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  فا هدانامست ...  هور هگ ییاسایو یاسیس یكلف،  هآ هت همحوآو دووۆب كاریشنپ
  
 یارتپ و آوردستان یمانیشتین یتآ هی یاسیس یب هآت هم ووخابووڕ هن دام هس شتاه
 و هر هب ۆب سازدان ۆخ یست هب هم هب آرد انی هو هبوونۆآ ك هی هریزنج آوردستان یموآراتید
، ، ،  هو هینیب هئ عسدا هب یران هس ینانڕۆگ هب  هل یۆخ  هآ . هتاز یرج هوم ل هه ی هو هووبوونڕ
 ردووالش هه، ، بوو هه ی هور هگ یكت هیو هول هئ  هآ هداریئ ردوو هه ی هو هرتنگآ هی ی هل هس هم
 یدانزب  هیدرا ێف ڕۆگ هبڕۆگ یعس هب مانینیب م هب،  هم هئ ر هس هل بوون كۆآ
   .. هو همان انیۆخ ك هرو هه آان هداریئ یچ هوآ هو هووژم

 ك هی آان هداریئ  هتر رور هز آات موو هه  هل ستائ وترا، ،  هئاراو  ههات اردنژب هه دواتر
 انیآ هی ر هه بوو درووست شنو یمان هرل هپ، ، آرا شیاردنژب هه یچ هآ،  هو هرنگب
   .. هو هرتگ هن
 آاك شمانینیوب  هو هترگب ك هی  هآ هداریدووئ  هآ  هداو یاریب مان هرل هپ  هیدا هو هل ری هس
 راقع یستوور هد ...آرا هن ر هه م هب ی هآ هت هحكوم یآردن لیشك هت ۆب ردراپاسڕ انڤ هریچن

 یچ هآ، ،  هراقع یاردنژب هه شنی هسب، ، دا هن یووڕ  هو هآبوون هی ر هه  هو هینووسرا
  ؟؟؟ هو هرنگب ك هی گن هآ یب  هباش ی هئ ...اننیۆخ ك هرو هه آان هداریئ
  ن؟؟یڕ هپت دایایپ  هآ تنیبب  هو هیۆخ هب تر ساس هح  هو هل یزروف آوردستان و راقع یب ۆت

  ؟؟ هو هرنگب ك هی ی هآ یب  هو هرتگ هن انیآ هی دا هآات و هل وان هئ ر هگ هئ جا
 شزانن هئ، ، بوون ل هم هئ تول هبی هخ یتووش دا هی هل هس هم م هئ یباس  هل آوردستان یر هماو هج
 انیۆخ یآان هیند هو هژر هب  هل ست هد نین  هئاماد انیچیه، ، شن هب برا دوو یارتپ و یتآ هی
 شیبارزان كۆر هس تب هئ تب راقع یآۆر هس الل هج مام كۆر هس ر هگ هئ ....رنگب هه
   ...یش هب برا و وازن هت  هو هسانید ش هم هئ ..تب آوردستان یآۆر هس
  هب ر هرامب هب  هو همیترسراوپل  هب آردن ست هه ی هگوانڕ  هل من یووختپ و یآوورت  هب
 یب هآت هم ردوو هه و كۆر هس ردوو هه  هب ش هآ شپ  هآۆریب نیباشتر م هآ همانیشتین و هو هت هن
 ی هناغۆق م هل بوون رباز هد ۆب ك هی هارچ اگڕ آو هو، م هآ هئ آورد یل هگ موو هه و یاسیس
 فارس ر هعوم زڕ هب و تن آوردستان یتیسا  هل داوام، ، آان هداریئ ی هو هرتگآ هیستاوئ
   ........ هو هتبھۆب مدا هآ هی ی هڕ هپال  هل ییآات یآ هی هوش  هب م هارانیشنپ م هئ  هی هو هئ
  اریشنپ

   ...یمانروسلول هه ی هآ هداریئ دوو ی هو هرتنگآ هی ۆب  هل هپ هب یكاریشنپ ...ت هباب
   .آوردستان یموآراتید یارتپ یآۆر هس یبارزان كۆر هس یناب هج زڕ هب
   .آوردستان یمانیشتین یتآ هی یشتگ یرسكرت الل هج مام یناب هج
 آاندا هوارژد  هرج هوم ل هه موو هه  هل ی هاویپو هئ، ، فا همست روانیوش هن آاك زڕ هب
   .. هبوو هه یۆخ یستو هه و هارچ هگر
   ..یارتپو یتآ هی یت هیرآردا هوس یاسیس یب هآت هم یندامان هئ زانڕ هب
 ینانه كپ ۆب  هجار م هئ، ،  هو هتۆب كینز رۆز راقع یاردنژب هه زانن هئ تانۆخ

