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  آات رآردنی ده سه  و داوای چاره وه داته رزان تكریتی ده ی به می داواآه وه، بانی رۆك تاه سه
  

PUKmedia  
ڕزی و  تی بۆ به  ناردویه  که وه رزان تکریتی دایه ی به یه و نامه می ئه رکۆماری عیراق وه الل سه ڕز مام جه به

ی  که خۆشییه ری نه سه  بکرت بۆ چاره خۆشخانه ی نه وانه ت و رهترسیی مردن رزگاری بکا مه  له داوای لکردووه
  ٍ : رکۆماری عیراقه ڕز سه ی به که مه قی وه ش ده مه ، ئه تان بووه ره  توشی سه که
رزان  به(ڕز  ی هاووتیی عیراقی به  داواکه  به وه دوای چاوخشاندنه رۆک کۆمار دوابه بانی سه الل تاه جه

  وه کانی مۆرڤه تی و مافه کی مرۆڤایه یه روانگه کات له  ده و داوایه  سۆزی خۆی بۆ ئه ارشت لهگوز) تکریتی
  ندییه یوه و په ی ئه گوره ها به روه ری پزیشکیی بۆ بکرت، هه سه دات چاره سک ده موو که هه تیایدا ماف به که

نوانیاندا  ک له یه ی ماوه تیه و هاوڕیه کیش بۆ ئهک رزلنان تی و وه یه یدا هه که ماه ڵ بنه گه ی له مژووییه
ڕبخات بۆ  گه تی خۆی به سه کات ده زیرانی عیراق ده رۆک وه ی سه که  کابینه رکۆمار داوا له سه:  بووه هه
 . ی که خۆشیه رکردنی نه سه ستی چاره به مه  به خۆشخانه زیندان و ناردنی بۆ نه رزان تکریتی له رچوونی به ده
خۆش و  ڵ نه گه  له تی و هاوسۆزییه یی مرۆڤایه  عیراقی نوێ عیراقی لبورده ڕی وایه رکۆمار باوه هس

ندروستی و  موو هاووتیانی مافی پاراستنی ته  و بۆ هه وماواندا، عیراقی نوێ عیراقکی دیموکراتیه لقه
 . کات ری پزیشکی دابین ده سه چاره

  
    فسانهفسانه   ئه ئه ... ...!!!! هاوار هاوار  خشندهخشنده  ک کۆماری بهک کۆماری به  رهره  سهسه

 ،ربکرت به سته خۆشی بۆ ده رکردنی نه سه بت مافی چاره سک ده موو که بگومان هه
تانی خونی  کو ڕۆحیشیان خه ستیان به ر ده ک هه  نه کانیش که  دڕنده ت زیدانیه نانه ته

.   رگرن  وهوای خۆیان کانیان سزای ڕه پی تاوانه بت دادگایی بکرن و به مرۆڤه و دواتریش ده
 .  
قی  رتاپام ئاره سه. . کم پداهات یه  موچوڕکه وه م خونده واه و هه  ئه ڕاستی من که م به به

  وه ک فیلمک هاته ی وه که  دڕنده ه رزان تکریتی و کۆمه ک تاوانی به زارویه هه. . لنیشت
  ندییه یوه و په ی ئه گوره ها به روه هه(؛   قسه ردیش دنته  به یه م قسه ئاخر ئه. . رچاوم به

ی  تیه و هاوڕیه ک رزلنانکیش بۆ ئه تی و وه یه یدا هه که ماه ڵ بنه گه ی له مژووییه
ری   براده یه ؟؟ کام ماوه تیه  و کام هاوڕیه ماه کام بنه. . ) بووه نوانیاندا هه ک له یه ماوه
  ؟ وه یته  بده   ساکاره و دوو س پرساره می ئه نیت وهتوا ک کۆمار ده ره ڕزم سه ؟؟ به بووه
) ڕز کی به  هاوتیه  به تی قادر بووه  قودره  به  ئستاکه که(رزان تکریتی   به کینه رێ خه ئه

ری  به ڕوه کانی تری به  کوشنده پۆسته  له  کاتی خۆی جگه  که گۆڕ نیه دامی گۆڕبه هسی  براکه
 لپرسراوی گشتی و بکوژ و ببی کوردان و مرۆڤی بگوناحبوو؟ یان گشتی ئاسایشی عراق و

   و من نایناسم؟ سکی تره  که مه ئه
و  ش له  و ئمه بووه وره ر دی گه ده  به  ڕاده  دا له م دوادواییه ک کۆمار له ره  سه دیاره
 بین؛ ئ  وه ته  ماوه نده وه ر ئه ڕاستی هه به. .  ین و بۆمان پرسیاره  تناگه ییه وره گه
تی با   ماویه ی که مه  که ند ڕۆژه و چه ین و بۆخۆی ئه ری به  با به  گوناحه خۆشه  نه یچکه قه
 هیچ   به یه وته ککه موو جوان و منداڵ و ژن و پیر و په و هه  خونی ئه خۆ تازه! خۆشی بژی به

  موو دایکه و هه ئهی برینی دی   هیچ شتک چاره ئ خۆ تازه!!  وه ڕیته شتک ناگه
خۆ . . .  خۆ تازه! رگیان سوتا  جه تایه تاهه و بۆ هه ستی ئه ده وخۆ به  ڕاسته سارژناکات که
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