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ی زاییٌی لە غاری کۆڵٌی ئەڵواى تە ٧١٣٢ًىاهثری  ٣١واتە هەتاویی  ٣١٦٩ی خەزەڵىەری ٧٢ژی ۆڕ

چەًذ  هەروەها ،و کۆهەڵەی غۆڕغگێری زەحوەتکێػاًی ئێراى یستی دێوىکراتی کىردضتاىهیىاًذاری ح
غىڕای "ەضتپێکی کاری تەرەی دێوىکراتیکی ئێراى د وەکى ضەراًطەریو  ًەتەوەیی یحیست
حکىوهەتی ئیطاڵهی ئێراى ثەر ًی تەهێس لەتەرائەلترًاتیڤێکپێکهاتٌی  وەکى هسگێٌیخىازاًی ئێراى"  کراضیۆدێو
ئەو  یدەگەرێتەوە ضەر قىرضایی و ًفىوزی جەهاوەریتىوى  رًاتیڤئەلت هاىگى خاڵذا ڕاگەیەًرا. تێ ١ لە

ًەک ڕیسکردًی دروغن و ًیىی  یاىًێى واڵتضیاضی و کۆهەاڵیەتی لە گۆڕەپاًی خەتاتی ڕێکخراواًە 
تە  ئێراى یتەڕگرای هیللی و غىڕ وەک یەچەًذیي تەر ،ەًذ دەیەی ڕاتردووچ درێژاییە ت. حیستەکاى

(، وەاکر دیاریی کاتیٌەی تێذاک کۆهار و ە)کە تەًاًەت ضەرضەرۆکایەتی ڕێکخراوەی هىجاهیذیٌی ئێراى 
 . پێکهاتىوى ی فیذڕاڵئێراً ًەتەوەکاًیکۆًگرەی  و کۆهاریخىازاى

خۆیەتی و  یئیطاڵهی هەر لە جێ ! تەاڵم حکىهەتیو هەیە ەتىوًیاى تىو ئەلترًاتیڤ ئیذیعای لەواًە ر کامهە
 وی واڵتیػیی دەرەەکاًپرژوتاڵو تەڵکىو هێسە ،رًجی خەڵکی ئێراىەەم ڕێکخراواًەظ ًەک ضچااڵکی ئ

 لە ًێىخۆی واڵت ی تە هێسًەوەیەکهیچ چەغٌە ڕێکخطتي و جىاڵ تىاًیىەاًًەی تەًاًەتتەرەو خۆ راًەکێػاوە 
ی ىو ًەتىوًکەوترقەرەتىوی ضە تتىاًێ خىازاًی ئێراى دێوۆکراضی غىڕای تڵێییە  تەم پێ. تخەى وەرێ

ئەویع لە حاڵێکذا کە  ؟ئێراى هتواًە تۆ تەواوی خەلکی جێ یکئەلترًاتیڤ تثێتەو  ەوەتکاتتر پێػکاًی ەرتە
 زۆریٌەی داهەزرێٌەراًی ئەم غىڕایە هاوکات ئەًذام و داهەزرێٌەری کۆًگرەی ًەتەوەکاًی ئێراًی فیذرالێػي!

تەواوی ئێراى تەڵکىو  کعای ًىێٌەرایەتی ًەیکە ئەم غىڕایەیاى پێکهێٌاوە تتىاًي ئیذ یتڵێی ئەم ڕێکخراواًە 
و کۆهەڵەی غۆرغگێری  یستی دێوىکراتی کىردضتاىحئایا تکەى؟ تۆ وێٌە  غیاىتەغێ ئەتٌیکی خۆ

گەڵی ڕۆژهەاڵتی  ًىێٌەر و ئااڵهەڵگری خەتاتی ًەتەوەیی دەتىاًي خۆیاى وەکى تەًیازەحوەتکێػاى 
راورد لەگەڵ ضەرەتای کۆهەڵگای کىردضتاى لە تە قەوارەیتێکذا ، ئەویع لە کاتکەىپێٌاضە کىردضتاى 

