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  وه ینه ده ی دایکمان ده چۆن سوپاس و پاداشتی چاکه

   

   

   

و سوپاست  گریانی درژایی شه تۆش به... یشۆردیت  دایت و ده نت ساک بوو خۆراکی ده مه کات ته

  ...کرد ده

ڕاکردن سوپاست کرد کات داوای  تۆش به... ر ڕۆشتن سه هنایت له دوو سان ڕای ده بویت به

  ...کردی  ده

فدانی  تۆش به... کردی  ده ندین جۆر خواردنی بۆ ئاماده س سان چه شته  نت گه مه کات ته

  ...کرد  کان سوپاست ده قاپه

تۆش .... ت بکات  ی فری دروستکردنی ونه هو چوار سان پنووسی دایت بۆ ئه کات بویته 

  ...کرد کان سوپاست ده نگکردنی دیواره ڕه به

کانت  پیس کردنی جله تۆش به... رت  به کرده ژنی ده رگی جه پنج سان دا جوانترین جل و به له

  ...کرد  سوپاست ده

وت بچم  هاوار و گریان نامه تۆش به... تۆمار کرد  قوتابخانه  ش سان ناوتی له شه  شتیته گه  که

  ...کرد سوپاست ده

ی  که ژووره چوونه  تۆش به....  قوتابخانه کرد له تی ده وه ڕانه ڕی گه سان بوو چاوه نت ده مه کات ته

  ....کرد  خرایی سوپاست ده خۆت به

داواکردنی دیاری  تۆش به... گریا  بۆت ده  قوتابخانه وتنت له  رکه سان کاتی سه پانزه  بوویته  که 

  ...کرد  سوپاست ده
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ت  وه مانه تۆش به.... ی بچیت بۆ مای خزمانی  گه خواز بوو له بیست سان ئاواته  بوویته  که 

  ...کرد  ڵ هاوڕکانت سوپاست ده گه له

گرتنی دوورترین  تۆش به.... تی دایت  وی یارمه عنه ماددی و مه بیست و پنج سان به کات بویته

  ...کرد  ت سوپاست ده که ڵ خزانه گه له وه  وو لیهخان

  وه وتنی ئه تۆش به... وتی  کانی پ ده ی منداه رباره ندک ئامۆژگاری ده سی سان هه بوویته که 

  ...کرد  سوپاست ده نیه  تۆوه  ندی به یوه په

ی  و چشته ئه ردنت چونکهکردی بۆ بانگھشت ک ندی پوه یوه په.... سی و پنج سان  شتیته کات گه

  ...کرد  رقام سوپاست ده سه یه م ماوه ئه تۆش به... وێ بۆی لناوی  ته تۆ ئه

خۆشی  نه ووتنی  تۆش به...  ، پویستی پته خۆشه و نه ناساغه پی وتیت که... چل سان  بوویته که 

  ...کرد  سوپاست ده کانیانه  یبی باوان بۆ مناه و عه

  ....جی ناهت  ست به وه ویستی بۆت تا لدانی دی ده ، خۆشهڕوات ده  م دنیایه له ڕۆژان ڕۆژێ له

بۆ ڕازی   ، کار بکه که یادی مه ، له هه جی مه ، به وه لته و نزیکه  ر دایکت تا ئستاش ماوه گه ئه

  ....کردنی 

  ..…دا هم دونیای له ک دایک، دایکی ترت نیه  یه له  ی بجگه  وه ر ئه به له

ی  نرخانه به و فرمسکه  خۆش ببیت و ئه ر دایکمان کردوومانه  رامبه ی به وانه و کرده گیان له خوایه 

  ... پاداشت  کوک له یته  تی بکه ڕشتوویه م خواردنی بۆ ئمه  هۆی خه به

یان ڕابگرن و ڕازی دی دایک  یان توانیوه ی تا ئستا نه وانه بت بۆ ئه سوودی هه ته  م بابه هیوام ئه به

  ....ن  بکه

  

 


