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  جوانأؤجوانأؤ.... .... سةنطةرصكي تازة بةآلم طرينط سةنطةرصكي تازة بةآلم طرينط 
  

 چونکی ڵ  ههکان تیک  ب نشینه ره  عه  شاره هل  ویرانکانی باشوری ئ  ناوچه  لهابردودا ڕۆژی ڕند چه له
یران می ئَالماری ئیسکانی کۆ ره داگیرکهر و  رکوتکه سه  و هیزه ک هیَال  ک له  نیوان خه و لهبر  و به وره گه
. وامه رده تا بههیش  و یه  ههنداریکی زور کوژراو بریی جوراوجوروا  پیی هه  به  که روی دا وه تره ییکَال  له
کی  ئاوگوڕ  بریاری داوه  که می خاته یاریکیبۆ ب وه  ڕته گه ده کان چونه گیرسانی تیکھه  ههکاریهۆ
ب  ره  عه دا که نهم ناوچا ی له وه ته ی نه پیکھاتهتی  ن و ناو و چونیه جی کرد ی نیشته واره  قه ی له نهچیبن

وڵ   هه  کی وه تووانایه موو  هه  و رژیم به نگه ور گرهی زکاریک هۆ هم  ئه  که راسته.  پیک بینیت ینننیش 
 تدار سه ده ی وه ته انجی نه قاز  به فارس یره کانی تری غه و ناوچه  ناوچانهم ی ئه  پیکھاته دات که ده
 و  بۆ ئه وه تهڕ گه کی ده ره ۆکاری سهه  و یه که له سه نیکی مه یهَال  نیا مه ته استیدا ئه ڕ  لهم به، ێگۆڕب

نی َال  گه  له دریژای میژوو  و به وه واوی هیزیانه  ته نی تاران بهتداراَال سه  ده کهی  رداری یانه  زوم و زۆ
بی  ره لی عه گه. ن که ی  و ده کردویانه انم تورکه و لوچ به، ری ئازه، ب ره  کورد و عه  یران بهووی ئتدانیش

   لهی سروشتین رچاوه یکی تر سه وت و کۆمه ک نه  وهامانیری س زۆ ره شیکی هه نی به  خاوه ان کهیرئ
 باری سیاسی و   له  وهمدایه  ئاستیکی نز  ژیانیان لهرچاو کی به یه شیوه   به وه  باری ژیانه  لهیراندائ

  وه ئاینیه باری  له کانی باشۆری ئیران به ره عه.  شن تایترین مافی خویان بیبه ره  سه له  وه کۆلتوریه
ر و  ی داگیرکه وه ته ڵ نه  گه ش له  هاوبهنگ و  گرهنیا خای  ته  بهکری  و ده یه یان هه بی شیعه زهه مه
  له سه  زۆر مه ت به باره سه ب و فارس ره کانی عه وه ته نه  وه  دیکهییکَال  م له به. دابنیین داری ت سه ده

 ر و هیته  ئاو و خاک ت به باره  شیان سهی میژووکیها ناکۆ روه  و ههیی ناوچه،  سیاسی و گرفتی کیشه
  زیاتر رویدا باشوری ئیران   له ی که مه  ئهک ی وه  له سه ک مهند  ههیب قا  له م ناکۆکیانه  ئه  وه یه هه
   وه نگه ریکی زور گره بی باشۆری ئیران فاکته ره لی عه رین گه بی گومان راپه.  وه هبن ده رچاو هق و ب زه
 ئیران  ست له نی بن دهَال  گهی باتی ئازادیخوازانه  میژۆوی خه نگ له خانیکی گرهر رچه ک وه  کری وه ده

 ی  تازهریکی نگه  سه  که ایهد وه ی له که یه نگ بی باشۆری ئیران گره ره لی عه ی گه رینه م راپه ئه.  دابنری
باتی   خه دات به  ده گۆڕ و تینیکی تازه و  وه ته وهیدا کردمَالر کۆماری ئیس رامبه  به له  یدیکه

   بهکانی ئیرانی تی شیوینیسته تداریهَال سه یژوی ده م له.  ئیراندا ست له نی ژیر دهَال ی گه ئازادیخوازانه
 رسی ته  مه ستیان به تدارانی تاران ههَال سه  دهمۆ ک ئه رگیز وه هیراندا هتری ئ کانی وه ته ر نه سه
  خوی لهو ری راسته ر کاریگه وروبه  و ده کانی ناوچه  گورانکاریه  و بیگومان دوهکر ت نه هس اندنی دهۆڕ د

 بۆ  بووجیدیکی  یه وه ین ئاگادارکردنهدام حوس شی سه رهتی  سه دهروخانی .   یه  هه  م بارودۆخه ر ئه سه
ر  تهمو کاتیک زیا  هه کانی تارانی له  ئاخونده بی شک  می کهَالکانی کۆماری ئیس  خوره خوین دیکتاتوره

