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 زیاخ ەیچٌذ دُ خیتا تار یکَ اًذک آضٌائ یّ ؾذالتخْاُ یهثارس راٍ آساد ُز
طلة،  سلطٌت اىیکَ جز ذاًذیداضتَ ّ تَ آرهاى خْد هتؿِذ هاًذٍ تاضذ ه زاىیا

 یکتاتْرید ەیکیهجذد تز ار سدىیەّ تک یاساله نیساختي اًمالب ضذ رژ نیجس ؾم
  .ًذارد یگزیّ ُذف د تیّ چپاّل، خاص

ضاٍ، در  نیپزّار ضذٍ تْسظ رژ یآخًْذُا یخْر ّ هفت كیدستگاٍ تحو کَیّلت
ضْد ّ تز جاى  ُاەتْد ەیسْار هْج هثارس ستِایالیتْاًست تا کوک اهپز ٧٥سال 

 نیحذ ّ حصز رژ یت اتیهزدم حاکن گزدد، حال کَ جٌا ستیّ هال ّ ُست ّ ً
 یراست دست اًاتیجز یاس سْ یپِلْ نیرژ اتیجٌا زیتطِ یتزا یالیهاتز یاساله
ًتْاًٌذ ُواى تزًاهَ  سیرضاخاى ّ ضزکا ً ەیاست چزا ًْ ەفزاُن کزد یستیّ فاض

دار ساتك تا تْسل تَ ضکٌجَ ّ سًذاى ّ کطتار ًتْاًست  را تکزار کٌٌذ؟! تاج
 دارەؾواهسزکْب را تَ  ەیفیهؿتزض را سزکْب کٌذ، لذا ّغ یًْیلیه یُاەتْد

ؾواهَ  خت؛یگز زاىیتزد ّ تَ خارج اس ا غوایتَ  حساب یت یسپزد ّ خْد ثزّت
سمْط است، ٌُگام آًست کَ تاج اس ًْ  ەیُسار ًفز در هزحل ُاەپس اس لتل د سیً

 طاىیّ ا ٌذیرضاخاى تٌط ەیًْ یؿٌی یپِلْ ەیسلسل ەیٌیتز سز حاهل ژى ًز
تادآّردٍ،  یُا ثزّت دّختگاىەسیدار ّ ک ًاى ّ آب یُا ُوزاٍ تا تطٌگاى پست

تاسٍ تسًذ ّ سٌذ "هلک آتاء ّ  یرا رًگ ّ لؿات یاساله نیدستگاٍ سزکْب رژ
 ی"تاسْىیسی"اپْس ەیتوام فلسف يیثثت کٌذ! ا ی" را دّتارٍ تٌام پِلْیاجذاد
 زیاخ یاەٌیپەهٌطْر ّصل یآى ّ هحتْا یّ خارج یداخل یّ ضزکا ُا یچ یپِلْ

  .ستن ّ سزکْب ست یادُایآًِا در خذهت حفع تٌ

تَ  یفِو ّ کج یًاآگاُ یاس رّ ای صالیاس سز است یهزدم کساً ەیؾاه يیدر ت اگز
 یاها چٌاًچَ ضخص ستیً یضگفت یدل خْش کٌٌذ جا ُا یچ ی" پِلْتی"فؿال



گزدد،  یتذًاه اىیجز يیهثلغ ّ ُوزاٍ چٌ یها ؾثذاللَ هِتذ یویلذ كیُوچْى رف
 صیپ نیدّ سال ّ ً ذّدتأسف است. هي ح یجا اریتس یآّر ّل تؿجة نیاگز ًگْئ

تْدم: "کاک ؾثذاللَ در ارتثاط تا  ەگفت يیچٌ یتَ ستاى کْرد ییذئْیدر ّ
است کَ چَ تسا اس  ەذیآًچٌاى تَ راست چزخ سیً یزاًیا ستیضًّْ ْىیسیاپْس

. هتأسفاًَ کاک ؾثذاللَ در زدیلزار تگ طاىیلحاظ  حسب دهْکزات در چپ ا يیا
خام  یتزا یاەلیافتادٍ کَ اّ را تَ ّس یزاًیّ رًذ ا ستیاس دالالى فاض یتْر

