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ژ  ن كامكاربيژه: زنجيرە وتوو

 
 

  

  

 

كی ناسياوه     رشیفه . ب ه ناو ژ سا كرێ مۆسيقای كوردی و فارسيدا ئه  له تيپی مۆسيقای كامكار له م
هبنه رموون مۆسيقا لهبفه كردووهده وهيهكه ی كامكاردا له ما  ؟ستی پ

يهگشت براگه     کامکار. ب باوكمان   وهخاتر ئهبه. واردی مۆسيقی بووين وهله و خوشكمان له منا
شنه كوردستانا هيچ چه مان لهو زهچوونكه له . كردن كامكار كاری مۆسيقای ئهسهحه 

يهبه نای بردهمۆسيقا په خاتر عشق بهبه.  بووالسی مۆسيقا وجودی نه ئاكاديمی يا كه ك  ر ج
ن بوو كهته كه دا بوو، ئهنه نيا شو ها سازگه! ويش موزيك نيزام بوووای موسيقی ت لی سا

ت بۆ سنه وهتارانه  ريك له فسهدا پاشان ئه بادی ليئه   وهرهفسه م ئهزانی له ويۆلۆنی ئه كه د
ر ويلۆن ده ت، يهف ك لهبا يهنی سهسهبولحهالی ئهی كورتيش لهورهك دهب موستايانی ما ك

ران، ويۆلۆن و ره ه له . بای كار كردبكی سهبا و سهلی سه ديف گهمۆسيقای ئ  رله هه وهما
ييهيه ی دووسا چكه مۆسيقی له وهك سا م باز و ئازاد، له  ، موسيقی فرهماندا بووگهگو

گه مه وهر كگهحزهله تتا لهحه . يداكردموسيقی په يلمان بهمه ئ هبنهدا موسيقی لهل ی ما
مه هسوب ئهعهته دا بۆتهئ ك سهسوبمان ههعه ن ته س و   ڕای عشق و عاتفه رهست، شت

ك سهمارفه نديك جار ئه رتر لهت، شت ژين بووگهر كفر نهگهوانه، ه   به ب به شۆخی ئ
كهست، لهندهسازه ست كهڕمان ههب، چوون باوهزهه مه  ل و پ لهل پيكهم دنيا  ت
كا، تراوی دهكا، دونيا عهڵ و پيساييدا فكر بازدهرا و هوريا و دوكهلۆژی و ههكنهته
 .  كاكا، شيرينی دهريفی دهزه

 

كردوهده وهمناليه گوتم گشتمان له  كو كهر وههه   ستی عاتفی ئاغام هانی داين،  ،  ههستمان پ
ی كه يه كهيه دوايه وهستمانهسازی دا ده باوكم بووكه.  ماموستای گشتمان باوكم بووگه

ه گه كان له منا ژهج وه ی جيا جيا در نه هوشهياندا به ش سانتا   نگ لهی زانستی، بۆ و
ژهشيليای رۆم و دانشگای بركلی ئامريكا هه ی دا، تا گرتنی دوكتورای مۆسيقا در

الن رسه كانی تارانين، ئهجوانه رههونه نگ و خۆم ليسانسی مۆسيقای دانشگایشهپه
سترا ئيتر  دانشگا به ٩٧٩م دوای شورش جوانه كان بوو به رهخويندكاری دانشگای هونه

ژهنه ه يتوانی در كانی   رزهڵ ماموستابهگه وان له شير و ئهردهكان گشتيان ئهبدا، منا
ران كاريان كردوه  .  مۆسيقای ئ

ژم به قه مهم ئهكهز ئهحه    ه ب ژن، مۆری تيپی كامكار مۆسيقای كورديهول منا تتا  حه كان ئ
ت وهر مۆسيقای زانستی جيهاگهئه ندب يان مۆری  كهالن كارهرسه نگ و ئهك هوشهنيان خو

وه  ت و زانستی خۆمان لهست و مارفهواو ههته يهوهيلی ئه، دهيهمۆسيقای كوردی پ
ب يا حوزوری  ل  تاران نهم لوتفی به ماموستا گهر كهگهئه!   زانينئه وهكوردستانه

مهرهستی سه ڕاستی ههبه  كردومانهكه نه شاالم تهمريكا  بهئه نگ لههوشه تی مارفه كی ئ
مهرهسه ك مۆسيقای كوردی دا  وهليشماندا نيشان ئهكارگه له . يهوهكوردستانه له كی ئ خت

شكه مهو پهين ئهكهش ئهپ تڕی هه و پهر ئهگهته ئهلبهئه يهڕی كاری ئ مه. ب  كاری ئ
كی ههر بگهئه كه كهوهوه ب ئهايخ شكهخه  خت  ين، چ له كهش دهريكين كاری كوردی پ
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ك كهمفونيگهنگدا چ سهلی هوشهكارگه ك  هارانی ئابيدهك بهوه دروستی كردگه ل ر وكار
شكه نگه لهزووی ڕه به كه شكه ش كرێ، له سوئيد پ تی رايهڕابه  به ش كراوهتاران پ

ر سه  له ناوی كوهسار كه مفونيكی تاران بهك ئوركستر سهته ستيان داويد له توماس كري
ر سغهلی ئهيد عه يادی سه  لی تر بهكارگه و فره دروستكراوه« رزانه رزان له له»ميلۆدی 

ل موسيقی  ردان گشتی كارگهلی مه ياد ماموستا عه به مهكوردستانی، كامكارها يا ئه
 .كورديه

