
 سوپاس نامه 
 

 له  کۆتایی چاالکیه کانی ھه فته ی که لتوری کوردی له  شاری کۆبنھاگن، سوپاس و پزانینی خۆمان ئاراسته ی
ھه روه ھا  ده ست خۆشی له  گشت. گشت به ڕوبه ران و ئه ندامان و به شداربوانی لیژنه ی ئاماده که ران ده که ین  

 و  ئه و خۆبه خشانه  ده که ین که  به شداربوون له  ده وه مه ندکردنی ھونه رمه ند و رۆشنبیر و ده ست ره نگین
.کوردی ھه فته ی که لتوری  

 رزو سوپاسی تایبه تمان بۆ ھه موو ئه و کیژ و کورانه ی که  ماندوو بوون له گه مان بۆ ئاماده کردنی
انه ی شان به  شانی نه وه کانیانھه روه ھا بۆ ئه و دایک و باوک. چه ندین چاالکی ھه مه چه شنی زۆر جوان  

 له  گه یاندنی ئه رکه کانیان ئازایانه  کاریان ده کرد بۆ سه رخستنی ئه م ھه فته  که لتوریه 
 سوپاسی تایبه تمان بۆ سه نته ری که لتوری جیھانی و گلوبال موسیکی دانمارک، که  ئه رکی شون و

.بودجه ی ئه م ھه فته یه یان له  ئه ستۆ گرتبوو  
 له کۆتایدا ئه وه  ماوه  بیین ھیوادارین ئه م جۆره  چاالکیه  فه رھه نگیانه  نمونه یان زۆر بت، بۆ ئه وه ی
 ببته  مینبه رک بۆ بوکردنه وه ی فه رھه نگی کوردی له و ووتانه ی که  تا ئستا زۆر نامۆن به  مژوو و

.که لتوری کورد  
 

لیل یاسینسه رپرشتیاری پرۆژه  به رز خه   
 به ڕوبه ر و رکخه ری گشتی ھونه رمه ند کامه ران براھیم

:ده سته ی ئاماده که ران به رزان  
 به ختیار فارس
 شه ھال خورشید
 نه سرین سدیق

 روبار سه عید حسین
 چاپ و په خش به رز سورن ھۆیا

 
 له گه ڵ رزمان

 که نای کوردان تی ڤی له  دانمارک
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