


كى دةداتةئةطةس خوا بذات هة خةتة جؤ  
  هؤمةى و ىاكةيت كاسيَم بؤ دةهَيًَ ثيَى ديوةخاىاٌ هة صؤس خةهَلى بيَلاس كابشايةكى

  جوتيَم التة جووتلشدٌ، بؤ دةيييَشٌ و دةكشٌِ بؤ جوتى كةسطتةى دواجاس تا دةكةٌ،
  و دةكات كةسةكة جؤسِكى ىاو هة صيَشِةكاٌ و دةبيت طري صيَشيَم كوثة هة و دةكات

  :دةهَيَت ئةويض ىةكشد، ئةوةشت بوو ضى دةهَيًَ ثيَى طةسِاىةوةى هة خةهَلى ديَتةوة،
 . دةيذا بيت ةكيضتجؤ خةتة هة بذات خوا ئةطةس

  هة و بلةويَت دةطت شتى ٍةوةىتة هة و ئاطاىى بة دةهَيًَ كةطيَم بة ثةىذة ئةو
  بة دةطتلةوت هة بووٌ ضاوةسِيَ بلةويَت،ياٌ دةطت شتيَلى بةخت وةن كةميض شتيَلى

 .بةكاسديَت ثيَذاٌ خوا و  بةخت ٍةوبووىى



 ئةو شةو، شةوى طا طووسة 
هة طوىذيَلى كويَظتاىاٌ ثريةميَشديَلى كةشياس ئيَواسةيةن دةضيَت و ديَت،  

باثرية بؤ داىاىيصى؟   ئؤقشةى هيَذةبشِىَ و يةكيَم هة ىةوةكاىى هيَى دةثشطىَ
وس بَيَيً و بيلورىةوة  وسة، بشِؤٌ طا طوئةمصةو شةوى طاطو: ئةويض دةهَيَت 

شةوى بةفشماهَني و طؤشت خواسدىة، دواى بةفشباسييى صؤس بةياىى كة 
ٍاتيةدةسةوة ٍةموو خةهَم ريَش بةفش كةوتبووٌ، هةو سِؤرةوة بة شةويَلى  

 سةوئةو شةو شةوى طا طو: و طةخت و بةفشاوياٌ وتووةدطاس
 
 



 
 ئةو باسةى هةمية، هة ئيَظرتيض بى دةتشِى

باسيَلى طشاٌ ٍةهَذةطشيَت، باسةكة هة ئاطتى خؤى  ،كابشايةكى كؤهََةهَطش
طشاىرتة، دواى ئةوةى تشِيَلى هيَبةس دةبيَت هة ضواسدةوسى كابشاكة 
ميذاهَيَم ثيَى ثيَذةكةىيَت و كابشاط دةهَيَت ئةو باسةى هةمية هة 

 .ئيَظرتيض بيَت دةتشِى
ئةو ثةىذة بة كةطيَم دةهَيًَ باسيَلى هة خؤى طةوسةتشى ثيَ بظجيَشدسيَت  

 .و هة تواىاى داىةبيَت و ثيَى ٍةهَيةطوسِيَت 
 
 



 تشِى خؤو و طشِى خؤو، هة بً كةضلة بةسِا خؤو
 

دةكات كة طةسبةخؤ بزيت و ماهَى جياى ٍةبيَت   ثريةرىيَم صؤس داوا هة كوسِى خؤي
كوسِةكةشى صؤس ثيَى دةهَيَت دايلة مالَ ماهَى خؤتة ضيَت دةويَت، دواجاس كوسِةكةى 

ٍؤدةيةكى بؤ جيا دةكاتةوة و شةو كوسِةكةى هة كوالىلى ٍؤدةكة تةماشاى دايلى 
 ...دةكات و ثريةرىةكة بايةن بةسدةدات و دةهَيَت ئؤخةى تشِى خؤو و طشِى خؤو

كة بيةويَت طشِ و ىَيَيى خؤى بةخؤى دةهَيًَ ئةو ثةىذة بة كةطيَم ياٌ خيَضاىيَم 
 . بضاىيَت و كةس ئاطاى هيَى ىةبيَت 



 كاسى ئةوسِؤ مةخةسة طبةييىَ
دةهَيًَ كةسويَصليَلى تةوةصةلَ ٍةبوو، تويصة بةسديَم هة بةسدةسطاكةى بوو ٍةس 
يةكيَم بة ويَذا تيَجةسِى بواية طامتةى دةبشد، دةسو دساوطيَ هة تويصة بةسدةكة 

