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oŽïä@çbn†ŠíØO_†bî@òìónŽî†@pü‚@ðÜa‡åà@çüš@µäai@Žñ‹Øò†@ 
 بووم زؤر يب  مندالَةما وابزامن ِرؤذي هةشت جار دةستم دةشوت ئةوةم لة دايكم بيستووة كيمن لة مندالَ/ و

ضونكة زؤر يب دةنط بوويت و كةم جار ,  نةماوي لة دونيادةنط بووم دايكم دةيطوت زؤر جار وامان زانيوة
دواي ئةوة زؤر طؤِرام زؤر بزيو بووم بضووماية هةر شوينيك , دةطرييات هةتا تةمةين ضوار ساآلن وابووم

  .ميشكي سةري ئةوةم دةبرد كة لةطةلَم بوواية ضونكة ئةوةندة ثرسيارم دةكرد
oŽïä@çbn†ŠíØ@@OóØ@•ü‚@ðØóïîŠb †bî_oŽïšóä@ñ†bî@óÜ@ï Šóè@ðqüš@@ @

يكي لَ ضاوةِرواين طوكايت كة لة كةركووك دةذييان باوكم ضوار سالَ/ و
, دةكرد لةناو باخضةكةمان طةورة ببيت ئةو طولَة هةر طةورة نةدةبوو

ِرؤذيكيان بةِريككةوت خونضةيةكي طرتبوو ريك منيش ضووم خونضةكةم يلَ 
جا باوكم لة ذيانيا , ةكي كرد بةدةستمةوةباوكم لة داخان شةقةي, كردةوة

بةآلم ئةو , لة مين نةداوة هةر ئةو جارة نةبيت نة لة من نة لة دوو براكامن
ئيمة خؤمان , كاتة ئةوةندة توِرة بوو زلةيةكي دا لة دةستم ئيتر زؤر طريام

لة كةركووك دةذيان ناو بةناو دةضووين بؤ سليماين ضونكة مالَي نةنكم 
جا , جا زؤر جاران منيان لةوي دادةنا الي مالَي نةنكم, اين بوونلة سليم

نكة وئةو ِرؤذةي كة دةضووين بؤ مالَي نةنكم باوكم نةهات لةطةلَمان ض
شوفيريكي ناردة دوامان ئيمة هيشتا تازة , ي نةكردبوو لة دائريةةئيجاز

دايكم , نكمباوكم هاتة مالَي نة, طةيشتبووينة سليماين نامنان نةخواردبوو
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, م كرد خيرا هامت بؤ ئيرةةتةلةفؤن ئيجازباوكم طويت هةر ئةوةندة ضووم بة , طويت ئةوة ضؤن بوو هايت
جا , لةبةر ئةوةش هاتووم ضؤثي بةتوندي خبةمة باوةشم, لةبةرئةوةي لة ضؤثيم داوة دلَم زؤر ناِرةحةت بوو

ةوةبوو باوكم لييدام خؤشييةكةيشي ئةوةبوو ناخؤشييةكةي ئ, ئةو يادطاريية خؤش و ناخؤش بوو الي من
   .باوكم لة كةركووك هات بؤ سليماين بؤ الي من

oŽïä@çbn†ŠíØ@ Ooî‹Žïi@ üi@çbïÙŽïm‹ŽïäüØ@æäbîóØòŠb’@ñóØó›Ø@ðäaìŠòìbš@çbØóïïØìíØŠóØ@ ~@oäbØóïîŠb’ìbè@ñónaí‚@ ìó÷@ üi@oàłòì

_óïïš@ @

 و تةمةمن سي ساآلن بووة كةركووكم بةجي هيشتووة زؤرم من ضونكة لة شاري كةركووك لة دايك بوومية/ و
ثي خؤشة بطةِريمةوة بؤ شاري كةركووك لة طةِرانةوةي ئةجمارةمشان بؤ كوردستان ئةطةر فورسةت هةبيت 

