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ژ له سهر مۆسيقای کوردی  ر خالقیزههمه :زنجيرە وتوو

 

 

 

 
كردنی  و ده   م باسی ژياننامهكهرمووی پرسياری يهر ئيزن بفه گهر ئهزهه مهكاك      رشیب. فه  سپ

 چاالكی  

ت؟هونه      ريتان ب

هبنه  له   شاری سنه   من له      م. خالقی ن   نی يازدهمهته   دونيا. ئيشی موسيقام له   كی ئايينی هاتوومهيهما سا
 فله شن و حهن جهتهعاده   سهدرهمهله  و كاتهكرد. ئهستپ ب بووم دهكتهمه  له  مه كهو دهر ئههه
كرد. ئهوه دهكانهله فهشن وحهجه بوو. لههه ی فتهبوو, حهراديۆ هه  شاری سنه  مه لهو دهستم پ

ك شه م ههسه  تيان كردم لهبوو. داوهی ههرنامهينی بهوانی ههجار و ر لهر راديۆ گۆرانی ب
يمهته ده   دوازده  ازدهنی  يدا.  ئهشه  به  نگی راديۆ وابو كهسا ناوچهو  له يهيتوانی   كی زۆر 

ت, حه داپۆش ران  ئ بگاتهكوردستانی  ئه  تتا  كی زۆر وردهبوو خه  وهتارانيش.  ورده     ك
يان خۆش بوو. كه مهده وێ ديسان واو كرد چوومه تاران له بم تهكتهنگی منيان ناسی و پ
موو  نگم به ههوت و دهراديۆ تاران گۆرانيم ئه  وام بووم و لهردهر بهر ئيشی موسيقا ههسهله 

له يشت و خهگه  ورهكوردستانی گه له سه ڵ ده گه  ك زۆرتر  تای رهنگی  منا ئاشنا بوون. 
هه  وهمنداليه كهئوستادم  ه  له  بوو  مهما ههو  و  پيئهقامات  كورديان  با  واكانی   , ن  وتم  ب

وهبه ڕاستهيهش ئهكی  كردم.  ريان  ف زانستی  خۆ  كهو  كات  مهگه  و  بووم   قاماتهنج 
لهفارسيه گۆرانييهگه  كانيشم  ئهكورديه  ڵ  ههكاندا  ئهوت.  لهوهر  كه  بوو  باعيس  ڵ گهش 
كيش لهفارسه  ئوستاده ند ری  ی كاوهربگرم بۆ ئهك وهوان كۆمهكانيش ئاشنابم و بتوانم ه

بده رهموسيقا و گۆرانی كوردی خۆم په  م. پ

ک دا بوو؟ و له  شاری سنه تی كاری موسيقا لهچۆنييه     رشیب. فه   كوردستاندا له چ ئاست

بوون باوكی  زۆر هه ين موسيقار  ) بكه1958_59(1327ـ 28مه  ر دهو سهر باسی ئه گهئه      م. خالقی
ستا ئيشی موسيقا ئه  كه  و كامكارانهئه راندا به  ن و لهكهئ السی  ناوبانگن, ويولنيست بوو كهئ
ری ئاواز و موسيقای كوردی بن. هه بيانه  كه  وانهبوو, بۆ ئهرسی هه ده  ها جگهروهوێ ف
 سيقار بوون.موزيسين بوون مو  وهديسان ئه بوون كهسانی تريش ههو كهله 

 ك ك ؟وه     رشیب. فه 

ك  ند كهبوون. چهكانيشدا  هه  نجهگه  ناو كوڕه  م لهوانی تر فارس بوون. بهئه  ته بهئه     م. خالقی س
بوو يا گريشا    كهس  جوله دهكو  موقهسيحی كورد بوون وهی كورد بوون يا خۆ مهكهجوله 

گۆرانی و موسيقا زۆر زۆر    ش كوردستان يانی سنهمهدهو  ر ئه ڕاستی هه   سيحی بوو. بهمه
شكه سنهپ بوو.  كاتهئه  وتوو  هه  و  خۆی  گۆرانی  و  موسيقا  ڕاستهتيپی  ستا  وه  بوو.  ئ ك 
شكه نهپ بهوتوو  له بوو  و گۆرانی  له  م موسيقا  نا  مه  كو و  ژنهكۆڕ  و ج له جليس   كان  
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وههه  ك به موو اليههه  كان له ميوانی وتئاتره شوازی خه  ئازادی به    ك زۆر بهيهموو ش ك پ
 بيسترا. ئه

