
  

  ئيس�ميی ئ�رانکۆماری ی ڕووخاندنی دروشم

  کوردستان یبزووتنەوەشتی بار�کی قورسە لەسەر پ

  ٢٠١٣/١١/٢٨عەليزادە     ھ�رش

گەمەی پاشان ی ھەتاوی و ١٣٥٨کانی سا&ی ەیەکەم رۆژ لە ئيس ميی ئ�رانھاتنەسەرکاری کۆماری 
لە ئيس ميی ئ�ران ا" بە کۆماری یا ن ی لە ئ�ران بە مەبەستی دەنگی "ئەرێی سەرتاسەریڕیفەراندۆم

، �کدامەراندۆفیرلەژ�ر ناوی  يانتواني یشن)ە(کە زۆرین رانلە ئ� مەزھەب شيعە با&ی  سا&دا،ھەمان
  بدەن.ئيس ميی ئ�ران کۆماری  وەکووخۆیان بە ھاتنەسەرکاری شەرعيەت 

ی "نا"یان بە گەلی کورد لە کوردستانی خۆرھەCت بە حيزبەکانيشەوە دەنگدا ھەر لەو سەردەمە
خە&کی کوردستانەوە گەلی  ی کەمیر�ژە ھۆیبە  ای ئەوەی کەەرەڕسدا، ئيس ميی ئ�ران کۆماری 

ە، بەCم خە&کی کوردستان بووایی بەکە کاریگەریڕیفەراندۆمئەنجامی یدەتووانی لەسەر سەرەکورد ن
بۆ نەدا،  ئيس ميی ئ�ران یان بە کۆماری ی خۆ“ ئەرێ”وە دەنگی انگای بەرژەوەندی خۆیانەو�رانە لە روبو

باقی خە&کی کوردستان نا بە ھاتنەسەرکاری  وەکووو دەنگی منيش  مبووکە ئەو کات گەنج�ک  من�ک
رزگاری  لە پ�ناوبە دروست خە&کی کوردستان ماناکەی ئەوە بووە کە  ،بوو ئيس ميی ئ�رانکۆماری 

  دا.ئەم بMیارەی خۆیدا 

یان بەھاتنە  دەنگیی ھەتاویدا ١٣٥٨ی ڕیفەراندۆم لە دستانخە&کی کوریە ئەوەی کە روون و ئاشکرا 
کە فەرمانی  ی گەلی کورد بووو ھەر پاش ئەم نافەرمانيە ،نەدابوو ئيس ميی ئ�رانسەرکاری کۆماری 

بە ) خومەینیەوە (ئيمام لە Qیەن ئيمامی ئۆمەتسەر کوردستان بۆ  ١٣٥٨ی گەQۆ�ژی ٢٨ی  جيھاد*
  خومەینی ئيمامی نو�نەر وەکووخە&خا&ی ئایەتوC و را، ئەنجام دئ�ران  ەستوری زۆرینەی خە&کیئپەشت

لە  یمەزھەبي یژی لەدایکبوونی نيزاميدشتاری ئەم گەلە کە دەنگی لە پ�ناو کودەسەCتی تەواوی 
، بۆ سەر "کفار و ضدی تازەپاگرتوو ئيس ميی ئ�رانکۆماری ئاکامی ھ�رشی بەربUوی  پ�درا.ئ�ران دابوو، 

کوشتاری خە&کی کوردستان ، (واتا بۆ سەر خە&کی کوردستان!)و عوامل پاليزبان و عراق و ..."  انق ب
لە  یەتە وەحشيانەئ�ستایش ئەم سەرکو کە ل�کەوتەوە.زەرەوزیان�کی قورسی ما&ی و گيانيی کوردی و 

  دا بەبەردەوامی در�ژەی ھەیە. ھەموو کوردستان

بەسەر و  دەست ەوە ئيس ميی ئ�رانەن ھ�زەکانی کۆماری خە&کی کوردستانی خۆرھەCت رۆژانە لە Qی
زیندانی دەکر�ن/ ل�دان و ئەشکنجە و ئيعدام دەکر�ن/ و ھ�زە چەکدارەکانی ئەم رژیمە لە شارەکانی 

تەواویان لە تەقەکردن ، دەسەCتی نکە لە کوردستان موستەقر دەوەەشھەفھان و تاران و مەم و ئيسوق
  ھەیە. خە&کی کوردستان و دەستبەسەرکردنی  شتنو کو

