
زۆرم .  بینی دا»صدای ما« سایتی  م له ته م بابه وت ئه كه  هه ر به و به مه آی زۆر له یه ماوه
آانی خۆمان و   الی حیزبه ، له دا باس آراوه ته م بابه ی آه له و شتانه ئه. یر بوو  سه  الوه به
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  آه  فارسیه رچاوه  سه  له ته م بابه آانی ئه ونه.  وه ی نوێ شی بكرته وه مژوو بۆ نه
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 ! مناآه  خه ر چی قووه ، هه  قووڵ نیه مناآه ر چی خه هه
 

گرت  مم ده آه مه ه  قه  آه ر جاره هه!  م توانیوه م نه بنوسم، به» ریف قادر شه« ر   سه وێ له مه  ده مكه زۆر ده
  نه...  خوار وته آه ست ده  ده  لهم آه مه ه ه  شت بنوسم، ق وتوه هك  هه م آورده ر ئه  سه  تا له وه سته  ده به
ر بم نابت و  گه ئه!  بینوسم،وێ مھه زانم و ده  ده ی آه و شته موو ئه ههتوانم   ده م و نه توانم سانسۆڕ بكه ده
 ....ر ناب شم هه ر نه گه ئه
 

   ئمه ی زۆرك له؟ بۆ چ ریف آ یه یناسن، قادر شهموان ب  هه  آوردستان آه  له  آوك نیه،ریف قادر شه
   آه،واآی شاهید آرا، سا  شه١٣٤٨ سای  ك له آات  بم آه وه نھا ئه ؟ ته بیستوه مان نهن ناوی سه ئه

ژنی گاو و  آان دا، جه  و گوندنشینه رگه ك و پشمه  ناو خه ریف له ویستی قادر شه  خۆشه ئاگادار بوو له
 .آی زۆر خۆشحاڵ بوو یه ڕاده به
 

ی  ه آۆمه« پاش .  وه مان ل ڕوون ببته آه آانی ڕوداوه نه الیه تاآو   بۆ دواوه وه ڕینه ندێ بگه  هه وا باشتره
 آوردستانی ئران بوو،  حیزبی  مین ڕكخراوی سیاسی آورد له آه  یه آه) ك.ژ.ك( » ی آورد وه ژیانه



ی   شازده له. دا  وتی ئمه  له یهدموآرات آۆنترین ڕیكخراوی آوردی
تی  وه مین ده آه  یه واته» آۆماری مھاباد« ڵ ڕوخانی  گه  دا له١٣٢٥زی  رماوه سه

ی » د مه قازی محه«  ڕۆژئاوای ئراندا پی گرت، ڕژمی شا   له آوردی آه
  وانی خسته  دا و زۆرك له  سداره آی له ند هاوڕیه ری حیزب و چه ڕیبه
   ناوچه ننه یه ندكیان توانیان خۆیان بگه دا هه  و بگره  بنهو له.  وه یخانهند به

 هید ببون د و هاوڕكانی شه مه قازی محه. آانی آوردستانی عراق آوردنشینه
. گیانی تدا مابووآرا و  نهب  زیندو بوو و حیزبی دموآات بنه یادیان م به
دق دا چاالآی  موسهتی دۆآتۆر  زیرایه رۆك وه می سه رده  سه  له نده رچه هه

تی  ی دژی پاشایه وره   شۆڕشی گه ی آه و آاته م تا ئه بوو، به ئاشكرای هه
مان  ی هه  درژه دواتر له... ی ساواك ر ڕق و آینه  به وته یان جار آه ، ده  ئاراوه هاته
آانی تری  ره ڕبه..... ندی و  فكه ره حمانی قاسملوو، شه بدوله  عه دا بینیمان آه آینه

 خونی  د له مه ك قازی محه ت و وه نایه زانین و جه ی نه ر گوله  به وتنه آورد آه
 .تان خۆیاندا خه

