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شۆڕشی ساڵی ١٩7٩ی ئێران، ئاکامی مێژووی 
ئەو ئاڵوگۆرە ئابووری، کۆمەاڵیەتی، سیاس��ی، 
فەرهەنگی، فکری و سەنعەتییانەیە، کە واڵتی 
ئێ��ران لە چەرخ��ی بیس��تەمدا و بەتایبەت 
پ��اش ش��ەڕی دووهەمی جیهان��ی بەتاقیی 
کردوونەتەوە و بە نێویاندا تێپەڕیوە. ش��ەڕی 
سارد ڕێگای بۆ زۆربەی ئەو ئاڵوگۆڕانە خۆش 
کرد و زەمینەی سەرهەڵدان و شكڵگرتنی ئەو 
بیر و ئی��دە و ئەکتەرانەی پێکهێنا کە دەبوو 
دەوڵەت و کۆمەڵگای ئێران مۆدێڕنیزە بکەن. 
بەردەوامی مێژوونوسە  بەش��داریی  سەرەڕای 
ئێرانیی��ەکان لە ڕەوتەکەدا، ئێ��ران نەیتوانی، 
بەوجۆرە کە چاوەڕوانیی لێ دەکرا، لە هەموو 
فاکت��ۆر و پێکهاتە مێژووی��ی، کۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگییەکانی خۆی بە شیوەیەکی هەموو 
الیەنە کەڵک وەرگرێ. بە گشتی دەبێ بڵێین 
کە حەش��یمەتی ف��ارس و ئێ��ران لەجیاتی 
یەکتر ب��ەکار هاتوون. هۆیەک��ی گرنگی ئەو 
وەزع��ە ئەوەیە کە ئێران ه��ەم وەک ئیدە و 
بیرۆکەیەک و هەم وەک کیانێک دەناس��رێ 
کە لەسەر بناخەی زمان و فەرهەنگی فارسی 
دام��ەزراوە و ه��ەر ئەوانەش بۆ پاراس��تن و 
مان��ەوەی بڕی��اردەرن.]١[ بەو حاڵ��ەش، ئەوە 
بە هیج ج��ۆر پاکانە بۆ بەش��داری نەکردنی 
پێکهاتەکانی دیکەی ئێران لەو لێکۆڵینەوانەدا، 
کە لەس��ەر شۆڕشی ئێران ئەنجام دراون ناکا. 
ئ��ەو پێکهاتانەی کە بەبێ ئەوان ئیدەی ئێران 

نە دەیتوانی هەبێ و نە دەوامیش بێنێ.]2[
لەبەر ڕووناکاییی ئەو باس��ەی سەرەوەدا، 
بەشی یەکەمی ئەو وتارە وەک هۆکارە ڕاستەوخۆ 
و دەس��تبەجێکانی س��ەرهەڵدانی ش��ۆڕش، 
ئاڵوگ��ۆڕ و گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتییەکانی نێو 
کۆمەڵگای کوردی لە دەیەکانی پێش شۆڕشدا، 
دەخاتە بەر ب��اس و لێکۆڵینەوە. هەروەها، بە 
پێجەوانەی تێگەیش��تنی باو، ئەمەش نیشان 
دەدا، ک��ە تێکۆش��ان و چاالکییە سیاس��ی، 
کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکان لەو دەورەیەدا، 
نەخەوت��وون. بەش��ی دووهەم��ی وتارەک��ە 

بزووتن��ەوەی خودموختاریخ��وازی کورد، کە 
سیاس��ییەکاندا  گرنگە  گۆڕانکارییە  لەئاکامی 
س��ەری هەڵدا، لێکدەدات��ەوە. دەبێ بگوترێ 
کە نەبوونی لێکۆڵینەوەی پێویست، سەرەڕای 
دەوڵەمەندیی س��ەرچاوەکان، بۆتە هۆی ئەوە 
کە تووشی هەڵەی واقعی بین و لێکۆڵینەوەی 
کەمیش��مان لەس��ەرئەو قۆناخە لەبەردەست 
دابن.]3[ ئەو وتارە لە ڕێگای هەڵس��ەنگاندنی 
پڕۆس��ە مێژوویییەکان��ەوە، ه��ەردوو الیەنی 
مەس��ەلەکە پیکەوە دەبەس��تێتەوە. گەلێک 
تیئوری��ی جۆراوجۆر، ڕەخن��ەی کولتووری و 
لێکۆڵینەوەی مێژوویی، شکڵیان بە چوارچێوە 
و مان��ای وتارەکە داوە. ئەمە ئەو دەس��تە لە 
کۆمەاڵیەتییەکان،  گۆڕانکارییە  تیئورییەکانی 
کە بە پێچەوانەی تیئورییەکانی نوێسازی، کە 
لە ئاس��یا و ئەفریقا، دوای ش��ەڕی دووهەمی 
جیهان��ی، وەک پرۆژەی نەتەوەس��ازی هاتنە 
کایەوە، دەگرێتەوە.]٤[ جیا لەوە لێکۆڵینەوەکان 
هاوچەشنسازی،  ناسیۆنالیس��م،  بە  سەبارەت 
هەروەها  دەوڵەت-میللەت،  و  ئەسیمیاسیۆن 
مێژووی هاوچەرخی ئێران، بناخەیەکی پتەو 
ب��ۆ لێکۆڵێنەوەی ئەو ئاڵوگ��ۆڕە کۆمەاڵیەتی، 
ئابووری، سیاسی و فەرهەنگییانە بەدەستەوە 
دەدەن کە لەماوەی پاش ش��ەڕی دووهەمی 
جیهانیدا پێکهاتوون.]5[ س��ەرەڕای ئەوانەش، 
بۆ تێگەێش��تن ل��ەو ئاڵوگ��ۆڕە فەرهەنگییانە 
ک��ە ل��ەو ماوەی��ەدا ل��ە ئێران��دا هاتوونەتە 
پێ��ش، بەتایبەت��ی ل��ە پەیوەن��دی دەگەڵ 
بە مێدیای��ی کردنی کولت��ووردا، وەک یون 
تۆماس دەڵ��ێ، لێکۆڵین��ەوەی کولتوورییش 
گرین��گ و پڕ بایەخن. مەبەس��ت هاتنە کایە 
و باڵوبوونەوەی ڕاگەیەنە گش��تییەکانی وەک 
ڕادی��ۆ و تەلەفزیۆن، ل��ە دەیەکانی ١٩٦0 و 
١٩70ی زایینیدایە. لەس��ەردەمی شۆڕش��ی 
س��پیدا ئاڵوگۆڕ لە موناس��ەباتی دەسەاڵت و 
بارودۆخی کۆمەاڵیەتیدا پێکهات. وەک پییەر 
بۆرودۆ دەڵ��ێ: کولتوور وەک چوارچیوەیەکی 
سیمبۆلیک، بناخەی بۆ هێژمۆنیی فەرهەنگ 
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و زمانی فارس��ی دامەزراند.]7[ هێژمۆنی تەنیا 
هەر ئ��ەوە نییە کە ئیدە زاڵ��ەکان دڵخوازانە 
قەب��ووڵ بکەی��ن، وەک ئەنتۆنیۆ گرامێش��ی 
دەڵێ. بەڵک��وو وەک ڕایمۆند ویلیامس ڕوونی 
دەکات��ەوە، بریتییە لە »سیس��تەمێکی بەرین 
و کاریگ��ەر لە ن��رخ و مان��ا و بایەخە زاڵ و 
کاریگ��ەرەکان«. ئەم��ە فەرهەنگ��ی ڕوو لە 
گەش��ەی کوردی س��ەرکوت کرد و ژینگەی 
ئ��ەوی ل��ە چوارچێ��وەی کۆنەکولتورێک��دا 
بارودۆخەمان  ئەو  ئەوەش  تەنگەبەرکردەوە.]8[ 
ب��ۆ ڕوون دەکاتەوە کە لەودەمەوە تا ئێس��تا 
کولتوری مۆدێڕنی کوردی تێیدا بەس��ەردەبا. 
دەبێ بگوترێ کە لە ماوەی بەڕۆژئاوایی بوون 
و مۆدێڕنیزەبوونی ئێران��دا، گەلێک ڕوانگەی 
ڕەخنەگران��ەی کولت��ووری هاتوونەتە گۆڕێ. 
نەیتیڤی��زم وبوومی  تیئوریی��ەکان ی  وەک 
گەرای��ی،]٩[ ئەو تیئورییانەی بە ش��ێوەیەکی 
ڕەخنەگرانە گۆڕانکارییە کولتورییەکان  ش��ی 
کۆمەاڵیەتییەکان،]١١[.  تیئورییە  دەکەنەوە،]١0[ 
جگەلەوە گەلێک ڕوانگەی کولتووریی دیکەش 
س��ەریان هەڵداوە، وەک ئەو ڕوانگانەی کە لە 
الیەن کەسایەتییە فەرهەنگی و ئەدەبییەکانی 
وەک س��وارەی ئیلخانی زادەوە، نوێنەرایەتی 

دەکران. 
دەب��ێ بگوت��رێ ک��ە لێکۆڵینەوەکان��ی 
پەیوەندیدار بە جنس��یەت واتە جێندەریش، 
وەک فاکتۆرێک��ی کاریگەر لەس��ەر ئاڵوگۆرە 
ل��ە  خۆی��ان  ڕۆڵ��ی  کۆمەاڵیەتیی��ەکان، 
مێژوویییەدا  ش��یکردنەوە  ئەو  ئاڕاستەکردنی 
هەڵس��ەنگاندنی  لە  هەی��ە.]١2[ س��ەرەنجام، 
پڕۆس��ەیەکی مێژووییدا، ناکرێ بەتەنیا هەر 
سەرنج بدەینە هۆکارەکان. ئاخر ئاکامەکانیش 
هەر ب��ەو ئەندازەیە پێویس��تە س��ەرنجیان 
بدرێت��ێ.]١3[ ل��ە پەیوەندی دەگ��ەڵ ئێراندا، 
ئاکامەکانی شۆرش لەسەر وەزعی کوردەکان، 
بۆ تێگەیشتن لەو پڕۆسە مێژوویییەی کە بوو 
بەهۆی س��ەرهەڵدانی ش��ۆڕش، زۆر گرنگ و 
پڕ بایەخن. هۆیەکانی س��ەرهەڵدانی شۆرش، 

لەگ��ەڵ ئاکامەکانی تا ڕادەیەک��ی زۆر لێک 
نزیکن. ڕاس��ت لەبەر ئەوەش��ە ک��ە زۆر جار 
لێکۆڵینەوە س��ەبارەت بە ئاکامەکانی شۆڕش 
ئەنجام دراوە. هەرچەند، ئەزموونی پێکهاتەی 
حەش��یمەتی غەی��رە فارس��ی ئێ��ران لەو 
لێکۆلێنەوانەدا، لەبەرچاونەگیراوە. نەک خودی 
ش��ۆڕش، بەڵکوو هەمیش��ە ئەوە ئاکامەکانی 
ش��ۆڕش بوون، کە مێژوونووسەکانیان توشی 
دڕدۆنگی وسەرلێش��ێواوی کردوون. سروشت 
وچۆنیەتیی ئەو ڕێژیمەی کە بەدوای شۆرشدا 
دێتە سەرکار، تاڕادەیەکی زۆر ئەوەش دیاری 
دەکات کە شۆڕش��ەکە چۆن دێتە بەرچاو. جا 
ئەوە چ شۆڕش��ی فەرانسە بێ، چ هی ڕووسیە 
یا شۆڕشی ئێران، هیچ لە مەسەلەکە ناگۆڕێ. 
بۆیە گۆش��ەنیگا یا پێڕس��پێکتیڤی کوردی، 
شوێنەواری خۆی لەس��ەر پێناسەی شۆڕش 
دادەن��ێ و زۆر الیەن��ی دیکەی ئەو پڕۆس��ە 
مێژوویییە دەخاتە بەر ڕووناکایی. لە ڕاستیدا 

ئەوە ئامانجی سەرەکیی ئەو وتارەیە. 
لەو لێکۆڵینەوەیەدا، ل��ە گەلێک گۆڤار و 
ژۆڕنال، کە س��اڵەکانی نێوان ١٩25 تا ١٩78 
باڵو کراونەتەوە، هەروەها لە گەلێک ڕۆژنامەی 
ئێرانیی سەردەمی شۆڕش و ساڵەکانی دواتر، 
بە مەبەس��تی ئەنجامدان��ی لێکۆڵینەوەیەکی 
س��ەرچاوەی  وەک  هەمەالیەن��ە،  و  ق��ووڵ 
وەرگرتنی زانیاریی دروست و پێویست کەڵک 
وەگیراوە. هەرچەند لێکۆڵینەەوەکە پش��ت بە 
زۆر گێڕانەوەی ش��ەفاهی و ئاماری ڕەسمی و 
غەیرە ڕەسمیش دەبەس��تێ، بەاڵم بۆئەوەی 
مەیدان بۆ هەڵس��ەنگاندنی لەحزە و ڕووداوە 
گرنگەکان ئاوااڵبێ ونەکەوێتە داوی تەعەسوب 
و الیەنگریەوە، خۆی لەباسی وردەکارییەکانی 
دەورانی شۆڕش و ساڵەکانی پاش شۆرش، بە 

دوور ڕادەگرێ. 

ڕیشەوهۆیەکانیسەرهەڵدانیسۆڕش
هۆیەکانی شۆڕش��ی س��اڵی ١٩7٩ی ئێران، 
بەدرێژی لەئەدەبیات��ی ئەکادمیکدا خراونەتە 
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بەرب��اس. ل��ەو لێکۆڵینەوان��ەدا ل��ە ڕیگای 
جۆراوج��ۆرەوە هۆکارە بنەڕەت��ی و فەوری و 
مام ناوەندییەکانی شۆرش شی کراونەتەوە.]١٤[ 
ل��ەو پەیوەندییەدا  بابەتانەی  گرنگترینی ئەو 
خراونەتە بەرباس بریتین ل��ە تاقیکردنەوەی 
یەک الیەنە و ناتەواوی مۆدێڕنیتە، شکس��تی 
ئیدەئاڵەکانی شۆڕش��ی مەش��روتەی س��اڵی 
١٩0٦، دەست تێوەردانی هێزە دەرەکییەکان 
ل��ە کاروب��اری نێوخ��ۆی ئێران، ئیس��تعمار 
و داگیرک��ردن و بەت��ااڵن بردنی س��ەرچاوە 
سروش��تییەکانی واڵت لەالیەن بێگانەکانەوە، 
ئیس��تبداد و س��ەرەڕۆییی دەوڵەتی مۆدێڕن، 
کۆدیتای ڕێکخراوی س��یا ب��ە دژی دوکتۆر 
موسەدیق لە ساڵی ١٩53دا کە بە شێوەیەکی 
دێموکڕاتیک وەک سەرۆکوەزیر هەڵبژیردرابوو، 
هەروەها بردنە پێشی خێرای مۆدێڕنیزە کردن 
و بە غەربی کردنی ئێران لە دەورانی شۆڕشی 
س��پی، لە نێوان س��اڵەکانی هەردوو دەیەی 
١٩٦0 و ١٩70ی زایینی��دا. لەبەر ئەو هۆیانە 
ڕێژیمی پاش��ایەتی ک��ە بەڕۆژئاوایی کردنی 
ئێران��ی لەبەرنامە دابوو، مەش��روعییەتی لە 
دەس��ت دا. ئەمەش مەیدانی بۆ هاتنە کایەی 
ملمانێی ساس��ی خۆش کرد کە سەرەنجام 
بوو بە هۆی س��ەرکەوتنی ئیسامی سیاسی. 
لە ڕاس��تیدا هۆکارە بنەڕەتییەکانی ش��ۆڕش 
دەگەڕێن��ەوە بۆ ئەو باروودۆخەی کە ئێران لە 
ساڵەکانی پێش شۆڕشدا بە نێویدا تێدەپەڕی. 
ش��تێکی دوور لە ڕاس��تیمان نەگوتوە ئەگەر 
بڵێین ئێران هەر ئ��ەودەم لەباری ئابووری و 
کۆمەاڵیەت��ی وفەرهەنگییەوە، شۆڕش��ی تێدا 
پێکهاتبوو. بە قەرزوەرگرتن لە ڕ. کۆس��ێلیک، 
دەکرێ بڵێین ئێس��تا پێویستی بە شۆڕشێکی 
سیاس��ی هەبوو کە ئامانجەکەی بریتی بوو لە 
ڕزگاریی کۆمەاڵیەتی.]١5[ لەڕاس��تیدا شۆڕشی 
١٩7٩ی ئێران ه��ەروەک ئێرواند ئابڕاهامیان 
دەڵێ، ئاکامی پەرەس��ەندنێکی ناهاوس��ەنگ 
و مۆدێلێ��ک ل��ە پێش��کەوتنی ئاب��ووری و 
کۆمەاڵیەتی و نوێسازی بوو، کە لە سەرەوەڕا 

بۆ خوارێ داس��ەپێنرابوو. هەربۆیە، لە قۆناخی 
شۆڕشی س��پیدا، دەبینین کە هەندێک هێز 
و الیەنی سیاس��یی نوێ، لەوانە ئۆپۆزسێۆنی 
ئیس��امی، پێ دەنێنە مەیدانی تێکۆش��انی 
سیاسی کە بۆ یەکەم جار لە مێژووی ئێراندا، 
ڕووخان��ی نیزامی پاش��ایەتی و دامەزراندنی 
ئامانج��ی  ئیس��امی، وەک  حکوومەتێك��ی 

سیاسیی خۆیان دیاری دەکەن.]١٦[
لە ڕاس��تیدا، شۆڕش��ی سیاس��یی ساڵی 
١٩7٩ی ئێ��ران، وەک دیاردەیەک��ی ف��رە 
ڕووخسار، کە ئیسامی سیاسی دەستی بااڵی 
تێدا هەبوو، هاتە کایەوە. هەر ئەوەش سروشت 
و چۆنیەتی��ی دەوڵ��ەت و ئ��ەو حکوومەتەی 
دیاری کرد، کە پاش س��ەرکەوتنی ش��ۆڕش 
دام��ەزرا. یان��ی ئیس��تبداد و س��ەرەڕۆییی 
دینی. س��ەرکەوتنی فراکسیۆنی ئیسامی، نە 
ڕووداوێكی مێژوویی و نە ئاکامی سیاس��ەتی 
زلهێزەکان بوو کە گوایە یەک شەوە کەسێكی 
نەناس��راویان، بە ناو و ناوبان��گ گەیاند. ئاخر 
خومەینی لە ئێرانی پێش شۆڕش��دا، النیکەم 
بە بەراورد لەگەڵ لینین لە ڕووس��یەی پێش 
شۆڕش��ی ئۆکتۆبەردا، باشتر ناس��رابوو.]١7[ بە 
گوێ��رەی بیرەوەرییەکانی س��ەفیرەکانیان و 
بەڵگەنامەی دیکە، ئەمریکا،  هەروەها گەلێک 
بریتانیا و ڕووس��یە، پێش��بینیی هیچ جۆرە 
ئاڵوگۆڕیکی سیاس��یی گەورەیان ل��ە ئێراندا 
نەکردووە. ئەوە لە حاڵێکدا بووە کە نیشانەکان 
ئەوەیان دەرخس��توە کە ئاڵوگ��ۆڕ بەرێوەیە. 
کەچ��ی ئەوان ش��تێکی ئاوایان ب��ە خەیاڵدا 
نەهات��ووە.]١8[ بەوحاڵ��ەش ناتوانین بڵێین کە 
شۆڕش تەنیا ئاکامی ڕاستەخۆ و بێ ئەماوالی 
مۆدێڕنیزاسێۆن واتە نوێسازی بوو. بێ گومان 
گەلێ��ک ئیحتیم��االت و فاکت��ۆرو ڕووداوی 
دەرەکی��ی دیکەش هەن کە ل��ە گۆڕانکارییە 
مێژوویییەکان��دا، ڕۆڵ و کاریگەریی خۆیانیان 
هەیە. بۆیە لە پەیوەندی دەگەڵ ئەو کەیسەدا، 
ب��ە قەرزوەرگرتن ل��ە گرامش��ی، »دەورەی 
فەرهەنگی پێش��وو«، کە ب��وو بەهۆی ئەوەی 
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ئۆپۆزس��یۆنی مەزهەبی، هێژمۆنی سیاسی و 
فەرهەنگیی خۆی بسەپێنێ، بایەخێکی زۆری 

هەیە.]١٩[
ئاخر ڕێژیمی پاش��ایەتی واتە حکوومەتی 
محمەد ڕەزاش��ا، بە ش��ێوەیەکی زۆر توند و 
سەرەڕۆیانە، لە ماوەی نێوان ساڵەکانی ١٩٤١ 
ت ١٩7٩دا، هێ��زە چەپ و س��ێکۆالرەکانی 
سەرکوت دەکردن. بەچەشنێک کە ئاسەوارێک 
لەوان نەمابوو. دەبێ بڵێین کە لێرەدا ناروونیەک 
هەیە کە ئ��ەو لێكۆڵینەوەیە لەبەردایە بیخاتە 
بەرباس. لەو ش��ی کرنەوە پ��ڕ بایەخانەدا کە 
سەبارەت بەو پڕۆسە مێژوویییەی کە باسمان 
ک��رد ئەنجام دراون، باس��ێک ل��ە ئەزموونی 
گەالنی دیکەی ئێران لە شۆڕش و نوێسازیدا 
نەکراوە. لەوەش زیاتر ئەوان ئەو بۆچوونانەیان 
بەهێ��ز ک��ردوون ک��ە مەس��ەلەی میللی و 
ئیتنیکی لە ئێراندا، پەیوەندییەکی زۆر نزیکی 
دەگ��ەڵ توندوتیژیدا هەیە.]20[ س��ەبارەت بە 
وەزعی سیاس��یی هەرێمی کوردس��تان، دوا 
کتێب��ی عەبباس مەینەت لە ژێر ناونیش��انی 
ئێران: مێژووی هاوچەرخ، بە هێنانە بەرباسی 
ڕووداوکان لە کوردس��تانی دەورەی شۆڕشدا، 
لێکۆڵینەوەیەکی جیاواز بەدەس��تەوە دەدا.]2١[ 
بەو حاڵەش سەرەڕای ئەو لێکدانەوە بەکەڵکەی 
کە کتیبەکە دەیخاتە بەردەس��ت، کوردستان 
لە س��ەردەمی شۆڕش��دا جێگای شایستەی 
خۆی لەو هەڵسەنگاندنە پڕبایەخەی مێژووی 
مۆدێڕن و هاوچەرخی ئێراندا، پێ نادرێت.]22[ 
باس��ەکە چونکە ڕوانگەیەکی فارس��ی محوەر 
بەسەریدا زاڵە، زاراوەکانی ئێران و کۆمەڵگای 
ف��ارس لەجیاتی یەکت��ر بەکاردێنێ. ئەوە لە 
کاتیکدای��ە ک��ە ڕووداوەکان بە ش��ێوەیەکی 
ئاس��ایی و بە دوای یەکدا دووپات دەکاتەوە. 
بە ڕوونی دەردەکەوێ، کە بەهۆی ئەو ڕەوشە 
میتۆدۆلۆژییەی کە زاڵە، گەلێک س��ەرچاوەی 
سەرەتایی س��ەبارەت بە بارودۆخی سیاسیی 
کوردس��تان، کە هەمووشیان بە فارسی لەبەر 
دەستدان، وەک پێویست ناکەونە بەر سەرنجی 

ئەو کەس��انەی کە لێکۆڵین��ەوەی ئەکادمیک 
دەکەن. 

