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  20020055--1111--1111 تاکو  تاکو 1111--77    لهله  چیرۆکچیرۆک  پشبرکی کوردستان نت بۆ کورتهپشبرکی کوردستان نت بۆ کورته
  
    ززییزز  ههد عد عییمم  ههحح  ..مم... ...   ))م باوكم باوك  هه و ه و هڵڵم مندام مندا  ههرهاد هرهاد ه  ههفف((
  
 . ..  ویآۆآ هرئ هه هزمان هست هب ،تش بۆخ هچو ن هئ هو هل )رهاد هف( هو هیاڕ هزوو گ  هژۆڕو  هئ
م پ ، بوبیرما هچوس هئ هو هل هی هلوع هتوت ب هستا ئ هو هئ هن هو هی یلوت هئاو ب . ..  ویپژم هئ

با  هور هگ هر لۆز هی یو مندا ه بیچ هآ ،) شخانهۆخ ه نۆم ب هرهاد بابوب هم فۆ خیڕآو( ووت
 یتا ب ه هیكرهاد مندا هف .) ر سوپاسۆر باشم زۆ ز هو هن( یو ووت هو ه دامیم هشتر و

 یاخ آردنیۆ بیكیر هخ هردوآانان هم ب هن لیزستان وهاو هانا بوو بتو هك و ب هریرو زیژ
 ،آرد ه دان پیناردوآار هان ئیمالوال ه ئۆب هشیم هه هحمان ه رب هش بیآان هدوآاندار ،وبووپ
 یت هدا و خزم ه ئی هآ هآرد باج ه ئیآاسپ هو دوآانان ه ئیشپ ه لی هو هر ئ هب هل م هب

 یالۆ هات بڵن چل سا هم هش تۆش پ هڕ ی هری ه قیكان ژنیكژۆڕ .آرد ه ئیشیآان هدوآاندار
ك ی نزیموچاو هاخ آردن بوو وا دیۆو ب پیكیر هرهاد خ هم ف هب ،رهاد هف

 یر ه و سیال هشتی هگ هآ هژن هبوو آ هار نی دیموچاو هد ،یست ه دی هآ هچو ف هآ هوپ هل هوۆآردب
 ڤۆمر ،اخ بوویۆ بیمو ه هیوا ن هم ولوت ونا وچ هد ، آردیری ه وسیب ه هیرهاد هف

 یژور هل هی هه هڕرماو  هوس هاو بی خواپیمنا .هو منا  ه ئۆهات ب هئ هو هی یرگ هج هل هآسپ
 ،آات ه آارتون دیمی فلیماشا هلو ت هابوهوتیاریشن و داتاو ی ه ستی ه پلیاریدا ڕرم و گو هگ
 یاویمی آیرمان ه دیموو هه ه آی هاخیۆ بینۆو ب هوو ئ پی هسیپ هنۆو ب هش ئ هر هس هم قورب هئ
 یت هینای چیاوازیج ه آیئا . .. آات هتم د هح هڕنا هشیم هه هییاوازیو ج هئ .ایلوت هچوو ب هئ هی
م  هئ هیایبات ئاخ بمتوان هنمان دۆرآۆ زیری وبیكیوتا ر هر هب ،هی هور ه گیكوتا وان ه هه
زار  هه هارم بید هوآو ه بچوك لیكم من هب( م و ووتمۆش خۆه هو ههاتم .هیوخانام ب هستمیس
   .) ق ه چیتر وتویق ،جاتم بووه هش نیتچآر هتا ل هه ،وهیم آ هم دوآان هتا ئ هۆرزوق هق
 ی ئا سنیناری ودو دی سی هآ هواڕ هش ه بیآان هست هالم و دۆراآردن هات ب هرهاد ب هف
 و هل هآ  هو هق بومیر هم تۆمن خ ،) آرم هئۆ بیسارد  هكمیدا هو هئ( یناو وتره هرفان دیگ هل
 ی هی و توانایریو ژ هت ئ سال بۆ نیر هوروب ه دین هم هت هك آمندا ،ندا هم هت هترم ل هور هگ
  سیلۆپ ه و لچ هئر  هم د هآ هی هك بمو سا هن ه هآ ه باس دیك هك وخ هو ،ناوه هێآو هل
 ،هی یتاخچیۆم ب هآات ب هوئخ ه بی و دوو خوشكیكیدا ،یك ه خی هقس هوب هییتا  هر ه سیم هی
 خا ێ آریش ه ب ه ئیۆخ هآ هم ه آیآ هی هپار )ی با وآی هدانیه هش( ی ه مانگانی هپار هب
ها  هن ێژۆڕر  هگ هئ ،غ آردبووبا  هر ه قی هر هوگوز هئ هشیم هرهاد ه هف .مان ناآات هآ هنو
   .! . .. یپرس هئ ا نیوا همو ه هه هآ هر هگوز شی ئۆب هو هت هیتا
 ب ه بووبڵۆ و هڵۆمان چ هآ هر ه گوزیاستڕ هما ب هار نیرهاد د هك ف هیر  هس هك لژۆڕند  هچ
ر ۆ زیكاویپ هنكت آاك مارف چو هبیتا ه وبیپرس هان دیوا هآان ه هموودوآاندار هه ،و هئ
راو یگ هانڕ ۆم بۆمن خ ..  .. ، هی ێآو هان لی مایزان هشمان د هم ن هحم بوو ب هر هز و بۆس هب

