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  ج ره جید فه       خالید مه.....کانی  بزماره
  

  وخۆ ڕاستهری  فه سه
  

تی  ی بلیتی کورستان چیه ووتم  ئه،  وێ بلیتی تورکیا ببه مانت ئه مان و ئه ر زه گه  ئه ووتیان کاکه
 ، هیبی نی ن عه فۆنم بۆ کردوون ئه له  ووتم ته، خته م دوو به  به وه ره گۆرانی نا ؟ ووتیان به

 ،رم بی سه دوور ههبلیتی کردوو چووم م  که تیه وایه ته  نه یفه  کهی  قسه به ،  یفی خۆته ووتیان که
 سواربووین  وه ه فرانکفۆرت ی ئینگلیزی له عات دوانزه سهری  وروبه دهبوو  وه ئه ، وه چوون و هاتنه

 پشوازیان  وه تکی زۆره درو حورمه  قه به ناگرێ خوا هه ،زین ولر دابه  هه یانی کوردستان له به ره به
کی باشی  زاییه دیاربوو شارهری زۆر کردبوو  فه ی سه وه ر ئه به لهم بوو  گه رک له  براده.لکردین

ر زوو ئاگاداری   هه باشتر وایه،  وه کاتی دیاری کراوا بۆیته وێ له ته ر ئه گه پی ووتم ئه ،بوو هه
م بۆ  وه یشتنه گه به،ر وام کرد  ن هه  فیعله،ت بۆ دانن ی جگه وه  بۆ ئه، هو یته ر بکه فه بی سه کته مه

   ووتیان به،ن  بکه)ی که،ئۆ ( مانگ 22م بۆ  که وێ بلیته مه  الیان و پم ووتن ئه سلمانی چوومه
 ووتم ،ولر بیت تاری هه  مه عات س له  سهر بیستو دوو سه ک له وی بیستو یه ب شه ئهم  به  باشه
ند ڕۆژک پش  تا چه  ،هه وه م پام ل دایه و ب خه  ئمینم لکردوه ئیتر پشتونی دڵ ته،م  که وا ئه
م سیشیان که( واڵ پرسین ر بۆ هه م هه که  نه که هر فه بی سه کته فۆنک بۆ مه له  ووتم بۆ ته، وه ڕانه گه
 مانگ 22  م که ره فه و نه ڕزان من ئه تم بهووحواڵ ، ت و ئه  سیحه واڵ پرسین له دوای هه) ناسی ئه نه
  وه ولره  هه  ووتم له  کووه ران ، ووتیان له نده  هه وه چته تان ئه که ههی  یاره تهی رسوا خرێ به به

  ی ئمه ته و خه  ئهی یاره  تهن نایهووتیان ؟  ووتم چۆن  ،ماوه ولرمان نه تی هه رز خه ووتیان به
 ،ی که ر ئه فه  مانگ  سه31م   سلمانی به ین به توانین بۆت بکه  ئه، وه بنیشتهوێ  لهجارکی تر 

رم   ده وه چمه ر نه گه ئهم  که  ئیش ئه  چوونکه وه ڕمه تای مانگ بگهب پش کۆ ووتم ناکرێ من ئه
و  ئه ووتیان ، وه وێ بنیشته ان لهیی بۆ هشت ، ووتم ئه  ئاوایه وه خوا ئه  به وتیان ده ،ن که ئه

  ن وان ئه ئهووتیان  وان؟ ی جوبی ئه ووتم ئه ، کراوهیان  ل و نابتان زۆر ماقوه ی جه پرسیاره
انی ولر یان سلم ک بۆ هه  نه رمی کوردستان بیوه  بلیتمان بۆ هه  ،ووتم ئمهورچو ستمان ده ده له
ر  سه ناب له ، یه  ههولرا م سلمانی هه ب)ولرو کۆ هه(  ینی مابه کی توجاری له یه ر کشه گه ئه