کۆهەڵە و  چىارو تەًاًەت  گەلێک گۆڕاوە و تۆتە کۆهەڵگایەکی فرە حیستی ،ی هەتاویی ئێراى٧٢غۆڕغی 
و هیچ حیسب  گىهاى تێ؟ ىوىپێکهات ی ئەًذاهەکاًیاًەوەتە هۆی داتڕاً کراتیعىدوو حیستی دێو

 تە عایە تکات و ئەگەریع تیکاتیی تە تەًیایی ًاتىاًێ ئەم ئیذی و ضەراًطەرضتاًرێکخراوەیەکی کىرد
 .دەتێت ضەهەرەضىود و تێ و تەًیا پرۆپاگەًذەیەکی تێ کەڵک و  ،دوور لە ڕاضتی

 ٩خاڵی کە  تدەکرێ ئاهاژە تکرێ خىازەکاًی ئێراى تەاڵم لە پێىەًذی لەگەڵ تڕیارًاهەی غىڕای دێوۆکراضی
و پرًطیپی خەتاتی هێسێکی درێژخایەى وەًذی ەتەرژ تەتایی لەگەڵلە هیچ حاڵەتێکذا ی تڕیارًاهەکە  ٢و 

 . یە ًی داتە تایثەتی کىرد ،ًەتەوەیی
  :ەهاتىو ذالە پێىەًذی لەگەڵ زهاًی فارضی ٩لە خاڵی 

 



 ضەراًطەری و پێىەًذی لە ًیىاى تەواوی زهاًەهاًی فارضی وەکى زهاًی ز کەڵک وەرگرتي لە"
 للیەتەکاى لە ئاضتی واڵت و ًاوچەکاًی."یی واڵت وێرای تە فەرهی ًاضیٌی زهاًی هەکاًجۆراوجۆر

واڵتێک تە ًاوی ئێراى ًەک تە ویطت و  لە  وەکى زهاًی فەرهی یاى ضەراًطەری هەڵثژاردًی زهاًی فارضی
لە غىیٌیطتەکاًی ئێراًی ئیرادەی هەڵثژاردًێکی ئازاد لە الیەى ًەتەوەکاًی ئێراى تەڵکىو تە هۆی داضپاًذًی 

ًطیپەکاًی پردژایەتی لەگەڵ تەواوی  ظئەهە تىوە،" یەک واڵت، یەک وەتەوە و یەک زمان" داهەزراًذًی پێٌاوی
اًی لە ێٌەرکە زۆرتەی ئەًذام و داهەزر دایە پیىیطت ًەتىو لە تڕیارًاهەیەکی وەها پێتەم  .هەیە ڤذای هرۆفها

اڵذا ڕخەڵک لە کۆهەڵگایەکی ئازاد و فیذًەتەوەکاًی ًافارضي هەر لە ئێطتاوە و تێ گػتپرضی و تیرو ڕای 
ًیکەم پاتەًذ تە پەضەًذکراوی کۆًگرەکەی ال پیىیطت تىو ًىێٌەراًی حذک! ی فەرهی دیاریی تکەىێکزهاً
ى کە تىایە خاڵی دووی هاددەی دەهەم، گەڵ زهاًی رەضوی لە فەضڵی چىارەمپیىەًذی لەی خۆیاى لە ٣٩

 :دەڵێ
 

ًێىاى هەرێوەکاى و  ییە ئیذارییەکاً ًىوضیي و پێىەًذی "ئەو زهاى یا زهاًە ڕەضوییاًەی تۆ ًاهە
ە ڕێککەوتٌی دەوڵەتی فیذڕال تەکار دەترێي و هەروەها ضیاضەتی زهاًی لە ئاضتی دەوڵەتی فیذڕاڵذا ت

 "ذراضیۆى تڕیاری لەضەر دەدرێ.ێف ىگػتیی پێکهاتەکاًی ًێ
 

 .هەتی ئیطاڵهی ئێراىوپاظ رووخاًی حکىی دەهرضەتۆ داتٌێي  ەیارتڕئەم ذا دەکرا یػتریي حاڵەتخراپلە 
 خەڵکیتۆ وێٌە  ،اڵ کەڵک وەرتگیریڕتەکاًی فرە ًەتەوەیی فیذلە ئەزهىوًی واڵ گىهاى دەکرێ لە دادێذا تێ

