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ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن؟
در هﻔﺘﻪ ﺁﺧﺮ ﺁﺑﺎﻥﻤﺎﻩ دوﺧﺒﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﺳﻮی ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻬﺎ اﻥﺘﺸﺎر یﺎﻓﺖ .
 -1ﺳﺨﻨﺎن ﺁﻗﺎی ﻡﺼﻄﻔﯽ هﺠﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻥﻮﺵﺖ و دﻓﺎع ﺿﻤﻨﯽ او از ﺕﺸﮑﻴﻞ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﻥﺎم
ﮐﺮدﺳﺘﺎن
 -2ﺧﺒﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺕﺸﮑﻴﻞ ﮐﺸﻮرﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﺎیﺖ ﺁﻡﺮیﮑﺎ ،اﻥﮕﻠﻴﺲ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ایﻦ دﺵﻤﻨﺎن ﺁزادی و اﺳﺘﻘﻼل
ایﺮان.
ﻥﻤﻴﺪاﻥﻢ ﺧﺒﺮ دوم ﺕﺎﭼﻪ ﺣﺪ از ﺹﺤﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻡﺎ ﺕﻘﺎرن ﺁن ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺁﻗﺎی هﺠﺮی دﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب دﻡﮑﺮات
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ایﺮان ﺟﺎی ﺕﺎﻡﻞ دارد .ﻝﺬا ﻡﺮا ﺑﺮ ﺁن داﺵﺖ ﺕﺎ ﻥﮑﺎﺕﯽ را در ایﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻨﮕﺎرم:
ﺁﻗﺎی هﺠﺮی ﺑﻪ ﺣﻖ ،از ﺁزادی ﮐﻪ ذاﺕﯽ ﺣﻴﺎت اﻥﺴﺎن اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻡﻴﺎن ﺁوردﻩ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﺣﻖ اﻥﺘﺨﺎب و ﺕﻌﻴﻴﻦ
ﺳﺮﻥﻮﺵﺖ را از ﻡﻈﺎهﺮ ﺑﺎرز ایﻦ ﮔﻮهﺮ اﻥﺴﺎﻥﻴﺖ ﺵﻤﺮدﻩ اﺳﺖ  .ﺳﭙﺲ  ،ﺑﻪ یﺎد ﺁوری یﮑﯽ از ﺑﺨﺶ هﺎی ﺕﺎریﮏ
ﺕﺎریﺦ ایﺮان ،ﺁﻥﻬﻢ از ﺟﻨﮓ ﭼﺎﻝﺪران ﺑﺪیﻦ ﺳﻮ ،ﻡﯽ ﭘﺮدازد .اﻡﺎ ﺕﺎریﺦ ایﺮان ﭼﻨﺪ هﺰار ﺳﺎل ﻗﺪﻡﺖ دارد .در ﺟﻨﮓ
ﭼﺎﻝﺪاران و ﺑﻌﺪ از ﺁن ،ﭘﺎرﻩ ای ازایﺮان  ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯽ ﮐﻔﺎیﺘﯽ ﺣﺎﮐﻤﻴﻦ ﺟﺪا ﮔﺸﺖ .ﺁﻗﺎی هﺠﺮی ﺧﻮب ﻡﻴﺪاﻥﺪ ﮐﻪ ﺕﺎریﺦ
ﮐﺮد از ﺕﺎریﺦ ایﺮان ﺟﺪا ﻥﻴﺴﺖ هﻤﺎﻥﻄﻮر ﮐﻪ ﺕﺎریﺦ ﺁذری و ﻓﺎرس و ﺑﻠﻮچ وﻝﺮ و ﮔﻴﻠﮏ و ...ﺟﺪا ﻥﻴﺴﺖ  .هﻤﺎﻥﻄﻮر ﮐﻪ
ﺕﺎریﺦ ﻗﻮﻡﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺕﺎریﺦ ایﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺁن را وﻃﻦ ﺧﻮیﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻥﺪ ،از ﺕﺎریﺦ ایﺮان ﺟﺪا ﻥﻴﺴﺖ .
