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  آلوةيسيآلوةيسيلَلَكةرمي ئةكةرمي ئة... ... صبةراين دميوكرات و كانديدبووين سةرؤك كؤماري صبةراين دميوكرات و كانديدبووين سةرؤك كؤماري رِِري ي لَلَةداصذةرصكي قةتةداصذةرصكي قةتلَلَةفسنجاين، طةآلةفسنجاين، طةآلرِِر

    
، چ وه دهر به٨٤ردانی سالی  جۆزه٢٧  رۆک کۆماری له لبژاردنی سه می هه خولی نۆهه

ماکانی   بنه کیک له هلبژاردن ی هه .بردرێ لبژاردن ناوده  نوی هه  به  که پجارانه کی گه شانۆیه
  بژاردن له  م هه به. الت سه  بۆ دیاری کردنی ده کهی خه  ی ئراده نگدانه وه و ره هدیموکراسی ی
 ی دموکراسیماکان  و بنه رسته هک گرتنی ته گا مانای به به،   یه ی هه کی دیکه ئران مانایه

 ی وساوه النی چه گه .کی ادیموکراتیک و ناخهتیکی ن سه کانی ده که کۆهستی قایم کردنی به مه به
 م دای ریژ کیان لهت سه چ ده، رگیراب کیان ل وه ک ئامرازک که یکه وه  وه له  جگهئران
شیاری  و ب به م جار ده ئه،  وانه  پچه یان پ بکرو به تن و گاته ه خه وان ناب هه ئه، یه هه

ست  به  مه دیاره. واب ب  و ده ووهچر سه کاتی بهرانی ئژیم ر ن که نشان بده، خۆیان
  لهچ ،  راسته کانی نوه ده ژیمی سهر ت دان به هیشرووع   مهنیا تهلبژاردن ھینانی شانوی ههپک له

کی  خه رکوتی پتری سه  بته ی ده که  ئاکامه که دیاره،  و چ بۆ نوخۆی ئرانیی وه ته نونهئاستی 
، در نی سه به (ماریکۆ رۆک  سه5نی نگریسی کۆماری ئسالمی  مه  سال ته26 ماوه ی. ئران
 و کوشتار و راوروت و رکوت سه له کامیان جگه.  دیوه وه خۆیه به) می رفسنجانی و خاته، یی نه خامه
وک بۆ دابین کردنی ئازادی   ههو چ شخوراوی ئرانیانکردوه نی بهال تی گه خزمه،  درۆ نی به به
مینی  ی ژرزه ر چاوه نی زۆر سه ند و خاوه مه وه ئرانکی ده موکراسی و مافی مروڤ دراوه؟لهو د
راست چ  کانی نوه ده رژیمی سه سایه ی  شی وماڵ ورانی له ره ره چا لهجگھ، وت تایبت نه به
ماری ۆک کرۆ  سه  بوونه  که سه  که۵ م  له  که بگوترێ پوسته ؟ ک بووه نی خه سیبی کۆمه نه به

. تی بوو فسنجانی هندیک تایبه هری هاشمی ر کبه  ئهیماریرۆک کۆ ی سه وره دوو ده، ئران
 گشتی ئوپوزسیونی ئران  ران و به  داوخستن و کۆشتنی ریبه دان بۆ لهو هه ناوبراو له

وتنی  رکه داسه نه په  وچه ی یهخالق  دژی ئه وه  و کرده  له وه  داخه به  که بوو ی ههکی باست دهدا
ست و   رگای ده له،  ستایه  وهسیاستدا  وقومارله مانۆڕ له فسنجانی که هر. ست هنا ده زۆریشی به

ێ  و یه  ده  گۆایه که، گرێ  حیزبی دموکرات دهتی رایه ل ریبه  گه ندی له وهپ، وه  یه کانی ندیه پیوه
نوی بانگ هشتن بۆ وت وژ  یه به وهم ش به.  ئران دا پک بین زای بازی سیاسی له فه

زن و زانای کورد  ری مه کوشتنی ریبه ی بۆ ترین شوه ناجوامرانه، ی کورد له سه مهری سه وچاره
 داوخستنی  ی لهو  هه نامروڤانه یه  وه م کرده پاش ئه. لبژارد بدولرحمان قاسملووی هه دوکتورعه

