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  خاليد حمةممةدزادةخاليد حمةممةدزادة ...  ... !!بةشداربوون يا تةحرمي؟بةشداربوون يا تةحرمي؟   ئيران ئيرانيي سةركؤمار سةركؤمارهةلَبذاردنةكاينهةلَبذاردنةكاين  
  

  لة ئيرايني سةركؤمار هةلَبذاردنةكايني نؤيةمخويل) ي هةتاوي84)  ئةمسال جؤزةردايني27وا بريارة 
 و  تيراماني ئيران لة ضةند بارةوة جيطائةم هةلَبذاردنانة بؤ كوردةكاين .يئيسالمي دا بةريوة بض

 ي ثي داطرييبةردةم كوردةكان دةكاتةوة كة ويرا  ديكة لةيلة هةمان كات دا دةرفةتيك و وردبوونةوةية
  خؤيان لة مةر دةست راطةيشنتي دووبارةو ضةند بارةيسةرلة نوييان لة سةر داخوازة رةواكانيان شانس

  كة حيزبةكايني ئةوةمشان لة ياد نةضديارة.  بكةنةوةي حكوومةت دا تاقييان لة ساختاريبةشدارو 
  edَ'هةر ضةند لة ن . رؤذهةالت هةر لة ئيستايةوة ئةم هةلَبذاردنانةيان تةحرمي كردووة

'e6ك مجوجولَي خؤنديكردن لة هةلَبذاردنةكان يا ي سةر بة حاكمييةت بؤ بةشدار كةسايني والت دا هي 
 ي بازار ديكة بؤ طةرم راطرتينيا بة تةعبرييك كانديدا تورة غةيرة كوردةكان يملكةج ثي كردين

 يثشت طو و ي جةوهةر ليرةدا تيشك خبريتة سةر هينديك اليةينيبةالم دةكر. هةلَبذاردنةكان لة ئاراداية
 كة هةميشة لة جةرياين . .. .. ئيران وي رةمسي كوردةكان لة ياسارؤيل و ثيطة و  ئةم هةلَبذاردنانةيخراو

  .دووثاتكراو و  ئةجناميب و  سواوي كؤمةليك درومشانةدا دةكرينة قورباينييئةم شانوساز
 (1)  

 . هةلَبذاردن لة ئيران دا بةريوةضوةخويل20 زياتر لة، ي ئيسالمي ريذميسال دةسةالتدارةيت 25 يلة ماوة

 ديكةو بة يبرييكبة تةع . وةرطرياوةكوردةكان لة سةرجةم ئةم هةلَبذاردنانةدا وةك كارتيك كةلَكيان يل
 ي ئةم هةلَبذاردنانة بؤ كوردةكان لة ئةوان بؤ مةشرووعييةت دان بة نيزامي ئةجنامسةرجندان بة يب

يان لةم هةلَبذاردنانةش يئةوة لة حاليك داية كة كوردةكان بة بةشدار . سوود وةرطرياوةيئيسالم
 بة رةطةز كورديش  نوينةراينبووين .كةن دةسةالت يا داواكانيان نةهادينة بينةيانتوانيوة بطةنة ئةهرةم

  هةلَبذاردينيت بةرهةم7�ل9 � دةسي خوارةوة ئاسيتيضةند ناوةند و  ئيسالميي شوورايلة مةجليس
 كورد لة ي خةلَك نوينةراينيلة راسيت دا ئةم نوينةرانةش ثيش ئةوة . كوردةكان نةبووةيئازادانة
  .حاكمييةت بوون لة كوردستان دا نوينةراين، ئةم ناوةندانة بن و ثارملان
 تاليان بة نيسبةت ييةكيبريةوةر و  حاشاهةلنةطر ئةوةية كة كوردةكان ئةزموونراسيت

،  نةهاتووةوي هةلبذاردنةكان دا بة ديهيض كام لة داخوازةكانيان لة ثرؤسة و هةلبذاردنةكانةوة هةية
لة  . يبي كوردةكان بة دةوةيي يةكايننةت و ي دا داوا سياسيئيسالمي كوماريمةحاليشة لةضوارضيوة

  داهاتوودا نة مايف طرنطترو لة يةك رستةدا دةتوانني بليني كة كورد لة هةلَبذاردنةكاينيهةموو
 يياسا115 ي ئةسلي نية ضونكة بة ثي خؤكانديدكردينمايف! دةنطداننة مايف و  هةيةخوكانديدكردين

