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  زیز  مید عه حه. م .. !ت  ڕۆژهه دام و سیناریۆی دیموکراتی له دادگایی سه

  
  م  شی سھه به
 بپرسین  یه وانه  له ماوه کاندا نه ما مرۆیییه و بنه مافی مرۆڤ ڵ گه تی له  دۆستایه  یه م ناوچه  ئه مژه له

 ری وه خته  به ی مای سرانی باخچه ری عه  و سبهوری جوانی  هه یه م ناوچه رگیز ئاسمانی ئه بین هه
ی تک بدرێ و ده  کرکی ئۆخه پشوی شه به  کهوه ڕوانی لبخورته دووا نیوهکی   چایه دیوه نه
ت  م مژو ئه واو بت به  ته یه م ووته  ئه یه وانه له، ستی شیرین بکات ربه تی سه که کانی شه تاه مه

  . تیدا ی مرۆڤایه دون  له دیوه دامکی ترم نه من سه
نجاو پنج ساڵ  پش په م له که ی یه یسه  فهیت پادشا تایبه تی به مانی پادشایه ن زه  ئه وه گنه ئه
می ئستای خون و  رده  سه ه ل ن تربووه هوه رزانی و ئه عراق ووتکی ههکات   ئه ده  نیو سه پتر له که

  لمن که یسه مژو ئه. رنادا  بهڕ ی شه زمه ک دوه  وهقکی عرا رۆکی خه به تی که هامه نهزوم و 
موو ڕۆژێ کوشتن و  تا دووای خۆیشی هه وه  ئه  چونکه هاتوه کانیدا نه ڕه په دام خوناوی تر به سه له

دوای  (یووت  ئه میشه  هه تاوانبارو نایاسایی یه بۆیهند یزانی چه خۆی ئهو  وامه رده عراقدا به بین له
جاران زیاتر   له که ناوچه دی و  ی خۆی هنایه که قسه) هم جده ختی و بیابانی به  ته اق به عرخۆم

  . سن  ئه ره پهقو و  ده  ل ههیڕوباری خون
م   زۆر هیالک و ماندون به  که وه خونیته م و چاودا ده ده کانی له ه دام و هاوه رونی سه باری ده

  وه ئوردونه مانی   عه له غده ناوی ره  کهدام ی سه وره گه کچه  نی یه وه ان ئهرخۆی  سه نه ایبهوان ن ئه
 مامیشم رزانی به،  دامه سه ڕاستی ئیسپاتی کردکه  به باوکم شره (ت کات و ئه مان لده شه ڕه هه

 زۆر  زا نهم خ چ ئه  ئه وه له) بدات شان و بایاندا هه ئاسانی به ڕاستی مرۆڤ ناتوان به  به پنگه
  . مرۆڤ شوبھن به  شرو پنگ ئه نه ی ئاژه یی باخچه تا ئه وه ئه کرا بن  رده روه زبری په به
، یت کی دادگایی بکه  خۆت خهت بیت وه  دهت و سه ند ساڵ ده چه که خته تکی سه ڕاستی حاه به

  رسوڕمانیشه نین و سه جی پکه، نگ بۆ دنیا په سی تاوانباریدا بیت و ببیت به فه قه ئستا له
و رزدا ر ئه سه کرد به تی ئه  منهیان لکردبوو هبی زی ره نداوی عه که ی که الحه به  زه دامه وسه ئه
دا خۆی  بره قه و له بوو که  ناشرینه پووه په و کونه  ئه وه ئه،  وه کرده  ووت سورئه ی چاوی له رڕۆژه هه

م  وترێ ئه ی پده کرێ و قسه یر ده دا سه مینه م زه موو ماکی ئه هه  له جۆرێ ڕسوابووه  به شاردبۆوه
ک  فلیمکی کۆمیدی خۆش خه  به  بووهکرد  ده ب شانازییان پوه ره کانی عه  شۆڤنی یه ی که وانه پاه
 ڕز کاک  الی به وای لھاتووه  ڕی کاتی دادگایی کردنتی واسوک چروک بووه  چاوه زرۆوه تامه به

ستی  ده ن له م نامده بهعاتی بۆناردوم  م سه که بت کچهک منداڵ شکات بکات و  وه ر ڕزگاری دادوه
و   ئه  زله ته یبه و هه  گۆڕدرا بۆ ڕاستی و ئه وه یاه  خه له  که وکی خۆشه  زۆر خه  بۆ ئمه مه  ئه.. !م بکه
کات  یه وه یر ترئه مووی سه  هه وانه له .  ڕۆیک فویه  دنیا به م سوپا بوو له  پنجه ی که موو هزه هه
  و پیاوه  تۆ بیی ئه یره سه.. ! کدا جانتایه  له زار دۆالری پ بووه نجاهه  په وهرزان تکریتی گیرا به که

  . ؟ست پاک بوو بت ده  زامه
 ڕاستی جی به،  خون و گۆشتی خۆمانن له مان بینی که وره ڕاستی دزی زۆر گه  به چونکه

ری  روه ناوی سڤیل و دادپه سانکیس به ب و که ست پاک هه تۆ بی زامی ده. !  رسوڕمانه سه
   کامه  نه ڕوبکه) ت که ملله ژارانی مه هه ( ره سه  قوڕبه م مرۆڤه  ئه ی باشه ئه. ؟.. !!ملیۆن بدزن به
م  به). یگێ زان خوا ئه نهئاشی  (ی کورد نات ئه. ن  بکهکی یه ت و زیکر بۆ کام ته حمه رگای ڕه ده

  .  نی کورته مه  ته و ئاشه دنیام ئه
 M_Hamidaziz@hotmail. com   
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