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  كۆچكردووى گورە        

  عزيز محمد
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 4 

  :ثَيشكَيشة 



–













–




–









 

 5 




–











–





–










 

 6 

















 

 




  مومتاز حةيدةرى
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  ...سآلو و رَيزم 
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  .. ساَلةي لةدايكبووني تَيكؤشةري ناسراوي كوردستان ثيرؤزة٨٥
19242009

   :عزيز محمد
  ناو و كتبكى مژوويى
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   ساَل تةمةنَيكى لَيوان لَيو٩٠
  ثيرؤزة...  دذوار و شكؤدار

٢٠١٤ - ١٩٢٤  
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   ديدارَيكى تايبةت لةطةَل
  تَيكؤشةرى ناسراوى كوردستان

  عــةزيز محةممةد
  

  
  :روونكردنةوةيةكي دووجار ثَيويست 
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  ـــــ بةشى يةكةم ـــــ
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  عةزيز محةمةد
– 
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