ﮐﺮدهﺎ از ﺑﺎﻥﻴﺎن ایﺮاﻥﻨﺪ و اوﻝﻴﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﻪ ایﺮان را ﺑﻨﺎ ﻥﻬﺎد  ،یﻌﻨﯽ ﻡﺎد ،ﮐﺮد ﺑﻮد .دﻝﻴﺮان ﮐﺮد هﻤﻮارﻩ از ﺣﺎﻓﻈﺎن
اﺳﺘﻘﻼل و ﺕﻤﺎﻡﻴﺖ ارﺿﯽ ایﺮان ﺑﺸﻤﺎر ﺑﻮدﻩ اﻥﺪ و هﺴﺘﻨﺪ  .ﺟﻨﮓ ﭼﺎﻝﺪران و ﺳﭙﺲ ﻗﺮاردادهﺎی ﺕﺤﻤﻴﻠﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر
ﮔﺮان در ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻥﯽ ﭘﺎرﻩ ای از ﻡﻴﻬﻦ ﻡﺎراﺟﺪاﮐﺮد وﮔﺮﻥﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﻨﺎم ﮐﺮدﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻥﺪاﺵﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺟﻨﮓ
ﺑﻪ اﺵﻐﺎل ﺑﻴﮕﺎﻥﮕﺎن درﺁیﺪ و ﺕﻘﺴﻴﻢ ﺵﻮد .هﻤﺎﻥﮕﻮﻥﻪ ﮐﻪ ﺁﻝﻤﺎن در ﺟﻨﮓ دوم اﺵﻐﺎل و ﺕﻘﺴﻴﻢ ﺵﺪ.
ﺁﻗﺎی هﺠﺮی  ،ﺑﺎرهﺎ  ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ هﺎی ﺵﻬﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ اﺵﺎرﻩ ﻥﻤﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﺮ او اﺳﺖ ﮐﻪ ﻝﻄﻒ ﮐﺮدﻩ اﻡﻀﺎی اورا ﮐﻪ
ﭘﺎی ﻃﺮح ﺧﻮد ﻡﺨﺘﺎری ﻡﺼﻮب ﺵﻮرای ﻡﻠﯽ ﻡﻘﺎوﻡﺖ  -ﮐﻪ ﺧﻮد ﺵﻬﻴﺪ دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ در ﻃﺮح وﺕﺪویﻦ ﺁن ﻥﻘﺶ ﻓﻌﺎﻝﯽ
داﺵﺖ  -ﻡﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرد.او ﺑﺎ اﻡﻀﺎی ﺧﻮیﺶ ﺑﻪ ﺕﻤﺎﻡﻴﺖ ارزی و اﺳﺘﻘﻼل ایﺮان و ﺧﻮد ﻡﺨﺘﺎری اﻗﻮام ایﺮاﻥﯽ از ﮐﺮد
و ﻏﻴﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ایﺮاﻥﯽ ﻡﺮدﻡﺴﺎﻻر ،ﺑﺮﭘﺎیﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﺁزادی ،ﺹﺤﻪ ﮔﺬاﺵﺖ .
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺒﺮ دوم و رﺑﻂ اﺣﺘﻤﺎﻝﯽ ﺁن ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺁﻗﺎی هﺠﺮی ﻡﻴﭙﺮدازم ﮐﻪ اﻡﻴﺪوارم ﺑﻬﻢ ﻡﺮﺑﻮط ﻥﺒﺎﺵﻨﺪ .اﺳﺮاﺋﻴﻞ و
اﻥﮕﻠﻴﺲ و اﻡﺮیﮑﺎ از ﭼﻪ وﻗﺖ دل ﺳﻮز ﻡﻠﺖ ﮐﺮد ﺵﺪﻩ اﻥﺪ ؟ در ﺕﺎریﺦ ﻡﻌﺎﺹﺮ،رهﺒﺮان ﮐﺮد ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻓﺮیﺐ ﻥﻴﺮﻥﮓ
وﺣﻴﻠﻪ ﺁﻥﺎن را ﺧﻮردﻩ اﻥﺪ و هﺮ ﺑﺎر ایﻦ ﻡﺮدم ﺳﺘﻢ ﮐﺸﻴﺪﻩ و رﻥﺠﺪیﺪﻩ ﻥﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ایﺮان ﺑﻮدﻩ اﻥﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎی
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻥﺪ.
