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  ن سه د حهیع سه مه حه ... د قادر بوومیی مال سه که. کن د له
  
 کوردستان یمر  ههیکۆر ژا سهه کدا داوام له هی بروسکه ستا لهر له ئ واو به  تهیژۆڕست یب

ئاخر ، تدا بکر) د قادریی مال سه که. د (ڵ گه له  ه  مامهینسانی ئیک هی وهش به، کردبوو
 توند یک هی سزایتووش، ت بکری که شه کیری اسادا سهی ییشناۆڕر  به ر له گه  ئهیمزان ده
  . بوو م ههر  ههیکۆر سه  لهی داوامان ر هه  ههیشیۆخ، مال بووم که. کن د له   کهۆم ئه. تب ده
  

، م مال بکه که.  دیکردان م بدات سهڕ،  کردیم سنجاریر زدار کهڕ، ۆ ناوخیریز وه  داوام له
 یشی ئاسایال  که مانگی کهیمال وا نز که. د. هات  وه مه نگ داواکه ده به م که که  دهیسوپاس

م  لعاله  و ئهیڤی کوردستان تینا و که  هیدا تیتیال ته سه دا کهیت بهی تایکژوور له، رول هه
بوو  هه  ره و دادوه  ئهی ئاخاوتنیوازش  لهیی و گله ئه. ره سه ستبه ده، تگر رده وه
ر ول  ههیشیئاسا  بوو کهیازڕ  هی ه و مامه ر لهۆ زل وه، دا کردووه گه  لهی وه نهیۆکل که
ند   چهیۆخ. ان کردیردان  سهیشیک هیو براخوشک ،  بوومیکن من له که. ن که دا دهیک ته له
  .  بردۆارم بڤۆب و گک کتند مدا ههۆ خڵ گه ش لهیمن،  البوویکبکت
  
و و موو جن و هه  ئهی وه وکردنه بیدوا، ن بووۆچ وه ئه، تیاساناسیت ۆخ  کهۆت، م گوتپ
 ل وه، ومهی نووسی نده گه دژ به م کهیمان نیش په وه له( :ی؟ گوت وه تهیاڕ گه  تانه مهۆت
 داون و وم پجن که  کهی دی وانه موو ئه م و ههر  ههیکۆر بوردنم له سه لیداوا نامه به
 یران وادارم نووسهیه، چوون بوون  ههی کانم زاده وهجن. کردووه، وه ته ونهینۆ هۆتم ب مهۆت

  هیۆب. ن به نه  وه نهیخش تبه مهۆودان و ت جنۆربگرن و هانا ب  من وهی هی ه م هه رس له کورد ده
 ی هیوایه و من به. کهۆ ترسنیکشۆوفرجن، ن م نهران پ نهتا خو، وه امهڕ  کوردستان گهۆب
بوورن و  م نهل  انهیۆ خیی سروشتیکماف وه م ئه به، نم کردووهیخش  بهیاداو، ش ببنۆم خل
، وه امهڕ گه وه  ئهۆو ب  کردووهم ه من هه. دات اسا سزام دهی، بن ش نهۆم خر ل گه زانم ئه ده
ج یرابام هیگ ر نه گه ئه، مریبگ، کرد م ده وه  ئهیڕ چاوه، م م بدهۆ خی ه  ههیباج
 یکت من خزمه. ما ده نه، وداندا جنیین و ئازادیب ر ا دهڕروی بییوان ئازادن ک له هییاوازیج
  . ) وه تهم بس هی ه م هه ئه، م ته و خزمه ئه  قه هه، کوردم کردووه  یرۆز
 ***   

  وه مانبوونهیش ه پهیم واوه و پیم نووس هی ستهڕند  م چه مالدا ئه که.  دڵ گه وتن له ککهڕ به
ر  ان بهیمال که.  دیچوون  ههیشکی پری انهیژاو ه ا ئهیبر.  باشهیکشیئ،  خراپیکار له
 یشی چاکیکرس هو د  ره سه ستبه ده  کهئاخر وا مانگ، بوون ش دهۆ خیل، وتووه که
  . رگرتووه  وهی که ه هه له

  رول هه
22 .11 .2005  

  
  .  دامپ، وهی نووسینید الحه  سهیۆ زانکیکۆر  سهۆب  کهی هی و نامه  ئهیۆمال خ که. د: ینیبت
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