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ڕۆژی ٧٢ی خەزەڵىەری  ٣١٦٩هەتاویی واتە ً ٣١ىاهثری ٧١٣٢ی زاییٌی لە غاری کۆڵٌی ئەڵواى تە
هیىاًذاری حیستی دێوىکراتی کىردضتاى و کۆهەڵەی غۆڕغگێری زەحوەتکێػاًی ئێراى ،هەروەها چەًذ
حیستی ًەتەوەیی و ضەراًطەری وەکى تەرەی دێوىکراتیکی ئێراى دەضتپێکی کاری "غىڕای
دێوۆکراضیخىازاًی ئێراى" وەکى هسگێٌی پێکهاتٌی ئەلترًاتیڤێکی تەهێس لەتەراًثەر حکىوهەتی ئیطاڵهی ئێراى
لە  ١خاڵذا ڕاگەیەًرا .تێگىهاى ئەلترًاتیڤ تىوى دەگەرێتەوە ضەر قىرضایی و ًفىوزی جەهاوەریی ئەو
ڕێکخراواًە لە گۆڕەپاًی خەتاتی ضیاضی و کۆهەاڵیەتی ًێى واڵتیاى ًەک ڕیسکردًی دروغن و ًیىی
حیستەکاى .تە درێژایی چەًذ دەیەی ڕاتردوو ،چەًذیي تەرەی وەک غىڕای هیللی و تەڕگری ئێراى تە
ضەرۆکایەتی ڕێکخراوەی هىجاهیذیٌی ئێراى (کە تەًاًەت ضەرەک کۆهار و کاتیٌەی تێذا دیارییکراوە)،
کۆهاریخىازاى و کۆًگرەی ًەتەوەکاًی ئێراًی فیذڕاڵ پێکهاتىوى.
هەر کام لەواًە ئیذیعای ئەلترًاتیڤ تىوًیاى تىوە و هەیە! تەاڵم حکىهەتی ئیطاڵهی هەر لە جێی خۆیەتی و
چااڵکی ئەم ڕێکخراواًەظ ًەک ضەرًجی خەڵکی ئێراى ،تەڵکىو هێسە پرژوتاڵوەکاًی دەرەوی واڵتیػی
تەرەو خۆ راًەکێػاوە تەًاًەت ًەیاًتىاًیىە هیچ چەغٌە ڕێکخطتي و جىاڵًەوەیەکی تە هێس لە ًێىخۆی واڵت
وەرێتخەى .تەم پێیە تڵێی غىڕای دێوۆکراضیخىازاًی ئێراى تتىاًێ قەرەتىوی ضەرکەوتىو ًەتىوًی
تەرەکاًی پێػتر تکاتەوە و تثێتە ئەلترًاتیڤکی جێهتواًە تۆ تەواوی خەلکی ئێراى؟ ئەویع لە حاڵێکذا کە
زۆریٌەی داهەزرێٌەراًی ئەم غىڕایە هاوکات ئەًذام و داهەزرێٌەری کۆًگرەی ًەتەوەکاًی ئێراًی فیذرالێػي!
تڵێی ئەم ڕێکخراواًەی کە ئەم غىڕایەیاى پێکهێٌاوە تتىاًي ئیذیعای ًىێٌەرایەتی ًەک تەواوی ئێراى تەڵکىو
تەغێ ئەتٌیکی خۆغیاى تکەى؟ تۆ وێٌە ئایا حیستی دێوىکراتی کىردضتاى و کۆهەڵەی غۆرغگێری
زەحوەتکێػاى دەتىاًي خۆیاى وەکى تەًیا ًىێٌەر و ئااڵهەڵگری خەتاتی ًەتەوەیی گەڵی ڕۆژهەاڵتی
کىردضتاى پێٌاضە تکەى ،ئەویع لە کاتێکذا قەوارەی کۆهەڵگای کىردضتاى لە تەراورد لەگەڵ ضەرەتای
غۆڕغی ٧٢ی هەتاویی ئێراى ،گەلێک گۆڕاوە و تۆتە کۆهەڵگایەکی فرە حیستی و تەًاًەت چىار کۆهەڵە و
دوو حیستی دێوىکراتیع تە هۆی داتڕاًی ئەًذاهەکاًیاًەوە پێکهاتىوى؟ تێگىهاى هیچ حیسب و
رێکخراوەیەکی کىردضتاًی و ضەراًطەری تە تەًیایی ًاتىاًێ ئەم ئیذیعایە تکات و ئەگەریع تیکات تە
دوور لە ڕاضتی ،و تەًیا پرۆپاگەًذەیەکی تێ کەڵک و تێ ضىود و ضەهەرە دەتێت.
