
  !هه�بژاردنی کارمهندانی پاڕلهمانی ئ�ران!

  

  

قهيرانی  نيان به چۆ%ی به�#نهوە،کورسييهکا ،ئ�رانله مهجلسی  ...چ، تورکمان، گيلهککورد، عهرەب، بهلو گهر ئازەری،
له  خه%ک قوو%تر و گهورەتر ب�ت، ههر بۆيه بهشداری دادەگرێ، که دەتوان. دەسپ�کی قهيرانی کۆماری ئيسالمی سياسی

   بژاردن بۆ حکوومهت گرنگه!هه%

   

سيستمی له سهر دەزگاکانی نيزامی، ئهمنيهتی، مافيای ئابووری،  ،کۆماری ئيسالمی ستوونهکانی سهرەکی پ�که�نهريی
وەک دوو  ،سهرزەمينی پارس دەنو�ن.، که خودا و شا هتیدەستهBتداريههمان ش�وەی  ، که ئهوەشساخ بۆتهوە فريوکارانه

  . به سهر خه%کدا زا%ن ديکتاتۆڕی ههميشهيی،

سياسی، ئابووری،  ی بواریەکانپسپۆڕ ن،�تئۆرسي �ن،، بوروکرات، ت�کنۆکرات، ئاکادم�سمافيای ئيسالمیدەغه%کارانی 
دەکهن و  ڕەنگئهم ئيسکل�ته خۆفناکه،  له ههر دەورەيهکی "هه%بژاردن"دا،  ،ی، هونهريی و م�ديايیفهرههنگ

ماش�نی  گ�Mن و چهرخیدە ی سهرەکیدەور ،خه%ک له ناو و دەرەوەی ئهو وBته له خاپاندنیئهو خ�#ه  دەيMاز�نهوە.
  ، بهش�ک لهو دەغهلکارانه، کوردن! نن�هه%دەسووڕ کۆماری ئيسالمی

  

يينی و ئيتنيکی بن، ئابن و سهر به ههر نهتهوە، ه�#ی فکريی، ئيدئۆلۆژی،  و دەرەوە ئهو کهسانه له ههر شو�ن�کی ئ�ران
سا%هدا، ج�گايان له ناو  ٣٧پرۆسهی له  ،ئۆپۆزسيۆن چ سياسی و چهکداری !پاندنی خۆيان و خه%کاله خ ،نسهرکهوتوو
بۆته مايهی مانهوەی حکوومهت و  ،بوونی ب�که%کيان ، سMدراوەتهوە ومهيدانی سياسی، فهرههنگی و فکريیکۆمه%گا و 

  !سيستم

  

 کراوە به ههموو ش�وەيهک ئهمنيهتی ژيانی خه%ک وە.، ڕووت�ندراوەتهسيستيماتيک و به گو�رەی پالنو وBتهکهی   کورد

ئهم ش�وەيه بۆته  يه.خه%ک ژيانی ڕۆژانهيان له ژ�ر چاوەد�ريدا یتاک تاک ميليتاريزە کراوە. ب. ڕاگهياندن، به ،و وBتهکه
رە کراون و گهو ی ئيسالمی ئ�راندا له دايک بوون،له ژ�ر سايهی کۆمار ئهوانهی ژيانی به تايبهت ،ژيانی ئاسايی خه%ک

به باری نالهباری ئابووری، سياسی، کۆمهBيهتی،  ،ی کوردستانسهر جهم کۆمه%گالهو سيستمهدا باره�ندراون. 
  دەناسر�تهوە. ،خه%کهکهيدا فهرههنگی، ئيداريی، لهشساخی،ب�کاريی، ئهمنيهتی و ب. مافی

  

کوردستانی له  پالن به پ�ی .پاندووەداسه ،، خۆی به سهر خه%کی کوردداحکوومهتی ناوەندی ئ�ران، به پ�ی پالن
کارە دابهز�ن�ت، ههتا  و داوای خه%کههنگاو به ههنگاو نياز بۆ ئهوەی ههرچهشنه پ�شکهوتن�ک به دوور ڕاگرتووە،

به  ئهمMۆ ئهو خه%کهی داوای خودموختاريان ههبوو، ، گهورە بنو�نن.له کوردستان چکهکانی حکوومهت و ئيدارەکانیگ
 انی ههموو"نو�نهر" نوخبه و  .سين، به تايبهت نوخبهکانی ئاکادميانگرێيگهشکه دە ،ليغاتيشههنگاوی کچکهی تهب

له کوردستان  ی ئ�رانسترات�ژی حکوومهت نه تهنيا، دعيان"ی بهشداری له هه%بژاردن"مپارلهمانی ئ�ران و  دەورەکانی
  !المی له کوردستانپرسيار، به%کوو خۆشيان دەبنه بهش�ک له سترات�ژی کۆماری ئيسناخهنه ژ�ر 

  

 ناخهنه بهردەست. ،ستانهکانيران، شۆڕای شار و نوخبهکانی کورد، کارنامهی "نو�نهرانی" کورد له پارلهمانی ئ

 ئيسالمی ئ�ران له کوردستان بکهن. "مدعيان"ی هه%بژاردن له کوردستان، خۆ لهوەش نادەن باسی کارنامهی کۆماری

به ب. ئهوەی به خه%ک  خه%ک بهرەو سهنندوقهکان هان بدەن، ،کار دەه�ننئهوان زانست و بيروهزريان، بۆ ئهوە به
  ی سياسی، ئابووری، فهههنگی، کۆمهBيهتيان چييه و چييان پ�دەکرێ و تا ئ�ستا چييان کردووە!هب�ژن، بهرنام

