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 ...  هاڤنی جیھانی میره ی ئهستیڤامین ف نجه پ ندانی کورد له رمه هونه 
  ییۆریم ئاک وان که شاخه

  
  

  
  
  ندانی کورد له رمه  هونهڵم سا وا ئه وت که ر چاوکه ندیم به هۆی ه ژنامهڕۆ ێند هه 
ی  نده اگهڕ ک پهک کورد گوومان وه ب،ن که شداری ده  هاڤنی جیھانی به میره ی ئهستیڤاف

   له، بم هستیڤاو ف ی ئه  هانیدام ئاماده هوا و هه  گیانم داهات و ئه ک بهران مووچ نده هه
 پاشی 13،30 تاکو ڕۆ  نیوه12،00ر  نووسرابوو کاتژم که هستیڤاژی فۆم ر گرامی دووهۆپر

گرامی ۆازادی پرسیقای ئۆ هاوکاری تیپی م  بهۆر نجه هڕزگار ڕندی ناودار  رمه  هونهڕۆ نیوه
  . ن که دهست پ کوردی ده

رگ و   جل و به ندان به رمه موو هونه  هه  بوو که وه ران ئه ماوه شانی جهاکڕرنج  تای سه ره سه
  زگار بهڕند  رمه  پاشانیش هونهۆر شان سه کانیان هاتنه نه سه هڕ  رهواری و ئام ریتی کورده نه

  که هستیڤاری ف ماوه  جه ندانی به رمه موو هونه هه ندی هۆکی پاراوی ئینگلیزی و هزمان
زاران  ژووی هه م کیش له یه ناساند و کورته

ی  و کاته ی کوردستانی باس کرد تا ئه هسا
ر  ماوه  جه ورده  ندان سازبوون و ورده رمه هونه
 ، وه بوونه دهۆک ی تیپی ئازادی کهۆ شان له

ی و  که زهۆس  به نگه  ده زگار بهڕند  رمه هونه
ر  نجبه هڕ کاک ،مال ندان کاک هیوا جه رمه هونه

ران ۆکاک س،الح م سهر  کاک هه،شناوۆخ
  هرام سابووری به  کاک شه،یات ئیبراهیم خه

شی  کی گه یه رهست یان ئه که نه سه هڕسیقا ۆم
ری   بوون و هونه هستیڤام ف ی ئهۆرشان سه
ردا  هماو ر جه سه رانی کوردییان بهۆسیقا و گۆم
  گای شانازییهند ج چه. باراند ده

  یانهۆاستگڕمان ئاوا  که له ندانی گه رمه هونه
سیقا و ۆ م ی کوردستان به وه ره جیھانی ده

و  ی ئهڕۆ. ن ن ئاشنا بکه سه هڕرانی کوردی ۆگ
و  ئه  دووای وتمه  وای هاندام که ندانه رمه هونه
وه  مهۆگای خڕ   منیش له  هاڤنیان نووسیبوو وه میره ی ئهستیڤای ف رباره  ده ی که ژنامانهڕۆ
ی  وه  له وه تهشمان زیاتر ئاگادارب که له مان و گه که  شیرینه ر زمانه  سه مهرگ کیان وهند هه

1 



www.kurdistannet.org 
وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   10-9-2005 21:21 

رانی کوردیمان ۆسیقا و گۆری م ن هونهۆن و چ که  ده ناسهنمان پۆ چ گانهیاندنی ب اگهڕ  که
   . . . . .؟ نننگ سه ده هه
وت  ستم که رده ی به ژنامانهڕۆو  ئه
ی ستیڤای ف ژنامهڕۆ (-:ن مانه ئه
د ڤان ی داخب ژنامهڕۆ ، هاڤن میره ئه
 ، ڤان داخ میره ی ئه ژنامهڕۆ ، میره ئه
ی  ژنامهڕۆ  وه الندۆیڤی گشتی فل ژنامهڕۆ
   به ژنامانهڕۆو  ئه) هتد. . .  ماره  ئهێد

