
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 23-2-2006 11:36 

1 

  
  ی ال محمد گه ریمان مه ندازیار نه ئه ... !کانی لپرسراوان ستکرده تاسه ده

 
  که کان وی شاره  هی ناوه خۆیی واته قامکی ناوه موو شه هه

 تک بچت یان برمت  یه ی هه وه ری ئه گه کرت ئه قیرتاو ده
ییش  هسی و پوان نده فاتی هه  پی مواسه به ر گه  ئه نده رچه هه
 و کارهنان نجامی خراپی به هئ جا چ لهبکرن روست د

نجامی کاری تری بنیاتنان   ئه  یان له بت وه خراپکاریه
   کهرۆ با و ئاوه فۆن و کاره له کانی ته ناه که ندن بۆ لکه کووهه وه
هۆی  کاری خراپکاری به. م که باسی ده  نووسینکی تر  له وه ئه
   به نجامی دروستکردنی تاسه ئه سانکی ناشارستانی ی له که
 و  که قامه پانی شه  ڕووی لهناکی بچووک  ندنی که که هه
ک دروست بکات  یه  تاکوو تاسه که ناه  کردنی قیی که که ه که

  وانه س له ندک که هه !! وه م بکاته ی که که و خراییه ی ئه که  ئاستی ماه  له یاره هو س
 وشاقامانه ئه ن تا ده  تک ده بۆیه کان قامه زگای میرین و شه  ده دامو ر به لپرسراون و سه

  وانه  ئه!ربازی بت ده رق ی به  سورعه  بهو تاوانبار ستژیان لبکرت  ی ده وه هۆی ئه نهب نه
قامی  ردو شه ت داروبه نانه و ته سته خۆیان و داروده ریان به ی باوه نده نجامی گه ئه له

   به ن که وه ی ئه شایسته  سانه  که و جۆره پرسم توخوا ئه  ده وه  جا من لره  نیه وه شیانه که شاره
   ؟  داماوه که وخه ری ئه  لپرسراو ونونه ببن به
  له بوو قی کرابوو  نه نده وه  ئه  کهڕیشتم کی داده ره قامکی سه  شه به ولر  هه  لهرۆژک
ناس و  و خاکه  قازمه ریکن به س خه  و دوو که ردراوه ه ب که قامه شه  بینیم ئاگر له وه دووره

 و  وه ڕیمه  بگه یان بۆ کردم که  ئاماژه وه  دووره کات له  بانزینی پدا ده مه م ده ککیش ده یه
به  و روویان چووم و له ره به  هواشی به م من  به!کرت ر ده سه  کاری خری له ڕگاکه

م  یاره سه. م ک بکه یه ی هیچ قسه وه  ب ئه به ستام راوه  که قامه رشه  سه ریان له مبه را
 وزۆر یرم بۆ هات ی سه وه یان بیرکردنه کشا و ده کی زۆر ساردم هه یه ناسه و هه وه کوژانده
ق  ی خوا ئه  دی خۆم گووتم ئه  سووتا و له ی خۆمان زمانه سته  به ته و میلله به  خۆم و زگم به

. کرن؟ چۆن چاک ده  تانه قلیه  عهو  ئه  تازه! مانه  هه تی که دات بۆ خۆو ماریفهوالدمان ب  ئه به
 بوون و  ی من شپرزه یر کردنه و سه  دیار بوو لهمیریانم کرد ر سه کرد و هه م نه ر قسه من هه

و گوتیان ها م  یاره ناو سه ر له  ههش الی من منی کیان کرد و هاتنه یه ک قسه ڵ یه گه له
   ئاوامان لکردوه وه نا چۆنتان پ گووتین ئه گووتیان ده.  لله ناوه  گوتم؟ دته مامۆستا به

  ئیره  خۆی چی و حای چی بابه گووتم ده! ت بت  ڕه وه  بتوان لره بابه ر ده گه مه
و  و ماڵ و ئه نی ئه  نیت خاوه ه) نسوول مه (و  تۆ ئه گووتیان دیاره ؟ نیه  بھه  و جهر سکه عه مه
 کاک  گووتیان ده. ال کاکی برا من ڕبوارم  بیت گووتم ناوه سه سحه وانه و حه موو پاسه هه

  ک فیته یه به خوا رنا به گه ئه  که  مه رشه و خۆشت تووشی سه گک لده م ربواری به ماده
 و رگرتوه وه ستکردنمان سه دره ئمه ئیختیساسی تا یه وه  ئیتر ئه! وه بینیه  ده ته حه  مه خۆت له

   چی لدت ئمه جاده جا ری کۆن وسه رو ئه و سه ین له  دروست بکه  تاسه ڕاسپراوین که
بی   ده ندیه  فه سووله و مه  ئه گووتم باشه. ! ئیختیساسی تۆ بت  له یه وانه  له وه نازانین ئه

  وه ڕیه  چۆن هاتی ئاوا بگه  پمان باشه لله گووتیان وه، ک شتی پ بیم نھا یه ماڵ بت ته له
ر  گه ککم گووت بزان ئه  یه به. ! بیشه سه و عه یه وره ن زۆر گه  ده پرسی چونکه و لی نه
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 دی  له. تی ک ئیشی بچووکی پیه و یه وه  هاتۆته وه ره ده  له ره و براده پی بت ئه  ویه له
کرێ  دهڵ  گه ی له قسه  دت و وه کی ئه که ر زانیم به هگ با بچم خۆ نام کوژێ ئه خۆم گوتم ده

دوو   م شاره رلپرسراوک له ر هه گه  ئه باشه ( یه وه ویش ئه ئه م ده پی   دمه ی له وه ئه
رو سیمای  رش سه گه ئه) !؟ر دت سه  به ل چی و شاره ئه دروست بکات قام ر شه سه  له تاسه
 هۆلیوود   بچته جبوورم پی بیم که وا مه نی کاوبۆی بچ ئهکا کانی فلیمه سابه  عه له
و   جنۆکه و وه و شه) شبح (و ی زیاتری تدایه  پاره رگرت چونکه  وه ته و بابه ورک له ده
 پی  که سه ره  حه دا بووم که وانه هو لکدان له ! وهچقی لیان  نده زه  که ل نیه چیتریشی مه له

ی  وه دانکردنه  کۆنفرانسی ئاوه شداری بکات له  تابه وه ره ده  اد چۆته ئیف به  گۆتم کاکه
 . ڕۆم و ک ده ره مزانی به خۆشم نه گکم لداو به جبوور به ئیتر مه! !کوردستان

 


