
 سالۆژی کۆچی دوایی }مین   هش شه{ یادی  له
زن قادر دیالندا ندی مه رمه هونه  

یی  بجه ه                                                     گۆران هه  

من و قادر دیالن و چه ند دیدارك  
وروپاو  کانی  وتانی ئه ناره  که کانی کۆچی کوردان له پۆله ی شه وه ر له به
و  رله زن،بوونی کورد  به کی مه  جالییه ن و ببنه ی جیھان بده تانی دیکهو

. ن بوو گمه  بوونکی ده  لشاوانه  کۆچه به  
نچاو   په تی له  تایبه  بهژیان ران ده نده  هه  له نه مه و زه ر له هی ب و کوردانه ئه
 هۆکاری  بوو، وهم  یان زۆرکه فتاکاندا ژماره  هه کیش له یه کان و تاڕاده سته شه
. خوندن بوونھا ته دا مه رده و سه نیان لهبوو  

م  رجه کو سه ی به که ر خزانه ک هه  نه ران بوایه نده هه رکوردک له ئیدی هه
و  ووایه ب ه  گچک که ر شاره تی گه تایبه کرد، به ده پوهش شانازیان  که شاره

.ش ناسراوو  که خزانه  
 دا 1962 سای   له ی که نانه گمه  ده و کورده کک بوو له  یهقادر دیالن

.ختی چیك  براغی  پایته ستی خوندن هاته به مه به  
 ڕگای  مخوندله یمانی ده  سله ی له مه و ده ئهفتاکاندا  ڕاستی هه  ناوه له

و  ت به باره واڵ و زانیاریم سه ندک هه  هه وه} بیری نوێ{ ی ڕۆژنامه
  ردا کارو چاالکیه ب و هونه ده ی ئه ڕه  الپه ت کهو ست که  ده نده رمه هونه
. وه کرده وی بو ده کانی ئه یه ره هونه  

 
ومدا   زۆر هه دستانی کرد وه ردانی کور م جارودواجار سه که  بۆیه1976سای 

و  مزانی ئه  ده ی که و جگایانه  ئه چوومه  ده ،  بت وه  دووریشه ر له بیبینم گه
.دی هاته م نه که خابن خوازته ، مهکات ردانی ده سه  



 ڕۆژان من   ڕۆژک له بوو که وه هات ئه ده یامدها نه خه رگیز به ی هه وه ل ئه وه
. شادبم و مرۆڤه دیداری ئه به  

ج ی دراوس وتی   نیشته  واته نگاریا، که  هه  بۆ خوندن هاتمه1981سای 
ی خوندکارانی  ه کی کۆمهکار ر ساک دوواتر به هه.مامۆستا قادربووم

 مامۆستا   کهی باژرهو  ئه واته، م کرد} براغ{ ری فه سه} ندی براغ ناوه{کورد
. ج بوو دیالن لی نیشته  

ستی   ده  لهبوو  ده بۆ دیتنی مامۆستا قادرلکی زینی م هه ره فه و سه ئه
.م ده نه  
یناسین و   دهالیان بووم گووتیان  پرسی که رانه و براده وایم له هه
ریم   کاروانی هاورێ که رانه و براده کک له یه.  کیا خۆشه ته ندیشمان له یوه په
. الی ین بچینه  سبه دبوو ،گفتی دا که حمه ئه  
 کاروباری رپرسی ک به بی وه ره شی عه ڕادیۆی براغ به  مامۆستاقادر له مه وده ئه

.کرد مووزیك کاریده  
وتین،  ڕکه و  ڕادیۆ وه ره م من و کاروان بهسواری ترا بۆڕۆژی دووایی به

  نه کانی پارتمه پلیکانه ستا،به وه ی ڕادیۆکه نی وزگه نزیک پارتمه  له که ترامه
  روازه  ده ینه کمان مابوو بگه یه ندپله وتین ، چه رکه دا سه که ندنھۆمیه چه
رمان  رامبه  بهرز تی الوازی بابه ناکاو مرۆڤکی سیما ڕۆژهه  لهی هک زنه مه
. تی؟ووتی به کاروانم پرسی خۆیه ڕوانی، له ی ده  ئمه  له وه بزه وت، به رکه ده  

.کدی کردن کاروان منی پناسان یه پاش سوله  
وروپا   ئه  لهنی مه مرۆڤک سانکی درژی ته یامداهات که خه ودا وابه رله هه
کی بۆخۆی  یه کانه  و مه یه  هه م وته ربردبیت،ناوبانگیشی له سه به
یشی  که واریه ده  کوه ریته  و نه خۆگۆڕاوه ،بگومان ئستا له یداکردووه په

