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  20052005--1111--1111 تاکو  تاکو 1111--77    لهله  چیرۆکچیرۆک  پشبرکی کوردستان نت بۆ کورتهپشبرکی کوردستان نت بۆ کورته
  كۆریچ
  
  دد  ممهممه  وشت موحهوشت موحه  ڕهڕه. . . . . . نو سنگی دزكانو سنگی دزكا  م لهم لهدد
  

 ی ازهڕم  ئه،  گرتوومیشیرچاو  بهیچ آه،  یه باسكردن نایتوانا له، ما م نه م باسه  ئهیت  تاقه
نگ  ناچارم ده،  جوانیچنم هی ببیجوان  بهیچ هناه،  گرتوومیرچاو  به یهما د له
ن یتكارتنر انهی خ وه  منه س له ن آهیكتری نز آه یه چ به، م  ئاشكراآه م دزه  ئه وه مه رزآه به
 ینی دزیكیر و خه  ئه هنج ساستو پی ب وه ئه،  یهما گه آان له موو آاته هه، رچوو س ده آه
م   ناآهڕ باوه، ن بوومیم او ئهین دی ل ژه دوورو دریكن مه ته،   منهی یهستما ن دهینرختر به
 توان ئه، نی كهك ت یه وهش به مهئ، ب  ههی گومانۆی خیآ یهها ئاشنا وه  له وهئ س له آه
  . آان موو ساته هه،  بكاۆی خیت انهیآانا خ موو ساته هه له

م   ئهی ڕه و باوه رئه سه ته رجار هاتوومهۆز، م  ئاشكراآه و دزه ئه، م  آهیناچارم ئاشكرا
، م  بده و دزه  لهڵوا س ههیلۆ پیبچم ال،  وه مه  بكهیوآاندا ب نامهڕۆژ له، نم بدرآ ییهننھ

دا  یه حزه و له  لهیچ آه،  وه ته ووتاندووهڕ ی من  آه یه آه  دزه وه  ئه كنهی م خه هاواربكه
  تف له" م ك بكه ئاوا آار ییه ه شورێناآر " وه ته مان بوومهیش په، م بی آه  ناوه ستوومهیو

  .  وه تهگر ت ئهۆ خیئاسمان ناوچاو
 ی ناوی ئاشكراآردن نه،  ییهانم نیچی هیبژاردن  ههیتوانا، ستاوم تامدا وه بیكانڕی دو له
 من  وه ئچ دهپ، انایوژن ر له ك ههمردن، مردن بوون بهیازڕنگ بوون و  دهب نه،  آه دزه
ان ی   آردووهۆت  لهیو دز كهس ن آه ب نگه ڕه، ن بگهك تۆواو ترسن ته، كۆ ترسنیكس آه به
بن و  ان دز ئاشكرا دهی  ده انهڕۆژ! ؟ یه وره ش گه نده هیكسات  آارهی  آه مه ئه، آات دهت لیدز
  آردووه پی منی وه ئه،  ییهاست نڕ من ۆ ب وه ئی یه وه رآردنهیو ب م ئه به، نآر ر دهیستگ ده
ترسم  ئه، ن آه نهم پڕ  باوه وهترسم ئ ت ئه نانه ته،  یه آه م و دزهۆ خیند وهی په، ییاڕا ڕ  له
  یهم آابرا قاقا ئه،  ت بووه ش یهم آابرا قاقا ئه. . ،  قاقا نه  بده وهنم و ئ ب آه  دزهیناو

  . سم ناتر آه دزه له، ترسم ان ئهی مه من له،  وه تهن بنووسۆ چ آهۆ درنازان
 ی آه ه مایبردن  لهی ئاگان مال نا خاوهیچ ه آه، یربژ ئه ك ههزانن دز آات مووتان ئه هه
م   ئهۆ تخت ستا وهر ئ هه، ممۆ خینكردن تاید یه شاموو آات م من هه به، ب  نهۆیخ
،  وهان ئیمن    بداتهێز گوۆك ت یه ی وه  ئهب و به ئه، ی نابی حایو ل وه تهینخو ئه"  لوغزه"

