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  !کوژێ  دهر  هه ئیسالمیش، کۆماریبین نگ   بده تا ئمه
  

 ،موو ئران  هه ، کوردستانی لهت سته ستی ده  ده گرتنهکانی  م رۆژه که  یه ر له رژیمی کۆماری ئیسالمی ئران هه
 وپاشان  وه  کوردستان تاقی کرده  پشدا له کانی خۆی له  نگریس و نامرۆڤانه ته موو سیاسه  و هه وه جیاکرده

  . موو ئران تی هه  سیاسه یهکرد
  

ئینقالبی ، یان ن  بکه غه ده  قه"نگی نا ئیسالمی رهه ر و فه هونه" ویستیان رانی کۆماری ئیسالمی  رابهر گه ئه
 ،ن کوت بکهر سه تانی ئران  و باقی میللهلوچ ربایجانی و به ب و ئازه ره ن و عه  تورکمهرن،  به ڕوه  بهنگی رهه فه
 ئازدای  ه پش بن، تک پکردن چاوترسن بکه ئه  وکردن  ئیعدام  و کیژان به، ژنان بکوژن وه  ب لپرسینه هب
 ندان  بدرون، رمه می روشنبیر و هونه  یاخود ده بگرن،  مافکی ئینسانی دیکه شنه رچه  هه و حزاب و رۆژنامه ئه

    .کانیان پیالنه ی وه  تاقی کردنهیدانی   مه یان کردهکوردستان
  

   کیژان و کوڕان بکشنهیاخود رن،   ناو به ئازادی له، یان ن کی ئران چاوترسن بکه موو خه  ههر ویستیان گه هئ
ش  تانه و سیاسه مووی ئه هه.  کانیان ته سیاسه ی وه ی تاقی کردنه جگه  یان کرده کوردستان،ساد  و فهداوی اعتیاد

کی  ی جیھاد دژی خهمیا په" رمانیش م فه که ، یه داڕژرا اوی ئایین و خوداوه ن  به وه یتی ئیمام خومینیه  به له
  . ئیمزای کردی خومنی  تو روح ئو ئایه 1358الوژی سای   ی گه28   له  بوو،که"کورد
ربینی   دهکردن و شداری نه  بهکرێ، ق ده رحه ی ده تییه موو دوژمنایه و هه  ئه  که  کی کورد نیا تاوانی  خه ته
موو  هه الکان مهرژیمی   ر بۆیه  هه. اواکردنی مافی ئینسانی بووری ئیسالمی و درفراندۆمی کۆما  به" نا" نگی ده
  .م دا  قه  له"تی منیه  ئهی له سه مه "ک  یان وه کوردستان و ئینسانی کورد ت به  تایبهکانی له سه مه

  

  .  ستیان پکردوه  ده وه  کوردستانه ری ئران له رانسه  سه ک لهشتر  هه" تی کردنی منیه ئه  "  بهمرۆش بۆ ئه
  ئران، بۆ کۆماری ئیسالمیی که  و دۆسته"مانی سلحی زه مو"ک  ی وه  سانه 13کیمناویستی  خۆشه

.  وه  کوشتن ومی بدرته ب به  و ده "تییه منیه کی ئه یه له سه مه"
ب، کارکی دژی  کانی سیستمی کۆماری ئیسالمی نه نده ست وپوه  ده له  هسک ک دا بۆ که  رۆژنامه  لهنووسین

دا " ن پور سه دنان حه عه"ر   سه  به ی که و حوکمه ک ئه ر وه ، هه ی حوکمی ئیعدامه که  و ومه  یه"تی منیه ئه"
  .   پاندوویانه سه

 کی یه له سه  و مه  کۆماری ئیسالمی ، تاوانهی  بازنهی وه ره  ده له  ،فکری پاک وخاونی ژینگهبوونی 
  .  تاوانبار کراوه ته  تۆمهو به "هیوا بوتیمار"ک چۆن  ر وه هه،  یه  وحوکمی ئیعدامی هه یه"تی منیه ئه"
  

  به توانی ،یی وه ته گای ناونه کۆمهکانی ناو ئران و  کان و تاکه موو خه نگی هه  بده کۆماری ئیسالمی ئران له
  .ک ر خه  سه  له"تاوان "  بکات به ئینسانیکانی بایخه  ندبوون به ، پایبه خودا و دینیناو
 دژی بایخی   کوو له بهکورد دژی    لهنیا   ته ک به  نه وه  کوردستانه ی له مرۆ کۆماری ئیسالمی هرشکی تازه ئه

  . تۆمی ترساناکتره انی بۆمبی ئهنکار ه  به  زۆر له  که ،ست پکردووه وی ده ر گۆی زه  سه ئینسانی له
  

 خۆی  ی له و مافه  خۆی، ئه یشته  گه  نۆبه ی رۆژێ که نگ ب، سبه دا بده و هرشه ر ئه رانبه  به ی له سه و که  ئه
 یڕ ئیعالمی شه" ر رانبه  به ب له  ده له  په مرۆ زۆر به ر ئه  هه ر بۆیه ، هه پشتیوانی ل بکرێ  که وت کردووه زه

  . ستین ری جیھان راوه راسه  سه کانی ئینسانی له موو بایخه کۆماری ئیسالمی دژی هه" ی تازه
  

ی حوکمی ئیعدامی موسلح  له  په ی به وه شانه وه  هه ، پشتیوانی کردن له نگی جیھانیه م هاوده ستپکی ئه ده
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 تاوانی ب  بهری ئران  سهنرا  سه  له  که یه سانه و که موو ئه ار و ههن پور، هیوا بوتیم سه دنان حه مانی، عه هز
  .ند کراون  به  لهری ئیسالمی ئرانداکانی کۆما  زیندانه  له بناغه
   به  ساه28ی   کۆماری ئیسالمی ئران ماوه ب بزانن که م میدیا، ده رجه تی جیھانی و سه سیاسهکانی  نده ناوه
نگی میدیا و   بده  له خۆیکانی کوژییه  کۆمه ،وه ی جیھانیه رگای میدیا تکی سیاسی له ی بابه وه کردنه وره گه

  .با  ده ڕوه  و به بردووه ڕوه  به،تدا  جیھانی سیاسهکانی نده ناوه
  

   .وێ رکه  سه تانه  سیاسه م  پشبردنی ئه له هین کۆماری ئیسالمی ئران  با نه
تی، ئابوری، مافی مرۆڤ  یه نگی، کۆمه رهه انی سیاسی، فهکانی جیھ نده کرێ ناوه  ده  که وه که ر رگایه  هه با له
  المی لهکانی کۆماری ئیس تخانه  و سفاره وه ینه ر کها و میدیاکان ئاگاد  و چکۆله وره کی گه زگایه ر ده و هه
  . تی زایه ربینی ناره ده شونی خۆپیشاندان و  ینه ری جیھان بکه سهنرا سه
  رۆژی رێ، سبهگ  نه ئرانکانی کۆماری ئیسالمی  ریه ربه  به   ئاکارهمرۆ پش به ئهیی  وه ته گای ناونه ر کۆمه گه ئه

  .ب نگ ده زۆر دره
   

  ت  رۆژهه–ڕی بۆکان  ماپهرانی  ی نووسه سته  ده                                        
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