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پانتۆڵی پڕتەقاڵیپانتۆڵی پڕتەقاڵی

هێمن حەمە تۆفیقهێمن حەمە تۆفیق
)چەمچەماڵ()چەمچەماڵ(

ــە  ــەواوی ب ــکێکی ت ــەی مریش ــوون، مێردەک ــار ب ــتخانەیەکی دەرەوەی ش ــە چێش ــوارە ل ــی ئێ ــۆ نان ــە ب ــەواوی ب ــکێکی ت ــەی مریش ــوون، مێردەک ــار ب ــتخانەیەکی دەرەوەی ش ــە چێش ــوارە ل ــی ئێ ــۆ نان ب
ــە  ــارە ب ــی پ ــواردەوە. دوای پێدان ــۆالی فرێشــی خ ــک كۆكاک ــی و کووپێ ــا کنتاک ــوارد، دالی ــەوە خ ــە زەاڵت ــارە ب ــی پ ــواردەوە. دوای پێدان ــۆالی فرێشــی خ ــک كۆكاک ــی و کووپێ ــا کنتاک ــوارد، دالی ــەوە خ زەاڵت
ــوو. کاتژمێــر  ــە مێردەکــەی کەمتــر ب ــۆ ل ــان پێــوا، كێشــی هەشــتا و ســێ کیل ــوو. کاتژمێــر کاشــێرەکە، كێشــی خۆی ــە مێردەکــەی کەمتــر ب ــۆ ل ــان پێــوا، كێشــی هەشــتا و ســێ کیل کاشــێرەکە، كێشــی خۆی

ــوو. ــی خەوتب ــە ڕووت ــەوە ب ــردە زەبەلالحەکەی ــاڵ مێ ــە پ ــوو.ســێی شــەو ل ــی خەوتب ــە ڕووت ــەوە ب ــردە زەبەلالحەکەی ــاڵ مێ ــە پ ســێی شــەو ل
لــە خەونیــدا، مێردەکــەی بــە چەقۆیــەک ســەری و الشــەی لێــک جیــا کردبــووەوە، کورســییەک دەخاتــە لــە خەونیــدا، مێردەکــەی بــە چەقۆیــەک ســەری و الشــەی لێــک جیــا کردبــووەوە، کورســییەک دەخاتــە 
ــە  ــە دەخات ــری ســەر دیوارەک ــت. کاتژمێ ــڕەى دێ ــدا جی ــە ژێری ــى، کورســییەکە ســەما دەکا و ل ــر پێ ــە ژێ ــە دەخات ــری ســەر دیوارەک ــت. کاتژمێ ــڕەى دێ ــدا جی ــە ژێری ــى، کورســییەکە ســەما دەکا و ل ــر پێ ژێ
ــە،  ــەد پارچ ــە س ــە دەبێت ــی كاتژمێرەك ــت و جام ــە دەردەپەڕێ ــۆ الی دەرگاك ــەی ب ــوارەوە، پاترییەک ــە، خ ــەد پارچ ــە س ــە دەبێت ــی كاتژمێرەك ــت و جام ــە دەردەپەڕێ ــۆ الی دەرگاك ــەی ب ــوارەوە، پاترییەک خ
ــت و  ــە دەردەهێنێ ــەری تەلەفۆنەک ــێت، وای ــەوە هەڵدەواس ــاری کاتژمێرەک ــە بزم ــەری ب ــدا، س ــە پرچی ــت و ب ــە دەردەهێنێ ــەری تەلەفۆنەک ــێت، وای ــەوە هەڵدەواس ــاری کاتژمێرەک ــە بزم ــەری ب ــدا، س ــە پرچی ب

