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  نگدان له م ڕۆژی ده که  یه کان له وتووه رکه  سه  پاڵ کۆنسرته ری میلی سلمانی له تیپی هونه
.. .ندا  هۆه ن له که کان ده بژاردنه  هه شداری له نگین به  گۆرانی و تابلۆی ڕه  به تاراوگه

  ندا  هۆه-کر ختیار به به

  
 
ی   مایه ندا بوو به میلی سلمانی بۆ هۆهری  ندی تیپی هونه رمه ی چل هونه یشتنی نزیکه گه

ی  وه پاش بو کردنه، تی  تایبه ر دۆستان به گشتی و هونه ندی کوردی به وه خۆشحای ڕه
  ی کوردی میدیا له نجان و یانه نی گه نجومه ن ئه  الیه  له م گوپه وای ئه ریکالم و هه

   بوو به م گوپه نگ و باسی ئه کان ده هندی  کوردی و هۆه یاندنه ی ڕاگه  ڕگه ندا له هۆه
 و  که ری تیپه ك بۆ هونه رۆشی خه په، ندا هۆه   ندی کورد له وه ر زاری ڕه تی سه واڵ و بابه هه

ندامانی  س و کارانی ئه ن دۆستان و که  الیه  له وه ی لپرسینه  مایه کان بووه نده رمه بۆ هونه
  .  م گوپه ئه
  ندا پشوازیان لکرا له  بۆ هۆه وه  کوردستانه  له م گوپه یشتنی ئه گه   دوای ڕۆژك به له

ڕزیان هیوای کاتکی خۆشی بۆ خواستن  به، وانی شاری ئاپ دۆڕن ری شاره ڕوبه ن به الیه
  . ند  هۆه له
تا کاتژمر  8/12/2005رواری   به  له مه  ڕۆژی پنج شه له  که ردانکی گوپه  دوای سه له
،  که  شارهانیک جیا جیا ردام و چوونیان بۆ شونه مسته  بۆ نو شاری ئه ری ئوارهچوا

  . م کۆنسرت که وتن بۆ گرانی یه  ڕکه خت به  پایته  له که و هۆی کۆنسرته ره  به که گوپه
  

   ڕزان کران له په ش کرد و چه قیبیان پشکه ی ڕه ر شانۆیان سرودی ئه  سه ڵ هاتنه له گه
مال لپسراوی  ڕز مامۆستا جه مدا به که  کۆنسرتی یه  له نی باسه شایه.  وه بوانه ن ئاماده یهال
کانی  ره  تکۆشه ڤاه  هه ک له کتی نیشتیمانی کوردستان و کۆمه ی یه وه ره ندی ده به مه
ی  راوی کۆمیتهندا و پس  هۆه ی عراقی فیدڕاڵ له ڕزانی باوزخانه ندی ناوبرا و به به مه
ی  نجان و یانه نی گه نجومه ن ئه  الیه  له  بوون که که ی کۆنسرته ك ئاماده. ن. لۆکسی ی نه به

  م به که واو بوونی کۆنسرتی یه پاش ته.  کرا بوون که کوردی میدیا بانگھشتی شونه
و نواندنی  وه ك گرتنه  یه ش له  باوه وتنه  که که ندامانی گوپه ر و ئه ماوه جه،  وتوانه رکه سه

  . ر ویستی بۆ هونه خۆشه
   

   بینی له وه  خۆیه ردامی به  به م گروپه کی ئه  دوای یه ك له نگی یه کۆنسرت و ئاهه
 توانیان  توانهو رکه  شاری ڕایزڤایك زۆر سه له. "نایمخن و ڕایزڤایك و زوتفن " کانی  شاره
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یان  که  پۆفیشۆنه کان بۆ خۆیان ڕاکشن و ناوبانگگی چاك بۆ گوپه رنجی میوانه سه
  . یاندن زگاکانی ڕاگه یامنرانی ده  و په که بوانی هۆه  نو ئاماده ن له  ربکه ده
   
  که وپهی کوردی میدیا گ ك و یانه. ن. ی ی وه ره ندی ده به ڕزانی مه ر داوای به  سه له

  مه سشه  ڕۆژی کاته  ده ی ووت که وه ره  ده نگدان له م ڕۆژی ده که  یه بیاریدا له
  نگدان به رگی کوردی برۆن بۆ ده  جلی و به یانی به  به ر له ی سه  کاتژمر یانزه13/12/2005

رآ و  په نگکی هه  ئاهه نگدانیشیان بیاره  دوای ده یمانی کوردستان و له لیستی هاوپه
ی  وه م کردنه ندی کورد و که وه ران و خۆشکردنی دی ڕه نگده ن بۆ هاندانی ده گۆرانی ساز بکه

   ویستی نیشتیمان  خۆشه ردی دووری له ئازاری ده
   
ی سلمانی و  رمی کوردستان ئیداره تی هه  حکومه ست خۆشی له  دڵ ده  پ به وه ته ماوه 

  م جۆره هیوادارین ئه،  ته رفه م ده  ڕکخستنی ئه بۆنی ئوف بکه الح ره ند سه رمه هونه
  . ی ووت وه ره بت بۆ ده وامیان هه رده  به ردانانه سه
  نه سه  ڕه ره م هونه  و به  گوپه م جۆره  وا گرنگی باشتر به خوازیشم بۆ داهاتوو که  ئاواته  وه

م  که ڕوان ده مان کاتیش چاوه  هه و لهم هیوادارم  به. یاندن زگاکانی ڕاگه ن ده  الیه بدرێ له
  یاندنه ن ڕاگه  الیه یان بۆ کوردستان گرنگی چاکیان پبدرێ له وه ڕانه کاتی گه  له

  . کان کوردیه
م  کانی ئه نده مه  هونه ست خۆشیش له م و ده که خر هاتنیان ل ده  به  کۆتایدا دووباره  له

 . م که  ده گروپه


