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  نسوور عةزيزينسوور عةزيزيةةمم... ... بذاردين سةرةك كؤماري لة ئصران و دووأوويي سياسةتةكاين كؤماري ئيسالمي بذاردين سةرةك كؤماري لة ئصران و دووأوويي سياسةتةكاين كؤماري ئيسالمي لَلَهةهة
  

و  ی ئه نبانه  و هه ژهکی دوورودر مژوویه،  ئراندا لهتی  تداره سه مژووی ده
کی قووڵ  وه  لکۆینه  و پویستی به ی ووتارک یان دواندا نییه ه کس  له باسه
   . یه هه
ک   و کۆمه رگیراوه ک وه نی خه  کۆمه باج له، ت سه  دوای ده ت له سه  ده

ری خوا و  نه و نو ناوی شا  و به  گرتووه وه سته ده تیان به سه وی ده مرۆڤ جه
رانیان النی ئ م گه رجه رۆکی سه به، تی ن پیرۆزایه ئاخووند و پیاوچاک و خاوه

ئازادی خۆیی هزری و  ربه وتن و لزانی و سه پشکه و رگای خۆگرتن و  گرتووه
ری  روه ن سه تی و خاوه تداره سه کی دوورودرژی ده مژوویه.  وه هشتۆته ک نه بیروڕایان بۆ خه

 مژووی کۆن و  له. ت و کاولکاری و خنکاندن نگ و دیکتاتۆرییه  و جه  کشه م پ له به،  ئران له
کانی تدا بپارزت و هزک  وه ته  مافی نه  که بووه تک نه سه  ده نووکه هتا ه،  م وته نوی ئه

سانی  ی ناخۆیی و هی که چاوی بیرۆکه بووبت و ره  ربازی ووتووژ هه ڕی به  باوه  که بووه نه
   .ی کردبت دیکه
  تی شاهنشاهی له سه تا کۆتایی ده و  نگدا بووه  زمانی زۆر و شمشر و تفه م له رده یشتن هه تگه

  رگرتن له ک وه  که  زۆر و به  و به ستاندووه  ئه ککی دیکه  یه تی له سه ک ده یه ماه بنه، ئراندا
  وه کی دیکه یه ماه ن هزی بنه  الیه ش له ته سه و ده کا و ئه  نه  و له تی کردووه تداره سه ده، هز
ست و  هی بده،  هز  و هزی به ڵ بووه نگه یاسای جه، یاسا: نتوانین بی  ده واته.   نو براوه له

ی  ده تای سه ره  و سه ژده ی هه ده  کۆتایی سه له.   نوی بردووه  و له ردا گرتووه سه ست به داماوی ده
کانی  ندییه وه رژه می بهر  هه وه سازییه  هۆی شۆڕشی پیشه به م وده زانی ئه زلھ  که وه نۆزده

وانی   چاوی ئه بت که  ده و وتانه ک له ئرانیش یه،  وه نه که واوی جیھاندا بو ده  ته خۆیان به
 پش چاوی   له نیا شتک که وانیش ته  و ئه م وته  نو ئه  ئاکامیشدا دنه بدرت و له تده
  کانیان له انییهی کۆمپ وه شدا بۆ ئه وهاو پن  و له کانی خۆیانه ندییه وه رژه گرن پاراستنی به ده
و  تیدانکی ئه  یارمه ر شوه ن بۆ هه به نا ده په، وتوو بن رکه کانیاندا سه ستنی پروتۆکۆله به

 مافی مرۆڤ و ئازادی بیروڕا  یان بهڕ و تۆزکیش باوهن  که ک ده رکووتی خه  سه ی که رژمانه
   . نییه

وا زانی و پاش   ناره یان به شرووته مهکان شۆڕشی  تی قاجارییه سه وان پاش ده  ئه بۆ نموونه
کانی کوردستان  رکووتی شۆڕشه زا شایان کرد بۆ سه ڕه مه می جیھانیش هاوکاری حه نگی دووه جه
نگی  ی بازاڕی جه رمه  گه له. ربایجان  نو بردنی دوو کۆماری دموکراتیکی کوردستان و ئازه و له

