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  کونجرینیکونجرینی ...  ... مم  شی دووههشی دووهه  بهبه ..  .. قق  چهچهق ق   چهچه  ییماوماوگۆگۆ  ییمانمانڕڕتاح و تاح و   ههر فر ف  هه عوم عومییالفاوالفاو

  
یی  مای بنچینه بنه، تی سیاسی کورد رکردایه سه، کان گۆڕان  رنامه موو به ڕین هه پاش ڕاپه له

ڵ   گه  زمانکی ترله به،  که نوێ یه وشه ڕه ر  رامبه  به ک له نی خه کۆمه، کاری گۆڕی
 ب س و  به، زن بوو تکی مه ن خیانه رچی دون خاوه هه، کرد اریان فت هتی ڕ ردایهرک سه

  بوو له کی هه و پایه ردا کراو چ پله  به تی به رگی کوردایه به، کدا شۆراو گۆماوی پارت دوو له
 . خشرا پ بهتی  ی پارتایه و پایه  پله وه  زیاده یدا به که تکاریه کاتی خیانه

بۆ ژیانکی باش بۆ ڕزلنانکی و  ڕوانی ئه م چاوه به، فرۆش  ئه ماته ر ته  هه مه  حه خاه
،  پک هنا ئمه مۆیان بۆ کانیان ئه  خونی ڕۆله  به  که  ب هو خزانان ی ئه  شایسته شیاو که

،  وه کردنه نو هاوار له، سوراو ئی  ماته ته،  ماته  ته ه کرد یه  هاواری ئه م ڕگاوه ده به. 
 دوو جار  تی ژنه فه ک و خه  الیه بونی لهپیر.  ورت  و ورته قوڵکی هی وه  بیرکردنه وته که ده
ی   رکردانه ڤاڵ و سه وهه موو ئه ی هه وه دانه ئاوڕنه، کی تر الیه  لهشم که رگ باوه جه
موو  هه. ی ژیانیشتی بار حمه  وزهل لو په گرانی که ڕێ  گه وه له، کی تر  الیه  لهکانیشم کوڕه
کاندا هاوار   کۆنه به که،  ناساز بتشمنگی ده  ی که وه  هۆی ئه ته  بونه کن یه به  انهم ئه
  ک خوایه ده، ببن ده   توڕهلمن یا، کنا ل نشم وزه و سه ماته و ته نبزارم کی ل  خهم که ده

  . م چی بکه
 منیش وه سوپاسه به،  وه ڕواته  ئه یاندم که ه پی ڕاگ بۆ کردمکیفون له رکم ته ڕۆژک براده

  .  تیا بوو  مه  حه  بۆ خاهیک یه کاندا نامه  نو نامه  له وه پیا نارده مک یه ند نامه چه
   /کی بۆ نوسیم یه مدا نامه که می نامه  وه  له مه  حه خاه

    بۆ کونجرینی مه  حه ی خاه دوا نامه
   ینیویستم کونجر بۆ کوڕی زۆر خۆشه
ب وی خوات لزم هه که چاوت ماچ ئه، سژوان و   بۆت چاوی هاوسه یه م ڕری ئازیزت و ڕ

کانیان  مناه، کانت  ڕۆشناو مناهو  بۆخۆت یه نگاو و هاوار ڕزیان هه هه. م که جژوان ماچ ئه
  . ن که ستت ماچ ئه ده

عی خۆمان ئاگادارت  ز  وه لهواوی  ته  به تدا تکات ل کردوم که هک  نامه کوڕی شیرینم له
زعی   وه وه مه ده مت ده راست وه  به مجاره وا ئه ئه، زیزانم  گۆڕی ئه سوندت دام به،  وه مه بکه

  . م نوسم ب زیادو که خۆم و ماڵ و منات بۆ ئه
م ل  رزت تواناو وزه له هئستم   ده زعم باش نیه ک جاران وه کوڕی شیرینم من ئستا وه

   له ی که  مه که و موچه  ئه فرۆشم چونکه  ئه ماته ر ته  هه که بانه ره  عه  به مه م که که ، باوه
  . ناتوانم پی بژیم، اتکگرم دابینی ژیانم نا ری ئه  وه کانم مانگانه باتی خونی کوره

 پاش  له، منم و نه  پاش ئه چاوانم کور بت له، م یاتی خزانم چیت بۆ باس بکه حهبۆ
،  وه وته ست بکه دهمان   همن  کاکهی که رمه  ته وڵ دا که و زۆرمان هه  من و ئهدام هنی ڕوخا
گرت چاوانی کور بوو  ڕوانی زیاتری نه ی چاوه رگه یاتی خزانم به حه. ت وه که ستمان نه ده
 انتی کان خزمه هکچ، تی خۆیشی بکات ت خزمه نانه توانی ته ی ئه نه باش، رجگا  سه وته که
ر   سه مان بوو خستمانه  هه ی که وییه  زه وپارچه ک ئه فایه ک وه  ناچاری وه منیش به، کرد ئه

