
رەزا شوان .. سوودەکانی گۆرانی بۆ مندان

لگڵ بوونی کورد دا، گـۆرانی کوریش ھبووە، گـۆرانی بووە ب بشک ل ژیانی 
کورد، بووە ب ھۆکارک بۆ گوزارشتکردن ل ھست و سۆز و ل خۆشویستی و

زۆر دەومندین ل گۆرانی فۆلکلۆری ئمی کورد خاوەنی گنجینیکی..یل ل خۆشییکانی ناخی دەروون
ن شیاو جیاوازیارەسن، ک مۆرك و تایبتمندی و رەنگ و بۆی کوردەوارییان پوەی دیارنھمبابتی 

، کوردیمان ھنۆری و میللیگۆرانی فۆلکلبالۆرێ و بیت و ب سدان .. ھی لگڵ گۆرانییکانی گالنی تر
انیی نیانتوانی ژینوسایدی گۆرداگیرکرانی کوردستانیش..ک تا ئمۆش چـژ و خۆشییان کانبوونتوە

.بکن، گرچی بشکیان لدزیوین و شیواندوویاننکوردیی رەسنکانمان

یا .. نیانانی ک گۆرانبژە گورەکان بۆ مندانی دەگۆرانیی بۆ مندان، ئو گۆرانیییباسکمان دەربارە
ب پی قۆناغکانی تمنی گۆرانییکانیش. دەوترنمڵب تاک یا ب کۆودی مندانخب دەنگی ناسکی 

ترپوە، لگڵ کش و ئاواز وپویست ل رووی فۆرم و ناوەڕۆک و واتا و . .مندان پۆلن دەکرن
. منداندا بگونجنفربوون و وتنوەی وەرگرتن و قۆناغکانی توانای

کۆمی (ل الین ) ٢٠١٥(ک ل سای) چاوپخشانک ب مژووی ئدەبی مندان(من ل کتبکمدا 
) الی الیـ(کانی دا، باسمان ل سوودەمل بشکی ئم کتب. ەوە چاپکراوە) رۆناکبیری و کۆمیتی کرکوک

.دەکرێیان کانالین دایکانوە بۆ کۆرپ و ساوا جگرگۆشل ک کردووە، 
"الی الیـی دایکـانداـرین ھۆنـراوە ل سرانسری جیھانـجوانت:" دە) المارتین(

 وەالی الیوەو الواندنشکو النک یا بن ندایکان دەیانخ ک کن، کاتو ساوا دەکر نی کۆرپیا بۆ مندا
ڵ راژەجۆالنگیان بۆ ، لویستی و ئاھی ناخی دو گۆرانی گونجاو، سۆز و خۆش الی الی نیندا، ب

.تا خو بیانباتوە.. کۆرپکانیان دەردەبن

لم نووسینماندا، ب کورتی باس ل سوودەکانی گۆرانی بۆ مندانی باخچی مندان و قۆناغی قوتابخانی 
، ل چند ان، ک ب قۆناغی زووی مندایش ناودەبرتمندب تایبتیش قوناغی باخچی.. بنڕەتی دەکین

یکمین .. گی و ل ھستیاری ئم قۆناغ ل ژیانی مرۆڤ کردووەباسکی پروەردەیی تریشدا، باسمان ل گرن
 ل ین کدەکوەی لشبینی ئرەوە پت، لدا دادەنرم قۆناغک لسر کتی ھسایی کخشتی بناغـ

لم قۆناغدا چمک بنڕەتییکان الی مندان جگیردەبن، ک ل ھر ..بت چ کسایتییکداھاتوودا دە
لم قۆناغدا زمان زۆر ب خرایی گشدەکات، چونک زمان .. پرەیان پبدەنئایندەدا دەتوانن زیاتر و زیاتر

ین و گوزارشتکردنیوەندیکردن و دەربکانی پداویستییویستی و پپ رژەوەندی .. لب ل لم ھئ ویستپ
گرن و بکان وەررست و چمکدەستواژە و منداندا بقۆزرتوە، تا مندان بتوانن رادەیکی زۆری وش و 

دا،ھۆش ب ئوپڕی ھر لم قۆناغ.. دەومند بکنیان شفربن، گنجینی زمان و زانست و زانیاری گشتی



، ئوە دەرکوتووە، ک رژەی زۆری گشکردنی ھۆشی کۆینوەیکی پراکتیکیدال ل.. خراییوە گشدەکات
ناسراوە، چونک ) تمنی یـاری(قوتابخانش ب ی پشسان.. مندان تا تمنی چوار سای دروست دەبت
ش ناودەبرت، )تمنی دۆزینوە(ب .. و خۆشی بسردەبنمندان رۆژان کاتکی زۆریان ب یاریکردن 

زیاتر بزانن و بدۆزنوە، ل سروشتی ژینگ و دەوروبریان تازە و مندان لم تمندا، دەیانوت شتی 
ن، رۆڵ و پکیدا دەزانن،دەگو خن ی خۆیان لتگوت دەیانوە ، شتزیاتر بزاننتا بۆیان بکرنتاقیبک

