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  یی بجه ه  آانی هه...ش مافی آورد ڕۆ م جاره ئه ...ی ڕۆ ی ڕۆۆۆۆۆ ئه ئه
 
 
شتۆته مای گشتمان و له گوی  دام گه دانی دیكتاتۆر سه وای له س داره مومان ئاگادارین هه ك هه وه
واه  م هه ئه، وه زرنگته موماندا ده هه
رۆش   په ی آورد بۆی به ن ئمه چه

، ن بۆی ئاماده آردبوون خۆما چه، بووین
و ڕۆژه بووین آه  ڕوانی ئه ن چاوه چه
ر  رامبه دام به ی سه و تاوانانه ر ئه سه له
، مانی آردووه له س داره بدرێ آه له گه

، نفال ئااااای ئه، هید ئاااااای دایكی شه
آانمان  گشت زامه، بجه ه ئاااای هه

آانتان  دیسان پشتگوێ خران و گشت مافه
  . ی شیعه وره قوربانی برا گهوه  بوونه
نده دادگایی آردنی دیكتاتۆری  رچه هه
ن  الیه دام حسن له م سه رخی بیسته چه

آانی عیراق به پی بیر و  دادگای تاوانه
وته له مژوی عیراقی نودا و  ست آه ترین ده وره آانی عیراق گه رآرده سیاسییه ندێ له سه ڕی هه باوه
م  ی ئه آه ستی ڕژمه یی زۆری بینیوه له ژر ده م دیده النی عیراق سته له گهآك  ك یه لی آورد وه گه

آك له  ینه یه دانی دیكتاتۆر بكه س داره  لهڕوان بووین ڕۆژی چاوه ك آورد مومان وه وه هه، دیكتاتۆره
رانه  نه مرۆڤ س آهو تاوا ر ئه سه دیكتاتۆر له، زار جار ئاخ م ئاااخ هه به، مان آه تییه وایه ته ژنه نه جه

  . نجامی داوه مان ئه آه له ر گه رامبه له س داره نادرێ آه به
ڕز ڕزگار بو وه  ركی آورد به  دادوهتی رۆآایه به سه ی دادگایی آردنی دیكتاتۆر ك ئاگادارین پرۆسه وه

كی آورد ر چو وه آورد پی خۆش بوو آه دادوه ڕوه ده آه به آی یاسایی یانه پرۆسه یه به شوه
م دادگایی آردنه  وی ئه آی سیاسی ڕه ر هۆیه به م له آات به و دادگاییه ده ی ئه تی پرۆسه رۆآایه سه

 وای آرد آان بوو ستۆی شیعه په بگومان پاه، ڕز ڕزگار به ی وه ست له آار آشانه ده گۆڕدرا وه بووه هۆی
ك بكات بۆ  یه وسته دا هه بوو آورد لره ست نهئایا پوی، وه آار بكشته ست له ڕز ڕزگار ده آه به

  ك یاسایی؟ آه سیاسیه نه  دادگایی آردنهی پرۆسه یانگووت آان بكات آه ده یاره مكوتی نه ی ده وه ئه
ئوف بووه  ڕز ڕه ند به رچه هه. وه  گرتهجگای) ئوف ڕه (ركی آوردی دیكه وه پارزه دوای ئه وه بوو ئه

آه   ك بوو دادگایی یه یه رشوه به هه، لی آورد بوون ی دژی گه یارانه و نه ۆر لهگرتنی ز خنه جگای ڕه
. دامی دیكتاتۆر آۆتایی هات دانی سه ره ی حوآمی له س ده وه آه به خوندنه ڕوه چوو وه پرۆسه به
  . یل له دوجه تی شیعه بوو هاو200متر له  آوشتنی آه  تاوانیر سه له آه

نھا تاوانی  ك ته ند تاوانكدا بوو نه ی دادگایی آردنی چه دام له پرۆسه ارین سهك ئاگاد بگومان وه
لی آورد  گه نفال آه ی ئه ر دۆسیه سه ی له آه سته  دارودهی دادگایی آردنی ڕژم و پرۆسه ك وه. یل دوجه

، نارده ناو دادگاوه وه ده ی پویسته گه آانی به به آه ك له دوای یه ته یه  شایهوه یف و خۆشییه زۆر به آه
تی  دا آه فریای دادگاو شایه یان ئه وه وی ئه وه هه رۆشه موو به په رانی آورد هه ژاران و خونه له هه
نفال  ی ئه دا آه پرۆسه م آاته ب بپرسین بۆچی له ده، مان پویسته وسته دا هه لره ئه، ون آه بكه دانه
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 8000ی آورد آوا؟؟؟؟  ئه چت؟ رده دام ده دانی سه  دارهبووه حوآمی له س واو نه و ته رداوامه به
 دی 4500زار بریندار آوان؟؟؟؟ آوان   هه10و  بجه ه هیدی هه زار شه  هه5آان آوان؟؟؟؟  بارزانیه

تی آورد؟  رآردایه وستی سه ی آووا هه س؟؟؟؟ ئه  آه200متر له  موویان بونه قوربانی آه ڕوخاو؟؟؟؟ هه
ردا  سه مانی به آه له آانی دژ به گه ی تاوانه وه دام له س داره بدرێ پش ئه ههت س بۆچی ده