ئةطةر بؤ ئاهةنطيش نةبيت هةر ئةوة بضم ئةو شارةي كة ضاوم تيايدا , سةر لة كةركووك دةدةينةوة
من بةش بةحالَي خؤم نةك لة كةركووك بةلَكو , كةميك زةمحةتةةآلم بؤ كؤنسيرت ئةوة ب,  بيبينمكردؤتةوة

زؤرم ثي , ثيم خؤشة لة هةموو ثارضةكاين كوردستان كؤنسيرت بكةم ضونكة ئةوة خةوين هةميشةي منة
يت بةآلم با ئةومشان لة ياد نةض, خؤشة هةموو شارةكاين كوردستان ببينم ضونكة من ئةوةندة دوورم

ئةطةر بةدةسيت منيش بيت ئيستا زؤرترين , ماوةكةي هاتنةوةمان كورتة فرياي هةموو شتيك ناكةوين
  .ئاهةنط لة كةركووك دةكةم

oŽïä@çbn†ŠíØ@O_òìbäa†@oäbØóïîŠóäíè@òŠbØ@ñìò‹ŽîŠ@ŠóóÜ@ðØóïîŠóîŠbØ@@ÛìíØŠóØ@ @

ضونكة , نييةك بؤ ئةو شارة خؤشةويستة دابنيمئةو كاتة كة كةركووك ِرزطار نةكرابوو ثيم خؤش بوو طؤرا/ و
 زؤر زةمحةتة بؤ مرؤظ لة شاريك لة دايك بوويب شارةكةشي ذير دةستة بيت هةر لةبةر ئةوةش ئيستا

كةركووك شيعرةكةي شيعري باوكمة ئاوازةكةي كاك بورهان موفيت زادة طؤرانييةكم ئامادةكردووة لةسةر 
  . زؤر زؤر باشة دابةش كردن و ئامادةكردين كاكة حةمة جافةبؤي داناوة كة ئاوازدانةريكي

oŽïä@çbn†ŠíØ@O@ðØóîòŠbàˆ@ñììŠóiììŠ@òŠbu@ãóØóî@óØ@üm@üi@•òìó÷@oîò‡iŒb@†aŒb÷@ðäbn†ŠíØ@‚ónîbq@óÜ@om‹ŽïäüØ@ãóØóî@ñŒbïäói

ïiò†@ çbØóïïäbn†ŠíØ@ óÜ@ ŠûŒnŒbm@ ðÙŽïn’@ oŽïÜò†@ ðäaŠü @ pü‚@ ðmłì@ ðØb‚@ ŠóóÜ@ òìóa†ómb@ ìóÜ@ óîò@ ~bîb÷@ìí“Žïq@ ðäaŠbu@ ÛòìŠóè@

_oïŽïÝi@ðäaŠü @ðäaímò†@ @

بةآلم , خؤي كورد بؤ من ضونكة ميللةيت خؤمة فةرقي نيية ئةطةر لة هؤلَةندا بيت يا لة كوردستان بيت/ و
, يةبةآلم ئةوةش ثةيوةندي بةخةلَكةوة ني, ئيستا ضونكة لة كوردستامن زياتر هةست دةكةم لة مالَي خؤمم

  .بةآلم زؤر زؤر ثي خؤشحالَم كة لة كوردستان ئاهةنط دةطيِرم, كورد لة هةر شوينيك بيت هةر كوردة
oŽïä@çbn†ŠíØ@Oòìínïi@çbnŠíØ@ñòŠbi@óÜ@pŠûŒ@ðÙŽïn’@òìòŠò†@óÜ@üm@~@ñóäbn’@ìóÜ@‡äóš@ïi@pü‚@ñìbšói@oäbØóäóº†@òìóîaŠó @óØ

@çbn†ŠíØ@ñòŠbióÜ@a‡mü‚@ðÜbîó‚@óÜ_ÊïÔaì@ómóäìíi@póØómłì@ðØb‚@ŠóóÜ@ïjmò†@ @

هةروةها جاريكي تر ديسان ,  ساآلن بوو10 لةمةو ثيش طةِرامةوة كوردستان ئةو كاتة تةمةمن من ضوار سالَ/ و
طةِراينةوة كوردستان ئةو كاتة تةمةن شانزة حةظدة ساآلن بوو ئيتر ئةو شتانةي كة ئةو كاتة بينيم نةوعيكي 

