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  آانوآردنی باندهڕه

  
و سروشتانه آك لهیه .یههه یان ره مه و سهیر سهپ و سروشتی وشت آان ڕهبانده     
رد زه انی دارر آه گههه ان،پاییز .نکهو آردن دهو ڕه شتگه ز لهیه آه حهوهئه
وه آیان بۆ نامنتهنایههیچ په  که کان ره وه له پهی  زۆربه ،ویر زهه سهنروهو ده نڕگه هد هه
وه له چنگ ڕاوچی خۆیانی تدا بشارنه  وه کی تریشه الیه  رما و له چنگ سه  ک له الیه  له تا

بۆ . نآهو دهموو ساک ڕهشیان ههزۆربه. نآهو آردن ئاماده دهخۆیان بۆ ڕه ناچار
نه آهرمادا آۆچ دهرزی سه هو  له  که،  وتی ئمهی  باندانه وله نكک یه کان هققلهنموونه له

وه ڕنهگهوه دهآاتهوا ڕوو له خۆشی دههاردا آه ههتای بهرهسه له و سرانرمهگه
  .آوردستان

رمیان گه یدات ڕن آه هگوتۆ دهاندا بۆ شونكی ئهیآهو آردنهله آاتی ڕهکان  بانده
  ــ  هشیان بآهشتهها گهروههه. یی تیادا بژینو به ئاسووده وتآه سو خواردنیان ده وه هبت
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و لپرسراوی رۆك ك سهیهه باندهر آۆمهو هه بتی دهآۆمه
  .آاتی خۆی دههآۆمه  یه آه ڕنونیخۆی هه

 شتكیست به گهده کان ریه کۆچه  هباندکان  پی زانیاریه  به
ستان یه ب ڕاوهجاری وا هه. ن آه هخت ددوور و درژ و سه

 نیا ستگاته شهیان دهآهو خرایی فینه نخایهده کاتژمروچوار یان بیستآه وه ڕه
ر سه آان به هباند  بینین که زۆر جاران دهها ر وههه. کاتژمرکدار له ت هفتا آیلۆم حه

  یشتن به وان بۆ گه ئه.  وه هئاسمان کانی رووی چینهونه سهآهده وفن وه دهآانمانهخانووه
یاندا آهشتهله آاتی گه .وهڕنهپهآان دهرهریا و آیشوهده له ئامانج و شونی دیاریکراویان

  .یانخۆنو ده نآهڕاو ده کان ئاوهو ورده ماسی ناو وه نیشنهدهکان  م و ڕووباره ر چه سه  له

وه نگیهك بی به دتهوه ،بیسرتنگكی خۆشیان ل دها دهدفینیشیانهه له آاتی
   !نیان بكهآهمائاوایی له نیشتمانه

گوڵ   ی زستان کۆتایی دت و سروشت به سۆه ورما  سهآه  ،هاردارزی بهوهسپکی  دهله 
 ی خۆیانآهوته ورهبهآان بانده ،نآه دهگه ن وه و دار وده  وه ڕازته وزه ده و سه

   .وهڕنه هگ هد

ی جوان گۆی هالنهوگورج ی بهوهوه بۆ ئهآانیان دنهله پشدا نرینه دا وه ڕانه کاتی گه  له
وا ئه ،وهبنهموو آۆ دهختیارانه ههو خزانه بهندامانی ئهآاتك آه ئه .نجوان دروست بكه

غمه و  و نه و ئاسمان له چریكه چن هد خۆش و گۆرانی گنده نگكی دفنئاهه
یان بۆ نیشتمانه وهڕانهی له خۆشی گهر دهوه، ههداتهنگ دهم باندانه دهسۆزی ئه
  .نیانه آه گۆرانی دهآهویسته خۆشه



R.Tahîr    ن وره گهپۆلیسا ی کوردی  وانه      

fiKurdi. Copyright ©     3 : ڕی په  

  :گفتوگۆ و ڕاهــنان 

  ن؟آهده و آردن خۆیان ئامادهآان بۆ ڕهی باندهآه .1

  ند؟گاته چهعاتكدا دهیاندا له سهآهو آردنهآان له آاتی ڕهباندهخرایی  .2

  ن؟آهن چی دهآهیان دهآهو باندانه آه مائاوایی له نیشتمانهئه .3

  دات؟وه چی ڕوو دهبنهموو آۆ دهو خزانه ههئه انیندامئه آه .4

  

  

  

  :وهرهوه پ بكهی خوارهیانهم بۆشاییئه 

 .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نگكیآاتی فینیاندا ده آان لهبانده .1

  

 ــ تیدا  که   ڕنگهوتۆ دهئه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا بۆدو آردنیشیانله آاتی ڕه .2

 

    یی وودهئاس و به  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نیان مهو خوارده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارو  بتوا فنك دههاردا آه ئاو و ههرزی بهوه له .3

 .ی خۆیانآهوه وتهڕنهگهآان دهبانده


