
 
 
 
 

  دانثيانانى

  كوذراويك


  كؤضيرؤك

  هيرش رةسوأل
  

  

٢٠١٢  




      



 
  
  
  
  
  
  
  

  دانثيانانى كوذراويك: كتيبناوى 
   كؤ ضيرؤك:بابةت

  هيرش رةسول :نووسينى
   نووسةر:تايث

  محةمةد بابؤلَى: ناوةرؤكديزاينى 
   دةزطاى ضاث و ثةخشى حةمدى:ضاث

   دانة٥٠٠ :تيراذ
  سليمانى : ضاثشوينى 

  ٢٠١٢: ضاثنؤبةتى 
  ٢٠١٢ى سالَى :      سثاردنذمارةى 

  
 
 
 
 
 
 

  نيي يةكيتيي نوسةراني كوردستانلةبآلوكراوةكاني لقي سليما
   )23(ة زنجير
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dr.herish.82@gmail.com





      



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ئاسمانى 
كؤالرة خنكاوةكان
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  .. ضيرؤكيك
  هيشتا نةنوسراوة


      





      

































      




































      



































      





































      




































      






































      



  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

  دانثيانانى
   كوذراويك
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  سةرزةميني 
   دةنطة كثكراوةكان

      





      






























      































      





























      




























      



  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دةبى  
  بير لةضى بكةمةوة؟

      





      
































      





































      




































      





































      



















  لةوديو 
  ئةنطوستيلة نقيمدارةكةوة

      





      

































      



































      


































      







 

























      












 
 
 




  طؤرانييةكى 
  تةواونةكراو
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  ئاوةذوبونةوة


      





      
































      




























      













 




  حيكايةتى 
  سوتان

      





      

































      




































      

































      





  فةزاي بيدةنطكردنء 
 كاركردن بؤ بةكةلتوركردني



























      



       
  

 
      


























      


































      


































      

















        






      











 


 

 
 




      



 

 

























