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  حیمی حیمی    ره ره--كك ...  ... !!تۆمیتۆمی  جمھوری ئیسالمی و فایلی ئهجمھوری ئیسالمی و فایلی ئه

  
ڵ وتانی ئوروپائی و  گه ستانی رژمی ئران له ده آی زۆرمشت و می آاربه یه ه له پاش ماو

ی  وتی وزه میندارتی ئاژانسی نو ده نی ئه نجومه ئهآگرتۆآان و  یه وه ته نردراوانی نه
یار درا آه فایلی چاالآیه ب، ند وتی ئوروپایی ری چهر پشنیا سه نجام له رئه سه، تۆمی ئه
  . آان آگرتوه یه وه ته نی ئاسایشی نه نجومه  ئه كانی رژمی تاران بگاتهتۆم ئه
ر  سه تی له منییه آانی سیاسی و ئه داو ئاآامه ه نی ئاسایش چ بیارك د نجومه  آه ئه وه ئه

تی   حكومه  آه یه وه شی ئه آه هۆیه، وهبروای من باس آردنی زو به، بی چۆن دهئران 
  شنه ر چه روانی هه چاوه، تو برینداریان وتو و ب قیمه ریككه  دیپۆماسی ته آان به ئاخونده
  آرو به دوور نییه یان ل ده نامرۆڤانهو  سئوالنه ت نامه نانه و ته ره مه یرو سه ی سه وه دژآرده

ك ڕابردوو  وهش  و بۆ جاركی دیكه وه نه ش بكه جه ره  ده180رخانی  رچه و وه آشه آه پاشه
  . هر بنۆشن جامی ژه

ردان له آاروباری  ست توه ر آاروه به ده  سه آاتی هاتنه  لهر رژمی آۆماری ئیسالمی هه
ها ركخستن  روه هه، یی وه ته  تروریزمی نونه تیدان به و یارمه وه وتانی دراوسی و بوژاندنه

دان میلیارد  به فیۆ دانی سه، یره ب و غه ره مارگرژی عه یان ركخراوی ده هو سازماندانی د
ر آه هیچ   به تكی گرته سیاسه، دا و رگایه ستی ئران له النی بنده تو سامانی گه روه پوڵ وسه
ر   سه  هژمۆنی به وان نیا ئامانجی ئه و ته نییهو  بووه النی ئران دا نه ندی گه وه رژه له به
  . پك ده "جیھانی ئیسالم" و چهناو

می و  و خاته نجانی و له دوای ئه فسه آانی ره ه سیاسیهژست، ڕی ئران و عراق له دوای شه
و  ه توشی هه تیشی وه ت د نانه س و ركخراوو ته هزۆر آ، "آان ته گوفتوگۆی شارستانیه"تزی 
توان شون  انی جیھان و ناوچه دهوتی ئاوگۆڕآ روانی ب ج آردو الیان وابوو آه ڕه چاوه
وه بیانكا به ر جه ستی و حه ره په مارگرژی و آۆنه  ده وه له ك شه الآان و یه ر مه  سه بخاته

رآاری  چو آه به هاتنه سه م زۆری پ نه به. وتنخوازو متمدن دموآراتو پشكه
ڕادیكاڵ وراستو جاركی دیكه هزه ، نگ دا آی بده تایه ژاد له آۆده دینه حمه ئه

نجانی  فسه رشانی ره ستو ڕیسی ئاوزوو په وه ده تیان گرته سه آانی رژیم ده ئیفراتیه
  . می بۆوه خوری وخاته

ندساه  ی چه تۆمی ئرانه آه ماوه ی ئه نده روه ژاد په دینه حمه نابی ئه میراتی جه
ی آه هیچ  وه ئه. ڵ آردووهوه مشغو ستان و لپرسراوانی ئرانی و بیانی به خۆیه ده آاربه

