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  یال مۆریاسی له... مال  که. بۆ دکی کورت وکراوه  یه نامه
  

ستدا  ده کاندا گیانیان له عسیه القی به م و شه بن سته مان یان له  که له ی گه زاران ڕۆه کاتی خۆی هه
هیدانی  شه، شیمان بزانن په خۆیان بهکش  یه  وشه  تاکه  بهنبوو ه ن م ئاماده دران به ئه  سداره یان له

ن ڕژمی  الیه  له هاب و هاوڕکانی که شخ شهمر  هدانی نه شهیان ، یال قاسم و هاوڕكانی له مر نه
ر گیز   هه هیدانه و شه ئه، ن رزانه ر به  سه هیده و شه  ئهی دران نموونه سداره  له وه عسه تاوانباری به

ست  ده پناویدا له ی شرینیان لهشیانزانی گیان ر چی ئه گه بوون ئه شیمان نه  خۆیان پهیڕابردوو له
عس  وان دیلی به رجک ئه مه  به مه ئه، وونب شیمان نه ان پهیکردارو وتاری ڕابردو م له ن به ده ئه

الی  وان له چی تۆی فسفس پاه که. کان چۆن بوون عسیه یی به نده زانین دڕه موومان ئه هه بوون که
و   کراوه هۆت ئامادب  ک وتلکی ڕازاوه وه ژوورکدا که لهر کراویت و  سه ست به تکی کوردی ده حکومه

و دوور  بوینچ کی بۆش هه یه ر بناغه سه ووی خۆت لهد ڕابر چی چونکه  سزاو ترساندنک کهب هیچ به
 باکانی کورد  ندیه وه رژه  به لتووری کوردستان و دوور له  یاسای که  و دور لهتزی نووسین  له

ستی  مزانی و هه ر زوو ده من هه، شیمانبیت بت په  ڕابردووی خۆت ئه م له رده  هه  بۆیه وه یته که بیرئه
ش  وانه مووئه م باشبوو خۆشت بۆخۆت وهه به، وان هیچتر نیت  پاه فشه  له تۆ جگه کرد که م ده وه ئه
 . !! کن؟؟  ئوه  کهلماند وه سه کرده ک تۆ بیریان ئه وه که
  
رمی کوردستان  رۆکی هه ت بۆسه که  نامه ت که نانه ته، رم بوو مت گه  ده نده وه هناب کاتی خۆی ئ جه 

ک  وه،  جنو نووسین زانی که وان و وات ده  پاه  خۆتت لببووه که،  کی واوه رزیه وت بهل به، نووسی
. روایه؟؟ ش هه ادهوی ئام ر زه سه ڕاستیدا و له له، تی ناوت و ئازایه ر ئاسانه ر کۆمپیۆته سه ی له وه ئه
ستبج  وا ده  ئه وه نگانه  ته وتیته که  ئازانیت که نده وه  ئه کهزانی  م من دنیام تۆباشت ده به

  زانی که ده ی تۆیان نه ته و ماهیه ڕاستی ئه ك وه خه داخه م به به. یت وه ز بوونه ی پاشگه ئاماده
 ئاسانی فش  و به نھا فوت تکراوه  جنابت ته سم گوت که زۆر که من کاتی خۆی به. ؟؟ ی چۆنه که ڕاستیه

 . ر چوو رواش ده چی هه که،  وه بیته ده
  
 بۆ   ڕووتھات؟؟ نامه چۆن له که..  وه یته رانیشی روون بکه  بۆ خونه  پم باشه م وه که من پرسیارت لده 

لکاتکدا هشتا ، ر ببیت  تا به وه یی بپاڕیتهرمی کوردستان بنووسیت و ل رۆکی هه ڕز سه به
یان  ده رمـت نووسی بوو به رۆکی هه کاتی خۆی بۆ سه  که وه ته  بووه ت کاڵ نه یه ونامه بی ئه که ره مه

 .  کرد وه میه ده درۆو بووختانت به
  
ک  ی وه وانه وو ئهم  بۆ هه  وانه ی تۆببته نۆکیه م ترسه  ئه که منیش هیوادارم  ک خۆت نووسیوته وه 

تی  ندی تایبه وه رژه وتی کاتی و به ستکه ن وبۆده که  خۆیان ده ووله دیاری کراودا فتکیخ  وه ساته تۆله
 . وختان دروستکردن ودرۆچنینب  ونه که ده
  
م سوپاس بۆخودا وا  به، تیزانی ئازا س وایان ده کانتدا زۆرکه نووسینه   به ک که تۆیه 

  . ستھنا ده شیمانیت به  په و جۆره  ئاوابه وه، وت رکه تتده ماهییه
  نونامهجنوان  ر بین وله هدنوان ئازادی ڕا  له یه  هه وره کی گه  جیاوازیه ک خۆت وتووته  وه وه 
وت بم   ئه ئوه ی به وه ر ئه ش کاتی خۆ هه قینه ری ڕاسته نوسه. ووسین و درۆو بووختان درستکردندان

  . دا کانتان ئه ه  هه  پنووسه ربارو خۆفرۆشتان له ری ده هنووس  به ئوه
 درۆ   به وه یته که ست نه بیت وده ت نه  فرسه()  وه ره ده  ر بویت و هاتیته هبر  گه  ئه هک،  یه وه دواتکام ئه
بت  ئازادی ئه یت که نت وئیتر واتبگه وانت بۆ داده نک پاسه یهالی  وه پاش ئه، دروستکردن

ک  نه، وست بنونت وست نواندن هه کاتی هه که  یه سه و که الی من ئازاد ئه له. تیووشت بم هه
 ..بیت  چۆن  ده ئاخۆ خات که ر ده داهاتووش ده. ی قیر ر جاده سه له