ند  رمه ی هونهڕۆکانیان  هڕ  الپه گشتی له
ندانی تیپی  رمه  و هونهۆر نجه هڕزگار ڕ

   نموونهۆ ب،رچاو نرخاندبوو به ئازادیان
ژی ڕۆ)  ماره  ئهێد (ی ژنامهڕۆ

سیقای ۆسیقا ی کوردی و مۆم (ر ناونیشانی ژ  له2005یڕ پووشپه31رواری  ی به ممه چوارشه
ژی ڕۆ { -:نووس ده)  هاڤن دا میره ی ئهستیڤا ف گالی لهن سه
سیقای جیھانیان ۆ گروپی م2سیا میوانداری ۆرۆری کلتئری ک نته رسه مبه پته یسه3ی ممه شه

 گروپی  وانه  له کردووه
سیقای ئازادی و گروپی ۆم
  . گالین سیقای سهۆم
سیقای ۆگرامی گروپی مۆپر

دا  هستیڤام ف ئازادی له
 تاکو 12،00ر  کاتژم له
   بهڕۆ نیوه پاشی 13،30
ی  که زهۆس  به نگه ده

ندی ناوداری  رمه هونه
 ۆر نجه هڕزگار ڕکورد 

تیپی . تب وام ده رده به
  ه کهت سیقای ئازادیۆم
کانی  نه سه هڕ  ره ئام له

 و ۆڕندی پسپ رمه ش هونه  شه م تیپه ندامانی ئه  ئه،رندۆری تری م ئامێند کوردی وهه
 کانی  زای کوردی پارچه شاره

.   گرتووهۆ خ کوردستانی له
 ۆر نجه هڕزگار ڕند  رمه هونه
  ز کهۆ سکی پنگ نی ده خاوه
  ی به که یه نو  سی دی یه تازه
) ئاواییما (ناوی

و   ئه، وه تهۆوکردب
 ۆر شان سه  له نده رمه هونه
 ۆ بێگر ش ده رهست کی ئهۆر به
. ی که یامه یاندنی په گه

و ۆاستگڕزگار ڕند  رمه هونه
ازیکردنی ڕ   له نه سه هڕ
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زنی  ڤالی مه مال ی هه ی هیوا جه که ره نهستا داهۆ هاوکاری مام گومان بهی ب که ره ماوه جه
گومان  ب،زراند سیقای ئازادی یان دامهۆ تیپی م وه که پ2003ی  سا سیقا کهۆر و م هونه

نی و  هه بهن بوو دام حوس ری سهۆمی دیکتاتژڕر  سه راق بهالنی ع ئازادبوونی کورد و گه
سیقای ئازادی ناساندنی ۆکانی تیپی م ونه  ئاوات و خه،سیقای ئازادیۆناونانی تیپی م

 ۆر نجه هڕزگار ڕند  رمه  هونه  له  جگه م تیپه ئه.  جیھانا  به رانی کوردییهۆسیقا و گۆری م هونه
  م تیپه تری ئهندامانی  ئه) رد و گیتارۆ کیب به (مال ند هیوا جه رمه و هونه ژرانیبۆک گ وه
شناو ۆر خ نجبه  ره،ناڕبان و زو هری با ئام الح به م سهر هه (- :ندان رمه  هونه ن لهک دپ
رب  زه،ف ری ده ئام هرام سابووری به  شه،مان ری که ئام ران ئیبراهیم بهۆ س،ری عود ئام به

  . }.ۆڵه و ده
سیقای ۆ و تیپی مۆر نجه هڕزگار ڕند  هرم م هونه ب  ماوه وه ر ئه م ههۆی خحا ش به من به

  رانی کوردین لهۆسیقا و گۆری م ی هونه قینه استهڕزی و با  که لماندویانه ئازادی سه
موو  ر هه سه  له ویسته پ موو کوردن وه گای شانازی هه ج ی کوردستان وه وه ره جیھانی ده

  یامه و په یاندنی ئه  گهۆن ب  بکه ورانه  گه نده رمه و هونه پشتی ئهمان پا که له کی گهشنبیرۆر
  . یان زهۆپیر

akosha@hotmail. com  
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