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ژ لهسهر مۆسيقای کوردی  سهالح ڕەوف  :زنجيرە وتوو
  

  
 

مانييه  - عهربهت    ١٥/٣/١٩٥١له دايکبووی  ی    ، سل   ١٩٦٩بۆ  ١٩٦٦خانهی مامۆستايانی لهسا
مانی و ئهندامی تيپی مۆسيقای چاالکی  ١٩٦٨تهواو کردووە،    بووەتهئهندامی تيپی مۆسيقای سل

ی   ر ژەن و مامۆستايهک، له سا مانی، وەک ئام خولی    ٧٨- ١٩٧٧هونهری پهروەردەيی سل
شارەزايانی مۆسيقا له پهيمانگای هونهرەجوانهکانی بهغداد به پلهی نايابی يهکهم لهسهر ئاستی  

ک بووە لهد  نهرانی بهشی مۆسيقای پهيمانگای هونهرەجوانهکانی  عيراق وەرگرت، يهک امهزر
ی   مانی لهسا ی ١٩٨٣سل ردی دامهزراندووە که   ١٩٧٧، ههروەها لهسا تيپی مۆسيقای پيرەم

باشی   کی  تيپ بووەته  پاشان  و  کردووە  مۆسيقا  ری  ف دا  ت نی  مندا تيپهدا  ئهو  لهسهرەتای 
ی  ک بووە له١٩٩١سهردەمی خۆی تا سا ن له    ، بۆيه يهک نهرانی تيپی مۆسيقای مندا دامهزر

وەک   کاری  چهندين  و  بووە  سهردەمه  ئهو  نی  مندا باشی  کی  هاندەر مانی،  سل شاری 
چهندين   ستا  ئ که  داون،  ئهنجام  بۆ  مۆسيقا  به  ناساندنيان  و  گۆرانی  مۆسيقاو  تۆمارکردنی 

بوو ئهندام  ههروەها  کهوتووە،  هه دا  ت ئهزموونيان  خاوەن  مۆسيقای  هونهرمهندی  تيپی  له  ە 
ی   ی  ١٩٧٥بۆ    ١٩٧٤شۆڕش لهسا هندا ئهندامی کارای    ١٩٩٨،  پاشان له سا تی هۆ له و

دۆرنی   هندی ميودانتا بووە و دواتر ئهندامی کارای تيپی سيمفۆنی ئهپ تی کهلتووری هۆ تيپی مه
نهتهو ميللی  هونهری  تيپی  مۆسيقای  نهری  راه بهردەوامه،  ستاش  ئ تا  بووە  هندی  ەيی  هۆ

ی   له سا بووە  پتر له  ٢٠٠٨بۆ  ٢٠٠٠سلهيمانی  ه    ١٤، خاوەنی  ه(کۆرا ،  )گۆرانی بهکۆمه
لهوانه   مۆسيقايه  به  تايبهت  کی  پهرتووک چهند  خاوەن  ژەنين  له  جگه  ب ح  سه مامۆستا 

تی  ( رۆژهه مۆسيقای  پهيژەکانی  نکردنی  پۆ مۆسيقا،  تيۆرەکانی  کهمانچه،  ربوونی  ف
ن و بابهتی ديکه به تايبهت به نۆتهکردنی مۆسيقا و گۆرانی کوردی  ناوەِاست، چهندين نوسي

پهڕە کوردييهکاندا ههروەها بهشداربووە له ههموو بۆنهو ئاههنگهکانی تيپی  )  لهرۆژنامهو ما
ی   مانی لهسا ژانی    ١٩٦٩مۆسيقای سل ستا، خاوەنی چهندين ئاوازو مۆسيقايه بۆ گۆرانی ب تا ئ

ع(وەک   عوسمان  کابان،  عومهر،  کهريم  پهيمان  قهرەداغی،  ئهسعهد  کهريم،  عهدنان  هلی، 
َ عومهر، دياری قهرەداغی، ئهمهل سهعيد، ئاڤان جهمال، تارا رەسوڵ و   عهباس محهمهد، ئا

چهندين کاری مۆسيقی و ئاواز دانانی بۆ دراما کورييهکان ئهنجامداوە له وانه  .)  چهندانی تر…
رگز بوکی کوردستان( کوردی    دانانی ئاواز بۆ يهکهمين فليمی سينهمايی  ههروەها درامای  )  ن

