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   السلم والحریةفي طریقنماء والتجدد  عید الخیر والرصالسھ 

" بیروزبت  وه سھ رصال وه باتزمیا" سھ رصال تھنئة من القلب بعید   
  

 من نیسان أبریل یحل عید الخلیقة، عید رأس السنة رشم األربعاء السادس عویفي 
یون بأبناء الوطن وتاریخھ العریق ؛ وبھذه المناسبة یحتفي العراق) صالسھ ر عید(الجدیدة األیزیدیة 

فلیعد سھ رصال العام الجدید ... من األیزیدیة حاملي ألویة الطیبة وخطاب التسامح ومبادئ المحبة
مات َس، ولتحتفي َبالخبز المقدس) خھ وره(وفیر ولینزاح شبح األلم والفقر باألغنى ) باري(بقرابین 

 ...بھا رقاب المحبة واالنعتاق والحریةالحمراء والبیضاء متبركة ) بار( زولةالمغالشمس أطفالنا بخیوط 
ة أخرى لحاضرنا الذي ینبثق  السنة الشرقیة الجدیدة نجد عالمسھ رصالفي عید  

العید نبادل أخوتنا في الوطن واإلنسانیة أفراحھم ھذا ب ...بالنور والفرح الیوم أبھى وأروع وأغنى 
ء سبل المحبة اضـُ لت..شعلة الخیرالیوم تعلو ول " بیروزبت  وه سھ رصال وه باتزمیا":  معھمینمردد

 سویاعیشنا نؤكد حیث بین األخوة األیزیدیة أوال وبیننا نحن كافة في وطن المحبة واأللفة  والوئام
  . نارتیمسأطیاف " الوحدة في تنوع"جمالیات سالم في أجواء بحریة و

 سفینة التآلف رسویزیدي لنتمنى أن ت التھاني القلبیة ألبناء شعبنا األنزُفإذ ونحن 
متصلة تھدر بوقع طرب ) دیالن(رقصاتنا الجماعیة لتحیي  المقدسة في میادین أرضناوالتطلعات النبیلة 

  ...الجبلاألنفس الشامخة بشموخ 
 مجتمعنا المدني في وطن الذرى نىبفلتزدھر ، شنكالسندیانات  الیوم  أورقتلقد

ولیكن عید .. ماوقرار داألمل واالست لترفرف رایات ،ولتتقدم خطوات البناء وإعادة إعمار الذاتوالحیاة 
  ...الحریةسمفونیة االنعتاق و في ةخواأل تشاركن جمیعا  العراقییتجتمع فیھ قلوبالعام عیدا وطنیا ھذا 

 زمن األفراح وتمَّحي أزمنة وكل عام والجمیع بتمام السعادة والرفاه والتقدم ولیحّل
لـ سھ رصال یتجدد عیدا للقاء ننشد وللنوقد النیران في أعلى ھامات جبالنا الشماء ... األلم واألتراح

   ...المحبة
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