
  ئراندا ئازادن  پژاک لهندامانی ئه
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  کی تدایه  موویه و ماسته ئه  دهکورد 

 !وه نه ی من بده م پرسیاره ومی ئهو رن  وه م ئوه منیش ده
 

  وه م کاته ، له وه ته و بۆ منی گاوه یادی بووه  باوکم له ی که ته وه ، یان له بیرمه ی من له ته وه له

ی  ته وه ، لهبزانمک  خهخۆم و  سیاسیژیانیم و  ک بکه  خه ار له پرسی  کردووه وه ستم به  ھه که

ان و حوکمی ر کار بوونه سه  ئران، ئاق، تورکیا و سوریا له  لهراتد سه کانی ده ڕژیمه

دو  سه دام و ئه و سهمال ئاتاتورک  فا که می مسته رده وی و سه ھله  په ڕژیمی ه، ل کردووه

  و نه بیستوومه ز نهر گی   ھهنوسم  ده م وتاره  ئه ی که یه قیقه م ده تا ئه  ھهکانی ئیران و ئاخونده

عال  ندام بوون یان فه  تاوانی ئه به کی کورد یه رگه ندامک، کادرك، یان پشمه  ئه  که بینیومه

تی  المه  سه ه ئیتالعات، ئیستخبارات یان میتی تورکی و ب  ناو حیزبکدا بانگ کرابته بوون له

خفی کاری  کی نھنی و مه یه  شوه کان به  حیزبه ر کام له ندامی ھه  ئه چونکه!  وه ھاتبته

ندامك کادر یان   ئهر کاتکیش ر ھه گه ئه.   یان بم کاری حیزبیان کردووه،شکیالت ته

 ھیچ  ت به نانه و ته کردووه کان باسیان نه تی حیزبه ایهر ڕبه ک گیرابت  یه رگه پشمه

   به  سیرکراوه م ئه  یان ئه م گیراوه نی ئه دیفاع لکرد چونکه!  ھناوه ک ناویان نه یه شوه

 خۆی  که  سیاسییه  یان ڕکخراوه که  حیزبه ، بۆیه واو بووه ری ته ره  زه کو به  به بووه قازانجی نه

وی بۆ   ھه نیی نھ  شوه  بهوه یه کانی نگره ندام و الیه گای ئه ڕ و له  ناو ھنانی پاراستووه له

ندام و   کاتی بانگ کردنی ئه  له  که مبیستووه ھا تا ئستا نه هور ھه .   و کاری بۆ کردووه داوه

  که  حیزبهوه راته  مخابهمیت یان ن ئیتالعات،  الیه نگرانی حیزبکی سیاسی کوردیدا له الیه

ی ل  شه ڕه و ھه  بانگ کردووه  فن شاره ی له ی ئمه ندامه  ئه نده وه  ئه یه و ئیداره بت ئه

ندام بوون   ئه ی که وه ر ئه به کو له  بت به م ئیدارانه ی ئه  چاکه ک له نه  مه  ئه دیاره. کردوون

   ئاشکرا بوون به زانت، چونکه س پی نه بت نھنی بت و که  ناو حیزبکی کوردیدا ده له
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کانی ئران، ئاق، تورکیا و   وته  له کردنهو ئازارو ئیعدام نجه شکه مانای زیندان و ئه

کی  س خه ی ئیتالعات بزانت فن که  کوردستانی ئران ئیداره ر له گه  ، ئه نمونهبۆ  !! سوریا

   به یه بات یان فن حیزبه خه یدکا، ، حدکا، ه مهندامی کۆ  ئه مھاباد، دانیشتوی فن شونه

  وه  دنیایه کرت به ر ئیعدام نه گه زانین ئه ومان دهوم ک ھه یگرن و وه ب س و دوو لکردن ده

ندامی ھیچ   ئه  که  یان ناسیوه سمان بینیوه یان که  ده  به ئمه!!  وه بنه دی بۆ ده به زیندانی ئه

ژر   یان لهچی ، که بووه  نه وه راوکی سیاسیهخ ھیچ ڕک ندیان به یوه و په بوونه حیزبکیش نه

! حکوم کراون  ئیعدام مه  یان به وه ته دیان بۆ باوه به  یان زیندانی ئه دا مردووه نجه شکه ئه

 چی  مه ، ئایا ئه یه مه  ئه سکی کورد جگای پرسیاره ر که  بۆ من و بۆ ھه ی که وه م ئه به

   بهندامانی  ئه  بۆچی دۆست و، که ردووهب هی مان پ ن ی کورد نایزانین و په  ئمه  که سکه

 ناو  سیاسی  خۆیان لهتی  عالیه  فه زۆر ئازادانه) پارتی ژیانی ئازادی کوردستان(ناو 

  یانگرن و نه  ده نه  ..... ئیتالعات و سپای پاسداران وی ن و ئیداره که  ئراندا ده کوردستانی

ک  وه چی کرن که کانی تر ئیعدام ده حیزبهندامی  ئه!!  ن پشتی چاوتان برۆی لیه پیان ده