ه( ه، گو ی  ...و چهندانی تر)  ژا و له رۆژی مهرگهساتی ئهنفال، له گهڵ    ٢٠٠٧، پاشان لهسا
بهرههمی   مانی  سل جوانهکانی  هونهرە  پهيمانگای  و  مانی  سل مۆسيقای  گۆڕستانی  ( تيپی 

شک)  چراکان کهس، که بريتی بوو لهپ رکۆ ب دەقيقه له موزيک    ٥٠هش کردنی  لههۆنراوەی ش
مانی  ی  .  و گۆرانی و نواندنی شانۆييهک له گهڵ تيپی هونهری ميللی سل کوردستانی    ١٩٩٧سا

تهدا   لهو و دەژی و ههر  ستا له گهڵ هاوسهری و دوو کوڕ و دوو کچيدا  ئ و  شتووە  ه ج
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کورديه مۆسيقای  پهيژەکانی  نۆتهکردنی  به  و  ژەنين  کاری  ی    .  سهرقا
هکانی    له دوای  ی فراوان کردنی ئاستی رۆشنبيری هونهری نهتهوەکهيدا    ٢٠٠٤سا وە له ههو

به   :  بووە 
نجی    -١ بۆ پهيژەکانی مۆسيقای کوردی لهسهر  )  Qwint Circle( دۆزينهوەی ياسای بازنهی پ

نانهکهی     .  ی فهرەنسی له سهدەی حهڤدە بۆ مۆسيقای ئهوروپی) جان فيليپ رامۆ(بنهمای داه
نکردنی پهيژەکانی مۆسيقای کوردی لهسهر بنهکايهکی زانستی و دەست نيشانکردنی    -٢ پۆل

  .  و پهيژە کانی سهر پله دەنگيهکانی تريان )  بيانی(ههردوو پهيژە گهورەی راست و عهجهم  
بۆ مۆسيقای کوردی و رزگار کردنی  )  ڕابهری پهيژەی مۆسيقا(دوزينهوەی ئهرماتۆرا    - ٣

تۆد  تۆدی گۆشهی فارسی و رەگهز و  مۆسيقای کوردی له م ەکانی ميللهتانی دراوس وەکو م
 .  گرێ ی مۆسيقای عهرەبی تورکی 

 
بهکان  : کت
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 کوردپيديا وەرگيراوە له 

 ________________________________________ 
ک باس له مۆسيقای کوردی دەکرێ، مهبهست چييه؟  -１  کات

  
ح ڕ (( مۆسيقای کوردی )) واتا زمانی ساز و ئاوازی کوردی ، لهههموو  :   ەوفسه

ژان و ژەنينی   م مهبهسته سهرەکيهکه بريتييهله ب ناسه ئهکرێ ، به دنيادا بهههمان زمان پ
ن   ب ئهتوانيين  مۆسيقاييهکان.ههروەها  رە  ئام و  مرۆڤ  دەنگی  به  مۆسيقاييهکان  ئاوازە 

له   ت  د ک  پ کوردی  له مۆسيقای  بريتين  که  ئاواز  جۆر    دوو 
ری مۆسيقايی) خاوەن    -ا کی مۆسيقايی (بهدەنگی مرۆڤ يان ئام بهسته : بريتييهله ئاواز

خۆی.  تايبهتی  پهيژەمۆسيقايی  و  تايبهت    ڕيتمی 
(موغام    -ب  سهربهست).    –مهقام  ڕيتم  ئاوازی  بهمانای   ، ئازەربايجانيه  ووشهيهکی 

کی مۆسيقايی ( بهدە ری مۆسيقايی ) ڕيتم سهربهست  بريتييهله ئاواز نگی مرۆڤ يان ئام
ری ڕيتمی لهگهڵ بهکارنابرێ )، بۆنمونه فۆرمهکانی   ( واتا وەکو فۆرمی مۆسيقايی که ئام
وەيسی و خورشيدی...هتد ) و پهيژە مۆسيقايی تايبهتی خۆی که   قهتار و خاوکهر و ئه



 
 

            ٣              www.rojhalat.de               www.bokan.de                 redaktion@rojhalat.de       
 

ری ڕيتميان لهگهڵ بهکار نايهت. کهواته مهبهست له مۆس  هيه  ئام يقای کوردی ئهو دوخا
 که باسمانکرد. 