مان  که  دیداره سوکی ساردکۆتایی به خۆمم ووت ئستا به  به بویه. وونکردووه
تابی  وت  رکه م ساتدا ده که یه رله داچووبووم هه ه هه ن بهم م  به.دنت

 رزوجوان ووشتدا به  ڕه تی له خدا ڕۆژهه نه  له دهمرۆڤکی سا
.هزروهۆشداکوردکی پاك و دسۆز له  
جۆرک  وێ به ،له  ڕادیۆکه ك نزیک به  کافتریایه رسکمان پکا چووینه هه
.ناسین کترده  یه مژه تگووت له ده دوا که م ده گه له  



نیازیت چ  نگاریایت ؟به  هه  له وه یه که ک له  وهکردم ند پرسارکی ئاراسته چه
.؟ تاد ی داهاتووت چییه بخونیت؟پۆژه  

ند  وجا ناوی چه  ئه بجه ه کی خ باژرکیت؟ووتم هه  پرسی خهپاشن
  شی باسکرد که وه ری بوون،ئه  ناسیاو  و براده کی هنا که ییه بجه له هه
نجام  وێ ئه ی لهکندین چاالکی شانۆیی و مووزی  چه بجه ه  هه نجاکاندا له په له

شت و چیاکانی  دهو  بجه ه  باسی جوانی سرووشتی ههر سه ،هاته داوه
  ستایه و باسی هه  قسه کاتژمرک به ربردنی پتر له سه پاش به.ری کرد وروبه ده
  که. رکار  سه وه رمه  بگه که ره ستی گووشیم وگووتی گه رمی ده گه رپ و به سه

ت  رفه رقای تۆبوو ده  سه نده وه  ووتی ئه وه ییه  گله به کاروان  وه ره  ده هاتینه
.یبینیت  ی بخوازیت ده یت که گووتم تۆ لره.م ڵ بکه گه ی له ما دووقسه بۆمن نه  

.ڵ مامۆستا دیالندا گه م دیدارم بوو له که  یه وه ئه  
/م دیداری دووه  

  له}ندی براغ ناوه{ی خوندکارانی کورد له کۆنفرانسی کۆمه1986هاری سای  به
 جی شدار بووم، نگاریا به ری لقی هه ک نونه منیش وه. سترا پۆۆنیا به
 ی خوندکاران بوو، وه وانه  حهمپکی  که ی وارشۆ له وه ره ده له  که کۆنفرانسه

.ارستانکدا بوونو د کی  خۆش و دفن له جیه  
وانی  هد گرده م فهڕک هاو ته که دیتم مامۆستا قادرله شتنم بۆ شونه  گه به

  رکه ،ههن که ده را پیاسه ری ئنگلته نی نونه بسارا کاوهری سوید وکاک  نونه
  وه ره  هاتیت؟ ووتم ئهزووری تۆش  سو گووتی شاره ر له  بهووه مهنزیک بوو
نھا بۆ   پنج ساڵ ته ر له دابوو به وه یرله سه.ڕزت هاتووم  خۆشی به هاتم و له

.یاد مابوو چی منی له کترمان دیبوو که  یهند ساتک چه  
ک   جیه موو له  ههودا  شه کانل له  پاش کۆتایی کاره که نفرانسهڕۆژانی کۆ

ها  و  جۆره وه شانیه نا به ی ده که مانچه ، ئیدی مامۆستا قادر که وه بووینه گردده
 کۆراڵ  نهبووی مان ده ش زۆربه نین، ئمه ژه سۆزی بۆ ده ئاوازی کوردی خۆش و به

 زۆرجاریش کاک ڕزگار . وه گووته کانمان ده و گۆرانیه تی ئه  یارمه و به
   گۆرانیه ری لقی یۆگۆسالفیا به نگخۆش نونه ندی ده رمه رۆی هونه نجه ره

.کرد ی خۆشترده که  دانیشتنه ی دیکه کانی  هنده خۆشه  



ڕمان رسوو  منی تووشی سه و مرۆڤه یی و بفیزی و چاالک ی ئه ساده
رک  ده ک بره کماندا وه ته وتی له س و که کانی کۆنفرانس  هه کردبوو،ڕۆژه

  هره و به ن وپایه مه  جیاوازی ته ستمان به رگیز هه نک بوو، هه مه هاوته
.دا ی نیشانده و مرۆڤه زنی ئه ش مه وه کرد ،ئه ده نه  

