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  20052005--1111--1111 تاکو  تاکو 1111--77    لهله  چیرۆکچیرۆک  پشبرکی کوردستان نت بۆ کورتهپشبرکی کوردستان نت بۆ کورته
  
عحح  ..مم... ...   ههزمزم  ههووان دان دییستا ستا ۆۆماممام     ززییزز  ههد د عییمم  هه
  
م یانی ه بینانو چا هل هپ هب وبویون وت هح رت ژمآا 

آم دا  هیۆر هپ . .. وم هب بك هآت ه میای فری هو هئۆخواردب
ست  هردوود هه همم ب هآ هۆ پانتی هو ه خواریراخ هم وق هآ هوپ هل
م  هۆوپانت هر ئ هه هچونك هو هآاندو پاآم آرد هدان تل هپ هآو چ هو
 ..  بازارۆوام ب ه دی دواۆم ب ه هیت هیستاۆ مامیآارۆم ب هبوه هه

   .وه هرام هگ ه ئیناد ه لی هوآات هئ هش آیو هخۆبوو ب ه واهیجار
مام  هی یانی هو ب هدا ب هآ هی ینۆۆپ هپاس هم آرد بۆخ هل هپ هب
وتم  هرآ هس ،دا ه ئ لیلسوم ه ئوم آیرانۆ گیتیم شریر هآ
وتو ژان  هآ هرگاآ ه دی هو هر ه سیبن هرم ب ه سیپ هوت

 جووان بوو ی آچیموو هه ه دواویزیر هچونك هو هق بوومیر هش تیرۆز ،وه هسكم هچوو
م یر هشت مام آین هت ه لداب ه نیچ روویك و ه هش وین ومنین هك پیقاقا هانیدا
 یه هم هئ ..  .. لسوم هو ئوم آ هی یانی هم ب ه آابرا بێر هئ (شتم و وتمیدان هو هشپ هل
  ) شی دانیۆاوبیپ هآ هوارانئ
  

تا  . .. پات بوو هق( ی آردو ووتی ه دواویماشا هت هو هآ هنئاو هشاند ول ه راویكر هم سیر همام آ
وم  هآو دواآ هو هن ،آرد هم ئ هآ هعات ه سیری هرس هش هیمن، آردۆان بی  هب هدوواو هل) نیۆبر
ان ی هش ئیر جارۆز . .. ن هی هت بتگ هالم هس هب هبوو آ ه نی بروواینۆۆپ هوام چونك هد هل

  هائی  ها ئی هتربیئ . .. رزه ه بیكآ هر ه گێخوار ههات هئ هو هكیل ه میتوو هل هش چونكۆب هخست
   ..  .. مان بوور د هس هسمان ل هموو د هرا ه ه سیرآ هر د هب هنیشتی هگ هتا ئ هه
  
 یگرتم و ووت هدواو ه لی چاوآ هیپر  هشتم لیۆر هئ هوقوتابخان هر هم وبیز هداب هآ هپاس هل
ش دا پ هل ،وه هیئاورم دا هش آیمن )نگما هد هر ب هگ هم هو هتیم بمناس هبرواناآ(
، ل هش هنی می هل هوت ع همان ئ پیمنا هب ،هی یل هع هم هم ئی زانییدووا . .. م هب هو هیمناس هن

ان یستاۆ مامی هانی هل هك آردو آاتمان دانا آ هی همان لیزیفر خواحاۆ زیآ هینۆ چاك وچیدوا
 س همئ ..  ..  .. شتمیۆ ری منایای هناوخ هوتم هشت و من آۆو ر هرئ هه .نینیآتر بب هی هوارئ

 .. مال و هو ج هم هو ح هی یل هم ع ه ئڵ هگ هن لیك بوو هی ی دراوسیمنا هن بی بووێچوار هاور
 ترمان یآ هیمال هاور ه جیوت سابون همالمان ئ هج هق ب هچاوز هم هوت ح همان ئ هم هح هب .
 یكست ها دی یل هاری هر هار بوو سۆز ه چونكڵ باب هوت لوق همان ئ لوقمان بوو پیبوو ناو هه