مۆدێڕنیزەبوونیکوردستان
مۆدێڕنیتە لە ئیراندا لە ش��ێوەی پڕۆسەیەکی 
دووالیەنەی مۆدێڕنیزەکردن و هاوچەشنسازیدا 
چۆت��ە پێ��ش. ه��ەر لەس��ەرەتای چەرخی 
بیس��تەمەوە تا ئەمڕۆ، کارکرد و دیالێکتیکی 
نێوان ئەو دووالیەنەی پڕۆس��ەکە، ش��کڵیان 
بە ئێرانی نوێ وهاوچ��ەرخ داوە.]23[ لەهەمان 
کاتدا، ئەو پاکێجە ئیدئۆلۆژیکییەی مۆدێڕنیتە 
س��ەرکوتکەرانەی  هەاڵواردنێک��ی  لەگ��ەڵ 
ک��وردەکان )ک��ە خاوەن��ی زم��ان، خاک و 
نیاکانی هاوبەش��ن(، لە پڕۆسەی بردنەپێشی 
میللەتسازیدا، ئاوێتە کراوە. ئەوەش بۆتە هۆی 
سەرهەڵدانی کوردایەتی. بزووتنەوەیەک کە بۆ 
وەدستهێنانی مافە فەرهەنگی و سیاسییەکانی 
کوردەکان خەب��ات دەکا.]2٤[ ئەو پڕۆس��ەیە 
لەس��ەر بناخەی سەرلەنۆێ خۆسازکردنەوەی 
میللی وگەڕانەوە بۆ میژوودامەزراوە و بۆ نموونە 
لە شیعر ومێژوونوسیدا، ڕەنگی داوەتەوە.]25[ 

پڕۆژەی نوێسازی، ئاوێتەبوونی کۆمەڵگای 
ک��وردی لە ئێرانی نوێ��دا خێراترکرد. کەچی 
سیاس��ەتی هاوچەشنس��ازی، مەوقعییەت و 
شوێنی ئەوی، وەک وردە فەرهەنگ دیاری کرد. 
ئەو پڕۆسێسانە، بە ئاشکرا لەو گۆڕانکارییانەدا 
کە بە درێژاییی چەرخی بیس��تەم، بەس��ەر 
نەزم و سیس��تەمی کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگای 
لە  وەبەرچاودەکەن.  هات��وون،  کوردس��تاندا 
سەرەتاکانی س��ەدەی بیستەمدا، دێ نشینی 
و ئابووریی دێ نش��ینی، تایبەتمەندیی هەرە 
ئاشکرای هەرێمی کوردس��تان بوون.]2٦[ ئەو 
موناسەباتێکی  بناخەی  لەس��ەر  سیس��تەمە 
س��ەرکوتکەرانە و زاڵمانەی ئاب��ووری بنیات 
نراب��وو، ک��ە لەوێ��دا لەالیەک، چین��ی ئاغا 
وخاوەن مڵک، لەگەڵ سەرۆک عەشیرەتەکان، 
دەس��ەاڵتی ئابووری و سیاسییان بە دەستەوە 
ب��وو و ژیانێکی ئەعیانییان بەس��ەردەبرد، لە 
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الیەکی دیکەش��ەوە، وەرزێ��ران و باقی چین 
و توێژە زەحمەتکێش��ەکان، دەچەوسانەوە.]27[ 
هاوکات لەگەڵ ئەوەشدا هەر ئەو پەیوەندییە 
ئابووری/کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییانە، ش��کڵی 
سیستەمی جنسیەتیی نێو کۆمەڵگاشیان، کە 
لەوێدا ژنان لە ژێر دەسەاڵت و ڕکێفی پیاواندا 

بوون، دەستنیشان دەکرد. 
س��ەرەڕای هەموو ئەوانەش، لە ماوەیەکی 
ن��ە زۆر درێژخایەندا، مۆدێڕنیزاس��یۆن واتە 
نوێسازی بە ش��ێوەیەکی بنەڕەتی و ڕادیکاڵ، 
شوێنەواری خۆی لەس��ەر ئەو بارودۆخە دانا. 
بۆنموونە ڕەوتی شارنشینی، بەخێرایی پەرەی 
دامەزران،  مۆدێڕنەکان  دامودەزگا  ئەس��تاند، 
ئاڵوگ��ۆڕ بەس��ەر پەیوەندی��ە ئابوورییەکاندا 
هات، گۆڕانکاری لە س��ترەکتۆری پەیوەندییە 
چینایەتی و جنسیەتییەکاندا ڕوویدا. ڕوویەکی 
دیکەی ئەو پڕۆسە دووالیەنەی مۆدێڕنیتە لە 
ئێران��دا، بریتی بوو ل��ەو گۆڕانکارییە فکری و 
ڕووناکبیرییەی کە بوو بە هۆی ئەوەی ڕەوتی 
ڕۆشەنبیریی کوردی شكڵ بگرێ. لەو بوارەدا 
ب��ە ش��ێوەیەکی هەموو الیەنە، ئ��ەو باس و 
بابەتانە ش��ی دەکرێنەوە. نابێ ئەوەشمان لە 
بیر بچێ کە ئەو گۆڕانکارییانە لە سەردەمێکدا 
هاتوونە پێش، کە گەلێک ئاڵوگۆڕی سیاس��ی 
و ه��ەردوو ش��ەڕەکانی یەک��ەم و دووهەمی 
جیهانی، ب��ەو هەموو ئاوارەیی و کارەس��ات 
و س��ەختی و مەینەتبەش��ییانەوە کە لەگەڵ 

خۆیانیاندا هینابوون، ڕوویان داوە.]28[ 
شۆڕش��ی مەش��روتە کوردەکانی دەگەڵ 
ئیدە و بیرۆکەکانی وەک قانوون، مەجلیس و 
مەسەلەی نوێنەرایەتیی سیاسی ئاشنا و دەرگیر 
کرد.]2٩[ ئەوەش گەلێک کەس��ی تەش��ویق 
کرد تا ب��ۆ باڵوکردنەوەی خوێندن وفێربوونی 
مۆدێڕن و دامەزراندنی ڕێکخراوی فەرهەنگی 
و سیاس��ی هەنگاو باوێن.]30[ ئەنتڕۆپۆلۆژی و 
»خەڵک ناسی«ی مێژوونوسیی کوردەکان لەو 
دەورەی��ەدا ناتەواوە. ئەوان هات��وون بە زیان 
و لەس��ەر حیس��ابی مێ��ژووی کۆمەاڵیەتیی 

کۆمەڵ��گای کورد، الیەنگری و تەعەس��وبیان 
بەرانبەر بە مێژووی خێڵ و عەشیرەت لەخۆیان 
نیش��ان داوە.]3١[ دەک��رێ ت��ا ڕادەیەک لەوە 
تێبگەین. چونکە ئەودەم زۆربەی خەڵک لەژێر 
دەسەاڵتی خێڵ و عەشیرەتەکاندا، کە خاوەنی 
قەڵەمڕەی تایبەتی، هێزی نیزامی و سەرچاوە 
ئابوورییەکان بوون، دەژی��ان.]32[ بەو حاڵەش 
سەرتاسەری کۆمەڵگای کوردی، بە کۆچەری 
و نیشتەجێوە، بە گوندنشین و شارنشینەوە، بە 
ڕێگای جۆراو جۆردا، سەرلەنوێ فۆڕم و شکڵی 
تازەیان بەخۆیان دا. بەجۆرێک کە کۆمەڵگای 
غەیرە عەش��یرەتی و ناخێڵەک��ی، بەخێرایی 
پ��ەرەی ئەس��تاند. لەالیەکی دیکەش��ەوە لە 
ئاس��تی ناوچەیی و نێونەتەوەییش��دا گەلێک 
ڕووداوی گ��ەورە ڕوویان��دا. وەک لەبەریەک 
هەڵوەش��انی ئیمپراتۆرییەکان و دروستبوونی 
دەوڵەت-نەتەوە جیاجیاکان لەس��ەر بناخەی 
ئیتنیستیت لەڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا، شۆڕشی 
ئۆکتۆبەر، گەلێک ڕاپەڕین و شۆڕشی دیکەی 
ناوچەیی وزۆر گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتیی دیکە. 
هەموو ئەوان��ە دەرفەتیان ب��ۆ هاتنە کایەی 
فۆڕم و ش��ێوەی نوێی تێکۆش��ان و چاالکیی 
فکری و سیاسی و ڕووناکبیری پێکهێنا. ئەوە 
بە ش��ێوەیەکی بەرین، لە ڕۆژنامە و گۆڤار و 
چاپەمەنی و شیعر و ئەدەبیات و مێژوونوسیی 
ک��وردەکان، ل��ەو دەوڵەتانەدا ک��ە ئەوان لە 

نێوانیاندا دابەش کراون، ڕەنگی داوەتەوە. 
ش��ەڕی دووهەم��ی جیهانی لە س��اڵی 
١٩3٩دا دەرفەتێك��ی لەب��اری بۆ فەرهەنگی 
کوردی ڕەخس��اند تا دووبارە زیندوو بێتەوە. 
گەلێ��ک ڕێکخ��راوی سیاس��ی س��ەرلەنوێ 
تێکۆشانی خۆیان دەست پێ کردەوە. شایانی 
باسە کە لە س��ەردەمی حکوومەتی ڕەزاشادا، 
ل��ە نێ��وان س��اڵەکانی ١٩25 ت��ا ١٩٤١دا، 
هەرچەشنە چاالکییەکی سیاسی و فەرهەنگیی 
ک��وردی قەدەغ��ە بوو و بە توندترین ش��ێوە 
س��ەرکوت دەکرا.]33[ ئەم چاالکییە سیاسی و 
فەرهەنگییە، بە باش��ترین شێوە، لە دامەزران 
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و تێکۆش��انی کۆمەڵەی ژ.ک واتە ڕێکخراوی 
کۆمەڵەی ژیانەوەی کورددا خۆی نیش��ان دا. 
کۆمەڵ��ەی ژ.ک لە ماوەی نێوان س��اڵەکانی 
١٩٤0 ت��ا ١٩٤٦دا چاالک��ی و تێکۆش��انی 
سیاس��یی هەبوو. ل��ەو ماوەی��ەدا کۆمەڵەی 
ژ. ک گۆڤ��اری نیش��تیمانی وەک زمانحاڵی 
خ��ۆی چاپ و باڵو دەک��ردەوە. بە دامەزرانی 
کۆماری کوردس��تان لە س��اڵی ١٩٤٦دا، ئەو 
کرانەوە سیاسی و فەرهەنگییەی کە لەسەرێ 
باس��مان کرد، گەیش��تە پل��ەی هەرەبەرزی 
خۆی. پێکهاتنی ئەو وەزعە پێش هەر شتێکی 
دیکە، بەهۆی الوازبوونی دەسەاڵتی دەوڵەتی 
مەرکەزییەوە هاتبووە گۆڕێ. حزوور و نفوزی 
وداگیرکردنی  ڕووس��یە  دەوڵەتی  سیاس��یی 
بەشێک لە خاكی ئێران لە الیەن ئەو واڵتەوە، 
ش��وێنەواری خۆی لەسەر ڕەوتی ڕووداوەکان 
دان��ا و الوازبوون��ی دەس��ەاڵتی دەوڵەت��ی 
ناوەندیی خێرات��ر کرد. ئەگەر لە ڕوانگەیەکی 
مێژوویییەوە تەماشا بکەین بۆمان دەردەکەوێ 
کە الوازبوونی دەسەاڵتی مەرکەزی، هەمیشە 
بۆتە هۆی خوڵقاندنی ف��ەزا و دەرفەتی لەبار 
ئۆتۆنۆمیخوازەکان.  بزووتنەوە  بۆ سەرهەڵدانی 
نەس��لە خوێندەوار و شارنشینەکان، ڕۆڵێکی 
بەرچاویان لە بەرێوەبردنی کاروباری کۆماری 
کوردس��تاندا هەبوو. ئەو هێ��زە کۆمەاڵیەتییە 
نوێی��ە، بە بڕب��ڕەی پش��تی کۆمەڵەی ژ. ک 
لەقەڵ��ەم دەدرا. دەب��ێ بگوت��رێ ک��ە هەر 
ل��ەو س��اڵەدا کۆمەڵەی ژیان��ەوەی کورد، بە 
ش��ێوەیەکی غەیرە ڕەس��می گ��ۆڕا و بوو بە 
حیزب��ی دێموکڕاتی کوردس��تان. هەرچەند 
عەشیرەتە بە هێزەکان لە ڕێبەرایەتی و هێزی 
چەک��داری کۆماردا، نەخش��ێکی بەرچاویان 
هەبوو و هەرئەوەش وەک یەکێک لە هۆکارە 
گرینگەکانی تێکچوونی کۆمار بەحیساب دێ، 
چ وەک بێرۆکە و چ وەک پاتفۆرمی سیاسی، 
کۆماری کوردس��تان ناکرێ ب��ە تەنیا وەک 
بەرهەمی سیاسەتێکی خێڵەکی و عەشیرەتی 
دابن��رێ. ئاخر ق��ازی محەمم��ەد، ئەندامی 

پێش��وی کۆمەڵ��ەی ژ. ک بەهۆی ئەوەی کە 
پیاوێکی خوێندەوار و خاوەن پێگەیەکی بەرز 
و قازیی ش��اری مهاباد بوو، هەروەها سەر بە 
بنەماڵەیەک��ی گەورە و شارنش��ین بوو، وەک 

سەرکۆمار دیاری کرا. 
تێکچوونی کۆمار، لە مێژووی هاوچەرخی 
کورددا بە کارەسات و لەحزەیەکی چارەنوسساز 
دادەنرێ. بەاڵم دەب��ێ بگوترێ کە نەوەکانی 
دواتر، س��ەرەڕای هەموو ئەو کەندوکۆسپ و 
هەوراز و هەڵدێرانەی س��ەر ڕێیان، بێ وچان 
ئامانج و ئیدەئاڵەکانی کۆماری کوردس��تانیان، 
بەرەوپێش ب��ردوون.]3٤[ لەوماوەیەدا دەوڵەتی 
ناوەندیی��ش، پ��اش تێپەرێ��ن ب��ە قەیرانی 
دێموکراس��یدا، خۆی سەرلەنوێ ڕێکخستەوە. 
بەجۆریک کە پاش کودیتای ١٩53، ئیستبداد 
وس��ەرەڕۆییی پاشایەتی بە ش��ێوەیەکی زۆر 
تون��د، دامەزرایەوە.]35[ هەروەها دەبێ ئەوەش 
بڵێین ک��ە بەرنامەکانی ڕێفۆرم��ی ئەرزی و 
شۆڕشی سپی، کە لە نێوان ساڵەکانی ١٩٦3 
تا ١٩78دا بەرێوەچوون، نفوز و دەس��ەاڵتی 
سیاسیی خێڵ و عەشیرەتەکانیان کەم کردەوە 
و ل��ە گوندەکانیش��دا، دەس��ەاڵتی دەوڵەت 
جێگای دەس��ەاڵتی ئابووری و کۆمەاڵیەتیی 
چینی خ��اوەن مڵکەکانی گرت��ەوە. دەوڵەت 
قەت ئ��ەوەی نەدەش��اردەوە ک��ە ڕێفۆڕمی 
ئەرزی، لە ڕاس��تیدا دەرفەتێک��ی لەباری بۆ 
خ��اوەن مڵکەکانی پێش��وو خولقان��دووە کە 
بتوانن لە بوارەکانی بازرگانی و پیشەس��ازی 
و س��ەنعەتیدا س��ەرمایەگۆزاری بکەن و لەو 
ڕێگای��ەوە یارمەتی بە ب��ە هێزبوونی ڕەوتی 
گەشەس��ەندنی پێشەس��ازی و بەس��ەنعەتی 
بوونی واڵت بکەن.]3٦[ هەرچەند گەشەسەندنی 
ئاب��ووری، لە س��ەردەمی محمەدڕەزاش��ادا، 
نەبوو بەه��ۆی پێکهاتن��ی ئاڵوگۆڕێکی قووڵ 
و بەرچ��او ل��ە هەرێمی کوردس��تاندا، بەاڵم 
بناخەکان��ی  دام��ەزراوە مۆدێڕنەکانی وەک 
فێرکردن  پ��ەروەردەو  خزمەتگۆزارییەکان��ی 
وتەندروس��تی و لەشس��اخیی لەو ناوچەیەدا 
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بنیات نا. 
ل��ە دەیەکانی دوات��ردا گەلێک ئاڵوگۆڕێ 
بەرچ��او هاتنە کای��ەوە. بەتایبەت��ی لە دوو 
دەیەی دواییی دەستەالتداریەتیی پاشایەتیدا، 
کۆمەڵگای کوردی گۆڕانکاریی قووڵی ئابووری 
و کۆمەاڵیەتیی بە خۆوە دیتن. شارنشینی بە 
شێوەیەکی بەرچاو پەرەی سەند و شارەکانیش 
ب��ەرەو گەش��ەی زۆرتر چوون. ل��ە مێژووی 
هاوچەرخی ئێراندا، سەردەمی شۆڕشی سپی 
بەوە دەناس��رێتەوە کە لەو دەوەرەیەدا، ڕەوتی 
مۆدێڕنیزاسێۆن خێراتر دەبێ. ئەوەش دەبێتە 
هۆی ئەوە کە ت��ا کۆتایییەکانی س��اڵەکانی 
دەی��ەی ١٩70، گۆڕانکاریی قووڵی  ئابووری، 
کۆمەاڵیەتی، سیاس��ی و فەرهەنگی بەس��ەر 
س��ترەکتور و س��اختاری کۆمەڵگای ئێراندا 
بێ.]37[ لەسەر بناخەی ئەو هەواڵنەی کە پێشتر 
ب��ۆ مۆدێڕنیزە ک��ردن و نوێکردنەوەی ئیران 
درابوون، لە س��اڵی ١٩53 ب��ەدواوە، گەلێک 
پڕۆژەی ئابووری و زانس��تی و پێش��کەوتوو، 
ک��ە ڕێکخ��راوە نوێیەکانی وەک س��ازمانی 
بەرنام��ە و بودجە سەرپەرش��تییان دەکردن، 
جێبەج��ێ کران. بەو حاڵ��ەش لە پەیوەندیی 
دەگەڵ ناوچەی کوردس��تاندا، ئ��ەو دەورەیە 
بە وەختی کۆتایی هاتن��ی بەرنامە ئابوورییە 
ئازاد ودیس��انتڕالیزکراوەکان و بە سەردەمی 
هەوڵدان بۆ واڵم دانەوە بە دواکەوتنی ئابووریی 
و ناپەرەس��ەندووییی ناوچ��ەی کوردس��تان 
دادەن��رێ. تەنان��ەت ئێس��تاش مەس��ەلەی 
پەرەس��ەندن، بە یەکێک لەو ب��اس و بابەتە 
گ��ەرم و ئەکتوێاڵنە دەزانرێ ک��ە لە ناوەندە 
زانستی و ئەکادیمییەکانی کوردستانی ئێراندا 
لە گۆڕیدان. ڕێکخراوی بەرنامە و بودجە، کە 
ئەبولحەسەنی ئیبتیهاج سەرپەرشتیی دەکرد، 
هەمیش��ە ئ��ەو پێش��نیار و ئیبتکارانەی ڕەد 
دەکردنەوە کە لە الیەن ئۆستانە جیاجیاکانی 
واڵت��ەوە پێی دەگەیش��تن. لە ڕاس��تیدا ئەو 
ڕێکخراوە سەمبولی س��انتڕالیزمی ئیداری و 
دەس��ەاڵت و ئۆتۆریتەی دەوڵەتی مەرکەزی 

بوو. هەر بۆیەش لە هەوڵی بردنەپێش و بەئاکام 
گەیاندنی ئەو بەرنام��ە ئابووریانەدا بوو کە لە 
دەورانی شۆڕش��ی سپیدا دەست بە جێبەجێ 
لە ڕاس��تیدا جێبەجێ  کردنیان کراب��وو.]38[ 
بەرنامەی دووهەمی پەرەس��ەندن کە  بوونی 
لە ماوەی نێوان س��اڵەکانی ١٩5٦ تا١٩٦2دا 
جێبەجێ کرا، بە سەرکەوتنی سانتڕالیزاسێۆن 
بەسەر ئەو بەرنامە ئابووری و کۆمەاڵیەتییانەدا 
بە حیس��اب دێت کە دەبوایە بە ش��ێوەیەکی 
ناموتەمەرکز و دیس��انتڕالیزە پی��ادە کرابان. 
مەیل بە سانتڕالیزەکردن، دەورانی ئیبتیهاجی 
درێ��ژ ک��ردەوە. ئەم��ەش بوو بەه��ۆی ئەوە 
ک��ە ناوب��راو بەرنام��ە ئاب��ووری و ڕوانگە و 
بۆخزمەت کردن  ستڕاتیژییە جۆراوجۆرەکان، 
ب��ە دەوڵەتێک��ی ناوەندگەرای ت��ا ڕادەیەکی 
 زۆر لەس��ەر مۆدێل��ی فەرانس��ەوی، بەرێتە 
پێش��ێ.]3٩[ ئەوەی بە ش��ێوەیەکی سەرەکی 
ل��ەو بارودۆخ��ەدا قازانجی پێ دەگەیش��ت 
محمەد ڕەزا ش��ا بوو. ناوبراو توانی بەقازانجی 
خۆی لە چوونەس��ەری مارپێچ ئاسای داهاتی 
نەوت لە س��ەرەتای دەیەی ١٩70دا، کەڵک 
وەرگرێ. بەڕێوە بردنی جەژنی 2500 ساڵەی 
شاهەنش��اهی لە الیەن ناوبراوەوە لە س��اڵی 
١٩7١دا، نیشانەیەکی زەقی ئەو ئەبلەخەرجی 
و بەفیڕۆدانە پڕ لە زەرق و بەرقە بێ س��نوورە 

