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  دلر محمود سابیردلر محمود سابیر!!! ... !!! ... گگ  ی سهی سه  پهپه  رزان تكریتی و حهرزان تكریتی و حه  بهبه
  
ی عراق پشی ل  آه جده  و بانی مه  قائیدی ئوممه ی آه  ب ئابوه و زومره  الی ئه  به نگه ڕه

گرن زۆر گران  رئه و تین و گوژمی ل وه  و ووره  قدوه  به ویان آردووه گرتوون بۆ دادگایی و ئه
ی  وه ك ئه ن زۆر ناماقووڵ ب وه ك بكه  داوایه رمیش بن آه وو و ب شه ب چاوو ڕ ب آه نه
ق و   له چی و آلكه  آرنووش بردن و مل آه آات له ی دێ و داوای ئه په رزان تكریتی حه  به آه

رباز بوون  ر نرخك ب ده  هه ویش به تی خۆیان ئه رامكی تایبه وی خشان بۆ مه  زه سنگ له
موو   هه ستی بگاته تی ده  آیه تا چنگه وه ت آراون، ئه گ تیا په ك سه  وه هی آ و زیندانه له
 عوزری خۆی  ن چونكه  ئازادی آه  آه وه رۆك بۆش و بلریشه  سه  پیاوانی جیھان به وره گه
  و زاتانه وێ ئه یه  ئه وه تیه ناوی مرۆڤایه ، و به راتی پشت بووه قه تانی فه ره  و تووشی سه یه هه
رباز ب ئیتر  و ده  ئه یه وه گرنگ ئه. ل فی بۆ بكات آی بانان قه رزه ك به رێ و وه  به  خشته له
  زراوی آه ها جه لی آیمیاوی و ته زان عه وسا خوا ئه وانی تر مشووری خۆیان بخۆن، ئه ئه

ی شخ  چه ری و وه عفه تفی جه ی عه وه  سكا بۆ ئه  له  ژر خۆی چیان مۆڵ داوه آاته میز ئه
  ی آه ، ئه عسه آانی به الویزه تی جه ت و پیاوه هامه  شه مه وانی تر بجونن، ئه زاید و ئه
  به ر آه  به یان خسته  زیندوویی ئه ترازان و به رۆآی دایكیان ئه  سنگ و به منا له

ك و باوك ست دای  ده  له  ڕۆه ی آه ، ئه!!ی دوبز ربازگه آانی سه  برسیه گه آانی سه تیژه
 بارانتان   لشاو گولله  به ی آه ئه!!و تی سداره ر په  به  آراو برایه وره نی بۆ گه مه فنرا و ته
 بۆ ویژدانی  حشیانه زاران تاوانی تری وه و هه!!  ی آه ئه!!  ی آه ئه!!  وه  ژر خۆه آردو آرانه

 خۆ آردنتان  رگری له آی به  و چه هو بنه زاری نه رمه و ڕووی شه ره ی به ژاندن تا بۆ سبه هه نه
یی  زه ماح و به تی، ، هاتووی داوای سه  ناوی مرۆڤایه زاران تاوانی دوور له پ ب؟؟ دوای هه

 و  میر حمد بن خلیفه ی و ئه به  هاوڕێ ی دسۆزی ناو ئه الل و به ڕز مام جه  به ی له آه ئه
  !!! بن زاید وووو  و خلیفه لیك عبدالله مه
 بیكات  وه ته  جورئه ب به سك ئه  آه م قسانه ، ئه ماوه یا و ئابوو نه رم و حه استی شه ڕ به
تی تیا ب و  ردایه تی و مه ری مووی پیاوه ر دوو تاڵ تووآی سه ده  قه ب به ر هیچ نه  هه آه

ب ت و  عریفه بانی ب مه ك سووآكی جه  آردب نه  گه عامولی له تی بناس و ته مرۆڤایه
ك   وه یف نیه تی، خه تی و مرۆڤایه ی زانیب ناوو مانای پیاوه  ژیاندا نه  له نگه  ڕه ویژدان آه

جم آرن  ن ڕه وه ت زۆر شایانی ئه آه  خون مژه تۆپی؟تۆو زومره دا نه یه ندیخانه و به گ له سه
 بۆش فتان   لهرتان ناگرێ و بر وه  دنیا بن قه نتان بكرت چونكه ی بۆگه  الشه و یاری به

متان چی  ی وه آرد؟ ئه  نه  ئوه تیان له  داوای ویژدان و مرۆڤایه كه و خه ئه.  وه ره  ده داته ئه
  بووو؟؟؟؟؟

 


