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  نیشتمان شخهنیشتمان شخه ...  ... رزانیرزانی  ههب  بسعودسعود  ههآاك مآاك م  رمرم  ههرۆآی هرۆآی ه  ههرز سرز س  ههبب
  

  رله مانی آوردستان به رز لیژنه ی مافی مرۆڤی په 
  ) سلمانی(رم  حكومه تی هه مافی مرۆڤ و ئاواره و ئه نفال به رزوه زاره تی 
  ) ی ن ك(سه ر به  مافی مرۆڤ مه آته بی به رز 
  ان له آوردستان مرۆڤ دۆست به رز هه موو مرۆڤ و 
  :هه مووالیه ك سو و رز بۆ 

  
م . پ) خالید شخه ئه حمه د(برایه آم به ناوی   هاتوه ناوم له خواره وه من آه  به رزان

به نده له به  زیاتره مانگ پنج ماوه ی بۆ زاره تی پشمه رگه ئیداره ی سلمانی له وه
نا  كانی آردوه بۆ خه ی پشتگیریبه توهمه ی ئه وه ، گشتی فه رمانده ی ندینخانه ی
آه ی نابرته  بۆ جی مه له فه به م، دیاره ئه مه هه ه یه آردویه تی، ، موسته حه ق

ئایا ، دار به ر نه بوه تیرۆرست و واسیته به نده چه ندین ئه و ئایا له و آاته وه، ، دادگا
من خۆم له ، ، ، شیاوی خۆیانهان له شونی نا  ستا ئله فایل داره آان آه تاونبارتره ئه و

 به ناو خه ریج، آۆنه به عسیه(ناسراوه  آه به حاآم عومار، ، گه ڵ خودی ئه ندامی دادگا
ئه و حاآمی  ستائ، محا می ببنه به عس بۆیان هه یه به بریاری رژمی شه ریعه یه
هه ر به ر ه ری پ مانگ ت3وا ، رۆژانه به ر ئه بت سه هله له م زۆر آاآه دادگایه ووتی

من له ، ، ) تاه نایبین به خوا خۆم ئه زانم آ ی ش، رموو آه جه نابی درۆی فه نه بوو
ئمه تازه  چونكه، سه ری ل بده م بوو آه حه ق، ،  براآه م نه آردیردان آودستان بوم سه

له  ئمه. . . . پیاو بت ئیتر هه له ی وا نه آات ووتم با، دمان برینداره، ، مردبوو دایكمان
له باوآمانه وه  به عه شیره ت، ، ، ویناناسر شۆرشه آاندا له ناو هه موو بنه ماه یه آین

 ناوچه ی ره واندوز دیاره له له دایكه وه سورچین، ، روبارێ خونمان رشتوه، ، شخانین
ه دواآارم ل، ، شونیان دیاره له وێ بنه ماه عومه ر یوسف سورچی و شخه ه ال ناسرواین
، هه یه ژنه آه شی دوو مناڵ و ژنكی براآه م، ، له م مرۆڤه بده نه و ئاورك به رزتان

، یدان ه شامر به تالیون بۆه و چوته رزی ئ له شۆرشی ایلول شیخانیه آچی شخ حه سیب
 بۆ مرۆڤ و هاوآاریتا ن خزمه ته، ، شارۆچكه ی چه مچه ماڵ له ستا الی باوآم ده ژینئ، 

  .هه بژین بۆ آوردوآوردستان زۆرم رزی له گه ڵ، ، مرۆڤایه تی
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