ئایا ؟ خە&کی کوردستان تا کەی بەردەوام دەب�ت یکردنئایا ئەم ریتم و نۆرمە لە قەQچووپرسيار ئەوەیە 
ھەموومان خ�ت (کە مان پ�ی ناروو ئ�مە رژیمر ە؟ ئەگتا کەی ھەر چاوەروانی قەزاوقەدەرەکان دەبينئ�مە 

و لە  گرینبدەتوانين دەست لە وەQنانی یەکتر ھە& خۆ ،وچوارساڵ خ�ت) پاش سیووبە ئ�مە ناردەزانين 
ی ئەم گەلە بزووتنەوە�ک بە ھيواوھۆم�دکوردستان  شتار و قەQچووکردنی خە&کیپراکتيکدا دژی کو
و کە  دایە لەبەردەستیئۆپۆزیسيۆن ی کە ەنفراوابەرکاتە ر ئ�ستا لەم ەەگئ داگيرکراوە بدەین!

ری قەزاوقەدەرەکاندا، ەلە ئەگ ، ئایاکەینەن پەیدا کانی خۆمانگرفتەچارەسەر بۆ ، لەبەردەستييدا بووە
  ؟دەتوان�ت چارەسەری بۆ پەیدا بکەینن چۆ

 خۆرھەCتی بەسەر ئيس ميی ئ�ران کۆماری دەسەCتی لە ساڵ وچوار سی پاش دەکر�ت ئایا
 پاراستنی" وپ�نا لە کوردستان ریوباشو لە کورد ئۆپۆزیسيۆنی مانەوە ساڵ بيست Qنيکەم و کوردستاندا

 کوردستان خە&کی" تیەئەمني و ژیان پاراستن" لە ددیجي کیبير�و ....، "ھەر�مە ئەم بەرژەوەندیەکانی
تا کەی کوردی خۆرھەCت چاوەر�ی دەستی یارمەتی ئەم و ئەو دەب�ت، لە  تەوە؟کر�ەن خۆرھەCتيشلە 



شندەی داگيرکەرانی وو دەستی یەکتر شمش�ری ژھراوی و ککات�کدا ئ�مە دەتوانين دەست لە ن�
  کوردستان لەسەر سەروگەردنی Qوانی کوردستان کۆتایی پ�ب�نين!

و ت�ک کە زۆربەی خە&کی ئ�ران لە ھە&بژاردن�کدا (دروست یا نادروست) دەنگيان پ�داوە، مەحوک
مەتە م رۆژەکانی ھاتنە سەرکاری ئەم حکوبەش�کی بەرچاو لە ئۆپۆزیسيۆنی کورد ھەر لە یەکە

ە لەھەموو ئاست�کدا دروشمکسەکانی ئەم دژی ھە&گرت بەب_ ئەوەی پارادوندنيان ی رووخادروشم
 ناوەرۆکی  به ندی پ�وه دەتوان�ت ەتەموکی ئەم حڕووخاندنی دروشمئایا ، بۆ نموونە تاوتوو کراب�ت

  لە پ�ناو رزگاری و چارەنووسی خۆیدا خەبات دەکات؟ب�ت کە  وەیەکی ئازادیخوازیەبزووتنەوە سياسيی

 ست بنده ی وه ته نه  كه  بووه نه م�ژوودا  له داگيركراویشدا خاكی ڕزگاركردنی ی پرۆسه  لهایشە کە ئاشکر
 Qنی گه ئازادیخوازیی باتی خه  هنبMووان. وتب�ت كه ست رده سه ی وه ته نه یحکومەت ڕووخانی دوای  به

ە نانوبرو .راوس�شمان ده ی وانه ئه و كان به ره عه  وCته ت نانه ته و ئاسيا و فریقا ئه Qتين، ریكای مه ئه موو ھه
  باسکەکان و ....  یخوازی ئيرلندیەکان وی رزگاربزووتنەوە

. ب�تکرد ندی ناوه یحکومەت یدنڕووخان داوای ست بنده ی وه ته نه  كه نابينيت کيشیە موونهنلە م�ژوودا 
 یان رچوون ده  له ی ڕزگاربوونه و ئه و  كردووه خۆی ڕزگاركردنی داوای  ميشه ھه ست بنده ی وه ته نه
ئ�رانيەکانيش دەزانن کە کورد لە  وەکووھەموومان دەزانين ھەر  . بينيووه داگيركاردا سوپای ركردنی ده