ك دروست بووه بيرتانه ئايا له       رشیه ف. ب  ؟موزيك نيزام چ سال

ی       کامکار. ب نگ و  رهه فه  له  ڕاديۆ، دوايه ، دوايه لهموزيك نيزام بووه له )١٩٤٦( ١٣٢٥سا
 .كوردستان  له ڵ گشتيان هاوكاری بووگهگه وزيون له لهر، دوايه ته هونه

؟سانی تر ههباوكتان كهرحوم مه له  جگه     رشیفه . ب  بوون له موزيك نيزام كاری كورديان كردب

ن سه، حهرباوكم بووگهميان ههكهمامۆستای يه ل بوون كهسگهكه نار ئاغام فره كه  له به     کامکار. ب
كهينه دوايه مانی  كهوحوسين يوسف زه ران بوون، ئاغای ری ئوركستر سهپ موفۆنيك ئ

 ر نی فهدهديمی، مهنگ ئاميز، ئاغای عه بباس رهعه  اغای گريشا ميكائيل زادهدادی، ئحه 

 گشتيان كورد بوون ؟ وانهئه     رشیفه . ب

 . ی گشتيان كورد بوون به     کامکار. ب

ی ڕابوردودا مۆسيقای به ٥٠،٦٠ له  ن سنهكهباس ده ك ئيوهوه     رشیفه . ب كی  بووهرزی هه سا ، شار
ژووی كۆن و دورتری هه وهبۆ مۆسيقا، ئايا ئه  ت بووههتايب تهگهر دهيا هه  يهم بۆ   وهر
ه  ٦٠، ٥٠وئه  ی ڕ سا

 ابوردو؟  

وهمۆسيقای سوننه     کامکار. ب  نای له رمه، نه، دنبك، دايرهڕۆك  دوزله يی گهی تيپی ناوچهتی به ش
ه ها و يا ههدهسه نگههۆڵ و زوڕنا ڕهك دهته يدا ، گۆڕينی پهيه وجودی هه زاران سا

وه و به كردگه ك  وه كاربرياوه به ل كهسازگه. وجودی بووگه ميشهی جورا جور ههش
و زوڕنا، شمشاڵ و   لهل، دوزه ق گههلی حهنبور ئهكرماشان ته ی ئاسنی، لهشمشاڵ نه

نانی سازگهلی بهوه. بووهرب ههو زه هۆڵ دايرهی، ده نه رمهنه ولی خۆم قه  ل تر بهكاره
ككراو وه ك و پ   150ساڵ تا  100من خۆم  مانهئه مانچهنتور و كهك تار و سهمتاليك و ر

ژووم بۆيان هه ر  سغهلی ئهيدعه ل سه كارگه م بهكهئه ئيشاره مهبۆ ئه. سساڵ م
تار و نه مانچهك كهته له كوردستانی كه شكهوتار وس  150 وهمهالنی كهبه. ش كراوهی پ

ه  وهدا كه كهناومۆسيقای ناوچه تتا لهگيرێ حه ردهك وهكه له م سازگهله  سا   رگيراوهكی ل
ی ناوچه تتا لهحه.  كانم نييهالن من ناوهدا، ئهيان ليئهمانچه تار و كه كه س بووگهكه فره

نبور  ، يا تهكهسازی ميللی ناوچه سهبووگه مانچهكه كی كورديهيهزاراوه  كهلورستان 
گه له  ميشهق هههلی حه ئه ت زۆرتر لهوهئه. ی بووگهمۆسيقادا ج   ی بۆ خۆم رۆشن ب

ژم كهسغهلی ئهيدعه ش به نيشان و گوای سهوهئه ساڵ نييه  150 تار و   ر كوردستانی ئ
ژم مۆسيقای شاری مۆسيقای شاری   مۆسيقای شارييه مهئه.  كرياوه تفادهنتور ئيس سه من ئ
شكهحس و چه كه وهشنی پ ك مۆسيقای  تهكا له رق ئهگشتی فه ی گووتنی بهشكردنی وش

 .  تی و بومیروستايی و مۆسيقای سونه

 ساڵ له  50 وكم لهحوزوری با م بهبكه قسه" وهاغراقه " ر بهگهئه مۆسيقای شاری سنه  
كردگهر دهوبهمه گه و به ستی پ ك بووگههاوكاری هاور  شاگردی خۆی بوون، به كه ل
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ندوهن الی باوكم دهتمهحه  سهو دووس كهئه وهمهالنی كه ،  و كاريان كردگهرسيان خو
ك ئاغام له كوردستان س دهزه ساڵ،  ورهگه ستهك ده، يهئوركستری بووگه ستهمان
.  كردعشقی بوو كاری ده رجهم دهی ژنان يانی گشتی ژن بوون تا ئهستهی مناڵ و دهستهده

ن ئه مين دانشسرای ر دوای تاران دوهه وبهمه ساڵ له  22 مانهو زهئه م كارانهبه شو
راندا له راسه سه ر له هونه ك هات كه ری ئ ك ليسانسهه وهتارانيشه له كوردستان پ ی ند

مه خيمی و دوايهك ئاغای فهمۆسيقا وه  زۆر به مهئه وهوتهرسمان دهده لينه خودی ئ
 . كورتی

ژهكرد ئايا كه ستهم س ده باستان له      رشیفه . ب ك در  ی ژنان؟ ستهت دهتايبهياندا، بهسان

