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كؤماري ئيسالمي ئصران و ضةوسانةوةي نةتةوةيي و ئايين و نامةيةك لةسةر خوزستان و كؤماري ئيسالمي ئصران و ضةوسانةوةي نةتةوةيي و ئايين و نامةيةك لةسةر خوزستان و 

  آلوةيسآلوةيسلَلَكةرمي ئةكةرمي ئة... ... ضةند نامةيةكي ديكة ضةند نامةيةكي ديكة 
  

و خۆ ی والت و چ  ن ۆماری ئسالمی چ لهک ی هسا 26 شی  رهی کارنامه
و   بهترش  رهکیه ڕ  الپهی هژۆر ر  روون و ئاشکرایه و ههیی وه ته نهنو  ستیئا له

ک رۆک کوماری بۆ ت  سهنیه ی نه نامهئاشکرابوونی . ب  زیاد ده یه کارنامه
  ،ژی کراوهر ه  گه ساڵ ی ده  بۆ ماوه ب که ڕه تی عه شیمه ی حه دانی پکھاته

کی خوزستان که النی  ندی و بزاری خه زامه شاندان و ناڕهپ هۆی خۆ و بهوب
 ی  26  له که هشاندانخۆپ م  ئه.  وه وته که ل راویگدان   سه  به ورابریند 1200 کوژراو و 60م  که

یی  وه ته  دژی پاکتاوی نه ستی پ کرد، دروشم به ده 2005 ئاوریلیی 15  ر به رامبه  به وهل خاکه
زاری ک ب  خه،ماری ئسالمی ئای کۆ سوتاندنی ش به وه  ئهڵ له گه و درایی  نه مان بۆ خامه نهو

 ویستیان  یه وهو ش به. دا ب نشان هر ه عی وه ته نه و دژ به نه ناعاقتی  سیاسه ن لهخۆیا
ی  گو خۆیان بهی  زانهۆاخق نگی حه ن و ده یی خۆیان بکه وه ته ی نه  ناسنامه زگاری لهپار

ر   له سه نامه له  جگهی هندیک هه واڵ پ به ،نن یه ھان رابگهیئازادیخوازانی ئران و ج
  :  نووسراوهته بابهو  ش له کی دیکه یه ند نامه زستان چهخو
داوا    دایه و نامه له  که  وهرۆژئاوا نوسراربایجانی  زگاری ئازهی سیاسی پارگرجیک بۆ نامه* 

ر  و به هه ربایجانی رۆژئاوا ئازه بۆ نشین بننهت و شیع یجانی رۆژههربا  ئازه لهفراد  ئه،هکراو
 بۆ جگری سیاسی  ترکی یه نامه. ن بنر ده کان وه نیه رمه کان و ئه ده کورکرێ ک ده شوه
تی جام و  کانی توربه  شاره که له  هداواکراو دا  یه یه و نامه  له  که زگاری خوراسان نوسراوهپار

 ل جگیرن کاریان پ ه یشیع نانه کهشو ن و له و بنده ر کان وه یهنن سو ریه یده هتی ح توربه
شو ن و بۆربسپشیعه ، کان نی سونیه کان و له  به به ن دهڵ بوێ ما رن و لهکان بنو  سیج

   . سوونن کان ن به کانی ل جگیرن کار بده  شیعه  که شونانه
   که  نوسراوهی نشینی شیمالی ئرانننیا شاری سون  ته،رمانداری تالش یکی تریش بۆ فه نامه*
ن   کان جگیر بکه و شار شیعه ن کان و له نیهن سو ن به بده شار کاری  وه ره  ده  لهبکوشن ت؛ ده

 و   ئه دا فلبازانه دهوڵ   بگوترێ که رژیم زۆر هه پویسته. جلیس  مهبنرن بۆ  هری شیع و نونه
النی ئران   چۆنکه گهرمان ناکات ردیک ده  هیچ ده وه خستنه درۆ الم وه به ، وه درۆ بخاته  وهنامانه
سالمیانمی کۆریژماری ئ  

   .نۆکانی ریژیم بخ سه له وی درۆ و ده فری ته حمه  و زه باش ناسیوه
 خا، رده النی ئران ده ل گه  گه ماری ئسالمی لهتی ئاشكرای کۆ  دوژمنایه، و نامانه وه له وردبونه