ا كة كوردستان دةبينم زؤر دلَخؤشكةرة بؤ من ضونكة زؤر شت بةرةو ثيشةوة ضووة ِريطاوبان و تر بوو ئيست
ئةو شتةي كة لة خةيالَي مندابوو بِروام نةبوو . بالَةخانةي تازة و جوان ئةوانة هةمووي دلَخؤشكةرة بؤ ئيمة

ش كةوتيبطاي شادي و, وا كوردستان ثيستا زؤر طؤِراوة جيش ضوونةم بةآلم نا ئيخؤشيية كة ئةو هةموو ثي 
  .بينيوة
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oŽïä@çbn†ŠíØ@OŽî†@pŠóiìŠìò†@óÜ@ ŠûŒ@ðÙŽïÙÜó‚@ðäbn†ŠíØ@óÜ@ñòˆûŠ@‡äóš@ìóÜæŠûŒ@ðØóîòŠbàˆ@æšò†@ì@@ ŽðÜ@paìa†@çaìý@óÜ@”î@çóØò†

_òìónîò†ò†@ÚŽïÜ@ðšói@òìó÷@oî‹i@a‡Üó óÜ@çbïØóîóåŽîì@ @

 ئةوةش من خزمةتيكم  بكةم لةثالَمن هةولَم داوة خزمةيت هونةري كوردي/ و
كردووة جا من نازامن كةم بيت يا زؤر بيت ئةوة دةبيت خةلَك بِرياري لةسةر 

بةآلم هةلَبةتة ئةوة ماناي ئةوةية ئةوان دةنطي منيان بةدلَة ئةوة ِروون , بدات
دةكاتةوة كة توانيوومة خزمةتيكي بضووك بةوان بكةم ئةوةش زؤر 

 بكة ئةوةندة دلَشاد دةمب وام ليدةكات كارةكاين داهاتووم بِروا, دلَخؤشكةرة
  .ئةوةش طةورةييةكة لةوانةوة بؤ من, قورستر دةبيت من واي ليك دةدةمةوة

oŽïä@çbn†ŠíØ@O_òìì†‹Ø@ãóØ@çbî@†bîŒ@ñüm@ðäò†@ðäa‹åîý@ñòŠbàˆ@‡äóš@oäìíi@pò‹Ðb÷@ @

ناخؤشة ياخود من ثيم واية ئافرةت هةية دةنطي خؤشة هةشة دةنطي / و
لةو باوةِرةم ئةوة نةبيتة ثيوةريك بؤ كؤبوونةوةي خةلَك , ثياويش هةروةها

لة دةوري هونةرمةنديك زؤر جاران دةبينني هونةرمةنديك زؤر ناشرينة 
هةمان كاتيش هةية زؤر جوانة , كةضي خةلَكيكي زؤر شةيداي هونةرةكةين

هةمان شتيش طؤراين بيذ هةية كةضي خةلَك زؤر ِرقيان لةو و هونةرةكةيةيت 
بؤ , دةنطي زؤر خؤشة خةلَكيكي زؤر خؤشيان دةويت كةضي جوانيش نيية

منوونة طؤراين بيذمان هةبووة زؤر ناشرين بووة بةآلم ضونكة دةنطي خؤش 
ر زؤر جا, بووة تاوةكو ئيستا خةلَك طويي لة طؤرانييةكاين ِرادةطريت و فةخر بةطؤرانييةكاين ئةو دةكات

طويت لة طؤرانييةك دةبيت لة ِراديؤ تؤ حةز لةو طؤرانيية دةكةيت ِرةنطة كةسةكةت نة بينييب و نة بيناسيت 
بةآلم ئةوةش دةيب بلَيني بينةر حةزي لة جوانيية بينةر كةسيكي خؤش , كةضي حةز لة طؤرانييةكةي دةكةيت

ماناي , يك خبات طرنطي بة مةزهةري خؤي بداتدةويت كة بيتة سةر شاشة جا كض بيت يا كوِر بيت خؤي ر
مةزهةري طؤراين بيذيش زؤر جاران دةوري هةية بةآلم بةو دةرةجةيةش نا كة خةلَك لةبةر جوانييةكةي لة 

