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شاو ... ویست  کوردستان نت ی خۆ شه رم بۆ هاوڕیان له کی گه المه سه  
  

وامی  رده رکی به  خونه ب زیاتر که توانم بم پنج سایش ده  ده  ناوم شاوه من که
  ڕه م ماپه بۆ ئه   ناوه کانی خۆم ناوه یان جاریش هۆنراوه  ده ڕی کوردستان نتم و به ماپه

دا  گه ی خۆم و ناونیشانی هۆتمایلی خۆم له  ونه میشه  هه  وه وه و بو کردۆته  ناردووه
  ڕیزه  به م سایته ر له ولری هه  ناوی شاو هه ک به  هاوڕیه م ڕۆژانه له..  ناردووه
ولرم زۆر جاریش  لکی هه ر خه ی منیش هه وه ر ئه به  له وه...  وه کی بو کردۆته یه هۆنراوه
  ریا که که کانی زه مه رهه ندک به  هه لهتی تایبه به  وه ولری بو بۆته ک شاو هه هناوم و
ئستاش من )  و ئیتر  و دایه ڕوه بگه (کانی ک هۆنراوه  وه ی گۆرانیم بۆ نووسیوه هۆنراوه

  وه خوننه من ده کانی  هۆنراوه ی که رانه و براده ندک له  هه  له کی زۆرم بۆ هاتووه یه نامه
منیش پم .... )نگی ئازادی کپ ناب ده ( ناوی   به ن له که م ل ده یه م هۆنراوه پرسیاری ئه

ر  گه درسی مایلی خۆی بنووسی یان ئه ئه   یان وا جوانتره  پویسته و کاک شاوه  ئه وایه
..  وه بیته ر من دا ساخ نه سه و به کانی ئه ی شته وه ئه بۆ  وه ی خۆی بو بکاته ز بکا با ونه حه
و کاک  درسی ئه ب ئه ر هیچ نه ر هه گه م ئه که ڕیزتان ده  به  داوا له وه ش وه وانه  پچه  به وه

و م  ندی پ بکه یوه توانم په  خۆم ده وه..  درس مایله نھا ئه ستم ته به م بۆ بنرم مه شاوه
  . سته به م مه  بۆ ئه وه هک بدۆزین یه چاره

  
م  می ئیوه ڕوانی وه ئیتر چاوه  

تا  ره  سه له.. م که زۆر سوپاستان ده  
 شاو
shallaw1@hotmail.com 
www.shallaw.info.se 
www.shallawonline.info.se 

  


