
 
 

 !!! مرد  ژیا و بچکۆالنه ورانه ی گه یه  گچکه رگه و پشمه ئه"... فین سه"

  

  *!!تیمانکانی نیش ه"فین سه "  به شه پشکه 

   

  ،  سانه6فین پیاوکی  سه

  .ئاخف ده ڤین  زمانی ئه کانی گوند به  زارۆکه ڵ  گه له 

  ...کا مان ده کانی کوردستان گه پووله ڵ گوڵ و په گه له 

  ، ناو پۆل  دانیشتنی له ر له به

  .بینی   ده ون به قوتابخانه و مامۆستاوه خه

  ، ر له قووتابخانه فین به سه 

  ، زانی  ی ده3- 2 -1 

  ...لیفبا فربووبوو ئه

  ، ی قووتابخانه بچ وه پش ئه

  بینی کانی ده مانگه، ناسی کانی ده رزه وه

  !وه ناسییه کانی ده موو کاتژمره هه...زانی کاتژمری ده

  ، کان  کاتژمری زیندووه

  ، کان کاتژمری مردووه

  ، کان  بووه نه دایک  کاتژمری له

  ، ر بوو زبه ئه انیک موو ڕۆژ ژمره هه

  ، ڕۆژ ژمری نیشتیمان

  .سووڕ، سپی ، ش  ڕۆژ ژمری ڕه

  ، م  ه  قه ست بداته ی ده وه رله به
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  !کانی بنووست  زه تا حه

  !کان ونا کات پووله په

  !خشنت کانی مرۆڤ بنه زووه ئاره

  !نگن ویستی به خۆشه

   ! وه ناسییه میشی ده ه نگی قه فین ڕه سه

  !نگ  ڕه مه هه، نگ  ڕه ب، وز  سه، رد  زه، سوور می  ه قه

  !زا بوو  می ووت شاڕه ڕگاکانی خه موو تووه هه

  ، بوون فین چرای ئۆمدی قوتابخانه  ی چاوانی سه ره نجه په

  ...کان رده کانی ڕۆحه بگه فگرییه ڕچکه نادیاره ده

   

  ، ویست ی خۆشده  قووتابخانه نده وه فین ئه سه

  .یان که رگای قوتابخانه  ده خشییه به کانی ده دیده، یانک  به ره هموو ب هه

   ! وه ڕته گه بادا نه نه

  ، ڤانی وه هه شییه به دی ده

  !ج بھ  کانی سندووقی دی بۆیان به دا نھنیه دا نه و رگ مه بادا مه نه

  ، ستا ده ف هه رزه کی به  یه که کو چۆله وه، فین  ک سه یه مو سپده هه

  ، کرد  پ ده کانی له  شه پوه

  ، کرد ر ده به ی له پینه تکی پینه چاکه

  !!کانی   کونه  ناو گیرفانه ئاخنییه کانی ده زیووه  ته سته ر شانیی و ده  سه خسته جانتای ده

  ، هاوشت تر ده وره کانی گه پنگاوه، ینانک  موو سبه هه

  ..بۆ جژوانی کتب

  !ناسیی  فینیان ده  سه کانی ڕگای قووتابخانه پۆلکه و تهلیتاوی ڕگاو شۆپ 



 
 

***
  

   بینی به ون ده فین خه وێ سه موو شه هه

  ، ر  سبه و ب ووتکی نوورانی

  **... ، دیسنی سیتی، وازی  ووتک تژی شاره

  ، کاند و ڕایچه مان خه یی هه وره  گه به ش یانیه م به ئه

   بووه وره فین گه مۆ سه ئه

  !ش  که وه  خه مازنتر له 

  ... زووه سپده

  ، بت  ده کۆتایی قووتابخانه فین ڕگای ب سه

  .یه کی گچکه یه رگه پشمه، فین  سه

  .بت پۆلکه ده چاڵ و پیساو و گرد و ته

  و نی من مه کانی زه رده  ده  له فین جانتای په سه

  .کانی نیشتمانیی زینه  حه ئاوازه 

  .ر به گرته  ده  ڕگهفین ملی مۆ سه ئه

  ...ن  ده مارۆی ده گه کانی بانده ناسیاره

  ! مناکه ی خه که فرینه  به شره 

  ، نتا و کتب جه

  ... کۆڵ کرد  له کانی ره و سبه م له قه 

   

  ،  خو ناترست له،  رزه ی به فین ووره سه

  ، ڕیی و لیتاوی ڕگا  هه له



 
 