  .دةوري كؤببنةوة
oŽïä@çbn†ŠíØ@O†‹Ø@ Žðq@onò†@òìóä†‹Ø@ðîbýói@‹m@ðäa‰Žïi@ðäaŠü @ñóiŠûŒ@Ûòì@•üm@~Žïu@ììŒ@a‡’òìó÷@ÿó óÜ@ñóîbØ@ìbäóÜ@pü‚@ñb

òìò†‹Ø@a‡äbn†ŠíØ@ñŠóäíè@~@ìòŠói@pü‚@ñìò‹ŽîŠ@‹mììŒ@çbî@oïi@ãaìò†Šói@òìóä†‹Ø@ðîbý@ŠóóÜ@pbØò†@ ŽðÜ@paì@óîòìóä†‹Ø@Žðu@ìó÷@bîb÷

_oîŠüi@ñü‚óiŠó@ @

من كة السايي طؤراين بيذةكامن دةكردةوة بةتايبةيت طؤرانيية فؤلكلؤرييةكان ئةو كاتة من عةشقم بؤ كاري / و
 جطة لةمةش ئةو كاتة من ثةيوةندييةكي ئاوام نةبوو لةطةلَ, هونةري زؤر زؤر بوو و بةرهةمي خؤشم نةبوو

ةندة زؤر بوو بة طؤراين فؤلكلؤر دةستم ثي بةآلم عيشقم بؤ طؤراين وتن ئةو, هيض ئاوازدانةر و مؤسيقاذةنيك
كرد وةكو مامؤستا حةسةن زيرةك و مامؤستا عةيل مةردان كة ئةوانيش وةكو ئةرشيفيكن بؤ ئيمةي كورد 

بةآلم مرؤظ , ضونكة وةك باسم كرد بةرهةمم نةبوو تايبةت بةخؤما, ئةوة بؤ من بناغةيةك بوو بؤ ئةو كاتة
 يةكةمم دةرضوو حةوت بةرهةمي خؤمة و CDئيستا من , طؤِرانكاري بةسةر ديتوردة وردة ثيش دةكةويت و 

 ئةوةشا كة بةرهةمي خؤم هةية واز ناهينم لة دوواين فؤلكلؤرة بةشيوةيةكي جوان تازةكراوةتةوة لةثالَ
  .طؤرانيية فؤلكلؤرييةكان بةآلم بةردةواميش لةدواي شيت نويم
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oŽïä@çbn†ŠíØ@OìímìóØŠó@ñŠòíŽïq@ñóØ@ì@oŽïiò†@ìímìóØŠó@‡äóàŠóäíè@ñóØ@üm@ñaŠói@‹m@ðØóîbmaìói@_óïïš@üm@ñý@ça‡äóàŠóäíè@ñ

_oŽî‹jÜóè@Šóäíè@óÜ@oò†@oŽïiò†@ @

, دةبيت دلَي زؤربةي زؤري خةلَك ِرازي بكات, دةبيت تةمحويل زؤر بيت, هونةرمةند تةا دةنط نيية/ و
دةبيت ِريز لة خةلَكةوة , دةبيت رؤشنبري بيت,  تازة و نوي بكاتدةبيت بةردةوام لة هةولَي ئةوة بيت شيت

بةردةوام لة دواي نويكاري , دةبيت كليثي داهاتووي لة ثيشتر باشتر بيت, دةبيت لة شيت تازة بطةِريت, بنيت
  . ئةطةر ئةو شتانةي نةبيت من واي بةباش دةزامن دةست هةلَبطريت باشترة.بطةريت
n†ŠíØoŽïä@çb@Oóîóè@òìóäbïàbØói@ñ‡äòíîóq@ìímìóØŠó@ðäaŠü @~_ðäaŠü @ómbÙîò†@ñò‹Éï’@ìó÷@çbî@óØò‡äóàŠóäíè@ð’ü‚@ðäò†@ @

