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  بدوبدو  ن عهن عه  ردهرده  ئهئه ..  .. کاتکات  دام حسنی دیکتاتۆردهدام حسنی دیکتاتۆرده  سفی سهسفی سه  عسی چۆن وهعسی چۆن وه    حمانی بهحمانی به  بدول رهبدول ره  شرزاد عهشرزاد عه

  
ناو پارتی دا  ی له وه بۆئه، وای لھاتووه. ر  جاش و نۆکهعسی و   بهیک  کۆمهکی باش بۆ  یه  النکه وه بۆته ڕینه پاش ڕاپه پارتی له

 بچت  ناچارکراوه، بووه فیشی نه له مه ی که وه ئه. عس بووبیت  ری به عسی یان جاش ونۆکه  ت پشتر بهب ده، وت ستبکه تکت ده سئوولیه مه
  . وت ستبکه  نانکی الی پارتی ده ته ی کارک یان له وه بۆئه، یدابکات  بۆخۆی په فکی ساخته له مه

ندین   چه که،  عسیه   به م پیاوه ئه. نر وه له ده پارتی داکانی  خانه  دیوه  له که، ی عسیه ن بهازار و هه  له ککه حمان یه بدول ره هعشرزاد 
س  زاران که  هه که،  ی نووسیوه م ووتارانه کاتکدا ئه له.  دام حسن نووسیوه ی سه که خوناویه  رکرده عس و سه  بۆ به زاری رمه ووتاری پ شه

نفال  می ئه که قۆناغی یه ست به ده، کان  خونمژه عسیه   به ی که و کاته له.  کان کردووه دڕنده  عسیه  دژی به باتیان له چیاکانی کوردستان خه له
و  ئاله. کات کان ده عسیه  ی به رکرده سه سفی وه، م پیسه ه  قه ره م نۆکه ئه، ن به دهناو سی سیڤیلی کورد له زار که  هه8  زیاتر له، ن که ده

کی   خه کاتک که. کات دام حسن ده سفی سه وه   خوریه عسیه  م به چی ئه  که، رشانیدان یی و په ڕی تووڕه و په له، موو کورد هه ی که کاته
  نهتی کۆ  پارتی خه، جیاتی سزادان خابن له ل مه. کان بووین عسیه  مای سزادانی به ته موو به هه، کردڕین  تکشی کورد راپه حمه ژارو زه هه

م   ئهی که قی ووتاره  ده که، م که د ده حمه د ئه مه رز کاک سه  وڵ و برای به ی هه زۆر سووپاسی رۆژنامه. کات کان ده عسیه جاش و به
م  پارتی ئه،  م ووتاره ی ئه وه پاش بوبوونهر  هه،  دایه وه یر له سه. کات زنی عراق ده ی مه رکرده سفی سه وه که،  وه یان بوکرده عسیه  به
  ته ئستاش کراوه، ) گون (گۆڤاری  له رپرسی نووسین بووه  پشتر به عسیه  م به  ئه نده رچه هه. ی که ته حکومه ماستی  ده کاته  ده عسیه  به
ڵ   گه تاکاندا لهف حه له که،  شیۆعی بت رۆقادری کۆنه سه (یاندنی پارتی زگای راگه پرسی ده به ر گه. رم ی هه ری رۆژنامه رنووسه سه
  . ت ماستی حکومه  ده  ببته عسیه  م به ئه  که ئیتر زۆرئاساییه، ) کرد ڕیان ده دژی کورد شه کان عسیه  به

وان  رئه مرۆش هه ئه، عس بوون  ری به عسی و نۆکه   پشتر به که ی وانه ئاخر نابت ئه، بین نگ نه ی پارتی بده م کاره ئاست ئه  له پویسته
هیچ شونکی  عسی له  کی به  نابت جارکی تریش خه، ربکات  ده  خوریه عسیه  و به  پارتی ئه پویسته. تی کوردستان ماستی حکومه  ده ببنه

تحکومی کاریان بدر .  
  . وه ته واڵ بوکراوه ی هه رۆژنامه  له که، حمانه بدول ره ی شرزاد عه که قی ووتاره ش ده  مه ئه
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