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ئێران"یشواریئیسالمییسیجلە"مهەڵبژاردنییدەهەمیندەوربۆنەیبە"

د.کامرانئەمینئاوە



رییتیۆ"فاکتەکانهاوئاهەنگلەگەڵ

وایبەحاڵیفاکتەکان!"مننین،

"هێگێل"

وولێکدانەوەیلەئاڵوگۆڕەکانینێبەپێیڕادەیپێوەندییخۆیلەگەڵکۆمەڵگاحیزبێکیسیاسیی
هەڵدەبژێرێ،واڵت هیوادارەوتاکتیکەکانی ڕادەیەکسیاسەتەکانی زۆرتا ڕەنگدانەوەیی

کۆمەڵ یگاڕاستییەکانی خۆی بێ. لەگەڵ پێوەندیی لە ئامانجێک هەر بە لێکدانەوەیگەیشتن
هیزەکانیدەستەاڵتداروی،اڵسەنگیواڵت[سوبژێکتیڤ]زەینییو[ئابژێکتیڤ]بابەتییبارودۆخی
نێئوپۆزیسیۆن کۆمەڵگادالە گۆڕیەو یان گرتن حیزبێ. تاکتیکی انی لەم هەر ەدایپێوەندیکیش
پەیتایان[دفعی]رکەرەوەودودەتوانێوجۆراوجۆرە یانپەیتایی، تیژیی توندو بە تێکەڵ

خوازانەئاشتی ، یاخودائاشکارهەروەها ... هتد و بێنهێنیی دەتوانێ. هیزێک ڕەوتەدا لەم
 و ڵێهاتوو، کادری حیزبییەکان، شانە هەبوونی پێی بە کە بێ کۆمەڵگادا لە تواناییکاریگەریی

لە تەبلیغاتیسیاسییبتوانێئەمرازیپێویستبۆوەدیهێنانیئامانجەکانیخۆیتەیاربکات.
مەرجانە بڕیاربێنەبوونیئەم نێوگوومانوتەکانو ناتوانێڕەنگدانەوەیلە حیزبە ەکانیئەم

کاتێکبێداکۆمەڵگا باسلەو. قسەیانبکاتەحیزبێک بە گوێ خەڵکی لەبەرکە بێ و نادەن
چاوگرتنیئەوانبەپێێبارودۆخێنێوکۆمەڵگاوبەرژوەندییخۆیانبەشدارییلەهەڵبژاردەکانی

ئەوەنیشاندەریئەمڕاستییەتاڵەیەکەنەیانتوانیویکۆماریئیساڵمی ەبەهەرهۆیەکودەکەن،
کاریگەریبێ یانی، خەڵکی سەر بێلە چاو! لەبەر بە ئەم دێتەڕاستییگرتنی پرسیارە ئەم ە،

وشوێنبەخەڵکینیشانبدا،وڕێڕۆڵیحیزبێکیسیاسییکەقەرارەپێشەنگیخەڵکبێپێش:"
ەشوێنڕووداوەکانیە؟ئایائەمحیزبانەبەهەڵبژاردنیسیاسەتێکیپۆپۆلیستییدەبێبداچیلە

هەڵویستبمێنەوەکەون؟یانبێ ڕاوەکێەدڵوبەترسو، نتووشیهەڵەیەکبلەوەیکەنەکا



حیزبێک،لەراستیدا؟نکەەسبەلێکدانەوەوئاکامبەندییبدووداوەکانڕتێپەربوونیپاشتەنیا
پاش،ەوتیدیارییکردنیدروشمیدوورونزیکتوانیبڕیاریدرووستبداتکەلەڕکاتێکدە

پلکۆکردنەوە بتوانێو پێویستەکان فاکتە و زانیاریی رووداوەکانیەبەندیی زنجیرە پێوەندیی
بەڵکووبەگشتییبەیەکەوەگرێبداتوپاشلێکدانەوەی لەیەک، سیاسیینەبەچەشنێکیجیا

کردنوئەمفاکتانەوتەیارکردنیتەواویئەمرازەپیویستەکانئەرکیخۆیبۆدیارییووردی
 هێنانی گڕکانیئامانجەوەدی کۆکاتەوەبخاتە ئامانجانە بەم گەیشتن بۆ خەڵکی لەمو ئەگەر .

