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٢٠٠٨ ئایاری ژمارە(٢٤)

و تووشـــی ئنجام بدەم (یاری) وام لھات، نتوانم ھاتم،
(كارتی ئنجامدا ل ك برانبر خزانكم، ببـــم (فاوڵ)
بو (حئ بۆ پنـــا بووم ناچار بۆی زەرد)م وەرگـــرت،
بكم. بم رزگار و ئیحراجییـــل خـــۆم و شـــین) ببم
دراوك، وازم و ترس و دوودترم جاران ل ئســـتا زیاتر

ناھنن. ل
،بح ئو بۆ پیاوان پنابردنی كۆمیتـــی، توژەركی
وەرزی چیرۆكی دوا « ئوەیـــان دەكات وەســـف بمجۆرە
ئســـتا و ویســـتییخۆش پاوانكی ك ،رییھاوســـ
و پیاو ل نوان بۆتوە شڕ و و جیابوونوە تۆران تووشی
شوی سرەتای ل دەیوت پیاوەی ئو واتك ئافرەت.
دەكات، تماشا بسلمنت، خۆی پیاوەتییكی بوكنی
سكسیی ل بھزییك و بووە راوكد و دوودی تووشی
ل ناكات، پ ھســـتی خزانكی دەكرت. بم بدی
گواستنوە خۆشویستییی پش ئو دەكات ك بوە درك
پ تواوی سۆزی و نماوە جاران وەكوو ئســـتا ھبووە،
لكۆتایی ،دەنگب و ساتك تووڕە دەمك و نابخشـــت
و (كشینبح) فریادڕەســـك بر دەبات پنا پیاوەك
ل دەكات، بم حاتی ئو چارەسری ماوەیكی كاتی

دەبینتوە». پشۆكاتر زیاتر لجاران خۆی كۆتایی
زیاتر نانو شـــول ڤیاگرا » دۆكتۆركی دەروونی دبژت
سیاسیی و رووداوی و شڕ ملمالن شونی ك ،ییاری ھك
ئو نموونی ل ككی ئستا ئراق ناخۆشن، سربازی و
بووە دەروونی تنگژەی تووشـــی ھاووتیی ك وتانی،
ل بۆی كـــردووە، قووڵ مژووی رامانی و و بیركردنـــوە
سكسیی بھزی تووشـــی ھاووتیی دەرەنجامی ئوەوە،

رزگاركریتی». تاك ڤیاگراش و دەبتوە
بكاردەھنت، بح ئو مردەكی ك ئافرەتانی لو یك
تندروســـتی مردەكی، لسر دود ك نیشـــاردەوە
بت. بح ئو خواردنی دەستبرداری ناتوانت چونك

ھشـــت مندا، گورەكی ئـــو ئافرەتـــ (خـــاوە دوو
دەكرد مردەكی ك ھســـتی دەكات، لوە باس (ســـا
لگڵ سكســـییكانی حزە ناتوانت و الوازە رووەوە لو
لگڵ دەكات، بم ناپاكیی ك ســـرەتا وایزانیوە بكات،
ك دەركوتووە، بۆی مردەكی چاودریكردنی دوای دواتر

مردەكیتی. سكسیی الوازی كلسم
ئافرەتكی دراوســـیان، ،تباب لســـر ئو رۆژكیان

رابگینت (ڤیاگرا) مردەكی ب ك ئامۆژگاری دەكات،
كشـــییان ئو ئوانیش پشـــتر چونك بكاربھنت،

كردووە. چارەسری (شین بح) ئو و ھبووە
و لو جبجـــ دەكن رنومایی ھمان بۆی ئوانیـــش

دەبت. رزگاریان یئاریش
سكســـیی بھزی ڤیاگرا كشـــی وای پ و ئافرەتئ
لســـر یشـــدوود بم مردەكی چارەســـركردووە،
ل گوی چونك لی، ھاوسرەكی نبوونی دەســـتبردار

دەكات. دروست ژیانی لسر مترسی ك بووە،
بب ،بانح جۆرە ئو خواردنی خراپی لسر كاریگری
حسن) (عبدولوەھاب دۆكتۆر پسپۆر، دۆكتۆری راوژی
بغدا، نخۆشخانكانی ك لكی نزۆكی بشی سرۆكی
و دەرمان حب خواردنی گشـــتی بشوەیكی » دەت
دەرەنجامی ئگری و خراپ كاركی دۆكتۆر رنومایی بب
حبكی بۆ خواردنـــی خاســـمن ،ئارادای خراپـــی لـــ
گورچیلكان جگر و لســـر ك كاریگری وەكوو(ڤیاگرا)
دەرەوەی بۆ ھۆرمۆنكان دەردانی لوەی جگ مئ ،یھ
تندروستی سر بۆ ئوانش مترسی ك رادەگرت، لش

دەكن». دروست كسك
بغدا، تندروســـتی وەزارەتی فرمانبرانـــی ـــك لكی
ب ی لكـــرا، (ڤیاگـــرا) كاریگـــری كاتـــك پرســـیاری
ڤیاگرا ئوەندە باســـی چیی ئوە تووڕەییـــوە گوتی «
ب ھزار خورمایك دەنكـــ خواردنی دەكن، بشـــرەفم
دەكن» باسی بوارەی ئو بۆ بسوودترە، ڤیاگرا قدەر