ودان بۆ  نگی ئایدۆلۆژی و هه نجای جه  جه ت و له کیتی سۆفیه ساردی نوان ئامریکا و یه
کان و  قامه  شه ڕژینه تی ده  دژی رژمی پاشایه کانی ئران به وه ته نه، کان ی قازانجه وه قۆستنه
  نگ به کده ک یه خه خوار و  ننهد تی تداره سه ری ده یکه  و په زراو و ونه  و بنیات و دامه بنکه

  ره به نگی کده ل بۆ یه م هه که  و یه وه چنه دا ده ی ناوچهیاندارمگژ سیستمکی دیکتاتۆر و ژ
  بوونی بیروانه ست نه کده  ئاکامی یه له. وت که ڵ ده هه،  گشتی  کردنی وت به ودموکراتیزه

تی   دژی ئیمپریالیزم و دژایه نگ به کانیان و هۆکاری جه  سیاسیه کان و هزه پ ودموکراتیکه چه
  ر کردنی کشه سه ل چاره  گه تی ئران له پانی سیاسه کانی گۆره  سیاسییه ن هزه ه الی زۆر له
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ڕی ئایینی  باوه  بیرو ک له توانن که ی ئاخوند ده ره به،  وه خوندنه کدی نه کان و یه تییه وایه ته نه
ت و  سه نی ده هن و نشیم کان لژ بکه م هزه رجه  سه  پ به  شونه ره  به ره رگرن و به ک وه خه
ڵ   گه نگ له  جه  گشتییه و شۆڕشه کی کورت له یه پاش ماوه. ست  ده  و داپلۆسان بگرنه شه ڕه هه

ر وتدا   سه  رژمی زاڵ بوو به  که وه  هۆی ئه بته  ده نگه و جه ئه کات و ست پده عیراق ده
سپی  رچه به، ربی  دژی ده ی بهت زایه رتاکک ناڕه  هه وت که ست که ده ی وه وه ی ئه هانه به

، موو هزک هه. رت  نوی به  له وا ببینت که ری ئیمپریالیزم و رۆژئاوای لبدات و ره نۆکه
دات و کۆشتنی کورد  لی کورد ده  دژ گه به" جیھاد "   که یه و راده گرێ و تا ئه ستۆی ده ئه ر وه ربه

   .کا ده" حالل"و سووتاندی کوردستان
 و  یان ووشه مجاره  دیکتاتۆری ئایینی و ئه نته یی پده ماه  دیکتاتۆری بنه ت له و واته
موو  وی هه  گژدا چوونه  تیری به بن به  و ده غانی به  قه بن به ر ده مبه کانی خوا و پغه ووته

  وته که  دهنت و ی دادهتی خۆ سه ما بۆ ده رژمی ئاخووندی بنه.  بت  بۆی دژی لوه ک که داوایه
شه و ره" تشیع" وی ی ریره وه وکردنهبیری ب ونهب ران کردن دهکوژی و خنکان و تۆقاندن و ما  

ک   یه ب به نگ و بیار ده ک ده  یه بت به نگ ده کان و ده  داوا دژهڵ  گه  زمانی ووتووژ له تاکه
تی و  الیه م داوا کۆمه رجه ۆی سه و پالنی خ رنامه  به به" امام زمان" تی  رایه بیار و نونه

   . وه کانی خۆیه ی بیاره  شرۆڤه خاته کان ده نگی و سیاسی و ئابوورییه رهه فه
نگی  رانی جه ده دریژهسووتن و   ده وه ر وووشک پکه ئایس و ئیدی ته ده ئران هه، نگی ئراق جه