ەک�ک لە �ت و لە ھەر حا&ت�کدا ف�درا&ی یان سەربەخۆیی ب�ت، یکوردستانی خۆرھەCت کيانی خۆی دەو
لە ھەر ھەل و ، د�ت ی ئ�ران لە کوردستانپارەوەی سپایەکانی ئەم سەروەریە بە مانای رۆیشتنە دە

مەتی بە سەر بە حکو کورد چی ئ�ران لە کوردستان چووە دەرەوە ئەو کات سپای ئەگەرمەرج�کدا 
مەتی وککۆماریی یان حپاشایەتی یان ئيس ميی ب�ت،  سياسيی لە ئ�راننيزامی  ؟داوە ناوەندی

چ پ�وەندیەکی بە کوردەوە وەک  ب�ت؟ ەکانجاھيدەی مليەکان یا شورای مەقاومەتی موبھەج
  دەراوس�يەک دەب�ت؟ 

ناكوردستانيی و نائازادیخوازانە و تەنانەت لە ھەند�ک  و ناكوردیی دروشم�كیی رووخاندنی رژیم دروشم
رووەوە کۆنەپەرستانەیشە چون دەستوەردەداتە خواستی نەتەوەیەکی دیکە لە ھە&بژاردنی حکومەتی 

کە  كان ئ�رانچيه و بان &ه تته نه &ته سه ڕ�گایڕاستييدا لە   له و راندا فارسەکان!)خۆیدا (لە نموونەی ئ�
 كوردستان،  ته یشتووه گهشەڕی ئەوان ڕاستەوخۆ لەگەڵ حکومەتدا و لەسەر کورسيی دەسەCتە، 

و دامەزراوە  پاس ڵ گه  له ك نه ، بووه ھه نددا ناوه Cتی سته ده ڵ گه لهڕاستەوخۆ  یان كه ك�شه وان ئه  چونكه
ئەحواز و م�ژوو و کەلوپەل و ئامرازی چەوساندنەوەکەی بۆ نموونە لە کوردستان یان بەلوچستان و 

 گران و زۆر خو�نیبە داخەوە کە   پ�ندراوه سه كورددا ر سه  به  دروشمه م لەراستيدا ئه. ەکەیعەرەبستانو
  . داوه سەری له مانو قورس

 ن سkه ئه  دروشمه م ئه وا ئه  بووایه ھه ئ�ران  له پلوراليزم و رایی گه فره و دیموكراسيی كولتوری ر گه ئه
 و حاكم ئ�ستا تا ھ�زکی موو ھهھەر  ی وه رئه به له Cم به. كوردستان  یشته گه ده نه ش وه رئه به له و بوو ده نه

 ر ھه وا ئه ،حوكم ر سه  ب�نهو ھەر خۆیان  نھا ته  به  كيانه ره گهجا بچووک بن یان گەورە،  ئ�ران ناحاكمی
ھەر لەبەرئەوەیش  .و ب�تە سەر کار ج�گای  ب�ته خۆیبMووخ�ت و ئەوجا  حکومەت تی كيه ره گه یان كه یه

کورد و  “غيوری مەرزبانانی”گرینگ نييە ک_ بۆی دەیMووخ�ن�ت، ئەمریکا و خۆرئاوا بۆی دەڕووخ�نن یان 
ە ئەوەیە کە ئایا ئەم ھ�زگەلە بە ناو ئۆپۆزیسيۆنە نموونەیەکی ساکار بۆ ئەم مەسەلەی ڕووخاندن بەلوچ.

ەند سا&ی ڕابردوودا چ ٣٤ە عەمەلدا لە ئ�رانيەی داوای ڕووخاندنی ڕژیمی ئيس ميی ئ�ران دەکەن ل
وژراوە و ک پاسداران و ئەرتش حکۆمەت پ_کەسيان لە شەڕی سەربەخۆی رووبەڕووبوونەوەدا لە سپای 

ھ�نن کە لە مانگرتن یان خۆبرسيکردن یان خۆپيشاندان یان توانيویانە چەند کەس قەناعەت پ_ ب
  چاQکيەکی دروستحيسابيدا بەشدار بن؟ 

ردە تەمەنی خۆیانی لە سەر بە چاوەڕووانی ئەمەریکا و خۆرئاوا وردەوئەمانە ڕاستيەکەی ئەوەیە کە 
ی گەنج و ویش لە سەر حيسابی خو�نکورد ئەئەحزابی سەرانی  دابن�ن، یان بە سات و سەودا لەگەڵ