ــەڵ دەکات. ــەوە دەبەســتێتەوە، سێکســی لەگ ــە مێزتەوالێتەک ــەڵ دەکات.جەســتەی ب ــەوە دەبەســتێتەوە، سێکســی لەگ ــە مێزتەوالێتەک جەســتەی ب
ــک لەســەر سیســەمەکە خــۆی  ــە قەڵەمبازێ ــز دەچــوو، ب ــی مام ــە دەنگ ــرد ل ــی ک ــی، قیژەیەک ــک لەســەر سیســەمەکە خــۆی ڕاچڵەک ــە قەڵەمبازێ ــز دەچــوو، ب ــی مام ــە دەنگ ــرد ل ــی ک ــی، قیژەیەک ڕاچڵەک
ــد. دەســتەکانی  ــە پێســتە ئەســمەرەکەی ئااڵن ــەی ل ــە مۆرەک ــوو، خاولیی ــی زۆری کردب ــدا، ئارەقێک ــد. دەســتەکانی هەڵ ــە پێســتە ئەســمەرەکەی ئااڵن ــەی ل ــە مۆرەک ــوو، خاولیی ــی زۆری کردب ــدا، ئارەقێک هەڵ
ــا،  ــاوی دەرهێن ــک ئ ــە کووپێ ــە یەخچاڵەک ــپەزخانەکە و ل ــووە ئاش ــتا، چ ــە و هەس ــەر دیوارەک ــا، خستەس ــاوی دەرهێن ــک ئ ــە کووپێ ــە یەخچاڵەک ــپەزخانەکە و ل ــووە ئاش ــتا، چ ــە و هەس ــەر دیوارەک خستەس

ــاو قاپشــۆرەکە. ــایەوە ن ــپ ڕش ــە قوڵ ــواردەوە و ب ــوو، نەیخ ــای تێداب ــۆ و دوو گەاڵنەعن ــک لێم ــاو قاپشــۆرەکە.لەتێ ــایەوە ن ــپ ڕش ــە قوڵ ــواردەوە و ب ــوو، نەیخ ــای تێداب ــۆ و دوو گەاڵنەعن ــک لێم لەتێ
ــەوە، هەنســکی  ــۆ هــاوڕێ کچەکــەی گێڕای ــەوە ب ــە ڕێگــەی تەلەفۆن ــەوەی كــە بیســتبووی، ل ــەوە، هەنســکی هەمــوو ئ ــۆ هــاوڕێ کچەکــەی گێڕای ــەوە ب ــە ڕێگــەی تەلەفۆن ــەوەی كــە بیســتبووی، ل هەمــوو ئ
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دەدا، دەگریــا، داوای هــاوکاری لــێ دەکــرد لــە دەدا، دەگریــا، داوای هــاوکاری لــێ دەکــرد لــە 
گوتــی:  هاوڕێکــەی  ببێتــەوە،  جیــا  گوتــی: مێردەکــەی  هاوڕێکــەی  ببێتــەوە،  جیــا  مێردەکــەی 
ــە  ــەون ب ــزان خ ــاندنەوەی خێ ــۆ هەڵوەش ــە دادوەر ب ــەون ب ــزان خ ــاندنەوەی خێ ــۆ هەڵوەش دادوەر ب

بەڵگــە وەرناگرێــت.بەڵگــە وەرناگرێــت.
باســکی  دانیشــت،  کورســییەک  باســکی لەســەر  دانیشــت،  کورســییەک  لەســەر 
خســتە ســەر مێزەکــە و ڕومەتــی لەســەر دانــا. خســتە ســەر مێزەکــە و ڕومەتــی لەســەر دانــا. 
بەئاگاهاتــەوە، کاتژمێــر هەشــتی بەیانــی الی دابوو، بەئاگاهاتــەوە، کاتژمێــر هەشــتی بەیانــی الی دابوو، 
دەرگــەی لەســەر بلبلەکانــی کــردەوە، جلەکانــی دەرگــەی لەســەر بلبلەکانــی کــردەوە، جلەکانــی 
ئاخنییــە کیســەیەکی ئاخنییــە کیســەیەکی LC waikikiLC waikiki*یــەوە، بــۆ ماڵ *یــەوە، بــۆ ماڵ 
نەگەڕایــەوە و لەگــەڵ هــاوڕێ کچەکــەی ژوورێکیــان نەگەڕایــەوە و لەگــەڵ هــاوڕێ کچەکــەی ژوورێکیــان 
لــە شــارێکی تــر بــە کــرێ گــرت و لــە کافتریایــەک لــە شــارێکی تــر بــە کــرێ گــرت و لــە کافتریایــەک 