  

�ران به ههموو ش�وەيهک دادەبهزينن و پهنا بۆ مهسهلهی سياسی کورد له ئ،وەک سهردەمدارانی سيستم  ئهو خ�#ه
 خۆيان ،ستهوخۆاڕ هچ ل�رە و لهوێ به کوردی بئاخڤن! ئهوان ،ان له بهر ب.دەبهن، جا چ جل و بهرگی کوردي فۆرماليسم

و ئهو اليهنی ناو سيستمهکه کهوتب�تن و بهش�ک لهوان بن، که ههر  گهڵ ئهم اليهنڕە سياسهت نادەن، مهگهر ئهوەی له 
هلهی مهس ودووبارە دەکهنهوە  ،و ڕاستی ئ�رانیەبنه ئهوان و م�ژووی حزبهکانی سهرانسهری چهپ و ناسيۆناليست د

ج.  کۆماری ئيسالمیئهوان له جياتی ئهوەش ڕ�ک ئهو سياسهتهيه که  .يهک تهرازوودەخهنه تای  ،کوردستان و يهزد
دانووی له گهڵ سياسی و  ،ژيمهکانی م�ژووی ئ�رانب�گوومان سيستمی کۆماری ئيسالمی، وەک ههموو ڕ بهج. دەکهن.

  . دەکو%. ،نوخبهی کوردی لهو چهشنه

خۆ له مهسهلهکانی که  ڵ ئيسکل�تی کۆماری ئيسالمی ڕ�ک خستووە، ئهو کهسانهنله گه خ�#�کی گر�دراوی تر که خۆيان
 جهوههری ئينتلئ�کتوئ�ل بوون،هن و دەک دا، سهير و سهياحهتگلۆبال لیجهغزی ئينتلئ�کتوئ�له  زنهوە وددە دەوروپشتيان

که دەربMينی ئازايانهی بيروهزرە بهرانبهر به ههموو مهسهلهکان، له کۆنت�کستی ئينتلئ�کتۆئ�ليدا دەسMنهوە و وەک 
  هه%س و کهوت دەکهن.  يداری ئهم دانشگا و ئهو ئهنستيتۆکارمهند�کی ئ

  



له هه%بژاردن دوور خستبايهوە و يهک کهسی له  کردنريخۆی له بهشدا،  ١٩٨١گهر کورد بۆ يهک دەورەش پاش ساBنی 
يان  دەورەيیگهر نهتهوەکانی تريش  .سياسی پرسی به دەبوو دەرەوە و پارلهمانی ئ�ران نهبايه، پرسی کورد له ناوخۆ

 ژايی تهمهنی کۆماریبهBم به در�بهيهکهوە، سياسهت�کی وايان ڕەچاو کردبايه، سياسهت مانای خۆی پهيدا دەکرد.  

سا%ه  ٣٧که ماوەی  سيستمهکه بهخشيوە،به کۆماری ئيسالمی و سهرجهم  ، دەنگيانئيسالمی خه%کی ههموو ناوچهکان
 انشيرازەی بنهما%هکاني دەکاتهوە، ئاوەدانان زيندان و گۆڕستانهکانيدەکات،  اجڕهه اندەيانچهوس�ن�تهوە، داهاتی وBتهکهي

دياردەی خه%ک و کۆماری ئيسالمی، . ئاوارەی وBتان کردوە ،انیيۆن کهسيمل ٧و زياتر له دەوەش�ن�تهوە له بهر يهک هه%
  که له گهڵ يهک تهبا و ناتهبان، و�نهيهکه له م�ژووی خه%کانی ئهو سهرزەمينه و حکوومهتهکان!

  

ی ی نوخبهکان دەبنه کر�کارئهم دياردەيه، پرسياری سهرەکييه، که بۆچی خه%ک ديکتاتۆڕەکانی خۆيان هه%دەبژ�رن؟ بۆچ
دياردەيهکی گهل�ک کۆنی سهرزەمينی  ئهوە نابMدر�تهوە؟ له ئ�ران بۆچی ديکتاتۆڕيی ئيالهی و زەمينیديکتاتۆڕەکان؟ 

دەرچوونی  .يانو بۆته زەمينهی فهرههنگ و بيرکردنهوە و فۆرمی ژيان ڕاه�ناوە یهموو اليهک خۆيان له گه%که ه ،ئ�رانه
دەرخستنی خه%ک لهو جهغزە ، گرێی ههر تاک�کی کورددا، سهر ب، پرۆسهيهکه که دەب. له م�شککورد لهو جهغزە

  ، کهچی پ�چهوانهکهی بۆته مهبهست!ب. دەبوو مهبهستی نوخبهی کورد

  

بوونی کۆمه%�ک کورد وەک  .مهسهلهی کوردە ردنهکانی ئ�ران، بۆ ناسياسی ه�شتنهوەیبهشداری کردنی کورد له هه%بژا
 -چ له بيانووی ملی ،ياسی به مهسهلهی کورد نابهخش.، چ تئۆری بۆ داتاشرێکارمهند له پاڕلهمانی ئ�ران، ڕوا%هتی س

   ئيسالمی و مافی هاووBتی بوون، که%ک وەرگيرێ.

  له سيستم�کی توتاليتری ئيسالمی، هاووBتييهکی ب. مافی چهوس�ندراو، دەنگ به در�ژکردنهوەی ب. مافی خۆی دەدا. 

   !ێ، دەب. چ ب�ت؟ئهوەی بۆ ميللهتهکهی خۆی بو هیئهو نوخبهي

    

  برايم فهڕشی

  ٢٠١٦بهفرەنباری 


