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  دد  مهمه  هۆگر محههۆگر محه.... ... .... ... ر فارسر فارس  ڕز عومهڕز عومه  ی بهی به  کهکه  ریا و نوسینهریا و نوسینه  کهکه  ند زهند زه  رمهرمه  هونههونه

  
جی ،  وه بو کرده) ریا که تی زه زره حه ( ناوی ر فارس نوسراوکی به ڕز عومه  به25/4/2006  له
ها  نده ه چ و نوسراوه دوای ئه،  تر بووانیر دۆست  هونهندان و رمه  هونه  لهرسوڕمانی من و زۆر سه

لم کورم  شه (ندکیشیان ن و هه توڕه ر فارس ڕز عومه  به ندکیان له هه، ر نوسرا  سه ی تری له وه کاردانه
ن   الیه  له که،  که ته ربینی بابه ی ده  شوه دگرانن لهیا ،  که ته بابه پاڵ  ته نگییان خستووه ده) ناپارزم

  ت تف له سه  ده تف له( هن ده ی که ته  بابه  یه کۆتایی به م شوه  به که،      نوسراوهوه ره ڕز عومه به
م  ر ئه سه ر له ش گه  ئوه  خۆم و تف له تف له، خۆیی ربه سه  فیدرای و تف له تف له، ر  هونه ئازادی تف له

  . ) رپرسی کوردستان نت زیز به ر فارس عه عومه.... بین نه نگ هه  ده تیانه داله ناعه
کات به  تبارده تۆمه) سلمانی (تی کوردی سه ریا و ده که ند زه رمه هونه، ر  نوسهدا و نوسراوه له

  . کات ریش ده  هونه ت تف له نانه تی و ته داله ناعه
 و  ی میدیای کوردی کردووه وره تکی گه تا ئستا خزمه) ر فارس عومه ( ڕزه و به  ئه  دیاره ی که وه ئه

تی   و تا توانیویه نی خۆی پاراستووه کان و بالیه ڕه  کۆنترین ماپه  له ککه  یه کهی  که ڕه ماپه
ش  وه ڕای ئه ره سه،  کان پاوتووه نه  تاک و الیه  به کردنتی سوکایه بوختان و جنو و  ی له که ڕه ماپه

  وه  ئه کردووه تپارزیشدا درغی نه و  و له یه ردی هه کی پاک و بگه  ڕابردوویه ڕه و ماپه ری ئه به ڕوه به
  .  رچاو گرتنه  به ی له شایسته و  ی ڕزه جگه
،  یه کوردستانی باشوور هه   له ی که ییه نده موو گه و هه له، ی داخه مان کاتیشدا جگه  هه م له به

  ند بوون له مه وه ی دهرع کی ناشه یه  شوه ها چین و توژ به نده چه.  ئامانج  به  کردووهانیند رمه هونه
  له، بووه ش و پیسیان هه کی ڕه کوو ڕابردوویه  به کردووه تی کوردیان نه ک خزمه  نه که، کوردستان

  . داومان تی و لقه هامه  ڕۆژانی نه شۆڕش ومی رده سه
ستا تی کوردی تا ئ سه چت و ده زار دۆالری ت ده  هه30 – 25ک  رهنانی سیدییه  ده  که دیاره
 و  یه ها تۆمارگا هه یه  ده ر باژرکی کوردستاندا به  هه ندان بپارزت و له رمه  مافی هونه یتوانیوه نه

  . ن که  ده وه نده رمه نجی هونه  ڕه بازرگانی به
، کدا م هنانی سیدیه رهه به  وه کات له ر ده ره زازی تا ئستاش زه ندی کورد کاک ناسری ڕه رمه  هونه ه که
  چونکه، م بنت رهه به  سیدی وهیوام رده  به  ناتوانت به که،  وه ته  کردووه دا دوباره ند بۆنه  چه ی له مه هئ

  . !!! پارزراوه  کوردستان نه  لهانند رمه  و مافی هونه کۆپیایت نییه
  . ؟؟ ری مۆزیکی کوردی نییه چاکردنی هونه  به  زینده وه ئه
ک سیدی بژوی  م هنانی یه رهه به  وه توانت به ب یا تورک ده ره ندکی عه مهر مان کاتدا هونه  هه له

  . ر بکات ژیانی خۆی تا مردن مسۆگه
  بت رۆژانه ده، ن رخان بکه ر ته  ناتوانن ژیانی خۆیات بۆ هونه وه  داخه ندانی کورد به رمه تا ئستا هونه

دنان  ند کاک عه رمه ی هونه  نموونه وه ئه، توانن بژیینی ب وه ن بۆ ئه  کاتژمر کار بکه8ککیان  ر یه هه
ن  که ر کار نه گه. ر وا بوو ریقیش هه  فه رزییه مر مه  و نه ستاییه ی ماموه که کییه ره  سه  کاره که، ریم که
  . ر بژین  هونه اتوانن بهن

  و خۆی تووشی ب چووه یر ههکوو ش  و وه یه  دوو خاڵ توڕه ر به نوسه، م  البده که ته  بابه وت له نامه
  .  رلشوان کردووه ئومدی و سه