ستن و کاروان  وه کدی ده  یه  دژ به وه ره م به له" امام زمان" وانی   و پره وه ره وبه له"  قادسیه"
کانی  شلکردنی مافه پ ژاوک لهن و گنگی خۆیا نی بۆ جه مه  سووته ن به که ک ده کاروان خه
کانی  وان ئاکامی پشتیوانی زلھزه ی ئه ش و شوومه  ره لووله رده و گه ئه. ن خه  دهڕ گه مرۆڤ وه
   .بت رم ده گه، رۆحڕاجی  ک فرۆشی و هه  چهاڕیبت و باز نگی سارد ده ی جه رده پشت په

  ی ملھوڕک بوخنن و ئاشتی و ئازادی باڵ بکشت به وه النی ئران شۆڕشیان کرد بۆ ئه گه
سی و ئازادی  که ر ئازادی بیروڕا و مافی تاکه  سه  به وه رگا بکرته یاندا و ده که ر وته سه

. یی و سیاسی جیاجیا وه ته بوونی پارت و رکخراوی نه نی و بوونی و زۆری میدیا و هه مه چاپه
نی  مه ر ته سه  ساڵ به26  ین که که  ده م وته یی له وه ته  نه ران و فره ئ  کاتکدا باس له  له نوکه

 بواری   و وت له وه وسنه چه  جاران زیاتر ده النی ئران له ڕت و گه په رژمی ئاخوندیدا تده
 26.  وه هرلشواوی بۆت  تووشی سه وه نگیشه رهه  بواری کولتووری و فه  و له  زۆر الوازه وه ئابوورییه
 ساڵ یاسای 26.  وه ایینه ناو ئ وتن و دیکتاتۆری و ملھوڕی به  دواکه ک لهت و جیھان سه ساڵ ده

  ه هۆکار  بوونی الوان به وتن و گیرۆده  حیزبی و برستی و پاشکه وای تاکه هرمان فه
  که اره چ  لهک پارت بۆ زیاتر  یه  تاکه تکدا که و له. ت وسداره و تیرۆر و پهکان  ره بھۆشکه

 ملیۆن مرۆڤ 70   کام ئاستدا بت؟ نزیک به ب ملھوڕتی له ده،  تدار بت سه ک ده یه ده سه
ک  یه  و هچ شوهن وت بکه س و که ک ئاخونددا هه رمی هزری کۆمه ی هه  چوارچوه ب له ده
   بگره وهندازیار و پزیشک و مامۆستا  ئه کات و له ک نه کانی خه  ماه روو له،  ئازادی و خۆشی له

  تیک که سه ده. مرن  برساندا نه  له دا بن که وه  بیری ئه مووی له  و جووتیار هه تا کرکار و پاه
 زمانی دایکی خۆیان  ادات بهکی نافارس ن یه وه ته  هیچ نه  رگا به  ساه26ی  بۆ ماوه
ریت و کولتوور و   داب و نه  باس له ری خوندن و نووسین بن و بۆیان نییهکانیان ف منداه

 دروشمی  ت و بهکدا راگرتب یه وه چوارچ ی له وه ته ش نه شه،  زۆر ن و به تی خۆیان بکه نایه سه ره
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ی بتوانت ئاوا  ب تاکه ده،  وه کانی خۆی رازاندبته سه له درۆ و ده" الھی" داری  دار و بریقه زریقه
    پش؟ بچته

. مکی تاڵ بوو بۆ رژیمی کۆماری ئیسالمی ئران ده ر سه، تاوی  ی هه1376ردانی   ی جۆزه2
.  دژ رژم ک به یه ره  به وتبووه  که وه کانییه  توژهواوی چین و  ته  و به وه ته م نه رجه  سه ک به خه

کانیان  قامه گای ئران شه نووس و مامۆستا و خوندکار و کوڕ و کیژ و الو و پیری کۆمه رۆژنامه
ک   خه نن کهکان توانییان بینو  کۆماری ئیسالمی و دژه ربینی خۆیان له کۆی بزاری ده  مه کرده

ی  ی کۆماری ئیسالمی ناخۆن و بیرۆکه سه له راوهوریا و درۆ و ده  گۆی هه  و چیدیکه ماندوو بووه
   نوه تهمی د  خاته  که دایه لره. تاککموو  ر زمانی هه  وردی سه ئازادی و دموکراسی بووبووه

