
 

به  گوره ی یاسای به روه بردنی کاتی عراق } 1957{دون دادوه ری کورد به رز رزگار محه مه د ئه مین 
له  جیھاندا ئه و دادگایه  .... یاریده ده ری دادگاییکرد 7سه رۆکی دیکتاتۆری پشووی عراق صه دام حسن و 

انسه کانی جیھان هه وای ناو هۆی دادگای یه کسه ر رۆژنامه  و که نای ته له ڤیزیون و ئاژ...چاودری ده کرا
ئه مۆکه  بۆ کورد خه ته  یه کک له  رۆه کانی دکتاتۆر و  ... ده گواسته وه  و به  جیھاندا په رشوبو ده کرایه وه

 سه رۆکه  مرۆڤکوژ و خونمژ و تاوانبارکی گه وره ی ئاوا دادگایی بکات که  له  رۆژهه تی ناوه راست یه که م
به م له گه ڵ ئه وه ی  به رز رزگار کاره کانی زۆر به  چاکی به ڕوه  برد و به  همنانه ی خۆی و ...دادگایی بکرت

نه رمی قسه کردنی هه ر هه شت تاوانباری تۆقاند بوو وه  به رامبه ر گه وره یی ئه و ببوونه  مشک ، من پم خۆش 
دوه رکی خه کی شاری تیکریت وسونیمه زهه ب به روه  بچوبایه  هه تا شۆڤینیانی بوو ئه و دادگاییه  له الیه ن دا

عاره ب و که سانی کافام و ده رون پیس بیریان له وه  نه کردبایه وه  که  یه کک له  هاوخون و رۆه ی ئه نفاڵ و 
هه ر هه موویان }فی الجیب{ ن هه ه بجه  و ته عریبکراو به و کاره  هه ده ست ئه گه رچی وه کو عاره ب ده

ده ب ئه وه ش بین که  له  رووی ته کنیکی یه وه  ...تاوانبارن و دادگا حوکمی خۆی راده گه ین و سزا ده درن
ئه و ...نه ده بوایه  ئه و دانیشتنه  به و شوه یه  خراپه  به ڕوه  بچوبایه  که  نه ده نگ ده نگ بوو نه  ره نگ ره نگ بوو 

کنه لۆژیایه  پشکه وتووه ی ئه مۆ که  هه یه  ده بوایه  به کاریان بھنابایه  تاوه کو بتوانن به رامبه ر داواکاریه کی ته 
دیکتاتۆر ئاله تی سی دی بکه ویته  کار و به  فلیمه که ی خۆی ده می دابخه ن ، به م هه ربی په له کراب بۆیه  

ئه و دادگایه  بۆ سه رانی ... دا نه بوو تاوه کو کاره کانیان بۆ ئه نجام بداتکارمه ندکی ته کنیک له  ژووره که 
ده ب ئه وه ش له یاد ...دیکتاتۆر ده بته  په ندکی گه وره  که  حاکمی دژی مرۆڤایه تی ده ب به  سزای خۆی بگات

زاران گوندی کوردستان و مزگه وتی نه که ین که  صه دامی فاشی باوه ڕی به و قورئانه ی ده ستی نیه  چونکه  به  هه 
کوردستانی سوتاندووه  به  قورئانه وه  و که لیسای خاپوور کردووه  به  ئینجیله وه  ، ئه مه  بۆ هه خه ه تاندنی ئه و 

 س تاوان باران ئه و دانیشتنه یان له ناو قه فه...مشک ژه نگاویانه یه  که  صه دام به  حفظه  الله له  قه ه م ده ده ن
به رامبه ر کامیرای جیھان ، سزایه که  بۆخۆی که  کاتی خۆی چ ژیانکیان ده بره سه ر و ئستاکه ش چۆن به  زه لیلی 

لیان سه ندووه  هه تا له  ... یه کیان هه ویه ی خۆی له و عه گاله  ده بینیته وه  ... به رامبه ر دادوه ر داده نیشن



له خۆی پرسیار ناکات کاتی خۆی عه لی کیمیاوی و محه مه د هه مزه  و حه ژمه تان خۆی پنه خنکنی ، که چی 
چۆن به   ...هتد چه ند عه گالیان خسته  ژرقاچیان کات راپه ڕینی خه کی خوارووی عراقیان دامرکانده وه..

ایه  به ر تۆپ و مه زاری ئیمام عه لی له  نه جه ف وحوسن له  که ربه ال در} صه دامی قورئان به ده ست{ده ستووری 
سه رکه وتووه  دادگایی گه ل ...با هه ر هه ویه یان پارزراوبت عه گالیان بخه نه وه  سه ر...مناره ی زیان کون کرد

...                                                      له  دژی تاوانبارانی جینۆساید و دژی مرۆڤایه تی  
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