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  20052005--1111--1111 تاکو  تاکو 1111--77    لهله  چیرۆکچیرۆک  پشبرکی کوردستان نت بۆ کورتهپشبرکی کوردستان نت بۆ کورته
  
  ییزان بابانزان بابانۆۆسس ...  ...  روژگار روژگارییکانکان  رتوکهرتوکه  پهپه
  
  ک تازه ر وه هه،  وه زهی پای که  سارده ژهۆ ر  گرتبوهیش ر باوهۆر زوو بوو خۆ زیک هیانی به

و  ن ک بهیزۆت .ما کردن  سه ان کردبوو بهیست ر دهۆ خیلھاتن  ههیشۆ خ ش لهیکان بالنده
لکو  رام به ر گهۆز ل بووۆر چۆ زیک هیگاشتم ریۆم دا ر که که ره  گهیانک النهۆو ک کوچه

   .ینیب سم نه الم که م به  بکهۆ بی  جوانه هیانی م به  ئهی باس وه زمهۆک بدبواریر
کرد   ئهید شت بهیقال  پرته رد و بگره وزو سورو زه ال سه نھا گه کاندا ته قامه ر شه سه تر لهیئ
  وتبونه ك که هیال  گه له مهۆک .شتمیم دان که  خانوهی  باخچه م لهۆ خی که ماله  وه رامه ترگهیئ

ر   سه وتبونه  که اك کرد کهیال  گهیل ند ته  چه م بهیاریستم   دهیکان نجه  په تربهی ئ وه خواره
و  ئه ،تبنو ز کهیك ر هی ی دوا  بهی وه  ئهب ، دا بو که  باخچه  له که مم رده  بهی که زه میوارل

 یر شتۆ گومان زکرد ب رت ئهی  سه ار کهی نادیک هی ند وشه  چه قش کرابون به  نه  که انهیال گه
 ی ب ر بهۆکانم ز نجه  په نده رچه هه .. خت بو ر سهۆ زیشتنی گهیالم ت به ،ار بووی د وه هیر  سه به
  وت به ناکاو چاوم که  لهالم به ،الکان  گه  کردن بهیاری  وام بون به رده ر به  ههینگ ده
   .الکاندا وگه ن شاردابوو له  حهیۆوا خ نگ که  ده بیکیرتوک په
  مدا که هی یر  الپهیتا ره سه  له

مدا وتم ۆ خیری ب  لهی قول ر بهۆ رامام و زیك تزۆ تییدوا ..  وه هیم نوسیادگاری ی  ووشه
 باس  هی وانه ش لهیکان هیادگاری تر و یکک هی یان هی .. تم بۆ خی ه هی وانه  له رتوکه م په ئه
ان کرد یست ده کا پر الم له به، انیژ  دهیست ربه  سه ك بهژانۆ ر  دوور بکات کهیکخۆ بارود له
 ییل تاال گه وون بوون له انمان کهی ژیکان شه  به ت لهك بش  به هی وانه ان لهی راکردن  به
   . بردنیۆل خ گه ژگار ولهۆر
  رتوکه م په  ئهیکان ره  الپهی وه  ئهۆ بشک  رامده هی ك ههیواشت کرد که  وه بهستم  تر ههیئ
لکو  نم بهان بیل نم و ههیش لوه کان هه ارهیو ناد  شارراوه   وشه که هی  که هیم و  ر بکه سه به
  وه هننر مگه ده کان هیدگار هیلکو  به وه مه  بکهی وش وه  بناسمه  شارراوانه م ووشه ك له هی

   .ادی  وه نمهھیناتوانم ب اد چون وی  ز لهیرگ هه  کهی که کهی نز رابردوه
 .. خست  دهیر ژئاوابون دهۆ رینگ ره شیرگ  مه ژ بو وساتهۆ ری نوما بلهیو ق  شهییکایتار
 ..  شتا کورتهت هژ بیند در رچه ن هه مه و ته که یر نزۆرگ ز  مه  ساته کرد که  ئه وه  لهیباس
نج  ر گهۆ زیکك منال ر وه  گه نده رچه هه .. دا رگاکانمان ئه  ده ت و لهز دیرگ رگ هه ه م ساته
 ،هار ك به نگ وه نگاو ره ر خات ره  ده  بهیۆ باران خیك خوناو  وهیکان  ناسکه ونه خه
 ییرما  گومان گهر بۆ خییرو قووال وروبه و ده ن رنه ان بپهی ژیکان ر ساته  گه نده رچه هه
   .ن به ان دهی ناو هر لۆخ
   مده  دوهی ره  الپه له
  : وتیپ، ،  روباریر شان  سه وتوته اش کهیدون ..  هاره  بهۆمر ئه
 ییتاۆم کی داواکار هیۆم ب که  ئهی د کان به رزه مو وه رونمدا هه  ده ستاش لهئ .. م که رهی شاع-

