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  راجیانی  ر خه نوه ئه ... ر ر ئاشکرا بت الی خونه با نووسه
  

نی  ر خۆی خاوه  ههنوست با  شتك ده  کهس  ڕاستیدا زۆرکه له
 ناوی خۆشی ئاشکرا بکات ڕۆژی  ی بت باشتر وایه که نووسینه
م با ناوی  کی ئازادن چی بنووسن به  خه ماوه ترس نه

   باسك له ی که ره و نوسه  ئه چونکه. نت  سکی تری لنه که
 باسی  ی که سه وکه ئه، کات با خۆی ئاشکرا بکات سك ده که

 بۆ  بزانت ک باسی کردووه  وه  شکه وته که  با نه کراوه
  ن که که ت بار نه سکی تر توومه ت که ه  غه ی به وه ئه

نووسین ، نیشی نیین  وخاوه  نییه  نووسینه و جۆره ئاگایان له
  .  بت نه والیه ر دژی ئه  نووسه رج نییه سادی مالی و ئیداری مه ی یان فه نده ی گه رباره هد
ن و داوای  که ی ده نده  گه زۆر جار خودی خۆیان باس لهسعود  کاك مه و الل ڕز مام جه به

 شت  مان  ههن که و میدیاکانی خۆیان باسی لده  ئاشکرا ڕۆژنامه ن به که رکردنی ده سه چاره
  .  بکات  باسی لوه  که ریش ئازاده نووسه
  تم له وسینی تایبه یان نو  خراپه کردنت به وا باسم نه  که وه بمه سك ده موو که نگاری هه هر من به

نیم ناوی خۆشم  کانم خۆم خاوه موو نووسینه من هه،  لم تبگات وه وانه  پچه  نووسیبت به ری نه سه
ری  کو خونه کانم تاوه ڵ نووسینه  گه  له وه ی خۆم بو کردۆته و زۆر جاریش ونه ئاشکرا   به نووسیوه

   له وه  شکه وته که ی نه وه تی بۆ ئه نیه کانم بزانت ک خاوه  نووسینه  بت له  نه واشه ڕز چه به
  . سکی تر که

م  ڵ ئه  گه لهکان  شتووه  پگه ڵ یاری زانانی درین و تازه  گه وتنم له نی زۆر چاوپکه من خاوه
  دا نووسینانه

   کورد ئاخ له / 1
  وا و دوو هه با نکه / 2
  ڕژت جام پبت لده / 3
  یمانی بردنی شاری سوله ڕوه  به ووانی شاره / 4
  ی کوردی ی ئیداره وه هکگرتن ی یه  نیشانه ینه رزش بکه با وه / 5
  ین نگ ناده ده وه گرنه ك نه ی کوردی یه کو ئیداره ین تاوه  ده ن ئه به / 6
  ی قی تا که ناهه / 7

نیان نیم بۆ   من خاوه م شتانه یری ئه  غه  نووسیومه وه ره  سه م که رده وت سه و حه نی ئه من خاوه
نی  نووسن با چاك بزانن خاوه ریان شت ده  سه لهکرت و   باسیان ده ی که سانه و که ی ئه وه ئه

ست بکات   یان وا هه تی باسم کردووه  تایبه  به  که شکه کانم به  نووسینه ک له کان کن نووسینه
  . وه مه کو جوابی بده  بکات تا وه ندم پوه یوه توانت په  ده یه یدا هه  گه خسیم له زکی شه ره غه
   ڕز  ری به نهڵ ڕزمدا بۆ خو  گه له
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