بوو کە ئەو گوزەرانی تێدا دەکرد. 
محمەد ڕەزا ش��ا، کە گەاڵڵەی بنیاتنانی 
شارس��تانیەتێکی گەورەی بەدەس��تەوە بوو، 
خەون��ی ب��ەوەوە دەدی ک��ە ئێ��ران بکاتە 
یەکێک لە پێشکەوتووترین و دەوڵەمەندترین 
کۆمەڵگاکان��ی دونی��ا. ب��ەو پێی��ە دەتوانین 
بڵێێ��ن ئ��ەو بەرنام��ە و ڕێفۆرم��ە ئابووری 
و کۆمەاڵیەتییان��ەی، ک��ە ل��ە ناوچ��ە دوور 
دەست و حاش��یەیییەکاندا، بەڕێوە دەچوون، 
ڕەنگدانەوەیەک لەو ڕەوتە سەرەکییە بوون کە 
لە ئاس��تی ئێراندا لەگۆڕێدا بوو. ڕەوتێک کە 
ئەو ناوچ��ە دوورەپەرێزانەی کردبووە کلکە و 
پایانەی پڕۆژەی پەرەسەندنی ئابووریی ناوچە 
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زۆرتر مەرکەزییەکان. چینی مڵکداری کورد، 
نەیتوان��ی چاوەڕوانییەکان��ی دەوڵەت وەدی 
بێنێ و خۆی هەڵکێش��ێتە ئاستی بۆرژوازیی 
س��ەنعەتی و بازرگانی. ب��ەو جۆرە لە حاڵەتی 
خەوێکی قووڵدا مایەوە تا جارێکی تر لە ساڵێ 
١٩7٩دا، دیسان وەخەبەر هاتەوە. لە ڕاستیدا 
ڕادەی پەرەس��ەندنی سەنعەتی و پێشەسازی 
لە ناوچەی کوردس��تاندا، لە دروس��ت بوونی 
چەن��د کارخانەی تەنباکۆ وهەندێک ئاش��ی 
مۆدێ��ڕن ب��ەوالوە تێنەپ��ەڕی.]٤١[ ش��ایانی 
باس��ە کە پووڵ و تێکنۆلۆژیی پێویس��ت بۆ 
هاوئاهەن��گ  پەرەس��ەندنێکی  بردنەپێش��ی 
و هەمووالیەن��ە ل��ە ئوس��تان و ویایەت��ە 
جۆراوجۆرەکان��ی ئێراندا، لەبەردەس��تدا بوو. 
بەاڵم تا دەهات تەکیەی زۆرتر دەخرایە سەر 
ئەو سانتڕالیزاسیۆن و تەمەرکوزگەرایییەی کە 
لە بەرنامە ئابوورییەکان��ی حکوومەتدا، وەک 
پانی ڕەس��میی دەوڵەت، گەاڵڵە کرابوون. لە 
الیەکی دیکەش��ەوە، تێبینییە سیاسییەکان، 
ڕەفتارە میللیتاریستی و نیزامییەکانی دەوڵەت 
و نیش��ان نەدان��ی هیچ چەش��نە تۆڵێرانس 
)تەحەممول(ێک بەرانبەر بە پرس��ە ئیتنیکی 
و قەومییەکان، بە نۆرەی خۆیان کاریگەرییان 
لەس��ەر گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتییەکان هەبوو. 
ئەگەر پەرەس��ەندنی شارنش��ینی و ئاڵوگۆڕە 
دێمۆگرافیی��ەکان، ه��ۆکاری دابەش��کردنی 
تەقس��یماتی ئیداری��ی حکوومەت��ی ئێ��ران 
بوون، لە ناوچەی کوردس��تاندا، کە دەکەوێتە 
ڕۆژئاوای ئێران، ب��ەرەدەوام تێبینی و هۆکارە 
لەوچەشنە  دابەشکرنێکی  بۆ  سیاسییەکانیش 
وەبەرچ��او دەگی��ران. هەموو ئ��ەو فاکتۆرە 
جۆراوجۆران��ە، زەمینەیان ب��ۆ ڕێژیمی دواتر 
خ��ۆش کرد. ب��ەو مانەیە کە پاش ش��ۆڕش، 
نوێنەرایەتیی  هەرگیز  کوردس��تان،  ئوستانی 
فەرهەنگییەکان��ی  و  جوگراف��ی  س��نوورە 
کوردس��تانی نەدەک��رد، هەر لەب��ەر ئەوەش 
پێناسەی دیکە پێویس��ت بوون. بەو حاڵەش 
کاریگ��ەری و ش��ووێنەوارەکانی س��ەردەمی 

شۆڕشی س��پی لەسەر کۆمەڵگای کوردستان، 
شۆڕشگێرانە و قووڵ و بەرچاون. دەتوانین لە 
زۆر ب��ارەوە بەڵگە بێنین��ەوە کە ئەو وەزعەی 
کۆمەڵ��گای کوردس��تانی ل��ە کۆتایییەکانی 
دەی��ەی ١٩70دا تێدابوو، ئاکامی شۆڕش��ی 
س��پی بوو. شارنش��ینی، کۆچ��ی خەڵک لە 
گوندەکان��ەوە بۆ ش��ارەکان، گەشەس��ەندنی 
ئابووری، دامەزرانی بنکەو بنیاتە مۆدێڕنەکان 
و بەرێوەچوونی ژمارەیەکی زۆر لەو پڕۆژانەی 
کە وەک پڕۆژەی بنەڕەتی و ژێرخان دادەنرێن، 
لەباری ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەوە، 
ناوچ��ەی کوردس��تانیان ت��ا ڕادەیەکی زۆر 
کردبووە کۆمەڵگایەکی شارس��تانی و پێکەوە 

گرێدراوتر. 
لەب��اری کۆمەاڵیەتیەوە، ل��ەو دەورەیەدا، 
لە ئاکام��ی خوێندن وفێربوون��ی مۆدێڕن و 
تازە  نەوەیەکی  فەرهەنگییەکاندا،  گۆڕانکارییە 
پێ��ی نایە مەیدانی ژیان. زانس��تگاکان وەک 
ناوەندی نوێی ڕۆش��نبیری، بوون بە مەکۆی 
باس و لێکدانەوەی تیئورییەکانی ش��ۆڕش و 
شوێنی ش��كڵگرتنی هەستە و شانەی حیزبە 
کوردییەکان. ڕوونە کە دەرکەوتنی ژنان وەک 
هێزێکی کۆمەاڵیەتیی ڕوو لە گەشە، خوێندەوار 
و رێکخراو، ڕاستییەک کە لە بەشداریی ژنان 
لە شۆڕش��دا خۆی نیشاندا، تەنها بەو هۆیەوە 
ئیمکانی بۆ ڕەخس��ابوو. ئەوەش بوو بە هۆی 
ئەوەی ئاڵوگۆڕی قووڵ لە پێوەندییەکانی نیوان 
ژن و پیا و و ئەو سیستەمە جنسیەتییەدا کە 
ل��ە گۆڕێدا بوو پێک بێ و مۆدێڕنیزەی بکات. 
لە ماوەی نێوان ساڵەکانی ١٩٤١ تا ١٩٤٦دا، 
لە سەرتاسەری ئوس��تانی کوردستاندا، تەنیا 
پەنجا ناوەن��دی مۆدێڕنی خوێندن و فێربوون 
هەبوون کە چواردە دانەیان لە ش��اری سنە، 
وات��ە ناوەندی ئۆس��تانی کوردس��تاندا بوون. 
کەچی لە س��اڵی ١٩7٤دا، ب��ە تەنیا هەر لە 
شاری سنەدا، شەست و دوو ناوەندی خوێندن 
و فێربوون هەبوون کە بیس��ت وحەوت دانە 
لەوان لە الیەن ژنانەوە سەرپەرشتی دەکران. 
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لە ساڵی ١٩7١ هەش��تاو دوو مامۆستای ژن 
لە قوتابخانە س��ەرەتایییەکانی شاری سنەدا، 
دەرس��یان گوتووەتەوە.]٤2[ شارەکانی دیکەی 
کوردس��تانیش، بە هەمان پڕۆسەدا تێپەڕین. 
ئ��ەوەش دەرفەت��ی کارکرن��ی بۆ ژن��ان لە 
بوارەکانی پەروەردە و فێرکردن، لەشس��اخی 
و خزمەتگۆزارییەکانی دیکەدا خوڵقاند. ژنانی 
س��ەر بە چین و توێژە دەس��تکورت و کەمتر 
موڕەففەهەکانیش، هەلی ئەوەیان بۆ هەڵکەوت 
کە لە بازاڕدا کار بکەن. لەوەش زیاتر بەهۆی 
دەستڕاگەیشتنی ژنان بە ئیمکاناتی پزیشکی 
و دەوا و دەرمانی پێویس��ت بۆ پێش��گیری، 
کە لە الیەن حکوومەتەوە بە ش��ێوەی یارانە 
دابەش دەکرا، بە گش��تی هەلومەرجی ژیانی 
ژنانی شارنش��ین تاڕادەیەکی زۆر بەرەو باشی 

ڕۆیشت. 
و  ن��وێ  فێربوون��ی  و  خوێن��دن 
خزمەتگوزارییە لەشس��اخی و دەرمانییەکان، 
گەیش��تنە گوندەکانیش. ب��ەو حاڵەش، لەبەر 
ئەوەی شۆڕشی س��پی نەیتوانیبوو بەرنامە و 
ئامانجەکانی خۆی لە دێیەکاندا وەک پێویست 
پی��ادە ب��کا، نەش��یتوانی ژی��ان و گوزەرانی 
خەڵک��ی ئەو ناوچانە، کە هێش��تاش هەر لە 
هەلومەج��ی کۆتایییەکان��ی دەیەی ١٩70دا 
دەژیان، باش��تربکات.]٤3[ هەر لەو بارودۆخەدا، 
گەلیک کەس و الی��ەن و ئەجێنتی دیکەی 
غەی��رە دەوڵەتیی��ش، ل��ە نێو ن��ەوەی تازە 
خوین��دەواردا، کە الیەنگ��ری ئاڵوگۆڕ بوون، 
ل��ە باڵوکردنەوەی دام��ەزراوە مۆدێڕنەکان و 
پێکهێنانی ئاڵوگۆڕەکاندا، بەشدارییان کردووە. 
و  نەخوێندەواری  لەنێوبردن��ی  پڕۆگرامەکانی 
باڵوکردنەوەی تەندروس��تی و لەشساخی، کە 
لە ئەس��ڵە ڕاگەیەنراوەکانی شۆڕش��ی شپی 
بوون، بۆ چوونەپێشی خۆیان، پشتیان بە شوور 
و ش��ەوق وعەزمی نەوەی ن��وێ، کە خاوەنی 
بەستبوو.  بوون،  پێشکەوتنخوازانە  بیروباوەڕی 
بردنە پێشی پێگەی کۆمەاڵیەتیی ژنان، مانای 
ئ��ەوە بوو ک��ە دەبێ گەلێک کەندوکۆس��پی 

گ��ەورە تەخ��ت بکرێ��ن. بۆی��ە تەنانەت لە 
کاتێکدا کە ڕەفتارەکانی دەوڵەت بە ڕەس��می 
لە خزم��ەت قازانج و بەرژەوەندییەکانی ژناندا 
بوون، کارێکی لەو چەشنە پێویستی بە هەوڵ 
وتێکۆشانێکی زۆر، لە الیەن خودی ژنانیشەوە 
مەعریفەت  عەبدولمەلیک  عەزی��ز  هەبوو.]٤٤[ 
موعتەم��دی، ک��ە مامۆس��تایەکی ک��وردی 
خەڵکی س��نە بوو، بەهۆی دەرس گوتنەوە و 
دروستکردنی مەدرەس��ە بۆکچان، وەک زۆر 
کەسی دیکەی پێش��ڕەو، لە هاوچەرخەکانی 
خۆی لە ئێران��دا، ش��انازییەکی گەورەی بە 

نسیبی خۆی کرد.]٤5[
ئ��ەو ه��ەر ل��ەو کات��ەدا ک��ە ناچاربوو 
پیاوس��االر  کۆمەڵ��گای  چاوەڕوانییەکان��ی 
لەبەرچاو بگرێ، دەبوایە هەوڵ و کۆششەکانی 
خۆش��ی بۆ الوازکردنی پەیوەندییەکانی زاڵ 
بەسەر موناس��ەباتی مەوجودی نێوان ژنان و 
پیاواندا بەرێتە پێش. لەخۆڕا نەبوو کە یەکێک 
ل��ە قوتابخانە ت��ازە دروس��تکراوەکانی ناو نا 
نامووس. هەوڵ و تێکۆش��انی لەو چەشنە، لە 
الیەن تاکەکان��ەوە، بۆ بەرزکردنەوەی پێگەی 
ژن��ان، بایەخێک��ی زۆر و گرنگی��ان هەبوو. 
ڕاس��تییەکەی ئەوەیەکە پڕۆگرام و یاساکانی 
بنەماڵە، پەروەردە و فێرکرن و لەشس��اخی و 
خزمەتگوزارییە تەندروس��تییەکانی دیکە، کە 
ش��انازیی پێوە دەکردن، ئاکامی دەیان ساڵ 
خەبات و تێکۆش��انی ژنان و ئ��ەو بزووتنەوە 
جۆراوجۆران��ەی دیکە بوون کە بۆ بڕەوپێدانی 
خوێن��دن و خزمەتگوزارییە تەندروس��تی و 

لەشساخییەکان لە ئارادابوون.]٤٦[
 هەروەها نوێس��ازی )مۆدێڕنیزاس��ێۆن(، 
بە ش��ێوەیەکی بەرچاو ش��وێنەواری لەسەر 
کۆمەڵ��گای  چینایەتییەکان��ی  پەیوەندیی��ە 
کوردس��تانیش دانا. ئەو س��اختارە ئابووری-
ئەساس��ی  لەس��ەر  ک��ە  کۆمەاڵیەتیی��ەی 
موناس��ەباتێکی س��ەرکوتکەرانە و زاڵمانە لە 
نێوان چینە خاوەن مڵک��ەکان و جوتیاران و 
وەرزێراندا لە گۆڕێدا بوو، لەبەرانبەر پەیوەندییە 
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س��ەرمایەدارییەکاندا، کەوت��ە پاشەکش��ە و 
داڕمان. س��امی زوبەیدە، بە هەڵس��ەنگاندنی 
ڕەخنەگرانەی نەخشی چینە کۆمەاڵیەتییەکان، 
وەک ئەکتەری سیاس��ی لە شۆرشی ئێراندا، 
ش��وێن ومەقعیەتی هەموو چینەکان، هەرلە 
بۆرژوازی��ی گ��ەورەی خ��اوەن دەس��ەاڵتی 
ئابوورییەوە بگرە تا چین و توێژە هەژارەکان، 
ک��ە ب��ە پەیوەندییان لەگەڵ چەپ پێناس��ە 
دەکرێ��ن، لێکۆڵینەوەیەک��ی بەرین وپڕبایەخ 
بەدەستەوە دەدا.]٤7[ بەوحآڵەش دواکەوتوویی 
و پەرەنەس��تاندووییی کوردس��تان نەیهێشت 
ک��ە پەیوەندییە چینایەتیی��ەکان، بەجۆرێک 
گەش��ەبکەن کە ببن��ە هۆی پێگەیش��تنی 
بۆرژوازییەکی بەستراوە یا پێ گرتن و دروست 
بوونی بۆرژوازیی نیشتیمانی. لە جیاتی ئەوە، 
بۆرژوازیی ب��ازاڕ و ئەو س��ەرمایەدارانەی لە 
بواری بیناسازیدا س��ەرمایەگوزارییان دەکرد، 
دەستی بااڵیان پەیداکرد. لەگەڵ ئەوەشدا، بە 
چوونەسەری ڕادەی پس��پۆڕان و کارمەندانی 
بەشەکانی پەروەردە و فێرکردن و تەندروستی 
و لەشس��اخی و ئیدارە دەوڵەتییەکانی دیکە، 
چینی نێوەنجی لە کوردستاندا سەری هەڵدا. 
ئەوەش لە گەشەس��ەندنی بەرینی ئەوەی بە 
شێوەیەکی کاس��یک پێی دەڵێن وردەبۆرژوا 
و پەی��دا بوونی ئینتلیجێنس��یا واتە چین یا 
توێژی ڕۆش��نبیر و خوێندەواری کوردستاندا، 
ب��ە ش��ێوەیەکی گش��تی خۆی نیش��ان دا. 
ساختاری ژیانی وەرزێرەکان، بەهۆی ڕێفۆڕمی 
ئ��ەرزی، بێ زەوی ب��وون و کۆچک��ردن بۆ 
ش��ارەکان، گۆڕانی قووڵی بەس��ەرداهات. بەو 
جۆرە وەرزێر و جوتیارەکانی پێش��وو بوون بە 
چینێكی کریکار کە تا دەهات پتر گەش��ەی 
دەکرد و ژمارەی زۆرت��ر دەبوو. ئەوانە بریتی 
بوون، لە کرێکارانی ناوبەناو وەک فڕۆشیارانی 
نێوبازار، کۆڵبەرەکانی نێو عەمبار و بازارەکان، 
کریکاران��ی  بەن��دەرگاکان،  کرێکاران��ی 
نیمچەشارەزای بەشی خانووبەرە و بیناسازی، 
کرێکارانی وەرزی، مندااڵنی کار، توێژە هەژار 

شارەکان  پەڕاوێزنشینی  زەحمەتکێشەکانی  و 
وهەروەها لۆمپێ��ن پڕۆلیتاریا. ئاکامی ئەوەش 
ب��وو بە هۆی ئەوە کە جیاوازییەکی گەورە لە 
بارەی داه��ات و دەرامەتەوە لە نێوان چین و 
دروست  کۆمەاڵیەتییەکاندا  جۆراوجۆرە  توێژە 
بێت. بەوجۆرە ئەو گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتییانە 
بوون بە هۆ ئەوەی ک��ە پایەکانی کۆمەڵگای 

کوردستان بکەونە لەرزەوە. 
کۆمەڵ��گای  فەرهەنگیی��ەوە،  لەب��اری 
کوردس��تان، بە قووڵی کەوتە بەر کاریگەریی 
ئەو مۆدێڕنیزەبوونە فەرهەنگییەی کە لە ئێران 
ڕووی دەدا. پەرەگرتنی ئامرازەکانی ڕاگەیاندنی 
گشتی وەک ڕادیۆ و تەلەفزیۆن، دەکەوتە نێو 
دڵی ئەو گۆڕانکارییانەوە. خوێندن و فێربوونی 
مۆدێڕن ب��ە خێرایی لە حاڵی گەش��ەکردندا 
بوو. ب��ەو حاڵەش نەخوێن��دەواری و الوازیی 
دامەزراوە بنەڕەتییە پێویس��تەکان، هێشتاش 
چوونەپێش��ی  س��ەررێگای  کۆس��پی  وەک 
خوێندن و پەروەردەی نوێ لەقەڵەم دەدران. 
لە ساڵی ١٩٦3دا، لە سەرجەمی حەشیمەتی 
20 تا 2١ ملیۆنیی ئێران، هەش��تا لەسەدیان 
هێش��تاش نەخوێندەواربوون.]٤8[ هەرچەند بە 
بەیانی بۆردۆ، مۆدێڕنیزاس��ێۆن، س��ەرمایەی 
فەرهەنگی )کولتوور کەپیتەڵ(، بە شێوەیەکی 
ب��ەو  کردب��وو،  داب��ەش  ناهاوس��ەنگ  زۆر 
حاڵەش، پەیوەندییە کولتوری و بیروبۆچوونە 
ل��ە ژێ��ر کاریگەری��ی  کۆمەاڵیەتیی��ەکان، 
دامەزراوە کولتووری و پەروەردەیییەکاندا، کە 
هەموویان دەوڵەتی و فارس��ی میحوەڕ بوون، 
گۆڕانکاریی��ان بەس��ەرداهات.]٤٩[ بە گوێرەی 
ئامارە ڕەس��مییەکامی ڕێکخ��راوی بەرنامە و 
بودجە، لەس��اڵی ١٩73دا ل��ەو ناوچەیە کە 
لەالیەن دەوڵەتەوە بە ئوس��تانی کوردس��تان 
دەناسرا، هەشت سینەما دامەزراون. هەروەها 
هەش��ت کتێبخانەی نوێ هەب��وون کە پتر 
ل��ە 22000 نوس��خە کتێبی��ان تێ��دا بووە. 
دی��ارە هەزاران کتێب��ی دیکەش هەبوون کە 
بە ش��ێوەی غەی��رە قانوونی و ژێ��ر زەمینی 
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کەڵکیان ل��ێ وەردەگیرا. کەچ��ی لەهەمان 
س��اڵدا لەتاران ١3 کتێبخانەی نوێ هەبوون، 
ک��ە پتر لە ١7١000 نوس��خە کتێبیان تێدا 
فیلمی  بەرهەمهێنانی  بەتایبەت��ی  ب��ووە.]50[ 
فارس��ی بەخێرایی گەش��ەی کرد. بۆ نموونە 
فیلم��ی گەنجی قاروون، لە س��اڵی ١٩٦5دا 
توانی دووملیۆن بینەر بۆ الی خۆی ڕاکێشی 
و پت��ر لە حەوت ملی��ۆن و نیو دۆاڵر داهاتی 

هەبێت.]5١[
لەالیەکی دیکەوە هیچ ڕۆژنامە و گۆڤارێکی 
ک��وردی ب��اڵو نەدەکرای��ەوە. گۆڕانکاریی��ە 
فەرهەنگییەکانی  و  کۆمەاڵیەت��ی  ئاب��ووری، 
کۆمەڵگای کوردس��تان بە چەشنێکی دیار لە 
چاپەمەنییەکاندا نەدەکەوتنە بەرچاو. لە ساڵی 
١٩72دا، لە ناوەندی ئوس��تانی کوردس��تاندا 
تەنیا یەک ناوەندی تیئاتر و ش��انۆی هونەری 
هەبوو کە لەو ساڵەدا 35000 کەس سەردانی 
کردبوو. ئەو ژمارەیە بۆس��اڵی دوایی تا ئاستی 
١5000 ک��ەس هاتبووە خ��وار. ئەو ڕەوتە لە 
سەرتاس��ەری واڵتدا ه��ەروا بوو. تەش��ویق 
و تەئی��دی دەوڵەتی بۆ کاروب��اری هونەری 
بەگش��تی و بەتایبەت��ی بۆ ش��انۆی کوردی 
لەگۆڕێ��دا نەب��وو. الوان و مێرمن��دااڵن هان 
دەدران کە ل��ە بەرهەمەکانی بنکەیەکی تازە 
دامەزراو بەناوی کانونی پەروەردەکرنی مندااڵن 
و الوان، ک��ە ئیدە و ڕوانگە حکوومەتییەکانی 
باڵو دەکردن��ەوە، کەڵک وەرگرن. ئەو ڕەفتارە 
پڕ لە کەمتەرخەمییە، ئەو سیاسەتی پشتگوێ 
خس��تنە، س��ەبارەت بە موزیکی کوردییش 
ه��ەر بەرێوەدەچ��وو. بەو حاڵ��ەش موزیک 
وەک س��ەنگەری هەرە گەورەی بردنەپێشی 
کوردایەتی مایەوە. لەوەش زیاتر وەک الیەنی 
هەرە س��ەرکەوتووی کولتوری کوردی خۆی 
نیش��ان دا کە تەنان��ەت جێگای خۆی لە نێو 
کولتوری سەرەکی واتە فارسیشدا کردبووەوە. 
لە الیەک��ی دیکەوە، فەرهەن��گ و کولتوری 
کوردی، لە کاروتێکۆش��انی خۆیدا، تادەهات 
پتر لە ڕاگەیەنە گش��تییە نوێییەکان کەڵکی 