ژه     رشیب. فه   مه ك بوون؟ردهوسهكانی ئهگۆرانی ب

ژی سه      م. خالقی شاری    له   تهبههاباد بوو. ئهمه   دی ماملی بوو كه له مهمر محه می من هه ردهگۆرانی ب
ژ زۆر هه  سنه م  و دهر ئهم ههرم. بهناوبانگيان نازانم ناويان به  ن وا بهبوون. م گۆرانيب
دا ئه ئه   لهبوو, كه    سنه  ديقی له ليلی سه خه  زيزی ك له سنه بوو. عه يههاباد بوو ماوههلی مه س

ستا هاوچه ژی باش بوون كه  مانهمی مندا بوو  ئهرده سه  له   رخهشاروخ كه ئ  له   گۆرانيب
يان له ده ی خهبوون. زۆربه كوردستاندا  گرت. نگيان ئهك گو

ش ئه       رشیب. فه  وهوهپ ك ههن چ كهگۆرانی وتن بكه ست بهده ی ئ  بوون؟سان

زمانی فارسی  كان بهرنامهی به ش بوو, زۆربهرتهراديۆی ئه  ی راديۆكهوهر ئه به  له   سنهله      م. خالقی
وده ژی فارسيش له  وهه ر ئله به  وهكرايهب ژی كوردی ئههه   سنه  گۆرانيب و بوون. گۆرانيب

ك بوو به  سنه  له  مهرده سه وت.  كوردی و فارسی گۆرانی ئه  به  ورۆزی كهناوی نه  كوڕ
ند, ئهويش كوردی و فارسی ئهناوی غوالمی رۆمی ئه  كی تر بهها يهر وهههوه ت بهخو

 ر له من بوون. ورۆزی بههای نهغوالمی رۆمی و به

ربوونتان الی ماموستا ئايا تهزههكاك مه     رشیب. فه  كان  كوردييه  قامهزگاكانی كوردی و مهنيا دهر ف
تهئه دانی ئامرازی موسيقاش بوون؟ وهگر ری ل  يا خۆ ف

هبنه     م. خالقی خۆشنگ خۆشيان ههی دايكم و باوكم ئيستعدادی دهما ناو    له   بوو كه  بوو, زۆريان پ
ك بتوانی ئهدا يهو فاميلهئه ن و بيخاتهخه به م ئيستيعدادهك ك تا كو  ستی خهر دهبه ك بناس

بكهئيستيفاده ی وادهوانين بوون ياكو خانهی خهوادهخانه  وان له ی ئهوهر ئهبهم له  ن. بهی ل
و  كرد و توانيم ئهرگريان نهكه مناڵ بووم ئيتر به كرد. مندهيان نهو كارهبی بوون ئهزهه مه
كی تر  سهها مهروهوه. ههكهست خهر دهبه  مهوان به ئازادی بيخهی ئهزووهست و ئارههه ل
ڕاستهكه  وهئه چوونكو  ئه  من  ئيشم  كهنه  وهوخۆ  بكه  بوو  موسيقا  و  گۆرانی  له  كاری  م. 
دهكتهمه دهب  ند و درسم  ئهوای ئهخو ئيداری و  ئيشی  دهوشتانهويش  مهم  ئيتر  جالی كرد, 
كی موسيقی تريش لهڕاستی دابنيشم ئاله  بوو بهم نهوهئه ربم. و ڕاسته و خۆ ببم بهگه  ت   ی ف

ژ كه وه خۆم رئهبه م له ره دابنيم. بهو هونهر ئهسه  ختم له موو وههه موزيسين يا گۆرانی ب
ئهوهڵ ئهگه  م  لهكهگۆرانی و موسيقا ئه  ز له خۆم حهشی  به  به نديك ساز و شتم ل دا شدا ه
بۆ خزم و كه  تهبه ئهڵ خودی گۆرانی و موسيقاكه  گهله  يا  س و كار و دۆستانی  بۆ خۆم 
م لهوهری خۆم. نهورو بهده بده  كو ب ختی  وه  هيمهوال. ئهم الو ئهو ئهفله حه  م يا له راديۆ ل