ئةم ئةسلَة كوردة شيعةكانيش  . يبي دوازدة ئيماميشيعة  سةر بة مةزهةيب ئيران سةركومار دةيبيرةمس
  اed' كوردبوون يبة هؤ

'e4تةوةناطري .  
  ريذميي باال لة بةرثرسايني سةركؤمار دةنطدانيشيان نية ضونكة كانديدا ثةسندكراوةكان بؤ ثؤسيتمايف

 ي كومةلطاي هةلَقوالوية ديكة ئةم ثةسندكراوانة ثيش ئةويبة واتايةك . حاكمييةت دةبنيثةسندكراوو 
 لة كي ي ئيسالمي كومار بنةماكاينبؤ ثاراستين و  ئيسالمنيي كوماريئيران بن لة دايك بووو ثةروةردة

ليرةدا  . نية نةتةوةيي بؤ كوردةكان بوويني ثرؤذةيهةلَطر و  دلَخوازيكةواتة كانديدا .بةركي دا دةبن
 هةلَبذاردن مايف و ك كانديداتؤر بة سةرت دا دةسةثي كؤمةلي هةلَبذاردنت هةيب مايفيثيش ئةوة
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  .ضوارضيوةدار دةيب
 (2)  

 سةر بة جةريانايت و لة كوردستان دا هينديك كةسايةيت و داي سةركومار هةلَبذاردنةكاينيلة بةرةبةر
ةمةدا  بةرثرسايةيت يةكيان لةم سيستيبؤ ئةوة و  هةلَبذاردني بازار طةرم كردينيحاكمييةت بؤ هةرض

 ئةو  ناوةندنشينن بؤ قبولكرديني كؤمةليك كانديداتؤري سةرجن راكيشاين لة هةويليبةركةو
 كة ليرةدا يب .لة بةرنامةكانيان دا !!" كورد طةيليةكاينيداخواز" كة ئةمان نيويان ناوة ييانةيداخواز
 كورد لة ئيران دا يكيشة ي جةوهةرئاماذة بة اليةين "يانةيداخواز" ئةم ي بضمة سةر نيوةرؤكيئةوة

 : دةكةمئةويش بة كوريت
بةربالوترن كة ئةم بةريزانة طةاللةيان  و  كوردان زؤر لةوة راديكالتر يةكاينيلة بنةرةت دا داخواز :الف

 ي هيض كانديداتؤريك نية ضارةسةركةريلة توانا . سياسي يةي كورد لة ئيران دا كيشةيةكيكيشة .كردووة
 سةركؤماريش نة  طؤمان كانديداكاينيب . دا يبي ئيسالمي كوماريئةويش لة ضوارضيوة ،ئةم كيشةية

 بةرضاوتر يلة هةموو و  كورد هةيةنة باوةريكيشيان بة داواكاين و ناسينيكيان لة كوردستان هةية
  كوردستان دا رؤيلي خةلَك حكوومةتن كة لة سةركويتي نيزاميي ثيشووزؤربةيان لة فةرماندةراين

 ي بة جي كةري!  ج هةلَبذيردراو دةيبي كة كةسي ئةوةمشان لة بري بضهةرضةند نايب .دياريان هةبووة
  .ي ناناسي كة ئةم ياساية كورد لة ئيران بة رةمس والت يبي رةمسيياسا
 يةكان ينةتةوةي و ي ية كةلَتووري جياوازي حكوومةت ياسايةكة لة سةر سرينةوةي رةمسيياسا :ب

 كة طرنطة ليرةدا هةولَدانة بؤ يئةوة .ناوزةد دةكا "امت واحد اسالم" ئيران بة يةو هةموو خةلَكداريذراو
 ي ية كةلتووري تايبةمتةندجيطريكردين و  يةكاني داخوازنةهادينة كردين و  ئةم ياسايةيهةلَوةشانةوة

 غةيرة ييستةميكئةم سيستةمة لة راسيت دا س . ديموكراتيك داي يةكانة لة ياسايةكمةزهةيبو 
 و ي سةركؤماركانديداتورةكاين . يةي ئةم توتاليتيريهةلَبذاردنيش هةوليكة بؤ شاردنةوة و ديموكراتيكة