زؤر جاران خةلَكيك هةية طوي لة طؤرانييةك دةطريت يةك وشةش يتَ ناطات ِرةنطة لةبةر دةنطخؤشي / و
وونة من زؤر جاران حةز دةكةم طوي لة طؤراين بؤ من, هونةرمةندةكة بيت ياخود لةبةر خؤشي ئاوازةكة بيت

طؤراين بيذيك هةية ,  كةضي يةك وشةش لة طؤرانييةكان ناطةمئيتايل بطرم ضونكة حةزم لة ئاوازي ئةوانة
زةوقي , بةآلم شيعري خؤشيش دةوري هةية, زؤر جاران طؤرانييةكاين ئةو لة ئةنتةرنيت داونلؤد دةكةم

اران طؤراين بيذ هةية شيعرةك دةكاتة طؤراين ِرةنطة شيعرةكة ئاوا كةسةكةش دةوري هةية زؤر ج
 و بةطيان طؤرانييةكةي وتوة تؤ حةزي بةآلم طؤراين بيذةكة ئةوةندة بةدلَ, خبوينيتةوة خؤش نةبيت

@@Nليدةكةيت

oŽïä@çbn†ŠíØ@OéÐóà@çbî@Èb’@ñìbä@óiò†@çbïàbØói@o“q@oäbØóïïäaŠü @ñ‹Éï’@ðä†Ša‰jÜóè@üi_óØò‹Éï’@ðàí@ @

شاعري هةية ئةوةندة ناوي هةية و شيعرةكاين سةرنج ِراكيشة تؤ لةمالو لةوال طويبيسيت ئةوة دةبيت / و
بةآلم , باسي دةكريت تؤ ئؤتؤماتيكي لة دواي ئةو دةطةِرييت و ثرسياري يلَ دةكةيت و كارةكاين دةخوينيتةوة

 جوان و ناسك دادةنيت بةالتةوة زؤر مومهترة لة زؤر جاريش شاعرييك ياخود طةجنيك شيعريكي زؤر
  .دةتوانني بلَين هةردووكيان دةوريان هةية بؤ سةركةوتين طؤراين, شيعري شاعرية طةورةكان

oŽïä@çbn†ŠíØ@O_Žia†@oäbØóïïäaŠü @üi@‹Éï’@pü‚@òìa†óä@oÜìóè@ @

لة , يت خؤم دةردةبِرم بة طؤراين وتنضونكة من شاعري نيم من هةس, خؤم نادةم لةم بوارة, نةخير نةخير/ و
خةيالَي خؤما زؤر جاران شيعر هةية بةآلم ئةو تةعبريةم نيية بينووسم لةبةر ئةوة زؤر بة ِراشكاوي دةيلَيم 

هةندي جار شعوريك دةردةبِرم , بةئينطليزي دةتوامن بةآلم بةكوردي ئةو توانةيةم نيية. من ناتوامن بينووسم
زؤر سوثاسي كاك ئيسماعيل دةكةم كة بةِراسيت , مالَي شاعري ئةو بؤم دةكاتة شيعربؤ كاك ئيسماعيل خور

شاعرييكي زؤر طةورةية ئيش وكارةكاين زؤر ناسك و , زؤر يارمةيت داوم زؤر لةطةلَما هيالك و ماندوو بووة
  .جوان و ِريك و ثيكن

oŽïä@çbn†ŠíØ@OpŠó@ómb‚ò†@ñŠóîŠbØ@‹mbîŒ@ÚŽîŒaìb÷@@~ó÷@óîb÷@o’ü‚@ðäbØóïïäaŠü @üi@ñóØò†@çbïåm‹ @Žñí @óÜ@Œóy@pü‚@ñóäaŒaìb÷@ì

_ñ‹Žî‰iò‡Üóè@óäaŒaìb÷@ìó÷@çbàóè@ @

 دةدةم ئةو كارة نةكةم من حةز ناكةم ئاوازيك طوترابيت من بيلَيمةوة مةسةلةن ئيستا طؤراين  هةولCDَبؤ / و
 زةكةريا طوتوويةتيةوة زؤر طؤراين ,)ؤجانةبةيت(من ئاشقي ئةو طؤرانييةم كة لة ئةسآل هي ) ئاطر كةتية(