 
نن؟  -２  تايبهتمهندييهکانی مۆسيقای کوردی له چيدا خۆيان دەنو

  
ڕەوف ح  مۆسيقای  :  سه ئاوازو  ڕەسهنی  مۆرکی  خاوەنی  نهتهوەيهک  ههموو 

ياداشتی   زانان  مۆسيقا  ئهش  که  ههيه  جوانی  تايبهتمهندی  کورديش  خۆيهتی،مۆسيقای 
مۆسيق  ئهوەی  لهبهر  جيهان  بکهن،  گهالنی  مۆسيقايی  زمانی  ههموو  وەکوو  کوردی  ای 

ت تا گهلی کورد و   وەيهکی زانستی ياداشت بکر تايبهتمهندی خۆی ههيه که ئهش بهش
ههنگاوە   ئهو  ستا  تائ بهداخهوە  م  به ببن،  سودمهند  ی  ل جيهانيش  گهالنی  سهرانسهری 

هکهس نييه، و ئهش دەسگا  هونهريه گرنگه نهنراوە، من واههست ئهکهم که ئهوە کاری تاک
وەی زانستی نهک ههڕەمهکی. ئهش   م بهش هونهری و کهلتوريهکان بيگرنه ئهستۆ به
بازەی (جان فيلپ ڕامۆ) ی فهرەنسی بۆ   ت، وەکو ئهو ڕ کی گرنگی تيابهکار ببر باز ڕ

 مۆسيقای ئهوروپی بهکار برد.

تهوە و چۆن پ -３  ناسه دەکرێ؟ بنهمای مۆسيقای کوردی له سهر چی ساخ دەب

  
ح ڕەوف کی پتهوە، و کهس ناتوانی  :  سه هک وەکو وتم مۆسيقای کوردی خاوەنی ڕەچه

داوە،   ئهنجاميان  کورديهکان  ژە  ب دەنگ  کۆششانهی  و  ههوڵ  ئهو   ، بکات  ل حاشای 
و   مۆرک  ئهوان  بهدەنگی  کوردی،ههر  ڕەسهنی  بۆمۆرکی  ئهندازەيه  ب  گهيهکی  به

وەيهکی  ڕەسهنايهتی هونهری کوردی تا ئ گه ڕەسهنانه بهش زراوە، جا گهر ئهو به ستا پار
ن، ئهوا   هکانی مۆسيقای عهرەبی و تورکی و فارسی، ياداشت بکر زانستی و دوور لههه
ن. گهروانهب ئهوا وردەوردە ئهوانهشمان   ناسه بکر زۆر به ئاشکرا ئهتوانرێ بنهماکانی پ

 .  لهچنگ دەرئهچ

ک -４ چهندە  کوردی  مۆسيقای  ژووی  کوردی  م به  رانهی  ئام ئهو  و  ۆنه 
ن، کامانهن؟   دەناسر

  
ح ڕەوف ژوە   :سه ناسهکردنی ئهو م رينه،پ ژويهکی زۆر د مۆسيقای کوردی خاوەنی م

ن و مۆسيقا   مان به نهرەکانی دراوس زۆر بهئاسانی دەستنيشان کراوە، ئهگه گهله چهوس
مۆسي ژوی  م ئهوا   ، نهکهن  دەنگ  ب ل  خۆيانی  خۆشمان  ژويهکی  زانانی  م قاکهمان 

کی کوردی کۆن بکهم   ر ئام ناسهی  ندە. ههرچهندە الی من گرنگ نييه پ پرشنگدارو ب
ناسهی سهرەکی ئاوازو مۆسيقای کوردی بکهين. لهگهڵ   ،يان نا، تا ئهوساتهی که بتوانين پ
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ه   سا ههزاران  که  مۆسيقاييانهن  رە  لهوئام تار  س تارو  ری  ئام ئاشکرايه  وەکو  ئهوەشدا 
ن. لهنا  وکوردا بهکاردەبر

مۆسيقای   -５ له  کوردی  مۆسيقای  اليهنانهی  رانی" ئهو  دەکاتهوە،  "  ئ جيا 
 کامانهن؟ 

  
ح ڕەوف ناسهکردنی مۆسيقا    :سه نانی بۆ پ رانی) بهکاره بهڕای من وشهی (مۆسيقای ئ

تر   قهومی  چهندين  و  ئازەری  و  کورد  و  فارس  گهالنی  مۆسيقای  کهلتوری  بۆ  رانا  لهئ
باشت : ئهکات.  باشترە  ت  ب جۆرە  بهم  پرسيارەکهتان  وايه    ر 