 یواشه هب ه قوتابخانۆن بیچوو هن آیوت هل دواآ هش هنی می هل هان من و عیكژۆر ،شكاند
  لیدار هرو د هن سیوتو ه دواآۆ ب بزانی هو ه ئرب هستا عومۆمام یچ هلداآۆپ همان آرد بۆخ
 ینج پیلۆپ هن لی بوڵ منایل همن و ع )به هآت هم هم هنازانن ئ هنیگباب هس( ین و ووتیدا
ر سارد بوو ۆز هی یانی هو ب هئ هستمان چونك هناود هآرد هرفومان ئ هه هژۆو ر هن ئی بووییتا هر هس
 چاك ییم دوا هستمان ئاوساب هش دیكیزۆبوت ه هیستمان ئازار هرد هژ هۆورتادو هه هو ه ئیدوا
رت ی هس هآ هو هدور هندان دروست آرابو لی زی هوش هرل هبو ه هآمان ه هی هقوتابخان .وه هبوو
ن یچو هئ هان آیانی هب ..  .. بوو ه هی هور هر گۆ زیآ هیرگا هرز بوو د هر بۆ زیآان هواریآرد د هد
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  لیشوازپ هو ه تایآ هیرو هندان بی زیرگاوان هك د هراش و ه فیحب مام سا هآت ه مۆب
ن ی ناشری ه آوژاویكنگ هر هب هور ه گیكر هبیرفا هس هل . .. بو هد هشمان توررجارلۆن وزیآرد هئ

ان یزیر ه قوتابخانیپان هرۆناو گ هان لیانی ه بییتا هر ه سیس ه آ بی هنوسرابو قوتابخان
ك ر هیبوا هئ . .. ژ دریآۆنیان نیژ  دری قژۆناوماندا ب هرا ب هگ ه ئیۆرخ هب هور ه بنیآرد هد
هات  ه دیۆر خ هب هور ههات ب هنمان دین هكبو پ ه واهیربازجار هك س هو هیتایست هبو
بو  ه واهیان جاریگر هآرد ب هستمان د هن دی بوڵش منا همن ئیدا ه دیدار ل هب هیانی هوب هب
و  هت بیدا ه دیشیست هر د هس هل هند هو هت ئیدا ه دیست هناود هارلند ج هچ
ل  هش هنی می هل هع هوان هك لآ هینا ه هقوتابخان هان لیان وازی قوتابی هربۆز هی هرد هرو هپ هوش

 یآان ه سایر هوروب هد هرگ هشمپ هبوب هی یومنا هرب هنا ه هی بوو وازیند ه ناویدو هبوول
   .ڵسا هدڤ هح هشتی هگ هد ه نین هم هشتا بو ت هه
هاتو  هآ هیۆشتم وبیدان، م هاوریل ه عینینیبۆبوم ب هو هتاس ه بی نادۆشتم بیۆزوو ر هوارئ

ر خ هن( م ووتش پیمن )هی هآ هز هك وم هرچار هستا هۆمام( یر ووت هآس هی ئاالن بو یناو
  ) شهی منیانویوم ه هگ هم لی منا یآ هیهاور هچونك هاتریوز همش هئ
آانمان سارد بوو  هكپ ینۆ چاك وچیدوا . ..  .. وت هرآ هد هنی میل هع هو هتا ئاالن هات هه
   .ڵست سای بی دواێ دووهاوری هو هنینیآترب هی یشۆخ همان دا ب هه

  ) تیبوو هرگ هشمرپ هه هموسا هم ه هئ( م ووت وپیل هع هروم آرد
 ی هو ه ئۆب هیبوما هن هرگ هشمو پ هیكم بكرداآار هزگۆخ( ی ووتت ب ه تاقارب وبی دیل هع

  ) هین آردایم دابۆخۆك بژۆدوار
م پ . .. یمانیش ه پیت هیرگا هشم پڵست سای بی دوای چیعن هیهات  هد هم قسان هرم بی هس

 یك شانازل هم گ هآ هد هوت پیمن شاناز ..  ..  برایت آاآی هرگ هشمپ هست سا ی بۆت( ووت
و  هئ . ..  .. زبوۆریپ هرگ هشم پی هجاران بوو وش هو هئ( یقاندو ووت ه لیكر هس )تآا هد هوۆت هب

ن یج نی هین هخاو همك ئ ه ویژار ه هینھا آور هت هرفان پر آردنی گیمو هستا هئ ،یۆر هآات
رفان پر ی گینیب هس ئ هرآ هه هم ئیر حساب هس هل هو هت ه آراوۆت آ هرو ه سیچ هنیو بب ه بزانۆبر
  ) آات هئ

 یآور هبوچونك ه نیق هش ناهیل هع هو هرمان خواردۆز هچونك هو هوش هما ئ ه نیك هآ هقس
   .ب هئ هدواو هرل هه هبی ه ع پیشی شتێند هژاربوو ه هه
 ی منایالۆب ..  .. یۆم رای هش خیمن ..  ..  .. آه هست هو ئاود هر ه بیۆستا ر ه هیل هع
 ی پاآڵد هب هو هآ هی هموو ب هكانمان ه چوارباخ هاوریآ هر هگ ..  .. مان بوو ه هی هآ هر هوگ هوئ
.  .. المان هوان بوو لیم هشیم هوان هرل هس هل هند هوخ نین هك و پیاری هشیم ه هیستیو هشۆخ هب
 بوو یل هع . ..  پجراندمی هآ های هك خینگ هد ..  .. ك هیال ه بی هآ هیر هن هیبو هور هگ هآ .

