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  ی کوردستانی کوردستان  سترهستره  ئهئه ...  ... جج  رهره  جید فهجید فه  مهمهخالیدخالید.. .. کانیکانی  بزمارهبزماره

  
ئمین   تهبۆ دڵو ، نرا ڕاگه  ختانه خۆشبه، کی زۆر ڕوانیه  چاوهپاشرمی کوردستان   ههی که ته ردوو له ی هه وه کگرتنه ی یه دهی موژ وه دوای ئه
، یه وه ڵ بوونه کهو ت ئهوتنی  رکه سهبۆ ، واو ی سیاسی ته  بوونی ئیراده له،  ووتی وه ره  ده و له،  وه ناوه له، فی کورد ره شه هکی ب خهکردنی 

، موو تواناکان کخستنی هه و یه،  ئیش کردن وه گیانی پکه  له و بریتیه،  یه یه له رحه م مه  شیاوی ئه ی کهش یه  تازه و گووتاره ئه ن بۆ و تاکیده 
نای ئاسمانی  ردوو که هه،  وه بنه ڕوومان ئه روو به، تی وه و نوده، میی ئیقلی ر ساحه سه  له ی که داتانه جه و موسته ی ئه وه گژداچوونه بۆ به

 کی هی مهرنا  بهو پش مه ک له یه  ماوه  کهی بیه  عاره ناه و که کردن لهاو ل چ و به،  دارانت ی هیمهت هیمه  به، و زاگرۆس تیڤی، کوردسات
  به، ب ره د ملیون عه  دووسه ڕای بوونی زیاتر له ره سه، بستان موو عاره  بۆ هه ستره ک ئه یهنھا  تهکردنی  ستنیشان ده بۆ یرنج راکش سه

 و،  لیقه سه ری ڕۆشنبیرو به شکه  پشکهن زائیده، قییم تهی  ستۆدیۆ و لیژنه بۆ   بیگره وه  موزیکه له،  وه هروئاسایی سهکاناتکی تواناو ئیم
،  وه وته ئهکانیان  ناوبانگه  به گۆرانی گۆرانیبژه  وه لیمه کی سه دایه  ئه به و، بوون که ی پرۆگرامه ئاماده  که،  نگ خۆش ندی ده مه هره  بهها یه ده

و ، محکی ی ته  بۆ لیژنهکان نگه ده  لهد سه نجا له ی په  رژه به، کی ماراسۆنی  پاش پش بکیها و ئاکام بوو له وه ئه، دروست کردبوو
ی داهاتکی باش بۆ  رچاوه  سه و ببوه، کرد یا ئه که نگ دانه  ده شداریان له بهستی  فوونی ده له  ته  به که، ران ی تریش بۆ بینه نجاکه په

   له که، د ملیون کور6ی  ش بۆ نزیکه کانی ئمه ناه که. رگرت بی وه ی عاره ستره ی ئه  گوینه  تاجه وانه س له ک که  یهو،  که پرۆگرامه
 ستره کردنی جوتک ئه ست نیشان بۆ ده، کردنی دوو پرۆگرام درووست  سان به هه، ژین  ئهابی نی عاره ته چاو وه  له گچکهزۆر کی رم هه
قافی  وانا سهکو ت  وه  ئمه ی داخه ی جگه وه ئه، رم ی تریشیان هی جنوبی هه که و قله، رمی کوردستان قلکیان هی شیمالی هه، کجار یه به

یان  وازه ته ره چین په ئه، ین  بکه وه نگینن پکه ست و مشک ره  ده ی که وانه موو ئه  هه  له ی ئیستیفاده وه بری ئه  لهو ، مان کزه که ریه و هونه
 ڕووی  له،  وه نگاندنیشه سه  و ههانشداربوو ڕووی به له و نه، ب وتوو ئه رکه  سه وه شکردنه  ڕووی پشکه  له  نه  ئمهی که ئیشه  بۆیه، ین که ئه
  وته بکه، م دراوسکانیشمان بت کو النی که ری کوردیش وه قی هونه ئه، کرد زم ئه دڵ حه مک بوو پ به ده.  که رباسی مه  هه  وه رهنانیشه ده
و ،  وتووه  ئستا تی که که، رکا  ده یرانه و قه پانی گۆرانی و موزیک له بتوان گۆڕه،  وه ی کورستانه ستره ی ئه وه ی دۆزینه ره نجه  په له، ڕو گه
و  م بینی له یه رنامه و به  ئه که  وه داخه به، نان  فه بته قیب ئه سیب و ره ب حه،  گیرفانا بت کی له ی تۆمار کردنی گۆرانیه سک پاره رکه هه
لیان  قبه کی موسته ستریه ئه  له : میان که یه، م کهبنھا دونیان باس  تهتوانم  م بزماریا ئه لهم  م زۆرن بههۆکان،  وه شیمان بوومه شم په تهئاوا

  وه ی خۆمه  جگه له،  ک و دوان نینه ر یه نته  سه هخوای زۆریان دن چزوانم بهجا ناسی ووتی   ک ئهکان ناوبانگه  به  گۆرانیبژه پرسی له
، ر و تایه، ک و زیره، ماملو ، لی ید عه سه  وانه ئهر ماشبن  گه دواتر ئه! ) ...  (ی ری چی هه نته ماون سه یان نه شتاق وانه ووتم ئه

بژی میللی کورد دوو ی گۆرانی  ته وه ئه:مینیان دووه؟   چیه وه یاندنی الوانه ری پگه نته سه کاریان به، وانی ترن  و ئهرواری و به، ردان ومه
سمیا  گیای  گژه  به  که و پۆگرامه کی ئه شداربوویه ی به کوڕک وڕۆژه ئه) ستم  ده وته نارجی که ( ئه و  گۆرانی بۆ کچ ئه  وهگوی ل ڕوا
  لکردووهزی  حه  یه ستره م ئه ی ئه و کچه زانی ئه م ووت ئه که  میوانه ر به کسه  یه!) ستی  ده وته نارجم که (ی ووت کار بوو ئه رزه دیار بوو هه

 ووتم گوت ؟ووتی چۆن، چوار  و کچه  ئهووتم،  ووتی راسته ؟ وایه یه موو کچک دوو نارنجی هه  ووتم هه؟زانی  ووتی چۆن ئه ره وه خته به
  . ستی  ده تنه و ش که یه ستره و ئه بوو دوانی ئه لنه


