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To Uncle Jalal and Big brother Masod 
 Big brother Masod  
 

Uncle Jalal Gîan ! 
 

 رمی دۆستانه سوکی گه
 .وه خۆشترنابت   دشادن و شونتان له نده رچه ریدابن، هه وه خته ڕی  به وپه هیوادارم له

 
وه شتکی   و ناجۆر بوون، ئه با مک ناته زانم که شم بۆ نووسین، ده کی هاوبه یه نامهم که  که داوای لبوردنتان لده
م الی ئمه  بین، به کتر زویرده  یه ر قاپشتن له  سه ندک جار له مدا هه که ڵ خزانه  گه وه له  ماه سروشتییه، منیش له

 . ها روه ش هه گرتره  ، بگومان الی  ئوهموو شتک گرن  هه مریکا له لی ئه کانمان و گه دواڕۆژی منداه
 
  چت به یی خۆیی نه وره  گه مجاره گا به خوازم ئه بم و ئاواته رده تان ده وه کگرتنه یه وه پخۆشحای خۆم به  ده له

کانی تر  ه بچوک مکیش چاوتان له پارتییه  که خوزگه. م ست خۆشییتان پده مریکاوه ده لی ئه ناوی گه به. نوانتاندا
  .کات شیان ده مه یاپراخ به ک قابله ی یه وانه بوایه، ئه

نشتی زۆری  رزه وه بیر، خاتونی ژنم سه وته مان که  ساونا بووین و ئوه ی خزانمدا لهالوراڵ خاتو   گه دا له ڕۆژانه م  له
م   به وه که ناچار بیرم کرده. بی ره نستی عهته قوربانی شوڤ ماوه و کردومنه  بیر نه لی کوردم له و گه من ئوه   که,لکردم
 .وه مه لبومی دمتان بۆ بکه تان بۆ بنوسم و ئه  یه م نامه وه  ئه ی خواره یه شوه

 
 Uncle Jalal  گيان! 

رخان   تهBig brother Masodم بۆ  که شیکی نامه وسا  به م جا ئه رز بکه ی به ئوه کانم له  ییه جارێ با گله
   .م که ده

موو  درام که هه ی تر هان ده نده وه ب، ئه ب کوردیش بوونی خۆی هه وترا ده م ؟ که ده  ئوه ناکه یی له من چۆن گله
ت و  مه شاری هه  سلمانی، که به کاته  پیاو  ڕوده د موخابن، که م سه به. لی کورد تی گه  خزمه مه کانم بخه ربازه سه

فیزیۆن و  له ش نا، ته وه ر ئه هه. بیت ڕده گوی که) بی و فارسی ره تورکی ، عه( یر گۆران  به قوربانی ناسراوه، له
ش  ککه مه. وه ته وتتان قوت کردوه کک س چوار مزگه ڕه ر گه شکی گۆرانی کوردییه، له هه نھا به میدیاکانیشتان ته

زانن له  کانمانی ترساندوه و واده ربازه  سهش وه برێ ، ئه ی موسمانان ناوده  به قیبله وتی تیانییه که ند مزگه وه ئه
 .ن لوجه فه
 
  Dear my uncle ! 
نگ و  نگاوڕه  گۆپ و چرای ڕه تان به که ته کانی ئیماره قام و شونه گشتیه م، ڕاسته شه  باسیان بکه شتی تر زۆره که 

  ک ئاالی شومی عراقدا ببینم، که  ته م له که رایی نایت ئای وته م  چاوم به مریکا جوانکردووه، به ئای ئه
 .یه بکردایه له سه م مه ستتان به نابتان هه بوو جه نفال و زۆرداریه، ده ی ئه نیشانه
 فۆنی  له کو بیاره ته الم هشتا شونکی وه رنان، به ده بجه بۆ وه ه ی هه  ناوچه نساری ئیسالمی له ی من، ئه سوپاکه

سته   ده کک له نه یه وێ شاری سلمانی بکه شتانه یه، ده تان هه له ستی مه ان ئهکانی خؤشت تیانییه، له ماه
 .کانی  کالیفۆرنیا خوشکه

