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 پێشەکییەکی کورت

ُەرسێ بەشەکەی ئەم دەقە بە هبّەیەکی کْرت ّ لە قۆًبغێکی 
ُەستیبری ژیبًوذا ًّْسراّى. ُەرسێ بەشەکەیش یەکتری تەّاّ 

ّ پێکەّە چیرۆکی ژیبًی پیبّ ّ ژًێک، لە هبّەی چل سبڵی  دەکەى
تەهەًیبًذا دەگێڕًەّە. کبرەکتەرەکبى: پیبّ ّ ژى، ُەر ُەهبى کەسي 
لە ُەرسێ بەشەکەدا، بەاڵم لە قۆًبغی جیبّازی تەهەًیبًذا، لە 
گەًجییەّە تب دەگبتە تەهەًی سەرّّ شەست سبڵی؛ گەشتێکە لە 

ی ژیبى ّ جبرێکی تر گەڕاًەّە بۆ کۆتبیی تەهەًەّە بۆ سەرەتبکبً
 کۆتبییەکبى. 

دەکرێت ُەرسێ بەشەکە پێکەّە ًوبیش بکرێي، ُەرّەُب دەکرێت 
 ُەر بەشەیش بە جیب، ّەک ًوبیشێکی سەربەخۆ کبریبى تیب بکرێت. 

 

 داًب ڕەئّْف

١٠/٢١/١٠٢٤ 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 پێڕست

 

 ٦ ............................................................................ ڕۆدا ب-بب ەڵگەل
 ١٢ ...................................................................... بب ستەد ەهەتذەد

 ٣٢ ....................................................................... دا ّەرە-ببلەگەڵ 
 ٥٢ ................................................................... دا-بب ەڵگەل بیًەت ەب
 
 
 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دا بڕۆ -لەگەڵ با
 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 کبرەکتەرەکبى

 سبڵذایە ٣٢بۆ  ٣٠، تەهەًی لەًێْاى پیبّ

 سبڵذایە ٢٢بۆ  ٢٠، تەهەًی لەًێْاى ژى
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 دیمەنی یەکەم
 پێشنیوەڕۆ

 
 ژى

 ( ەدا ّەستبّە ّ سەیری دەرەّە دەکبتلەبەر پەًجەرەک)
لە بەردەم ئەم پەًجەرەیەدا، بەدەم چبّەڕّاًیی تۆّە چەًذ 
 سەیری ّەرزەکبًی سبڵن کرد، بەُبر، ُبّیي، پبیس ّ زستبى. 

 (ّچبًێکی کْرت)
 دارسێْەکبى، دارئەرخەّاى ّ گْڵەکبى. 

 (بێذەًگی)
 پیبّ 

ا ُبت ئێْە بەیبًی، کە خەبەرم بّْەّە، یەکەم شت بە خەیبڵوذ
 بّْى. ّام دەزاًی ڕۆیشتّْى. 

 ژى
 بۆ؟

 پیبّ
 چی بۆ؟ 

 ژى

 ( ّچبًێکی کْرت)
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ُەهّْ ئەهشەّ خەًّن پێْە بیٌیْى. ّەلێ زۆر سەیرە، ُیچن 
 لە یبد ًەهبّە. کە ُەستبم ًەهذەزاًی شەّە یبى ڕۆژە!

 پیبّ
 شەست سبڵی تەهەًن تێپەڕاًذّّە.

 (ّچبًێکی کْرت)
شبًوەّە. ُەست دەکەم لێرەم ّ کبت لە ئبّ قْرسترە بەسەر 

 ّى ًببیٌن.  لێرەیش ًین. ّەک جبراًیش خَ
 ژى

خۆی خەّى چەًذ چرکەیەکە، ّەلێ ًبزاًن بۆ ّا ُەستن دەکرد 
 بیٌن.  دٍ  ٍّ ئێٍْ  ّى بَ ُەهّْ شەّەکە خَ

 (بێذەًگی)
 .  بیر هبٍّ ئب، تەًِب شتێکن لَ 

 (پێذەکەًێت)
 ًذٍ.  ٍّ ّْ. ُەر ئَلە خەًّەکەهذا پێشتر یەکترهبى ًەًبسیب

 پیبّ
 ئێوە؟ 

 ژى
 چی ئێوە؟

 پیبّ

 کە یەکترهبى ًەًبسیبّْ!

 ژى

 ئب. لە خەًّەکەهذا!

 ( ُەردّّکیبى پێذەکەًي)
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 پیبّ
 بەیبًییەکی خۆشە!

 ژى
 ئەهڕۆ؟

 پیبّ
کە ڕۆژاًە دەچّْم بۆ زاًکۆ، لە ڕێگَ خەڵکبًێکن دەبیٌی. 

 هْچبّ. ُەهّْ ڕۆژێک. ُەهبى دٍ
 (ّچبًێکی کْرت)

ُەهّْ ڕۆژ یەکتریوبى دەًبسییەّە، بەبێ ئەّەی ُیچ شتێک ئێوە 
دەرببرەی یەکتری بساًیي. جبری ّا ُەبّْ، بە خەًذەیەکی خێرا 
ساڵّهبى لە یەکتری دەکرد، ُەر ّەک ئەّەی بە یەکتری بڵێیي، 
 ئەهڕۆیش لێرەیي ّ دەچیٌە سەر کبرەکبًوبى ّ ُێشتب لە ژیبًذایي.

 ژى
 لە بیرتە؟

 پیبّ
 چین لە بیرە؟

 ژى
کە جبرێکیااابى لە زاًکاااۆ پاااێن گاااْتی، زۆر پاااێن خۆشاااە ّێاااٌەت 
لەگەڵذا بگرم، بەاڵم ُایچ ّێاٌەیەکن ًیایە، ڕەًاگە ُەر بەم جاۆرە 

 بڕّات، ّێٌەهبى ًەبێت!

 (بێذەًگی)

 ّێٌەهبى ًەبێت. بێ ّێٌە بیي. هي ّ تۆی تەًیب. 

 (پێذەکەًێت)
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چەپکەگْڵێاااک دەخااابتە گْڵاااذاًێکەّە ّ لەساااەر لێاااْاری   کاااَ ژًَ)
 (ًجەرەکە دایذەًێتپە
سااەیری دەکاابت، لە ژى دەچێااتە پێشااەّە ّ لە ئاابهێسی   کااَ پیبٍّ)

 (دەگرێت
 ژى

 ڕەًگیبى زۆر جْاًە.
 پیبّ 

دەچاااّْهە بااابزاڕی گْڵارۆشاااەکبى ّ ساااەیری ئەّ ئب رەتااابًەم 
 دەکرد، کە گْڵیبى دەکڕی.

 ژى
 کەی؟ ئەی بۆ بە هٌت ًەّتّْە؟ 

 (ّچبًێکی کْرت)
 دەکرد؟ بۆچی سەیری ئەّ ئب رەتبًەت

 پیبّ
زۆر حەز بە تەهبشااابکردًی ئاااب رەت دەکەم، کە گاااْڵ دەکاااڕى. 

 ُەهّْ سیوبیبى دەگەشێتەّە. 
دەکاابت، ُەڵذەسااتێت ّ لە   کااَ هاابچێکی ڕّّهەتاای ژًَ  کااَ پیبٍّ)

 (  ژّّرەکە دەچێتە دەرەّە
 ژى

بەردەّام شااتن بیاار دەچێااتەّە. هاابّەیەکە ّام لااێ ُاابتّْە! کە 
شاااتێکن بیااار دەچاااّْەّە،  تااابزە یەکترهااابى ًبسااایبّْ، ُەهاااّْ

قسااەکبًی ئەّ ًەبێاات. ئەّسااب وبشااب بااّْم، بیاارهە بااراکەم پێاای 
ڵێیت ًابزاًن،  ّتن، ئەّە بۆ ّات لێ ُبتّْە، ُەرچییەک دەڵێن، دٍ

 لە بیرم ًییە، چییە وبشقی؟ 
 (پێذەکەًێت)

 ئەی ئێستب؟ 
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 (  بێذەًگی)

ئەّسااااب پااااێن دەّت، زۆر خۆشاااا بڵن دەکەیاااات، کە قسااااە 
ە ًاااب شاااتێک دەڵێیااات، ئەساااڵەى ُەر لە دەکەیااات، لەبەر ئەّ

قسەکبًیشااات حااابڵی ًاااببن، بەاڵم بیساااتٌی دەًگاااتن خاااۆ  
دەّێت. کبتێاک قساە دەکەیات گاْ  لە دەًگات دەگارم، ًەک 

 قسەکبًت. 
 ( پێذەکەًێت)

ئەّەًذەم خۆ  دەّیست حەزم بە ُبّسەرگیری ًەدەکارد 
لەگەڵااای. پاااێن دەگاااْت، خاااۆزگە هاااي، تاااۆ دەباااّْم، خاااۆزگە 

ت، خااۆزگە ئااێوە یەک بّْیٌاابیە. کەچاای تااۆیش، هااي دەبّْیاا
 ئەّ ُەر پێذەکەًی. هي تّْڕە دەبّْم. بە چی پێذەکەًیت؟ 

 (دێتەّە ژّّرەّە  کَ پیبٍّ)
 ( دەکبت ّ بەرەّ ڕّّی دەڕّات  کَ سەیری ژًَ)
 پیبّ

 ژًەکبى چیرۆکی خۆیبى بە ّێٌە دەگێڕًەّە. 
 ژى

 لە کْ ؟
 پیبّ

یی ساەیر. دّێٌاێ لەّ  یەکی  ۆتۆگرا  یەکذا! پێشبًگَ لە پێشبًگَ
 بّْم. 

 (بێذەًگی)
ّێٌەکااااابى چیرۆکااااای ئەّ ژًبًەیااااابى دەگێاااااڕایەّە، کە چاااااۆى 

کە لەژێاار ًاابّی )شاابری  هٌااذاڵەکبًیبى لەباابر بااردّّە. پێشاابًگَ
 ژًبى(دا بّْ. 

 ژى
 بۆچی شبری ژًبى؟ ئەی بۆ شبری پیبّاى ًەبّْ؟
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 پیبّ
بًەی ببسی ئەّ ژًبًەی دەکرد، کە هٌاذاڵ لەبابر دەبەى. لەّ ّاڵتا

یبسااب ڕێگااَ بە لەباابربردًی هٌااذاڵ ًاابدات! ئەّاًاایش ًبچاابر دەبااي 
یەکی زۆر  ی تااااردا. زۆر جاااابر بە ڕێگااااَ بگەڕێااااي بەدّای ڕێگااااَ

خااراپ، کە ژیبًیاابى دەخاابتە هەترسااییەّە ّ ڕێۆەیەکاای زۆریااش 
 هردّّى. 

 ژى
 (تّْڕەیە)

ُەهااّْ کەسااێک دەبێاات لە ژیبًااذا کەسااێکی ُەبێاات، کە ُەساات 
 یب ّێراى دەبێت. ّ دًّ بێ ئَ بکبت بَ

 (ّچبًێکی کْرت)
 .   ّیستیذایَ تبهی شکستی گەّرە لە خۆشَ

 پیبّ
 (بەرەّ پەًجەرەکە دەڕّات)

تەّە، خەریااااکە بە تەّاّی دێااااتە  ئبسااااوبى چەًااااذ ًسیااااک بااااٍّْ
 خْارەّە. 

 ژى
 بیر لەّ ژًبًە دەکەهەّە!

 پیبّ
 کبم ژًبًە؟

 ژى
 (ُەًذێک تّْڕەیە ّ ًبئبراهە)

تە هەترسییەّە، بۆ ئەّەی ئەّ  تٍّْئەّاًەی ژیبًی خۆیبى خس
ی  هٌذااڵًەی ُەڵیبى گرتّْە، لەببری بەرى. بۆ دەبێت بە ڕێگَ

 پر هەترسی هٌذاڵەکبًیبى لەببربەرى؟ 
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 (بێذەًگی)
کە لەدایااک بااّْیي ژیاابى ڕەًگبّڕەًااە بااّْ، بەاڵم ّێٌەکبًواابى 

 ڕەشْسپی بّْى. 
 پیبّ

 کبم ّێٌبًە؟
 ژى

 (پێذەکەًێت)
 ى ڕەًگبّڕەًگي. کەچی ئەهڕۆ ّێٌەکبًوب

 (ّچبًێکی کْرت)
 ژیبًیش ڕەشْسپی. 

 پیبّ
 دەبێت شتێک بکەیي. 

 ژى
 شتی چی؟ ُیچ ًییە بیکەیي.

 پیبّ
 درەًگە؟

 ژى
 چی درەًگە؟

 پیبّ
 بچیٌە دەرەّە. پیبسەیەک بەًبّ پبرکەکەی خۆهبًذا بکەیي.

 ژى
 ئەّ پبرکە چیتر ُيی ئێوە ًییە!

 پیبّ
 (ُێٌێت قۆیذا دٍ  ست بَ دەکبت، دٍ  کَ سەیرێکی ژًَ)

 چیتر هٌت خۆ  ًبّێت؟ 
 (پێذەکەًێت  کَ ژًَ)
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 چیتر وبشقی هي ًيیت؟ 
 (بێذەًگی)

 ًەچیٌە دەرەّە؟
 ژى

حەز ًبکەم زۆر دّّر بڕۆیي، تەًِب ئەّەًاذە دّّردەکەّیاٌەّە، 
کە لە یەکتااار ًسیاااک بااایي. ئەّەًاااذە دّّرهەکەّەرەّە لاااێن، کە 

 ەهببێت. ئبّڕت دایەّە جگە لە هبچەکبًت، ُیچ دیبر ً
 پیبّ

دەزاًاای لەم سااە ەرەی دّایيوااذا باابراى زۆر باابری. چەتاارەکەم 
 ُەڵذەکرد ّ بەدەم بۆًی ببراًەّە، لە ڕەًگەکبًن دەڕّاًی. 

 (بێذەًگی)
 (سەیری پیبّەکە دەکبت  کَ ژًَ)

ڕەًگاای سااّْر، درەختاای زەرد ّ گەاڵی سااەّز، هٌێکاای سااپی ّ 
 ُەًذێک جبریش ڕە . 

 ژى
هي بە تەًیب بەجێ دەُێڵیت. ئەهجبرە تۆ سە ەر زۆر دەکەیت ّ 

 لەگەڵتذا دێن. 
 پیبّ

 سە ەر بکە ّ بب ُیچ کەش ًەزاًێت. 
 ژى

 هي؟ بە تەًیب؟ 
 (ّچبًێکی کْرت)

 بە ُیچ شێْەیەک. ئەهجبرە لەگەڵ تۆدا دێن. 
 پیبّ

 بە پیبّێک ّ بە کەش هەڵێ!  دڵت بذٍ
 (سەیری دەکبت ّ پێذەکەًێت  کَ ژًَ)
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 ەکەیت!بب کەش ًەزاًێت تۆ چی د
 ژى

 کەش کێیە؟ تۆ ببسی چی دەکەیت؟
 پیبّ

 خەڵکی شتە جْاًەکبى تێک دەدەى. 
 ژى

 کێ ّا دەڵێت؟
 پیبّ

 (پێذەکەًێت)
شبویرەکە! شبویرێک ّا دەڵێت ّ لە شْێٌێکذا خْێٌاذّّهەتەّە. 
دەڵێااات باااب ئەّەی دەیکەیااات ّ دڵااات پێاااێ خۆشاااە، کەش پێااای 

 ەدەى. ًەزاًێت، چًْکە خەڵک شتە جْاًەکبًی یەکتر تێک د
 ژى

 بب بڕۆیي. ئەّەًذە شیعریش هەخْێٌەرەّە. 
 پیبّ

 (  پێذەکەًێت)
 بب بڕۆیي.