، تي یەکێک لە زهاًەکاًی دیکەی ئێراى اڵ تێجگە لە زهاًی زگواکی خۆیاى فێریڕهەر ئەیالەتێکی فیذ
ی فەرهی ئەو واڵتە تێ و زهاًفێری کەضێک کە تۆ کار و ژیاى تۆ ًاوچەیەکی دیکە ئێراى دەچێ  هەروەها
زهاى و  تردًیًاوو لە وەپاغخطتي گەغەکردًی زهاًی فارضی تە حیطاتیکە چێتەوە تتیر ًاتێ لە !هتذ ...

 ،و هەاڵکاًی ئێراى پەهلەویی ذاردەضتەاڵت درێژاییە ت .تەڕێىەچىوەفەرهەًگی گەاڵًی ًافارش لە ئێراى 
تە زهاًی ًەتەوەی  اىخسهەتیو زۆرتر  ىفارضی تىوفێری زهاًی ی ًافارش تە ئیجثار اًًىوضەر و غاعیر

ڕۆژی هەوەڵی . هٌذاڵی کىرد لە اىخۆی دوە هەتا زهاى و فەرهەًگی ًەتەویکرو داگیرکەر چەوضێٌەر 
ژیاًی  یەوە کاریگەریەکی ًەرێٌی لە زهاًی تێگاًە تىوە و ئەهە لەتاری ڕەواًی وە هەجثىر تە فێرتىوًیهەدرەضە
ًىوضیي و خىێٌذًیاى  ی ًافارش تىاًایاًیە کە زۆریٌەی خەڵک تێ هۆ ًی تىوە.ضەردەهی دواتریذا و  هٌذاڵی

 یە و ًەیاًتىاًیىە تە زهاًی خۆیاى تخىێٌي و پەرە تە گەغەکردًی زهاًەکەیاى تذەى. تە زهاًی زگواکی ًی
 
 هاتىوە:  ٢خاڵی لە 
 

تىوى تە تٌچیٌەی تی ئێراى و پاتەًذیەکپارچەیی واڵو یەتی ئەرزی یوتٌی تەواتاوەڕ تە پاراض"
 "یەکاًی ئێراى. و گرووپە ئەتٌیکی لییەتەکاىیله یژیاًی ئاغتیاًەەتەراهثەری و پێکەو

 
 پێکەوەژیاًیهافی چارەًىوضی گەاڵى هەتا ئاضتی جیایی و  (پرًطیة)ئەم خاڵە دژایەتی لەگەڵ تٌەواغەی

ی یطت دەکات ئێوەی کىرد کە تڕواهاى تە هافىهەیە. چ پێ ذالە چىارچێىەی واڵتێک ًەتەوەکاى یدڵخىازاًە



تۆ دڵخۆغی هیسە  ،هەیەهاڤی جیاتىوًەوە  هەتاپێکهێٌاًی کۆهاری کىردضتاى  و یيًىوضی خۆەچار
 هاًەوە وەک لوێٌیي و تەڵێٌیخۆهاى تە پاراضتٌی ضٌىورەکاًی ئێراى تطە یەکاى لە ئێطتاوە پاتەًذییضەراًطەری

  !تذەیي ئێراى "یردلغیىر و هرزداراى "
 

 یپرًطیثدەتێ  ەکاىڕێکخراوە ًاکىرد یەکاى تۆ کار و هاوکاری لەگەڵیتەغێک لە حیستە کىرد ەیهەتا ک
تۆ ًاتێ هەر  ؟پێػێل تکەى و تەًاًەت خاڵەکاًی تەرًاهەی پەضەًذکراوی کۆًگرەکاًی خۆغیاى گػتی خەتات

ی ارەڕاغکاواًە تاش لە هافی چ ڤی هاڤی هرۆجاڕتیي و تە پێی ضىور خۆهاى لە ئێطتاوە لەضەر هافەکاًی 
 یە کە ئیطتا کىرد دەیەوێ ًایە ًیتێ گىهاى هەتىوًی ئەم هافە تەو ها ؟تکەیيتا ئاضتی جیایی هە خۆًىوضیي