تار و ته ئهخۆی س م كهدروستی ئه  كانم كهی گۆرانييهدم. زۆربه نبور و ساز له كورديدا ل
شدا خۆم بهله  ی ئهته  پ م. كهم و سازی ئهكهدا جۆری دهوهڵ ئهگه  م و لهدهنبور و ساز  ل
ئه  يهوهئه ی له سهڕاستی مهی بهوهئه  رنگه له داهاتوودا له بهم. ڕهده  من بۆ خۆم سازيش ل

ك موشكله ڕاسته م نه يان ئيش بكهگه  بتوانن له   ی كهوانهموسيقا و ئه ك له  و خۆ له خت ند  ه
بده كاره كی موسيقا ل  م.. كانما خۆم ئامراز

مه     رشیب. فه  وهزهه كاك  ئ تكايهسه   له   زانياريتان زۆره  ر  موبفه  ر موسيقای كوردی  سيقای  رموون 
 زگاكانی موسيقا كوردی چين؟ كرێ يا خۆ دهش دهكوردی چۆن دابه 

ڕاست.  تی ناوهتين يا خۆ رۆژهه لی رۆژهه تی گۆرانی كوردی گۆرانيگهڕهبنا و بنهمه       م. خالقی
يئه  له   كه  يهله زگاگهم دهرئهن هه ئوسوله يئهرهديف يا عهستگا يا رهن دهفارسيدا پ ن ب پ

تی  دور و تا رۆژهه هه  رميانهی خاوهموو ناوچههه   له   قاماتهستگا و مهو دهقامات. ئهمه
به هه  هيندستان  من  بووچونی  ی  بهپ مهمووی  و  يهيس  كهبنای  ئهك يانی  مه.   كه  قاماتهو 
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دهرهعه  لهب  ستگاگهگه  ي  ده  و  ئه  هينديه  لهڵ  ئهكه  گه كان  له  ن  مهئه  ڵي كه    قاماتهو 
ن و ديسانهكان ئهتوركه ت بهوه كورد ئه ي وهمووی له يه بنای ههيس و مهي . دايهك چوارچ
زان تورك و هيندو پاكستانيش  زان فارس به هی خۆی دهب به هی خۆی دهرهها عهمونته

ژوانه خاوهی ئهوهر ئهزانن. له بهبه هی خۆيانی ئه ب و م ت و دهنی كت هوو و و تی و
به بهخۆيانن.  مه  وهداخه م  خاوهوهرئهبه  له  ئ كه  سهی  ژووی  م دهربهنی  و  هخۆ  تی  و

وه. هيچ گومانی  ينهشی خۆمان جيا كهبه  مانتوانيوهو نه  متر باس كراوهبووينه كهخۆ نهربه سه
دا نييه كمان له كه به ت ين هه يهتدا ههژهه ی رۆورهگه پورهله م كهش مووی هی  . ناتوانين ب

مه وه, هيچ ميلله  يهئ ی هيچی هی ئ كيش ناتوانی ب ب  ئه  وهالی منهبه  وهر ئه. له بهنييه  ت
له ك  ببين به   رۆژ ئيشاال  بی   خۆمان,  خاوه  رۆژان كه  كت ژوو و  تی خۆمان و م نی و

شينهتانی رۆژههشی ميلله وری هاوبهپلهشی خۆمان له ناو كهدابنيشين به و    وه رهده ت بك
ك شت هه  تهبه ر دابنيين. ئهناوی خۆمانی له سه  ند  يانه  نه توانيويانهوان نه هه ئهكه    يهه

  مانه كو سياچهری و خورشيدی وهكو خاوهيران الوك وهكو حهردا بگرن وهستی به سهده
شن و بۆخۆيانی له قهستی به سهده  يانتوانيوهنه  وان. كه ئهكو هۆرهوه م ه ردابگرن و رايك
دهوهم ئهن. بهده ب دابنيشين له ی ئهكهپوری خۆمانه باقی يهلهوخۆ كه  رچ كه ڕاستهی ل

