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  . ...  چیرۆک کورته
 مین یادگار ئه... ت که ره رمان به خه

  06. 08. 22ئۆسلۆ ، رویج نه
yadgar_amin@yahoo. no 

  
ژنۆ  ئه... وه تالیه ی نادیاریدا ئه ۆکه کژه  نیا له کزوو ته.. چوو  ئه ماوه  گۆچانکی چه  کوه  له وه  دوره له

کانی  ته   گوپی روومه تک له جۆرک له به، ی که قه قو ته  ڕه هناگ چه ی ژر که  کۆه کانی کردبویه ووشکه
  ک له یه واه رده زه ی وه ک ئه وه، وت که ر ئه  ده ک درزکی کراوه چاوکی وه، زابوو به  هه وه ره سه و ره به
 سواری  ی که وه چو لچی کردبت له السار ئه  مناکی له،  لت روانی با وه پشه ر له گه، ستبتی  گه وه ال
زانت  نه،  گرتوی بیر فراوانی شپرزه رهه ی سه  مرۆڤکی بالنه له کراب؟یان ژن نه ی جه بانه ره سپو عه ئه
  ک خانه وه کان چاوه... بات کی ئه  ڕگایه ره چ کوره ریدا دت به سه  به کی شوم که یه ئواره کانی نگاوه هه

زو  به ڕابه ئاسا هه کاندا ده ناشوناسه  شوناسو شته  رو  وروبه دهموو  ڵ هه گه  له و ناوه کی ئه خویه
 دنیای خۆی  یان گرتبو له کان ملی ڕگاکه  ڕبواره می که رده ی به هاتوچۆیه  م شوازه کرد؟؟ئه زیان ئه دابه
زۆر ،  وه هاته ئه   زانکۆوه ی له وکاتانه ئه،  می کوڕنی شار رده  بۆ سه وه یان برده ئه، ڕاندو په ئه ریان ده
ندک جار  ؟هه وه چونه ئه بونو بیرنه  ئه وره گه نیدا مه ڵ ته گه م له رده هه بینی که ییی ئه ره مه یروسه سه
 ی ئاوته، بوو ر بیروڕاکانی هه سه ریان له  کاریگه وه  ناخه و له وه دایه ئه نگی نیدا ڕه مه کانی ته ڕۆژگاره له

ر سوڕمانک وای  سه.. رنت گوزه کانی ئه نیای خۆیدا ساته ڵ ته گه  نائارام لهم بکارو  ئه ؟ئسته.. بوبون
ڕسو جاڕس  وه..  وه نگ باته دی بکرتو ڕه به یدا که  ڕوخساره  ڕامانک له ری باداتو جۆره سه کات که لئه
 ، بوو ئه

  ر پوه سه  به وه کرده ئه ۆڕکانی ش  ناوالقه ری له و سه وه مانه چه بوو ملی ئه  س ئه ی که وکاتانه ئه 
  هاته گرتو ئه نگ هه ند ڕه تانی جل شی چه ره بده رقۆدڕاوی کی سه  بۆیاخچیه خۆی به... یدا که تۆزگرتوه

 ویداو ورگی داشۆڕابت ری مل قه ستو ر ئه ر پالوی پیاوکی سه سه  به وه شۆرکردبته ری  سه پش چاو که
ری خوی  وروبه تاتکی ده مله   له وه م فیزه ده و به وه قبکاته کانی سورو زه وهچا، رواکانیا ر شه سه به
 چیت کرد چیت  مه ئه.. نا جسن... ؟؟ئۆۆهۆۆوو!!!ت که ره به رمان خه... ڕنو بت ریدا بنه سه وتو به که نه
. ؟... کورت بی ئاواها مر عه... ی  ده ؟؟زوکه!!.. ریان داگرت ک با  لۆریه وه فیقی تۆ ئه ؟؟ڕه... بویت نه واو ته

وڵ بدات زوو بۆیاخی  وترابت هه نه  گوڵ کاتری پ یان له، بت بو ی هیچ نه وه ک ئه ش وه که مناه
وڵ بات  هه.. و وونی کاتو وه ناخی خۆیدا بخواته ی له که وه شکانه، بکات واو  ته که رازه  به ڕه کانی نه پوه

قیاناکانی دایکی  فه ناو ی له ت تاکو عانه بو بگریه  جاران ئه  سویر بوو که وه الیه ؟؟ به!!.. تر بۆ بۆیاخکی
 ناخیدا  کانی خۆی له ربینه  داوی ده ره سه وت تاکو کوڵ گریانکی ئه چی ئستا به که،  رهاتایه بۆ ده

کانی  نگو ئاوازه اکو چینی ژدهبوو ت کانی نادیاری نه لیسمه پۆکی ته چه  ژر و هنده ؟خۆ ئه! وه دۆزته ئه
  ک؟ که یالیه واوه زو بنیادی  گومه نه ریدا بیکه ی سه کاسه نو له قی وون بون بده دیواریی ڕه  ناخی له

   بوبونه کان که  داشۆڕاوه ڵ گه گه له رت ساز بکات کی کو یویست یا نیگایه روو خۆی ئه  سه یاونیه ئه
ئیدی ..  وه کرده کانی شۆڕی ئه و یاده میداو ڕوه رده به بو له ئه ک وا یه ازهرو یان ده، ری بانی سه گوسه

  وه منایه  ر له دا هه کانی ده رگای یاده  ده له.. ت که ری شه یالکه گرتوی واوه رهه سه لکی  مه بویه ئه
کانا   تاو شیرینه او یادگارهن به، هتد... شتو ده، نشوو، دۆو، ندی چیاو  نوه به.. داو کانی تاو ئه پنگاڤه

کی تاڵ  یان ڕوویه.. ک یه نده ک خه ر جگایه  هه له، کو ریه وه بیره ر شونک  هه له، کردوو ری ئه گوزه
و  ره ر به هه  دڕکو داڵ کرده  ڕگای ئه مه ی ته که و مۆته چۆن ئه... دا ئه رنه ی به خه گرتو یه ئه رۆکی پ به

  ه  ناسکی مامه ن به مه ڵ زه گه یویست له ئه کانی تر ره وه خته  به مو مرۆڤه ک هه وه .؟؟!!.. برد بیرتاری ئه
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 ناو تاوک له، یویست ئه...  وه رویان ببریسکته ی ناو گه نده وه  تا ئه وه بتریقته ری وروبه مو ده هه.. بکاتو
 بیگرتو  نده خه  وه ر خۆیه به رنتو له  ناسکی بیگوزه کانی به کی درژی ناو یاده هۆگربونی پشویه

شۆکاوی   په به، ژا کاندو هه ی ڕایچه که مۆبیله نگی ی ره  پ زرنگه له...  خۆی بکات تک له که ره رمان به خه
و  ره به ی برد که فۆنه له ی ته  کزۆه کانی به  ناو گیرفانه کانی کرده شۆکاوه په سته ده،  وه خۆی گرد کرده

... رموو  فه به.. کات؟ م شت یان ئاسوده ی دم بگو وماوه؟تۆ به  ب؟چی قهب ک ئه... گوکانی
...  ی وایه ؟به  الی ئمه وانیه کردو له نابت داوای کارت رموو؟جه فه...  منم ؟به... لوو؟تۆی ؟؟هه
مت  یاربوو وهک ب وه، رگرین  تاکو کارماندی زیاد وه ترمان نیه جگای، و ندمان زۆره  کارمه وه داخه به
 ... ؟کاتکی خۆش... ؟سوپاس... یت ده داواکارین کۆنه  ببوره..  وه ینه به
 


