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  ئیبراهیم دشاد. . . . . الی الوانی ئمه ته نھا ڕه مه زان مانگی عیباده ته
 

 ده بته وه، ئیدی خه كانی موسومان هه موو ساك هه ر آه مانگی ڕه مه زان نزیك
 ئه وه ی آه جگه ی سه رنجه خۆیان ئاماده ده آه ن بۆ پشوازی آردن له م مانگه، به م

خۆشحاییه ك به سه روسیمایانه وه دیار  ئه وروپاداجگه له وه ی آه هیچ جۆره ری الوانمان به تایبه تیش لهئه وه یه آه زۆربه ی زۆ
 پشوازی آردنی ئه م مانگه دا به كو خۆشیان نیه له

 وگرتن و ته نانه تمانگه داو ده ست ده آه ن به آاری  خۆبرسی آردن، واته ڕۆژو به ناچارآراو ده زانن له په یه وآردنی عیباده ت  له م
 هه ندكیان ڕۆژووی ب  نوژیش به وه رگیراو ده زانن
 مۆه ت دراو له قه ه م ده ده ن بۆ آردنی هه ر آارك آه خواست و ئاره زووی ئه وان له الیه ن خوداوه ویازده مانگی ساك بۆ خۆیان به

 هتد. . . . . ده رمان و ت به آارهنانیبت، هه ر له  شه راب خواردنه وه وآاری سكسی البه الو ته نانه 
 آارانه ی آه له زه ینی خۆیاندا به خراپ و دژه دین و مانگی پشوودانه به ئه و الی ئه وان ڕه مه زان

 آه مام ڕه مه زانیش بنه وبارگه ی آۆکرده وه به  مه به ستی مائاوایی تا ساكی ڕگر له چوونی ئه وان بۆ به هه شتی ده بینن وهه ر
 ئه وه ی آه  ته نھا ڕه مه زان مانگی دین وعیباده ت تر، ئیدی گۆشه ی مه یخانه وباڕو آه بی شه وانه ئه مان له ئامز ده گرته وه، وه آو

 بت
  وونآه مك واقیع بینانه بیر بكه نه وه و چیدی خۆیان له ته م ومژی گومایی دا ته نھا خۆزگه وئاواتم بۆ ئه و الوانه مان ئه وه یه آه

آۆتاییش دا ئه م چواریینه یه ی عومه ر خه یام آه له  نه آه ن وخۆیان ڕه ها بكه ن له آۆتی نه زانین وب مه بده ئی وب به رنامه یی، له
 وه رگدراوه پشكه ش ده آه م به و الوانه مان؛ الیه ن هه ژار موآریانی یه وه

  
 ئژن مانگی ڕه مه زان نزدیكه پمان

 بیژن ومه یچژن  هه یهمه ی هه رچی
 شه عبان من هنده ده خۆمه وه له آلكه ی

 جژن مه ست وآه له ال بۆی ده آه وم تا . . . . . . . . . . . . . . . . .
07. 11. 03 

 

1 