ی موسيقای ناوچهناو جه شينهرگی له ناو د م م  نييه  وهش ئهوهته ئه به. ئه   وهرهده  دا بيك ن ب
وهن به ڕاستی من نامهك كامهك يهيه ينهعه كی تهيهوێ به ش كۆ وخۆ  ڕاسته   وهسوب ب  ل
م ئهسه  مهست بخهده م بۆداهاتوو. بهمرۆ ئهئه  مهری و ب نهي زگاكانی فارسيدا ده  له  م بۆ و
و ناوی  كوردستانی  يهكهی  ناوچه و خۆ ه  ڕاسته  وانه. ئهيهند ههياتی زهياتی كورد و بهبه

وه نجگا ماهور دهفه   قاماتهو مهر ئهسه  م به. بهيهپ نه چوارگا پ شتی شور  رزناكری بۆ و
ن. كهبانگيان ده و ناوهر بهب و هيند و توركيش ههرهلی فارسيه . كه عه گشتی ناوگه  مانهئه

بيه  رهزگای عهده مهت ئهزگای شور ئهده نه بهب چۆن بۆ و رهئيتر من نازانم كابرای عه
ن هومايون هی منه . من و خۆ فارسييه ئه هی منه. هومايون ڕاستهئه  فارسيه  كه. ناوه
ين ئهمان ههسوبهعهو تهوێ  ئهنامه مه قامهو مهو ئه قامهو مهب ب   م كه م ئهيه. بههی ئ

ئهبهله  تهزۆربه  وهر  بهسنيفهی  ئهستهكانمان,  له  دهكانمان  دوازده  پوری  له كه  كه  زگايهو 
تانی عه  و له  يهكهناوچه دهده  وهبيهرهو تهتا ئاسيای دور تا هيندستان دهكا ههست پ    وه گر

هاوبههه   مهئه به  شهمووی  مهو  ئ وهشی  پ ئهيهشی  به.  دروست  قرمهسه   له   ستانهو  امات 
ش كهو فولكلۆره   فولكلۆره  كهستهچوون به  هاتوه  وهكهرگی خه ناوجه  له   كهقاماتهكراون و مه 
كی نه ندهكابرا هات وتويهخو كی سروشتی ئهچه  به  يهوهتی. مانای ئهوار له د   قامه و مهشن

كی هی ئهيا خۆ به وههی ئه  وه. ش

مهشانه كم به م ئهبه نن. ئيشی زۆر ن ده كان دابنيشن كاربكهب موسيقارهيه ئه امی هی ئ ريب
ژخايه وی دهن و به در م وێ باسی بكهر بمهگهئه  زۆره  دا قسه مينهم زه له  ته بهوێ. ئهرب

ده  كهباسه  وهئه ژ  تهدر مهده  وهب مهلهسه نا  ئ مهته  ی  نييهنيا  و    ه كناوچه  له  قامات  موسيقا 
ههله كه مه پوری  ههره  به    يهزنمان  زۆر  عه .  كی  كابرا له  م  بل له ساكاری  فارس  يا   رب 

تهفولكلوريه  ؟ با گۆرانييه  يهند گۆرانی فولكلوريت ههچه  بپرسه  كهناوچه   وهكانيان كۆ كردب
دانه چه  ,  50؟  يهن  ,  100ب  به   1000ب   . له ب زياتر  م  گۆرانی هه   له  كورديدا  زار 

زار گۆرانی فولكلور ؟ هه . مانای چييه  يانهم هه تانی عاله متر له ميللهكه   كه  يهفولكلورت هه 
سه چه و  ئهپه هه  شنهدان  مانای  دهميلله  يهوهرك  كی  هت له هه  ندهمهو ئوروپايهر  ند چه  و 

رهكان نيشانی بدهكان وكلوبهاديهر شانۆ و نسه   له   كه  يهرك هه په هه  شنهچه  . ن به قامك بيژم
ی خۆی هه په ك هه يهر ناوچهله كورديدا هه  , شنهچهمهموو ههو هه ئه  يهوه. مانای ئهيهرك

. گهدهكهلهنای كولتوری گهغه   ن

كی تمهموسيقای كوردی چ تايبه     رشیب. فه   وه؟ يهبكرێ له موسيقای تر جيايی كه كه يههه ند
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كی ساكار نييه  وهجياكردنه      م. خالقی وای من كار مه  يا دياری كردن به ب نديك شتمان ههئ دياری   يهه
نديك شتمان هه . ه كه  يهكراوه  ناتوانين جيای كه  وهت وهروه. ههوهينهو  ئوروپا    له  ها ئ

