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   هخش یمد هح ند هو هڕ :یدان هئاو  شاروی پالنیارینداز هئ ... مر ه هیت هحکوم یوان ه شاریشارو شارستان

  
شار  .هی ین کک وپر رزو هب ی هخان هبا جوان و ی هستۆش قام و هش نھا هت ر هشار ه یمایس
 نیزووتر هب کان هیسروشت هسات هکا ر وتن و هاکیفر ک هو یکان هییتگوزار هخزم زگا هت دب هد

ر  هه هجا ل هی ه هی هور ه گیانیز هسات ک هکار یشتنه هان نی ستیو پینشو هتنر هبگکات 
   .ک بننشو
موو  ه هۆوتن ب هاکیو فر هو هاگرکوزانپ یمیک ت هکان و هییت گوزار هزگا خزم هد
 ی وه ه ئۆت بب هه ش هچکۆشار هکو ل هت بب هه هور ه گیشار هنھا ل هک ت هن هستیوپ هو هکرۆج
 یوان هشار یکان هیک هر هس هکار هب هم هئ .ر هورو ب  دهیکان هگوند هن هن کا ت بگیرزووت هب

 ۆب ن هد هان دراو دیباج   تریکنر شو هان هی کشار یشتوانیدان ش هیۆر ب هه تنر هداد
   .انیکر کار هه یکردنج هبج
  ؟؟وا هڕ یکاریپرس م هب
  یکنیبار هدرووست کراون ب] ز ینگلیئ یما ن هز[  ن هئ ه کی ه بانانگاو وپردو ر و ه ئۆب
 ،بوو باشتر ستائ هل و کات هئ یکیکن هت ایئا ؟بردونی هوخانو ئاو نڕ هن ن الفاوی بڕخو هب
  ؟؟ستائ یه هل  تر بوونیاری زانپ کات و هئ یارینداز هئ
 ی هساد هشتن و بۆفر هژۆ و پری هند هگ ن هک هد ه و لیان باسیت ها ووی هو هر ئ هه ،ر نا هگ هئ
   .انیینانکھپ یساکار و
   .هیشارستان  هرگ هشمپ یزه هب انیتها وو یت هارمی  ویهاوکار هاستڕر ۆز  هب
   هیانتووانی هن ستائ تا کو مر هه یت هحکووم ی هداریدوو ئ یسا ١٥ پا ش هو هداخ هب م هب

   .ن هبک ت هار خزمید هوپ یشار یت هییخاس  ویشارستان یشار ک هو شار
 کنشو هل تتوانر هد باران یر ئاو هه ،هی هه ] یجار هم [ ۆڕ هئاوو ئاو هب یستیوپ شار
 ی هو شاران هئ یت هبیتا  هب ،تریربگ هو  لیسوو د  تریست هب هم ۆب و هو هتبکرۆک

   .مه هک انینیبار باران ی هژڕ هنسا رم و هگ انیکان هنشو
 قام هش شیو هئ ،تکر هد ید هب مر هردوو ه هه یت هحکو م یکا ن هشار هل ی هاردانید و هئ

ن و ۆف هل هت باو هکار یله  وۆڕ هئاو هل ریب ی هو هئ ب هکردن یکاش ه ستۆکردن و ش دروست
   .وه هت تر بکریکان هیستیوپ
 انی هگ هسان لی هدووبار ر هند هب هو هن هدیب  تریکجار کو هتاو تر یکست هب هم ۆب اخودی
   .هی ین گرنگ داتید ک یش هک هباج ،شداربن هب
 یشا ر یک هیقووتاب یبوون رگ هم هجوان یوا هه هو هرۆ زیک هی هژار هپ داخ و هب هژانۆڕ م هل

ن  هیال هلنراو  هک هه یکچا ناو هوتبو هک ی هجانتاک یۆخ هب هک همندا هک ،ستیب ێئاکر
   .که هشار یوان هشار
 کریب تب هد تکنر هد هه کچا هک ،!!یوان هشار یتگوزار هخزم ن هد ی پ ش هم هئ
  !!وه هتبکر یتهاوو ییۆتووچها یگا ڕ هل

 اتریزک قام هش یچاکردن ر هب هل ئاگادارم ی هو هئ هی هه ستاشئ اخودی هداو یووڕ وا یجار
 ناو ی هو هژوور هچوون یگار هی ین هووز هک ]با هکار یلت[ ن و ۆف هل هت ئاو و مانگ ش هش هل
  !!یتگوزار هخزم ن هد ر هه ش هم هب ،راوهیگل انیش هو هما
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شارو و  یپالن ،هی یشار ن یستیوپ ک هو پالن م هب ،رنۆز یتگوزار هخزم ی هژۆپ یاستڕ هب
 یشار و بناماکان یستیووپ یپ هب دانان پالن هک ،رندۆم ی هوش هکان ب هیحکوم زگا هد
   .رخ ههاوچ یازس هخش هن یاریزان یم هستیس

 یت هحکوم هوتوو هکوردستان ک یباشوور یشتوانیدان هل ی هانیز موو هم ه هپاش ئ وادامیجا ه
   .وه هتنبخش  دایکان هکار یک هی هوش هچاو ب  تریکجا مر هه
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