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  . گيرا له یال  زانا  به رنامه یه ك بۆ ئۆسلۆ له
 

 رێكخراوی لێكۆڵينه وه ی پێوه ندی یه گشتی یه 18.09.2004ممه رۆژی شه 
،ئه و رێكخراوه ه پارتی سوسيال چه پی نۆرویجی یه،آه رێكخراوێيكی سه ر بآان

ه ر یه آێك له آه سيایه تی یه آان یا  رۆژ جارێك بابه تێك له س15هه ر له نێوان 
به رنامه ی ئه م جاره یان ته رخان آرابوو  بۆ ژنه تێكۆشه ، پێك دێنێی جيهانیوڵاتان

 ری آورد له یال زانا ،
رۆ  ده ستی پێ آردوو  به م شێوه ی  پاش نيوه 14،30نامه آه آاتژمێر  به ر  

. خواره وه به ڕێوه چوو  
   و   فره یكسانهآارمه ن ێوه به رانی به رنامه ، سه ره تا  له الیان به ر. 1

 و پاشان به شی موسيك به سه ر  به خێرهاتنی ميوانان  آرا عارف باوه جانی

آه    به ئامێری سه نتوور پێشكه ش آرا سه باح سه نتورپه ره ستی آاك  
سه رنجی زۆر آه سی ڕاآێشا بوو، هه روه ها   چه ن گۆرانيه آيش به ده نگی آاك 

. هه ردی پێشكه ش آرا  
   آه بۆ ئه و به رنامه بانگهێشتن آرابوو، مریه م عه لی پورخانمی .  2

 به آه ڵكی له سه ر آورد به گشتی و ژنان و  به تایبه ت له یال زانا باسێكی آورت و 
 پێشكه ش آرد،

  پرسيار و وڵامی یه ك آاتژمێر له  1 باسه آه ی مه ریه م عه لی پور نزیك به شپا
. زیاتر باسه آه ی گه رم آرد به شداران   

   له الیان هوونه رمه ندی ده نگ خۆش آاك له یال  زانا،سرودی 3

 پێشكه ش آرا و پاشان به زمانی نۆرویجی سروده آه بۆ به قادر ئه لياسی
 شداران شی آرایه وه ،

  باسێكی له )چاك  (  ، به نوێنه رایه تی رێكخراویمه جيد عه لیآاك . 4
  آه رێخراوی چاك بو آۆميته یه یو ئه و نامه ی له یال زاناسه ر آه سایه تی 

آرد ، هه روه ها  له وڵامی پرسياری هيدێك له به شداره  خه ڵاتی ئاشتی ناردبوو 
نه رویجی یه آان سه باره ت به شاری آه رآو ك باسی له سه رچه ندین سه 

  وه بۆ چه ند سه د ساڵ پێش و باسيان لهرچاوه ی دێرین آرد آه ده گه رێنه
ه و سه لماندوویانه آه آه رآوك به شی هه ره و سه ر ژمێری آه رآوك آردو  

.آوردستان زۆری دانيشتوانی آورده و شاره آه ش یه آێكه له شاره آانی   
به گشتی به رنامه آه آۆمه ڵێك زانياری به آه ڵكی پێشكه شی به شداران آرد و 

ه زامه ندی به رنامه آه یان ده ربری وده ست خۆشانه یان ر ريش زۆن ئه وا  
.ئاراسته ی  پێك هێنه رانی به رنامه آه آرد   

بریار درا آه  به م زووانه نامه یه آی پشتيوانی بۆ  به رنامه آه دا به شی آۆتای له 
بكرێت و  داوایان لێ   آۆمتيه ی دا به ش آردنی خه ڵاتی ئاشتی له  نه رویج به ڕێ
،ئه و نامه ده نێرێت بكه ن آه ئه و خه ڵاته بدرێت به ژنه تێكۆشه ری آورد له یال زانا

  .رنببۆ سه دان آه سایه تی نه رویجی آه به ئيمزا آردن پشتيوانی خۆیان ده ر ب
پاشان به دابه ش آردنی چه پكه گووڵی رێزلێنان به سه ر به شدارانی  بابه ت 

  موسيكی سه نتور به ه آی رتن له برگه ی  گوێ گه هاو، هه رپێشكه ش آه ر
.به به رنامه آه هێنرا په نجه ی پر به هره ی آاك سه باح آۆتای   

 
 

 


