
ك خرەددین تاهيرفـە....!  بـەرنامــەی دەنگی رەسـەن و بانگـەواز  
 

كی سـەربـەخۆ ، ئـەوەی شياوی گوتنــە ستاآـە خودان چوار  آوردستان هـەتا هـەنوآـە نـەبۆتــە خودان دەولـەت آـەچی هـەتا ئ
گومان ئـە .آــەنالی تـەلـەڤزیۆنی ســەتـەالیتی خۆیـەتی خۆشیمــەشب گـەی د لـــــــــــــەو  . گشت الیـەآمانـەيان ج

كی تازەی دیكـەی بـەدواوە شدامەڕەباو كی نزیكدا چـەند آـەنال ت لـەداهاتوو ت هـەنوآـە . ب گـەی باس ب وەل ئــەوەی ج
بدەم ،ئـەوەیـە آــە ئـەم } ی ميزۆپۆتاميا تـەلــەڤزیۆن{، آـە بریتيـە لـەماوەیـەآـە آــــــــــــــەنالی چوارەم آـەوتۆتـە گـەڕ ئاماژەی پ

كردووە  .آـەنالـەش ماوەیـەآـە پـەخشی خۆی لـە ئـەوروپا دەست پ  
ی ئامادەآردنی بـەرنامـەیـەآی هونـەریم  ك ماوەیـەآـە سـەرقا لـە آـەنالی ناوبراو دا ، ئــەز وەك هونـەرمـەند و ڕۆژنامـەوان

ژە رەسـەنـەآانی آورد  ، آـە بـە بـەرهـەمـە هونـەریيـەآانيان گـەنجينـەی سترانی رەســەنی آـەتایبـەتـە بـە ژیانی سترانب
ژووتژآوردیيان  ژووی سترانی رەسـەنی آوردی دروست آردشيكيیی آردووە و م وی  . ووەان بۆ م { بـەرنامـەآـەمان بـەن

ك} دەنگی رەسـەن  اود} تـەلـەڤزیۆنی ميزۆپۆتاميا{  لـە آـەنالی هـەر دوو هـەفتـە جار تـەوە ب .ەب  
يك بن ، یـەآـەمين بـەرنامـەمان لـە ری ڕۆژی س شـەمـەبۆ ئاگاداری بينـەرانی خۆشـەویست لـەهـەرآو  هـەشتی  آاتژم

وارە كـەوتی]8 [ئ تـەوە  }2004.01.13{  بـەآاتی ناوەندی ئـەوروپا لــە ر او دەب ری .دا ب وارەی ی ئ}7{هـەمان بـەرنامـە آاتژم
كـەوتی  تـەوە}2004.01.16{ڕۆژی هـەینی ر او دەب [ تایبـەتـە بـە یادی} دەنگی رەسـەن {  یـەآـەمين بـەرنامـەی .دا، دوبارە ب
ز و سوپاسمدا .. ی نـەمر] مامۆستا تاهير تۆفيق    ...تكایـە ئاگاداربن ، لـەگـەڵ ر

ت ئـەم آـەنالـە: سـەرنج  ز بخواز كی بـەر سـەی الی خوارەوە آـەنالـەآـە هـەر بينـەر ت بـەهۆی ئـەم ئـەدر  ســەیر بكات، دەتوان
تـەوە  :بدۆز  
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بينی  بينی و سـەرنج و رەخنـەآانتان بـەرنامـەآـەمان } دەنگی رەسـەن{ تكایـە دوای بينينی یـەآـەمين بـەرنامـەی : تـ ، بـەت

ـەمـەندتر دەب  ن  و  و فاآسبۆ ئـەم مـەبـەستــەش دەتوانن بـەم ژمارە تـەلـەفۆن. دەو ميلـەمان پــــەیوەندیمان لـەگـەڵ دابن ئ
ز و سوپاسمدا . ....دوبارە لـەگـەڵ ر   
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