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  بدو سوور ئامانج عه.... تی آوردایه  به نه آگرتووی ئیسالمی دوورترین الیه یه
 

شان بای لیستی  یدان وبه  مه وه آانی هاته  آاڵ وآرچه یامه  په لی به  آاك عمر عه وه دیسانه
لی تار   ته م جاره م ئه ی نا، به دا هه) آگرتووی ئیسالمی یه( دا  یمانی سونه هاوپه
  گفتی برایان خاش نیه  به وه ته ی رازاوه آه بات چۆن ووتاره ركی ترمان ئه مسه وجه ره وبه تونده

  ی برایان ئاشناین آه م دیوه مومان به  هه ت دیاره سه آانی ده رامه مه یشتن به  بۆ گه وه پارانه له
ش  مه شنن ئه  گورزی خۆیان بوهوجا  ئه آه رآورسیه  سه نه گه نی تا ده گشن خۆیان ووته  ده تاتینانه مه
  !!!ن آه وزیف ئه آگرتوو بۆمانی ته مرۆ برایانی یه وئه ناسراوه) ت میكیافیلیه(یاساآانی  به
س  دابوون پیاوی باش بوون وآه آه لیسته له بژاردنی رابردوودا آه هه  بۆ له آات گوایه یی ده وگله ئه

یت  حكومم بكه ت نیم تامه سه ی ده یان من لوتكهلی گ  عه ریان؟جاری آاآه  سه آردۆته هرشی نه
مین ئۆپۆزسیۆنم  آه  یه  ئستا وجارانیش بۆئوه م بروابكه دا بیت به ولیسته ی رازی بووم تۆ له وه به
نی ئیسالمیش  الیه  ناآری آه وه رچۆنك بت حاشا له  هه بات آارانی آورد، دیاره خه هاوپۆل بن به آه
 بوو  وه رۆزه ری ده آگرتوو له بوون یه  نه  ئوه وه  ئه م بروابكه  به ی شاخ بووه شۆرشگر بووه هه
م  تیوو باری ئه ر هه سه ك سازشتان له دنیایه  آه وه  ركخراوكی خرخوازیه زانین له مو ده حزب هه به

  ... تۆقان  حزبتان هه وه آۆتان آرده قه ده سه  آرد تا به ووته
آفیر  ی ته جا زاراوه!!ن؟ آه گفیرمان ئه یڤی ته په ، ده آات یان ئمه ی گل ئهئنحا نازانم خۆ

ركی  م نوسی براده مه م وه ، من آاتك ئه وه بته دا جی ئه ستاوی ئوه نگی تۆزلی هه رهه فه له
ن فرن  ئوه  وه ئه!!ن آه آفیرت نه یوت باته و ده  ئه مه ده مت نه وه نج تكای لی آردم آه ری گه نوسه

آانی  بازنه ی له ورسایه نھا به  ته وه ننه ن ولشی بسه ك بده خه پناسی موسومان بوون به
  ...  وه ك ناگرنه آانتان یه نزووره ڵ مه گه له وه دیالۆگتان جی نابته

  مه هه ی آه ودیدگایه آات بۆ دوو ئاست وامنیش به لن ئهَباتیان پۆ لی ئاستی خه  عه دواتر خاه
  :یت  تۆ ئیعالنی ناآه یه رده یان پشتی په مه م بۆ زیاد آرد ئه رتان دووئاستی دیكه سه له

ری  مینبه ی تورآی وله زیله حزبی فه دیف بوو به هاوره1998سای  آگرتوو چۆن له یه .1
ری آردبوو  رۆك بارزانی ده رز سه  به كردنی ئای آوردستان آه  دژی هه وه آانه وته مزگه
  تی سۆزه نا آوردایه  ده  چاوه نھا بۆ خۆكردنه  ته مه  ئه واژه سته  ده نه یكه  ئستا ئه وه تانهس وه
  !!موو برایان ئاگاداربن ك بیروهزر باهه نه

ستمان بۆ  ی آوردبین ئیسالمین وعراقین فرمسكی چاووده وه رله  به وه ره ر ئاستی ده سه له .2
  آمان ماوه موویه د تاه قه  جا به یه لوجه آانی فه دیه ئیستیشھا وه وآرده لوجه برایانی فه

  !!رۆحی ئیستیشھادی شادبین به
   پیرۆزه وه م رره مین خای ئه آه ك شتی تر یه یت نه تی بكه ی آوردایه وه م به ده ندت ئه من په

ی برایانتان س ناو  به آاربنه بی به ی عاره س ووشه  به سه  به رزراگرتنی زمانی پاراوی آوردیه به
 آاس بووین  وه نه  بكه وه آی ئاینی آورده ناوی زانایه وتك به نھا جاركیش مزگه بی بۆ ته ره  عه نه بكه
  ) هتد.... مارو بوعه وئه یزه نی قوره قعقاع وبه(ناوی  به

؟نازانم یبانی یان باتنی ی نزیكن؟غه ك لوه یه ندازه چ ئه ؟؟به هید چیه  بۆ شه من نازانم دیدگای ئوه
ی  وه ستن؟؟ئه  بۆیان راوه پوه  به نھا ساتك چیه ی سیمبوڵ ته شوه نین به ئاماده  آه یه وه نزیكتان به

ڵ   هه نده مه رئه  هه لی ئوه ده ش زیاتر جه وه سوتابت سوی ماورانی نازانی؟؟؟له ی نه رمانه خه
  گری ووو ئه
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