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 بەرهەم دەهێنێت. ٢٠٢٣بۆ ساڵی  IHME Helsinkiهیوا ک، کاری هونەریی 

 

)کددونانی  ڤێرژنددی هێیسددینکیی کددارە هددونەرییەکەی  ددۆی دددوا٢٠٢٣لە بەهدداری  ،کهیوو ا  ی کددوردانیسدد یزهونەرمەنددو م مو

کەسددانێک بە باکارامنددوی ئەم کددارە هددونەرییە    .بەرهەم دەهێنێت  ان دەبینی(وت ئەمان  ەمنیگکاتێک ئێمە گۆرانیمان دە  -ۆگیکاش

 جیامازەمە؛ مەک ئەزمومنی لیبرالیزمی نوێ، قەیرانی ژیناە م میوزیکی میییی، کۆ دەکاتەمە.

لە  ا ئێسددتالەم کاتەمە ت م پێشکەش کرامە ی لەنوەنینانتێرپی سیلە گەلەردوا ٢٠١٠ساڵی    لەجار    ینەکەمی  ئەم کارە هونەرییە بۆ

کە  ن، ەڵکدد  دەسددتەیەک کەهددونەرییە نددامەنۆکی سددەرەکیی کددارەدرامە.   شددانییەکانی جیهانددوا پریزۆرێک لە نامەنوە گرناە هونە

دوا ٢٠٢٣لە مانای کانومنی دممەمی   .لە لێکۆڵەرانی لیبرالیزمی نوێ  هەرمەها گرممپێکئارەزمممەنوان م  گرممپێکی  لە    بریتین

 .یی لە کارە هونەرییەکەدای پێشکەش بکەن بۆ بەشواریازیاران دەتوانن داماکار و  لە نێی باناەمازێکەمە

، شددێوەکاران، نۆشددنبیرانبە بەرکەمتددن لەگە    اکەکەسیهەمڵی ت  بەدماتر  م  لە عێراق  وێنوممە    ییبنەنەت   وێنونی  ،هیوا ک

 مانەی ،سدداڵیواتەمەنددی بیستوپێن  لەانیددا پاش کددۆرکردن بددۆ ئەڵم.  ۆی پێاەیانوممەمەک هونەرمەنوێک    موزیسیان م شانۆکارانوا

گەنایەمە بددۆ شدداری سددیێمانی لە  ک،بەر لە سددس سددا  هیددوا .  دا  وێنددوممەۆ پێنوواکپوواۆ  نکدد مامۆسددتای میمیلەژێر دەستی    ۆسیقایم

 پێرموواکەەرەرلەگە   ەڵکددی نددامرەکەدا بیددر لە بەرەمپێشددبردنی  م ەمێ لە کێڵاەیەکددوا نیشددتەجس بددومەل .قکوردسددتانی عێددرا

 یسددتمیس ەل گددرتنە ننە ەب مامەردەک، ب وایدد ه یرەهددون کەنەمە؛ ماتددا رددۆن لەگە  ژیددناەدا پددێکەمە بە هەمدداهەنای بدد یین.دە

 .ممن ەتە رام نوەرمەهون ەیمسانەم ئ  کانەبام  ەیییەشیپ ییەرەهون  ەوێش ر،ەهون ەیردەرمەپ

بازانێددک  نددین مدەهێکە ئددێمە کددار بەرهەم  بەم مانددایەی ،تومم کە دەبددس دەسددتبەرداری پددێاەی هونەرمەنددو بددینشلەمە تێاەی"

. مێرانەیەکددی زۆرمدددان ئەمەی ئدددێمە دەیکەیددن زۆر ندددائیکۆلۆژییە ،دەپددارێزین کە پێویسددتی بە زیدددادەنەمییە لە بەرهەمهێنانددوا

 شددێوازی کدداری  ددۆی مەکسددەبارەت بە    ،هیددوا ک  ".من بددایە ی پددس دەدەم  ە. ئێمە دەبس رارەساز بین، ئەمە کارێک  ستومەتەمە

 مای گوت.  هونەرمەنوێک

وا، ئیهمددس هێیسددینکیبە هددۆی بەهددا هامبەشددەکانی لەگە   ارد،هەڵبدد بۆ کاری هونەریی داهاتوممان   مانهی ا"ئێمە هونەرمەنو  

 ئەزمومن م کاری هامبەش، هەرمەها هانوان م زەمینە ۆشددکردن بددۆ گۆنانکدداری.  ؛کۆمەریەتیم  ئێکۆلۆژی    سەقامایریی  مەک

پددی بوددومک م گەمرەدا دەرمەتێددک بددۆ بەشددواربومەکانی دنە سددێنێت بددۆ گێددنانەمەی ریرۆکەکانیددان، ، لە گرممشوویگاگۆ بووۆی 

هامکاتی گرممپی سەرەکیی کارەکە هونەرییەکە، بینەرانددید دەتددوانن   هەرمەها بۆ هامبەشیپێکردنی موزیکە دڵخوازەکەی  ۆیان.

بەجێکاری ئیهمس هێیسینکی مای گددوت، کە دمای دەیددان سددا  بەنێوەبەری جێ تۆپیاڵ پاواڵ  "لە پنۆڤەکانوا گرممپوا بەشواری کەن.

 بە نیازە جارێکی تر گیتارەکەی بە دەستەمە بارێتەمە.

 ،دەکرێددت  سجێبەجدد   لە شاری هێیسینکی م سیێمانیوا لە کوردستانی عێراقهامکات    ،٢٠٢٣  مس هێیسینکیهئی  هیوا کپنۆژەی  

 هێیسینکی.  ئیتاکێسکوس  ستۆمە لە  یلتومریو  نامەنوی کهامبەشی لەگە بە ،نیسان م مایسوا  ەکانیلە نێوان مانا 
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