شی  ودا پكھات، دوو به ی حیزب له مین آۆنگره آه  یه پاش ڕوخانی آۆماری مھاباد آه
ندی و  ی ناوه آكیان آۆمیته دروست بوون، یه حیزبی دموآات دا   لهآی  ره سه
حمانی  بدوله عه. ڕاندن بوو  بردن یان ڕاپه ڕوه ی به آۆمیتهشیان  وی دیكه ئه

ی   آۆمیته ندی دا چاالك بوون و له ی ناوه  آۆمیته له سانی بورۆآرات  قاسملوو و آه
..... ف و ری و قادر شه) د تۆفیق حمه ئه( بدوی ئیسحاقی  ك عه لكی وه گه  رگه بردن دا پشمه ڕوه به
 .بوون هه
 . عراق چاالك بوون  آوردستانی ئران و جار جار له له) ١٩٦٠ ( ١٣٤٠ی  یه  ده  له باتگانه م خه ئه
  رآردنی له و ده} ...{ل ساواك  گه سانی نزیكی دۆآتۆر قاسملو له  آه آك له  یهندی  پوهوتنی رآه ڵ ده گه له

بردن  ڕیوه ی به آۆمیتهستنت و   ده ره وو بای حیزبدا پهنوان د  لهندی، ناآۆآی  ی ناوه آۆمیته
فای  ال مسته تی مه  یارمه  به١٣٤٣ سای  له! وێ آه رده سه

   به  آۆیه می حیزبی دموآات له ی دووهه بارزانی آۆنگره
هنی   ناوی نه بدوی ئیسحاقی به چ و عه  ده ڕوه هنی به نه
بژردرێ و  ده حیزب ههك سكرتری  د تۆفیق وه حمه ئه

  بۆچی له. آات بردن شون پی خۆی قایم ده ڕوه ی به آۆمیته
،  آراوه  نه  گرینگه م خاه  به مژوی حیزبی دموآات دا ئاماژه

 .  من ڕوون نیه له
ست   ده آانی بارزانی آاروبار له  هزه ره  به ره  به ته به هه
  ند ساڵ دواتر به د تۆفیق  چه حمه ئه.  بۆ گوندی بارزان وه نه هخ ردنن و دووری ده د تۆفیق ده حمه ئه

 .ش م آشه ر ئه  سه  دواتر دمه آوژرت آه آی گوماناوی ده یه شوه
م یفای بارزانی و برا ال مسته  نوان مه  حیزبی دموآاتی آوردستانی عراقیشدا له دا له یه م ده ر له هه
 }...{...گرت رده ك وه ش آه وه  ساواك له آهناآۆآی پك دت، ) بانی هالل تا ی جه زوره خه( د  حمه ئه

  چته تی عراق بۆ دانوسان ده وه ر بانگھشتی ده  سه  له،فا ال مسته  مه  له وه د پاش جیابونه حمه برایم ئه
  شك له  به وه م آاته هل. مزرن جۆ داده آره  به  نزیك شاری سلمانی له آانی له نگره ڵ الیه گه سلمانی و له

دا  ر لره هه. تی نیشتمانی آوردستان، پك دت آیه  یه بته  دواتر ده  آهی آوردستانی عراقحیزبی دموآات
 .ببونجۆ دا جگیر  آره مان دی به  هه  ی ئران له توده ڕكخراوی شۆڕشگی   آه وه بیر بنمه  وه وه ئه



 الی بای  چنه ن، ده فا بده ال مسته تی مه  ناتوانن یارمه موآاتی ئران آهآانی حیزبی د ندامان و آادره ئه
  آانی آورده وه ڵ آۆبونه گه له. بن وێ جگیر ده جۆ و له آره  گوندی به  له ود حمه د تۆفیق و برایم ئه حمه ئه

ال   گوی مه  بهوان، ر به انبهر  پیالن گان به وته آه ی ده وه  له  سنوری ئران، ساواك جگه آان له شۆڕشگه
دموآاتی آوردستانی ئران ندی حیزبی  نجام دا پوه  ئه خونن و له فادا ده مسته

