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ان بۆ خومەینز ساڵ ر
بی دێمۆکڕابی کوردستابز ئی 

ز ، 7531نامەی حیر

 ئاگری ئیسمائیل نەژاد 

 

 ٧٥رێبەندابز  ٤١و لە رۆژی ٧٥رێبەندابز  ٢٢ساڵ لەوە پێش بەر لە  ١٤

کۆماری حدکا نامەیەیک بۆ خومینز نوسیوە و ئەمرۆ کە رۆژی دامەزرابز  

و 
ی
ئێسالمییە بە باشم زابز لێکدانەوەیەیک خۆم لەسەر ئەو نامەیە بڵ

 بکەمەوە

 نامەکە بە زمابز فاریس یە: روون کردنەوە
ی
 !!دەق



 دیپلۆمایس لە نامەیەکدا

بێیک دەرەوەست لە ڕەوتێیک پۆپۆلیست  ز  سیاستەدا ئەوەی حیر
لە جیهابز

ندی درێژخایەنە جیا دەکاتەوە، هەڵویست گرتن لەسەر بناغەی  بەرژوە

 !و واقیع کۆمەڵگایە

ووی خۆیدا ، لە هەر هەڵوێسنی  کە گرتوویەبی   ژ ر
بی دێموکرات لە می 

ز حیر

 :دوو بنەمابی لەبەر چاو بووە

خوێندنەوەیەک بەپن ر قازانجی نەتەوەی درێژخایەن لە بەستێنز  : یەکەم

 .کاتدا

ز کردبز قازا: دووهەم نجی   لەبەر چاوگرتنز واقیع دۆخەکە و هاوکات دابیر

اتژیک  کورتخایەنێک بە شێوەیەک کە هیچ زەرەرێک لە بەرژەوەندی سیی

 .ندات

ب، رێکخراوەی  ز ئەو دوو تایبەتمەندییە وایکردووە کە لەگەڵ ئەوەی حیر

نێک لە خەڵیک کوردستان ئەو 
ی
چینێیک تایبەبی کوردستان نییە و کۆمەڵ

م لە ئاسنی هەڵوێسنی فە
ی
رمیدا، رێکخراوەیه بە یه خۆیان دەزانن ، بەڵ

هیچ کات نەکەوتۆتە داوی  پۆپۆلیسمەوە و بەردەوامیش پێگە  

یەتییەکەی خۆی لەبەر چاو بووە
ی
 .کۆمەڵ

ووی خۆیدا ،  ژ ر
بی دێموکرات لە می 

ز  حیر
یەیک  لە هەڵوێستە هەر گرینگەکابز

  .تە٤٥٧٥رێبەندابز  ٢٢ناردبز نامەیەکە بۆ خومینز بەر لە رۆژی 

مێهدی "رۆژ پاش ئەوەی واتە چوار  ٤٥٧٥ی رێبەندابز ٤١رۆژی 

درێ و  وەک سەرۆک" بازرگان ر
وەزیرابز کابی له الیان خومینییەوە ڕادەسپی 

بی 
ز  دامەزرێ، کومیتەی ناوەندی حیر

دوو رۆژ پاش ئەوەی دەوڵنی کابی



ان، بە زمابز فاریس نامەیەک ئاراستەی خومینز  ر
دێموکرابی کوردستابز ئی 

 .دەکات

ز کە یەیک  لە گرین ر
گییەکابز ئەو نامەیە کابی ناردبز سەرەتا دەکرێت بڵی 

 !نامەکەیە

ان  ٤٥٧٥ی رێبەندابز ٤١رۆژی  ر
ئێستا چارەنوویس شۆریسژ گەالبز ئی 

 .ڕوون نەبۆتەوە، ئێستا ئەرتەیسژ شا بریاری یەکالکەرەوەی خۆی نەدابوو

ان بەرو   ر
دیارە کە بریاری ئەرتەش دیاری دەکرد کە ئاراستەی شۆریسژ ئی 

م ڕوونبوو ک
ی
بی کۆن نامێنز  کوێ دەچێت، بەڵ

ی
و بەرە بەرە ! ە دەسەڵ

ت 
ی
ان خەریکن دەستیان دەگاتە دەسەڵ ر

 !!شۆرشگی 