ران   ئهو اليهنانهی مۆسيقای کوردی له مۆسيقای "فارسی" يان گهلهکانی تری دانيشتوی ئ
 جيا دەکاتهوە، کامانهن؟ 

گانهيه؟  -６ رانی، عوسمانی و ب   به چيدا دەزاندرێ ئهوە مۆسيقای کوردی، ئ
ح ڕەوف  : سه

ناسهی   ژانی  ههرقهومهو خاوەنی پ مۆسيقای خۆيهتی. ئهم دياردەيهش له ساتی ژەنين و ب
گهالنی   مۆسيقای  ت،بهداخهوە  بکر دەستنيشان  ئهتوانرێ  ئاوازەکانا  ههمووجۆرە 
لهبهرئهوەی ههرههموو مۆسيقا   دەڕوات  و خراپکردن  کدان  ت بهرەو  ت  تاب ت  ڕۆژهه

ه گهورە کانی زەرياب و فارابين  زانهکانی ئهم ميللهتانه ههيه ههمويان ههر پاشکهوتهی هه
که سهدان ناوی جياوازيان بۆيهک جۆر له پهيژەی مۆسيقا ناوە. بۆنموونه له نوسراوەکانی  

زياتر   ناوی  فارابی  و  له    ١٤٠٠زەرياب  م  هاتووە،به مهقامهکورديهکان  بۆ  ناو 
نزيکهی   ئه  الحلودا  سهليم   ( بهکهی  (کت ئهوان  ٤٠٠نوسراوەکهی  لهپاش  ههيه.  مهقام 

بی پهيژەکانی مۆسيقای عهرەبيدا ئه ئهوانه ڕاست نين و  عهبدول ڕحمان الچبقچی له کت
مهی عهرەب تهنها  ١١گهڕاوەتهوە بۆ سهدەی   ههم و ميتۆدی مۆسيقای کهنيسه که ئهل : ئ

دووپهيژەی  ٩نۆ(  خاوەنی  کورد  مهی  ئ م  ئه يان  پ منيش  ههيه.  مۆسيقامان  پهيژەی   (
  مۆسيقايين: 

چارەکهدەنگی دار) . پهيژەی گهورەی ڕاس-١  ت (پهيژەی دوو س

  
 عهجهم ( ماجۆر ).   -پهيژەی گهورە  -٢

  
و   ههم  س و  شهشهم  پلهدەنگيهکانی  لهسهر  نوێ  پهيژەی  دوپهيژەيه  ولهم  ههريهکه  که 

نجهم بنيات ئهنرێ بهههمان ڕابهری پهيژە مۆسيقاکه.   چوارههم و پ
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رانی وعوسمانی چهندە و ئايا  دووری و نزيکی مۆسيقای کوردی له    -٧ دەستگاکانی ئ

؟  ن  مۆسيقای کوردی به ب دەزگاکانی ئهوان خۆی ڕادەگرێ و پهرە دەست

ح ڕەوف تی ناوەڕاست، ناونانی    :سه ناسهخراپهکانی مۆسيقا لهڕۆژهه يهک لهههرە پ
بۆسهر تهنها  زيادکردنه  ئهم  که  م  ئه بهداخهوە  زۆر  مۆسيقاييهکان.  پهيژە  له  ل  تازە 

واندنهو هيچی تر . من له پرسياری يهکهمدا به ڕونی باسم کردووە، ئيتر الی فارسهکان   ش
واندن   ش کی تری ههيه ، ئهمه جگه له سهرل ن دەستگا و له الی نهتهوەکانی تر ناو ی ئه پ
ک وەکو   م ووشهی دەستگا الی ههندێ کهس جار هيچی تری تيانييه،زۆر بهداخهوە ئه

ب  مۆسيقا  ههر  پهيژەی  ئهمهش  مهقام.  ناسهی  پ وەکو  تر  کی  ههند و الی  ئهبات  هکاری 
واندنهو هيچی تر.   سهرل ش

دەزگاگهلن؟  -٨ کام  کورد،  به  تايبهت  و  سهربهخۆ  کوردی  مۆسيقای    دەزگاکانی 
ح ڕەوف    :سه

الی   ئهوەی  لهبهر  ت،  باسئهکر بهچهواشهکراوی  زۆر  دەستگا  ووشهی  باسمکرد  وەکو 
ت و يان پهيژەيهکی مۆسيقا و الی  ههندێ کهس له جياتی به کی پهيژەی مۆسيقا بهکار د ش

