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  كورتة ضريؤك

  ييعومةر كةرمي بةرزجنعومةر كةرمي بةرزجن ...  ...  ميذوو شانةدةكات ميذوو شانةدةكاتيي ثرض ثرضييئةو دايكةئةو دايكة
  

 لةو حيكايةتانة ِرادةطرت ي و طويي دايك نابووة سةر ِراينيميذوو سةر
ميذوو بةقذة ئالَؤسكاوو رووخسارة ،  دةطيِرايةوةي بؤيكة دايك

يكة  دالةو فرميسكانة رادةما كة بةسةر طؤناكاين، تؤزاوييةكةيةوة
 دةكةوتنة سةر رووخسارة ينيشتيماندا دةهاتنة خوارةوةو هةنديك

 دةبيت ي ئةوة دةيربدةوة بؤضيهةميشة خةيالَ،  ئةميذاكاوةكة
جطة لة نيشتيمان .. .  دايكة نيشتيمان هيندة سويربنفرميسكةكاين

 ي ميرديئةويك بةتةا ئازاد،  شك نةدةبردي هيض كةسيكي كضيميذوو
لة ،  ميذووي هاتنة دنياي ئازاد ضةند رؤذيك دواوةيل، شك دةبرد

 نيشتيمان هةميشة خةوين،  براكاندا كوذراي دةستةو يةخةيشةِريك
 كاتيك بةئاطا هاتةوة بووبوو وةيل،  بطريتي ميذوو دا سةرضؤثي رؤذيك بيت لة زةماوةندبةوةوة دةبيين

  .  شاربةيةكيك لة سؤزانيية ناودارةكاين
   تةميووري مششيريةضةمخاخ
، تة.. . تة.. . بابا، تة.. .  دةطووت تةيئةم ثي،  هةلَهينا مششيريك لة ثشت سةرييةوة دانرابوويكة ضاو

 هةموو جاريك يباوك،  بؤ دريذ دةكرد دةناو دةسيتي مششيرةكة ملي بةرةو اليهةركة كةوتة طاطؤلَك
بوو خةون و كة طةورة ، ت وةك و ئةو شيرة شير لةنط دةضيي من لةتةميووري دةكرد تةميوريبانط

، غريةيان ليدةكرد دةركرد طةليك كةس يبةجؤريك ناوبانط، ي و مششيربازيوار بوو بة ئةسث سيخوليا
واتةواتيك ،  درةختةكان بةدةم سةماوة هةلَدةوةرين زيويينيالَ طةيئةودةمة.. .  ثايزدايلة بةرة بةيانيك

 تةميوور سةربِران كةسانيك تةميووريان بينيبوو يدايك و باوك.. . ِرمان كرد واقوي تووشمةملةكةيت
  .  خويناوييةوة لة مالَةوة هاتبووة دةرةوةي زوو بة مششيريكبةياين

  عةشقنامة
،  ئةو كضانةوة دةبييني بة ئاميزوو سنط و مةمك خةوين دةِرازاندةوةو تا بةياينيشةوانة ضةند نامةيةك

،  دةدا بةدةم باوةي دةسووتاندو سووتووةكة هةموو نامةكايني دادةدِري تاريكيدةلةطةأل خؤر ثةر
 ئةو يدةوة بؤ بةلةك و كةفةلَ دةكرد خةيالَ دةيربي رةشةبا بوو كاتيك رةشةبا هةلَيشينانةيش عةشق

 لة بةذن ي هةلَدايةوةو ئةميش زؤر ضاوبرسيانة نيطاي ِرةشةباكة تةنوو رةكة قوتاخبةنةي لة ِريطةيكضة
 . هةميشة ِرةشةبابيت،  دةكردي ئةوةيهةر بؤية دةثاِرايةوةو دوعا، ي بِريو كةفةلَالَو با

  ئاوينة
لةبةر خؤيةوة ،  لة ئاوينةكةيش دةبوةوةيرق،  دةذمارديئةو تالَة سثيانة،  ثرضيدالةطةأل شانةكردين

 ي لة ضلَي زةردانةالَيِروانيية ئةو طةيةوة دةيبةبيزار.. . سامناكيت  ضةندةيالديك سرووشت جة-:دةيطوت
  ئاوينةكان وردوو خاشبكات وةيلي تةواو بةوةوة دةبيينخةوين، درةختةكانةوة هةلَدةوةرين

  .  خؤيان بِروانن ئةوةدا بوو دةبين درةختةكان و سرووشت لةكام ئاوينةوة لة ثريييتيلةبريكردنةوة
   تاأليخةونيك
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 بةنيطا ي ئةو كضةيوينة،  بووي بِري ثةري لة وينةكةي بكةويت ضاو يلي خةويبةرلةوة
،  بيئاطا ثيشان دةدايخؤ،  نيزيك دةكةوتةوةيي كة لوةيل،  دةكرد شيت و سةرمةسيتئالَؤشاوييةكاين
 نيزيك يي هةركة لوةيل،  بؤ بةيانكاتي خؤي دلَي دةدا لة بةردةميدا ِراوةستيت و ِرازيطةليك جار بِريار

 ضةند مانطيك يماوة.. .  دةهات دلَةكويتيتووش.. .  تيك دةضوو شثرزةدةبوو رؤيشتينيتةودةكةوتةوة رِِ
 يةكيك لة ي لة ريطةي ئةو وينةية دةِروايني ليبكةويت سةرمةستانة لة وينةكةي خةويبوو بةرلةوة

ئةميش لة ذير ، ة سارد لة ثةجنةرةكةوة دةهاتة ذوورةويكزةبايةك.. .  كةوتبووهاوةلَةكانييةوة دةسيت
لةبةر  بةخؤيةوة و ي بة ثشتييةكةدا كردبوو تووند دةيطووشي كووِر كردبوو باوةشيثيخةفةكةيةوة خؤ
  .. .. ثة.. .  طيانيثةر.. .  طيانيثةر، خؤيةوة دةيطووت

 ثةريدا بضؤ بؤ ي هةستة كوِرم عةيبة حةيامان ضوو لةطةأل جةنازةكة-:دةنطيك لة طوييدا زرنطايةوة
 نووساوةوة ي بةدةنطيدايك.. . بووةي ضيبؤكو-:ي كردة دايكي و روو هةلَطلؤيفضاوةكاين.. . قةبرانسةر
  .  سووتاندوو مردي خؤيئةم بةيانيية ثةر-:طويت
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