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 لی سول عه ر ڕه هید عومه دایکی شه. . . ! الل سعودو مام جه ڕزان کاک مه بۆ به

  
  !!. . . وانابینن کیشمان پ ڕه یه الوه که. . . . کوژن کانمان ده ک و کوڕه وه 

  و پشت ئاشان له  قناقه له 1983 سای له که م) لی سوڵ عه ر ڕه عومه (هید دایکی شه من که
و کادری شۆڕشی گونی ئازادی خواز  م. پ  چونکه هید کرا دیلی شه به کهم  که  کوڕهندیل قه
  . بوو

ژیاو کۆچی دووایی  ر زۆر نه هید عومه  باوکی شهم که رگه  پشمه هید بوونی کوڕه هدووای ش
  یدا هاتووه که هیده  شه ر کوڕه سه  به گرت که ی نه یه وره  گه و ئازاره ی ئه رگه  به چونکه. کرد
  . مرێ ب و ده ل ده له تدا توشی شه فه خه یشی لهخۆ
دایکیش  باوک و بووم به بووم به ،هید ه منی دایکی ش زنه  دڵ ته ساته رهم دوو کا دووای ئه له
  . هامان کاتدا له
هشت  یان ده و کات نه عسی فاشی ئه تی حیزبی به رامه م ده تی و که حه ڕای ناڕه ره سه

رزی   به ر وره به م له به ،کردین یان ده داین و ئیھانه  ئازاریان دهموو ڕۆژک دانیشین و هه
داو هاوکارو  ده ک کۆمان نه یه هیچ شووه ر به هید عومه فای خونی شه کانم و وه خۆم و کوڕه

  . موو کاتک  بووین هه رگه پشتیوانی پشمه
  
ست  ده ی باش به بت نمره انستی دهمی ز شه پۆلی شه له م که که وره  گه وکات کوڕه  ئه ر بۆیه هه
ی تریشم  که ها کوڕه روه هه وه عسی  به  نابت به چونکهرناگیرت  زانکۆ وه م له هنت به ده
  . هنت ه وازل د ر کاری سیاسی قوتابخانه به بت له ندی ده پۆلی دووی ناووه له که
  
و  رگه ی پشمه شارگه  حه م بوو بوو به که ورا ب من کوردم ماه یده س نه که وێ ڕۆژێ که ئه

  وه گواسته یان ده رگه کی پشمه  چه باوه ژر عه یشم له که رگه جه  ئازاو به دوو کچه ،تی کوردایه
 ی پارتی دا 11لقی  له که م. پ   کۆمه م حاه  و شاهیدی ئه گه  بۆ به وه. وال مال بۆ ئه له

  .    بووه و کارانه ه ئاگایان لن و ماون که کاری حیزبی ده
  
و  تی ڕاگواستنه و سیاسه بووین له ش نه ب به ش دزێ ئمه کاتی ڕاگواستنی شاری قه له

کان  عسی یه ردیار بووین و به داهه م ئۆردوگایه وه له بات بینی یه گای خه کۆمه خۆمان له
گای  ک کۆمه کی وه گایه زیندانی کۆمه  له بوون که  ڕازی نه وه کردین و به یان ده ئیھانه

موو  تی و مرۆیی هه یه کی کۆمه ژین و ب هیچ یاساو ڕسایه رگی ده مه بات ژینکی کوله خه
  . کراین  ده ڕۆژکیش ئیھانه

  
  ئمه  که که وه دووای کۆڕه  دووا به1991هاری  ی به که ری یه ماوه  جه رینه دووای ڕاپه له
  یی یه گه کان و دیبه رکی یه  هه  جاشه وه چاوی خۆمانهر به ئاشکرا و به  به وه رمابووینه هه
. چاالکی م کادرکی به که  کوڕه موو تان کردین چونکه وکات مایان هه کان ئه عسی یه به
 کردو   ڕانیه ناچاری ڕومان له م به م ماڵ تکچوونه بۆجاری دووه دووای ئه  دووا به ڕانیه له
چاوی خۆمان  ک ببینین به یه وه سانه ک و حه دا پشویهبوو تیای ک نه م هیچ جگایه به
و  رگه پشمه وێ به  ئه تا چووینه عسییان بوو هه ی به پاشماوه ک که یه الوه  که ناچاری چووینه به