  ، ر ڕێ کانی سه له چاڵ و گۆمه

  کان  و گورگ و مرۆڤه فر و باران و کوه به پۆلکه و  ته له

  ، رگیش مه  ت له نانه ته و

  !! ناترست

  ...ی که ونه  بۆ الی خه رۆشه  په به

  ...بۆ دیاریی ڕووناکی

  ...یی میشه وکی هه بۆ خه

***
  

  ... وتووه فین خه سه

  !و خه سه له  هه، فین گیان سه

  !ن  ره ڤه م ده له، ران روه نیشتیمانپهمیری نیشتیمان و  

  ! گوجار تیان کردووه که ڕگای قووتابخانه

  .شیان کۆت کردووه که گۆمه

  !ی ڕگا ناخنک  نیوه ک له یه پووله هیچ په ئیتر

  !یته الی داری مامۆستا  ت و برسی ناگه که شه

  !ک نابات   هیچ پاسارییه ر به فه رما زه ئیتر سه

   ! رناوه ده ره وه ڤه و ده یان له  رما و سۆه سه

   ! وه ق نابنه کان ڕه پووله په

  !و  خه له فین گیان ڕابه سه

  !خ  کی ب بایه  تابلۆیه مرۆڤ نابته، کانا ئیتر  داڕماوه  ژر دیواره له

  .مکی دایکی نیشتمان نابن بۆ فرۆشتن ئیتر مه



 
 

  !یڤ نافرۆشرێ بۆ نان  په

  !ن له فریشته کانمان پ شار و کۆن و ماه

  !ڤین  ی ئه  چرپه یه به تژی شت  که ژووره

   

  ، !ته  که  ژووره ئستا قوتابخانه 

  !تباته الی  شیا ده  باوه مامی نیشتیمان به 

  !!بۆ شاری یاریی... ڤانت  ڵ هه  گه له دواییش

  ، فین گیان  سه

  ...فیییییییییییییییییین سه

   

***
  

   ! وه ڕته فین ئیتر ناگه سه

  ، مخۆرانی نیشتیمان ووشتووه الی خهڕ

  ... و نان بکات بۆ منان باس له ئازادی و وانه

  !لکاوی ویژدانی مرۆڤ   زه ئیتر ناڕوانته

  ***!ر دت  سه کان چی به ه"ر هاری پۆته"فین نازان نیشتیمانی  ئیتر سه

  !تی وونبووان که مله وه مه نه و  ڕه فین ده کانی سه ونه خه

  !نی بوق مه کانی زه  ناو کتبه وه چۆڕنه ی دهکان یڤه په

  !فر ناکا  به ڕه شه، م تیژ ناکا  ه قه! فین ئیتر نیگار ناکش  سه

  "چاوانی " فین ئیتر نا  سه

  !س نا  هیچ که ک به یڤه فین ئیتر هیج په سه



 
 

   

  !فسووناوی رکی ئه فه  سه فین ڕویشتووه سه

  !کان ونه فین فی بۆ شاری خه سه 

  ،  دیاری بن وکی خۆش به رو خه سه

  .کانی نیشتیمان شه ببه ه "فین سه"بۆ 

  ****ونی چاکلتی هرشی و کیت کات  خه، وانی رخه ونکی ئه خه

  ، ری وه خته کی به یه ستره رو ئه سه

  !مووان بن  تاوی بۆ هه کی هه یه بزه

  ...فین  سه

  ، و می گچکه له  قه10، کانی  نجه په... فین سه

  ، شتن رده ی زه شخه  مه2کانی  چاوه

  .کانی منانی نیشتیمان کی ڕگای قووتابخانه بۆ نووته

***
  

  ، وه ڕته فین ناگه ئیتر سه

  ، ر کی کۆچه ته ڕۆحه فین بۆ سه

  ، ت  و ئاسمانک هه ره به 

  ... ی نووره ڕگه، بری لیتاو  له

  ، با بۆ یادیی

  ، اندفینی ڕف ی سه و گۆمه ر ئه  سه له

  کان و  بانی قووتابخانه ر سه له

  ، کان قامه ر شه تابلۆی سه ر  سه له



 
 

  ، مان رله ی په ر جامخانه  سه له

  ،  ناو هزری هزرڤانان له

  ،  ناو کشی هۆزانڤانان له

  ، رتووکی پیریی مژوو  ناو په له 

  ،  وه ینه که ک یه گۆشه

  و

  ، ین کی گچکه چ بکه گكۆیه

  ، ی وون گهر کی پشمه گکۆیه

  :ری بنووسین   سه له

  ی یه  گچکه رگه و پشمه ئه

   ژیا و  ورانه گه

  ... مرد بچکۆالنه

   

 

ی پ  و ڕگایه ئه،  یشتنی بۆ قوتابخانه بی بۆ گه تریی ده  کیلومه2 کی یه  ڕگا ڕۆژانه  که ی سانه6 و مناه فین زارۆ ئه سه*
وته ناو گۆمی  ڕگای قوتابخانه که ر له سه،  دا 1/28/2006له ڕۆژی ،  لکهپۆ  گۆمیی ئاو و قوڕ و لیتاو و ته بوو له

 !ئاوکدا و خنکا 

 **Disney City  

 ***Hershey Chocolate, Kit Kat  

 ****Harry Potter -کی بهن  فیلمناوبانگی منا  
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