مه به   کی مۆسيقا (مهقام) باسی ل ئهکرێ. لهبهر ئهوە ئهش ئ ههندێ کهس وەکو فۆرم
ناسهی ئهوجۆرە مۆسيقايانهی خۆمان بکهين و ئهوەی من گهيشتومهته   وردی و به باشی پ

کی   گهل مهقام  خاوەنی  کورد  ميللهتی  ی  ل ئهش  ئهنجام  بۆيه  هونهريه  جوانی  پڕ  زۆر 
ی شانازييه   ناسهی هونهريان بۆ بکهيين. ئهوەی ج گايهکی زانستی پ بهزوترين کات به ڕ

 که لهههموو پارچهکانی کوردستان خاوەنی چهندين فۆرمی ( مهقام ) جوانين . 

مهقام    له ناو...  ئايا الوک و حهيران و ئای ئای و بهندی وەک ئازيزە و گهلۆ و سوارۆ و  -٩
کی تايبهتيان ههيه؟  تهوە، يان شوناس يان دەب  و دەستگاکاندا ج

  
ح ڕەوف و    :سه کوردن  تايبهتی  کی  .مهقام ....هتد  و  ئای  ئای  و  حهيران  و  به الوک 

ههريهکهيان خاوەنی پهيژەمۆسيقايهکی تايبهتی خۆيهتی،لهههمووپارچهکانی کوردستان نمونهی  
ن. مهقاماتی وامان ههيه، که ئهش به ن بکر گای زانستی ههمويان پۆل  ڕ

 ئهگهر ههيه، کامهيه؟  - ١٠
ح ڕەوف کی (مهقام)    : سه ت خاوەنی چهند فۆرم زۆرن.. وەکوباسمان کرد ناوچهی ڕۆژهه

پهيژە   بهناوی  کيان  ههند و  ههيه  خۆيان  تايبهتی  ناوی  کيان  ههند و  خۆيهتی  تايبهتی 
کيان ناو ن ههند کی تايبهتی ههيه وەکو مهقامهکانی بهيت و  مۆسيقاييهکانيانهوە بانگ ئهکر
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بالورە ...هتد.له باشوری کوردستانيش چهندين جۆری ئهو مهقامانه ههيه وەکو: حهيران و  
وەيسی و خورشيدی...هتد له باکور و خۆرئاواش چهندين لهو جۆرە   قهتار و خاوکهر و ئه

 مهقامانه ههيه وەک مهقام و فۆرمی الوک بهههموو جۆرەکانيهوە. 

تهوە، چهند    - ١١ ڕدر دەگ زاراوەگهلی کوردی،  به  و  جياواز  ناوی  ر  له ژ که  بهيت،  ئايا 
دراوی مۆسيقا و چهشنهکانی دەربڕينی مۆسيقاييه؟  گر

ڕەوف ح  ههموو    : سه ئهش  ڕەسهنه،  کوردی  کی)  (مهقام ک  فۆرم بهيت  وتمان  وەکو 
ت تا لهدەست نهچ گای زانستی و نۆته ياداشت بکر  وون. جۆرەکانی بهڕ

گانه جيا بکهينهوە، بۆ ئهوەی ناسنامهی    - ١٢ چۆن دەکرێ مۆسيقاکهمان له مۆسيقای ب
 مۆسيقای کوردی وەرگرێ؟ 

ح ڕەوف بهستهو    : سه  ) فۆرم  وەکو  زۆرە،  جياوازيان  تردا  گهالنی  لهگهڵ  مه  ئ مۆسيقای 
ب ژان  ب مهقام  و  ستران  لهاليهن  تهنها  بهداخهوە  م  کراوە،به زۆر  يش،کاری  ه  مهقام) 

م ئهش ئاگادار   زراون، گهر نهکهوينه خۆمان ئهوا بهرەو نهمان ئهچن، به چڕينهکانيان پار
نهوە.  ه نهنوسر وەی هه  بين که بهش

ری گهالنی ناوچهکه؟    - ١٣ ری مۆسيقايی بۆ مۆسيقای کوردی گونجاوترە؟ کام ئام کام ئام
ری مۆسيقای ڕۆژئاوايی؟   کام ئام

ح ڕەوف کی مۆسيقايی    بهڕای من مۆسيقای   : سه ر کوردی ئهوەندە پتهوە که بۆ ههموو ئام
هبان و   تار و با ری وەکو شمشاڵ و دەف وساز و تهميرەو س گونجاوە ، ههرچهندە ههندێ ئام
م ئهو ساتهی که مۆسيقای کوردی خۆمان   زوڕنا، گيانيان ئاشناترە بهمۆسيقای کوردی، به

ئهچ   گيانی  ئهوە  نکرا  پۆل زانستيهکان  وە  مۆسيقاييهکانی  بهش رە  ئام ههموو  بهری  به 
 جيهانيشدا. 

