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  تةرزة جافتةرزة جاف ...  ...  عرياق عرياق طشيت طشيت نيوان من و هةلَبذاردين نيوان من و هةلَبذاردينثةيوةنديية تايبةتييةكاينثةيوةنديية تايبةتييةكاين
  

  ) ) لوقمان ( (:يةكةمينيان
  

  ..  جار لوقمان م بينيبوويمن س
  : لة هةولير1995يةكةمني جار

دا   ئادابيكؤليذي  ئينطليزي بةشبة ريِرةوةكاين،  دوورة ثةريز بووي ورديلة ي ئةو جارة سيبةريك
  ؛..) ) بليمةتة..  ئينطليزييةي بةشيئةم كوِرة يةكةم.. ( ( بؤ ٍرادةكيشراي سةرسامي و ثةجنةييدةثةِرت

   : لة سليماين2003دووهةمني جار
لة شانؤيةك بة ضةند ، ئةكتيظ و قسةكةر،  كةلَةطةتتريكوِريك،  يةكةميئةم جارةيان جياواز لة جار

   كورت بريمي كةوتةوة؛يثةيظيك
  ،  جار ثاش ضةند مانطيكسيهةمني

  ئةجمارةيان زؤر جياوازتر
  ي ئينطليزيدا تيدةثةِري بةش بة ِريِرةوةكاينيلةو سيبةرة ورديلةية

  .  لة شانؤطةرييةك ريكةومت كردييةكجار جياوازيش لةو كوِرة قسة زانة ئةكتيظة
   قةت بريم نةضيتةوة ئةجمارةيان لوقمان م وا بيين

  .  نةدةكردي ئةوي زيرةكي بؤ لوقمان ِراكيشا و كةس باسيا ثةجنةئةجمارةيان هةموو دني
 بة دةست برا عةرةبةكان ووةك بزن سةربِرا و لة سايتةكاين، م لة فةللوجة بيين) ) لوقمان ( (من ئةجمارة

  .  كوردييةوة دةسةلَايتي كرد و بووة تفيك بة ِرووي فيضقةئةنتةرنيتةوة خويين
 و ي دا تيدةثةِري ئينطليزي بةش بة ِريِرةوةكاينيبةرة وورديلة دوورة ثةريزة ئةو سييمن لة بةر خاتر

  ..  بؤ ِرادةكيشراي سةرساميثةجنة
  . ِريكةوتيم كرد و بريمي كةوتةوة  لة بةردةم شانؤيةك لة سليمايني ئةو لوقمانةيلة بةر خاتر
 بووة  خويينيك مةِر سةربِرا و فيضقة هةموو دنياوة ووةي ئةو لوقمانةش كة بة ثيش ضاويلة بةر خاتر

 لة ي لوقمان خؤش نامب بةشدار ثةجنةكامن لة خويينيبة مؤر،  كورديةوة دةسةلَايتبة ناوضاواين تفيك
  ،  عرياقدا ناكةم طشيتهةلَبذاردين

  .  نويشتان ئاوةوئاوضيتي با عرياقيدة
   

  
   يووشيار زيبار: دووهةم

  
   : دةناسميمن دوو وشيار زيبار

 لة كةنالَةكاين ئةمريكا بؤ سةر عرياق ي شةِرلة كايت لة مةِر خؤمانة ييةكةميان ئةو وشيار زيبارية
 ي دةخستة دلَي هيوا وهةموو دنيا  دةطةياندةي كوردي شارةزا دةنطيووةك سياسةمتةنديكِراطةياندنةوة 
  . هةمووانةوة
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 يترسي هةلَبذاردنة ئةو يلةبةر خاتر كة) )  عيراقةي دةرةوةيكاروبار يوةزير( (ي دووهةم ووشيار زيبار
 وت  لة بةر داكةنرييشةيلَائا ئةو ثارضة) )  كوردستانيدلَ ( (كةةكورديكةو هةموو ي دلَ خستوةتةيئةوة

 ي بةشداريئةوة:  ئةو لة سةر تةلةفزيؤن بةو خةلَكة ِرةش و ِرووتة دةلَيتيكةض، لة عةفةج تةعني بكريت
  ....  دةبِرينيةنةكات بايعيةك

   :يلة بةر ئةوة شمني
دةكات برنج بة ِرؤن و برنج بة تايد  ي فيري خواردن نايةت و كابان دةكاتة ضةرضي بةكةلَكي بايعيجنبر_

  .  بطؤِريتةوةو تةنانةت برنج بة مةسينة
   وةردةطريتيمدةكةمة خير و سوالَكةريش بة تِر و منةت لي يتا ئيستا ضا و ِرؤن و فاسؤلياو سابوونةكة_

  ..  لة كةركوك نازدارتر نني تايديش مستةيسشةكر و دوو كلَؤ خؤ
   ناكةم و با هةلَبذاردنيش ئاوةوئاوضيتي نوي لة عرياقيبؤية من بةشدار

  
  

   كضميتنؤك :سيهةم
 

  ثي بكاتةكاين) بةلَي ( مامؤستايةك ببيت هةموو ِرؤذيك هةمووي ئةويش ووةك من تووشيترسم لةوة
  ) . عمن(

  بة الستيك و برذانطةكايني بةخام و ثرضي ديو و درجنةكان سنطي ئةويش ووةك من لة ترسيترسم لةوة
  . بة زةندةق ضوون ببةستيتةوة

  ) ) موتةنةيب ( (و) ) فةلةستني ( (و) ) عمرأملختار( (ي  هةموو شتيك بزانيت لة بارةيترسم لةوة
   تةِريش نةبيسيتبيت و ية لة كوولةكي) ) لةيال قاسم( (ي ناويكةض
  . هةر ثيشنةزانيت) ) كةركووك( (ي ريَطا

   بيت  بة نايلي طالَتة
   لة بري نةضيتةوة كوردستايني ئالَاي تنؤك وينةي ئةوةيمن لة بةر خاتر 

  ..  تر لة سةرداب و زيندانةكان سةرةو نطون نةكرين هةزاران لوقمايني ئةوةيلة بةرخاتر
 ئةو  ميللةت و خويين ساماين فةزاحةت و بة هةدةرضووينيلَما بنيم و هةموو يادطار ناضار م ثي بة د
 فيلَباز ي خؤمدا هةلَطرم و لة ثيش سندووقيكي ضةواشةكران لة ِرؤحي براكوذي بة شةِريهةموو طةجنانة

  كوردم ............. بوةستم و بلَيم من
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