ها  ق ریژیمه کانی دیکتاتوری ناوچه و هه روه ن به حه رابکشی وه نجه بۆ ئهپویسته په 
 ک به جورک موویان هه ر یه هه،جوراجور داکانی  وره  ده  ئران له تی له شایه پاکانی هت حکومه
  بووه النیان دا هه وان گه ن  وچاندنی تۆوی ناکۆکی له وه  و دورخستنه وه نهتی تواند سیاسه

م ئه م ی دائ به   که یه رانه نهوس  چه یمهژو ر گی ئه مه  ئه گرکی به ئسالمی میراتماریوکۆ
  ستی به  مه یان کوردی به وی ده فه باس سه ر شاعه گه ئه.  بووه لبازانه یان هه غه  ده ته سیاسه
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خوراسان  بۆوی ربز ر سه به ی لهولی خۆ قه   و بهیی وه ته نهی  هناسنامی  هو هدنستان ئه
 مه ر   کوشت که لهرمنی و میلیون ئهک ون  یه  ئیمپراتوری عوسمانیش زیاتر لهوه، هخستدور
کوشتنی    دان به ئستا تورکیه ،ر تورکیا  سه خستنهخت  زهکان و  رمه نیه ری لووبی ئه گهیکار

  پ لهوێ  نایه.  کوژراون دا ڕی نو خۆی تورکیه  شه وان له  ئه ل که  بالم ده،ن  هه زان ده250
ل هه موو   گه تورکیه له.   بووهکان نیه رمه ی ئه   کۆمه  کوشتاری بهو  ژینوساید وه  بن که ئه وه
 میلیون   به  کوردکه ی وی ناسنامه ینهک بۆ س کورد و هه موو تکۆشانبردنیو  نا ک بۆ لهو هه

  وه و ئستاش ئاماده کانی تورک نشین دورخستوته  کوردستان بۆ ئستانبول و شاره کوردی له
اشکاوی باسی بوون ر به  دام که 21ی  ده  سه له  تهو و له  میلیون کورد20  بوونی  به  که هینی
  ورد له ناو بردنی ک  و له و ه ینهیش بۆ سنام حوسد سه.  بکا تورکیه تی کورد له وجودیه مهو
کوک و ر ب کردنی که هر هع  و به بجه یمیایی بارانی هه له هه تا ک  بگره وه کانیه  بدناوه نفاله ئه

ی بۆ  وره کی گهتکار نایهیر و جدیکتاتۆ یناو ،کان هیع و کوشتاری شی کوردستان کانی دیکه شاره
وی  لهه ی په  ماه نی بنهحوکمارانیش له کاتی  ئ  له یهی وه ته نه  پاکتاویم ئه. خۆی تومار کرد

ب بۆ  ره هعیری  هفرادی غ نانی زۆر ئهل ه  گه زاشا له  ره مه مانی حه هله ز دا زۆر به هز بوو،
   ی له وانه  ئه که گوترا ده جاروباریش   یهی هه ژهدرر ی خوزستان که ئستاش هه اوچانهو ن ئه

 هه ڵ قه ، ناجوامرانه و سیاسه ته ونی ئهبو. چین ره لکو قه ب نین به هه رژین ع خوزستان ده
 وه به هه   که وه تنهورخسود  وجداد ر خاکی ئاباو ئه  سه ک لهندنی خهو گۆر هی ر ش ینی ک ب
  ستی ئران النی بن ده یی گه وه ته مۆرکی نه

رست و   په نهوتی بۆ رژیمی کۆ سکه ۆناغ دا ده له هندك ق نگه  ره النه م گه رکوتی ئه و سه
ی  وساوه چه النی گه   که شی هه یه و ئاکامه ئه، ته م سیاسه الم ئه  به،نیزمی فارس هه بوشو

  وه مانه بریاری نه ، م رۆژو کاتانه دۆر ب  وێ ناچ ئه ر که با لی له کاتی پویست و هه ئران له
یان دیاری وسی خۆنو  چاره کی دیکهجۆر ن و بۆخویان به  بدهرمانروا  فهیکان نیستهول شو گه له
   .ن بکه

  هۆیه ک که  بووته راسته هتی نور رۆژهه  سه بای دیموکراسی که له شنه  بگوترێ پوسته
 ری قاندن و ترساندن وکوشتن کاریگهتی تۆ سیاسه،ب تیان نه وی راحه  خهدیکتاتورانی ناوچه