ران  وتهكه ت دوايهتايبه دا به يان نهوان ئيدامهئه وهداخه  ی ژنان بهستهده له         کامکار. ب له  . شۆرشی ئ
ك مهل كهشۆرشی ئيران ژنگه ژيدا  مينهزه ت لهتايبهبه . حدود بوونم ی گۆرانی ب

ژه ژهشهقه ! دايان نهدر  هم ندا بهنگ خوشك من و دووس خانم تر مۆسيقايان در
ن كار بكهشنی حرفهچه به وهموزيسين گه ئاغايان فره م گروهبه! نيی، ب ی ليان به ش

ژه دا وهپروفيسيوناڵ در هك بنهيان پ رج عيد فهك سهمشيد وهليل و جهليبی جهندهی عه ما
يژهينما، فرهزه له الن نييههيمی ئهشير فهردهپوری، ئه  !ياندا  يان د

ژانهئه     رشیفه . ب ك   سنه له كيانا كردوهته مان باوكت كاری مۆسيقای لهو زهئه ی كهو گۆرانی ب
 بوون؟

ژگه فره      کامکار. ب ك ئاغای  وه ڵ ئاغام كردوهگه بوون كاريان له ل خود شاری سنهگۆرانی ب
له گۆرانی . ندیمهبباس كهريفی، عه هيری، حوسين شگرف، حوسين شهری، سالح زهنۆبه

ژگه ورۆزی، ر خالقی، ئاغای نهزههك  ئاغای غوالمی رۆمی، ئاغای مهل قه ديمی وهب
ژگهبيرم نييه له  س تر كهكهليدی و فرهی وهتانهال خانم فهناو ژنگه له  ليكيش  ، گۆرانيب

مه ژگهشۆخی ئه به بوون ئ  اران و كرماشان و سنهت يار يانی دايم له ل سه مانوت گۆرانيب
ك ئاغام توماركرد ته لی له كارگه ك فرهن زيرهسهك، حه ن زيرهسهك كاك حهبوون وه

ژی تر  ئهن زيرهسهحه  ، كاك  مهك كاك حه چوون وههاتن  و ئهك و گۆرانی ب ی مامل
ك لهيه مانههو زله. سنه هاتنهئه  مانهديقی ئهليل سه رحوم خه ری، مه ديق زوههسه  ك

وهزمان ئهحه بوو فره وهلمان ئهزووگهئاره راق هه ته نديمان لهكرد پ ب  ك كوردستان ع
ژ ئينه وله  كرد زمان ئهردان  حه لی مه ك ماموستا عهرگرين وهك وهكه چهگۆرانيب
وه ين نين، ديواری ئاسن به ههيانوت ديوار ئامان ئهو زهولی ئهقه لی بهوه. بنديمان ههپ

شرا بوو له راق ك ران و ع وهئه. ی شاورهده كوردستان  ئ رحاڵ كار هه بوو بهنه نديهم پ
ران بوومه ژانی ئ  . حدود به گۆرانی ب

ره       رشیفه . ب ژن ميللهسه بچينه كمهرهگه وهل ژووی مۆسيقای كوردی، ئ ساڵ  6000تی كورد ر م
كی لهم بزانم مۆسيقا چ دهكهز دهس، حه گی ههنرههفه  دا نگهرهه ساڵ فه  6000م ور

 ؟بووگه

ره وهداخه به     کامکار. ب كوبه تهی كوردستان نييهلهسه نيا مهته  يهم ناوچهله ل واوی گشت ئاسيا،  ، به 
ردن و مرۆش ئيمكانات تۆماركك ئه، وهبووگهت و نۆت نووسين باو نهچوون خه 

نه ك تۆمار بكرێ كه بووهگرتن نهو ك به. شت نيا موسيقی  ته ، نهيگهگهبت نهسه هيچ شت
ك كه نه شت ران، بۆ و ت نييهبايخی هه كوردی موسيقی ئ ل وردو شت گه نگهڕه ب

ت  ل و شايهنيا نيشان گهته بت كرياو و بايخداريان نييهم شتی سهب بهيان ههبچكۆله
نه ئه  يهوجودی هه  ت كهب نيشان و شايه م بهالن بيكهمن ئهك كهيهقسه!  يه هه توانم  بۆو
رم، ست بۆ مۆسيقای ههده ه ئه  ورامان هورهمۆسيقای ههورامی راد ن يانی ئاوازی س
ك ڕههورايی، ئاوازگهئه ت، فره" گات و مسوريكۆی" نگه كۆنتر لهل  كۆنتر له ئوروپا ب
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ژووی گه كه وانه ه ئه.س كيان ههورهم سی ند كهدايی و چهن حوزوری دوو سهس
ندن له ك هارمونی، له چهچه  دا له ك ئهيهوراماندا نيشانههه  خو ك هاوئاههشن   نگی لهشن

ژ هه ليل نييهڕابوردودا، ب ده كدا   ركاميان له هه نيشنورامی دادهدووس گۆرانيب تۆن
كهك مودالسيون، حالهوه نن، ئهده وهت مودالسيون پ .  وت نييهكههه  خوڕا و بهله مهخو
 به وهداخه  م بهبه. ڕابوردودا ن هارمۆنی لهك موسيقی خاوهيه له  يهی ههن ريشهتمهحه 

ان په ژوويی، ناكرێ باسی كرێ من يوههۆی پچ ژوويی تايبهندی م تيم ئيستا زانياری م
 .  نييه

