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نی به توانا و گروپی  آاك بافل سه رهه نگی موزیك ژه : میدیایئه نجومه نی گه نجان

 به سه ر ده آاته وه و تیشك ده خاته سه ر آار و چاآیه  موزیكی میدیا له ڕۆته ردام
  . آانی ئه م گروپه

  ب 
 آان و ئای ڕه سه نایه تیه آورد ییه ۆ نا ساندنی موزیك و جل و به رگ و

آوردستان به خه كی بیانی و دۆسته آانی گه لی آوردی ماف خورا و خاك 
بیرۆ آه ی دروست آردنی گروپك له ال وانی به   ده مك بوو،پارچه پارچه آراو

به سه   زۆر جار،ركخراوه آوردیه آانی هۆله ندا هره مه ند ده آرایه وه له الیه ن یانه و
به م ئه م  ه نجام دراوه و چه ند جاركیش به ب ئه نجامرآه وتوویی ئه م آاره ئ

الوانی آوردی  بۆ و جالیه ی آوردی له هۆله ندا سانه ی دوایی مایه ی خۆشحالی بوو بۆ
 ئه وه بوو آه سانكه گروپكی موزیكی تایبه ت به الوان به ناوی گروپی ،ئه م ووته

یا آانی هۆه ندا به شداریان آردووه و خزمه موزیكی میدیا دروست بووه و له بۆنه جیا ج
تكی چاآی آولتوری آوردیان آروه و وه آو باوزك تده آۆشن بۆ ناساندنی ناسنامه ی 

  . نه وه ی تازه و خه كی بیانی و دۆستانی آورد آوردی به
ل پك هاتووه له م به رزه هونه ر دۆست و به هره مه ندانه آاك باف گروپی موزیكی میدیا

 خاتو ،سه رهه نگ وه آو ژه نیاركی لزانای ئامری ئۆرگ و سه رپه ریشتیكاری گروپ
آاك مه به ست جه عفه ر به ئامری آه  میدیا خانیش وه آو گۆرانی بژكی به توانا و

مانجه و به هاوآاری آاك به یار به ئۆرگ و آاك عیسا ی ئازه ربایجانی به ئا مری ساز و 
  . نگ وه آو سه رپه ریشتیاری ده نگآاك ڕاژان سه رهه 

ج باسه گۆرانی بژی جیا جیای وه آو هونه رمه ندان آاك نیاز شه یدا و آاك نه ورۆز و 
با خان خانی ده نگ خۆش   آۆ مه ه ده نگ خۆشكی تریش وه آو آاك ته نیا ئیدریس و

 وه ،ه سۆزه آانیانهاوآاری ئه م گروپه ده آه ن و ئاهه نگه آان ده ڕازنه وه به ده نگه ب
هه روه ها موزیك ژه نانی وه آو مامۆستا فاروق و آاك هه رم سه ح له چه ند بۆنه یه ك 

  . ها وآاری گروپی میدیای گه نجانیان آردوه
گروپی میدیا له زۆربه ی بۆنه آان به شداریان آردووه و ئاهه نگیان به ب جیا وازی بۆ 

به  ،ڕازی آردوه و آوردستانیانه آاری آردوه نیاندی هه مووا ،هه موو الیه ك گراوه
 میدیا و آۆمه ه ی خوندآاران و یه یشداریان له ئا هه نگه آانی ئه نجومه نی گه نجان

 شانازیه بۆ ی ئه مه شیان جگه. آان آردوه آتی قوتابیان و سه رجه م حیزب و ركخراوه
ه ی ناش ب له یاد بكرێ آه به سه ر په به م ئه و. ئه ندامانی ئه م گروپه و هاوآارانیان

و چه ند هونه ر مه ندكی گۆرانی بژ و موزیك ژه ن به  رشتی آاك بافل و گروپی میدیا
و ده  به بۆ نه ی د ه رچوون ئا هه نگی خۆشی ده ربینی آورده آان شداری آرا له یه آه م

