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  کرام رامه دینار غه زار  هه10ر  کورد بوونم  به له
  

 نگی س ڕهئای  م جار چاوم به که  یهزیم و بۆ ولر دابه تی هه وه ی نوده خانه  له فۆکه2006-6-9که ڕۆژی 
 ئاواتیترین  وره ش گه مه ها هاوتیان کرد، ئه  من و دهخرهاتنی وه به زهوت، پۆلیسی کوردی به ڕ ردستان کهکو

ی  که پۆلیسی پاسپۆرت پاسپۆرته .رانی تۆرانی ڕزگارمان بوو ی له داگیرکه وێ ووتم ئۆخه ر له خشیم و هه پ به
  . بکه وه تدان و مانه تی مۆه رایه به ڕوه ردانی به ڕۆژدا سه  ی ده مۆرکردم و ووتی تکایه له ماوه

  
، رگرم وه وه تی مانه سلمانی مۆهن، منیش بیارمدا له یچوو شتیاری تر، که بۆ شاری سلمانی ده و زۆر گهک وه
، م بکهتدان  ردانی شونی مۆه سهوتم تا  ند ڕۆژک دواکه خۆشی  چه  به هۆی نه.نده شونی مندایمه رچه هه
رکاتک داوای  ر هه گه بیرهات که زۆر ئاساییه ئه   وام بهیزان ی خۆم به هاوتی کورد ده وه ر ئه م له به به

  .ته دنیاوه ندی هاتوومه که کی مه ڕه م، چونکه من له دایک بووی شاری سلمانیم و له گه تدان بکه مۆه
  

  
ت و فارسیشی  تبوو، کوردی ڕۆژههتداندا، ڕیزکی درژ پکھا  و مۆه وه تی مانه رایه به ڕوه م به رده له به
ی  که و ژماره  کرام، که ناوه17ی ژووری ژماره  وانه ی منیش هات و ڕه رخۆر نۆره ک له بهعات دوای سه. تیابوو

زار  هه بت ده وتوویت و ده ند ڕۆژک دوا که ردانت بۆ ئره چه یان تۆمارکردم، ووتیان تۆ له سه که پاسپۆرته
م که  کرد، به ده یری منیان نه هکو عراقک س چونکه وهبوو،  م پگران نه که رامه غه. یت رامه بده دینار غه
وه  م ساردیه ر ئسک کوردم، زۆر به خه م و تاسه م شاره کی ئه من خه: رهنا بۆیان و ووتم  م ده که ناسنامه

ها  زاره ندانه و هه و کارمه که زانیم ئه. بکریت رامه ب غه  ده ووه ت شکاند وه ووتیان تۆ یاسای مانه
ن، ووتم  هک وه ده تی خۆیانه ماوه و شانازی به عراقیه تیان نه وایه ته ستی نه ان ههو کو ئه ستی وه ده کاربه

  .  بیت تان که رۆکه  و سه شی ئوه تی ئیوه پشکه  و عراقیه خۆم بۆکوردبوونی خۆم 
  
 زگاکانی  دهمان کۆپی هه. رگرم مان شون وه وه له هه ره تی چوونه ده رچوون دیسان مۆه بوو س ڕۆژ پش ده ده

رامه  زار دیناری تر غه  هه10بت  ، دیسان ووتیان کاکه تۆ دهوه   کردهم17ردانی ژووری  وتی سوریا، که سه
بووم و ووتم  له ئوه  زۆر توڕه. هشتووه ج نه مان ڕۆژدا شارم به ی له هه وه ر ئه یان له به مجاره یت، ئه بده

. یه ه ین کارکی هه یکه  ده ی ئوه مه م و ئه بده وه پاره مانهنیم له نیشتمانی خۆم بۆ  کورد ترم و ئاماده
  ...دا و م نه که رامه غه

  
کانیش پش  به ره بی بوون و کاری عه ره  عه کان له نووسیندا به ی کاره  ناخۆشتر، زۆربهیموو له هه

بوو  ت ههال نیشتمانی کوردی ڕۆژههیان هاو. ڕی دابوو وپه ی له نده برا و گه  ده ڕوه کان به  کورده هاونیشتمانیه
  .ری پکرابوو وسه ر و ئه مسه ار ئهج ک ده بۆ ئیمزایه

  
  