 .ٍةهَذةهةسصيً، كةسويَصليض ٍةموو سِؤريَم دةيوت ئةمشِؤ ىا  طبةى الى دةبةو
سِؤريَم ماو وسض بة ويذا سِةتذةبيَت و طامتةى بشد ء بةسبووةوة، كةسويَصليض ىيوة 

 وتى كاسى ئةمشِؤ مةخةسة طبةييىَ: طياٌ بوو ماو وسضةكةط
ئةو ثةىذة بة كةطيَم دةهَني كة كاسةكاىى هة كاتى خؤى ىاكات و بيَخةو و تةمبةلَ 

 . بيَت 
 
 



 .بصفِرى يةر بسنة                                 
دةطَيِرنةوة دوو ياوِرَى بة ِرَيطايةكدا دةِرؤيصنت، تارمايَيك لة دوورةوة 

بةدي دةكرا، ِرةط ديار بوو، يةكياى طووتى ئةمة بسنة، ئةويرتياى طوتى 
نا قةلة، ئةوةى تر يةرشوور بوو لةشةر بؤضوونةكةى دةيوت يةر بسنة، 

 .نسيكبوونةوة قةل فِرى، برادةرةكة وتى بصفِرى يةر بسنة 
لةشةر يةَلة  ( عيهادى)ئةم ثةندة بؤ ئةوكةشانة بةكاردَيت كة ثَيلةكة 

 .بكات و يةرخؤى ثَي ِراشت بَيت 
 
 



 تةماع بَيتة طؤِرَى برا براى ناناشيت                        
 تةماع بَيتة طؤِرَى طوجيلةى كؤريتةكى يةكدى ناناشو             

 .تةماع بَيتة طؤِرَى، طوجيلةى كؤريتةكى يةكدى ناناشو
ِرؤذَيك ياِرونة رةشيد و بالووىل براى لة كؤاَلنَيكى تةنطةبةر تَيدةثةِريو، ضاوياى بة شَى 

 .طوضيلة شةط دةكةوَيت، بة ئارامى و دَلهيايى شةرياى بةيةكدى كردبوو
 .ئةم شةطانة ضةند تةبا و ِرَيكو: ياِروونة ِرةشيد وتى

 .بالوول ييض تةماع و بةرذةوةنديَيكياى لة نَيواندا نيية
بالوول داوادةكات و ثارضة طؤشتَيكياى بؤ دةيَيهو، ثارضة طؤشتةكة بؤ طوجيلةكاى فِرَى 

 .دةدات و دةبَيتة شةِرياى تا واى لَيدَيت يةكرت كةلء كؤم دةكةى 
ئةم ثةندة بؤ كةشانَيكى ئارام بةكاردَيت، تةماعَيكياى بكةوَيـة نَيواى، لَيك ِراشت بَيو و زياى 

 .  بة يةكرت بطةيهو 
 
 



 .يا لة ِرَيية، يا لة جَيية، يا قةزيةتةى لَيية 
وة، ذنةكةشى ةبوابوة دةرةوة و نةطةِر ى بؤ ماَلدارى ضووةاوةكيذنة جوَيك ث

 دةضَيتة الى مامل بةَلكو شةرو شؤراغَيكى بؤ بكات 
 نةط دةَلىَ بة قوربانى شوِرى مامل مب دةبَى مَيردةكةم مابَيت؟ذ
جَيية، يا قةزيةتةى لة يا لة ِرَيية، يا  :كةم دةَلَى مل ثاط بريكردنةوةيةكىام

   .لَيية 
 بة قوربانى شوِرى ماملى مب، واى للة شوِرى ماملى: ذنةكةط لة خؤشياى طوتى

كةشى بةرامبةرى يةبَيت و خؤط بِرواى بة ئةم ثةندة بة كةشَي دةَلَيو كة 
 .باوةِر بَيت 



 ئةمسةسيَية( فيَوعىَ)جىَ مسى كةسيَية، خةطشةتىَ 
ثريةرىيَلى ئؤييباص  و دةطرتِؤيصتووى مالَ، كضيَم بؤ كوسِة تاقاىةكةى دةخواصيَت، ىةيذةٍيَصت  

