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  یییی  دلر ئاکرهدلر ئاکره... ...   ولرولر  هههه//ری کۆمپانیای هی ئاسمانی ساوانری کۆمپانیای هی ئاسمانی ساوان  بهبه  ڕوهڕوه  بهبه  رانیرانی   بسه بسه   بۆ کاوه بۆ کاوه  کی کراوهکی کراوه  یهیه  نامهنامه

  
کی و گرینگ  ره ری سه ش فاکته مانه  ئه وت که یی و ڕکه وه ته ی نه وت وناسنامه زمان و   له  جگه وه کاتهحی من و تۆ کۆنا مادی یان رۆستکی یوه پههیچ 
، گرن کترناسیندا ده ندی و یه یوه  دروست کردنی په رتر له  کاریگهکیڕۆ  کهن  تر هه ر و دۆخی لک فاکته گه. کان ندیه یوه ندنی پهزرا ن بۆ دامهنی
، ری وه بیره، بوری، یرز  بهوشت ره، یشتن هگکتر ت  یه له، مرۆڤدۆستی، جوامری، هز تی به سایه که، نووس چاره، ش هاوبه ندی وه رژه  به وانه له

   . ....ئاستی ڕۆشبیری و هتد، خۆبوردوویی له، ت نواندنوس هه، پویستبوون
 بۆ  وه ختی دانیمارکه  پایتهکۆپنھاگی  له تان کۆمپانیاکه  ک که یه رنشینی فۆکه شتیارک و سه کو گه من وه. وه کۆکرده ک شون  یه وتک من و تۆیان له ڕکه
شتی  گهدواخستنی  ر گه ئه. مان کۆمپانیا ری هه به ڕوه  بهکو وه)  دواتر زانیم که (و تۆش، گرتبوو کرێ  ن بهتی باشووری کوردستاخ ولری پایته هه
  .  ناسی بوایه کترمان نه رگیز یه  هه یه وانه له،   بوایه نهمان  وه ڕانه گه

یان  وه ئهکانت  فتاره  و ڕه م قسه به، ی ئاسمانی ساوان دا کۆمپانیای ه ی له  کاره کی و چزانیم تا نه ره سه. بینی ند کاتژمرک نیا بۆ چه تۆم ته
   قسه ای کردودا  کات،  وه ی هاوتی شارده امهن فته یامنری هه  پهی خۆت له ناسنامه  نده ر چه هه، یت ب  ایهکۆمپانیو  ئهماستی   ده تۆش  ده  که یاند گه ده
م  رجه م سه رده  به له، 1/7/2006شتی ئاسمانی ڕۆژی  وتنی گه  دواکهیرپرستی هۆ  به  له  وه دۆزینه بۆ خۆ بکات؟ تۆ که کی کۆمپانیهرپرسیار ڵ به  گه له

  .  وی خۆت کرد عنه بوونی مادی و مه  و هه  ناسنامه  نکۆیت له  وه  تانه که ندانی کۆمپانیا کارمه
  ژیرانه،  وه  پشه ک هاته یه ک ڕوویدا یان کشه موکۆڕییه ر که گه  ئه که یشتوو بت بور و ڕاستگۆ و سنگ فراوان و پگه  نده وه ب ئه  دهند هه بهنکاری  خاوه
  .  خۆی بنونرپرسیارتی پویستیش کرا بهر  گه وت بکات و ئه سوکه هه
ر بۆ کوردستانتان  فه سه کردنی غه ده ی قه شه ڕه هه. م مانی ساوان بکهرپرسیارکی کۆمپانیای هی ئاس ڵ به  گه  له مویست قسه نیا ده  تهیشمنڕز  به

بدولال  فۆن کردن بۆ لیوا ئه له  ته ی بانگھشتنی پۆلیستان لکردم و به شه ڕه هه، رکرام  ده گای کۆمپانیاکه  باره جار له2 ی دوو کاتژمردا ماوه  له، لکردم
  وبگره گرفتان بۆ ساز کردم  کاندا که  کاتی کشانی شتومه له  دا و خانه  فرۆکه له، ستراوتان بۆ دروست کردم به تی هه تومه، ناوک فشارتان بۆ هنام

ب کۆنترۆڵ و   ده که  وه  ئاگادار کردهشتان هک  ئوردونیه ناو فرۆکهرشتیاری  رپه سه ی) نازم باتر( هناوم و  وازتان لنه وه شه که  ناو فرۆکه تا چوومه
بوونی  که هه لیتی فرۆکه ب ر  له سه ستنیشان کرابوو  بۆم دهی  کورسیه  ژماره و  ئه  که هو ئه وای،  ج بم نی خۆم بهشو ت یه  بکات و نهچاودریم

