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ئازادی  (ر دروشمیژ   ڕازین له ئوه ن آه یی ده بجه ه ریوان هه  مه ی پشگیری له وانه موو ئه بۆ هه
  الح ستارص ... !!ترێ؟ڕتان بگو و بیرو باوه ماه ن و بنه خۆتا  به م قسانه دا ئه) بیرو ڕا

  
 ی و ب ڕزی و ئیھانانه بۆ  هاواریانه وه  آوه  زۆر به م آه  بكه وانه م پرسیارك له آه  ز ده حه
و ڕزی بۆ هیچ   لی آوردیشی آردووه  گشتی و گه  موسمانان به ر به رامبه ریوان به مه
 درۆو بوختان  ر ئسقان به و تا سه ناوه ر دانه رامبه وشت و مافی به آی نوسین و ڕه مایه بنه
  .  ی بریندار آردووه آه ره رامبه به

ریوان  ر نازانن مه  هه رایانه ی پشگیری و نوسین و هه ی نامه وانه ی ئه  زۆربه من دنیام آه
  ری خۆی دان ڕازی نیه رامبه ر تۆزك ڕز بۆ به سك هه ر آه گه نا ئه ئه،  وتووهگچیشی 

سانی تر   آه و ب ڕزی به چ دروشمكدا ب ئیھانه  ژر هه  له ی ناشیرینه و شوه هاو به ئاوه
  . بكات

ست زیندوو   ویژدان و هه سكی به ر آه  هه  پرسیار له  آۆمه قانه م ده ئهی  وه پاش خوندنه
  :م آه ئه

  ؟  آردن و ب ڕزیه  یان ئیھانه  ئازادی بیرو ڕایه مه ئایا ئه
آیشی  یه گه  تاآه به یه)  ئیسالمدا رع و ژن له سكس و شه (ی ناوی آه  آتبه ریوان آه ئایا مه
  ر جونن و هیچی تر؟ ی یان هه م قسانه  قورئاندا بۆ ئه  له پیه

تان ر رامبه تان به  و ب ڕزیه و جون و ئیھانه آك له بینن یه وا ئه  خۆتانی ڕه  به ئایا ئوه
  وا ببینن؟ ها موسمانی هاوزمانی خۆتانی ڕه  ملۆنه تاآو به، بگوترێ
  ؟ ن ناوی ئازادی بیرو ڕا بووه آرد  ئیھانه یه م شوه ستورو یاسای جیھانیدا به  آام ده ئایا له

ی ) ) گاجوڕا ( (رستگای ر په ستی نوسه به مه–ش  رستگایه م په ئه[: نوس ریوان ده مه
ت و جوت گونی  وره  جیاتی عه  له  آه وه خاته وتی موسمانان بیر ده  مزگه- آانه هیندیه
  و به قاندووه شیان بۆ چه وببه دوو ق وه مالیه و له وه رز آردۆته آیان به یه مناره،  قینه ڕاسته
نگ و  و ده وه ته رز بونه  به وه آانه وته ڕاستی مزگه  ناوه تك و جوتك گون له وره ی عه ونه

  .      ڕه ال په. ]ٍبیستن  ده یان لوه) الله اآبر (بانگی
ك و جوتك ت وره  عه تان به آه ر یه  مای هه رده  ئاشكراو ب په آك به بن یه  ڕازی ده ئوه

نی خوا آه، گون بچومانه چ جای ماین!رستن؟ یپه آان ده  موسم  له:  یان با ڕونتر ب
ی جیھانی شارستانی ڕۆژئاوا  رستگایانه و په نیسه و آه  هیچ آام لهداۆ م ی ئه ونیای ئازادد

ی بگوتری تۆ  پ  ڕازیه وه آتان بهیان پ بكات؟  ها گاته آك ئاوه ر یه بن گه نگ ده ب ده
 ژر ئازادی بیرو   پیرۆزتان ب له وه ر ڕازین ئه گه ئه! تك و جوت گون وات؟ وره ك عه وه

  .   تكستانه م جۆره رگری له  به رمه ر ناش شه گه ئه، ڕادا
  وه  ناوی خوشكی خۆیه ی به آه دوو جار ژنه، وتی ئابووریی سكه تی ئیباهیم بۆ ده زره حه[