زگای  ده و و دامو یان زنگ زادی درهئا بای  و بی گومان شنه وه ته دوهرگ نیزیک کر  لیوارێ مه له
وای خویان   مافی ره  بهی جیھان دیکه نیَال ک گه وهر  یرانیش ههنی ئَال و گا وه کاته  دهستان کۆ ره په کونه
   به راست وه تی ناوهَال روژهه   له ی که  گرنگانه خرا و  هگۆر وو ئاڵ   به می ئیران کهَالکوماری ئیس. ن گه ده

گۆمان وام بیت بی رده روا به رج هه ل و مه ر هه گه  ئه  وه سه کجار قه ن یه ده راق روو دهعتی َالو تی تایبه
   کهدات وڵ ده ههر شیوازیکی مومکین   هه به  ر بۆویه  هه وه نگانه  ته  ویته که ده ی ترموو کاتیک  هه ر له زیاته

م   ئه که لمینی بیسه  دات که وڵ ده ها رژیم هه روه هه.  وه یران کپ کاتهنی ئَال زای گه نگی ناره ده
دیموکرات و ،  وتیکی ئازادانو ئه  دا که  وا نیشان ده  وه یه نتیان یه و کۆمه مای سیاسی  بنه زایانه ارهن

جی   جیبهکانیان یه وه ته  نیونه یاننامه  بهکانی مافی مروڤ و شوینه و  رێموو  ههو بی گیر گرفتی سیاسین
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ی نری ک راپه یه  چ شیوه نازانی چۆن و بهبینی  دیریدا ده ی ههسۆئا  ی له خۆمی کهَالئیسکوماری .  کردوه
  ت وهَال سه  ناو ده کانینه یهَال ناچار   و به ها نیشان بدا م به  بچوک و کهی باشۆری ئیرانب ره لی عه گه

  ندوری به تهکوو   به م جوره کات تا به  تاوانبار دهر رانبه نی به یهَالی  نه یهَالر   هه ور بون کتر به گیانی یه
ش  م جاره ییان ئه میشه ی هه ک پیشینه ر وه  دیسان هه ن وه کهرم ب گه رۆک کۆماریش ژارد نی سه به ناو هه
ری گونجاو  سه نیا چاره  ته  وه  نیه که له ری مسه سه  چاره مه م ئه به. رن ریدا بهَال  لک به نی خه کۆمه

 ئیرانی  لهنی تینوی ئازادی َال  گه ماوه نه زور ێ   که دا نیه وه گۆمان له. س  و به یه م ریژیمه رۆخانی ئه
   لی یه گه دژیو   تاریک و نیزامه  ئه میشه  هه جاریک بۆ هن و کانیان بگه  ئاوات و ئامانجه  لیدراودا به به

  ن که که  ئازادی ده ست به واوی هه  ته نی ئیران کاتیک بهَال گه   که دا نیه وه گۆمانیش له. ن ر کهگۆ گۆربه
ی   کاتیک ئاسودهیشرانتی ئیَال و  وهن  نوس بگه  مافی دانانی چارهاتاوقی خویان  ر هه به وا و  مافی ره به

ریک بزانن وچی   شه  خویان بهی وتدابردن ریوه  به نی ئیران لهَال  گه که ینیب  ده وه  خوی یه و ئاشتی به
  ش یهڵ خۆ دیگای ج زور ی که وه م ئه به. کرێ  دوو چاوییان لی نه رجه  هاووتی ده ه و ک بیگانه  وه  دیکه
ک   یه  ته وه هۆڕی ده ری دژی دیکتاتوری و مل نگه  سه نیا کوردستان ببوو به ر جاران ته گه  ئه  که یه وه ئه
کانی تری ئیران  ه ناوچ  دیکتاتوری له ی دژه ره  به وه ه یشیخۆ ئیستا به، کانی ئیران که وای یهو د له
. کات ر ده گه مسۆی ئیران وساوه نی چهَالشی گا اتی هاوبهب وتنی خه رکه ش سه مه  و ئه وه کریته ده
کات یان دان  تدار ناچار دهَال سه ی ده وه ته کانی ئیران نه وساوه  چه وه ته باتی نه رتوی خهکگ گرتنی یه ره په
  ه خوییو قامگیری به  سه ی وه رگیز ئاسۆده  یان ئیران ههنی دانیشتوی ئیراندا بنَال گاوای  مافی ره به

رسی  ریان ده وروبه  ده ه وو میژوکانی  روداوه  لهکان نگه رچاوته  به یسته شیوین م هیوادارین که به. نابینی
 پیک ستی  بن دهنیَالکانی گا  حاشا لی کردنی ماف و ئازادیه ست له ده رتبی و رگه تیان وه ند و عیبره په

   .ن که ست نه نی بن دهَالنوسی گا  چاره  به  گاته چی دیکه  ن وه ری ئیران بینه هینه
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