کێش��ەگەلە بوو کە هەم لە باری نێوخۆیی و 
هەمی��ش لە باری دەرەکیی��ەوە ڕووبەڕوویان 
بب��ووەوە، ئەگەری��ش پێویس��تی کردبا لەو 

پێناوەدا ئامادە بوو ئەوەندە پاشەکش��ە بکات 
ک��ە یەکیەتیی خاک��ی واڵتەک��ە نەکەوێتە 

مەترسییەوە. 
لە ماوەی س��اڵی یەکەمدا، هەوڵ بۆ سێ 
دەورە وتووێ��ژی ئاش��تی درا. لە س��ەرەتای 
مارس��ی 1979دا، ک��وردەکان بۆ یەکەم جار 
داخوازییەکانی خۆیان کە هەڵگری هەش��ت 
خاڵ بوو، خس��تەڕوو و کۆماری ئیسالمییان 
ئاگادار کردەوە کە ئەوان داوای خودموختاری 
بۆ سەرتاسەری کوردستان وەکوو یەکەیەکی 
بەڕێوەبەری لە نێو ئێران��ی فێدراڵدا دەکەن. 
داواکاریی��ەکان زۆر زیات��ر ل��ە پارێ��زگای 
کوردس��تان بوو و ئازەربایجانی 
ڕۆژئاوا، کرماش��ان و ئیالمیشی 
ڕۆژئاوا  ئازەربایجانی  دەگرتەوە.  
ئازەری  زۆربەی��ان  لەڕاس��تیدا 
و کرماش��ان و ئی��الم زۆربەیان 
ش��یعە بوون و تەنانەت ئەوەش 
کە ئی��الم زۆربەی ل��وڕ بوو تا 
ک��ورد جێگەی موناقش��ە بوو. 
هیچ ڕێکەوتنێک ل��ە نێوانیاندا 
ڕێگەی ت��ێ نەدەچوو. ڕێژیم بە 
پانەوە پێناس��ەی کوردس��تانی 
ڕەت کردەوە و ل��ە بەرامبەریدا 
پێش��نیاری مافى تەواوی زمانی 
و  خس��تەڕوو  کولتووری��ی  و 
پێشنیاریش��ی کرد کە پۆستە بااڵکانی ئیدارە 
خۆجێییەکان بە دەس��ت کوردەکانەوە بێت و 
گارانتیی تایبەتی مافی کەمینەش لەیاس��ای 
بنەڕەتیدا بکرێت. کوردەکان ڕوانگەی خۆیان 

بەڕوونی دووپات کردەوە: 
خەڵکەکەمان بۆ دوو ئامانجی س��ەرەکی 
ش��ەڕیان کردووە: ڕووخاندنی دیکتاتۆریەت و 
ج��ێ گرتنەوەی بە ڕێژیمی ئینس��انی کە لە 
سەرانس��ەری ئێراندا ڕێز لە ئ��ازادی و مافە 
سیاس��ییەکان بگرێ��ت و هەروەها هاتنەدیی 
ماف��ی نەتەوەیی ب��ۆ هەموو نەت��ەوەکان لە 
ش��ێوەی خودموختاری یان فێدراس��یۆن لە 

چاوەڕوانیی 
کوردەکان 

لە پاش 35 ساڵ 
ناوەندگەرایی 
پێشکەوتووانە 

ئەو ئەگەرە بوو کە 
دەکرێ 

ئەو ناناوەندگەراییەی کە 
بە هۆی 

بۆشایی دەسەاڵتەوە 
هاتبووە ئاراوە، 
بەیاسایی بکرێت
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ئێرانێکی ئازاددا.
پێش��وەخت  خومەین��ی  قوم��دا،  »ل��ە 
پێش��نیارەکەی دەوڵەتی ڕەت کردبووەوە. لە 
کوردستاندا، س��ەرنجێکی زۆر کەم درایە ئەم 
ئاڵوگۆڕی پێشنیارانە، چونکە شەڕەکە سەرەتا 
لە دەورووبەری س��نە و دواتر لە باکوورەوە لە 

نەغەدە گەیشتبووە لووتکەی توندوتیژی.«
لە س��ەرەتای ئاگۆستدا، لەسەر داخوازیی 
ئایینی کورد، ش��ێخ عێزەددین  ڕێبەرێک��ی 
حوس��ێنی هەوڵێکی تر بۆ ئاگرب��ڕ درا، ئەمە 
دواب��ەدوای ئ��ەوەی لەو هاوینەش��ەڕەدا کە 
باکووری کوردستانی  ناوەند و  سەرتاس��ەری 
گرتبووەوە، سەدان کەس کوژران و هەزارانی 
دیک��ە ئاوارە ب��وون. ئارامییەکە بە زۆری دوو 
حەوتووی پێ چووبوو کە شەڕێکی قورس لە 
پاوە هەڵگیرسا و ئایەتوڵاڵ خومەینیی هان دا 
کە هەم قاس��ملوو و هەم ش��ێخ عێزەدین بە 
تەواوی بە دوژم��ن ناوببات. ئەوپەڕی نەرمی 
نواندنەکەی دەرکردنی عەفوو بوو بۆ ئەوانەی 
ئامادە دەب��وون خۆیان بەدەس��تەوە بدەن و 
هەروەها خەرج کردنی داهاتی ڕۆژێکی نەوت 
)ب��ڕی 75 میلیۆن دۆالر(  بوو بۆ مەبەس��تی 
پەرەپێدانی بەپەلەی ناوچەکە. قاسملوو تکای 
ئەوە بوو کە لەسەر ئەساسی ڕێککەوتنەکەی 
دەوڵەت لەس��ەر ئ��ەم چەند بنەمای��ە ئاگربڕ 

بکرێت: 
1 ڕاگرتنی ناردنی هێزی سەربازیی زیاتر بۆ 

ناوچەکە، 
2 ئازادکردنی هەموو زیندانییە سیاسییەکان، 

3 ئازادکردنی هەموو دیلە کوردەکان، 
4 ڕاگرتن��ی ئێعدام��������������ی ک��وردە 
دەستبەس��ەرکراوەکان، بەاڵم تکاکەی درا بە 

گوێی کەڕدا. 
لە پاییزی 1979دا، پێگەی ڕێژیم خراپتر 
بوو ئەویش بە هۆی ئەوەی شۆڕش��گێڕەکان 
ل��ە پێناو بۆس��ە نانەوەی کاریگ��ەر لە دژی 
هاتوچۆی هێزەکانی ڕێژیم، کارێکیان دەکرد 
پاس��دارەکان نەتوانن پێکەوە ل��ە پەیوەندیدا 

بن. ل��ە ئۆکتۆب��ردا، پاس��دارەکان کونتڕۆڵی 
مەهابادی��ان لەدەس��ت دا، ئەو ش��ارەی کە 
س��یمبولی ناوەندیی بزووتن��ەوەی نەتەوەیی 

کوردەکان بوو. 
ل��ە کۆتایی��ی ئ��ەو مانگ��ەدا، دەوڵەت 
ڕەزامەندیی نابەداڵنەی خومەینیی بۆ وتووێژی 
دووبارە لەگەڵ شۆڕشگێڕەکان وەرگرت. ئەوان 
پێش��نیاریان کونتڕۆڵ��ی کوردەکان بەس��ەر 
کاروب��اری ئاب��ووری، سیاس��ی، کۆمەاڵیەتی 
و کولت��ووری لە ئوس��تانەکەدا بوو. لە دووی 
دێسامبەردا، کوردەکان بە داواکارییەکی تری 
هەش��ت خاڵییەوە واڵمیان دایەوە کە هەمان 
ئەو ناوچە جیۆگرافیان��ەی لەخۆ دەگرت کە 
پێش��تر داوایان کردبوو، بەو جیاوازییەوە ئەم 
جارە داوایان دەکرد خودموختاریی کوردەکان 
لە ڕەشنووسی یاسای بنەڕەتیشدا بنووسرێت. 
هەروەه��ا چەن��دڕۆژ دواتر، ک��وردەکان 
کاتێ��ک زانییان ڕەشنووس��ی هەموار کراوی 
یاس��ای بنەڕەتی، هەر ج��ۆرە ئاماژەکردنێک 
تەنان��ەت  و  ب��ە کوردەکان��ی س��ڕیوەتەوە 
وەک��وو یەکێک لە خەڵکان��ی ئێرانیش ناوی 
نەب��ردوون، ڕیفراندۆم��ی یاس��ای بنەڕەتیی 
نوێیان بایکۆت کرد. ک��وردەکان لە دژایەتی 
کردنی یاسای بنەڕەتیی پێشنیارکراودا بەتەنێ 
نەب��وون، چونکە 8٠ لەس��ەدی دەنگدەرانی 
ئازەربایجانیش ڕیفراندۆمەکەیان بایکۆت کرد. 
لە نێوەڕاس��تی ئەو مانگەدا، دەوڵەت پالنێکی 
بۆ دام��ەزراوەی خۆجێیی لە دوو ش��وورای 
پارێزگا بە ناوەندیی س��نە و مهاباد و هەروەها 
خودموختاری��ی کولت��ووری بە ک��وردەکان 
پێشنیار کرد. لە ژانویەدا، خومەینی ئەوەشی 
بە پێنش��یارەکە زیاد کرد کە گارانتی کردنی 
ماف��ی عیبادەت��ی مەزهەبیی س��وننییەکان 
ل��ەو ناوچانەی زۆرینەیان س��وننین بەیاس��ا 
بنەڕەتیییە ئیس��المییەکە زیاد بکرێت، بەاڵم 
ئەم پێشنیارە کە شتێکی ئەوتۆ نەبوو و وەدی 

نەهات.  
تێکهەڵچوونی نوێ لە نێ��وان کوردەکان 
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و پاس��دارەکاندا لە س��ەرەتای ساڵی نوێ لە 
مانگەکانی مارس و ئاوریلدا سەری هەڵدایەوە، 
سەرەتا لە سنە و دواتر کێشرایە پاوە، نەوسوود، 
جوانڕۆ، پیرانش��ار و ورمێ. ئەوەش هێرشێکی 
بەرباڵوی سەربازی بۆ سەر کوردستانی بەدواوە 
بوو. ئەگەرچی ڕێژیم زۆربەی شارەکانی داگیر 
کردەوە، بەاڵم ناوچە گوندییەکان لەدەس��ت 
کوردەکاندا مایەوە. بە دەستپێکی شەڕی ئێران 
� عێراق لە س��ێپتامبری 198٠دا، پەیوەندیی 
ئەو دووالیەنە بە شێوەیەک کە گەڕانەوەی بۆ 

نەبوو، تێکچوو. 

ــتییەی   ــی ئاش ــەو ڕێککەوتن ــی ئ بۆچ
وتووێژی لەسەر کرابوو، جێبەجێ نەکرا

1 هۆکاری سەرنەکەوتنەکە: ناکۆکییەکان لە 
کۆماری ئیسالمیدا

لە ڕواڵەتدا، شکس��ت ئاکامی ئەو بۆش��ایییە 
بوو کە لە نێ��وان النیکەمی مەرجەکانی هەر 
کام لە الیەنەکاندا هەب��وو. ئەگەر ئەمە تەنیا 
ه��ۆکار بوایە، ئەو ئەگ��ەرە لە ئ��ارادا دەبوو 
ک��ە ڕێگەیەک ب��ۆ پێکگەیش��تنێکی جێی 
هەڵک��ردن بدۆزرێتەوە، پێکگەیش��تنێک کە 
خودموختاریی تەواوی بۆ ک��وردەکان دابین 
نەدەک��رد بەاڵم ئیزنی پێ دەدان ئاس��تێکی 
بەرچاو لە دەوڵەتێک��ی ناناوەندگەرا ئەزموون 
بکەن. س��ەرەڕای ئەمەش، هەندێ بەربەستی 
دیکە ل��ە بەردەم س��ەرکەوتنی وتووێژەکاندا 
هەبوون. هیچکام ل��ە الیەنەکان ڕێبەرییەکی 
یەکگرتووی��ان ب��ۆ کونتڕۆڵی ئ��ەو ناوچانەی 
ئیدیع��ای نوێنەرایەت��ی کردنیانیان دەکردن، 
نەب��وو. ب��ە پێچەوانەوە، ه��ەر دوو الیەنەکە 
چەند س��ەرۆکی ب��وون. لە ک��ردەوەدا دوو 
ڕێژی��م لە ئێراندا هەب��وون: دەوڵەت لە تاران 
کە هەموو بەرپرسیارەتییەکانی لە ئەستۆ بوو 
بەاڵم زۆر بێ هێز ب��وو، و ڕێژیمی مەزهەبی 
لە قوم کە کەس��ێک وەک ئایوتوڵاڵ خومەینی 
نوێنگەی بوو. وەها پێناسەکردنێکیش تەنانەت 

س��ادەکردنەوەی پرس��ەکەیە، چونک��ە مەال 
پایەبەرزەکانیش لە نێو خۆیاندا دابەش ببوون. 
ئەگەرچی دەوڵەت لە تاران س��ەرەتا لە الیەن 
مێهدی بازرگانەوە بەڕێوەبرا و دواتر سەرکۆمار 
ئەبولحەسەن بەنیسەدر س��ەرۆکایەتیی کرد، 
بەاڵم هەر دوو دەوڵەتەکە بە شێوەی بەردەوام 
ب��ە ه��ۆی بڕیارەکانی قومەوە ی��ان بە هۆی 
بەرنام��ەی تاکەکانی نێو ب��ەرەی مەالکانەوە 
ل��ە نرخی��ان دابەزێن��درا و بوون��ە قوربانیی 
دووبەرەکی ناو هیرارشیی مەزهەبی. بۆ نموونە، 
لە کۆتاییەکانی ئاگۆستی 1979دا، دوابەدوای 
ش��ەڕێکی بەتایبەتی قورس، ناسیۆنالیس��تی 
بەئەزموون، ڕەحیم س��ەیف قازی بەمەبەستی 
دیدار لەگەڵ ئایەتوڵاڵ تاڵەقانی کە مەالیەکی 
جێی ڕێز بوو، لە پێناو بەرەوپێش بردنی کاری 
ڕێککەوتنێکی ئاگربڕ چووە تاران. ڕێککەوتنێک 
کە خومەینی بیس��ت و چوار کاتژمێر پاشتر 
ڤێت��ۆی کرد. چەن��دڕۆژ دواتری، س��ەرۆک 
وەزیران ب��ازرگان لەب��ەر ڕووبەڕووبوونەوەی 
»لیبڕااڵنە«ی بارودۆخەکەی کوردستان کەوتە 
بەر ڕەخن��ەی توندی هیرارش��یی مەالکان. 
سەرکۆمار بەنیسەدریش لەوە باشتری بەسەر 
نەهات. لە پشتی ناوبراوەوە کۆمەڵێک مەالی 
توندڕەو هەبوون تا دڵنیا بن بەنیس��ەدر هیچ 
لە  پاشەکشەیەکی خۆبەدەستەوەدەرانە  جۆرە 

بەرامبەر کوردەکاندا ناکات. 
مەزهەبی��ی  و  مەدەن��ی  بەرپرس��انی 
کۆمارەکە ل��ە هەوڵدا بوون دەس��ەاڵتیان لە 
ڕێگ��ەی دوو هێزی دژ بە یەک واتە ئەرتەش 
ئەرت��ەش  بچەس��پێنن.  پاس��دارەکانەوە  و 
س��ێبەری پاس��دارەکان بوون. بەجێهێشتنی 
ئەرتەش بە ڕادەی��ەک زۆر بوو، نزیک بە 6٠ 
لەس��ەدی ئەوانەی پێش��تر بەشێک بوون لە 
ئەرتەش��ی بەهێزی شاهەنش��اهی کە پێشتر 
ژمارەی ئەندامانی 171٠٠٠ بوو، ئەرتەش��یان 
و  دەرک��ردن  دەرپەڕان��دن،  بەجێهێش��ت. 
نزیک  لەدەستدانی  هۆکارەکانی  لەسێدارەدان 
بە 12٠٠٠ س��ەربازی دیک��ە بوون. نزیک بە 
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نیوەی ئەفسەرانی پلە مامناوەنجی )فەرماندە 
گوردان و فەرماندە تیپ( لەسەر کار البران و 
بەمەش تواناییی ش��ەڕی ئەرتەش بە تەواوی 
دابەزی. وەفادارییان بە نیزام هێش��تا جێگەی 
گومان بوو، لەبەر ئەوەی هەتا جووالی 198٠ 
چەندی��ن هەوڵ��ی کودەت��ا درا، یەکێک لە 
جیدیترینی ئەم هەوڵی کودەتایانە لە ژوئەنی 
198٠ لە ش��اری س��نووریی کوردستان واتا 
ل��ە پ��اوە ڕووی دا. دوودڵییەکی جێگەی لێ 
تێگەیشتن بە نیسبەت ناردنی هێزی ئەرتەش 
بۆ کوردس��تان لە ئارادا بوو. تەنانەت کاتێک 
ڕێژیم ناردنی هێزی لە بەرانبەر پەرەسەندنی 

ئاپریلی  ل��ە  س��ەرهەڵدانەکان 
198٠دا ب��ە پێویس��ت زان��ی، 
دەوڵەت خ��ۆی لە بارودۆخێکدا 
بینیی��ەوە ک��ە خەریک��ە ل��ە 
ئەرتەش��ێک کەڵک وەردەگرێت 
ک��ە ناچار ب��وو بە نیس��بەت 
بێس��ەروبەرەییەکەی هۆشداری 
دەوڵەت  لەڕاس��تیدا  بدات.  پێ 
ڕووب��ەڕووی ڕەت کردن��ەوەی 
ئەرتەش��ییەکان  ل��ە  هەندێک 
بووی��ەوە ک��ە ئام��ادە نەبوون 
بومباران  کوردستان  گوندەکانی 
بک��ەن ی��ان هێ��رش بکەن��ە 
سەریان. ئەرتەش کە ئیمانێکی 

قایمی نەبوو، بە ش��ێوەی سروشتی حەزی لە 
شەڕی نێوخۆیی نەبوو. 

