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ل باکۆنی  اتکك ،خۆمنژیانی ڕۆژانی  ی هو هنگدان هر ،م هرییه نویان هئم كاره ھونتکای 

ره  هك سب هو، ن که دهت مك شت كار هكۆم؛ دەفتسروشتی تۆرۆنتۆ  و ره هبستۆدۆکموە چاوم 
 كانی ئاسمان و هتر نگه ڵ ره هگ هكان ل هكگرتنی ھ هی  یان و  ریی به لی به بوومهكان و یهیوناووفس هئ

. بت هد کانم ڤاه ر که سه یان لهسروشتی کارکردی ،ن هك هست دك درو ایهھارمۆنی  وه پکه كه ،وی زه
مه خۆه  ڵ ھه هگ لهكانی  هتیشك کدات، کات ڕووده  وه انهئاویی) هئمج( و بونیاده هھۆی ئ هش بی هم ئه

ت و جوون یام ده ڕۆحی خها و نتازی ستی فه یه، ھه دیارده م ئه.  وه بنه هرشوبود دا پهكان همشیی
  .اتک ی ده سته رجه به
 كان هت هو ئافر کان بستراکته هفۆرمه ئ  جارکی دیکه .وه هبن هكانی پشوو دووباره د هیرۆكب داشی هنام كار هل
سروشتی  بهو  بن دامده  هان جاركی دی له ژیانی تاراوگک هت هره ئافر هفیگ ،یش کاره م هب. كرن هدید هب

  وه خۆیانه به  کی ساده یه کان شوه ڤاه که  دا زیاتر ویستوومه نویانه  م کاره له . وه ستنه مبه ده  وه کوردستانه
   مه ته. ک بوون یه ڵ به دا تکه م سروشته له  ستنیشانکردنی س چینی ئاسۆیی، که ده  ویش به ئه. ببینن

  .شنخ به ری خۆیان ده وروبه ده  و به م سروشته ھۆشداریی بهکان  کان و ونه یاییه خه
  وه ھۆیانه به   یاڵ، که خۆراکی رۆح و خه  بنه ده  فسووناوییانه ئه  خه ته  مه ته  واه گه م ، ئه انهئاویی  م ونه ئه
  بوونمان به ھه  وه لره  کانی سروشت، که خه و ته نادیار  فۆرمه  ینته مگه ڕم و ده گه شون واتادا ده به

  وه م سروشته کانی ئه فسووناوییه ئه  نه بینینی دیمه  کات و به ند ده پابه  وه نهم بوو کانی ئه ڕۆحییه  ده دیاره 
و  م ونانه له کرێ ئه ل ده ، وهنرچوو سه ری به ده کان قه زیندووه  ودا یادگاره له  ، کهدات گرمان ده

 .ن دا ھاوکاریمان بکه کاروانه
 



   