تەاڵم لە پێىەًذی لەگەڵ تڕیارًاهەی غىڕای دێوۆکراضی خىازەکاًی ئێراى دەکرێ ئاهاژە تکرێت کە خاڵی ٩
و  ٢ی تڕیارًاهەکە لە هیچ حاڵەتێکذا تەتایی لەگەڵ تەرژەوەًذی درێژخایەى و پرًطیپی خەتاتی هێسێکی
ًەتەوەیی ،تە تایثەتی کىرددا ًییە.
لە خاڵی  ٩لە پێىەًذی لەگەڵ زهاًی فارضیذا هاتىوە:

"کەڵک وەرگرتي لە زهاًی فارضی وەکى زهاًی ضەراًطەری و پێىەًذی لە ًیىاى تەواوی زهاًە
جۆراوجۆرەکاًی واڵت وێرای تە فەرهی ًاضیٌی زهاًی هیللیەتەکاى لە ئاضتی واڵت و ًاوچەکاًی".
هەڵثژاردًی زهاًی فارضی وەکى زهاًی فەرهی یاى ضەراًطەری لە واڵتێک تە ًاوی ئێراى ًەک تە ویطت و
هەڵثژاردًێکی ئازاد لە الیەى ًەتەوەکاًی ئێراى تەڵکىو تە هۆی داضپاًذًی ئیرادەی غىیٌیطتەکاًی ئێراًی لە
پێٌاوی داهەزراًذًی "یەک واڵت ،یەک وەتەوە و یەک زمان" تىوە ،ئەهەظ دژایەتی لەگەڵ تەواوی پرًطیپەکاًی
هافی هرۆڤذا هەیە .تەم پێیە پیىیطت ًەتىو لە تڕیارًاهەیەکی وەهادا کە زۆرتەی ئەًذام و داهەزرێٌەراًی لە
ًەتەوەکاًی ًافارضي هەر لە ئێطتاوە و تێ گػتپرضی و تیرو ڕای خەڵک لە کۆهەڵگایەکی ئازاد و فیذڕاڵذا
زهاًێکی فەرهی دیاریی تکەى! پیىیطت تىو ًىێٌەراًی حذک الًیکەم پاتەًذ تە پەضەًذکراوی کۆًگرەکەی
٣٩ی خۆیاى لە پیىەًذی لەگەڵ زهاًی رەضوی لە فەضڵی چىارەم ،خاڵی دووی هاددەی دەهەم تىایەى کە
دەڵێ:
"ئەو زهاى یا زهاًە ڕەضوییاًەی تۆ ًاهەًىوضیي و پێىەًذییە ئیذارییەکاًی ًێىاى هەرێوەکاى و
دەوڵەتی فیذڕال تەکار دەترێي و هەروەها ضیاضەتی زهاًی لە ئاضتی دەوڵەتی فیذڕاڵذا تە ڕێککەوتٌی
گػتیی پێکهاتەکاًی ًێى فێذراضیۆى تڕیاری لەضەر دەدرێ".
لە خراپتریي حاڵەتیػذا دەکرا ئەم تڕیارە داتٌێي تۆ ضەردەهی پاظ رووخاًی حکىوهەتی ئیطاڵهی ئێراى.