/م دیداری سیه  
کان   خوندکاریه ه ی کۆمه وه نهکگرت ی یه رلین کۆنگره  شاری به  له88هاوینی 

شداریان   به وروپاوه ی وتانی ئه  زۆربه س له  که700  پتر له.سترا به
ند  رمه تی سیاسی، ڕووناکبیر،هونه سایه ندین که تی چه تداکرد،هاوکات داوه

. مامۆستا قادردیالن وانه دیب ی کورد کرابوو له رو ئه ،نووسه  
ل  شداریبکات،وه یتوانی به  مامۆستا نه وه یزهی ف هۆی کشه م به به

ربوو  که کردزۆر کاریگه ی کۆنگره کی پیرۆزبایی ئاراسته یه بروسکه
ربی بوو  ده کگرتنه و یه ست و سۆزو خۆشحای خۆی بۆ ئه تیداهه که  

ی  مسا،کۆنگره  شاری گراتسی نه دا له1989 هاوینی   له ساک دوای کۆنگره
تی تیدا  سایه ندک که شدا هه مه دیسان له.سترا  به وه نهکگرت می پاش یه که یه
. نویاندا قادردیالن شداربوون له به  

جلیس   مامۆستا مۆمی مه که وه ردوو شه ،ههوی خایاند  دووڕۆژو دووشه که کۆنگره
.ورمان لدابوو ش ده بوو ئمه  

  مووانی  ندین ئاوازوگۆرانی و هه  چه کردین له شی نه  ببه وه ودووشه ئه
.نی کوردی کرد سه واری ڕه واو نه ستی هه رمه سه  

و  ک خۆی هینابوو، ئه ته  سازکی له پۆۆنیاوه ارکی باکووری بچوک لهخوندک
وتۆی  کی ئه زاییه  شاره ره و براده ئه.چی ند و مامۆستاش گۆرانی ده ژه سازی ده

ریان بنت  انی با چاکی دهتو یده  نه بوو بۆیه کاندا نه  سۆرانیه ڵ ئاوازه  گه له
  نگ له  نمنمی ده زموونی مووزیکی  خۆی به و ئه لیئقه  سه  به مامۆستاس ،جا
.کرد  ده که نجه ی فر گه که ککدا ئاوازه ی خوله ماوه  
مبوو  سته شداربوون و مامۆستایان ناسی الیان ئه دا به یه و کۆنگره ی له وانه ئه

سیان  دره وانه یا ئه  زۆرک له ر بۆیه هه.بھن ج که  هۆه پاش کۆتایی کۆنگره
.گرت کدا ده ته یان له گرت یا ونه رده ل وه  



گفتووگۆکاندا  ل چاالکانه له تکرابوو وه ک میوان داوه و وه شدا ئه وه ڵ ئه گه له
ی بواری خوندکاری  ندین ساله بووی چه که ه زموونی که  ئه وبهکرد  باشداری ده
.یاند گه  ده که نگره  کۆ سودی به  

 سروودی   به که  کۆنگره  که یه وه   ئه یه وه بیرهنانه ی شایانی وه وه ئه
 مامۆستا قادر  دا من چاوم له مه وده قیب کۆتایی هات ،له ی ڕه  ئهتی وایه ته نه

دا  که کاتی گووتنی سرووده هزبوو له  بهتی ستی کوردایه  هه  هنده بوو که
منیش  کانی کاری له جۆرک فرمسکه  خوارێ به هاته یدا ده چاوان فرمسک به

.و ڕژاند ئه کانی  پاکه  فرمسکهکرد ومنیش فرمسکم بۆ  
کمان گرت و ووتم  یه  ونهسکی دیکه ند که شداری چه به کاتی مائاوایدا به هل

ی  ووت وه بزه ،به وه ینه بگهکتر  یه  بهی داهاتوودا  کۆنگره  لهمامۆستا هیوادارم
   بوو  وه کگرتنه ی پاش یه م و دواکۆنگره که  یه وه ئه مخابن. منیش هیوادارم

وت مامۆستای  که نه م بۆ هه تی دیکه رفه  منیش ده وه شایه وه  هه که ه کۆمه
رانی مووزیک  هۆی براده وه یاخود به ی میدیای کوردیه ڕگه بام له.تداببینم