سەرکەوتنیوەدەس دەکات،ڕەوتەدا ئامادە قۆناخێکیسەرتر بۆ ڕۆیشتن خۆیبۆ ئەوە هێنا،
ئەمجارپاش ودۆزینەوەیپێداچوونەوەیکلەسەررووداوەکانبەاڵمکاتێکسەرکەوتوونەبێ،

ڵەورییجوتیۆی.لێرەداگرینگهاوئاهەنگیەوقەربووبکاتە،تێدەکۆشێئەوکەمایەسییانەهەڵەکان
و وای بە حاڵی ئە"کوتەنیی"هێگێلی،دەناکەوتێکۆشانلەگەڵفاکتەدیارییکراوەکانە،نەپێچەوانە

رییەکانی من نەبن".فاکتانەی کە هاوئاهەنگ لەگەڵ تیۆ

لە"یئێرانیسیشورایئیساڵمیجلەمتازەیهەڵبژاردنینوێنەرانیلەمدوایانەدابەبۆنەیدەوری
هەتاویی١٣٩٤ییڕەشەمە٧ بەشێکئەمچەشنەبیرگەلێک، وباسیجۆڕاوجۆرهاتۆتەئاراوە،

بەشێکیشهەڵبژاردنانە و دەکەن بایکۆت و هەڵبژاردن زانینی گونجاو بە کرانەوەیسەرەرای
جارێلەمپێوەندییەدافەزایەک یەکمانگونیویداهاتوویئێرانچاوەڕەوانیڕووداوەکان، لە

یبەوتەیەک!بتواننبریارێکبدەنیانەدەنئەگەرمەجالێکما،تابەڵکوولەساتیئاخردادەکەن
وویپترلەسێدەیەئێرانبەدرێژاییمێژسەرەرایدێموکراتیکنەبوونیهەڵبژاردنلەدیکە،

بەشدارییخەڵکیبەکارێکیگونجاودەزانن،وبەپێیئەوەی،یساڵمیدەستەاڵتدارییحکومەتیئی
"تەشخیصی بە خۆیانبێلەبەرچاوگرتنیویستیکەخەڵکیکوردهەمیشە حیزبەکانچوونە"

کردوە بەشدارییان و دەنگدان سەندووقی ،سەر کارێکی بە کردن درووستشیاوبایکۆت و
؟؟نازانن!! ئەوەی سەرەرای دیکەشەوە الیەکی لە باشیکە بە کەسواڵمییبۆخۆیان دەزانن

م و کۆمار سەرۆک هەڵبژاردەکانی لە ناداتەوە، ئەوان ئیسالمیجلەبریاری ئێرانیشدایسی لە،ی
کەئیترمەجاڵبۆهەڵوێستگرتن بەدڵگەنەمابووقۆناخێکدا هەڵوێستورەییەوەفەزاکەیانبۆ،

ەانئەمشێوەبۆچوون!!؟؟وەایانبەهەڵوێستیئەمحیزبانەنەدکەبایخێکشتەوەێکهەێخەڵکگرتنی
پێ حاشتەنیا دژووازییەکی شاندەری هەڵنەگر خۆوا کردنی ئەرک بێ بۆ ڕەوتییانپاکانە لە

 گوێدانهەڵوێستگرتندایە. هەڵویستگرتنیحیزبێکنەبەپێیبەشدارییخەڵکیاننەکردنیان،
یاننەدابەقسەیئەوان کە بەڵکووبەپێیئەوبنەواشانەیە پێوەندییلەگەڵسیستێمینیان، لە



 حیزبە ئەم ئامانجەکانی و پێرەودەسەاڵت پێی بە ئەوان هەڵسوکەوتی و سیاسەت بنەمای
بۆچوو چەشنە ئەم دەهێنێ. پێک کۆنگرەکەیان پەسەندکراوی بنەمایەکیناوپرۆگرامی نە

چلەئاستیئێرانوچلەئاستیجێهانداهەرەسیهێنانە،ێژووبەشایدیمپۆپۆلیستییهەیەکە
پشتیوانی ینموونەکەی فاشیسم لە ئیتالیا و ئالمان خەڵکی دەیەیجەماوەریی یسەدەی٤٠لە

 ئیساڵمیڕابردوو حکومەتی لە ئێران خەڵکی یو ڕێبەندانی شۆرشی هەتاویی٥٧پاش وی
سازمانی"انانیوەکو"حیزبیتودەیئێران"وپاشپشتیوانیکردنیبەشێکلەهیزەچەپەکانیئێر

 ئیساڵمریتاکثفیدائیانی ڕژیمی لە بابەتەی" ئەم نووسەری باوەری بە ئێرانە. هەڵبژاردنی،ی
 حیزبەکان بەشێکلە شیوەیسیاسەتی و دروشمەکان لە بزوتنەوەینە ئاستی لەگەڵ تەبایی

کۆڵینەداوەویاڵتدارییحکومەتیئیساڵمیکەبەدرێژاییدەسە،ەکوردلەڕۆژهەاڵتیکوردستان
لەمدوایانەشداچلەکاتیشەریکۆبانیوهێرشیداعشبۆکوردستانوچلەکاتیشهیدکردنی