بۆ    - ١٤ بوارمان  چهندە  وە،  هاوش رەکانی  ئام و  تار  س  و  دەفه  و  شمشاڵ  به  مه  ئ
ستری   ئۆرک گهڵ  له  تر  نهتهوەکانی  ری  ئام کام  ههيه؟  کوردی  مۆسيقای  شکهشکردنی  پ
ن؟  دەگونج کوردی  مۆسيقای  سهردەميانهی    مۆسيقای 

ڕەوف:  ح  تيۆرەکانی  سه ههرساتی   !.......... سيازدەههمه  پرسياری  مهکهی  وە ههر 
رە   ئام ئهوا زۆر بهئاسانی ئهکرێ بهبهری ههموو  ن کرا،  وەی زانستی پۆل مۆسيقامان بهش

 مۆسيقاييهکاندا. 

ستری کوردی ئهم شار و ئهو شاری کوردستان دەبرێ، ئايا   -١٥ رە و لهوێ ناو له ئورک ل
سازک بۆ  ک  ؟ ستاندارد ب چۆن  دەب  ههيه،  گهر  ههيه؟  کوردی”  ستری  ئۆرک  “   ردنی 

ح ڕەوف  کی گونجاوە... وەکوو وتمان    :سه م ويستی بهوە کی زۆر بهج يهو پ پرسيار
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ت   م باری زانستيهکهی الوازە، بۆ ئهش دەستبکر کی پتهوە،به مۆسيقای کوردی خاوەنی گيان
ژە ميل م  بهنوسينهوەی ئهو ئاوازانهی که گۆرانيب نه نۆتهی مۆسيقا به ليهکان چڕيويانه، بکر

به ئاسانی سايهی مۆسيقای کوردی   ت ئهوا  ی زانستی نهک ههڕەمهکی،گهر بکر لهسهر ڕ
ستی کورديمان ههب بهڕەچاوکردنی   ، ئهتوانرێ لهسهربنهمای جيهانی ئۆرک بهرەوبا ئهچ

نه:   ئهم خا
  
کهاتون له : -١  جۆری دەنگه مۆسيقاييهکان پ
  
 کترين دەنگ ی نۆتهی مۆسيقايی نيو پله دەنگييه . بچو -ا

  
 پلهی س چارەکهدەنگی. -ب 
  
 دەنگی تهواو.  -ج
  

ت و   س و کهوت لهگهڵ دەنگهکانی مۆسيقای کوردی بکر لهسهر بنهمای ئهم پلهدەنگيانه هه
ت که که پلهی چارەدەنگی ههيه.   بهههموو جۆرێ ئهوەلهبير بکر

مهی کورد خاوەنی دوو پهيژەی مۆسي  -٢  قاين. ئ

 عهجهم ) کهپلهدەنگيهکانی بريتين له :  –پهيژەی گهورە ( ماژۆر   -ا
  

  دۆ  -سی  – ال  – سۆڵ  –فا  – می  –ڕێ  –دۆ 
 ٢/١ –  ١ -  ١ -  ١ -  ٢/١ -  ١ -  ١واتا 

چارەکه دەنگی دار).  –ب    پهيژەی ڕاست ( گهورەی دوو س
جارەکه دەنگی  -ڕێ  –دۆ    دۆ  – سی سچارەکه دەنگی  – ال  – سۆڵ  – فا  – می س

 ٤/٣  -  ٤/٣  -  ١  -  ١  -  ٤/٣  -  ٤/٣ -  ١واتا 

ويان نهکهيين. ئهوە    - ٣ که ئاگاداری ڕابهری پهيژەی ههر يهک له پهيژەکانی مۆسيقا بين و ت
پهيژە   کهوتهيهکی  ل چهند  خاوەنی  مۆسيقاييه  دووپهيژە  لهو  يهکی  ههر  که  نهکهيين  بير  له 