ژش گه انی په بۆته كرياوه يه م ناوچهبه لف كهل مختهه تی  بوونی خهندی و نهيوههۆی پچ
ك به يهيشتوه، نهله ناوچه) نوت نووسی(مۆسيقا   ن  شت سل و م ميلۆدی ئهبه. يادگار بم

مه ژ يكه لهنيشانه خاوين و پاك ئ ك لهوه! ووم گه خت ك و  يهنيشانه شنهك هيچ چه يهج
ك نييهرهه به ژوويهغمه هاوار ده ، خودی ميلۆدی خودی نهم ك  وه. يهكی ههكا چ م

 سهوهيلی چييه؟ ئه، دهوهتهماوه خوردهست نهميشه دهورامان هههه . ورامانی هههۆره
دان و بيجارن و  مهم هه كی سنهخۆم خه  كه هاوسای سنه! هاوساكانی گشتی كوردن

راق، عه . فارس و ترک زماننمانهئه هاوسای كوردی توركيا،   بهرههاوسای كوردی ع
نهپاك تر و ده ری گشتی كورد بووگهورو بهورامان چوون دههه توركه دراوتر  ست ل

.  وهته ڕاستی پاك تر ماوهرامان بهوهه  يهخسيم ههسب شهعه ن تهكهخت فكر نهوهيه.  ماگه
نه بينينهئه فره وهبان موسيقيه له  ك ريشهچه كه  وهتوانين و ژوويی ههی ن  ! سم

ه زانن كورد دهك ئهروههه     رشیفه . ب گهتا له بووهتی خۆی نهت و حكومهو نگی خوی  رهه فه وهم ر
بدا رهپه ك گوتنی مۆسيقايی ههچهناو كورددا  م لهبه. پ انه كه  بووهشن م ی ههوهگ

ژوووه وه كه يهوشتانهم گشت ئهويستی و ههم خۆشههه م   وهژيانی مرۆڤی كورده ندی بهپ
گه له  وانهيران، ئه يت، حهك الوك، بهوه بووههه  يهكيان ههيهناو مۆسيقای كورديدا چ ج

 بن؟ئهك هورهئايا بۆ كۆنی وه

شكهخانه له  واو مۆسيقای عيرفانی كهيت خوانی و تهمن به       کامکار. ب موو  هه كريا هورهش ئهقا پ
م نييهواو و كهئاگاداری ته وهداخه م بهبه  فتگهمۆسيقای كورديم ژنه شنهچه    به كه ما

ژم به كۆنی مۆسيقای ههڕاشكاوی ته ك  وه وهمهالنی كهيت خوانی بهم به، بهوراميهواو ب
ژووی بۆ دابنين، بهساڵ ئه 200 بۆ خودی من رۆشنه  يهكۆنی هوره به وهم ئهتوانين م

 ! من نازانم

ك ئاوا نووسی ئهم وهبه واو نييهزانياريم ته وهم بارهله وهداخه به ك  كرێ وهخت خت
 !نش بگهی هاوبههريش توانين بهكرێ ئهری دهرابه به

وهله      رشیفه . ب  ؟  ن جۆرهكرێ مۆسيقای كوردی چه ش ئهدا مۆسيقای كوردی چۆن دابه نديهم پ

كی تر ئه     کامکار. ب مۆسيقای   نييه وهش كردنهم دابه ر ئهسه  م پرسيار كريا، من كارم بهجار
  م ئوستروكتورهزور من كارم بهك شارهته يمانی لهيمانی يا سولهك سولهته جی له نندهسه
 .  نزورهش كردنی مۆسيقايم مه، من بهنييه نگيهرههفه 

ژم دوو دانهدهليئه م ميسالهئه ميشهمن هه راجورهی جوليقهخاتری سه  به مهئه ج  م ئ
س كه ، تۆ دوودانهك نييهك يهنديش وهسهو په ليقهوق و سهزه ، دوودانهك نييهك يهقامك وه

ه ڕاستی لهبوڵ ب به، بيری قه نديشهك  ئهی يهيدا ناكهپه يی د ، لهقه  وهقو ی ب  بو
ك دێ به روايها ههمۆسيقاشد نه گهليقهخاتر سه مۆسيقای جوراجور پ ل جوراجور، بۆ و

ژم وه ی حه ن به تهبيم  خولقهزههك ميسال من مهئ بيم ناتوانم  زههتی مهدس و مارفهپ
قا گوێ رۆم مۆسيقای خانهم ئهبوڵ ناكهزمی قهمۆسيقای به. م ده زمی گويچكهمۆسيقای به
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قايی گوێ گرتن، مۆسيقای خانه م بهكهست دهده فه ده نيشم بهداده كيهناو ته رۆمهگرم، ئهئه
ك كهنگ كردنی كهبۆ هاوئاهه  جانی زۆرترهيهقايی  ههخودی مۆسيقای خانه   سان

ق هلی حه الی ئه ف و شمشاڵ و له ت دهتايبه گرن، به قايی گوێ ئهمۆسيقای خانه وهكهيهبه
كه نبور كهته ! نكهعروف حاڵ ده ولی مهقه گرن و بهتی خۆيان گوێ ئهمۆسيقای تايبه وهپ

جليسی  شادی مه له  ريوانی موسيقی جافی كهيی، مهقزی، بانهتی سهلی سوننهموسيقی گه
روها مۆسيقای  هه . يههوڵ و زوڕنا ههو شمشاڵ و ده لهڵ دوزهگه ند هاوڕێ له ماوهو زه