  هب  هوئ ی هن هب و هئ، ، ،  هتر گرنگ و تر ساز نووس هارچ  هیۆب، ،  هین یآات یكت هحكوم
 ن هآ هن كآار ر هگ هئ ... هاندووی هگ هن تانج هب ك هی  هب  هو هن هبك آان هداریئ  هآ كتاندا هخ
  هور هگ رۆز یاسیس یآ هیَ هل هه ش هم هب، ، ن هد هئ ست هد  هل رۆز یكر هماو هج یگن هد وا هئ
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  هم هخ هئ راوخ هل هپ  هب رۆز یكاریشنپ من، ، ، ن هآ هئ مارۆت ماندا هآ هل هگ ینو یووژم  هل
  هآ هداریدووئ آدا هی هفت هه  هل متر هآ ی هماو هل توانن هئ  هو هی هگڕ  هل، متان هرد هب
 ك هخ یت هیوا هت هن یست هه  هب نیوتڕوگ تر یكجار ش هم هب، ، ك هی هب هو هن هبك
 یت  هو هخ هیبا یاوچ  هب  هیوا وامیه ..نناه  هو هكن هیال چیه ست هد هب انووشیوب هو هن هد هئ
   ..واننب

  ) یحطس یآ هی هوش  هب ك هی هب  هو هنآر هئ  هآ هداریدووئ .1
 یآۆر هس، ، آوردستاندا یمان هرل هپ  هل  هآ هداریردووئ هه ی هو هرتنگآ هی یاندنی هگاڕ .2

   ..یتآ هی  هل یش هآ هرگج .تب یتارپ هل ت هحكوم
 یكریز هرو هه، ،  هوین  هب  هوین یم هستیس یپ هب آان هت هزار هو یآردن لیشك هت .3

 ت هزار هو یدانپ ڵ هگ  هل ... هو هش هوان هچپ  هب، ، تب هئ یارتپ ی هآ هرگج یتآ هی
   ..تر یآان هیآوردستان هحزب  هب

   ..ك هی  هب نبكر آان هیسم هڕ  هآتاب موو هه .4
 یست هب هم  هب  هآ هینو  هت هحكوم  هب ت هبیتا یاندنی هگاڕ ینا هآ یآردن درووست .5

 دوو یم هستیس و یی هچارپ هچارپ ی هاشماوپ ی هو هنیوس هش هگبان یت هم هه
   ..یی هداریئ

 و، ، رول هه انی یمانسل ی هداریئ آوردستان یمر هه یت هحكوم ی هزاراو یالبردن .6
   ..یبر  هل نھا هت  هب آوردستان یمر هه یت هحكوم یدانان

  
 یآان هآاروبار تب هئ یتآ هی  هل  هآ رانیز هو كۆر هس یرگج .. هو هبردن  هوڕ  هب یووڕ  هل
 نۆچ ك هو یۆخ ی هآ هداریئ شیرانیز هو كۆر هس، ، بات هئ  هوڕ هب ستائ یمانسل ی هداریئ
   ..ستائ  هی هه
  هوڕ هب ێو هئ یوآاروبار شین هئ دا یمانسل  هل وا هئ تب یتآ هی  هل كریز هو ر هگ هئ
  هب  هو تب هئ ێو هئ یآاروبار یكیر هخ تب هئ یارتپ  هآ رول هه  هل یش هآ هرگج، ، بات هئ
 بن هئ یتآ هی  هل  هآ كلیآ هندو هچ و كریز هو ند هچ یمانسل  هل واتا هب ... هو هش هوان هچپ
 ۆب، ،  هیتآ هی ر هه هآ راندایز هو كۆر هس یرگج یرشت هپر هس رژ  هل ن هب هئ  هوڕ هب  هداریئ
   ..شت مان هه شیارتپ
 ...تناآر انیآار ست هد و سیلۆپ و شیئاسا و ك هو  هو هننم هئ انیۆخ ك هو تر یاآانگز هد
 وانن هل یگن ههاوس  هآ یر هوه هج یآ هیانكارڕۆگ چیه یوودانڕ ب نینیب هئ  هی هوش م هب
 یند هزام هڕ ،، تب هئ درووست یی هداریئ ك هیو یت هحكوم ك هی، ێڕۆگنا دا یتآ هی و یارتپ
   ..یرع هش یكت هحكوم  هتب هوئ نه هئ ست هد هب مان هرل هپ
   ... هآ من هئ دا باش هب یوا، ،  هینو  هت هحكوم م هئ یگناوبان اوون یوآردن هتپ ۆب
  
  هل بكات تدا هحكوم یاآانگز هود دام ناو هب كشت هگ رانیز هو ین هنجوم هئ یآۆر هس .1

   .یر هوروب هد یآان هچناو و یمانسل
   هو هتبكر ت هحكوم ۆب اندنی هگاڕ یت هبیتا ینا هآ .2
   . هو هتبكر وب ك هخ ۆب  هی هه استئ  هآ ی هوش م هب  هآ هشتنی هگ ك هی هب یآۆر هناو ناب .3
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