ڵ  گه  له وه جریان باته  خوا ئه وه یان بۆپاک کردبووینه هک کی خرخوواز ماه کانم و خه کوڕه
بوو بۆشاهیدی حاڵ   هیچمان نه قاپ و قاچاغیان بۆ هناین چونکه  دراوسکاندا که ماه
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کورتی   به تا ئره  هه، بووه  هه ئمه  ئاگایان له وه دوورو نزیکه له  ماوون که سانه وکه ی ئه زۆربه
ی و ناجۆری کاری  نده گه وێ باس له مه  ده وه لره. کانم بوو باسی ژیانی خۆم و منداه

  الله سعودو مام جه ی کاک مه  قسه مه ئه ی که وه ر ئه به له م و  و دادگاکانتان بکه رمانگه فه
زانم   پویستی ئه دا به  منیش لره کان بۆیه ی یه نده ر گه  سه نه ست بخه ن ده ئه که
کی  خه ی که وه رئه به له وه  یه  هه وه م باسه ندی به یووه  په م که کهی خۆم ب باسی کشه که
نام   په بکات بۆیه ڕاشکاوی قسه ئاسانی و به وه به کانتانه ندنه یه راگه ئاسانی ناتووان له به

  . م که  زۆر سوپاسیان ده که ڕزه  به م سایته ر ئه  به برده
  

ک  م من نه ریان به سه تاپۆ بکرێ لهتدان  وه نووی دهخا ی له ووانه  ئه رچوو که بیارک ده
  .  وه بماڵ و حاڵ مامه یشیان لستاندم که که خانووه ،تاپۆ
 م. ناوی پ وت کردم و کردیان به یان ل زه که  حیزبی سۆشیالیستی کوردستان خانوه ڕانیه له

تی ئابوری  زاره وه له  که  بیاره586  بیاری ژماره به) خدر ئیبراهیم (ناوی خۆیان به
لعلیا ڕ  هلجن (ناوی ک هات بۆ المان به یه  لیجنه وهزیربوو  دنان موفتی وه وکات کاک عه ئه که

م  دا به ت دانه  چۆکمان بۆ خیانه وه دا مامه یه و کشه ر له من هه)  هلحکومیڕلدور ڕللتملیک 
 هی کاتی  کان له ره دادوهئاشکرا  هزۆر چۆکیان پ داداین و ب ی سلمانی به  دادگای ئیداره له
م  دنان موفتی ببینم و سکای دی خۆمی بۆ بکه ویستم بچم کاک عه. چوون عس ده به
یووت بۆ شکاتمان   ئه بوووان خراپتر ویش له دنانم بینی ئه وال تا کاک عه مالو ئه زار ئه هه به

  . کات خۆی ده  به ویش گاته  زانیم ئه لبکه
  

یای خۆی   خه دنان به کاک عه ؟؟م سلیمی ک بکه  ته که م شکاته ر شکات بکه گه پم ووت ئه
  .  ئوستورالیا کوردستانی ل بووبوو به

 دووجار مام  چونکهن  تیم بده  یارمه م که که الل ده سعود و مام جه ڕز کاک مه  به داوا له
ئستا من بماڵ .  وه تی کوردی یه سه ستی ده ده م جار به  س هه سوتاوهوه  عسه ست به ده به

  . م ماڵ ورانم رگ سوتاوو هه م جه  هه ن چونکه تیم بده  یارمه  که کی برایانه و حام تکایه
س  م که ن به تیم بده یارمه  که  کردووه ڕانیه  ی پارتی له11 لقی  زۆر جاریش داوام له

  .  هاتوه  نه وه نگمه ده به
  . ن تیم بده  هیوادارم یارمه واو نی یه تهرونیشم  اری دهمن ئستا باری ئابووری و ب

   له چونکه  وه ی بۆ بو کردمه یه م نامه  ئه زۆر زۆر سوپاس بۆ سایتی کوردستان نت که
  . ڵ رزمدا گه له ، وه کردمه   دهکانی خۆیان بۆیان بو نه بوکراوه

  
   زیز جید عه  مه مهطفا 

  لی ل عهسو ر ڕه هید عومه دایکی شه 