ه  له ك دوو تهوه زمی شمان بووگههر وهڕدا كه كاتی شه پ پ  ته ، دوودانهرگرتووهكيان ل
عرگه قاره، نهورهك گهك بچووك و يهيه وهل جوراجوری ههخوان ش   ست و نازانم ئ

ستا نه خۆتان له  ت ئ يان قارهمنداڵ بووم نه كه فكرمه مان زوو خۆم لهزه ماوهفيكرتان ب
و، ئهمهل مانگ ڕهبۆ رۆژگه ياندن كهدا، مۆسيقای ڕاگهليئه   چوونهزان، بۆ بانگ و پارش
نی شار و نهبه ربردن، مۆسيقای وهمۆسيقای ئاگاداركردن خه . دايان ليئهقارهرزترين شو
ڵ مۆسيقای  گه ل مۆسيقا بوون له ند و شادی جورگهماوهزمی زهزمی، مۆسيقای بهڕه
نهزهه مه ن كهبی، مۆسيقای مندا گه ، لهم بوه، مۆسيقای مندا ند چه ك وتم نييهيهج
ك بهكه ك كردويهسوئيد كه نگاريان كرد وتيان لهرهس  يه قيرانهو فه بچكوله فره وه، ئهس
ن مه! ر كوردستاندارابهبهله  ستی هه به كه يههه  وه، ئهنييه اليهست اليهبهمۆسيقای مندا

هدايكانه ن به. يی ئهكه، دايك بۆ منا ان و ئاهه مۆسيقای مندا نگی  ئوركستری مندا
ن مه عرگه. نزورهمنا ن فره ش ن فرهگهس، كايهمان ههل منا روا س وههمان هه ل منا

مهوت ههحه وهمهالنی كه كوردستان به كوتتان چوونكه ه ده شت پشت ئ تی خۆی  و
ك ميلله، وهبووهنه ك دهخت هت  ! ش كردنی نابخت مۆسيقاشی دابه ب هيچ وهتی خۆی نهو

، ئايا  يهندی خۆی هه تمهتيش تايبهژی رۆژهه تدا  ئهرۆژهه  زانن كورد له ك ئهروههه     رشیفه . ب
وهوه لی  تگهك مۆسيقای ميللهته كی لهشييهبزانن مۆسيقای كوردی چ هاوبه ك ئ

 ؟ يهندی خۆی ههتمهيا موسيقی كوردی تايبه كهمايان يهڕاستيدا بنه ؟ له يهتدا هه رۆژهه

گه فره مۆسيقای كوردی له      کامکار. ب گه فره ، له يهشی هه ی هاوبهدا ريشهج ڵ گه توركيا له دا له ج
راقدا له  كا، له يدا دهش پهی هاوبهتورك ريشه ش ی هاوبهبدا ريشهرهڵ موسيقی عهگه ع

تی سيهبه ك گيانه، وهبيهرهعه  ردان به لی مهل ماموستاعهنگ گهی ئاههكا، زۆربهيدادهپه
ه ئه ،  بيهرهمۆسيقای عه ت بهل تايبهعزيل گه ته شنهتی چهسيهبهگيانه. بيهرهواو عه ن تهس

ران له  يا له ست  ك باسم كرد پاكتر و دهر وههه . كايدا دهشی پهی هاوبهڵ فارسی ريشه گه ئ
ران ئيدعا ده له .  وراميهگشتيان مۆسيقای هه دراوتر له ينه  واو ناوچهكرێ مۆسيقای تهئ
رانی تهديف گهڕه ب لهرهتتا مۆسيقای هيند و عهحه   مهئه تهبه، ئهرگرتووهئسيری وهل ئ

ك وهل مۆسيقايه كهئيدعای زانا گه ئيديعای من  كه ئيدعايان كردوه مانهراهانی، ئهك فهسان
ژم مۆسيقای  ئه  وهتهخوراو ماوهست نهرامان دهووتم مۆسيقای ههروا كههه! نييه توانم  ب
ه  4000تا هه  2000ی ورامان ريشه هه يم و له  يهی ههسا  كۆنتر له  ڕاستيدا ده توانم ب
 ! ل موسيقی فارسی يهديف گهره

ك بۆ تواندنهكهرهموو كات حهين ههيركهر سه گهدا ئهناوچه له      رشیفه . ب نگی كوردی  رهه ی فه وهت
ه  70توركيا  ت لهتايبه ، بهبووههه وهتدارانهستهن دهاليه له  سيستيماتيك   تهم سياسهئه سا
نگ و ميلودی چ بۆ  توركيزاسيون كردنی مۆسيقای كوردی مۆسيقا و ئاههده ڕيوهبه

رتان زهن نهدهمی دهله قه  تركی له يدا بهوهتهئاستی ناونه و له وهنهتوركی ده كوردی به
 چييه؟ وهم بارهله 

گهكه راستيهوه       کامکار. ب ژم ج تهشهی ب بهی ب تههم له وهر دوور ب ش   وهسايلی سياسی، خۆی بك
سايلی كرد مهدهزم نه، حه وه سايل سياسيهمه وينهكهويست ئهم نهسايلی سياسی بهمه له 
ت  ئهری واردی مهنگی و هونهرههفه  ی  وهوساندنهش ئيستعمار و چهوهسايلی سياسی ب
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وهل، بهتگهميلله رشی نيزال جوراجور بووهگهش ،  بووگه  نده، پروپاگهمی بووگه، ه
ك مهنگی بووگهرههفه  ته بوه وهست ئهبه، كات رش بكر گهرهه ر فهسه ه ك، بۆ  يهنگی ج
  بن بهواش گشتی ئهواش يهكا، يهولی تۆ توركيزاسيون دهقه ل بهوهپای بخات ئه له وهئه