سوکهوتيان ل   هگهڵ ئهکرێ، بۆنموونه  مۆسيقايه و بهههمان ڕابهری پهيژەکه هه
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پهيژەی گهورە (عهجهم) ، چوار پهيژەی سهر به ميانهدەنگيهکانی خۆی لی دروست  -ا
سو کهوتيان لهگهڵ بکرێ بۆ نموونه:    ئهکرێ و ئهش بهههمان ڕابهری پهيژە هه

پهيژەی سهرپلهی شهشهمی پهيژەی گهورە که نازناوی پهيژەی (نههاوەند) يان مينۆری    -١
که. ههيهو چهندج   ۆر

ههمی پهيژەی گهورە که نازناوی پهيژەی (فريجی) يان پهيژەی    -٢ پهيژەی سهرپلهی س
که.    (کوردی) ههيهو چهندجۆر

پهيژەی سهرپلهی چوارههمی پهيژەی گهورە که نازناوی پهيژەی (هومايۆن)ی ههيهو  -٣
که.    چهندجۆر

نجهمی پهيژەی گهورە کهنازناوی پهيژەی (حي   -٤ جاز عهجهم) ی ههيهو  پهيژەی سهرپلهی پ
که.   چهندجۆر

چارەکه دەنگ (ڕاست )  -ب    پهيژەی گهورەی دووس
چوار پهيژەی سهر به ميانهدەنگيهکانی خۆی لی دروست ئهکرێ و ئهش بهههمان ڕابهری  

سو کهوتيان لهگهڵ بکرێ بۆ نموونه:   پهيژە هه

پهيژەی سهرپلهی شهشهمی پهيژەی گهورە که نازناوی پهيژەی (بهيات) ی ههيهو  -١
که.    چهندجۆر

گا) ی ههيهو    -٢ ههمی پهيژەی گهورە که نازناوی پهيژەی (س پهيژەی سهرپلهی س
که.    چهندجۆر

پهيژەی سهرپلهی چوارههمی پهيژەی گهورە که نازناوی پهيژەی (چوارگا)ی ههيهو  -٣
که.    چهندجۆر

نجهمی پهيژەی گهورە کهنازناوی پهيژەی (حيجاز ڕاست پ  -٤ نياز) ی    - هيژەی سهرپلهی پ
که.   ههيهو چهندجۆر

ت و لهسهر   -٤ نجی ههردو پهيژەی ناوبراو ( ڕاست و عهجهم) بکر ڕەچاوی بازنهی پ
  بنهماکانی ئهو گهشه به فۆرمه مۆسيقايهکان بدرێ. 

نماييانه بهپوختی ڕەچاوکرا ئه  وا ئهتوانرێ بهتايبهتی مۆسيقای کوردی  ئهوساتانهی ئهم ڕ
نماييانه ئهوا تهنها   م ب ڕەچاوکردنی ئهم ڕ شان بهشانی مۆسيقای جيهانی ههنگاو بن . به

ستی مۆسيقای سيمفۆنيمان لهبهرگی مۆسيقای ئهوروپيدا ههب ، بۆيه   ئهتوانرێ ئۆرک
ت    هيوادارم که ههوڵ بدەين مۆسيقای کوردی بهرەو با بچ

  
شارەکانی کوردستان دەورە و وانهی مۆسيقا ههيه و منداڵ و الو و گهورە لهو   له  - ١٦

رکردن و   ری مۆسيقا دەبن، چهندە بنهمايهکی گشتی بۆ ف ری ژەندنی ئام نانه ف شو
نانی مۆسيقای کوردی ههيه؟    ڕاه
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ح ڕەوف ربونی مۆسيقا  :  سه م بۆ ف ر زەمانهوە ئهو ئهو دياردەيه ههيه.. به ههر لهد
ت ئهو  بهگ ربوونی مۆسيقای کوردی، ئهش ههوڵ بدر شتی بووە، نهک بهتايبهتی بۆ ف

مهکانی پرسياری   نمايانهی له وە ته سهرچاوەيهک تا ئهو خوله  ١٥ڕ دا باسمان کردوە بکر
ربوونی مۆسيقای کوردی.  ته سهرچاوەيهکی باش بۆ ف  مۆسيقاييانه بب

رگهی   - ١٧ مۆسيقا و مۆسيقای کوردی له سهر  ئايا ناکرێ له شارەکانی کوردستان ف
  بنهمای دياريکراوی گشتی دابمهزرێ؟ 