رچی  هه، مدا تاران و تورانمان پ کرد که ڵ زاوه  گه م فرۆشتمان له کی که یه پاره به، فرۆشتن
خشی و  به نی درژی منی نه مه  ته خوا به، ری دامان نا چاوانم کور بت سه مان بوو له هه
ی  وه ئه، کان گۆڕاون  شتهومو  هه ی ئمه م وته له،  کونجرینی گیان کاکه. یی تۆ خۆشنزیزا ئه
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   له نھا جار جاره ته،   ماوهالی خۆی نرخی  و له  خۆی ڕۆیشتوه نھا له هید بوه ته کوڕی شه
.  وه  نوناوانه مان هننه  و دهکرت تی باسمان ده همی پارتای کله  بۆ ڕه وه نهاک فزیۆنه له ته

، کانی دا  ئیسالمیه کتی له دام دا یه ه پش ڕوخانی  له، م که م کوڕه چیت بۆ باس بکه
  یه وانیش ڕزیان هه ئه،  الی منه ی له که و س مناه) نگاو هه (هید بوو هاوڕی زاواشم شه

کی زۆر  زعی خه وه،  تا بیت ناجۆره  هه زعی ئمه هی و رباره م ده که  ئازییه کوره. بۆت
ک   وه  مژه  دسۆزی له م وته له، ن که کان ده ت و پارته  حکومه یی له س گله مو که هه،  خراپه

ی  ئۆخه، ی ئۆخه، دات وڵ ئه  بۆ خۆی هه سه ر که هه،   ل هاتوه زستانیوانی ی شه ستره ئه
 پناوی  له، کسانی  پناوی یه  پناوی ئازادی له م دانا لهمن س کوڕ، س بۆ خۆی ر که هه

  مه م خه س به هیچ که،   خراپترهمس ژیان مو که  هه چی خۆم له که،  له م گه ژیانی باشتر بۆ ئه
، و  ڕۆژ تا شه کوره، س نام ناس  کهیچ هه،  وه  ناداتهم ژیان س ئاوڕک له ن کهزام نا شاراوه

وا  ڵ ئستا خوا کوڕکی پ ڕه گه گریانک بۆ ڕابردو له، شم  به هگریاننھا  و تا ڕۆژ ته شه
کاتی  ستم و له ی ژر ده که  کۆه  ببته  که مۆژه بۆ ئه، ش ک خوا پداوان بۆ ڕۆژی ڕه دیم وه نه

شیمان  په،  ئستا وه تییه هامه موو نه م هه من به. بت وه کانمه تیه هامه نگ نه  ته پویستدا به
گینا چۆن   ئه قه من بۆ خۆم دم ڕه، تمانش کرد بۆ ڕزگاری نی وره کانم گه ی کوڕه وه  لهنیم
،  پناوی خۆشیدا تک کوڕو ژن و زاوام دانا له نسیبه، گرم  ئه ته موو نسیبه م هه ی ئه رگه به
  .  شم ب بهشی  که ره سبه له

،  دایه کی باخانه  خانویه له،  ردایه ژ ند تومبیلکی له بینی چه  ده سئوله ر مه م هه که کوره
شی  خته و به خوا ئه،  وه واندۆته ورو دراوس ی حه ده، نریک ندکدا شه مه وه ند ده ڵ چه  گه له

  کوره. باش  کاره ین به ده  نه سئولک تا پاره  هاوس ی مه شی کردین به ل بیوین نه
ر بۆ مای  ی درین هه رگه پشمه، ویت که و نه موو ئه یی ئه  دوایی قسه  دنیا گۆراوه وه یته یه نه
   شان و باتاندا دنن که ست به نھا بۆ کاتی پویست ده ته، کان رکرده تا ئستا الی سه،  شه ڕه

وشتی  هبت ڕ یا ده،   نامۆیه ژیانهو  به به شکور کوڕه. ر ناتان ناسن هه، نبرسی بوو
  .  وه یته ول پان بکه سئه و مه سئول و ئه م مه ست له  دهتا وه تی دابنیت یا ئه رگایه پشمه
   ین که بۆتان چاوتان ماچ ئه یه نھا ڕزمان هه  ته ئمه
   سپرم خواتان ئه به

    مه  حه خاه/مامی خۆت 
  کـــــــــــــــــونجرینی 
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