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  مخۆرک خه) ... وزاد ی کۆمپانیای نه رباره ده (هاب ومک بۆ شه
ی من  وره ستی گه به مه) م رده داری توه (نی  بۆ جارکی ترکورد واته هاب ناچارتان کردم که رز شه به
 ئاسایش  ئیشوکاری مه ئه.  یان نا عسی بونه هندانی تر ب  و چهتۆ  که نیه وه  بم ئه ان باشترهبو ی  نه وه ئه

، کات  ده راتنه  کوردستان ته عسی ترله به... دان تا سه وه ئه. ک هی من وه نه،  یه وشتانه و ڕکخستن و ئه
. ن  بۆ ڕابردوتان بکه پاکانه،  رکته رزتان گه ر حاڵ به هه به.  سزاشدراون  نه وه پچته س لیان ده که نه
  چت  ده وه له..  قی خۆته ش حه مه ئه

نه رده به ک لهڕۆژگاری  یه وماوه  ئه تا دیاره که  نوسینه  له چونکه!!!!!! نگابیت؟؟؟؟ ڵ خۆت جه گه  له م ئاو
تۆش ، دایت  زیاتر ئازاری ده وه خۆزیا له...  ویژدانتان ئازاری داویت دابون) وزاد کۆمپانیای نه (ڵ گه له
  !!ئاخ.. یانت درکاند بو ئه  ههکانی کۆمپانیای ناوبراو رچی ڕاستیه هه، بوی سکی بور ده که
ک  وه، سیان بناسی ی که وه ب ئه به، وتی  که ندی خۆت دوای کۆمپانیاکه وه رژه چت بۆ به  ده وه م له به

  .  واوی بکه خۆت ته... ر گه  ئه شیمانه ر لو خه  سه جامت خسته که، ،  شاعر ده
  من له یت که  لم تبگه بوایه رنا ده  سویدی گه  له مکه ه د  چونکه وه چت کوردیشت بیرچۆبته  ده وه تۆ له
مو  وشدا هه گاڵ ئه له!!!!  یه ی دروست بونی کۆمپانیاکه وه  ڕونکردنه  که  داوه وه م به تی ڕابردوم ئاماژه بابه
ت راست ڵ ویژدانی خۆ گه ر له گه م ئه به،  عسی بویته من پت نام تۆ به...  سنده په الکانی منت قسه

ر   سه  له وه کرده تکت بو ده بابه، وێ  بۆ ئه وه رایته  هناو گه کۆمپانیاکه کاتی وازت له له،  بوویتایه
  ... چ ب چوه ئستاش نه... کان شته
ری  ی دروست که سته بون ده  نه مانه ئه، ی ناوم نوسیبون مانه ئه. ی  خۆت بکه ند پرسیارک له هوێ چ مه ده

  ؟؟؟؟؟؟؟ کۆمپانیاکه
  ؟؟؟؟؟؟؟ بۆ کوردستان وه رانه بون گه  نه مانه رئه هه
  ؟؟؟؟؟ رو لپرسراوی کۆمپانیاکه روبه بون به  نه مانه ر ئه هه

  ، ندیش بون رمه ره کو زه به، برا ندانی تر هیچتان پنه جا تۆو چه
،  یان نا عسی بویته تۆ بهی چیت بۆ بنم  گه من به، جواب دیت ر ناونوسینکی خۆت به سه تا له وه ئائه

ک  یه  چشتخانه چونه ده،  بۆ نمونه، کان بگرێ عسیه  به  زز له بوایه ک ده ناچاری خه کاتی خۆی به
نادی  له،  که ن چشتخانه  خاوه بوایه ش ده که ندێ جار ئواره هه، دا ده شیان نه پاره، خوارد خواردنیان ده

  وزاد زۆر جیاوازتره م نه به، ردیان بوو  ده مه کان ئه سب کارهازۆری ک، میوانیان بکات کان هیان باڕ
  ...  وانه له

 ناوی  هی پاپشتمان و کۆمپانیایه وزادت پرسی ئه نه له، سویدی  له  ساه18) تۆش (ران توخوا خونه
  ؟؟؟؟؟؟ کی کیه نه  خاوه؟؟؟؟؟؟ چیه

  کوێ بۆ دت؟؟؟؟ ت له ی مانگانه لماندی موچه توخوا پرسیت یان بۆیان سه
      ؟؟؟؟؟  وه رایته  گه  سوید که ندیکا پاپشتت بوو له م سه توخوا کا
. ؟؟؟؟؟وزادیت  کۆمپانیای نه ر به  تۆ سه  که ستت کردوه گربهر   کام پارزه الی خۆت بپرسه له توخوا له

، یت  ڕابکه موو ڕاستییانه م هه وێ له ته  تۆ ده سوتت که من دم پت ده. کرد ی ئوهئق ی به وزاد گاته نه
ر  گه ئه. خۆتان بزانن ی به وه ب ئه ی فرۆشت به وزاد ئوه نه، عسی یان نا ستت بزانی به به س مه به

ندی ستحیم  یوه  په تهتۆ نوسیو،  درکاندوه کانت نه  ڕاستیه ی که وه ری به م تۆ تاوان با بکه ڕاستگۆتر قسه
  بکرت به، س ڵ که گه ب له یواندی ستحی هه ک په  یه  بوه توخوا خاکینه، د تۆفیق مه ڵ محه گه بو له هه
  !!!!!!؟؟؟؟. ک ری کۆمپانیایه ری کۆپیوته ڕوبه به
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ی  ر بکه ناوبانگ دهوێ  ته یان ده،  هناوه ک جاریش زیاتر ناوی تۆم نه یه له،  م تۆ نیه وره ستی گه به من مه
ی دروست بونی  سته  ده  ئوه ش ناوم هناوی چونکه ر بۆیه هه... وت رکی مزگه ر ده ک کابرای به وه

   بزانه وه خۆت بپرسه  له دووباره!!! ، ی بکه  قسه کاوه یاسا و ساندی وێ به ته زتان دهر به. بون کۆمپانیاکه
مافی ،   سویده بۆ ئره، ی وێ باسی یاسا بکه ته ده!! ؟؟. کوردستان بۆ  وه هاتیه کام ساندیکا پاپشتت بوو که

زۆر شت ،  ت پداوه کو خۆشت ئاماژه وه...  ستانه گهجانئره ، ، ، بتک  ک یه ک وه مو هاوتیه هه
  !!!!!!  کۆمپانیاکه  له ت کردوه کشه ی پاشه وه  هۆی ئه ش بوبته مه ر ئه ش هه ئه، ویژدانی ئازار داوی

ڵ  گه یی له و ماوه تۆش ئه، تب زب نه  ویژدانت معه و ژیانت وهم باهه، م که  تکات لده باره و ده دوو باره
م  گۆشت ناخۆی به، پت بـم بم که گینا ناچار ده ئه،  کان بدرکنه یت ڕاستیهوکۆمپانیای ناوبراو ب

  .. خۆی گۆشتاو ده
رونت  ده  له مو ناراستیانه م هه هئ، ترس ناوت بوشت هد ک تۆ دسۆز که سکی وه ب که نا بۆ ده ده
  ،  وه تلیته ی ده  پوهدرکنی تاماویی ر نه گه، شاربدیت حه

ومتان .  ستانم نیه ی که وه تی وم دانه تاقه، وزادبم  چاوروانی نه وه مه  بده وێ ومی ئوه من نامه
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. رموێ خۆی نیشان بدات  بابفه رهوزاد بو ر نه گه ئه.  هی هیچکامتان وه مه ناده
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