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  یامک بۆ گۆرانییبژانی کورد په

 
عید پۆ سه  

 
 نییه، که مرۆڤ بتوانت  وه نھا ئه خابن گۆرانییچیین ته چانی کورد، ل مه ڕی ڕزم بۆ الژه وپه وای ئه
 خۆی نن مۆسیقا بچت و به وه، که ناوی ده قکردنکه ته قه ناو هۆنراوه به ته تی به قه ی سه دوو کۆپله

ن به خۆیان بن  ده خۆیان ده و مافه به ڕۆن و ئه ندکجار زۆرتر ده بت من گۆرانیی بژم، بگره هه
تا  وه رخانکی ڕۆشنبیرییه یان ئه نی سه ند یان خاوه رمه کی هونه تییه سایه ئاخر که. ند رمه هونه

ی،  وانه وه زۆر له داخه یه، که به  ههمھنانی گۆرانیی و مۆسیقای جاویدی رهه که، که توانای به یه لگنده
وه  شه یه م ڕوانگه له. تانه نین سه و خه گری ئه ند هیچیان هه رمه ین گۆرانییبژ و هونه که ئمه پیانده

گای  کانی ناو ژیانی کۆمه رگبه ساته جه ر به کاره رانبه وست به یانتوانیوه هه وان به زۆریینه نه ئه
کووژیی ژن و  شه ر به ڕه رانبه وستن به متریین هه نی که وان خاوه ش، که ئه نووکه  ههربگرن، کوردیی وه

کیین  ک من تووشی ڕاچه یه هیچ شوه بارانکردنی دوعادا به رده ی به وره ساتی گه ش له کارهیتی تایبه به
شق گووتبت، ل نازانن  دان گۆرانییان بۆ ئه یان یان بگره سه یه ده وانه وان ڕاسته له ناکات، چونکه ئه

                       .هتد... شق چییه، نازانن ئازادیی چییه، نازانن مافی مرۆڤ چییه، نازانن نازانن نازانن  ئه
مووشیان   و هه بت خراپی مۆسیقارها ده نی سه ک خاوه یه  وه ته ، که نهدتر نییه وه به هیچ شتک له

ستی   گوێ و هه له، که مرۆڤ پ بت ئاسانتره وه  لهگریان .خۆیان پ بتھۆڤن و مۆتسارت بت
ساتی ڕووخانی  ک کاره ساتک وه هیچ کاره. ژنت بت بتھه کی کوردیی نه چیی مۆسیقایه مۆسیقیی و که

 که یت، لک شل بکه نت به ناچاریی گوێ بۆ مۆسیقاگه مه موو ته ڕۆحی مۆسیقیی تراژیدییتر نییه، که هه
 خۆشتره، که تۆ داوای مۆسیقای  وه گریان زۆر  له. ر مشکبهی   و نۆتهق قه ته ، تهنگ هنگه د پن له ده

   . گوونجاو وه نه پکهی  له تۆنزانیی و  له نهکه پن ،یت جاوید له گۆرانییبژان و مۆسیقارانک بکه
ی  ڕه تا ئستا نیووالپه وه هه یانسای ڕابوورده تان له ده زانم زۆریینه وه، ده تکایه گۆرانییبژان بخوننه

ر به  رانبه وست به ی فربن، که هه وه ک کتبک، ئوه بۆ ئه وه نه خوندۆته کیشتان نه یه ڕۆژنامه
ریبکی ناو  غهنتان  مه موو ته نا هه ن، ده یه، که خۆتان هۆشیاربکه وه ربگرن پویستتان به دوعاکان وه

                .     بن کان ده ساته کووشتنی ژنان و کاره
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