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     له له–– شاری مالمۆ  شاری مالمۆ   شداربوونی گروپی کامکاران لهشداربوونی گروپی کامکاران له   به به   به به20052005کی سای کی سای    یه یه  کۆنسرتکی مژوویی پلهکۆنسرتکی مژوویی پله

  چووچوو  ڕوهڕوه  سوید بهسوید به
 

  
  

  ای شاری مالمۆ لهرگروپی سیمفۆنی ئۆرکست، وروپا  کاتی ئه  به قیقه  ده30. 19 کاتژمر 10 / 27وی  شه
 شاری   له ترین هۆڵ وره  گه لهش کرد پشکه نسرتکیاناران کۆک میوانداری گروپی کام باشووری سوید به

  ) مارکۆس لھتینن (ری ئۆکستر ڕبهرشتی  رپه  سه به) مالمۆ کۆنسرت هوس ( ناوی مالمۆ به
ر سویدی و فارس  ماشاکه ی ته بوون زۆربه س ده  که1200ی   نزیکه که رکی زۆر هاتبوون بۆ هۆه ماشاکه ته

  وه ر ئه ماشاکه ری ته رسوڕمنه  هۆی سه ی بووه وه ئه، هاتبوون میش کورد کی زۆر که یه  ڕژه هب و ب ره و عه
ی  به زۆر کرا که دی ده تی موسیکی کوردی به رگ وئاله وروپیدا جلوبه  ناو گروپی سیمفونی ئه وا له بوو که
ی چوار کاتژمری   ماوه که رتهکۆنس، دا که تهر ناو کونس بینی له کیان ده ره وری سه کان ده کوردیه ته ئاله

ن  ش بکه ن پشکه سه شت گۆرانی کوردی ڕه وری هه کان توانیان ده دا گروپی کامکاره یه و ماوه خایاند له
ڵ  گه له  وه  ناوی سایتی کوردستان نته  بهدا توانیم مه  که و ماوه  پشوو ی تدا بوو له قیقه  ده30ی  ماوه
  که ڵ گروپه  گه وتنم له ی سازدانی چاوپکه رباره کان بدوم ده گروپی کامکاره) ر نیجه مه (ری به ڕیوه به

  که م گروپه رجه ڵ سه  گه یان دانرابوو توانیم له وه وانه  بۆ حه ت که  ژوورکی تایبه ی بوونیان لهپاش راز
  . م ن کامکار بکه ڕز بژه یبه تهند پرسیارکیش ئاراس م و چه بکه قسه

  
  ؟ن وروپی بکه شداری گروپی سیمفۆنی ئه  به چۆن توانیوتانه *ر  نوه ئه
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ھنین تا ر موسیکی کوردی ب سه گۆڕانکاری بهوا بتوانین   که ومانداوه  هه وه  مژه  زۆ له ئمه. . . م وه

مان  توانی سته به م مه  بۆ ئه ر بۆیه هه،  دونیا بناسنین رگوو گۆرانی کوردی به توو جلو به ئاله بتوانین
  .  نه نده  شاری له ی له گاکه  باره ندامی گروپی سیمفۆنی جیھانی که  ئه  ببین به ی که وه  ئه ینه بگه

  
  ؟ تهرم کۆنسی  کراون بۆ ئهتش بانگھ ن کوه  الیه له* ر  نوه ئه
  وه نهیڕ گه  ده تهرم کۆنس دوای ئه،  بانگ کراوین ن گروپی سیمفونی مالمۆوه  الیه له. . . م وه

  . بۆکوردستانی ئران
  
  ؟ ند فیستیفای جیھانیتان کردووه شداری چه تائستا به* ر  نوه ئه
   به مان شوه  هه کاندا به ره ی کیشوه  زۆربه  جیھاندا له  له شداری زۆر فسیتیفامان کردووه به. . . م وه

  .شدار بووین تی کوردی به رگی کوردی و گۆرانی وئاله جلوبه
  
  ؟تاندا م کاره  له یه ستکتان هه به چی مه* ر  وهن ئه
 جیھاندا تا  ی ئاستی موسیکی کوردی له وه رزکردنه به،  داکردن نییهی  پوڵ په ستی ئمه به مه. . . م وه

م  مان دوای ئه که لماندنی کاره بۆ سه، وین ش پش بکه  شانی ووتانی دونیا ئمه بتوانین شان به
ینه گه  ده تهرکۆنسگا دووره  ئه  واتهبۆ کوردستان  وه ڕیوه م ڕر  به  له مان برخاتری چوار کاتژم.  

  
تی  نگی خه  ئاهه شداریتان کرد له چۆن به* ر  نوه ئه

  ؟) رویج نه ( ئۆسلۆ نۆب له
 بوواری  تی نۆب له رگرتنی خه  هۆی وه به. . . م وه

  که) عیبادیشیرینی  (ر خانمی ئرانی سه ئاشتی دا به
مان  که ونی جیھانی کارهفتی سیم رایه به ڕوه ن به  الیه هل

 . نی ووتنا گۆر  کرد بهشداریمان  کرا و بهج بۆ جبه
 
  
  
مانتوانی زیاتر   نه وه می کاته هۆی که به* ر  نوه ئه

 خۆم و سایتی  ناوی م به  زۆر سوپاسیان بکه مان پکرا که نده وه ر ئه ین هه  بکه هتپرسیاریان ئاراس
  .  وه کوردستان نته

  
   یام نری کوردستان نت په/ راجیانی  ر خه نوه ئه
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