هاوکات لەگەڵ ئەوە هەموو الیەنەکابز کە باوەریان بە الدابز رەژییم 

شاهەنشایه بوو، خۆیان بۆ بەرەڕووبوونەوەی درێژخایەن سازدەکرد، 

 ٥٧لە  چون هیچ باوەرێک نەبوو کە ئەرتەیسژ محەمەد رەزاشا کە زیاتر 

ساڵ، تەنیا بریاردەی نێوی خودی محەمەد رەزاشا بوو، هەڵوێستێک 

ابز تێدابێت ر
 .بگرێ کە قازانجی نەتەوەکابز ئی 

ت لە پێشووتردا ، 
ی
لەو قۆناغەدا و بە پن ر ئەزمووبز سەرکووبی دەسەڵ

بی نێو 
ی
ان ڕوو بە گرووبی بە دەسەڵ ر

بی دێموکرابی کوردستابز ئی 
ز حیر

ان دەدوێ و لەنێ ر
 خۆی  شۆرشگی 

ی
و ئەوانیشدا کەسێک دەکات بەردەنیک

کە زۆرینەی دژبەرابز حکوومەبی پاشایەبی رێبەری ئەو کەسەیان قەبوڵ  

 !کردبوو

ەدا کردارێیک گونجاو لە کاتێیک پێویست بەرانبەر بە کەسێک   ر
بە کوربی لی 

 .کراوە کە ئەو کات خۆی وەک کەسێیک پارێزەری دێمۆکرایس دەناساند

اوەکە وایە بۆ نوسینز ئە  :و نامەیە یس  شت لەبەر چاو گیر



بی پێشوو چارەنوویس ڕوون نییە و ئەگەری هەیە لە : یەکەم
ی
دەسەڵ

ان ئالۆزی زۆر گەورەتر ساز بێت ، بۆیە دەبێت الیەبز بە ر
ی پێش  ئی  ز ر

هی 

ت لە خواست و ویسنی خۆمان ئاگادار بکەینەوە، بەو شێوەیە 
ی
دەسەڵ

 .ئامادەکاری بۆ هەرچەشنە ئەگەرێک بکرێت

وەک ئامرازێک بەکار هاتوون بۆ  ٧٥بنەما گشتییەکابز شۆریسژ : ووهەمد

ئەوەی  درگای گفتوگۆ لەگەڵ خومینز وەک کەیس بەرچاوی نێو بەرەی 

ر لەوکاتدا بکرێتەوە
 .شۆرشگی 

لەو قۆناغەدا کە هەموو الیەنەکان سەرخۆیسژ ڕووخابز : سێهەم

بی دێموکرات باس لەسەر شێوازی
ز  کۆنن، نامەی حیر

بی
ی
 دەسەڵ

بی دێموکرات هەم دەیزابز 
ز  حیر

تدارێنی نوێ دەکات، ئەوە  یابز
ی
دەسەڵ

 !چی وچۆبز دەوێت و هەم دەیزابز چی ناوێ

 :کردبز نێوەرۆیک نامەکە لە پاش ئەو باسانە دەچینە نێو تاوتوێ 

ئەو نامەکەیە کە ڕوو بەخومینز نورساوە بە کوربی دەکرێت، بەسەر یس  

 بەیسژ دابەیسژ بکەین؛

 بەیسژ یەکەم

تداری تاراندا ب
ی
ان و دەسەڵ ر

ەیسژ یەکەم هەموو باسەکابز لە ئاسنی ئی 

ان دەکرێت و قائیل بەوە  ر
بز ئی 

ی
دەکات، لەوێ ئاماژە بە بزوتنەوەی گەڵ

 
ی

لەالیان کەسێکەوە یان گروپێیک تایبەتەوە  ٧٥نییە کە بزوتنەوەی ساڵ

، بەڵکوو بە ڕاشکاوی ناوی   سەرکەوتن هاتنی 
ز

رێکخرابێت و هەتا قۆناغ

ان: ەو بزوتنەوە دەنێت ئ ر
 !شۆریسژ گەالبز ئی 

 ئەو خاڵە لەوە دایە کە ئەو کات بەناوی یەکێنی و یەکگرتووی زۆر 
ی

گرینیک

الیەن تەنانەت الیەبز نائیسالمیش خومینیان بە دارێژەی شۆرشەکە 



بی شۆریسژ  
ی
بی دێموکرات، سەرچاوەی دەسەڵ