بوكةكةى دةطت بؤ ٍيض ببات تيَشخبوات، ثريةرٌ صؤس دهَى بةماهَةوة دةبيَت، سِؤريَم 
خةطووةكةى دةضيَتة جيَيةن  رووسةكةى طواق دةدات، دةسطاكةط دادةخات، بووكةكةى دهَى 

دةضيَتة ىاوطيَشى و طوساى كةسيَم دةبيَت دةضيَتة رووسةكة و ضةىطة ئاسديَم ديَييَتةوة دةسةوة، 
ثريةرٌ كة دةطةسِيَتةوة و دةصاىيَت كةس ضوويتة رووسةوة و  كةىذوةكةى ئاسدى هيَذةسٍاتووة و 

 .دةهَيَت، جىَ مسىَ كةسيَية، بةالَو فيَوعىَ ئةمسةسيَية 
خؤ كشابيَت، وئةو ثةىذة هة كاتيَلذا بةكاس ديَت، كة كاسيَم بة ٍؤى شتيَلةوة بة ىاسِاطتة

جؤسيَم هة فيَوَلشدىى بةسامبةسى تيَذا بيَت، واتة بةخؤى كشدبيَت، بةالَو بةدةطتةكاىى خؤى 
 .ىا



 كوىذيَشة، بةشةو ماىذى، بة سِؤر شيَشة
كوىذيَشة باهَيذةيةكى سِةشبةهَةكة، هة خؤشياوةتى صؤسة، صؤس ضاثون و ئاصاية  
شتى طةيشى  هيَذةطيَشِىةوة، بة سِؤر تائيَواسة داس كوٌ دةكات، ىاهَة و ىشكةى  
هيَوة ديَت و دةهَيَت جاسيَلى تش ختوىى ىاكةوو، بة ياىى صوو هةطةلَ طضىطى 

 . خؤسة تاوا هة جاساٌ ئاصاتش ئةو خوة طشوشتييةى خؤى دووباسة دةكاتةوة
ئةو ثةىذة بؤ تؤبة ىةكشدٌ و واص ىةٍيَياٌ هةو كاسة بةكاسديَت، كة كةطيَم 
خوى بةكاسة صةمحةتةكةى خؤى طشتبىَ، هةكاتى ماىذوو بووٌ بوَىَ ىايلةو  

 .  دواتش بيلاتةوة



 هة خؤشى ميواىاٌ، خةوماٌ ىاييَت  
ماهَيَلى ٍةراس كؤمةهَة ميواىيَلياٌ دةبيَت، شةو ىويًَ ىاميَييًَ بةخؤياٌ 

 .دابذةٌ، هةبةس قؤستى ئاطشى، دادةىيصً، قظةى خؤط خؤط دةكةٌ 
 ميَواىةكاٌ دةهَيًَ، بةو دسةىطة بؤ ىاخةوٌ ؟

 .دةهَيًَ هة خؤشى ميَواىاٌ خةوماٌ ىايىَ 
ئةو ثةىذة بة كةطيَم دةهَيًَ بيةويَت بة ٍؤكاسيَم، كاسيَم داثؤشيَت هةبةس 

بةسرةوةىذى خؤى ياٌ بةسامبةسةكةى ماىاى ٍةهَويَظتيَم بطؤسِيَت و خةهَم 
 .  ىةصاىيَت



 هة شريىة خةوى طبةيياٌ و دؤى ماسة جرياٌ بووو
دةهَيًَ رىيَلى تةوةصةىل كاسىةكةس ٍةبوو، ثيَصرت طبةيياٌ تا كيَصتاٌ دةىووطت،  

كيَصتاٌ هة خةو سِاطت دةبووةوة و دةضووة ماهَة مةسِداسيَم دؤداىيَلى دةٍيَيا و تيَشى 
مةسِة بة دؤ هة ئاوايى ئةو كةطاىةى )دةخواس، طاهَى دووةو مةسِة بةدؤيةكياٌ دايىَ 

كة دؤياٌ ىةبواية مةسِداسةكاٌ بؤ دؤطت و ىاطيواىى خؤياٌ مةسِ ياٌ بضىيَلى بة 
دؤياٌ دةداية كةطيَم تا بشِاىى شريةكة مةسِ ياٌ بضىةكةى بة خيَو دةكشد دواتش 

(  بةسةكة و خوسييةكةى بؤ خؤى و بضٌ ياٌ مةسِةكةشى بؤ خاوةىةكةى دةطةسِاىذةوة
 .  بةو جؤسة ثريةرىةكة دةيوت هة شريىةخةوى طبةيياٌ و دؤى ماسة جرياىاٌ بووو 



