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  20052005--1111--1111 تاکو  تاکو 1111--77    لهله  چیرۆکچیرۆک  پشبرکی کوردستان نت بۆ کورتهپشبرکی کوردستان نت بۆ کورته
  

  کۆری چ  کورته
    ففییرر  شوان شهشوان شه  مهمه   حه حه... ... ی ی  برس برسییککاواویی پ پییانانییرد و ژرد و ژ   به بهییکانکان  ناسهناسه  هههه

 2005  
 com.hotmail@1Hamashwan  

  لف کونگ– دسو 
 !کرد دهپ  لهمان کهنو وه پ ره سه خواردو به  نانمان ده ره سه  به  کهنی ببوزار ب وه له
  وه مانه که نفاله  برا ئهی وه هاتنه  نهیزوخاو  بهکمانی باوکمان مرد و دایمندا  بهر هه

 ، ، ربوون کویکان چاوه
  مانۆ بیی شهیم  ههیک هیشۆ خ  نهو ندهیئا  بوبهیژار  و ههنیسو ده لیختر با  سهمانیوبژ

  ک و شارک گوندۆ ب وه هینی بـــا گواستمان که هیر هه 
 . تنڕ سوانی وراندا ده کام ده  بهژگارڕۆ  ما که وان نه  ئهیوا هه ئاگام له  من
  وزام گه  گومان و باراندا دهیتر  چهر ژ  بووم و له وره گه
  چاو ش پ هاته  ماندوتردهمۆ خ  لهنمکاڕ، هاو. یخش به ده  نهیک هی ماناچی ه وه المه  بهانیژ
 ،  وه هیشۆ ک هی خزاندبویر  سهیی شهیم  ههیک هییست  ئازاد بوو مه  وه ئه 
 ، زت گه ده پیکان نجه  پهییکال هی یک عاشقیبارام بوو و 

 ی وانه و شه  ئهیکۆری چیتاۆ کی وه ندنهو خو*ر   سارتهی  تازهیکوا  ههیودا  عهوزاد نه
   کوشت بووایت ممۆخ
  ون به و بزنۆ دریک نوس ژنامهڕۆنوستوو و   ده وه رهۆ خیامی  پهارید  بهامی په
 . ناسرا  دهستو ھهب
  نه رته  فهوایه
 یانیگر  بهستاو ده ھه لقمانڕ*  کورد ئاسا-ینین که پ  بهانی و گرنین که پی کردنو که ت

  کرد  دهمانیش هاو به
  الش  و بهرسانیرگرتن و داگ وه ره  جگهیت هیوای هۆڵ کیل عه
  شیمن
  کردم شده کینیو  ئهۆزتم و ب گه  دهیز  حهانی ژی ورد چاوورد
  یزتم شق گه ک بارام عه  و وهدای چل ال  لهنم مه ته
  و  ئهی و ناسکی دورۆ بامیگر  دهڕخو  باران بهک وه
  ینینی بۆ بست بهی شم ده فر له  بهک وه
  ینیمب ده که
  رچاوم به تهیجوان ت  و بهتیو  دهشمۆ خووتی ده
  ۆ  ههووتی  دهانی
  یگرتب نه لیپ س قه  کهچ  ده وه  لهتیچ  دهڵ کایک هیرم  هه له
 : بتو هی  ئهیمزان کرد و ده ده  نهیوا ته: انی
 . یستو  بهیکانم زمان  چاوهیرینجی و زتی لهۆی کۆت
  رست مبه  دهیاستڕ به
  ێ بوشۆتم خ  ئافره  کهاهاتبوومڕ  وه هباوکم له

  بوو باخه  لهی داکمی که نه تامرد وباوکم
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  !ناه  دهی ژنک هیر   هه هیر بژما ، گهایژ  ژن دهک هۆی، بنا هی ژنک هی
  ! وه ه ماۆ ب وه امهڕ  گه  که وارهئ
  بووھی ج که هۆ هی که شکاوه فه هڕر  سه  و لهمۆ بوو بی نوسی که  نامهق ته

 - یبووینوس 
 نۆ و ک وه وه تنهزوم ل  و ئاره وه مه  بکهتریک هی شو هی م هه وه  ئهی ماف322 ی ارهیو ب  ئهیپ به 
 الم، ،   لهیبو
 ، ئا. . .  ژنت نهۆ ک

 کم هییوا نه و د وه نمهبخوۆی بی هی  نامهق م ته  تا ئهامڕ گه  بارامدا دهیدوا  بهشیمن 
  !وت که ستنه بارامم ده!ییزتبو  گهنیو  ئهیو مار من ئه ر له به،  وه باته
  ناردبومۆ بیک هی  نامهکژڕۆند   چهییدوا
 ۆ هه: ییبوینوس
   وه نهیشت  گهک هی  بهنیفر  من و بهان دابڵندسا  چهییدوا
   وه کاته  شاددهکترمان هی  به ر ماچه  ههم که نهیری برا ش شهۆخ وه وه شهک  بهانیژ
م   بنوسم و ئهۆ بت هی م نامه  ئهشتم اگه پ نده وه رئه  ههمرقا  سه  ببورهم م به که  دهرتیب 

 . نم اگه پت شهۆخ هوا هه
 . ؟! بارامتڕهاو. . . 
   وه ره ده  چومهو وه ندهم خو که  نامه وه نهین کهپ به
 ــاینــــ  ته  که وه هیاگ  دهق هڕ یکرد  و بهی برسیکاوی پۆ بم ژانهڕۆو   ئهیکان رهاته سه به
 . و خهۆوتبوو ب که  دانهانیکان وهدا پ وشاره وان له ئه
  
  

 