 
 :کات ی که من بریندارئه وه زۆر زۆر ئه



 . زانن ر وکارداشی خۆتان ده نگه وان به هاوسه چنه تورکیا ئه  ده ئوه که -
 . وپای سارونه س که ردانی ئرانیشتان کرد، خۆتان ده  سه که -
 *. ڤاریش بنه ته شتی ڕوسیاشتان کرد ده که گه -
 .کی عراقین کانش هاونیشتمانیه به ره الی عه -
 . ن رکرده و ژووره، هشتا سه ره فتاساڵ به نتان له حه مه ته -
تی  ی فیدرالییهنه شونی ئمه، پم نان داوا خۆتان بخه. م ڕاستیم بۆ باسکردن نھا که م، ته وێ بریندارتان بکه نامه

 جاران   جارک له ی که یه و ئومه زانن، ئه بی ده ره ی عه شک له ئومه  به م بۆتان، که ئوه خۆتان به  عیراق بکه چی له
 .ری بین بوو سه ه رچی فه دینی کوردی، هه الحه تی  سه رۆکایه  سه به
 

رکوک و  کو که دان به ی س ڕۆژمان مه ماوهئ. داممان بۆ ڕوخاندن یه، که ڕژمی سه وره هشتا دی ئمه گه
  کان کرد، به عسییه ھاتنتان بۆ پیاوکوژه به ی هه داو پسوه ن، دیسان ئیوه گوتان نه کان ئازادبکه کوردیه شونه
 ڕزگاری پکه گوی جھشت و له جیاتی چه ی خۆتانتان به که ره ماوه ئوه دوای ڕۆژک جه. نفالیان کردن  ئه ی که وانه ئه

 .کوردستان، ئۆتۆمبلی علوج و تانیتان کرد
 .الم وون نابت ڕاستی تاه به.  ئیشاندبن رم نه دووباره هیوادارم سه

 
My big brother Masod gîan ! 

 
 ئۆه  لهم  ییه ش گله وه ی ئه باره زار   نووسی و ههم ی بۆ مامه وه زانی بۆ؟ ئه بونم، ده واو دشکاو و زه  تهوهئ وه له ئه
 :یه هه
وتی عیراقم بۆ  ی نه13دا  لیلتان چی لکرد، ئستا داوای له سه  ساڵ ئیبراهم خه13 پم نان داهاتی گومرگی -
 ن؟  چی؟ ماوتانه کاولی که ی ئوه ئه. ژیت و وته تیوانه ده  هه کو ئوردن به ن؟ وتکی وه که ده
وه و  رد کرده زه مه تی خۆتان ده شدا عیراقچیه  مه الم ئوه له کی خۆم، به رواریم دانابوو بۆ ئامۆزایه سرین به  من نه-

خۆی کوردیشی  ربه  گوندکی سه  بوامان به گرن که تاوانمان مه.  کافر دانا مر به حمودی نه کو شخ مه تان دیسان وه ئمه
 !نییه

ی که کورد  وه ر ئه نھا له به  ب گوناح کوشت، ته هرزانی سیڤیلی ب زار به شت هه دامی فاشست هه  سه یرم لدت که من سه
ی  خشه  مکه نه مریکا ده کانی تری ئه ناو وتی عراقن؟ من و ڕژمه ی به وه رۆشی دروستکردنه  په ئوه بۆ وا به. بوون
) کانی کورد  کورده رکرده تۆ سه(ش ئوه مجاره یینه س پارچه، ئه وه و بیکه شنینه وه مان داڕشتووه که عراق هه وه ئه

ملیۆن کوردتان کرده قوربانیی دوو کورسی شکاو و خۆتان هاوتی 40ی ئومدی  به. کانی ئمه و خۆتان تکدا پیالنه
 .پله دوو
 
کیان  کان دژی ئوه یه به ره ون وا عه هنم، فریاکه که کۆتایی پده ته ردوو ئیماره ی هه وه کگرتنه ئومیدی یه م به که نامه
 . بنم رقاوی نه ی زه که شک له عراق و ئومه کو به رگیز وه یه هه و پارچه  ئاواتم ئه به. وهگرتو
 . تانم  ڕی نامه م چاوه رتان بئشنم، به وه زیاتر سه وێ له نامه

 .وت و بازار بمن نه. داری رمایه مریکا و کورد، بژی دیموکراتی و سه لی ئه ندی گه وه رژه بژی هاوبه
 

This is the  way I love You 
George w Bush 

 
 کی ڕوسیه، واتای هاوڕێ یه ووشه: ڤاریش ته


