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 ؟. .. په گۆ پته

 
 وره  گه نه سه فای حه                                                        مسته

                                                  com.hotmail@123msto  
  

ن حوکمی خۆمان   خاوه رکات بووین  به هه بت،  ڕوخانتان نهمی ماڵ سوتان و دێ خه ،. خزمینه
  ،؟.،. وه ینه که کان دروست ده جاران  زیاتر و جوانتر خانووه له
 
   له په تهوتی  گۆپ  مزگه شتاکاندا  له سانی هه  له بانیه رۆک تاه ی سه ووته،  وه ره ی سه م دوو ده ئه

   .  ئاوایی داکی ڵ خه گه ی له وه کاتی کۆبوونه
م  موو عراق، به رۆکی هه  سه  کوردستان،  وا بوویته رۆکی خۆمان واته ر سه ک هه  گیان نه مامه

ڵ  گه  له وه ره دجار کۆی بکه هیچ سه؟...ن هیچ  تمه  ئاساکان، حه په و گۆپته په  بۆ گۆپته چیت کردووه
  من پم باشه؟...و هیچی تر ر هیچه هه..  بکهر   هیچ ده هیچ له،   هیچی بده د جار له هیچ، هیچ سه

  له  په  به وه قانده ڕایان ته ی سامه که وته ، کات تیرۆرستان مزگه وه  بھنمه  بیر مامه س  شتی بچکۆله
یان پویستر بوو  رخان کرد، کامه   ته که وته ی مزگه وه زار دۆالرکت بۆ بینا کردنه د هه ند سه چه
نفال  کی کیمیا باران و ئه  ، یان خه و شیعه ڕی سوننه ی شه  و خۆڕافههل تی پ جهو گیان مزگه مامه
  .و شۆڕش بوون رگه نای  پشمه ی   تادون پشت و په که م خه ، ئه په  گۆپتهکراوی

   په کی گۆپته بۆ خه  خر ، زارکت کرده د هه ند سه  وش چه غدا له ر دانکتا بۆ زانکۆی به  سه له
  به.... حمودا لیک مه یادی پ شکۆی مه ، له کانیان بکه  قوڕاویه یرکی کۆنه  سه یان پ ڕوا نیهخر

... وال ی ئه سه ر خاتری مونافه به رف کرا له زار دۆالرک سه د هه ند سه کان چه  نزیکه رچاوه پی سه
  - بازیانندی  ربه کی ده ره  بۆ چاککردنی  ڕگای سه یه سه و مونافه  ئه د خۆزگه سه

  .بوو ند قات ئه ی چه که خۆ خرهئا بوو،  ئه په گۆپته
م  کی ئه رمی هیچ بۆ خه  فه زانی  به ئه .ڕۆی  دا ئه م ڕگایه ک ڕبوارکی ڕگا ویش  به کات وه 

نی  مه و ته مان ساوایه که ته  ناشوکری نام هشتا حکومه  به  چی بۆ کوێ کراوهجا ، کراوه  نه یه ناوچه
  ی مامه ر لۆمه ڕاست با هه به. کی کوردستان  بۆ خه تیه هامه ی ونه نده  سای پ گه نیا شانزه ته
پرۆسکی  ، کات ئسک و   خۆمانه ر له  حساب هه ویش به رم نای ئه رۆکی هه ی بۆ سه ین ئه که نه

رۆک بارزانی  سه ککیان، ر یه رمی هه وازشم بۆ ته ک دونیا ڕزو نه ڵ یه گه ، له وه کان هاته بارزانیه
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کانی   شونهرمیان و  گهکانی  نفال کراوه رمی  ئه  تهی  وه ی بۆ هاتنه ؟ ئه...وم خه رمووی ئیتر تر ئه فه
  تیه داله موو نا عه و هه گینا ک ئه وتووین ئه موومان خه  هه  ڕاستیدا ئمه ؟ له.. وێ تر ک تر بخه

   . ناو کوردیه تی به سه م ده کات له قبووڵ ئه
رۆک   سه چت بۆ الی کۆنه و دایکی ئه نفال کراوه  ، کوڕک باوکی ئه مانک دا بووه ورو زه چی ده له

هید   کی شه یه رگه مهعین بکات، جاشک و پش ی ته که رگرێ و کوڕه کی بۆ وه یه جاشیک ، تا نامه
  .ر بگرن  وه هیدان مووچه زگای شه مان ده هه له
  م ژنه ، ئه که پی ونه ی الی چه وه ئه. ین    بکه وه ی الی خواره  ژنه م پیره ی ئه یرکی ونه ر سه گه ئه

  و گوند به نا ر له ندکیان هه ،هه ست داوه  ده ی له که  خزانه سی له  سی که  زیاتر له وتوه کۆست که
ڕ خۆمان  مه ی له که مانه رله  شتکیش بیر په  پم باشهنفالن، وانی تر ئه هید بوون و ئه کیمیایی شه

   زانکۆ چنه نفال کراو کات  ده سو کار ئه  قوتابیانی که  به  خشیوه ی به  پنج نمره ، گوایه وه بھنمه
  کوڕه  نه ماوه سی نه د حیف که  و سه وه داخه م به ر بگرێ به  وه  نمره150توان   ده م ژنه  ئه واته که

  .  ند بن  مه هره مان به رله ی په یه وره  گه خشنده  بهم  تا لهکی   زایه کچه ک و نه زایه
  

  
  3/5/2007  په یادی گۆپته
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  ؟.…دون کان خۆیان ئه ونه
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