  .  گیرا بوون یان وه سی پشهکور59نیا   ته که کورسی ناو فۆکه144م  رجه  سه  له رچی گه، دا دابنیشم که ی فرۆکه  کۆتایی کابینه له که ناچار کرام، بوو نه
 و شتیاران گه ستن و نائارام کردنی دۆخی به ت هه  و تومه شه ڕه  هه کارگۆزاری به، ری کۆمپانیای هی ئاسمانی ساوان به ڕوه نابی به ئینجا جه
دا  شته و گه م لهوتۆ ئه یزیانک  یه  وانه له. ست به  جگای مه وه مهیشت ر چۆنک بت من گه هه. ر ناگرت  و سه ناچت ڕوه به ڤۆ مر تی کردن به سووکایه
ب  نکارک ده کو خاوه تۆ وه. یت ست پ بکه ی هه وه ت بوون ب ئه تۆ و کۆمپانیاکه ند بوو رمه ره ی زه وه ئه.  ووهکو قازانیشم کرد به،  بتیشت گه پنه
م  به.  وه رکردن بدۆزمه فه رناتیڤیتر بۆ سه لته م یان ئه که ر نه فه رگیز سه توانم هه من ده. قازانجی خۆتی  رچاوه کو سه یت وه شتیار بکه یری منی گه سه

. ییت کرد میشه زیانکی ههم تۆ  به، م جارک زیان بکه  من یه وانه له. یت که نه  تاکو زیان یه شتیار هه  منی گه  پویستیت به میشه ههنکار  تۆی خاوه
ئازاردانی  ستی رمه  بۆ ساتک سهیه وانه  له بوا بکه. یانناسم ن و دهسمنا  ده که ستت دان  ده ش له سانه و که  ئهموو  ههکو به، دا ست نه  دهلهنت منیا  ته
  . !؟تی تۆم ناسی سایه که نجام من رئه م ده به،  بیتمن
 پ تی  مرۆڤ ناگرن و سووکایه ڕز له  کهی  سانه و که موو ئه  هه به  دژهکڕق، یخس ک ڕقکی شه م نه  به  تۆیه هقم لڕ م  ڕاشکاوی پت ده به 
ن یاخود   چۆن داکوکیان ل بکه کانیان چییه و نازانن مافه  ت کهی که  دهدا سانه کهو  ڵ ئه  گه وت ده سوکه  چۆن هه  که  بۆم جگای پرسیاره بۆیه. ن که ده
 بۆ و خۆشیت نه  نازانی کهتۆ چونکه، ییم به تۆدا دێ زه به  مان کاتیشدا هه  لهم  به. کانیان بپارزن ک بت مافه هۆیهر  ر هه  به زانن و ناتوانن له ده

نائارام شتیاران  نیت و گه یه گه ت نه  کارکه زیان بهچیتر تا ، یت بکه ت  تایبهروونی  دهکی  یه خۆشخانه ردانی نه هس  ه پویستکانت  دروونیه  زامهساڕژکردنی
   .  شونی مان نه که یت و ئیماژی وته که نه
مکی مژوویی  رده تی سه ربی زهنیه تی و ده یه کی دزوی کۆمه یه لکو تۆ دیارده به، س نیت ک که نیا یه  تۆ ته چونکه،  تۆم ناسی شیمان نیم که من په 
ی زانستی و یاسایی دا  چاره  دوای ڕگه  و به وه لبکۆنه کان ندیداره یوه  په نه  الیه پویسته  خۆشی که کی نه تیه سایه  کهی سته رجه تۆ به، رداچوویی سه به
 یر تۆ نونه. ر دا بکرێ سه انکاری بهڕب گو  ده ی واقعکی که وه نگدانه ڕهتۆ . گادا  کۆمه کانی له تیڤه  نگه ریه ی کاریگه وه مکردنه ڕن بۆ که بگه
ر و  رامبه کردنی به بووڵ نه پاندن و قه قی و خۆسه  و ده وه ندنه سه تۆه  زمانی نیا به و ته  داکوتاوه ی یشهڕگادا   ناو کۆمه  له که ریکی فیک یه زراوه دامه
 نوێ  ر له  و سه وه دنهشان وه  کار بۆ هه رخ دا ناگونج و پویسته تی هاوچه قلیه ڵ ئه  گه له   که ش شوازکه مه ئه. کات رخورد ده وی و قین به اکهت

 .  !؟وه کرته کان ده ارهیدند یوه  په نه ی الیه  ئاراسته  یان پرسیارکه  پشنیارکه مه ئه. رێکی ب وه بنیاتنانه
  یی دلر ئاکره 

 رویج نه/ئۆسلۆ
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