کار دەکــەن.کار دەکــەن.
ئێــوارە بــوو، هــەوا پێنــج پلــە گەرمــی لــە ڕۆژێكی ئێــوارە بــوو، هــەوا پێنــج پلــە گەرمــی لــە ڕۆژێكی 
پێشــتر نزمتــر بــوو، دالیــا و گرووپێــک هاوڕێــی پێشــتر نزمتــر بــوو، دالیــا و گرووپێــک هاوڕێــی 
لەســەر فریــزی باخچــەی گشــتی ئــەو شــارە نوێیەی لەســەر فریــزی باخچــەی گشــتی ئــەو شــارە نوێیەی 
لێــی دەژیایــن، دانیشــتبوون، فریزەکــە ڕەنگــی لێــی دەژیایــن، دانیشــتبوون، فریزەکــە ڕەنگــی 
ســەوزێکی تێــر بــوو. ڕەگەزیــان بــە ســانایی لێــک ســەوزێکی تێــر بــوو. ڕەگەزیــان بــە ســانایی لێــک 
ــان  ــی کاڵی ــووان ماکیاژێک ــەوە، هەم ــا نەدەکرای ــان جی ــی کاڵی ــووان ماکیاژێک ــەوە، هەم ــا نەدەکرای جی
ــییە  ــان دەبەخش ــی نامۆی ــوو، جوانییەک ــییە بەکارهێناب ــان دەبەخش ــی نامۆی ــوو، جوانییەک بەکارهێناب
باخچەکــە، لــە گوڵــی وەنەوشــە و شــەوبۆ و .. تــاد باخچەکــە، لــە گوڵــی وەنەوشــە و شــەوبۆ و .. تــاد 

دەچــوون.دەچــوون.
ــە  ــە ب ــەوە و نێرەک ــەک داچەمیی ــە مێیەی ــە چۆلەک ــە ب ــەوە و نێرەک ــەک داچەمیی ــە مێیەی چۆلەک
بازێــک خــۆی هەڵدایــە ســەر پشــتی و پێیــدا تســی. بازێــک خــۆی هەڵدایــە ســەر پشــتی و پێیــدا تســی. 
مێیەکــە چــووە ســەر شــانی پەیکــەری شــاعیرێک مێیەکــە چــووە ســەر شــانی پەیکــەری شــاعیرێک 
و نێرەکــە پێیــدا تســی. لەســەر چڵــی ئــەو دارەی و نێرەکــە پێیــدا تســی. لەســەر چڵــی ئــەو دارەی 
پێیــدا  داشــتبوون،  ســێبەریدا  لــە  پێیــدا گرووپەکــە  داشــتبوون،  ســێبەریدا  لــە  گرووپەکــە 
تســی. لــە ســەد مەتــر چوارگۆشــەدا شــەش جــار تســی. لــە ســەد مەتــر چوارگۆشــەدا شــەش جــار 
ئیشــەکەیان کــرد. کوڕێکیــان، تیشــێرتێکی ســپی و ئیشــەکەیان کــرد. کوڕێکیــان، تیشــێرتێکی ســپی و 
کاوبۆیەکــی پەمەیــی کاڵــی لــە پــێ بــوو، ســەرێکی کاوبۆیەکــی پەمەیــی کاڵــی لــە پــێ بــوو، ســەرێکی 
ــەر  ــەی لەس ــاند، پەرچەمەک ــتدا ڕاوەش ــەالی ڕاس ــەر ب ــەی لەس ــاند، پەرچەمەک ــتدا ڕاوەش ــەالی ڕاس ب
ــە.  ــە بووینای ــا چۆلەک ــی: بری ــرد و گوت ــاوی الب ــە. چ ــە بووینای ــا چۆلەک ــی: بری ــرد و گوت ــاوی الب چ
بەیانــی  خــۆری  شــەختەیەک  وەک  بەیانــی لێوەکانیــان  خــۆری  شــەختەیەک  وەک  لێوەکانیــان 
لێــی بــدات، بریســکانەوە، پێکەنیــن. کچێکیــان لێــی بــدات، بریســکانەوە، پێکەنیــن. کچێکیــان 