وەردەگ��رت. ئەمە لە ڕادیۆی کوردیی ئێراندا، 
ک��ە ت��ازە دامەزراب��وو، خۆی نیش��ان دەدا. 
بەڕیوەبەران��ی ئ��ەو ڕادیۆیە چەند س��ەعاتی 
ب��ۆ  بەرنامەکان��ی خۆیانی��ان  دیاریک��راوی 
بڕەوپێدان��ی فەرهەنگ و ناس��نامەی کوردی 
بەکار دەهێنا. لە س��اڵی ١٩٦8ەوە، شاعیری 
ناس��راوی ک��ورد، س��وارەی ئێلخان��ی زادە 
بەش��ی  بەرێوەبەرایەتی��ی   ،)١٩7١٩�٦37(
کوردیی ڕادیۆ تارانی بە ئەس��تۆوە گرت. ئەو 
هەر لەو کاتەدا ک��ە نوێنەراتیی فەرهەنگ و 
ئەدەبیاتی کوردیی دەکرد، فەرهەنگ و ئەدەبی 
بەرگری و موخالەفەتیشی لە نێوخۆوە دەبردە 
پێش. تەنان��ەت هەندێک جار ناچاردەبوو ئەو 
س��نوورانەش، کە لە الی��ەن دەوڵەتەوە بۆی 
دیاری کرابوون، ببەزێن��ێ.]53[ دەبێ بگوترێ 
کە ئەودەم سەرتاس��ەری ئێران بەو فەرهەنگ 

و ئەدەبیاتی بەربەرەکانێیە دەورە درابوو.]5٤[
ئەوە لە کاتێکدا بوو کە چاالکی و تێکۆشانی 
سیاسییش بەردەوام بوو. لەوماوەیەدا ناوچەی 
کوردستان چەند ڕاپەڕینی بەخۆوە دیتن. پاش 
شۆڕشی ١٩58ی عێراق، جوواڵنەوەی کورد لە 
بۆ زیندووبوونەوە  عێراق، دەرفەتێکی دیکەی 
و خۆڕێکخس��تنەوەی ئۆپۆزیسیۆنی کورد لە 
ئیران پێکهێنا. پاش گیران و زیندانی کردنی 
چاالکانی سیاسی لە ساڵی ١٩50دا، ژمارەیەکی 
زۆر لە تێکۆش��ەرانی سیاسیی کوردی ئێرانی، 
ڕای��ان کردە کوردس��تانی عێ��ڕاق. هەروەها 
بزووتنەوەیەک بە پش��تیوانی و ڕێبەرایەتیی 
ڕێکخ��راوی خوێندکارانی ک��ورد لەتاران، بۆ 
س��ەرلەنوێ ڕێکخس��تنەوە و بنیاتنان��ەوەی 
حیزب��ی دێموکڕات، ئەو حیزبەی کە کۆماری 
کوردس��تانی دامەزران��د ب��وو، پێکه��ات. لە 
ئاخروئۆخری دەیەی ١٩٦0دا، بزووتنەوەیەک 
لە کوردس��تانی عێراقەوە، پەلوپۆی خۆی بۆ 
ئامانجی ئەو  ئێران هاویش��ت.  کوردس��تانی 
جوواڵنەوەیە بریتی ب��وو لە زیندووکردنەوەی 
شانە و ڕێکخراوە حیزبییەکان و باڵوکردنەوەی 
هۆش��یاری و ئاگاهی��ی سیاس��ی. ئەندامانی 
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چەکداری ئ��ەو بزووتنەوەیە کە تا ڕادەیەکی 
زۆر خاوەنی هیچ بەرنامە و پانێک بۆ خەباتی 
چەکداری نەبوون، لە الیەن ئەرتەشەوە تاقیب 
و سەرکوت کران. هەموو ئەو کەسانە کوژران، 
یان گیران وپاشان لە مەیدانی پادگان و ناوەندە 
بەمجۆرە  لەداردران.]55[  نیزامییەکانی دیکەدا، 
دەوڵەت تێدەکۆش��ا جوواڵنەوەی س��اڵەکانی 
٤٦�٤7ی هەت��اوی، واتە ئەو ڕاپەرینە کە لە 
م��اوەی نێوان س��اڵەکانی ١٩٦7 تا ١٩٦8ی 
زاینیدا ڕووی��دا، وەک هەوڵێ��ک بۆ خەباتی 
چەکدارانە بناسێ، لەو ڕێگایەوە پاکانە بۆ ئەو 
سەرکوت و زەبروزەنگە سیاسی وفەرهەنگییە 
 ب��کا ک��ە لەبەرانب��ەر کوردەکان��دا بەڕێوەی 
دەب��رد.]5٦[ س��ەرەڕای ئ��ەوەی ک��ە ئەودەم 
بیرۆکەی خەباتی چەک��داری الیەنگرییەکی 
زۆری لەنێ��و خەڵک��دا لێ دەک��را، مێژووی 
زارەکی، بیرەوەری و یادداشتە جۆراوجۆرەکان 
و گەلێ��ک بەڵگەنامەی دیکە، ئەوە نیش��ان 
دەدەن ک��ە ل��ە ڕاس��تیدا هی��چ پانێک بۆ 
بەڕێوەبردنی خەباتی چەکدارانە بە مەبەستی 
کۆنتڕۆڵکردنی ناوچەیەک یا ڕووخاندنی ڕێژیم، 
لەگۆڕێدا نەبووە. محەممەدی خزری، یەکێک 
لە تێکۆشەرانی ئەودەم کە گیانی بەدەربردووە، 
دەگێرێت��ەوە کە ڕوانگ��ەی ئیدئۆلۆژیکی ئەو 
بزووتنەوەی��ە لە ژێ��ر کاریگەری��ی ئامانج و 
ئیدئاڵەکانی چەپدا بووە. ڕاستییەکەی ئەوەیە 
کە لە پ��اش ڕووخانی کۆم��ارەوە، بزووتنەوە 
فەرهەنگی و سیاس��ییەکان، چ ئاش��کرا و چ 
نهێنی، هەرگیز مەیدانەکەیان چۆڵ نەکردووە. 
جا ئەو بزووتنەوانە چ لە ش��کڵی جوواڵنەوی 
جوتیاری یا درێژەی تیكۆش��انی سیاس��ی و 
فەرهەنگیدا بووبن، هیچ لەمەسەلە ناگۆڕێ.]58[ 
بۆ نەوەکانی داهاتوو ک��ە مێژوو دەخوڵقێنن، 
ئەوە ڕاس��ت ئەو هەلومەرجەی��ە کە مارکس 

گوتەنی »وەک میرات لەڕابردوو بەجێماوە«. 
بارودۆخ��ە  ل��ەو  فکریش��ەوە،  لەب��اری 
سیاس��ییەدا، تیئۆرییەکانی جیهانی س��ێهەم 
ونفوزی ڕوو لە گەش��ەی تیئوریی مارکسیزم، 

دەرفەتی��ان ب��ۆ لێکدان��ەوەی گۆڕانکاری و 
ڕوانگەیەکی  ل��ە  کۆمەاڵیەتییەکان،  ئاڵوگۆرە 
ڕەخنەگران��ەی سۆسیالیس��تییەوە، هێنابووە 
کای��ەوە.]5٩[ جیاوازیی��ە ئیدئۆلۆژیی��ەکان تا 
دەه��ات بەرینتر دەبوون��ەوە. یەکێكی تر لە 
تێکۆش��ەرانی ناوداری کورد، بەناوی ئەحمەد 
موفتیزادە، بانگەشەی بۆ شێوەیەکی دیکە لە 
کوردایەتی دەکرد کە زۆرتربە ئاراس��تەیەکی 
ئایینی��دا دەچووە پێش. لەالیەکی دیکەوە، بە 
پێچەوانەی ڕێکخ��راوی چریکە فیدایییەکانی 
گەلی ئێران، کە خەبات��ی چەکدارانەی هەم 
بە تاکتیک و هەم بە س��تڕاتیژی دەزانی]٦0[، 
ڕێکخراوێکی دیکەی چەپ بە ڕەخنە گرتن لە 
خەباتی چەکداری و تێکۆش��ان بۆ شۆڕشێكی 
بەرین��ی کۆمەاڵیەت��ی، دامەزران��ی خ��ۆی 
ڕاگەیاند.]٦١[ دەتوانی��ن بڵێین کە ئەو مۆدێلە 
ل��ە کوردایەتی، نوێنەرایەتی��ی وەتەنییەت یا 
بوومیگەرایی یانی نەیتیڤیزمی کوردیی دەکرد. 
هەرچەند ئەو بوومیگەرایییە بە بەراورد دەگەڵ 
ئەوەی کە لەسەرتاس��ەری ئێراندا هەبوو، زۆر 
بەرچاو نەبوو. هەستە س��ەرەتایییەکانی، ئەو 
ڕێکخراوە چەپە، کە دواتر بە ناوی ڕێکخراوی 
زەحمەتکێش��انی کوردس��تانی ئێران/کۆمەڵە 
ناسرا، لەو ژینگە و باروودۆخە کۆمەاڵیەتییەدا، 
س��ەریان هەڵدا. ئەندامانی ئ��ەو ڕێکخراوەیە 
خۆیان لە حیزبی دێموكراتی ڕێفۆرمخواز، بە 

دوور ڕادەگرت. 
و  فک��ری  گۆڕانکاریی��ە  دیالێكتیک��ی   
کولتورییەکان، بەرگری و زۆرلێکردن، بەردەوام 
ش��كڵ بە فەرهەنگ و ئەو فەزایە دەدەن کە 
کولت��وری تێدایە. ب��ۆ نموونە س��نوردانانی 
ئەدەبی و زمانەوانی، دژکردەوەی سیاس��ی و 
فەرهەنگیی بەدوای خۆی��دا هێنا. ئەوەش بە 
نۆەری خۆی ش��وێنەوار و کاریگەریی لەسەر 
ئ��ەو ڕێگایانە هەبوو ک��ە پەیوەندییە زمانی و 
کولتورییەکانیان پێناس��ە دەکرد. سیستەمی 
خوێندنی نوێ، بۆ باڵوکردنەوەی خوێندەواری 
لە ماوەیکی ئ��اوا کورتدا، کەڵک��ی لە زمانی 
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فارسی وەک ئامرازێک وەرگرت. ئەوەش مانای 
ئەوە بوو کە تاک و کۆمەڵگا غەیرە فارسەکان، 
لە گۆشەنیگا و مەنشووری کولتورێكی دیکەوە 
لە دونیا تێبگەن. بردنە سەری ئاستی فارسی، 
لە پێشدا وەک زمانی میللی و پاشانیش وەک 
زمانی ڕەس��میی ئێران، بە تەنیا هەر بۆ ئەوە 
ناگەڕێتەوە کە بە ش��ێوەیەکی س��یتماتیک 
پشتیوانیی دەوڵەتی هاوچەشنخوازی لە پشت 
بوو. پەرەپێدان و بردنەپێشی ئەدەبیاتی فارسی 
بۆ ماوەی چەند دەی��ە، لە ڕیگای ژمارەیەکی 
زۆر ڕۆژنامە و گۆڤ��اری ئەدەبی وەک ئایندە، 
ئیرانش��ەهر، تەعلی��م و تەربی��ەت و دوات��ر 
ئامووزش و پەروەرش و س��وخەن وهەروەها 
کەس��ایەتییە بەناوبانگ��ە ئەدەبییەکانی وەک 
سەعید نەفیس��ی، کە بە ئوستادی ئەدەبیاتی 
نوێی فارسی دەزانرێت، زەمینەی بۆ ئەوە خۆش 
ک��رد تا زمان و ئەدەبیاتی فارس��ی هێژمۆنی 
خۆی وەک زمانی ڕەس��می بس��ەپێنێ. یا بە 
واتایەکی تر بااڵدەس��تیی بەسەر فەرهەنگ و 
کولتوورە غەیرە فارسییەکاندا وەدەست بێنی. 
هەر ئەو پڕۆسەیەش ش��وێن و پێگەی زمان 
و ئەدەبیاتەکانی دیکەی غەیرە فارس��ی کردە 
ناوچەیی و لۆکاڵ، واتە خستوونیەتە ئاستێکی 
بەربەرکانێی  ڕەوت��ەدا  ل��ەو  خوارەوەت��ر.]٦2[ 
ک��وردەکان، فاکتۆرێکی بڕی��اردەر بوو. ئاخر 
زمانی فارسی نەیدەتوانی ببێتە زمانی میللی، 
لە کاتێکدا بە ئاشکرا زمانی دیکەش هەبوون 
کە ناوچەکانی دیکەی ئێرانیان پێناسە دەکرد. 
لە ڕاستیدا مەبەست لە پێناسە و دیاریکردنی 
زمانی فارسی لەسەرەتای چەرخی بیسەتەمدا، 
وەک زمان��ی میللی، ئەوەب��وو کە یەکیەتیی 
سیاس��یی ئێ��ران دابین و دەس��تەبەربکات. 
هەر بەو جۆرەش مەبەس��ت لە دیاری کردنی 
فارسی وەک زمانی ڕەسمی، ئەوە بوو کە ببێتە 
ئەڵترناتی��و لە بەرانبەر فرەزمان��ی لە ئیراندا. 
هەندێک ڕووناکبیری فارس ئیدیعا دەکەن، بە 
مەبەستی ڕاوەستان و بەربەرەکانێ لەبەرانبەر 
پەالم��اری فەرهەنگیی ڕؤژئاوادا و هەروەها لە 

پێناو پاراس��تنی کولتوری ئێرانیدا )فارسی؟(، 
پێویس��تە فەرهەنگ و کولتوورەکانی دیکەی 
ئێران، وەک بەش��ێک لە ناسنامە و هەویەتی 
ئێرانی بپارێزرێن. جا با پێگە و شوێنیشیان لە 
خوارەوەی زمانی فارسییەوە بێ کە بە زمانی 

میللی دادەنرێ.]٦3[
ئ��ەو چاوگێڕان��ە گش��تییەی س��ەرەوە، 
قوواڵیی��ی ئ��ەو ئاڵوگ��ۆڕە کۆمەاڵیەت��ی و 
گۆڕانکارییانەمان ب��ۆ دەردەخا کە کۆمەڵگای 
کوردی لە دەیەکانی پێش شۆرش��ی س��اڵی 
١٩7٩ی زایینی��دا بە نێوی��دا تێپەریوە. لێرە 
دەگەڵ کۆمەڵگایەک بەرەوڕووین کە لێوانلێوە 
لە چاوەڕوانی و داخوازی. سەرکوتی فەرهەنگ 
و ناس��نامە و هەویەت��ی ک��وردی، لە ڕێگای 
سنوردار کردن و تەنگەبەرکردنەوەی مەیدانی 
مۆدێڕنیت��ەی کولت��وری ک��وردی، لەالیەن 
دیکتاتۆڕیی ش��اوە، بوو بە کۆسپێکی گەورە، 
 شتێک کە میراپیسی ناوی دەنێ مۆدێڕنیتەی 
هەوڵگریی  دەزگای  ساواک،  دێموكڕاتیک.]٦٤[ 
ئیران، بە ش��ێوەیەکی بەردەوام تێکۆشەرانی 
کوردی ڕەوانەی زیندان دەکرد، ئەوە لە کاتێکدا 
بوو ک��ە ژمارەیەکی زۆریش لەوان لە دەرەوە، 
ل��ە ئاوارەیی و تەبعیددا، لە ڕێگای دەرکردنی 
باڵوکردن��ەوەی  و  دامەزران��دن  و  ڕۆژنام��ە 
پڕۆگرام��ی ڕادیۆی��ی، دڕێژەی��ان ب��ە کار و 
چاالکییەکانی خۆیان دەدا.]٦5[ بەو ڕابردووەوە، 
کوردەکانی ئێران، لە پێناوی وەدەس��تهێنانی 
ئازادی و حەقی بەشداری لە کاروباری سیاسی 
و بەمەبەس��تی بەشداری و ش��ەریکایەتی لە 
دەسەاڵت و سەرچاوەکانی دیکەدا، چوونە نێو 
ئەو شۆڕشە سیاسییەی کە لە ساڵی ١٩7٩دا 
ڕووی دا. لە هەموو ئەو خۆپێشاندان و ڕێپێوان 
ڕاپەڕینە جەماوەرییان��ەدا، کە بوون بە هۆی 
بەش��دارییان  پاش��ایەتی،  ڕێژیمی  ڕووخانی 
ک��رد. لەگ��ەڵ ئەوەش��دا، ب��ە مەبەس��تی 
دەس��کەوتە  بەهێزکردن��ی  و  جێگیرک��رن 
سیاسی و فەرهەنگییەکانی خۆیان، دەستیان 
دایە هەوڵ��دان بۆ بردنە پێش��ی ئەزمونێکی 
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دێموكراتیکی تایبەت. 

ئاکامەکانیشۆڕش
شۆڕش��ەکان، پێش ئەوەی کە )دەس��تبەجێ 
دەگ��ەڵ حوکم��ی ئیجب��ار ڕوو بەڕووبن( بە 
پەیامێکی خەیاڵی و ئۆتۆپیایییەوە دەست پێ 
 ،Fred Halliday  دەکەن.]٦٦[ ئەو گوتەی��ەی
بەتەواوی پڕ بە پێس��تی ئ��ەو دەورانەیە کە 

شۆڕشی ئێرانی پێدا تێپەڕی. 
»ئۆتۆپی��ا«ی کوردی��ش، هەر ب��ەو جۆرە 
زوو خ��ۆی لە بەرانبەر واقعیەتی ئەو ملمانێ 
و کێبەرك��ێ تون��دەدا دیت��ەوە کە لەس��ەر 
بەدەس��تەوەگرتنی دەس��ەاڵتی سیاس��ی لە 
ئێران��دا لەگۆڕێدا ب��وو. هەرچەن��د قۆناخی 
پ��اش س��ەرکەوتنی ش��ۆڕش ل��ە میژووی 
کوردستانی ئیراندا، بەو توندوتیژییە دەوڵەتییە 
دەناس��رێتەوە کە ناوبەناو حکوومەت بەڕیوەی 
دەبرد، بەوحاڵەش وەک سەردەمی گەشانەوە 
و س��ەرهەڵدانەوە و زیندوبوونەوەی سیاس��ی 
و فەرهەنگ��ی دێت��ە ئەژم��ار. ه��ەروەک لە 
درێژەی ئەو وتارەدا باس دەکرێ، کوردستان 
لەس��ەردەمی شۆڕشدا، بە نێو هەندێک ساتی 
چارەنوسس��ازی ئەوت��ۆدا تێپ��ەڕی، ک��ە بە 
شێوەیەکی قووڵ ش��وێنەواری خۆیان لەسەر 
مێژووی ئێران لە قۆناخی پاش س��ەرکەوتنی 

شۆڕشدا دانا. 
 ئێ��ران لە هاوین��ی ١٩78دا، لە ئاکامی 
فش��ارە نێوخۆی��ی و دەرەکییەکاندا کە ببونە 
ه��ۆی الوازی��ی ئۆتۆریتەی دەوڵ��ەت، بەرەو 
کرانەوەی سیاسیی زۆرتر ڕۆیشت. ئەو گرنگی 
و بایەخەی کە مەس��ەلەی ماف��ی مرۆڤ بە 
تازەی��ی ل��ە سیاس��ەتی دەرەوەی ئەمریکادا 
پەی��دای کردب��وو، کە لە بنەڕەت��ڕا ڕووی لە 
بوو،  یەکیەتیی س��ۆڤیەت و هاوپەیمانەکانی 
ئۆپۆزس��یۆنی لیبڕاڵی ئێرانی ه��ان دا کە بە 
ئاش��کرا ڕەخنە لە دەوڵەت بگرێ و دەرفەتی 
ئەوەش��ی بۆ هێزە شۆڕش��گێرەکانی پێشوو، 
ک��ە تا ڕادەیەک خەوتب��وون، خوڵقاند کە بە 

ش��ێوەیەکی کارا و کاریگەرت��ر چاالک��ی لە 
خۆیان نیش��ان بدەن. کەس��ایەتییە لیىراڵە 
بەناوبانگ��ەکان، ل��ە نوس��راوەکانی خۆیاندا، 
هەلومەرج��ی ئ��ەودەم ش��ی دەکەن��ەوە و 
سەبارەت بە هاتنە کایەی وەزعێک کە واڵت 
بەرەو ش��ۆڕش دەبا، پێش��وەخت ئ��اگاداری 
دەدەن. کەریم س��نجابی، داریووش فرووهەر 
و ش��اپووربەختیار کە لەڕێبەرانی ئۆپۆزسیۆنی 
لیبڕاڵ بوون، لە نامەیەکی س��ەرئاواڵەدا بۆ شا 

دەڵێن:
لەو بڕگە زەمانییەدا کە ئەو نامەیەی تێدا 
دەنووس��ین، واڵت لەسەر لێوی هەڵدێراندایە، 
هەموو هەوڵەکان بە بنبەس��ت گەیش��توون، 
پێداوێستییە گشتییەکان بە چەشنێکی بەرچاو 
)...( لەسەریەک کەڵەکە بوون و ئەوەش بۆتە 
هۆی پێکهاتنی کەموکووڕی)...( گەشەکردنی 
سەنعەتە نیشتیمانی وسەرچاوە ئینسانییەکان 
لە قەیراندایە و لەس��ەر بناخەیەکی لەرزۆک 
وەستاوە. )...( نەوت ئەو نیعمەتە گەورەی خوا، 
بە ش��ێوەیەکی زۆر خراپ و نابەجێ کەڵکی 
لێوەردەگی��رێ. ئەو پ��ڕۆژە و بەرنامانەی بە 
مەبەستی ڕێفۆڕم لە ژێر ناوی شۆڕشی سپیدا، 
ڕاگەیەنرابوون، جێبەجێ نەکراون. لە هەمووی 
خراپت��ر مافەکانی م��رۆڤ و ئازادییە فەردی 
ناگیردرێن.  لەبەرچ��او  و کۆمەاڵیەتیی��ەکان 
قانوونی ئەساسی پێشێل دەکرێ، سەرکوت و 
تیرۆڕێکی توند لەگۆڕێدایە، گەندەڵی ڕۆژبەڕۆژ 
پەرە دەگ��رێ، داڕمانی ڕۆژ ل��ە ڕۆژ زۆرتر و 
هەروەه��ا ڕیاکاریش، هەم��وو ئەوانە پێکەوە، 
م��ۆڕاڵ و ڕووحی��ەی میللیی��ان بە ئاس��تی 