 (لە شْێٌی خۆیبى ًبجّْڵێي)
 

 تبریکی
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 دیمەنی دووەم
 پاشنیوەڕۆی هەمان ڕۆژ

 
 پیبّ

هي لەم بیست سبڵەی دّایی تەهەًوذا، ُەهیشە ُەستن کردّّە 
بیااااار لە شاااااْێٌێکی تااااارم. ُەسااااات دەکەم یبدەّەرییەکااااابًن لە 

تەّە. شاااتەکبى دێاااٌەّە یااابدم، بەاڵم ّەک بڵێااای لە هٌاااذا  ٍّْچااا
ًااااابژیي ّ باااااّْى بە چەًاااااذ ّێٌەیەکااااای  ۆتاااااۆگرا یی کاااااۆًی 

 ڕەشْسپی. 
 (بێذەًگی)

هي خۆم بّْم بە ّێٌەیەکی  ۆتۆگرا ی. ُەست ًبکەم ئەّە هٌن 
لەًااابّ پەًاااجەرەی هبڵەکەهبًاااذا ّەساااتبّم ّ ساااەیری دەرەّە 

 دەکەم.
 (بە پێکەًیٌەّە)

 ْ تەًِب ئەّەی لە هي هبّەتەّە. بەڵک
 ( ّچبًێکی کْرت)

ئەّم لە ژّّرێکااای تبریکاااذا ًبسااای. بە پێکەًیاااٌەّە دەهااابًگْت 
 ژّّرە تبریکەکە. 

 (پێذەکەًێت)
 ژّّرە تبریکەکە بّْ بە ّێٌەیەک ّ تەًِب ئەّی تیب بّْ. 

 ( ّچبًێکی کْرت)
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لە ّێاٌە ڕەشْساپییە کۆًەکابى دەچێات. ژّّرە تابریکەکەی چاال 
 هەّبەر ئەّی بە هي بەخشی. سبڵ لە

 (بێذەًگی)
ئێسااتبیش لەًاابّ پەًااجەرەی ژّّرەکەی ئەّدا ّەسااتبّم. ژّّرەکەی 
ُەردّّکوبى. ُەسات دەکەم ڕۆژگبرەکابى زّّ تێاذەپەڕى ّ ًبپابکین 
لەگەڵ دەکەى، تەهەًن لەگەڵ خۆیبى دەبەى ّ دڵێکی تەًە ّ غەهگیي، 

ەی بێات، بە تەًیب لە ژّّرەکەدا بەجێ دەُێڵي. دەبێات دەستی شان پێْا
ّلی بذات ّ لەگەڵ خۆی بیببت.   ًەّەک بب یبى ڕەشەببیەک ْل

 ( ّچبًێکی کْرت)
 ژى

 (دێتە ژّّرەّە)
 ئەّە تۆ لە کْێیت؟

 پیبّ
 گْتت چی؟

 ژى
 گْتن تۆ لە کْێیت؟

 پیبّ
 لێرەم!

 ژى
 ّام زاًی ڕۆیشتّْیت؟

 پیبّ
 ًب، لێرەم!

 ژى
ەیاااذا یەک ُەر پ لە ُەر کاااْێیەک بیااات ّ چەًاااذ ّى بیااات، ڕێگاااَ

 دەکەم بۆ دۆزیٌەّەت. 
 (ّچبًێکی کْرت)
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 دڵن لە الت بّْ. 
 پیبّ

 (سەیری دەرەّە دەکبت)
  کێ؟

 ژى
 چی کێ؟

 پیبّ
 (بێذەًگی)

 ژى
 (پێذەکەًێت)

 هي. دڵن لە الت بّْ. 
 پیبّ

 الی هي؟ 
 ژى

 یت، ّى دەبن! ر بذٍ هٌذاڵ ًین، بەاڵم تۆ دەستن بَ
 (پێذەکەًێت)

 لە بیرتە؟
 پیبّ

 گْتت چی؟
 ژى

ًذ سابڵێک لەهەّەبەر، هاي ّتان هٌاذاڵ ًاین، بەاڵم تاۆ دەساتن چە
 یت ّى دەبن! ر بذٍ بَ

 پیبّ
 تۆ ّات گْت؟ 

 ژى

 ئب، هي.
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 (بێذەًگی)
ئێسااتب ُەساات دەکەم هٌااذاڵن. ئەّەتەی دایکیشاان هااردّّە، ئەّ 

 ُەستەم زیبتر ال درّست بّْە.
 (کْرت ّچبًێکی)
 (دەیەّێت قسە بکبت، بەاڵم ُیچ ًبڵێت)
 پیبّ

جاابر ڕابااردّّ دەبێااتە پێْیسااتییەک، بااۆ ئەّەی تیبیااذا  ُەًااذێک
 بۆيت!

 ژى
 )لە پیبّەکە دّّردەکەّێتەّە. ئبّڕێکی لێ دەداتەّە(

باااۆ دەبێااات هااارۆب بە دەساااتبەرداًی کەساااێکی تااار، ُەسااات بە 
 ًّبّْى بکبت؟

 پیبّ
ُەهیشە کەسبًێک ُەى لە کەسبًێکی تر جیابّازترى. کەسابًێک 

سااێکی تاار دەبێااتە شااتێکی زاراى کەساای تااردا، بااۆ کە لەًێااْ ُااَ
جیااابّاز، چااابّدێريی دەکااابت، ساااەیری ُەًگبّەکااابًی دەکااابت، 
لەگەڵی گەشە دەکبت، بە چابّی ئەّ شاتەکبى دەبیٌێات ّ لەگەڵ 

 بّْى، دەبێتە بًّْێکی تر!  ستکردى بَ ئەّ َُ
 (بێذەًگی)
 (پێذەکەًێت  کَ ژًَ)

 ژى
 تەّە.  چییە، ئەم قسبًەت لە چ کتێبێکذا خْێٌذٍّّ

 پیبّ
 (ُێٌێت قۆیذا دٍ  ست بَ ری ژًەکە دەکبت، دٍسەی)

 هي ئێستب ئەّ ُەستەم ُەیە، بەاڵم لەّاًەیە بە شێْەیەکی تر.
 (ّچبًێکی کْرت)
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 (دەکبت  کَ سەیری ژًَ)
ّم. دٍ ّم. لەگەڵ تااۆ پیاار باْا ٍّ هااي پیاار باْا ّ گەر   سااتی تااۆم گرتاْا

 دەستن بەربذەیت، ڕەًگە ّى بن ّ هبڵی خۆهبًن بۆ ًەدۆزرێتەّە. 
 (  دّّکیبى پێذەکەًيُەر)

 ژى
 زۆر زەحوەتە ڕاُبتي لەسەر بێتۆیی. 

 پیبّ
 گْتت چی؟

 ژى
 ُیچ!

 پیبّ
 (دەچێتە بەرپەًجەرەکە ّ سەیری دەرەّە دەکبت)

 چەًذ حەز دەکەم سەیری ئبسوبى بکەم. 
 ژى

 دەترسن ًەتبیٌوەّە!
 (ّچبًێکی کْرت)

 زۆرت بیر دەکەم
 پیبّ

 ًەچیٌە دەرەّە. 
 (ّچبى)

   بۆًی دەریب دێت.
 ژى

 (بیر دەکبتەّە)
 بیرم ُەر الی ئەّ ژًبًەیە!

 پیبّ
 کبم ژًبًە؟
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 ژى
کە. باۆ دەبێات ئەّ  ئەّاًەی هٌذاڵەکبًیبى لەببر باردّّە. پێشابًگَ

ژًاابًە ئەّ ڕێگااَ پااڕ هەترسااییە ُەڵبۆێاارى. بااۆ دەبێاات پیبّەکاابى 
یبرهەتییاااااابى ًەدەى. بەرپرساااااایبری یەکەم پیبّەکاااااابًي. ئەّاى 

 دەچي. تبّاًەکە دەکەى ّ بۆی دەر
 (سەیری پیبّەکە دەکبت)

 تۆ ُەهّْ ژیبًت خەریکی کتێبخْێٌذًەّە بّْیت، بۆ ّایە؟
 پیبّ

جبرێکیاابى ژًااێکن بیٌاای. دّّگیاابى بااّْ. لە زاًکااۆ کاابری دەکاارد. 
 .   ٍّ دەیگْت دەبێت لە هێردەکەم جیب ببوَ

 (ّچبى)
زۆریشااای بیااار دەکەم. بەردەّام ُەر بیااار لەّ دەکەهەّە. هاااي 

 ، ًبتْاًن لەگەڵیشی بۆین. ٍّ ئەّم بیر بچێتَدەزاًن، ًبتْاًن 
 (بێذەًگی)

 یبدی ئەّ لە دەرەّەی کبتە. 
 (ّچبى)

پااێن گااْت هەبەسااتت چیاایە؟ سااەیرێکی کااردم، ّەک ئەّەی هااي 
ُاایچ حاابڵی ًەباان. بە پێکەًیااٌەّە گااْتی لێاارە بااێجگە لە دّّریاای 

 ئەّ، ُیچ شتێک لە هي ًسیک ًییە!
 (ّچبًێکی کْرت)

تااار ًەهاااذییەّە. زۆر جااابر بیاااری لاااێ ّای گاااْت ّ ڕۆیشااات! ئی
دەکەهەّە، دەبێاات چياای لااێ ُبتبێاات؟ هٌااذاڵەکەی بّْبێاات؟ ُەر 

 بەڕاستی ّازی لەّ پیبّە ُێٌببێت، کە ببسی دەکرد؟ 
 ژى

یەکەم جاابرە ئەهە بااۆ هااي باابش دەکەیاات. بااۆ تااب ئێسااتب ببساات 
 ًەکردّّە؟ 



 27 

 (بێذەًگی)
 بۆ ڕۆیشت؟ ُەر ئبّا ڕۆیشت، بەبێ ئەّەی ُیچ بڵێت؟ 

 بّپی
 ُەر ئبّا ڕۆیشت! 

 (ّچبًێکی کْرت)
 دەبێت بڕۆم؟ 

 ژى
ًببێاات ًەڕۆیاات. ُەهیشااە لە دەرەّەیاات، خااۆ ّەک جاابراى گەًاا  
 ًیيت، ًیْەشەّ بگەڕێیتەّە. هەڕۆ ئێْارە پێکەّە دەچیٌە دەرەّە. 

 پیبّ
 دەبێت بڕۆم، کبرێکن لە زاًکۆ هبّە، دەبێت تەّاّی بکەم. 

 ژى
 (بێذەًگی)

 ایە تۆ بب بّْیتبیە. لەگەڵ ببدا بڕۆ! دەبْ
 پیبّ

 (سەیری ژًەکە دەکبت، پێذەکەًێت)
 ئێوە چل سبڵە ببسی بب دەکەیي. هي ّ تۆ لەگەڵ ببدا. 

 ژى
 بەڕاست بۆچی تۆ ًەبّْیت بە بب؟ 

 ( ّچبًێکی کْرت)
 یبى ڕەشەبب؟ 

 (  ُەردّّکیبى پێذەکەًي)
 پیبّ

 دەبێت بڕۆم. کبتن زۆر ًییە.
 ژى

 بۆ کْ  دەڕۆیت؟
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 پیبّ
 !بۆ زاًکۆ

 ژى
 بۆ بەم درەًگبًە دەچیت بۆ زاًکۆ؟

 پیبّ
 ُەًذێک کبرم ُەى دەبێت تەّاّیبى بکەم. 

 ژى
 (ّچبًێکی کْرت)

 کەش دەبیٌیت؟ 
 پیبّ

 ًبزاًن! کەسێک ُەر دەبیٌن!
 ژى

 کەسێک! ّەک کێ؟ 
 (ّچبًێکی کْرت)
 سێل داٍّ بیبیٌیت؟ ُیچ کَ  ڵێٌت بَ بَ

 پیبّ
 گْتت چی؟

 ژى
 بیبیٌیت؟  ێل داٍّ س ُیچ کَ  ڵێٌت بَ گْتن بَ

 پیبّ
 هي؟
 (پێذەکەًێت)

ًب. کە لە زاًکۆ بیت، کەسێک ُەر دەبیٌیت! قْتاببی یابى ُابّڕ  
 ّ ُبّکبرەکبًن.

 ژى
 کەسێک ُەر دەبیٌیت!
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 (بێذەًگی)
 ّایە! ڕاست دەکەیت. لەّ  کەسێک ُەر دەبیٌیت. 

 پیبّ
ًبڕۆم. ئەهڕۆ لە هبڵەّە دەبن. دەزاًن تۆ پێات خۆشاە لە هابڵەّە 

ەم هااابّەیە کااابرم زۆر کاااردّّە ّ کەم لە هااابڵەّە باااّْم، بااان. ئ
ُێٌذەیشن ًەهابّە ّ بە یەکجابری دێاوەّە باۆ هابڵەّە. کبرەکابى 
کەڵەکە بااّْى ّ بەرلەّەی ّاز بِێااٌن، دەبێاات تەّاّیاابى بااکەم. 
ئەهسبڵ سە ەر ًەیِێشت کبرەکبى لە کابتی خۆیاذا تەّاّ باکەم. 

 سە ەرەکبًیش ُەر بۆ کبرەکەم بّْى. 
 ژى

 زۆر بە تەًیب بەجێذەُێڵیت. تۆ هي 
 پیبّ

 هي؟
 ژى

 بەڵێ تۆ!
 پیبّ

 ئێستبیش ئەّ ڕۆژەم بە ببشی لە یبدە.
 ژى

 (سەیری دەکبت)
 کبم ڕۆژە؟

 پیبّ
 لەگەڵ هٌت بّْ؟

 ژى
 ئەی خۆ لەگەڵ دیْارەکە قسە ًبکەم!

 پیبّ
 (پێذەکەًێت)
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 ژى
 بە چی پێذەکەًیت؟

 پیبّ
 (لە ژًەکە دەچێتە پێشەّە، بۆًی قۆی دەکبت)
ًی قااۆت چەًااذ خۆشااە! دەزاًاای هااي ُەهیشااە حەزم لە بااۆًی بااۆ

 قۆت کردّّە؟ 
 (بێذەًگی)

 ژى
 کبم ڕۆژە؟

 پیبّ
 چی کبم ڕۆژە؟

 ژى
 کە گْتت ئێستبیش بە ببشی لە یبدتە؟

 پیبّ
 ئەُب، ئەّ ڕۆژەی خۆهبى.

 ژى
 (سەیری پیبّەکە دەکبت)

 کبم ڕۆژەی خۆهبى؟
 پیبّ

ەّ ڕۆژەی کە بااااۆ یەکەم جاااابر لە زاًکااااۆ یەکتریواااابى بیٌاااای. ئ
 وبشقت بّْم. کە ُبتوە ًبّ زاًکۆّە، لەبەر خۆهەّە گْتن.

 (قسەکە بە خۆی دەبڕێت)
 ژى

 گْتت چی؟
 پیبّ

 (پێذەکەًێت)



 31 

 کەسێک ُەر دەبیٌن! 
 (ّچبًێکی کْرت)

 ژى
 جب کەست بیٌی؟

 پیبّ
 بەڵێ، کەسێک ُەر دەبیٌن. لە بیرت ًبیەت. 

 ژى
 ًەخێر

 پیبّ
 تۆم بیٌی، تۆ. چ ڕۆژێکی خۆ  بّْ. 

