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  مانمان  گهگه  دا لهدا له  زیهزیه  رر  می مهمی مه  گرتنی خهگرتنی خه   هه هه   له لهكك  موو الیهموو الیه  تی ههتی هه  زیهزیه  آار و ئهآار و ئه    ت بهت به  بارهباره  سهسه
 توانیبتمان بیری ل  و ئوه   ئمه آه جھشتین  زووتر وه  زۆر لهرزیه مهموو ئاگادارن  هه
ك  وهو   ئه هڵ خۆی برد آ گه  لهی مامانناوی  رمیه و گه موو ئه هه  رزیه مهرگی  مه.  وه ینه بكه

  . خشی یبه  ده میشه ههر  آو هاوسه دایك و خوشك و وه
 
 بگومان   آه آه رزیه ربه سهشدا  تیانه حه و ئازار و ناڕه ئهموو  ههڵ  گه  له  بۆ ئمه مانه ئه

و  شك له بات بۆ به  خه وه  جی خۆمانه ك له ر یه ین هه ده وڵ ده ین و هه آه  ده شانازیی پوه
  . ین  بكه رزیه مهی  واتههیوا و ئا

  
مان  مه و خه  ئه  وا آه وه داینه  دخۆشیی ی سووآتر آرد و ری شانی ئمهابدا  و آاته لهی  وه ئه

آچان و ،  ئوه. ورمان  چوار ده  له ڕز بوو بهویست و  ی خۆشه بوونی ئوه بگیرت  پ هه
كی  نی خه آۆمه،   و ئمه رزیه هاوڕیانی نزیكی مه، ژنان و پیاوانی آورد،  آوردآوڕانی

 هی  یان به رزیه  مه ر آه روه رپه ر و هونه روه مخۆر و نیشتیمانپه سانی خه آه، آوردستان
   به  آهآان  آوردستانیه حیزبه و  سازمان و ڕیكخراوها  روه م هه به. نن نا و داده خۆیان داده

  . بی ر  شونی خۆیدا ده  و له وه رده آ ان به و هاوپشتیی خۆیانیستیی هاوههك  یه موو شوه هه
رمیی پشوازی و  شی گه  و باوهتانسآوردویستی  ڕز و خۆشه بهكی   خهیمیوانداری

 خاآی آوردستان   به وه رمی و نازه  نه به  وه  دی ئمه ی له رزیه وان مه خرهنانی ئه به
  . سپارد

  
  م به آه  یه ر له هه، ین سكتان بكه موو آه ر هه ی هه آه  یه  به آه ن سوپاسی یه ڕیگامان بده

نگاو  ی آورد تا دوا ههرنشینان  سه  بۆ آوردستان آه آه ری فۆآه فه سهتا هاتنتان  وه نگه ده
  اریهشد و به موو ئه  سلمانی و ههتاولر  هه  لهكی آورد  پاشان خه، مان بوون گه له
  .  دا  ده  ئمه بهی   و وره ڕاستی وزه  به ی آه رموگوڕه گه
  

موو   هه لههاتن و  خۆیان  شداری ئمه  ب به  به ین آه آه  ده و هاوڕیانه موو ئه سوپاسی هه
ك  دروست وه، گرت  رزیه یان بۆ مه پرسهآی آوردستان  یه موو پارچه  هه وروپا و له وتكی ئه
ك  وه، كی شۆڕشگرك ژن  وه رزیه دری مه  قه آه. فادار ویستی وه هی خۆشآ هاوڕیه
ك  ا وهه روه باتگ و هه ی چاالك و خهآ ستانیهك آورد وه، ی درینآ یه رگه پشمه
  . گیرت ی بوو گیرا و ده ی شایسته یه و شوه به ندك رمه هونه

  
رز و  ربه  سه تیه تی و هاوڕیه و دۆستایه  به ئمه.   مانای زۆره  آه آه  خۆشحایه  بۆ ئمه مه ئه

 پراآتیكدا ڕز و  له   ئاستك آه ته یشتووه لی آورد گه زانین گه  ده هاوآات آه، دخۆشین
  .ن آه تی ده  خزمه دا آه  ده وانه پزانین نیشانی ئه

  
  . رموون قبول بفه بپایانمان اسیسوپی سو و  دووباره

  . خوازین لی آوردستان ده بۆ گهتن و رآه و سه تی المه سههیوای 
  ماردین و آاردۆ، دنیا، ناسر
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