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  راجیانی ر خه نوه ئه ... سلمانی   لهمی زینی تۆپی پ رده سه
  

  ك بوو له یه  یانهی نایابی عراق بوون و  پلهی سلمانی  یانه1973 تا سای 1960کانی کۆتایی  ساه
ی یاریزانانی   زۆربه کهغدادیان کردووه  کانی به زۆر جار ملمالنی یانه، کانی عراق هزه   به یانه
ی  بژارده  هه1970هاوینی سای ، کرد غداد یاریان ده کانی به نه یا  له مه رده و سه ی ئهی عراق ژاردهب هه

  کك بوون له  یه  کرد کهی ی شارقه بژارده لی میواندارتی هه حه  مه  یاریگای ئیداره سلمانی له
ی سلمانی توانی  بژارده هه دا  م یاریه له، کگرتوو بی یه ره ئیماراتی عه کانی هزه  به بژارده هه
 یاریزانانی سلمانی   زۆر له ی جگای باسه وه ئه،  گۆك ر به رامبه  پنج گۆل به وت به ربکه سه
  .  ساڵ20  شته گه ده نیان نه مه ته
الح  ك سه هدا نین و که  ونه  له دا یاریانکردووه که که می یاریه  یاریزانان گمی دووه دا زۆر له یه م ونه له

می   گمی دووه  له م یاریزانانه ئه، ریم ر محمد که عومه/ هاب  ئازاد وه/ شرکۆ فارس / ریم  محمد که
  )  بچکۆل حمه (عید لی سه محمد عه،  بوون ڕزانه م به  ئه که گۆڵ کاری یاریه،  دا یاریانکردوه که یاریه

  دوو گۆڵ ) ش  ڕه ره عومه (ر محمد مراد دوو گۆڵ عومه ریم الح محمد که ك گۆڵ سه یه
وتنیان  رکه ی کات سه ران و یاریگای خۆیاندا زۆربه ناو هانده ی سلمانی له بژارده و هه  ڕاستیدا یانه له
  . ران ڵ هانده گه کان له تی یاریزانه کگرتن و برایه  بۆ یه وه ڕته گه  ده وتنانه رکه م سه  ئه ست هناوه ده به

  کردنی ئاماده

   
  ی سلمانین بژارده کان هه رگ سپیه به، گورد عارف  خوالخۆش بوو هه ناوبژوای یارکه 

  )  سوور زاقه ڕه (ر زاق تایه ڕه) ب مال حه که ( بدوله مال عه که)  بچکۆل حمه (عید لی سه محمد عه
  لی عه شید و دارای حاجی ق ڕه همی فه کان خوالخۆش بوو فه نه الیمه/ جید میرخان  مه/  سیروان  حمه

  تیف  له لی عه/ ب  ینه ئووف زه هید ڕه شه) عسووم لی مه عه ( ساح لی حمه  عه وه کان الی ڕاسته دانیشتوه
  . ) ش  ڕه ره عومه (ر محمد مراد عومه/ لی باپیر  مال عه مان جه قاره هیدی شه/ تیف  ر له تایه