)دەڕّات بۆ الی پەًاجەرەکە، ساەیرێکی دەرەّە دەکابت ّ ئابّڕ 
 ٍّ بۆ ًبّ ژّّرەکە(  داتَ دٍ

 ئەّ ڕۆژەی تۆم بیٌی. 
 (ّچبًێکی زۆر کْرت)

 گْتن کەسێک ُەر دەبیٌن. ئیتر تۆم بیٌی.
 ژى

ئەهاااااڕۆیش کەساااااێکی تاااااری ّەک هاااااي ًەبیٌااااای، بڕۆیااااات ّ 
 ًەگەڕێیتەّە؟

 (بێذەًگی)
 (ژًەکە پێذەکەًێت)

 بیش ًبزاًن لە کْێن، ّەلێ ئێْە لە دڵی هٌذاى. هي تب ئێست
 پیبّ

لە بیاااارتە پااااێن دەگااااْتی تااااۆم دەّێاااات بااااۆ ژیاااابى، ًەک بااااۆ 
 خۆشبەختی، تۆ خْدی ژیبًیت.

 ژى
 (پێذەکەًێت)
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 ئەّە هي بّْم ّام بە تۆ گْت.
 (ّچبًێکی کْرت)

 تۆ بۆ هي خْدی ژیبًیت. 
 پیبّ

 (بە خۆشەّیستییەّە سەیری ژى دەکبت)
 سێکن بیٌی. هي ئەّ ڕۆژە کە

 (بێذەًگی)
 ئەّ کەسە بّْ بە ژیبًن، ًەک بۆ خۆشەّیستی، بۆ ژیبى خۆی. 

 (ّچبًێکی کْرت)
 تۆ خْدی ژیبًیت. 

 ژى
 ًبڕۆیت؟ 

 پیبّ
 بب... لەگەڵ ببدا دەڕۆم. 

 ژى
 داّا لە بب دەکەم ئبگبی لێتبى بێت. 

 پیبّ
 زّّ دەگەڕێوەّە. 

 (ّچبًێکی کْرت)
 رەّە.گەر تْاًیوبى، دّایی دەڕۆیٌە دە

 ژى
 کەی؟

 پیبّ
 کە ُبتوەّە. 

 (ّچبًێکی زۆر کْرت)
 دەبێت بڕۆم. 
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 (هبچ دەکبت  کَ پیبّ ڕّّهەتی ژًَ)
 زّّ دەگەڕێوەّە. 

 (ی خۆی ًبجّْڵێت لە جێگَ  کَ پیبٍّ)
 ژى

 داّا لە بب دەکەم ئبگبی لێتبى بێت. 
 

 تبریکی
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 دیمەنی سێیەم
 ئێوارەی هەمان ڕۆژ

 
 ژى

 (دەستەّەیە ّ خەریکی خْێٌذًەّەیە کتێبێکی بە)
، ئەهاااڕۆ  یاااَ ٍّ بًَّْ ڕۆژ ًااابڕّات. بێاااسارم لەم ُەهاااّْ دّّببرٍ

 دەستن کرد بە خْێٌذًەّە ّ دّّ کتێبن تەّاّ کرد. 
 (پێذەکەًێت)

 دّّ کتێب! 
 ( ّچبًێکی کْرت)

 تەّە، گْتی زّّ دێوەّە.  ئەّیش ُێشتب ًەُبتٍّْ
 (  بێذەًگی)

شاەڕ ّ شاەڕ. ُەهاّْ دًّیاب ُەر  کتێبەکبى ببسی شاەڕ دەکەى.
ّّباًّْەّە ًابکەم. ڕقان لە ڕشەڕە. هي ُیچ کبت حەز بە ڕّّبە

ُەهااّْ ڕّّبەڕّّبااًّْەّەیەکە، تەًاابًەت حەز ًاابکەم بەراهاابەر 
 ُیچ هرۆڤێکیش داًیشن. 

 (ّچبى)
وبت ڕّّبەڕّّی تاااۆ داًیشاااتن چاااین  ساااەیرکە، تەًِاااب ًیاااْ ساااَ

 بەسەر ُبت؟ 
 (پێذەکەًێت)
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وبت ڕّّبەڕّّی تااۆ! ًیااْ  اًن. ًیااْ سااَلااێگەڕ  ُەر خااۆم بااس
وبت بااااّْ بە چاااال ساااابڵ. چاااال ساااابڵە ڕّّبەڕّّی تااااۆ  سااااَ

 داًیشتّْم. چل سبڵ تەهەًێکە!
 (ّچبًێکی کْرت)

 تۆم دەّێت بۆ ژیبى، ًەک بۆ خۆشبەختی، تۆ خْدی ژیبًیت. 
 (سەیری کتێبەکەی دەستی دەکبت)

ی ئەّ کتێبە ببسی وبشاقێکی دەکارد، کە لەبەر دڵاذارەکەی ًبپابک
لە باااابّک ّ ُاااابّڕ  ّ ُبًّیشااااتوبًییەکبًی دەکاااابت ّ لەگەڵ 

 دّژهي ڕێکذەکەّێت. دّاتر بە دەستی ببّکی دەکْژرێت. 
 (بێذەًگی)
 (دەچێتە بەر پەًجەرەکە ّ سەیری دەرەّە دەکبت  کَ ژًَ)

دیاابر ًەبااّْ، ّا دًیاابیش تبریااک داُاابت، خەریااکە درەختەکاابى 
 لەًێْ تبریکییەکەدا بە تەّاّی ّى دەبي. 

 (دەگەڕێتەّە ًبّ ژّّرەکە)
خْێٌااذًەّەی ئەّ کتێاابەیش دڵتەًگاای کااردم. ُیااْادارم بە ُاایچ 
شااێْەیەک لەگەڵ تااۆدا تّْشاای ُەڵبۆاردەیەکاای ّا ًەباان. تاابزە 

 ًبیشبن، ئێوە کبتێکی زۆرە خۆهبى داّەتە دەست بب. 
 (ّچبًێکی زۆر کْرت)

بە بارد، کە ُەهیشاە  کبًی دٍ کچاَ  قْتببییاَ  یین باَ هي تەًِب ئیارٍ
ّخێٌێاات ّ ُەر خۆیشاای ڕدەّریاایەّە بااّْى، ًەهساًاای هااي دە

 درّستن دەکبتەّە. 
 (پێذەکەًێت)

ّەک ئەّەی ُەر جاااابرەی بە پاااابرچەیەک لە خااااۆین درّساااات 
ّ ّ تەًِااب کەهااێکن لە  ئااَ  تااَ بکاابتەّە. لەپااڕ ُەسااتن کاارد، بّْهَ

خاااۆم هااابّە، ّەک ئەّ قساااەم دەکااارد ّ ّەک ئەّ جلااان لە بەر 
 ًبًن دەخْارد.  دەکرد ّ ُەرّەک ئەّیش
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 (بێذەًگی)
ڵکْ  ڕّّی دابێات، باَ  شاتێل، کاَ  ك لاَ زۆر جبر بێسار دەبیي، ًَ

ُیچ شتێل ڕّّ ًبدات. ّەک ئەهاڕۆ، ُایچ   بیي، کَ بێسار دٍ  ٍّ لَ
 یش لەجێی خۆی ّەستبّە. -ڕّّ ًبدات ّ تەًبًەت بب

 ( بە ًبئبراهییەّە)
 ًبزاًن کەی دەگەڕێتەّە. 

 (ّچبى)
هببّْ، خەًّەکبًن بە ببشی، بە ُەهّْ  سەیرە! تب دایکن

ّردەکبرییەکیبًەّە دەُبتٌەّە یبد. ئەّ پیبّەی ُەهیشە دەُبتە 
خەًّەکبًوەّە، بەراهبەرم دادەًیشت ّ سەیری دەکردم، بەبێ 
ئەّەی ُیچ بڵێت. تەًِب ّشەیەکی لە دەم ًەدەُبتە دەرەّە، 

ُبت دەبیٌی، دە  ٍّ شَ یبى بەردەّام خەًّن بە ئب رەتێکی جلڕٍ
ژّّری ًّْستٌەکەی بۆ چبک دەکردم، جلەکبًی بۆ 
ُەڵذەخستن ّ بۆًی چەرچە ە تەرەکبًی دەکرد ّ دەیگْت، 
چەًذە بۆًیبى خۆشە. بۆًی پبیسیبى لێ دێت. جبرێکیبى ئب رەتە 

ژى ّ پیبّێکی لەگەڵ خۆیذا ُێٌببّْ، هٌذاڵێکی   کَ شَ جلڕٍ
اڵەکە شیرەخۆریشیبى پێ بّْ، تب هي شیری بذەهێ. لەپڕ هٌذ

گەّرە بّْ، ڕّّی ّەرگێڕا ّ بەبێ ئەّەی ئبّڕ بذاتەّە، 
ڕۆیشت. ژى ّ پیبّەکەیش بچّْک بچّْک بًّْەّە ّ 
ُەردّّکیبى ُبتٌە ببّەشی هٌەّە. ئبی لەّ شەّە چەًذ 
ترسبم، کە خەبەرم بّْەّە ُەستن کرد ئب رەتە جلڕەشەکە بە 
ژّّر سەرهەّە ّەستبّە، بە ُێْاشی پشتی تێکردم ّ لە 

ّێرا سەیری دەرگبکە بکەم ّ ٍ  گبکەّە چّْە دەرەّە. ًەهذدەر
کەم ُەستن. دایکن ببًگی کردم َ ُێسیشن تیب ًەبّْ لەسەر جێگ

ّ هي گْێن لە دەًگی ًەدەبّْ. ُبّارم لێ کرد، دایە، ژًی 
خەًّەکە لێرە بّْ، ُبتبّْە دەرەّە. دایکن پێن پێذەکەًی ّ 
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رەّە ّ گْتی ُەستە کچن درەًگە، بڕۆ بەلْوەکە بکە
خەًّەکەتی بۆ بگێڕەّەّە. دایکن ُەهیشە ُەر ّای دەگْت، 

 بڕۆ بەلْوەکە بکەرەّە ّ خەًّەکەت بەرە بەر ئبّەکە!  
 (بێذەًگی)

لەپڕ تۆ ُبتیتە ژیبًوەّە. ُەهّْ شەّێک خەًّن پێاْە دەبیٌيات. 
کە بەیاابًی ُاابتی بااۆ الم، گااْتن خەًّاان پێااْە بیٌیْیاات. تااۆیش 

 ّْ شەّ بیرم کردّّیت. پێکەًیت ّ گْتت ئبخر هي ُەه
 (پێذەکەًێت)

یبًی ُەر شاەّێک خەًّان پێاْە دیاتي، ئەّە باساًن ئێاْە بیرتابى 
 کردّّم؟ 

 (ّچبى)
 (بە غەهببرییەّە)

 لەّەتەی دایکن هردّّە خەًّیش ًببیٌن! 
 (بێذەًگی)
 (دێتە ژّّرەّە  کَ پیبٍّ)
 پیبّ

 ُبتوەّە. 
 ( دەکبت  کَ سەیری ژًَ)

 خەریکی چيیت؟ 
 ژى

 ٌی؟کەست بی
 پیبّ

 ًب، ًەخێر، ُیچ کەسن ًەبیٌی!
 (ّچبًێکی کْرت)

دەًگی ُیچ ًبیەت. تۆ ُەهیشە حەزت لە بێاذەًگی کاردّّە. ّام 
 زاًی لە هبڵەّە ًیيت. 
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 (  ّچبًێکی زۆر کْرت)
 ّا هي ُبتوەّە ّ بێذەًگییەکەت دەشکێٌن. 

 (پێذەکەًێت)
 ژى

 چەًذ خۆشە، کە تۆ بێذەًگییەکەم دەشکێٌیت. 
 پیبّ

 (ژًەکە دەکبتسەیری )
 لێرە ًەبّْم، ّەلێ ئێْە الم بّْى. 

 ژى
 برسیت ًییە؟

 پیبّ
 ًب، جبر  زّّە!

 ژى
 زّّ گەڕایتەّە!

 پیبّ
 کبرەکبًن زّّ تەّاّ کرد، کەسیشن ًەبیٌی. 

 ژى
 کەسی لێ ًەبّْ؟

 پیبّ
 ًب، کەسی لێ ًەبّْ.

 (ّچبًێکی کْرت)
  بە ُەرحبڵ کەسی لێ ًەبّْ هي بیٌبسن. کەسن ًەبیٌی بیٌبسن.

 (بێذەًگی)
 سەیرە!

 ژى
 چی سەیرە؟ 
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 پیبّ
 کەسێک ًەبیٌن بیٌبسن! 

 (ّچبى)
 ُەستێکی ًبخۆ  بّْ!

 ژى
 چ ُەستێک؟

 پیبّ
کەش ًەبیٌن، بیٌبسن! کبتی هي بەساەرچّْە. کەسابًی تار دێاي، 

 قْتببيی تر ّ هبهۆستبی ًْ . 
 ژى

 تب تۆ ُبتیتەّە، هي دّّ کتێبن خْێٌذەّە.
 (بێذەًگی)

 دەرەّە تبریک بّْە؟
 پیبّ

 گْتت چی؟ 
 ژى

 دەرەّە تبریک بّْە؟
 پیبّ

 بەڵێ.
 ژى

 بڕۆیي؟ 
 پیبّ

 یەکی  ێٌک دارەکبًی دەجّْاڵًذەّە.-بب
 ژى

 کە تۆ لە دەرەّە بّْیت، ُیچ ببی ًەبّْ. 
 (ّچبى)
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 لەگەڵ بب بڕۆ. 
 پیبّ

 کە ُبتوەّە ببیەکی  ێٌک دارەکبًی دەجّْاڵًذەّە. 
 (ّچبًێکی کْرت)

 بڕۆیي
 ژى

 بڕۆیي.
 پیبّ

 ۆیٌە دەرەّە.دەڕ
 ژى

 لەگەڵ ببدا دەڕۆیي.
 (ی خۆیبى ًبجّْڵێي لە جێگَ  کَ ّ پیبٍّ کَ  ژًَ)
 (بێذەًگی)

 
 تبریکی
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 دیمەنی یەکەم

 
 پیبّ

 دەڕۆهە دەرەّە.
 ژى

 گْڵەکبى چەًذە سّْرى.
 پیبّ

 پبیسە ّ ببی ُەیە. دەڕۆم ّ خۆم دەدەهە دەست بب.
 ژى

 هەڕۆ، ئەهجبرە چبّەڕّاى بە؟
 پیبّ

دەبێااااات باااااڕۆم، لەّە زیااااابتر چااااابّەڕّاى ًاااااببن، باااااب تیشاااااکی 
 خۆرەکەیشی لەگەڵ خۆیذا بردّّە. 

 (ّچبى)
 ژى

 دەست بب.   رٍ تێن. بوذٍزۆر گەرهە، خەریکە دەسّْ
 پیبّ

یاات، لەگەڵ ڕەًگەکاابى دەڕۆیاات، لەگەڵ باابدا -ًااب، تااۆ خااۆت بااب
، لەگەڵ بااابدا دەًّْیااات. ُەسااات دەکەم تیشاااکی ڕۆژت  ٍّ دێیتاااَ
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ُێٌااابّە ّ هٌااات جێِێشاااتّْە. دەڕۆم، ئەهجااابرە بە پاااێچەّاًەی 
 ّە دەڕۆم. دەڕۆم تب دەگەهە الی تۆ.-ڕەّتی بب

 ژى
 ( ّچبًێکی کْرت)
 ( هبًەّە سەیری پیبّەکە دەکبتتێڕا بە)

 م.-هي لێرەم. لەگەڵ بب
 پیبّ

 ّە ڕەًگەکبى دەژهێرم. بە ڕێگَ
 ژى

 داّا لە بب دەکەم ئبگبی لێتبى بێت. 
 پیبّ

 ( ًبئبراهە)
ُەست بە ئبزارێکی سەیر دەکەم، ُێشتب ًەڕۆیشاتّْم ّ بیارت 
دەکەم. لەّە ًبچێت بتْاًن بڕۆم، بشڕۆم ُەر دەگەڕێاوەّە، هاي 

 بسن. خۆم دەً
 (بێذەًگی)

ُەًااااااذێک جاااااابر بیااااااری ُەهااااااّْ شااااااتێک دەکەم، تەًاااااابًەت 
 درەختەکبًیش. 