بۆدییەکــى ســەوزی کاڵــی لەبــەر بــوو، بــە دزییــەوە بۆدییەکــى ســەوزی کاڵــی لەبــەر بــوو، بــە دزییــەوە 
دەســتی خســتە نێــو ڕانەکانــی و بەســەر ســترێجە دەســتی خســتە نێــو ڕانەکانــی و بەســەر ســترێجە 
چــاوی  دەهێنــا،  پێــدا  دەســتی  چــاوی ڕەشــەکەیەوە  دەهێنــا،  پێــدا  دەســتی  ڕەشــەکەیەوە 
لەســەر چۆلەکــەکان بــوو. کوڕێکیــان زنجیرێکــی لەســەر چۆلەکــەکان بــوو. کوڕێکیــان زنجیرێکــی 
زیــوی باریکــی لەمــل بــوو، ئاوێنــە شــێوە دڵەکــەی زیــوی باریکــی لەمــل بــوو، ئاوێنــە شــێوە دڵەکــەی 
ــە  ــکی خۆرەک ــی، تیش ــە دەرهێنــا و لــە خــۆی ڕوان ــکی خۆرەک ــی، تیش دەرهێنــا و لــە خــۆی ڕوان
ــە ئاوێنەکــەوە  ــوو و ل ــازی ب ــدا دەرب ــە ئاوێنەکــەوە بەنێــو گەاڵکان ــوو و ل ــازی ب ــدا دەرب بەنێــو گەاڵکان
پرتەقاڵییەکــەی  پانتــۆڵ  کچــە  چــاوی،  پرتەقاڵییەکــەی کەوتــە  پانتــۆڵ  کچــە  چــاوی،  کەوتــە 
تەنیشــتی بــە کلێنکســە ڕەنگســوورەکەی دەســتی، تەنیشــتی بــە کلێنکســە ڕەنگســوورەکەی دەســتی، 

ــۆ ســڕی. ــۆ ســڕی.چــاوی ب چــاوی ب
ــان  ــدا دەڕۆیشــتن و توانجی ــە الیان ــک ب ــان مرۆڤگەلێ ــدا دەڕۆیشــتن و توانجی ــە الیان ــک ب مرۆڤگەلێ
لێیــان دەدا، یــان بــە بزەیــەک ئازارێکــی قورســیان لێیــان دەدا، یــان بــە بزەیــەک ئازارێکــی قورســیان 
ــک  ــک هێنــدە لێیــان نزی ــان، پیاوێ ــتە دڵی ــک دەخس ــک هێنــدە لێیــان نزی ــان، پیاوێ ــتە دڵی دەخس
بــووەوە، ســێبەری جەســتەی کەوتــە ســەریان، بــووەوە، ســێبەری جەســتەی کەوتــە ســەریان، 
چــووە پشــت دارپەرژینەکانــەوە و تفــی خســتە چــووە پشــت دارپەرژینەکانــەوە و تفــی خســتە 
دەســتی و هانکەهانــک دەســتپەڕی دەکــرد، یەكێــك دەســتی و هانکەهانــک دەســتپەڕی دەکــرد، یەكێــك 
لــە کــوڕەکان تیشــێرتێکی پیازیــی لەبەربــوو، بــەو لــە کــوڕەکان تیشــێرتێکی پیازیــی لەبەربــوو، بــەو 
ــر  ــۆی منداڵت ــی خ ــە تەمەن ــەوە ل ــێرتە پیازیی ــر تیش ــۆی منداڵت ــی خ ــە تەمەن ــەوە ل ــێرتە پیازیی تیش
دەردەکــەوت، ســەری دەبــە ئاوەکــەی خســتە نێوان دەردەکــەوت، ســەری دەبــە ئاوەکــەی خســتە نێوان 
لێوەکانــی و نووکــی زمانــی لــێ دەخشــاند، چێژیــان لێوەکانــی و نووکــی زمانــی لــێ دەخشــاند، چێژیــان 