 زاىیا ەیٌذیآ یکزدى هزدم کزدستاى در دفاؼ اس حمْق خْد در تزاتز حکْهت هزکس
در  طاىی(. افسْس کَ ا٠٢٠٢")اکتثز اًذەکزد لیتثذ اىی"گزایارض تیّ "تواه

ّ اؾْاى  یّ هؿاهالت آضکار ّ ًِاى تا رضا پِلْ یتَ ُوزاُ ییچٌاى هط ەیاداه
ُن تَ حمْق ّ  ،یُائ ساخت ّ پاخت يیچٌ كیاّ گام ًِادٍ ّ اس  طز صارّ اً

سحوتکطاى  یّ خْاستِا یّ ُن تَ اهز دهْکزاس تِایهل گزیهثارسات هلت کْرد ّ د
در آى  سیکَ خْد ً یخیتَ تار یپطت کزدٍ ّ ُن در دُي کج زاىیدر سزاسز ا

ّ ضکٌجَ ّ  یگزاس ستو یاست؛ دّراً ەطلثاى ُوزًگ گطت تْد تا سلطٌت نیسِ
 یاەسپزدى آًٌذ ّ هثارس یطلثاى خْاُاى تفزاهْض ضاٍ کَ سلطٌت نیرژ اتیجٌا

تَ گْر تسپارد ّ جواؾت هستْر ُوْارٍ  طَیُو یرا تزا ستنیس يیا خْاستیکَ ه
  .اًذەکزد ادیطلثکاراًَ اس آى  یتا ًفزت

را  طاىیکَ ا زّدیه صیتا آًجا پ یاس رضا پِلْ ذیدر توج یؾثذاللَ هِتذ 
...ـ  ؟یک یاست؛ اها تزا یاسیس یەیسزها طاىیا ی! آرٌاهذی" هیاسیس یەی"سزها

ضکستي  ّ درُن یتزکف رسهگاٍ آساد جْاًاى ّ سًاى ّ هزداى تپاخاستَ ّ جاى یتزا
)کَ در یلْخْد رضا پِ حیزص اىیتٌا تَ ت ایسلطٌت؟  خْار زاثیه کصەتچ نیرژ

 تیسزکْب ّ جٌا یهصْى داضتي دستگاُِا یهٌؿکس ضذٍ( تزا سیً یهٌطْر کذائ
هلل ساکي  ەیحمْق پاهال ضذ يیتأه یاًمالب؟ ...ـ تزا ەیاس ضزتات جثِ یاساله

 یارض تیهجذد آًاى تحت ؾٌْاى "حفع تواه یسالخ یتزا یاؾالم آهادگ ای زاى؟یا
جٌثص  یالولل يیارتثاطات ت يیّ تأه یپلواسید ەیؾزص ی"؟... ـ تزازاىیا

 یتَ رّ یکَ ُزگس گزد یتَ کساً یاسیاهز ً يیا زاى؟یا ەیخْاُاًیآساد



"رضا ضاٍ رّحت  نیّ ؾم تیخاص یجزأت گفتي ضؿار ت یهثارکطاى ًٌطستَ ّ حت
ًذارد.  اًذ،ەاًجام داد طاىیآًزا تزا یاساله نیرژ یُا یجیضاد" را ًذاضتَ ّ تس

 یرًجِا ەیّ آگاٍ کَ ُو ذٍیسحوتکص ّ ستوذ یُاەتْد زگیّ د ٌذٍسًاى رسه
 یگزید کتاتْریًطاًذٍ ّ د لالة کزدى حکْهت دست اًذ،ەذیاًمالب را تَ جاى خز

دلسْس ّ هثارس ّ هتؿِذ خْد را خْاٌُذ  یاسیرا تز ًخْاٌُذ تافت ّ رُثزاى س
  ...خْاٌُذ آّرد ذاىیّ تَ ه افتی

ّاتستَ،  یُاەّاالحضزت در رساً ەیاست کَ دارّدست ەذیرس یتَ جائ کار
کَ در  اًذە!( ضذی)اس جولَ خْد ؾثذاللَ هِتذیآضکارا خْاُاى هجاسات آًِائ

اؾالم کزدًذ چَ  یاە! ؾذاًذەدست تَ هثارسٍ هسحاًَ سد یاساله نیتزاتز رژ
صفْف  یُا هخ یضؿثاى ت یّ للذرتاس یگزیّ چَ الت ُا یزیگ هْضؽ ٌگًَْیا