 
 هة كوستاىى خؤى دةهةوةسِىَ

كوستاٌ بؤ ثاسيَضطاسى و ثيَويظتى و باسٍةهَطشتً بؤ كةس بةكاسديَت،  
ثياويَم بة ٍؤى ئةوةى كة كةسةكةى دةبةطتيَتةوة و كةسةكةى هة بري  

دةكات، كةسةكةط ىاضاس خؤى بةسدةداتةوة  و هة بشطاٌ ثوشى  
 .كوستاىةكةى دةخوات

ئةو ثةىذة بة كةطيَم دةهَيًَ هة ىاضاسى هة مايةى خؤى خبوات ئةو  
 . دةطتنايةى رياىى ثيَوة بةىذة 



 
 هة كىَ شلاوة، هة كىَ دةىط دةداتةوة

  
كةطيَم دةطتى دةشليَت و دةيبةٌ بؤ الى بةيتاس، ضةىذ كةطيَليض 

ياسمةتى بةيتاس دةدات دةطتى كابشاى دةطتصلاو دةطشٌ، تا دةطتةكةى 
خواس ىةبيَت و كابشاط بة ٍؤى ئاصاسةكةى باييَلى هيَبةس دةبيَت و 

 .هة كىَ شلاوة هة كىَ دةىط دةداتةوة : بةيتاسيض دةهَيَت 



 
 طؤساٌ، طاصو هيَذةدا بؤ جواميَشاٌ وهةوةعذةى طيا

ميَشووهة بةسدةواو ثيَض طةيصتية وةسصى طةسماو طؤهَة تيَذةكؤشيَت  و ٍةوهَذةدات و 
شت كؤدةكاتةوة، كة صطتاٌ ٍات ميَصووهة بة ثيَةواىةى ميَشووهة تةىطاو دةبيَت،  
 .دةطت بة سِووى خؤيةوةدةىىَ  و دةضيَتة ماهَى ميَشووهة و داواى ياسمةتى هيَذةكات 
ميَشووهةط ثيَآ دةهَيَت ئةسىَ وةختى طياو طؤس طةسو بوو ضيت دةكشد؟ ميَصووهةط  

 .دةهَىَ طاصو هييَذةدا بؤ طةوساٌ و جواميَشاٌ
ئةو ثةىذة بؤ ئةو كةطاىة بةكاسديَت كة دةسفةتةكاٌ هة دةطت دةدةٌ و دواتشيض هة  

 .كاتى ثيَويظت دةطتى خؤياٌ ثاٌ دةكةىةوة 



 
 .هة دةسىَ سِابى هة رؤسىَ سِؤمى، ٍاواسو بةبةس تؤ سِةبى 

كابشايةن تاكة مشيصليَلى دةبيَت، ميواىى دةبً جةىذسمة هة روسىَ ثيَى دةهَيًَ دةبى  
ئةو مشيصلة بلوريةوة، كابشاط هة بةس رىةكةى دةثاسِيَتةوة مشيصلة كة بلورىةوة ،  

سِابى رىيصى هة دةسةوة دةهَيَت ئةو طةسة بةو قاهبةوة ىابى مشيصلةكة بلوريتةوة، 
هة دةسىَ سِابى هة رؤسىَ سِؤمى،  :كابشاط دةهَيَت . جةىذسمةط هة رووسىَ داوادةكةٌ 

 .سِةبى تؤ ٍاواسو بةبةس 
ئةو ثةىذة ئامارةية بةوةى كة كةطيَم هة ىيَواٌ دوو ٍيَض ياٌ دةطةالَت  

 .دةطتةوةطتاٌ بيَت و ٍيضى هة دةطت ىةييَت 
 



 (قةسةتةثةية)هؤ مً ٍةس سِبةى قةسة تةثةية 
كابشايةكى ٍةراس بؤ دةسضووٌ هة مةييةتييةكاىى خؤى هةطةس سِيَوشويَيى ثيَغةمبةس  

دةسطاى ماهَةكةشى دةطؤسِيَت ٍةسدادى ىادات، دواتش ىاضاس دةبيَ و دةضيَتة  ( خ.د)
 .شويَييَلى دووس بةهَلو خوا دةسطاى خيَشى هيَبلاتةوة 

