
   رمه م ساڵ هاوینی سلمانی گه ئه   ...ـ بۆ خالید بازیانی   وه ه)ندیق شوان زه(ی  که ه هاوه  له
  

ر  سه ر له ندێ جار گه کو هه ری کوردستان نت به خونه  نه  ری کوردستان پۆستم وه خونه  کرت بم من نه ئه
ردوو  ڕی ڕزم بۆ هه و په ڵ ئه گه له ،  وه یان خونمه دهم و  که ردانیان ئه ن سه ت ئاگادارم بکه ندک بابه هه
و من   وه ی کاک شوان بوکرایه که ته ر چی بابه گه ئه  .کانیشیان  ره ڵ خونه گه له  که هڕ رانی دوو ماپه به ڕوه به
زووم کرد خۆم  ئاره  بۆیه  هو ر کاک شوان ئاگاداری کردمه ڕزخالید بازیانی هه ی به مه م وه ند بووم لی و ئه زامه ڕه
  .کان ناکات ڕاستییه  رک به ده  وا دیاره  وه چونکه مه می بده وه  م جاره ئه
 

ندک  تووشی هه  نده رچه هه  وه ڕایشمه شیمان نیم و کاتک گه کوردستان و لی په  وه ڕامه من خۆشحاڵ بووم کاتک گه
نھا  ته  ر باسک که سه انم لهدوژمنی کورد بز  س به ڕزت دوو که بهک  نیم وه رگیز ئاماده م هه بزاری هاتم به

  .و باشتر بوون بوو  ره نھا به ست ته به ر بت و مه کی درووستکه یه خنه ڕه
ی  که ته ر بابه گه  چونکه  یه ه ت زۆر هه که ته ردی بابه سه م که پت ئه  وه م ئه ست پ بکه ده  تاوه ره سه ر له گه ئه
ک  سی وه که  ، چونکه  وه باش بیخونیته  تتوانیوه رچی نه ، گه  زانیت چی تدا نووسراوه ئه  وه ئه  وه اک شوان بخونیتهک

  .کان  یه ی نده ۆشینی گهزانت و داپ دان ئه نھا پیا هه ته) خالید(تۆ 
مت  وه  ر لره منیش هه  ان نت ، بۆیهکوردست  ک له نه  وه کوردستان پۆست بو بکردایه  ت له که مه بوایه وه ئه
  .یت  سکی تر بکه الی که  سک له می که بچی زه  یه وه ک ئه وه) خالید(ڕز  ی تۆ به یه م شوه ، ئه  وه مه ده ئه
پ وخؤی  ست وت ماستاوی خه ته یان ئه  ب ئاگایت وه  گوی گادا نووستوی وه  له  وت که رکه ت بۆم ده که مه وه  له
من بۆ   ی که وه ئه  ..چی؟  ت له موو هاشووهوشه م هه گینا ئه ئه  رمه ی زۆر گه که مساڵ هاوینه ئه  چونکه  وه هۆڵ بگریته سه
  .م که رهاته سه بهن  من خۆم خاوه  ربینی چونکه ده  له و ڕگری ل ناکرت که ڕاستییه  ڕز کاک شوانم باس کردووه به
و   وه که یه  به  وه ستته و هی ساوان نابه خانه ندی نوان فۆکه یوه ی کاک شوان په که وهک نووسرا یه هیچ شوه  به
گینا باسی  ئه  وه ی پوخت کردۆته که ته کاک شوان بابه.  زانت  م ئه خه ر مته که  کی جیاواز به یه شوه  یان به که ریه هه

تا تۆ  وه یان ئه  نووسراوه  لمنیت که کان بسه ڕاستییه  ێ لهند کرا هه ئه ڕز خالید نه به  باشه. بکرت  تر زۆره
  وه دایته ئه مم نه من وه  ی کاک شوان که راوهوسنو  له ک ڕاستیت بدرکاندایه نھا یه ر ته گه... کان نابینیت  ڕاستییه

بۆ کارکی باشتر ڕ بخرت  گه به  ی تۆ وه مدانه ربردنی کات بۆ وه سه به  چونکه ، بۆ تۆ  مه ش دوا وه مه ئه  نده رچه هه
  . بوایه  هه  وه ی کاک شوانه که ته بابه  ندی به یوه ت با په که مه تای وه ره سه بت هیچ نه.    چاکتره  وه له
کو ئستا  تاوه  وه کردۆته من له هیچ سم نه: م   من پت ئه  وه ئه   بردووه ناوی خۆی نه  ره و براده ی ئه ر ئه گه ئه
  وه تۆشه  کانمان تا ئستا به تداره سه ده  چونکه  وه مه هس بک  ندی خۆم بووه زامه ڕه  به  تک که ی بابه وه بوکردنه له
  .کاندا بنن  ڕاستییه  سی ڕز ل بگرن و دان به که  ئازادی تاکه  ک که یه ڕاده  ته یشتوونه گه نه  )خالید(ڕز  به
ر  فه تدا بت کاتک سه ناخۆشترین حاه  کی له خه  که  وه میونشنیشه  به  بینیوته  خانه کام فۆکه  ڕز خالید له به
رپرسی  مای به( ؟ وه رگره وه  که ت الی کابتنی فۆکه که پت بووترت بۆ پاسپۆرته  که  کات ؟  له چ شونکدا بینیوته ئه

  ، چونکه سر بوومایه ست به سوید ئستا ده  له  بوایه گینا ئه دای پم ئه  وه رگرته می وه که پاسه  ساوان ئاوا بت کههی 
داوای   که  ی  شارک بیستووته خانه کام فۆکه  له ، )زانیم قاچاخیان ئه  پرسیم چۆن هاتیت بۆ سوید؟ به لیان ئه

ی  و کورده ئه ، ر  کارتی بانک؟  سه جیاتی پاسسپۆرت؟ یان پشکنین بکرت له  له  ی ترت پیه ویه ت ل بکرت هه وه ئه
ر  گه زانیت، ئه یت ئایا لیان پرسی تۆ سویدی ئه که باسی ئه  هاتبوو پرسیاریان لی کردو تۆ لره  وه سویده  له  که
   ؟   بکه  سویدی قسه  زانیت به ئه

بن و دانیان پدا   کان ببینه یهڕاست  وڵ بده ر بوویت هه مده شتت نووسی یان وه  م که ت پ ئه نده وه کۆتاییدا ئه  له
  . جی خۆی بت   شت با له که ته ردی بابه و سه  وه یته ده م ئه کوێ وه  له  بزانه  وه
  

Omar
kn

Omar
Text Box
Danyar




