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  یی  بجه ه رفعت هه/ر پارزه. ..  یه مژه ر گه ماوه  یان جه تی کوردی دیکتاتۆره سه ده
ها  روه هه وه.  بت واشه روشو چه سۆزوده لی کورد به د گه قه بت به لك هه دا گه م جیھانه م له ڕناکه باوه

ی  رکرده تی کورد سه کو میلله تکی دونیا وه هیچ میلله
  وله دون شه.  رمی نیه ب شهستورو دزوڕووئه

نای   که  جاڕیدا له کی کۆمیدی گاته یه رنامه به
ت میوانداری کرابوو  رۆکی حکومه زاگرۆس داسه

  نده رچه ردا هه ماوه ڵ جه گه وخۆله بۆگفتوگۆی ڕاسته
م  رده رکی به ت سواکه رۆکی حکومه کانی سه قسه
چی  که. بوو ده ی پ تر نه وره وتی گه مزگه
  یان به وتنه و چاو پکه  ئه نده مه هره  به ره ماوه وجه ئه
. م دا ه قه یی له وه ته وتکی مژووی ونه ستکه ده

  کاندا به ڕاپرسیه ڕاندوله ش ت یان په وه زیاترله
رخانکی مژووی وڕووداوکی گرنگ  رجه وه

و  وه هاته دا ده که وخه یی ئه واشه  چه ییم به زه ك به  الیه م دی له یه رنامه و به  ئه یان کردمن که نده زه مه
رۆکی  وسه م ئه  ده واووه  گوناح وخه که  وخه من به. هات قیان ده عه نینم به  پکه وه کی تریشه الیه له

  نجی شانی ئوه ری ڕه و به  پاره زانن به  ڕووداوکی مژووی ده  هاتنی بۆ ستۆدیۆبه  ئوه ی که ته حکومه
 ڕوداوکی گرنگ  نده وه یدا ئه گه وتن له بت چاوپ که  ئیتر بۆ ده یه) سدرت المنتھی(و   ئه یشتۆته گه
بووایه  کو دام حسین ده موویان وه رهه رانی کورد هه  سه بوایه  ده یی بوایه وه ته کی نه ر دادگایه گه ئه. بت
ك  نه.  رو جیھاندادادگایی بکرابانایه ماوه اوی جهرچ  به دا له کی عادیالنه م دادگایه رده به ئاشکراله به
زار  یان هه ش کردنی ده تیو کردن وب به رهه سه کو له کانیان به یه نده ت وگه ی میلله ر دزینی پاره سه له

گریسی  ڕی نه  شه زار ژنی کورد له یان هه رژن کردنی ده ر بوه سه له. تی  سۆزی باوکایه منای کورد له
هیدیان  ق شه  ناهه  به نجی کورد که زاران دایك و باوکی گه ری هه قرچاندنی جگه ر هه سه له .ناوخۆدا
  ئیتر ئوه. ن المیشی ل ناکه  سه یری ناکات بگره س سه  بازارکه ت دته رۆکی حکومه  سوید سه کردن له

کرو  جیاتی بایعی شه کی له خه سوید  رجك له مه به.   چیه یتان له مه  حه رزو مامه موو ترس وله و هه ئه
تی  ی حکومه رانیه و خۆشگوزه ئه) سۆسیال(ن   پ ی ده گرن که رده  وه چا بایعی پاره

شتدا شتی  هه  به ر خواو له ر هه گه یان مه که ره ماوه  بۆ جه ریان کردووه به سته کانی ده سته ده سویدوکاربه
کانیش  زیره ت و وه رۆکی حکومه ید هیچ حیسابکیش بۆ سهلکی سو کان ئینجا خه شتیه هه  به وا بدات به

ناب و  ی جه  ووشه ی له تاکه. بت زانی ڕزگارتان ده یی و نه مژه وی قوی گه خه ی له  تاکه ئیتر ئوه. ن ناکه
 ترس و  رانی دکتاتۆر به وێ پتان بم سه مه ئه. بت ڕز ڕزگارتان ده م وبه وره رۆك وگه سه

تان  ه  مامه تا ئوه ویست نابن هه رچاویان خۆشه به یی ماستاو کردن له مه  حه ت ومامه فاعهوش وه پاڕانه
م دادگایشدا  رده به ت له نانه  ته یه دام باشترین نمونه. کشن وان زیاتر پ ی ل ڕاده  بت ئه و جۆره به
دکتاتۆر تا ل ی بترسیت زیاتر ب  .زانی رۆکی عراق ده  سه هناو خۆی به ده ت نه سه  ده ر وازی له هه

کۆڵ  نفال و کیمیا باران ئینجا دام ی له م وئه  سال زوم و سته35ریکا دوای  مه ئه. کات تیت پ ده حورمه
  . وه کاته کۆڵ ده ی خۆمانمان له م دکتاتۆرانه ند سای تر ئه ئاخۆ ک و چه.  وه کردینه
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