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  یی یی   بجهبجه  هه  گۆران ههگۆران هه ...  ...   پشنیارکپشنیارک. . . . ردا بمنتردا بمنت   جیھانی هونه جیھانی هونه   له لهرزیهرزیه  مهمهی ناوی ی ناوی   وهوه   ئه ئهبۆبۆ
  
 وت و   زۆر له ریتکی زۆر جوان و پیرۆزه که نه

کانی   ناوداره ته سایه تانی جیھان که میلله
   لهگرن و رز ڕاده دوای کۆچکردنیان به، خۆیان
ندین  چه نی ناونا ویش به ئه. ن ناکه یادیان
، کان  گشتیه قامه ک شه وه،  وه  نویانه  به جگه

. تیپی مووزیک، یاریگا،  خۆشخانه نه،  قوتابخانه
  . تاد ، خانه مۆزه
وتووین  که  دوانه ریته م نه ی کوردیش له ئمه
 نوی  که ن  هه وه ره ی سه و شونانه له ها ده سه
و  ویش به ئه، باشووری کوردستان  تی له  تایبه به ،  خۆ گرتووه کانی کوردیان له  پیاوه ه که

 ژر   همان له که  کانی دیکه شه  به ک له  وه خساوه رج زیاتر ڕه وومه دا هه شه وبه له ی هۆیه
  . راندان چنگی داگیرکه

ی  زۆربه، ری جھشت سه و که ژاره  په وارکی پله  کۆچی کرد ئاسه رزیه مک مه ده
،  نامه پرسه به. ربا لیک شواز ده گه  جۆره به ش مه ئه. داخ بوون بۆی بهمان  که ته میلله

  به، خشان شیعرو په  ندین پارچه  چه به، کان فزیون و ڕۆژنامه له  ڕادیو تهنوربینی  ده
کان و زۆر شوازی  فزیۆنه له لکی ته گه مه رنه  به به، کاندا ڕۆژنامهرو   ماپه ت له ها بابه ده سه

  .  دیکه
  کک له  یه له}  یاد نیه یم له که  ناوه وه داخه به{ڕزک  به ی که تانه و بابه کک له  یه له

نیوی  قامکی باژیکی کوردستان به شه  پشنیاری کردبوو که، کاندا نووسیبووی ڕه ماپه
  .  ناوبنرت وه رزیه مه

کانی کوردستان  وانیه رهرپرسانی شا جی خۆیدایه هیوادارم به و له پشناریکی چاکه
کو ناوی   به رزیه هنھا ناوی م ک ته اوکات داوکارم نهه، نب هو و داوایه نگ ئه ده به

، ت تایبه به،  وه ی هزریانه  نو لیسته نه ش بخه کانی دیکه  کۆجکردوه نده رمه هونه
ئیبراهیم ، لی عوسمان عه، د حمه فواد ئه، نا  یۆحه زن مامۆستا ولیم ندانی مه رمه هونه
ڕاستی شایانی   به بدولکریم مدرس که ال عه کۆچکردوو مه ری  نووسه ه دواتریش که. یات خه
  .  ریشه یکه په

  که،  خان سازکرا رزیه  کۆچی مه ڕیز لنان لهیاک بۆ  رنامه  به وه  کوردساته  له4/10ی  ئواره
  . شیان کرد هرۆ سالح پشکه د و نه حمه ڕزان ئیبراهیم ئه به
کی  یان گۆرانیه که ریه  هه ت کردبوو که نگخۆشیان داوه کیژی نازدارو ده 5دا  یه رنامه وبه له
  . یان چی رزیه مه
،  توانا به، نگیان خۆش ده، م جاریان بوو گۆرانی بن که  یه رزانه  به کیژه و بۆچوونم ئه به

  له  رن که تی دخۆشکه سله مووی خه  هه مانه ئه. کان  گۆرانیه قدان به هه، خۆبوو بوابه
   که  دیارهوا.  ئاسمانی گۆرانیدا کی پرشنگدار له یه ستره  ئه یان ببیته که ریه دا هه ئاینده

  .  بووه رده روه رکاردا په نکی هونه خزا و له یه ری هه یان بکگراوندکی هونه که ریه هه
، ڕناس وریا، ڤین عوسمان ئه، مال میدیا که، یات اهیم خهکیژان ئیبر:  کانیانه ش ناوه مه ئه

  . د مه نیگار محه

1 



www.kurdistannet.org 
وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   5-10-2005 13:27 

 گرووپکی مووزیکیان ل  م خوشکانه دا له  ئاینده  له ی که وه  له م بریتیه که پشنیاره
ت  ندین گروپی ئافره مۆدا چه  ڕۆژی ئه له.  گۆرانی بچن وه  پکه ی که  وجۆره به، پکبھنرت

   که نگلیزیهی ئی} سپایس گیرڵ{ ش  نمونه، چن  گۆرانی ده وه  پکه ن که هه جیھاندا له
  .  وه شا یه وه  هه و گروپه  ئه وه داخه به، بوو  ههناوبانگکی جیھانی

یت تیپی  تایبه و به  سلیمانی کانی مووزیک له نده  ناوه مه که م ده که ڕووی پشنیاره جامن 
، ژار حمود هه رداغی و دانا مه ر قوه نوه  مامۆستا ئه وه موویانه ر هه سه له، مووزیکی سلیمانی

  . ستن  هه رکه و ئه توانن به  ده که
ری   بۆ نو هونه یه و خوشکانه میان ڕاکشانی ئه که یه:  یه ستم هه به م دوو مه نارهم پش به

ودانکی  هه  بته هش بۆخۆی د مه  ئه  کیژان که ووم پکھنانی گروپکی گۆرانی له ده. گۆرانی
  . دوودا بت شی به دا گروپی دیکه  ئاینده له ش  ده که، نوێ
  وارم که له  جا زۆر ئومده ها پشنیاری منه پکھنانی گروپکی وه  ی وه ر ئه به له

  یه  هه  و گروپه وه  ناوی ئه ندی به یوه رچیش په هه. نگاوی بۆ بنرت  هه کی نزیکدا یه ئاینده
  : یه م خۆره به   که یه ی گونجاو و شیاوم ههدووناوکن خۆم  من له

  .  رزیه کانی مه پوله یا تیپی مووزیکی په،  رزیه تیپی مووزیکی مه
ناوی  نگ ته به، ری مووزیکی کوردی مخۆرانی هونه ر مووزیک وانان و دسۆزان و خه  گه
 بۆ  که فاداریه وه  خۆی بۆ خۆی  کهربگرن ند وه هه  به م پشنیاره وارم ئه ئومده، ن وه رزیه مه
  .  رزیه مه

halabja@ofir. dk    
  

2 


