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  یادگار . ب.. !ک ـــ ئران دا؟. د.  ناو ح  له ئیسالمی  ی کۆماری هاره یان داشه! سکرتر  ڕاوژکاری، عیرفانی رهنمون

  
کانی  وکشه  وگره ی سزده پاش کۆنگره، وامی ناو حدک رده یرانی به گرتنی قه ره په
مان  که وه ته و شۆڕشی نه دۆستانی حیزب  که،  کارکی وای کردوه،  لدراو خوازراو و به نه
  . تر بزه موو کاتک شادترو به  هه هیوایی بکش و دوژمنانمان له و ساردی وسی و ب ره به
ناوخۆی حیزب دا   له و دسۆزانه  وژیرانه سئووالنه مه،  یرانه و قه ئه، ر زوو ق وابوو هه حه

  . کان سایتهو ناو  وه ره یشتبا ده گه نگی نه نگ وڕه ر کراباو ده سه چاره
ی سواری  وانه یتوانی ئه ورۆیی نه نتقی و مۆدنی ئه کی دیالۆگ ومه موو ڕگایه م هه به
  که، ک بووب یه وت رۆشنایی که  هه ر به گه  خوارێ و ئه بنته، یتانی بوون ری شه که
رد و  نه خته  یاری تهی  مۆره ته  کراوه وه داخه  به که،  و حیزبه می ئه که ت یه ڕواه تی به سایه که
ی  وه  ج دا بگرێ بۆ دامرکاندنه وستکی له ویستبی هه،  خانی ئومدی پ گیراوه ش شه
موو   خاف نین و هه رچاوه  ل کردنی سه له،  دایم ستکی ناپاک که ند ده چه،  یرانه و قه ئه

نگاوی  م هه رده به وڕگر لهر  مپه  له بنه ده،  ندی نادیاری خۆیانه وه رژه فیکروزکریان بۆ به
  . چاک سازی دا

، یان که رمنامه ک وئاکامی شه یه یئه پیتاندنی هه روونی باس له به،  وتارک دا پشتر له
و ،  بووه مکیان بۆ نه وه،  م بانده  دماست وکوخاکانی ئه  وتا ئستا هیچ کام له کراوه
سی   ئه الدان له و به، النراو ست وه  ئانقه تیی به رایه ند هاوری ربه  الق گرتنی چه نیا به ته

  .  وه دزنه ن وده که  گژ ده وخانه رۆن و خۆله ده فره ته،  که ته بابه
، چ  وده که،  عبا وعونسوری گومان لکراوی دیکه  ده ره  به ره به، دا ندییه و پوه له
ت ئاشکرابوونی  نانه کان وته یهوتنی راستی رکه بۆ ده، کی باش ب زوویه وداده هه ره سه
مرۆی ناوحیزب دا  وئه ی دون رانه معادالتی تکده  له که،  رده کانی پشتی په شه ڕه سته ده
  . ون که دیار ده وه،  یه ستی هه ده

  : یه شنه م چه ی به که رحی ناسنامه شه.   یه وانه کک له عیرفانی رهنمون یه
  ره ری هه باوکی عیرفان دۆست وبراده.  ریوانه کی مه خه، ال یوسف ــــ عیرفان کوڕێ مه

 تاقمی  ربه ال کرکاری دژی کوردی سه  ودواتر مه دی موفتیزاده حمه پشی ئه وه نیزیکی له
  و پیاوکوژه  پیالنی ئه ری کورد به ی تکۆشه یان رۆه  ده  به  که نسارواالسالمی ترۆریسته ئه

ست چوویان   ده مباری ئازیزانی له شپۆش و خه وردیان ڕهی ک ماه یان بنه ترۆرکران وده
  .  کردوه
سووری  ندامانی چاالک وهه  ئه عیرفان له، رکاری کۆماری ئیسالمی سه دوای هاتنه ـــــ به
ندی   رژیم پوه ربه کانی سه  ئیسالمییه موو گرووپه ڵ هه گه  وله بووه   تی موفتیزاده ماعه جه
پی  کانی چه  شۆڕشگه  الوه ک له  گرت دانی کۆمه اسایی و به شن وله،  وی بوه پته
  .  ستی بووه ریوان ده ومه کانی سنه شاره