کەواب��وو سرووش��تی ب��وو ڕوو بکرێتە 
پاسدارەکان کە لەو خۆبەخشانە پێک دەهات 
کە لە باری ئایدیۆلۆژیکییەوە هاندەریان هەبوو 
و بۆ پاراستنی ئاسایش��ی نێوخۆیی سەریان 
هەڵدابوو. بەاڵم پاس��دارەکان، بە دڵنیاییەوە 
بەرپرس��یارەتیی  ناوەندێکی  س��ەرەتاوە،  لە 
دیاری��ان نەبوو. ئ��ەوان وەاڵم��دەری ئیمام 
خومەینی )کۆمیتەکانی ئیمام( و ئەو کۆمیتە 
ش��یعانە بوون کە لە سەرانس��ەری واڵت بۆ 
دابی��ن کردن��ی دەوڵەتی لۆکاڵی��ی کاتی و 

بۆخۆیان دامەزران. هەر دوو هێزەکە زیاتر بە 
بنەماکەیان کە سەرکەوتنگەرایی شیعە بوو، 
دەناسرانەوە تا ئەوەی بە لێهاتووییە سەربازی 
ی��ان مەدەنییەکانیانەوە. ئی��دی با هەر نەزم 
و دیسیپلینیان لەم الوە ڕاوەستێ. زەحمەتە 
دامەزراوەگەلێک لەوانە توندڕەوتر وێنا بکەین 
کە هەم دژی کوردس��تانی س��وننی و هەم 
دژی ئەرتەش بن. زۆربەی شەڕەکان بە هۆی 
ئامادەبوونی پڕچەکی پاسدارەکانەوە سەریان 
هەڵدا. ت��اران نە لە کونتڕۆڵی پاس��دارەکان 
و ن��ە ل��ە کونتڕۆڵی ئیم��ام خومەینیدا بوو. 
س��ەرەڕای ئەوەش، ئ��ەوان ئام��ادە نەبوون 
ب��ۆ  داواکاریی��ەکان  واڵم��ی 

لەسەرکارالچوونیان بدەنەوە.  
س��ەرنەکەوتنەکە:  هۆکاری   2

دووبەرەکی لە نێو کوردەکاندا
دیارە کوردەکانیش بە دەس��ت 
لەیەکگرتوویی��دا  الوازبوونی��ان 
گەورەترین  دەچەشت.  ئازاریان 
دێموکراتی  حیزب��ی  حی��زب، 
ئیدیعای  ئێ��ران،  کوردس��تانی 
نوێنەرایەت��ی کردن��ی خەڵکی 
کوردس��تانی دەکرد بەاڵم هیچ 
بارەگایەکی گ��ەورەی لە کاتی 
کە  قاسملوو  نەبوو.  شۆڕشەکەدا 
لە نوامبری 1978دا گەڕابووەوە 
واڵت، بە پەلە دەس��تی کرد ب��ە پەیوەندی 
گرتن لەگەڵ ئەفس��ەرە متمانە پێ کراوەکانی 
خۆی ل��ە تاران و مهاب��اد و هەروەها لەگەڵ 
ئەوانەی لە تاراوگ��ە گەڕابوونەوە. هەندێکیان 
کە پێشتر هەر لە تاران ببوون، هەوڵیان دابوو 
تەش��کیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێ��ران بە زیندوویی ڕابگ��رن. بەاڵم ئەمجارە 
ب��اس باس��ی وەڕێخس��تنی بزووتنەوەیەکی 
بەرین بەمەبەس��تی داواکردنی خودموختاری 
لەو ڕێژیمە نوێیە بوو کە خەریک بوو ش��کڵی 

دەگرت. 
حیزب��ی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران 

هاندەری 
هەرەسەرەکیی 

ئەو ڕێژیمە 
بۆ وتووێژ 

کەم کردنەوەی 
ژمارەی ئەو 

کێشەگەلە بوو 
کە هەم لە باری 

نێوخۆیی و هەمیش لە 
باری دەرەکییەوە 

ڕووبەڕوویان 
ببووەوە
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ناچار بوو دەس��ەاڵتی خۆی ل��ە نێو گێژاوی 
ڕووداوەکانی پاش شۆڕش��دا بچەس��پێنێ و 
هەوڵ��ی دا ئەم کارە لە ڕێگ��ەی دامەزراندنی 
ش��وورای گوندەکان��ەوە ب��کات. س��ەرەڕای 
ئەم��ەش، ئەم حیزبە بە نیس��بەت کونتڕۆڵی 
ئ��ەو تووڕەیییە ب��اوەی بە دژی پاس��داران 
هاتبووە ئاراوە، بێ دەس��ەاڵت بوو. بۆ نموونە 
بازرگانێکی بێ هیوا لە پاش یەکەمین زنجیرە 
تێکهەڵچوونە قورس��ەکان لە س��نە کە نزیک 
سەد کەس کوژراوی لێ کەوتەوە، وتی »ئەگەر 
ئەمەش کۆتاییی پێ بێت، ئ��ەودەم نەبوونی 
ڕێبەری��ی خۆمانە کە زەربەم��ان لێدەدا. چاو 

لە دەورووب��ەرت بکە. ڕێبەرمان 
هەر  خراپتریش،  تەنانەت  نییە، 
کەس��ێک پێی وای��ە ڕێبەرە«. 
خەباتی کوردەکان لە ماوەی 18 
مانگی چارەنووسسازدا بەدەست 

نایەکگرتوو بوونەوە دەینااڵند. 
ئەگەر س��ەرەڕۆیی یەکێک 
لە کێش��ەکان ب��وو، دداننان بە 
ڕێبەری��ی حیزب��ی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران کێشەیەکی 
ت��ر ب��وو. حیزب��ی دێموکراتی 
دەیتوانی  ئێ��ران  کوردس��تانی 
لەسەر پشتیوانیی هەمەالیەنەی 
� ب��ا ناڕێکخراوی��ش بووبێ��ت 

� ناوەن��دی نەریتیی خۆی ل��ە دەورووبەری 
مەهاباد و ورمێ حس��ێب بکات، بەاڵم کەمتر 
دەیتوان��ی لەس��ەرالی س��ەرەوەی باکوور و 
هەروەه��ا باش��ووری کوردس��تان حس��ێب 
ب��کات. ل��ە بەش��ی باکووریدا ڕووب��ەڕووی 
ڕکەبەرایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
عێراق ب��ە ڕێبەریی برایان��ی بارزانی ببووەوە 
ک��ە دەیانویس��ت عەش��یرەتە کرمانجەکان 
بە مەبەس��تی پش��تیوانی لە کۆمارەکە و لە 
دژی خودموختاریی کوردس��تان ڕێک بخەن. 
لە بەش��ی باش��ووردا، حیزب��ی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێ��ران ڕووب��ەڕووی کێش��ەی 

شۆڕش��گێڕی  )رێکخراوی  بب��ووەوە  کۆمەڵە 
ئێ��ران( کە  زەحمەتکێش��انی کوردس��تانی 
کێش��ەی ئایدۆلۆژیکیی��ان لەگ��ەڵ حیزبی 
دێموکرات هەبوو و هەروەک فەداییانی خەڵق 
کە ئەویش لە کوردس��تاندا چاالک بوو، ڕقی 
لە خۆناساندنی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران وەک نوێنەری خەڵکی کوردستان بوو. 
کۆمەڵ��ە کە ب��ەو ج��ۆرەی ئەندامانیان 
ئێعدیعای��ان دەکرد س��اڵی 1969 لە الیەن 
گرووپێک خوێن��دکارەوە لە تاران دامەزرابوو. 
لە شکس��تی ئاس��انی کومیتەی شۆڕشگێڕی 
حیزب��ی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران بێ 
هیوا بوو کە ئاکامەکەی دەبووە 
دستەوەس��تانی. ل��ە ڕاس��تیدا 
کۆمەڵە ل��ە کۆتایی 1978دا بە 
ئاش��کرا خۆی ڕاگەیاند. کۆمەڵە 
کاریگەریی شۆڕش��ی  ژێ��ر  لە 
چیندا ب��وو و هی��وادار بوو لە 
ڕێگ��ەی دروس��ت کردنی ئەو 
بەمەبەستی  کادرانەوە کە دواتر 
جەم��اوەر  پەروەردەکردن��ی 
و کردنی��ان ب��ە شۆڕش��خواز، 
دەگەڕانەوە بۆ ناوەندە سەنعەتی 
کوردستان،  کشتوکاڵییەکانی  و 

الساییی ئەو شۆڕشە بکاتەوە. 
ئ��ەوان  ئەگەرچ���������ی 
س��ووکایەتییان ب��ە ڕێبەرەکان��ی حیزب��ی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران دەکرد و وەکوو 
»ناسیونالیستە بورژواکان« ناویان دەبردن، بەاڵم 
زۆرێ��ک لە دامەزرێنەران��ی کۆمەڵە بۆخۆیان 
کوڕەئاغای بنەماڵە گەورەکانی بۆکان، س��ەقز 
و س��نە بوون، هۆکارەکەشی ئاسان بوو، لەبەر 
ئەوەی هیچ کەس��ێک لە توێ��ژی خوارووی 
کۆمەڵگ��ە هەمان ئەو دەرەتانەی ئەوانی نەبوو 

کە بچێتە زانکۆ بۆ خوێندن. 
کۆمەڵ��ە دەیویس��ت ئامانج��ی خ��ۆی 
کە ڕێکخس��تنی جەم��اوەر بوو ل��ە ڕێگەی 
پەروەدەک��ردن، خزمەتگوزاری و ئەو کلینیکە 

بەرپرسانی 
مەدەنی و 
مەزهەبیی 
کۆمارەکە 

لە هەوڵدا بوون 
دەسەاڵتیان 
لە ڕێگەی 
دوو هێزی 
دژ بە یەک 

واتە ئەرتەش و 
پاسدارەکانەوە 

بچەسپێنن
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الدێییانەوە کە دواتر دایمەزراندن، بەدەس��ت 
بێنێ��ت. کۆمەڵە ب��ە تون��دی »رێزیۆنیزمی 
س��وڤیەتی«ی حیزب��ی ت��وودەی مەحکووم 
دەکرد و ناسیۆنالیزمی کوردیی بە کورتبینانە 
ناو دەبرد. ئەو دەیویست دەسەاڵت بۆ هەموو 
کۆمەڵگاکان��ی ئێران بگەڕێت��ەوە و دەوڵەتی 
ناوەندی شکس��ت بخوات. پتر لە ناسیۆنالیزم، 
ناناوەندگەرایی مەبەس��تی سەرەکییان بوو. لە 
ڕوانگەی ئەوانەوە، کوردەکان تەنیا بەش��ێک 
بوون لەو پڕۆس��ەیەدا و تەنیا هیوایان دەکرا 
سەرکەوتنی هاوبەش لەگەڵ شوێنەکانی تری 

ئێران بێت.
کۆمەڵە لە هیچ ش��وێنێک بەقەد ناوچەی 
س��نە � مەریوان بەهێز نەب��وو. ئەوە لە باری 
مێژوویییەوە بەش��ێکی بۆ ئ��ەوە دەگەڕایەوە 
کە ژمارەیەک��ی زۆر ل��ە ئەندامانی ڕێبەریی 
کۆمەڵە ل��ەو ناوچەیەوە بوون، هەروەها ڕەنگە 
بەشێکیش��ی بۆ ئەوە دەگەڕایەوە کە سنە لە 
شۆڕش��ە کوردییەکانی پێش��وودا بەشداریی 
نەکردب��وو، ئ��ەو شۆڕش��انەی ک��ە ناوەندی 
دەسەاڵتیان لە الی باکوورەوە بوون، بۆ نموونە 
س��ەرهەڵدانی س��مکۆ و کۆم��اری مەهاباد. 
کەواب��وو ماکەیەکی وەفاداریی ناوچەییی تێدا 

بوو.  
هەروەه��ا س��نە هەمیش��ە تێکەاڵوی��ی 
زیات��ری لەگەڵ کاروب��اری پارێزگا فارس��ە 
دراوس��ێکاندا هەبب��وو و بەم��ەش زیاتر لە 
ب��ەردەم ئ��ەو ئایدیۆلۆژیی��ە چینایەتییانەدا 
خ��ۆی بینیبووەوە کە ڕۆڵێک��ی گرینگیان لە 
گرووپەکانی ئۆپۆزیس��یۆن لە ئێرانی ناوەندیدا 
هەبوو. س��نە هەروەها مێژوویەکی یەکیەتیی 
چینایەتیش��ی هەبوو. لە 1917و 1918دا بۆ 
نموون��ە، گرووپێک ل��ە بازرگانەکانی چینی 
خ��وارەوە لە ژێر کاریگەری��ی دێموکراتەکان 
لە ش��وێنەکانی تری ئێراندا، حیزبی سۆسیال 
دێموکراتیان دامەزراندبوو. کاتێک قاتوقڕی و 
برسیەتی لە کوردس��تاندا گەیشتە لووتکەی، 
ئەوان کونتڕۆڵی ش��ارەکەیان گرتە دەست و 

دانەویڵەی کەڵەکەکراویان لە ئەنباری بازرگانە 
دەوڵەمەندەکان بەتایبەت فەرەجوڵاڵ ئاس��ەف 
دەرهێنا و دابەش��یان کرد. ئەوان دەستبەجێ 
لە الیەن ئەو ئاغا و مەالیانەوە کە دەمڕاس��تی 

تاران بوون، دەرکران.  
س��ەرەڕای ئەمەش، تۆوەکە چێنرابوو. لە 
سۆسیالیس��ت  حیزبی  192٠دا،  س��ەرەتای 
لقێکی لە سنە کردەوە کە تا هەڵوەشاندنەوەی 
پارتەکە لە 1926دا بەردەوام بوو. الیەنگرییان 
لە کۆمەڵگای یەکس��ان لە ک��ردەوەدا بوو بە 
ه��ۆی نوێ کردنەوەی بەرخۆدان لە دژی ئاغا 
و خاوەن مڵکەکان. لە ئاکامدا، توودە زیاتر لە 
سنە چاالک بوو تا شوێنەکانی تری کوردستان. 
هەر بۆیە، کاتێک لە بەهاری1979دا، حیزبی 
نەیتوانی  ئێ��ران  کوردس��تانی  دێموکرات��ی 
پشتیوانی لەوانە بکات کە شەڕی پاسدارانیان 
ل��ە س��نە و مەریوان��دا دەک��رد، کۆمەڵە و 
فیداییەکان بەپەلە بوون لە مەحکووم کردنیدا 
و کۆمەڵە لەو ناوچەیەدا خۆی کرد بە حیزبی 