. شتی تازە بدۆزنوە،و

:چمکی گۆرانی مندان

ناسپ لستا گی تا ئمکی گ،جیاوازو راڤن کراون، وەکوـۆرانی منـبۆ چدا:
ئاسانان، ل فۆرم و ناوەڕۆک و واتادا، ک لسر کشکی سوک و گۆرانی مندان، بریتیی لو پارچ ھۆنراوە 

.بیان چنو ئاوازەوە دان ب تاک یا ب کۆمڵ ب گۆرانی ـۆنرنوە، دەگونجن ک منتایبتی دەھسووکی 
دا خۆی ب نی، سروود، ئۆپرت، نمایش، شانۆشیعرھۆنـراوە ل شوەی، گۆرا:"ش دە)ئحمد نجیب(

ن ئاشنادەکاتجیھانی مندا"

گۆرانی مندان بریتیی ل جۆرک ل جۆرەکانی ئدەبی شیرین و بو، ئاوازەکانیان : ل پناسیکی تردا
. نن جۆش خرۆشھمندان دەوروژنن و دەیا

 ،کی سروشتییزن بۆ گۆرانی، حویستی و ئارەزووی مندابۆ شیرین خۆش کی ئاسانگۆرانی ھۆکار
ئوان ل بنڕەتدا، ل ری وش و رست دووبارەکردنوەوە، .. ل قۆناغی باخچـی مندانداکردنی فربوون 

:ی، ئم کۆپلبۆ نموون..ـان دەبنفری زم

ھــر دەرنــای....ایـھــر دەرنـ
بووک دەرنـای....ان تزیـقاچمـ

ـر دەرنـایـھـ....ــایھــر دەرن
بووک دەرنای....دەستمان تزی

ر دەرنــایھــ....ر دەرنــایھــ

ب .. م دەبنـا نوقدگۆرانی ئو چاالکییی، ک مندان ب ھموو ھستکیانوە، ب شوەیکی نستی تی
 نئازادیش گوزارشت لکانیان دەکستی دەروونییان .. ھکی قووش ئارمییستست و نم ھئ

. خرا دەکن و، حزیان ب رتمی خاو نییمندان حز ل گۆرانی رتم .. پدەبخشت

:دە) وانی منـدانـدی(ل کبکیدا ) سلمان ئلعیسا(شاعیری ناسراوی سوری 
بن، ب نرخترین دیاری ک پشکشیان بکن، ئو وش ل مندان بگڕن، با سروود بچن، گۆرانی "

بۆ ئوەی ک نیشتمانکیان .. بۆ ئوەی ک زمانکیان خۆشبوێ.. انیانـجوانـانن ک دەیانخـن سر لوەک



ـروودی خۆشیان فری سپویست .. بۆ ئوەی ک خکی و گـوڵ و بھـار و ژیانیان خۆشبوێ.. خۆشبوێ
"راوەی جوانیان بۆ بنووسینـھۆن..بکین

سروود و گۆرانی، : (اوکری یکتریزۆر جاریش ئم جووت وشان پکوە دن و دەبن پویستی و ب تو
ھۆنراوە و گۆرانی، سروود و موزیک، گۆرانی و موزیک، گۆرانی و ھپڕک، گورانی و چپ، ھۆنراوە و 

). ئاواز، گۆرانی و ئاواز

ھیاران و (سرەڕای ئوەی ک کۆمک گۆرانی فۆلکلۆری رەسنمان بۆ مندانی کورمان ھن، وەکو 
.. ب باران، ھلوور بلوور، حل حلی و بل بلی، حالن، ھۆ روی روی، ھترێ و مترێبووک میاران، 

چندین گۆرانی حاجی لقلق مار ھات، شکری عمارانم سۆ، .. نورۆزە وەرن دەرێ، پام سۆ دەستم سۆ
.لۆری تریش، ک مندان ب کۆمڵ لگڵ یاریکردن دا، دەیان نوەفۆلک

ل الین یانووسیون، ھۆنراوەکاننی ناسراویشمان، ھۆنراوەی شیرین و ناسکیان بو مندانکۆمک شاعیر
لی زوەر، فایق بکس، گۆران، ع(رانی بۆ مندان، لو شاعیرانش ھۆنرمندانی ئاوازدانرەوە، کراون ب گۆ

ھمت، دایکی سۆالڤ، كازم ھژار موکریانی، فرەیدوون علی ئمین، لتیف ، کاکی فلالح،شونمبدوع
ەزا علی، سبری بۆتانی، سیمین چایچیرۆستم باجالن، کۆیی، علی حمڕەشید برزنجی، سالح نیساری، 

)ھتد...می،یعبدولەحمان فھعوسمان ھورامی، ئمین گردیگالنی، محمدیان، جگرسۆز پندڕۆیی، 

بواری گۆرانی مندانداچ پیاو چ ئافرەتمان نیی، ک ب تایبتی ل  راستیشدا، تا ئستا گۆرانبژێل
.. ناسراوە) وـمام ع(نبت، ک ل الی مندان ب ) کۆییسالح محمد(تنھا گۆرانیبژ مامۆستا .. کاربکن

