
  )CD(م هک هروش و ی هساماڵ د
 ی هاروه ئساتک ل )CD (روش  ساماڵ دهنگهاشت م هزیاتر له ه

م  رجه هس  هک تووه،اش گۆرانی پک ه هله ش )CD (م هئ .وه هبوکردۆت
حمه کاکه  غریب پشده ری، ( کانیش شیعری هشیعر، کانی خۆی دایناوه هئاواز

  .ه )د هد محم هحم هئ و ش هڕ

  به. ئازادیخوازه مۆدرن و جیھانبینکی ندکی هرم هوش هونر  دهساماڵ
م  ی خۆی ئه هور ی گه ئیراده ری خۆیی و ی هونه لیقه ه س ستن به هپشت ب

  ن و س و الیه  که تی هیچ ب یارمه به ، وه که  ناو خه ی خسته مه هره به
  .یاندن کی ڕاگه هزگای گرووپ و ده

فسیرکی  ته .خشاند ندی نه رمه رو هونه هرزی هون ی به م کاره به، ساماڵ
روو بۆ  ونه بۆ ه نده رمه نه ی هو ویش ئیراده  ئه . خشی ر به نه هو ی به تازه
  .ژیان

 ڕووح  یی به ، ئاسوده هڕۆمانسیی ئارام و زۆر با نگکی ت ده ساماڵ،
  . سته  جه  ئارامیش به،بخشت ده

  نده وه نگی ئه هکانی د ستی بیستنی مرۆڤ ماندوو ناکات ژیههه  ،ماڵاس
ر  هس  به یت مۆسیقا زاه هک ده ست جار واهه  هه ندێ هن که کارده ئارام به

  .داینگ ده

یاندن  زگاکانی ڕاگه ی ده وه کردنه لنه هۆی ب پاپشتی و ال  به وه داخه به
گادا   ناو کۆمه ا لهدی پویست ئاست  له مه رهه م به  ئه  کارانه م جۆره له

  . وهۆب هبون

م   زیاتر ئاشنابن به   وه نده رمه ڕی هونه په  ڕگای مه م له که  پشنیارده بۆیه
  www.samaldarwesh.com.ند رمه هونه 

  ..... یه وه  بیم ئه کۆتایدا گرنگه ی له وه ئه

وام  رده  به وه یه وره  گه هو ئیراد  به وه ریه  هوونه لیقه و سه ر ساماڵ به گه ئه
  . وه بینرته هناندا ده  دا کات و له ڕی ده ڕۆژکی باش چاوه بت پاشه

  19/04/2007  ن گۆران ـ لنده ئاسۆ 


