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  ند پاریاد سامره ... می و دوشمنانی ئینقالبی ئیسالمئ ئران می ئازاد رۆسته وه 

، می هبری کانون کاک ئازاد رۆسته ر کانون و ره ی من له سه وه رز ئاگادارن پاش رونکردنه رانی به خونه
نای برده   په وه نانهم ه تی و که سته  له ب دهکردبوو م پش بینیمدا که  له وتارهک ر وه ناو براو هه
کک له پش  م یه و کاره خۆشحام که النی که من زۆر به، نی من به عاملی کۆماری ئیسالمیتاونبار کرد

ر گرتن  نگه سههیدان و  بری شه ک سوند خواردن به قه که وه و چه  دیاره ئه!راند  راست گه کانمی وه بینیه
ی  که مه ت بداته وه ر زھنکی وریا دقه ر هه گه خۆ ئه،  هماو قازی و قاسملو هیچ کارکردکی نهله پشت 

کاک ئازاد . ؟و یا من  ئهخورێ گانگستری دهری له کاری سیخۆڕی و   ک سه وه بته کاک ئازاد بۆی رون ده
یش و ئیدعایه راست ر ئه گه دیاره ئه،  وه ته هنی وتار بو کراوه  که به ناوی نه یه موو شت توڕه ر له هه به
که بۆ خۆ پاراستن له ر که مافی هه، بک کاک ئازاد و  سانی وه  تیری بوختان و پالن داڕشتنی که س

کاندا به  ی سایته ورۆکانه له زۆربه ئه، رگرێ ک وه هنی که تی خۆی له ناوی نه سایه پاراستنی که
م وا دیاره بۆ  به، انبار نابتتاو  وه سیش به هنی زۆر ئاساییه و که ت له بۆچون داناندا ناوی نه تایبه
 گرینگ  وخکی نییه یچ بایهر ه رامبه نی به ی الیه ت و قسه رۆکی بابه ک کاک ئازاد ناوه مسالی وه ئه
له   زۆر گرینگترهر رامبه سی به ۆکراسیه ناسینی کهو مامۆستای دم بۆ ئه، ی کردوه یه و قسه  ک ئه یه وه ئه

 یا هی خۆی  ی سیخۆروه چ له چوار چوه نازانم کاری من ده، اری  ته سهک که هاتۆ یه خنه ن رهوتار یا
نده و  مان چه ربازی گومنامی ئیمام زه  سه و پی ده ی ئه سه و که ی ئه شفی کردوه ژماره ناسنامه که که
ی  باسک یه ت به شوه نانه ته،  یه واوی هه ئیتالعاتی ته  سه و که  ئهکانی ژیانی کاریه واوی ورده له ته

 ساھای  ک جبھه دا له یه مانه ی ئیمام زه ربازی گومنامه و سه ک ئه  له تهچ  ودهکا که  دهناسینی من
 ! بوه سیب نه تی به نه هاده  تی شه ربه  گومنام بوه و کاک ئازادیش شهند سامرهر بوون جا  نگه ساڵ هاوسه

 ت به کاک ئازاد نیه و نیا تایبه ر ته رامبه ی به خنه ڵ ره وته له گه س و که  هه و شوه ت ئه به هه
کرا یان  کیان بۆ هاته پش و پیان ج به ج نه یه  موشکلهر که رانی کۆماری ئیسالمیش هه ربه
کاک . س  و ئیتر بهدوژمنانی ئینقالبی ئیسالمه کار کاری، ن  تیان ئه سته له ب ده یان لگرتن خنه ره

ش ئاساییه مادامکی کاک  وه ئه، م کۆنگره  م دیسان ئه به، ناب به کار بنم پی وایه کونگره ئازاد
یتا  یتا په کاک ئازاد په. زانم  به دروستر ده یه و وشه ر ئه هه، مل بکا رکی کودتاچی عه ک ربه ئازاد وه

