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 بانی  چی ل شین بوو؟ ڕزتاه ی به که کانی ئران وموژده نه به

ر حموود حاجی عومه مه
com.hotmail@99kalar 

تی زلھزی ئران بۆ تکدانی باری ئاسایشی  وه  پشتریش ده و بگره1991 سای  رله  هه ك ڕوون و ئاشکرایه وه
 سیاسی   ئیسالمیه  ڕگای حیزب وگروپه  له ری گاوه  ڕۆکی کاراو کاریگه که قامگیری ناوچه تان و ناسهکوردس

   ب گودانه مه ئه !   بۆ وان زۆره  که وه ربازییه ندێ هاوکاری ماددی و سه  پشتدانیان و هه ست له ده  به وه کانه یه
ن  الیه خسابت له رکات گوشارك ڕه هه که.رمی کوردستان  هتی ه  کوردو حکومه رایی،دژ به گه بیروڕای شیعه

یان  که مه وه!  خزمان تی سیاسی کورد له رکردایه کی سه ییه کان وگله ر ئیسالمییه  بۆسه وه تی کوردستانه حکومه
 درۆ  ک به کارییه هاو رجۆره  هه  ، بۆیه بن و ئرانیش شیعه زهه  مه ی کوردستان سوننه و حیزبانه  ئه  گوایه وابووه

   ! ی ڕاسته که وانه ڕاستیدا پچه  له که . وه نه خه ده
بانی  ردانی تاه ویشدا سه دوای ئه تی کوردستان و به رۆکی حکومه ردانی نچیروان بارزانی سه رحاڵ ،دوا سه هه به
رپرسانی   به وره ڵ گه  گه ران و له ئ  چووه وه  وتی چینه یدا له وه ڕانه گه وخۆ له  ڕاسته ک کۆماری عراق که ره سه
  .و دانیشتنیان کرد وه دا کۆبوونه و وته ئه

میش  الل و هه م مام جه رۆک،هه ردوو سه ردانی هه  ، یان باشتر بم سه که ردانه ردوو سه  هه  که شتکی ئاشکرایه
دا   ئاستی لوتکه لهوت،واتا  ری ئران که رۆک و مورشیدو ڕابه  سه کاک نچیر بارزانی چاویان به

ر  ردانی هه تکا سه تی کورد به رکردا یه رچی سه گه ئه.رزدابوو ئاستکی به  شیاووله که  پشوازییه ڕاسته . وه کۆبونه
ردان  سه یان به که ردانه  سه وه  میدیاکانه وخۆ له رمی هیچ پرۆتۆکۆک ڕاسته وتکیان کردبت ب ئیمزاکردنی فه

   . سف کردووه وتوو وه رکه ی سه وه وکۆبوونه
  ڕ کشه  مه  له وه وانان بووه ڕووی پرسیارکی ڕۆژنامه ردانکیدا بۆ سلمانی ڕووبه سه کاک نچیر له

 هرش  وه  خاکی ئرانه نسارولئسالم له وێ تیرورستانی ئه و له  لره  ڕۆژانه کانی کوردستان وئران که سنوورییه
زیری  تی وه  هاوریه  ی داهاتوودا به و ڕۆژانه رله ت وتی هه رۆکی حکومه مدا سه هو له. خاکی کوردستان نه که ده

م  که ی یه  پله مان به که ردانه سه ست له به  ئران ومه چینه کان ده  سنورییه کشه ت به فدکی با تایبه ناوخۆو وه
   . کانی پنجونه منی سنوره رکردنی باری ئه سه چاره
و  ری ئه سه وه بۆ چاره ستانی ئرانه ده ن کاربه  الیه  له یمانی درۆزنانه عدو په  وه و کۆمه ردانه سهو  ردوای ئه هه

کانی  مینیه  میک زه  به وه ته وه ی ماندووبوونیان بحه وه ی کوردستان ب ئه که فده ی وه وه یشتنه گه و به کشانه
   ! وه وته ار بوونی پۆلیسک و سوتانی ترۆمبیلکی لکهوانانی سنوورو بریند ر پاسه  سه خزمان هرش کرایه

ک  ره ک سه ویش وه ردانی ئرانی کردو ئه و سه وه ڕایه  وتی چین گه  له الل که وه مام جه دوای ئه  بوو دوابه وه ئه
تری کاک نچیریان دابوو هشكی   به یمانی که مان په ری ئران هه رۆکو ڕابه ڵ سه  گه کۆماری عراق له

 پش  کی وله نھا بۆ دخۆشی خه بوو ،یان ته  هه نانه و به الل بۆ خۆی بوای به جانازانم مام جه .  وه لدرایه
ی  خانه  فرۆکه ی به وه یشتنه گه ر به الل هه مام جه. ڕوو  ی ئرانی خسته یمانه و په رۆکی ئه چاوی میدیاکان ناوه