ز م نامەی حیر
ی
دادەنا، بەڵ

ان دەگەرێنێتەوە بۆ  ر
بی بان رسوشنی گەالبز ئی 

ی
ان، نەک دەسەڵ ر

خەڵیک ئی 

اندا ر
 لە ئی 

ی
تان بێت ئەو نامەیە کابی  نورساوە کە ! یان چینز مەڵ لەبیر

 خۆیانەوە وێنەی خومینیان 
ی

ان لەسەر سەربابز ماڵ ر
زۆرینەی خەڵیک ئی 

 !!لە مانگدا دەدیت

هەر لە بەیسژ یەکەمدا لەگەڵ ئەوەی لەنامەکەدا رێز لە خومینز وەک 

 نا
ی

ی لە بەردەنیک ر
م تەنیا رێز لە هەڵوێسنی شۆرشگی 

ی
اوە، بەڵ مەکە گیر

 پێش شۆریسژ 
ی

اوە و هیچ ئاماژەیەک بە ڕوانگەی دینز   ٧٥یەکساڵ گیر

ئەو ناکرێت و بە کوربی بە پێچەوانەی کرداری بەشێک لە الیەنە 

 نامەکە لەگەڵ 
ی
ان، هیچ هەوڵ نەدراوە دەق ر

سیاسییەکابز ئەو کابی ئی 

 !ک بگرێتەوەڕوانگەی دینز خومینز یە

 نامەکەش لەو بەشەدا هەر ئەوە بێت کە 
ی

ڕەنگە بەرچاوترین خاڵ

ت ناکات و بە پێچەوانە 
ی
ئاماژەیەک بە ئاسمابز بووبز دەسەڵ

ت وەک باسێیک سەرزەوی ئاماژەی پێبکات ، 
ی
هەوڵدەدات  کە دەسەڵ

ر و تەنانەت گوتاری 
ۆزییەک بۆ شۆرشگی  هاوکات نامەکە هیچ پیر

دەست لە نێو شۆ 
ی
اندا قائیل نییە و بە ڕاشکاوی بایس ئەوە باڵ ر

رشگی 

ر دەبێت پێبەندی دێمۆکرایس، پۆلۆرالیسم و پێکەوە 
دەکات کە شۆرشگی 

هەڵکردن بێت، نامەکە پێداگرە لەسەر ئەوەی کە نابی  گرووپێک 

 گرووپەکابز 
ی
بی  هەوڵبدات باق

ی
تر پەراوێز بخات کە وایە دژی دەسەڵ

ی نییە، بەڵکوو هەبووبز  سەرەرۆ و دیکتاتۆر بوون، بەتەنیا  ر
شۆرشگی 

لەیەیک بۆ دابینکردبز دێمۆکرایس، باوەر بەرێزلێنان لە هەموو 
ی
گەڵ

 
ی
چینەکابز کۆمەڵگا  و باوەر بە پێکەوە هەڵکردنە کە بایەخ بە کاری مرۆق

ر دەدات
 .شۆرشگی 



ئەو کاتە زۆربەی   ٧٥تر بگەرێنەوە رۆژە بەراییەکابز رێبەندابز  جارێیک

م گرووپە سیاسییەک
ی
ان بایس پێکەوەبوون بۆ ڕووخان دەکەن، بەڵ ر

ابز  ئی 

بی دێموکرات بە ڕاشکاوی بایس پێکەوە هەڵکردن بۆ 
ز نامەی حیر

 .داهاتوویەیک گەش دەکات

 نامەکە لەو بەشەدا دەڵێت
ی
نابی  شۆریسژ بکەوێتە دەست تاقمێیک : "دەق

ان لە ژێر دەسنی گروپێیک ر
 تایبەت، ناکرێت بزوتنەوەی گەورەی گەالبز ئی 

ان بە ئیدلۆژی جیاوازەوە لەو  ر
دیاری کراو بخرێت، چون هەموو خەڵیک ئی 

 ."بزوتنەوەیەدا بەشداریان کردووە و لە خۆبروودیان نیشان داوە

ان و : " هەر لە درێژەی ئەو نامەیەدا هاتووە ر
بۆ ئاوەدان کردنەوەی ئی 

انێیک نوێ و دێمۆکراتیک ئەوە زۆر گرینگە کە  ر
هیچ  ]دامەزرابز ئی 

گرووپێک نەکەوێتە پەراوێزەوە و هیچ گرووپێک نەکرێتە خاوەبز 