زیﺎد دور ﻥﺮویﻢ ،ﺕﻮاﻓﻖ ﺵﺎﻩ ﺑﺎ ﺹﺪام ورهﺎ ﮐﺮدن ﮐﺮدهﺎ و ﺳﺮﻥﻮﺵﺖ ﻡﻼﻡﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎرزاﻥﯽ ،ﺳﭙﺲ هﺮروز ﺑﻪ وﻋﺪﻩ
یﮑﯽ از دو ﻡﺴﺘﺒﺪ دل ﺧﻮش ﮐﺮدن ﭼﻪ ﻓﺮﺹﺘﻬﺎیﯽ را ازدﺳﺖ ﻡﺮدم ﮐﺮد ،ﺳﺘﺎﻥﺪﻥﺪ.ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻥﻘﻼب ،ﻓﺮیﺐ ﺹﺪام
و ﺣﺎﻡﻴﺎﻥﺶ ) ﻏﺮب ﺑﺨﺼﻮص اﻡﺮیﮑﺎ و اﻥﮕﻠﻴﺲ( ﻡﺘﺎﺳﻔﺎﻥﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻡﺎﻥﻬﺎی ﮐﺮد ﮐﺎر ﺳﺎزﺵﺪ و ﺑﻪ دام ﺹﺪام
اﻓﺘﺎدﻥﺪ اﻡﺎ ﺧﻮﺵﺒﺨﺘﺎﻥﻪ اﮐﺜﺮیﺖ ﻡﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺴﺎن ﺵﻴﻮﻩ هﻤﻴﺸﮕﯽ ﺧﻮیﺶ در ﺕﺎریﺦ دورو ﻥﺰدیﮏ ایﺮان ﭘﺎﺳﺪاری
از وﻃﻦ راﻓﺮیﻀﻪ داﻥﺴﺖ و ﻡﮑﺮ ﻡﮑﺎران را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮد  .ﺹﺪام ﻗﺼﺪ داﺵﺖ ،ﭼﻨﺎﻥﭽﻪ ﮐﺎر ایﺮان را ﺕﻤﺎم ﻥﻤﺎیﺪ ،ایﺮان
را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺟﻤﻬﻮری ﺕﻘﺸﻴﻢ ﻥﻤﻮدﻩ و ﻡﺴﺌﻠﻪ ﮐﺮد را ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮدهﺎ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﮐﺸﺘﺎر ﺣﻠﺒﭽﻪ از ﺁن ﻥﻤﻮﻥﻪ اﺳﺖ.اﻡﺮیﮑﺎ
و اﻥﮕﻠﻴﺲ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ در اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ایﺮان هﻴﭻ ﻥﻘﺸﯽ ﻥﺪارﻥﺪ؟ ﺣﺎﻻ دﻝﺴﻮز ﻡﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺵﺪﻩ اﻥﺪ ؟
اﮔﺮ ﺣﻖ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻥﻮﺵﺖ ﺕﻮﺳﻂ ﻡﻠﺘﻬﺎ ﻡﺤﺘﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ هﺴﺖ ،ایﻦ ﺣﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻡﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺟﺎری اﺳﺖ یﺎ زﻥﺎن و
ﻡﺮدان ﻓﺴﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﻢ هﻤﺎن ﺣﻖ را دارﻥﺪ ﺁیﺎ ﻡﺮدم ﺳﺎیﺮ ﻡﻨﺎﻃﻖ ایﺮان ﺣﻖ ﻥﺪارﻥﺪ ﮐﻪ وﻃﻨﯽ یﮏ ﭘﺎرﭼﻪ را ﻡﻄﺎﻝﺒﻪ
ﻥﻤﺎیﻨﺪ و در ﺣﻔﻆ ﺁن ﺑﮑﻮﺵﻨﺪ؟ راﺳﺘﯽ اﻡﺮوزﻩ روز ﮐﻪ اروﭘﺎ در ﺣﺎل ﻡﺘﺤﺪ ﺵﺪن و یﮑﯽ ﺵﺪن اﺳﺖ از ﺕﮑﻪ ﭘﺎرﻩ ﺵﺪن
ایﺮان ﭼﻪ ﮐﺲ و ﮐﺴﺎﻥﯽ ﺳﻮد ﻡﻴﺒﺮﻥﺪ؟ ﺁیﺎ ﺕﺠﺰیﻪ ایﺮان و دیﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻡﻨﻄﻘﻪ در ﺳﻮد ﮐﺮدهﺎﺳﺖ ؟ﺕﺎریﺦ ایﺮان
ﮔﻮاﻩ ایﻦ اﻡﺮاﺳﺖ ﮐﻪ هﺮﮔﺎﻩ رژیﻤﯽ ﺑﯽ ﮐﻔﺎیﺖ و ﺣﺎﮐﻤﻴﻨﯽ ﻥﺎدان ﺑﺮ ﻡﻴﻬﻦ ﻡﺎ ﺕﺤﻤﻴﻞ ﺵﺪ ﺧﻄﺮ ﺕﺠﺰیﻪ ﻥﻴﺰ ﺟﺪی ﮔﺸﺖ.