تێگىهاى دەکرێ لە دادێذا لە ئەزهىوًی واڵتەکاًی فرە ًەتەوەیی فیذڕاڵ کەڵک وەرتگیری ،تۆ وێٌە خەڵکی
هەر ئەیالەتێکی فیذڕاڵ تێجگە لە زهاًی زگواکی خۆیاى فێری یەکێک لە زهاًەکاًی دیکەی ئێراى تي،
هەروەها کەضێک کە تۆ کار و ژیاى تۆ ًاوچەیەکی دیکە ئێراى دەچێ فێری زهاًی فەرهی ئەو واڵتە تێ و
هتذ ً !...اتێ لە تیرتچێتەوە کە گەغەکردًی زهاًی فارضی تە حیطاتی وەپاغخطتي و لەًاوتردًی زهاى و
فەرهەًگی گەاڵًی ًافارش لە ئێراى تەڕێىەچىوە .تە درێژایی دەضتەاڵتذاری پەهلەوی و هەاڵکاًی ئێراى،
ًىوضەر و غاعیراً ی ًافارش تە ئیجثار فێری زهاًی فارضی تىوى و زۆرتر خسهەتیاى تە زهاًی ًەتەوەی
چەوضێٌەر و داگیرکەر کردوە هەتا زهاى و فەرهەًگی ًەتەوی خۆیاى .هٌذاڵی کىرد لە ڕۆژی هەوەڵی
هەدرەضەوە هەجثىر تە فێرتىوًی زهاًی تێگاًە تىوە و ئەهە لەتاری ڕەواًییەوە کاریگەریەکی ًەرێٌی لە ژیاًی
هٌذاڵی و ضەردەهی دواتریذا تىوە .تێ هۆ ًییە کە زۆریٌەی خەڵکاًی ًافارش تىاًای ًىوضیي و خىێٌذًیاى
تە زهاًی زگواکی ًی یە و ًەیاًتىاًیىە تە زهاًی خۆیاى تخىێٌي و پەرە تە گەغەکردًی زهاًەکەیاى تذەى.
لە خاڵی  ٢هاتىوە:
"تاوەڕ تە پاراضتٌی تەواوییەتی ئەرزی و یەکپارچەیی واڵتی ئێراى و پاتەًذتىوى تە تٌچیٌەی
تەراهثەری و پێکەوەژیاًی ئاغتیاًەی هیللییەتەکاى و گرووپە ئەتٌیکییەکاًی ئێراى".
ئەم خاڵە دژایەتی لەگەڵ تٌەواغەی(پرًطیة) هافی چارەًىوضی گەاڵى هەتا ئاضتی جیایی و پێکەوەژیاًی
دڵخىازاًەی ًەتەوەکاى لە چىارچێىەی واڵتێکذا هەیە .چ پێىیطت دەکات ئێوەی کىرد کە تڕواهاى تە هافی

چارەی خۆًىوضیي و پێکهێٌاًی کۆهاری کىردضتاى هەتا هاڤی جیاتىوًەوە هەیە ،تۆ دڵخۆغی هیسە
ضەراًطەرییەکاى لە ئێطتاوە پاتەًذیی خۆهاى تە پاراضتٌی ضٌىورەکاًی ئێراى تطەلوێٌیي و تەڵێٌی هاًەوە وەک
"هرزداراى غیىر و دلیر" ئێراى تذەیي!