  ؛یت ۆیه خی آاریكیر خه
مان ۆ خیك ناسراوی  پرسهۆر ب ك براده مهۆ آل گه ابردوو لهڕ ی ممه  شه سیانی ـ به
،  بوون شتیرم رگه و سه آه یهر هه،  آه وته  مزگهیرگا و دهیو د  ئه نهیشتی  گهخت وه، نیچوو ده
ك  مهۆآ،  گرتبوو آه رهال آو  مهی وهتال  لهی گوآ یه، گرت ئه  ههژیستنو  دهآ یه
م ۆش خیمن، آرد ران ئه ان و گوزهی ژ ان لهینابوو باس وه كهان پیر ك سهانیدوان س، انیگر ئه
  قهیق ست دهی بی وآاته ئه، مربب  ده آه  مردووهیسوآار  آهۆ بیم مبار آردبوو تا هاوخه غه
  .  بووۆی خیكردنی دزیكیر ر خه و هه ئه، ڕی په تینگ دهر ب سه به
 یاری یرم رگه  من سهخت انجار وهی  ده وتووه ك آهڕ، م مه  ئهیت یه من شای آه ییهاستڕ
 من  ارهید، نگ بووم ده بیچ آه،   من بووهی وه ووتانهڕ یكیر و خه ئه، نج بووم تره و شه نهیمۆد
م  آه ره رامبه  بهخت و وه بووهتم پ تاقه،  بووه  واش ههی جارۆخ، نو شتر ئهۆم خ انهییاریو  ئه
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م یی ڕهمن توو، نمك بجوان داشیم   بكه آه ییهاری   آه  من بووهی رهۆ نییما ته به
  كداوهم تیموو و هه وه ته اوهچم پیزو آورس و داش و آاغهیاریو  وه ته ستاومه و هه كردووهیر سه
مم ۆك و خ  خه نه،  راوهگیم پ  دزهی خه یه ه ن اوهۆڕگ  نه آه له سه مه  لهیچم ه به، آا یهر سه به
  .  اندووهی گه تیل

،   آردووهیر  بوونم سه ڕهتوو،  وه ته وهیق م ته سته م هه انجار ئهی انمدا دهی ژ  وابووم له شهیم  هه
م  ئه،  شتووه هیج نانخواردنم به،  كداوهم تییاری، ومیآ هاچڕو   خه دا له و چرآانه له
،  آردوومیزارب، ك خستووم  پهی وره  گهیداوم آار پیوكردووم جن پیر شتۆز  رآردنه سه
  . م  ئاشكراآه آه  و دزهن بدرآم پ ییهنو نھ  ئه وهیتوانی  نه ستهم تا ئ به
، تشا بیرگ مه ره سه ر له گه، م آه  ئهی ئاشكرا و دزه موو ئه آه ر ئه  هه م آاره ام ئهینم د به
 ۆم ب دیج نووسمو بهی ك ئهز  آاغه ر پارچه سه ان لهی، نن بزر و ناوه آانم ئه وه لب ئه
 من ی وره  گهی مردنم دوژمنیدوا ستانم لهیو شهَ و خویك نا خهیچبا ه، مۆ خی مردنیدوا

  . بناسن
  ویی ڕه توویرآردن ن سهی دوا رآردنه م سه ئه،   منهی وه نهیق ن تهیدوا نهیم نوس  ئه ارهیواد
  .   منهیت تاقه
تر یئ،  ییهآۆم ترسنن ائهی پی دان ییهآۆان ترسنی مه ئه،  مردنیخت  وه مه خهینا. . رخ نا نه

  مه ئه، م آه  دهیئاشكرا،  وه مان نابمهیش بوون په وهتان لشتر گو پی وانه ك له پاساویچه به
و   بهیآار، ناسنیوتان بمو با هه، نمشكیرم و ب  بهیوواو ئابی  حهب و ده ن جارهیدوا
و  نامهڕۆژ  لهب ما ئه  نه ه وسه حه. . واو ته،  اندنهڕ ناوزیلیرقاب  هه ییهرم شهپ
م   هاوارآهیب ئه، سیلۆست پ  ده مه  بدهی آه  ناوهب ئه،  وه مه كهیوآاندا ب نهیۆفز له ته
  : نهیك م خهیدا ب وهم ئ رده به له، آانا ڕهقام و بازا شه به
  د ممه وشت موحه ڕه. .  یه آه  دزه مه تا ئه مه هئ
  ، ێمكوژ و ئه وه تهس نم ئه مه  و تهێدز  من ئهیآات  له یه  ههی ته وه له
 . ناسنیمووتان ب  هه یهتكا


