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  فا هدانامست ... آان هیآوردستان  هستیل  هل  هكش هرب هه نا انی ابیج رتووگآ هی
  
 یمانی هپهاو یستیل یو هر هد هاولیج یكستیل  هب آوردستان یسالمیئ یرتووگآ هی ینیز هداب

 رۆز ت هنان هت، ، ، آرد درووست ك هخ یال ی هور هگ یآ هی هو هدان گن هد رۆز و م هآ آوردستان
   ..دا مَ هل هق هل  هانیجابیئ نا  هب انیرتووگآ هی ی هستو هه م هئ شیكانحزب  هرسپر هب هل
 آوردستان یتر یاسیس یكن هیال ر هه آو هو آوردستان یسالمیئ یرتووگآ هی كشت ر هه شپ

  هل ینۆچ نۆچ یت هیۆخ یماف  هحزب م هئ، ، یت هیۆخ ی هادیس و ییۆخ هرب هس ین هخاو
  هو هوتن هآ دوور ك هو یت هفیس ێند هه یاپ  هخستن  هیۆب آات هئ یشدار هب آاندا هاردنژب هه
 ر هس ۆب  هشیژدر ست هد كو هب  هین ایۆخ یج هل ر هه ك هن یتچ یآورس و یت هیآوردا  هل

  هو هئ رتووگآ هی، تو همان هئ  همئ  هآ تب وا ر هگ هئ  هونكچ، ، آان هیت هیموآراید  هیئازاد
  ؟؟؟یچۆب و هئ یبوون یدیئ  هستمان هب هم  همئ  هآ بكات

 یستیل  هل یۆخ رتووگآ هی  هین  هو هئ یمانا اوازیج یكستیل  هب رتووشگآ هی یآردن یشدار هب
  هبوو كیدا هل دا هیاگ همۆوآ هئ مان هه  هل و  هیآورد یكحزب رتووگآ هی،  هو هتآردب ایج یآورد

 كند هچر هه یسالمیئ یرتووگآ هی ... هبوو كیدا  هل ایت یتر یآان هحزب و یارتپ و یتآ هی  هآ
  هیَ هل هه  هیۆب، ، آورد یآان هوخواست هشآ یستیل  هل تب هئ كش هب تنب ست هد  هب گن هد

 یرز هئ ر هس هل  هآ یآوردستان یارتپ نیوتر هڕ انیم ڵاپ  هتبخر ج هناب ی هقس و تاوان
  هو هئ ر هه ك هن  هیآوردستان یحزب م هیس آوردستانداو  هل  هرۆز یكر هماو هج ین هخاو عیواق
 موو هوه هئ ی هو هبوون ووڕو هر هب یناوپ  هل بدات یگن هد اتریز یكك هخ تب هئ كو هب
 ب یسالمیئ یآوردستان یكحزب  هآ تب هئ ۆب یدیئ، ،  هی هه ستائ ی هیساد هف و ی هند هگ
 وونچر هد یت هیآوردا  هل  هب بكات یۆخ یاسیس یستو هه  هل ریعب هت  هآ یلمان هع انی

  ؟؟ هو هتبدر كل آردن ت هانیوخ
 ر هه دواجار م هب بوو اشیج  هب یسالمیئ ی همۆآ شووپ یاردنژب هه مانینیب موو هه  همئ
 ۆب بوون آارآردندا  هل وان هئ یشان هب شان غداو هب  هل یآوردستان یستیل  هل بوو كش هب
   ..آورد یآان هماف یاندنپس هچ

 یكستیل  هب ی هو هئ ر هس هل نی هبك رتووداگآ هی ڵ هگ هل  هو هنیچپل ی هو هئ یبر هل  همئ  هباشتر
 انیآان هداریئ ۆب نیبزان، نی هبك یارتپ و یتآ هی ی هنۆرآ هس نیب ،ێز هب هئ دا اوازیج
  ك؟؟؟ هی هب  هو هآرد هن
 