لەگەڵ  ێکڕێکەوتٌ هەهىولە ئیٌطاًی و ًەتەوەیی  ێکیفًگە وەکى هاپیىیطتە ئەم خاڵە گرجیا تێتەوە، تەاڵم 
واًگەی تەرگڕی لە هاڤی ی پێىیطتە لە ڕًضتا. حیستێکی کىردترێٌێییەت تٌاضرەضو ەکاى تەیهیسە ضەراًطەری

دەًا چ جیاوازیەک لە ًێىاى حیستێکی کىردضتاًی و  ،وەتچێتە تازًەی هاهلە لەگەڵ هێسەکاًی دیکە ەوەًەتەەویی
  !هەیە ذاضەراًطەری

 
خاڵەکاًی تڕیارًاهەی ، ئەرزی ئێراىە تەهاهییەتی تپاتەًذی تێجگە لە ضەراًطەری ًاضاًذى زهاًی فارضی و 

ەکاى یخىازاًی ئێراى لە تەراورد لەگەڵ ویطتی تەغێکی تەرچاو لە حیستە ضەراًطەری غىڕای دێوىکراضی
ێػتر و هەروکى پ یە ًی رًجراکێػی تێذاەفیذراڵ غتێکی وەها تازە و ض ،یاخىد کۆًگرەی ًەتەوەکاًی ئێراًی

ٌذکراوی حذک لە تۆ وێٌە لە تەرًاهەی پەض !ی ئەم حیستاًەغەىدخ تە پێچەواًەی تەرًاهەی ،کراپێ یئاهاژە
ی هافی دیاریکردًی چارەًىوضی ًەتەوەی کىرد لە ڕۆژهەاڵتی ًوەدیهێٌٌا" ەتاش ل داکۆًگرەی غازدە

یەکیەتی کىردضتاى، داهەزراًذًی کۆهاری کىردضتاى لە چىارچێىەی ئێراًێکی دێوىکراتیکی فیذڕاڵ و 
ت ًەک تاوەڕ تە پاراضتٌی یەکیەتی و یەکپارچەیی رێراًەی ًێىاى ًەتەوەکاًی ئێراى" دەکداخىازاًە و دادپەروە

  ، هاددەی یەکەم: ئاهاًج و پرەًطیپە تٌەرەتییەکاى(.١ تا ٣خاکی ئێراى)تڕواًە خاڵی
ضٌىورەکاًی ئێراًە و ئەم هافە تە  یتىوً یهافی دیاریکردًی چارەًىوش و یەکیەتی داخىازاًە تەهاًای ڕێژەی

جیاتێتەوە و کیاى  ،ای خەڵکی خۆیو ڕتە پێی ڕاگەیەًراوی هافی هرۆف  ترد دەدات ئەگەر پێىیطت تێىک
 و دەوڵەتی ضەرتەخۆی کىردضتاى پێک تێٌێ.

 
لە بسووتىەوەي کۆهەڵەی غؤڕغگێراًی کىردضتاى  فەسڵً دووهەمی ئاماوج و ستراتیژيلە هەروەها، 
 شەشداهاددەی ، 0831  گەالوێژي –پىوشپەڕ ، ەکۆمەڵەسەودکراوي کۆوگرەي وۆهەمً پ کىردستان،

 هاتىوە: 
 

. ئێمە بە پێً جیهان بیىً و بەروامەي سۆسیالیستیً خۆمان، مافً هەمىو میللەتاوً داویشتىوي ...."
بۆ دیاریکردوً چارەوىوسً خۆیان، یاوً ئازادي ئەو وەتەواوە لە جیابىووەوە و پێکهێىاوً   ئێران

دەوڵەتً سەربەخۆدا بە رەسمً دەواسیه. لە هەمان کاتدا ئێمە خىازیاري یەکگرتىً ئازاداوە و 
یەیه برایاوەي وەتەوەکاوً داویشتىوي ئێران لە پێکهاتەیەکً سیاسیً فیدراتیڤ دایه و لەسەر ئەو بڕوا

