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  ق یدون فایه ره فه: کردنی ئاماده... لی  فین عه ند سه رمه ناساندنی هونه

  

 
 

 ژر ئازار و   له های ساه  ساه ی کورد که  ئمه  که مومان ڕوون و ئاشکرایه الی هه
 بۆ  تکی نوێ داڕژراوه ر ڕژم سیاسه هاتنی هه له،  وه وسینه چه ی ڕژمان دا ده نجه شکه ئه
تی  تایبه وتن به موو بوارکی پشکه  هه دان له نه پره  په،  کردنی ناوی کوردرنگووم سه

ندان  رمه  و ئازاری هونه شه ڕه  هه دا بوون که وه وی ئه هه مووکات ڕژمان له هه، ر بواری هونه
  نگ و ئاوازه رهه فه ناو بردنی  تان کردن و له وه، ی که له انی گه چاوترس بته ده

کانی  باران و ڕوخانی دھاته و نفال و کیمیا  ئه  له جگه، نی کورد سه کانی ڕه هفۆلکلۆری
ری کوردیش  الواز کردنی هونه کان عریب کراوه  ته ب کردنی ناوچه  عره کوردستان و به

ن  ده وڵ ده  ئستاش و داهاتوش هه  کۆن و چ له  چ له  ڕژمانه  قۆی ڕژمان بوو وه4پیالنکی 
 و چاو  ندانمان ب باکانه رمه چی هونه که، نگی کوردی رهه ر و فه م کردنی هونهر نگوو بۆ سه

  ،بوون ده ری خافل نه  کاری هونه  و له وه بونه  ده نجه شکه موو ئازار و ئه رنگاری هه ترس به نه
ری خاقی و حسن  زهه مهتاهیر تۆفیق و  (ک مامۆستایان ندانی وه رمه ن هونه کورد خاوه

د عارف وناسری  مه رکی و سعید گاباری ومحه مامل و عزیزی شارۆخی و میران ههک و  زیره
ی  که  گله ت به ترس و خزمه  کورد چاو نه میشه ههب ) ندی تر رمه ها هونه نده چه...  وزازی ڕه
وڵ  وتن و کوردستانی ئازاد هه  و دونیای پشکه  ئازاده مه رده م سه  له یه وه گرنگ ئه، کات ده
 ئاستی  ش من له ر بۆیه هه، ین که  یادیان نه  و له وه ینه ر که سه ندانمان به رمه ین هونه بده

رگی و  مه  ڕۆژی ترس و کوله  له ی که نده رمه نه و هه  میوان و ئه ندکم کرده رمه نه و ه وه خۆمه
ویش   ئه وه نه بکهری کوردی پ   هونه نک له له  دا بوون که وه وی ئه  هه ژی دا له  و مه مره مه

سفین  (ویست ولری خۆشه  شاری هه ومناره  تۆانای شاری قه نی به ند و مۆسیقا ژه رمه هونه
  . ولر کنیکی هه یمانگای ته رچووی په  و ده1970 دایک بووی سای  له) علی ئیبراهیم
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  وه ڕته گه کانی کاک سفین ده ریه  هونه کاره
ندکی  رمه ند هونه ڵ چه گه  له  که1986سانی 

ولر توانیان تیپکی مۆسیقای  توانای شاری هه به
رشتی مامۆستای  ر په سه کوردی پک بھنن و به

  . 1990ند زوهر تحسین تاکوو سالی  رمه هونه
ڵ کوت و  گه عس له ی ڕژمی به که  فاشیله ره شه

 دژی  لهتی کورد  رینی میله دروست بوونی ڕاپه
   له ساتانه م کاره  دوای ئه له، عس  فاشستی به

یدا  کی زۆر په ند ئاشنایه رمه  هونه1991سای 
 توانا کاک ئاراس  ندی به رمه ڵ هونه گه کات له ده

 ناو دی  ویستی ئاراس وا له کۆی وخۆشه
ش  ویستیه م خۆشه ر ئه هه، سپ چه ند ده رمه هونه
 ناوی   به پکی تازه دروست بوونی تی بته ده

ندین  دا چه م تیپه ر له هه،  ئاراسقایتیپی مۆسی
  نجام دا که ۆریان ئهری جۆراو ج کاری هونه

رشیفی   ئه  له وه منه  ده  زیندوانه میشه هه
ند  ك تۆمار کردنی چه ری کوردیدا وه هونه

