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  سؤرانسؤران. . سس. . حح .  . ....!!خواردوخواردو  خورماخورما  وو  خورماخؤرخورماخؤر

  
 لة كايت ض  جا-خورادنة  خورما ثيشةي  كة،كةسصك دةبصتة خؤر خورما، كوردي دا زماين وشةنامةي لة

  . خورادبص خورماي بةدةطمةن  كة،كةسصكة خورما خواردوش - اد ض لة داهاتو و أابوردو  ض،ئصستا
و  ضپصس كوأة عةرةب، لة تةك نشيين ضوپ رةجالة يةكي رؤذصك  كة،مةالكامن بيستوة كؤلكة زؤر جار لة
لة  عةرةبة رةنطة ئةو  كة-}  نةية وشكايي خصر و بةرةكي{ نازامن كص حةزرةيت خزمةت  هاتة،زطةأؤكةي دا

 يا  ”،كرد عةرزي و مأنؤش و لة ثاش كأنؤش -بووبص  فيتةرتر و تصكسمأاوتر خؤمشان يئةلياوةر سةرؤك
 خورماستان خورماي تةواوي ضاوضنؤكة  ئةم هةتيوة،بيالمانص. !ئةهلاوار، فريام كةوة! سةييدي

 دةستم بة.  قأمان دصثامكان، زات و زةوداي دا بص لة  زستان،زطةأؤيية بدا بةم درصذة ئةطةر. ناوة ئةشكصپ ةكةي} نةخلستان{
  . ! دةخيلةك-نةخوا  خورما هصندة  با،خورماخؤرة بكة زرثة هةتيمضة ئامؤذطاريةكي ئةم دةكرص  ئةطةر،بةرز و نزمت داوصين
 فةرموي ورتة ورت  لة ثاش هصندصك،خواردبو زؤرتري خورماي، خورماخؤرة هةتيمضة لةو رؤذة ئةو خؤي!كة، ناوبراو شصخي

طوممةز دا هةپ  بة طوصز وةك، بكةم ئامؤذطاريشي  ئةطةر،خواردوة خورمام، كةالورصذ قةرتاپةيةكي من ئةمأوكة خؤم ثأ بة ”
بكا و ئيتر  كاري لص ئامؤذطاريةكةم ئةو كاتة  رةنطة،بةياين ئيدي خؤرما ناخؤم من. وةرةوة  بةياين،بأؤ. واية خةمةوة
  . خبوا بة سةيوةت خورما، لةمةودوا
كوأي   كاتص ئامؤذطاري،خورماي نةخواردبو  ضون ئةو رؤذة شصخ،خزمةت شصخ بؤ  بةياين كة باوك و كوأ هاتنةوةجا بؤ
  . ضوارة نةخستة خورما لة لصوي، كؤأة ئةو ببأاي ئيدي ببأاي و بة طوصيةوة نووسا  وةك قوأقوشم،عةرةيب كرد كابراي

 دةستةي كة ئةوةي لةبةر. ئاراداية لة خورما خورادو و ماخؤر داستاين خور،ش} يت . كي. كي{ كورداين تاران  لة كؤأي
بة فيأؤ  وةرن خةپكة  كة،لة خةپك داوا دةكةين  هةرضي،و خبوصننةوة بنووسن كوردي دةتوانن دةطمةن بة بةأصوبةر بةرصزي

  . ناكا  ئامؤذطاري خورماخؤر،خورما خواردو ” دةپصن  خةپك،كوردي خبوصنن زماين}مةجاين{
   

  ؟ نابن فصر بؤ خؤتان  ئةدي،باشة كوردي زماين خوصندين  ئةطةر!مةمؤ: دةشپصن
  . بص ثص ئةم ثرسيارة بو تةواويان وةپامصكي، تص.  كي،كي لة رصزدارم هاوكاراين بة هيوام
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