یار  تۆمی ته آی ئه وێ خۆی به چه یھه م رژیمه ده یه آه ئه وه ئه، جگای شك و گومان نیه
 رێ خستنی  وه رژیم به. زان  گرینگ ده ی خۆی به وه آه بۆ مانه م چه بكات و بونی ئه

مایه فایلی  ته ك به ستی ناسیونالیستی خه رگرتن له هه  ك و بلیغاتی جۆراوجۆر و آه ته
 دق دا ڕۆژ نیه آه باسی دوآتور موسه ندیه یوه و په ر له یكی مللی و هه له سه تۆمی بكاته مه ئه

مریكا جاركی  آا آه گۆیا ئیستیعماری ئینگلیس و ئه تی نفت نه نعه و مللی آردنی سه
ش له آاتك  وه ئه. سازی وت بگرن ی ئابوری و پشه وه وێ پش به بوژانه یانھه ش ده دیكه
وه  ستانه ده ن آاربه نی آۆماری ئیسالمی هیچ آات له الیه مه  آه به درژایی ته دایه
  . دردانییه جی رزو قهند  آانی چه وره ته گه دق آ بۆو خزمه بیسراوه آه موسه نه

مو قا ر شه سه ماوه آه له جایب نه یرو عه بی و سه ره  هیچ نوكی عهآانی ئران ئاخونده
دیقیان  م هیچ آاتك ناوی موسه به، نن آانی دانه ره رآوتكه و آون و دامو دازگا سه آوچه

تۆمی  ستی ئه به نیا بۆ مه   هت ئستاش، ڵ آردووه گه تیان له ر دژایه و آاتی خۆشی هه هناوه نه
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و ساویلكه   سادهیك ستی ناسیونالیستی خه گرنو هه رده م ناوه وه  خراپ لهكی خۆیان آه
دیق  وتنی موسه آه رنه  سهآی ره  سهآی وه آه هۆیه بیرچۆته یان له وه آان ئه ئاخوند. بزونن ده
  . آانیان یهئینگلیس ربابه ر خۆیان بونو ئه هه

ستی ترۆرو گره  وه آه ده ونتر آردهك ر مو الیه ی بۆ هه وه آان ئه تۆمی ئاخونده  ئه فایلی
ی   ناردنی دۆسییه به ": ده زا ئاغازاده  غوالمره. ه نده درژ شونی جمھوری ئیسالمی چه

" . بت راست زیادتر ده تی ناوه ئاسایش توندو تیژی له رژههنی  نجومه تۆمی ئران بۆ ئه ئه
وه  ر ئوه ئه گه  ئه ستانی ئرانه آه ده بهیكی ئاشكرای آار شه ره مه هه آی تر ئه یه به واته

  . ین آه وه ده ش ئه ن ئمه بكه
 ها روه و ههغدا  آی به  دوای یه ك له آانی یه وه قینه و ته سره ی به م دوایانه آانی ئه روداوه

و خویان  ندی راسته یوه آان ب شك په ستینیه له  نوان ئیسرائیل و فه ی ئاوزی له وه سازبونه
هاتنی   هانا نه به، تومی ئران شكستی قورسی دیپوماسی ئه. یه وه هه وته  ڕهم به

 ئوه  وه آه آان دوپات آرده ی جاركی تریش بۆ ئاخونده و راستییه نگانه ئه ته آانی دۆسته
، مرۆ داجگای نیه تی ئه گای مرۆڤایه آۆمه تتان له تانو بیرو بۆچونو سیاسهۆخۆب

ی  شایسته  توانن و نه ده  و ئوه نه ئوه جیایهتی  حه سله له مهران النی ئ تی گه حه سله مه
ی  سته رجه ی سه دومه، خۆشین ئوه نه. رن و ئاسایش و آماڵ به ره النی ئران به ن گه وه ئه

  . تان هاتووه وه ئرانن و آاتی سرینه
   حیمی  ره-ك
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