  .بيذي تر وتويانةوة بةآلم منيش دةيلَيمةوة
oŽïä@çbn†ŠíØ@O@ñŒaìb÷@aì†ìóàóÜ@òìa†óä@pŠbî‹i@_óïïä@ a‡näbØóïïäaŠü @óÜ@pójîbm@ðÙŽïáïmŠ@‹m@ðäbØò‰Žïi@ðäaŠü @ñóiŠûŒ@ñóäaìó›Žïqói

ñ‹Žî‰jÜóè@oäbØóïïäaŠü @óÜ@a‹Žï‚@~Žïè@ñŒaìb÷@çbî_ìłóÙŽïm@bnŽï÷@ÛòìŠóè@†í‚bî@•aí@ @
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بةآلم , هةرضةندة دوو سي طؤراين تيداية كة ئيقاعني,  يةكةم تؤزي ستايلةكي سلؤوي هةيةCDبةطشيت لة / و
من لة بةرهةمةكامنا ضونكة طؤرانييةكامن بةدلَي خؤما , يةكة تؤزي خاوةCDخةلَك بةطشيت راي واية كة 
ؤر حةزم ليية ئيستاش ئةوانةي كة طوتوومة زؤرم حةز ليية ئةطةر نا هةلَم هةلَدةبذيرم بؤ ئةو دةقةية ز

 دةدةم بةهةموو جؤريك خزمةت بكةم ض بةوةي رتيمةكاين خيرا بيت ياخود بةآلم من هةولَ, نةدةبذارد
  .خاوبيت

oŽïä@çbn†ŠíØ@O_òìímì@oïäaŠü @‹m@ðÙŽïäbàŒ@ïè@ói@ñ†ŠíØ@óÜ@óu@ @

  . وتووةبةئينطليزي طؤرانيم/ و
oŽïä@çbn†ŠíØ@O_óîóè@a†@ñ†ŠíØ@ðäaŠü @óÜ@óØ@óîaì†@óÜ@çbîónóè@ìó÷@çbàóè@oäbØóïîïÝåï÷@óïïäaŠü @óÜ@ @

طؤراين جياوازي نيية بةهةر زماينَ بيت طرنط بتوامن طؤراين بلَيم ئينطليزي بيت يا كوردي بؤ من وةك / و
  .يةكة

oŽïä@çbn†ŠíØ@OÝåï÷@óïïäaŠü @óÜ@òìa†@oÜìóè@†ŠíØ@ñóÜbä@ì@ëb÷@ì@ðäaŠü @ói@bïäì†@ðŽîí @ì@†ŠíØ@ðäbØòŠaŒb÷@ñ‹Žïàbîóq@ónïji@a‡näbØóïîï

_oîóÙi@bå’b÷@ @

ة زؤر ئاوازدانةريكي ضاكة )طؤران( كوِري كاك بورهان موفيت ناوي  دةدةين لةطةلَئيستا لةو كاتةية هةولَ/ و
ئيستا طؤرانييةكمان , ةوأل دةدةين كاري ضاك بكةيندوو طؤراين بؤم داناوة ئينشةلَآل ه, لة طؤراين ئينطليزي

  .ئامادةكردووة بؤ هةلَةجبة بة زماين ئينطليزي
oŽïä@çbn†ŠíØ@O†‹Ø@oäaŠóïi@ói@•óÙ“Žïq@ÞàbØ@çaìŠbØ@‡äóàŠóäíè@ÿó óÜ@o’óiìbè@ðØóïïäaŠü @óïîaì†@ãói@~@pü‚@ðäa‹äóîýói@Žñ‹Øò†

b÷@æi@òŠüu@ãóÜ@ðàóèŠói@ðäaìŠòìbš@oïŽïÝi_bä@@ @

ئةطةر ِرؤذيك لة ِرؤذان شتيكي وةك ئةوا سةركةوتوو بيت و طؤرانييةكةم بةدلَ بيت و دةنطم , جا بؤ نا/ و
  . طؤراين بيذةكة بطوجني يب سي و دوو دةيكةملةطةلَ

oŽïä@çbn†ŠíØ@O@óÜ@òìómí @ñóïïäaŠü @ìó÷@•bïäómói@ÞàbØ@çaìŠbØ@ìíióä@•ü‚bä@oŽïq@ó’biCD_ñóØóïŽîíä@óî@@

