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راگرت. پكوە تكسی دوو ھبوو، خرای زۆر كاركی كابرایك *
شوان و بختیار تنھا ئازاد، سكیان ھر گوتی: چیی؟ براكت س ناوی پرسی: كابرایكیان ل *

نبت.
بۆ گۆڕی  ١٠١ەوە  ل پۆلیسی تلفۆنی ژمارەی پۆلیس، بڕوەبری بووە گل كابرایكی *

.٩٤٠٩٨٤٣٥٦٧٤٣٦٥٣٤٢٩٨٦٠
ردن و دەم ل بنشتم كاتك  چیی؟گوتی: تۆ  الی  شت ناخۆشترین پرسی: كابرایكیان  ل *

دەتاشم.
.ورەیگ زۆر ناوككی بس ،زۆر خۆش وە گوتی: مۆز؟ تامی ب چیی رات پرسی: یككیان ل *
بسرناچت، ئ چۆن گوتی: باوكی بسرچووە. شوفرییكم مۆتی باوك باوكی گوت: ب كوڕك *

.تتف تف ئۆتۆمبیل ب راناوەستی، ھر ئوارە رۆژ تا تۆ
عبد الجبار يا : فقال ما اسمك وسأله: جندي أمام فوقف جنوده بالقسوة يستعرض كان القائد المشھور *
وعرضك زوجتك ھي بل بندقيتك ليست : عليه فرد سيدي، يا بندقيتي فاجاب به؟ تمسك الذي وما سيدي.
: به؟ فأجاب تمسك الذي ھذا .وما سيدي يا كامل ؟ اسمك ما : يليه الذي الجندي الى ثم انتقل وشرفك

سيدي. عبد الجبار يا زوجة
دووەمم. روكعتی وا كاك گوتی: كوی؟ گوت: ل پی ھات، كابرا بۆ تلفۆنی نوژ لناو كابرایك *

دەكرد: درۆیان بۆ خۆیان زەوقیان ھبوو درۆزن، س *
بكم. باكور ئمریكای تمام ب یكم:

بكم. ئوستوڕایا بنیازم منیش، وە دووەم:
نبووم. فرۆشتنیان بنیازی من ئگر ئی باش گلن، بخوا سیم:

بھیالك بواین دەستنوژ  وەھی گوتی: چۆنی؟ رەمزان لگڵ ئمساڵ گوت: بكابرایكیان *
تینوایتی. ل دەمردم و دەچووم

یكم رۆژی س یوانل ،ئاگادارب بس گوت: پی كوفرۆشپ كی، نوی پوكی كابرایك *
كرد. لبری چوارەم رۆژی رۆژی چوو كابرا دەبتوە. پاشان فراوان لپت، بت تسك تۆزك

له  جاب السلم وطلع جاب الراجل بلونة. عايز عمو عمو للراجل: بيقول واحد لعب راحوا محل ٣ أطفال مرة *
جابھاله طلع المھم فوق!! وانا ماقلتش ليه قال له .. بلونة .قال له عايز ايه؟ وانت التاني: فسأل ونزل بلونة
ايه؟. امال عايز : له وقال الراجل فنزل أل... له قال بلونة؟؟؟ عايز كمان الولد التالت: وانت سأل فوق وھو

بلونتين. عايز قاله
لپب دوانیشیان و خنكان چواریان دەكرد، بستان برسینگ(رباط) فرە خۆیان كس چوار *

.خۆشخانن یاندرانگ

نوكت ستۆدیۆی