.زانی وایم ده مین هه جات ئه  کاک نه انهو  له وه وانه  
ک  یه م بۆدانا پرسه  پرسه وه وای کۆچی دووایم بیست من الی خۆمه مک هه ده
.روونی بوو ی ده ویش پرسه شدار بووم ئه رخۆم تیدا به  هه که  

 
رپرسی خوندکارانی حسک، مامۆستا  یی،به بجه ه پ گۆران هه  بۆ چه وه ڕاسته له

}مسا نه-ی گراتس کۆننگره{تروشی وزی ئه ، فه عدی پیره ه،سدیالن  
.ی گراتسدا  پشووی کۆنگره ئواره مامۆستا قادر دیالن له/ م ی دووه ونه  

 
ی مامۆستا قادر دیالن ژیاننامه  



کی گاوران  ره  گه یمانی له  باژی سله له24/5/1928  د دیالن له حمه قادر ئه*
هاوکات . نگخۆشکی ناسراوبووه دی دیالن ده حمه ال ئه ،باوکی مه دایک بووه له
ناوبانگ  بهنگخۆشکی  تواناو ده قامناسکی  به  ساح دیالنی براشی مه مه حه
. بووه  

ند ئامرک  یی کۆتایی پبھنت توانی چه ی ئاماده ی قوتابخانه وه رله به*
ل  مان،وه ه پاشانیشدا ک  شمشاڵ نای ساکسفۆن عود کالرنت له وانه فربت له

. بوو و ئامره زووی له ن ناسرابوو خۆشی پتر ئاره ک کالرنت ژه و وه ئه  
  داناوه]  یه م ڕۆژی سای تازه ئه[ورۆز   ئاوازی بۆ سروودی  نه1948سای *
  ڕام له ی پاشا،چاندی گه کانی قژکای لو یای،باخچه ئاوازی بۆ گۆرانیه*

. شاران داناوه  
   کۆلیژی بازرگانی و ئابووری غداو له  به چته ن ده بۆ خونب1952سای *
ستکوورتی   داری و ده هۆی نه بهل پاش دووساڵ خوندن  کات،وه وام ده ده

  ست له  ده وه ساحی برایه مه ندکردنی حه  هۆی به  و هاوکات به وه یه که خزانه
. سمانی وه ڕته گه گرت و ده ده خوندن هه  

غدا  شی کوردی ڕادیؤی به به  بواری کالرنتدا له توانایی لههۆی زرنگی و  به*
ری ئراقدا ناوبانگ  رانسه  سه رکیش له ک ئاوازدانه مان وه گیرت هاوزه رده وه
.کات رده ده  
} لی  محه ئیداره { ر له رمانبه  فه  بۆ سلمانی و به وه ڕته گه  ده1954سای *

.زرت مه داده  
   یان له] دیالن[ تیپی ند مۆزیکوانکی دیکه چه مامۆستا و 1956سای *

 بۆ  یان گۆڕیوه که ر خواستی مامۆستا قادر ناوه سه زراند،پاشان له سلمانی دامه
ی  سته ده.}وی وله ی کورد مه وره  شاعیری گه بۆ ڕزلنان له{وی وله مه

شید  ت ڕه هجه قادر دیالن ،به:  بوون مانه  ئه که رانی تیپه زرنه دامه
،هادی  بده جاتی عه نا،نه م یوحه عید، مامۆستا ولیه م سه عاتچی،حاته سه
.روس ی عه ت، قاله دحه مزی، ئومد مه ردار ڕه ر، سه نبه عه  

وی،  وله مه: دا بریتی بوون له مه رده و سه  له که کانی تیپه ناوبانگه  به مه رهه به*
شتی  هه دستان بهڕک،سروودی کور په  ،ڕاز،هه الوژ،فریشته سکا،گه

.هزی مشک و بازو تاد ورۆز،سروودی به مین،سروودی نه زه  



شداری  ریشدا به ندین شانۆگه  چه مامۆستا قادر ورای موزیک له*
،1958م و زین  مه،1951بوو ،تاوانی چی1946ڕی نیشتماندا له: وانه ،له کردووه  

ستی  به مه  به و کۆیهول ک هه کانی وه  شاره ری له ندین شانۆگه ها چه روه هه
.1957ی سلمانی سای  که وماوانی الفاوه تی بۆ لقه ی یارمه وه کۆکردنه  

  که شداری کردووه کدا به ریه ند شانۆگه  چه دا له1958 سای  مامۆستا قادر له
. نمایشکراوون  بجه ه  شاری هه له  

