
  
  ه رقی هونه رمه ند مه رزیه ی فڕزده گرین له یادی 

  
به بۆنه ی آۆچی ب واده و دته زنی هونه رمه ند مه رزیه ی فه رقی سه ره خۆشی 
ده آه ین له هونه رمه ند ناسری ڕه زازی و مندانی خۆشه ویستیان دنیا، ماردین و 

  . ا له هونه رمه ندان و گه لی آوردآاردۆ و له بنه ماه ی فه رقی و ڕه زازی و هه روه ه
  

مه رگی ناآاوی مه رزیه ی فه رقی ته نیا آوژرانه وه ی زریوه ی ئه ستره گه شه آه ی 
ئاسمانی هونه ری آوردیی نییه، به كو ماته می له ده  سچوونی ژنكی آۆنه ده ر و 

ھاتووه بۆ آوردان، بۆ هونه رمه ندان و بۆ ژنانی خه باتگل .نی له ده سچوونی آه ل
ئه و وه آو مرۆڤكی به  هه ست، وه آو ژنكی خه باتگ، وه آو آوردكی وتپارز و 
وه آو هونه رمه ندكی لھاتوو، زۆر دیار ده بت و داخ و آه سه ری له ده سچوونیمان 

خه باتی ب وچانی مه رزیه وه آو ژنكی به ئه مه گ بۆ سه لماندنی . بۆ گرانتر ده آات
اناییی هونه ریی خۆی و هه روه ها بۆ خزمه ت به گه ل و ژنان و مندانی آورد، تو

  .  جگه ی شانازی ژنانی آورده
  
به شداری خۆبه خشانه و پشتیوانیی هونه رمه ند مه رزیه ی ' ڕكخراوی ژنانی آورد'

بیرناآات و یادی  دا له  ی ئه م ڕكخراوه2000  ی ساییفه رقی له چاالآی هونه ر
تڕداخوازینامه ی ژنی 'هه روه ها پشتیوانیكردنی ئه و هونه رمه  نده له . ز ده گر

ئه گه ر چرای ژیانی . بیره وه رییه  آی به ڕزه' پرۆژه ی ژنی آورد'انی  هاوآاربۆ' آورد
مه رزیه ی فه رقی له ناآاو آوژرایه وه، ده نگی زۆی ئه و هونه رمه نده ی آورد 

ئه و یاده . زیندوو ده هتئازای آوردمان بۆ نه ده ری ژنی یادی لھاتوویی و آۆ
   .  پرۆز و ئه و ڕبازه به رده وام بت

  
  ڕكخراوی ژنانی آورد و پرۆژه ی ژنی آورد

    2005/9/24 له   نده ن

Omar
kn


