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رانی کورد می جۆرج بۆش بۆ سه ی دووه نامه  
To uncle mam Jalal and my big brother Msod ! 

I really miss you 
 

مای    و شه وه ھاری  کوردستان ڕازابته پکه گوی به  جوانترین چه ن به ک خۆتان ده وه  رم، که ی گه هانیمان سوکی ھاوپه
  .دیاری  بۆتانی ھنابت  به، وراکانتان ھه ونهھا
  

  !کان کان و پارک ستییه ونه برایانی  شاری خه
یه که  وه م، ئاخر ھاوڕیی باش ئه که ست پده یی ده گله م به که ش نامه مجاره سوتت، وا ئه خۆتان و کوردستان ده ی دم به وه ر ئه له به

  .دان و ماستاو پیاھهک  کات، نه هرت د گرنت و مای دووکه ی ده ھاوڕکه
  

  !ئازیزان
نه ناو  کی بخه ره ن و دووبه  بی ئیسالمی وورد و خاش بکه ره ی عه یمان دانا، تاکو ئومه ھاوپه  بهانم  ئوه نی ئیسرائل، بۆیه ئمه و به

ک، عراقتان کرد   یه  به وه نه تان بکه که ته ئیمارهی دوو  وه ی ئهکو له ج کرد، به تان نه وه ر ئه ک ھه  نه ئوه. وه رونیانه خۆیان و ده
  .وه منته نفال ده نھا ئه تان  ته له که  و گه نده بۆ ئوه رچه حبه و ھیوا، ھه وی مه  زه به
  

. ک یه  بهوه هت کردووه کی کوره گوندکتان نه ڕه  زیاتره گههم نۆسا ن، به که رکوک ده  داوای که ش نا، ئوه مه ر ئه زۆرم پیه، ھه
ردان  سه وساکه که به بوو ئه قم نه وه، ناھه بنه ادن پان و خدهژارکردووه، خۆشتان ت و ھه ان ڕیسوالی کوردت ش ناخۆشتر، گه مه له

   .رزشتان پویسته مک وه مریکا ووتم که ھاتن بۆ ئه
می  وای نابینن که ڕه م به بی و فارسی و تورکی، به ره هرخان کردووه بۆ زمانی ع تهکانتان  زانن بۆ؟ تیڤیه من زۆر زویرم لتان، ده

  . بکاتانس باسی ویشدا ناھن که ، که له خهستن ورامی بوه کو ھه انی تریش وهک  وه با  زارا. ن بکه که ی ئمه و جولهباس
کات که چراکانیان پاک  ده وه شی ئه نھا به ش ته وه یه، ئه بای ھه عات کاره ک چوارسه الم خه ن، به که باسی دیموکراتی دهئوه 
 .ویش گرانه  ئه نده رچه وت ھه ن له نه  و پی بکه وه نه بکه
  
 رگرن، ری کردووه و ناھن ھیچ پۆستک وه وانیشتان ب به شدا ئه وه شۆڕشیان بۆ کردن، لره ی الستیکه نجانی کوردستان به پاته گه

مانتارک  ڕله ر په ھاکا ھهڵ خانه و  مه ری کوردستانتان کردووه به ته رلمانی ئیکسپایه وه په والشه  لهست،  و بھه ره ن به پیان ده
  .   ھناداڵ خۆی  له گهفکی پخه

 وه ته ریا ھاتوونه انی له ڕۆخی دهرم سوڕما لتان، وامز ڕاستی سه م، به ان بکهشت که جه  حه  به م، ئاماژه که بھلن با پش کۆتایی نامه
 م که ی ئیمام ناکه که ردانی گوڕه باسی سه. شتان کوشت و کرمه  و ئهردانی مای خواشتان کرد مزانی سه وه، نه نه که  خۆتان ووشک دهو

  .وه کاته کانی کوردستان پنه  سنگکوتان شارهدارم  ھیوا.مووان  دروشمی ھه هبووکرد) مریکای  ئهرگ بۆ مه (تامرد
  

ر  سه ن به شی بکه وه و دابه نه مبکه مال که ی دکتور که م حوکمه م توخوا که ست خوا، به مه ده ده نووستان ده کانی ئوه و چاره من کاره
  .وه سوڕنه ه ، که به ئازادی دی که کوردیان کوشت و بکرد رۆک جاشانه عسی و سه و کۆنه به  ئه
  

   ،زار پارچه ک ھه بت، نه بن لم که بم باکوردستان چوار پارچه  که زویر نه،م لتان که دووباره داواده
  
  .موو ئاوابت وه مای ھه کگرتنه یه تا

 This is the way I love you                                               یمانتان جۆرج بۆش ھاوپه
 مریکا ئه
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