هەتا کەی تەغێک لە حیستە کىردی یەکاى تۆ کار و هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوە ًاکىردەکاى دەتێ پرًطیثی
گػتی خەتات و تەًاًەت خاڵەکاًی تەرًاهەی پەضەًذکراوی کۆًگرەکاًی خۆغیاى پێػێل تکەى؟ تۆ ًاتێ هەر
لە ئێطتاوە لەضەر هافەکاًی خۆهاى ضىور تیي و تە پێی جاڕی هاڤی هرۆڤ ڕاغکاواًە تاش لە هافی چارەی
خۆًىوضیي هەتا ئاضتی جیایی تکەیي؟ تێ گىهاى هەتىوًی ئەم هافە تەو هاًایە ًییە کە ئیطتا کىرد دەیەوێ
جیا تێتەوە ،تەاڵم پیىیطتە ئەم خاڵە گرًگە وەکى هافێکی ئیٌطاًی و ًەتەوەیی لە هەهىو ڕێکەوتٌێک لەگەڵ
هیسە ضەراًطەرییەکاى تە رەضوییەت تٌاضێٌرێت .حیستێکی کىردضتاًی پێىیطتە لە ڕواًگەی تەرگڕی لە هاڤی
ًەتەەوییەوە تچێتە تازًەی هاهلە لەگەڵ هێسەکاًی دیکەوە ،دەًا چ جیاوازیەک لە ًێىاى حیستێکی کىردضتاًی و
ضەراًطەریذا هەیە!
تێجگە لە ضەراًطەری ًاضاًذى زهاًی فارضی و پاتەًذی تە تەهاهییەتی ئەرزی ئێراى ،خاڵەکاًی تڕیارًاهەی
غىڕای دێوىکراضی خىازاًی ئێراى لە تەراورد لەگەڵ ویطتی تەغێکی تەرچاو لە حیستە ضەراًطەرییەکاى
یاخىد کۆًگرەی ًەتەوەکاًی ئێراًی ،فیذراڵ غتێکی وەها تازە و ضەرًجراکێػی تێذا ًییە و هەروکى پێػتر
ئاهاژەی پێکرا ،تە پێچەواًەی تەرًاهەی خىدی ئەم حیستاًەغە! تۆ وێٌە لە تەرًاهەی پەضٌذکراوی حذک لە
کۆًگرەی غازدەدا تاش لە "وەدیهێٌٌاً ی هافی دیاریکردًی چارەًىوضی ًەتەوەی کىرد لە ڕۆژهەاڵتی
کىردضتاى ،داهەزراًذًی کۆهاری کىردضتاى لە چىارچێىەی ئێراًێکی دێوىکراتیکی فیذڕاڵ و یەکیەتی
داخىازاًە و دادپەروەراًەی ًێىاى ًەتەوەکاًی ئێراى" دەکرێ ت ًەک تاوەڕ تە پاراضتٌی یەکیەتی و یەکپارچەیی
خاکی ئێراى(تڕواًە خاڵی ٣تا  ،١هاددەی یەکەم :ئاهاًج و پرەًطیپە تٌەرەتییەکاى).
هافی دیاریکردًی چارەًىوش و یەکیەتی داخىازاًە تەهاًای ڕێژەیی تىوًی ضٌىورەکاًی ئێراًە و ئەم هافە تە
کىرد دەدات ئەگەر پێىیطت تێت تە پێی ڕاگەیەًراوی هافی هرۆف و ڕای خەڵکی خۆی ،جیاتێتەوە و کیاى
و دەوڵەتی ضەرتەخۆی کىردضتاى پێک تێٌێ.
هەروەها ،لە فەسڵً دووهەمی ئاماوج و ستراتیژي کۆهەڵەی غؤڕغگێراًی کىردضتاى لە بسووتىەوەي
کىردستان ،پەسەودکراوي کۆوگرەي وۆهەمً کۆمەڵە ،پىوشپەڕ – گەالوێژي ، 0831هاددەی شەشدا
هاتىوە:
" . ....ئێمە بە پێً جیهان بیىً و بەروامەي سۆسیالیستیً خۆمان ،مافً هەمىو میللەتاوً داویشتىوي
ئێران بۆ دیاریکردوً چارەوىوسً خۆیان ،یاوً ئازادي ئەو وەتەواوە لە جیابىووەوە و پێکهێىاوً
دەوڵەتً سەربەخۆدا بە رەسمً دەواسیه .لە هەمان کاتدا ئێمە خىازیاري یەکگرتىً ئازاداوە و
برایاوەي وەتەوەکاوً داویشتىوي ئێران لە پێکهاتەیەکً سیاسیً فیدراتیڤ دایه و لەسەر ئەو بڕوایەیه
کە ئەم یەکگرتىە بە قازاوجً دێمۆکراسً و بە قازاوجً جەماوەري زەحمەتکێشە".