 (ّچبًێکی کْرت)
 تەًبًەت درەختەکبًیش. 

 (تۆزێک لە ئب رەتەکە دّّردەکەّێتەّە)
ئەّەیش ئبزارم دەدات. ًبزاًن بۆ ّام لێ ُابتّْە، باێ تاۆ ًابژین 
ّ لەگەڵ تۆیشاااااذا ئااااابزار دەچێاااااۆم. شاااااەّ خەّم ًیااااایە ّ کە 

ّم، لەبەر خەًّبیٌاایي ًاابتْاًن بااب  بٌااّْم. ئێجگاابر زۆر دەشااٌْ
خەّ دەبیاااٌن، خەّی ًااابخۆ  ّ ُەسااات بە ئااابزاری جەساااتەم 
دەکەم. ُەًذێک جبر لە خەًّەکبًوذا دەگارین، ُێٌاذە دەگارین تاب 
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بە تەّاّی هبًذّّ دەبان. کە خەبەریشان دەبێاتەّە، ئابرەقەیەکی 
 تەّە. لە خۆم بێسارم.  زۆرم کردٍّّ

 ژى
 ( پیبّەکە دەکبتسەیرێکی )

 ُەهّْ شبديیەک ئبزاری تبیبەت بە خۆی ُەیە. 
 (ّچبًێکی کْرت)

 ُەهّْ ئبزارێکیش بڕێک لە شبديی تێذایە. 
 (ّچبًێکی زۆر کْرت)

ّاًی ُاایچ هەبە ّ ئاابّڕیش هەدەرەّە. لێاارە بێاات یاابى لە  بااڕۆ، چاابّەڕ
ێٌێکی تاار، تااۆ خەًّاای خااۆت ُەر دەبیٌاای. هٌاایش دەگاارین،  ُەر شاْا

پێاااذەکەًن. ساااەیرە، ُەًاااذێک جااابر لە قبقااابی خاااۆم  بەاڵم قبقااابيش
خەبەرم دەبێتەّە. هي ّەک تۆ ًاین، خەّى زۆر ًاببیٌن، کە خەًّایش 
دەبیٌن، بەیبًی کە ُەڵذەستن ُیچن لە بیار ًەهابّە. دایکان جابراى پێای 

وەکە بَ  ّ بۆ ئبّەکەی بگێڕەرەّە.   ٍّ ربذٍ دەگْتن بڕۆ، بەْل
 ( ّچبًێکی کْرت)

 دایکن ّای گْت!
 ّپیب

 (بە سەرسّْڕهبًەّە)
 چی بۆ ئبّەکە بگێڕیتەّە؟ 

 ژى
خەًّەکبًن. دەیگْت خەًّەکبًات باۆ ئابّەکە بگێاڕەرەّە ّ بیاذە 

 بەدەم ئبّەّە. 
 پیبّ

 چی بذەی بەدەم ئبّەّە؟ 
 ژى

 خەًّەکبًن؟ 
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 (بێذەًگی)
 پیبّ

 خەًّەکبًت؟ 
 ( ژى دەچێتە بەر پەًجەرەکە، سەیری دەرەّە دەکبت)

ەیەدا، بەدەم چااابّەڕّاًیی تاااۆّە چەًاااذ لە بەردەم ئەم پەًاااجەر
 سەیری ّەرزەکبًی سبڵن کرد، بەُبر، ُبّیي، پبیس ّ زستبى. 

 (ّچبًێکی کْرت)
 دارسێْەکبى، دارئەرخەّاى ّ گْڵەکبى. 

 (  بێذەًگی)
ئبّڕدەداتەّە ّ دێتەّە ژّّرەکە، دادەًیشێت ّ لەبەر خاۆیەّە )

 ( قسە دەکبت
 ژى

ی ُەیە، ُەهااااّْ ُەهااااّْ شاااابدييەک ئاااابزاری تاااابیبەت بە خااااۆ
 ئبزارێکیش بڕێک لە شبديی تێذایە. 

 (بێذەًگی)
 پیبّ

 گْتت چی؟
 ژى

تەّە؟ بااااااۆ بیاااااارم  ًاااااابزاًن ئەهەم لە چ کتێبێکااااااذا خْێٌااااااذٍّّ
ًبکەّێتەّە. لەّاًەیشە لە  یلوێکذا گْێن لێ بّْبێت. کەساێک بە 
کەسااێکی گْتااّْە: ُەهااّْ شاابديیەک ئاابزاری تاابیبەت بە خااۆی 

 ڕێک لە شبديی تێذایە. ُەیە، ُەهّْ ئبزارێکیش ب
 (ّچبًێکی کْرت)

 بە ُەرحبڵ، قسەیەکی جْاًە. تۆم بیردەخبتەّە. 
 پیبّ

 تەّە؟ بۆ هٌت بیرچٍّْ
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 ژى
 (چبّێکی پڕ لە خۆشەّیستی ُەڵذەبڕێت)

ئەر ، ُەسااااتێکی ّەُاااابم ُەیە. بیرچااااًّْەّەیەک لە خۆهااااذا، 
ُەست دەکەم بەدەم ببّە دەڕۆیي، هي تۆ دەدەهە دەست بب، بە 

 دەسپێرم ّ داّای لێ دەکەم ئبگبی لێتبى بێت.  تبى-بب
 پیبّ

 هي ڕقن لە ببیە. 
 (بیر دەکبتەّە)
 (ّچبى)

جبرێکیبى لە بیبببًێکذا لە بەًذیخبًەیەکذا بەًذ بّْم، ًەهذەتْاًی 
ر  ساَ ستبَ شایبى پاێ ًەدەدام ّ دٍ بۆ ُایچ شاْێٌێک باڕۆم، ڕێگَ

 کە بااااّْ بە ڕەشااااەبب، یااااَبااااّْم. لەپااااڕ باااابیەک ُەڵاااای کاااارد، بب
ڕەشااەببکەی ًەخساات ّ بااّْ بە زریاابًێکی خااۆاڵّی. خااۆڵ لە 
ُەهّْ الیەکەّە دەببری. قاْرگن، لاّْتن ّ چبّەکابًن ّ ُەهاّْ 
لەشن خۆڵ بّْى. خۆڵەکە تب دەُبت خەساتتر دەباّْەّە، تاب بە 
تەّاّی بەری تیشکی ڕۆژەکەی گرت ّ ُە تەیەک تبریک باّْ، 

دەهان خاۆڵ  خەڵکەکە بە چرا ّ الیتەّە ُبتْچۆیابى دەکارد. ًابّ
 تْاًی ئبّیش بخۆهەّە.  هذٍ ّ ّردەبەرد بّْ. ًَ

 ( ّچبًێکی کْرت)
ئبّهااااابى ُەر ًەباااااّْ. ساااااەرّگْێرکن بە چەشاااااٌی وەرەبااااابى 
پێچاابیەّە، سااّْدی ًەبااّْ، ُەرچیاایەکن بکااردایە، خااۆڵەکە کە 
لەگەڵ ڕەشاااەببکە دەُااابت ّ دەچاااّْ، زە ەری پاااێ دەُێٌااابم ّ 

دەرپێکەیشان پار باّْ  دەُبتە ُەهّْ شْێٌێکوەّە. تەًابًەت ًابّ
 لە خۆڵ. 

 (  پێذەکەًێت)
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هب ّ خۆڵەکەیش ّەستب، بە خۆشاۆردًیش پابک  کە ڕەشەببکە ًَ
. ًااابّ قاااۆم پاااڕ باااّْ لە خاااۆڵ ّ لااان، باااۆم پااابک  ٍّ بّْهاااَ دٍ ًَ

 ًەدەکرایەّە، ًبچبر بە هقەست ُەهّْ قۆم ُەڵپبچی. 
 ژى

 قۆت ُەڵپبچی! بۆ؟ 
 پیبّ

 بۆم پبک ًەدەکرایەّە.
 ژى

 (  ێت بە قۆیذادەست دەُێٌ)
 قۆە جْاًەکەت. چەًذ حەزم لە قۆتە. دەزاًی؟ 

 پیبّ
 قۆی هي جْاًە؟ 

 ژى
 يەمَ دەیِێٌب ّ دەیبرد، لە بیرتە، کە پیبسەهبى دەکرد. -بب

 پیبّ
 هي ّ تۆ؟ 

 ژى
 ئەر . 

 پیبّ
 کەی؟ بیرم ًبیە! 

 ژى
 ًبزاًن. 

 پیبّ
 بیرم کەّتەّە. 

 ژى
 چی؟



 51 

 پیبّ
خااااۆی ُەیە، ُەهااااّْ  ُەهااااّْ شاااابدیيەک ئاااابزاری تاااابیبەت بە

 ئبزارێکیش بڕێک لە شبديی تێذایە. 
 ژى

 ئێ؟
 پیبّ

ئەّ کتێاابەی پااێکەّە خْێٌااذهبًەّە. ڕۆهاابًەکە. تااۆ ُەهیشااە بە 
هٌت دەگْت لە کْڕی ًبّ ڕۆهبًەکە دەچیات، هٌایش پێاذەکەًین. 
ژًی پیبّەکە ُەهیشە دەیگْت ُەهّْ شبديیەک ئبزاری تابیبەت 

 بە خۆی ُەیە... 
 ژى ّ پیبّ

 ئبزارێکیش بڕێک لە شبديی تێذایە.ُەهّْ 
ُەردّّکیااابى پێاااذەکەًي. ژًەکە دەساااتی پیااابّەکە دەگرێااات ّ )

 (پێکەّە دەچٌە دەرەّە
 (ی بب دێت گڤَ)

 
 تبریکی
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 دیمەنی دووەم
 

 پیبّ
ُەهااااّْ جبرێااااک، کە دەڕۆیشااااتن، دەیگااااْت زّّ ّەرەّە. کە 

بر ، خەًّەکبًی بۆ دەگێاڕاهەّە، شاەّی چەًاذ جا ٍّ ڕاهَ یشگَ دٍ
خەًّی پێْە دیْم، لە خەًّەکبًیذا چيی کردّّە ّ چۆى قسەی 
لەگەڵااذا کااردّّم. جاابراى ئەّ خەًّاای ًەدەبیٌاای، ئێسااتب ئەّیااش 

 ّەک هي خەّى زۆر دەبیٌێت. 
 (  بێذەًگی)

ئەّە چەًااذ ڕۆژە ڕۆیشااتّْم، دەبێاات ئێسااتبیش خەًّاان پێااْە 
 ببیٌێت؟ 

 (ّچبًێکی کْرت)
 دەبێت لە خەًّەکبًیذا چین پێ بڵێت؟ 

 ( ّچبًێکی کْرت)
لە بیااااارهە جبرێکیااااابى، کە بەیااااابًی زّّ لە خەّ ڕاپەریااااان، ئەّ 
لەسااەر لێااْاری تەختاای خەّەکە داًیشااتبّْ، سااەیری کااردم ّ 
گْتی: خەًّن پێْە دیتّْى. هٌیش گْتن ئبخر هي ُەهاّْ شاەّ 
بیرم کردّّى. دەهێکە ّا بیرم ًەکاردّّى، دەهاێکە ُێٌاذە لێتابى 

ەیری کاااااردم ّ چاااااّْە بەر دّّر ًەباااااّْم. ئەّ پێکەًااااای، سااااا
پەًجەرەکە. لە ئبسۆی دەڕّاًی، باێ ئەّەی ئابّڕم لاێ باذاتەّە، 
گااْتی: یاابًی ُەر شااەّێک خەًّاان پێااْە دیااتي، ئەّە بااساًن، کە 



 52 

ئێْە بیرتبى کردّّم؟ هٌیش گاْتن، جاب دەبێات ُەهاّْ شاەّێک 
خەًّاان پێااْە ببیااٌي، چااًْکە هااي شااەّاى زۆرتاابى بیاار دەکەم. 

ڵّْدەتااابى دەبااان. ئەّ چااابّەڕّاًی ًااابزاًن باااۆ ّام، شاااەّاى ئب
 ّەاڵهی ًەکرد، لە دەرگبکەّە چّْە دەرەّە. 

 (  ّچبًێکی درێۆ)

دەبێت بڕۆم ّ دەهێکیشە بڕیبرم داّە. ئەّ پێی ًبخۆشاە ّ ُەر 
تبى  تابى دەساپێرم، ڕێگاَ-کە دەڵێن دەڕۆم، دەڵێت بڕۆ، هي بە بب

 لێ ًبگرم، بەاڵم زّّ بگەڕێٌەّە. 
 (ّچبًێکی کْرت)

ّە ژّّرەّە، دڵی پڕ بّْ، ًەیذەّیسات ساەیرم بکابت، لەپڕ ُبتە
چاااااّْەّە بەر پەًاااااجەرەکە ّ پشاااااتی تێکاااااردهەّە. هٌااااایش بە 
ُێْاشاااااااای بەرەّ الی ئەّ ڕۆیشااااااااتن، لە الیەّە ّەسااااااااتبم ّ 
سااەیرێکی دەرەّەم کاارد ّ گااْتن، ڕۆژێکاای خۆشااە. ئەّ ُیچاای 

 ًەّت، ُەر لە ئبسۆی دەڕّاًی. 
 (بێذەًگی)
 (بە غەهببرییەّە)

ی ساااەیرم بکااابت گاااْتی، ًەتپرسااای خەًّەکەم چااای بەباااێ ئەّە
بّْ؟ ُەهذیسبى چبّەڕّاًی ُیچ ّەاڵهێکای لە هاي ًەکارد، ُەر 

 ّەک ئەّەی لە ژّّرەکەیشذا ًەبن. 
 ( ّچبى)

لە خەًّوااذا ئێااْە لە شااْێٌێکی دەشااتبیی سااەّز لەسااەر پشاات 
پاابڵکەّتبّْى، هااي لەگەڵ ُەًااذێک کەسااذا بااّْم، کە ًاابزاًن کااێ 

 ە بّْم، شْێٌەکە قْڕ ّ ئبّ بّْ. بّْى. لە خْار ئێْەّ
 ( ّچبًێکی کْرت)

ئەّ شْێٌەی هي پیبیذا ُبتن، ئیذی لەّ شْێٌەّە ئەّ کەسابًەی 
لەگەڵوذا بّْى، داّایابى لاێ کاردم بگەڕێیاٌەّە. هاي ُابتن بەرەّ 
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رتر ّ ئەّاًن جێِێشت. گەیشتوە الی ئێْە، ئێْە ُەڵٌەساتبى  سَ
 ّ ُەر سەیرتبى کردم. 

 (  بێذەًگی)
ّەرە سااەر سااٌگن پاابڵ بااکەّە، الی ئێااْەّە پاابڵکەّتن،  گْتتاابى

دەستن لە هل کردى ّ بەشێکی سٌگن لەساەر ساٌگی ئێاْە باّْ. 
 زۆرم هبچ کردى. 

