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 سای هات بوو ، سای دادگایی کردنی ئازاره کانی کیمیابارانی 2005  بۆ کوردستان سای 
صدام حوسن و داروده سته که ی وا له  ... گوندوران و ته عریب بوو4000هه ه بجه  و ئه نفاڵ و 

له  هۆه ندا به  هه ووکۆش و هیمه ت و ...ه سپاندنی حوکمندادگای به غدا چاوه ڕوانی سزا و چ
ساڵ زیندانی بۆ 15تکۆشانی دسۆزانی میلله ته که م له  دادگایه کی جیھانی کیمیافرۆشی هه ه بجه  دادگایی کرا و حوکمی 
 رۆژان پاداشتی ئه و  دابین کرا، به  جیھان راگه یندرا هه رچه ند به  خونی خه ک قازانج بکه ی ، ده ب رۆژک له

یه که  یه که  ماچتان ده که م ئه ی هاوخونه کانم که  قه بووتان نه کرد  ...قازانجه  بده یته وه  ، چونکه  نرخی مرۆڤ به رزه
ینن که  ده ب که ناه کانی کوردستان رۆژانه  ئه و هه واه  به  گوی جیھاندا بگه ...خونی ره وای میلله ته که م به  فیۆ بوات

 سه عات بووه  خائن و 11عبدالحلیم خدام به  ماوه ی ...بازرگانی چه ک کارکی دژی مرۆڤایه تیه  و ده ب قه ده غه  بکرت
باوه ڕی نه ده کرد ئه و هه موو ئه ندامانه ی هاوڕی به و شوه یه  باسی ده که ن که  هه تا له  ده سه تدا بوو ...خۆفرۆش و دز
خه دامی جگری سه رۆک حافیزئه سه دی سوریا و هه ندکیش به شار ئه سه د ، ...و سه ریان بۆی شۆڕ ده کرد ریزیان ده گرت 

له  کۆشکی ملیاردری یۆنانی ئوناسیس له  فه ره نسا بۆ که نای العربیه  رشاوه  و باسی گه نده ی و دزی ئه رژمه ی کرد که  
بۆ مرۆڤایه تی سه رکه وتنه  دزه کان یه کتر ...سه رقافه ی دزه کان ساڵ یه کک بوو له  30به خۆی زیاتر له  

تورکیا هه وده دا ببته  ئه ندام له  یه کتی ئه وڕوپا ئه مه ش له  به ختی کورده  بۆیه  وورده  وورده  په ڕوبای ...ریسوابکه ن
د ده ب به  ته واوی بپارزی ئه گه رنا ده رگای تورکیا رکده خه ن و ده یکه ن به  ته یرکی جوان ، مافی مرۆڤ و مافی کور

ئه و  به  ...ئران که  ئه حمه دی نه ژادی بۆ سه رۆکایه تی هه بژارد ، خۆی تووشی ئاژاوه کرد ...ئه وڕوپای بۆ ناکرته وه
 پاش قسه کانی زوو به  یه هوودی گرتووه  و له...هه موو شت ده چ ، ته نھا سه رۆک نا، ئران تووشی روو زه ردی ده کات 

په شیمانیش ده بته وه  ، ئه گه ر به ختی کورد بیھنی و سه ری ئران بخوات ، ئه وا کوردیش به مافه کانی شاد 
سوریا ده ب ئه و بیاره  جیھانیانه  جبه ج بکات ئه گه رنا دوارۆژی وه کو رژمی به عسی عراق روناک و گه شاوه  ...ده بت

نووسه ری ئینگلیزی هارۆد پینته ر ...وورده  وورده  مافه کانی ده ب بته  دی و دان به  بوونی دابنرتده بت ، کوردیش 
... بووه  خاوه نی خه تی نۆب ، نه خۆشیی شرپه نجه  رگای نه دا له  ئاهه نگی دابه ش کردنی ئه و خه ته  به شداری بکات
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