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ئصوة ,ثوتةكاين ناو زبلَداين مصذوونذصر دةسةإإليت مةالو ئاخوندو كةلةي طةالين ضةوساوةي ةئصوة دةنطي أاستةقيةن

لة ووإليت خةم و ئازارو ضةوسانةوة لة ,اوةأصي بارينصيتكة هةموو ئينسان دؤستصك ض,بروسكةي ثصش ثةلَةي ئةو بارانةن
 ووإليت قانونة ثتوروكاوةكاين دوانزة سةرةتانةكةي

لة ووإلتصك بة شةرع و ,لة ووإليت سصدارةو دةم دوورين ,ئيسالمي شيعي  
ئصوة ,مي ئةطوشمبة طةربة طورزي ثاسداران دةسيت خوصناويتان ,بنةماكاين ئيسالم ضةن سةدة مصذووي طةأاندؤتةوة دواوة

 دةنطي خةفةكراوي
ئصوة , سالَ لة تةمةين ئيسالمي لة أووهةلَمالَن25ئصوة ئةو دةستة لة بصركراوةن كة ئةتانةوص ثةردةي أةش و تاواين,مصذوون

ئصوة تروسكةي دواأؤذي ,هةلَكراون, دةسةإليت أةشي ئيسالمي سياسي  ذصرلة شةوةتاريكةكاينكة أؤشنايي ئةو مؤمةطةشةن 
بةدةسيت ,خوصين شةهيد شوانةو هةزارةها طيان بةختكردووي تري تينوو بةئازادي,ي بةش مةينةيت كوردستاننخةلَك

يةك ,قورباين أق و توأةيتان مب,بةطذاضوونةوةي ئاييةتوإلكاين ئصراننئصوة دةنطي دلصري ,ضةقؤكصشةكاين ئيسالم أذاوة
يدي هةتاهةتايي نصوضاوي جةالدةكاين ئيسالمي سياسية لة دلَؤث لة خوصين ئصوة كة أؤذانة لةبةرتان ئةضص مؤرك و شاه

ئصوة ضرؤي ,خوصن و فرمصسك لةأؤحي ئصمة دةبارص,خوصن لةطياين ئصوة ئةضؤأص ,كؤمارة بةكةلةسةردروستكراوةكةي ئصران
ئصراين ,ئصراننئصوة موذدةو هيواي هةموو طةلة بندةستةكاين ,نةمامي دواأؤذي كوأو كضة خصرلةخؤنةديوةكاين كوردستانن

ي دوانزةطرصي  ئصراين سةفةوي وقاجاري و ثةهلةوي و ئصراين طوريس أيشةكاين خوصن و سصدارة,مصذوو بةخوصن نوسراو
لةم دوورةوة هةزار بارة دةستان ئةطومشةوة,سةرةتاين  

.دةردي زامة قوولَوو بةسويةكانتان لة طيامنان كةوص,بةشداريي أق وناسؤريتان ئةكةم  
رتة سياسيةكاين كوردستانهيوادارم ثا   

 ناكؤكيكانيان وةالنصن و هةر هيض نةبص بكةونة دواي خةلَكي طأطرتووي
باخوصين شةهيد شوانةو شةهيداين تر دةرسصكي مصذووي و سومبلَي ,مةهابادو شنؤو هةموو شارة طلَثةسةندوةكاين كوردستان

با ئةو خوصنة بةناحةق أذاوانة ببنة دةستثصكي ,ةبةرةو أزطاري بصت لةذصردةسيت نوصنةراين مردن و ئازارو ضةوسانةو
ئازارة بةسويةكاين ناو هصشتا هاواري شوانة لةتاو ,هاوئاهةنط بوون و مةرهةمي بريين جةستةي هةالهةالبوومان

 هصشتا ,بةندخيانةو ئازاري ضةقؤكاين الشةي أوومةتة خوصنينةكةي لة ويذداين مرؤظ دؤستاين جيهاندا دةنط ئةداتةوة
,ي زةرد نةكةردووةكفنةكة  

 ,حيزبصك بصتهةر شوانة بةرلةوةي ئةندامي ,ثارتة سياسيةكاين كوردستان شةأي ئةوةئةكةن شوانة ئةندامي ض حيزبصك بووة
وري ئيسالمي همةشخةلَي دأدان بةشةوةتاريكةكاين ذصردةسةإليت مج,بةطذ نةزاين و ئاينداضووة ,ئازادي خوازة,كوردة, مرؤظة

 دةنطي هةموو ئازادي خوازو مرؤظ دؤستاين,ثذاكة,شؤأشطصأانة,كؤمةلَةية, كاتدا دميوكراتة  يةكشوانة لة,هةلَكردووة
,كوردستان و ئصران و جيهانة  

 
 هةزار سإلو لة خةبايت أةواي خةلَكي كوردستاين ئصران


