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نگ و   فریسالند دروست کرد و ئاهه نجانیان له کی گه نجانی میدیا لیژنیه نی گه نجومه ئه

   .کان ساز کردن  کورده نجان و خزانه  خوانکیان بۆ گه ئواره

 
  ێند  هۆه نجانی میدیا له نی گه نجومه یاندنی ئه ڕاگه/ کردنی ئاماده
ی   بۆنه  فریسالند به نجانی میدیا له نی گه نجومه کانی ئه ندامه  ئه ست خۆشی کردن له بۆ ده
 2005 / 12 / 18رواری   به  له مه کشه  ڕۆژی یه بژاردن بیار درا له  هه شداری کردنیان له به

  نجانی میدیا له نی گه نجومه ن ئه  الیه  ڕکخرا له که ره ڤه نجانی ده  کۆڕك بۆ گه ئواره
   .ندا هۆه

  خرهاتن و پشوازیان لکرا له رمی به  گه نجانی میدیا به ی گه انی لیژنهندام تا ئه ره سه 
ڤانی   لیواردن و هه ی کوردی میدیا له ی یانه ندامی لیژنه شوان ئه ڕز کاك ڕه ن به الیه

   .بوو ئاماده
 ن  الیه ش کرا له نجان پشکه ی گه نجانی میدیا وته ی گه  دوای سوپاس و پزانینی لیژنه  له

  وه ڕۆشه  په  به بوان کرد که  ئاماده ست خۆشی له ڕزیان ده به ،وه ره عفه ست جه به کاك مه
   . فریسالند نجان له ی گه زراندنی لیژنه نجانی میدیا بۆ دامه وازی گه  بانگه وه ره هاتوون به

 پرسیار و  وتنه نجان که گه ،ست به ن کاك مه  الیه ستپکردن له ی ده واو بوونی وته  دوای ته له
   دوای گوگرتن له کر له ختیار به کاك به .نجانی میدیا ی گه  لیژنه پشنیار کردن له

 و گرنگی  ڕزانی داوه ی به که  یه که می پرسیاری یه  پی پویست وه بوو به ڕزانی ئاماده به
وڵ و دسۆزی  سوپاسی ههوه و   دووپات کرده که ره ڤه  ده نجانی له کی گه یه زراندنی لیژنه دامه
   .موویانی کرد هه
شڤان و کاك عیسا  ڕزان کاك به ،بوو نجانی ئاماده ن گه الیه  له که بژاردنی لیژنه  دوای هه له

     پکردنه نی ئاماژه شایه .بژاردن  هه  هاتنه که ره ڤه نجانی ده ری گه  نونه شوان به و کاك ڕه
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کانی  نجه ن گه وڵ بده م هه کی زۆر که یه  ماوه  له نیاندا که بژردراو به ڕزی هه ر س به هه
   .ن هز تر بکه کانیان به ندیه یوه  و په وه نه  زیاتر لك نزیكه که ره ڤه ده
 ،کتری  یه ت خۆشی کردن لهس  ده وتنه نجان که  گه که وه وابوونی کۆڕو کۆبوونه  دوای ته له
ی   بۆنه ڕبین به نگان و خۆشی ده  خورا و ئاهه ند ساتك نانی ئواره دوای چه به
نجان  کی گه یه ونی لیژنه درووست بو ی  بۆنه یمانی کوردستان و به وتنی لیستی هاوپه رکه سه
نج  ی گه رگه ندی پشمه مهر و و هونه  بینی تا درنگی شه وه  خۆیه وامی به رده  فریسالند به له

ندانی تیپی  رمه  هونه شك له ن و به ندی موزیکژه رمه یداو کاك بافلی هونه  نیاز شه کاکه
   .ر شانی خۆیان  سه یان خسته که نگه ی ئاهه وه ڕیان ڕازاندنه مۆسیقای گه

نجانی   گهنی نجومه ریشتیکارانی ئه رپه ی سه  ناوی لیژنه زانین به  پویست ده دا به  لره
تی   خزمه ین و هیوادارین بتوانن له نجانی فریسالند بکه ی گه  لیژنه ست خۆشی له میدیا ده

   .مان بن که له کی گه مه  ئه فا و به  وه ی به  ڕۆه میشه نجاندا بن و هه گه

  

  