 و  قینڵ  گه له زه نگ و کوشتار بدا برو زه  ژه بهر در ری ئسالمی ههمار کۆ گه ئه.  می ماوه که
 ر گه  ئه ب که نوسک ده ب، توشی چاره ورو ده ره گه النی ئران به  ری گهیبری کار یی و زه وڕهتو
 ، هی زۆر نی م ریژیمه نی ئه مه ته. ب باشتر ناب سی رژیمی پاشایه تی خراپتر نهونو چاره  له

  پرسیار
 النی تی پاش خۆی چ بۆگه یه  هه  که یه شه  ره و کارنامه بهریژیمی کوماری ئسالمی   که  یه وه ئه

پ   زۆری  انستان فغ  ئه  ک له ب و وه رانی نهڵ وشی وما ره  چاره  له ج د جگه ئران به
هۆی  وه به داخه به. وه تهر بسد لک و ناوچه ر خه  سه تی تالیبان له ری حکومه گهی کار چ که ده

 واری ی ئاسه نه وهکانی ئران به نسبه تی تابان سی خونده ئا ريژیمینی مه  بوونی تهتردریژ
کانی   روداوه چاو بهکه .  و چه تونهلک دژوار کی گهۆخۆی کاررم و شووریه ب  شه پ وره م ده ئه
کان زۆر   ئاوگۆڕه بینین که  دهنینخش  دهتی ئستای جھان دا یهزعی وه و سای رابردو15 -- 20
م   کورتی ئه به پش،  واتهڕ  خرایی ده روا به  هه یه و پرۆسه ئه  پش و  خرایی چوونته به
کانی کان له ئاخر دیکتاتۆرهی ک دوای یه ک به یهشکستی .  کانه هڕده می ئالوگۆر  سه مه رده سه
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م  ی ئه رانی دیکه بۆ دیکتاتۆ کهر ته خه زه نگی م که ی بیست ویه ده تای سه ره ی بیستم و سه ده سه
  ت که ره مان حه ی زه وانه چه پ  تا ئستا به  که مه رده سه
  دیموکراسی و مافی مروڤ،کان هو هت ک ئازادیی نه مه وه رده م سه کانی ئه خه ن و بایه که ده
ت دیکتاتورانی ئران و  ه تایب م دیکتاتورانه به  که ئه یهیگومانی تیدان ن، خه  دهێپشت گۆ وه

ل و   و هه مه رده م سه  ئه  بزانن کهب  ده ییشتووه وان گه ی ئه ره نۆ گه  پی زۆر به  به که سوریه
   .خۆ ناگرێ  وه م رژیمانه  ئستا ئهرجی مه

نی مافی دابین کرد.  جیاجیاکانه  وه ته ل و نه  گه ک له یه ئران وتکی موزاییک و پکھاته 
  کان له نه مه ری وتورکه و ئازه ب ره عه،کورد،بلوچ،می ئران رستهالنی ژ تی گه وایه ته نه

رگا   ئراندای وه چوارچ النه له وگه ی ئه زانهخواتی د هکی  یه کی دیموکراتی فیدرال و لهسیستم
 ری سه یی چاره وه ته ی نه له سه ری مه سه ین چارهکرێ ب ده.  یه یک ره رو زامنی سه سه چاره
  ناوک ریه سه و چاره  به که.  ی والته له سه  ترین مهگترین و پ گرێ و گۆڵکی ترین و گرن ره سه
 رستی کوماری  په نهکۆوکمداری رژیمی  سال ح26. نک و دوو نام  ی یه  هاوتی پله له

ک  هی رگا نیا ته  یهۆڵ ناگرێ ب  گۆڕان و گۆڕانکاری هه م رژیمه  ئه ست کهری خ ئسالمی ده
شانکی ۆتک   به ش و هاوبه یکی هرنام ی به وهچوارچ  ازادیخوازادانی ئران لهالن و ئ گرتوویی گه
  رج له ل و مه م هه دا هه م کاته کا، آه له ر ده گهمسۆ  خۆبردوویی رووخانی ریژیم جدی و له
   . کی زۆر ئامادیه یه کی وا گرنگ تا رادهیی بۆ ئاوگۆڕ وه ته  ئاستی نو نه هم ل نوخو و هه

  2005. 04. 28 یسی وه ریم ئه که
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