ال کرکاری ترۆریست  ڵ مه گه رم له تی گه ندی ودۆستایه  پوه وه یه  ڕگای باوکی ــــ عیرفان له
ی   زانکۆی رشته فان لهکاتک عیر، تاوی دا ی سای هه٧٠ی  یه نوان ده له. کا یدا ده دا په

ال کرکاری  ند جارک مه چه،  ریکی خوندن بووه هان خه ئیالهیاتی ئیسالمی شاری ئیسفه
و سمیناری بۆ  وه  وکۆڕ وکۆبوونه ت کردوه عوه  ده بۆو زانکۆیه،  ئاگاداری رژیم ترۆریستی به
  .  پک هناوه
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ی  شه  وگوڕه شه ڕه د جارک تووشی ههن هان چه کانی زانستگای ئیسفه  کورده ــــ خوندکاره
ی  ن وگومانی وه بکه! ی که  رژیم وئیسالمه ک دژ به یه  مبادا قسه ق عیرفان هاتوون که فه
  . گرت داب ند خوندکارکی کوردی به  چه ره سه له

  : ن لهکان بریتی بوو تی باسه بابه،  ال کرکاری پک هناوه ی بۆ مه وانه و کۆڕ وکۆبوونه ـــــ له
  تی کورد وایه ته ی نه له سه فی مه تی و نه  دژایه:ــــ
  یره ربی و غه ی غه بیانووی دیارده کانی کورد به دمۆکاتیکه تی ویست و داخوازه  دژایه:ــــ

  ئیسالمی
... حدک و: ک وه،  شاوه وه ن کافرو هه وله  قه کانی به کوردی یه حزابه تی ئه  دژایه:ــــ
عس   حیزبی به ر به تلدانی سه وتۆمه رمانی بۆسادر کراوه  فه وه کۆماری ئیسالمییهن  الیه له که

  ری ئیسالم ره  زه بوونیان به وهه! بوونیان
  ی جاسوسی رژیم که  هاندان وڕاکشانی خوندکارانی کورد بۆ نوداوی ڕایه:ــــ
  ! رت  شه رایی وئیسالم بوونی به ی ئیسالم گه  موعیزه:ــــ
  ...  و هتد:ــــ

ک  و وه! ردن حیزبی دمۆکات ده ر له سه! کی نادیار هۆیه تاوی به ی هه٧٩عیرفان سای 
شی رادیوی کوردستان کار  به ک له یه نون وپاش ماوه خۆ ده! پ ت چه رواه رووناکبیرکی به

  . کا ده
ریکی گانی  خه، وی رادی بنکه ستی له سکی هاوده ندکه  عیرفان و چه ی دوازده دوای کۆنگره
و  شک له ن حیزب وبه  الیه له، گیرێ ی نھنی یان ل ده ونامه،  دژی حیزب بوون پیالنک به

تی  رو تۆمه شه وته رتانه به ق وه  ناحه  ئستا به که، تیی پشوو رایه ی ربه یانه تی سایه که
م  به. رکردنی عیرفان درا  دهبیاری، ون که ده... زاو شۆرش و ر وره یده رو حه نبه وای قه ناڕه
ند  ی فتوا وچه یئه ندامانی هه م ئه رجه و خواتروخوایشی سکرتری ئستاو سه وه پاڕانه به
  . تریان پدا تکی چاوپۆشی لکراومۆه، کرێ تی ده مانه پشتیوانی وزه که، تر سی که
ی  ھنی دوای کۆنگرهندی ن یانی جیناح به ره جه هز له ک عونسورکی به ق عیرفان وه فه

فای  ڕاستی کاک مسته سته ده) ندی ناوه. مشاویری ک ( راوژکاری سیاسی کرته  ده سزده
  . کانی سکرتر ب ووتاره ته ها میرزابنویسی مه روه هیجری وهه