،  ئهتی كهره، حهدوور نييههيچ به مهتورك، ئه  له تگهكهرهم حهئه ن كارم نييهسلهبۆكراب
، يا نه ، وهكرياب گهوهلی ئهكراب وای من ئه ، بهبدات خودی كورده ی ناب ر م ب

رشگه رش تهبووگه ميشههه  لهه رشه،  ئهكرياوهكورد نه نيا به، ه ،  دنيا كراوه به م ه
ستا ڕه مۆسكسوئليهقاسهئ ردی جيهان مايكل  رمهبهئه ك مايكل جاكسن بووگهوه  كی ه

ك مهتوان رژيم ههجاكسن ئه ت بيگۆڕێ، يانی گهيلی ههر كون  پياوی جيهان بووگه ورهب
مۆ سكسوئليه خت بدبهردم  بهبۆ مه ريكهمپرياليسمه، خهوين جيهانی ئهزم نهنه مهئه. ك ه

ر سه هكا، گشتی ها لجيهان دروستی ده مهری ئهژ ی تورك و كورد و لور  قسه ودا، بۆ ئ
كی هه ، تورك چ قودرهوفارس نييه ر گهنگی كورد، ئهرهه ناو فه خنه بكاتهس ڕهت

ت،عهكی نهرهمپرياليسم گهئه كی ههب چ قودرهرهب   3مريكا  ئه ب كهرهخنه كا، عه س ڕهت
راقی،، كه سانييه رشی كرد ع كيان نييهكون،، كرد، قودرهفی يه  نه ن خنه بكهڕه ت

تكی نهرهمپرياليسم گهرئهگهئه ك حه يهر كوينههه  له! ب شك ستی كرد  تی بوو دهكهرهك  م
ك لهتی خۆی بكا، يهكهرهكی بوحهرهساندن، گه رهپه به رشگهك رش فه ه ، نگيهرهه ل ه
ك بكرێ، من به  رارهس و قه قشه هين نكهرز دهت فه لبهئه ژم خهرخايهئه كار  ك فرهنی  ئ
بكردرێ، باس بكردرێ، بۆيان ش ردم قسه ر، بۆ مهگهس ئهيان هه ورهقشی گهنه

ته زانست،   ر، دور بوون له هونه نگ، دور بوون لهرهه فه دوور بوون له ، كهوهبكردر
وهيان هه  نگری  ردم ناب اليهكورد، مه يه، يانی دوور بوون لههه وهكورده ندی بهرچی پ

 . نبكه تهم سياسهئه

ك كهم وهمن چ بكه   ه  40 نيشكی خۆم من كهخت م موسيقی دروست  كهموسيقی كارده سا
نه مهكهنيشكهم كهكهم موسيقی زانستی كاردهكهده ژم مايكايل جاكسن گويچكهسهم بۆو  ل ئ
چکه خۆ، ناتوانم بيكوژم چوونكه دائه ن، كهنگری نهردم خۆيان اليهش مهدا ئهئه گو
ژن توركی زاسيون بووگهلی ئه، وهوهنهسی بدهن پهالی دهوه مه تتا به، يا حهمرۆ ئ ژن  ئ ئ

كرێ،  ئسير ده، ته شهل ژيانی هاوبهئسيرگهته مانه،  ئه مۆسيقاتان فارسی زاسيون بووگه
ژن كوردگه ئيمكانی نييه نه ئ راق كارگه بۆ و  يهبی ههرهنگ و بۆی عهن رهكهلی ئه لی ع

بيه يا كوردی توركيا ئاغای رهی عه ردان، زۆربه لی مهل ماموستا عهك وتم كارگهوه
بۆی  نگ و  ن ره سله ، ئهواوی توركيهكانی هات ته وارهل ئينقالب نهوهر ئهروهشوان په

مه، ههيهتوركی هه ران مۆسيقای خۆمان مۆسيقای شاريمان نه له روها ئ مۆسيقای  ئ
ش و  خاتر ژيانی هاوبه ش بهمهئه.  گرتوه وهخۆيهنگ و بۆی فارسی بهگونديمان ره

يگهب ئهنه قشه، شايد نهدايه له نگگهرهه م فه ل و ئهم گهڵ ئه گه هاوس بوون له ن ر ب
وهقه س بهقشه نه ردم مه. نبده م ناب ئيجازهردهخوب مه توركی زاسيون بووگه ول ئ

 كه لهم گروپگهر ئهن، هه مۆسيقای خۆيان بكه ن، پشتيوانی لهبهمۆسيقای خۆيان گويچكه 
ره م، ئه من گروه دينه ئ ژم گرو خۆمان سهگهخۆمان نال رهر ب ی 99 د گروه كوردی ها ل

مه مهله سهن مه لهسهئه. كاحريم دهته ئ ت به زههكاك مه نييه ی گرو ئ ر خالقی ش د
ت به مجۆره. سهمجۆره ك بۆ ئهزه ، شوان كه سهشوانيش د  ماركسيستييه لهم گروپگهمان

