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  لیم رزگار سه..  وه  نوسین ببته  بزم له م جاره که یه.. ریا که زه
  

زۆر وتاری ب ،  وروپا  قاچاغ بم بۆ ئه مویست به  تورکیا بوم و ده  له کاتی خۆی که
م  من نه،  وه خونده کان ده نده رمه ر گۆرانی بژو هونه سه  لهکانیاندا  رۆژنامه  لهم رمانه شه
ندک  رمه ر گۆرانی بژو هونه  هه بیست که مبۆم ده سته کی ئه  خه لهم  به، زانی ده

و  ن له ل بده ن و باالیاندا ههژ  به  تا به کرێ گرتوه نووسی به  رو رۆژنامه ک نوسه کۆمه
 ی که ره لیکۆپته هه و کرینی) برایم تاتلی ساز (ی له سه بیرم دت مه  به و کاته ی ئه واالنه هه
 شانو بالی   چۆن به ناسراو که سکی نه  که بوو له) هۆلیا (ی سک پر بونی هل سه مه، بو

 باوک   جوامره رهتی کو وکه  شان و شه گوت چۆن به هلد ی برایمیاندا هه که ره کۆپته
کاندا  قامه ر شه سه رم له یان سوالکه ده دا به وکاته له، گوت لده ی هۆلیایاندا هه که ناسراوه نه
  الیکاندا سو رازاوه م چشتخانه  رده به بینی له کی برسیم دهل بینی خه ده

ی سارد  ناسه س به هه دان که  سه) رای ئاکسه (یدانی کار کردنی  مه کرد له  پاروێ نانیان ده
ر  به لهنی گولدا  مه  ته بینی له شم ده دان مندالی چاو گه سه،  وه  ماله وه رانه گه  ب کاری ده  به 

دان  فرۆشت سه یان ده الگه ت و عه و پاکه رۆژه  به کاندا گوله قامه  شه کانیان له هژاری خزان هه
کاندا  قامه ر شه سه  ئاشکرا له ش فرۆشی و به  له داری رویان کردبوه رنه به ت له ئافره
  ره وه ت ب و لگاکه  کۆمه وه ند ئه رمه رین کاکی هونه موت ئافه  دلی خۆمدا ده له، بینران ده
   خۆت به لکشه ت هه که ت و سامانه روه سه  و خۆت به  لبده  ژاره  ههلکه م خه ر ئه سه  لهالف

  ستکه  چ هه مه  ئه لکشه کانت هه  خانه  باله خۆت به لکشه ی دوا مۆدلت هه یاره رو سه کۆپته
راورد  ا بهالت ل رۆژهه گه رگیز له ژاری هه  هه  والتانی رۆژئاوا که له، یتل گۆرانی پ ده

ن و  که ش ده ژاراندا دابه ر هه  سه و سامانی خۆیان به ند پاره رمه دان هونه چی سه ناکرێ که
ژار خوا دروستی  هه (ل چی برایم ده که، ن که رفی ده تیدا سه  کاری خر خوازی ومرۆڤایه له

  ،   ونه  قزه و قسه ر ئه به وای له، )م تیان بده  من بۆ یارمه کردوه
   ری کوردستاننتا  مالپه یکوردک وتاری  ستم له به مه،   نیه ی ئمه کشه  وه رحال ئه هه  به
نگ  رده به کو له  با وه ریای ئمه که کا زه گوتم خوا نه، کاندم رایچله ٢٠٠٦. ٢. ٦رۆژی  که

  هنته ین ئاوازی تورکی و تیپی مۆسیقای تورکی ده که  ده وه ی چاوپۆشی له که خۆشیه
 وتاری  وه الم دوای خوندنه به،  دا ئازاده مه وه له کاته ردستان السایی کلیپی تورکی دهکو
کرێ  ی به له سه  تۆ بلی مه یالدا هات  خه م به وه  ئهچن  تۆ ده ی له وانیتر که ریا ئه که زه

   بھنته  تورکیاوه  له کو شتکی تازه وه) لگوتن ستی پیا هه  به مه به (رانیش گرتنی نوسه
ال دروست  ی له یه له م غایه  ئه وه  بخونته که سک وتاره که  هه ریا بمبوره که کوردستان؟ زه

ر  نوسه.  که ر وتاره  سه ر ناوی خۆی ناهن؟ئینجا با بینه گینا بۆچی کاکی نوسه ئه، ب ده
وا  نانه  چنه یانیان ده وان به ئه (ل دهکات   ده ل گۆرانی بژی دیکه گه ریا له که راورد ی زه به

یی بت و  یانیان شوره ی نان کرینی به وه ک ئه وه، الم تۆ نا به) رگرتن  بۆ دو نان وه خانه
  ک به یه التی دا ئیره وان بۆ موعامه ئه، ۆ نین تک وان وه ئه(،  دوو س بت کاری مرۆڤی پله

تی پ   یان سوکایه دحه  مه مه من نازانم ئه، م تۆ ناال به) ستن وه ده  رزدا عات له ندین سه چه
تا  وه یان ئه؟  مانای چیه، ست وه ریزدا نه دا له ره  کاری دایه سک له ر که گه  ئه هباش، کردنه
چی   که ستاوه موی وه لک هه بینی خه  کاتکدا ده و له تا بویژدانه وه یان ئه،  یه  ی هه واسیته
جا ، الم تۆ نا به) نزیندا ی به ره  سه بن له ده ر یان شه وانی تر توشی ده ئه(، ژورا کا به خۆی ده
ر  سه  له لیکانه  جه نزینی قاچاغ به  به بوایه ی نه پاره  وانیتر ک ئه ریاش وه که ر زه گه  ئه باشه
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  ره شه یان ده ویش ناچاری ئاخۆئه، ند قاتی نرخی خۆی بکرێ  چه کاندا به قامه ی شه شۆسته
   دایه وه یبی چی له نزیندا؟؟ عه ی به ره سه بوله ده ق نه شه
  مولکی به دان ن سه  کرێ چی و تۆش خاوه میشه وان هه ئه، ک تۆ نین وان وه ئه (

ی  که  مولک و سامانه ندک به رمه ی هونه  پوانه ییه راستی زۆر شوره به) ئاسمانداچوی
  له، چ کانی برایم ده  کرێ گیراوه  به ره لدانی نوسه  پیا هه یان رک له مه ئه، بکرت

ندکیان  هه،  ج بھلن  قاچاغ والت به  ویستیان بهتریان ندکی هه(. کاندا  تورکیه رۆژنامه
  زان ئمه مان ناس واده نه  و وه  بخونته مه ک ئه یه) دا ئیجه   خۆراکی قرش له بونه
  له) کوردک ( کاکه، کی ئازاد و یاساییدا ژیاوینت وله ناو ده نی خۆمان له مه درژایی ته به

ندن  رانت ئاخۆ چه نده سی هه زار که دان هه  سه ندانت له رمه ران و هونه  نوسه کانت له سیاییه
 بۆ سوید  وه  کوردستانه  له وه  فرۆکه ریا به که  زه ؟ دیارهوه ره  ده ته سمی چونه  ره ی به وانه ئه

  ؟؟؟؟؟  فریوه
  ی له که ته کانی میلله لگرتوه رهه ژارو سه  هه سه  ب که وه سک خۆشی له  ببینم که رهمجا که یه
   ! وه  و بزم ببته وه  ژیانی خۆمدا نوسینک بخونمه  له م جاره که یه.  بخنکن دا ریای ئیجه ده
  