  انی وت! . .. ی ترم پرسیآان هیاخچیۆب همندا هچوم ل
ت  هح هڕر ناۆز هوا هم ه هب ،) شهۆخ هو ن هوتو هآ هو هما  هول ه داویل هقوتابخان هستا لۆمام (

 یعس ه بیو ه هنۆ آیكستمیر سۆز هو هر تاوانۆز هقوتابخان ه لڵمندا هدان لل هچونك ،بوم
ت ربكر هت ودسزابدر هیستاۆومام ه بدات ئیقوتاب هك ل هیستاۆر مام هه هق هه ،آانه هی
ر ۆ زیكر هر هو ز هانیستاۆونامام ه ئیست هر د هس ه لێندروش هك ئ هی هو هن هچونك ،ی هآ هآار هل
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 . .. بو هارنیرد هرهاد ه ه چو ف پیكژۆڕند  هچ .ێ نویریو ب هو ه نیژۆڕدوا هنن ب هی هگ هئ
   انیآ هیانی هب
 ۆمو آ هآان ه هماشام آرد دوآاندار هت . .. وه هم هودوآان تا دوآان بك هر ههاتم ب هئ هاسیپ هب 

 یاریوپرس هك قس هیایان دنیموچاو هن ود هآ ه من ئیری هان سیكند هوه هانیۆ مقۆو مق هو هت هبون
 ی هآ ه دوآانیوال هر هب . .. وتم هئ ه ن پیچیش هیس هبووم وآ هد ه نیچ حایم ه هوب هیدات

 یت ئاگر ه تاق گرژوبیوان هو ناوچ هشتوویدان هآ هنناو دوآا ه لیۆم خینیب شتمیۆڕآاك مارف 
آرد  هئ هم نڕ هد با و هم ق هب ..  بووهم شتیزان ،ارهید هو پییت ه تاقر بۆ وزێبار ه ئل
 ینیم بن دوودیشترۆن و نا خیقورستر هو هیم داڕئاو هآ .. ستمیش ببۆ وا ناخیر هب هخ
  همۆست آ هد هب هتیالف ی هوش هش ل هڕ یآ هیۆڕ هرپ هس هل ،بویم د هنمدا ن هم همووت هه هل هآ

 ینجام هئ هل ه آی هیستاۆو مام ه ئۆن بی هآ ه سزا دیداوا . .. نوسرابوو هو هی یاخچیۆ بیمندا
 یشت هه هب هب هور ه گیخوا . ،د آردیه ه شیمانڕ هاویرهاد هر فۆ زیكدان هنج هشك هدان و ئل
  رهاد ه فیآان هیاخچیۆ بێڕهاو . .. نوسرابو هو هخوار هل !!د بكات شاینیر هب
   
   
   
 