 ."[شۆرشەکە

ی کومیتەی ناوەندی حدکا بۆ خومینز ٤٥٧٥ی رێبەندابز ٤١لە نامەی 

بە هەر بیانوویەک گرووپێک خۆی بە دەمڕاسنی شۆرشەکە : " هاتووە

تر بەبیانووی جیاوازەوە لە  پەراوێز بخات، بە پن ر  بزابز  و گرووپەکابز 

تە توویسژ دیکتاتۆرییەبی ئە
ی
تابز جیهان درنگ یان زوو ئەو وڵ

ی
زمووبز وڵ

ڕەها دەبێت، کە وایە قەبوول کردبز دێموکرایس بە بی  هیچ پێش 

مەرجێک بۆ هەموو گرووپێک و الیەنێیک سیایس مەرچی خوڵقابز 

ان دەستەبەر  ر
دۆخێیک ساغە و هەر ئەوەش داهاتووبی گەش بۆ ئی 

 ."دەکات

 : کە بە ڕووبز لەسەر یس  بنەما نوورساوەئەو بەشە لە نامە

انە ، نەک شۆریسژ ئیسالیم و نەک شۆریسژ  : ئا  ر
شۆرش یه گەالبز ئی 

 ... کۆمۆنیسنی و



بووبز ئەو : بی   ر
ر ئەریک هەیە، بەرانبەر بە خەڵک و تەنیا شۆرشگی 

شۆرشگی 

بە بەروڕووبوونەوە لەگەڵ حکوومەبی پێشوو ناسەلمێندرێ، بەڵکوو 

ی ئەو دەروەست بووبز بەرا ر
نبەر بە چارەنوویس خەڵک شۆرشگی 

 .دەسەلمێنز  

نەسەلمابز دێمۆکرایس و پێکەوە هەڵکردن بەمانای دامەزرابز : یس  

دیکتاتۆرییەتە ئەگەر ئەو دیکتاتۆرییەتە بەشێوەی کاتیش ڕەوابی  

یەبی یان شۆریسژ لە پشت بێت، هیچ لە بابەتەکە ناگۆرێ و هەر 
ی
کۆمەڵ

بی ناڕەوایە
ی
 .دیکتاتۆر و دەسەڵ

 بەیسژ دووهەم

 نامەکە چەند هێندە دەکات، باس  
ی

بەیسژ دووهەیم نامەکە کە گرینیک

 نەتەوەکانە و لەو بەشە کە زۆرینەی نامەکەی بەخۆوە  
ز
کردن لەسەر ماق

ان رەژیمێیک جەماوەری و : "گرتووە هاتووە ر
هیچ رەژیمێک لە ئی 

دێمۆکراتیک نییە، مەگەر ئەوەی کێشەی نەتەوەی کە لە کێشە 

انە چارەسەر بکاتبنەڕەتییە ر
 ."کابز ئی 

ڕاستییەکەی ئەوەیە کە گەالبز زوڵم : "لە درێژەدا لەنامەکەدا هاتووە

ز و خوێندن بە زمابز دایک،   ان پێکدێیز ر
لێکراو کە زیاتر لە نیوەی خەڵیک ئی 

واردبز ئابووری و سیایس و لە 
ی
 نەتەوەی، البردبز هەڵ

ی
گەشەی فەرهەنیک

 دیاری کردبز 
ز
 بەڵگەنەویسنی ئەو   هەمووان گرینگیی ماق

ز
چارەنووس ، ماق

  ."گەالنەیە

پێش هەموو باسێک بایس بەیسژ یەکەم لە ڕاستییدا رێگەخۆشکەرە بۆ 

بی دیمۆکرات 
ز   پەسندی حیر

بەیسژ دووهەم واتە دێمۆکراسییەک دەتوابز

ز بکرێت، نەک   نەتەوەینر نەتەوەکان دابیر
ز
بی  کە لەو دێمۆکراسییەدا ماق



 شارۆمەندی یان دێمۆکر 
ز
تری  ایس زۆرینە و کەمینە، یان شێوەکابز ماق

 !دێمۆکرایس

 گرینگیش لەو بەشەدا دەستنیشان 
ی

لە پاش ئەو باسە دەکرێت یس  خاڵ

 :بکەین

 نەتەوەی کورد، :  ئا