هەرەخواری خۆی گەیاندوە.]٦7[
بەوجۆرە لیبڕاڵەکان ڕایانگەیاند کە »تەنها 
ڕێگا ب��ۆ ڕزگاری و هاتنەدەر لەو گیروگرفتانە 
کە داهاتووی ئێران دەخەنە بەر هەڕەش��ەوە، 
بریتییە لە وەالنانی دەس��ەاڵت و حاکمیەتی 
سەرەڕۆیانە«]٦8[ ڕەنگە زۆر بن ئەوانەی گلەیی 
لە شا بکەن کە بۆ گوێی بەو وشیارکردنەوانە 
ن��ەدا، یا لەو بارەیەوە کاتێک وەخۆ کەوت کە 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720 422



ئی��دی درەنگ بووبوو. ئ��ەو وەزعە، هەروەک 
ل��ەو نامەی��ەی سەرەوەش��دا ئیش��ارەی پێ 
کرابوو، ئاکامی چەوت بەرێوەبەری و ئیدارەی 
خراپی بەرنامەی نوێس��ازی و مۆدێڕنیزاسیۆن 
لە الیەن ش��اوە بوو.]٦٩[ ب��ەو حاڵەش ڕەنگە 
جێبەج��ێ کردن��ی ئەو داخوازان��ەش کە لە 
الیەن لێىراڵەکانەوە بۆ هاتنەدەر لەو زەلکاوە، 
خس��ترابوونە بەردەمی شا، هەر بووبا بە هۆی 
کۆتایی هاتن بەو ئیس��تبداد و سەرەڕۆیییەی 
کە بە سروش��تی ڕێژیم ل��ە قەڵەم دەدرا. بەو 
ج��ۆرە، هەلومەرجی شۆڕش��گێرانە تادەهات 
پت��ر دەهات��ە کایەوە و ڕەخن��ە و چاالکی و 
پێش��ەوەیان  بەرەوە  ئەدەبییەکانیش  ڕووداوە 
دەبرد. ل��ە الیەک��ی دیکەش��ەوە وەدرەنگ 
کەوتنی پێکهێنانی ڕێفۆڕم و چاکس��ازییش، 
تادەهات ئاکار و ڕەفتارە شۆڕش��گێڕییەکانی 
پتر تەش��ویق دەکردن. لە وەها بارودۆخێکدا 
خومەینی بە ش��ێوازێکی ڕاشکاوانەتر قسەی 
دەک��ردن. وەدەرنانی ناوبراو ل��ە عێراقەوە بۆ 
فەڕانسە، س��ەرنجی بیرورای گشتیی ڕاکێشا. 
باڵوکردنەوەی بەرنامەی جۆراوجۆر بە فارسی 
لە دەرەوە ڕا، یەکێک لە هۆکارە کاریگەرەکانی 
شكڵگرتنی بیروڕای گشتی لە نێوخۆی ئێراندا 
بوو. ب��ەاڵم ئەوە بەتەنیا نەیدەتوانی خەڵک بۆ 
کردەوەی س��ەربەخۆ و دژکردەوە نیش��اندان 
بەرانبەر ب��ە ڕووداوکان لە ئێراندا هان بدا. لە 
وەزعێکی ئاوادا، مانگرتن و خۆپێش��اندانەکان 
بەردەوام لە زیادبووندا بوون. هەروەها کۆمەڵێک 
هێز و دەس��تە و تاقم پێکهاتن. بەو چەش��نە 
شۆڕش��ێکی سیاس��ی بۆ بەدەس��تەوەگرتنی 
دەسەاڵتی حكومەتی وەڕێ کەوتبوو. لە پایزی 
ساڵی١٩78دا ژمارەی مانگرتن و خۆپێشاندان 
و کۆبوون��ەوە جەماوەریی��ەکان، تەنانەت لە 
کوردستانیش��دا، تا دەهات زۆرتر دەبوو. هەر 
بەو جۆرەش هەوڵ و تێکۆشان بۆ دروستکردن 
و دامەزراندن��ی ڕێکخ��راوە دێموکراتییەکان 
تا دەه��ات پتر و زۆرتر دەب��وون.]70[ ئازادیی 
زیندانیی��ە سیاس��ییەکان بوو ب��ە هاندەر و 

مایەی گوڕوتین بەخش��ین ب��ۆ ئەنجامدانی 
چاالکی��ی شۆڕش��گێڕانە و هەروەها یارمەتی 
بە ڕێکخستنەوە و زیندووکرنەوەی ڕێکخراوە 
سیاس��ییەکان کرد. تا ژانویەی ساڵی ١٩7٩ 
کوردستان توانیبووی سەرنجی خومەینی وەک 
پێویست بۆالی خۆی ڕاکێشێ. ئەوە لەبەر ئەو 
گرنگ��ی و بایەخە بوو کە کێش��ەی کورد بە 
 ڕواڵەت دەیتوانی بۆ حکوومەتی پاش شۆڕش 
هەیبێ.]7١[ بە دەست پێ کردنی کار و تێکۆشانی 
حیزب و ڕێکخراوە سیاس��ییەکان، کۆمەڵگای 
کوردی گۆڕانکارییەک��ی زۆری بەخۆوە دیت. 
لە پەیوەن��دی دەگ��ەڵ ئەنجامدانی چاالکی 
و ک��ردەوەی شۆڕش��گێرانەدا، هاوئاهەنگ��ی 
و هاوپەیوەن��دی لەگ��ەڵ باقی��ی ناوچەکانی 
دیک��ەی ئێراندا پێکه��ات. بەوحاڵەش مەیلی 
ئیسامیی ش��ۆڕش کە بە دامەزرانی شووڕای 
ڕێبەرایەتیی ئینقاب باش��تر خۆی نیشان دا، 
هێشتا لە ناوچەی کوردستان نەیتوانیبوو جێ 
پێیەکی پتەو بۆخۆی وەدەس��ت بێنێ. حیزب 
و ڕێکخراوە شۆڕش��گێرەکانی کوردستان، لە 
بەیاننامە و لێدوانەکانی خۆیاندا، باسێکیان لە 
بیرۆکە و ئیدەکانی شۆڕشی ئیسامی نەدەکرد. 
بە واتایەک��ی تر لەوێ ئەو ج��ۆرە بیرۆکەیە 
پێش��وازییەکی ئەوتۆی لێ نەدەکرا. یان تەنیا 
بە هەندێک شەرت و مەرجەوە قبووڵ دەکرا. 
ئ��ەوە تەنیا ئەحمەدی موفتی��زادە بوو کە لە 
سنەدا الیەنگرانی خۆی لە پێناو دامەزراندنی 
چەش��نێک ل��ە ئۆتۆنۆمییەکی ئیس��امی لە 
کوردس��تاندا ڕێکدەخس��ت و بانگەشەشی بۆ 
ئەوە دەکرد. بەوجۆرە دەیەویست تێکەاڵوێک 
)Hybrid( لە داخوازە س��ەرەکییەکانی کورد 
و ئەو ڕەوت و مەیلە ئیس��امییەدا دروس��ت 
ب��کات، کە لە ش��وێنەکانی دیکەی ئێراندا لە 

گۆڕێدا بوو.]72[ 
سەرکەوتنی ش��ۆرش لە فیۆریەی ساڵی 
١٩7٩دا، کێش��ەی کوردی ب��ردە قۆناخێکی 
نوێ. ئەکتەرە سیاس��ییەکانی نێوگۆرەپانەکە، 
بە شیوەیەکی ئاش��کراتر لە ڕابردوو درێژەیان 
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بە ڕۆڵی خۆیان دا.]73[ ش��ۆڕاکانی ش��ارەکان 
پێکهاتن و کۆمەڵگای مەدەنی، بەرین بۆوە. لە 
زۆربەی ش��ارەکانی کوردستان، بە پشتیوانیی 
هێ��زە چەپەکان، جەمعیەتی دیفاع لە ئازادی 
و ئینق��اب دامەزرا. ئ��ەو ڕێکخراوەیە توانی 
بەش��ێكی زۆر و بەرچاوی خەڵک، بەتایبەتی 
الوان، لە ڕیزەکانی خۆیدا کۆکاتەوە و ڕێکیان 
بخات. ئەوانە لە هەموو شارەکاندا، نەخشێکی 
بەرچاویان ل��ە بەرێوەبردنی کاروباری ئیداری 
و ڕێکخس��تنی خۆپێش��اندان و کۆبون��ەوە 
جەماوەریی��ەکان و دابینکردن��ی ئەمنی��ەت 
و ئاسایش��دا هەب��وو. لە هاوین��ی ١٩7٩دا، 
حیزب��ی دێموکرات��ی کوردس��تانی ئیران لە 
ناوچەکان��ی باک��ووری کوردس��تانی ئیران و 
هەروەه��ا ڕێکخراوی چریک��ە فیدایییەکانی 
خەڵک دەگ��ەڵ جەمعیەت، ل��ە ناوچەکانی 
ناوەند و باش��ووری کوردس��تان، بەرەنگاری 
ئەو خ��اوەن مڵک و دەرەبەگ��ە دواکەوتووانە 
بوونەوە، ک��ە بەکەڵک وەرگرت��ن لە وەزعی 
تازە، دەیانەویس��ت بەزۆر دەس��ت بەس��ەر 
زەوییە لەدەستچووەکانیاندا بگرنەوە و توانیان 
تێکیان بش��كێنن.]7٤[ جگە لە یەکیەتییەکانی 
جوتیاران، س��ەندیکا و ڕێکخراوەکانی دیکەی 
کرێ��کاران و ژن��ان ل��ە هەموو ش��وێنەکان 
دامەزران و دەستیان کرد بە کار و تێکۆشان. 
بە هۆی نزیکایەتییەک��ی ئیدئۆلۆژیک کە لە 
نێ��وان ئەندامان��ی ئەو رێکخراوان��ەدا هەبوو، 
هاوئاهەنگی و هاڕمۆنییەکی باشیش لە نێوان 
ڕێکخراوەکان��دا دەبینرا. لەوەش زیاتر گەلێک 
ئەکت��ەری دیک��ەی ب��ە نفوزی��ش هەبوون. 
وەک کەس��ایەتییە ئایینییە بەناوبانگەکان. بۆ 
نموونە ش��ێخ عیزەدینی حوسەینی، ئەحمەد 
موفتیزادە و هەروەها ئیمام جومعەکان. بڕوای 
حیزبی ت��وودە و ڕێکخ��راوی فیدایییەکانی 
گەلی ئێران بە »خومەینی وەک هێزێكی دژی 
ئیمپڕیالیست« چارەنوسی ئەوانی دیاری کرد. 
س��ەرەنجام فیدایییەکان بەسەر دوو باڵ واتە 
فراکس��یۆنی جیاوازدا دابەش بوون. زۆرایەتی 

»دژی ئیمپڕیالیس��ت« بوونی ڕێژیمی قبووڵ 
کرد، کەمایەتی��ش لەو ج��ۆرە بیروبۆچوونە 
دوورکەوتەوە. بەاڵم س��ەبارەت بە کوردەکان، 
بە تەعەهود و پشتیوانیی خۆیان لە پرەنسیپی 
مافی دیاریکردن��ی چارەنووس، وەفادارمانەوە. 
لە ڕەوتی چوونەپێش��ی خەبات بۆ بەدەستەوە 
گرتنی دەسەاڵتدا، پاش سەرکەوتنی شۆڕش 
لە مانگی فێوریەدا، مەهدی بازرگان، یەکیک 
لەئەندام��ە قەدیمییەکان��ی جەبهەی میللی، 
بە پەس��ندی خومەین��ی، دەوڵەتێکی کاتیی 
دامەزراند. لە هەمانکاتدا، کوردەکان دەرفەتێکی 
بێ وێنەی��ان بۆ وەدەس��تهێنانی پلەیەک لە 
خودموختاری بۆ ڕەخسا. ناوەندی بزووتنەوەی 
خودموختاریخ��وازی زۆرتر دەکەوتە ناوچەی 
ناوەندی کوردس��تان کە ل��ە ڕۆژئاوای ئێراندا 
هەڵدەکەوێ. بەوشێوەیە بارودۆخێکی لەبار بۆ 
دامەزران و کار و تێکۆشانی حیزب و رێکخراوە 
سیاس��ییەکانی کورد و باقیی ڕێکخراوەکانی 
کۆمەڵ��گای مەدەنی پێکه��ات. ئەوەش وەک 
بەرهەمی پڕۆژەی نوێس��ازی، کەهاوکات بوو 
لەگەڵ داڕش��تنەوەی بەردەوامی تەقسیماتی 
ئیداری لە ئێران و کوردس��تاندا، بە حیساب 
دێ.]75[ هەرچۆنێ��ک بێت دەتوانین بڵێین کە 
ناوچەی ناوەند، وەک مەرکەزی جوواڵنەوەی 
ک��ورد بۆ وەدەس��هێنانی ئۆتۆنۆمی پێناس��ە 
لە  خودموختاریخوازی،  بزووتن��ەوەی  دەکرا. 
ڕێگای نوێنەرایەتیی هاوبەش��ی سیاس��ی و 
فۆڕموولە وداڕش��تنی داخوازەکانەوە دەچووە 
پێش. تا مانگی مارس، لیس��تێک کە بریتی 
بوون لە هەشت داخوازی، لەالیەن نوێنەرانی 
ش��ۆڕای شار، ڕێبەرانی حیزبە سیاسییەکان و 
کەس��ایەتییە بەرچاوکانی دیکەوە، لە مهاباد 
ئامادەک��را و درایە حکوومەتی ن��وێ.]7٦[ ئەو 
داخوازان��ەی ل��ەو لیس��تەدا هاتبوونە گۆڕێ 
بریتی بوون لە دەستەبەرکردنی خودموختاری 
ب��ۆ کوردس��تان ل��ە چوارچی��وەی ئێراندا، 
داخوازیی ئیدارەکردن��ی پادگانە نیزامییەکان 
لە الیەن ش��ۆڕاکانی شار و ڕاگەیشتنی زۆرتر 
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ب��ە وەزعی ئابووری��ی کوردس��تان. هەر لەو 
س��ەروبەندەدا نوێنەرانی ش��ۆڕای شارەکان و 
ئیمام جومع��ەکان، واڵمی ئەو بەیاننامەیەیان 
دایەوە کە سەبارەت بە بەڕێوەچونی ڕێفڕاندۆم 
لەم��ەڕ کۆم��اری ئیس��امیەوە ئاراس��تەیان 
کرابوو. ئەوان داوایان کردبوو کە لە داڕشتنی 
قانوون��ی ئەساس��یی داهات��وودا، پێویس��تە 
نوێنەران��ی ڕۆحانییەتی س��وننە، س��ەهمی 
وەک یەکی��ان لەگەڵ ڕۆحانییەتی ش��یعەدا 
هەبێت. تا ل��ە داڕش��تنی قانوونەکاندا مافی 
کەمایەتیی��ە میلل��ی و مەزهەبییەکان دابین 
بکرێ و لە ڕێگای داڕش��تن و پەرەس��ەندنی 
سیاسەتێکی ئابووریی هاوسەنگەوە کۆتایی بە 
جیاوازییە چینایەتیی��ەکان و ئەو جیاوازییانە 
بهێنرێ کە لە نێ��وان ناوچە جۆراوجۆرەکاندا 
بەرچاودەک��ەون.]77[ بە داخەوە هیچ واڵمێکی 
دروست بەو داخوازانە نەدرایەوە، تا ئەو کاتەی 
کە هەڵگیرسانی شەڕ و پێکدادانی بەردەام لە 
نێ��وان هێز و الیەن��ە کوردییەکان و خەڵکی 
مەدەن��ی لەالیەک و، هێ��زە ئەمنیەتییەکانی 
دەوڵەتی ت��ازە لەالیەکی دیک��ەوە، دەوڵەتی 

کاتیی ناچارکرد مل بۆ وتووێژ ڕاکێشێ. 
ل��ە هەلومەرج��ی شۆڕش��دا، ملمانێ و 
خەبات لەسەر بەدەس��تەوەگرتنی دەسەاڵتی 
سیاسی، خەبات و ملمانێی نێوان دیسکۆرسە 
جۆراوجۆرەکانیش دەگ��ەڵ خۆی دێنێ. پێ 
بە پێی چوونەپێشی ش��ۆڕش و ڕووداوەکان، 
ناکۆکیی��ە سیاس��ییەکانیش لەس��ەر ئ��ەو 
داخوازیی��ە فەرهەنگ��ی و سیاس��ییانە ک��ە 
ک��وردەکان هێنابوویانن��ە گ��ۆڕێ، ڕوونتر و 
زەقترخۆیان نیش��ان دەدا. پاش سەرکەوتنی 
ش��ۆڕش، بەه��ۆی ئەوەی ک��ە ڕێژیمی تازە، 
کوردەکانی بەوە تاوانبار دەکرد کە لە هەوڵی 
وەدەس��تهێنانی سەربەخۆیی و جیابوونەوە لە 
ئێراندان، ئ��ەو ناکۆکییانە گ��ۆڕان بۆ ڕەفتار 
و هەڵوێس��تی دوژمنکاران��ە.]78[ کۆنت��ڕۆڵ و 
دەستبەسەرداگرتنی پادگانی مهاباد، لەالیەن 
حیزب��ی دێموکڕات��ی کوردس��تانی ئێرانەوە، 

هەفتەیەک پاش ڕاپەرێن��ی مانگی فێورییە، 
وەزعەکەی ئاڵۆز و دژوارتر کرد. ئەوە لە کاتێکدا 
ب��وو کە فڕۆک��ە جەنگییەکان، بە ئاس��مانی 
ناوچەکانی باکووری کوردستاندا، دەستیان بە 
فڕین و مانۆڕ لێدان کرد.]7٩[ س��ەرچاوەکانی 
ئەوکات ئەوە نیشان دەدەن کە دامودەزگاکانی 
ڕێژیمی تازە و دارودەستەکانی سەر بە رێژیمی 
پێش��وو، هاوکات و پێکەوە، شەڕێکی توندی 
ڕەوانی بەدژی کوردەکان وەرێ دەخەن. وەک 
ئ��ەوەی کە هەر لە بنەڕەتڕا هیچ ش��ۆڕش و 
ئاڵوگۆڕێک ڕووی نەدابێت. کوردەکان دەبوایە 
بەردەوام ئەو تۆمەتانە ڕەد بکەنەوە و حاشا لەوە 
بکەن کە گوایە ئەوان خەریکی جیابوونەوە و 
ڕاگەیاندنی س��ەربەخۆیین.]80[ ئەوە ترسێکی 
لە ڕادەبەدەری لە نێو زۆرایەتیی حەشیمەتی 
فارسدا، سەبارەت بە مەسەلەی جوداییخوازی، 
لە پەیوەندی دەگەڵ کوردەکاندا لێ کەتەوە. 

ئەو ش��ەڕە ڕەوانییە، ئ��ەو بێ متمانەیییە 
و ئەو تۆمەت و تاونبارکردنەی کە لەس��ەرەوە 
باس��مان ک��رد، لە ش��ەڕی س��نەدا کە لە 
حافی��زەی بەکۆمەڵی کوردەکان��دا، بە ناوی 
نەورۆزی خوێناوی ناس��راوە، گەیش��تە پلەی 
هەرە بەرزی خ��ۆی. چەند ڕۆژ پێش نەورۆز، 
واتە پێش ساڵی نوێی ئێرانی -کوردی، شاری 
س��نە کە ناوەندی پارێزگاشە، بۆ ماوەی پێنج 
ڕۆژ کەوتە نێو ش��ەڕەوە.]8١[ ئەو توندوتیژییە 
بەهۆی شەڕی نێوان کۆمیتەکانی سەفدەری، 
نوێنەری خومەینی لە کوردس��تان و موفتی 
زادە، لە مانگی مارسدا، هاتە کایەوە. دەگوترا 
کە سەفدەری دەیەویست دەستی وەچەک و 
تەقەمەنیی نێو پ��ادگان و گەنم و دانەوێڵەی 
نیو س��یلۆکان ڕابگا.]82[ زۆر دەس��تە و تاقم و 
گرووپی دیکەش لەو ش��ەڕ و بەربەرکانێیەدا، 
ب��ە وەڕێخس��تنی ڕێپێ��وان بۆ ب��ەر پادگان 
بەشدارییان کرد. ئاخر ئەرتەش بە ئاشكرا هیچ 
پش��تیوانییەکی لە خەڵک نەکرد. بەو حاڵەش 
دەتوانین بڵێین ئەو ش��ەڕە بە هۆی ش��ەڕی 
ڕەوانی و ناکۆکی��ی نێوان ئەوانەوە ڕوویدا کە 
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بزووتنەوەی  دەکەوتنە دەرەوەی چوارچێوەی 
خودموختاریخوازیی کوردس��تانەوە. کەیهان، 
کە ڕاپۆرتی کۆتایی هاتنی ش��ەڕی س��نەی 
چ��اپ ک��ردوە، ئەو مەس��ەلەیە پشتڕاس��ت 
ب��اڵو  ئەوەش��ی  خەب��ەری  و  دەکات��ەوە 
 کردۆتەوە کە هەردووک کۆمیتە هەڵوەش��اوە 
ڕاگەیەنراون.]83[ هەر لەو کاتەدا ش��ۆڕای شار 
کە تازە بە ش��ێوەیەکی کات��ی پێکهاتبوو، لە 
بانگەوازێک��دا، داوای لە خومەینی و بازرگان، 
س��ەرۆک وەزیری دەوڵەتی کاتی کردبوو، کە 
دەس��توور بدەن تا ئەرتەش تۆپبارانی ش��ار 
ڕابگ��رێ. هەر ل��ەو بانگەوازەدا »پش��تیوانیی 
گەل��ی ک��ورد ل��ە ش��ۆڕش و ڕێبەرایەتیی 
 ئیم��ام خومەینی«ی��ان تەئید و پشتڕاس��ت 
کردبۆوە.]8٤[ سەرەنجام ئەو شەڕ و توندوتیژییە، 
لە ئاکامی وتووێ��ژی نێوان نوێنەرانی کورد و 
ئایەتوڵاڵ تاڵەقانیدا، کە سەرپەرشتیی دەستەی 
نوێنەرایەتی��ی دەوڵەتی دەکرد، کۆتایی هات. 
ل��ە هەمان وەخت��دا، ش��ۆڕایەکی کاتیش بۆ 
ئی��دارە و بەرێوەبردن��ی کاروباری ش��ار، تا 
کاتی هەڵبژاردنی ش��ۆڕای داهات��وو، دیاری 
ک��را.]85[ نزیکەی 23000 ک��ەس کە حەقی 
دەنگدانیان هەبوو، 22 کەسیان وەک شۆڕای 
شاری سنە هەڵبژارد. دەبێ بگوترێ کە لەنێو 
ئەندامانی شۆڕادا ژنانیش وەبەرچاو دەکەوتن. 
هەیئەتێک��ی یەکگرتووتر و گەورەتری کورد، 
بە ناوی دەس��تەی نوێنەرایەتیی گەلی کورد، 
داخوازەکانی خەڵکی کوردس��تانی لە بیست 
و ش��ەش ماددەدا فۆڕموولە ک��رد. لە هەمان 
کاتدا موفتی��زادەش تا دەهات پتر لە ڕێبازی 
بزووتن��ەوەی گەلی کورد ب��ۆ خودموختاری 
دوور دەکەوت��ەوە و الیدەدا.]87[ پێش��اندانی 
وێنەیەک لە کوردس��تان وەک ناوچەی شەڕ، 
ش��ۆڕش«  »دژی  هەڕەش��ەی  زەقکردنەوەی 
ه��اوکات لەگ��ەڵ باڵوکردنەوەی ه��ەواڵ و 
لێکدان��ەوەی نەرێنی و مەنفی س��ەبارەت بە 
کوردستان لە ڕاگەیەنە گش��تییەکاندا، بوون 
ب��ە ه��ۆی بەهێزکردنی ئەو تێگەێش��تنە لە 