نەمر لەساڵرۆژیترۆرینەمڕدوکتورقاسملوئاستییئاگاییچبەردەوامفەرزادوهاورئیان،
داوە نیشان خۆی نەتەوەیی ، بارودۆخی پێی بە بەڵکوو ئابووریی و لەحیزنێوخۆیی بەکان

لەڕۆژهەاڵتیکاروچاالکییجیددیپێگەیەکیبەهێزوکەمایەسیینەبوونی،باشوریکوردستان
نێوحیزبەکاندابڕانکوردستان، بێپسانەوەی وەکانی کادر لە زۆر بەشێکی دوورکەوتنەوەی و

ئەمخاڵەە.سیاسییەکانیکوردستانبێکاریگەرییانلەڕووداوەئەنەدامەکانیڵێهاتوویان،هەروەها
بۆتە نەرێنییانە پێناسەکردنی ئاستیپێوەری کورد ئێرانبزوتنەوەی لەگەڵلە هەڵسوکەوت و

تەنیاوزەویوئاسمانبەیەکگرێدانەوەدەتوانێئەمچەشنەهەڵسوکەوت!کاربەدەستانیتاران
،بێیشیاووسیاسەتیدرووستوانییلەهەڵبژاردندروشمەخەمۆکییسیاسییوناتنێشانەی

بێ؟ەکرێتەوەددووپاتچەپوڕاستوەکوبنێشتەخۆشەیعەقلییەتیسیاسییبەداخەوەکە
دەروەیواڵتپێویستەجیاوازییلەگەڵڕێکخراوەیەکیلەگوومانئەرکیحیزبێکیئوپۆزیسیۆنی

خۆیبەکەکوردئەرکیحیزبێکیسیاسیونابێلەئێراندابێوسیاسییی،فەرهەنگییمەدەنی
کۆماریکوردستانلەچوارچێوەی"بەشێکلەئوپۆزیسیۆنیئێرانیدەزانێوبەشوێنپێکهێنانی

ئێران فیدراڵی "دەوڵەتی ئاستی بێتە مەدەنیدایە فەرهەنگییڕێکخراوەیەکی یو واڵت نیو لەکە
دەکات،وبەردەوامبەدووپاتکردنەوەیئەموچااڵکییچوارچێوەیقانوونیئەساسییئێرانداکار

خۆیبکات.رووخێپاکانەبۆبێدەستەاڵتییڕاستییەکەدەوڵەتیئیرانبەکوردنا

الیسمبۆروفیدیدەزانێوئااڵهەڵگریدروشمیدیموکراسییخەڵکپێشرۆخۆیحیزبێکئەگەر
ودەبێهاوئاهەنگلەگەڵئەوانیئێرانە،بێگوماندەچێتەخانەیحیزبەئوپۆزیسیۆنەکانیئێرانی



ڕووخا تێبکۆشێندبۆ حکومەتە ئەم مەسەلەی،نی کورد مەسەلەی وایە پێی تەنیا ئەگەر بەاڵم
میزی سەر لە چارەسەرکردنیمەسەلەیکورد شەیتانیشبۆ لەگەڵ دەتوانێ و ئەوە سەرەکی

باشترەڕاشکاوانەلەم،بەئامانجەکانیبگاتداولەچوارچێوەیکۆماریئیساڵمیدانیشێوتووێژ
ئیساڵمیدا. چوارچێوەیئێرانی لە قانوونی حیزبێکی ببێتە تێبکۆشی و بگرێ هەڵوێست ڕەوتەدا

ئێران لە بتوانی کورد فیدرالیخوازی حیزبێکی ئەگەر نەچێ بیرمان لە چااڵکدابەاڵم و ییکار
بەگۆڕاوەیاندیاردەیەکیە،یانناوەرۆکیئەمحیزئەوەلەدووحاڵەتبەدەرنی،بکاتیسیاسی

ئیساڵمی حکومەتی ناوی یبە ئێران دیکەشئیتر الیەکی لە نەماوە. وئەزموونیبوونی پارتی
ەوتنەمعاملەلەگەڵدەستەاڵتمانلەکاتیدەستەاڵتدارییسەداملەبیرنەچێکەبەجیاکیەکێتیی

چ خۆیو سیاسەتەکانی ڕەوتی لە سەدام چۆن و یەکهێنا بەسەر ئاڵۆزییانەیان لەم کەڵکی
دەنوێوەرگرت. جووانی بە خۆی ئەنساریی عبداللەی خواجە جوانەی وتە ئەم کەلێرەدایە نێ

".ورزی آن ارزی کە میو"لەکارەکەیدایەێکدەڵێ"نرخیهەرکەس
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