  .  کردووهر درووست   سه ی له  و شوقه رگرتووه ی وه رزه م ئه  دۆنه29ریا  که ند زه رمه  هونه گوایه -1
 .  تر دوجایه  مه40. 1645ی  که ره   ڕوبه  که رگرتووه کی تری وه یه رزه شتی شار ئه هه  به له -2
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ی روون  ڕه م ماپه رانی ئه ر و خونه خوازم بۆ نوسه ده،  که مه  دۆنه29بۆ ،  وه میانه که ڕ خای یه  مه له
  شه ی پالنی ئابوریان و گه  گوره کات و به  ده رمایه تی کوردی پاپشتی سه سه  ئستا ده که،  وه مه بکه

ریا  که ند زه رمه ک هونه نه. ج بوون تی نیشتهشت و گوزار و گرف کردنی ژرخانی ئابوری کوردستان و گه
ها خای  نده چهدرت و   خۆڕایی پ ده رزی به  ئه یا خۆمایکی بیانی سک یا کۆمپانیایه ر که هه
و   و ئه ته م بابه بۆ ئه  باسکردن ناکات  ئستا پویست به که،  سته به و مه  بۆ ئه یه رنی تریشیان هه ئه

  . ) ریا که ی زهت زره حه (ی نوسینه
ی پ  و زانیاری و ژمارانه  ئه ی که سه و که ر ئه نم هه یه گه ر فارس ڕاده ڕز عومه  به  به وه  دنیاییه به

   که دارکه رمایه ر سه  بۆ هه وه  و ئه ریا نییه که ند زه رمه نھا بۆ هونه  ته و شته  ئه که، زانت داوی ده
  .  کاربھنت انی به سلم ی له که رمایه سه، وت بیه
، ر  چونی هونه وه و پشه ره درن بۆ به تی ده کرن و یارمه ندان پشتگیری ده رمه موو جیھاندا هونه  هه له

  .  دتگا پشخستنی کۆمه  مانای بهر   پشخستنی هونه چونکه
ن   الیه لسوم له کهئوم ، ندک بکات رمه  هونه سعود پشوازی له ر کاک مه  گه  کارکی نامۆ نییه وه ئه

  . کرا  پشوازی ل ده وه کانه به ره میر و پاشا عه رۆک و ئه ی سه زۆربه
وت   ڕکه به،  وه ته  ڕادیۆی میسر بو بکردایه  خیتابکی له بوایه بدول ناسر ده مال عه  جه کاتک که

ی خۆی دوا  که  ناسر خیتابهبدول مال عه جه. بوو لسوم کۆنسرتی هه  ئوم کهدن رمه هونه مان ئواره  هه
  . نگر لسوم ده ند ئوم که رمه  هونه کی گوێ له یزانی خه  ده چونکه، خست
رم   سه ی له وره ری گه کاریگه) ئارام تیگران (ند رمه هونه کانی گۆرانیه ت الن ده بدو ئۆجه ڕز عه به
  . م رپا بکه  شۆڕش به که، بوو هه
ر  سه درن و به تی ده تی دانی مای یارمه ی ستۆدیۆ و یارمه وه  کردنه بهندان  رمه وروپاش هونه  ئه له
  .  وه کرنه ده

  هیچی له،  تاران  له گیانداندا بوو  له بوو کاتک که ی نه خۆشخانه ی نه ک پاره ن زیره سه ستا حه ماموه
  . ر  سه رگی ژیانی برده  مه  کوله هشت و به  ج نه دوای خۆی به

م  به) بت هیوادارم ڕاست نه (ر ناکرت ن جزیری هه سه ستا حه مر ماموه ت کورتی نهس باسی ده
  .   پش مردنیغدا سوای کردووه  به  له  گوایه  که وه گنه ده

 بژوی خۆی  تی ف لدان و گۆرانی گوتن ویستویه ده   به  که بدومان زۆره روش عه کوو ده ی وه نموونه
ی بۆ  و شاکاره  و ئه  کردووه سییه مایه و که ستی به ستا گۆرانی شاعیر هه  ماموه مه و ده ئه. ربکات ده

  . ندان رمه  هونهتی هامه ندان و نه رمه ستی هونه  هه ستا گۆران ت بگات له ر ماموه گه ر مه  هه  که نوسیوه
، فغانستانیش ن و سۆماڵ و ئه کوردستا ندان ملیۆنرن و له رمه کاندا هونه وتوه گا پشکه موو کۆمه  هه له

  . ست کورتیدان تی و ده هامه ردی نه  ده ن یان له که یان سواڵ ده
 و دوودیان  وه ندانمان بگرین و توشی سارد بونه رمه  هونه با ڕز له، مان بگرین که ره  هونه با ڕز له

ژار  ان و هاندانیان کوردستان هه پشتگیری کردنی من و به کی زۆر که یه ندانمان نوخبه رمه هونه، ین که نه
  . نابت

تی کوردی نابت  سه تی ده  یارمه ندان پویستیان به رمه ی هونه وه ر کۆپی ڕایت بپارزرت دنیام له گه
  و له ر ڕۆنی خۆیانه   بۆچوونی من هه به. بت رانیان باش ده ری خۆیان باری گوزه نجی هونه ڕه و به 

  . ن ده سمی خۆیانی ده
 بیکوتین و   که ی تر زۆره ره نجه رگاو په ده، روبۆمی کوردستان شکردنی به  دابه بت له مان هه خنه ر ڕه گه

  . ین  بکه خۆمانیان ل توڕه