بــە یەکتــر دەبەخشــی.بــە یەکتــر دەبەخشــی.
دوو  دەگەیانــد،  یــەک  بــە  بازنەکــەی  دوو دالیــا  دەگەیانــد،  یــەک  بــە  بازنەکــەی  دالیــا 
ــر ســترێجە  ــەی لەژێ ــۆ زەردەک ــواری مای ــە لێ ــر ســترێجە پەنج ــەی لەژێ ــۆ زەردەک ــواری مای ــە لێ پەنج
گوڵگوڵییەکەیــەوە دەركەوتبــوو، پەنجەکانی خســتە گوڵگوڵییەکەیــەوە دەركەوتبــوو، پەنجەکانی خســتە 
ــتی و  ــەی خۆشەویس ــەی کچەک ــە مۆرەک ــو پرچ ــتی و نێ ــەی خۆشەویس ــەی کچەک ــە مۆرەک ــو پرچ نێ
گوتــی: چۆلەکــە چەنــد بــە ســووکی جــووت دەبــن، گوتــی: چۆلەکــە چەنــد بــە ســووکی جــووت دەبــن، 
مێردەکــەم هێنــدەی ورچێــک بــوو، لەژێریــدا نزیــك مێردەکــەم هێنــدەی ورچێــک بــوو، لەژێریــدا نزیــك 
بــوو پەراســووەکانم بشــكێن، قاچــە بچووکەکانمــی بــوو پەراســووەکانم بشــكێن، قاچــە بچووکەکانمــی 
هێنــدە بــەرز دەکــردەوە، بڕبڕەکانــم خرمەخــرم هێنــدە بــەرز دەکــردەوە، بڕبڕەکانــم خرمەخــرم 
عارەقــەی  بۆنــی  هەڵدەســتان،  لــێ  عارەقــەی هاواریــان  بۆنــی  هەڵدەســتان،  لــێ  هاواریــان 
ژوورەکــەی پــڕ دەکــرد و دەکەوتــە ســەر چەرچەفــی ژوورەکــەی پــڕ دەکــرد و دەکەوتــە ســەر چەرچەفــی 
سیســەمەکە، بــۆ یەکجاریــش لــە پێــش جــووت سیســەمەکە، بــۆ یەکجاریــش لــە پێــش جــووت 
چــوار  و  شەســت  نەدەشــۆرد،  خــۆی  چــوار بوونەکــە  و  شەســت  نەدەشــۆرد،  خــۆی  بوونەکــە 
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گێگابایــت فیلمــی پــۆرن لە مۆبایلەکەیــدا بوو، ناوى گێگابایــت فیلمــی پــۆرن لە مۆبایلەکەیــدا بوو، ناوى 
زۆرێــك لــە ئەكتــەرە پۆڕنەكانــی دەزانــی، سەرســام زۆرێــك لــە ئەكتــەرە پۆڕنەكانــی دەزانــی، سەرســام 
بــوو بــە مەمکەکانــی میــا خەلیفــە، ورگــی کەوتبــوو بــوو بــە مەمکەکانــی میــا خەلیفــە، ورگــی کەوتبــوو 
بەســەر زەکەریــدا، ڕۆژێــک تووکەکانــى پشــتی بــۆ بەســەر زەکەریــدا، ڕۆژێــک تووکەکانــى پشــتی بــۆ 
نەشــتەرگەریی ناســور لێکــردەوە، چونكــە پزیشــک نەشــتەرگەریی ناســور لێکــردەوە، چونكــە پزیشــک 
داوای لــێ کردبــوو، كاشــییەكانی گەرماوەکــە ڕەش داوای لــێ کردبــوو، كاشــییەكانی گەرماوەکــە ڕەش 
ــە  ــوو ل ــەم جارب ــا، یەک ــدا هێن ــتم پێ ــوون، دەس ــە ب ــوو ل ــەم جارب ــا، یەک ــدا هێن ــتم پێ ــوون، دەس ب
نزیكــی ئــەو هەســتێکی خۆشــم لــەال دروســت ببێت، نزیكــی ئــەو هەســتێکی خۆشــم لــەال دروســت ببێت، 
شــەوانی بەشــەناوخۆیی پەیمانگــەم بیــر کەوتــەوە، شــەوانی بەشــەناوخۆیی پەیمانگــەم بیــر کەوتــەوە، 
مــن و تــۆ لەســەر یــەک چرپــا دەخەوتیــن، بــە مــن و تــۆ لەســەر یــەک چرپــا دەخەوتیــن، بــە 
ــە  ــان دەخــوارد، دەنکــە گێالســێکت ل ــی نانم ــە ڕووت ــان دەخــوارد، دەنکــە گێالســێکت ل ــی نانم ڕووت
دەمتــەوە دەخســتە خــوارەوە، بــە لێوەکانــم هەڵــم دەمتــەوە دەخســتە خــوارەوە، بــە لێوەکانــم هەڵــم 