دیسکۆڕس��ی ناس��یۆنالیزم کە هێنانە گۆڕی 
هەرچەشنە داخوازێک بۆ لەبەرچاوگرتنی مافە 
ئیتنیکی و سیاس��ییەکانی، بە جوداییخوازی 
ل��ە قەڵەم دەدا. پەیوەندی��ی ناجێگیر دەگەڵ 
حکوومەت بەهۆی ش��ەڕێكی کورتخایەن کە 
لەشاری کورد � تورک نشینی نەغەدەدا ڕووی 
دا، هێندەی دیکەش ب��ەرەو ئاڵۆزی وخراپتر 
بوون ڕۆیش��ت. بە وتەی کەریمی حیسامی، 
حیزبی دێموکڕاتی کوردس��تانی ئێرانیش، تا 
ڕادەیەک بەرپرس��ایەتیی هەڵگیرس��انی ئەو 
ش��ەڕەی لەسەر ش��انە. بەو جۆرە هەڕەشەی 
هێ��رش و پەالماری نیزامی ئ��ەو ڕێکەوتن و 
سازانەیان خستنە ژێرسێبەری خۆیان، کە لە 

ئاکامی وتووێژدا، وەدەستهاتبوون.]88[ 
بە پێچەوانەی ئەو تەبلیغاتە بەهێزەی کە 
ل��ە الیەن دەوڵەت و ڕاگەیەنە گش��تییەکانی 
باڵودەکرای��ەوە،  حکوومەت��ەوە  الیەنگ��ری 
 )a war zone( کوردستان ناوچەیەکی جەنگی
نەبوو. ئاس��تی بەشداریی خەڵک لە کاروباری 

سیاسیدا زۆر لەسەرێ بوو. 
 لەباری فەرهەنگیی��ەوە زیندووبوونەوە و 
بووژانەوەیەکی بەرچاو لە ئارادابوو. چوونەسەری 
ڕادەی ڕۆژنام��ە و گۆڤ��ار و چاپەمەنییەکان، 
بەشداریی بەرینی خەڵک لە كۆڕ و کۆبوونەوە 
و میتینگ��ەکان و هەروەه��ا ژم��ارەی زۆری 
ئەو پێش��انگا و ش��انۆیانەی بەڕێوە دەچوون، 
نیشانەی ئەو ڕاس��تییەن. لەباری ئەدەبییەوە، 
لەسەرتاس��ەری ئێراندا، لە ڕووی چەندایەتی 
و چۆنایەتیی��ەوە، ئاڵوگۆڕێک��ی گەورە خۆی 
نیش��اندەدا.]8٩[ لەو ماوەیەدا پتر لە دووهەزار 
کتێب، ک��ە لە الی��ەن نوس��ەرانی ئاڵمانی، 
ڕووس��ی، ئیتالی وبریتان��ی و ئەمریکایییەوە، 
بەره��ەم هاتبوون، تەرجوم��ە و باڵو کرانەوە. 
بۆ نموونە ٦0 کتێب لە دۆستۆیۆڤس��کی، ٤0 
کتێب لە تۆلستۆی و 25 بەرهەمی چیخۆف.
]٩0[ گەلێک کار و بەرهەمی دیکە لە نوسەرانی 

ج��اک  زۆال،  ئێمی��ل  ڤیکتۆرهۆگ��ۆ،  وەک 
 لەن��دەن، ڕۆمەین ڕۆالند و ماکس��یم گۆرکی 
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س��ەردەمەدا  ل��ەو  ه��ەر  وەرگێ��ردران.]٩١[ 
بەرهەمەکانی گرامش��ی و کتێبی بەناوبانگی 
پائۆل��ۆ فرێر وات��ە پێداگۆگی چەوس��اوەکان 
تەرجومەکران، کە ش��وێنەواریان لەسەر ئەو 
تێم��ا و لێکۆڵین��ەوە جۆراوجۆرانە دانا، کە لە 
دوو دەی��ەی دوات��ردا لە پەیوەن��دی دەگەڵ 
کولت��ووری ڕۆژئاواییدا ئەنج��ام دران.]٩2[ لە 
کوردستاندا، مامۆستایان و کەسانی شارەزا لە 
بواری پەروەردە و فێرکردندا، ش��وێنەوارێکی 
بەرچاوی��ان لەس��ەر پڕۆس��ەی خوێن��دن و 
فێربوون دانا. گەلێک دەورە و کۆرسی تایبەت 
ب��ۆ فێربوونی زمانی کوردی کرانەوە. هەروەها 
بەهۆی لەبەردەستدا نەبوونی کتێبە دەرسییە 
پێویس��ت و دڵخوازەکان، خوێندکاران ناچار 
دەبوون کە لەس��ەر بابەتە نوێی��ەکان کار و 
لێکۆڵین��ەوە بکەن. ب��اس و بابەتەکانی وەک 
کۆیلەتی و ئاپارتاید، لە ش��یعرەکانی ئەحمەد 
شاملو و ش��اعیر و نوسەرانی دیکەدا ڕەنگیان 
دەدای��ەوە. ل��ە ئاکامی دابارین��ی ئەو هەموو 
ئاس��تی وش��یاریی سیاس��یی  زانیارییانەدا، 
خەڵک، س��ەبارەت بە ڕووداوە ساس��ییەکانی 
چی��ن، ئەمریکای التین، ش��ەڕەکانی یەکەم 
ودووهەمی جیهانی وس��ەردەمی ڕۆشنگەری، 
بەخێرای��ی و بە چەش��نێکی نەدیتراو چووە 
س��ەرێ. وەزعێ��ک پێکهاتبوو، کە س��یما و 
کەسایەتییە ناسراوەکانی دونیا، ببونە جێگای 
باس و خواسی نێو بنەماڵەکان و ئاشنا بۆیان. 
وا دەهاتە بەرچاو کە ئەو دیوارە ئەس��توورەی 
بەرنامەی نوێس��ازیی پاشایەتی، بۆ پێشگیری 
و کۆنترۆڵکردن��ی وەزعێکی ئاوا دایس��ەپاند 
بوو، بە توندی لەحاڵی درزبردن و داڕماندایە.  
توندڕەوەکان��ی نێو حکوومەت ل��ە تاران، لە 
هەوڵدا بوون کوردس��تان وەک ناوچەی شەڕ 
بناسێنن و شەڕی بەس��ەردا بسەپێن، تا لەو 
ڕێگایەوە جارێکی دیکە سەرلەنوێ ئەو دیوارە 

ڕووخاوە سازکەنەوە. 
ل��ە کوردس��تاندا ئازادیی بەش��داری لە 
کاروباری سیاسیدا دەستەبەر کرابوو. کۆمەاڵنی 

خەڵک لەس��ەر داخوازی و بانگەوازی حیزب 
و ڕێکخراوە سیاس��ییە جۆراوج��ۆرەکان، ئەو 
ڕێفڕاندۆمەیان بایکۆت ک��رد کە بۆ دەنگدان 
بە کۆماری ئیس��امی وەڕێخرابوو.]٩3[ لەباری 
ئیداریی��ەوە دەوڵەت کاروباری پ��ەروەردە و 
فیرک��ردن، خزمەتگوزاریی��ە لەشس��اخی و 
بیهداش��تییەکان و کاروباری وەزارەتخانەکانی 
دیک��ەی هەربە ئەس��تۆوە ب��وو. بانکەکان بە 
بێ هی��چ گیروگرفتێك کاروب��اری خۆیانیان 
بەڕێوەدەبرد. لەب��اری نیزامییەوە، حکوومەت 
لەالیەن ئەرتەشەوە کە لە پادگان، لە دەرەوەی 
بوو، هەروەها هێزەکانی پۆلیسی  ش��ارەکاندا 
بوومی و مەحەللییەوە، کە لە شارەکاندا بوون، 
نوێنەرایەتی دەکرا. ش��ایانی باسە کە دواتر لە 
مانگی گەالوێژدا، هێزەکانی سپای پاسداران، 
لە باشووری کوردستان، واتە لە شارەکانی پاوە 
ومەریواندا جێگیربوون. ئەوەش ناسەقامگیریی 
بارودۆخی ناوچەی بەدوای خۆیداهێنا. خەڵکی 
شاری مەریوان، بە مەبەستی دوورخستنەوەی 
شەڕ لە شارەکەیان، ش��اریان بەجێ هێشت. 
پێکدادانی��ک  و  تی��ژی  تون��دو  هەربۆی��ە 
ڕووی ن��ەدا.]٩٤[ لەو پەیوەندیی��ەدا، لە نێوان 
نوێنەران��ی کورد و چەمران، وەزیری بەرگری 
هێزەچەک��دارەکان،  گش��تیی  فەرماندەی  و 
وتووێژێ��ک لە مەریوان بەرێوەچوو. ناوبراو لەو 
وتوێژانەدا، هەڵوێس��تێکی زۆر سەخت و دوور 
 )Uncompromising( لە سازان و ڕێککەوتنی
لەخۆی نیش��ان دا.]٩5[ لە کۆتاییدا، ئەرتەش 
و سپای پاس��داران، مەریوانیان بەجێهێشت 
وخەڵکەکە گەڕانەوە س��ەر ماڵ وحاڵ و جێ 
و ڕێی خۆیان. بەو ش��ێوەیە ئیتر دەس��تەی 
نوێنەرایەتی��ی ک��ورد جێگای دەس��ەاڵت و 
ئۆتۆریت��ەی حکوومەت��ی ناوەندەیی گرتەوە. 
ئاخر ئەوان لەس��ەر بردنە پێش��ی ڕیسالەت 
و داخوازی��ی خۆی��ان بۆ دەس��تەبەرکردنی 
ئۆتۆنۆمییەک��ی فەرهەنگیی س��نووردار، هەر 
س��وور بوون.]٩٦[ گەلێک ئەکتەری سیاسی و 
شایستەی دیکەش، کە بە درێژاییی دەیەکانی 
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پێشوو دروست بووبوون، لەمەیداندا دەبینران. 
ش��ێخ عیزەدین حوسەینی، بەهۆی الیەنگری 
ل��ە مۆدێلێک ل��ە کوردایەتیی س��یکۆالر و 
هەڵوێستی شێلگیر بە دژی ڕێبەرانی شۆڕشی 
ئیس��امی، ببوو ب��ە کەس��ایەتییەکی بەنرخ 
و خۆشەویس��تی نێو دەس��تەی نوێنەرایەتی. 
لە الیەک��ی دیک��ەوە، ئەحم��ەد موفتیزادە، 
تێک��ەاڵو  کوردایەتییەک��ی  نوێنەرایەتی��ی 
لەگ��ەڵ مەزهەبی دەکرد. چەک��ەرە کردنی 
ئەو بیرۆکەیە بۆ س��ەردەمی دەس��تپێکردنی 
 )westernizing( ڕەوتی بە ڕۆژئاوای��ی بوونی
دەورانی مۆدڕنیزاسیۆن و ئەو کۆنتێکستە، کە 
ئیس��امی سیاسی لە نێویدا گەشەی کردبوو، 
دەگەڕێتەوە. هەڵوێس��تی موساڵەحەخوزانەی 
)conciliatory( ناوب��راو بەرانبەر بە دەوڵەت 
و دوورکەوتن��ەوەی لە نوێنەرانی بزووتنەوەی 
میللی و دێموكراتیک، بەرەبەرە ئەویان دوورە 

پەرێز خستەوە.]٩7[
سەرەڕای ئەوەش فەزای سیاسی تا دەهات 
پتر لە نێوان، ڕێتۆریک��ی حیزبی دێموکڕاتی 
کوردس��تانی ئێران و کۆمەڵەدا دابەش دەبوو. 
لە س��ەردەمی شۆڕشدا، کۆمەڵە لە ماوەیەکی 
کورت��دا لە هەس��تەیەکی بچکۆل��ەوە بوو بە 
هێزێکی کۆمەاڵیەتیی بەرچاو. بە پێچەوانەی 
ڕیوایەت��ی ڕەس��میی خ��ودی کۆمەڵ��ە، بە 
جەماوەری بوونی ئەو رێکخراوە، دەگەڕێتەوە 
بۆ ئەو تەش��کیاتەی کە لە نێو چین و توێژە 
خوێن��دەوار و شارنش��ینەکاندا، پێکی هێنا و 
سەرەنجام هەرئەوانەش بوونە بڕبڕەی پشت و 
بەدەنەی ئەسڵیی ئەو ڕێکخراوەیە. بەم جۆرە، 
کۆمەڵە بوو بە ئەڵتڕناتێوێکی گونجاو بەرانبەر 
حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران. ئاخر 
ئ��ەو کات یەکێک لە خۆشەویس��تترینی ئەو 
ڕێکخراوە سیاسییانە بوو، کە تا ئەودەم، مێژووی 
هاوچەرخی کوردس��تان بە خۆیەوە دیتبوون. 
س��ەیر ئەوەبوو کە ئەو هەڵدان و گەشەکردنە 
ل��ە کاتێکدا بوو ک��ە کۆمەڵە ن��ە بەرنامە و 
پڕۆگرامێک��ی هەبوو، نە باڵوکراوەیەکیش��ی 

هەب��وو کە بە ڕێکوپێکی ب��اڵو بێتەوە. ئامانج 
و ئیدەئاڵ��ە جیهانییەکانی، الیەنگرانی ئەویان 
ه��ان دەدا تا ل��ە ش��ارە جۆراوجۆرەکاندا، بە 
ئیله��ام وەرگرت��ن ل��ەو بایەخ��ە بەرزانە، بۆ 
کەموکوڕییەکان  و  گیروگرفت  چارەس��ەریی 
تێکۆشن. ئەو وەزعە درێژەی هەبوو تا کۆمەڵە 
بوو ب��ە ڕێکخراوێکی زۆرتر خاوەن چوارچێوە 
و تەش��کیاتیكی پێناس��ەکراو. بەو هۆیانەوە 
لەو کاتەدا کۆمەڵە زۆرتر وەک بزووتنەوەیەک 
پێناس��ە دەکرا، تا وەک ڕێکخراوێكی خاوەن 
چوارچێوەی ڕوون و دیاریکراو. فوئاد مستەفا 
س��وڵتانی )١٩٤8�١٩7٩(، ک��ە یەکێک لە 
ڕێبەران��ی کۆمەڵە بوو، کەس��ێک کە بەهۆی 
دووربینی��ی سیاس��یی خ��ۆی، نەیهێش��ت 
مەریوان ببێت��ە حەمامی خوێن، پاش ئازادی 
لە زیندانی س��اواک لە پایزی ساڵی ١٩78دا، 
بوو بە ڕێبەرێکی لێوەشاوە.]٩8[ مەرگی ئەو کە 
ل��ە ئاکامی پێکدادانێکی تەس��ادوفی دەگەڵ 
کاروانێکی نیزامیدا، ڕوویدا، بوو بە هۆی ئەوەی 
کە خۆشەویس��تیی کۆمەڵە لە نێو کۆمەاڵنی 
خەڵکدا بە چەش��نێکی بەرچاو بەرێتەسەرێ. 
ل��ە ئاکامدا کۆمەڵە توان��ی خەڵکێکی زۆر لە 
کرێکاران، ژنان و توێژەکانی خوارەوی چینی 
نێونجی بۆ الی خۆی ڕاکێش��ێ.]٩٩[ لە ڕووی 
جوغرافییەوە تێکۆش��انی کۆمەڵ��ە، تەنانەت 
حیزبی دێموکڕاتیش، بەتەنیا لە کوردستاندا، 
بەرتەسک نەدە بۆوە. زۆر کەسی غەیرە کورد 
ل��ە نێو ڕێبەرایەت��ی و ئەندامان��ی کۆمەڵەدا 
دەبینران. ڕوانگەی مارکسیستی سەبارەت بە 
مەسەلەی جنسیەت، کە فرێدرێک ئێنگلس، 
وەک بەش��ێک ل��ە خەبات��ی چینایەتی، لە 
س��ەرچاوەی  بەناوی  بەناوبانگەکەیدا،  گوتارە 
خێزان، خاوەنداریەتی��ی تایبەتی و دەوڵەت، 
فۆڕمۆڵەی کردووە، بوو بە چرای ڕێنیشاندەری 
کۆمەڵە تا جێگایەکی تایبەت لە تەش��کیاتی 
خۆیدا، بۆ ژن��ان وەک هێزێکی کۆمەاڵیەتی، 
تەرخان بکات.]١00[ بەشداریی بێ وێنەی ژنان 
پاش س��ەرکەوتنی ش��ۆڕش لە بزووتنەوەی 
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کوردس��تاندا، هاوکاتە لەگەڵ هاتنە مەیدانی 
ڕێکخراوێک کە خاوەنی وش��یاریی جنسیەتی 
و ڕوانگەیەکی بەرین و هەمەالیەنە سەبارەت 
بە بەش��داریی ژنان لە کاروباری سیاس��ی و 

کۆمەاڵیەتیدایە.]١0١[ 
کۆمەڵ��ە ل��ە کوردس��تاندا نوێنەرایەتیی 
چەپی دەکرد، بەاڵم ب��ە پێچەوانەی زۆربەی 
ڕێکخ��راوە چەپەکان، نەکەوتە داوی ئیدیعای 
دژی ئیمپڕیالیست بوونی ڕێژیم. ئەمەش بوو 
بە هۆی ئەوەی کە ش��ەڕی ئێ��ران و عێڕاق 
مەحکوم بکا و بە کێش��ەی نێوان بۆرژوازیی 
ئەو دوو واڵتەی لەسەر قازانج و بەرژەوەندییە 
سیاسی وئابوورییەکانیان، لە قەڵەم بدات.]١02[ 
هەروەها دژایەتیی یەکیەتیی سۆڤیەتی دەکرد 
و بە هێزێکێ سۆسیال_ئیمپڕیالیستی پێناسە 
دەک��رد. هەر لەو کاتەش��دا، وەفاداریی خۆی 
بەرانبەر بە مارکس��یزم- لینینیزم دەردەبڕی 
و مائۆئیزمیش��ی ستایش و پەس��ند دەکرد. 
وەک عەب��اس وەل��ی دەڵێ کۆمەڵ��ە لەباری 
تیئورییەوە خاوەنی بناخەیەکی بەهێز و پتەو 
نەبوو. هەوڵی دەدا هەم ناس��یۆنالیزمی کورد 
پێکەوە  مارکسیس��تی  سۆس��یالیزمی  وهەم 
بەرێتە پێش��ێ.]١03[ بەوحاڵەش پێویستە ئەوە 
بڵێی��ن کە کۆمەڵەش کەڵکی لەو س��ەرچاوە 
فکری و تیئوریکییە هاوبەش��انە وەردەگرت، 
کە هێ��زە چەپەکانی دیکەی سەرانس��ەری 
ئێ��ران بەکاری��ان دەهێن��ان. هەربۆی��ەش 
سەرلێش��ێواویی)ambiguty(  کۆمەڵ��ە ل��ە 
ب��اری تیئوریی��ەوە، هەرتایبەت ب��ەو نەبوو. 
ل��ەوەش زیات��ر، ڕوانگ��ە ئیدئۆلۆژیکییەکانی 
کۆمەڵە، بە شێوەیەکی حەتمی، کردەوەکانی 
کۆمەڵەیان دیاری نەدەکرد. مەیل و ئاڕاستەی 
مائۆئیستیی کۆمەڵە، تا ڕادەیەکی زۆر لەالیەن 
لێكۆڵەرەکان��ەوە، گەورە کراوەتەوە. ئەگەرچی 
ڕەوایات و گێرانەوەی ڕووداوە میژوویییەکانی 
کوردستان لە دوای ش��ۆڕش، بە شێوەیەکی 
ئاس��ایی زۆرتر ڕۆڵ��ی کۆمەڵە زەق نیش��ان 
دەدەن، ب��ەاڵم لە هەمان کاتدا ڕۆڵی ئەکتەرە 

سیاس��ییەکانی دیک��ەش ڕوون دەکەن��ەوە. 
هەرچەند کۆمەڵە ستایشی ڕاپەڕێنی ساڵەکانی 
دەیەی ١٩٦0ی دەکرد، بەاڵم لە ڕاستیدا ئەو 
ڕێکخراوەیە، ب��ە بەرهەمی دەورانێکی تازە لە 
ڕیتۆریکی سیاس��یی خەبات��ی چینایەتی، لە 
هەلومەرجێکی تازەی ئابووری � کۆمەاڵیەتی و 
کۆنتێکستیكی نوێی فکریدا، بە حیساب دێت. 
ئەم��ەش بوو بە هۆی ئەوەی کە س��ەرەنجام 
ئەو ڕێکخراوەیە لە ڕێباز و س��وننەت و نەریتە 
سیاسییەکانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی 