 یتَ رضا پِلْ یّ رتط استەؾٌاصز سزخْد" تْدتػاُزات خارج کطْر کار "
 ایاهام  ایکَ "ضاٍ ) یگفتواً يیچٌ ییحضزات ٌُْس تَ کارا يیا ایًذارد. گْ

اگز  ستیتذًذ" تاّر دارًذ ّ ضگفت ً اًصیاطزاف یرُثز( خْدش خْب است ّل
خْد را ًاداى  يیهخاطث َک ی"ُائی"رّضٌگز يیتَ چٌ یتا پِلْ کٌٌذگاى ؿتیت

   .آّرًذ یرّ کٌٌذیفزض ه

 :یریگەجینت

شکل  یچهل شمس ەیکە در ده لەەکوم یاەو برنام یاسیس تیوجوه هو نیتر از مهم یکیـ ١

 ەیبە پروژ وستنیبا پ یبود)و هست(؛ عبدهللا مهتد یسلطنت کش یآزاد میرژ ەیعل ەگرفت، مبارز

 رانیاست کە در ا یهیاست. بد ەپشت کرده و بە آن لطمە زد ەلەکوم تیهو نیخواهان، بە ا سلطنت

 نیا یامر بە معنا نیخواهند داشت؛ اما ا یاسیس تیحق فعال زیطلبان ن سلطنت ندهیک آیدموکرات

 یابیاز وجوه دست یکیبدانها اتکا و اعتماد کند. کامال برعکس؛  دیبا یخواهیآزاد انیکە جر ستین

 .است یراست افراط انیجر نیساختن چن یافشاکردن و منزو ران،یدر ا یو دموکراس یبە آزاد

و آنجا خودرا تنها  نجایگردآمده بە دور خود، ا یرویدر مورد ن ینمائ بزرگ یبرا نیهمچن شانیا 

و  التیتشک کەیدر حال اند؛ینمایم شیخو یرا همچون ملک شخص لەەو کوم لەەکوم ەیندینما

 فیتعر لەەکوم تیبا هو وندینسالن ما هستند کە خود را در پ از هم یاریبس نیو منفرد اناتیجر

"هر کە را زر در ترازوست، زور در بازوست"  ەیبر اساس فلسف شانیا کەی. هرچند وقتکنندیم



 یانتظار نابجائ دیشا نامد،یم یاسیس یەیرا سرما یپهلو یاسیگورستان س نیبازماندگان و مدافع

 .شدیندیب  ەگرفت شیکە در پ یو روش ریاست کە بە عاقبت مس

 یقوم قاتل و غارتگر اسالم ەیمردم کردستان عل ەیشتازانیو پ ەدهها سال ەیو مبارز یستادگیـ ا٢

و مبارز  دهیستمد یهاەتود گریزنان و د انیخلق کورد را در م یو معنو یاسیمنزلت س ران،یا

سازمانها و  قیاز طر دیو با تواندیم یتیموقع نیاست. خلق کرد در چن ەباال برد اریبس رانیا

 رهیو غ یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد ،یمل یهاەنیزم ەیخود در هم یواقع مدافع یاسیس اناتیجر

 ەیجا)از جملە در عرص ەمتحد خود هم یرویکە با اتکا بە ن ابدیدست  یبە پالتفرم مشترک

 گرید یملت کورد و چە برا یچە برا یبخش دیروشن و ام ەیندی( از آن دفاع کرده و آیالملل نیب

 یعبدهللا مهتد یاسیرقم بزند. صد افسوس کە موضع و رفتار س رانیا ەیدیستمد یهاەتود و تهایمل

بە  قیاز طر یاسیجناح س نیتر شدن در راست ەرفتیپذ یکورد، برا یاسیس تیشخص کیبعنوان 

و عدالت  یو دموکراس یخواه یمناقصە گذاشتن سرنوشت ملت کورد و آمال جنبش سرنگون

ملت کورد لطمە  تیبە سهم خود هم بە اعتبار و محبوب ران،یا یتهایمردمان و مل ەیهم یاجتماع

و راه  دیایکردستان دامن زده است. آرزو دارم بخود ب یاسیس ەیزده و هم بە تفرقە در عرص

 .ابدیب یبهتر

 

 

 ٢٢٢٣مارس  ١٣  یائیزکر بیشع