 دووجارانی دووپات  وخۆ که ن ڕاسته شی لبکه و پرسیاره ی ئه وه ی یدا ب ئهوان کی ڕۆژنامه یه  کۆنگره سلمانی له
  و گروپه گاکانی ئه و باره م بنکه رجه  سه ین وه  سبه ر له  ئران هه خشك،گوایه به کو موژده  وه وه کرده

ارولئیسالم و گرتن وزیندانی نس ناو ئه کانی به دوونانی هزه  ڕاوه وتووته ر ئستا که خات و هه  داده تیرۆریستانه
شمان  و سنورانه منی ئه ی ئه و ئیتر کشه  تیروریستیانه و گروپه وادارانی ئه کداران و هه م چه رجه کردنی سه

 ننام.  
 ی  پۆلیسی  زه فره ک مه  یه وه سنوری پنجوینه کان و له یمانه عدو په مان شونی پش وه  هه ردون له چی هه که
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  . قوربانی  بوونهرسنوور  سه
عدو  نی وه  خاوه ته وه و ده  ئه  باش بزانین که و ڕاستییه  ئه بووئمه ناست ده سك ئران نه رکه  هه وه داخه به
  م به  ،به کمان هاتووه  که ل جاران به کو وتکی دراوس گه  ئران وه ڕاسته . ر نیه و تاسه قینه یمانی ڕاسته په
تا لی  .  دا بوه )  م دۆستمه که دوژمنی دوژمنه(تی  ی سیاسه  چوار چوه ی ئران بۆ کورد له که هاتنه وه نگه ده
  .داوین  رخواردی نه خواردوین ده نه
نا  یلول دا ئران باشترین باوان و پشت و په  شۆڕشی ئه بینین له  ده وه  ڕابردوودا بخشنینه ر چاوکیش به گه

چاوکردنی بچووکترین مۆراڵ پشتی تکردین و شۆڕشی  بوو ب ڕه وه زائیر مۆر کرا ئه ی جه وتننامه  ڕکه بوو، که
ترسیدار  ی تروسکایی شۆڕشی نوشدا مه وه ست پکردنه ڵ ده گه رله هه . وه ی کوردی دوچاری شکست کرده وره گه

رانی کوردستان،  نجده ی ڕه ه ری کۆمه زرنه ی دامه سته تی وده رکردایه واندین و سکرترو سه ترین گورزی تسره
   . وه ستی  ڕژمی عیراق کرده  ڕاده وه و سنووره ر له هاب وهاوڕکانی  هه  شه مر خاه هیدی نه شه

زاتی ل  تی عراقی بۆنی سازش و مفاوه ڵ حکومه گه ر حیزب و گروپکی کوردی له رکاتک و هه ئران هه
  .وه  کرده ق ده یاری ل زه  نهکردو  گروپکی تری  خرا پشتی تده ببیستایه

ڵ  گه  گفتوگۆدا بوو له  له1985تاکانی سای  ره  تا سه1983 کۆتایی سای  کتیی نیشتیمانیی کوردستان له یه
وی  موو جۆرک هه  هه کردو به کتی ده تی یه م زیاتر دژایه موو ده هه م ئران له وده ڕژیمی عیراق ،ئه

  وته  هناو که زه  مفاوه ڵ ڕژم کۆتایی به گه کتیی له  یه که.کتیی  دا بۆ لدانی یه هد) ی جودی ره به(هزکردنی به
ی گرنگ ئازاد  ندین ناوچه نجام دراو چه  ئه وره دان چاالکی گه عس و سه ڵ به گه  له وه وره ڕی قورس وگه شه
  ... پشی پشی  وته کتیی که ڵ یه هگ و له وه وان خاو بویه ماو له نه) جوقد(ی به  وکاره ئران چیدی ئه.کرا 

ستکار  رهه  به ر هزک به  بۆ هه رخان کردووه  خۆرئاوای شاری کامیران ته کی کۆنی له یه گه ربازه ئران سه
کتی   بۆ یه کاری هناوه کتی ،دواتر به کانی پارتی دژی یه  بۆ هزه کارهنراوه  به یه ربازگه و سه ر ئه هه.بت 

  وه رخان کرا بوو بۆ بزوتنه کتی ،پاشان ته ی ئیسالمی دژی یه وه  بۆ بزوتنه کارهنراوه ،دواتر بهدژی پارتی 
تی   حکومه نسارولئیسالم دژ به  بۆ ئه  باشه  سازو ئاماده ربازگه مان سه ئستاش هه. کبوونی ئیسالمی  دژی یه

یمانی  تی وپه  دۆستایه جابۆیه.ب  رواش ده و هه ووهروا ب  هه وه نزوری ئرانه  مه  له یه  م هاوکشه ئه. رم  هه
تۆمی و  ئه(ڕی   شه  که  شۆردووه وه ستی له مریکا ده  ئستا ئه من ڕام وایه . ی دخۆشی نیه ئران هیچ مایه