يئه ئهنهتهخه  له ريكهدا، ئيستا خهل   ندهوهئه  م كوڕهتوانن ئهنا سياسيانه م گروهئه . داسوران ل
ت لهجبور نهمه ن كهت و پشتيوانی كهمايهحه  گههه  ب دايهر ج توان ژيانی  نه. ك باالنس ل

نخۆی بچه ژم ميكرۆفونه ت خۆم نييهقه فه. ردی گشتييهده له سهم مهئه. رخ و  رۆشنه كهب
. سوری گرينگيان ههده مهكرێ، خودی ئهم دهپشتيوانی كه وهداخه  نا به.  ييمريكی گلهخه 
دا ئه دڵ و گيان گويچكه دا بهئه موسيقی خاس گويچكه سهو كهكمان ئهول ماموستايهقه  به
مهندهرمهويش هونهئه  ئاكامدا من له له . نييه ندهوه، ئهمهريشمان كهده موسيقی گويچكه ، ئ
من مۆسيقام فارسی زاسيون   كه  وهن، خوب ئهبده م خۆيان گويچكههكردم كورد داوا ئه مه
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  ورده ب دروست بكرێ ورده، ئهرب زاسيونی كردوهوتركی زاسيون وعهيا ئه كردگه
رهئه ژم، تو ل كرێ م  ئهكرێ، بهل ده حه مهس ئهگيرو گرفتت هه  من گيرو گرفتم ب

ه قاڵ وچهی كا ؟ به لش حهكرێ ؟ ك ئهپشتيوانی نه م ؟ كهكار مۆسيقا ئه ؟ يا من كهكهقا
 . ل نابحه م موشكلهئاكامدا ب پشتيوانی ئه له . ملی كهش حه من ئه

ژوودا روويداوه م له زانن زۆركه ك دهر وههه     رشیفه . ب هبنه م ن له  گشتی كاری مۆسيقا بكهك بهيهما
ژووييكی ئاوا هه، ئايا لههيهه ند نمونهئورپا چه راندا م مين  كهكامكار يه يا گروه بووهئ

وهبه گروه  كا؟كاری مۆسيقا ده يهم ش

ژوو به گهئه      کامکار. ب تهگهساڵ هه 2000ساڵ و   1000ر م ه ند دهم چه م له نازانم به وهر  كه  سا
مه هخۆمان ژيياوين بنه ئ مهما هيا بنهنته ی ئ س و ئيستا  ندامی ههر ئهفه نه 8 كه بووه ما

هپيشتر بنه! وهنگهشهمناڵ قه  ر بهفهنه9 بوينه ك  ويش يهئه كه راهانی بووهی فهما
 .بوونس نهكه 7،8ر بوون و فه دوونه

 ن؟بكهكانتان كاری مۆسيقا  مناله كه يهشتان هه رنامهم بهم ئهبه      رشیفه . ب

ناتوانين   يهفشاريان بۆ ناهينين به زۆر نا، مۆسيقا حسی و عاتفه تهبه د، ئهرسه د دهی سه به     کامکار. ب
 ، ئوميد كهيهيهو مۆسيقا ههرهيليان بهيان مهزۆربه ختانهسيك بيژين  خۆشبهكه به زۆر به

 مانئهكه ريكهخه  نگ بی، يا هانای خۆم كهل هوشه دوايه مناڵ گه نگهڕه كهناو تيپه هاتۆته
 ! ویكهدانه مانگرتووهمه هه رئهم پهئه) وهنينه پيكه به(عروف ول مهقه  بی، بهفيرده

وهكاك بيژه     رشیفه . ب كی فرهكارگهن ئ ستم بهمۆسيقای كورديدا، مه يه لهتازه كه جالبتان كردوه ل
ر كوردستانی سغهلی ئهيدعه ك يادی سه، وهی گۆرانيبيژانی پيشووی كوردستانهوهيادكردنه

م ل داهاتوتان له گهرنامه، بهزنهتيكی مهخزمه وهردان، ئهلی مه و يادی ماموستا عه
 س؟ئه وهنهاليه

يم ئه ن سادقانه هوهئه       کامکار. ب ولين پرسياردا ئه له  روا كههه! ، عشقهيههزيف، وهت نييهخزمه وهب
مه تمان وعاتفهست و مارفهواو ههوتم  ته رچی ئيژم من هه. هين كوردستانه و مۆسيقای ئ

ته وهلومهگهرچی له هه ه كه نگهودهر خالقی يه، ئهزهه يادی كاك مهربه دهد يا گه ها له سا
لی  يد عه ردانه، سه لی مه، ماموستا عهكهن زيرهسهوانای حه لوی تهيادی گه ژياوم، به

نم، ئهئه وهله زيزگهم عه به ياد ئه رهسغهئه ليل  ر كاك خهگهن، ئهبايهنه وانهر ئهگهخو
مهليهوهل ئه لم گهموعه وانهئه! زانی كوردی يانی چیمدهمن نه بايهديقی نهسه بووگن   ی ئ

بۆ  نه خواستهگرين خۆای نه ر ياديان دهگهزانين، ئهئه وهوانه ت خۆمان لهو مارفهو حس 
نگی  زانی تۆنی دهئه روا كههه!  سزيفه، وهالقهعه عشق و نه ، نهتهبۆخزمه ، نهبليغاتهته