وەپ�شبکەون  ساڵ ھەر دوو ھەنگاویش ٣٤ە ، داوای ڕووخاندنی ڕژیم بکەن. ئەگەر بستانکورد Qواونی
بۆ ئەوان ھەر باشە، خۆ ئەوان زەرەر�کی ل_ ناکەن! خۆ ئەوان نيين کە خۆین دەدەن و کە زەرەریان ل_ 



ۆیان دەب�ت، بەCم بۆ کورد و تەنانەت ئەگەر قوربانيشی ت�دا بدەن حکۆمەتی داھاتوو ھەر لەخ دەکەو�ت!
  گەQنی بەندەستی وەکۆ بەلۆچ و عەرەبی ئەحواز و... گرانتييەک نيە کە بەشدار بن! 

 كوردستان و ستيان ده مقاشی  به ن بكه كورد  پ�يانخۆشه كان نه Qیه یان ن�ك Qیه ر ھهدیارە کە   وه رئه به له
 و حکومەت ڕووخانی بۆ &كو به ،بۆ کوردستان نەو  كورد بۆ  نه ت، مه مقاوه ری نگه سه  به ن بكه

دەزانين کە شەستەکانی ھەتاوی "کردستان سنگر مقاومت ایران" چ  وەکووھەر! خۆیان ركاری سه ھاتنه
ئەوانەمان کە بەشداربووین دەزانين چەند  یە دا.بزووتنەوەەر�کی قورسی لە لەش و جەستی ئەم زەر

تاک  وەکووەیان دەدا دروشمری ئ�ران بەوانيشەوە کە ئەو و ئەمرۆ لە سەرتاسە زەرەرمان ل_ کەوت!
 یاندا دەن�ن و تەحەموولمان دەکەن، ئەوانيشدان بە جەرگی خۆخە&کان�ک بناسين و ھەبن کە درەنگە 

  ر).ت شادی سەدر و چەند کەس�کی وەکوو(

  له ی وانه ئه موو ھه ن،قوربانيا وبرای خوشك و وباوك دایك ،نزۆر وتوو رل�كه ره زه كوردی زانين دهھەموومان 
 یحکومەت  كه ھيواخوازن بوون وCت دووره ی ئاوارهئ�ستایش کە ھەن و ئەوانی کە  یان بوون زینداندا

پروون بە ھەپروون ببن و کی ئەو کۆنەپەرستانەی سەر حوکم ھەئ�سک و پرووس و خ�توبMو ئ�ران
ەی کە ئەواننزیکەی ھەر ھەموو  .بكات س ره ھه گرتوو خۆنه گرانی و قورس فری به ك وهتەنانەت 

  سته ھه و ئه و ھيواخوازیی و ئه دژیکە  نييەتنەوەی خە&کی کوردستاندان کەس لەبەرەی بزوو
   ب�ت!  ته ئينسانيه  ڕه رموگه گه

 وناوخۆیی  ریی سكه عه و ئابووریی و سياسيی ندی ھه ڕه “خاندنڕووڕووخان و ” ب�شکبەCم 
 و داگيركار ب�ت وه ئه خوازیاری تی خۆیه مافی كورد كوو وه ستی بنده مرۆڤی.  یه ھه یی وه ته ن�ونه
 توانای �كحکومەت ڕووخانی پراكتيكدا مانای  له Cم به ب�ت، ونگون ره سه خ دۆزه تا ھه بكاریی به سه

 کوو کورد وهکە  ، و ئاشکرایشە و�ت ده یی وه ته ن�ونهناوخۆیی و  یی ئاماده و ربازیی سه و سياسيی
 ھەرگيز ئەو توانایەی ناب�ت. ھەروەھا لە رووییە و  مينه كه ئ�راندا  له ست بنده كی یه وه ته نه

مەتی چون حکو، یی بکەینحکۆمەتی ناوەند ڕووخانی داوایکە   نييه ئ�مە شەوە مافیدیموكراتي
 یاخودری ئ�ران ت و شارەکانیشھد ەم و موھان و قەناوەندی بە دەنگی زۆرینەی خە&کی تاران و ئيسف

مافی رووخاندنی ڕژیم، ی ھە&گرتنی دروشم بە. ھاتووەتە سەرکار Qنی کەم بە ب�دەنگيی ئەوان
یاخود کە  داوە ئيس ميی ئ�رانۆماری بە کدەنگييان کە  زۆربەی ھەرە زۆری خە&کی ئ�راندیموکراتيکی 

