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ی ویستم زوو بزانم آوردستان نتی  آه یانی زوه  ئاساییی به ك رۆژانه وه
ر  سه ولر له آیس دانی هه  له  به  ئاماژه  دیاره  دایه گبه  هه ئازیز چی له

فتی  رنجی راآیشام و زۆریش خه ی تورآی آوری تورك زۆر سه بله
م وای  زگاآه  ده  غیاب دان له باو ترسان له بونی آاره م نه رخواردام به ده

ش دانو   باوه  و آۆنسرت خۆبه آانی بله آرد هدی هدی چاودری چاالآیه
و  ند درك له چه بم دوایش  تد بله. . . . . . گرتن و ماج آردن و ونه

 بۆ آوردستان  ریاآه نار ده  بۆچونی هاوریی آه م به النه  هه  پر له نوسینه
نگی  ال دواین ئاهه  بازاری شخه  له الم آه م به نتی ئازیز سند بكه

ر  آسه آرا یه راج ده ر هه  دیناری بریمه750  ولر به  هه ئیبراهم دیت له
   وا به نی قابیله دام راو ده زینی سه به  دهولر هۆالآۆ پش خۆم گوتم هه له

   آیس بچت؟؟؟ ئاسانی بۆ ئیبۆ له
  

ردوو  ی هه وه گرتنه ك نه  یه ر له ر بكات هه سه ی له  مرۆڤ قسه  آوردستان گرفت زۆره  له دیاره
التی  سه آانی ده  سلبیه ره  هه  خاله آانی تر به رانیه ت گوزه باو خزمه بونی آاره و تا نه آه ئیداره

ندی  ش مرۆڤ هه مه ر ئه رامبه به ر بكات له سه ی له سته لوه  مرۆڤ هه قه نرت و هه آوردی داده
  وه چته آانی تری بیر ده باو پداویستیه بونی آاره بینت گرفتی نه  ده ی شاز و ناشایسته دیارده
 الی  درا وه  مم ده له  قه لهروداوكی گرینگ  س به ندی آه  بۆ آوردستا ن الی هه  هاتنی بله دیاره
گوترت ئیبراهیم   پیی ده آرا آه روان ده سك چاوه  آه  له تیه  جاشایه لوسته و هه ندكی تریش ئه هه

آرد   ده وه یان به ران ئاماژه ندان ونوسه رمه  هونه  زۆر له ك بینمان و پش هاتنی بله  وه تاتلیس بۆیه
  .  زیشهلكو د  به ك جاشه  ئیبراهم نه آه
  

 الی  نده  وا جه  آه وه ریته گه  ده ر هاتی ئیبراهیم بۆ خال مه یاندن له زگاآانی راگه رۆلی ده دیاره
ر نا چ  گه ری آورد ئه ست وسۆزی بینه  هه ك گوی دانه  نه  گرینگ بوه آه وان داهاتی رآالم آردنه ئه

ی  آه  نوسیه  رۆژنامه ك بن بۆ آۆنگره هزگای ندانی ده رمه واوی آه بینری تا ته  ده وه ك له خۆشیه
   هۆلی شیراتۆن ساز آرا؟؟؟؟؟  له ئیبراهم آه

  
وان و سمیل   پاسه ته  بونه ن آه آه  ده وه خر به وا فه سانك آه ی آه وه یشتن وبال فش آردنه  نا تگه

  رمایه سانك سه ن آه آوردستا وا ئیمرۆ له  آه وه ریته گه  ده  هزریه و باگراونده فشی ئیبراهم بۆ ئه
واری خراپی هاتنی   ئاسه تیش بیر له  قه وایاتیان نیه ته وا هیج باگراوندكی نه ین آه آار ده به

ولیر  لكی هه ت خه  قه  آه یه وانه سدم ئه ولری قه سانكی نا هه ن بۆ آوردستان آه آه ئیبراهیم ده
آانیان  رمایه ت دانی حزبك هاتون سه پش ست له  هۆی بارو دۆخكی سیاسی و ده  به بونه نه
 . ن ولیر حیساب بكه لكی هه ر خه سه آاربھینن وخۆشیان له به

لك  ی زۆری خه  الی زۆربه یه وانه  له و پرسیاریكه  ئیبراهیم آرد؟؟؟؟ئه ی پشوازیان له وانه آی بوون ئه
نجام درا   هۆلی شیراتۆن ئه له  آه ه نوسی  رۆژنامه  آۆنگره سكی ئاگادار له ك آه الم وه بت به دیار نه

ندانی   آارمه یان دروست آردبوو بریتیبون له  بی تامه بالخیه ره و قه ی ئه سانه و آه موو ئه هه
رچاو  سكی دیارم به ت آه نا قه آانی هۆتل شیراتۆن ده ل بۆی و شیفه  گه یاندن له زگاآانی راگه ده
رپرسكی   هیج به  له بجگه!!!!! خر بت  بت به  بله بت بهولر بت و  لكی هه وا خه وت آه آه نه

. . . . . . . بت واجدیان هه  شیراتۆن ته یان له وا زۆربه آرد آه روانم ده  من چاوه حزبی و حكومی آه
 باوشی  راوه  گه ولر پۆتی شكاو مل شۆرانه  هه و قورمساغ له ی حرام زاده الم خوا آردی بله به!!!!
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