وو شت نازانم م ر له هه به، متی خون و سای سھه ت ده که سیاسه، کا کی خۆی ده دره باس له مه
زی لیه که  نده حه وه ر ئه گه ئه، ی من داوه که داره چی به باسه ت مه و کابرا سیاسه خۆندنی بای ئه

  رزه و به ئه  وه کی تریشه له الیه،  وه ی دا بوی کاته که خۆن با له سایته بزانن چی ده م م و ئاده عاله
ندی به  مولی بیری جیاواز هیچ پوه حه ر به دمکراسی و ته ی ئینسانی و باوه ب خۆ باش بزان رۆحیه ده
دان و بگره  هسبه ! ؟رزی زانستاگاییان نیه کی به دره دوژمنی کوردن مهی  وانه ر ئه گه ک نیه بۆ مه دره مه
ڕیان به دمکراسی نیه و هیچ  ن که باوه ارس و تورک ههرب وف  عهت پروفیسۆری نانه را و تهزاران دوکت هه

 2! ت کی زانستگایی و خوندنی سیاسه دره  مه وته که کاک ئازاد کات کارده. مافک بۆ کورد قایل نین
گرێ  ر چاو ده وتوش له به ک حه یه، سانه2ی  وه  کۆبونه وته که م کاتک کار ده کاته س ساڵ به ساڵ ده

 که  ساسنامه دیاره ئه. زان  ده2006ست پبکا به سای   ده ند رۆژکی ماوه نیا چه  که ته2007و سای 
بووب  کیشی به دی نه یه گهر ج   هه بوه شته نیه که پشتر ههو  ر ئه له سایتی کانوندا هاتوه هه

وس  گی بۆختان و ته میشه کی هه ی به کار هنانی چه  جگه باشتر وابوو کاک ئازاد به. ستکاری کردوه ده
  نده دڕژه وه دیاره کاک ئازاد ئه.  کانی منی داباوه می قسه وهنتقی  و مه به وردی، ستن به و توانج هه

کانی  موو قسه می هه که به پوستی نازانم وهست گل کردوه  به ئانقه که دادڕی کردوه و خۆی له باسه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   26-12-2006 17:04 

2 

  ره و س ساڵ شه چی ئه ی کاریم ل گرتوه که خنه  من ره مه ادهو بنی یره که ئه زۆر سه م به،  وه مه بده
ناس  و ئاوا من ده ر ئه گه خۆ ئه، ن باتگری داده کانی به خه ره نگه دان له هاو سه  و نو نیتکه هه قسه

م  راستی که کردبا چونکه به تی نه رگایه تی و پشمه م کوردایه بوایه باسی النی که  ده که خۆی ده
نم دانه و وه من به. د ی باش نایناسن  سانه و که تی خۆی بۆ ئه سایه  زۆر خۆشحاڵ بووم چون که وه

کرێ ناوی  ی من ناوم هناون و ده سانه و که با ئه، کی نیه مایه کانی من بنه ر قسه گه ئه. رخست باشتر ده
 و له  وه نه رچ بده ر په کانی من به سهسمی ق به ره) ...  کاک سیروان و بۆ ونه(، یشی پ ئیزافه ب دیکه
 من له  وه و باره هم ل رببن و بین که النی که ی مندا پشتیوانی خۆیان له کاک ئازاد ده ر قسه رامبه به
با و له  ری به بیری جیاواز هه ری کانون تۆزقاک باوه ر رهبه گه م ئه له کۆتاییدا ده. ه دابوم هه
بوایه  ده، یدا بو کردۆتوه که کی خۆی له سایته مه ک وه ر وه هه، با ی نهنگی مخالفی خۆی ترس ده

ر دو  کانی هه ر باسه تیان له سه زاوه ران خۆیان قه کانی منیشی بو کردباوه تا روناکبیران و نوسه قسه
  . ب ر ده نبه نیا بۆ پشت مه نه ته ک الیه ی یه گینا قسه ئه، المان کردبا