  :یالمدا وت  وه له،  نهه  مه عرهیم ش به
 ییتاۆ کب  و ده هی  ههیک هییتاۆك کعریمو ش  هه چونکه،  که شاعر مه  مر به م ئه که لهۆبچک-
  تب
  :ی ووت-
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ك  هیمالکو ه ت بهب شتا پر نه ه ك که مانگ ت به ببب ئه، ب  من نهی که عرهینھا ش ته
 یت بهی تا ان بهی ژیوام بون رده  بهۆت بك ب  هیلگه  به ،زانیمو دلداران و ئاز  ههۆت بب
واو   تهیر زاران چاوه  هه  به م چونکه واو که  ته که عرهی با شێر گهالم ل به .وان ه ئیانیژ

   .نیبون
  ؟یی دوای  ئهی ووت-
 ید بجه  ئهیک هی ند وشه  چه م لهاکان گوی چی دوا له ..  وه نوسمه  تر ئهیکیعریش .. ی ووت-

ر  سه له ..  وه تهنوس ده تر یکعریش .. كعریش ..  داهاتوویهار به .. ل به( .. ووتی  ده بوو که
   ..  تریک هی لهۆل بچک گه و له ..  تریک رووباریبال و شان

  م  هی سیر الپه  له
  :کرد  ئهیهاوار .. یالت سه ده ب  و پر لهیستیو شهۆ و خیرم  گه ش پر لهۆ ج  پر لهیکنگ ده
   . مهیان برسی گ هی دا-
   . بردم لی که هیاری دام و ی م ل ان براکهی گ هیدا .. انی تریو  ئه-
   .یشر سکم ئۆان زی گ هیدا .. انینیی دووا-
 زل و  نگه  ده ك به هیھایژد ك ئه و وه که لهۆ بچک  ژووره کاته  دهیۆ خ وه ره م سه ش له که اوهیپ

  :ل  دهی که شهۆناخ
   . هی ت هه سراحهی ئ م بهییستیوت ماندوم پ  ئافره-
 ی تر رازی وه دا و ئه ك نان ئه هی یکان چوه بی ال کاته پوک راده ر چهۆک مامز و ز ش وه هیدا
ر   به تهگر  ده که  مالهیرتاپا ر سهۆ زیک هی ینگ ده ئنجا ب .. کا مار ئهیش تیم هیکا و س ئه
و   متمانه  پر لهیک چاو شتون ئنجا بهی دا دان که لهۆ بچک  ژوورهیک کونج و له که هیر  هه
  خاته ان ئهیکک هیش  کا و جار جاره  ئهیۆ خیر ووروبه  دهیکری  سه وه هی یستیو شهۆخ

   . وه انهی مل خاته ست ئه  دهیستیو شهۆ خ  و پر بهیۆ خی که رمه  گه شه باوه
کات و   ئهست پ  ده وه النهۆ بچک م دله ان لهی ژیوام بون رده وا به  که  هه بوو وه بروام به

 ی وه  ئهۆخات ب  دادهیکان ئنجا چاوه،  که هی  که هی کات ان ئهیماچ . ..  تب ش ئهیوام رده به
   .ش و جوانۆر خۆ زیکژۆدوار، ینیژ ببۆ دوار ون به خه
  کان له رهست  مو ئه هه،  وه نه که رز ده  به وه ره  سهۆ بی چاویکان لوه پ ك کهکات . .. 

ك نیر نھا سه  ته له منام س ئنجا ئه . وه  خواره نهرژ بارن و ده ك باران ده ا وهیکان چاوه
   .كۆز  نهیکت  ئافرهیون خه ،،  وه هیۆ خیش  باوه هی خستبوو بوون که

  تهۆهات  نه ك کهون خه، ون  ئازار و خه  بوون له  پر هی وهم ش ر به ش ههی تریکان ره تر الپهیئ
  چونکه .. ژمان چی بیم توان ت نهبوب کاندا هه ره  الپه له ش کهیک هیشۆر خ ر هه گه  و ئهید
   . ئازار بونیمو ش ههیکان هییتاۆم بوو ک ر کهۆ ز که هیشۆخ
 ی دوا ر به دا ههیانیمو ژ  هه  له  که هی  ك ههڤۆکدا مر هی ره ر الپه هه وا له م کهیتر زانیئ

  تهۆن بین  دهیژگار ناوۆ ر م به رده  هه ان کهی ژیخت تر سهیالم ئ  به راوه گه  دا یست ربه سه
 ش هڤۆم مر  ئهیالت سه  دهب  و هیژگار نۆ ریز ه گومان به ب ..  هڤۆم مر  ئهی  گه ر رگر له به
 دا یر سه  به که هیاسایلکو  به ،تبکر لدا گه  لهیوت لسوکه  هه هی وهم ش به  بکات لیوا  که هین

وا  وام کهی ه  بهچاوراشکاو الم م داخست به که رتوکه ئنجا په . ته  ئافرهی ناو  چونکه پاوه سه
 یشگرتن باوه  له ست کات به سان دهیر دۆ تر خیک هی وه ش الم به ر زوو بهۆان زی م جاره ئه
   .زی پای تریک هیانی به

suzanbabani@hotmail. com   
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