
پێشمەرگەکان، لەسەر نووسین و باڵو کردنەوەی ئەم قسانەی خوارەوە کە 
مەال  لە ماڵپەڕی زمزیران دا باڵو کراونەتەوە، ئەم واڵمەی مامۆستا

نووس بۆ نامەی دەست 4حەسەن شیوەسەڵی بە دەنگی خۆی لە گەڵ 
و ئێمەش دەقی نامەکان و وتەکانی  هاتوونماڵپەڕی پێشمەرگەکان 

 .مامۆستا وەک خۆی باڵو دەکەینەوە

 لینکی گوێ گرتن لە واڵمی مامۆستا

http://www.youtube.com/watch?v=g7oBr6FwZh8 

...... 

نووسینەکەی باڵو کراوە لە سایتی زمزیران کە بە کوردێکی پڕ لە هەڵە 
 .نووسراوە لێرە ئێمە وەک خۆی باڵوی دەکەینەوە

زۆرم پەسیرا هیندیک کەس باسی بایکۆت کرانو پاش گیوخرانی حەسەن 
 شیوەسەلی دەکەن

ەرە بۆ جاریک کەسیک باسی ئەو  بەیهتنایو بەحورمەتیانە ناکەن کە ئ
خودی کاک مەاڵ حەسەن شیوەسەلی دەرحەق بەهیندیک  لە 

 . بە نمونە کاک محمود خاس. پیشمەرگەکان دیکرد

کاک محمودخاس زۆر لە مەالحەسەنی لەوەشاوتربۆو وەئیستاش 
هیزبێت، لەوەشاوەترا، جیگای خۆی بو کاک محمودخاس فەرماندری 

ئەوکاتی کە حوکومەتی مەالحەسەنی روخا، مەال حەسەن بەزۆری 
 زۆرداری وخزم خزمەنە

حوسین پیروانی وەکو بەرپرسی هیز سەپاند، دیارەا ئەمن ئەوم لە کاک 
کاک فەتاح بۆی گیرامەوەا کە ئەوکاتی . فەتاحی عەبدولیم بیستوا 

کردوا کە  مەالحەسەن بۆ موعالیجەی لە پاریسی بو تەلەفونی بۆ من



ئەمنیش بەدڵی ئەوم . حوسینی پیروانی وەک بەرپرسی هیز دیاری بکەم 
 نەکردوا، حوسین پیروانم بەنابەدڵ وەک بەرپرس قەبول کرد،

باشەتۆخوالەتان دەپرسم، ئایە محمود خاس الیەق تربویان حوسین 
پیروان،  بۆمەالحەسەن محمودخاسی وەک فەرماندری هیزی گیارنگ 

ال حەسەن هەرلەسەرئەوکەسانەئازابو، دیاری نەکرد، مە
سەعیدکوێستانیو  حاجی حوسین و کەریم حەداد ئەو هەمو بوختانانیان 
بەمەالحەسەنی کردو ئەوهەمو کار شکەنەیان بۆکرد بەالم مەالحەسەن 

 واڵمیکی

نەدانەوەا، مەال حەسەن هەر لەئیمە ئازابو کە پڵەمان نەداتە وریگامان  
بنوینین ،ئەو هاوریانەی کەلە پەنەدا ، شایستەگی خۆمان 

سەرمەالحەسەن تۆران یان قەڵسن ،باجاریکش کردەوەکانی 
 مەالحەسەنیان  وەبیربەتەوا،

ئەواکاک محمود شوکورماوا لەیبەپرسن بزانن ماالحەسەن چەندا 
ئەمن بەخۆم بەدەیان جار ئەوگلیوگازەندام . بەموباالتی لەگەڵ کردوا

خاس بێستۆا ، کە مەالحەسەن  سەبارەت بەمەالحەسەن لە کاک محمود
 زۆرلەگەل ناوبراو خراپ بوا،

واهیچ کات پۆستەکی الیەقی شانی بۆ کاک محمود دیاری نەکردوا، 
هەرساڵی  رابردو ئەمن زۆر گلەیو گازەندەم لە کاک محمود خاسی 

 بێستوا، وەهەروها گلەی زۆرم لەکاک سەید سەاڵمی عەزیزی هەبوو،

یم پێویست ناکات ناوی خۆم بڵیم، مەالحەسەن باش دەزانە ئەمن ک
 الیەنگری قاەمانانم ،بەتایبەتی کاک محمود،

.............. 

 



 نامە بەڵگیەکانی مامۆستا مەال حەسەن شیوەسەڵی

 نامەکەی لە سەر کاک مەحمود خاس

 



دوای خۆ تەحویل دانەوە  نامەکانی محەممەدی حاجی رەسوڵی کە
: ناردوونی
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