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  یت هراین زید خره ستا فهۆمام ... ktv و  zagrostv ...یئاسمان ینۆیفز له ردوو ته  ههۆب
 
ردوو   ههیندان ران و کارمه به وهڕ  به کردن له  و ماندوونهیشۆست خ  دهیڕ وپه  ئهڵ گه له
 ی کوردستانی نده ناهه  په  بهیک ره  و دهیک  ناوهی نه و وڵوا  ههیاندنی گه  به  که نهۆیفز له ته
   .ێندرڕ په ادهڕاندن ی اگهڕ ی بووار  له هی وره ك گه  گهیکت  خزمه هران ک نده  هه له
  

 ران و سهین ب هی ال ت لهو که مان دهرگو  به  کهی و باس و خواسانه  ئهی ره گو م به  به
ر   هه ت کهزانر باش ده وا به ،ران نده  هه که له نهۆیفز له ردوو ته  ههیانیماشاچ ته
ن  ان خاوهیك ر ژه تر بیک هی واتا به ،تب  ههیۆ خیند ت مه بهیتاو  نهۆیفز له ته
اتر بوار یبا ز ، تری که نهۆیفز له  ته ت لهخس هڕ  نهۆ بی تریك کارنۆیفز  له له ته ك  هی رنامه به
ر  سه  لهیر کابهڕ ۆك ب هیۆ ه ته بب وه ،ترو باشتر جوانترو نوی کارۆت ب تر بدریک  خه به
ان یران ژ نده  هه  لهی وانه  ئهیت بهی تا به ، کوردستانیک  خهۆز تر ب پ  به باشتر وه یکار
  هی ی کوردستان نهۆیفز له و چوار ته اد لهی ز مهزانن ئ تان دهۆ خ وه ئ چوونکه، ن به ر ده سه به
 باس و   گرتن لهێرکردن و گوی  سهۆکانمان ب ه ما ن لهی  تر شك نابهیچیران ه نده  هه له

کانمان  هو مندا مه ئۆش بیروون  دهی بارۆوا بزانم ب، یندی زیک هی وهش  کوردستان بهیخواس
،  که نهۆیفز له ردوو ته  ههیرکردنی  سه ن لهیب ك دهل له  مهی تووش وه وانه چه پ به ، باشتره

   .کات ش ده کهش ك پ هی رنامه  به اتر لهین زینیك ببزڕ کدا به هی فته  هه ر له گه ئه
  
 یکان ان کارهی ،نیس بب  کهێند  ههی نان  که هی ی ن وه  ئهی مانا ش به نهیبرڕ م ده ئه
 یوای ه ن وهی که  دهتان لیشۆست خ  ده وه وانه چه پ کو به به، ب  جوان نهوانمان پ ئه
وان  تان فرهاخوازم دویه ،ننڕ په  دهیاڕ   کهی زهۆری پ رکه و ئه ن لهیخواز  دهۆوتنتان ب رکه سه
ر چوار   ههۆم بیشۆست خ زو دهڕ یڕ وپه  ئهڵ گه له .بن  نه هڕرو توویمان زوت و لب
   .وتووبن رکه ر سه هه ، کوردستانی که نهۆیفز له ته
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