نه ناتوانم، ئهتی دهوعيهمن نه ك ن زيرهسهنگی حهن ناتوانم دهه سهنگی من جۆريكه بۆ و
نم تۆنی دهده كهرب ياد  م بهكه ز دهحه نا فرهكا، دهرق دهنگمان فه، دهيهرقی هه فه وهنگمان پ

ژگه زراوی وفرهن جه سه ك، حهن  زيرهسهحه   مهئه. ينياديان كار بكه لی تر، بهگۆرانی ب
ژه وهم يادكردنهئه كه مهرنامهناو به ست له ين ههبده در يه فه م نهدا، بهی ئ ر دوای ك

نه نگهنازانم ڕه تزههكاك مه بۆ و  . ر خالقی ب

ن ئايا ئيمكانی ئهم موشكله نهوه ئهر بۆ ئههه     رشیفه . ب ژانی تر كه له نييه وهم رگرن، ك وهگۆرانيب
نه له مانگی ڕه دا ی ئهمهشهبۆو ك ن زيرهسهايك بوونی حه درۆژ له ساڵ له  74وسا

ده واتان   وهالی خۆتانه ن يا بهسی تر داوای هاوكاری بكهكه توانن له ئه مهرێ بۆ ئهپهت
 . ……ميشههه كه وهدانه 
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هنانا ئه      کامکار. ب مه كردرێ كهنه  سوورهو تهن ئه س لی ڕابوردوی  ، كارگهكمانهرهنيا خۆمان گهته ئ
مه  ك  زياتر لهته راديۆ سنه له ندی و له مهبباسی كهريفی، عهڵ ئاغای حوسينی شهٌگه له ئ

ژ گويای ئه 150 وهبه.  سم هاوكاريهگۆرانيب  ن كهباوڕ ناكه وهندی گرتن موشكله، ئم پ
وهند موشكلهم چه دهول دهرچی حه من هه مه، تۆ ناتوانی پ  ين لهوادهك خانهيه ندی بگری ئ

وهئه. وهك كۆبينهوری يهده توانين لهوتودا دوو رۆژ ئهحه  زۆر له شدا بهوهڵ ئه گه   نديهم پ
ك لهيه موشكله مهزووگهئاره ك ژ له ل فره گه بوو له هوئه لی ئ ڵ كاك  گه  گورانيب

ياريش بوو بهزهه ردا، كاك مهزهه مه وه م موشكلهرخالقی ب مهپ خۆمان   ندی گرتن و ئ
رانا به له  نادا وهم ئيجازهگرفتاری كاروژيان ئه.  وهبينهك كۆ دهوری يهزۆر ده ئ لی مان پ

وه لهالن ين، ئهين كاربكهدهول ئهحه  ك كاك  ته من خۆم له  نديمان گرتگه  كوردستاندا پ
وهعه  !  يانگاتستمان ئهجارێ ده كه مانهين،  ئهكار بكه وهيكهبه  نديم گرتوهزيز شاروخ پ

ك لهيه بۆچه مهزوگهئاره ك ژی ترا كاربكهته له  سهوهئه ل ئ  . ينك گۆرانی ب

ك گله     رشیفه . ب ند دهييه نهكورديه رۆژنامه ن له كهتان ل ران بۆ و م ،، له ،،ئاوينهكانی چاپی ئ
زگرتنی سهدوايانه دا باس  ئاوينه له  شاری سنه له ر كوردستانی بووهسغه لی ئهيدعه دا ر

: ی ئاوينه ده« كردوهشداريان نهن بهكهتاران كاری مۆسيقا ئه له  كه سانهو كهئه»كا ده
گه»  به كانی ناوچهرييههونه تيپه بوو كه وهر ئهنگرانی هونهڕوانی اليهچاوه ی پرسيارهج

گه تی فهوهرهكاروان بۆ ده ری بهفه ی سهج شكهی و بۆ   رنامهش كردنی بهرنگ و پ
رو تهندههه ك تارهسهران نشينی ت يستی  وكی پاك و خۆشهرويان بۆ خهكانی گهل جارجار

ده  ؟ بووهتی هه كی تايبهكردن هۆيه شداری نه ئايا به« كار بيننی خۆيان بهز

م كارتی  به  كهرهگهتمان نهعوهكارت ده. ن رمان كهوهش خه ، ئهبووهرمان نهبهخه      کامکار. ب
ژه رنامهكه به  خۆت ئاماده ، كهردانه بهی خهتيش نيشانهعوهده م دا له م رۆژهلهو  ب

گه وه. يهج مان  ئه خۆتان له ئ شتر  بهژين ب خه رتيبدا ئهزم و ته ڵ نهگه ژين له ئا ردانی پ
ك بكهده وه له  النهن؟ من ئهتوانن كار كم نهبهترين خهبيستم چكۆلهی دهئ  ! بوهر

م خۆش بوو زۆرتر لهكاك بيژه     رشیفه . ب وهتتان دابم بهخزمه  ن زۆر زۆر سپاس پ ر سه له م ئ
كی تر سپاسفه سه  ! رن جار

ينهتمه، حهئاخربار نييه وهن ئهتمهزۆرسپاس حه      کامکار. ب  !تتانخزمه وهن د

 

ل ئه  1995/5/15 ن هوت  ماركت م راتهاوس ئالتهشاری كو

ژە له  گۆڤاری  کوردستان هويته  چاپ    Kurdistan heute Nr. 16 – Oktober / November 1995ئهم وتوو
 کراوە 

زراوە و نهگۆڕدراوە*   . زمانی گفتوگۆ وەک خۆی پار

 


