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  اردنژب ه هی باینیۆ آومسۆ بیادارگئا
  
 یمانی په هاویستی ل هر ب ه سیآان ه حزبیراناودچ  هر لۆ زیآ یه همارژ  ه بزانن آ یهتكا

 ی هو هندن خوی آات هل،  هو هتۆان شاردیم ه هق، اندایآان ه آراسۆیر قژ  ه لیناآوردستان
  هك لت هشاریان ئی هآ هم ه ه ق هت بب ه نڵ د هان بیكستیر ل ه هگین هد، آاندا گهن هد
  ه لیت هشاریك دوو ئ یه هسووپر  ه ه هوونك، چتوت ه بف گهن هو د ه ئی هو ه ئۆن ب هد ه ئ هآ هسووپ
 ی یهر ساژ  هآان ل گهن هن د هد ه م ڕگه  یهت تكاآر ه سووتاو حساب ئ ه ب هو هت ئر ب هس
 ی2 یرامنی په(  هو هتنرردا بخوول ه و هیانم سلی هداری ئی هند گه یت هس هد

 ) یمانسل-ستپۆآوردستان
  

   سایتی کوردستان پۆست وکاری سیخوری هدووبار
  

رکی راکردوو دزک یاخود تاوانبا  له ردان نیه به خه  وه ره سهی  و نووسینه رز ئه ری به خونه
   که سایتی کوردستان پۆست وه داخه  به  که  کارکی سیخوریه مه کو ئه به، ست دادگا ده له
ک بت  رهۆیه ر هه به لهو    وه یه وره ه گه و هه  ئه وته که ئه  مین جاره نده چه  بۆ مه ئه
ر خاتری  به ئاخر تۆ بی له، نرت ی ل دهیناوی سیخورنھا   ته کارکی وا که ستت به ده هه

 ی باینیۆآومس  ئه ۆب  کی وابنوست ئاگاداریه   که کوردیه  م سایته چاوی ک بت ئه
و  ئه ئایا . یی داوه وه ته ندی نه وه رژه  به ی له گه کاری و ده یان ساخته  ده  که هاردنژب هه
ن  که وت ده س وکه لک هه کانی گه ندیه وه رژه دژی به  لهیان و کاره به  نازانن که رزانه به
  پر له  و ئاگادارییه  ئه رچی زووه هیوادارم هه،  کوردیدژی دوو پارتی له نھا ک ته نه
 ک خۆیان ر وه ن گه رن و داوای لبوردنیش بکه یان البه که ر شاشه سه  له زارییه رمه شه

ر  رگرانی بۆسه وه بست به بادا پیاو چاکک هه نه، ن گۆیا بور و ئازان که  ده شه بانگه
  . بت ر ده  الی دوژمنان مسۆگهوسا ئابروو چونمان زمانی قورئان ئه
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