ــد. ــدا دەمانخوێن ــزی یەک ــە ئامێ ــەوە، ل ــد.دەگرت ــدا دەمانخوێن ــزی یەک ــە ئامێ ــەوە، ل دەگرت
ــان،  ــووڕانی نیگای ــرد، س ــان دەک ــان نازی ــان، هەمووی ــووڕانی نیگای ــرد، س ــان دەک ــان نازی هەمووی
جووڵەی جەســتەیان. کۆمەڵگە ناســکی و جوانییان جووڵەی جەســتەیان. کۆمەڵگە ناســکی و جوانییان 
ڕەت دەکاتــەوە. کچێکیــان بۆدییەکــی ئاڵتوونــی و ڕەت دەکاتــەوە. کچێکیــان بۆدییەکــی ئاڵتوونــی و 
ــاری لەبــەر بــوو، ســەری بەســەر  ــاری لەبــەر بــوو، ســەری بەســەر کاوبۆییەکــی هەن کاوبۆییەکــی هەن
ــەم  ــووەوە، ئ ــدا الر کردب ــە دڵخوازەکەی ــانى کچ ــەم ش ــووەوە، ئ ــدا الر کردب ــە دڵخوازەکەی ــانى کچ ش
مرۆڤانــە برســی سێکســن؛ چــاو لــە هەموو بــەرزی و مرۆڤانــە برســی سێکســن؛ چــاو لــە هەموو بــەرزی و 
نزمییەکانــی جەســتەمان دەکــەن، چاویــان بە درزی نزمییەکانــی جەســتەمان دەکــەن، چاویــان بە درزی 
مەمکمانــدا دەبەنــە خــوارەوە، کچــە دڵخوازەکــەی، مەمکمانــدا دەبەنــە خــوارەوە، کچــە دڵخوازەکــەی، 
هێنابــووە  مەمکەکانــی  ڕەشــەکەی  ســتیانە  هێنابــووە بــە  مەمکەکانــی  ڕەشــەکەی  ســتیانە  بــە 
ــەوە  ــە ناخ ــێکیان ل ــی: بەش ــەی، گوت ــر چەناگ ــەوە ژێ ــە ناخ ــێکیان ل ــی: بەش ــەی، گوت ــر چەناگ ژێ
هیوامــان پــێ دەخــوازن، ناتوانــن ماســکەکانیان هیوامــان پــێ دەخــوازن، ناتوانــن ماســکەکانیان 
کۆمەڵگــە  دابونەریتــی  كۆتــی  و  بــدەن  کۆمەڵگــە فــڕێ  دابونەریتــی  كۆتــی  و  بــدەن  فــڕێ 
بشــکێنن. دالیــا چیڕۆکــی کچــە مۆدێلێکــی هاوڕێــی بشــکێنن. دالیــا چیڕۆکــی کچــە مۆدێلێکــی هاوڕێــی 
بــۆ گێڕانــەوە، دەنگــی ئەوەنــدە نــەرم بــوو بــە حــاڵ بــۆ گێڕانــەوە، دەنگــی ئەوەنــدە نــەرم بــوو بــە حــاڵ 
ــی:  ــكمەوە، گوت ــتە مێش ــدا دەڕۆیش ــە گوێیەکانم ــی: ب ــكمەوە، گوت ــتە مێش ــدا دەڕۆیش ــە گوێیەکانم ب
ــار  ــی دەرەوەی ش ــە باخێک ــەممە، ل ــەوی دووش ــار ش ــی دەرەوەی ش ــە باخێک ــەممە، ل ــەوی دووش ش
ــەكە  ــووە، بەرپرس ــەرمایەدار ب ــێکی س ــەكە الی بەرپرس ــووە، بەرپرس ــەرمایەدار ب ــێکی س الی بەرپرس
تــا ڕۆژ بووەتــەوە نەیتوانیــوە خــۆی دابمرکێنێتەوە، تــا ڕۆژ بووەتــەوە نەیتوانیــوە خــۆی دابمرکێنێتەوە، 
ــەرەی  ــەوە و جگ ــان خواردووەت ــەرابی گرانبەهای ــەرەی ش ــەوە و جگ ــان خواردووەت ــەرابی گرانبەهای ش
مارلبــۆرۆی تورکییــان کێشــاوە، مەلەیــان کــردووە، مارلبــۆرۆی تورکییــان کێشــاوە، مەلەیــان کــردووە، 

