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، بابةتيك، مرؤ هةندي جار حةزدةكات زياد لةثيويست لةسةر مةسةلةيةك
تةوةريك قسان بكات ئةوة بؤضي دةطةِريتةوة نازامن؟ وةيل قسةكردن 

  . ئةوةندة ثةسةند نيية ئةطةر زؤر طويت بؤ نةطرييت
ةيةك لةمةوبةر بابةتيكم لة ثرؤظايلي خةبات بالَوكردةوة لةسةر مايف ماو

مولَكيةت و هووشياري ياسايي و ثةيوةندي ئةمانةش بة ئةفراندن و بةرهةم 
  . و قازانج

ي ) تايتانيك(ئةطةر بةهةلَةدانةضوومب يةكةم تةلةفزيؤن لةجيهان فليمي 
بوو كة ئيستا ثةخشي جةميس كامريؤين نيشان دابيـت تةلةفزيؤين طوالَن 

  . نةماوة
كوردستانيان يةكةمني بينةر بوون لةجيهان كةتوانيان تةماشاي طشت ياريةكاين فوتبؤلَيين جامي 
  . جيهاين ذاثؤن و كؤريا بكةن بةبي بةكارهيناين جفرةو بةشداربووين ياسايي لةكةنالَة تةلةفزيؤنيةكان

طؤراين كةنالَة ئامسانيةكاين ، ياري، ين خؤمان هةمان فليمزؤرجار واِري دةكةويت لةكةنالَة نيوخؤييةكا
  . تر دةطوازيتةوة تةنانةت هةنديك جار بةِريكالمةكانيانةوة

كؤمثانياي ضوارضراي موسيك دواي ماندووبونيكي زؤرو ثارةيةكي فرة لةطةلَ هونةرمةنديك و دةرهيناين 
، نةبازِاري نوسخةي ئةسلَي ئةلبوم لة تؤمارطاكانئةلبوميكي طؤراين و ِريكالم و هةراو بةزم و خست

دةستطيرةكاين كؤثي و فرؤشيارةكاين دةالَخانة بةئاشكرا كاسيت و سيدي كؤثيكراوت بة نرخيكي زؤر 
  . كةلةكؤتايي تةنيا هةش بةسةري بؤ ضوارضرا دةمينيـةوة، هةرزان ثي دةبةخشن

و لينةثرسينةوةييةي وةزارةيت ِرؤشنبريي و دةرنةكردين سةرم سوِرماوة لةنيو ئةم جةجنالَي بةِرةلَايي 
  . ن ضوارضرا ضؤن تائيستا بةردةوامةوةو ئيفالسي نةكردووةاياسايةكي تايبةت بةمايف مولَكيةت لةثةرلةم

ئةطة واش نةبا هةركةم ببوو لةم ماوةية ضونكة ، ئيستا لةبازاِر تةنانةت سيدي سيكسيش قةدةغةكراوة
اياسايي هةلَسوكةوت كردن ئاميري سةتةالييت جفرةكراوةي بةيب ثارة لةبازاِر نرخي لةسايةي سةري ن

 كةنالَي جفرة كراو دةكاتةوة بةيب ئةوةي كاريت تايبةت 100 دؤالر تيثةِرناكات و زياد لة 100لة 
  . بةكاريين بةدلَنياييةوةش لةنيوياندا كؤمةلَيك كةنالَي سيكسي تيداهةية

 مايف مولَكيةت نيية لةكوردستان بؤيةشة هةنديك بوار ثيش ناكةويت بةتايبةيت موسيك و لةبةرئةوةي
طؤراين كاري بةرهةم هيناين فليم و تةنانةت هةنديك جار نووسينيش ضونكة ِرةنج و ماندووبووين 

يةكي سةرةكي كةسي داهينةر لةو بوارةدا يب بةرهةم دةبيـت لةِرووي مادديةوة كة ديارة ماددةش كؤلَةطة
  . ذيان و كاركردن و داهينانة

بيل جيتس بؤية بؤتة دةولَةمةندترين كةس لة جيهان ضونكة لةثالَ زيرةكي و كارامةيةكةي ياسايةكيش 
هاري (ئةي ئةوة نيية نووسةري كتييب بةناوبانطي ، هةية هاين ِرةنج و ماندووبون و داهينانةكةي بكات

  . مةندترين ئافرةتاين دونيابؤتة يةكيك لة دةولَة) ثؤرتةر
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، زؤر طرنطة تةنانةت لةِرووي دةروونيشةوة ئادةميزاد بةري ِرةجني شان و داهيناين خبوات
بةثيضةوانةوةش كة دةبيين يةكيكي تر بةثرس و ِرةزامةنديت قازانج لةبةرهةمةكةت دةكات وةكو ئةوة 

  . واية بةئاشكرا دزي لةمالَت بكات كة هةرواشة
 ئةوانةي لةبةري ِرةجني هؤنراوةكاين دكتؤر عةبدوللَا ثةشيويان خوارد كايت هاتن بةيب كةم نةبوون

، من لةطلةيةكاين ئةو شاعرية هةستم دةكرد ضةند زووير بووة، ثرسي ئةو بةرهةمةكانيان ضاث دةكرد
  . تةنانةت زؤر خةمباريش

كيةت و داناين سزاي طةورة بؤ ئةوة كاري حكومةت و ثةرلةمانة سةرةتا بةدةركردين ياساي مايف مولَ
دواي ئةوةش نؤرةي بةرهةم هينةران ديت لةبةرزكردنةوةي داواي ياسايي و داواكردين ، سةرثيضيكةران

  . مايف قةرةبوو كردنةوة لة زيدةِرؤييكاران تا بزانن ئةوان دزي دةكةن و مشةخؤرن
  . تا ئةو ياساية نةبيت داهينان كةم دةبينريت
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