لةم  .f0 كوردان بن داواكاين و  بةرنامةيالوازترن كة هةلَطر و بةرنامةكانيان زؤر لةوة ضووكةتر
 يضونكة كاندياتؤرةكان بة هةر شيعاريك ، ضي يةبةرنامةكاين و  سةركؤمارةيسيستةمةدا طرنط نية ك

بؤ  و  ياسادا دةربضنيبة هيض شيوةيةك ناتوانن لة ضوارضيوة، بةرطيكةوة بينة مةيدان و جل و تةبليغايت
ئةم هةلَبذاردنانة بؤ  . بني ثاريزةرلة نةهايةتيش دا دةيب و  ئةم ياساية دةبنيخؤشيان هةلَبذيردراو

  . بؤش دايةي خوالنةوة لة بازنةي ئيسالمي كؤماربة بووين،  طؤرانني خوازياريئةوانة
 (3)  

 كورد لة ئيران دا ي دذي سيستةميك هةلَبذاردن بة سةرجندان بة بوويني بازارهةولدان بؤ طةرمكردين
 بةلكوو بةثيضةوانة هةولدانة بؤ نةهادينة كردين،  كورد داواكاينهةولدانيك نية بؤ نةهادينةكردين

 ئةم هةولَدانانة لة ئةزمووين .يمةشرووعييةت وةرطرتن بؤ و  ئةم سيستةمة لة كوردستانيياتر زيهةرض
 سةربة ي ضةند كةسيك كايتيتةنيا بة قاراجن و  كةوتووتةوة يلي ئةجناميب، ذير هةرناويك دا يب

  .حكوومةت لةكوردستان دا تةواو بووة
 و ي ئيسالمين لة كوردستان دا بؤ كومار هةولَدان بؤ مةشرووعييةت وةرطرتليرةدا لة بايت
 و  طشيتي كوردستان لةياسايةكايني تايبةمتةند بؤ نةهادينة كرديني هةولَ بدردةيب، كانديداتؤرةكاين

 يب . كوردستاني خةلَك ريذمي بؤ داخوازةكاين كرديني بؤ ملكةض ثي خةباتيكي جةماوةربةرثاكردين
 لة ي بة ناو ريفوخموازي ثرؤذةشكسيت و  ئةم سيستةمةك بوينطؤمان بة سةرجندان بة غةيرةديموكراتي

يةوة ئةم هةلَبذاردنة ي كورد هةلَبذاردن لةاليةن ئوثوزيسيوينيهةروةها تةحرمي و كوردستان دا
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  .لةكوردستان دا لة طةلَ شكست بةرةوروو دةيب
بةلَكو ، يهةلَبذاردنة تةحرمي بكرثيك نة تةنيا ئةم  و  ريكي بة بةرنامةريذيي يةكي هةولَ بدرليرةدا دةيب
 هةلَبذاردن بكةنة يرؤذ، ي خةلَكتويذةكان بةسازمانداين و  ضنينوينةراين و  كوردستاني سياسئةحزايب

 راكيشاين و  كوردستان نةتةوةيي لة هةموو شارةكاينيهاوثيوةندي و ي سةرتاسةر ريثيواينيرؤذ
 ئةو ي هةولَ بدردةيب . يةكانيانيداخواز و يةية جةماوةر جيهان بؤ ئةم ريثيَوان ميدياكاينيسةرجن

كؤرو كؤمةلَة  و  دةولةتانيسةرجن و ي كة ساالنيكة بةسةر كوردستانةوةية البربي يةيسانسؤرة خةبةر
 و ماندان!  بة سازئةمةش ثيويسيت .ي كورد لة ئيران دا رابكيشري كيشةيمروف دؤستةكان بؤ ال

نة  و  هةلَبذاردن شتيك لة مةسةلةكة دةطؤرييضونكة نة تةحرمي .ريكخراو هةية ي هةمةاليةنةريكخستين
 و  كراوةتةوةي رابردوودا تاقيسالَ 25 يهةردوو ئاراستةكة لة ماوة . كردن لةهةلَبذاردنيبةشدار
هاتنة طؤريي بةرنامةيةك لة  و  طؤراني نيشانة دةسةالتيش ناتوايني بازنة مؤرةكاينيئالَوطؤر
  . حكوومةت دا يبيساختار
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