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 سانی تر ری که وه خته هۆی به  ببینه  ند جوانه چه

  
[  kurdish – آردي – آوردی        ]  

 

 

 

 

 

 
 

فارس  سایه:  آردنی ئاماده  

 
 

 

 

 

زیز پشتیوان سابیر عه: ی وه پداچونه          

 
١٤٣٠ ‐ ٢٠٠٩ 
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 ﴾ي سعادة اآلخرين ف ما أجمل أن نكون سببًا ﴿

 »باللغة الكوردية « 
 
 

 

 

 
  
  

  سايه فارس: إعداد 
 
 

 

 
  

  
 بشتيوان صابر عزيز: مراجعة

 
١٤٣٠ ‐ ٢٠٠٩ 
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 سانی تر ری که وه خته هۆی به  ببینه ند جوانه چه

 
  

  

کتری  یهی  وه برد ب ئه ر ده سه کتر به ڵ یه گه گفتووگۆکردن له کانیان به کاته خۆشه م دوو نه ئه

موو شتک  ی خزان و ماڵ و ژیان و هه باره ر پشت ڕاکشا بوون ، له سه ی له وه ر ئه به ببینن ،له

  ...دوان ده

،  دابنیشتایه بوایه رمانی پزیشک ده پی فه به ی که خۆشه و نه سر ، ئه موو ڕۆژێ پاش عه هه

وی تریش  کرد ،ئه ی ده که ه ی بۆ هاوه وه ره سفی جیھانی ده کرد و وه ی ده وه ره یری ده سه

ژیانی   کرد، چونکه ڕی ده چاوه ره نجه خۆشی الی په ک چۆن نه کرد وه ی ده  عاته و سه ری ئه چاوه

. کرد ی ده وه ره سفی ده گرت وه ی ده که ه گوی بۆ هاوه کاتکدا که یی له زینده کرد له پ ده

کی  یه ریاچه کدا ده یه باخچه له: یوت  کرد ده ی ده وه ره یری ده کات سه ره نجه ر په خۆشی به نه چونکه

میان دروست  له ی جۆراو جۆر به ماده ن ، مندانیش له که ی تدا ده له مراوی مه یه هه وره گه

کی  خه داته کرێ ده ی به که بچووکه ن ، پیاوکیش پاپۆڕه که دا یاری پ ده که ناو ئاوه له کردوه

ڕۆن ،  ده پیاده به که ریاچه راغی ده قه ک له دا، کۆمه که ریاچه ناو ده ن له شتی خۆیان بکه گه تا هه

رنج راکش  نگی سه نگاو ڕه الی گوڵ و گوزاری ڕه کان و له خته ری دار و دره سبه ندکی تر له هه

  ...کشت شتیاران بۆ الی خۆی ڕاده رنجی گه نی ئاسمانیش سه دیمه.... دانیشتوون 

بوونیان  ست به هه که ک گوی گرتوه یه شوه ویش به کات ئه ده  سفانه و وه ئه  ا کهد م کاتانه له

  ...کات ده خۆشخانه ی نه وه ره ی ده و جیھانه وری ئه سه خات و ته کانی داده کات ، چاوه ده

ی  مۆزیکانه و تیپه زفی ئه و عه کاتکدا ئه کات له ربازی بۆ ده ڕۆژک باسی نمایشی سه

  ...ی بۆی که ه سفی هاوه ڕی وه یبین له ق ده چاوی عه به بت که نه وه هئ بیستوه نه
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ڕۆژکدا  تیان ، له هاوه ر بوون به وه خته ردووکیان زۆر خۆشحاڵ و به ڕی و هه ڕۆژان تپه

 که ره نجه خۆشی الی په کانی کرد بینی نه خۆشه ردانی نه ک واجب و کاری خۆی سه وه که رستاره په

فۆن داوای  له ته به  که رستاره ی په و کاته ، تا ئه زانیوه ی نه مه شی به که ه هاوه  رچووه گیانی ده 

نگ و  زۆر دته  فاتی کردوه ی وه که ه دا زانی هاوه و کاته له  وه ره ده  نه تی کرد تا بیبه یارمه

  ...مردنی مبار بوو به خه

 وه که ره نجه ی پهال  بیباته کرد که  که رستاره په داوای له  وه لکی گونجاوی دۆزیه کاتک هه

یری  نیشت و سه ی داده که ه هاوه ی که و کاتانه نزیک ئه... ج هنا ی ویستی بۆی به وه ویش ئه ئه 

بوی  ره وڵ بدات دابنیشت و قه هه بیاری دا که...  وه ی کرده که ه هاوه کرد بیری له ی ده وه ره ده

کانی  سته تی ده یارمه به وه رز کرده ری به سه ورده ، ورده ستی چووه ده له که وه بکاته  عاته  وسه ئه

  .!!یری بینی  دا شتکی سه م کاته م له به.... ی کرد  وه ره یری ده هواشی سه ،پاشان به

ش  که ره نجه ، په خۆشخانه کانی نه دیواره نھا دیوارک بوو له وت ته ی چاوی پکه وه ئه

  ...بوو  که انهخۆشخ ی نه ر ساحه سه له

  که  یه وه ر ئه هه  یه ره نجه م په ئه  ی بانگ کرد و لی پرسی ئایه که رستاره په  بۆیه

  کرد؟ ی ده وه ره یری ده سه  وه ی لیه که ه هاوه

رسوڕمانی  ، هۆی سه ی تیایه ره نجه ک په نھا یه ته م ژووره ئه!!   مدا وتی به وه ویش له ئه

ش  که رستاره ، په وه کانی بۆ گایه سفه ی و وه ویش چیرۆکی هاوڕکه ئه: ی پرسی  که خۆشه نه

ت  نانه کانی کور بوون ته ی تۆ چاوه هاوڕکه: ری سوڕما و ووتی  زیاتر سه

  ...!!!ش ببین  که دیواره نیتوانیوه

نای مردن  مه بیت و ته تا ب هیوا نه ر بکات هه وه خته تی ژیانت به ویستوویه  م دیاره به

  .ی که نه

  رت ؟ وروبه ری ده وه خته ک بیت بۆ به ر هۆیه گه ئایا دخۆش نابیت ئه
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م و  ر خه گه ئه کات ، وه ری تۆ دووهند زیاد ده وه خته ر کرد به وه خته کیت به ر خه گه ئه

  ...کات تی خۆت زیاد ده حه نگی و ناڕه دته وه ت بو کرده ژاره په

بیری  یکات له ی ده وه ، یان ئه وه چته بیری ده یت له ی ده وه ی کات ئه کی زۆربه خه

  ... وه چته ده

  ... وه بیریان ناچته بت له تووشیان ده هۆی تۆوه ی به سته و شعوور و هه رگیز ئه م هه به

  ن ؟ ری بکه وه خته به ست به یت هه که ئایا وایان ل ده

: رموت  فه قورئانی پیرۆزدا ده له بت که وره ی خوای گه و ئامۆژگاریه موو دروشممان ئه با هه

  ). ًوقولوا للناس حسنا(

  ....و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین 

  

   البشریه  مھارات النجاح للتنمیه:  رچاوه سه

  

  
  
  
 