  ل دەکات.�پ�ش وایە زەرەر�ک لە ھەبوون و لە حوکمداریی ناکەن و نەکردووە،پ�يان

بار�کی قورس و  تبزووتنەوەی کوردی خۆرھەCو لەسەر پشتی خە&کی کوردستان  رووخاندنی دروشم
 ئۆپۆزیسيۆنی ڵ گه لهئيس ميی ئ�ران  جمھوری ئەگەر! اردا چەقاندوویەتیلە گەمەیەکی نادیو زەحمەتە 

  بهئایا کورد  ، دووره  وه نده ناوه  له كيلومتر دان سه  له زیاتر كوردستان ؟کات ده چ کورد و�ت، كهب  ڕ�ك خۆی
حکومەت  و�ت نامانه  ئ�مه خ�ر نهب�kن:  تورك و فارس ی وه ته نه ر گه ئه یاخود ت؟ڕووخ�ن� ده ی حکومەتچ

 چی كورد  كاته و ئه. بگۆڕدر�ت حکومەت  وه نگدانه ده ی پرۆسه ڕ�گای  له و�ت مانه ده &كو به خ�ت،وبMو
  ۆی نيشان داوە.کە لە پراتيکدا تا ئ�ستا ھەروەھا خ ت؟&� ده

 ئيس ميی ئ�رانومەرج�کی ن�ۆنەتەوەیدا کۆماری  لەدەرەوەی ھ�زوتوانی کورد لە ھەل ئەگەرەنانەت ت
 ی ئه ،ڕووخاوە نه ددام سه ر گه مه بن؟ ر به سته ده گەلی کورد كانی مافه  كه  چييه نتی ره گه بMووخ�ت، ئایا

 و  سوننه ن؟ كه ده كورد تی دژایه زیاتر د�ن تا بيش، ره عه وCتانی  له و ئ�راق  له بی ره عه حزابی ئه بۆ
 تۆی رانتی گه .ن ره به كورد  به دژ ماندا پارله  له  وه پ�كه ڕۆژیش  به و ن كه ده ڕ شه ك یه  به دژ و شه  به  شيعه

  كم؟حو ر سه  ھاتنه ەکانپانئ�رانيست و كان تيه نه &ته سه و كان یه وه جه ره  كه كات�ك  چييه ست بنده

بوو چ گرانتيەک ھەیە کە مافی کورد * ک لە ئ�ران لە دایکمەت�کی دیموکراتيوکیمان حگرتەنانەت 
لە م�ژوە دیموکراسی ی کە ەر ئەو وCتانەبگات؟ مەگخۆی چارەسەر بکات و یان کورد بە مافەکانی 

ەن ب_ گيروگرفت بن و ت�دا پار�زراوە وا کە واقيع انگەQنی بندەستيدا مسوەگرە مافە نەتەوەیيەکان تيایان
  ھەميشە د&يان Qی جۆر�ک سەربەخۆیی و خۆبەر�وەبردن نەب�ت؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



بە ھانای  ئيس ميی ئ�رانا درا کە کۆماری لە کات�کد ١٣٥٨ی گەQۆ�ژی ٢٨راستە فەرمانی  •
 زادە لە شاری سنە ھات/ بە ھانای ئاغا و دەرەبەگەکانی کوردستانەوە ھات، بەCم مۆفتی

خە&کی کوردستان بە ھاتنەسەرکاری  نایبە تەواوی مانا لە دەنگی  ئيس ميی ئ�رانکۆماری 
دژی "کفار" لە کوردستان  فەرمانی جيھادی یشتبوو، ھەر بۆیە ھەلی قوازتەوە وخۆی ت�گە

 دەرکرد.
 و داوە حەشار خۆیان قەزاوقەدەرەکاندا پەشتی لە کە ئەوانی تەنھا ب�ت راستی ئەوەی •

 ددینجي خەتەری دەبينن، چەکدار ھ�زی زەبری بە خۆیان یباCدەست دەسەCتی خەوەنی
 .ئا&ۆگۆرەکاندا داھاتووی لە خۆرھەCت کوردستانی کۆمە&گای سەقامگيری لەسەر

  کمندا&يکی دیموکرات لە باو ەون یەکشەوسەدەی بيستوویەکدا خەون�ک ب�ت چ ەنگە لەر •
  ودایک�کی دیکتاتور و مەزھەبی لە دایک ناب�ت.

 


