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  کان له  جیھانیه ک زۆر بۆنه ش وه ژنه و جه ، ئه ، رۆژی پیرۆزی دایکهم ساڵ ری ئه رۆژم  مای له27  
ردی  ویستی بگه ، بۆنی ماچی پاک و خۆشه   دیارییه  جوانه و بۆنه ، ئه  هاتووه وه مریکای دووره ئه

یان  و رۆژه ی بۆنی بخووری ئه وانه ، ئه دا رینه  پان و به و جیھانه دایک لهرۆژی .  یه پوه
 ناسک و بۆنی رگی مۆدیلی جلوبه و دوا  شکوالته  گوڵ و به  ماچ و به ت، دایکیان به یشتوویه گه

.ن که شی دایکیان ده ، پشکه وه پویست بۆ شادی و بۆ کرانه
ی  نه مه و ته  ئه، ست ساییه رووی شه نیان سه مه ی ته و دایکانه ن، ئه نی ئمه مه  ته ی له وانه دایکی ئه

  ...!چییان بینیوان  ئه.  روانیه و هیواو چاوه هارو مژده نی به مه  شونی تر ته له
ک من، دایکیان ناوی  ، من و زۆری وه ووهبینی یکم نهنجی دا ی گه که ه  باخه  به  کراسه  من گوم له
و بۆ   ترسی ئمه و له ست ئمه  ده لهو  ، زۆریان بۆ ئمه مگین بووه خوندوارو برسی و خه ماندوو و نه

  . ژیاون رانی ئمه کامه
  ستیان به  ده، وه بینینه  فرمسک ده  چاوی دایکمان به. وه نهیناس ان دهشپۆشی دایکم  ره زۆرمان به 

.  وهدرسی گریان و هیوابو و ئه  دایک نیشانه. وه ینه ده  ژان ده کۆشش، دیان بهو کارو ماندووبون 
  . وه یانناسینه  ده وه  درژه و ناونیشانه به
   دایک،   بونهن مه  ته  و به خۆشی وت و به  رکه  بهی و ژنانه ئه
  نگی تاڵ و رهه فه 

  وتاڵ  ی به  پارووی گچکه
  درژایی ساڵ و ونخونی به  شه

  ،قاڵ و رمی و سوو پرته و شیرینی و گه  خۆزگه
  .ڵ  حه ووهب کردانکانی  مناهرانی  خۆشی و کامه بۆانمووی  هه

و  له. رین ر سه  سه نه به ی جوانی بۆ ده کان، سفره  مناه وه  نازه کجار، به دا، دایک بۆ یه یانیه و به  له 
تی   خه،ی مانگی مایی ممه کشه  دوا یه  له ، سانه وه نه ده نی ده مه داشتی ماندووبونی ته پا دا یانیه به
ویستی  خۆشهژنی دایک،   جه دا له  رۆژه و له.  وه نه ده کانی ده روانیه موو نازو چاوه رک و هه موو ئه هه

یی  وره  جیھان یادی پیرۆزو گه  له  ساه89دا  و رۆژه له.  وه بته  دووپات ده وه رکردنه سه فاو به و وه
    . وه کرته دایک ده

 
 

 