سەرەکی. 
ل��ە کۆتایی��دا، کۆمەڵ��ە ب��ۆ زۆر کەس 
ل��ە ناوچەکە سەرنجڕاکێش��تر ب��وو چونکە 
دێموکراتیکت��رە.  ک��ە  دەردەک��ەوت  وا 
کۆمیت��ە ناوەندییەک��ەی هاوکاری��ی ش��انە 
ئیزنیشی  بەاڵم  دەکرد،  نیوەخودموختارەکانی 
بەوە دەدا کە زیات��ر بڕیاردانەکان لۆکاڵی بن. 
هەموو کەس ئەو هەس��تەی بەرامبەر حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران نەبوو، سەرەڕای 
تەش��کیالتە لۆکاڵییەکانی. لە س��نە، حیزبی 
پێگەیەکی  ئێ��ران  کوردس��تانی  دێموکراتی 
ک��ەم بەاڵم چاالکی هەبوو، ب��ەاڵم بە ناردنی 
کەس��ێکی مهابادی وەکوو کارگێڕ بۆ سنە و 
دیاری نەکردنی کەس��ێک لە خودی شارەکە، 
ئەو ڕوانگەیەی بەنیسبەت خۆی بەهێزتر کرد 
کە دەیگوت خۆی بە جیاواز و سەرتر دەزانێ. 
کۆمەڵە کەمت��ر لە حیزب��ی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران ئامادەی س��ازش لەگەڵ 
تاران بوو و زیاتر لە حیزبی دێموکرات س��وور 
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بوو لەسەر درێژەدانی شەڕ. ئەمە بێ ئەمالوئەال 
پێگ��ەی کوردەکانی لە وتووێژدا الواز کرد. لە 
نوامبری 1979دا، کاتێک حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران ئاگربڕێکی لەگەڵ دەوڵەت 
قەبووڵ کرد کە پێشزەمینەی وتووێژەکان بوو، 
هەوڵەکانی بە هۆی هێرش��ە بەردەوامەکانی 
کۆمەڵە بۆ س��ەر هێزەکانی دەوڵەت تووش��ی 
کێشە بوو. کۆمەڵە ڕەش��بین بوو و مانگێکی 
خایاند تا قەناعەتی پێ بهێنرێت بە شێوەیەکی 
نابەدڵی ئامادەی وتووێژەکان بێت. کاتێک لە 
دێس��امبردا وتووێژەکان شکس��تیان خوارد، 
کۆمەڵە گەڕایەوە مەیدانی شەڕ. ئەم ڕێکخراوە 
ڕەدی کردەوە کە لە هەوڵی ئاگربڕی دواتر لە 
ژوئەنی 198٠دا بەش��داری بکات و بەمەش 
پش��تیوانییەکی زیات��ری لە نێ��و جەماوەری 
ڕەشبین و لەسەر حەسێبی حیزبی دێموکرات 

بەدەست هێنا. 
هەبوو  »پارێزگاخواز«ەکانیش  ناوچە  دواتر 
ک��ە هەندێک ئاغا و ش��ێخ و خاوەن مڵکیان 
تێدا بوو کە هێش��تا ژمارەیەک پێڕەوی هەژار 
و هاوکات پرشوباڵویان هەبوو. یەک دوو ئاغا، 
بەتایبەت کوڕی سمکۆ، تاهیرخان، هەوڵی دا 
لەو ئاژاوەی لە کۆتایی 1978دا لە کوردستان 
هەبوو، کەڵکئ��اژۆ وەربگرێت و خۆی بکاتەوە 
س��ەرۆک. ژمارەیەکی تر ئاژاوەکەیان قووڵتر 
کرد کاتێک ویس��تیان دەس��ت بەس��ەر ئەو 
زەوییانەدا بگرنەوە کە لە ڕیفۆرمی 196٠ەکاندا 
لەدەس��تیان دابوو. ژمارەیەک کە بەداخ بوون 
بۆ لەدەس��تدانی ڕێژیمی پێشوو، هیواداربوون 
بە ژێنێ��راڵ پالیزبانی کورد پەیوەس��ت بن، 
ژێنێراڵێک کە فەرمانداری گش��تیی کرماشان 
ب��وو و هەڕەش��ەی کردب��وو کە بە س��وپای 
سەربازییەوە لە عێراقەوە دەگەڕێتەوە ئێران. 

رێژیمی نوێ ب��ەدوای یارمەت��ی لە نێو 
ئەو کوردانەدا دەگ��ەڕا کە هاوکاریی ڕێژیمی 
شایان کردبوو، بەو پێشگریمانەیەوە کە ئەوان 
بەستراونەتەوە بە ناوەندەوە بەبێ ئەوەی جۆری 
ڕێژیمەکەیان بۆ گرینگ بێت. لە عێراقیش��دا، 

ژمارەیەک بەش��ی عەش��یرەیی هەبوون کە 
ڕەنگە بە هۆی ڕکابەرانی خۆجێییی خۆیانەوە 
بووبێ��ت، لە بنەڕەت��دا دەیانویس��ت الیەنی 
دەوڵەتەک��ە بگرن، بۆ نموونە پێڕەوانی حاجی 
جەواهی��ر لە دۆڵ��ی مەرگەوەڕ. دیس��انیش 
پێشبینی کردنی سیاسەتی ئاغایەک هەمیشە 
ئاس��ان نەب��وو. بۆ نموون��ە، تاهی��ر خان لە 
باکوور لە س��ەرەتادا شەڕی لەگەڵ ئەرتەشی 
ناوچەک��ە و ژاندارمێری کرد ب��ەو هیوایەی 
خۆی دامەزرێنێت، بەاڵم لە جوالی 1979دا 
بە ش��ێوەیەکی نابەدڵ��ی ناچار ب��وو داوا لە 
حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران بکات 
بگاتە فریای، شتێک کە بە زەحمەت پێگەی 
سەرۆکایەتیی ناوبراوی لە نێو خەڵکی ئاساییی 
عەش��یرەکەی بەهێ��ز دەک��رد. دوات��ر بووە 
هاوپەیمان��ی بارزانییەکان، تۆکمەترین هێزی 
ئێران،  باکووری کوردستانی  عەش��یرەگەرای 
ئەو هێزەی کە تاهیرخان مێژووی پەیوەندیی 
بنەماڵەییی لەگەڵی هەبوو و بەمەش خۆی لە 
بەرەی دەوڵەت ب��ە دژی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران بینییەوە. سەرەڕای ئەمەش، 
ژمارەیەک لە خزمانی عەبدووی شکاک دژی 

تاران جەنگین. 
هەروەه��ا یەک دوو کەس��یش بوون کە 
بە هۆی باوەڕیانەوە پش��تیوانییان لە حیزبی 
دێموکرات��ی کوردس��تانی ئێ��ران ک��رد. بۆ 
نموونە، س��ەنار، سەرۆکی ش��کاکی مامەندی 
ڕابردوویەکی درێژی لە ناس��یۆنالیزمدا هەبوو. 
س��ەنار بە هیچ ج��ۆر دۆس��تی بارزانییەکان 
نەبوو، لەبەر ئەوەی مەال مس��تەفا لە 1967دا 
س��ەناری کە بۆ کومیتەی شۆڕش��ی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران خەباتی دەکرد، 
دەستبەس��ەری کردب��وو و تەحویلی ش��ای 
دابووەوە. س��ەنار شانس��ی هەبوو ک��ە تەنیا 
زیندان��ی کرابوو. دوابەدوای ڕووخانی ڕێژیمی 
شا، سەنار بە بزووتنەوەکە پەیوەست بووەوە و 
لە فێوریەی 198٠دا وەکوو ئەندامی کۆمیتەی 
کوردس��تانی  دێموکراتی  حیزب��ی  ناوەندیی 
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ئێران هەڵبژێردرا. لە هاوینی ئەو س��اڵەدا، ئەو 
دژی زۆرێ��ک لە ئەندامان��ی بنەماڵەی خۆی 
ڕاوەستا و تاقە ڕێگەی ئاسنی ئێران بۆ تورکیە 
و ئورووپای کە لە ناوچەی ژێر دەسەاڵتی ئەو 
و بە دۆڵی قوتووردا تێدەپەڕی، لە نێو برد.  

یەکێک لە بەرچاوترینی ئەو کەس��انەی 
کە تاران بۆ الی خۆی ڕایکێشابوو، مەالیەکی 
پایەبەرزی س��وننی، ئەحمەد موفتی زادە بوو. 
موفت��ی زادە لە حەفتاکاندا مەکتەبی قورئانی 
لە ش��اری س��نە دامەزراندب��وو و یەکێک لە 
الیەنگرانی ماف��ی کولتووریی کوردەکان بوو. 
ئەو لە ماوەی خولی یەکەمی ش��ەڕی قورسی 

س��نە لە مارس��ی 1979دا، بە 
دڵنیاییەکی زۆرەوە بۆ زەربەلێدان 
لە کەسایەتیی مەالی خۆشناوی 
عێزەددی��ن  ش��ێخ  مهاب��اد، 
حوس��ێنی )بەگش��تی بە شێخ 
ناوەندی  بانگ دەکرا( کە ببووە 
س��ەرنج بۆ بەرخۆدانی کوردی، 
ئەگەرچی  مەیدانەک��ەوە.  هاتە 
موفت��ی زادە پێش��تر لەگ��ەڵ 
چاالکان��ی ک��ورد پەیوەندی��ی 
هەببوو، ب��ەاڵم بە زۆری وەکوو 
کەس��ێکی دواکەوت��وو س��ەیر 
دەکرا. ئەمەش پێگەی ناوبراوی 
الی خەڵکی ش��ار کە هەستی 

شۆڕشگێڕییان بەهێز بوو، الواز کردبوو. شێخ 
عێزەدین، موفتی زادەی بە کەسێک ناوبرد کە 
»خودموختاریی دەوێ، بەاڵم هیچ ئیدەیەکی 
لە ب��ارەی مان��ای خودموختاریی��ەوە نییە«، 
پێناس��ەکردنێک کە دەربڕی هەس��تی جێی 
پەس��ندی جەماوەر بوو. لەو ماوەیەدا، موفتی 
زادە ناچار بوو لەبەر ئاسایش��ی گیانی خۆی، 

سنە بەجێ بهێڵێ.  
توێژی ئایینی کە موفتی زادە نوێنگەیەکی 
تەواوی بوو، بەرەو پارێزکاری دەکشان. بەاڵم 
هەمیش��ە دەگمەنەکانی��ش هەبوون. ش��ێخ 
ناس��راوترین م��ەالی چەپگەرا  عێزەددی��ن 

بوو، بەاڵم چەندین کەس��ی تریش لە پرس��ە 
نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتییەکاندا الیەنی لیبراڵ 
ی��ان چەپیان گ��رت. لەوان��ەش دوو کەس 
کە پێش��تر پێش��بینیی ڕیفۆرم��ی زەوی لە 
196٠�ەکانیاندا کردبوو و گوندەکانی خۆیانیان 
دابووە دەست دانیشتووانیان و هانی خوێندنی 
ژنان لە قوتابخانە دەوڵەتییەکانیان دابوو. هەر 
بۆیە، گەر هەڵوێستی لیبڕااڵنەی ژمارەیەک لە 
مەالکان نەبووایە، دەکرا خەڵکی ئاسایی زیاتر 
بە مارکسیزمی توندڕەوی کۆمەڵە بشڵەژایەتن.  
مەالی دیک��ە هەبوون کە بەختی خۆیان 
لە ش��وێنی دیکەدا دەبینییەوە. برای ش��ێخ 
عێزەدی��ن حوس��ێنی، جەالل، 
بە مەبەس��تی وەڕێ خس��تنی 
پارێزکار  س��وننی  میلشیایەکی 
بە ناوی »خەبات« بە دژی تاران 
و کۆمەڵ��ە و حیزبی دێموکراتی 
چەکوچۆڵی  ئێران،  کوردستانی 

لە سەدام حسێن وەرگرت.  
بۆ زۆرێ��ک لە چینی کۆنی 
خاوەن مڵ��ک، داڕمانی ڕێژیمە 
دەرەتانێ��ک  شاهەنش��اهییەکە 
دەستبەسەرداگرتنەوەی  بۆ  بوو 
ئەو زەوییانەی��ان کە دوابەدوای 
بەس��ەر  س��پی  شۆڕش��ی 
وەرزێڕەکان��دا دابەش کرابوون، 
یان النیکەم دەیانویس��ت کرێی ئەو زەوییانە 
وەربگرن کە نەیاندەتوانی بەدەستیان بهێننەوە. 
لەشوێنی تر، وەرزێڕەکان بە مەبەستی خاوەن 
بوونی ئەو زەوییانەی کە پێیان وابوو لەسەریان 
فێڵیان لێ کراوە، یاسایان گرتە دەست خۆیان. 
ئەمە لە هیچ ش��وێنێک ئەوەن��دەی مەریوان 
زەق نەب��وو، لەو ش��وێنەی ک��ە پەیوەندیی 
خاوەن مڵک � وەرزێڕ زۆر ناوزڕاو بوو. کۆمەڵە 
لەڕاس��تیدا پش��تیوانیی کرد و لە شەڕی دژە 
چینی خاوەن مڵک، ڕێبەرایەتیی وەرزیڕەکانی 
کرد. کاتێک وەرزێڕە ت��ووڕەکان لە جووالی 
1979دا ب��ەرەو کۆمیتەی ئیم��ام ڕێپێوانیان 

رێژیمی نوێ 
بەدوای یارمەتی 

لە نێو ئەو کوردانەدا 
دەگەڕا کە 

هاوکاریی ڕێژیمی شایان 
کردبوو، 

بەو پێشگریمانەیەوە 
کە ئەوان بەستراونەتەوە 

بە ناوەندەوە 
بەبێ ئەوەی 

جۆری ڕێژیمەکەیان 
بۆ گرینگ بێت
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کرد و داوای »دەرکردنی ماکە فیۆدالەکانیان« 
ک��رد، هیچ دژوار نەبوو بۆ خ��اوەن مڵکەکان 
کە کۆمیتەکە بهێننە س��ەر ئەو قەناعەتە کە 
فیۆدالیزمەکەی ئەوان بەڕوونی لە کۆمۆنیزمی 

کۆمەڵە باشترە. 
دام��ەزراوە  ئەگەرچ��ی  بۆی��ە،  ه��ەر 
لۆکاڵییەکانی دەوڵەت لە بنەمادا لە زۆر بەشی 
ئێراندا پشتیوانییان لە وەرزێڕەکان دەکرد، لە 
مەریوان پرسەکە جیاواز بوو، کیشمەکێشێکی 
چینایەت��ی ل��ە ئاس��تی خۆجێیی لەس��ەر 
پرس��ی زەوی و زار هەر لە س��ەرەتاکەیەوە 
بووە پرس��ێکی نەتەوەیی کە بە ش��ێوەیەکی 
جی��ددی زەبری ل��ە پەیوەندییەکانی خەڵک 
لەگ��ەڵ تاران دا. ماوەیەکی پێ چوو تا ڕێژیم 
بە تێگەیش��تنێکی پترەوە ڕووبەڕووی پرسی 
زەوی و زار ببێت��ەوە � وات��ە پاش ئەوەی لە 
سەرتاس��ەری ئێران بە شێوەیەکی نادرووست 

مامەڵەی لەگەڵ پرسەکە کردبوو. 
کۆمەڵە هەڵوێستێکی توندڕەوانەی لەسەر 
پرس��ی زەوی و زار بە الیەنگریی وەرزێڕەکان 
گرت��ە بەر، بەتایبەت لە دەورووبەری مەریوان 
و س��نە. ئەم سیاس��ەتەی ل��ە دەورووبەری 
بۆکان لەو شوێنەی کە خزمە دێبوکرییەکانی 
ڕێبەرایەتی��ی کۆمەڵە دەژی��ان، کەمتر پێڕەو 
دێموکراتی کوردس��تانی  دەک��رد. حیزب��ی 
ئێرانیش س��وودی لە ڕیفۆرمی کۆمەاڵیەتی � 
ئابووریی سوسیالیس��تی برد. کاتێک ئاغاکانی 
دەورووب��ەری ورم��ێ و مهاب��اد هەوڵیان دا 
ماڵیاتی باو )نەنووسراو لەیاسادا( بەسەر خەڵکدا 
ببڕنەوە، حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
ناچ��اری ک��ردن واز لە هەوڵەکانی��ان بێنن. 
دیس��انیش حیزب��ی دێموکرات دەیویس��ت 
خۆی ل��ەو ج��ۆرە ڕووبەڕووبوونەوەیە نەدات 
کە کۆمەڵە دەیویس��ت. حیزب��ی دێموکرات 
دەیویست پش��تیوانیی عەشیرەتەکان بۆ الی 
ڕوانگ��ەی خۆی ڕاکێش��ێ، ن��ەک بە هۆی 
جیاوازی بیروبۆچوونەوە تووشی تێکهەڵچوون 
بێت لەگەڵیان. سەرەڕای ئەمەش، پرۆسەیەکی 

سروشتیی دووبەرەکی سازبوون لە ئارادا بوو، 
ئاغ��اکان داوای یارمەتیی��ان لە بەرپرس��انی 
حکوومی دەک��رد و وەرزێ��ڕەکان ڕوویان لە 

کۆمەڵە یان حیزبی دێموکرات دەکرد. 
ل��ە کۆتایی��دا، ڕێژی��م هاوکاریی هێزی 
بارزانیی��ەکان لە نێ��و کرمانجەکانی ناوچەی 
باکووری کوردس��تانی ڕۆژهەاڵتی بەدەس��ت 
هێنا ت��ا ناوچەکانی نزیک لە س��نوور لەژێر 
دەس��تی حیزب��ی دێموکراتی کوردس��تانی 
ئێ��ران دەربهێن��ێ و ئاغا کورمانج��ەکان بە 
قەناعەت بگەیەنێت کە لە حیزبی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران کە ل��ە ڕووی یەکیەتیی 
زاراوەیی��ەوە زیاتر س��وننییەکان ڕۆڵیان تێدا 
دەگێ��ڕا، دوور بکەون��ەوە. بارزانیی��ەکان بەو 
جۆرەی هاوکاری��ی پەهلەوییەکانیان کردبوو، 
هاوکاریی کۆماری ئیسالمییان کرد. سەرەڕای 
ئەمەش، زۆربەی ئ��ەو ئاغایانە هەوڵیان دا لە 
دەیانویست  بمێننەوە،  کێش��ەکەدا  دەرەوەی 
ددان بە دەسەاڵتی تاراندا بێنن و بەمەش کەم 
تا زۆر س��ەربەخۆ بمێنن��ەوە، بەاڵم بەکردەوە 

نەکەونە نێو شەڕەکەی کوردستانەوە. 