  یه وه بۆئهنھا  ڕای من ته ر ئران به  سه تیه مریکا خستویه  ئه ی که ستۆیه په و پاه کو ئه به! ئران بکات ) وی وه نه
مان   ڕابردووداو هه غدا له به ردوال له فدی هه ی وه وه کۆبوونه . وه ردانی عراق دوور خاته ست توه  ده ئران له
  تی  ی سیاسه  چوارچوه ش له وه ئه.ن  و ڕاستییه تی ئه ی داهاتوودا شایه و ڕۆژانه  له وه کۆبوونه

  کارگه( کۆنترۆی نگه ڕه زان تازه  گین ئامریکا زۆرباش ده ئه . یه)ب  ده نسیب  مت به  تاکه ر زیاد دابگره سه پ له(
  فغانستان باش نیه  چ عراق و چ ئه که ناوچه م له زعی خۆیشی هه وه.کرێ  کانی ئرانی پ نه یه)وی وه نه

  وه بته  بۆش دهی ج ڕووی ئیداره  ڕووبه  ڕۆژانه ی که وامه رده  به تییه زایه و ملمالنی وناڕه میش ئه ،هه
رچاوی  ی به شه شدا گه وه ڵ ئه گه کانی ئامریکاو له بژاردنه ی هه ی واده وه  نزیک بوونه وه والشه له.ناوخۆدا له

ددام  دانی سه سداره رقاوی وله کوشتنی زه مریکا پی وا بوو به  ئه کان ،که  تیروریسته و گروپه ڕکخراوی قاعیده
  !.چوو  رنه م واده بن ،به تیرورستان کز دهی  شاندنانه ستوه و ده ئه

کگرتوو  م یه ری جیاجیا به کو مینبه کرێ بین وه  ،ده زگای سیخوڕی و جاسوسی یه  ده تکی فره وه ئیران ده
  )رواز،ئیتالعات،ئاخون سیج ،سه پاسدار،به.(ی کۆماری ئیسالمی ئرانی یدا چوارچوه له
 پدان  ره وی په هه دای جیاواز له سه و به تکه و بۆخۆی حکومه که ریه  هه زگای نھنی که ندین دام وده چه

  .ک جمھوری ئیسالمی دا  ی یه چوارچوه تی گشتی وت له کردنی پشخستنی سیاسه وتۆکمه
م  رجه ج سه ستبه  ده  که وه ته کان بۆیان دوپات کردوینه کات گوایه ئرانیه  ده وه الل باس له ڕز مام جه به
 چاالکی و   له ن و ڕگه که  زیندان توند ده بن له ناو ئران دا هه ر له گه نسارولئیسالم ئه کانی ئه رکرده سه
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  ککه  یه که)هیوا کور (کو سکی وه الم که مانی دا ،به که له گه ک به  یه کو موژده  وه مه ئه.گرن جموجۆیان ده
و  و وته رکی ئه رئه سه  خۆشی له و به  ئرانه نسار،ماڵ و مندای له  کانی ئه ربازییه  سه و کادیره رکرده سه له
ج   بۆ حه  سعودیه نه  چوه و ڕکخراوه و کادری تری ئه رکرده ندین سه ڵ چه گه مساڵ له ی ئرانی ئه فۆکه ربه هه

   کرانه وه پایگاکانی ئرانه  یانی له  پری به ی که مینه و که  دیارترینیان ئه یان شتی تریش که و ده مه ئه!کردن 
  وانه زان ئه ی ئیران نه وه ک ئه وه . وه وته هیدی لکه شه10ی  وانانی سنورو نزیکه کی پاسه یه زه فره ر مه سه

   !!!لی کوردستان  ت وگه  حکومه تیروریستن دژ به
کو نشوی عیراق   تاوه وه نهورازی کوردستا  هه رله ڵ ئران هه  گه درژایی سنورمان له  به گومانی تدا نیه

 عیراق  کوردستان وچ له  چ له  ڕۆژانه .  رداندایه ستوه  پالنی ده تی له  بری دراوسیه  ئران له وام و ڕۆژانه رده به
   کارانه و جۆره کخستنی ئه  بۆ په  کراو یشی نیه نکی پراکتیزه وت هیچ به که رده ده  پیالنی ئران وه نجه جی په

خیتابی سیاسی کورد پشت  ی نادروستی سیاسیانه باشتره له بری موجامه  له  باشتره بۆیه.تی  کاری خۆیه کهچون
  .کی  ره یمانی ده عدو په ک وه لی کوردستان نه کیزی گه وی وپشتیوانی یه  تواناو تکه ستور بت به ئه
  
  

                                          
    

 