 دات که ندی و کاک جه لیل گادانی ده رفکه رسادق شهو دوکتو) کشتگر (کان  فیدایهری چریکی بهر
. ریژێ  داده کی دکه یه  شوه  به شی دکه رهپیالنیکی،  ج ناکرێ  ی بۆ ج به و پیالنانه ئه
 میکنووس و دوکتور ررستورانی سه نه که کانی کوماری ئسالمی هرش ده وجارتیروریسته ئه
  که و تیررورانه موی ئه  هه له. ن که  دههید ریی یانی شههاو سکرتیری گشتی حیزب و، ندی فکه ره شه
والیتی ، رفسنجانی،  یی نه  خامه بریتی له)   ویژهی کومیته (تی کی تایبه یه کومیته، نجام دران ئه

ران و   ربه س له  که350  لهری وت زیات وه ره  ده له نیا ته رپرسیار بوو که الحیان به و فه
یان سایانکی دوور و درژ خزمه تی   زۆربه ئرانیان تیرور کرد که  وئازادیخوازانی کورد

نایه تی  ی جه شوه رله تی ترسنه نایه دان جه سه، نوخۆی ئرانیش دا له. یان کردبوو که له گه
کانی  ته  ناوی نرا قه چوو که روه به، ست و القیان ورد ورد کرابوو یان ده زۆربه بان که تاله

ک محمد  وستی وه هه و به وره رانی گه ر و نوسه فروهه روانه تی داریوش و په قه .یی زنجیره
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ئوتوبوسی هاویشتنی ره  ده محمد شریف و پیروز دودوانی و له،  محمد جحفر پوینده، مختاری
ک  شیشی وه هاکوشتنی زۆرکه روه و هه) وتوو ناب رکه  سه و پیالنه نیا ئه که ته (رانی ئرانی نوسه
  وانه  ئه  دیاره ب که ره تی ئایینیسووننی کورد و عه ائیلیان و دیباج و تیروری زۆر که سایهمیک
تی  ی خۆیه جگه. یاندون  ج گه  به  نگریسه مرژیمه  ئه ن که زنجیرانه ته و قه شک له نیا به ته

دین باقی بگرن کبری گنجی و عمادال ئاغایان دوکتور ئه، ری ئرانی  دوو تکوشه دا رز له لره
ری  کبه  ئه  که شایانی باسه.  بووه کانی رژیم دا رۆی باشیان هه ته نایه  قاودانیجه  له  له که
ترساندن  بهماری ئسالمی ۆرک گه ئه .کانی ریژیمی ئاخوندی دایه شه ره  چاله ر ئستا له نجیھه گه

 و دوو سال  ر قاسملووی گرتووهکتوی دوقه تل   له وه ینهلکۆ رنان پش به ماح وه و تهوشانتاژ
ی  نده روه کا و په ر دهۆئووتریش تیر کیلی قاسملوو له هکی گومان لکراو و یه شووه ش بهر وبه مه له

ندی سکرتری حیزب و  رفکه  دووکتور شه م که به،  وه منیته ر ده  هه وه داخه  به که وه لکولینه
 تی دادستانی دادگای ئالمان  هۆی غیرت و ئازایه  بهکرن هید ده ین شهل بر هاوریی یانی له

،  وه  س ساڵ و نو لکۆینه پاش نیزیک به.  وه درته ده  هه کی دیکه یه ره  برونو یوست الپهرێ به
، ئارادابوو کوماری ئسالمی له الیه ن  رنانیکی زۆر له ماح وبه  فشار و ته که  دا وه ڵ ئه  گه له
کوماری ئسالمی ،  دا خۆیژووییحوکمی م١٩٩٧ئاوریلی ١٠رۆژی  ن له برلینجام دادگای هرئ سه
 به  ستورانی میکنووس  ره١٩٩٢ی سیپتامبری١ ٧ هیدانی  تیرۆری شهستوری رکردنی ده ر ده مه له
قانون  ژرپنانی ر له  مه تی خۆی دا له واویه  ته له م رژیمه   وئهناسی ته نایه م جه ئهری به روه  به

 رزی   به رانی پایه  سه لهس که چوار.  تاوان بارناسرا  به ریمی والتانی دیکه حه  بهحورمه تیوب
وی خامه م بهیژرگه والیتی و فالحیانی به، جانیرفسن، یی نه  ن  ژ و به هوه  دارری   به ر 
  وره کی گهوتن رکه  و ئوپوزیسیونی ئران سهبۆ حیزبی دیموکرات  مه هئ،  ناوبردرا ته نایه مه جه ئه
 ئیعتباری  و به ت هحی سهن  کی خاوه دادگایه ک لهجار، ت زاران جه نایه  پاش هه که، بوو