ند ئیبراهیم اسماعیل و  رمه ک بۆ هونه گۆرانیه
لی  فزیۆنی گه له ک بۆ ته  مۆسیقایه ند پارچه چه

نجام  ری جیا جیا ئه نهندین کاری هو ی ساک چه بۆ ماوه، فزیۆنی گون له کوردستان و ته
  . ن ده ده

ووریا  (ند مامۆستا رمه کانی هونه یدای کاره  شه وه  مندالیه ر له ند سفین علی هه رمه هونه
  کات به ندی ده یوه فین په ند سه رمه  ڕگای برای هونه ش له ر بۆیه ب و هه ده) د حمه ئه

تیپی ندان و  رمه کتی هونه ی یهندام  ئه بته  ده1992 سالی  ر له مامۆستا ووریا و هه
  ، د حمه رشتی مامۆستا ووریا ئه رپه  سه به) م زیروبه (مۆسیقای

  ندین فیستیڤالی مۆسیقا بکات له شداری چه  توانی به وه م تیپه ئه ڕگای  ند له رمه هونه
ی گون و فزیۆن له کانی ته ناه  مۆسیقا بۆ که  پارچه3نجام دانی   ئه وه، ی کوردستان وه ناوه
  ، فزیۆنی گون له بۆ ته) سۆف ( مۆسیقای ک پارچه لی کوردستان وه گه

 بواری مۆسیقی دا   له کات که  ده ندانه رمه م هونه موو ئه موکات سوپاسی هه ند هه رمه هونه
ندان  رمه ونههد و مامۆستا زوهر تحسین و  حمه مامۆستا ووریا ئه ک  وه هاوکاریان کردووه

  . عتلطی و هیوا ئاراس کۆ
ری ناوخۆ و   هۆی شه  به1994 سالی   له وه

ک شوازی  نه.... کان ناکۆکی بوان پارته
ندانیش  رمه کو شوازی کاری هونه ڵ و به کۆمه

پچو و  کات ده ی کاره دات و شیرازه تک ده
ران  نده دوچاری ههندان  رمه ی هونه زۆربه

  کاته د ڕوو دهن رمه ش هونه ر بۆیه هه،  وه بنه ده
 شاری مھاباد دوای   سال له2ی  ئران و بۆ ماوه

  .  بۆ شاری شنۆ وه ئه
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ل  گه بت له تکی زۆری ده ند خزمه رمه ی هونه وه مانه
 کار کوردستانتی  ندی رۆژهه رمه ندین هونه چه

جمالی مامل و جعفر  (ندان رمه ک هونه وه بکات
ندین  الن کۆی و چه هرد  و ئه د عاالوه حمه الیاسی و ئه

  ) ... ندی تر رمه هونه
  ر له نابه ک په ند وه رمه  هونه2002 / 4 مانگی  له

 شارێ سدنی   لهکرت و بوول ده ووتی استالیا قه
  . بت جگیر ده

تکی زۆری   ووتی استرالیا خزمه ند له رمه هونه
  موو یاده  هه ری کوردی و له  هونه  به یاندووه گه

کان   و ب جیاوازی پارته شداری کردووه کان به هکوردی
  . کات ری کوردی ده کار بۆ هونه

م گۆرانی  ڵ ئه گه ند له رمه  استرالیا هونه ر له هه
ولری و  یدوون هه ره ند جاف و فه یوه میکایل و په (ندان رمه ک هونه  وه  کاری کردووه بژانه

  . ) در و نینا جمالردار قا ر و سه روه  شیڤان پهیاد حسن و ئه
 کردنی  ریکی ئاماده ند خه رمه ها هونه روه هه
ند خاتوو نینا  رمه  بۆ هونه مکه رهه ند به چه

  . جمال
  میشه ل من هه ند ده رمه  کۆتایدا هونه له

   له د هیرانی که حمه سوپاسی مامۆستا ئه
 پشتگیری کردم و  م که که  دهیی قۆناغی ئاماده
 یمانگا  قۆناغی په  لهد کانی حمه مامۆستا ئه

  . م که  سوپاسیان ده  کردم وه پشتگیری م که که ده
  ت به  خزمه ی که ندانه رمه م هونه مو ئه ن درژ بت کاک سفین و هه مه لین ته ش ده ئمه
 ... ن که ری کوردی ده هونه
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