ح ڕەوف شا ئهش پالنی ڕاستهقينهی    :سه م لهپ بۆنا ئهوە ئاواتی ههرەگهورەی منيشه به
ته ئاراوە ، گهر وانهب ههر لهسهر بنهماکانی مۆسيقای   رکردنی مۆسيقای کوردی ب ف

ت ئهوە بنهم ت، گهرواش نهب هکانی مۆسيقای زەرياب و فارابی  جيهانی ئهب ا هه
شکهوتنی ل ناکرێ.  ی پ ک چاوەڕ ت وبههيچ جۆر  بهکاردەبر

کی له   - ١٨ ندنی مۆسيقا و مۆسيقای کوردی چ دەور رگهی با بۆ خو زانستگا و ف
رگانه له کوردستان،   شخستنی مۆسيقای کوردی ههيه؟ بۆچی لهو چهشنه زانستگا و ف پ

  نابيندرێ؟ 
ح ڕەوف وە زانستيهکه بوو ئهوا    :سه ههرساتی بهرنامهی خودی مۆسيقای کوردی به ش

ستا بهردەوام ئهب  ش چون ئهچ ، گهر وا نهب ههر بهوجۆرانهی ئ  بهرەو پ

گای  - ١٩ ژان دابمهزرێ بۆ ئهوەی، ئهوان له ڕ رگه بۆ گۆرانيب ويست نييه ف ئايا پ
نن و شارەزايی له مۆسيقا    پهيدا بکهن؟ زانستييهوە دەنگيان ڕاه

ح ڕەوف ت يان   :سه ژ ب پشتی ههموانه جا ستران ب گهی زانستی لهبواری مۆسيقادا پا ڕ
ر ژەن، بۆههردووال بهئاستی يهک پ ويسته.   ئام

نانی   - ٢٠ ميای مۆسيقا بۆ ڕاه رواتوار و ئهکاد گای دامهزراندنی کۆنس گرفتهکانی سهر ڕ
  الوان چن؟ 

ح ڕەوف  رفاتوار و : سه ستا له کوردستان بونيان ههيه، و  کۆنس ميای مۆسيقا ئ ئهکاد
رئهبن ، ههندێ جاريش بهناو مۆسيقای ڕۆژ   لهسهرئاستی مۆسيقای ئهوروپی مۆسيقا ف

شچونی مۆسيقای   تی ڕەچاوی بهرەو پ م بهداخهوە تيۆرەکانی مۆسيقای ڕۆژهه تی به هه
ناکرێ و ئهب بهزوترين کات لهههو بهزانستی کردنی ت  يۆرەکانی مۆسيقای کورديدا بين. ل

تهوە؟  - ٢١ رگهکان بگوتر   چی دەب بکرێ بۆ ئهوەی مۆسيقا وەک وانه له ف
ح ڕەوف رزەمانهوە وانهی سرود له  :  سه ئهوە کاری پهروەردەيه و لهد

ی دواين ، بۆيه ئاواتهخوازم وانهی   وەيه که ل م ههر بهو ش قوتابخانهسهرەتاييهکاندا ههيه به
ندندا ههب و گرنگی پ بدرێ. سرود و مۆ  سيقا لهههموو قۆناغهکانی خو
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ت   - ٢٢ ڕای کورديمان له سهر بنهمای کالسيکهکانمان ههب کهی و چۆن دەتوانين ئۆپ
ڕای مهم و زين و خهج و سيامهند و    .... وەک ئۆپ

ح ڕەوف مه    :سه ئهوەش ههرپهيوەسته به بهزانستکردنی تيۆرەکانی مۆسيقای کوردی، ئ
م بهداخهوە، بهدەگمهن تيۆرەکانی   کهرەسهی  باشمان لهبهردەستايه تا ئهوکارانه بکهيين به

وەی زانستی بهکاردەبرێ .  دا و بهش کی با  مۆسيقای کوردی لهئاست

ت؟  - ٢٣ کی سيمفۆنيکمان ههب ستر   کهی و چۆن دەتوانين ئۆڕک
ح ڕەوف کی    ئهوساتهی که پايه و بنهمای تيۆرەکانی مۆسيقامان شايستهی :  سه ست ئۆرک

ت،   و زانستی تيا بهکار ببر وەيهکی با ، که ئهش تيۆرەمۆسيقاييهکورديهکانی بهش ب با
دابن.   ئهوسا ئهتوانين کارەمۆسيقاييهکان و گروپهمۆسيقاييهکانمان لهئاستی با

 


