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    مهمه  حهحه  خاهخاه ...  ... یش دڕوخنیش دڕوخن  ندهنده  گهگهی ی   قهقهی ی ) ) عراقعراق ( (ترین دیکتاتۆریترین دیکتاتۆری  ورهوره  دادگایی گهدادگایی گه

  
یادا هزری  خه له وو نه خه له نهبینت  دهها ودای مرۆڤ بدات رووداوی وه مهرگ  ر مه گه ئه
بوو اڵ ح و مهیاڵ  ی دونی خه وه  ئه وه رکیتریشه سه له. .  وه الیدا ناچت و بیری ل ناکاته به
باتیش  خه. . بیرێ چاو ده و به ستایه رده به له  وهو زانیاری نو) ۆجیال کنه ته (هۆی مۆ به ئه
کانیش  ره ده ڕژت و ئازاو کۆنه دهبۆ نگی  ت ڕه درت و زاناو بلیمه ی پ ده ردرژه هه
م  که،  وه چنته روبوم ده میش بهفا رو گل و نه و که وه دیکتاتۆرهداگیرکارو  داوی  ونه که ده
ڕوانی  کشن و چاوه ده هه) ت ساره جه (ردی و کانیش ئاخ بۆ رۆژانی مه  پکراوهندام و ئه
ستی  ده دیکتاتۆریش به. .  وه ن ئاوڕکیان لبداته که ق ده رپرسیارکی ده یی به زه ستی به ده

ی  وه ئه، هنن دهیان ر  دهمشکا کونه و لهنت  که ده ی هه که سته ام و ده خۆی گۆڕ بۆ خۆی و ده
  بنه ن خۆیان ئهشۆڕشگای  زۆربهکدا  تایه موو کۆده  کۆتایی هه له یرتره  مووی سه هه له 

 و کوژن باتی خۆیان ده کانی خه ه هاوه  ییانه زه و ببهت  سه دهمان هزو  هه بهدیکتاتۆرو 
  له مایان بیت نه گیرفانیان پده نهو چن  رده  دهشگا ندامی کۆمه ئهچاوچنۆکترین 

موو   کون و قوژبنی هه کهکرت  رفراوان ده کی به وشتنزمیه  ڕه ست به  ههمانکاتیشدا هه
یی و دزی  ره  به ست به  ئاشکرا هه  و زۆر بهکات ڵ ده نده ن و گه کان بۆگه تیه رایه به روه به
م  به. . بینرت خاج دراودا ده رمی له و ههی دو ژر سایه مۆ له  ئهی یه و شوه  بهکرێ ده
رووی دادگا   خوساو رووبهاگواو ک جرجکی له دادگا وه مۆ ک له  ئه بت باش بزانن که ده
ک  نمه. .  هزتر نابن ندترو به مه وه  ده و خونخۆره رگیز له بت بزانن هه ده،  وه بته ده

دان و خۆشیان برسی  رخواردی ئه  ده بیربت که تان له لکه وخه قی ئه ڕه بتانگرت و نانه
  ن له ریشتان ڕزگاربکه سه. . پین و دارمان داته وی بیروبواش بپارزن له ی پته قه، بوون
  . . . ل هاتوی گه بن نه یی و هزی له توڕه
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