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  رر  حموود حاجی عومهحموود حاجی عومه  مهمه... ... . . یال مۆریاسییال مۆریاسی  کی کورت بۆ لهکی کورت بۆ له  یهیه  ڕستهڕسته  
  

  وه تم خونده که  کاڵ وکرچه ته بابه. ) ڕکخستن(ی  که دامه مه) دارولپاراستن(ی  که خانمه
بانی  تاه ( وه تم خونده یه فه لسه و فه یان ئه م جاره ئه !ماناکانی ترتان  ب موو شته ک هه وه

. ؟! گه م لمان تمه  وه ش به مه وئه   مه مت بده وێ وه من نامه. . ). و وه پاڕته بۆتکریتی ده
رچی پم  گه ئه.  وه نه مت بده وان با وه ئه  یه کتی هه یه تی و رۆکایه یاندنی سه زگای ڕاگه ده

  . م ده رنجده رتۆزێ باری سه من هه. !وی بیریشیان بکه ر وه  هه وانیه
  
  و سنوره یامنر یش ئه ر چی سایتی په گه ئه، تا ره م سه  ده من هنده: رحاڵ هه به

یامنریش  م خۆ سایتی په به. ! مستن مان گوێ له ڕنی و هه  تۆش تیناپه ڕنت که تناپه
ی خۆت  که ق و شه  شه بی یه ره  عه یشتنی خۆت به تگه  تۆ ڕاوبۆچوون و  که نووسیوه وای نه

س  دی خۆت که رده و ده  کینه و قد حه  ی یان له بی تناگه ره ئکید یان عه  ته به.  رداوه  سه له
. گرێ ده رنج هه سه ت باری که راپای نووسینه سه.  چاوی خۆت ته ی خۆت کردوه شک نابه

  . نووسم ر ده سه ی له ر هنده م من هه به
  
جا نازانم ئیترخۆت ،  وه ته ی نوسیوه که بی یه ره  عه ت به که واه ی و هه ک خۆت ده  وه-1

ی تابانی زۆر  که و بریاره که واه قی هه ده، ست کاری کردبت ندیشتان ده یامنر تا چه وپه
بی باشتر  ره نابتان عه  جه س تۆزێ له رکه بۆ هه.  نابتانه ی جه که یشتنه ی تگه وانه پچه
  !. بانی ستی تاه به  مه گا له تده، بزانی

  
رزان تکریتی   به کات که بانی داواده الل تاه ڕز جه رۆکی ئراق به  سه:  ده که واه هه -- 
ی  وجۆره کی له تکریتی داوایه وادیاره . . انتری سر سه ببردرت بۆ چاره   وه  زیندانه له

  ؟ ی تابانی کردووه ئاراسته
  
) ری عفه جه(زیران  رۆک وه سه وای له دا ممه کشه وڕۆ یه رۆکی ئراق ئه  سه سته به ومه بۆئه 

ستی  به مه  به خۆشخانه  بۆ ناو نه وه  زیندانه رزان تکریتی بکرێ له   کاراسانی بۆ به کردوه
و    زیندانه رکردنی له  ده وه کاته ی ده تا دووجار دووباره هه. . انت سر خۆشی  نه رله سه چاره

  .  خۆشخانه نه کردنی به) داخل(
 - داوا -  پشنیار- رمانه و فه زانن ئه بانیش ده یاری تاه  دۆست و چ نهچ، س مووکه هه

  ) ،  یه وه پارانه -  یه وه النه(
  

ی واتۆ  و مانایه  له زۆر دووره ؟! باوابت رچی تۆ پت خۆشه هه !!!نیت ک تۆ ناوی لده  وه
  می کۆن وله وعالهمو  هه ولی و له  میساقی ده ش له وه  له جگه. . .   کردووه فسیرت بۆ ته

وتی  س وکه هه دات  ده ڕگه خالقیدا ئینسانی وئیلتیزاماتی ئه میش کاری  رده دونیای سه
با ، هتد. . . . . زو ئایین و گه  ب جیاوازی ڕه، کاندا بکرێ موو ئینسانه ڵ هه  گه  له مرۆڤانه
ک ڕابوردوو   نوێ وه ئراقی بانی و تاه ر گه جا ئه. تیش ب زۆر فاشی و براکوژه دوژمنی

  . !!ی؟ که سته  ودارودهددام عس و سه بهڵ   گه ب له رق جی ده ئیتر فه، بت
  ؟. م  عاله ڕوانیته ده)  تته سیف ومحه مه( زیندان و زیندانیانی   تۆ له  وادیاره
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، نت یه ردار ناگه ستبه  ده-ردان به - ره به- مانای ئازاد به) ئیخراج(ی  یال گیان وشه له-2
-کردن ره م بۆ مانای به به. . رکردن واتا ده) ئیخراج(کومانای   به !یشتوی ک تۆ لی گه وه
. ) !!ئیفراج(ك   نه وتووه یئیخراج (بانی  خۆ تاله. . . کاردێ  به ) ئیفراج(وا کردن -ردان به

