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  باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين.. .. . .. .. . بادةستمان هيالك نةكةين بةبص سوود هةيل طرين بؤبادةستمان هيالك نةكةين بةبص سوود هةيل طرين بؤ
   

هةتا ئيستا ضةثلة رصزان بةردةوامة لص ئةدرص بةبص ئةوةي كةسص لصي تصي بطا ئةم دوو دةستة بؤ لةهةندص كاتا بةكاريةت 
ئةدا بص ئةوةي بزانص ضي  ي ئةويشوةبؤ ماوةيةك ئةدرص بةيةكا لةطةل خؤشيا ئةوثةجنة ناسكانة راكصش ئةكاو ئازار

قةوماوة لةدوايدا وردة وردة ئةو دةنطة كةم ئةبصتةوةو ممكنة ئةو مرؤظةي كة ضةثلةي بؤ لص ئةدرص خؤشي حةز بةوكارة نةكا 
بةس ئةوانةي خؤيان بةرةو ثصشةوة ئةبن بؤ جص بةجص كردين مة رامي خؤيان وةبؤ ئةوةي ئاغايان دل نةرم بص بؤ داوا 

دارة طةيشتة نزيك دةرطاي كؤآلن ئةو خؤي هةل ئةسص و دةست ئةكا بةضةثلة لص    لةطةل ئةو مرؤظة دةسةآلت يانكاريةكان
ئةروا بآلو ئةبصتةوة بةناو ئةو كؤرةدا ئةطرضي لةناو هؤلصكي داخراوابص ياخود لةياريطايةكابص    ئيتر وردة وردة ضةثلة دان

. تةوة بص ئةوةي ثرسيارصك لة كةس كرابص بؤ لص داين ئةو شةقةشةقة يةشةقامةكان ئةو خةلكانةيان كؤكردبص يا لةسةر
. هةروةهاش ئةم كارة ئةبص بةدلص كارمةندانيئةو كارةبص. ئةبص ضؤن هاتنةكةي هةندص جار بةئارةزووي خؤيان نية

او بزكردنةوة ي ترس و ض لةبةر . نيازيشيان نةبوو دةست و ثةجنةيان بةكار صنن بؤ كارص كةسود بةخش نةبص ئةوانةي
ودةست و تاقمةكةي ضاوصك ئةكةن بةهةزار  ضونكة ئةزانن لص ثرساوان. كارمةردان دةست ئةدةن بةيةكا بةآلم دةنطي نايةت

كارة خؤش نية يةكسةر دةرئةكةون و زوو ئةطاتة  ضاو تابزانن كص ضةثلة لص نادا وة بؤ نةطبةيت ئةوكةسانةش كةدليان بةو
كةساين واهةبوة  وة. ياخوددوور خراوةتةوة وبص كار كراوة لةسةر ضةثلة ةست داوةطياين لةد وةزؤركةس. ئاغا

زؤر جاريش دنيا بةجؤرصكي تر ئةطؤرص بةآلم ئةوانةي دةست ثصش كةريان كردوة لة ضةثلة لصدانا وةبوة بة . بةرزكراونةتةوة
كص   هةربةردةوامن لةكارةياندا وة لص ثرساوان زؤر بةضاكي ئةو مرؤظانة ئةناسن وةئةش زاننكاريان بؤ خو بردنة ثصشةوة 

كةيان كة ضؤن  بةآلم بؤ دةنط دانةوةي دلسؤزي خؤيان بؤ رابةري طةلة. خاوةن ديوةخان بص ئةوان لةوص خزمةت كارن
لةكؤرصكدا يةكصكم بيين و بريي منداليم . وةثصشوازي ئةكرص ضاوثؤشي لةوانة ئةكا كةلةثصش ئةو كاريان بؤ كةسصكي تر كرد

كةكاتص مندال بووم لةثؤيل يةكي سةرةتايي بةريز و بةثص ئةيان بردين بةضةثلة رصزان بؤ ثصشوازي مةليكي نازادار . كةوتةوة
 مةليك نةما قاسم هات بةيانيان بةضةثلةوة سرودمان ئةووت قامي. تائيوارة ماينةوة بةبص بينيين مةليك طةراينةوة

رؤزطار رؤيشت زؤر كةس هات ورؤيشت بؤخؤشي وناخؤشي ضةثلة . لصمان ئةدا بؤمنرة نةك بؤئاغا ترلةوانة ئيستا ئةيبينم
بص  كايت واهةبوو ئةوةي بةزؤر ئةيان برد بؤ ضةثلة لصدان لةطةل دةنطي دةسيت فرمصسك لة ضاوي ئةهاتة خوار   لص ئةدرا

ئيستاش . ةو رؤلةيةي رميان ئةكرد و هةندص لةخؤشيا ضةثلةيان بؤ لص ئةدائةوةي ساردو سةرمابص ئةي رشت فرمصسك بؤ ئ
ئةوة سةدةيةكة ئصمةي كورد بةكوصرانة ضاو ئةنووقصنني ضةثلة لص ئةدةين بؤ خؤشي و ناخؤشي بة زؤر بوبصت يا بة ئارةزوي 

هيالك نةكةين بةبص سوود هةيل طرين خؤمان بةآلم هةتا ئيستا يةكصك نية لةكؤرصكا هاوار بكا بلص ئةي كوردينة با دةستمان 
  .. بؤ كايت داناين بنضينةي دةولةتصكي كوردي
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