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 ڕۆ نجه ڕزگار ڕه .......دان باشه بۆ تھه .. تاتلیساس جاشه

  
  ریانه وه و بیره  ٭ مۆسیقا و گۆرانی ئه خاتوو دۆستل ده

 هاوارمان ل  یان ساه ده چن ٭  یاد ده  له  آه وه بوژنته ده
تی مۆسیقا و  نایه سه  بۆ پاراستنی مۆرآی ڕه ساوه هه

.. سووتی بۆ ژیان هاوار آورد دهی  هاوار ئه، گۆرانی آوردی
مووزی  ته! !نووسمان ر چاره رامبه  به ڕ و ه ت آه سه ده

عدی  ند ئازاد سه رمه ڵ هونه گه ن له نده  له  له١٩٨٩سای 
شواندنی  ( ناوی ست به رۆآی تیپی گۆران آۆڕكمان به سه

م  له) ر وروبه ن ووتانی ده  الیه مۆسیقا و گۆرانی آوردی له
 ئیبراهیم  آانی آیه ره  سه ره  هه نده  به آ له دا یه آۆڕه

 مۆسیقاوگۆرانی  ر به رامبه به  چ تاوانك تاتلیساز بوو آه
مۆ الی  ئه، آان تاتوورگه تی ئه آا بۆ خزمه و ده یه آوردی په

  شیمانه رۆك جاشكی په  یان سه  ئیبۆ آورده من گرینگ نیه
 تاوانكی  سه آه  و جۆره ه هاتنی ئ  گرینگه ی آه وه ئه

خانكرد بۆ  ری خۆی ته هونه موو ژیانی  هه  ناو خاآكی ئازادآراو آه  پی بخاته یه وره گه
الن  رده ئه، شوان بیبانی، مھاباد آوردی (آانی هاوڕیانم وێ وشه نامه، تی دوژمنان خزمه
ی ) هاویس (م  ده نده وه ر ئه  ههوه مه  بكه دوباره) هتد... ر ڕزگار آۆچه،  مه  حه خاه، بدو عه

   له س بریتیه ها آه ی مۆسیقا بۆ ملیۆنه یامی ئاینده په ( موزیكوانی جیھانی ده
ك  نگخۆشكی وه  ده  له وینه  و سۆزو ئه و دیستسیپلینه آوا ئه) وین دیستسیپلینی سۆز و ئه

ست و  به ندێ مه اج آرد بۆ ههڕ مانی هه آه له ری گه شكی زۆری سامانی هونه  به ئیبۆ آه
  ندانی آوردستان ڕوو له رمه ندیكای هونه ندامكی آارای سه ك ئه وه، ندی گوی وه رژه به
 جنۆسایدی  ند ساكه م چه آه یمانی ده ولر و سوله تی ڕۆشبیری هه زاره ندیكا و وه سه

ش ڕێ  ین ئوه آه هست د  وا هه ستی پكردووه  گوڕ تر ده مۆسیقا و گۆرانی آوردی به
رئسقانی دژی آورد ب و چ  ك تا سه  بت تورآیایه تان ئاراسته و پرسیاره ئه.. رن خۆشكه

تی   خزمه آانیشی له ری آارخانه ماآه  سه ن و ستۆدیۆ و بگره  مۆسیقاژه  وا دسۆزانه ره به خه
یدی مۆسیقا و گۆرانی ی داڕژراوی جنۆسا خشه  نه مه  ئه  ئایه ندانی آورد داناوه رمه هونه

چی   آه  دیومه  نه  وه م ناسیوه و ئبۆیه  ئه  ژیانمدا نه  من له؟وستتان ؟؟آوا هه؟ آوردی نیه
و  وه  تواندنه  له ددی دیوه  ڕۆكی به و ناوه زانم ئه م ده آه مدیده  سته له ك ڕۆشبیركی گه وه
   الوه ش به ئمه.. آرێ پشوازی لدهك دوو ڕۆژی تر  تـككردنی مۆسیقا و گۆرانی آوردی یه ئه

 ن نگ هاوارآه ده آانی ئیبۆ پ به  آۆنسرته  جیاتی پشوازی له ین له آانی آورد ده دسۆزه
  دان باشـه بۆ تـھـه..  ئـیـبـۆ جاشـه
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