تێڕوانینی کۆمارەکە بەرامبەر کوردەکان
رێژیم��ە نوێیەک��ە ب��ە نیگەرانیی��ەوە ل��ە 
سەرهەڵدانی ناسیونالیزمی کوردییان دەڕوانی. 
نافارس��ەکانی ئێران بەس��ەریەکەوە  کەمینە 
نزیک بە نیوەی حەش��یمەتی ئێرانیان پێک 
دەهێن��ا. لە ڕۆژە س��ەرەتاکاندا و لەو کاتەی 
کە ڕێژیم لە خۆی دڵنیا نەبوو، ئەو ترس��ەی 
هەبوو کە پاشەکشە بەرامبەر کوردەکان دواتر 
داواکاریی گرووپەکانی تریش��ی بەدوادا بێت. 
ئەم کەمینانە لەمبەر و ئەوبەری سنوورەکانی 
ئێران��دا نیش��تەجێ ب��وون، ک��وردەکان و 
عەرەبەکان لە س��نووری عێراق، ئازەرییەکان 
و تورکەمەن��ەکان لە س��نوورەکانی تورکیە و 
س��وڤیەتدا و بەلووچەکانیش لەسەر سنووری 
ئەفغانس��تان و پاکس��تان. لە س��ێ نموونەدا 
)کوردەکان، تورکەمەن��ەکان و بەلووچەکان(، 
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هەس��تی نزیکایەتی لەگەڵ ئەوبەر سنوور بە 
هۆی ئ��ەوەی کەمینەی س��وننیش بوون لە 

ئێراندا، زیاتر بوو. 
الی کوردەکان، سەرنجڕاکێش��یی کەڵک 
وەرگرت��ن لە مەترس��یی دەرەکی زیاتر وەک 
کارتی گوش��ار بوو تا ئەوەی بڵێین لە ترسی 
حکوومەت ناچار بووبێتن دەست بۆ ئەو کارتە 
ببەن. لە مارسی 1979دا، غەنی بلووریان )کە 
لە دێسامبردا پاش 25 ساڵ بەند بوون، ئازاد 
کرابوو( لە لێکدانەوەیەکی  خێرادا وتی »ئەگەر 
ئەم دەوڵەتە شۆڕش��گێڕە قەبووڵی بکات مافی 
نەتەوایەتی بە خەڵکی ک��ورد بدات، ئەوکات 
زۆر ئاس��ان دەبێت بەرگری لە س��نوورەکانی 
ئێران لە بەرامبەر هێرش��ی دەرەکیدا بکرێت. 
ب��ەاڵم گەر ئەم کارە ن��ەکات، هەندێ هێزی 
دەرەکی دەتوانن کەڵکئاژۆ لە هەستی خەڵکی 
کورد وەربگ��رن«. هەڕەش��ەکە هەڵەی تێدا 
نەبوو. هەر جۆرێک بێت، پرس��ی کورد تارانی 
بە تەواوی تووش��ی دڵەڕاوکێ کردبوو، لەبەر 
ئ��ەوەی وەبیرهێنەرەوەی س��مکۆ، مهاباد و 
ئەوکات��ە بوو کە عێ��راق ئیزنی دابوو جیابیرە 
کوردەکان وەک��وو خاڵی هێرش بردن کەڵک 

لە خاکەکەی وەربگرن.  
»خودموختاری«یی��ەی  ئ��ەو  کەواب��وو، 
ک��وردەکان دەیانویس��ت، الی ت��اران ل��ە 
»جیاییخ��وازی« دەچوو. ب��ۆ نموونە، کاتێک 
لە جوالی و ئاگۆس��تی 1979 لە مەریوان و 
س��نە لەسەر پرسی مڵکداری شەڕ گەڵگیرسا، 
»ئ��ەوان  وت��ی:  ب��ازرگان  س��ەرۆکوەزیران 
]ک��وردەکان[ ه��ەر خودموختاریی��ان ناوێ، 
ئەوان دەیانەوێ ل��ە ئێران جیا ببنەوە«، ئەمە 
س��ەرەڕای ئەوەش ڕێبەرایەتی��ی کورد وریا 
بوون لەسەر ش��ی کردنەوەی ئەو ڕاستییەی 
کە داواکارییەکەیان ب��ۆ خودموختاری، وەها 
لێکەوتەیەکی بەدوادا نەیێت. لە ڕاس��تیدا، لە 
دواکەوتووەکان  »ئەوە  قاس��ملووەوە  ڕوانگەی 
بوون کە ل��ە بارەی جیابوون��ەوەوە هاواریان 
دەکرد. چەپ��ی ک��وردی خودموختارییەکی 

بیاتنەرانەیان دەویست«. بەاڵم ڕوانگەی تاران 
بەنیس��بەت کوردەکان نەدەس��ڕایەوە: ئەوان 
س��ەربەخۆییخواز  و  بوون  س��ەربەخۆییخواز 

دەمانەوە.   
ک��وردەکان ڕووب��ەڕووی بەربەس��تێکی 
ت��ر بوونەوە، بەربەس��تێک کە ه��ەم الیەنی 
کردەوەیی هەبوو و هەم الیەنی ئایدیۆلۆژیکی. 
ئەوەش ئ��ەو جیاکاریی��ە مەزهەبییە بوو کە 
زۆربەی کوردەکانی وەکوو کەمینەی س��وننی 
لە سەرزەمینی ش��یعەدا دەناساند. لە ئاستی 
کردەیی��دا، پەیوەندیی کوردە س��وننییەکان 
لەگ��ەڵ دراوس��ێ ش��یعە نەکوردەکانیان بە 
ش��ێوەی نەریتی الواز بوو و هەندێ جاریش 
توندوتیژی لە نێوانیاندا هەاڵیس��اوە. ئێس��تا 
ڕێژی��م، تون��دڕەوە ش��یعەکان ل��ە فۆرمی 
کۆمیتەکان��ی ئیمام و پاس��داراندا دەنێرێ تا 
کوردستان کونتڕۆڵ بکەن، کە پێشبینی دەکرا 
جێگرەوەی ئەو وەزعە هەر شەڕی چەکداری 
لە نزیک بە هەموو ش��ارەکانی کوردس��تاندا 
دەبێت: مەریوان، س��نە، س��ەقز، بانە، پاوە و 
هتد. پ��اش یەکەمین دەوری ش��ەڕەکان لە 
سنە، تاران بە دیاری کردنی بەرپرسێکی بااڵی 
شیعە، ئایەتوڵاڵ حوججەتولئیسالم سەفدەری 
بە فەرماندەریی پادگانی پاسداران لە شارەکە، 

زیاتر هەستی خەڵکەکەی بریندار کرد.
جیددیترین ش��ەڕ لە نەغ��ەدە ڕووی دا، 
شارێک کە دانیش��تووانەکەی تێکەاڵو بوون. 
ل��ە کۆتاییەکانی ئاوریل��ی 1979دا، حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران کۆبوونەوەیەکی 
بەرین��ی لە س��تادیۆمێکی فووتب��اڵ کە لە 
بەشی ئازەری نشینی شارەکەدا هەڵکەوتبوو، 
ڕێکخس��ت. کومیتەی خۆجێیی ئازەرییەکان 
داوای ل��ە حیزب��ی دێموک��رات ک��رد ک��ە 
کۆبوونەوەکە لە شوێنێکی تر بگرێت تا پێش 
ب��ە دنەدرانی کەس��انێک بگیرێ��ت. حیزبی 
دێموک��رات نەتەنیا ئ��ەم داواکارییەی ڕەت 
کردەوە بەڵک��وو ژمارەیەک ل��ە گرووپەکانی 
حیزب��ی دێموک��رات بە چەکەوە گەیش��تنە 
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شوێنەکە. کاتێک باندە ئازەرییەکان دەستیان 
کرد بە تااڵنی گون��دە کوردییەکان، النیکەم 
2٠٠ کەس کوژران و نزیک بە 2٠٠٠ کەس 

ئاوارە بوون. 
ک��وردە ش��یعەکان لە باش��ووری س��نە 
هەس��تێکی جیاواز ل��ە برا س��وننییەکانیان 
بەنیسبەت شۆڕشی ئیسالمی هەبوو. ئەوانەی 
پارێزگای کرماش��ان وتیان هیچ ئۆگرییەکیان 
بە خودموخت��اری نییە. ئەوان ل��ە بنەڕەتدا 
دەیانویس��ت هەر جۆرێک بێت بەش��ێک لە 
کۆماری شیعە بمێننەوە و ڕێژیمیش لە کاتی 
وەرگرتنی ئەندام لە نێوانیاندا وەک »پێشمەرگە 
موس��وڵمان« بۆ ش��ەڕ دژی ناس��یۆنالیزم و 
چەپەکان لە ناوچە باکوورییەکانی سەروویانەوە 
کێشەیەکی ئەوتۆی نەبوو. لە 1979دا، کوردە 
سوننی و ش��یعەکان لەو گوندانەی پارێزگای 
کوردس��تان کە پێکەوە دەژی��ان، بە کردەوە 

تووشی شەڕە تەقە لەگەڵ یەکتر بوون. 
ئەوە لە ئاس��تی ئایدیۆلۆژیکییەوە بوو کە 
داهات��ووی کوردەکان ب��ۆ خۆبەڕێوەبەری بە 
جیددی تاریک و لێڵ ب��وو. خومەینی پێش 
لە بەدەسەاڵت گەیشتنی هیچکات بۆچوونی 
خۆی لە ب��ارەی کەمایەتییە ئیتنیکییەکانەوە 
دەرنەبڕیب��وو، ئەم��ە س��ەرەڕای نووس��ینە 
بەرباڵوەکان��ی لە بارەی پرس��ە کۆمەاڵیەتی، 
ئایینی، ئابووری و سیاسییەکانەوە. ڕەنگە ئەو 
هەر بیری لێ نەکردبێتەوە. سەرەڕای ئەمەش، 
کێشەکانی بەردەم ئێرانی شۆڕشگێڕ دەرەتانی 
پێویستی بۆ دەربڕینی بۆچوونی لەم بارەیەوە 
ب��ە ناوبراو دا. نیگەرانی��ی بنەڕەتی خومەینی 
س��تراتیژیک بوو. ئەمە بۆ ش��ێخ عێزەددین 
حوس��ێنی لەیەکەمین کۆبوون��ەوەی لەگەڵ 
خومەین��ی ل��ە ئاوریل��ی 1979 ڕوون بوو: 
»کاتێک ئەوێم بەجێ دەهێشت،[ خومەینی] 
گۆش��ەیەک لە عەباکەمی گ��رت و پێی وتم: 
ئەوەی داوات لێ دەکەم ئاسایشی کوردستانە«، 
منیش گۆش��ەیەک لە عەباکەیم گرت و وتم: 
»ئ��ەوەی من داوات لێ دەکەم خودموختاریی 

کوردستانە«. لە مانگە سەرەتاییەکاندا، خومەینی 
دەیویس��ت ئیزن بە دەوڵەت ب��دات لەگەڵ 
کوردەکان لەس��ەر داواکاری��ی خودموختاری 
وتووێژ بکات. وەک س��ەرۆکوەزیران بازرگان 
وتی )ئەگەرچ��ی ڕوانگەی خ��ودی بازرگان 
لە ب��ارەی خودموختارییەوە زۆر بەرتەس��ک 
بوو(: »ئێمە دەمانویس��ت لەگ��ەڵ کوردەکان 
بگەینە ڕێککەوتنێ��ک، ئەگەرچی لەگەڵ ئەو 
ڕادیکااڵنە مامەڵەمان دەکرد کە تا ڕادەیەکی 
زۆر توندڕەو ب��وون. ئێمە وتمان »ئیزنیان پێ 
بدەن ئەوە هەڵبژێرن کە دەیانهەوێ«. کاتێک 
ئەوان دەس��تیان کرد بە قسەکردن لە بارەی 
خودموختارییەوە، ئێمە تەنانەت ئەوەش��مان 

قەبووڵ کرد.«
ئیسالمی  بنەڕەتیی  یاس��ای  رەشنووسی 
لە ژوئەنی 1979دا ب��اڵو کرایەوە، ئەگەرچی 
پێش��نیاری خودموختاریی تێدا نەبوو، بەاڵم 
بەڵێن��ی دەدا ک��ە »فارس��ەکان، تورکەکان، 
و  بەلووچ��ەکان  عەرەب��ەکان،  ک��وردەکان، 
تورکەمەن��ەکان و ئەوان��ی ت��ر ماف��ی وەک 
یەکیان دەبێت«. ئەو ڕەشنووس��ە تەنانەت ئەو 
دۆکتۆرینەی تێدا نەبوو ک��ە دواتر پێی زیاد 
کرا و باسی دەوڵەتێکی دەکرد بە ڕێبەرایەتیی 
ڕێبەرێکی بااڵی مەعنەوی )ویالیەتی فەقیه(. 
خومەینی دەیویست ئیزن بدات ڕەشنووسەکە 
ڕاس��تەوخۆ بچێت��ە ب��ەردەم ڕیفراندۆم��ی 
خەڵکەوە. ئ��ەوە بازرگان و بەنیس��ەدر بوون 
کە بە ش��ێوەیەکی کارەساتهێنەر پێداگرییان 
لەس��ەر ئەوە کردبوو کە ڕەشنووسەکە دەبێ 
بدرێتە دەس��ت ش��ووڕایەکی هەڵبژێردراوی 
یاس��ای بنەڕەتییەوە و ئەوان پێداچوونەوەی 
پێدا بکەن. ئەوان هیچ لەوە تێنەدەگەیش��تن 
ک��ە ئ��ەم کارە دەبێت��ە کردن��ەوەی دەرگا 
ب��ۆ مەال ڕادیکاڵ��ەکان. لە بەرامب��ەردا، ئەوە 
ئایەتوڵ��اڵ عەلی ئەکبەری ڕەفس��ەنجانی بوو 
کە هۆش��داریی پێدان و وتی »پێتان وایە کێ 
بۆ شوورای یاسای بنەڕەتی هەڵدەبژێردرێت؟ 
مشتێک بێ مێشک و بناژۆخوازی دەمارگرژ، 
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ئەوانە وەها زەبرێک لە ڕەشنووس��ەکە دەدەن 
کە ل��ە کۆکردنەوەیان پەش��یمان دەبنەوە«. 
دەرک��ەوت ه��ەر وای لێه��ات. 77 ئەندامی 
شوورای کارناسان هەڵبژێردران و لە ئاگۆستدا 