 .چ و عراق تك ده
 آوشتنی  ستن به ده آانی بارزانی هه فتاآان دا هزه  حه  له وه داخكی زۆره به
» نجیری سدیقی ئه«   بۆ ونه. ندامانی حیزبی دموآاتی آوردستانی ئران ئه
ستی   ده  به،بدوی ئیسحاقی دا   آاتی عه  له ندی آه ی ناوه ندامی آۆمیته ئه
 . آوژرێ  ده مانچه  ده  بهك رچاوی خه  به تی دموآات لهندامكی پار ئه
آانی   تیرۆری آادره آات به ست ده  و ده ی نیه  خۆشیدا ئۆقره دا ساواك له م نوه له

  چته ریف ده  دا آاتك قادر شه١٣٤٨ سای   له  و بۆ ونهحیزبی دموآات
 ك یه ڕۆمانهی  وه قاندنه ی ته  ڕگه آانی سلمانی له وته  مزگه آك له ستی یه ئاوده
ی   آۆمیته١٣٤٢ هاوینی   له  آه یه سه و چوار آه آك له ریف یه قادر شه. آوژت  ده زنه  مه م مرۆڤه ئه

ال   مه١٣٤٣ سای  له( كی زۆری لیان بووق ساواك ڕ موآاتیان پك هینا آهی حیزبی د وه ساخكردنه
 ) وه م آۆمیته  ناو ئه چته ش ده ئاواره
 . بۆ ئران وه یان نرته  پك دنت و ده سته  س دهندامانی حیزب، ڵ ئه گه ندی له  بۆ پوه آۆمیته

 ....آكی تریان و  رپرسی یه  به ال ئاواره ه و م یه ستانه م ده آك له رپرسی یه ریف به ادر شهق
ك  م، وه ی دووه  پاش آۆنگره بوو، بۆ ونه تی خۆی هه ندی تایبه قادر سنوربه

 مانی گرت، ، خاآی ئران له» ك ورچه« گوندی  تی خۆی له زایه ربینی ناڕه ده
تی  رایه  ڕبه و وه ی ساخكردنه ر ئاشتی آۆمیته سه  تبنی خۆی له ی آه وه ر ئه به له

  }...{....بوو  ههنوێ
_ آداری آوردستان ی چه وه  جونه آانی ساواك له آه  دوا یه ك له  یه پاش لدانه

ریف  قادر شه.  وه  آوردستانی عراق آۆبوونه  ئران ڕایان آرد و له آان له رگه پشمه
الل  تی جه  یارمه دا به م آاته قادر له. »جۆ آره به «  یانده پ بوو، خۆی گه  چه آه

 پش  رگه و پشمه  ڕكخستنی ئه وته آه آانی ڕكخراوی شۆڕشگ بانی و آادره تاه
 .تی ببون رایه بونی ڕیبه  توشی گرفتی نه ی آه و بوانه
مام «  و  ق ساه بوو، هاشمی فه)  هاشم اقل الطالب(لۆلتۆالب  قه ریف، هاشم ئه سی قادر شه ناوی ئه
 .وت ده پ نی شیا» سلمان

رپرسی   به بته ده)  ال ئاواره جگری مه (  ریف آاوه هید بوونی قادر شه  شه به
 جلی  آانی دوژمن آه ره  نۆآه آك له ستی یه  ده م ساواك به به. آان رگه پشمه
گبار و  ر ڕه  به  قدزێ دایه ی له  ئازایه رمانده فهم  ردا بوو ئه به ی له رگه پشمه
ریف ستاند، ساواآی زۆر   و قادر شه  آاوه سك گیانی له ر آه هه.  آردهیدی شه

   آه٥٣ سای  ی دژی خراپكاری له وانی آۆمیته ره لكۆه. زۆر خۆشحاڵ آرد
  ڕی، خۆشحای خۆیان له په ریف تده هید بوونی قادر شه  شه آاتكی زۆر له