  کاته خۆی ده، .. . ران و  الوان و ژنان و رووناکبیران و نووسه ندان به  به پان و به گۆڕه
کان  ته  ووتووژی شارستانییه م له ی دموکراسی و ده مه ڕوپ قورسی نو گه کی په دیدایهکان
  دایه هجا لر. کانی ئران وه ته رینی نه نی به جاتی کۆمه ی نه  فریشته وت بب به یه دات و ده ده
ی دوو   ماوه  له وه مییه ن خاته  الیه ک له دانی خهمی گۆ رهه بهئایا ،  گۆڕێ  پرسیار دیته که
تی ئراندا پکھات و کام  ڕه  یاسای بنه  له چی بوو؟ کام چاکسازییه، ک کۆماریدا ره  سه وره ده

رژم توانی   ی که وه  له جگه، ر کرا سه  چاره نگی و ئابوورییه رهه تی و سیاسی وفه یه  کۆمه  کشه
ران و   کۆشتن و بینی نووسه کات بهست ب ده، می کانی خاته ته  سیاسه رگرتن له ک وه  که به

   ئاڵ و گۆڕ و داننان به نیدان به می؟ ئایا به کانی خاته نییه ه؟ کوان ب.. . وانان و رۆژنامه
می کۆماری ؟ رژبوون می نه کانی خاته نییه  به له، ک و ئازادی بیروڕا کانی خه ماف و ئازادییه

   به ره کی دوور و درژتر په یه  توانی بۆ ماوه وه مییه خاتهکانی  ته  هۆی سیاسه ئیسالمی ئران به
 دوای  لهکی و رۆژ  کی ناوه  چه ستی بگات به  ده ریکه تی خۆی بدات و ئستاش وا خه تداره سه ده

دات و  ده، .. . و" لبنان" ی "  حزب الله" ک  کانی وه رۆریستییه ت تی رکخراوه رۆژیش زیاتر یارمه
کی  یه وه ر کرده نا بۆ هه شدا په و پناوه  پکبنت و له که  ناوچه له"  شیعه"یمپراتۆری وت ئ یه ده

   !بات  ده نا مرۆڤانه
  ک کۆماری له ره بژاردنی سه ی هه کی دروستکرای دیکه رکیه  کبه  دوو مانگی دیکه نزیک به
  وام داوا له رده  کردن و به نده ه پوپاگ وتۆته  رژم که  ئستاوه رله هه کات و ست پده ئران ده

ک  ره  بۆ سه  پیان باشه ش که سه و که ن و ئه کاندا بکه بژاردنه  هه شداری له  به کات که ک ده خه
  ک بھننه و پالنی نوێ بۆ گۆدانی خه رنامه  به  که  وای کردووه وه رئه هه. ن نگی بده ده، کۆماری

ک  ره بژاردنی سه نگدان بۆ هه  ده ن که ده وده ن و هه  بده فریو ک جارکی دیکه گۆڕێ و خه
شدارییان تیدا  کی ئران به ی خه  زۆرینه ت که یه مانی لنه نگدان بۆ پارله ک ده کۆماری وه

   .کرد نه
سی یاسای   دوو ئه باس له، ن که اندید دهک کۆماری ک ره  خۆیان بۆ سه ی که وانه ئستا ئه

  کان و باس له  نافارسه وه ته یکی بۆ نها زمانی د  خوندن به  باس له ن که که  دهتی ئران هڕ بنه
  ک له یه  شوه وت به یانه  کوردستان و ده  زیاتر روویان کردۆته وه و رووه  و له کانی تدایه وه ته نه

ک کۆماری  ره بژاردنی سه هه. کی کورد بۆ الی خۆیان راکشن رنج و بۆچوونی خه کان سه شوه
 و  نو چوونه  فغانستان و ئراق له  ئه تی دیکتاتۆری له سه  دوو ده  که  کاتکدایه  ئران له له
ر   سه ک چوونه یه شه هڕ  هه ر شوه  هه اد و دوور لهکی ئاز یه وه ش  به و دوو وته النی ئه گه