کۆ کرانەوە، 55 کەسیان مەال بوون. 
ب��ۆ ئ��ەم بناژۆخوازان��ە دژوار نەبوو کە 
هەوڵ ب��دەن خومەینی بۆچوون��ی لە بارەی 
ڕەشنووس��ەکەوە بگۆڕێ��ت. ل��ە نوامب��ردا، 
خومەینی باس��ی کرد ک��ە بۆچی هەر جۆرە 
ئاماژەیەک بە کەمایەتییە ئیتنیکییەکان ال برا: 
»هەندێ جار وشەى کەمینەکان بۆ ئاماژە 
بە خەڵکانێ��ک وەک ک��وردەکان، لوڕەکان، 
تورکەکان، فارس��ەکان و بەلووچەکان و هتد 
بەکار دەچێ��ت. ئەم خەڵکانە نابێ بە کەمینە 
ناوببرێن، چونکە ئ��ەم چەمکە ئەو گریمانەی 
تێدایە کە جیاوازییەک لە نێوان ئەم برایانەدا 
هەیە. لە ئیس��المدا، وەها جیاوازییەک هیچ 
جێگایەکی نیی��ە. هیچ جیاوازییەک لە نێوان 
ئەو موسوڵمانانە نییە کە بە زمانی جیاواز قسە 
دەکەن، بۆ نموونە، عەرەبەکان و فارس��ەکان. 
ئەگەری ئەوە زۆرە کە وەها کێش��ەگەلێک لە 
الیەن ئەو کەسانەوە دروست کرابێت کە حەز 
ناکەن واڵتە موس��وڵمانەکان یەکگرتوو بن ... 
ئەوان کێشەی ناس��یۆنالیزم، پان � ئێرانیزم، 
پ��ان � تورکی��زم و ئەو ج��ۆرە ئیزمگەلەیان 
دروست کردووە کە بە دژی هزری ئیسالمییە. 
بەرنامەیان لەنێوبردنی ئیس��الم و فەلسەفەی 

ئیسالمییە.« 
ه��ەر بۆی��ە، تەنان��ەت باس ک��ردن لە 
کەمایەتیی��ە ئیتنیکییەکان ل��ە چوارچێوەی 
ئیس��المدا دژایەتییەک ب��وو بەرامبەر ئایینی 

ڕاستەقینە. 
وەک��وو  نەدەک��را  ک��وردەکان  ئەگ��ەر 
کەمینەیەک��ی ئیتنیکی بە جی��اواز لە قەڵەم 
بدرێ��ن، ئ��ەوا زۆرینەیان دەکرا بانگەش��ە بۆ 
پێگ��ەی کەمایەتی��ی خۆیان وەک س��وننی 
بکەن. هیچ گومانێ��ک لە جیاوازی و پێگەی 
نزمتریان لە دەوڵەتێکی شیعەدا نەبوو، ڕاست 

ئاوێن��ەی ئەو بارودۆخە بوون کە ش��یعەکان 
لە عەرەبس��تانی سعوودی و واڵتانی عەرەبیی 
دیکە هەیانبوو. ئەوان خەڵکی ئاس��ایی بوون 
)ئۆم��ە(، ل��ە بەرامبەردا ش��یعەکان خەڵکی 
تایبەت )خاس��ە( بوون. س��ەرەڕای ئەمەش 
کاتێک ڕەشنووسی سەرەکیی یاسای بنەڕەتی 
بە ناوهێنان، چوار لقی ش��ەریعەتی سوننیی 
بە فەرمی ناس��ی، دواڕەشنووس ئەو ناوانەشی 
داخست و پێداگریی لەسەر سروشتی شیعەی 
حکوومەتەک��ە کرد و بەو پێیە پێویس��ت بوو 
بەرپرس��انی ب��ااڵی حکوومی، س��ەرکۆمار و 

سەرۆکوەزیران، شیعە بن. 
 ئەگەر ئەوان هیچ شوناسێکیان نەبوو، نە 
کورد و نە س��وننی، کەوابوو هیچ مانای نەبوو 
دەنگ بەیاسای بنەڕەتی بدەن. بۆیە کوردەکان 
تا ڕادەیەک ب��ە یەکدەنگ و وێکڕا خۆیان لە 
دەنگدان پاراس��ت و لەو شوێنانەی دەنگدان 
بەڕێوە دەچ��وو، س��ندووقەکانی دەنگدانیان 
س��ووتاند. تەنیا کوردە ش��یعەکانی کرماشان 
بەش��دارییان تێدا کرد. لە ژانویەی 198٠دا، 
خومەینی بە شێوەیەکی گونجاو نەرمیی نواند 
و بەڵێنی دەس��تکاری کردنی یاسای بنەڕەتی 
لە پێناو گەرەنتی کردنی عیبادەتی مەزهەبی 
س��وننی لەو ش��وێنانەی زۆرینەیان س��وننی 
بوون، دا. دیسانیش وەها دەستکاری کردنێک 
چاوەڕوان کراو نەبوو و کوردەکان ئەوەیان بە 
داوێک لێکدەدایەوە بۆ بەش��داری کردنیان لە 

هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریدا. 
ه��ەر ل��ە س��ەرەتاوە، ش��ێخ عیزەددین 
حوس��ێنی وەها پێناسەیەکی بۆ ناسیۆنالیزمی 
ئایین��دا  لەگ��ەڵ  ک��ە  کردب��وو  ک��وردی 
بێتەوە ئەویش ل��ە پێن��او بەرپەرچدانەوەی 
ناڕوونییەکان��ی ڕێژیم��ە نوێیەک��ە. وەک��وو 
لیبراڵێکی مەزهەب��ی و چەپگەرایەک، ناوبراو 
زیاتر لەگەڵ کۆمەڵە دەگونجا تا لەگەڵ حیزبی 
دێموکرات��ی کوردس��تانی ئێ��ران و بەمەش 
ببووە مەالیەکی نائاس��اییی سوننی. سەرەڕای 
بۆچوونە جێی گەنگەشەکانیش��ی، ستانداردە 
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گەرەنتیکەری  جیاوازەکان��ی،  تاکەکەس��ییە 
ڕێزێکی جەماوەری بۆ ش��ێخ ب��وو. کەوابوو، 
شێخ بەپێی هەڵوێستە تاکەکەسی، مەعنەوی 
و ناسیۆنالیستییەکانی، کاندیدایەکی سروشتی 
بوو بۆ پڕکردنەوەی بۆش��اییی ڕێبەرایەتی لە 

مهاباد لە پاش داڕمانی ڕێژیمی پەهلەوی.
ش��ێخ عێزەددین دۆکتۆرین��ی ویالیەتی 
فەقیه��� و بەم پێیەش لە ک��ردەوەدا خودی 
خومەینی و ش��وورای نیگابانی بە قس��ەکانی 

ڕەت دەکردەوە. ئەو دەیگوت: 
»ئەوەی هەمان��ە دەوڵەتێکی ئایینی نییە، 
بەڵکوو دیکتاتۆرییەکە لە ژێر ناوی ئیس��المدا 
... ڕۆڵی مەال دەبێ ڕێنمایی بێت لە ناساندنی 
خودادا. هەندێ مەالی شیعەشمان هەیە کە 
بەنیس��بەت  خومەینی  تێڕوانینی  بەرپەرچی 
فەقیه� دەدەنەوە. ئەمە ڕێژیمێکی ئیس��المی 
نیی��ە ... ه��ەر ج��ۆرە ڕێژیمێک��ی ئایینی، 
دیکتاتۆری لێ دەکەوێتەوە و ئایینیش دەبێتە 
ئامرازێکی لێدان، لەس��ێدارەدان و کوشتن بە 

ناوی خوا.« 
ئەگەری ئەوە لە ئارادا نەبوو کە خومەینی 
لە وەه��ا ڕەخنەیەک ببوورێ��ت یان لەبیری 
بچێت. دیسانیش شێخ زیاتریشی وەسەر نا: 

»من باوەڕم بە جیایی دین و دەوڵەت هەیە. 
هەر کاتێک دەوڵەتێکی ئایینی دامەزرێت، ئەوە 
چەقبەس��توو و دژی دێموکراسییە. دەوڵەت 
دەبێ ئی��زن ب��ە دێموکراس��ی و جیاوازیی 

سیاسی لە نێو کۆمەڵگادا بدات.«
ه��ی  دەڵێ��ی  بۆچوونگەلێ��ک  وەه��ا 
ئورووپاییەکانە تا ئەوەی بۆچوونێکی سیاسیی 
ئیسالمی بێت و بە دڵنیاییەوە هیچ جێگەیەکی 
لە ئێرانی شیعەدا نەبوو. هەر بۆیە هیچ سەیر 
نەبوو کە شێخ لە قوم وەکوو دوژمنێک سەیر 

دەکرا. 
زەحمەتە بگوت��رێ بۆچوونە ئایینییەکانی 
ش��ێخ چەن��دە جێ��ی پەس��ندی ک��وردە 
ئیمان��دارەکان بوو، بەاڵم ئیس��تداللەکانی بە 
قازانج��ی خودموختاری��ی نەتەوەی��ی بوو و 

شێوەی ژیانی خۆی شەپۆلێک لە پشتیوانیی بۆ 
بەرهەم هێنابوو. ئەو بەم ئیستداللەی خوارەوە 
خۆی لە قەرەی ئەو بانگەش��ە جیهانگەرایانە 
لە ئیس��الم نەدا کە قوم باس��ەکەی هێنابووە 
ئاراوە و بەو پێیە حاش��ا ل��ە خودموختاریی 
ئیتنیک��ی دەکرا: »ئیس��الم پێویس��تی بەوە 
نییە ک��ە گرووپێک خەڵک  بەس��ەر هەموو 
موس��وڵمانەکاندا حکوومەت بکەن. ئیس��الم 
ئ��ەوەی قەبووڵە کە خەڵک بەس��ەر گرووپ، 
نەتەوە و عەشیرەی جیاوازدا دابەش بوون. لە 
ئیس��المدا هیچ هۆیەک بۆ ئەوە نییە کە ئەم 
گرووپانە نابێ لەمەڕ کاروباری خۆیان بڕیاردەر 

بن.« 
وەها بۆچوونگەلێک، هاوکات، لە خزمەتی 
تەئی��دی بۆچوون��ی خومەینی بەنیس��بەت 
جیهان��ی کوردیی��ەوە بوو. خومەینی، ش��ێخ 
عێزەددی��ن و قاس��ملووی ب��ە بەرپرس��ی 
ڕاس��تەوخۆی هەاڵیسانی ش��ەڕی مڵکداری 
ل��ە جوالی و ئاگۆس��تی 1979 ن��او دەبرد، 
ئەگەرچی ئەوان بە ئاش��کرا کەوتبوونە دوای 
پروپاگەندەچییەکانی  ڕووداوەکانەوە.  شەپۆلی 
ڕێژیم دەس��تیان کردبوو بە ناوبردنی ش��ێخ 
عێزەدین )شانازیی ئایین( بە »زیددەدین« )دژە 
ئایین(. قاس��ملوو ڕێگەی چوون بۆ ش��وورای 
حەفتاوس��ێ ئەندامیی کارناسەکانی لێ گیرا، 
ئەو شوورایەی کە ناوبراو بۆی هەڵبژێردرابوو. 
ه��ەر دووکیان وەک ئاژاوەگێڕ س��ەیردەکران 
و حیزب��ی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران بە 
»حیزبی شەیتان«، »گەندەڵ و نۆکەری بێگانە« 
ناو براو و بە نایاس��ایی ڕاگەیەندرا. ئەوە دواتر 
و لە ژێر گوش��اری ش��ەڕ لەگەڵ عێراق بوو 
کە ڕێژی��م تێڕوانینێکی نەرمت��ری بەرامبەر 
س��وننییەکان ڕەچاو ک��رد و هەوڵی جیددی 
دا بۆ ڕاکێش��انی مەال کوردە سوننییەکان تا 

پشتیوانی لە ڕێژیمەکە بکەن.  

دابڕان  لە دەرەوە و لە نێوەوە
س��اڵی  یەکەمی��ن  کۆتاییەکان��ی  ل��ە 
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پڕکێشمەکێشدا، بارودۆخەکە وەک چاوەڕوان 
دەک��را، لەدەس��تدانی س��ەبری ڕێژیم و بێ 

هیواییی کوردەکانی بەدواوە بوو. 
ئاژاوەکانی مارس � ئاوریلی 198٠ دەوڵەت 
لە تارانی هان دا تا هێرش��ێکی بەرین بکاتە 
س��ەر کوردستان. دەوڵەت س��وور بوو لەسەر 
ئەوەی کونتڕۆڵی تەواوی سەرانس��ەری واڵت 
بکات و لەوە دەترسا کە کوردستانێکی لیبراڵ 
دەبێتە نموونەیەکی مەترسیدار بۆ شوێنەکانی 
تری ئێران. بەنیسەدر کە بە تەواوی ئاگاداری 
دوژمن��ە ئاخوندەکانی لە قوم بوو، نەیدەتوانی 
بە الواز دەربکەوێت. هەروەها بە هۆی ئەوەی 
شەڕ لە کوردس��تان جێی پەسندی جەماوەر 
نەبوو، بەنیسەدر ناچار بوو هۆشداری بدات بە 
ئەرتەش تا لە بڕیاڕە س��ەربازییەکانی دەوڵەت 
س��ەرپێچی نەکەن. ل��ە کۆتایی��ی ئاوریلدا، 
دەوڵەت کونتڕۆڵی زۆربەی خاکی کوردستانی 
لەدەس��تدا بوو، بەاڵم بە تێچ��ووی نزیک بە 

هەزار کەس کوژراو لە شەڕەکەدا.  
 کاتێک کاتی دۆزینەوەی ڕێگەچارەیەکی 
ئاشتیانە هات، هەوڵەکانی بەنیسەدر بە هۆی 
ئاخوندگەلێک��ی تون��دڕەوی وەک ئایەتوڵ��اڵ 
موحەمم��ەد بەهەش��تییەوە کە دەیویس��ت 
سەرانس��ەر کوردستان »لەس��ەر عەرز تەخت 
بکرێ��ت«، پەراوێز خران. غەن��ی بلووریان کە 
ڕەدی کردبووەوە وەکوو نوێنەری خەڵکی مهاباد 
بچێت��ە »مەجلیس«، خۆی ل��ە بارودۆخێکدا 
بینیی��ەوە کە ڕوو ل��ە چاپەمەنیی��ەکان، بە 
دژی جینایەت��ە زۆرەکانی ئایەتوڵاڵ خاڵخاڵی، 
داکۆکی��ی  لە هاوکارانی ک��رد. ئەوە دوایین 

خزمەتی بە حیزبەکە بوو. 
لە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا، 
هەمیشە کێشمەکێشێک لە نێوان دوو ویستی 
ب��ە ڕواڵەت پێ��ک نەگونجاو لە ئ��ارادا ببوو: 
قۆس��تنەوەی هەلەکە لە پێناو بەدەستهێنانی 
خودموختاری یان پێش��وازی، خۆگونجاندن و 
پشتیوانی لە شۆڕشەکە. بۆشایییەک هەبوو کە 
پڕکردنەوەی تا دەهات نەلواوتر بوو. تا ڕادەیەک 

جگە لەو دژوارییانەی بە نیسبەت چۆنییەتیی 
مامەڵەکردن لەگەڵ تاران لەگۆڕیدا بوون، ئەو 
هەواڵنەیش کە ب��ۆ وتووێژی نوێ دەدران بە 
جۆرێک بە هۆی س��ووربوونی کۆمەڵە لەسەر 

شەڕ سووک دەکران.  
ببووە مەیدانی  پتر لەوەش، کوردس��تان 
شەڕ بۆ زۆرێک لە دژبەرە ڕادیکاڵەکان بە دژی 
ڕێژیم و ئەمەش کونتڕۆڵی سیاسیی کوردەکان 
بەسەر خەباتەکەی الواز دەکرد. لەو هاوینەدا، 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، کۆمەڵە، 
فیداییانی خەڵق و موجاهیدین کەمپەینێکی 
بەهێزی ش��ەڕی پارتیزانی و بۆسەدانانەوە بۆ 
کاروانە س��ەبازییەکانی پاسدارەکانیان بەڕێوە 
برد. بۆ سێ مانگ، حکوومەت هیچ هەوڵێکی 
بۆ گرتنەوەی مەهاباد، بۆکان و سەردەش��ت 

نەدا. 
حیزب��ی  نێونجیگەرانەکان��ی  هەوڵ��ە 
دێموکراتی کوردستانی ئێران بۆ وتووێژ لەگەڵ 
ڕێژی��م بێ ئاکام بوون، مەگەر ئەوە نەبێت کە 
ژمارەی��ەک کوردی ه��ان دا هەڵگەڕێنەوە و 
ڕوو بکەن��ە کۆمەڵە. ل��ە چوارەمین کۆنگرەی 
لە فێوریەدا، حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی 
ئێران پش��تیوانی لە درێژەدان��ی هەوڵەکانی 
ب��ۆ دۆزین��ەوەی ڕێگەچارەیەکی ئاش��تیانە 
کرد. بەاڵم بەپێ��ی هیوابڕاوی لە وتووێژەکان 
و ئەویاس��ا بنەڕەتیی��ەی ل��ە کۆتایی 1979 
درای��ە دەرەوە، بارودۆخەک��ە بە ش��ێوەیەک 
کە گەڕانەوەی بۆ نەبوو، بەرەو ش��ەڕ دەچوو. 
حیزبی دێموکرات داوای ل��ە ئەندامانی کرد 
کە بەرەو شاخەکان بکش��ێنەوە. هەندێکیان 
زیات��ر و زیاتر ئەو هەس��تە ناخۆش��ەیان ال 
درووس��ت دەبوو کە حیزبەکە وێدەچێ وازی 
ل��ە بڕیارەکەی کۆنگرەی چواری هێنابێ و لە 
هەوڵەکان��ی حیزبی توودە ک��ە وتووێژ لە نێو 