 (ّچبًێکی درێۆ)
 (لە دّّر دەڕّاًێت)

بیاااری خەًّەکااابًی دەکەم. ُەسااات دەکەم زۆر دەهاااێکە لێااارەم، 
ُەساااات دەکەم لە چبّەڕّاًیااااذا پیاااار بااااّْم ّ ًاااابزاًن چااااۆى 

ە. تەًیبیشاان، ُەساات بە تەًیاابیی دەکەم ّ ئەّم لەّ  بگەڕێااوەّ
جێِێشت. ئێوە ئبڵّْدەی یەکایي، دەڕۆم ّ دەگەڕێاوەّە باۆ الی 

 ئەّ. 
 ( ّچبًێکی کْرت)

ئەّیااااش زۆر جاااابر دەڕّات، ُەر زّّیااااش دەگەڕێااااتەّە ّ بە 
پێکەًیااٌەّە دەڵێاات، ُەهااّْ شااەّێک خەًّاان پێااْە دیاات. ُەهااّْ 
جبرێااک، کە هٌاایش جبًتاابکەم دەگاارت بە دەسااتوەّە، سااەیرێکی 
دەکردم ّ بە پێکەًیٌەّە دەیگْت: دە بڕۆ، باۆ لەّێاذا ّەساتبّی 
ّ ساااااەیرم دەکەیااااات، باااااڕۆ باااااب لەّە زیااااابتر دّاًەکەّیااااات. 

 ّەڕّاًتي. چب
 (بێذەًگی)

ُەهاااّْ جااابرێکیش دەچاااّْهە دەرەّە، کە دەڕۆیشاااتن، خااااۆم 
ًەدەًبسییەّە، لە خۆم دەگۆڕام ّ ًبچابر دەباّْم ساەیری قاۆڵ 
ّ یەکەیەکەی پەًجەکاااااابًی دەسااااااتن بااااااکەم ّ بیاااااابًجّْڵێٌن. 
دەهْیست ُەهّْ شتێک لە بیر بکەم ّ تب دەتاْاًن دّّر باڕۆم. 
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، دەیابًگْت باڕۆرەّە باۆ ُبّڕێکابًن زّّ ُەساتیبى پاێ دەکاردم
 الی ژًەکەت، ئێستب ئەّیش چبّەڕّاًتە. 

 (ّچبًێکی کْرت)
هەسەلەکە ُەر چابّەڕّاًی ًەباّْ، ُەساتن بە ترسایش دەکارد، 
لە چی ّ بۆچی دەترسبم، ًەهذەزاًی. ُەستن بە ئبزاری سک ّ 

 گەدەم دەکرد. بڕۆ داّا لە بب دەکەم ئبگبی لێتبى بێت.
 (پێذەکەًێت)

تەًِااب دادەًیشاان، لەگەڵ کەش ًە تااێکەاڵّ دەباان ّ کە دەڕۆم، بە 
ًە قسااااەیبى لەگەڵ دەکەم ّ شااااەّ زّّ دەچااااوەّە ئەّ ژّّرە 

 بچّْکەی تیبی دەهێٌوەّە. 
 (ّچبى)

ئەّ شاااااااْێٌەی ُەهیشاااااااە تیااااااابی دەهێاااااااٌوەّە، ئەّ ژّّرەی 
ًِێٌییەکاابًوی تیااب دەپاابرێسم ّ دەرگااب ّ پەًجەرەکاابًی بە ببشاای 

پەردە ئەسااااااتّْرەکبًی  دادەخەم ّ بە زسااااااتبى ّ بە ُاااااابّیي
دادەدەهەّە. لەم شبرەدا ڕقن لە تیشاکی خۆریشاە. ڕقان لە باب ّ 

 لە شەقبهە قەرەببڵغ ّ ًبخۆشەکبًیەتی.
 (پێذەکەًێت)

ٍّ ّ هٌاایش -کەشاایەتی. ئەّ دەهااذاتە دەساات بااب-ئااب، ڕقاان لە بااب
لەدەسااات باااب ڕادەکەم. کە دەگەڕێاااوەّە، بە پێکەًیاااٌەّە دەڵاااێن، 

ە، ّا ُەڵاای کاارد، خەریااک بااّْ ّام خاابًن چ باابیەک بااّْ ئەّ باابی
ی خاااۆم ًەدۆزهەّە. ئەّە باااب ًەباااّْ،  بەرێااات، ُەرگیاااس ڕێگاااَ

گێۆەڵااّْکە بااّْ. دّای ئەّە ُەردّّکواابى دەسااتوبى دەکاارد بە 
 پێکەًیي. 

 (ّچبًێکی کْرت)
کە تبریک دادەُابت، ًەدەگەڕاهەّە، دەڕۆیشاتن باۆ ئەّ پابرکەی 

ەیەکاای هٌااذاڵ یەکترهاابى تیااب بیٌاای، ئەّ پاابرکەی تااۆ ّەک کیۆۆڵ



 55 

بەدّای کااۆتر ّ ببڵٌذەکبًااذا ڕات دەکاارد ّ هٌاایش بەدّای تااۆدا. 
کە دەهگرتیتەّە، ببّەشن پیب دەکردیت ّ خەڵکی بە تایلەی چابّ 
سەیریبى دەکاردیي ّ ساەریبى ڕادەّەشابًذ. ُەر لەم شابرەیش 
ّ لە ًسیاااااک پااااابرکەکەّە، لە ًەخۆشاااااخبًەی هٌاااااذااڵًەکە، ئەّ 

ردى. لە بیارتە چەًاذ دڵات پااێ هٌاذاڵەهبى ُەڵگارتەّە باۆ بەخێاْک
 خۆ  بّْ. ًبّهبى ًبّ ّ بردهبًەّە بۆ هبڵەّە.

 (بێذەًگی)
 (بە غەهببرییەّە)

ڕۆژی دّایااای ُااابتي ّ هٌاااذاڵەکەیبى لاااێ ّەرگااارتیٌەّە، دایکااای 
هٌااذاڵەکە پەشاایوبى بّْبااّْەّە ّ بەیاابًی زّّ بە گریاابى خااۆی 

 گەیبًذبّْە ًەخۆشخبًەکە ّ داّای هٌذاڵەکەی کردبّْەّە. 
یااابّەکە، جبًتااابکەی ُەڵاااذەگرێت ّ بەرەّ الی چەپااای شااابًۆ پ)

دەڕّات، لەپڕ دەّەستێت ّ ئبّڕێاک دەداتەّە، ساەیرێکی دّّر 
 (  دەکبت ّ دەچێتە دەرەّە

 
 تبریکی
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 دیمەنی سێیەم
 
 ژى

ُە ااااتەیەکە ڕۆیشااااتّْە، ُە ااااتەیەکە خەًّاااان پێااااْە ًەدیااااْە ّ 
ەًّای پێاْە ُە تەیەکە ًبهەی بۆ ًەًابردّّم. باۆ ّەک جابراى خ

ًااببیٌن، بااۆ ئێسااتب ئاابّا بە زەحااوەت خەّم لااێ دەکەّێاات. چاابّم 
ُەر لە دەرگااااابکەیە، بەردەّام لە پەًااااااجەرەکەدا ّەسااااااتبّم ّ 
سااەیری دەرەّە دەکەم. ُەهااّْ ڕۆژێااک ّەک شااێت پەالهاابری 
پۆسااتەکبًوبى دەدەم، بەڵکااْ ًاابهەیەکی تااۆی تیااب بێاات! جااگەرە 

یٌن. زۆر جابر لە لەدّای جگەرە دەکێشان ّ ُایچ دّّکەڵێاک ًابب
هن بااااۆ  کااااَ ًیْەشااااەّدا خەبەرم دەبێااااتەّە ّ دەرگاااابی ژّّرٍ

 ًبدۆزرێتەّە. 
 (ّچبًێکی درێۆ)
 (لە بەرخۆیەّە)

ڕۆهبًییەکاابى دەڵااێي، ئەگەر ژًێکاات ًەدۆزیااْەتەّە بە ڕۆیشااتٌی 
ّێااراى بیاات، ئەّە تێکااڕای ژیبًاات دۆڕاًااذّّە! هااي باابّەڕم بەّە 

شاااە ئبّڕێاااک لە هاااي ًیااایە، ّەلاااێ تاااۆ، تاااۆ لە بیااارم هەکە، ُەهی
بذەرەّە، باساًە کەساێک چابّەڕێتە. باساًە کەساێک لێارە ُەهاّْ 
شەّێک خەًّت پێْە دەبیٌێت. ًە گًْبُی هٌە ّ ًە ُيی تۆیش، 
ئێوە خۆهبى ّا درّست بّْیي، ئێوە خۆهابى ّا بێابە  باّْیي 

 ّ ئەّەی ُەڵیشوبى گرتەّە، زّّ لێیبى سەًذیٌەّە. 



 57 

 (ّچبًێکی زۆر کْرت)
 (یەّەبە ًبئبراهی)

ئیتاار تێگەیشااتیي چیتاار ًببێاات ُەّڵ بااذەیي، بگەڕێاایي ّ شااەڕ 
لەگەڵ چبرەًّْسێک بکەیي، کە بە ئاێوە ًبگۆڕێات. گًْابُی هاي 

 ًییە. 
دەڕّات بااااااۆ الی پەًااااااجەرەکە، سااااااەیری دەرەّە دەکاااااابت، )

دەگەڕێااااتەّە بااااۆ ًاااابّ ژّّرەکە ّ دەچێاااات دەرگاااابی دەرەّە 
 (ەکەدەکبتەّە ّ دایذەخبتەّە ّ دێتەّە بۆ ًبّ ژّّر

گااْێن لە دەًگاای دەرگاابکە بااّْ، کەش لە دەرەّە ًەبااّْ، گااْێن 
زرًگاابّەتەّە. ُەهااّْ گیاابًن دێشااێت، ئێسااتب ببشااترم، بە شااەّ 
ئبزار زۆرم بۆ دەُێٌێت. لەّە زیبتر ًبتْاًن لەم هابڵەدا بە تەًیاب 
بوێااٌوەّە، بەرگەی تەًیاابیی ًاابگرم ّ بەرگەی ئەّەیااش ًاابگرم 

یش ّەک ئەّ دەڕۆم، بەاڵم بیااری ئەّ بااکەم. چاابکترە بااڕۆم. هٌاا
بۆ کْ  ّ بۆ الی کێ؟ هي ئەّم بە باب ساپبرد، ئەی ئەّ هاي بە 

 چی دەسپێرێت؟ 
 (بێذەًگی)

ًبهەّ  چیتر بیر بکەهەّە، بیر لەّ هٌذاڵەی ُەڵوابًگرتەّە، بیار 
لەّ سااابتەی دڵوااابى زۆر خاااۆ  باااّْ، ئەّ سااابتەیش، ُەهاااّْ 
 شااااتەکبى تێکچااااّْى ّ گەڕایااااٌەّە بااااۆ هاااابڵەّە ّ لە ژّّری

 ًّْستٌەکە بە بێذەًگی داًیشتیي. 
 ( ّچبى)

ئەّ ساابتەی ساایوبی تااۆم لە تاابریکییەکەدا بیٌاای ّ  رهێسااکەکبى 
بە چبّتااب ُاابتٌە خااْارەّە. تااۆ ُەرگیااس ببساای ُیچاات ًەکاارد ّ 
ًەشتذەُێشااات هاااي ُەسااات بە ُااایچ باااکەم. هاااي ُااایچ حااابڵی 

ساتبیت ّ  ٍّ ًەدەبّْم، تۆیش ُیچت ًەدەّت ّ تەًِاب لەّێاذا دٍ
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دەکارد. بە پەشاۆکبّی پێاذەکەًیت، لەبەر خاۆتەّە  سەیری هٌت
  یکەت لێ دەدا ّ گۆراًیت دەّت. 

 (  دەیەّێت گۆراًی بڵێت، دەّەستێت)
 (ّچبًێکی کْرت)

دەزاًاااای لەّ کاااابتەّە، ئااااێوە ًەچااااّْیٌەتەّە بااااۆ ئەّ پاااابرکە، 
پاااابرکەکەی خۆهاااابى. تااااۆ ّات دەگااااْت، پاااابرکەکەی خۆهاااابى، 

 پبرکەکەی خۆهبى. 
 (ّچبًێکی زۆر کْرت)
 (دەست دەُێٌێت بە قۆیب)

ْت، تاااۆ قاااۆت زۆر گااالە بیااارتە دەساااتت دەُێٌاااب بە قۆهاااب ّ دەت
جْاًە، ڕە  ّ درێۆ. سەیرێکت دەکردم ّ ّەک ئەّەی گْهابى 
لە قسەکەی خۆت بکەیت، پێذەکەًیت ّ دەتگاْت، ُەر بەڕاساتی 

 قۆت زۆر جْاًە. بۆًیشی خۆشە. 
 (پێذەکەًێت)
 (ّچبًێکی کْرت)

 هٌیش دەهْت بەڕاست؟ 
 (بە ُەستێکی تەژی لە خۆشەّیستییەّە)

ُەر تۆ قۆیشت بۆ شبًە دەکردم. هي پێن دەگْتیت، چییە، کابتی 
 خۆی دّکبًی سەرتبشیٌت ًەبّْبێت ّ هي ًەهساًیبێت؟ 

 (پێذەکەًێت)
لە بیاارتە، هٌاایش بە تااۆم دەّت قااۆت جااْاًە. قااۆە درێااۆەکەت. 
تۆیش دەتگْت، هي کابتی خاۆی ئەکاتەر باّْم، باۆ ڕۆڵێاک قاۆم 

ۆ کاااردەّە، ئیتااار دّایااای ًەهتبشااای ّ ُەر ّا بە درێاااۆی درێااا
 ُێشتوەّە.

ڕًّّاابکيی ژّّرەکە کااس دەبێاات، لە دەرەّە گْێواابى لە دەًگاای )
دەرگبکەیە، کەسێک کلیلی دەرگابکە لە کێلاًْەکەدا دەجّْڵێٌێات، 
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ژى ُەڵذەستێت، بە گْهبًە ّ دەیەّێات بەرەّ دەرگابکە باڕّات. 
 (ی خۆی ّەستبّە ّ ًبجّْڵێتَ لە جێگ
 کێیە؟ 

 (  بێذەًگی)
 ئەّە تۆیت؟ 

 
 تبریکی 
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 لەگەڵ بادا وەرە 
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 کبرەکتەرەکبى

 

  سبڵذایَ ٠٢بۆ  ٠٠، تەهەًی لەًێْاى پیبّ

  سبڵذایَ ١٢بۆ  ١٠، تەهەًی لەًێْاى ژى
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 دیمەنی یەکەم
 

 پیبّ
ی بیرکردًات ًابگرم، ئێجگابر َ رگا دەزاًی ُەست دەکەم چیتر بَ

 ، زۆر زۆر.  زۆر بٍّْ
 ژى

اڵم ًبزاًن  هْیست بیڵێن، بَ . دٍ ٍّ ّیستن شتێل بڵێن، بیرم چٍّْ
 .   ٍّ بۆ بیرم چٍّْ

 (بێذەًگی)
 بیرم ًبکەّێتەّە. 