م  رجه بژارد و ئستا مافی سه ههتی خۆیانیان  سه تی و ده یهرا نهنگدان و نو کانی ده سندوقه
س  تی خۆیدا و که و  له یه نگی هه س ده موو که هه و  زراوهکانیان پار که  و خه وه ته نه

4 



www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  22:45 3-4-2005

ند  دا چه یه م ماوه  له  که  کاتکدایه  ئراندا له ک کۆماری له ره بژاردنی سه هه.  وه وسته ناچه
  وازیان له، ک قامی خه رشه  سه  رژانه به" لبنان"تی  و ڕاست و له  ئاسیای ناوه تک له سه ده
  ی که وه ئه ش ورای مه ئه. ما دموکراسیدا نهڵ   گه کانیان له ره ربه انای بهت هنا و تو سه ده

 دوای ئاشتی و ئازادی و دموکراسیدا  ک ئامریکا به ت زلھزکی وه  تایبه به، بیروڕای جیھانی
 وتانی پاپشتی تیرۆریزمی  کک له  یه دا ئران به ندییه و پوه  و له که ه ناوچ ڕت له گه ده

   .  گۆڕیدایه کی ئران له کی ناوه یرانی چه مان کاتدا قه  هه زانت و له تی ده وه نوده
  نگ و جیھانیش چاوی له ر پاوتنی ده  به وته ا کهراند ئ تدار له سه  رژمی ده وا جاریکی دیکه

 و  النی ئرانه نگی گه  ده  گرنگه ی که وه ئه. دا ئران له  ک کۆماری بیوه ره هکانی س بژاردنه هه
ک   وه ی که و شتانه ئه. نگدان کانی ده ر سندووقه  بۆ سه وانه چوونی ئه ری چوون یان نه گه ئه

بژاردنی  ن بۆ ههنگدا شداری ده ک به  خه ئایا ن که مانه ئه،  وه نه که ق ده پرسیار خۆیان زه
م  ؟ ئایا ئه وه نه خه یکی دهر ته" مجلس شورای اسالمی" ک  ن یان وه که ک کۆماری ده ره سه
تی  هو  نودهگای و پشتیوانی کۆمهک  زی خه ه گووتنکی به' نا' ری  گه  ئه بته  ده بژاردنه هه
  ئاڵ و گۆڕ له، بژرت ک کۆمار هه ره نگدان بکرت و سه ر ده گه؟ ئایا  وانه  پچه وان یان به له

ی  وه بت له شتر ده ش ره رۆک کۆماره م سه رۆک کۆماری ئه می سه رده یان سه، ئراندا پکدت
 دوا؟ ئایا   و به وه گرن له ده  کام راستادا هه کانیان به نگاوه می؟ ئایا ئوپوزسیۆن هه خاته

 ئرانی   له نده تا چه، بژاردندا  هه ک له نی خهکرد شداریکردن یان نه  ئاکامی به دموکراسی له
   بت؟ دا جگیر ده وه ته  نه فره

  ک کۆماری له ره کانی سه بژاردنه  ئاکامی هه ته کی زۆر چاویان بیوه ن و هز و خه بگومان الیه
 بۆ رژم  ش که هو ئه. بت نگاندنی خۆی ده سه  و هه وه لکدانه، ک یه  شوه  به که ریه ئراندا و هه

نی  م ئایا کۆمه به.  بژاردنه و هه شداریکردن له  بۆ به که رنجی خه راکشانی سه،  گرنگه
ری  گه  ئه  که- بژاردن یان نه  هه ن له که شداری ده به،  وه هکانیی وه ته م نه رجه  سه کی ئران به خه
   ؟!یبینین کی نزیکدا ده  داهاتوویه له - بایکوت بکرت وه که ن خه  الیه  له یه ی هه وه ئه

  زیزی نسوور عه مه
   ی زایینی2005. 04. 03
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