 }...{... وه شارده ده  نه،و خت آردنی ئه گیان به
ی شۆڕشگی حیزبی  آۆمیته«شانی  وه  لك هه  به بوو آه ۆڕا نهخ له

  آه (  ف زادهیر هید بوونی آاك سیمایلی شه و شه» دموآاتی آوردستانی ئران
، مورادی  نه نگه ی زهدحمو ال مه ، مه ال ئاواره آان، مه و مۆعینیه) فا ال مسته  مل مه نه یخه ندك ده هه

  لهیان  هیدانه و شه رمی ئه كی آوردستان ته ستانی شا بۆ ترساندنی خه ده آاربه.. .و) موراد شیرژ(پادامی
 !» ته یانه  سزای خه مه ئه «  آرد آه دا و هاواریان ده  دار ده آانی آوردستان له شاره

 
 
 



 
 ریف،  بۆ قادر شه وه ڕینه بگه

 آوردستان   له  شاری بانه  له آه  ر سنوره ئاۆت گوندكی سه. »ئاۆت« چوبووم بۆ ٤٧هاوینی سای 
تم  بوو و مۆه نم زۆر نه مه من ته. من ئاۆتم ناسی) سپاه دانش ( وه ی سوپای زانسته ڕگه له.  وتووه كه هه
 بۆ  وه  تارانه له... رچۆنك بوو ڕازی بوون هه... نھا بچم بۆ ئاۆت  ته  و باوآم ورگرت آه دایكم له

. بوو بچم بۆ ئاۆت  ده ئسته.  ڕۆشتم قز و پاشان بۆ بانه  بۆ سه وه وشه و له  بۆ سنه ووه آرماشان و له
بوو و بیارمان دا  ج نه هم جب به.  آرێ بگرت  تاآو ئستر به  بانه ی منیش هاتبوه آه ناسیاوه

قی آوبین  بوو ئاره چو بۆ ئاۆت ده سك ده ر آه  هه و آاته ئه! ر  به رچۆنك بت خۆمان ڕی آو بگرینه هه
 ...خارابووم آردبوو  و نه رم نه فه ت سه  قه منیش آه!   آی دووری بشتایه و ڕگایه

  شتینه ك بوو، تینوو و ماندوو گه تیه ینه ر مه  هه  بهوتین، یانی ڕێ آه  و به وه  گوندك ماینه و له شه
 ... بانی و ترێ یه  مھره  پ له م گونده  بۆ ئه وه ڕته گه ی ژیانی من دهر وه جوانترین بیره... وێ ئه
اوم چ... ستانم وی هه  خه آك له یانی زوو یه  به،ڕۆژكیان... وتین خه  ده آه ی قوتابخانه وه ره  ده  له وانه شه
  یر بوو آه ، الم سه ستاوه رم وه ر سه  سه  له وه آه ك و فیشه  چه آك به بی ترسام، دیتم یه  هه آه

...  یانی دز ته نی وتی نا، چه پكه» ن؟ ته چه«  ستانی، پرسیم ئوه وم هه  خه  له  آه وتی ببوره... نی آه پده
بات  ین و بۆ ئازادی خه رگه یان بینی پشمه دواتر ده  ، وتی نا، من و هاوڕكانم آه»جاشن « واته وتم آه

. م رده  ئاگر تبه آه ودا بكوژم  و گونده  خه متوانی تۆ له تم ده  یان جاش بوایه ته ر من چه گه ئه... ین آه ده
ر  سه رهی مردنمان چا  آشه تاوه ره  سه ر له  هه  ئمه ی آه وه  ئه ین، وتم یانی چی؟ وتی واته رگه  پشمه ئمه