دواى ماوةيةن ماهَذاسى و ىاٌ ثةيذاكشدٌ شةويَم هة خةوىيذا ديتى دةسامةت بةطةس  
خةهَم دابةط دةكشا ٍةسيةن بة جؤسة سِبةيةن دةياٌ ثيوا، ىؤسة طةيصتة طةس كابشا  
 دةهَيًَ سِبةى قةسةتةثةى بؤ بَيَيً،بة ياىى كابشا دةطةسِيَتةوة ثيَى دةهَيًَ ٍا خيَشة؟  

 ئةويض دةهَيَت بؤ مً ٍةس سِبةى قةسةتةثة بوو
 .ئةو ثةىذة بؤ ضاسةىووس و بةط بووٌ ىةطؤسِاىى ضاسةىووطة 



 ئاشةواٌ ض دؤطت، ض دورمً
 ئةمشِؤ ئاشة، طبةى تةسِاشة

كابشايةن هة ىاوضةى خؤشياوةتى دورمييَلى ئاشةواىى دةبيت، سِؤريَم هة سِؤراٌ  
باساشى ىاميَييَت هةبةسثيَويظتى ميذاهَةكاىى ىاضاس دةبيَت بضيَتة الى ئاشةواىى  

دورمً و دةهَيَت ئاشةواٌ ض دؤطت ض دورمً، هة بةسامبةس ثشطياسى خةهَليصذا دةهَيَت  
 .ئةمشِؤ ئاط هيَذةكةو و طبةى تةسِاشى هيَذةطشو و تؤهَةى خؤى هيَذةكةمةوة 

ئةو ثةىذةبةكةطاىيَم دةهَني كة هةبةسىاضاسى كاسيَم دةكات  و طةسثيَضى هة  
 .بشِياسيَم ياٌ ثاشطةصبووىةوةيم دةكات، بةالَو مةبةطتى خؤى ٍةس هة بري بيَت 



 مةِر بة ثَيى خؤى بسى بة ثَيى خؤى  
دةطَيِرنةوة بالوىل براى ياِرونة ِرةشيد يةميض دةطرياو ثةشت و بَيسار 
بوو، ياِرونة ِرةشيديض دةيوت يةر كاتَيك بيهيتاى كة بالوول ثَيكةنى 
دةشت بةجَى يةواَلةكةم بؤ بًَيهو، كةبالوول ثَيكةنى بؤ الى ياِرونة 

ول بؤ ئَيصتا وِرةشيدياى يَيها كة ياِرونة ِرةشيد ثرشيارى لَيكرد بال
ثى و ئاطرى تؤوة  اثَيدةكةنى؟ بالوول دةَلى دةطريام وامدةزانى بة يؤى خر

بةاَلم ئةمِرؤ ديتم مةِر بة ثَيى خؤى و بسى بة ثَيى خؤى  مهيض دةشوتَيم،
 .بة ياواوة كرابوو، مو دَلهيام بة طونايى تؤوة ناشوتَيم 

ئةمةط واتة مرؤظ بة ثَيى ِرةفتارى خؤى مامةَلةى لةطةَلدا دةكرَيت، كةس 
 .لة قةبرى كةس نانرَيت 



 خةو هؤ خةملىَ خةما دةبى 
 صةسةسى و شت ٍةموو بة كة دةهَيًَ كةطيَم بة خةما خةملىَ
 كةطيَم ٍةموو بةسرةوةىذى دةخوات، خةو كةطيَم ٍةموو

 دةخوات، ىاٌ دادةىيصيَتء بيَخةو سِؤريَم دةطشيَت، هةبةسضاو
 ئةويض ىيية، كولى جاشلةكةى صاية كةطى فالٌ كةسىَ ثيَذةهَيًَ

 .دةخوسيَت ضؤٌ ىاىة ئةو البةٌ ئةوىاىة دةهَيَت



 بةشى الواٌ ٍةس بؤق خواسدىة
  و دةبيييَت خؤى طيَبةسى بوَيذ، طةسداسيَلى دةضيَتة بةياىى كاصيوةى هةطةلَ شاٍؤ

  طياىوةبةسةو ئةو مً دةهَيَت دةبيَت، خؤط خؤى باالَى ء بةرٌ طيَبةسى بة دهَى صؤس
  سِؤر ىيية، مً شايظتةى و ىاوةشيَيةوة مً هة خواسدىاىة ئةو دى ضى هةمشِؤ

