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  روش روش   ساسان دهساسان ده... ... بووبوو  ش نهش نه  نگی کوردیشی ل ب بهنگی کوردیشی ل ب به  نگ و ڕهنگ و ڕه  دهده، ،  دیوو دیوو  خۆهخۆه  نگی بهنگی به  ڕهڕه  مهمه  ندا ڤیستیڤاکی ههندا ڤیستیڤاکی هه  پدۆرنی هۆهپدۆرنی هۆه  شاری ئهشاری ئه

  
  ندا هۆه

ی  وره ڤیستیڤاکی گه، ندا پدۆرنی هۆه ی ڕابردوو شاری ئه فته هه
  واته) ژدیھا می ئه له به ( ژر ناونیشانی  له، دی  خۆوه نگی به ڕه مه هه

نجام دانی  ئه  له، چوو ڕوه ئاودا به ناو  م وله له به ر سه  کان له چاالکیه
  که ما سه و مۆسیقا و شانۆ  وجۆر له نگ وجۆرا ڕه مه ندین چاالکی هه چه

ووتانی چین  شداربوون له  جۆر تدا به و گروپی جۆرا 20 زیاتر له
ناوهنانی ، کی ئاسیاند ووت چه و ندۆنوسیا ئه و ندا وهۆه

ناوی   به  بۆ ووتی چین که  وه  ڕته گه ی ده که وبیرۆکه  که  ڤیستیڤاه
کاندا  فسانه ئه  له  ژدیھاش که ی ئه واته  به ژدیھا ناویان بردووه ئه

ش  ومانایه  به یه رکی هه ند سه  وچه ک الشه ژدیھا یه  ئه ده  و هاتووه
ی کوردیش بوو   جگای خۆشحای ئمه که،  وه ته  دا کۆبوونه ک الشه  یه ند کلتورکی جیاواز و له  چه له   ڕکخراوه م ڤیستیڤاه ئه

 و جگای  که  ڤیستیڤاه ننه یه نگی خۆیان بگه نگ وڕه ند نمایشکی جوانی شانۆی ومۆسیقا ده چه ندان والوانی کوردیش توانیان به  رمه هونه
یان  که  شداری ڤیستیڤاه  دووچاالکی به کانی کوردن و به ندامه ی ئه زۆربه ویش تیپی شانۆی ب سنووربوو که  ئه که. بووان بن رنجی ئاماده سه
ڕز   به م ڤیستیڤاه کانیان له  شداربوونیان وکاره ر تیپی ناوبرا و چۆنتی به  سه  پویستمان زانی بۆ زیاتر زانیاری له ش به ئمه، کرد
  .  بۆمان دوا یه ند ووته م چه ڕزیشیان به وبه که ری تیپه رشتیاری هونه رپه ک سه بدونین وه) انیباکۆ سۆر (ند رمه هونه

نم شانۆی  یه ڕزتان ڕابگه  به وێ به مه ده، مان یه وه رکردنه سه م به نابتان و ئه کی سوپاس وپ زانین بۆ جه  پشه-:ند باکۆسۆرانی رمه  هونه-
 ساڵ 10م  م گروپه  و ئه  من خۆم ناوم باکۆ سۆرانیه زراوه  دامه ساه ری ده وروبه  ده  وکه  مۆتی کلتوریه گروپکی شانۆی ب سنوور که

 من  ستی پ کرد که ئستاش که  ده وه سه  دووکه م جار له که  یه که گروپه، زران کان بووم دامه نده ناهه  ئۆردوگای په کاتک له، وپش مه له
  ناوشانۆی ب سنووردا کار  له ی که وکلتورانه وئه ندی کلتوری جیاجیایه رمه هونه 32 مان زیاتر له که گروپه، ۆرنمپد دانیشتووی شاری ئه

 شانۆی ب سنوور پیشاندانی کلتووری   له ستی ئمه به مه، فریقا ها ئه روه ندی و هه نی و ڕووس و هۆه رمه ب و ئه ره کو کورد و عه ن وه که ده
ڕزگار مونزیر و  ( کاک وانه کک له  ندکی کورد یه رمه ند هونه کو چه  وه ئمه، ندی گای هۆه کۆمه  به کانی تره ها ووته روه کوردی وهه

انگای یم رچووی په یان ده زۆربه که، ) ریم ئاغا رکه د ژین و کوردۆعومه حمه کر و شۆڕش سۆرانی و ئاسۆ ئیبراهیم و سامان ئه ی مام به مه حه
  م وسانه که ری گروپه رشتیاری هونه رپه ک سه من خۆم وه. دا م گروپه ندامی چاالکن له شی شانۆو مۆسیقا وئه  به کانن له جوانه ره هونه
  ار لهکو زۆر ج ین به ش ناکه ی شانۆکان پشکه خته رته  سه نھا له کانمان ته  شانۆیه مه رهه به، ین که ش ده م پش که رهه ندها به چه

توانم بم  ئه. ین که ش ده کانی خۆمانیان پشکه رمی و کاره کرن بۆ شونی فه یان زۆر جاربانگھشت ده  وه رجاده کان وسه وره  گه ڤیستیڤاه
  .  ندا کاری کردوه وکۆنکی هۆه موو کوچه  هه شانۆی ب سنوور له

) وهی ستونی ره به (ری شانۆگه میان به که یه،  دووکار بریتی بوو له،  چی یتی بوولهمان بر که  چاالکیه ش که که می پرسیاره ی دووه بۆ بگه
 و هی  ره  به  ڕۆیشتنیان بووه ی ڕگاکه وه یان بۆ دۆزینه نھا ڕگا چاره  ووون بوون ته کات ڕگایان وون کردووه ک مرۆڤ ده یه  ژماره باس له که

ش بۆ  کاره وجۆره یاند وئه مان گه که سته به  مه ڕگای جوه نھا به بوو ته کی تدا نه وگۆیه گفت ش هیچ جۆره که ریه ستونی وشانۆ گه
   پارچه میشمان بریتی بوو له کاری دووه وه، تیدا  نوان مرۆڤایه  له ک نییه  هیچ جیاوازییه  که کانه وتشکاندنی سنوره وه کگرتنه یه

  وه موو شونکه ندا وهه  هۆه ی کوردستان له یه  زرینه لکه و په ئه، )   زینه لکه په (اونیشانی ن ند ووتک به وی چه کی تکه مۆسیقایه
 میدیای کوردی و هیوادارم   به نگی ئمه یاند نی ده م بۆ گه که تان ده رزه  به سته وهه  کۆتایدا جارکی تر سوپاسی ئه له. توانرت ببینرت ده
  . لیان  ومیدیای کوردی ب ئاگایه یه ب وکاری زۆرمان هه هوامان ه رده ندی به یوه په
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