ز
ان کراوە، نەک ماق ر

 نەتەوەکان نێو ئی 
ز
باس لە ماق

بەتەنیا ئەوەش مانای ئەوەیە که هەنگاوێیک بەرابی بۆ سازکردبز بەرەیەک 

نەتەوە نافارسەکاندا هەڵێندراوەتەوە، ئەو هەنگاوە لە ڕاستییدا لەنێو 

هەوڵ بۆ سازکردبز هاوپەیمانییەیک زەینییە و دەکەوێتە چوارچێوەی 

 نەرمەوە کە تۆ بی  ئەوەی نورساوەیەکت یان هاوپەیمانییەکت 
بی
ی
دەسەڵ

تر  چون  لەگەڵ کەسێک ئیمزا کردبێت، هێندێ قسە دەکەی، کەسانێیک

ەدا لە بە قازانجیان ر
یت دەکەن، ڕوونە رووی ئەو نامەیە لی  ە پشتگیر

انەوە دەیەوێت، پریس نەتەوەی بیر نەتەوە نافارسەکان  ر
نەتەوەکابز ئی 

 !بخاتەوە

بی دێموکرات : بی  
ز  حیر

 دیاری کردبز چارەنوویس "فەلسەفەی بووبز
ز
ماق

ە، لەوە نامەیەدا بی  هیچ ئەمالوئەوالیەک ئەو "نەتەوەی کورد

ا وەتە بەر باس جەخنی لەسەر کراوە، ئەوەش واتە فەلسەفەیە هێیز

دیپلۆمایس بەمانای سازان لەسەر بنەماکان نییە، بەڵکوو بەمانای سازان 

 !لە پێناو بنەماکانە

م و دژایەبی : یس   ز یالیر ان پریس ئیمیی ر
بایس باوی ئەو کات لە شەقامەکابز ئی 

م بوو و بەرەیەیک ئیسالمیش کە لە بەستێنز ئە ز یالیر و کاتدا لەگەڵ ئیمیی

م ، بایس  ز یالیر  ئیمیی
یان گرتبوو هاوکات لەگەڵ پریس دژایەبی ز ر

هی 

بی دێمۆکراتدا، بایس 
ز زیندووکردنەوەی ئیسالمیان دەکرد، لە نامەی حیر

ابز لە قەڵەم دەدات و  ر
پریس نەتەوەکان دەکات و وەک پریس سەرەیک ئی 



لە ڕاستییدا ئەو ! ئەوەش ڕاسانێک لە بەرانبەر بە گوتاری سەردەستە

ان دایە ر
 !نامەیە شۆرشێک لەنێو گوتاری شۆرشگی 

ی رێبەندابز ٤١ئەو بەشە لە نامەی کومیتە ناوەندی حدکا کە لە 

ب ٤٥٧٥ ز  حیر
دا نورساوە، بەجوابز دەریدەخات کە بریاردەرابز ئەو کابی

تداری محەمەدرەزا پەهلەوی بۆ  
ی
 رووخابز دەسەڵ

ز
ئاگادار بوون کە قۆناغ

 کۆتابی نییە، بە
ز

 نەتەوەی کوردەوە کورد قۆناغ
ز
ڵکوو لە ڕووی ماق

 سەرەتاییە، و کورد کێشەی تەنیا دیکتاتۆریت و سەرەڕۆی لە 
ز

قۆناغ

 
ز
کردبز کوردستان و پێشێلکاری ماق تاران نییە، بەڵکوو کێشەی داگیر

یەبی و تەناهییە
ی
، کۆمەڵ

ی
 !ئابووری، سیایس، فەرهەنیک

 بەیسژ سێهەم

 کۆتابی نامەی
ەکە بایس تەجزیە تەڵەبی بەیسژ سێهەیم نامەکە کە بەیسژ

 !دێنێتە گۆرێ

 تایبەبی خۆی هەیە، لەو ڕووەوە کە بە جۆرێک لە 
ی

ئەو بەشەش گرینیک

جۆرەکان چەک کردبز فکری تاقیم خومینییە و ئەوان پێش ئەوەی 

ز  ر
  دەڵی 

ی
بی تاران بیڵ

ی
انەوە : "دەسەڵ ر

ئێوە بە بیانووی پاراستنز سنووری ئی 