  . ٢١٩  ڕه الپه. ]  آردووه شفرۆشی پوه ش له آه ردوو جاره تداران و هه سه  ده بۆ الی ناردووه
آانتان  بۆ خۆتان و ژنه  وای بوختانك  خۆوه و له گه آك ب هیچ به  یه بن آه  ڕازی ده ئوه
  !!یا آردوون؟ تان پ په و پاره آانتان آردووه  ژنه شفرۆشیتان به ست و ب له به هه
رآزو ب  ب؟ سه وستان چ ده ست هه به  هه ها درۆو بوختانك بۆ ئوه آك ئاوه یهر  گه ئه
 یان ن بوشنتا  و سومعهرتان بكات ماوه او جه نبن ڕیسوای نیشن و ڕازی ده نگ لی دائه ده

  !ن؟ آه خۆتان ده رگری له م و به  وه دنه
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و دوو  ی خۆی جووت بووه آه  پاآیزه آچهڵ دوو   گه و له ریش دوو شه مبه پغه) گلو (لووتی[
  . ٢١٩  ڕه الپه. ] مندایشی لان بووه

آانی خۆتاندا  ڵ آچه  گه له)  یه تان آچتان هه وانه ئه ( ب  ئوه آك به ر یه گه ئه
ك  مایه  درۆو بوختان و ب هیچ بنه ها به ئاوه،   بووهانو مندایشتان لی ڕاتانبواردووه

 خۆتان  رگری له  یان به  وایه ن به ن و ده آه ر شۆڕ ئه سه، زیتان پ بكاتوهین و ب ڕی ته
شی دایكتاندا بوون و   باوه یانی له و تا به شه: پتان ب ؟ یان وه نه ده می ده ن و وه آه ده
  !!ب؟ وستان چ ده هه،  یدا ڕاتان بواردووه گه له

ڵ دایك و آچی   گه نجامی سكبازیتان له  ئه تان لهآانی خۆ  منداه  آه وایه  پتان ڕه ئوه
 پیرۆز  و پویسته  ئازادی بیرو ڕایه  الی ئوه له سه م مه یان ئه!! خۆتاندا دروست بوبن؟

  !ڕابگیرێ؟
  ٢١٩ ].. و و و!  و زینای آردووه ڕواڵ پیس بووه داوودیش شه[

تیان  سایه  پاتان و آه بدرته)  داون پاآن یه وانه ستم ئه به مه (تك ها تۆمه بن ئاوه ڕازی ده
ماست یان  رۆك یان ده رز بن و سه تی به سایه ن آه ر خاوه گه ت ئه  تایبه به!! بوشنرێ؟

  !!المی لب؟ ر سه مبه ك داوود پغه ی خۆتان بن وه آه له سپاآی ناو گه مین و ده ئه
   شیعر باس له و به شاعیر بووه[:  المی لب ده ریش سه مبه غهیمان پ  سوله ر به رامبه به
  وه لكدا باس له زه  غه آاو له ده) لیم ئورشه (آانی رینی آچه مك و ڕانی خو ناوك و سه مه
و   بینیوه وه رگاآه  پشت ده ی له آه ویسته ستی خۆشه و ده رگای داوه  ده  چۆن له آات آه ده
  ٢١٩. ]..  روونی جۆشاوه ده
ر  گه  ئه باشه!!!   زینای آردووه آات آه تبار ده  تۆمه وه ی دایكی ئیمانداران به ریوان عائشه مه

دایكت : كیدا بنوس و ب موو خه  ناو هه  ئاشكراو له آك به  پم بن یه ویژدانتان زیندووه
  مه  ئه  ئوه باشه ، و داون پیسه ره یان ب خزانی تۆ زیناآه،  و داون پیسه ره زیناآه

:   ده ته وه ؟؟ ئه مكتان نیه ن و هیچ وه آه ر بین و مل شۆڕ ئه ی ڕاده  چوار چوه نه خه ئه
ریش  یامبه  ژنانی په ن آه آه مان ال دروست ده و گومانانه  ئه تانه ت و ئایه م ڕیوایه  ئه بۆیه[