  و خواسىَ ديَتة دةبيَت، بشطيصى خؤى ريَشة دةكةويَتة طيَبةسى ٍةتا بةسصدةبيَتة
 . خواسدىة بؤق ٍةس الواٌ بةشى دةهَيَت و صةهَلاو ىاو دةىيصيَتة

  ئةوةشتةى  و دةسبضيَت خؤى ثيَى هة كة دةوتشيَت كةطاىة ئةو بؤ ثةىذة ئةو
 . ثيَصووى ىةسيتى طةس بطةسِيَتةوة و  ىةبيَت دا تواىاى هة دةيةويَت



 كةس و جؤى هةيةن دةكات( قظةضً/ ىةميه)بةدكاس 
  باس هيَ باست ئةوةىذة تؤ دةهَيَت ثيَآ كةس الى دةضيَتة قظةضً

  تؤ بةهَلو ىي، خواسدىة جؤسة ئةو شايظتةى تؤ دةكةٌ
  ثيَى و جؤ الى دةضيَتة جؤ، ىةن بشجنى ئاهيلى شايظتةى

 .كةس ئاهيلى ببيتة ٍاداستشى بة هةوة طةهيَم تؤ دةهَيَت
 .بةدكاس و قظةضً كةطى بؤ ئامارةية ثةىذة ئةو



 قوسباىتبه كوسِى طيَو هة باغةسىَ
  (ٍاىى) دىةى صباسةى هة ئةوةى بؤ دواكةوتبووٌ، دسويَية هة كة فيَوباص كيزيَلى
  طيَويَلى ىَيَيى بة الوةكاٌ (جوتياس)ثاهَة ٍةس باغةهَى هة بةدصى بذات طةجناٌ

  هة طيَو كوسِى قوسباىى دةكشد ٍاواسى ىاوةط ىاوة داىابوو، بةىذىشقةىةف
  صياتش طةسمرتبووٌ و دةخواسد فشيوياٌ طةجناٌ فيَوَة فشتو بةو مب،  باغةلَ
  دواى ،ششِبوو تةباسة تا كيَصا سِاياٌ بةصمة بةو ئيَواسة تا دةكشد، كاسياٌ

  فيَوَناٌ ئيَنة كوسِيية وتى صيشةكاىة طةجنةكاٌ هة يةكيَم مالَ بؤ طةسِاىةوةياٌ
  طيَوةكةياٌ ٍةمووياٌ و دةسبييً باغةهَتاٌ طيَوةكةى ٍةمووتاٌ هيَلشاوة،
 .ثيَلةىني ةيةكاسىب دةسٍيَياو



 و ٍةصاس هرية دةدات تاميذاهَى هة جيَياٌ ىةىويتوج
  كوسدةواسيذا ىاو هة ٍةبوة، ضريؤكياٌ صؤس فةهَةطتني بؤ طةسِاىةوةياٌ ثيَض كوسدطتاٌ جوةكاىى

  ٍةس :دةهَيَت جو كابشاى موطوَناىيَم، ماهَة دةضيَتة و دةبيت توسِة باوكى هة جويَم كوسِة دةهَيًَ
 دةصاىيَت تشيض كابشايةكى دةدةمىَ، هريةى يةن بطةسِيَييَتةوة بؤ كةوكوسِة ئةمشِؤ كةطيَم

 هريةو دوو ببةمةوة بؤ ميذاهَةكةى طبةى ئةطةس دةهَيَت خؤيذا خةياهَى هة كويَية هة ميذاهَةكةى
  هريةو ضةىذ بطةسِيَينةوة بؤ ميذاهَةكةت دةهَىَ جوةكة الى دةضيَتةوة دواتش سِؤرى تا دةداتىَ،

 ىادةيت؟ ٍيض بؤ ئةمشِؤ دةدا، هريةيةكت دويَيىَ َ دةهَى ثيَى كابشاط ٍيض، دةهَىَ جوةكةط دةدةيتىَ؟
  .ىا ئةمشِؤ بةالَو دةما، ميى كةهَلى كوسِةكةو دويَيىَ ئاخش  :دةهَىَ جوةكةط

  جؤسىوجؤسا  شىوتو و ىةبيَت طشفتاس تا دةوتشيَت، ميذالَ ثةسوةسدةى اليةىى بؤ صياتش ثةىذة ئةو
 .دةسىةضيَت هةدةطت و ىةبيَت ثةسوةسدة