سیستمەکەدا بوو، زیاتر مەودا دەگرێت. 
ل��ە کۆتاییەکان��ی مانگی مای��دا، غەنی 
بلووریان و ش��ەش کەسی دیکە لە ئەندامانی 
کومیتەی ناوەندیی حیزبەک��ە بە ناڕەزایەتی 
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بەرامبەر بە ڕێبەرایەتیی قاس��ملوو و تۆمەتی 
دوورکەوتنەوەی ناوبراو لە بڕیارەکەی کۆنگرە، 
وازیان لە ئەندامەتی��ی حیزبەکە هێنا. ئەوان 
قاسملوویان لەبەر وەرگرتنی یارمەتی لە بەغدا 
لە کاتێکدا مەترسی بۆ س��ەر ئێران زۆر بوو، 
مەحک��ووم کرد و دەیانگ��وت خودموختاریی 
کوردس��تان دەبێ پاش دڵنیایی لەوە بێت کە 
ئەوان  پارێزراوە.  دژەئیمپریالیس��تی  شۆڕشی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان  بەوە 
تۆمەتبار کرد کە بە فیتی ئیمپریالیزم شەڕی 
چەکداری دەکات. ئیستداللەکەیان هاوتەریبی 
سیاس��ەتی توودە بوو کە پشتیوانی کردن لەو 
ڕێژیمە ئیس��المییە بوو. لە ئاکامدا، بلووریان 
هەندێ لەو قسانەی باڵو کردەوە کە لە نێوان 
قاس��ملوو و بەغدادا کرابوون. بەاڵم نەیتوانی 
ئ��ەو تاوانبارکردنە بە بەڵگەوە بس��ەلمێنێت. 
لە ڕاس��تیدا، حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران هیچکات بە دژی ئێران هاوکاریی هێزە 

عێراقییەکانی نەکرد. 
ئەم س��ەربزێوییە ئەندامان��ی حیزبەکەی 
تووش��ی شڵەژان کرد. هەرچی بێت، بلووریان 
نیشتمانپەروەریی خۆی بە 25 ساڵ بەندبوونی 
س��ەلماندبوو. بەاڵم بااڵنس��ی وەف��اداری بە 
قازانجی قاسملوو بوو و سەربزێوەکان بە زوویی 
نازن��اوی »تاقمی حەوت کەس��ی جاش«یان 
لەس��ەر دانرا، وات��ە دابەزاندنیان تا ئاس��تی 
ئەو دەس��تەی کە بەکرێگیراوی ڕێژیم بوون. 
جیابوونەوەیەکی هاوش��ێوە ه��ەر لەو کاتەدا 
ل��ە نێو فیداییانی خەلقی��ش ڕووی دا، بەاڵم 
لە نێ��و ئەواندا ئەوە زۆرینە بوون کە بڕیاریان 
دا هەمان سیاس��ەتی هاوشێوەی توودە پێڕەو 
بکەن. تەنیا کەمینەیەکیان بە نیسبەت شەڕی 
چەکدارییەوە خۆیان بە دەروەست دەزانی.   

ئێران ماوەیەک بوو سەری بە دنەدانەکانی 
خۆی قاڵ بوو. ئێران ب��ە هۆی پروپاگەندەی 
ش��یعەگەرییەوە و ش��ەرمەزارکردنی سەددام 
حوس��ێنەوە، عێراقی کردبووە دوژمنی خۆی. 
ڕێژیمی ئێران یارمەتی��ی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی )پارتی( کردبوو و دەکرد، هەڵبەت 
بەگشتی بۆ شکست دانی حیزبی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران لە نێو ئێران و ئێستایش 
خەریک��ی وتووێ��ژ ب��وو لەگ��ەڵ یەکیەتیی 
نیشتمانیی کوردستان. لە نێوەڕاستی هاوینی 
198٠دا، ئەگ��ەری ش��ەڕی ئاش��کرا هەبوو، 
بەاڵم ئێران ب��ۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ وەها 
شەڕێک بە باش��ی تەیار نەبوو. ئەرتەشەکەی 
بە هۆی وازهێن��ان و دەرپەڕاندنەوە قاتوقڕیی 
تێ کەوتبوو. س��ێ لق ل��ەو لقانەی ئەرتەش 
کە مابوونەوە، بۆ س��ەرکوتی کوردستان بەڕێ 
کراب��وون. کاتێک عێ��راق ل��ە کۆتاییەکانی 
سێپتامبری 198٠ هێرش��ی کرد، چاوەڕوان 

دەکرا ئێران زوو خۆی بدا بە دەستەوە. 
دەرفەتێکی  وەک��وو  عێ��راق  هێرش��ی 
زێڕین بۆ کوردەکان وابوو کە کوردس��تان بە 
تەواوی لە ژێ��ر کونتڕۆڵی دەوڵەت دەربێنن 
خودموختارییەکەی��ان  بەندەکان��ی  ی��ان 
بەس��ەر ڕێژیمدا بس��ەپێنن. دەکرا یەکێک 
ل��ە بەربژێرەکان پش��تیوانیی ب��ێ مەرجی 
حیزب��ی دێموکرات��ی کوردس��تانی ئێ��ران 
بۆیەکیەتیی خاکی ئێ��ران بوایە، بەو هیوایە 
کە ت��اران وەها ئاماژەیەک��ی خەاڵت کردبا. 
بەاڵم قاس��ملوو کە چاوەڕوانییەکی ئەوتۆی 
بەنیسبەت ئەوە نەبوو کە تاران دێتە دەست 
و هێرش دەکات، هەستێکی بەهێزی هەبوو 
کە پێداگر بێت لەس��ەر ئەوەی پێش لەوەی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لوولەی 
چەکەکانی ڕوو بکاتە عێراقی هێرشبەر، تاران 
پرەنس��یپەکانی خودموختاریی کوردس��تان 
قەبووڵ دەکات و هێزەکانی لە کوردس��تان 
دەکش��ێنێتەوە. بەپێی شێوەی بیرکردنەوەی 
تاران، وەها ئۆلتیماتۆمێک تەنیا دەکرا وەکوو 

خیانەت هەڵسوکەوتی لەگەڵ بکرێت. 
شکست و دابڕانی زیاتر

دەرک��ەوت هیواکان��ی ک��ورد کورتخایەنن، 
لەبەر ئەوەی س��وپای ئێران ل��ە ئۆکتۆبردا بە 
پێچەوانەی چاوەڕوانییەکان بەرگریی قایمیان 



333گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719

لە خوزس��تان ک��رد. بۆ چەن��د مانگی پاش 
ئ��ەوە، ئەرتەش نیگەرانی ملدان بە هێرش��ی 
عێراقیی��ەکان بوو، هەر بۆیە کوردس��تانی بە 
پان��ەوە بۆ خودی کوردەکان بەجێ هێش��ت. 
لە کردەوەدا، حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی 
ئێ��ران و کۆمەڵ��ە توانییان لەو ش��وێنانەی 
بەدەس��تیانەوە ب��وو، قوتابخانە و ش��وورای 

هەڵبژێدراوی گوند و شارەکان دامەزرێنن. 
هەردووکی��ان  ئەم��ەش،  س��ەرەڕای 
بەرەوپێشچوونێکی ئەوتۆیان نەبوو و چاوەڕوان 
ب��وون هەوڵەکانی ئێران ب��ۆ داگیرکردنەوەی 
ئاگۆس��تی 1981دا،  ل��ە  ناوچەک��ە ببینن. 
مەس��عوود ڕەجەوی، ڕێب��ەری موجاهیدین 
و بەنیس��ەدر سەرکۆماری پێش��وو کە ئێستا 
هەاڵتوو بوون، دامەزراندنی شوورای بەرگریی 
نەتەوەیی��ان ڕاگەیان��د. چارت��ی ش��ووراکە، 
ل��ە نێو ش��تەکانی دیکەدا، بەڵێن��ی ئازادیی 
مەدەن��ی، تێکەاڵوکردن��ی زەوی و زارەکان 
بە هاوبەش��ی، ڕێزدانان بۆ دارایی، یەکسانی 
بۆ ژنان و ش��وورای هەڵبژێدراو و ڕاوێژکاری 
دەدا. بەڵێنیگەلێ��ک ک��ە بەتایبەتی لە پێناو 
ڕاکێشانی چینی مامناوەندی خواروو حەسێب 
و کتێبی��ان ب��ۆ کرابوو. چینێ��ک کە وزەی 
سەرەکیی خەباتەکەکەیان بوو.  لە پێنجەمین 
کۆنگرەیدا لە دێس��امبردا، حیزبی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێ��ران بڕیاری دا بە ش��وورای 
بەرگ��ری نەتەوەیی پەیوەس��ت ببێت. بەاڵم 
هەندێ کەس هەس��تیان دەکرد بڕیارەکە بە 
پەلە و بەبێ لێکدانەوەیەکی دروس��ت دراوە، 
حیزبی دێموکرات وەکوو ئەندامێکی نەگونجاو 

مایەوە.  
لە هاوینی 1982دا، هێرشی ئێرانییەکان 
کە دەمێک ب��وو چاوەڕوان دەکرا، دەس��تی 
پێک��رد. لە س��ەرەتادا، هێ��زە دەوڵەتییەکان 
نەیاندەتوانی بەرەو الی باشوورەوە بەرەوپێش 
بچن و ئەو هێزانەیان بگرنەوە کە بە درێژایی 
بەرەی س��نووری باش��وور دامەزرێندرابوون. 
ئەوە تەنی��ا لە نوامبردا بوو کە ئەوان توانییان 

جاددەی سەردەش��ت � پیرانشار کە لە باری 
تاکتیکییەوە گرینگ بوو، بگرنەوە، جاددەیەک 
کە ب��ە درێژاییەک��ەی حیزب��ی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران توانیبووی هێز و تەقەمەنی 
ئاڵوگۆڕ بکات. لەدەس��تدانی ئ��ەم جاددەیە، 
حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی ئێرانی ناچار 
کرد بچێتە نێو پێگە بەتەواوی پارتیزانییەکانی 
کە لە بەرزاییەکانی دەورووبەری سەردەش��ت 
حیزب��ی  س��ێپتامبردا،  ل��ە  هەڵکەوتب��وو. 
دێموکرات بە ش��ێوەی کات��ی بانەی گرتەوە 
و بەم��ەش نیش��انی دا کە هێش��تا لە هێزە 
کاریگەرەک��ەی نەکەوتووە. ل��ە کۆتاییەکانی 
1983دا، تارادەی��ەک هەموو ئ��ەو ناوچانەی 
لە ژێر دەس��ت هێزە شۆڕشگێڕەکاندا بوون لە 
الیەن هێزە ئێرانییەکانەوە داگیر کرابووەوە.    
لە ج��والی 198٤دا، هێ��زە ئێرانییەکان 
دواج��ار بە کەڵک وەرگرتن ل��ە هێلیکۆپتێر، 
بۆ گەمارۆدانی لووتکەی شاخەکان و زاڵبوون 
بەس��ەر ناوچەکان��ی دەورووب��ەری، حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان، لە بنکەوبارەگا 
س��نوورییەکانیان ل��ە هەورام��ان دەرک��رد. 
هەروەک عێراق، ئێرانیش لەو ش��وێنانەی بە 
پێویستی زانی خەڵکی گوندەکانی بەمەبەستی 
دروست کردنی کەمەربەندێکی ئەمنییەتی و 
پێشگرتن بە بەرخۆدانی پارتیزانی لەو ناوچانە، 
ل��ە ناوچە س��نوورییەکان دەرک��رد. حیزبی 
دێموکراتی کوردس��تانی ئێ��ران بەرەو عێراق 
پاشەکش��ەی پ��ێ کرا، لەو ش��وێنەی کە لە 
الیەن یەکیەتیی نیش��تمانی کوردستانەوە بە 
دژی هێزە ئێرانیی��ەکان یارمەتیی چەکدارانە 

درا. 
لە هێرش��بەرییەکانی هاوینی 1982ەوە 
زیاتر دەردەک��ەوت کە حیزب��ی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران و کۆمەڵە ب��ە زەحمەت 
دەیانتوان��ی چاو لە ئاس��تی یەکتر بنووقێنن. 
س��ەرەڕای ناکۆکی لەسەر ئەندامەتیی حیزبی 
دێموکرات لە ش��وورای بەرگریی نەتەوەییدا، 
کۆمەڵە ل��ە نوامبری 1982دا ئامادەیی خۆی 
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بۆ هاریکاریی س��ەربازی لە ژێ��ر ناوەندێکی 
فەرماندەیی هاوبەشدا دەربڕی. بۆ ماوەی دوو 
ساڵیان زیاتر، حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێ��ران و کۆمەڵ��ە چەندی��ن ئۆپەراس��یۆنی 
هاوبەش��یان بە س��ەرکەوتوویی بەڕێوە برد. 
لە هەمان کاتدا، ل��ە نوامبری 198٤دا، لێک 
هەڵبەزینەوەیەک لەس��ەر خاوەنداریی شوێن 
و کوژرانی فەرماندەیەکی حیزبی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران لە الیەن کۆمەڵەوە بوو بە 
دەستپێکی شەڕێکی قورس لە نێوانیان کە بۆ 
ماوەی چوار ساڵ زیاتری خایاند و لە هەندێ 
قۆناخیدا هیچکام لە الیەنەکان لە کوش��تنی 
یەکتر س��ڵیان نەکردەوە. ئاگرب��ڕی نێوانیان 
تەنیا لەبەر ئەو گوش��ارە هات��ە دی کە هەر 
دوو الیەنەکە ل��ە بەرامبەر هێزە ئێرانییەکاندا 

ڕووبەڕووی ببوونەوە. 
لە پشت ئەم تێکهەڵچوونەدا، جیاوازییەکی 
ئایدیۆلۆژیک��ی ق��ووڵ ل��ە نێوان ه��ەر دوو 
گرووپەک��ەدا هەبوو. لە جوالی��دا، لێژنەیەکی 
کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  نوێنەرایەتیی 
ئێران بە مەبەس��تی گەیشتن بە ڕێگەچارەی 
ئاش��تییانە بۆ کۆتایی هێنان بە ش��ەڕ لەگەڵ 
ت��اران، هەوڵێکی داب��وو. ئەم��ە بەهۆکاری 
تێکهەڵچوونەکەی لەگ��ەڵ کۆمەڵە دەزانرێت 
کە بوو بە هۆی کشانەوەیش��ی لە ش��وورای 
بەرگریی نیشتمانی. ئەوە خودی قاسملوو بوو 
کە بڕیاری دا حیزبی دێموکرات لە ش��وورای 
بەرگریی نیش��تمانی بێت��ەدەر کە زۆرێک لە 
چەپەکانی نێو حیزبی دێموکراتی تووڕە کرد. 
حیزب��ی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران، نها 
شوێنی پێکگەیشتنی دوو الیەن بوو، ئەوانەی 
هاوبۆچوونی شوورای بەرگریی نەتەوەیی یان 
کۆمەڵە بۆ ڕووخاندنی ڕێژیم بوون و ئەوانەی 

کە هێشتا بە سازان هیوادار بوون. 
نیش��انەگەلێکی دیکەی دڵەڕاوکێ لە نێو 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا لەسەر 
پرس��ی ڕێبەرایەتی لە گۆڕێدا بوو.  حیزبەکە 
دواب��ەدوای کۆنگ��رەی شەش��ەمی خۆی لە 

ژانوی��ەی 198٤دا، ئەوان��ەی دەرپەڕاند کە 
ش��کیان لەس��ەر ب��وو، ک��ە بەرچاوترینیان 
کەریمی حیس��امی ب��وو. ناوبراو کەس��ێکی 
بەئەزموون��ی حیزبەکە بوو ک��ە هەر لە چوار 
س��اڵ پێشترییەوە گومانی لەسەر بوو، کاتێک 
ل��ە 198٠ەوە هاودەردی��ی لەگ��ەڵ تاقمی 
حەوت کەسی دەربڕیبوو بەاڵم دەستی لەکار 

