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  .ستن وه ری نه  پشت سه له.  وه  ئای کوردستانه کات به کان ده  کورده نجه  گه ر داوا له روه شڤان په

  
  ندی تورک له وه  ڕه  سانه که   کولتوورییه  فیستیفاکیAnatolie Festival فیستیفای ئاندۆڵ

ندێ   هه گرن که رده  وه نه مادیا رچاوه و سه نجامدانیشی سود له ن و بۆ نه خه ده ڕکی ندا هۆه
  . کارانه م جۆره کات بۆ ئه ندی دابینی ده ڕکخراوی هوه

ند  رمه هونه، ندا ی هۆه  شاری ئنسخده  له٢٠٠٦-٢-١٠ ڕۆژی  دا و له  فیستیفاه م ر له هه
  . که  فستیفاه شداریکردن له بۆ به، ر بانگــھژ کرابوو روه شوان په
 ناسراو ترینیان  که، س پکھاتبوون  پنج که  له کی مۆسیقی کهر خۆی و گروپ روه شڤان په

   گۆرانی و مۆسیقا هنایه یان به که کی ناو هۆه خه)  قانوون ن به سه مان و حه  که جم به نه(
  . جۆش و خرۆش

ندی و  هۆندێ ه ی توورك و هه رینهزۆ، بوون سك ده  که٦٠ی  بووان نزیکه ئاماده
  .ردی باشوور بوونسی کو که هپانز ده

  
م  ر له روه رنج ڕاکش بوو شڤان په ی سه وه ئه

، ری فیدا بوو ی سه که دا جامانه کۆنسرته
 هۆی  ش بووه مه ئه، چی گۆرانی تورکیشی ده

  بۆیه. کان  کورده نجه  گه ندێ له بوونی هه تووڕه
نجك   گه که  تورکییه کاتی وتنی گۆرانییه له

ری شڤان   پشت سه  و له ر شانۆکه  سه چووه
ستاو   وه وه  ئای کودستانه  به وه ره روه په
  . وه  خواره شڤان هنایانه) کانی بۆدنگارده(
  

  
داوای ، ی که گۆرانییهواوبوونی  پاش ته

 ئای کوردستان  کان کرد که  کورده له
رن   و الی به ر شانۆکه  سه  هننه نه
   بۆ بیستنی گۆرانییه  بکه کلیکی ئره(

ی ئای  رباره کانی ده  و ووته که تورکییه
  ).کوردی

 گۆرانی کوردی   به وه ستی کرده پاشان ده
ر   سه نجکی تر چووه  گه مجاره ئهو 
 ملی  ی کرده که که سماکی په انۆ و دهش

) کان بۆدنگارده ( مان شوه  هه و به
  .میشیان داگرت ئه
  

و  ر ئه سه کی کورت له قیه ته مه ت توانیم ده حمه  زه  زۆر به که نگه واو بوونی ئاهه پاش ته
  . کلیک بکه   ئره قکه ته مه بۆ بیستنی ده. م نجام بده تی تر ئه ندێ بابه  و هه ڕوداوانه
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