کانی  ی دیپلوماته وه کشانه. کرێ دهی  مه حاکه  مه ئاخوندماریئوروپایی رژیمی تیروریستی کۆ
بوو و   باشی هه وه نگدانه الم ره به، کی کورت بوو یه  ماوهند بۆ ر چه  هه ئران لهوالتانی ئوروپایی

، وه ک ئوتریش! دن مه ر والتانی ئوروپای موته گه ئه،  بکرێ وه  به  ئاماژه پویسته .ک بوو که به
   بوو به ی ئرانکهتیروریستژیمی ڵ ر گه ی سازان له  جگه له.. .. .. . سوئیدو، سویس،  فرانسه

وستی  هه، وان دا  ئه نو خاکی رانی کوردو ئرانی له شورشگ کی زۆر له  یههۆی دانی قوربانی
  بووه ده متر نه کان زۆر که قوربانی یهی  ژۆماره، ک دادستانی دادگای ئالمان گرتبا یان وه بۆیرانه
 و  تی  یارمه  به کانی القاعده مرۆ تیروریسته ئه، وان ئهی  ل براوانهویستی  بوونی هه و به

ئایا  ن؟ ن بکه زۆر وتانی جیھان رمباز ئاوا له یانتوانی ده ...  وپشتیوانی ئران وسوریه
و   ئه که وه  هۆی ئه ودای بازرگانی ببیته  ئاخۆندی وسات وسه تیروریسمی  ترس له یهبووا ده

 پشت گوێ مافی مرۆڤ وه  وری ومیوانداری نابه ک مافی په وه کانی ئنسانیه  بایخه وتانه 
  وه کرده و شی لهۆ هچ جۆر چاوپ  به بوو کهرشان  سه یان له وه ی ئهرک وان ئه ئه ن؟ بخه
  رجی ئستادا که ل و مه هه  له .دی بگرنوستی پویست و جید ن و هه نه که  تکارانه نایه جه

تبارترین ع ب ئی ک لهک  یه رفسنجانی که هاشمی  زۆر بووهکی یران هشی قوئران تو
رمانی   خۆاردنی ده  و به وه ه تاقی بکات ختی خۆی به  دیسانبهێو یه هد،  همیژکانی ر سته ده کاربه
رۆک  ورانی سه ی ده نده روه  په  بهکچاوخشاندن.  بکات خۆشه و ونهگال  م سیستمه ئهتیماری  تاڵ
ساد و  ر و ئیدز و فهدد  موادی موخه دان بهرپ  په  له  جگهمان  دیکهدا چی نابه مجه ی ئهیمارکۆ
 ساڵ ٨ . وه  یردنتهب وه ی والت وه ره  ده  میلیارد دوالر به۵٠ک   وه رهو  زی گهر ر و قهیرۆو تدزی
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. کی ئران  خه دابهمان بوونی ناوبراو شناختی زۆری هرۆکی پار  ساڵ سه٩رۆک کۆماری و  سه
و فرت  رچه ند به هه. براو گووتیان به ناو) نا (شـم جلیسی شه بژاردنی مه  کاتی هه  له بۆیه

که   م هناوه هش جلیسی شه هندامه تی م  بۆ ئهمی سی هه  ی پله،  کانی ره هو دای سته لی زۆری دهف
  وه  خۆکشانه ناچار به، لبژاردن  نزمی ئاکامی ههر به  له م جلیس دانابوو به رۆکی مه ۆی بۆ سهخ
می  ه سیست واویان به ری ته وه باالردوو میست ههاز و رفۆر تاقمی پاوان خو وی که ل ئه گه له .بوو

یان  وره  ی گه ت کشه سه ده یشتن به  ردووک تاقم بۆ گه هه،  یه قی هه تی فه  والیهرستی ه پ  کۆنه
 کاندید بوونی   پشتیوانی له  که  دایهیی ورفسنجانی نه وان خامهن  له  و کشه ی دیکه یه هه

 دی  سه له ۵١   هیوایه ژیم و بهی ر کاره  مه  هه تهوێ بب یه بۆخۆی دهفسنجانی کا و ره قالیباف ده
ی  وره توی گه زۆر ئایه  بهچاوی  وه ره وبه مه  ک لهسال له و  وه تهکان بن نگه ده

ک ودور هه.  هناوهوان پک  ل ئه  گه  له ندیکی نیزیکی  و پوه وتووه ستی که ره په کونهزگای نوده
تی ورکو ر سه سه  پاوان خواز و رفۆرمیست لهدوو تاقمییی و نه امهخفسنجانی و رهتکار  هنای جه
ئران  و رم خوازانی کوردستانیفۆ ربا .وستن ک هه یهنگ و ک ده ی ئازادیخوازی یه وه وتنهوبز