ئێران دوور کەوێتەوە. 
لە الیەکی دیک��ەوە، حیزبی دێموکڕاتی 
س��اڵی١٩70،  ل��ە  ئێ��ران،  کوردس��تانی 
لەهەلومەرجێکی ئارام و لەبارتردا، لە کوردستانی 
عێراق، ل��ە س��ەر بناخ��ەی ڕێکخراوەکانی 
پێش��وی، بەمەبەس��تی پڕکردن��ەوەی ئ��ەو 
بۆش��ایی و پاشەکشەیەی کە پاش تێکشکانی 
جواڵنەوەی دەیەی ١٩٦0، لە کار و تێکۆشانی 
 ئەو حیزبەدا هاتبووە پێش، س��ەرلەنوێ خۆی 
قاسملوو،  عەبدولرەحمان  ڕێکخس��تبۆوە.]١0٤[ 
س��ەمبول و تەجەس��ومی ئ��ەو ئیدامەکاری 
و بەردەوامیی��ە لە خەبات و تێکۆش��انی ئەو 
حیزبەدا ب��وو. کۆمیتەیەکی کاتی بۆ ڕێبەری 
کردنی حیزب لە بەغ��دا دیاری دەکرێ.]١05[ 
ل��ە زۆر بارەوە ئ��ەوە بە دەس��تپێکێکی تازە 
دەژمێ��ردرێ. ل��ە ماوەی س��الەکانی دەیەی 
١٩70دا، حیزبی دێموکرات تێکۆش��ا دەرس 
ل��ە ئەزم��وون و تاقیکرنەوەکان��ی ڕاب��ردوو 
وەرگ��رێ. النی کەم لەباری تەش��کیاتییەوە 
خ��ۆی لە حیزبی توودە، ک��ە زەمانێک وەک 
پشتیوان دادەنرا، دوور خس��تەوە. بەم جۆرە 
عەبدولڕەحمان قاسملوو، وەک کەسایەتییەکی 
بەرچاو خۆی نیش��ان دا و لە ساڵی ١٩75 وە 
تا کاتی تیڕۆرکرانی لە ساڵی ١٩8٩دا، پۆستی 
س��کرتێری گش��تیی حیزبی دێموکراتی بە 
ئەستۆوە بوو.]١0٦[ ناوبراو لە ساڵی ١٩30دا، لە 
بنەماڵەیەکی فیئۆداڵ لە ورمێ، چاوی بە دونیا 
هەڵێنا. ئەو هەر لەتەمەنی الوییەوە کێش��رایە 
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نێو تێکۆش��انی سیاسی. لە ڕێکخراوی الوانی 
سەر بە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
و حیزبی توودەدا دەس��تی بە کار و چاالکی 
کرد. ئ��ەودەم حیزبی دێموکرات تا ڕادەیەکی 
زۆر وەک شاخەی حیزبی توودە لە کوردستان 
سەیر دەکرا.]١07[ ناوبراو بە پشتیوانیی حیزبی 
توودە چووە ئورووپا و پاش��ان بە بۆرس��یەی 
خوێندنی دوکتۆرا ڕۆیش��تە چیکۆس��ڵۆڤاکیا. 
هەروەک لە تێزی دوکتۆراکەی ڕا دەردەکەوێ، 
 ئ��ەودەم الیەنگرێک��ی ش��ێلگیری کۆمۆنیزم 
بووە.]١08[ ئەو ئاش��نایەتی و ش��ارەزایییەکی 
زۆری لەس��ەر پەیوەندییە نێونەتەوەیییەکانی 
حیزب��ە سۆسیالیس��تەکانی هەردوو بەش��ی 
ئورووپای ڕۆژه��ەاڵت و ڕۆژئ��اوا پەیدا کرد. 
لەوبارەیەوە ئەو لە نێو دۆست و دوژمنەکانیدا 
لە ئێران کەس��ێکی دەگمەن بوو. هەر بۆیە چ 
لەسەردەمی ش��ۆڕش و چ لە ساڵەکانی پاش 
سەرکەوتنی شۆڕش��دا، وەک کەسایەتییەکی 
درەوش��ایەوە.  و  ناس��را  نێونەتەوەی��ی 
کەس��ایەتییەکی دیکەی ئەو قۆناخە بریتییە 
لە کەریم حیس��امی )١٩2٦�200١(. ناوبراو 
بەرپرسی تەش��کیات و دەزگای ئینتشاراتی 
حیزب��ی دێموكراتی کوردس��تانی ئێران بوو. 
بۆ س��ااڵنێکی زۆر بەش��ی کوردی��ی ڕادیۆی 
پەیکی ئێرانی لە پڕاگ بەرێوە دەبرد. هەروەها 
ئەو لە بواری ڕاکێش��انی س��ەرنجی بیرورای 
گش��تیی نێونەتەوەیی بۆ الی جینایەتەکانی 
لەش��کری ش��ا لە کۆتاییی دەیەی ١٩٦0دا، 
هەڵس��ووڕ و چاالک بوو.]١0٩[ س��ەرەڕای ئەو 
فشار و پاڵەپەس��تۆیەی کە بەردەوام حیزبی 
توودە دەیخس��تە س��ەر حیزبی دێموکرات، 
لەماوەی س��اڵەکانی دەیەی ١٩70دا، حیزبی 
دێموکرات لە باری ڕێکخراوەیییەوە لە حیزبی 
توودە دوورکەوت��ەوە و خۆی وەک حیزبێکی 
لەباری ئیدئۆلۆژییەوە،  سەربەخۆ نیش��ان دا. 
هەرب��ەو خێرایییە، ئیمکان��ی پچڕانی هەموو 
پەیوەندیی��ەکان لە گۆڕێدا نەب��وو. ئاخر هەر 
لە سەردەمی ش��ەڕی دووهەمی جیهانییەوە، 

حیزبی توودە، لەباری ئیدئۆلۆژیک و فکرییەوە، 
ب��ۆ هەم��وو هێ��زە چەپ��ەکان و ڕێکخراوە 
دێموکراتی  حیزبی  وەک  دێموکراتییەکان��ی 
کوردستان، بە سەرچاوە دەزانرا و لە سەر شكڵ 
پێدانی بیروڕای ئیدئۆلۆژیکی کەسایەتییەکان، 
ش��وێنەواری قووڵی هەبوو. دەبێ بگوترێ کە 
بە تێپەڕینی کات، خۆ پیناس��ەکردنی حیزبی 
دێموکرات��ی کوردس��تان، ب��ە کۆمۆنی��زم و 
ڕوانگەی مارکسیس��تی وچینی کرێکار، بەرە 
بەرە بێرەنگ بووەوە. الیەنگریی قاسملووش لە 
کۆمۆنیزم تەواو بوو. س��ەرەنجام سۆسیالیزمی 
دێموکڕاتیک، کە تێکەاڵوێك لە دێموکراسی 
و سۆس��یالیزم ب��وو، وەک مۆدێلی دڵخوازی 
قاس��ملوو، کەوتە نێو جەرگەی سیاسەتەکانی 
ئێران.]١١0[ لە  حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
باری س��تڕاتێژییەوە، وەک کەریمی حیسامی 
دەگێریت��ەوە، ئەوە ئیرەجی ئەس��کەندەری، 
سکرتێری ئەودەمی حیزبی توودە بووە، کە لە 
کۆبوونەوەیەکدا لە ساڵی ١٩70دا، پێشنیار بە 
دوکتۆر قاسملوو دەکات کە لەجیاتی داخوازی 
ئێرانێکی فیدڕاڵ، دروشمی سەرەکیی حیزب 
بکرێتە دێموکراسی بۆ ئێران و خودموختاری 
بۆ کوردس��تان.]١١١[ لە سەردەمی بزووتنەوەی 
لەبەر  دروش��مە،  ئەو  خودموختاریخوازی��دا، 
ئەوەی ڕوون و سادە بوو، بە چەشنێکی بەرین 
کەوتە سەر زار و زمانان و بوو بە دروشمێکی 
جەماوەری. سەرەڕای ئەوەش، وا دێتە بەر چاو 
کە هۆی س��ەرەکیی دوورکەوتنەوەی حیزبی 
دێموکڕات لە توودە، ب��ێ متمانەییی حیزبی 
دیموک��رات ب��ە حیزبی توودە س��ەبارەت بە 
مەس��ەلەی کەمایەتییە ئیتنیکییەکانی ئێران 
و هەڵوێس��تی ناڕوونی ئەو حیزبە لەسەر ئەو 
مەس��ەلەیە بووبێ.]١١2[ پێگ��ەی جەماوەریی 
حیزبی دێموکڕات زۆر بەرین و فرەچەشن بوو. 
هەر بۆیە کاروک��ردەوەی ئەندام و الیەنگرانی 
ئەو حیزبە، لە ڕەوتی چوونەپێشی بزووتنەوەی 
ئۆتۆنۆمیخوازیدا، پێشبینی نەدەکرا. بۆ نموونە 
ل��ە ڕووداوەکانی نەغەدەدا، ئ��ەوە دەرکەوت. 
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پەرەسەندنی هێز و خۆشەویستیی کۆمەڵە بۆ 
حیزبی دێموکرات، کە کادرەکانی کۆمەڵە بە 
حیزبێکی کۆنیان لەقەڵەم دەدا، بوو بە مایەی 
تەعەجوب و سەر سوڕمان. سەرەنجام پێکەوە 

ژیانی ئەو دووحیزبە بەرەو دژواری ڕۆیشت. 
ڕۆژی ١٩ی ئۆگەست، ئایەتوڵاڵ خومەینی، 
فەرمانی بە هێ��زە چەکدارەکانی ڕێژیم کرد 
بەرەو کوردس��ان بڕۆن. ئ��ەو حوکمە وەزعی 
سیاسیی کوردستانی تێکدا، بارودۆخێکی نوێی 
هێنایە کایەوە و بێ متمانەییی کوردەکان بە 
ڕێژیمی تازە بەدەس��ەاڵت گەیش��تووی زیاتر 
کرد. خومەین��ی لە فەرمانی خۆی��دا ڕوو لە 
هێ��زە چەکدارەکان )بەهێزی دەریاییش��ەوە، 
س��ەرەڕای ئەوەی کە کوردس��تان ناکەوێتە 

سەردەریا( ڕادەگەیەنێ کە:
 ه��ەواڵ گەیوە کە حیزب��ی دێموکراتی 
پادگان��ی  و  ئەرت��ەش  دەوری  کوردس��تان 
داوە، ئەگ��ەر لە ماوەی نیوس��ەعاتدا کۆمەگ 
و یارمەتیی��ان پ��ێ نەگا، چەکی��ان دەکەن، 
هەروەها لە س��نە، حیزب��ی دێموکڕات ژنانی 
ئێم��ەی لە مزگەوتێدا ب��ە بارمتە گرتووە. بە 
توندی دەستوور بە هەموو هیزە چەکدارەکان 
دەکەم کە لەشکری پێویست بۆ سنە بنێرن و 

یاخی بووەکان سەرکوت بکەن.]١١3[
حوکمەکە، لەو توندوتیژی و هەڵوێس��تە 
توندان��ەوە، ک��ە لە پێش��وودا هەس��تی بێ 
متمانەیییان بەهێزکردبوو، سەرچاوەی دەگرت. 
دەستپێکردنی ش��ەڕ، بە هێرش و پەالماری 
ئەرت��ەش و هێزەکان��ی دیک��ەی حکوومەت 
بۆس��ەر خەڵکی مەدەنی و بێ دیفاع، ئاکامی 
ئ��ەو ش��ایعە و چاووڕاوە بوو ک��ە حکوومەت 
وەڕێ��ی خس��تبوو. جی��ا ل��ەوەش هەروەک 
فەرهەنگی،  کۆمەاڵیەتی،  گۆڕانکارییە  وتمان، 
فکری و سیاس��ییەکانی مانگەکانی پێشوو، بە 
پێچەوانەی ئامانج و مەبەس��تەکانی ڕێژیمی 
ت��ازە، دەچوونە پێش. بەو ج��ۆرە ملمانێ و 
ش��ەڕی نێوان بەرژەوەندی و دیسکۆڕسەکان، 
بە دەس��تێوەردانی نیزامی، ل��ە ئاخروئۆخری 

مانگی ئۆگەستدا، گەیشتە پلەی هەرە بەرزی 
خ��ۆی. ڕووداوێکی دیک��ەی گرنگ کە پێش 
فەرمانی خومەینی، ڕووی دابوو، ش��ەڕی پاوە 
بوو. تەش��ەنەکردنی کێشەکان لە هەفتەکانی 
پێش��ووتردا، بوو بە مایەی سەرهەڵدانی شەڕ 
و پێک��دادان ل��ەو ش��ارەدا.]١١٤[ ڕۆژی 20ی 
ئۆگەس��ت، ڕؤژنام��ەی ئیتاع��ات ڕایگەیاند 
کە س��ادق خەڵخاڵ��ی، نوێن��ەری خومەینی 
ب��ۆ جێبەجێکردن��ی حوکم��ی خومەینی لە 
کوردستان چووە پاوە و دەستبەجێ ٩ کەس 
لە پسپۆڕەکانی بواری پزیشکی و لەشساخیی 
لەو ش��ارەدا ئیع��دام ک��رد.]١١5[ یەکیک لەو 
ڕەش��وەند  ئەبولقاس��م  دوکت��ۆر  کەس��انە، 
سەرداری، 27 س��اڵە، خەڵکی تاران، بوو. لە 
نامەیەکدا کە بەشێک لە پێرسۆنێلی پزیشکی، 
ل��ە پەیوەندی دەگ��ەڵ مەحک��ووم کردنی 
ئیعدامی ناوبراودا باڵویان کردبۆوە، گوتبوویان 
کە ناوب��راو س��ێ ڕۆژ بەر لە س��ەرهەڵدانی 
توندوتیژییەکان بە هۆکاری بەشەردۆس��تانە، 
وەک پێش��تریش لە زۆر مەناسەبەتی دیکەدا 
ئەوکارەی کردبوو، چووبووە پاوە.]١١٦[ پاش ئەو 
حوکمە، کارمەندەکانی نەخۆشخانەکانی سەقز 
و مهابادی��ش، بە چوونی قازی��ی ئیعدامکەر، 
بۆ ئەوش��ارانە، لەگەڵ هەمان مەترسی بەرەو 
ڕووب��وون.]١١7[. بەوجۆرە لە ژمارەیەکی زۆر لە 
شارەکاندا، ئیعدامی سەرەڕۆیانەی لەو چەشنە، 
 ب��ەدژی کەس��انی »دژی ش��ۆڕش« بەڕێ��وە 
چ��وو.]١١8[ خەڵخاڵ��ی بەهۆی ئەو چەش��نە 
ئیعدامان��ەوە ناوبانگ��ی دەرکرد. حوس��ەین 
بروجەردی، ئەندامی پێشووی سپای پاسداران، 
کە لە کۆتایییەکانی مانگی ئۆگەستدا، لەکاتی 
داگیرکردنی س��ەقزدا لەوێ حزووری هەبووە 

دەڵێ:
   لەکاتی گیرانەوەی س��ەقزدا، هەندێک 
کەسی خەڵکی شار کە گیرابوون، هێنرابوونە 
پ��ادگان. خەڵخاڵ��ی ب��ە هێلیکۆپتێر هات و 
داب��ەزی. دوو گونییە دەس��تبەندی دەگەڵ 
خۆی هێنابوون. گومان لێکراوەکانیان هێنانە 
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بەردەم خاڵخاڵی. حوکمی ئیعدامی 22کەس 
لەوانی دەرکرد. لە نێو ئەواندا کەسێک هەبوو 
کە پێش��تر وەک دیلمانج تەرجومەی بۆ ئێمە 
کردبوو، گوتم من ئەو کەس��ە دەناس��م. ئەوە 
وەرگێڕە و یارمەتی��ی ئێمەی داوە. خەڵخاڵی 
لێی پرسی کە چ بیروباوڕێکی سیاسیی هەیە، 
ئ��ەو جوابی دایەوە وتی ک��ە پەیڕەوی نە لە 
حوسەینی و نە لە خومەینی ناکات. هەروەها 
وت��ی ئ��ەو دژی دیکتاتۆریی��ە. گوتی چۆن 
دژی دیکتاتۆریی ش��ا بووم، هەر ئاواش دژی 
دیکتاتۆریی حوسەینی و خومەینیم. خەڵخاڵی 

حوکمی ئیعدامی بۆ دەرکرد.]١١٩[
ل��ەوەش زیات��ر، ڕۆژی2ی س��ێپتامبری 
١٩7٩، ل��ە گون��دی قاڕنێ، لە نزیک ش��نۆ، 
قەتڵوع��ام ڕوویدا. ئەو کۆمەڵکوژییە بە هاندان 
و دنەدانی حەس��ەنی، ئیمام جومعەی ورمێ، 
ڕووی��دا کە ڕۆڵی ماش��ێنی شایعەس��ازی و 
چاووڕاو باڵوکردنەوەی دەگێڕا.]١20[ لەو جۆرە 
جنایەتانە، لە مانگەکانی دواتردا، لە زۆر دێهاتی 
دیکەی وەک گوندی قەاڵتان، لە 2٦ی مارسی 
١٩80دا، دووپ��ات بوونەوە.]١2١[ ئەو هێرش و 
پەالمارانە بۆ سەر گوندەکانی قاڕنێ و قەاڵتان، 
بوون بە هۆی ئەوەی ل��ە مانگەکانی دواتردا، 
لە ناوچەکانی دەوروبەی ش��نۆدا، ئاڵۆزییەکی 
زۆر تەشەنە بکا و بێ متمانەیی پەرە بستێنێ. 
هەر لەس��ەرەتای بەهارەوە، هەندێک لەو ئاغا 
و خاوەن مڵکانەی ک��ە وەخۆ کەوتبوونەوە تا 
زەوییە لەدەستچووەکانیان وەدەست بێننەوە، 
لەگ��ەڵ هەندێ��ک دارودەس��تەی دیکە، بە 
پش��تیوانیی حەس��ەنی و ژەن��ەڕاڵ زاهیری، 
ڕۆڵێکی بەرچاویان لە تەشەنەپێدانی کێشەکان 
و ئاژاوە نانەوەدا گێڕا. زاهیری کە فەرماندەی 
لەش��کری 2٦ی ئێران بوو، لە پاش��ماوەکانی 
ڕێژیم��ی پیش��وو بەحیس��اب دەه��ات و لە 
باڵوکردن��ەوەی درۆ و بوخت��ان و ش��ایعە بە 
دژی کوردان��دا، نەخش��ێکی چاالکی دەگێڕا. 
س��ەرەڕای ئەوەی ک��ە بەڕواڵەت خۆی وەک 
الیەنگری شۆڕش نیشان دەدا، بە تەجەسومی 

وەحدەت��ی نێوان ڕێژیمی پێش��وو و ڕێژیمی 
تازە، ل��ە دژایەتیی��ان دەگ��ەڵ کوردەکاندا، 
دادەن��را. دەبێ بگوترێ کە ل��ە نێو ئەرتەش، 
تەنانەت لە ڕیزەکانی سەرەوەشدا زۆر کەسی 
بەرپرس دەبینران، ب��ەاڵم ڕوانگە و بۆچوونی 
مامناوەندیی )moderaition( ئەوان لە الیەن 
ڕێژیم��ەوە لەبەرچاو نەدەگیرا.]١22[ بەوحاڵەش 
ئەو ناسەقامگیرییە سیاسییە کە لەو ماوەیەدا 

لە ئارادابوو، زۆری نە کێشا. 
ڕاوەس��تانی هێرش و پەالماری ڕێژیم بۆ 
سەر کوردستان دەگەڕێتەوە بۆ گەلێک هۆکار. 
لە الیەک ک��وردەکان بەربەرەکانێیان کرد و 
لەالیەکی دیکەش��ەوە لە پایزێ��دا مانگرتن، 
هەم��وو ش��ارەکانی ئێرانی گرت��ەوە. لەوەش 
زیاتر، دەستبەسەرداگرتنی سەفارەتی ئەمریکا 
لەمانگی نۆڤێمبەردا، کە بووە هۆی توندتربوونی 
ملمانێ لەس��ەر دەسەاڵتی سیاسی لە نێوان 
لیبراڵەکان و توندڕەوەکاندا، وەزعی سیاس��یی 
 ئێرانی ب��ەرەو ئاڵ��ۆزی و نائارامییەکی زۆرتر 
ب��رد.]١23[ س��ەرەنجام حکووم��ەت مەیل��ی 
زۆرتری بۆ واڵمدانەوە ب��ە »داخوازە ڕەواکانی 
هاوواڵتیان��ی ک��ورد« لەخ��ۆی نیش��ان دا و 
»هەیئەتێکی تایبەتی« بۆ سەردانی کوردستان 
دیاری کرد و دەس��تووری ب��ە واحیدەکانی 
 س��پای پاس��داران دا ک��ە ل��ەو ناوچەی��ە 
بکشێنەوە.]١2٤[ خومەینیش »پەیامێکی گرنگی 
بۆ خەڵکی کوردستان« باڵوکردوە. لەو پەیامەدا 
ڕایگەیاند کە مافی کوردەکان بۆ بەرێوەبردنی 
کاروبارە ناوچەی��ی و نێوخۆیییەکانی خۆیان 
دابی��ن و دەس��تبەر دەکرێ��ت.]١25[ لەب��ەر 
ئەوەی ک��ە تون��دڕەوکان دەبوای��ە بەرانبەر 
هەڕەش��ە ئیحتیمالییەکانی دەرەوە ڕاوەستن، 
ناچاربوون کە فش��ار و پاڵەپەس��تۆ لەس��ەر 
موخالیفەکانی خۆیان لە نێوخۆدا کەم کەنەوە. 
پ��اش ماوەیەکی کەم ب��ەدوای دەرچونی ئەو 
ئەزموونی دێموکراسیی کوردەکان  فەرمانەدا، 
سەرلەنوێ دەس��تی پێ کردوە. ماوەی نێوان 
پایزی س��اڵی ١٩7٩ تا بەه��اری ١٩80، بە 
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سەردەمی گەشەکردنی بەشداری لە کاروباری 
سیاس��ی و زیادبوونی چاالکی و تێکۆش��انی 
ملمانێی  بەهۆی  دەناس��رێتەوە.  فەرهەنگی، 
نێوان ڕوانگ��ە و سیاس��ەتەکانیانەوە، فەزای 
سیاسی تا دەهات لە نێوان حیزبی دێموكراتی 
کوردس��تانی ئێران و کۆمەڵ��ەدا پتر دابەش 
دەبوو. کێش��ەی نێوانیان لەسەر ڕێبەرایەتیی 
بزووتنەوە تەش��ەنەی کرد. کۆمەڵە تاقمێکی 
ئیس��امیی توندڕەوی تازە دامەزراوی بەناوی 
س��پای ڕزگاری، کە لە ناوچ��ە دێهاتییەکانی 
باش��ووردا خەریکی پیادەکردنی ش��ەریعەت 
بوون، چەک کرد. سەرەڕای هێندێک ڕەخنە، 
ئەو کردەوەیەی کۆمەڵە، پش��تیوانیی خەڵکی 
بۆ الی خ��ۆی ڕاکێش��ا.]١2٦[ لەهەمان کاتدا 
دواکەوتنی حقوق��ی کارمەندەکان وئابلۆقەی 
ئابووریش هەروا بەردەوام بوو.]١27[ بەوحاڵەش، 
ب��ە بەراورد دەگەڵ ڕاب��ردوو، ئەو دەورەیە بە 
ئازادتری��ن و س��ەقامگرتووترین دەورە ل��ە 
مێژووی ک��ورددا دادەنرێ. لە سەرتاس��ەری 
ئێرانەوە خەڵک دەڕژانە شارەکانی کوردستا تا 
بە چاوی خۆیان ڕەونەق و گەشەی ئەزموونی 
ئاش��تی ودێموکراس��ی ببینن. هاوپەیوەندی 
و هاوکارییەک��ی بەرین، کە بە س��ەخاوەتەوە 
پێی لەس��ەردادەگیرا، لەگ��ەڵ گەالنی دیکە 
پێکهاتب��وو. ئ��ەو ڕووحیە پڕ ل��ە هاوکاری و 
هاوپەیوەندییە کە لە نێو کوردەکاندا پێکهاتبوو، 
ئیلهامی لە کارەساتێکی خەمهێنەر وەردەگرت 
کە پێش��تر ڕووی دابوو. بەه��اری ١٩7٩، نۆ 
کەس لە پێرس��ونلێ پزش��کی، بە مەبەستی 
یارمەتیدانی خەڵکی ش��ەڕلێدراوی تورکمەن 
س��ەحرا لە باکوری ئێران، ش��اری س��نەیان 
بەجێهێش��ت. بەداخەوە ل��ەو مەئموریەتەدا، 
لە ئاکام��ی پێکدادانی ماش��ێنەکەیاندا، هەر 
نۆ کەس��یان گیانیان لەدەست دا.]١28[ لە نێو 
ئەو تیمە پزش��کییەدا، س��ێ ژن بە ناوەکانی 
فەری��دە زەکەریایی، فایزە قوتب��ی و گوڵڕێز 
قوب��ادی دەبینران، کە نوێنەرایەتیی ئەو هێزە 
کۆمەاڵیەتییە نوێیەیان دەکرد کە لە ئێران و 

