
 به داخه وه  بۆ کۆچی دوایی عزت الدوری

                     

جگای خۆشی بوو ...جگری صدامی فاشی ، که سی دووه م عزت الدوری مرد...ئه مۆ بوکرایه وه  
له به رامبه ر دادگا وه کو صدام و پیاوه کانی رابوه ستبایه و له ناو قه فه س دوا ونه ی یادگاری 

ئه گه رچی ئه و دووساه  ...ی یا مشکی چی به سه ر ده هات هنده  گرنگ نه بووبگرتباته  ، جا د
قه یسه ری لببوه  کونه  مشک و له  سه رتاسه ری عراق نانه کی به  ره حه تی به  گیان نه که وتووه  

ه  باوه شی خاوه نی چوار ژنه  ، که چی ئه و دووساه  ل ...بگره  هه ر له  کونه  جورجان خۆی شاردبۆ وه
و ماڵ و خانووه  ) قه سر(ئه و هه موو کۆشک...هیچیان به  دنیایی و ئارامی شه وی نه کردووه  به  رۆژ

ده ک رووت ...خۆشه ی هه بوو که چی ئه و دووساه  به  ئارامی له ناو پخه فه کی بۆندار نه نووست
 ناو ژرزه مین و کونه  مشکان بژی ، ره ش بت مرۆڤ که  تۆ له ناو که س وکار و میلله ت تدا ئاوا له

عزت الدوری گوایه  ...تۆ خاوه نی چ ئایده لۆژیا و بیروباوه ری که  ئاوا شه رمه زار و سه رنزم بیت
 له دایک بووه  ، به م شوه ی له و ته مه نه  زیاتر نیشانی ده دا ،ئه وه نده  تاوانباره  1942سای 

ده وری سه ره کی هه بووه  بۆ ئه نفاڵ و ...ه زیندان ته مه ن به ڕێ بکاتبه قه ده ر ته مه نی ده بوایه  ل
هه ناسه ی گازی ... سوور بوو1963ده ستی به خونی شیوعیه کان سای ...کاولکردنی کوردستان

خۆی به  ده روشی فنه  شخ و فیسار مه ال ناونووس کردبوو ...کیمیایی  شه هیدانی هه ه بجه  بوو
چووه  مزگه وت و ته کیه  ، که چی مزگه وتی گونده کانی کوردستانی به  قورئانه وه  زوو زوو ده 



به  هه موو ...له گه ڵ صدام ده ستی له  کوشتنی کادیره کانی حیزبی به عسی فاشی هه بوو...ده سوتاند
وه  له  سوریا گه لۆ ده بی بپرسین ئاخۆ له کامه  نه خۆشخانه  مردو...ووشه یه ک تاوانبارکی گه وره  بوو

یا ئوردن یا موس ، ئه و کابرایه  ده بوایه  زوو زوو خونی بگۆڕدرێ ،تووشی نه خۆشی شرپه نجه ی 
خون ببوو، خون گۆڕینیش له  مان چاره سه ر ناکرت ده ب جگای تایبه تی و نه خۆشخانه  

مام جه الل سه رۆکی ...ری بوومیلیون دۆالر بۆ گیرفانی ئه مریکا گه ڕاوه  ، که  نرخی سه 10...بت
عراق یه ککی تاوانباری له کۆڵ بۆوه  نامه ی بۆ بنری و داوای پاڕانه وه  بکات بۆ ئازمایش کردن 

دایکانی شه هید ، ...و ئه ویش ناچاربت له به ر پاراستنی مافی مرۆڤ رگای بدات چاره سه ر بکرت
 شه هیدان ده زانم ئوه ش ئاخ هه ده کشن و که سوکاری...خوشکانی شه هید ، خزانی شه هیدان

خۆزگه تان ئه و ه  بوو که  تاوانبار عزت الدوری ده سگیر بکرابایه  و زیندانی بکرابایه  و به  سزای 
خۆی بگه یشتبایه  ، به م باوه ڕ بکه ن ئه و چه ند مانگاش ژیانی رۆژانه ی هه موو رۆژ و ساتک 

شه هید ) عزت الدوری(ه رزن ئه و شه هیدانه ی به ده ستی ئه و تاوانباره  سه رب ...سداره  و ژان بووه
.                                                    عزت الدوریش بۆ زبدانی مژوو...کران  
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