 ."کە ئەم یەکگرتىە بە قازاوجً دێمۆکراسً و بە قازاوجً جەماوەري زەحمەتکێشە



ًىێٌەراًی یە.  خىازاًی ئێراى ًی لە غىڕای دێوۆکراضی وئەم تۆچىوًەی کۆهەڵە تەتایی لەگەڵ دەقی واژۆکرا
و کۆهەڵەی زەحوەتکێػاًی کىردضتاًی ئێراى تە واژۆکردًی ئەم تڕیارًاهەیە  یستی دێوىکراتی کىردضتاىح
دەضتکەوتێکی وەهایاى تۆ گەڵی کىرد لە ڕێککەوتٌیاى لەگەڵ هێسەکاًی تێ ًاو و ًیػاًی  ک هەرًە

یاى خۆیػ ضەراًطەری و ًاوچەیی دەضتەتەر ًەکردوە تەڵکىو تەرًاهەی پەضەًذکراوی کۆًگرەکاًی
 پێػێلکردوە.

 
لە کۆهاری ەریٌی ئاغتیخىازًە تێپ"کە جەخت لە  ێتهیع تکردووهەىیطتە تاش لە خاڵی ێپ ذا،ۆتاییلەک

 یگىهاى هیچ حیسب و ًەتەوەیەک پێ تێ .لە ئێراى دەکات "یاًەغارضتاًکراتیکی ی دێوۆتتە پێی خەتائیطاڵهی 
 تەهەیە کە  دەضتەاڵتذارێکیعکەهتر  .تڕێخىازاًە دەضتەاڵت تگۆ ە غێىەیەکی ئاغتییە تتىاًێ ت خۆظ ًیًا

هێسێکی ضیاضی ضەرەرای ئەوەی کە  .ڕادەضتی ئۆپۆزیطیۆى تکات حکىوهەت ی و رزاهەًذی خۆیخۆغ
هاوکات  تکەڵک وەرتگرێ ەکاًیە تۆ گەیػتي تە ئاهاًجیاًهەوڵی خۆی دەدات لە تەواوی غێىەکاًی غارضتاً

وەکى غەری چەکذاراًە کەڵک  خەتاتىەکاًی دیکەی ػی ئاهادە دەکات لە ڕۆژی پێىیطتذا لە غێیخۆ
غێىەی خەتاتی خۆی  ،سێو الضەًگی ه. حیستێکی ضیاضی تە پێی تارودۆخ و گۆڕاًکاریی توەرتگرێ

ثەرایەتی ێڕئەگەر دا   تەوە. لە ڕاضتیهێڵێقەتیص ًا دیاریکراوداىارچێىەیەکی چو خۆی لە  تتژێرێەهەڵذ
ە یارًاهەتڕیئەم زەحوەتکێػاًی ئێراى تاوەریاى تە خاڵی دووهەهی  کىردضتاى و کۆهەڵەی یحیستی دێوىکرات

ًیساهی دەرتاز  –تێثکۆغي هەرچی زووتر خۆیاى لە چىارچێىەی حیستێکی ضیاضی  ەتیخۆیێی ، جهەیە
 هەدەًی! –هێسێکی ضیاضی  تثٌەتکەى و 

 
پاغەکػە  داکە ئاوا لەتەراهثەر ڕێکخراوەکاًی ضەراًطەری و هتذی ًاکىرد ،یەکاًواى تریا حیستە کىردضتاًی

وەًذی ەلە پاواًخىازیی و تەرژ رتە دوو یەتیاًتىاًیا ،ىەلە تەرًاهەکاًی پەضەًذکراوی کۆًگرەکاًیاى دەک
تە پێکهێٌاًی تەرەیەکی کىردضتاًی ضەرەتا پێکەوە ڕیکەوتثاى و  ێکیعلەضەر چەًذ خاڵ ،تاکەکەضی و ...

 ڕۆیػتثاى. تەرەو پیری هاوکاری و داًىضتاى لەگەڵ هێسەکاًی ضەراًطەری و ًاکىرد 
 

 "!تۆ هسگەوت حەراهە ئەوەی تۆ هاڵێ واجثە، "تە قەوڵی فارضاى
 