  ) ناب ژنت هناچ هو هل( یم پرسشت و لیدان هو ههات
م  هب هناوه هژنم ن( یووت . .. انیسك وگرفرم ه پر بوو لی آردم وچاویكری ه سیل هع

م ڤۆ دوو مرینۆت بو هش ئۆندم خ ه چی نازانۆت ..  .. هی هنم هوت سا ه حیكآور
  ) هیۆ آوردیناو هی ی چی ناویزان ه ئێو هش دۆرم خۆز ه آیئا هو هو هب هناو
  پێزۆ تی هو هئۆو بی برآانم پ هقس هشۆرخ هم وابو سآردو پ ه م ئیل ه عیری هروا س ه همن
 خان و یكت وناهیكم ودایها دا هئ . ..  .. ی منایژانۆر هرتیان بی گیل هع هآاآ(  ووتمن هبك
 یدوا هان لی هژۆر هب هگو هكتو هور ه گیل هپۆشتن دوو تین هرگا داد هرد هب هل هو آ ه هق هدید
خوا  هب هآور هو هرن هزو و( ان ووتی هآردو د هان دیش هم ئیكری هس . .. شت وه ه دج هان بیۆخ

  ) نی هب هالد هآ ه ها سفرننان نام
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 یت هح هانم ناریموو گ همن ه هآاآ( یان ووتیگر ه آرد بیست ه آردم و دیكری ه سیل هع
 یم ب و پیم بپرس لیجد هر بۆز هشۆ خمپ ،نین هكپ هك نام خاتیچ شتیه هالك بونیوه
  ) ! ..  .. هی هت هوت سا ه حیكیوآور هناوه هن ژنت نۆچ
  ) ! ..  .. ینۆن چۆم چ هآ هچاو هباش (
زم  هوت ح هكر هب ..  .. مۆخۆب هآردو هچم نیه ه آیۆنم ر هم هت هل هآ همو سا هم ه ه ئیمن دوا (
و  هژن ه وب هت هم ئافر هان ئیارم آرد وتیپرس ه آییدوا ..  .. بو هفی تریناو هك آرد آت هئافر هل

 ..  .. رم ههاوس هم ب هكیزم آرد ب هاترحیش زیمن هبو هرگ هشم پیآ هی آابرایو ژن هی ه هیكمنال
 یوانداریزو م چاخواردن و ریان دوایماۆن بیم چو هآ هور هگ ه خوشكڵ هگ هان لیكژۆر
 ۆت ه ل بیچ(  ووتیم پ هآ هور هگ هخوشك )هی هتان هكر آار هگ هرمون ئ هف( ی ووتیۆخ هفیتر
  ) م هیم برا ه ئۆداوات بۆن بی هاتویننھ
 . .. م و هرناآ هم آۆ تر خیكخوا من جار هب(  هن ئین هكپ هآات ب هست ئ هش د هفیتر

  لیو ئازاد هوق هتم ل هومنا همن ئ هآ هما هم ل هم دروست آۆخۆك ب هیگا ه هم آ هشوبك
ك زوو  هیانی هب ..  .. یۆژان رۆژان هات و رۆر . ..  .. م هآ هم شوئ هچناآیستا هئ . .. گرتووم

ت بووم  هح هر نارۆز ..  .. و آوژراوه هدراوفر هآ هیست هش ه لی هآ هالش هفیتر هست آیمان بوا هه
 ان لیحاشا یواو هت ه بی هآ هرد و میۆ خیس وآار هآ هو ژن ه ئیواو هت هارم آرد بیپرس هآ

مان  هآ هما چوم منا هوخوشك ه ئڵ هگ هش لیمن ،هیش ن همی ئی هی هم ناوچ ه ئیك هو خ هآردو
م  هبك هرد هرو هجوان پ هو مندا هئ هیت هیش آوردا هم هوتم ئ . .. مۆ خیآور ه دادگاو آردم بۆبرد ب
   .بكات هس ه آب هتم و ه ئیت هش خزمیم هژدا ئۆدوا ر هو ل

.  