  وت، چونكه  بۆ مزگه ره وه» ی آه ز ده ر حه گه ئه«  وه پاشان وتی، دوو س جار داآۆآی آرده...  آردووه
ن  الیه  له آه وته ری مزگه ور و به ده.  نزیك بوو آه  قوتابخانه  زۆر له آه وته مزگه. ون هاوڕكانم له

ڕز   پیاوكی به آه وته یوانی مزگه  هه شتمه  گه ر آه هه. ونجریان پ بو ك و خه  چه  گیرا بوو آه وه رگه پشمه
 .م  ڕاما و پیاوه یی ئه  خاآینه له... بانی سوی آرد  مھره مم و به ر ده  به  چاوكی خوار بوو، هاته آه

. مزان نی و وتی ده وتم آوردی نازانم، پ آه» آانم ر چاوه سه... چاآی شكور «  ریفه وتی ناوی من قادر شه
آان  رگه  پشمه آك له یه. لی دوا سه  تر و ته پاشان به... یان ستاندی و هه  خه  له  آه ببوره.   دانیشهرمو فه

   آه وه بیرم دته... ست به ی بۆ ده آه ریك بوو برینه  هاوركانی خه آك له گرتبوو و یه برینكی سوآی هه
 . وه  وردی شی آرده واوی و به  ته پاشان به.  بیست وه ریفه  شه قادر ی ئیمپریالیسمم له م جار وشه آه بۆ یه

  چوه ده تا نه ره ، شا سه یه»آندی«  پالنی  مه یوت ئه آرد و ده  باسی شۆڕشی سپی ده  آه وه بیرم دته
 شا، شاش  دات به آات و ئولتیماتۆم ده مینی قورمیش ده مریكا دۆآتۆر ئه  ئه ی آه وه ژری، تاآو ئه

 .بت ، ڕازی ده وه و بگرته مینی جی ئه  ئه یه وانه  له گات آه هتد
ت تینوی خونی  ، حوآمه) یه و ناوچه  گوندكی ئه سیاومه(   سیاومه  آوپت هاتبوه یسی به هپاشان وتی او

 ... یه ئمه
 ...ی دا  سداره  له وییه هله تی په م حكومه ر ئه ش هه دی هاوڕی ئمه مه قازی محه

  ی آه و ئاماژانه ی آاپیتوالسیون و ئه  آشه  له ریف وتی جگه آرا و قادر شه» ینی تو خومه ئایه «  اس لهب
ك   یه شی آه سه و آه گرین له  ڕز ده م ئمه به.  آانی دا نیه  قسه ، شتكی نوێ ی له  زایۆنیزمی آردووه به
 ...نگاو بن ت هه  دیكتاتۆرییه و دژ به ی ئه  ده له
   آه و ڕۆژه م ئه پ و ڕادیكاڵ بوو، به ریف مرۆڤكی چه  گشتی قادر شه ر چی به گه ئه

 آاتی خۆی  آان له سونییه( نوژیان آرد) مویان ك هه نه(ندكیان ریف و هه قادر شه
 بوو  آه كی گونده ی ڕزی خه و جگه  ئیمام جومعه  آه لیفه ال خه مه). ن آه دا نوژ ده

 پیاو ماقونی  وه و جی بیرم بته ریف تا ئه وت بۆ دیتنی قادر شه  مزگه هاته
وێ   تاریكی داهات، له ی آه وه وی دوایی پاش ئه شه... مویان هاتبوون  هه آه گونده
 .ڕۆشتن
 دوو ڕووداوی گرینگی ژیانی من بوو، دیدار  آك له  یه زنه  مه و مرۆڤه تی ئه زیاره
  ژیانی من داپك  ت، گۆڕانكی قوی له ریا سفه دی دهریا  ریفی ده ڵ قادر شه گه له
 



 
پاییزی .  آردووه س باسم نه  الی آه  له  آه  چل ساه نزیك به. بووم و دۆپكیش نه  چاو ئه  من له هنا آه

