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 رمیانی  لۆ گه باوآی هه...  و وپاك سازی  بالنده نزای نفلوه ئه
  
ئیستاش  و وه دوو ئیداره  و دوای بوو به آار بوه ست به ی آوردوستان ده  ئیداره وه و ڕۆژه له
 4  بۆدووسال وه آه یه وه ك تاقیكردنه ویشه  ئه ك ئیداره  یه به وه ریكا بۆته مه زۆری ئه به
ن  آه ئه وه واز بۆئه ن و بانگه آه ئه وه ل پرسراوان هاواری ئه. ن ب النه ن بهرماو ت هه زاره وه
 ل پرسراوان  ی زۆر له وه ر ئه به ویش له آرا ئه م نه  آوردوستان به ن له پاك سازی بكه آه
 تائیستا  هه  آه زۆر تازه آی یه شوه م به  پاك سازی به ستیان آرد به  ده  بۆیه وه گرته ئه

  وه ی پاك بوو دووریان خسته وه بوو ئه وه ویش ئه  ئه ی آردوه تك نه سه نك وده هیچ الیه
تی آورد بكا ڕێ یان پ  وێ خزمه یه ئه  آوردوستان وه  به ی دلسۆزه و آورده یان هشت ئه نه وه
 و پاك دوور  وه آان بمنته ب پیسه ئه  بوو آه وه ی پاك سازی ئه رباره بۆچونیان ده وه، دا نه

   به ناو بردنی وه دات بۆ له ول ئه موو جیھان هه ی هه خۆشی یه و نه ئستاش ئه وه.  وه خرته
  دی آراوه  تیا بهی بالنده نزای نفلوه ئهی  و والتانه الت دارانی ئه سه موو ده راست گۆیی هه

واو بۆ بربن  ۆششی تهول وآ  هه ن به آه ست ئه ده ن وه آه آانیان ئاشكرائه ر راستیه آسه یه
ی  وه بونه  پناوی بالونه نن له ب دای ئه رچی سامانكیان هه هه  وه خۆشیه و نه آردنی ئه

   ممكنه وه زویی بو بته ر به گه  ئه یه یان هه وه واوی ئه ترسی ته  مه  چونكه خۆشیه و نه ئه
ی جیاوازی  وه ب ئه آسانی به یه  به  ببن وه خۆشیه و نه آانیان توشی ئه خۆشیان و منداله

موویاندا  ر هه سه گرن به ست ئه ده) واجن ده ( خوآردنی بلنده نوان جگای به بكرێ له
وت  رآه  ده نزای بالنده نفلوه ئهخۆشی  آوردوستان نه  لهم به. ن ده ناو بردنیان ئه ولی له هه وه
موودنیا لپرسراوان و  ی هه نهوا پچه به وه،  وه سه هۆی آۆچی دوایی دووآه بوو به وه
  خۆشیه و نه هشتا ئه آرد آه  هاواریان ئه یه  هه وه و آاره ندیان به یوه  په آان آه زیره وه

   له  و بجگه  بالنده  له وه ونه  دوور آه ن آه آه  هاوالتیان ئه داوایان له وه.  وه بۆته بالونه
راستیشدا  له وه. هنن آار نه یچ مریشككی تر به ه  آۆنترۆل آراوه  آه واجنه و ده مریشكی ئه

ی ناویان برابوو هی لپرسراوان  واجنانه وده الم ئه وتوون به آه هشتا فریای آۆنترۆل آردن نه
وانی تر هی   هاتب و ئه وه ئاسمانه  له واجنانه و ده  مریكی ئه گینا قابیله بوو ئه

ژار  قیرو هه  چینی فه آه نازانن وه وستان ئهالت دارانی آورد سه ئایا ده. رزبت رئه سه
با واز  ده  م آاره بۆئه ن واو ناده ولی ته بۆ هه.  و جگایه  ئه یشتنه گه ئه وان نه  ئه بونایه نه

ب  رف بكرێ به واوی بۆی سه ته آرێ به رخان ئه ی ته یه و پاره گیرفان پرآردن ئه بھنن له
  وه. رج بكرێ  خهآانی وه تی و بۆ نه ی آوردوستان خۆیه ه پار ل بكرێ چونكهگومرگی ی  وه ئه
آان بائاشكرا  راستیه وه. لك ست دانی آۆمه ده  هۆی له بته  ئه م آاره می له رخه م ته آه

ولی  ب هه پارزن ئه  ئه خۆشیه  نه لپرسراوان چۆن خۆیان ومال ومندالیان له. بكرت
ی  ر چی زۆرینه گه انیشتوانی آوردوستان ئهك د رجه ن بۆپاراستنی سه واویش بده ته
تی  رامه ر ب ده به له ژارانن وه  چینی هه له بن  ئه خۆشیه م نه ی توشی ئه سانه وآه ئه
  م آاره ر آردن بۆئه سه و چاره نھا رگه ته وه،  وه آانیان بشارنه ی بالنده وه ئه ر  به نه به نائه په
  چ وه ناو ئه آانیان له  بالنده ی آه و خزانانه ان بكرێ بۆ ئهرخ واو ته آی ته یه  پاره یه وه ئه

 پاك سازی خۆتان و  ب به  نه م آاره ئه وه. یان  بۆ ژیانی رۆژانه وه مننه  و وا ئه ب مه
 . می تان رخه م ته آه  قوربانی ببته ژاران هه مندالتان بپارزن و


