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  ریقیریقی  سعودی فهسعودی فه  مهمه ...  ...   وهوه  رزیهرزیه  ی مائاوایی مهی مائاوایی مه   بۆنه بۆنه  بهبه
  

 زۆر آتوپ  رزیه مه. بووڕ  دا تپه رزیه ی مائاوایی مه ر چله  سه ش بهۆژكیند ڕ وا چه
ش و باركی وا  ڕوانی ڕۆژكی وا ڕه  چاوه  ئمه سك له هیچ آه.  آرد  ئمه مائاوایی له

  . آرد  ده  نه یه و شوه گرانی به
  
دا  وار و مای ئمه روون و هه  دڵ و ده آی خای له  و جیه وره آی گه  بۆشاییه رزیه مه

و  موو ئه ندی هه  و سوپاسمه رزیه مهستی ئیشقی  رمه ك سه یه  شوه مان به آه ر یه هه. جھشت
  . آرد ی ده ك بۆ ئمه خوشكك و هاوڕیه، ك دایكك  وه رزیه  مه  آه یه آارانه

  رزیه ی مه واده ك خانه وت وه مانه  ده ر دی ئمه ی سه و ناخۆشییه موو ئه رباری هه  سهم به
  و هاوڕیان موو ئه  و ههڕزانه  به و آورده  ئه ی آه  یه  به آه یهی سوپاس دڵ   و پ به وه  ده له
ویان   شه ردی ئمه م و هاوده  هاوخه آه، مان بوون گه  له وه م ساته آه  یه ر له  هه ین آه بكه
  .  وه ته دا ڕۆژ آردووه گه له
  

ین  آه ده، ری آوردستان رانسه  سه ران و له نده  هه له، آی آورد موو خوشك و برایه اسی ههسوپ
ك   وه رزیه دری مه  قه آه،  آرد  ئمه  و له رزیه رمی مه  ته رمی پشوازی له  گه  وا به آه

باتگ و  ك آوردكی آوردستانی چاالك و خه وه، ك یه رگه ك پشمه وه، شۆڕشگكی ژن
  . گیرت ی بوو گیرا و ده ی شایسته یه و شوه به ندكی آوردستانیی رمه ك هونه ا وهه روه هه
ی شۆڕشگی  ه آۆمه  وانه له،  موو پارت و ڕكخراوك ی ههسوپاسرمیی   گه به
پارتی دیموآراتی آوردستان و ،  نیشتیمانی آوردستانآتی یه، تكشانی آوردستان حمه زه
ان ی پیان آرا میوانداری تا هنده  آهین  آه ده، آوردستانرمی  ههتی  حوآمهها  روه هه

  . گرتین رآیان هه ئه و آردین
  

بت  باتی آوردستاندا خای نه  خه  له رزیه ین جی مه ده وڵ ده  و هه هیوادارین و پمانخۆشه
  . ین  دروست بكه وه  ئاگا و هۆشیارییه به ناو ژنانی آوردستاندا  له  رزیه ی مه هو نموون

  .  وه ینه آه  ده دووبارهك  موو الیه بۆ ههسوپاس و پزانینمان 
  

  . خوازین لی آوردستان ده بۆ گهوتن  رآه و سه تی المه سههیوای 
  

  ریقی سعودی فه مه
   وه زازیه ڕهریقی و  ی فه ماه ردوو بنه  ناوی هه به
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