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  دد  مهمه  هۆگر محههۆگر محه) .... ) .... داداڕی چراڕی چرا   ماپه ماپه   له له  کی ب کشهکی ب کشه  یهیه  کشهکشه ( (گۆرانی گرفتار وگۆرانی گرفتار و

  
کک  ر یه گه،  وه کاته نگی گۆرانیبژ میدیا بو ده  ده م جار گۆرانی گرفتار به که  بۆ یه که،  وه ی ڕابردودا چرا نوسراوکی بو کرده  ماوه له

  .  وه بته  ده بو و گۆرانییه ئه  هم جار که  یه ت کهگا بوبت وا تده  نه و گۆرانییه گوی له
،   وتراوه وه یمانه ند شوان سوله رمه  هونهن  الیه م جار له که بۆ یه، شتا  بۆ سانی هه وه ڕته گه  ده م گۆرانییه ڕابردووی ئه، ی که م ڕاستییه به
  . ) ک تیپی ڕۆژئاوایی زیره ( له
ولر و   هه له  و گۆرانییه ئه، ولر  هه  لهدا) ژین  ڕۆژئاوایی ئهگروپی (ڵ  گه  له  وه تییه ویه وت دین جمه الح نه د سهن رمه  هونهها دواتر روه هه

دیین  جمه الح نه ڕیز کاک سه ندی به رمه نگی هونه  ده کاستییش به  و بۆ دوا جار به وه ته ها جار وتراوه یه  دهدیین الحه واری سه  هه هاوینه
  وته که ی ڕویان ده هبی و بیانیان ره  عه شتیاره و گه زۆر له، بوو  و تازهڕ  ته و کات ستارانکی ئه،  وه موو کوردستاندا بو کرایه هه به

  .  کی باشی ل کرا  پشوازییه وه کی کوردستانیشه نی خه ن کۆمه  الیه  و له گرت دهر  چژکی زۆریان ل وه کوردستان
 ی  زۆربهندی زامه  و جی ڕه وه ته  وتراوه  وه ی ترهند رمه ها هونه نده ن چه  الیه سلمانی و زانکۆی سلمانیدا له ولر و نگی هه اههها ئ نده  چه له

  .  گوگران بووه
، دا ڤیزیۆنه له و ته ئهورۆزی  نگی نه  ئاهه له میدیا تیڤی  له 2001 سای  له، یدا بوو که ره تای هونه ره  سه ند چۆپی له رمه  هونه کاتک که

  ،ی ماوه که ر سایته  سه ی تۆمارکرد و تا ئستاش له و گۆرانییه ئه
http://home. quicknet. nl/mw/prive/fam. fatah/mp3e6/Track7. zipر   سه توانیت بچیته  دهwww. chopy.netلینکی   له 

  . ) م  بلۆکی سھه  له  دووه ژماره (یبینیت موزیک ده
  . گره نه کی هاشا هه  ڕاستییه وه ئه
 داهنانی  ندانه رمه و هونه لهک  ر یه  و هه وه یته ی خۆی ده  شوه س به ر که هه،  وه  ته انه ک و آ وتوی و گۆرانییه  ئه  که  گرنگ نییه وه ئه 

  .  یه س هۆگری خۆی هه موو که  و ههن  ده  ده نگه و ده وتوویی ئه رکه کات و گوگران بیاری سه خۆی تدا ده
ن  سه  حهستا  ماموهک  بری یه له،  وایهب ههردانمان  لی مه  عه ده، ردان لی مه ستا عه ک ماموه  بری یه  له ردۆست پی باشه موو کوردکی هونه هه

  . اب ن جزیریمان هه سه حه  ده، جزیری
ر  ت گه ک ده. ؟بۆ نا، موو کوردکی دسۆزه  جی دخۆشی هه وه ئه، ش بکات ری پشکه وت چاالکی هونه ر میدیا خانم بیه ئستاش گه

 چۆپیمان  ده،  پمان خۆشه ئمه،  باشی نابتک جار  یه ڕۆژکی پاشه، دای که ره  هونه وام بت له رده ربکات و به میدیا خان سیدی خۆی ده
   . بت هه

تا ئستاش ،  رشیفه  ب ئه وه  داخه ری کوردی به  هونه  که ودایه  له که کشه،  وه ته ی پش ک وتووه و گۆرانییه  ک ئه وێ نییه  له که کشه
  .  یه یان هه رشیفه و ئه م ئه رده کانی سه وه ته موو نه  هه که، کوردی دابنتری مۆزیکی  رشیفک بۆ هونه  ئه که،  ی نییه وه می ئه س خه که
  .  بووه  و وون نه  دیاره که یکنوسهزری مو  و ناوی دانه  ساڵ کۆنه500  یه  مۆزیکی وایان هه ورووپا پارچه  ئه له
ی ئاوازی بۆ ر ستایلی مۆزیکی ڕۆژئاوای  سه  له که رانییهگۆ، گۆرانی گرفتار،  نییه رشیفی ئه) ری مۆزیکی کوردی هونه (توانیین بین ده

 ئاوازی چی  و شاکاره س نازانت ئه  تا ئستا که وه  داخه به چی که،   سادایه25ری  ورووبه  ده  له و گۆرانییه نی ئه مه  ته پم وایه،   دانراوه
  . !!! تکه بلیمه
 تا ئستا گۆرانی  چونکه، ر  سه چته بت و گۆرانی ڕۆژئاواییشی ده ند تر ده مه وه ش دهندی تری وه مان ئه که ر کار وا بوات فۆلکۆره گه

  .  ناو فۆلکلۆری کوردیدا یی لهام گۆرانی ڕۆژئاو که  یه بته گۆرانی گرفتار ده،  بووه ماندا نه که  ناو فۆلکلۆره رۆژئاوایی له
  وه  خۆش حاییه به، یی بوو ر دزه عومهڕز  ستای به ماموه،  وه ری کوردییه  نو هونه ی گۆرانی ڕۆژئاواییان هنایه وانه و پشه کک له یه

 ک نه،  گرفتاریین موومان ر هه  هه ئمه بۆیه،  س نازانت ئاواز و تکستی کیه که، چی ئاوازکی ڕۆژئاوایی کوردی که،  ندایها ژی ئستا له
  .  وه نه ی گۆرانی گرفتار ده وانه  ئهر هه


