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 سةددامهةزار تــف لةو ضارة ترشاوةت 182000

   

و نيشانداين لةسةر شاشةي " عؤجة "  دةستطري كردين ضةقؤ كَيش و هةلَةوةرةكةي 
تةلةفزيؤنةكاين جيهان بةو سةرشؤري و زةليلية بووة هؤي ئــــؤخــةي لة دةرووين من و 

 ... اق بة طشيت مليؤنةها خةلَكي كوردستان بة تايبةيت و عري

... لة خؤشييا شاطةشكة بوبووم و تاوَيك ثَيدةكةنَيم و دوو تاويش طريان زؤري بؤ دةهَينام 
ئةوانةي كة لة دةوري تةلةفزيؤنةكة كؤببوونةوة نة هيضيان كورد بوون و نة عرياقي بةلَكو 

 ناوي سةدامييان كة تةنيا... خةلَكَيكي تَيكةآلوي ضةند وآلتَيك بة تايبةيت وآلتاين ئةفريكا 
بيستووةو نازانن ض درندةيةكة ؟؟؟ هةندَيكيان طوتيان رةنطة ئةم كابراية شَيت بووبَيت ئةطةر نا 

من طريانةكةم هؤي ئةوةبوو ئةو هةموو خزم !!! ؟ ثَيكةنني و طريان ثَيكةوة نيشانةي شَييت ية ؟
 ئةنفالة 1988ومي  كةس تَيدةثةرَيت كة لة سالَي شو42و كةس و كارةم كة ذمارةيان لة 

هةموويامن يةكة ... بةركةوتن و بَيسةرو شوَين كران " سةدام" بةدناوةكةي هةتيوةكةي عؤجة
يةكة دةهاتنة ثَيش ضاو و لة طةلَيان دةثةيظيم و لةطةلَ خؤما ناوةكانيامن دةطوتةوة رةووف و 

ؤفيق ، سالَح وةهاب و لةتيفي سةيد ئةمني ، جومعةي خدري حاجي ئةمحةد ، رةفيقي خالَؤم ت
و خةلَةيف ثورزام ،  نةجم و حةمةي سةيد هةيدةر ، حةمة شوان ، عةيل و ئةمحةدي حةمة طولَة 
، حةمةي سةعيد قادر ، ئةمحةدو رةشيد جةباري ، شةهاب و ئةحة طةرمياين و ماريف سةيد 

ئابرووةي وةرنةوة ئةو بَي....عةيل و بةكري سةيد ئةمني وكاميل مةال عةول و  كَي و كَي و كَي 
ئَيوةو مندالَةكانتاين لة بياباين عةرعةرو نوطرة سةملان زيندة بة ضالَ كرد وا وةك سةطة 

بةدةم ئةم ... رةشةكةي نوطرة سةملان  ثةتكراوةو ضةقةلَ ئاسا لة سَيبةرةكةي خؤي دةترسَيت 
ةي كة تةماشاي سةروسةكوتة شَيواوةك.. خةيالَةوة قولَثي طريان تادةهات بةجؤشتر دةبوو 

دوور (( سةداميشم دةكرد و زةليل و دؤش داماوة بةدةست ماريـنـزةوة و دةتطوت كةري دَيزةية 
 ...ئيتر طريانةكةم دةبووة ثَيكةنني))  لة كةر

بؤ ئةوةي ئةو برادةرانةي لة دةورم بوون دلَنيا بكةم كة شَيت نةبووم ، باسَيكي ئةنفامل بؤ كردن 
ر كوردةي زيندةبةضالَيكردن زيندوو دةبوونةوةو  هةزا182000خؤزطة   ئةو ... و طومت

 ...هةريةكة تفَيكي دةكردة ئةو ضرو ضاوة ترشاوةي ســـــــــةدام 
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