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  ندند  ی عراق له هۆهی عراق له هۆه  باوزخانهباوزخانه  ،،تی ناوخۆ له سلمانیتی ناوخۆ له سلمانی  زارهزاره  وهوه
  

  وه مکی ڕاست و ڕه وان
م داوه به )  هویه ی احوال مدنیوجنسیه ی عراقی  (ماوه ی دوو مانگ له مه و به ر کۆپی

  . ده رهنانی پاسپۆرت به مه به ستی، له هۆه ند باوزخانه ی عراق 
له هه موو دنیاشدا بوا نامه بۆیه ، ، ه که ش ته سدیق کرابووندیاره هه ردوو به گه نام

  س شه ممه ته سلیمم کردن. ی ئه سی بۆ بکرت ته سدیق ئه کرێ تا حسابی نوسخه
  . وه مت ده ده ینه وه وتیان پنج شه ممه

  
ستی ئلکترۆنی ده کرت و کاری  دیاره پرس و ڕای نوان باوزخانه و وه زاره ت به پۆ

  . . .  دوو مانگ قیقه یه نه ک هه فته و مانگ و هد
  

که م ته رخه م  وه زاره تی ناوخۆی سلمانی ناوک له) کاک ئاالن (لره وه  باوزخانه
 یه کمان دیوه و نه یه کیش )به ڕزه ئه و نه و من (نه  دیاره. زان له وه م نه دانه وه ه د

  . و وه می ئیشی من نه داته وهله من هه بت کۆنه قینکی  تا، ده ناسین
  
مدا بوات  ئه وه ئیشی من نیه و ئیشی باوزخانه یه که به دوای داواکه، ئه وه ی جای چ

  . نه وه هاو وتیان بدهدیاری کراودا وه می  وئه رکی سه ر شانیانه له کاتی
  

   -:ده ن هه میشه کردوه سه فاره ت بۆ ته له فۆنم جار چه ندین ئه وه ی  له گه ڵ
  

کاکه  (ده ی که سک بنره بۆ الی  کاکه تۆ خزمت نی یه له سلمانی؟ . وه تهنه هاتۆ وه م
  . . . مه یسه ر بت که هبا کار) تی ناوخۆی سلمانی زاره  وه فن له

  
  -:ده که م نا ند به  کاک سیامهسه فیر جه نابی له پرسیارک من لره دا
  ئایا جه نابت به م قسانه ی کارمه نده کانت ڕازیت؟ به ڕزم

فری واسته و واسته کا  تازه به تازه له م وتی دیمۆکراتی و لوتکه ی شارستانیه ته وه
  ئه رێ به ڕزت ئاگات له م به زمه یه؟. ریمان بکه ن

  
ن گه مانگ له مه و به ریش یه ک له کارمه نده کانت دی بگه ردی له به ر داواکاری م

ک  ، وه)غداد هب (به گه نامه کانم ده نرته، ، ،  هه ڕه شه ی ئه وه ی کرد ردی گرت و
ر  گه ئهجا خوا بکات  .  ساسه غداد ئه  و به تی کوردستان هیچ نییه حکومهی پم ب،  وه ئه

  . وه ڕته م بۆ بگه که له عامه تی مه المه سه وت و به که نه) عبوه ی ناسیفه (به رناردی 
  

 له کۆ تایدا داوای وه مکی ڕاست و ڕه وان و ڕه سمی له هه ردوو التان ده که م وپم 
  -:بن

  . که م ته رخه مه ک یان !!!!؟؟؟؟ به گه نامه کانم ته زویرن
  

  ه وه ن) سردار محمود احمد ( به گه نامه کانم به ناوی-:تبینی
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  -:ئه مه ش ئیم و ژماره ی ته له فۆنمه
Kurdistan. sardar@gmail. com  

Tel/ 035- 5418227 
  سه ردار مه حموود حه مه موراد

  بارن
2005-09-29  

  له گه ڵ ڕزمدا. . چاوه ڕوانی وه  می به ڕزتانم
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