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  ژاد فا نه مسته... ؟  ندیخانه  به مالیش له و دآتۆر آه شیراتۆنه عید له سه مه بۆچی حه
  

م  آه ردی، بۆ نووسینه ڕز ئارام موحسین گه ی به آه مان ناونیشانی نووسینه زم آرد هه حه
نیا بۆ   ته  سایتی آوردستان نتی ئازیزدا بوی آردبۆوه  ئستا له ر له  به  آه وه مه بكه دووباره

  ...... ك خۆی آان وه  و باسكردنی ڕاستییه ڕزه م به ی ئه وه ئاگادارآردنه
 من هیچ آام  م، چونكه عید بكه سه مه تی حه مال، یان دژایه  دآتۆر آه رگی له وێ به دا نامه من لره

  . یشتووم یان گهت  خزمه ڕۆژكیش به یان ناسم و نه ده  نزیك نه  له دوور نه  له  نه ڕزه م دوو به له
  نی خۆی نیشان بدایه ڕوو، ب الیه آانی بخستایه  نووسینه ر آاك ئارام ڕاستگۆیانه روه  مافپه بووایه ده
ك دآتۆر  سكی وه  بۆ آه نده رچه هه. بدات نكدا هه شان وبای الیه سك یا به ك پاپشتی آه نه
ك  آی وه یه رآرده  پاڵ سه ت بخاته رین یا تۆمه جنوی ناشی  بازاریانه و شوه بوو به مال شیاونه آه
  ). رزانی سعود به مه(ڕز  به
  
 یاسای  روونی هاتبت و جنوفرۆشكی یاخی بوو له خۆشی ده مال تووشی نه ر دآتۆر آه گه ئه

تووشی چ ) عید سه مه حه(ی   ئه دی باشه ئه. آات ی بۆ ده ك آاك ئارام ئاماژه رچووبت، وه لده
  ر له تی هه سایه ندین آه  پاڵ چه ها تاوانی خستۆته  جنو و جۆره  آه  هاتووه آی دیكه خۆشییه نه
رهادپیرباڵ وسامی شۆرش و  س ودآتۆر فه وشرآۆبكه) الل مام جه(ڕز  رۆك آۆماری عراق به سه

  . تی تر سایه ندین آه زیز و چه دآتۆر حسن محمد عه
  

ی یاساآانی سزادانی ) 433(ی  پ ی ماده  بت به ندیخانه  به  له مال ئستاآه ر دآتۆر آه  گه باشه
، )رزانی سعود به مه(رۆآی آوردستان ڕزدار   پاڵ سه ی خستبوویه تانه و تۆمه ر به رامبه عراقی به

و  ر به رامبه  به وه ڕووآرایه ی سزادانی ڕووبه) 433(ی  مان ماده هه) عید سه مه حه( بۆچی  دی باشه ئه
تی خودی پارتی  رآردایه ندامی سه  ئه آه) بدوئاگرین دآتۆرعه( پاڵ   خستبوویه ی آه هتان تۆمه

،   تشدیداتی زۆره یه م ماده ری ئه روه  مافپه ڕزت آه ی به پ ووته  به دیموآراتی آوردستانیش بوو، آه
ی شاری  ستره ئه) 6( هوتلی  تكراو له خه) عید سه مه حه(ت  آه ی بۆچوونه وانه  پچه چی به آه
آیان  یه آتر، دانه یه بت دژ به ی هه دوو بگه) 433(ی  چت ماده ولر پشوازی ل آرا، یا پ ده هه

سك  موو آه چت هه یا پ ده. تكردن  خه ت بت به یان تایبه وی دیكه  سزادان و ئه ت بت به تایبه
ی   چوارچوه رجك له  مه وت به ك بیهس ر آه پاڵ هه ت خستنه  جنودان وتۆمه ئازادبت له

  . چت رنه ی بارزانی ده ماه بنه
  

و جنو  موو ئه هه  له وه شیمان بۆته مال په  دآتۆر آه ی آه وه رسام بووی به ڕزت سه ر به گه یان ئه
ر   گه یی فشاری بۆ هانیوه سته روونی وجه ی ده نجه شكه ، ب گومان ئه ستووه ی به هه ی آه تانه تۆمه
  .  وه شیمانیش بووبته په
  
   خۆوه ر له ستانك هه بووی؟ب هیچ فشاروپه رسام نه سه) عید سه مه حه(ڕز   به ی بۆچی به ئه
گرتن  خنه بوو آاتكی زۆری خۆمم بۆ ڕه وه ی من ئه وره ی گه ه هه{ ووتی یاند آه شیمانی خۆی راگه په
 توندی   به ، بۆیه  ینك گرتنه  له گرتنه خنه ویش ڕه ترم ئهی شتكی   ئاووده رخان آرد، سانكه ته
  . }گرم  خۆم ده  له خنه ڕه
ری  نی سه  خۆت واته بوو، بگره  نه خنه ك ڕه  ئارام نه ڕزت آاآه یان الی به مه  ئه دی باشه ئه
  . خوارد شی نه خنه ڕه
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