اﻡﺮوز ایﻦ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی اﺳﺖ.ﺑﺤﺮان ﺳﺎزی رهﺒﺮان ﻥﺎدان ایﺮان ﺑﺨﺼﻮص،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺕﺤﻤﻴﻠﯽ ﻡﺎﻓﻴﺎی ﻥﻈﺎﻡﯽ -
ﻡﺎﻝﯽ  ،ﺧﻄﺮ ﻡﺪاﺧﻠﻪ در اﻡﻮر ایﺮان را اﻓﺰایﺶ دادﻩ اﺳﺖ  .رژیﻢ ﻡﺎﻓﻴﺎهﺎ در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺧﻮد ایﺠﺎد
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺁﻡﺪﻩ و در ﺿﻌﻒ ﺑﺴﺮ ﻡﻴﺒﺮد  .ﭼﺮا ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ اﻇﻬﺎرات ﻡﺮدم را ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻥﻮﺵﺖ ﻡﻴﻬﻦ
دﻝﻨﮕﺮان ﮐﺮد ؟ از ﺳﻮیﯽ ﻥﻘﺸﻪ "ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻡﺴﺘﻘﻞ" ﻡﻨﺘﺸﺮ ﻡﻴﺸﻮد و از ﺳﻮیﯽ در ﻡﺮاﺳﻢ یﺎدﺑﻮد ﺳﺮدار اﺳﺘﻘﻼل
ایﺮان  ،ﺳﺘﺎرﺧﺎن  ،ﺕﻮﺳﻂ ﺑﻴﮕﺎﻥﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮﭼﻢ ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن،ﺑﻪ اهﺘﺰاز در ﻡﯽ ﺁیﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮﻡﯽ ﺁورم ﮐﻪ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم
ﻓﺮوﭘﺎﺵﯽ ﺵﻮروی  ،ﻡﺮدم ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن ﺵﻮروی  ،در ﺕﻈﺎهﺮاﺕﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎرﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻡﺎم وﻃﻦ وﺳﺮزﻡﻴﻦ
اﺟﺪادی ﺧﻮیﺶ ،ایﺮان ﺵﺪﻥﺪ.ﭼﺮا هﻤﻪ ﺑﺎهﻢ در ﺁزادی ایﺮان از یﻮغ اﺳﺘﺒﺪاد ﻥﮑﻮﺵﻴﻢ ﺕﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻡﺮدﻡﺴﺎﻻری ،
ایﺮاﻥﯽ از ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻪ ﺧﻮیﺶ ﺑﺮﺧﻮردارﺵﻮد ؟ﻡﮑﺮ ﺑﻴﮕﺎﻥﮕﺎن ﮐﻪ دیﺮزﻡﺎﻥﯽ اﺳﺖ ﺧﻮاب ﺕﺠﺰیﻪ وﻥﺎﺑﻮدی ایﺮان را
ﻡﻴﺒﻴﻨﻨﺪ ﮐﺎﺑﻮس ﮔﺮدد .ایﺮان وﻃﻦ هﻤﻪ ﻡﺎ از ﮐﺮد وﻓﺎرس ،ﻋﺮب و ﺁذری،ﺑﻠﻮچ وﺕﺮﮐﻤﻦ و...اﺳﺖ در ﺁزادی و ﺁﺑﺎدی
ﺁن ﺑﮑﻮﺵﻴﻢ ﺕﺎ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﺮﮔﻴﺮد.

