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  رمیانی لۆ گه باوآی هه .... روه ن به به ی آوردوستان ئه ی ئیستا ئیداره مانه ر ئه ین هه ده نگ نه ین یا ده نگ بده ده
  

ی  آه آوردیه ناله آه) 3(رس  هه ش آرا له پرۆگرامی زۆر پشكه نگ دان وه ر ده سه زۆر نوسرا له
ی آوردوستان  وه ی ناوه نانه آهو  له مووجیھان جگه آرێ بۆ هه خش ئه په آوردوستان آه

ل  گه وتن له چاوپ آه وه، لبژاردن  هه ند بوو به ت مه آانیان تایبه ی پرۆگرامه زۆرینه آه
ربرینی  ل گای آوردوستان بۆ ده آانی آۆمه موو چینه دارو و هه ت مه ر وسیاسه ماوه جه
ر  ماوه جه ی آه وه م ئه به، نگ دان آانی ده نده لبه ر چوونیان بۆ مه رامبه ستیان به هه
مان دی  م نه به، نگ دان آرد برۆن بۆده موویان هاواریان ئه آان دا هه ناله آه یبینی له ئه
ر  رامبه ر بریب به زاییان ده س ناره ندێ آه  هه ممكنه نگ دان وه آك بل ناچم بۆده یه
تی و ئازادی ناوآوردوستان ر دیموآرا به م له لبژاردن ولپرسراوانی آوردوستان به هه
زایی   ناره ی توانیوه س نه یاخود آه وه. ) وتوه تی آه ستی آوردایه مقه(ر  مووتاج آردن دا به له
.  وه آار بكشته ست له خر ده ر نه سه رب له سه ك آاك فتاح زاخۆیی به ك وه ر ببرێ نه ده
  لیستی ژماره دان به نگ نه نگ دان وده ده آردنیان له شداری نه به ر له ماوه زایی جه ناره وه

ج و ب آاری و هتاااااااااا  نی و نیشته مه باو و ئاوو وسووته بوونی آاره نه( (ر  به  له730
ی ئیستا  مانه ر ئه ین هه ده نگ نه ین یا ده نگ بده ده ( ( یه وه ر ئه به لكوو له  به نیه) ) دوای

وماووی آوردوستان  ری ل قه ماوه جه واته آه ) ) روه به ن به ی آوردوستان ئه ئیداره
نگ  ده ر به ماوه ن بۆجه  تاهاوار بكهئیتر هیچی تر نامن ب وه مان ژیانیان ئه رهه هه

  نیه وه ر پویستی به ماوه جه وه، ین ج بكه آانتان بۆ ج به بن تا داواآاریه وه مانه
و  نفال وآیمیا باران و تعریب و آاول آردنی هئ( (ن با  نگ بده ن ده آه لپرسراوان هاوارئه

ریكا  مه زانین جاركی تر ئه موو ئه ل هه به.  وه داته آوردوستان روونه  له) ) ل آۆمه گۆری به
ی  م ماوه له وه. رزێ عراق دا دابمه آی وا له ل حوآم رانیه  نایهر قانزاجی خۆی به له

ی عراق آورد  ئیداره زۆر لپرسراوان له رد بوو وهرۆآی عراق آو سه ی آاتی عراق آه ئیداره
ج  نفال به ئه ی له وانه ئه  لبجه و هه رآوك وئاواره  بۆ آه آراوه شدا چی وه ل ئه گه له، بوو

 آورد  ناوچه ی آورد بوو له وه دا ئه یه م ماوه ب له ره  لپرسراوانی عراقی عه رۆژانه وه، ماوون
ر   سه وه ته راونه گه نه ی آه و شاروو شارۆچكانه  ئه  خۆیان واتهتی سه آانی ژر ده نشینه

   جگاآانیان وه هننه ب ئه ره آارو عه  له وه نه خه رمی آوردوستان دووریان ئه هه
زایی  موو ناره ل هه گه نگن له ی خۆیان ب ده ر جگاوپایه به لپرسراوانی آوردیش له

. آرێ و هیچی بۆناآرێ ر هاواری بۆ ئه م هه ی دووهه بجهل هه رآوك بوو به آه وه. ر ماوه جه
دا  یاسا ری پ ئه ی به وه ن ئه ده نگ مه  یاده نگ بده س بوترێ ده آه پویست ناآات به وه
 ؟؟؟؟؟؟؟ .  چ باروو دۆخ آایه زان آوردوستان له نگ بدات خۆی باش ئه ده