ی  خۆشخانه  نه نگی له  سای جارک ئاهه وه نجاکانه تای په ره  سه له* •
  خۆشه تی دانی نه ستی یارمه به  مه ویش به ،ئهسلمانی سازکردووه

کاندا   قوتابخانه ین له یناو به   به مه ،ورای ئه کان بووه ژاره هه
   که بووه وانه شی بۆ ئه که  داهاته  ،وه نگی مۆسیقای سازکردووه ئاهه

.خۆشی سیل بووبوون دووچاری نه  
ی  ڕه  الپه  له مردا وه مر پیره ی نه}ژین{ی   ڕۆژنامه لهنجاکاندا   په ر له هه*

.ری مۆسیقای کوردی  هونه ت به باره بووه سه تی  هه ردا ستوونکی تایبه هونه  
ئۆرگانی } کوردستان{ گۆڤاری  بت له ج ده وروپا نیشته  ئه مک له ده*

ی بو  تی  موزیک و نۆته وام بابه رده ی خوندکارانی کورد به ه کۆمه
. وه کرده ده  
  چیک  گاته دهدا 1962هاری  به لهم پدا دیالن  تادا ئاماژه ره  سه ک له  وه*
 دانیشگای  له} میمۆن{ی   شارۆچکه  لهپاش ساک خوندنی زمانو

 سای  ر زرنگی و لھاتوویی له به گیرت،له رده رڤاتۆری کارلۆڤۆ وه کۆنسه
.ی قوتابیانی بیانی وه رگرتن وتاقیکردنه ی وه ندامی لیژنه  ئه نه یکه دا ده1967  

ندک کاریان بۆ  وێ هه ر له ههزرت  مه ی براغ داده   وستگه شان لهپا
 تاد...را ڕین،سیمفۆنیای مندان ، کاروانسه می ڕاپه  سرودی ده وانه تۆمارکردله

.ن تیپی ئۆکسترای چیکۆسلۆڤاکی تۆماری کردوو مانه رهه و به ئهم  رجه  سه وه  
موو   و هه  ساڵ  مۆسیقای بۆ چیرۆکی مندان نووسیوه20ی  بۆ ماوه*
م   له یه ی سایانی ئاماژه وه ئه. وه ته ڕۆدا بو کراوه  نیوه ک له یه مه کشه یه

ش ئاشنا  وه ست له به  مه هناکه کار ده ردی به نھا مۆتیڤی کو دا ته مۆسیقایانه
.کوردی مووزیکی  کردنی مندانی چیک بووه به  



رای  ک تیپی سیمفۆنیای ڕادیۆی براغ و تیپی سیمفۆنی ئۆپه ته پراگ له له*
. دووهسمیتانا کاری کر  

} جوانی ب ناو{ردوو گۆرانی   هه  که وه وانکی بوکرده  قه1976سای *
ی  ه رکی کۆمه  ر ئه سه  له وانه و قه خۆ گرتبوو،ئه ی له} باران بارانه{و

. وه وروپا بوکرایه  ئه خوندکارانی کورد له  
ی کۆراڵ  شوه ک سرودک به  وه یه ی هه کراوه می بونه رهه ندک به هه*
رتی گوی  بدولواحد نوری، ئۆپه ی مامۆستا عه هۆنراوه  لهکین نوی ڕاچه به

   به ش که یان شاکاری دیکه  و ده ی  ئۆپرا دایشتووه  شوه  به خوناوی که
.دایک بن  له و شاکارانه دا ئه ودای نه هرگ م   مه وه داخه  

ر و  روه د په ند دیالنی مرۆڤ دۆست دیالنی کور رمه مامۆستای هونه*
خۆشی   نه بهڕۆ   پاش نیوه کاتژمر دووی18/3/99 ڕۆژی  وتنخواز له پشکه
.کانی لکنا   چاوه میشه  هه براغ مائاوایی لکردین و بۆ  له نجه شرپه  

ر مردم  گه م ئه  ده نده وه ر ئه هه { ی کردبوو سته م وه وایی ئه کۆچی د ر له به
ت   کوردستان و قه وه ننه یه م بگه که مشه بت خۆه ر هیچ نه  وت ،هه وه نه بمبه
  سته و وه  ئهتا ئستا   مخابن } .ربژین ش هه ئوه... رناچم تان ده  چاکه له
دا  ئاینده وارم له  ئومده ، ج بھنرت ش ناچت به وه  و لههنراوه ج نه به
رهیچ   کوردستان هه  لهنگ رهه رپرسانی بواری مۆزیک و فه مخۆران و به خه
.ج بھنن ی  به که سته می وه شی دووه بت به نه  
   له ناوی ئارام که ، کوڕک به ج هشتووه دوای خۆی به دیالن دوومندای له*