 پیبّ
 شتێک؟

 ژى
 ئب، شتێک؟ 

 پیبّ
 (لە پەًجەرەکەّە سەیری دەرەّە دەکبت)

ێ، کَ ٌّێ ەک ُبتن، ئەّ در  سەیرە، د ەرّ   ُ،ّ ە بْا ەختە گەاڵی زۆری پێْا
 .ّ ّا ْب ەکەی هي  ّسٌت  درەختەکەی بەراهبەر پەًجەرەی ژّّری ًْ

 (ّچبى)
کەچاای ئەهااڕۆ سااەیرم کاارد، یەک گەاڵی پێااْە ًەهااببّْ. لەپااڕ 

 . ٍّ ّت بّْبٍّْڕّ
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 (بێذەًگی)
ئەّ درەخااتەی باابخچەکەی بەراهاابەر تااۆیش، ُاایچ گەاڵی پێااْە 

 ًەهبّە. 
 ژى

 درەخت؟
 پیبّ

 درەخت. ئەّ درەختەی ببخچەکەی بەراهبەر تۆیش. ئب، 
 ژى

 ر  سەهب لە دڵەّە دەردەچێت؟  ئَ
 پیبّ

 بەڵێ. 
 (ّچبى)

 ًبزاًن، ّا دەڵێي.
 ژى

 کێ؟
 پیبّ

 چی، کێ؟
 ژى

 ڵێي؟  کە ّا دەڵێي. کێي ئەّاًەی ّا دٍ
 پیبّ

 ای ئبزارەکبى. ڕکبى. سەهب دەکەیي سەرە وبشقَ
 ژى

 هبکردى.  ڕێن بۆ سَ گَ ّر دٍشْێٌێکی دّ  هەرگ ًسیکە ّ هي لَ
 (ُەردّّکیبى پێذەکەًي)
 (ّچبى)

 ژى
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جبرێکیبى لە ًەًکون پرسی، ببپیرم ُیچ کبت گْڵی بە دیبری بۆ 
 ُێٌبّیت؟ ًەًکن سەیرێکی کردم ّ گْتی، گْڵ! گْڵی چی؟ 

 ( ّچبًێکی کْرت)
ئااب، گااْڵ، بااۆ تااۆ. ئەی ئەّ تااۆی خااۆ  ًەدەّیساات؟ ًەًکاان بەّ 

تن ًەًە گیابى بە چای پێاذەکەًیت؟ گاْتی قسەیە زۆر پێکەًی، گْ
کچن، ُەهّْ ئەّ سەرپۆشابًەی بابپیرت باۆهی کڕیاْى، گْڵاذار 

 بّْى. ُەردّّکوبى زۆر پێکەًیيي. 
 (پێذەکەًێت)
 پیبّ

 بە چی؟
 ژى

 چۆى، بە چی! بە ببپیرم. 
 پیبّ

 بۆ؟
 ژى

لەبەر ئەّەی بااابپیرم زۆر وبشاااقی ًەًکااان باااّْە، ُەهیشاااە بە 
 ، گْڵ دەگرم.  ٍّ ّهَ یل بکًَەًکوی گْتّْە، لێتبى ًس

 پیبّ
ئاااێ هٌااایش ّەک بااابپیرت ّام، ئەّە ًیااایە بە ئااابّی ئێاااْە گاااْڵ 

 دەگرم. 
 (بێذەًگی)

 ژى
 لەگەڵ بب ّەرە. پێن گْتی لەگەڵ بب ّەرە، بە قسەت ًەکردم. 

 پیبّ
 (بە چبّێکی پڕ لە خۆشەّیستییەّە سەیری ژًەکە دەکبت)
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جەسااتەیەکی  بیاارت دەکەم، ُەساات دەکەم  ُەًااذێک جاابر ُێٌااذٍ
تااارم پێْیساااتە، جەساااتەیەک باااۆ خاااۆم ّ جەساااتەیەکیش باااۆ 

یت ّ هٌایش بەرگەی ئەم ُەهاّْ ڕێگاَ  تاۆ. تاۆ ًبیاَ  بیرکردى لَ
ڵێیت لەگەڵ ببدا ّەرە ّ هٌایش دەڵاێن بە باب  دّّرە ًبگرم. تۆ دٍ

بێاااسار دەبااان. هاااي بیاااری تاااۆ دەکەم ّ تاااۆیش خەّى بە بااابّە 
 دەبیٌیت. 

 ژى
 بیرم کردى.

 (بێذەًگی)
ری ئێاااْەم کااارد. چەًاااذ پااالەیەک لە ساااەرّّ بیرکاااردًەکەی بیااا

ئێااْەّە. بە ئەًااذازەی ُەسااتکردى بە دّّریاایەکەی ئێااْە بیاارم 
کاااردى. گاااْتن لەگەڵ بااابدا ّەرى. باااب لە پەًجەرەکااابًوەّە دێاااتە 

هبابت  ژّّرەّە ّ لەگەڵ تۆدا خەبەرم دەکابتەّە، لەگەڵ تاۆدا دٍ
 بۆ شْێٌە دّّرەکبى. 

 (ّچبى)
 پیبّ

 بب، بۆ کْ ؟ 
 ژى

هبسییەکبى هٌیبى ترسبًذ. لە ترسی هبسییەکبى ًەًّْستن، ُەر 
 شەّ حەّزی هبسییەکبًن بردە دەرەّە.

 پیبّ
 هبسی؟

 ژى
 دەزاًی هبسییەکبى چییبى دەکرد؟ 

 پیبّ
 (بێذەًگی)
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 (بەرەّ پەًجەرەکە دەڕّات ّ سەیرێکی دەرەّە دەکبت)
 اڵکبى ُەر هساابڵ گااَ درەختەکاابى ُاایچ گەاڵیاابى پێااْە ًەهاابّە. ئَ

 زۆر زّّ ّەریي.
 ژى

 (بە ترسەّە)
 هبسییەکبى هٌیبى ترسبًذ. 

 ( ّچبًێکی کْرت)
دەزاًاااای چیياااابى دەکاااارد؟ هبسااااییە هردّّەکبًیاااابى دەخااااْارد. 

 دیوەًێکی ترسٌبکی ُەبّْ. 
 (بێذەًگی)

دّاتر ئێسکی هبسییە خْراّەکابى لە ئابّەکەدا هاببّْى. ئابّەکە 
ًە، دّێٌااێ لە دەیجّْاڵًااذى ّ دەیِێٌاابى ّ دەیبااردى. ئەّ هبسااییب

ئبّەکەدا هەلەیبى دەکرد، کەچی ئێستب تەًِب ئێساک باّْى. زۆر 
 ترسبم. 

 پیبّ
دًّیب بە جۆرێک سبرد دەبێت، کە بەر لەّەی دڵخۆشایی بچێاتە 

 دۆخی پێکەًیٌەّە، دەیبەستێت. 
 ژى

 (ُەًذێک تّْڕەیە)
 بۆ ّا دەڵێیت؟

 پیبّ
 ْت. گهي ّا ًبڵێن، کچە شبویرێکی گەً  ّای 

 ژى
 بە تۆ؟

 یبّپ
 چی بە هي؟
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 ژى
 ئەّ کچە شبویرە، ّای بە تۆ ّت؟

 پیبّ
ًب، بە هي ًب. ًبزاًن بە کێی ّتّْە؟ لەّاًەیە بۆ ئێساکی هبساییە 

 هردّّەکبًی ّتبێت. ئێسکەکبًی ًێْ حەّزی ئبّەکە. 
 (ّچبًێکی کْرت)

 گیتبرێکی بە دەستەّە بّْ. 
 ژى

 کێ؟ 
 پیبّ 

 دەّت. کچە شبویرەکە. لە پبرکێک داًیشتبّْ گۆراًیی 
 (ّچبى)
 (  بەدەم گۆراًیْتٌەّە)

 دًّیب بە جۆرێک سبرد دەبێت
   ّ  کی گَ یَ ًذٍ خَ  ببێتَ  کَ ی دڵخۆشییَ ٍّ رلَ بَ
 بٌیشێت  ٍّ کبًَ ر لێٍْ سَ بَ
 ستێت یبَ دٍ
 (پێذەکەًێت)

ّەرە بۆ الی هي، گْێت لێوە. ّەرە بۆ الی هاي، تاۆ ًبتْاًیات لە 
بّەڕ  باااکەم، لێااارە. لە هاااي دّّربکەّیاااتەّە. هاااي دەتاااْاًن چااا

ژّّرەکەی تاااۆ، یااابى لە دەرەّە ّ لەساااەر کْرسااايی پااابرکەکە 
دادەًیشن. لەگەڵ ببدا دێن. تۆ ُەهّْ جبرێک ًبڵێیات لەگەڵ بابدا 

یەک ُەڵبکاابت ّ -ّەرە؟ هااي زۆر لە بااب دەترساان، دەترساان بااب
بوببت باۆ شاْێٌێکی تار ّ تاۆم لاێ بشابرێتەّە. هاي لەگەڵ تاۆدا 

ن لااێ بگریاات. ُەًااذێک جاابر ُەساات قسااە دەکەم ّ دەبێاات گااْێ
 ًبکەم دەتٌبسن.
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 (بێذەًگی)
 زۆرم برسییە. حبڵن خراپە. 

 ژى
دّێٌێ ًەخۆ  باّْم، تابم لاێ ُابتبّْ. لە جێگەکەهاذا کەّتان ّ 
حەبێکیشن خْارد، ّەلێ ُێشتب دەهتْاًی بیار لە پەًجەکابًی تاۆ 

 بکەهەّە. 
 (بێذەًگی)

کە دەهاااێ تاااۆ دەهاااێکە لەًێاااْ ڕّّداّەکااابًی ئەم چیرۆکەدایااات، 
سبڵە دەستی پێ کردّّە. ُەهّْ شتێک تۆم دەُێٌێتەّە یبد، لە 
ُەهااّْ شااتێک دەترساان، لە ُاایچ شااْێٌێک ُەساات بە ئاابراهی 

 ًبکەم ّ تەًيب تۆم دەّێت. 
 (ّچبًێکی کْرت)
 (دّّر دەڕّاًێت)

 ئەّاًەی دەهەّێت، ًیي ّ ئەّەی ًبهەّێت، لێن ًببێتەّە. 
 (  بێذەًگی)

ُەر چااارکەیەک، کە هااارۆب تیبیاااذا لە بیااارتە دەتگاااْت، دەبێااات 
غەهببرە، بْەستێت. هرۆب ًببێات غەهبابر بێات، دەبێات لە کابتی 

 غەهببریی هرۆڤذا، کبتۆهێرەکبى بْەستێٌرێي. 
 ( ّچبًێکی کْرت)

دەی ّەک جبراى گۆراًییەکن بۆ بڵێ. سەرهبهە، دەترسن دڵن لە 
ُۆڵ. گاۆراًییەکن باۆ بڵاێ باب چیتار  سَ  ك پبرچَ سٌگوذا ببێتە یَ
 غەهببر ًەبن. 

 پیبّ
 (گۆراًی دەڵێت)

 دًّیب بە جۆرێک سبرد دەبێت
   ّ  کی گَ یَ ًذٍ خَ  ببێتَ  کَ ی دڵخۆشییَ ٍّ رلَ بَ
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 بٌیشێت  ٍّ کبًَ ر لێٍْ سَ بَ
 ستێت یبَ دٍ

 ژى
 ( ژًەکە دەچێتە بەر پەًجەرەکە، سەیری دەرەّە دەکبت)

چەًاااذ لە بەردەم ئەم پەًاااجەرەیەدا، بەدەم چااابّەڕّاًیی تاااۆّە 
 سەیری ّەرزەکبًی سبڵن کرد، بەُبر، ُبّیي، پبیس ّ زستبى. 

 (ّچبًێکی کْرت)
 دارسێْەکبى، دارئەرخەّاى ّ گْڵەکبى. 

 (  بێذەًگی)
هااااي ُێشااااتب گەًجاااان، لەگەڵ ئەّەیشااااذا ُەساااات دەکەم بەدەم 
چاابّەڕّاًییەّە پیاار بااّْم، ُەساات دەکەم دەهااێکە لێاارەم ّ بااب 

 بردّّهی. لێرەم ّ لێرەیش ًین. 
 (گەڕێتەّە بۆ الی پیبّەکەدە)

 دەی گۆراًین بۆ بڵێ. 
 پیبّ

 (گۆراًی دەڵێت)
 دًّیب بە جۆرێک سبرد دەبێت

   ّ  کی گَ یَ ًذٍ خَ  ببێتَ  کَ ی دڵخۆشییَ ٍّ رلَ بَ
 بٌیشێت  ٍّ کبًَ ر لێٍْ سَ بَ
 ستێت یبَ دٍ

 
 تبریکی
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 دیمەنی دووەم

 
 ژى

 خْدی ژیبًیت. تۆم دەّێت بۆ ژیبى، ًەک بۆ خۆشبەختی، تۆ 
 (ّچبًێکی کْرت)

ُەهااّْ جبرێااک، کە دەڕۆیاات، لە پەًااجەرەکەّە سااەیرت دەکەم، 
بەژێر درەختەکبًذا دەڕۆیت ّ ُێذی ُێاذی لەًێاْ دارەکبًاذا ّى 
دەبیت. ئبی، کە چەًذە تۆم دەّێت باۆ ژیابى. ژیابى باێ تاۆ ُایچ 

 هبًبیەکی ًییە. 
 (بێذەًگی)

ردەی پەًجەرەکاابًوی ُە ااتەیەکە ًەهااذیْیت، ُە ااتەیەکە بااب لە پە
ًەداّە. تۆ بە بب تّْڕە دەبیت ّ هٌیش لەگەڵ ببدا چبّەڕێی تاۆ 

 دەکەم. 
 (ّچبًێکی کْرت)

بیاارت دەکەم، زیاابتر لە ُەر ّەختێااک ئەّەم گْتااّْە. کە لێاارە 
ی تاۆی  ًیيت، حەز دەکەم دەستی خْدا بگرم ّ بیِێٌن تاب جێگاَ
باۆ الی  پیشبى بذەم ّ ُبّار باکەم تاۆم باۆ بِێٌێاتەّە، یابى هاي

 تۆ بەرێت. 
 (بە تّْڕەییەّە)
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یەکان باۆ ُەڵٌبکابت، هٌایش لەگەڵ خۆیاذا -خْدا لە کْێیە، باۆ باب
 بەرێت. هي تەًيب هٌن، ُەر ئەّەًذە دەزاًن، کە هي هٌن. 

 (پێذەکەًێت)
لە بیااارتە پێااات دەگاااْتن ئەّە باااکە، کە خەڵاااک بەراهااابەر بە تاااۆ 

ى، تاۆ دەیکەى، هٌیش دەهگْت خەڵک چای بەراهابەر بە تاۆ دەکە
ُەر پێااااذەکەًيیت. ئااااێ چاااای بااااکەم؟ کە لە پێکەًیااااٌەکەت تەّاّ 

 دەبّْیت، دەتگْت، وبشقی هٌێک بە، کە وبشقی تۆیە. 
 (بێذەًگی)
 (بە غەهببرییەّە)

وبشااااقی هٌێااااک بە، کە وبشااااقی تااااۆیە. ُە ااااتەیەکە ًەُاااابتّْە، 
  ُە ااتەیەکە کەش لە دەرگاابکەی ًەداّم، دەڵێاای سرّشااتیش لااَ

یااب کشااْهبتە ّ ُاایچ ُەّای ًیاایە. ئەّ ، دًّ ّتٍّْ جوْجااۆڵ کااَ
لەگەڵ ببدا دێت ّ ُەر لەگەڵ ببیشاذا دەڕّات. لە بیارهە، کە باۆ 
یەکەم جاابر بە تەلە ااۆى قسااەم لەگەڵ کاارد، ڕۆژێااک پێشااتر لە 
کتێبخااابًەی زاًکاااۆ بیٌاااین، قساااەهبى کااارد، پێکەًیااايي ّ دّایااای 

ْت تااۆ گاارگاارت. دەی ۆیشاات، لەپااڕ گەڕایەّە ّ ژهاابرەکەهی ٍّڕ
دەخەیتەّە. بەّ قسەیە زۆر پێکەًیيي. هي خۆیی بیار خۆهن بیر 

 دەخەهەّە، ئێستبیش ًبزاًن هەبەستی چی بّْ؟ 
 (پێذەکەًێت)
 (ّچبًێکی کْرت)
 (بەرەّ پەًجەرەکە دەڕّات)

بەدەم قساااااااەکردى لەگەڵ ئەّدا، پەردە شااااااایٌەکەم ڕاکێشاااااااب، 
پەًااجەرەکەم کااردەّە ّ باابیەکی  ێٌااک، ًەرم ًەرم درەختەکاابًی 

، ئەّ شاااەّە هااابًگیش ساااەیر دەدرەّشااابیەّە، دەجّْاڵًاااذەّە
ی  کااَ ًگَ تبریل ّ بێذٍ ًیوچااَ  ژّّرٍ  کبًی ئاابرام ئاابرام لااَ تیشااکَ

دا، ُەر ّەک ئەّەی بە ًِێٌیاااایەکەی ًێااااْاًی ئااااێوەی  هٌاااای دٍ
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زاًیبێاااات. دًّیااااب لە دەرەّە، خەریااااک بااااّْ تاااابریکی دەکاااارد، 
ژّّرەکەی هٌاایش تاابریکتر. دەًااگە ًەرهەکەی ئەّ ّ جریااْەی 

ّت  دٍ کەکبى بێذەًگيی ژّّرەکەی شکبًذبّْ. هي ُیچن ًاَچۆلە
ّ ُەر ئەّ قسااەی دەکاارد، پێااذەکەًی ّ دەیگااْت تااۆ خااۆهن بیاار 
دەخەیاااتەّە. هٌااایش پێاااذەکەًین. هاااي خۆتااات بیااار دەخەهەّە، چ 
الیەًێکی خۆت، هي چۆًن تب خۆتت بیر بخەهەّە. بە پێکەًیاٌەّە 

کە تااااۆ گاااْتن، ئەّە بااااۆیە هەیلااای ُەهااااّْ ئەّ شاااتبًەم ُەیە، 
 حەزیبى لێ دەکەی، هٌیش ُەستن پێ کردّّە. 