م  رجه  وسه یه  هه یمانیه ندی سوله ی پوه بنکه تیی حیزبی له رایه ش نونه وه  له جگه
کانی  تداره سه ده حیزبه هیچکام له، ی سرنجه جگه. ن و تاقمه رله شی ههکانی نده کارمه

  . !ق عیرفان نین ڵ فه گه ندی ده وتن وپوه خوازیاری چاوپکه، رمی باشور هه
ند   پکھنانی چه ت به باره سه، نی ئوپۆزیسیون وافوقکی گونجاوی سکرترو الیه  پی ته به

ستی  به  مه به،  ری سیاسی کۆیه فته ی ده کانی بنکه رگه رو پشمهکی گشتیی کاد یه وه کۆبوونه
ی  یرانه رکی شیاو بۆو قه سه  چاره ری گه ن وئه ردووالیه کانی هه ڕبرینی بیروبۆچوونه ده

سکرتری ،  نزاده سه بدوی حه رز عه باسی به واو بوونی نۆره دوای ته به، ناوحیزب
ی  ی درژه وه  وبۆ ئه وه ستی شواندنی کۆبوونه به مه ان بهعیرف،  سای حیزب می ده النیکه

فای هیجری شکر  کاک مسته دیفاع له بۆ، ب زی هه ری بۆ په ره  مبادا زه وانه م کۆبوونه ئه
  : شکن وده ده
رگای   ده شنه م چه و به! گی پیس ناکرێ می سه  ده ریاش به و ده یه!! ریا فا ده  کاک مسته:ـــ

  .  درا کان گاه ربینی بیروبۆچوونه کان بۆ ده وه کۆبوونه
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تی  زایه  هۆی ناره بته ده،  مامۆستا ی عیرفان به ست داره به  مه یه تی و بحورمه ئاکامی ئه
  درته تۆمار ده به ندامانی حیزب که دی کادروئه  سه له٤٣  ربینی بزاری زیاتر له وده

  !درێ ی زیاتری پ ده سخۆشانه ده،  رکۆنه جگای سزاوسه م له به، سکرتری حیزب
تی ئایینی زانا ودسوزی کورد  سایه کانی زۆر که کوردستان وشۆڕشه: رز رانی به خونه

، ددین مامۆستا شخ عیزه،  نزاده سه مامۆستا حه،  ال ئاواره مه: ک ری وه روه ونیشتیمان په
ریمی  الکه مه، الخالیدی شکاک مه، بباسی حیمی عه الره مه، می البرایمی رۆسته حاجی مه

دی  ممه حه المه مه، برایانی وردی، الالهیجانی مه، دیان حمه بدوی ئه العه مه، ندی شاریکه
شق  رمه تی وشۆڕشگری سه سمی کوردایه  بۆڕه  که یه  وهه بووه هه، دانی تر سه... عوسمانی و

توانا وعادڵ  کی به یه ت دا قازی زاوه  قه و له وره رداری گه شۆڕش دا سه ومامۆستا بوون وله
  .  یه  و هه خشیان بووه مژوو دا نه وله
ڵ   گه بین له زار ساڵ دوور و جیاواز ده  هه  به م هژایانه  حیسابی ئه یه وه م ڕوونکردنه ئه
   . رست  په ت دینداری نیشتمان فرۆش و بگانه  ڕواه وستی تاقمک به هه
! ت رووناکبیر ڕواه کی دیندارو یان به  قالبی کابرایه رفانی فوی لهک عی سانی وه ن که هه
  .  وه وته فرۆشی تری لبکه وه ته کی خاین ونه  گومانی شخ زانایه که
  .   دیاره وه  ئواره ر له و سه  شه مانگه: نی ک گوته وه

ی  وانه و ئه! کوێ ش؟  ربه کانی رابردوو و ئستای عیرفانی ڕاوژکاری سه  و ئاکاره ناسنامه
  کشرێ؟ بۆ کوێ ده، ب ی چ ده که ئاکامه، ن که  قووی دیفاعی لده به

  . بۆ ئوه ی که ته زاوه و قه وه لکدانه