. نوی بارونکه  کچکیش به کات وه بواری مووزیکدا کارده  
تی  ر خزمه  هونه ک چۆن به ر وه  مامۆستا قادر دیالن هه بم که  ماوه وه ئه*
تای  ره  سه ر له  ، هه کردووه ت درخی نه  سیاسه وهاش به  ئه وه ی کره که وه ته نه

ک  مه واییشی ئه و تاکۆچی د بووه  هه وه  حیزبی شوعیه ندی به یوه دا پهیالوت
ی  ه کانی کۆمه  ڕیزه ش له  چاالکانههاوکات. و ڕبازه  بۆ ئه وه ارمایهد 

.وروپا کاری کردووه  ئه خوندکارانی کورد له  
مکی  رهه ند به دان مامۆستا دیالن چهم پ ی ئاماژه مانه رهه و به ای ئهور

:ن مانه  ئه  که یه ی هه دیکه  
.ڕۆ نگه ڵ ڕزگار ڕه گه  کاستکی گۆرانی له-  



.کادیمیای کوردی ن ئه الیه کاستکی مووزیک له -  
.شید ڵ گۆرنی بژ خالید ڕه گه  له ره نجه رتی ڕادیۆی په کۆنسه -  
- ژ   گه، ئاوازی سکاو   ڕادیۆی به  ڕاز له،وی  وله  مه،  فریشته،الوغدا ب

. وه ته کردوه  
. بی داناوه ره ککی عه  مۆسیقای بۆ فلیمکی یۆنانی و یه-  
:ی نووسیوه تانه م بابه  ئهبواری نووسیندا  له   
.بدو روش عه بیرچوو ده ندی مژوو له رمه هونه*  
ندی پشینان په*   
} نامیلکه{سروودی نیشتمانی *  
.وروپا  ئه ی خوندکارانی کورد له ه زراندنی کۆمه ی دامه  ساه30 یادی  له*  
 

 راقیئ میدیای کوردی و دابوو ژیان تا مامۆستا دیالن له  یه شایانی ئاماژه
ی دیدارو   شوه دا ،ئیدی له و  گرنگیان پده وه کرده ریانده سه وام به رده به

ی  شوه کانیدا یا له نگاندنی کاره سه تی هه  بابه ت یا لهووبوتندا ب چاوپکه
  له  و ئراقیی کوردی  گۆڤارو ڕۆژنامه20   پتر له  بت کهدا بووڕزلنان
تیش میدیاکانی حزبی  تایبه ، به ن نووسیوهیا رباره دهران  نده ن و ههکوردستا

.شیوعی عراق و کوردستانی  
  مه رهه خۆیی و به خ به کرت و بایه یاد نه دوای کۆچیشی له هیوادارم له

.کانی بدرت یهر هونه  
 

خۆی ی خۆیدا   ژینگه موو  کارکی ئیبداعی پتر له  هه  که ئاشکرایه/  دوواووته
و  تیش ، ئه تایبه گرت، به رده ت وه وامیه رده بهکات و ده شه گه  وه بینته ده

ما مووزیک  ک دراما سینه یه وه معی هه جه سته کاری ده ی پویستی به رانه هونه
 کوردستان  ربھاتباو مامۆستا دیالن له م گه وه ده و ڕوانگه  له وگۆرانی، بۆیه

و کرد ری گۆرانی و مووزیکی کوردی ده  هونه هتی پتری ب  بگومان خزمه بژیایه
 کوردستان پویستی و   له چونکه.کرد نتر ده مه وه رشیفی مووزیکی کوردی ده ئه

ن گۆرانی بژ   شاعیر موزیک ژه له ، که ره یسه کانی بواری مووزیک مه پکھاته



و  له م پداویستیانه  ئه دیاره ، که وه بینته ودواتریش جمھوردا خۆی  ده
  . بووه بوونیان نهژیا ی مامۆستای ل ده یه ژینگه

 
و  م بۆ ئه که وانی ده هد گرده زۆر سوپاسی هاوڕی هژا کاک فه/ رنج سه

ووسینی  ن  له خشیم که مر پبه  مامۆستای نه ت به باره ی سه زانیاریانه
.نیدا سوودم ل بین فاکتاکه  

 halabja@ofir.dk 

 
 
 

  
  
      
 
   
 
 
 
 

 