 ( ّچبى)
ساااااەیرە، کە تەلە اااااۆًەکەم داخساااااتەّە ژّّرەکەم بە تەّاّی 
تبریک بّْبّْ، دەًگی ئەّیش ًەهاب ّ ئەّ شاەّە خەّ ًەچاّْە 
چااابّم. چەًاااذاى جااابر ُەساااتبم ّ چاااّْهەّە بەر پەًاااجەرەکە، 

 ی چۆلەکەکااابًیش دەرەّە تبریاااک ّ بێاااذەًە، تەًااابًەت جریاااٍْ
 ًەدەُبت. 

 (بێذەًگی)
، ًە تەلە ااۆًی کاارد ّ ًە لە زاًکااۆیش  ٍّ هذییااَ بااۆ هاابّەیەک ًَ

دەردەکەّت. ًەشوذەزاًی ًبّی چییە. پێکەًیٌن بە خۆم دەُابت، 
دەهگْت دەبێت خۆی بیر چّْبێتەّە، بۆیە هٌای ّا زّّ لە بیار 
چااّْەّە، کەی خااۆی بیاارکەّتەّە، هٌیشاای بیاار دەکەّێااتەّە ّ 

ەّاى خەًّان پێاْە دەبیٌای، بەیبًیيابى ئەّەًاذە دێتەّە بۆ الم. ش
کەم بااێوە دەرەّە.  ێااری  ّیساات لە جێگااَ هذٍ هبًااذّّ بااّْم، ًَ

 جگەرەکێشبًیش بّْم. 
 (بێذەًگی)

خەًّاان بە پاابیسەّە دەبیٌاای، پاابیس ّەرزێکاای جااْاًە ّ ُەساات 
دەکەم بە پبیساى وبشقن، بەیبًيیابى زّّ دەچاّْهە دەرەّە ّ لە 

هاابڵی خۆهاابى دەّەسااتبم، دًّیااب لە کەًاابری دەریاابکەی ًسیااک 
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تەهێکی خەستذا دەًّْسات ّ هٌایش لەّ تەهەدا دیابر ًەدەهابم. 
بە تەًيب لەسەر کْرسيی پبرکەکبى دادەًیشتن ّ چابّم دەباڕیيە 

 تەهەکە. 
 (  ّەک ئەّەی بیەّێت قسەکەی خۆی بە خۆی ببڕێت)
 (ّچبًێکی کْرت)

هاااي  داًیشااات، ّەک  ٍّ الهاااَ  جبرێکیااابى ئب رەتێاااک ُااابت ّ لاااَ
دەیااڕّاًییە تەهەکەی بەردەهاای خااۆی، کتێبێکاای بە کراّەیاای بە 
دەستەّە باّْ، سەیریشای ًەدەکارد. لەپاڕ بەباێ ئەّەی ساەیرم 

 بکبت، ّتی، هٌذاڵت ُەیە. 
 (ّچبى)

چبّەڕێی پرسیبرێکی ّا ًەبّْم لە کەسێکی ًەًبسراّ، ساەیرە! 
سااااااەیرێکن کاااااارد، بەاڵم ئەّ ّەک ئەّەی الی هٌیشااااااەّە ُەر 

ت، ساااەیری بەردەهااای خاااۆی دەکااارد، باااێ جاااّْڵە داًەًیشاااتبێ
داًیشاااتبّْ. ُااایچ قساااەیەکی تاااری ًەکااارد. ُەر ئەّەًاااذە، ّتااای 

 زاًی چۆى ّەاڵهی بذەهەّە! هذٍ هٌذاڵت ُەیە؟ ًَ
 (بێذەًگی)

ًب، هٌذاڵن ًییە. هي گەًجن ّ ُێشتب شاّْم ًەکاردّّە، حەزم لە 
هٌااذاڵە ّ دەهەّێاات، کە شااّْم کاارد، هٌااذاڵیش درّساات بااکەم. 

ۆ هٌاااااذاڵت ُەیە. ّەاڵهااااای ًەداهەّە، بێاااااذەًە باااااّْ ّ ئەی تااااا
 کتێبەکەی دەستی داخست ّ سەیری ًبّ ئبّەکەی دەکرد.

 (بێذەًگی)
 (بە ئبزارەّە)

هي ُەرگیس ُەستن بە دایکبیەتی ًەکردّّە. ًابزاًن دایاک چیایە، 
ًاابزاًن دایکبااّْى چیاایە؟ تەهەًاان دّّ ساابڵ بااّْ دایکاان هاارد ّ 

کاااارد هێااااردەکەم زّّ  بەبااااێ دایااااک گەّرە بااااّْم. کە شااااّْم
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ًەخۆشااکەّت. تّْشاای شااێرپەًجە بااّْ، ئەّیااش هاارد. هٌااذاڵن 
 ًەبّْ. ًە خۆم دایکن ُەبّْ، ًە بّْیشوە دایک. 

 (ّچبى)
بێذەًە بّْ، ُیچای تاری ًەّت، کتێابەکەی خساتە جبًتابکەیەّە 
ّ بەبێ جّْڵە داًیشت. ساەیری هٌیشای ًەدەکارد. لەپاڕ ُەساتب 

 لەًێْ تەهەکەدا ّى بّْ.  ّ ڕۆیشت، ئبّڕیشی ًەدایەٍّ ّ زّّ
 )بێذەًگی(

ًبزاًن بۆ بە قسەکبًی ئەّ ئب رەتە شپرزە بّْم، ُەستن دەکارد 
سااااەرهبهە ّ لەرزم لااااێ ُاااابتّْە، بیااااری دایکواااان دەکاااارد ّ 
ًەهااذەزاًی چاای بااکەم. ُەسااتبم ّ ڕۆیشااتوەّە بااۆ هاابڵەّە. تااب 
هااابّەیەکیش ُەر بە یااابدی ئەّ ئاااب رەتەّە خەّم لاااێ دەکەّت. 

 ەک... ئەّ ئب رەتە ّ
 (  قسەکە بە خۆی دەبڕێت)

ترسااێکی لە دڵوااب درّساات کاارد ّ ًەهااذەّێرا بااۆ کەساای باابش 
 بکەم. 

 (ّچبًێکی کْرت)
 لەپڕ تۆ ُبتی. ئەّ ڕۆژەی لە زاًکۆ یەکترهبى بیٌی. 

 ( ّچبًێکی کْرت)
ژیبًی هٌت گاۆڕی ّ لەپاڕ دیبرًەهبیات. شاەّی ڕاباردّّ، دّای 

ّێکی  وبتی ڕێاال خااَ سااَ  ّتي، بااۆ دّاًااسٍ خۆشااکَ ك هبًااە ًَ یااَ
، لەپااڕ لە تەقەی سااٌذّّقی پۆسااتی دەرگاابکە  ٍّ قااّْڵ بردهیااَ

خەبەرم بّْەّە. دڵان خەبەری داباّْ، دەهساًای ًابهەی تاۆم باۆ 
کەّە باااااۆ الی دەرگااااابکە چاااااّْم.  دێاااات، ڕێاااااک لەًااااابّ جێگاااااَ

دەساااااتْخەتی ساااااەر ًااااابهەکەم ًەًبساااااییەّە، ُەر لە بەردەم 
 دەرگبکەدا داًیشتن ّ زەر ەکەم ُەڵپچری.

 (بێذەًگی)
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کتێبێک ّ ًبهەیەک ّ ڕە تەیەکی ڕەًگبّڕەًگت بۆ ًابردبّْم. بە 
پەلە ًبهەکەم خْێٌذەّە، کە پڕ بّْ لە تۆ، لەًێْ ّشەکبًذا گْێن 
لە قبقبی پێکەًیٌەکەت بّْ، ببسای ئەّ ڕە اتەیەت باۆ کردباّْم، 
کە چاااۆى لە گەشاااتێکی خۆتاااذا باااۆ ئبسااایبی دّّر، لە چااایي لە 

ە. کبتێک کڕیْتە هٌت ُەر ًەًبسایْە، ژًێکی قۆئبڵۆسکبّت کڕیْ
ئێساااتبیش ُەر ّا بیااار لەّ سااابتە دەکااابتەّە، کە دەباااێ پاااێش 

 ًبسیٌی هي، ُەر بۆ هٌت کڕی بێت. 
 (پێذەکەًێت)
 (ّچبى)

ڕە ااتەکەم کااردەّە ّ بااۆًن کاارد، ُەسااتن بە ئاابّارەیی ڕە ااتەکە 
دەکرد، ُەستن دەکرد ئبرەزّّی ژًێکی ئبسیب دەکبت، تب لە هال 

 ئبڵێ. ّ سٌگیەّە ب
 (لە دەرگب دەدرێت)
 (بێذەًگی)

 
 تبریکی
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 دیمەنی سێیەم
 

 پیبّ
ُە تەیەکە ًەهذیْە، ُە تەیەکە بیری دەکەم، ُە تەیەکە گۆراًین 
ًەّتااااّْە، ًبشااااساًن بااااۆ؟ ُەساااات بە ًبئاااابراهی دەکەم. ّەک 
ُەرزەکبرێااااک تّْشاااای ئیرەیاااای بااااّْم! لە بیاااارهە لە الی ئەّ 

ی بیرکردًات ًابگرم،  رگاَ یتر بَدەهْت: دەزاًی ُەست دەکەم چ
 ، زۆر زۆر. ئێجگبر زۆر بٍّْ

 ( ّچبًێکی کْرت)
زیاااابتر لە بیرکااااردى بیرتاااابى دەکەم. کەچاااای ئەّە ُە ااااتەیەکە 
ًەهااذیْە؟ بە پاابرکەکەی بەردەهاای هبڵەکەیبًااذا ًەڕۆیشااتّْم، لە 
پەًااااجەرەی ژّّری ًّْسااااتٌەکەیەّە سااااەیری دەریاااابچەکەم 

 ًەکردّّە. 
 (  بێذەًگی)

چااّْم بااۆ ئەّ ، بە پاابرکەکەدا ڕۆیشااتن، ُەًااذێک  دّاجاابر کە
بێرًە ّ بەدهەست لەژێر درەختێکاذا داًیشاتبّْى. ئب رەتیشایبى 
لەگەڵاذا بااّْ، ئب رەتەکاابى ببًگیابى کااردم، ّتیاابى ّەرە پێکێکواابى 

، بەاڵم دەبێااات خاااۆت پااابرەکەی باااذەیت. هاااي  ٍّ لەگەڵاااذا بخاااۆرٍ
 پێکەًین، پیبّەکبًیش دەستیبى کرد بە پێکەًیي.

 (پێذەکەًێت)
 (بە ُەستێکی پڕ لە خۆشەّیستییەّە)
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ئەّیاااش زۆر جااابر بە هاااي پێاااذەکەًێت، ئەڵاااێن، تاااۆ خاااۆهن بیااار 
دەخەیااتەّە، کەچاای ئەّ پێااذەکەًێت. چااۆى چااۆًی خۆتاات بیاار 

تەّە؟ ّام پااێ دەڵێاات. هااي  دەخەهەّە، بااۆ خۆتاات لە بیاار چااٍّْ
 ُەر ئەّەًذە دەزاًن، دەهەّێت شتێکی پێ بڵێن، شتێک. 

 ( ّچبى)
یي، هەبەستن ئەّەیە پێکەّە بۆیي، پێکەّە سەیری دەریابکەی بۆ

بەر پەًجەرەی ژّّری ًّْساتٌەکەهبى بکەیاي. تاۆم دەّێات باۆ 
 ژیبى، ًەک بۆ خۆشەّیستی، تۆ خْدی ژیبًیت. 

 (ّچبًێکی کْرت)
تۆم دەّێت بۆ ژیبى، ًەک بۆ خۆشەّیستی، تۆ خاْدی ژیبًیات. 

ًیات. ئەّ ّای ئەّە لە دێڕی ًبّ ڕۆهبى دەچێات! تاۆ خاْدی ژیب
 پێ گْتن. 

 (ّچبى)
 (بە دّّدڵییەّە)

ڵکْ  کە لەبەر دەرگبی هبڵەکەیبًذا ّەستبم، لە دەرگابکەم ًەدا، باَ
ّ  لەسااەر  ڕێااک ُاابتوە خااْارەّە ّ چااّْهە ًاابّ پاابرکەکە، لااَ

کْرسااییەک داًیشااتن. سااەیری پەًااجەرەی ژّّرەکەیاان دەکاارد، 
ی ّام جبرجبر دەهبیٌی ّ لە ژّّرەکەدا ُبتْچۆی دەکارد. باۆچ
 کرد؟ بۆ لە دەرگبم ًەدا ّ گەڕاهەّە؟ هي خۆشن تێٌبگەم! 