  زیان یاوه و فه کانی کوردستان کردووه خانه یاره تهت و  خهیان به   سیقه  بت که که و خه حیسابی ئه
  وه  سلمانیه ی چی له ئهئستا  ووتیان ،ارو دراوسی کانی ده یاره ت و ته هموو خ ر هه سه به
ڵ  گه  له یاره لیتی ته  به  به د یۆرۆ زیاترم یاوه ش سه  ووتم شه؟ یه  یان خۆت ڕگای ترت هه وه ڕۆیته ئه

 ، وه ڕۆمه  ئه وه  سلمانیه  له  چار نیه،وت فه  ئه وانه قی قیتار بۆ فرانکفۆرت ئه  یۆرۆ هه131
  یه شونک هه مانگ 22 ووتیان  ،فونیان بۆکردم  له تهک  ڕۆیه هنیور  فه بی  سه کته  مه ختانه خۆشبه

ی  وه  بۆ ئهو ما ره فه و سه ی ئه به جره ر ڕۆشنایی ته به له .منون   ووتم مه،ی ر بکه فه توانی سه بۆ تۆ ئه
نیازم بۆ پش ، وه ڕایه گه  نهوشتوید ڕۆ حمه  ئه  لی نووسراوه ڕوا که یا نه ته خهو دنیابتو بهموسافیر 

کاتی ریکالم   له  که یه وه ئه)واو بزنس  بدیل هه بۆ ته( تی کوردستان  یاحه رو سه فه کانی سه ته کاله وه
پانیش   و به وه نه  ڕوونبکه که وخه  بۆ ئه که ته وان و خه یان ئیتیجاهی سیاسی فۆکه که ته کردن بۆ خه

  وه موو جارک بنیشته  هه یه یان بۆی هه خشه م ڕه هئ ،بنووسن تکی وازیح   خه بهکان  یاره  تهر سه له
ک  یه ت قه  فه یه یان بۆی هه  کلک خوراوه و ئهش بکا،  هالنهتوان  ئهر پشی خۆش بت  گه و ئه
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مال  رانی ئه کن براده له  یه بۆی هه  یان نه ساڵ تاه  فهو ئهم  به،بکات  وال تاری ئه مه له   چینه  سووکه
  وکاته ئه .وه بتهر  لبه وه ئاسمانه شی به  ڕیقنهک  یه وخوایه ش بکات خوام له  چینه  نه هو بنیشته

  ی که وه ب  له ئین نه یا و دموتمه  نه که یاره کلکی ته ست له جار ده  ر ده گه ئهر  روه موسافیری کورد په
الی کام  زان دی به و نه وه کشته واوی نه  ته ش به که قه ی سایه،و ژر زمان خواردووه  لی نه کولله
  . هی ئاسمانی کوردی ناکا ر به فه ی سه فه  موجازه، یا  ل ئهیا حیزبه

  
  الم ری که سه موخته

 ختکیش  نه،تاشین ی خۆمانا دانه که الی حیزبه  به،مووی  هه  که، شت بین به ی کورد ئه کاتک ئمه
ر نیو  سه  له مه و مساوه  ییه وه ته ی زۆر نه نا کامه ده  ،وه ی بھینه که بۆ کوردستان و کورده

ب   شاعیریش نهر گه تاتورک ئه تاری ئه  مه کاتک چووه،ناکا ر خاکی کوردستان  سه لهتریش  ملیمه
ن   دانهی ترانزت  که سته  ئاوده  و ریزهوێ کانی ئه وعیده زبووتی مه بۆ جوانی و مهک شیعر  یه کۆپله
ودیوی کۆنترۆڵ و   ئه وه  بھاتیتایه بوایه ی کوردستان ئه وه  ترانزتی ئه له  ،چوونکه وه هر  ده ته نایه

  .یاندن ئاو گه ست به  بۆ ده  کن وان دابنایه ت له که پاسپۆرته
 

 