کوردستاندا، پێی نابووە مەیدان. لە ڕێوڕەسمی 
بەخاک س��پاردنی ئەواندا، سەد هەزار کەس 

ئامادە بوون.]١2٩[
ت��ا بەه��اری ١٩80، هێ��زە ڕادیکاڵ��ە 
تاران، بەکەڵک وەرگرتن  لە  ئیس��امییەکان 
لە قەیرانی داگیرکردنی س��ەفارەتی ئەمریکا، 
توانیان دەسەاڵتی حکوومەتی ناوەندی بەسەر 
هەم��وو ناوچەکانی ئێراندا بس��ەپێننەوە. بەم 
جۆرە کوردس��تان میلیتاریزە کرا و کۆتایی بە 
و خۆبەرێوەبەریی  س��ەردەمی خودموختاری 

دێموکڕاتیک هات. 
لەکۆتاییدا، بەشداریی ئاشکرای خەڵک لە 
کاروباری سیاس��یدا، بەرەبەرە جێی خۆی دا 
بە خەبات و تێکۆش��انی ژێرزەمینی. خەباتی 
چەکداران��ە و پێش��مەرگانە ب��وو بە ش��ێوە 
خەباتێکی جێگای س��ەرنج و بەرچاو. لەوەش 
زیاتر، لێرە بەدواوە خەباتی چەکداری، ئیدی 
بوو بە شێوەی س��ەرەکیی خەبات. ئەزموونی 
کۆمەڵگای مەدەنی، بە زەبری هێز س��ەرکوت 
کرا و دەورانی تۆقاندن و تیڕۆر و زەبر و زەنگی 

حکوومەت دەستی پێ کردەوە. 
 ل��ە ڕوانگ��ەی حکوومەت��ەوە نەدەتوانرا 
دێموکراسی لە کوردستاندا تەحەممول بکرێ، 
ل��ە کاتێکدا ل��ە باقیی ناوچەکان��ی دیکەی 
دەوڵەت  ئیس��امیزەکردنی  پڕۆسەی  ئێراندا، 
وکۆمەڵ��گا، کە شۆڕش��ێکی فەرهەنگیش��ی 
بەدوادا هات، دەس��تی پێ کردب��وو.]١30[ ئەم 
پڕۆسەیە کە ئیسامیزەکردنی دەزگای قەزایی 
و دادگوستەری، پەروەردە و فێرکردن، مێدیا 
و س��ەرەنجام بوارەکانی ژیان��ی فەرهەنگی و 
ئابووریشی دەگرتەوە، لە ئاکامی سەرکوتکردنی 
هێزەکان��ی ئۆپۆزیس��یۆن، بەتایب��ەت هێزە 
س��ێکۆالرو چەپەکاندا، خێرایییەکی زۆرتری 
بەخۆوەگ��رت.]١3١[ لە بەهارێدا، شۆڕش��ێکی 
فەرهەنگ��ی، ب��ە ڕێبەرایەتی��ی بەنیس��ەدر، 
س��ەرکۆماری ئەودەمی ڕێژی��م و فەرماندەی 
هێزە چەک��دارەکان، بە دەرکردنی فەرمانێک 
بەدژی کوردەکان و بۆ داخستنی زانستگاکان، 
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دەس��تی پ��ێ ک��رد.]١32[ بەپێ��ی وتەکانی 
بەنیسەدر: مەبەس��ت لە شۆڕشی فەرهەنگی 
ئەوەیە کە ئەگەر ئ��ەوان )کوردەکان( ئاگادار 
کردنەوەکان��ی ئێم��ە بە ج��ددی وەرنەگرن 
ودرێ��ژە ب��ە دوژمنایەتیی خۆی��ان دەگەڵ 
میلل��ەت بدەن، س��ەرکۆماری ئ��ەو خەڵکە 
دەتوانێ داوا لە س��ی و شەش ملیۆن ئێرانی 
بکات کە لە کوردس��تان ئامادەبن و بەرگری 
لە وەح��دەت و یەکپارچەییی واڵت و ئازادی 
و ئیستقالی حکوومەتی ئیسامی بکەن و بە 
دوژمنانی نێوخۆیی و دەرەکی نیش��ان بدەن 
ک��ە پیانەکانی ئەوان ناتوانن عەزمی میللەت 
تێ��ک بش��کێنن... ئەم��ڕۆ ڕۆژی حاکمیەتی 
دەوڵەتە. بۆیە وەزیرەکان یا ئەوانەی بەرپرسن 
دەبێ بزانن کە حوکم و دەستوورەکانی ئەوان 
لە کارخانەکان، کێڵگەکان و مەدرەس��ەکاندا 
پێویس��تە جێبەجێ بکرێ��ن. بەجۆرێک کە 
ئەگەر لە هەر کاس��ێکی دەرس گوتنەوەدا، 
ئیرادەی ئەوخەڵکە نەڕواتە پێش، ئێمە داوا لە 

خەڵک دەکەین لەو شوێنە ئامادەبن.]١33[ 
ل��ە کاتێکدا ک��ە پەالم��اری هێزەکانی 
ش��ارەکانی  گرتن��ەوەی  ب��ۆ  حکووم��ەت 
کوردستان بەردەوام بوو، شۆڕشی فەرهەنگیی 
بەنیس��ەدریش، کە ئیلهام و مەش��رووعیەتی 
خ��ۆی لە پەیام��ی نەورۆزی��ی خومەینی لە 
بەمایەی  ب��وو  مارس��ی ١٩80وەردەگ��رت، 
توندوتی��ژی لە نێ��و زانکۆکان��ی پایتەخت و 
شارە گەورەکانی دیکەدا.]١3٤[ جێگای سەرنجە 
کە هەواڵ و ڕاپۆرتی پەیوەندیدار بە ش��ەڕی 
زانس��تگاکان لە سەرانسەری ئێران وهەروەها 
شەڕی کوردستان، بە شێوەیەکی هاوکات، لە 
چاپەمەنی و ڕاگەیەنەکاندا، باڵوکراوەتەوە.]١35[ 
بە ڕواڵەت بۆ کۆتاییهێنان بە توندوتیژی، 
چەند ڕۆژ پێش��تر، شۆڕای ئینقاب، حوکمی 
داخرانی زانکۆکانی دەرکردبوو. لەو حوکمەدا 
پ��ێ لەس��ەر«پێکهێنانی ئاڵوگ��ۆڕی قووڵ لە 
سیستەمی پەروەردە و فێرکردن، بە قازانجی 
بایەخ و جەوهەرە بنەڕەتییەکانی ئیس��امی 

شۆڕشگێر« کە وەدیهێنانیان بە »بەرپرسایەتیی 
هەم��وو هێزە ئیس��امییە شۆڕش��گێڕەکان« 
دەزانرێ، داگیرابوو.]١3٦[ بە بەهانەی پێشگیری 
کردن لە ب��ێ قانوونی، بەنیس��ەدر، فەرمانی 
دابووکە »لەو لەحزەیەوە پێرسۆنێلی ئەڕتەش، 
ت��ا ئەوکات��ە ک��ە ناوچەکە]کوردس��تان[ لە 
یاخی بووەکان پ��اک دەبێتەوە، حەقیان نییە 
پۆتینەکانیان لە پێ دەربێین«]١37[ ئەو قسانەی 
بەنیس��ەدر، بوون بە مای��ەی بەدناوییەک بۆ 
ناوبراو لە نێو کوردەکان لە ئێراندا و هەرواش 
دەمێنن��ەوە. کەچ��ی ل��ە هەم��ان کاتدا نە 
کوردەکان و نە زانس��تگاکان نەیاندەویس��ت، 
بێ خەبات وبەربەرکانێ تەس��لیم بن. خەبات 
و بەربەرەکانێ ش��تێک نییە کە هەمیشە لە 
پێش��دا بەرنامە و پانی بۆ دابنرێ. هەروەهان 
نابێ ب��ە بەراورد ک��ردن لەگ��ەڵ ڕابردوودا 
هەڵس��ەنگێنرێ و قەزاوەتی لەسەربکرێ. بەو 
حاڵەش خەب��ات و بەربەرەکانێی قارەمانانەی 
خەڵکی شارەکانی کوردستان، لەو بەربەرەکانێ 
و گیانبازییەدا ڕەنگی دایەوە، کە لە یادەوەریی 
دەس��تەجەمعیی کورداندا، بە شەڕی بیست و 
چوار ڕۆژەی سنە ناس��روە. وا دەهاتە بەرچاو 
کە بۆ بەرگری ل��ەو ئەزموونە دیموکراتیکەی 
کە لە سەرەوە باس��مان کرد، تەنانەت ئەگەر 
بۆ س��اتێکیش بێ، س��ەرەڕای هەموو زیان و 
تەلەفاتە ئینسانییەکان، خەبات وبەربەرەکانێ، 

بە کارێکی پڕ بایەخ دادەنرێ. 
میلیتاریزەکردنی کوردستان و گرتنەوەی 
شارەکان، بوو بە مایەی هەڵگیرسانی شەڕێکی 
چەکداران��ەی درێژخای��ەن و تون��د، کە لە 
سەرتاس��ەری س��اڵەکانی دەی��ەی ١٩80دا 
درێژەی هەبوو. لە١٩80 بە دواوە، میللیتاریزە 
کرانی کوردستان ئاکامی زۆری لێ کەوتنەوە، 
وەک: ئیعدامی ب��ەردەوام، کە خەبەرەکانیان 
ل��ە ڕۆژنامەکاندا ب��اڵو دەکران��ەوە، زیندانی 
درێژخایەن، ئەشکەنجە، وەرگرتنی ئیعتڕافاتی 
ئیجباری لە کەسانی دەستبەسەرکراو، تەبعید 
و دوور خستنەوەی ئەو کەسانەی کە بەچاالک 
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لەقەڵەم دەدران بۆناوچە ناوەندییەکانی ئێران 
و تەنانەت بنەماڵەکانیش��یان.]١38[ سەیر نییە 
کە ل��ەو هەلومەرجەدا، خەبات��ی چەکداری 
دەبێت��ە ش��ێوەی ه��ەرە سەرنجڕاکێش��ی 
خەب��ات و بەربەرەکانێ. بەوجۆرە شۆڕش��ی 
فەرهەنگی ب��ۆ جارێکی دیکەش حاکمییەتی 
تی��ڕۆر و تۆقاندنی خەڵخاڵیی داس��ەپاندەوە. 
س��ەیر ئەوەیە کە بەنیس��ەدر، بۆخۆی بوو بە 
قوربانیی ئ��ەو تی��ڕۆر و زەبروزەنگەی کە لە 
بەه��اری ١٩80 وە یارمەتی بە باڵوبوونەوەی 
کردبوو. ناوبراو س��اڵی دواتر ڕایکردە فەڕانسە 
و ل��ەوێ داوای لە کوردەکان کرد کە پێکەوە 
بۆ وەڕیخس��تنی شۆڕش��ێکی ن��وێ بە دژی 
ڕێژیم، هاوپەیمانییەک پێک بێنن. بەو جۆرە 
دەوران��ی تۆقان��دن و س��ەرکوت وتیڕۆر، کە 
لەوێدا زیندانیانی سیاسی بە کۆمەڵ و ڕۆژانە 
بە چەشنێکی دڕندانە ئیعدام دەکران، درێژەی 

کێشا.]١3٩[
هەروەها کۆتایی��ی کۆمەڵگای مەدەنی بە 
هۆی میللیتاریزە بوون، شوێنەواری لەسەر ئەو 
ئاڵوگۆڕانەش دانا کە بەس��ەر چۆنیەتیی کار و 
تێکۆشانی هێزە سیاس��ییەکاندا هات. حیزبە 
سەرەکییەکان، کە ڕۆژبەڕۆژ لەباری نیزامییەوە 
بەهێز دەبوون، بەرەبەرە ئەوانی دیکەی وەک 
عزەدینی حوس��ەینییان وەالن��ا و خۆیان لە 
بەرانبەر ئەکتەرە سیاس��ییە س��ەرکییەکانی 
ک��ورددا دۆزیی��ەوە. هەیئەت��ی نوێنەرایەتی 
لێک هەڵوەش��ا. تەنانەت موفتیزادە متمانەی 
ڕێژیمیش��ی لەدەس��تدا و کەوت��ە زین��دان. 
س��ەرەڕای نیەتپاکیی هەندێک کەس��ایەتیی 
لی��ىڕاڵ کە کە هێش��تاش ل��ە حکوومەتدا، 
خزمەتی��ان دەکرد، هەرل��ە فیۆریەی ١٩7٩ 
بەدواوە، نیش��انەکان ئەوەیان دەردەخست کە 
هێزە ڕادیکاڵەکان، هەڵوێس��تیكی توندیان لە 
خودموختاریخوازی  بزووتن��ەوەی  بەرانب��ەر 
و هەڵوێس��تی ناڕوون��ی دەوڵەت��ی کاتی��دا، 
هەیە. چارەنوس��ی موفتیزادە، عەزم و نیەتی 
ڕێژیمی تازە بەدەس��ەاڵت گەیشتووی نیشان 

دا ک��ە تەنانەت ئامادەییی ئ��ەوەی تێدا نییە 
کە خودموختاریی ئیس��امیش بۆ کوردستان 
لەبەرچاوبگرێ.]١٤0[ س��ەرەڕای ئەوەش دەبێ 
بڵێین کە ئەزموونی دێموکڕاس��ی و خەبات و 
بەربەرەکانێ بەرانبەر س��ەرکوت و زەبروزەنگ 
و میلیتاریزاس��یۆن، مەس��ەلەی ک��وردی بۆ 

هەمیشە لە ئێراندا، جێگیر کرد. 

ئاکام
لێکۆڵینەوەی ڕیشە و ئاکامەکانی شۆڕشی ساڵی 
١٩7٩ لە گۆش��ەنیگای کوردەوە س��ێ خاڵی 
گرینگ ڕوون دەکاتەوە. یەکەم، لێکۆلینەوەکە 
بە باس��کردن ل��ەو ئاڵوگ��ۆرە کۆمەاڵیەتییە 
قوواڵن��ەی کە لە کۆمەڵگای کوردس��تان، لە 
س��ەردەمی حکوومەتی محەممەد ڕەزاش��ادا، 
پێکهاتبوون، بایەخ و گرنگیی گۆڕانکارییەکانی 
دەیەکان��ی پێش��وو، ب��ۆ بەش��داری کردنی 
کوردەکان لە شۆڕش��دا دەستنیش��ان دەکا. 
بەش��داریی خەڵک لە کاروباری سیاس��یدا، 
س��ەرهەڵدانی هێزە کۆمەاڵیەتیی��ە تازەکان، 
هاتنە مەیدانی هێزە سیاسییە نوێیەکان، وەک 
نیشانەی ئەو گۆڕانکارییە ئابووری-کۆمەاڵیەتی 
و فکریان��ە دادەنرێن، کە ئ��ەو دەورەیان پێ 
دەناسرێتەوە. ئەو شۆڕش��ە سیاسییە، ئاکامی 
حەتمیی گۆڕانکاریی��ە کۆمەاڵیەتی، ئابووری، 
فەرهەنگ��ی و کولت��وری و تێکنۆلۆژییەکانی 
ساڵەکانی پێشوو نەبوو. بەاڵم ئەو ئیستبداد و 
سەرەڕۆیییەی کە پاش کودیتای ١٩53هاتە 
سەرکار، بەردەوام مەیدانی بەشداریی سیاسیی 
چین و توێ��ژە خوێندەوارەکانی، کە بەدوای 
ئامراز و دەرفەتی خ��ۆ بەیانکردندا دەگەڕان، 

بەرتەسکتر دەکردەوە. 
و  س��ەرەکییەکان  ئەکت��ەرە  دووه��ەم، 
بەرنام��ە و داخوازەکانیان، کە لە بزووتنەوەی 
دەوریان  شۆڕشدا،  دوای  خودموختاریخوازیی 
گێڕا، بەرهەم��ی قۆناخەکانی پێش��تر بوون. 
بزووتن��ەوەی ئۆتۆنۆم��ی، ڕووداوێکی تاقانەی 
ئەوتۆ نەب��وو کە بەتەنیا ه��ەر پەیوەندیی بە 
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ک��وردەکان، وەک کەمایەتییەک��ی میلل��ی 
وئیتنیکییەوە هەبێت. ڕاس��ت بە پێچەوانەوە، 
نەک هەر ڕیش��ەی لە گۆڕان��کاری و ڕووداوە 
بەڵکووو  هەب��وو،  پێش��وودا  مێژویییەکان��ی 
پەیوەندی��ی دووالیەنەی ئ��ەو لەگەڵ ڕەوتی 
شۆرش، بە ش��ێوەیەکی کاریگەر شوێنەواری 
خ��ۆی لەس��ەر ش��كڵ و بیچم��ی ئێران��ی 
پاش ش��ۆڕش، ل��ە دەرەوەی س��نوورەکانی 
کوردستانیش��دا، دانا. لەوەش زیاتر، ڕێژیمی 
ت��ازە، مانەوەی خ��ۆی لە فەزایەک��ی پڕ لە 
س��ەرکوت و زەبروزەنگ��دا، درێ��ژە پێدا، کە 
لەوێ��دا ه��ەر دیاردەیەک��ی دێموکڕاتی��ک، 
نائاس��ایی دەهات��ە بەرچاو. ئەوە س��ەرکوتی 
ئەزموونی دێموکراتیکی کوردستان و شۆڕشی 
فەرهەنگی بوون، کە گەش��انەوەی فەرهەنگی 
و فکری وبزووتنەوە هاوچەش��نەکانی دیکەی 
وەک ئەوانیان لە سەرانسەری ئیراندا بۆ دوایە 
گێڕایەوە و مانەوەیەکی لەو جۆرەیان بۆ ڕێژیم 
دەس��تەبەرکرد. مانای ئەو قس��انە ئەوەیە کە 
پڕۆسەی دێموكراتیزاس��یۆن لە ئێراندا، تەنیا 
لە ڕێگای تەعەهود نیش��اندان بە فرەچەشنی 
)diversity( و دابین و دەستەبەرکردنی ئەودا 
دێتە دی. ئەس��ڵێک کە بە هیچ ش��ێوەیەک 
لەگ��ەڵ بنەماکانی ڕێژیمی ت��ازەدا ناگونجێ. 
ئاخ��ر لەگۆڕێدابوونی ئەزموونی دێموکڕاتیکی 
کوردس��تان، بۆ چوونەپێش��ی دێموکراس��ی 
ل��ە ئێران��دا گرن��گ بوو. ه��ەر ب��ەو جۆرە 
لەنێوچوونیشی بۆ هاتنەسەرکاری دیکتاتۆری 

لە ئێراندا پێویست بوو. 
لەکۆتاییدا کە زۆری��ش گرنگە دەتوانین، 
باس��ە مێژوویییەکان، س��ەبارەت بە هۆکار و 
ئاکامەکانی ش��ۆڕش، لە ڕیگای س��ەرنجدان 
ب��ەو پڕۆس��ەی مێژوویییەوە ک��ە ئەزموونە 
مێژوویییەکان��ی ژمارەیەک��ی زۆر لە گەالن 
بگرێتەخۆی، بە مەبەس��تی دەوڵەمەندکردنی 
پەیوەندی  لە   )historiography( مێژوونوسی 
دەگ��ەڵ ڕیش��ە و ئەکامەکان��ی شۆڕش��دا، 
لێکۆڵینەوەکانی  بکەینەوە.  پێناسە  سەرلەنوێ 

پەیوەندیدار بە پڕۆسە و ڕەوتە مێژوویییەکان، 
چوارچێوەکانی گوتارسازی و دیسکۆرسەکانی 
دیکەی پەیوەندیدار بە دس��تەاڵتەوە، دەگەڵ 
ملمان��ێ )challenge( ب��ەرەوڕوو دەک��ەن. 
ڕاس��ت بە ڕۆحی��ەی خوڵقاندن��ی ملمانێی 
زۆرتری ئەکادیمیک سەبارەت بە ڵیکۆڵینەوە 
مێژوویییەکان��ی پەیوەندی��دار بە پڕۆس��ەی 
مێژووەوەیە ک��ە ئەو لێکۆلینەوانە لە ڕوانگەی 
جۆراوجۆرەوە، بەردەوام بە پێویست دادەنرێن. 
ئ��ەو قۆناخە  ئاکامەکانی  دەستنیش��انکردنی 
مێژوویییە، ئەوە دەردەخا کە سروش��تی ئەو 
حکوومەتەی دێتە س��ەر کار، ش��وێنەوارێکی 
قووڵ لەسەر ڕوانگەی سیاسی و لێکدانەوەکانی 
پەیوەندی��دار بە شۆڕش��ەوە دادەنێ. ئەوە کە 
سەرهەڵدانی شۆڕشی ئێران و ڕووخانی خێرای 
دەسەاڵتێکی گەورە، هەر وا سەرنج و حەزی 
لیکۆڵەرەوەکان بۆ الی خۆی ڕادەکێشێ، هیچ 
لەو ڕاس��تییە کەم ناکاتەوە، ک��ە لە زۆربەی 
کاتەکان��دا، ئەوە ئاکام��ی دواییی حکوومەتی 
ئیس��امییە، کە زۆرت��ر وەک کاتالیزاتۆر، بۆ 
باڵوکردنەوەی ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتری کتێبە دریژە 
مێژوویییەکان، نەخش��ی هەی��ە. هەر لەبەر 
ئەوەش��ە کە ڕوانگە و پێرسپێکتیڤی کوردی، 
بۆ تێگەیش��تنی ئێمە لە ه��ۆکار وئاکامەکانی 

شۆڕش، زۆر گرینگ و پڕ بایەخن. 
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