 (بێذەًگی)
بە کەًاابری ئاابّەکەدا پیبسااەم دەکاارد، لەپااڕ بیاارم کەّتەّە پێاای 

 گْتن. 
 (ّچبًێکی کْرت)

 یت ّى دەبن.  ربذٍ هٌذاڵ ًین، بەاڵم تۆ دەستن بَ
 (  بێذەًگی)
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 بۆ ّای ّت؟ هي ُەر ساەیرم دەکارد ّ پێاذەکەًین. ّى دەبیات؟
 ئب، ّى دەبن، تۆ ًببێت دەست لە هي بەربذەیت؟ 

 ( ّچبًێکی کْرت)
لەسەر کْرسیی کەًبر دەریبکە بەباێ جاّْڵە داًیشاتن. بیارم لە 
باابّکن دەکااردەّە. کە لەگەڵ باابّکن دەچااّْهە دەرەّە، دەسااتی 
تًْذ دەگرتن، دەستی بەرًەدەدام، دەیْت بب ّى ًەبیت. ئێ باببە 

 ّى دەبیت، تۆ ُێشتب هٌذاڵیت؟  خۆ هي هٌذاڵ ًین، ّى ًببن. بب،
 (بێذەًگی)

 یت ّى دەبن.  ربذٍ هٌذاڵ ًین، بەاڵم تۆ دەستن بَ
 ( ّچبًێکی کْرت)

ئااابّڕێکن بەرەّ هااابڵەکەی دایەّە، گڵاااۆپی ژّّری ًْساااتٌەکەی 
ًابّ   داگیرسببّْ. ُەستبم ّ بێ پارى چەًاذ بەردێکان  اڕ  دایاَ
ڵااااب ّ ئاااابّەکەّە. بەردەکاااابى ئبّەکەیاااابى شااااڵەقبًذ ّ چەًااااذ ب

 کیبى درّست کرد.  ببزًەیە
 (پێذەکەًێت)

چ ُەسااااتێکی خااااۆ  بااااّْ، بەردێکاااای تریشاااان ُبّیشاااات. بە 
ك،  ریبیاَ ر دٍ ًبری َُ هٌذاڵییش ُەر ّام دەکرد، بچّْیٌبیەتە کَ

 خێرا بەردم دەُبّیشتە ًبّ ئبّەکەّە. ئێستبیش ُەر هٌذاڵن. 
 (  بێذەًگی)

، تاۆ هٌاذاڵیت، تۆ بڵێی ئەّ قسەیەی ئەّ هەبەستی هي ًەبّْبێت
گەر دەسااتت بەربااذەم، ّى دەبیاات؟ ّى دەباان، خااۆ لەّاًەیشااە، 

ربذات، ّى بان. تاۆ خاۆهن بیار دەخەیاتەّە.  ئەگەر ئەّ دەستن بَ
یت ّى  ربااذٍ ئێسااتب دەزاًاان بااۆ، هٌااذاڵ ًااین، بەاڵم تااۆ دەسااتن بَ

دەبن. ئەّ ُەر یەکەم ڕۆژ ّای پێ گْتن. هٌیش ُەسات دەکەم، 
ذات ّى دەباااان. ُەر هٌااااذاڵەکەی ئەگەر ئەّ دەسااااتن لااااێ بەرباااا

 جبراًن ّ لە کەًبر دەریبکە بەرد دەُبّێۆهە ًبّ ئبّەکەّە. 
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 (پێذەکەًێت)
 (  بێذەًگی)

باڕۆیي باۆ شاْێٌێک، ُەر شاْێٌێک بێات، گرًاە ًیایە.   ٍّ بب پێکَ
 هي ّ تۆ. 

 ( ّچبى)
کەچی ئەّ ُەر سەیری دەکردم، ّەک ئەّەی ًەهٌبساێت، ّەک 

ڕابێاااتەّە ّ تْاًااابی قساااەکردًی ئەّەی لە ساااە ەرێکی دّّر گە
ًەهببێت. هي چّْهە بەر پەًجەرەکە، ساەیری دەرەّەم دەکارد. 
چەًااذ کەسااێک لە تاابریکییەکەدا دەجااّْاڵًەّە ّ بەرەّ پاابرکەکە 
دەڕۆیشااتي. گااْێن لە دەًگاای ئب رەتێااک بااّْ، سااەرەتب ّام زاًاای 

 پێکەًیٌە. لەگەڵ پیبّەکبى لە تبریکییەکەدا دیبر ًەهب. 
 (بێذەًگی)
تابریکی   رەتەکە دەگریاب. تاۆیش ُابتیتە الی پەًاجەرەکەّە. لاَئب 

زیااااابتر، ُیچوااااابى ًەدی. بێاااااذەًگییەکەی دّای گریااااابًی ژًەکە 
ترسااااٌبک بااااّْ، ئااااێوەیش ُەر لەبەر پەًااااجەرەکەدا بااااّْیي ّ 
ُەّاکە، لە پەًاااجەرە کاااراّەکەّە دەُااابتە ژّّرەّە ّ دەیاااذا لە 

 دەهْچبّهبى. 
 ( ّچبى)

تتْاًی بااب   بەرت بااّْەّە، ًااَئەّ شااەّە تااۆ چەًااذ جبرێااک خە
بٌّْیت، بەیبًيیش ّتات خەّی ًبخۆشات زۆر دیاْە. ُەّڵات دا 
بااۆم بگێااڕیتەّە، بیاارت ًەُاابتٌەّە. گْتاات ُاایچن بیرًەهاابّە. تااۆ 

کە هابهەّە. چابّم بڕیباّْە  چّْیتە دەرەّە ّ هي لەساەر جێگاَ
 سبپیتەکە ّ ُەر بیرم لەّ ژًە دەکردەّە. بۆ گریب؟ 

 (بێذەًگی)
 ژى دەترسن، کە ژى دەگری، هي حبڵن خراپ دەبێت. بە گریبًی 

 (قسەکە بە خۆی دەبڕێت)
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دایکاان ُەهیشااە دەگریااب. کە باابّکن هاارد، دایکاان دەیْیساات ژیاابى 
بْەستێٌێت، ُەهیشە دەگریب ّ دەیْت پەردەی هبڵەکە دەگاۆڕم، 
دەبێاات پەردەکاابًیش ڕە  بااي. گریاابًی دایکاان بەشااێک بااّْ لە 

یب ّ ئێوە ساەیرهبى دەکارد. ئەّ ژیبًی ئەّ ڕۆژگبراًە. ئەّ دەگر
 دەگریب ّ ئێوەیش دەگریبیي. 

 (ّچبًێکی کْرت)

لە پەًجەرەی ژّّری ًّْستٌەکەّە چبّم لێیەتی. چبّەڕێی 
هٌە، ًبکرێت هي ئبّا ُەر لەخۆّە برۆم، ئێستب بەدّاهذا 

کەیش قۆی -دەگەڕێت، لە پەًجەرەکەّە سەر دەردەُێٌێت ّ بب
ە. پێن دەڵێت لەگەڵ ببدا ّەرە. دەجّْڵێٌێتەّە. لەگەڵ ببدا ّەر

بب تۆ دەُێٌێت بۆ الی هي. دەزاًن، ُەستی هي ّ بب ُەهیشە 
ّەک یەکە. هي ّ تۆ لەگەڵ ببدا. ئەگەر بڕۆیت، دەتذەهە دەست 

 بب. لەگەڵ ببدا ّەرە ّ لەگەڵ ببدا بڕۆرەّە. 

 (پێذەکەًێت)

 (بێذەًگی)

 هي ڕقن لە ببیە، بۆ لەگەڵ ببدا بێن؟ هي خۆم دێن. 

 ( بًێکی کْرتّچ)

بیرم لەّ دەکردەّە، بە تەًيب لەبەر پەًجەرەکەدا ّەستبّە، قۆی 
ّ چبّەڕّاًە. زۆر بچّْک دیبربّْ، لە   ٍّ تَ رداٍّ بَ

پەًجەرەکەّە. هٌیش لە تەًیشتیەّە ّەستببّْم. ئەّ 
ئێْارەیەی پێکەّە لە پەًجەرەکەّە سەیری دەریبکەهبى دەکرد. 

ّ شەپۆلی ئبّەکە بّْ. هي هي ّ ئەّ. گْێن لە ُەًبسەی ئەّ 
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گْتن، حەزم لە دەًگی ئبّە، ئبّی دەریب، کە شەپۆلەکبًی 
 دەًێرێت بۆ کەًبرەکبى. 

 (بێذەًگی)

 (گۆراًی دەڵێت)

 دًّیب بە جۆرێک سبرد دەبێت

   ّ  کی گَ یَ ًذٍ خَ  ببێتَ  کَ ی دڵخۆشییَ ٍّ رلَ بَ

 بٌیشێت  ٍّ کبًَ ر لێٍْ سَ بَ

 ستێت یبَ دٍ

 

 تبریکی
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 بە تەنیا لەگەڵ بادا
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 کبرەکتەر

 سبڵذایە ٣٠بۆ  ٢٢، تەهەًی لەًێْاى ژى
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 ژى
ژًەکە بە چەپکێااااااااک گااااااااْڵەّە دێااااااااتە ژّّرەّە، دەیخاااااااابتە )

گْڵاااذاًێکەّە ّ لە پەًاااجەرەکەدا دایاااذەًێت، ساااەیرێکی دەرەّە 
  (دەکبت ّ لەبەر خۆیەّە قسە دەکبت

لە بەردەم ئەم پەًاااجەرەیەدا، بەدەم چااابّەڕّاًیی تاااۆّە چەًاااذ 
 سەیری ّەرزەکبًی سبڵن کرد، بەُبر، ُبّیي، پبیس ّ زستبى. 

 (ّچبًێکی کْرت)
 دارسێْەکبى، دارئەرخەّاى ّ گْڵەکبى. 

 (بێذەًگی)
 (سەیری گْڵەکە دەکبت، دّّر دەڕّاًێت)

ًیاااب ئەّە سااابڵێکە تاااۆ کۆچااات کاااردّّە. هٌااات لەگەڵ بااابدا بە تە
 بەجێِێشت. 

 ( ّچبى)
هااارۆب بەرگەی ُەهااااّْ شاااتێک دەگرێاااات، ئەّەم لەّەّە بااااۆ 
دەرکەّت، ئەّەتااب هااي بەرگەی بیرکردًێااک دەگاارم، کە زۆر لە 

 هي گەّرەتر بّْ! 
 (بە غەهببرییەّە)

تااۆم دەّێاات بااۆ ژیاابى، ًەک بااۆ خۆشاابەختی، تااۆ خااْدی ژیاابى 
 بّْیت بۆ هي. 

 (بێذەًگی)
 ، بێذەًە ّ سبردە. لەدّای تۆ ُەهّْ شتێک تبریک
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 (ڕًّّبکی کس دەبێت)
 (  گْێوبى لە گۆراًییەکە دەبێت)

 دًّیب بە جۆرێک سبرد دەبێت
   ّ  کی گَ یَ ًذٍ خَ  ببێتَ  کَ ی دڵخۆشییَ ٍّ رلَ بَ
 بٌیشێت  ٍّ کبًَ ر لێٍْ سَ بَ
 ستێت یبَ دٍ

 
 تبریکی 
 کۆتبیی 
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 لە بەرهەمە باڵوکراوەکانی نووسەر
 
 .٢٦٥٥بًۆی تًْذّتیۆی لەًێْاى تیۆر ّ پراکتیکذا، لێکۆڵیٌەّە ش -٢
گْتااابری ئەزهاااًّْگەری لە ڕەّتااای شااابًۆی کْردیاااذا، لێکاااۆڵیٌەّە  -١

٢٦٦٢. 
سااتریٌذبێری ّ سااۆًبتبی تبرهاابیی لەًێااْاى ڕایٌِاابرت ّ بێریوبًااذا،  -٠

 ، دەزگبی سەردەم، چبپی کْردستبى.١٠٠٢لێکۆڵیٌەّە، 
برهاابیی لەًێااْاى ڕایٌِاابرت ّ بێریوبًااذا، سااتریٌذبێری ّ سااۆًبتبی ت -١

 ، چبپی سْێذ.١٠٠٢
، ١٠٠٠پیااتەر باارّک لە شاابًۆی ُاابّچەرخی جیِبًیااذا، لێکااۆڵیٌەّە،  -٢

 دەزگبی سەردەم، چبپی کْردستبى.
، ١٠٠١پیااتەر باارّک لە شاابًۆی ُاابّچەرخی جیِبًیااذا، لێکااۆڵیٌەّە،  -٣

 چبپی سْێذ.
ّتای شابًۆی ساْێذی شبًۆی سْێذی، ُەڵْێستە ّ تێاڕّاًیي لە ڕە -٤

 .١٠٠٣لە سەرەتبّە تب ئەهڕۆ، لێکۆڵیٌەّە، دەزگبی ئبراش، 
هۆسیقبی بێذەًە، شابًۆًبهە، ًّْسایٌی ال  ًاۆرێي، ّەرگێاڕاى لە  -٥

 .١٠٠٤سْێذییەّە، دەزگبی ئبراش، زًجیرەی شبًۆی بیبًی، 
هۆسیقبی بێذەًە، شابًۆًبهە، ًّْسایٌی ال  ًاۆرێي، ّەرگێاڕاى لە  -٦

 .١٠٠٤ی سْێذ، سْێذییەّە، چبپ
ُبرۆڵاااذ پیٌاااتەر، ژیااابى ّ شااابًۆ، لێکاااۆڵیٌەّە، لە باڵّکراّەکااابًی  -٢٠

 .١٠٠٦گۆڤبری شبًۆی تیپی شبًۆی سبالر، 
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شاابًۆی سااْێذی، لێکااۆڵیٌەّە، لە باڵّکراّەکاابًی گۆڤاابری شاابًۆ،  -٢٢
١٠٢٠. 
 .١٠٢٠لە کرسیکەّە بۆ هۆدێرى، لێکۆڵیٌەّە، ڕەً ،  -٢١
ئێریاااک ئۆدێٌبااابری، ّەرگێڕاًااای لە چااایي، شااابًۆًبهە، ًّْسااایٌی  -٢٠

 .١٠٢٠سْێذییەّە، دەزگبی ئبراش، زًجیرەی شبًۆی بیبًی، 
تەرهیٌاابڵ. سااێ شاابًۆًبهە، ًّْساایٌی ال  ًااۆرێي، ّەرگێااڕاى لە  -٢١

 .١٠٢٢سْێذییەّە، دەزگبی ئبراش، زًجیرەی شبًۆی بیبًی، 
پبًتااابیی باااۆ  ّ دەرّازەیەک باااۆ شااابًۆیەکی جاااْدا. دەزگااابی  -٢٢

 .١٠٢٠سەردەم، 
ئبّگْساااااات سااااااتریٌذبێرگ، ژیاااااابًی هرۆڤێکاااااای بێااااااذەرەتبى ّ  -٢٣

ًّْسااەرێکی ڕچەشااکێي، بیۆگرا یااب ّ ڕاڤەکااردى. دەزگاابی سااەردەم، 
١٠٢١. 
پەڕیااٌەّە بە هەرزەکبًااذا. دەزگاابی رۆشااٌبیری جەهااب  ویر اابى،  -٢٤

١٠٢١. 
ژاى ژیٌییە ئە سبًە ّ ّاقیع، دەزگبی رۆشٌبیری جەهاب  ویر ابى،  -٢٥

١٠٢٢. 
ەکاااابًی دەرُێٌاااابًی شاااابًۆیی، دەزگاااابی چاااابپ ّ پەخشاااای تیۆر -٢٦

 . ١٠٢٢سەردەم، 
ُبرۆڵذ پیٌتەر، شبًۆیەکی سیبسیی ّ گەهەی دەسەاڵت، دەزگبی   -١٠

 .١٠٢٢چبپ ّ پەخشی سەردەم، 
تێاۆر ّ پراکتیاک لە کتێبەکابًی شابًۆدا، دەزگابی چابپ ّ پەخشای  -١٢

 .١٠٢٣سەردەم، 
کاابى، تییااَاڵیااَهااب کۆهااََسااِێٌبًی خێااساى ّ بٌاا رٍ َُال  ًااۆرێي،  -١١

 .١٠٢٣دەزگبی چبپ ّ پەخشی سەردەم، 
دەزگاابی ەّە بااۆ باابخی گااێرش، -ئەًتااْاى چااێخەف لە پرتۆًااۆب -١٠

 .١٠٢٤چبپ ّ پەخشی سەردەم، 
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دەزگابی چابپ ّ پەخشای سبڵێک لەگەڵ کیۆۆڵەکەم، یبداشتٌبهە، ،  -١١

 .١٠٢٥سەردەم. 
 
 

 بە سوێدی
 .١٠٠٥شبًۆ، دەزگبی کبڵسۆى،  ڕەّ  ّ داُێٌبى، لێکۆڵیٌەّەی -٢
 .١٠٠٣ژیبًێکی تر، شیعر، دەزگبی پیًْیبر،  -١
دّّ کلاااۆ بە ااار، چیرۆکااای هٌاااذااڵى، ّەرگێاااڕاى لە کاااْردییەّە باااۆ  -٠

 .١٠٠٢سْێذی.   
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