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   .آوردستان یمانی هپهاو یستیل  هل انیزخستنراو هپ ر هرامب هب رانن هگین یوعیش و ڵ همۆآ
  

  ۆئاس .پ
 یزبیح ردوو هه  هل انی هخن هڕ آوردستان یوعیش یزبیح و آوردستان یسالمیئ ی همۆآ
 یتر ینكان هیال یكردنپ یشدار هب ب هب و هن هیال تاك  هآ رتگ یارتپ و یتآ هی تدار هس هد
 یت هحكوم ینانكھپ  هب ت هبیتا یآانۆگفتوگ یشدار هب آوردستان یمانی هپهاو یستیل ون
   ،ن هناآ وان هب ك هیاڕ و رسپ چیه ،ن هآ هد راقع ینو
 یتیسا ب كدادوانل  هل ڵ همۆآ یاسیس یب هآت هم یندام هئ میآ هح د هم همح  هو هی هبار م هل
 انیۆخ ر هگ هم نین  هوان هبوونۆآ و هل چیه یادارگئا  همئ اندی هگیاڕ راقع یگن هد یوا هه
 یآان هن هیال و ستیل ڵ هگ هل انیآانۆگفتوگ و هو هبوونۆآ یت هینۆچ  هل  هو هن هبك ادارمانگئا

   .تردا
 یآان هنا هآ ی هگڕ  هل جار رۆز آان هو هبوونۆآ یوا هه  همئ  هآ شدا هو هب ی هژئاما
   ،نیستیب هد  هو هاندنی هگاڕ
 یل هگ یند هو هژر هب ۆب آوردستان یمانی هپهاو یستیل ڵ هگ  هل مانیتمانی هپهاو :یشیوت

 ۆب  هو هتڕ هگ هد شیتدار هس هد یارتپ ردوو هه ی هن هیآال هی یآارآردن یآارۆه و  هآوردستان
 یكردنۆنترۆآ و رتنگردا هس هب ست هد و آوردستان  هل  هنیق هاستڕ ینۆیزسۆپۆئ یونبو هن
   .كانیمر هئ یمانی هپهاو وان هئ ها هرو هه و یئابوور و شیئاسا ك هو آان هشت موو هه
 یند هو هژر هب و ستۆپ ینانستھ هد  هب یو هه  هل  هآ آرد تبار همۆت  هو هب یال ردوو هه ها هرو هه
  !تر یآان هن هیال یحساب ر هس هل دانیزبیح
  هرفتانگرویگ و هب ی هژئاما میآ هح دات هوودڕ ی هو هل انیش هآ هزبیح یگن هد ب هب ت هبار هس

 یمانی هپهاو شیوان هئ ،نیسالمیئ یكزبیح  همئ " یوت و هو هتب هد ڵ همۆآ یووڕ هووبڕ  هآ آرد
   .مب اتریز  هو هل ناتوانم و كانیمر هئ
  هو هئ  هیبوا  هزبیح دوو و هئ ست هد  هب )نیآسجۆئ(  هیبھاتا ر هگ دا هو هب ی هژئاما شدایتاۆآ  هل
   .ن هی هد هن  هناس هه ی هو هئ ر هب هل نیآرد هد  هغ هد هق انیل
 یوعیش یزبیح یاسیس یب هآت هم یندام هئ یل هع خش ر هدی هح  هو هیشیۆخ ن هیال  هل

 آان هاریب انیۆخ نھا هت یارتپ و یتآ هی  هآ دا هو هب ی هژئاما  هوش مان هه هب آوردستان
 ینانكھپ یآان هاریب و هو هبوونۆآ  هب ت هبار هس ،ن هناآ وان هب ۆگفتوگ وژواڕ و ن هآ هرد هد

   ،رول هه و غداد هب  هل ت هحكوم
 ش هرش هه" یوت یل هع خش ر هدی هح شیمانی هپهاو یستیل ون یتر یآان هن هیال  هب ت هبار هس
   .خراوان زراو هپ آوردستان یمانی هپهاو یستیل ون ی هآ هشدار هب  هن هیال