رچی خۆتیش  گه دات؟ئه  دهخۆی  به قه و حه  چۆن ئه ب  شی هه الحیاتهسو بانی ئه رتاه جا گه
  چونکه.  ڕق و بویژدانی ببارنی  بارانی رپت خۆشه م هه به!زانی د ده قسه سی مه ئه

  ! کانی ڕابردووی خانمی مۆریاسی شاهیدن  نووسینه کۆلکه
  وه ب ئه رده هه! م عریف بکه کی پویست ناکا بۆت ته یه ی قوتابخانه رده روه  په  تۆ چونکه-3

خانم گیان تۆ . ؟؟)  واڵ دڕه  مشک بت جه ی له وه ئه ( تبیستووه ی نه ئه.  ب چوونتبیروبۆ
تان وا ید قادر مالی سه کاک دکتۆر کهر دون   هه  نیه وه  ئه ی  ڕوانی ئه  ده وه خۆتانه له
  ه زیندان مینی کام له زه  ژر  نازان ئاخۆ ئستا له س که،   دووی وه رنگوم کرد دونیا له سه
  . ؟ شون بزره! ئاکرێ- تته  محه-سیف  مهکانی دناوه به
  
  بینی ڕۆژانه  ده بن که روا ده هه، ی بن که مه تی چواره سه م سپی و ده  ده ک ئوهپارت 

 ی مشک  ش ده ئوه ن؟ که ران چیتان پده نگی نوسه و ده کی بورو  بیری ئازادانه خه
رچی ئیعالمتان   هه زیاتره فته ک هه یه. ون  زوڕنای خۆیان ناکه  دهۆڵ و ر له  هه میوانتان نیه

   له  جگه ی که ره فه وسه ئه.  رقاتان کردووه  سه  وه سعوده ی کاک مه که ره فه سه  به یه هه
-مام-برازا- کوڕ-باوک! (ڕان په  تنه ی  ماه ی بنه چوارچوه، م رهه و دکتۆر به که رگه وه

  . ) هتد . . . . . . .ئامۆزاو
  دات که ی خۆی ده شانه  ڕه تییه هامه مووتاوان ونه و هه ر ئه سه خانمی مۆریاسی باز به-4

بۆ   وه ڕته گه ده،  هیچ شك نابا چونکه. کیدا دن ر خه سه  خۆی به ی که  پارته ڕۆژانه
مۆی  ی خۆی داینه که  حیزبه ی جود که ره  به ڕی نوخۆی سای ڕابوردووی شه23
ر  زه ونه سه   گۆچی و ده نھا ی جود ته ره م به وده زان ئه خانم واده. . گیرساندنی بوو هه

  . کات کان ده ی جود محامات کیش بۆ ئیسالمیه ره ڵ به  گه ها له روه هه!!! بوون
  . !مۆن  ناوکی تیرۆروتیرۆرستانی ئه ی که ئیسالمی یانه و  ئه 

عبی   شه یشه جه  موو کۆنه  و هه ری ئه  پارزه بییه ئهیا چوونکی تری خۆت دا   حه تۆ له-5
تی   خزمه  له وانه ی ئه وه کو ئه وه. کوژران  ده رگه ستی پۆیینی پشمه  ده  به  ی که یهوئتحادی

ی  رگانه پشمهو  کک بووم له منیش یه، ی تۆ مورتاح بی وه  ئه جامن بۆ. بووبن عس دا نه به
یان  نابت و ده ک جه  حزبی وه فیقه دان ڕه  کوشتنی سه  ستم له ندا دهشتاکا  سانی هه  له که
  !.  بووه عبی وئتحادی هه  شه یشه جه

-83(ی سای  زه ی مفاوه  سونگه نفال له شی ئه ساتی ڕه  بویژدان بیت کاره نده ك هه  تۆیه-6
عس  دان مۆگای به وسه بیه زاران ڕه  هه زه ر دوای مفاوه کاتکدا هه له. ڕوانی  ده   وه ه) 84
جیا  ی وناوچه ندین شارۆچکه و چه یان ناحیه ده. کتیی خاپورکران  یه ی  رگه ستی پشمه ده به

ی باش  وه  له  جگه مه ؟ ئه!.  نابینت و گورزانه  باش ئه  باش چاوانت دیاره. جیا ئازاد کران
  . نفالسی و چوارساڵ پاشتر ڕویدا زانی ئه ده
م  عاله)   خۆت دادڕه کیش له یه پارچه(،  ی ئاواره وه ڕانه گه و نه ساه11ڕی  شه ت به باره سه-7
  .  گوێ ی یته  بخه  تۆ لۆکه نوستووه ک نه خه!  ریف نیه ی تۆش شامی شه که زان  حزبه ده

ی   ده ڤی و په تک ده م که  ده ر هنده هه. شنم یه رت نه چی تر سه، سبت دا به  با لره
  . ) کارانتم ساو  بشنووسه. . . . . التصتقربوا ال (

  سود              
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