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  ی ال محمد گه ریمان مه ندازیار نه ئه!!! ... کرت رده ی خۆی ده که ماه مانک له رله ندام په ئه
  

  ک له هیچ دوو دیه و  راسته هوا ههو   ئه به
  ئه ندام م نه  به نیه دانیداڕووڕاسستی 

هی  هی عراق و نه  نه و مانی ئمه رله په  
 ووتکی   لهکوو به، بی ره ووتکی عه

  که  دیمۆکراتیوتوو شکهوروپی زۆر پ ئه
ندام  و ئه با بزانین ئه ده!  مانیایه ویش ئه ئه
ر چی  سه  بۆچی و له هداماو  مانه رله په
   شانازی به  وتک که  له دری لکراوه غه

مافی  ستووری و ساتی ده سه دیمۆکراتی و موئه
  !! !کات نیش ده مرۆڤ و ئاژه

م  یان به هوا ههو   ئه و ووته ئه کانی  ڕۆژنامه کک له یستا یهئ  ر له به کی دوور یه ماوه
 رلین مانی به رله په  پایوراوان بۆ کک له  یه کاتک که   بو کردبۆوه یه شیوه
و  خۆیه ربه کی سه زگایه  ده که) مخابرات (واگری زگاکانی هه ج ده ست به بژردرت ده ده هه
و  جکردنی ئه  جبه ستن به ده هه!   نیه وه نکی سیاسیه  هیچ حیزب و الیه ندی به وهی په

 گیان و   پاراستن و ئاگاداریکردن له وانه دابنرت له  و گۆڕانکاریه  بۆ ئه  پویسته ی که کارانه
یان دابوو  وه ش بیاری ئه سته به و مه بۆ ئه. مان رله ندام په  ئه  بۆته ی که و هاوتیه مای ئه

   گولله ی که و جامانه ن به  بگۆڕن و بیکه و تیدا کرچیه  ئه ی که که خانوه کانی ره نجه  په که
و   ئاگای لهمانتر رله  په ی که وه  ب ئه به) م بوو که  نھۆمی یه ی له که  ماه چونکه (تبینا
ن ماڵ زۆر   خاوه بوو کاتک کهئومدی  واگری تووشی ب زگای هه ده م به، بت  هه زمه به
   له رپچی کردنه  سه وه  و پی گوتبوون ئه و کاره ربی له زایی خۆی ده  تووندی ناڕه به

رموو با  فه (رازی نیه م که ی ئستای خانوه شوه یی کرگرته ر به گه ندی نوانمان و ئه گربه
 کرێ  بت خانوکی تری بۆ به  ده  که وه کرته مانتر ئاگادار ده له  رناچار په!!) وه بیگوزته
و  ر ئه سه  له ی ئستا رازی نیه م خانوه نی ئه مانی تدابت و خاوه کانی ئه رجه  مه بگرن که

  !  له یه سه مه
 ن خانوو  خاوهڵ گه  پاش له وته که ستکی ده  پش و ده وته که ستکی ده دهمانتر  رله په
  وبوو  ڕازی نهواگری م هه به ربی  ده که خانوه ی م شوه بهندی خۆیان  زامه هردوکیان ڕ هه
نھا   ته رلین که کانی به  ڕاقیترین هۆتله له کرێ گرت کی کاتی پنسیۆنکی بۆ به یه  شوه به
  و هۆتله ئهوکی   و کری شه وه توانن لی بمننه کانی جیھان ده ناوداره رۆک و زیر و سه وه
  کهبویان تدا رجانه و مه م ئه  به! بوزیاتر رمانت له ی په که  کۆنه خانوه  کری مانگکی له
 پا  به و  لی خۆشھاتوهێو له مانتر رله په یان گوت که ده (ئیتر. یویست واگری ده هه
  وه ناچمه  تازهت گر نه  خانوو کرشم ل وه نی کۆنه  خاوه تی تازه  گوتویه وه وتووییه که
  که خانه  باهکی ره ی سه گه م ده ر ده  به کی له ش ئاگاداریه خانه ن باه خاوه(). . . . . . . وێ ئه
  ر ویستیان ببن به گه ئه کان ڕزه  به موو کرچیه ههبۆ  ئاگاداری:  و تیدا هاتوه واسیوه هه
 .ن بکه  چۆڵ که وهنب خا مان ده رله ندام په ئه
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و  وه ورد بونه وو ل  هست وه ی هه  شایسته  ڕاسته م رووداوه ڕز ئه ری به نهخو
م من بۆ  به کانی خۆمان ستووریه زگا ئیداری و ده ڵ دام و ده گه  له زۆره کردنکیراورد هب

  . هم  جده ویستی به تۆی خۆشه
  : تبینی

  .  که  نووسینه هزیاتر بدا ب  تام و چژکیکو تا ندک شتم زیاد کردوه هه
  