 ."دواتر ئێمە سەرکووت دەکەن

ووی _ باسە لە ڕاستییدا ئاماژە بە دوانەی دیکتاتوریتئەو  ژ ر
ئالۆزبی لە می 

ان  ر
انییەکان دا دەکات، دوانەیەیک کە لەودا دیکتاتۆرەکابز ئی  ر

سەردەیم ئی 

سەرەتا ئالۆزی دەنێنەوە و پریس نەتەوەکان وەک کێشەی تەنایه دێنە 

ن بەرباس و لەسەر ئەو بنەمایە لە بازنەی یەکەم دا کورد و نەتەوەکا

ە فارسەکابز دژی خۆیان  ز ر
سەرکوت دەکەن و لەبازنەی دواتر دا هی 

سەرکوت دەکەن، ڕەنگە بەالتانەوە سەیر بێت، سەرجەیم ئەو کەسانەی 

ان  ر
ایم لە ئی  ز ترین میدایل نیر

ی
میدایل شانازی زولفەقاریان وەرگرتووە کە باڵ



دایە یەک کەیس لێدەرچی  هەموویان هۆکاری وەرگرتنز ئەو میدالەیان 

لە کوردستان بووە و میدایل زولفەقار میدالێکە کە لە سەردەیم  شەر 

ایم دەرێت، بە کەسابز  ز ترین شانازی نیر
ی
رەزاشای پەهلەوییەوە وەک باڵ

ایم و لە سەردەیم رەزاشاوە هەتا ئێستا کە  ز ساڵ تێدەپەرێت هەموو  ١١نیر

ئەو کەسانەی میدایل زولفەقاریان وەرگرتووە، هۆکاری پێدابز ئەو میدالە 

 .دڕندەییان لە شەری کوردستاندا بووە

: " لە بەیسژ سێهەیم نامەی کومیتە ناوەندی حدکا بۆ خومینز دا هاتووە 

 گەالن تەجزیە 
ز
، دابز ماق ز ر

بە پێچەوانەی ئەوەی دوژمنابز خەڵک دەیڵی 

ان پریس نەتەوەی هەیە و هیچ جۆرە خۆگێلکردنێک  ر
تەلەبی نییە و لە ئی 

 ."ەوەلە بایەچز ئەو پرسە کەم ناکات

ئەو دێرانە لە کۆتابی بە بەیسژ دیپلۆمایس نامەکەدا دێت و بەیسژ 

 نەتەوەکان یان بەیسژ دووهەم 
ز
سێهەمیشژ لە ڕاستییدا لە خزمەت ماق

دایە و سەرجەیم دەقەکە دەقێیک دیپلۆماتکارانەیە کە وێرابی دەستنیشان  

ووی  ژ ر
 نەتەوەکان، پرۆسەی سەرکوتنز نەتەوەکان لە می 

ز
کردبز ماق

انیش دێنێتە بەرباسسەردەیم ر
 . ئی 

یەیک  لە دەقە دیپلۆماتیکەکانە کە  ٤٥٧٥ی رێبەندابز ٤١نامەی رۆژی 

ی کوردە، هەر بۆیەش ئەو نامەیە دەکەوێتە،  بەرهەیم هزر و رووناکبیر

ی سیاسنر کوردستانەوە ووی رووناکبیر ژ ر
وەکوو باس لە ! چوارچێوەی می 

  وردەکاری نامەکە کرا ئەو نامەیە بنەماکەی لەسەر 
ز
دیاریکردبز ماق

بی کوردستان، دۆزینەوەی 
ی
چارەنوویس نەتەوەی کورد لە رۆژهەڵ

ان لەسەر  هاوپەیمان بۆ کوردستان و سەقام ر
کردبز دێمۆکرایس لە ئی  گیر

ز نامەی رۆژی  ر
ز بڵی   نەتەوەکان دایه، هەر بۆیەش دەتوانیر

ز
بنەمای ماق

سنی ی رێبەندان هەتا ئێستاش بناغەی دیپلۆمایس کوردستان لە ئا٤١

اندا دیاری دەکات ر
 .ئی 
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