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  ین جافین جاف  حسهحسه ...  ... مکی کورت بۆ ئاوات جافمکی کورت بۆ ئاوات جاف  وهوه
  

م  ر نیم به من نووسه م که که ویست ئه رانی کوردستاننتی خۆشه  خونه من داوای لبوردن له
   نامه م وکوڕی له  که گه کانم ئه و گۆڤاره کان وڕۆژنامه تهیرسا ردوامی سه رکی به خونه

  . بت بمبورن بت ئه مدا هه که
 جاف  مین ناوی خۆی ناوه که ی کاک ئاوات جاف چوونکا یه وه م دانه ر وه  سه  هاتمهش بۆیه 

تی   نوسیو یه  که  دیاره وه ڕه  الپه و نیوه ڕووی ئه ق به کی زۆر زه قیه ڕاستی ناهه م به ودووهه
 باش رو کام نوسین به  کام نوسه سیش ئازاده رکه هه. . عید؟  پۆسهاژر ناونیشانی کو له

رنجی منی   زۆر سه ی که وه م ئه به. ر بت نگری کام نووسین وکام نووسه بزانت یان الیه
  او سایتهن  جنو له ڕه  شه ریف که تاهیرساح شه،  کاک ئاوات جاف  بوو که وه ئهڕاکشا 
کان   کوردیه نه کانی کوردو الیه هرکرد  سه و وڕۆژ جنو به و شه دایھناو ئهو  کاندا ئه کوردیه

مال  کاک جه  بهم به. بات ریف ناو ئه هیر ساح شه کاک تا بهو  چی ئاوات ئه کهدات  ئه
نھا   مرۆڤ چاوی ته  که یه  ئاکارك زۆر ناشایسته وه ڕاستی ئه  به  جنو فرۆشه تاح ئه فه
 بۆ  شدا که نوسین کانیان له نی خراپه ون ببینت والیه  یه ی خۆی ئه سانه وکه ی ئه نی چاکه هالی

ر  ری نوسینی سه  خونه  دووساڵ زیاتره وه من ئه،  بنت الوه هونوسرت  ک ئه عامی خه
م  رده سک بدات یان هه که تاح جنو به مال فه م دی کاک جه م نه کانم به سایته
ک  ک وه  نه که پانه ر گۆڕه کانی سه  شۆڕشگره نه  الیه ڕاستی وله  له ر گری بووه کانی به نوسینه

 ئاشکرا جنو بو   به ر سایتی کوردستان پۆست که ی سه وانه تی ئه تایبه ندک کورد به هه
مال  ر کاک جه گه نابی کاک ئاواتیش ئه جه، ک هیچ ڕاستیه ب گوگرتن له  به وه نه که ئه
و   ئه  که کانی باس بکردایه جنوه  دوو له ک بوو یه دات ئه م ئه ه قه  جنو فرۆش له تاح به فه

کیتر  وت خه کی بنوست و بیه مه ره ک هه  نه بوایه ی هه گه بوو به ؟ده کداوه جنوی به
رکی باش   نوسه ریف به  تاهیر ساح شه  که ی خۆتهق کو تۆ هه کاک ئاوات وه، دار بکات که له

 ند من رچه هه، زانین ن ئه سه رکی ڕاستگۆو ڕه هنوس تاح به مال فه ش کاک جه بزانیت ئمه
کاک کانی  ری نوسینه  خونه  دنیابه هو، تاح مال فه  ڕیزی کاک جه نمه رگیز تاهیر نایه هه
،  کان زیاتره ره زۆری نووسه ره ی هه زۆربه ینی کوردستان له نووس تی له تایبه بهمال  جه
ک   نه وه کاته دن سپی ئه  درۆو بووختانی قین له میشه مال هه  کاک جه چوونکهتی  تایبه به
   بوانته  کورانه نه وه  جاف ئه یفه م حه تۆ ئه  منیش بهم به، نوو فرۆش بتج

کان باسی ناوی  ره  نوسه وت که که رچاوم ئه زۆر به، ڕوانیت کو تۆ تی ئه کان وه ڕاستیه
  بیت چوونکه ی تۆش ناوی خوازراوبت وجاف نه و ناوه  ئه یه وانه له هین بۆ که خوازراو ئه

کان  ک کاک ئاوات جاف ڕاستیه ک وه ن نه  قینه موو ڕووناکبیری ڕاسته ڕووناکبیرانی جاف هه
  . بکات واشه چه

  . م که هم وکوڕی نوسین و که ه هه م له که هان ئر گشت خونه داوای لبوردن له 
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