ئەم تۆچىوًەی کۆهەڵە تەتایی لەگەڵ دەقی واژۆکراو لە غىڕای دێوۆکراضیخىازاًی ئێراى ًییەً .ىێٌەراًی
حیستی دێوىکراتی کىردضتاى و کۆهەڵەی زەحوەتکێػاًی کىردضتاًی ئێراى تە واژۆکردًی ئەم تڕیارًاهەیە
ًەک هەر دەضتکەوتێکی وەهایاى تۆ گەڵی کىرد لە ڕێککەوتٌیاى لەگەڵ هێسەکاًی تێ ًاو و ًیػاًی
ضەراًطەری و ًاوچەیی دەضتەتەر ًەکردوە تەڵکىو تەرًاهەی پەضەًذکراوی کۆًگرەکاًی خۆیػیاى
پێػێلکردوە.
لەکۆتاییذا ،پێىیطتە تاش لە خاڵی دووهەهیع تکرێت کە جەخت لە "تێپەریٌی ئاغتیخىازًە لە کۆهاری
ئیطاڵهی تە پێی خەتاتی دێوۆکراتیکی غارضتاًیاًە" لە ئێراى دەکات .تێگىهاى هیچ حیسب و ًەتەوەیەک پێی
ًاخۆظ ًییە تتىاًێ تە غێىەیەکی ئاغتیخىازاًە دەضتەاڵت تگۆڕێت .کەهتر دەضتەاڵتذارێکیع هەیە کە تە
خۆغی و رزاهەًذی خۆی حکىوهەت ڕادەضتی ئۆپۆزیطیۆى تکات .هێسێکی ضیاضی ضەرەرای ئەوەی کە
هەوڵی خۆی دەدات لە تەواوی غێىەکاًی غارضتاًیاًە تۆ گەیػتي تە ئاهاًجەکاًی کەڵک وەرتگرێت هاوکات
خۆیػی ئاهادە دەکات لە ڕۆژی پێىیطتذا لە غێىەکاًی دیکەی خەتات وەکى غەری چەکذاراًە کەڵک
وەرتگرێت  .حیستێکی ضیاضی تە پێی تارودۆخ و گۆڕاًکاریی و الضەًگی هێس ،غێىەی خەتاتی خۆی
هەڵذەتژێرێت و خۆی لە چىارچێىەیەکی دیاریکراودا قەتیص ًاهێڵێتەوە .لە ڕاضتیدا ئەگەر ڕێثەرایەتی
حیستی دێوىکراتی کىردضتاى و کۆهەڵەی زەحوەتکێػاًی ئێراى تاوەریاى تە خاڵی دووهەهی ئەم تڕیارًاهەیە
هەیە ،جێی خۆیەتی تێثکۆغي هەرچی زووتر خۆیاى لە چىارچێىەی حیستێکی ضیاضی – ًیساهی دەرتاز
تکەى و تثٌە هێسێکی ضیاضی – هەدەًی!
تریا حیستە کىردضتاًییەکاًواى ،کە ئاوا لەتەراهثەر ڕێکخراوەکاًی ضەراًطەری و هتذی ًاکىرددا پاغەکػە
لە تەرًاهەکاًی پەضەًذکراوی کۆًگرەکاًیاى دەکەى ،تیاًتىاًیایە تە دوور لە پاواًخىازیی و تەرژەوەًذی
تاکەکەضی و  ،...لەضەر چەًذ خاڵێکیع پێکەوە ڕیکەوتثاى و ضەرەتا تە پێکهێٌاًی تەرەیەکی کىردضتاًی
تەرەو پیری هاوکاری و داًىضتاى لەگەڵ هێسەکاًی ضەراًطەری و ًاکىرد ڕۆیػتثاى.
تە قەوڵی فارضاى" ،ئەوەی تۆ هاڵێ واجثە تۆ هسگەوت حەراهە!"

