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    الس عبدللهالس عبدلله... ... م م   شی دووهشی دووه  بهبه.. ..   کان و ناساندنیانکان و ناساندنیان  ی حاکمهی حاکمه  کیشهکیشه

  
  شداری له کو کوردیکی دلسوز به  وه زانم که هر شانمی د  پیویستی سه لکو به  به سان نیه م شکاندنی که م نوسینه ست له به موشتی مه هه ر له به

   کردن له شه ره  هه  به وه شاردریته ن رابردویان ئه که ست ئه ی وا هه وانه ئه ،.  وه مه که  راستی سل نه  هیچ کاتی له ، وهم  سازی بکهچاك
  ..  نھا زبل دارشتووه ته ر سه یالیان له ی خه هغلیم بنا وا من پییان ئه  ئه وه سریته  یا روژگار رابردوی پیسیان ئه وه دوره
  .  زاریه رمه ی شه  جیگه میشه  هه که یه له کانی په شه  ره گاره روژ  وه، لیه نده  قاقای گه ه تا بین ی که و حاکمانه کی له یه
  .. ]م جه کریم عه [ ناسراو به] عبدولکریم حیدر علی[  ناوی م حاکمه ئه
  

ین  گه بو ژیانی رابردوی ناو براو تا تی ب وه ریته  بگه کا که  ناچارت ئه که ندی جار باسه الم هه م به وی باسی خیزان بکه کی من نامه پیشه
   ئامانجه یشتن به رزان بو گه کی هه یه وه مو کرده نا بردن بو هه  دوژمنی مروف و په  به کردوه ی ئاوا سه هک و  ئه چین که  و هوکارانه ئه

دیلم بو  ج  رسیارهو پ المی ئه ، من وه ربووه سه ری له  یا چی کاریگه زیو بووه سیکی به  که سه و که  ئه تاوه ره  سه  له ئایه... کانی دنیاییه
  ... م  رابردوی باس بکه ک له یه  کورته رمه سه نھا له ر ته سانی پسپور و خوینه که
  

فیشی کارتونو   پیخه وتووه کان خه قامه ر شه سه ند سالی له  چه کری وه ر ئه  مال ده  باوکی له بی که  ئه وره  خیزانی گه م له جه کریم عه
   ؟  سوتاوه رجیکی شاراوه لو مه  هه ک باوکی له یه  دوای ماوه کان بووه شوسته

  
  ندی کرد به یوه هاوکات په،  بووه] محقق عدلی [ قالوه  شه ریتی کاتی له رمان به ر ژیانی فه  سه دیمه ژیانی خیزانی،   کوتایی دینم به هو لیره

  کردوه وایش دریخیان نه  ئه عس وه ی به که  قوتابخانهۆ ب  بووه مهل و کارا کی گوی رایه  قوتابیه وه و روژه ولیر له  هه عسی فاشی له حزبی به
ختی کوردو  د به ش بو به وه بو خویندن ئه] ائیضمعھد ق[ک چوو بو  یه  بیگومان دوای ماوه  زور کاتا چاوپوشی زوریان لیکردوه لی له گه له
ی بیزار کردنی  وام کارو پیشه رده  به ده عھه و مه ر له هه!!! م بی ویژدانه ستی ئه  ژیر ده وته سانی بکه  نوسی که  چاره ژار که لکی هه خه

ر  باوه!! وه وام خویان لی شاردوته رده به  وه گیرنه جوری هاوریکانی ئه عس به  بو بانگ کردنیان بو ناو ریکخراوی حزبی به هاوریکانی بووه
  بی؟  هه و شوینه ت له داله ر کورسی دادگا دانیشی عه سه  بتوانی له سه م که ن ئه که ئه
  

 خوی پشتی  وهنوسی  من ناوم نه ریزه  به م خوشکه بو هیوا دارم ئه] د.... .. ب[ ناوی کانی که ره رمان به  فه کی له ر یه  دادوه بی به کاتی ئه
ی دادگای  واله عس هه  رژیمی به تی جنیودان به  تومه  به بجه له  شاری هه له. بدات ناوی بنوسم من  به کان بگری ناوی خویبدا یا ریگه راستیه
   !ی کر الی ماموستاکانی وره سه
  

 شتیکی  مه  ئه  که  دواوه  به1987ساالنی لیمانیمنی س  حاکمی ئه و رازی کردنیان کرا به عس د لسوزی بو به ر به  له م حاکمه کاتی ئه
  هوی ئیعدام  بوو به عس که کانی به تیه نارد بو دادگا تایبه و منالی سلیمانی ئه نج ها گه ده  سه وکاته  ئه لکی سلیمانی که  الی خه ئاشکرایه
عس  وانی به می پاله جه  کریم عه که] مال عبدول تا جهماموس[ریز   ماموستای به که سیکی ناسراوی شاره  که وانه نج له دان گه سه کردنی

  وانه  ئه عس چونکه بوو بو به وره هوتیکی گ ست که کو ماموستا جمال ده سانی وه  گرتنی که وکاته بیگومان ئه ل کرد گه ی له وه لیکولینه
م  کی ئه یه وه ند کرده شی داهاتوو چه  کوتایی دینم تا به وه لیره، ، ، ری قوتابیان بوون و ری پیشانده لک ی خه وه ی هوشیار کردنه رچاوه سه
  ، ، ، کا مرو داوای مافی خوی ئه ی ئه وانه پاله
یو شکو  وره ی گه  نیشانه الم ناوبردنی لیره رگرتنی به ت وه بی موله  به  ناویم بردووه ریزوپیروزم که ل داوای لیبردنم بو ماموستای به گه له

  .... . ین ت رسوا بکه  فیریان کردین دوژمنانی میلله ویستی نیشتمانیان کردین وه وون فیری خوشهوان ب ر ئه  هه داریه
   الس عبدلله
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