نەکێشابووەوە.
کۆمەڵ��ەش پێ��ی نای��ە نێ��و قۆناخێکی 
پڕگیروگرفت��ەوە. کۆمەڵە، هەمیش��ە لە باری 
ئیدیۆلۆژیکیی��ەوە دژی ئایدیای »بورژوازی«ی 
»خەبات تەنیا لە پێناو نەتەوە کورد« وەستابوو. 
ئەم��ە لە هەمان کاتدا بی��ر و بۆچوونێک بوو 
کە زیاتر بۆ ڕووناکبیرەکانی کە بڕیاربەدەستی 
سەرەکی بوون، سەرنجڕاکێش بوو تا بۆ کرێکار 
و وەرزێڕەکانی��ان کە ژمارەیان بەنیس��بەت 
کەمتر بوو. لە 1982دا، کۆمەڵە پەیوەس��تی 
دوو گرووپ��ی چەپگەرای ئێرانی��ی بچووکتر 
ل��ە خ��ۆی ب��وو )س��ەهەند و ژمارەیەک لە 
ئەندامانی پەیکار کە بۆ خۆی لە موجاهیدین 
جیاببوونەوە( و حیزبی کۆمۆنیس��تی ئێرانیان 
لە ژێر ڕێبەرایەتیی یەکێک لە دامەزرێنەرانی 

کۆمەڵە، عەبدوڵاڵ موهتەدی، دامەزراند.
بە فەرمی، کۆمەڵە بوونی نەما، ئەگەرچی 
لە کوردس��تان ه��ەر بەو ناوە دەناس��رایەوە. 
کۆمەڵە نەتەنیا ل��ە مەحکووم کردنی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێرانی سەردەم بەڵکوو 
لە مەحکووم کردنی س��ەردەمی پڕشنگداڕی 
حیزبی دێموکرات لە مهاب��اد لە 19٤6دا بە 
تەواوی تووشی هەڵەی لێکدانەوە بە نیسبەت 
هەس��تی کوردایەتی بوو. لە ماوەی ش��ەش 
س��اڵی پاش��تریدا، زۆرێک لە خەباتگێڕان و 
پش��تیوانانی کۆمەڵە لە حیزبی کۆمۆنیس��تی 
ئێران چوون��ەدەر، لەبەر ئ��ەوەی ئەگەرچی 
پێکهێنەرانی حیزبی کۆمۆنیس��ت  زۆرب��ەی 
کورد بوون، بەاڵم ڕەنگوبۆنی کوردایەتیی پێوە 

نەمابوو. 
کاتێک لە کۆتایی��دا لە 1991دا، کۆمەڵە 
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وەبەرهاتەوە،  سەرلەنوێ هەستی کوردایەتیی 
لە باری ژمارەوە کەمتر لەو گرووپە بچووکانە 
بوو کە ل��ە 1982دا تێکەاڵویان ببوو. بڕیاری 
گەڕانەوە بۆ شوناس��ی کوردی بوو بە هۆکاری 
کۆمۆنیس��تی  حیزبی  تر،  جیابوونەوەیەک��ی 
کرێکاریی ئێران، موهت��ەدی و هاوکارەکانی 
بەوە تۆمەتبار کرد کە خۆیان بە پاش��ماوەی 

ناسیۆنالیزمەوە لکاندووە. 
کۆتایی��ی ش��ەڕی ئێ��ران � عێ��راق لە 
1988دا بە زەحمەت مایەی ئاس��وودەیی بوو 
بۆ کوردەکانی ئێران. ئەوەی کە قاس��ملوو بە 
شانازییەوە دەیگوت هێزە کوردییەکان چارەگە 
میلیۆنێک هێزی ڕێژیمیان زەمینگیر کردووە، 
بێ کاریگەر بوو. مەوقعییەتی قاس��ملوو الواز 
بوو و ئێس��تا هاتبووە س��ەر ئەو قەناعەتە کە 

ناچارە لەگەڵ ڕێژیم وتووێژ بکات. 
س��ەرەڕای ئەو پێکناکۆکیی��ەی بە هۆی 
پێش��نیاری وتووێژک��ردن لەگ��ەڵ ڕێژیم لە 
نێو ئاس��تە جیاوازەکان��ی حیزبی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێراندا هاتە کایەوە، قاس��ملوو 
وتووێ��ژی کردب��ووە تەوەرێکی س��ەرەکیی 
کۆنگ��رەی هەش��تەمی حیزبەک��ە ک��ە لە 
ژانویەی 1988دا گیرا. ئەو س��ێ هۆکاری بۆ 
خس��تنەڕووی ئەوپێشنیارە باس دەکرد: هیچ 
ڕێگەچارەیەکی س��ەربازی بوون��ی نەبوو، بە 
کۆتاییهاتنی ش��ەڕی ئێران � عێ��راق، تاران 
هەس��تی بەوە دەکرد ک��ە دەتوانێ خۆی لە 
بەرامب��ەر کوردەکان بگرێتەوە و، لە کۆتاییدا، 
ب��ەوەی کە خومەینی بە خێرایی خەریک بوو 
هێزی لێ بچنرێت، شانس��ێکی ڕاستەقینە بۆ 
دەس��تپێکێکی نوێ��ی پەیوەندییەکانی کورد 

لەگەڵ کۆمارەکە لە ئارادا بوو. 
لە هەمان کاتدا، وەها بەڵگەهێنانەوەیەک 
و هەوڵەکانی قاسملوو بۆ دەربازکردنی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران لە قەیران، بوو بە 
هۆی سەربزێویی جیددی لە نێو حیزبەکەدا. 
هەمیشە دەس��تەیەکی سوسیالیستیی بەهێز 
لە نێ��و حیزبەکەدا هەبوو، دەس��تەیەک کە 

ب��ە جۆرێک لە جۆرەکان ه��ەر وەک کۆمەڵە 
چەقبەس��توو ب��وون ل��ە بیروبۆچوونیان��دا. 
ئەندامانی ئەم گرووپە ئێس��تا قاس��ملوویان 
بەوە تۆمەتب��ار دەکرد کە حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێرانی لە سوس��یالیزمەوە بەرەو 
سوس��یال دێموکراس��ی ب��ردووە و بەمەش 
وەمەترس��ی  حیزبەکەی  پێگەی جەماوەریی 
خس��تووە. پانزدە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی 
حیزبەک��ە ناڕەزایەتییان دەربڕی لەس��ەر ئەو 
بنەمایە ک��ە لە پاش کوژرانی نزیک بە پەنجا 
هەزار ک��ورد بە هۆی س��ەرکوتی ڕێژیمەوە، 
وتووێژی ئاشتی پەسندکراو نییە. هەڵبەت لە 
پش��ت وەها بابەتگەلێکی تایبەتییەوە، ناڕازی 
بەڕێوەبەریی سەرەڕۆیانەی  لە  بوونێکی قووڵ 
قاس��ملوو کە هەر لە کۆنگرەی شەش��ەمەوە 

زیادی کردبوو، خۆی حەشار دابوو.  
ئەم ناڕازییانە لە پشت ڕێبەرەکەیان، جەلیل 
گادانی، کۆنگرەکەیان بەجێهێش��ت تا حیزبی 
دێموکراتی کوردس��تانی ئێران � ڕێبەرایەتیی 
شۆڕش��گێڕ دامەزرێن��ن. ئ��ەوان ژمارەیەکی 
بەرچاوی چەپەکانی نێ��و حیزبی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران و ئەوانەشیان کە لەوەی 
پێیان دەگ��وت ش��ێوازە نادێموکراتیکەکانی 
قاس��ملوو ڕەنجابوون، بۆ الی خۆیان ڕاکێشا. 
ئ��ەم جیابوونەوەیە تا ڕادەیەک لەوەی 198٠ 
قورستر بوو، لەبەر ئەوەی گادانیش هەر وەک 
بلووریان یەکێک لە کۆنترین چاالکان بوو و تا 

ڕادەیەک لەگەڵ حیزبەکە هاومانا بوو. 
رێبەرایەتیی شۆڕش��گێڕ هەر زوو لەگەڵ 
کۆمەڵە ئاش��تیی کرد، ش��تێک ک��ە حیزبی 
دێموکراتی کوردس��تانی ئێران بە زەحمەتی 
دەبینی. سەرەڕای ئەمەش، قورسایی حیزبەکە 
لەگەڵ قاسملوو مایەوە و لە ماوەی دوو ساڵی 
پاش��تریدا، ڕێبەرایەتیی شۆڕش��گێڕ بە هۆی 
داڕمانی ئیمپراتۆریی سۆڤیەت و لەنێوچوونی 
سۆڤیەت،  الیەنگری  مارکس��یزمی  ئێعتباری 
الواز بوو. ئەگەرچی ڕێبەرایەتیی شۆڕش��گێڕ 
بەدوای س��ازش لەگەڵ حیزب��ی دێموکراتی 
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کوردس��تانی ئێراندا بوو، ب��ەاڵم ڕێبەرایەتیی 
حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران حەزی 
لە هیچ پاشەکش��ەیەک نەب��وو و بە تەواوی 
ڕەنجاب��وو لە »الدەرەکان«، ئ��ەو ناوەی ئەوان 

لەسەریان نابوون. 
لەو ماوەیەدا، قاسملوو بە هۆی دۆستەکەی، 
ج��ەالل تاڵەبانییەوە ئاگادار کرایەوە کە تاران 
دەیەوێ وتووێژ بکات. ئ��ەوە هەواڵێکی باش 
بوو و بەمەش زنجیرەی��ەک وتووێژی نهێنی 
لە دێس��امبری 1988 و ژانوی��ەی 1989دا  

لەڤیەننا ڕێک خران. 
قاس��ملوو بە تەواوی ئەو بوێرییەی هەبوو 
ک��ە هەوڵ بدات نێردراوەکان��ی تاران بێنێتە 
س��ەر ئەو خاڵە کە بە چاوبەس��تراوەییەوە نە 
داوای خودموختاری ڕەد بکەنەوە نە ئەو تکایە 
ڕەد بکەنەوە کە ناوچەی کوردستان دەبێ لە 
ئیدارییەوە وەسەریەک بێت، ئەگەرچی  باری 
ئەوان هیچکام لەو داوایانەیان قەبووڵ نەکرد. 
لە مانگی مارسدا، قاس��ملووو بە ئاگاداربوون 
لەوەی کە ت��اران نایهەوێ وتووێژەکان درێژە 

بدات، خەمسارد بوو. 
لە ژوئەندا، زۆر زوو پاش مردنی خومەینی، 
قاس��ملوو بەنیس��بەت ویس��تی ئێ��ران بۆ 
دەستپێکردنەوەی وتووێژەکان ئاگادار کرایەوە. 
ئەو زۆر بەو هەواڵە دڵخ��ۆش بوو، ئەگەرچی 
ئەجێنداکەی بە هیچ شێوەیەک پەیوەندیی بە 
بەرنامەی لێبوردنی گشتی بۆ پێشمەرگەکانی 
نەب��وو، بەڵکوو پەیوەندیی ب��ە ڕێککەوتنێکی 
سیاسییەوە هەبوو. پاش خومەینی، شانسێک 
بۆ دەس��تپێکی نوێ هاتبوووە گۆڕێ. کاتێک 
لێژنەکەی ئێران گەیشتە شوێنی وتووێژەکە، 
قاس��ملوو لەگەڵ یاریدەدەرەکەی و هەروەها 
نێونجیگەرێک��ی جێی باوەڕ ل��ە ئاپارتمانێکی 
ڤی��ەن چاوەڕێی��ان دەک��رد. هەر س��ێکیان 
تەقەی��ان لێ ک��را و ک��وژران. ڕۆژی چلەی 

مردنی ئایەتوڵاڵ مردووەکە بوو. 
تیرۆری قاس��ملوو خەسارێکی گەورە بوو 
لە هیواکانی کورد درا. زۆرێک کە قاسملوویان 

لە نزیکەوە دەناس��ی، ئەویان بە ش��ارەزاترین 
سیاس��ەتمەداری سەرانس��ەری کوردس��تان 
دەزان��ی. دوکت��ور س��ادق ش��ەرەفکەندی، 
قاس��ملوو، ڕێبەرایەتیی  نزیکی  هاوکارێک��ی 
حیزبەک��ەی ل��ە پاش ئ��ەو گرتە دەس��ت. 
نەیانتوانی خۆیان  ڕێبەرایەتی��ی شۆڕش��گێڕ 
بەرانب��ەر شاگەش��گەبوون بە چارەنووس��ی 

قاسملووەوە بگرن و نەڵێن:  
»دوکتور قاس��ملوو بوو ب��ە قوربانییەکی 
تراژیکی هەڵەی سیاسیی خۆی و هەڵوێستی 
سازش��کارانەی بەرامب��ەر ئ��ەو تیروریس��تە 
چەقبەس��تووانەی  کۆماری ئیسالمی بەڕێوە 
دەبەن ... ئێمە هیوادارین کە مەرگی دوکتور 
قاس��ملوو وانەیەک بۆ ئەو کەسانە بێت کە لە 
کۆنگرەی هەش��تەمدا سیاسەتی سازشیان ال 

پەسندتر بوو لە خەباتی چەکداری.« 
ئەندامێک��ی  دوات��ر،  ش��ەش حەوت��وو 
پایەب��ەرزی کۆمەڵە ل��ە الرناکا تی��رۆر کرا. 
ش��ەرەفکەندیش زۆری پێ نەچوو تیرۆر کرا. 
ئەو لە س��ێپتامبری 1992 لە بیرلین لە پاش 
بەش��داربوون لە کۆبوونەوەی ئینتێرناسیۆنالی 
سۆسیالیس��ت لەگەڵ سێ هاوڕێی تیرۆر کرا. 
کەمتر  ئەندامێکی  شەرەفکەندی،  جێگرەوەی 

ناسراوی حیزبەکە، مستەفا هیجری بوو. 

خەباتی  بەردەوام
تا س��اڵی 1993، هەم حیزب��ی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران و هەم کۆمەڵە تووش��ی 
خەسارێکی زۆر ببوون: شکست لە مەیدانی 
تی��رۆر.  و  نێوخۆی��ی  ناکۆکی��ی  ش��ەڕدا، 
سوپایەکی دووس��ەد هەزار کەسیی ڕێژیم، 
سەرەڕای الوازییان بەرامبەر ئەو هێرشانەی 
پاش تاریکان دەکرایە سەریان، کوردستانیان 

خستە ژێر کونتڕۆڵی خۆیان.  
رێژیم بایی ئەوەندە هەستی بە ئاسایش 
دەکرد کە ئیزن بە ئازادیی کولتووری بدات، 
لە نێویاندا پروپاگەندە بۆ ڕووداوە کولتوورییە 
کوردییەکان و باڵوکراوەی کوردی. سەرەڕای 
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ئەمەش، بە هیچ شێوەیەک ئامادەی نەرمی 
نوان��دن ل��ە بەرامب��ەر گرووپە سیاس��ییە 
کوردیی��ەکان نەب��وو کە بەش��ێکی بۆ ئەوە 
دەگەڕایەوە ک��ە ژمارەی ئەو پاس��دارانەی 
دەخرانە کەمینەوە و دەکوژران دەس��تی بە 

زیادبوون کردبوو. 
ئێستا ئیدی پرسی وتووێژ هەر باسیشی 
نەب��وو. لە جیات��ی ئەوە، دەوڵەت دەس��تی 
کرد ب��ە زنجیرەیەک هێرش��ی تۆپخانەیی 
و ئاس��مانی ل��ە دژی مەقەڕەکانی حیزبی 
دێموکراتی کوردس��تانی ئێران و کۆمەڵە لە 
نێو خاکی کوردس��تانی عێراقدا کە قوربانیی 
کەمی لێ کەوتەوە بەاڵم زۆرێک لە کوردانی 
عێراقی ناچار کرد کە گوندە س��نوورییەکان 
بەجێ بهێڵن. ڕەنگ ب��وو تاران بە جۆرێک 
دژی ئەو هەڕەش��ە پەرچەکرداری نیش��ان 
داب��وو کە ب��ە ه��ۆی ڕزگاری��ی نەتەوەیی 
ڕێژەی��ی کوردانی ئێراق ل��ە 1991 بەوالوە 
هاتبووە ئاراوە، بەاڵم لە پاییزدا پاش ئەوەی 
ڕووبەڕووی ڕەدکردنەوەی تاڵەبانی و بارزانی 
بۆ دەرکردنی شۆڕشگێڕە کوردە ئێرانییەکان 
لە عێراق بووەوە � ئەوان ساڵێک پێشتر ئەو 
کارەی��ان لەگەڵ شۆڕش��گێڕەکانی دژبەری 
تورکی��ە کردب��وو � هێ��زی پەرچەکرداری 
خێرای بۆ بەستنی سنوورەکان پێک هێنا. 