ئەندامــە  نەبــووە،  ڕکابــەری  نازکێشــاندا  ئەندامــە لــە  نەبــووە،  ڕکابــەری  نازکێشــاندا  لــە 
ــەوە  ــەی پێی ــە پەنج ــتەی، ب ــتیارەکانی جەس ــەوە هەس ــەی پێی ــە پەنج ــتەی، ب ــتیارەکانی جەس هەس
مژیــوە، ئۆتۆمبێلەکــەی خــۆی بــە دیــاری پــێ مژیــوە، ئۆتۆمبێلەکــەی خــۆی بــە دیــاری پــێ 

ــیوە. ــیوە.بەخش بەخش
یەکێــک لــە کــوڕەکان کالەیەکــى ڕەنــگ ســووری یەکێــک لــە کــوڕەکان کالەیەکــى ڕەنــگ ســووری 
پشــتدا،  بــە  خســتبوو  خــۆی  بــوو،  پێــدا  پشــتدا، لــە  بــە  خســتبوو  خــۆی  بــوو،  پێــدا  لــە 
ــەر،  ــە لەنگ ــوو ب ــە کردب ــەر فریزەك ــی لەس ــەر، باڵەکان ــە لەنگ ــوو ب ــە کردب ــەر فریزەك ــی لەس باڵەکان
هاوڕێکــەی دەســتی دەگوشــی و گوتــی: پێمخۆشــە هاوڕێکــەی دەســتی دەگوشــی و گوتــی: پێمخۆشــە 

ــت. ــۆ هەبێ ــە ت ــم ل ــت.منداڵێک ــۆ هەبێ ــە ت ــم ل منداڵێک
ــە  ــان ب ــت، کچ ــان هەبێ ــتا منداڵێکی ــە ئێس ــە ڕەنگ ــان ب ــت، کچ ــان هەبێ ــتا منداڵێکی ــە ئێس ڕەنگ
لــە  منداڵێکیــان  دەکــەن  بــەوە  حــەز  لــە دەگمــەن  منداڵێکیــان  دەکــەن  بــەوە  حــەز  دەگمــەن 

پیــاوی قەڵــەو هەبێــت.پیــاوی قەڵــەو هەبێــت.

• • LC waikikiLC waikiki: براندێكی پۆشاكە.: براندێكی پۆشاكە.


