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  ككؤؤكورتيلة ضِريكورتيلة ضِري
   

      پپ ثريبا ثريباؤؤخةسرخةسر

١ -  

  ) )  ِرةش  ِرةش ثةساثَوِريتثةساثَوِريت (  ( 

 مالَئاواميـان لـة     يهةر لةو شـةوة سـاردة     
جوانيش هةلَتروكابوو بةرامبةرمانةوة   , يةكتر  

ــة  ,  ــةكان لــــ ــوو مةوالنــــ ــةكامنان وةكــــ ماضــــ
سةرلَيشــــــــَيواو وخــــــــةمبار , ســــــــةمادابوون

 يثةجنــــة, دةســــووِرانةوة ,دةورةمانيانـــدابوو 
دلَ درَيـذدةكرد و    ي   سـارد  يةو مـالَ   بـةر  يطةورة

  . فرمَيسكمانيان دةسِريةوة

ــةديســةفةر, فرمَيســك  ــة  ي ئةب  كــرد مالَ
ــَووة   وةكــوو , وةنةوشــةيةكةمانيش ووشــك بب

ــتانَيك ــةحرايدارســ ــاو ســ ــا,  نــ   شــــيينيدةرطــ
 ي هـةلََينابوو و ِرووحـ     ي زةرد يمالَةكةمان ِرةنط 

  ..دةدا  

ــت     ــط و ناوةخــ ــَور درةنــ ــةيانيش خــ بــ
ثــــاش عــــةيامَيك لــــة نووســــنت , تبةدياركــــةو

  ي و بَيزاريوبَيباك

  دوور لة فرمَيسك

  دوور لة تَوز

  رادوور لة ك

  دوور لة خةونةكامنان

لــةو , لــةو دةربةنــدة ســاردةدا , ئــا لَيــرة 
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  باكوورة ثان و بةرينة 

   ِرةشيبووينة خاوةن ثةساثَوِرتَيك

٢-    

(      )     

 ي ِرَوذَيك  بوَ يبةيانيان لة خةو هةلَدةستاو خوَ    , ترس
ــرد    ــادة دةكـ ــالَ ئامـ ــزار و تـ ــاردين , بَيـ ــة دةم ذمـ  بـ

 صب,  ئاوادةبووص ليخَور ,يبةردةم مالَةكة دارةكاين
هةتا لـة ناكـاو ِرَوذَيكيـان    ,  تَو بَونكات ي ِرةنط يئةوة

  .مردن بوو بة مَيواين

٣-   

  ))مردن مردن ( (         

 خـَور   يهةموو ِرَوذَيك لة بةر ِرَوشـناي     ,  مردن
ــاواي  ــة ِرَيطــاوة  يبــةرةو ئ  يضــةنديني كةســ , دةكةوت

,  قيامـةت    ي ِراثـَيض دةكـردة نَيـو حةوشـ        يلَةطةلَ خـوَ  
ــوارانيش خــوَ  ــو باوةشــ يئَي ــدة نَي  ي طــةرمي دةخزان

 .لَةطةلَيان دةطريا ,  مردووةكان و ثةشيمان

  

۴–   

   )  ) ييودةيودةيووئاسئاس( ( 

هيض ِرَوذَيك هَيندة ئازا و بةهَيز نةبووم وةكوو ئـةو          
 قاوةخانةيـة   يلةسـةر ئـةو كورسـية     , نيوةِرَوية ثاش

 ، تَيدا بةسـةر دةبـةم     ي تةنيامي بووم كة هةميشة كايت   
ئيتر حةزم دةكـرد خـَوم      ,  مب صضيتر نةدةكرا ضاوةرِ  

 كـة   يئـةو زيندانـة طةورةيـة     , لةو زيندانـة قوتاركـةم    
 ، دةستم  سةرثشيت ي وةكوو داغَيك  ،هةر لة مندالَيةوة  

ــةوة دة   ــة ثَييــــ ــة  ِرَوذانــــ ــةم  هةميشــــ ــالََينم لــــ نــــ
ــ: قاوةخانةيـــةبوو بِريـــارم دا   كـــةل و ثـــةيليهةرضـ

ذوورةكــةم هةيــة هــةموويان بفرَوشــم يــان لــة كــَولَ   
  ..ئيتر بَو خَوم ئاسوودةمب, خَوميان كةمةوة

  كَوكردنـةوةو كـِريين    يضةنديني سالَة خـةريك   
 يئــةو هــةموو كــةل ثةالنــةم وردة وردة قةلَةبالَغيــةك

ــَو خــَوم د   ئيتــر , روســت كردبــوو طــةورةو بَيمانــام ب
ــة    ــيةكم هةيـ ــارم دا هةرضـ ــةواو بِريـ ــم , تـ بيانفرَوشـ

 ييانيش بياندةمـة ئـةو مالَـة قةرةجـة        , وبيانفةوتَينم
ــة    ــة عــةيارو دزان ــةو مندالَ  كــة يجــريامن بياندةمــة ئ

,  بطةمـةوة ذوورةكـةم      يهةموو ئَيواران ثـَيش ئـةوة     
ــارةو جطــةرةم لَيدةكــةن  يداوا منــيش  جارجــار  ,  ث

ــدَيك   ــارة و هةن ــووتنم دةدانــ ث ــة ذوورَيكــ صت  دة ي ل
 و ِروومحةوة   ي بةزةي يميتريدا دةذيام بةآلم بة ضاو    

  .مسةيريان دةكرد

ــةو   . ــري لـــ ــك بـــ ــةموو ِرَوذَيـــ ــة هـــ عةيامَيكـــ
 هةشــت جــار يثــاش ئــةوة, ئاســوودةيية دةكةمــةوة

بــة , مــالَم طَوِريــوة و ئــةم شــارو ئــةو شــارم دةكــرد   
نــــةختَيك ئاســــوودةمب بــــةآلم , ئــــةوةبووم يتــــةما
ــةموويان لةيةكتردةضـــن   شـــار ــةكان هـ ةكان و وآلتـ

 ضـةنديني   يبةدرَيـذا , خمابن هةموويان وةكوو يةكن   
 و بَيدةنطيـدا دةريـا      يطةِرامن بةدواي ئاسوودةي  , سالَ

  .… ترنايكَيآلن بوو هيض

 

  


