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  ناسریناسری. . مم   ...  ...  الوان دا الوان دا  تیتی  آیهآیه   یه یه   مژووی مژووی   له له   نوێ نوێ  قۆناغكیقۆناغكی

  
   حیزبی آانی یه  ناوخۆیی  مشت و م و آشه یدانی  مه  الوان بۆته تی آیه  یه آه یه ماوه

 3 مامۆستا دا   سكرتری ی  ماوه  الوان له تی آیه یه.  نو الوانیش  آردۆته ی خنه دمۆآرات ره
بوون و )  مامۆستا واته (  زۆرینه ناحی  جه ر به ر سكیان سه  هه  آه  بینی وه خۆ  به رپرسی به
   آاتك بوو به آه له سه م مه به. آرد ناحبازیشیان بۆ ده  الوان دا جه  آارو باری نای  په له

  آه، رت گ وه سته  ده  به  الوانی وی ن جه الیه  ب رپرسكی م دا به  سھه ی  آۆنگره  له آه،  آشه
   الوانی تی آیه  مامۆستا یه ناحی ك جه  الیه له. دا  هه ری  سه ساسی  ئه  دا دوو موشكیلی ئالره

سانك   آه  الوان به تی رپرسایه آرا به ده بووڵ نه  قه  و پی زانی  ده  خۆی ری تا سه  هه  موكی به
  وه شه  دیكه آی  الیه له. بن نه) ستامامۆ (  خۆی ر به  و سه ناحی  جه ی  چوارچوه  له  آه بدرێ
  آانی یه  آورسی ی  زۆربه آه) فا  آاك مسته ناحی  جه واته ( ئستاش ی  زۆرینه ناحی جه
  ی  هیندك مۆره  دا بوو آه وه  ئه وی  هه له، ست هنابوو  ده  دا به13  ی  آۆنگره  له تی سه ده

   خۆی ی  و پگه  جگه  دیكه ی نده وه  و ئه  الوان دابن یت رایه  ربه  گۆ له   مست و به  له گوێ
   ئیدعای سانك آه  آه ری  سه م دا و هاتنه  سھه ی  آۆنگره  گیرانی  دوای به. قایم بكا

 خۆیان  ستی به  مه  به وت آه رآه  بۆیان ده  باشی ناح به ر دوو جه هه، آرد خۆییان ده ربه سه
  . ك نین  بۆ هیچ الیه  متمانه  الوان جگای یرپرسان یشتوون و به گه نه
  ر رگای  سه ڕ بۆ آۆسپ خستنه گه  خسته  خۆی وی موو هه فا هه  آاك مسته ناحی  جه ر بۆیه هه

   ژر پرسیاری  ئورووپایان هان دا بۆ خستنه آانی  آۆمیته سته به م مه الوان و بۆ ئه
ك  ان وه" ینی شاهۆ حوسه" دا  م پناوه  و له  آۆنگره  و بیاراتی  آۆنگره تی شرووعیه مه
  دری  ژر چاوه  ئورووپا راسپارد و له آانیان له رنامه  به  آردنی ج  جبه آی ره  سه ری آته هئ

 دانمارك   ۆتی  آوردستان له  الوان له ری به ڕوه  به  دزی  و به  نھنی ناوبراودا آۆنفانسكی
   الوانی رپرسانی هك ب  خۆیان وه آانی یه آی ره  سه  مۆره سیان له ند آه  برد و چه ڕوه به

 و   آۆنگره وهین به  و ته تی حورمه ش دا چیھا ب و آۆنفانسه ر له  آرد و هه ئورووپا دیاری
  . آرا  نه  آوردستان آه الوانی

  ی  آۆنگره تی شرووعییه  مه  باس آردن یا شك آردن له  آه یه وه  ئه رنجه  سه  جگای ی وه ئه
   به ڕزانه و به ر ئه م هه به، ر بكا  سه  له ی  قسه  نیه ۆیس ب  و هیچ آه  حیزب تابۆیه ی13

   له  گوێ ن تاقمی  الیه  له تی حورمه ر ب  به ته  الوانیان داوه ی3  ی  آۆنگره ناشیرین ترین شوه
  . مستیان
و   دا ئه رده  ژر په  و له  نھنی ك به یه  دمۆآرات تا راده  حیزبی تی رایه  ربه تا ئره
 توندیان بۆ  وخۆ و ئاشكرا فشاركی  دا راسته م دواییانه م له به،   بردووه ڕوه  به ی ته سیاسه

 تا   آۆنفانسكی تی شرووعییه  مه  ددان به ب  ده  آه  آوردستان هیناوه  الوان له ری به ڕوه به
   به  گشتی ری به ڕوه  و به  آۆنگره  بیاراتی  دانمارك دابنن و له شرووعی ر ئسقان نامه سه

  .  وه ز ببنه  پاشگه و تاقمه  ئه قازانجی
  ترسی  ناڕازین و مه زعه و وه  ئورووپا له  الوانی رچاو له  به شكی  به  آه  حاك دایه  له وه ئه
   دمۆآراتی  الوانی تی آیه ش ببن و یه  دابه سته  ده2   ئورووپا به  الوان له  آه یه  هه وه ئه

 خۆیان  ندی وه رژه  به  فكری نیا له  ته ناحباز آه ك جه  آۆمه  قوربانی  ئران ببته ستانیآورد
   ئامانجه  فیدای نه آان بكه یه یی  و ركخراوه یی وه ته  نه ندیه وه رژه موو به ن هه دان و ئاماده

  . آانیان یه سی آه تاآه