  ك فیلكمك به  بینیمن، وه  آه یه و ڕۆژه توت ئه ده. ودا بینی  خه ریف و ئاۆتی جوانم له مساڵ قادر شه ئه
  وه ه»آازانتزاآیس«ت  بابه  له م دڕی آه ییانه وه و بیره ستام، گشت ئه و هه  خه  له آه. ڕی په ر چاوم دا تده به

  ت پوه حمه  زۆرم زه نده ر چه ، هه  بم خافنت ییانه وه م بیره آا ئه  نه  بوو آه وه ی ئه آه ڕاستیه. نوسی بووم
 .آشابوون

 دوو   له جگه وه  داخه م به ك آرد، به  زۆر خه تیم له  داوای یارمهریف در شهی قا  نامه نوسینی ژیانبۆ
 ساواك و تیرۆری قادر  رگری له  به ك آه وتییههاو (   له مرۆڤی باش و جگه

  وه داخه به: نوس م دا نه  وه  له بوو آه هیچ گرووپ و ڕكخراوك نه) ریف آرد شه
 ... نایناسین ئمه
 ی نوێ بل چی؟ وه وا بت نهر  گه ئه

 :  وه زرینگته  گوم دا ده نگی له ش ده ئسته
 ئازادیش   له آۆشین، جگه بۆ ئازادی تده.  نین ته  جاش و چه ئمه

 چنگ   له مانه آه له نھا ئامانجمان ڕزگاری گه  و ته ویستكمان نیه خۆشه
 ».ر رآوتگه سه

  
 

 آان ٭ ژرنوسه
 
  ر له  به واته(زایر لجه ی ئه وتن نامه  ئیمزا آردنی ڕككه ر له به. ك و دووان نین ر یهآانی ڕۆژگا  مه گه. ١

 ناوی نازم  ه ب وه آانی ئیستخباراتی عراقه رپرسه  به آك له ی یه ڕگه له) ١٣٥٣ی سای  مه شه ی ڕه شازده
ی  موڕابی آۆنگره  ئوتل حه هوێ ل غدا و له آرن بۆ به یزبی دموآات بانگھشت دهرپرسانی ح گوزار، به

 . بژردرێ ڵ ده رۆك هه ك سه ی دموآات پك دت و قاسملو وه٣
آرن   ده نجه شكه  عراق دا ئه آانی هاوڕی له رزه  به  پله و آادره) د تۆفیق حمه ئه( بدوی ئیسحاقی ن عه  ده
ال  آانی مه آداره ستی چه  ده ؟ ئایا به راوه هۆی ناآۆآی ناو خۆی حیزب آوژ بهڕاستی  ئایا به... آوژرن و ده
 . ؟ ڕوون نیه آان آوشتویانه عسیه ؟ یان به فا آوژراوه مسته
ڵ  گه  له بووه ، ناآۆآی هه  ناسراوه  ئسته ی آه سانه و آه ك لهآ یه« :  وه گنه  ئاوا ده وداوهم ڕو ندك ئه هه
ختی  ر سه نگری سه د تۆفیق الیه حمه زانی، ئه رۆآی حیزب ده ه س دا خۆی به مه رده و سه  له د تۆفیق آه حمه ئه
 شونك   خۆی له آات آه تی ساواك، گۆیا بارزانی داوای ل ده ساسیه  هۆی حه  به و فا بووه ال مسته مه

 زیندان دا   له ر دت آه به ك خه یه پاش ماوه. آات عس ده تی به سلیمی حوآمه ویش خۆی ته ، ئه وه بشارته
 »! ردووهم
ی  ه آۆمه«  ناوی   ڕكخراوك به  دواتر له  آه ریفزاده آانی آاك سمایلی شه واداره  هه  آه بیستومه. ٢
ستم ناگات و خورما   ده من وه  داخه م به زانن، به ریف ده ر قادر شه  سه زیاتر لهڕكخراو بوون، » آسانی یه
 . یه آه ر داره ه س ش له آه