ستۆی شیعه؟ خۆ  په وه ژر پاه وتینه آه آه می دادگایی آردنه آه ی یه ك پرۆسه دیسان وه. سپت؟ بچه
داممان به  آانی سه آسانی زۆردارییه یمانمان به یه ی هاوپه ڵ شیعه گه وه له تی آورده رآردایه الی سه به
ش  وان ب؟ بۆ هاوبه آه بۆ ئه نجامی دادگایی آردنه موو ئه ی بۆچی ئستا هه ئه، ش آراوه ردا دابه سه
   بین؟ نه
 س ر آه ن چی؟ گه آان ده رآرده مان پرسیان آوا مافی آورد؟ سه آه وه ته آانی نه ین ڕۆه ر سبه گه

ر  سه درا له ن له س داره وه؟ ئه نه م به له ڕویان دێ وه، ر چی له س داره درا سه دام له پرسی سه
دامی دیكتاتۆر حوآمی  مابن به غیابی سه ته به بت یر ئه سه  برای شیعه؟200متر له  آوشتنی آه

  نجامی داوه؟ ن آه دژ به آورد ئه  بدهآانی تاوانه
 آه به ناوی ی دادگایی آردنه سته رزكی ده  به2006-12-29مۆ وی بوو آات ئههرا ن تیركی ژه ئای چه

!!!! ن دانه بكه م له س داره تی ئیمزای ئه رۆآایه  سهی سته پویست ناآات ده، :ووتی) داد مونر حه(
ستۆی  په یان دیسان پاه، رۆآی پشوازی و خواحافیزی آردنی ر سه ڕاسته هه... مامه گیان... وابوو آه

بت  وه آه ئه یته وه ناآه دی ئه وه ڕه وه و بندگۆی آورده ته ی بۆ له بندگۆآه یمانه؟ ئه ی هاوپه شیعه
ر دیكتاتۆردا  ر آوردیش به سه رامبه آانی به پاندنی تاوانه وام بت تاآو سه رده آه به دادگایی آردنه

تك له ژر  مۆ ڕآفی میلله م؟ ئه یته وه د نایهتی آور رآردایه ك سه بۆ وه... آاآه گیان... ، سپت؟ چه ده
یان ساڕژ  تماغه آرێ آه هشتا قه لك ده آانی گه نوسی زامه ڕزتدایه چۆن یاری به چاره ستی به ده
و آوا  بجه ه نفال؟ آوا هه زار ئه  هه182بووه؟ آاآه گیان آوا ئسك و پروسكی  نه

و  زانین ئه مومان ده  شیعه؟ آه خۆشتان و هه200متر له  وه به آه یهگۆڕیموو  تان هه مانه ئه چاڵ؟ به زینده
لی آورد  ر گه رامبه ی به تیانه و تاوانه نا مرۆڤایه آك له ر ناآرێ به هیچ له یه رامبه یل به ی دوجه تاوانه
  . آراوه

وتۆیان له  آكی ئه ك ئوه وه آۆمه بوو وه گه پ نه شیان به نده وه وروپا ئه خۆ ڕۆشنبیرانی آورد له ئه
م  رده نه به بخه دام دابو ڵ آوژی به سه آی آۆمه گرت و توانیان تاوانباركی هۆندی آه چه رنه ئوه وه

نوسی ئازارو خونی  ی ئوه چیتان آرد؟ بۆ یاری به چاره ئه. ردا بات سه  بهدادگاو دادگاش حوآمی
ل به  دام؟ گه ی سه آه ك ڕژمه دیكتاتۆرییه ه بت وهور ر برا گه شیعه هه ن؟ یاخود بۆ دن آه  دههید  شه

ی  ئه، هیددا دادگایی بكرن و حوآم بدرن ند جار شه ی چه بجه ه رانی ڕژم له هه وه بوو سه هیوای ئه
وه؟ بۆچی  نه ده نفال ئه س و آاری ئه می آه وه؟ چی وه نه ده سوآاریان ده هیدو آه می شه ئستا چی وه

  ك یاسایی؟ آه سیاسییه نه ن دادگاییه وه آه ده نه آه ر خۆتاندا ساغ ده سه آان به رهیا ی نه قسه
و  لقاعیده ئه آانمان حیسابی ی خۆمان آرده قوربانئ عیراقكی نوێ وابزانم برا شیعه وه دوای ئه

ت له  نانه هت، هگرتوو رنه ڕای آوردیان وه چونكه.  آردووهویان بۆ آورد ی توندڕه آان و سوننه عسییه به
، ی ڕۆۆۆۆۆۆۆۆ ی هاواااااااااااااااااار ئه  ئه.... آانیان خواردین شماندا مافه آه خۆره ره دادگایی آردنی سه

  ، آانی آورد ی ب دااد بۆ مافه خواردوه ی داااااد ئه ئه
مافمان ،  ڕۆی ی ڕۆۆۆۆۆۆۆۆ ئه ر بن ئه هیدان زمایشیان بو هه ب دایكی شه له دیسان ده لھه له بری هه

  ... ڕۆۆۆۆ
 هۆندا
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