 ین ھی دە کلیپی تۆمارکراوی بۆ مندانزیک شکوانلوور ب(لھ(و) لووربووکان(و ) وەرەد ( و ) مئ
شـکدۆی دەخورێ.. م نشککل) پۆلیسی ھاتوچۆ(و) و نکانی پناک زۆری ل ب ستانک و یک

ی چاوگشی نھر لم کنانشدا، کۆمک مندا. .پپوول و زارۆک دا نمایش دەکرنکوردماکس 
دسۆزانش ک ھونرمندە ئم مندان و ئو .. خۆشیان تۆمارکردوونبھرەمند، چندین گۆرانی

.شایانی ئافرین و دەستخۆشینرایانھناون 

ل یاد بکین، ک وەرچرخانکی ب ) یاد موالنیـفوئ(ناشبی رۆی گورە و برچاوی ھونرمند کاک 
ستی مندابندین ئاوازی بۆ ھن کرد، چنی نگۆرانی کوردی مندادانا و ئامادەی کردن و مندا

تۆمارکران وبۆ کنای کوردساتمندانی شاری سلمانی دەنگی گۆرانییان ب ئو..بھرەمندی راھنان
بم ئویش .. م خزمت پیرۆزەیدا بردووام بوایک کاک فوئاد لھیوای ئوەم دەخواست.. نمایش دەکران

.وازھنانیشی الی خۆیتیاریۆکھ.. ئو چاالکییانی نمان و

پشکش شانۆگریھپڕکی و وسان فستیڤای مندان بۆ گورانی و دھۆک ل سلمانی و ل ھولر 
ب باتی زیاتر خۆیان ماندووبکن و جوانتر ئم فستیڤانئم فستیڤانھیوادارم سرپرشتیارانیدەکرن، 



گۆرانی مندان بازننوە و زۆرترین مندان چ وەکو تاک یا کۆرس بشدارییان تدابکن، تا چاالکییکانی 
.ییکانی ئم سردەمدابنپویستگرنگی و ل ئاستی فستیڤاکانیان

:سوودەکانی گۆرانی بۆ مندان

ن و ل ب کۆمیتی کردنی مندان، گۆرانی گۆرانی رۆکی گرنگی ھی ل فرکردن و ل رۆشنبیری کرد
پروەردەیی و زمان و ئامانجیسوود و دا گل دەبزون و دەدون، ل سایی گۆرانیھست و ویژدان 

:ئماننگرنگترین سوودەکانی گۆرانیش بۆ مندان .. دندیمندان و جستیی کۆمیتی و دەروونی 
١ ت و، خۆشی و شادی دەخاتخشن دەبمندا دەبی بری و ئژی ھونـ گۆرانی ئاسوودەیی دەروونی و چ

.لسر ب جوانی گوگرتنیش رایان دەھنت.. دیانوە
رە ھونریی ـبھ، و ھونرپروەر مندش بۆ ئوەی ک مندانی بھرەباگۆرانی بوارکی گرنگ وـ ٢

.دەربنگیان دەنب ئاوازەوە بکن و کرائاشخپکراوەکانیان 
.توانن باشتر گوزارشت بکنـ سامانکی زمانی و ھۆشی ب مندان دەبخشت، دەش٣
دان دەدات، ک سۆز و خۆشویستی و ھاوبستبوونیان بۆ گل و نیشتمانکیان ـگۆرانی یارمتی منـ ٤

.ە بکنشانازیش ب فۆلکۆر و ئدەبی گلکیانوبن،شیرینتر
میلی بو و وەرستبوون بوونبزارل،وتـ گۆرانی ک جوول و ترپی تدای، چاالکی مندان چاالکتر دەکا٥

.دووریان دەخاتوە
ئو قوتابییانی ک شرم دەکن و گۆشگیر و ـ گۆرانی ھۆکارکی باش بۆ چارەسرکردنی کشی ٦

.کمتکنو ندوودوورەپرز و نائارام و راڕا و کم
.ای برزـوان و دروست و بھــ گۆرانی ھۆکارک بۆ بدەستھنانی رەفتاری ج٧
زانست و زانیاری لخۆگرتوون، ب سرچاوەیک دادەنرت ک مندان لوەی فری ئو زانست ک ـ گۆرانی ٨

دووتو ل دەبن ک دانیانو زانیارییان.
.و ب رەوانی وش و رستکان دەربن، ک ب تواوێمندان فری ئوەدەبنـ ٩

:خۆگرتوون، وەکوا بۆ مندان، رنمایی باشیان لـ ل دووتوی ھندێ گۆرانید١٠
چاکخوازی، ،ھروەزی کردنپبندنبوون ب رنماییکانی ترافیک، ژینگپاڕزی، رزگـرتن، ھاوکاری کردن، 

یخوازی، دیموکراتیخوازی، دادپروەری، ، ئازادئازاییخوشکایتی و برایتی، کۆششکردن، ريزگرتن ل یاسا،
.ھتد... یکسانی، ئاشتیخوازی،

رەزا شوان

)٢٠١٧/یولی/ی٨: (نرویج