 سكسبازیان آردب و  وه ره  ده  له خرۆشی سكسی جوندبنیو ر ژنكی ئاسایی دیكه ك هه وه
  . ]ٍ!!.. ر نوسراب  سه ی له ته و ئایه رو ئه یامبه  په  به وه شتبته ش گه یه له سه م مه ئه
 دایكانی خۆمان  ر درودی خوای لب به مبه آانی پغه ی موسمان خزانه  آاتكا ئمه له
  .  خۆشمان ت له نانه وت ته دهس خۆشتر  موو آه  هه ریشمان له مبه زانین و پغه ده
ی   چوار چوه نه  بخه  ڕزیوانه ته م تۆمه ئه)  ر ویژدانتان زیندووه گه ئه ( وانه ی چۆن پتان ڕه ده

  !! خۆتان بگوترێ؟  به وا نابینن آه  ڕه مانه  هیچ آامك له  آه ئازادی بیرو ڕاوه
آانی   جماوه  به  ئیمانداره مانهموس، آاندا  آاتی جیھادی موجاهیده له[:   ده٢٦٩  له
و  ر ژنی ئه  سه آوتایه یان ده هه، چوبوون  بوون و بۆ جیھاد نه حابه یان سه  زۆربه آه،  دینه مه

  . ]هتد.. بوارد یاندا ڕایان ده  گه ی بۆ جیھاد چوبوون له ئیماندارانه
من ! ؟  شایانی گوتنه یه هم قس  ژیری و ویژدانی خۆی بگرێ ئه آك تۆزقاك ڕز له ریه گه ئه

 ناو پاآترین و   له خوازه  ب نه یه شوهم یشدا به  ناو ئاژه سای ژیان له یا پم وا نیه
  . ی آردن رده روه  درودی خوای لب پهر مبه  پغه ك آه یه وه اآترین نهچ

آانتان  ره  و برادهر دۆست ن هه  ئاماده ئوه! بورن؟ آتردا ڕاده ڵ خزان و ژنی یه  گه  له ئوه
 یان مرۆڤ  بازیه  ئاژه هم بۆ ئه!! آانیان؟ ر خزانه  سه كوتنه ر هه آسه رێ یه  ده  ماڵ چونه له
ف و ناموسی  ره  داون و شه  به زووی خۆی گاته  ئاره  به م آابرایه  ئه  ب نرخه نده وه ئه
  !! بكات وه كه خه
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ن و  آه ی ده آه ره  پشگیری نوسه  ئوه ا هاتوون آهد و آتبه ش له و زۆری دیكه م قسانه ئه
آی شارستانی و  یه  ڕگه بهكی آوردستان  خه آاتكدا  له،  تان بۆی سوار بووه ناسه هه

  ؟ بردووه ستیشی بۆ نه س ده  دادگاو آه  به داویانهیاساییش 
 ئازادی ببرو   له كرن نیهپشگیری، یی بجه ه ریوان هه  مه پشگیریكردن له: م  ده وه ر ئه  به له
ی  وه ریوان گوتونی و ئه  مه ی آه وهین و ب ڕزیانه و ته موو ئه  هه  له كو پشگیریكردنه به، ڕا
  تی آه  جی خۆیهآات س ئیمزای پشگیری ده ر آه ا ههج، میان بوون شكی آه  به وه ره سه

  و قسانه مان ئه و هه وه  بكاتهیش آانی دیكه ختانهو درۆو بو وه ره ی سه و قسانه  لهباش بیر
  ! پیان یان نا؟ یه ی خۆی بكات بزانی ویژدانی ئاسووده ئاڕاسته

  ها بۆی به  ئاوه  ئوه  نین وه ریوان ئه ی مه و هاو ونهریوان   مه  بم آه وه م ئه آه زیش ئه حه
و  رخستنه ستی خۆ ده هب نھا مه  ته سكه  ڕای من آه لمن و به یسه آانی ده نوسینه، رۆشن په

ریوان  نگ مه ك ده  یه تی آورد به  زۆری میلله ره ی هه ب زۆرینه  هیچ نه دنیاشم آه، هیچ تر
  . ن آه حكوم ده ی مه و جون و ئیھانانه ن و ئه آه ڕیسوا ده

  


