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ت  باره آگرتووی ئیسالمی آوردستان سه یاندنی یه ندی راگه بی ناوه آته  مه ك له یه وه روونكردنه

آگرتووی  ی یه) 561( پاڵ لیستی  خرنه رۆژانی داهاتوو ده  له ت آه ندێ تۆمه  هه به
  ئیسالمی آوردستان

 
  بسم الله الرحمن الرحیم

  ك یه وه روونكردنه
  .. ستانویستی آورد هاوتیانی خۆشه

  تكی شایعه مه رۆژانی داهاتوودا هه ، له دایه ستی ئمه رده به ی له و زانیاریانه ی ئه گوره به
ن  الیه آان له  آاری وشواندنی راستیه واشه ستی چه به مه  آردن به نده دروست آردن وپروپاگه

آرت  ی ده آه هآگرتووی ئیسالمی آوردستان ولیست  یه  دژ به وه نده س وناوه ندێ آه هه
آگرتوو   پاڵ یه نه  بده نگ وباسی ب بناغه  وده ت ونوسراوی ساخته ندین تۆمه نیازن چه وبه
 بوی  وه آۆرو آۆبونهَندی  ی هه میانه آان وله  رۆژنامه ندێ له رنت وهه آانی ئینته سایته له
 ئاگادار  یه له سه م مه رزو هۆشیار له  هاوتیانی به ی آه وه  ورای ئه ئمه.  وه نه بكه
وشكی  بژاردن و ڕه  تای هه  له  شكه  به مه موو ئه  هه  بزانن آه وه ین ئه آه زده  حه وه ینه آه ده

  م شوازانه  ئه  آه وه ینه آه  ده وه ختیش له ها جه روه ، هه بژاردنه ی هه نده نادروستی پروپاگه
 رۆشنبیری هاوتیانی ویژدان زیندوودا وردو خاش ردی هۆشیاری  به ر تاشه سه  وله ب سووده

نا بۆ  آان په ندی داره یوه زگا په بژاردن وده آانی هه ك هیوادارین تكرای لیسته روه ب، هه ده
م   له بژاردندا و رگه ی هه نده تی پروپاگه مه هه ن له به و هۆآاری نادیموآراسی نه سه ره آه

دا  آه  پرۆسه یی و ئازادی وملمالنی دروستی شارستانی له  فره بگرن تا سیمای وشه  ره جۆره
زراو بپار ..  

   
   

  یاندنی ندیی راگه بی ناوه آته  مه
  آگرتووی ئیسالمی آوردستان  یه
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