ریمی حیسامی، ژیان  می آه رهه هیدان، به  ناوی آاروانی شه  آتبك دا به له:  ووم آهدۆستك بۆی نوسی ب
 .وت آه ست نه م ده و آتبه  ئه وه داخه ، به ریفی تدایه ی قادر شه  و ونه نامه

 خوشك و  لهنا  مه تیان داوم و ته  یارمه وه ریفه ت قادر شه  بابه  له م آه آه  ده ڕزانه  به و دۆسته سوپاسی ئه
من . ، بمبورن یه ك هه یه ه آانی من دا هه شتنه  تگه ر له گه م ئه آه آانم ده آانم و هاووتیه  آورده ڕزه برا به

 . وه مه ریف زیندوو بكه ك قادر شه وتووی وه كه  ناو و یادی مرۆڤكی هه ویستومهنھا  ته
آانی  بانی و دۆسته الل تاه  جه،ر نا گه  ئه.  نیه ی دوكهفای بۆ دۆستان ت، وه سه  دهی نده گه  وه داخه به
  م آه به   .  داستانی زۆریان الیه ریف زاده ریف و سمایلی شه تی پیاوكی قادر شه تی و پیاوه  مرۆڤایه له
 
 



 
زاران  دان و هه ال خران، و سه  بوون وه نی قسه  خاوه سانك آه آه بوو  وه ئه« یشت  گه١٣٥٧ندانی   ڕبه
ت شوآرۆی   بابه هل.  آه یه  نمونهریف قادر شه. یان نوسی ن وت و نهیا نه» نم دا خنكندرا  ده  له گوته

 پاك و   ئایینیه و پیاوه ئه(بیب ئاشوری دی ئارامش، یان حه حمه هانگیری، ئه  قولی جه پاك نژاد، ئه
 ...  یراوهڕاستی دم گ زان؟ به  ده نده مۆ چه ی ئه وه  نه) عاشقه

 ): ریف آردووه  تیرۆری قادر شه رگری له  به ڕز آه آی به ی هاووتییه نامه. (٤
ریف م بینی   ناوی قادر شه ناسراو به سكی نه  ژر ناوی آه  ڕژمی ڕابوردوو له ت به باره تی تۆ سه سوآایه

  ت و ئیتالعاتی وت له منیه خراوی ئهرآناسی ڕك ستانی ئه ده آاربه   آه  بیرت آردووه تۆ له. و بزاری آردم
موو  ر هه رانبه  به آیان له موو خۆڕاگرییه  آوردستان هه  و چۆن له تكیان آردووه می شا دا چ خزمه رده سه

  ال ئاواره د و مه مه زی محهاك ق سانكی وه ن؟ آه رآوت آه آان سه چییه ی ئاژاوه آرد تا فیتنه ك دا ده دژوارییه
؟ پچۆ  وه پاڕیته ڕزتان بۆیان ده  به  ئسته ت آه ری میله  سه  له  گوكیان داوه  چ تاجهر هگ  مه دهریف زا و شه

تی، تا ت  آانی ساواك نوسیویه ته ر خزمه  سه  له  آه وه نوچھری هاشمی بخونه نگ مه رهه آتبی سه
   ساواك له  آه نوسیوتهریف   شه ناوی قادر سكی ب وتی به ر آه  سه نابتان له  جه ئسته. ی بگه
 و  بووه راسیۆنی ساواك نه سلمانی شونی ئۆپه!  یره سه.  تیرۆری آرد  ڕۆمانه  سلمانی به وتك له مزگه

ی   گوته مانه ب بزانم قادر ی به موو ئه  هه  له جگهآان تیرۆر ناآات و  ره وت دا تكده  مزگه ت له ساواك قه
 تی؟ بی پا په ره  یان عه ؟ ئرانیه هریف آ ی نابتان شه جه

 
 

٢٠٠۶ فوریه ۵  - ١٣٨۴ بھمن ١۶  www.sedaye-ma.org  ٭   