  . سه ر آۆماری عراق جه الل به ست به آار بوونی به ڕز مام
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گروپی میدیا به هره مه ندی یه آجار زۆره و ده رگا شی آراوه یه بۆ هه موو الوكی آوردی 
جا هیوادارین له هه موو الیه ك ها وآاری بكرن هه ر وه ك آه ئه وان ها . به هره مه ند

  . وآاری هه موو الیه ك ده آه ن
  . ته مه ن درژ بن ما وه بین ده ستان و ده نگتان خۆش و هه ر

  ::ورته باسك له با ره ی آاك بافلی موزیك ژه نورته باسك له با ره ی آاك بافلی موزیك ژه نآآ
بافل هیوا سه ره هه نگ له دایك بووی شاری هه ولره و په روه رده ی بنه ماه یه آی 

 به هۆی ئه وه ی له بنه ماه آه ی آاآه بافل آار ی سیاسی ،رۆشنبیر و آورد په روه ر ه
هه ر زوو شار جبھلن و ڕوو بكه دژ به دوژمنانی گه لی آورد ئه نجام دراوه ناچار بوونه 

پا ش ماوه یه ك له شاخ و ژیانی سه ختی پشمه رگایه تی ده ڕۆن به ره و ئیران  ،شاخ نه
  . دوایش بۆ ئه وروپا و

ئستا خوندآاره و زۆر بواری خوندنیشی گۆریوه و زیره آانه و بورانه   آاك بافل تاوه آو
 آاك بافل جگه له موزیك ژه نین و ،خۆی نزیك بتگه ڕاوه به دوای خوندنك آه زیاتر له 

خوندآاری به كو ونه آشكی زۆر چاآه و ده ستی نووسینی تكستی گۆرانیشی هه یه و 
گۆرانی بژی وه آو هو نه ر مه ندی ده نگ خۆش آاك بورهان محه مه د و میدیا خان و چه 

  . فل وه رگرتوهند گۆرانی بژكی تریش آه كیان له تكسته آانی آاك با
ئه گه ر سه ردانی ماه آه ی آاك بافل بكه یت ئه وآاته ده توانی به چاوی خۆت ئا شنای 

ڕه نگی  ونه ی ڕه نگاو ئه رشیفكی چ و پ بیت له جۆره ها آاسیه ت و سیدی و آتاب و
هونه ر مه ندان و شاعیرانی گه له آه مان و هه روه ها له جوره ها ئامری موزیك و ده 

    ئه مانه ش ته نھا خۆشه ویستی و وه فاداریه بۆ هو نه ری،نگ
ڕه سه نی آوردی و بۆ ما نه وه و بۆ به رز ڕاگرتنی آولتوری آوردستانه خۆشه وسته آه 

  . ئمه ش هیوادارین آاك بافل هه ر به رده وام بت و نمونه شی هه ر زۆر بت. مانه
  -:امان و هاوآارانی گروپی میدیا له هۆله ندافه رموون له گه ڵ چه ند ونه یه آی ئه ند 

  
ونه آاك مه " . میدیا له آا تی خۆ ئاماده آردنیان بۆ یه آك له ئا هه نگه آانیان گروپی
  . " آاك با فل سه رهه نگ، شاعیری الوی ناودار آاك سه رآه وت ڕه سول،به ست
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 به آه مانچه و –ۆستا فاروق آاك ته نیا ئیدریس و مام ها وآارانی گروپ هونه ر مه ندان

. آاك هه رم به باه بان و له گه ڵ آاك بافل سه رهه نگ به ئۆرگ

 
  ها وآاری گروپ شۆخان خان به گۆرانی

 جگه ی ،هیوادارین هه ر ئا وا به جلی پیرۆزی آوردی به شداری له ئاهه نگه آان بكات (
  ) یهیرز و خۆشه ویست

 
  اك نه ورۆزها وآاری گروپ هونه ر مه ند آ
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  ها وآاری گروپ آاك به یار له سه ر ئۆرگ

 
  ها وآاری گروپ هونه رمه ند آاك نیاز شه یدا
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