نا زؤرم ثي خؤش بوو ئةو طؤرانيية طؤراين هةردووكمانة ئيتر من بةتةنيا بيلَيمةوة يا ئةو بةتةنيا / و
 يشضونكة دوورين لة يةكتر من ناتوامن بةشدار مب لةو بةرنامانةي كة ئةو دةيكات ئةو, بيلَيتةوة زؤر ئاسايية

من دةنطي ئةوم زؤر بةدلَة طؤراين بيذيكي زؤر , كةملةو بةرنامانةي كة لة هؤلَةندا من دةيبةشدار بيت ناتواينَ 
  .يةكيكة لة هونةرمةندة ضاكةكان, ضاك و سةركةوتووة

oŽïä@çbn†ŠíØ@Oçìíi@çì@ì@ðäò†@ Žðq@_oŽïšò†@ ŽñíØ@ìòŠói@a†Šóäíè@ñbïä†@ìbäóÜ@ðqüš@ñónaŠb÷@~@†í‚bî@bnŽï÷@ñónb÷@ìói@çìíi@ÞîbÔ

Žïq@ðäbØóÝq@ì@ï“äłbi@ói@´“îó _ça‡äóàŠóäíè@ðäaìŠbØ@ñòìó“@ @

هةردةم لة هةولَي ناوةستم نةخير من لة هةولَي بةردةوامم من هةرطيز ِرؤذيك لة ِرؤذان لة كاري خؤم / و
  .ئةوةم شيت ضاكتر بكةم

oŽïä@çbn†ŠíØ@O_óîa‡îbïm@bnŽï÷@óØ@†‹i@óåmìóØŠó@ìó÷@ìòŠói@ðqüš@ìíi@ðš@ @

هةروةها يارمةيت ئةو مامؤستا بةِريزانةي كة , بةردةوامي خؤمباوك و دايكم و دوو براكةم و هةولَي / و
  .يارمةتيان داوم

oŽïä@çbn†ŠíØ@O_Žïiò†@òíŽïq@ðäìó‚@ðqüš@óïŽïØ@òìbïq@ìó÷@_ïiŒaí‚@ómümbè@‘óØ@bîb÷@_òìì†‹Ø@ñìí’@ðqüš 
ةخير شووم نةكردووة ن, ثيكةنينيكي زؤر... ئةطةر تؤ دةيزاين ثيم بلَي من تاوةكو ئيستا نةم بينيوة/ و

باشة ئةطةر بلَيم زؤر ئةوة , ئةوةي تايبةتيش بيت بة خوازبيين, كةسيشم خؤش ناويت وةك خؤشةويست
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هاتوونة ,  بؤ داوايةيةنةبةلَي هيض كضيك نيية ن...... ئةوانة نةنووسي, ئةطةر بلَيم نا ئةوةش درؤية, عةيبة
  .واوي بكةمبةآلم من جاري خويندمن ماوة دةمةويت تة

oŽïä@çbn†ŠíØ@O_oàóèŠói@aì†@ @

 دووةمم تاوةكو ئيستا ضةند طؤرانييةكم هةلَبذاردووة ثةنا بةخوا بؤ كؤتايي سالَي CDئيستا خةريكي / و
 دةدةم ئةو بةآلم هةولَ, ن)بورهان موفيت و زياد ئةسعةد و ئيدريس( دةردةضيت هةنديك لةوانة ئاوازي 2005

CDية كاري باشتري بؤ بستاش دوو طؤرانيم ئامادة كردووة لةسةر كةركووم و هةلَةجبة, كريئينشةلَآل لة , ئي
سوثاس بؤ كوردستان نيت . كوردستان طؤراين كةركووك ثيشكةش بة بيسةران و طويطراين دةنطي خؤم دةكةم

  .كة بةردةوام بةسةرمان دةكاتةوة
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