و داوای  وه پاڕنه ده  پژاک نگرانی ندام و الیه  ئهر به  له...ی ئیتالعات و ی ئیداره وه ئه

 و ندام ئه!! ن ده کانیان نه  چاالکییه  به ره ی زیاتر په وه ن بۆ ئه که لبوردنیان ل ده

چی  ن که ده دا گیان ده نجه شکه ژر ئه  لهکانی کوردستانی ئران اسیه سی بهزیانی حنگر یه له

ر کاری   بۆ سه وه ڕنه گه کرت و پاشان ده یان ل ده شه ڕه نیا ھه کانی پژاک ته ندامه ئه

 فن   که کردووه یان نه وه کانی کوردستانی ئران تا ئستا باسی ئه  سیاسیه حیزبه!!! خۆیان

ی ئیتالعات یان سپا کرابت،  بانگی ئیدارهکانیان  ندامه  ئه  فن شونه  یان له ندامه ئه

کانی  ھزه ،د مھابا  له ن که دهکان  ی دۆستی ئاخونده که که سکردی په دهی  که چی حیزبه که

 دۆستانی پژاک  سکیان له ند که  چه وتن و کورانه خۆ که ی ئیتیالعاتی ڕژم وه  ئیداره ر به سه

  یان ل کردن که شه ڕه ڵ کردن و ھه گه یان ده وه ی ئیتالعات و لپرسینه  ئیداره بانگ کرده

ر  گه م ، ئایا ئه  کۆتاییدا ده له!!!!  ننیان پ بناس  چاالکیانه م جۆره ری ئه ب ڕکخه ده

عیف   بۆ زه که که  په ھاوکاری  بهئران  کانی ئاخونده ی بیرۆکه )پژاک (کردنیدروستڕاستی  به

 مان ندامه  ئه نده وه ن ئه  ئاشکرایی ده  چۆن ئاوا به   نیهۆپزیسیۆنی کوردستانی ئرانکردنی ئ
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 ئازاد ڵ کاتریان پ گوتبوون گو ی له وه  ب ئه و به  و ئازادانهی ئیتالعات کراون بانگی ئیداره

ستی ئیتالعات و سپای پاسداران   دارده ژاکیانه  ناو په م به  ڕاستی ئه ر به گه ئایا ئه  ؟!کرن ده

کانی کوردستانی ئراندا   ناو شاره شکیالتی له توانن کاری سیاسی ته ده  نین چۆن ئوا ئازادانه

 . موو  له کوو په  به کی تدایه ک موویه  نه و ماسته ئه  م  کۆتاییدا ده  لههیبۆ ؟!ن هبک

 

 ریم موکریانی که

10.03.2005 

com.kerimmukri@yahoo 

 

  ی خۆیانه که قی نوسراوه و ده رگیراوه  سایتی پژاک وه ی خوارێ له یه ی نوسراوه مه ئه: رنج  سه

 

 

چاالکی  2005-03-09

 ھاباد الوانی مه

 ڕژیمستانی  ده یی کاربه ی مارس و تووڕه8ی   بۆنه ھاباد به چاالکی الوانی مه

ھابادیان پ کرد  کانی شاری مه که ڕه م گه رجه رفراوان دا سه کی به چاالکییه  ھاباد له و الوانی شاری مه دون شه
  وه یه م بۆنه  به تی کوردستان که تی ژنانی ڕۆژھه کیه ی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان و یه یاننامه  به له

......نوسرابوو ن  
نگیان ، بازاڕ،  رھه حمودکان ، فه  ، مه روشکه  کهی قازی ، دۆی په کانی ته که ڕه  گه کانیان له یاننامه الوان به

کان بو   باقی شونه ، دانیشگای ئازاد و ال جامی ، باغی سیسه کان ، مه شت میترییه نیان ، ھه رمه کی ھه ڕه گه
  . وه کرده
  وتن و کورانه خۆ که ی ئیتیالعاتی ڕژم وه  ئیداره ر به کانی سه ھاباد ، ھزه ی الوانی مه که دوای چاالکییه دوابه

یان  شه ڕه ڵ کردن و ھه گه یان ده وه ی ئیتالعات و لپرسینه  ئیداره  دۆستانی پژاک بانگ کرده سکیان له ند که چه
.یان پ بناسنن   چاالکیانه م جۆره ری ئه ب ڕکخه  ده ل کردن که  

 
ی ژنانی  ه ی کۆمه و تاکت و نوسراوانه ت ئه انهن  ته ک که یه  ڕاده یشته زگاکانی ئاسایشی ڕژم گه یی ده تووڕه

 ی مارس 8ی  بۆنه  یدانی چوارچرا به  چوارڕی ئازادی و مه  له  که وه ری نیشتمانیشیان ل کرده یاریده
.واسرابوون  ھه  

  شیان به نهو تاکت و نوسراوا  و ئه ت پدراوه کی مۆه یه ه ری نیشتمان ، کۆمه  ژنانی یاریده  که شایانی باسه
.واسیبوو  ھاباد ھه داری مه ی شاره ئیجازه  
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