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   د حمه مال ئه وت جه رکه سه!! ... دام حسین ص فی فکر الرئیس القائد التکنلوجیا النوویه

  
ر چاومان  مجار به که  یه کهیر بیت  سه کی زۆری شت وه ره ی سه و نووسراوه  ئه نگه زان رهیر به
  به { ی که یه هقال  و مه  له  برییتیه وه الم ئه به. تی سایتی کوردستان ن تی له  تایبه به تو بکه
 1985 سای  عس له  رژمی به ر به ی سه} الجمھوریه{ی   رۆژنامه بری عقراوی لهنجدت  }زیڕ

 و  یان نووسیوه  شتی لم جۆره ته جده م نه ک و ئه خۆر ی وه نده ری گه زۆر نووسه. تی نوسیویه
  که ساته کاره.  دوهلی خۆیان کر  گه تیان له یان بوون و خیانه که له ری دژی گه نگه  سه له
  تی قادر بوون به  قودره ستن و به  ده کوردستان با له ستائ  سانه  که و جۆره  ئه  که یه وه ئه

  له  ته جده م نه ئه! !! ستیاریشیان پ سپردراوه و هه وره ی گه وپایه ر و پله روه نیشتیمان په
   که کانه ناوخۆییه شه ستاش راگری بهئ راگری کۆلژی یاسا و  به  کراوه!!تی کوردی حکوومه
   لهێکر  ده  که  دیاره  چوونکهبی پ درا م کاره ر خواست و ویستی خۆی ئه سه ب له  ده دیاره

ی رزلنانیش  یر تر پاره ش سه مه له. وت ست بکه ده رعی به  داهاتی نا شه و ئیشه پاڵ ئه
مم  من رووی ده. !!!!!!کانی کوردستان وسته  هه  به ره  رییزی نووسه ته گرت و خراوه رده وه
  سه و که  له  تر نیه سی شیاو و شایسته م ئایا که التی کوردی و ده سه رووی ده  مه خه ده
؟؟داوا  وه کانی شاردۆته و تاوانه  و پشتی گرتوه یه و تاوانباره  پشت ئه ؟ئایا ک له؟ کاوخۆرهچ
  وست له  هه که م که رمی کوردستان ده زیرانی هه رۆک وه رم و سه رۆکی هه رز سه  به له

و   ته و میلله باتی ئه یدان و خهه نھا بۆ رزی خونی شه ر ته ههت یربگیر  وه سه و که ئاست ئه
  مان به و نووسینه ندی ئه  فه ته جده نابی نه ر جه گه خۆ ئهت در  نه سانه و که  به چییتر رگه

دحی دیکتاتۆر  و مه عس  بۆ رژمی به ی که قاالنه و مه ندک له وا هه ئه  وه خاته درۆ ده
 ور بمرن نۆکه.  ین ده  پیشانده لره رئه هه و کات کانی ئه رده  روو زه  رۆژنامه تی له نووسیویه
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