  ل بوو جگه شمیشی له گه جلیسی شه  مه خاتمی که سید محمدنوا ئه ری نهباشترین نو  بزانن که
پ کرا  چردوم ساالری  نی ومه هد گای مه ک کومه رقی وه رق وبه هپرزۆشمیدر ینی و به دانی له
 نگ دان  ده!کاریکیان پ بکرێ  وانه ئه وتم جلیسی حه رستی مه په یان کونه  بوونی ده  ئستا به که

و پاوان خوازان می  ده  بوو مستكی باش له وه ئه م بۆ شه جلیسی شه مه ک له شداری خه و به
م   کجار که کی یه یه راده خه لک بهروک دواتر دیتمان هه.  ناتقی نوری بدرێ واته، وان ی ئهر نهنو
وێ  ماری ئسالمی دیه رژیمی کۆ  که یه وه ئهی  که راسته.  شداریان کرد  بهوتم دا جلیسی حه  مه له
تک  یهعشرو ی مه وه نگدان بۆ ئه رسندوقی ده سه تهنی خه ک بکش نرخک ب کۆمه هه ر  به
 موو ن هه ه ئاماد مه م سیسته م بۆ راگرتنی ئهیژستانی ر ده  کورتی کاربه به .نرژیم پک ببۆ
 تی  کیه یه ڵ گه رانی رژیم له نونهی  وه دواکۆبونه له  ربویه هه، ن کهودایه ک ب و سات وسه کار
ر کردن و  به سته  ده کانیخۆی به ومیهت ئه  رنامه  به لگرتنی له ست هه م دهیژر، ن هند ه ل له پائورو
 که  یرنییه سه.  وه سته کاروباریئران به له مریکا دانی ئه ست تور نه تیک بۆ ده مانه زه

تکباری سدژی ئی خه بات به، تی خۆیان تایبهبۆ قازانجی  فان زحه  ریژیمی موستهستانی ده کاربه 
 رم و  شه نی پر له مه  ته  به ش درژه کی دیکهیه   وی ماوه بۆ ئه، ننوری کوتایی ب فه! جھانی
 و هرخستنی ئ وه  ب آه نه  پرسیاری ش جگه فانه زحه و موسته ئه  بۆ نگه ره. ن یان بده شووره

 بوو ستھایک به دژی ئستکباری جھانی بۆ چ مه به سیه زار که د هه  چه ند سهندانهاموو خۆپیش هه
  بگوردرێ؟ وێ ئسالمی دیه  یان کۆماری تیان گۆراوه ماهیه! ختانه رسه سه م دوژمنه ئایا ئه و
 موو  لھه  گه له،  الت کردوه سه راندنی دهترسی دۆ مه  ستان به نی ئران ههت دارا  سه ده

م ناو   کی ئهرینی خه ک خوزستان وراپه  وه رزکی دیکه ته ی مه وه نهکرد،  کانی دیکه گروگرفته
ی  وره ریکی گه نگه   بوونی سه یی به وه ته ی نه رگۆرینی ناسنامه  مه  دژی رژیم له یه چه
 زیاتر ک و  الیه کراو له لمگه النی زۆشانی وڵ و تكۆ گشتی هه  کوردستان و به، دیخوازیئازا

 و  ر خاورمیانه بای ئازادی و دیمو کراسی سه مریکا و شنه  ئه تی ئوروپاله کیه ی یه وه نیزیک بوونه
کی   الیه ۆشكیان لهو تک قرمانی ک  زۆردیکتاتورینانرس ه ناوچه وهه خیراکانی رهئالووگو
هاشمی رفسنجانی    ین که ب پوسته . ژیمی دیکتاتوری ئران بریوه ر تی له خه وی راحه،  دیکه
بۆخۆیان النی ئران   گه چوونکه،  وه کا بخواته  باسی ده ی که ه تا رمانه و ده  ئه یست ناکات کهپو
النی  گه. ن ده ده ستی ره په کونهکانی  سته ده هموو کارب هه و و رخواردیئه تر دهتای رمانیک ده
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ک   وه رۆک کوماری که سهبژاردنی  حریم کردنی هه هت بهئران خوازانی  و ئازادی وساوه چه
یم ژروخانی ریان  وهپسا باتی شلگیر و نه  خه  و به یه وره شتیمانی گه نییی و وه ته کی نهرک ئه
زنستا هه  که رمانه تالترین ده وه ئه  که وه نه که کتردهیزیک و نریم  که . وه ته  دوزراوهتا ئ
                      05. 05. 23یسی  وه ئه
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