س��ەرەڕای ئەمەش سیاسەتی تاران زۆر 
بێ مانا بوو. سیاس��ەتی سڕینەوەی حیزبی 
دێموکراتی کوردس��تانی ئێران یان کۆمەڵە. 
تا ئەو کاتە هەر دوو حیزبەکە نوێنەرایەتیی 
هەس��تی نەتەوەییی زۆرب��ەی کوردەکانیان 
ڕێئالیستیکی  دوورەدیمەنێکی  هیچ  دەکرد، 
نەبوو. هەڵوەش��انەوەی هەر کام لەم حیزبانە 
بە ه��ۆی ناکۆکی��ی نێوخۆی��ی زیاتر ڕێی 

تێدەچوو تا ئەوەی بە هێرشی دەرەکی.  
حیزب��ی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران 
ب��ە بەردەوامی و بە ڕوون��ی دەیگوت کە نە 
باوەڕ نە چاوەڕوانیی ئەوەی هەیە کە شەڕی 
پارتیزانی بباتەوە و هی��چ جێگرەوەیەک بۆ 

ڕێگەچارەی ئاش��تیانە شک نابات. سەرەڕای 
ئەوەش کەس��انێکی پایەب��ەرزی ئەم حیزبە 
ب��ە زمان��ی هەڕەش��ەی جیابوون��ەوە ل��ە 
ئێران قس��ەیان دەکرد ل��ە ئەگەری ئەوەی 
ک��ە کۆم��اری ئیس��المی چەقبەس��توویی 
خودموخت��اری  داوای  بەرامب��ەر  خ��ۆی 
بس��ەلمێنێت. وەک نموون��ەی تورکیە، لە 
ئێرانی��ش ڕەدکردنەوەی چەقبەس��تووانەی 
ئامادەیی پاشەکش��ە ل��ە بەرامبەر بیرۆکەی 
دەرکەوتن��ی  س��ەرەتای  خودموخت��اری 
نیشانەکانی س��ەربەخۆییخوازییەکی ڕەسەن 

بوو. 
ئێران لە واڵمەکەیدا بەرامبەر شۆڕشەکە 
دوو الیەنی بنەڕەتیی پرسی کوردی لەبەرچاو 
ون کردبوو. یەکەمینیان ئەوە بوو کە زۆربەی 
ش��ەڕە پارتیزانییەکان بە هیچ شێوەیەک لە 
نزیک سنوورەکانی عێراق بەڕێوە نەدەچوون، 
بەڵکوو لە دەرەوەی ماڵ��ی هاودەردەکانیان 
و ب��ە درێژایی و پانتایی خاکی کوردس��تان 
بەڕێ��وە دەچ��وون. وەک چ��ۆن یەکێک لە 
ئەندامان��ی دەفت��ەری سیاس��یی حیزب��ی 
دێموکراتی کوردس��تانی ئێران وتی »ئەوان[
تاران] زۆر پۆشتەوپەرداخترن، ئەوان هەموو 
ئیمتیازەکان��ی دەوڵەتێکی��ان هەی��ە. بەاڵم 
هی��چ پێگەیەکی سیاس��ییان نیی��ە. تەنیا 
پێگەیان پایگایە لە س��ەر هەر ش��اخێک«. 
میلیتاریزەکردنی کوردستان لە الیەکەوە بوو 
بە هۆی ئەوەی پارتیزانەکان ئامانجی هێزەکی 
زیاتریان لەبەردەستدا بوو بۆ هێرشەکانیان و 
لە الیەکی دیکەوە هەستی نەتەوەییی لە نێو 

جەماوەری خەڵکدا بەهێزتر کرد. 
ئازادی��ی جموجۆڵ��ە پارتیزانییەکان بۆ 
ژیان لە نێو جەماوەری خەڵکی کوردستاندا 
نیشانەیەکی س��ەرەکی بوو لە پێشکەوتنی 
بزووتنەوەی نەتەوایەتی لە شۆڕشی گەالنی 
ئێ��ران بەمالوە. نیش��انەیەکی ت��ر خۆی لە 
ژوئەنی  ل��ە  س��ەرکۆماری  هەڵبژاردنەکانی 
1993دا دەرخس��ت. پارێزگای کوردس��تان 
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تەنیا پارێزگای ئێ��ران بوو کە خۆی لەوانی 
تر جیا کردەوە و لە بەرانبەر ئەو کاندیدایەی 
کە سەرۆک کۆماری ئەوکات بوو، واتە عەلی 
ئەکبەر ئەفس��ەنجانی، دەنگی بە کاندیدای 
دژبەر دا. دواجار هەستی نەتەوایەتی ڕێگەی 
خۆی بەرەو الی باشووری ڕۆژهەاڵت کردەوە 
کە زۆربەی شیعەنشین بوو، بەشێکی بۆ ڕقی 
خەڵکەکە ل��ە دڕندەیی دەوڵ��ەت بەرامبەر 
ئ��ەو کوردانەی لە باک��ووری ئەوان دەژیان، 
دەگەڕایەوە و بەشێکیشی بۆ ناخۆشەویستی 
و نرخی مرۆیی پش��تیوانی ل��ە ڕێژیمێکی 
ئیدیۆلۆژیک��ی لە ش��ەڕ ب��ە دژی عێراق لە 

198٠کاندا دەگەڕایەوە. 
سەیر ئەوە بوو کە هاوپەیمانی زۆر جێی 
متمانەی تاران لە کوردستان تا ساڵی 1993 
لە نێوان عەشیرە توندڕەوە شیعەکانی ئەهلی 
حەق، عەشیرەتەکانی گۆران و سەنجابی بوو. 
هەر لە سەرکوتی سەرۆک عەشیرەتەکانیان 
لە الیەن ڕەزا ش��اوە، دەس��ەاڵتی س��ەیدە 
حەیدەرییەکان بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی 
کردبوو. سەید نەس��رەدین وەکوو ڕێبەرێکی 
بەهێزی گۆران دەرکەوت، بە جۆرێک هاوتای 
سەردەمی شێخە سوننییەکانی کۆتاییەکانی 
س��ەدەی نۆزدە لە کوردس��تانی عوسمانیدا 
بوو. ئەهلی حەقەکان کە ب��ە کەمینەبوونی 
وش��یار  خۆیان  ئایینی  لەپەراوێزکەوت��ووی 
بوون، پشتیوانییان لە پەهلەوییەکان کردبوو 
و پێویس��تیی ڕەچاوکردنی ئەم سیاسەتە لە 
پاش هاتنەس��ەرکاری کۆمارێکی ش��یعە لە 
ت��اران کە ش��ایی بە خۆ بوو، ن��ەک کەمتر 
نەبوو بەڵکوو زیاتر بوو. س��ەید نەس��رەدین 
بۆ خودی خۆی پێش��ڕەوی ئەو هێزە ئەهلی 
حەقیانەی کرد کە لە شەڕی ئێران � عێراقدا 
پارێزگارییان لە سنوورەکە دەکرد، و بەمەش 
وەفاداریی زیاتری ئەمان لە ژێر ئاگری شەڕدا 
ل��ە بەراورد لەگ��ەڵ ه��ەر کام لەیەکەکانی 
یەک��ەی بەس��یجدا ناوبانگی دەرک��رد. پتر 
لەوەش، عەشیرەگەلێکی وەک سەنجابی کە 

لە ژێر دەسەاڵتی پەهلەوییەکاندا نەهامەتییان 
کێش��ابوو، تەنانەت سەرەڕای پشتیوانییان لە 
پەهلەوییەکان، پێیان وابوو کۆماری ئیسالمی 
زیاتر ئامادەیە خزمەت بە ژیانی عەش��یرەیی 
بکات، بەش��ێکی لەبەر ئەوەی عەشیرە خۆی 
لە خۆی��دا ماکەیەکی گرینگ��ی کولتووریی 
ئێران بوو و بەشێکیش��ی لەبەر زۆریی نرخی 
ئاژەڵداری لە واڵتێکدا بوو کە بەدەست کەمیی 
گۆش��تەوە بە ڕادەیەکی زۆر دەینااڵند. بەاڵم 
ئەمانە الیەنگەلێک��ی دەگمەن و جوانی ئەو 
پڕۆسەی بە بێگانە زانینە بوو کە بەرامبەریان 

دەستی پێ کردبوو.  
فاکتۆرێک��ی دیک��ە ک��ە کێش��ەیەکی 
کردەوە،  ڕێژی��م  ڕووبەڕووی  درێژخایەن��ی 
فاکتۆری ئابووری بوو کە لەودا، کوردستانێکی 
زەق��ی  ڕەهەندێک��ی  نوێنگ��ەی  ه��ەژار 
کێش��ەیەکی بەرینتر بوو. بەو حەشیمەتەی 
کە هەر بیست س��اڵ کەڕەتێک دووبەرابەر 
دەبوو، جێی گومان بوو کە ئێران هێشتا ئەو 
تواناییەی هەبێت کە واڵمی داخوازییەکان بۆ 
خۆراک، پەروەردە و دامەزراندن بداتەوە. لە 
1992دا، بێکاری لە نێوان ئەوانەی تەمەنیان 
کەمتر لە 25 س��اڵ بوو، هەڵکش��ا بۆ هەفتا 
لەسەد و ئاوسانی ڕاستەقینە سەدلەسەد بوو. 
وێدەچوو ئەوەی گرین��گ بوو زیندوومانەوە 

بوو نەک پەرەسەندن.
لە کوردستاندا، ئەم گۆڕانکارییە ئابوورییە 
خۆی لە دامەزراندن و کۆچ کردندا دەبینییەوە. 
ل��ە نێوەڕاس��تی 197٠کان��دا، ش��ارەکانی 
کوردستان بۆ لەخۆگرتنی ئەو هێزی کارەی 
کە تا دەهات زیادی دەکرد، بەرینتر بوونەوە. 
تا 199٠، بەپێی مەزندەکان زیاتر لە شەست 
لەس��ەدی کوردەکان شارنشین بوون، بەاڵم 
ئێس��تا ژمارەیەک��ی زیاتر ل��ەوان دەچوونە 
خوزس��تان بۆ کاردۆزینەوە لە پیشەس��ازیی 
نەوتیان لە بەندەرەکاندا، یان ڕوویان دەکردە 
ت��اران. ڕێک بەپێچەوانەی ئ��ەوەی ڕێژیمە 
ناوەندگەراکانی ناوچەک��ە زۆر پێی هیوادار 
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بوون کە دروس��ت کردنی شوناسی میللیی 
نوێ و یەکدەس��ت بوو، کۆچ کردنی خەڵک 
بۆ ناوەن��دە گەورە پیشەس��ازییەکان، زیاتر 
پێداگریی لەس��ەر هەستی جیاوازی، خۆ بە 
بێگانە زانین و شوناس��ی لۆکاڵی لێ بەرهەم 

دەهات. 
بزووتنەوەی ک��وردی وا دی��ار بوو لەو 
گەڕەکە قەراخ نش��ینانەی ک��ە بە خێرایی 
حەش��یمەتیان زی��ادی دەک��رد و دەوڵەت 
لە دابی��ن کردنی تەنانەت س��ەرەتاییترین 
خزمەتگ��وزاری تێیان��دا ب��ێ توان��ا ب��وو، 
ئەگ��ەری گەشەس��ەندنی زیاتر ب��وو و لەو 
ش��وێنانە بزووتنەوەکە لەگەڵ ئەو بزووتنەوە 
سیاس��ییانەی کە دەیانویست بە ئاستێک لە 
ناناوەندگەرای��ی بگەن، ئاوێتە دەبوو. کۆمەڵە 
بەتایبەت��ی زۆر زەحمەتی دەکێش��ا کە لەو 
دی��اردە کۆمەاڵیەتیی��ە کە ه��ەر لە حاڵی 
پەرەس��ەندندا بوو، کەڵک وەربگرێت، بەاڵم 
ڕێگەیەکی درێژی لەبەر بوو. بەپێی قس��ەی 
ڕێب��ەری کۆمەڵە، عەبدوڵ��اڵ موهتەدی، »بە 
مەبەستی ڕێکخستنی خەڵک، دەوڵەت دەبێ 

بە ئاشکرا ناسەقامگیر بکرێت«.  
هیواکانی ک��ورد ب��ە لیبراڵیزەکردن لە 
ئیسالمی،  ڕیفۆرمیس��تی  دوای هەڵبژاردنی 
س��ەرکۆمار موحەممەد خاتەمی لە 1997دا 
زی��ادی ک��رد. لەڕاس��تیدا، 76 لەس��ەدی 
دەنگ��دەران ل��ە پارێ��زگای کوردس��تاندا 
پش��تیوانییان ل��ە ناوب��راو ک��رد. ڕوانگەی 
پلۆرالیزمی کۆمەاڵیەتی و سیاس��یی ناوبراو 
پارێزکاریخوازییە  ل��ەو  دەربازبوون  جۆرێک 
خنکێن��ەرە بوو کە بەرپرس��انی دەوڵەتی لە 
ناوچەکەدا  بەس��ەر خەڵکیاندا دەس��ەپاند. 
خاتەمی خەڵکناس��ێکی لەڕۆژئاوا وانەدیتوو، 
عەبدوڵ��اڵ ڕەمەزان��زادەی وەک��وو پارێزگار 
بەمەبەس��تی چاودێری بەس��ەر پرۆس��ەی 
کوردستانی  ئاش��تبوونەوەی  و  تواناس��ازی 
س��وننی دیاری کرد. ڕەمەزانزادە یەکەمین 
کوردێک بوو کە لە پاش شۆڕش��ی گەالنی 

ئێرانەوە ئەم پۆس��تەی پێ درابوو. ناوبراو بە 
باشی دەستی پێ کرد و بودجەیەکی بەرچاوی 
لە تاران بۆ پەرەسەندنی بنەما ئابوورییەکانی 
ئەم پارێزگا بە زۆری پش��تگوێخراوە سەند. 
ناوب��راو هەوڵ��ی بەهێزکردن��ی کۆمەڵ��گا 
خۆجێییەکان��ی دا، ئەوی��ش ل��ە ڕێگ��ەی 
کۆبوونەوەگرت��ن لەگەڵ خەڵکی خۆجێیی و 
بەرزکردن��ەوەی چاالکانەی پلەی کوردەکان 

لە بەڕێوەبەرایەتییەکەدا. 
ه��ەر بۆی��ە هیچ س��ەیر نەب��وو کە لە 
فێوریەی  لە  شارەوانییەکان  هەڵبژاردنەکانی 
ل��ە  ڕیفۆرمیس��تەکان  کاندی��دا  1999دا، 
سەرانس��ەر پارێ��زگادا کاروبارەکانیان گرتە 
دەس��ت. ل��ە کۆتاییەکانی هەم��ان مانگدا 
کاتێک هەواڵی دەستبەس��ەرکرانی ئۆجەالن 
لە نایرۆبی بیس��ترا، ئەم ئامانجە سیاسییە[
ئاشکراتر دەربڕا.  لیبراڵیزم] بە ش��ێوەیەکی 
لە سەرانسەری شار و شارۆچکە گەورەکانی 
ناوچەکە، خۆپیشاندانی بەرین بەڕێوە چوو. 

پرۆس��ەی  بەرتەس��کبوونی  ئەمج��ارە 
ڕیفۆرمی خاتەمی لە ناکاو خۆی دەرخست. 
ن��ە خاتەمی و ن��ە پارێ��زگارە کوردەکەی 
ئامادەی قەبووڵ کردنی سەرهەڵدان نەبوون. 
هەر دووکیان پش��تیوانییان لە س��ەرکوتک 
ردنێکی قورس کرد ک��ە لەودا النیکەم 3٠ 
کەس کوژران، سەدان کەس بریندار و نزیک 

بە 2٠٠٠ کەس دەستبەسەر کران. 
ئەگەرچی هەڵسوکەوتی دەوڵەت بەرامبەر 
فێوری��ە هیوابڕاوییەکی  خۆپیش��اندانەکانی 
قووڵی ب��ۆ کوردەکانی ئێران ب��ەدواوە بوو، 
ب��ەاڵم ئەوان لە ئێس��تا هی��چ بژاردەیەکی 
باشتر لە خاتەمییان نییە. خاتەمی پاڵپشتیی 
خۆی بۆ کۆمەڵگایەکی مەدەنی نیش��ان داوە 
و بۆ خەڵکی کوردس��تان، کارکردن لە پێناو 
لیبراڵیزەکردن، س��ەرەڕای ئاس��تەنگەکان و 
هێواش��یی زۆری پرۆس��ەکە، ڕەنگە جارێ 
بژاردەیەکی باش��تر بێت تا ئۆپۆزیس��یۆنی 

چەکدار لەوبەر سنوورە نێونەتەوەییەکانەوە.