زمگهمه له  جياوازييه ر  بهاندا  منهك  الی  به  نابينی.  مانی  ئا و  ئينگليسی  موسيقای    وه ينی 
ی لهناتوانی فه  كهيهزۆرشت هه ش  مهبی و توركی و فارسيدا ئهرهناو موسيقای عه  رق بن

مه  ينی شته بۆ كوردهديسان عه  كهميلله  كان. ئ كين ت كی ته يهم ناوچه ڵ له ت سوب عه, به چاو
بكهب سهنا بهيری  ييين  ب كه  مهين  ئ ته  شی  بهيهوای هه جياوازی  منه  ,  جياوازی   وهالی 
تهگهواو ئهته مه  كه  وهبۆ ئه   وهر نديك شت ئ نهئه  مانههه  ه ك باسی  وه  وان نيانه . بۆ و خت

حه و  دهالوك  مهكهيران  ئ ژووی  م كه  غه ته   نه  يهين  ژووی  م ژووی  به   رامینيا  م كو 
مهڕهشه دايهكانی ئ مه  ی ت نديك له  . ئ ژوومان ئه  ه تانه كايهوحه گی ئهرتوانين له ناو جه م
وه  به  كه  رهاتانهسهو بهئه نين. شهده  يران و الوك وتراوهی حهش  وانهڵ ئه گهكانمان لهڕهرب
پيچه  كه به  يا كو  داگيريان كردوين   ژووی كۆچ كردنه  انهوهاتوون  كهم ت بوونی كان  ڵ 
 بيمان كهزهه رهاتی موسيقای مهسهكاندا, ياكو بهكهينی خه به  ويستی لهت و خۆشهبهحه مه

ين موسيقای عيرفانييه ندهب هده  , كه ه رانی داگرتووهشهموو بهمرۆ ههئه  ندهمه و .  كانی ئ
ك هه  ته بهئه هنی دهخاوه  وهر ئهبه  له  يهداخ ت نهو ی شهموسيقی كوردی گه  بوينهت و و

نه ئهبه  له   دراوهپ گهوهر  نهشهی  پ ده  دراوهی  زۆر  ستا  نهئ ل ماوهست  ئهوهتهدراو   مه. 
نين لهگهئه نهده  ی كهوهرب ری  سه  و له  وهينهكانی خۆمان جيا بكهشهبه   وهتهدراو ماوهست ل

بكه ئهكار   , دهين  شتهده  كه  يهمهو  ين  ب البردوهشههاوبه  توانين  ئهكانمان  هی وشتانه.  ی 
كی زۆر سه   وهالی منهبه  وهری ئيشمان كردوه , ئه سه   له   خۆمانه ك نييه  وه. ئه ختهكار   شت

مهكا   ربانهو زهئه  و ريتمانهم ئهست نيشانی بكهكه به ڕاستی من ده   قاماتهو مهئه  يهمی هی ئ
مه ينی كوردی و فارسی و توركی  به   له   مهله موسه  ی كهوهم ئهبه   وانههی ئه  يهكامی هی ئ

مه. ئهنزيكه وانهموو ئههه  كانمان زۆر لهشته  نزيكن. وانيش زۆر له ئ

ههروههه     رشیب. فه  ئاگادار  ههك  فولكلوری  نهن  وهيهوهتهر  چوارچ له  ناونهك  سهوهتهی   بت  ييدا 
نه فالن گۆرانی فولكلوری فالن نه ده گوترێ و ناوی ئه   فالن ناوچه  و له   يهوهتهكرێ. بۆ و

مهزۆر له گۆرانييه  وهداخه. بهيهمهكه ئهگۆرانييه كانمان به ناوی ميللهپههه  كانی  ئ تانی رك
هده بت كراوه،سه وهتره كی زۆری ههتی توركيا بهو رك و گۆرانی كوردی به ناوی  په ش

ی له سهمه  وهبا. ئهنگی توركی ناودهرههالمی توركی به فه دانانی  كه  و به   م داوهله خۆی له قه 
وه  رستانهز پهگهكا . دور له بيری ڕهتوون و ئالۆز دهن زۆر چهكهباسی ده  داهاتوو كه ئ

ژ و چوارچيوهيهوهتهر نهتی ههوايهتهمی  نهه رهبه راتان له    يهی خۆی ههك تام و بۆن و چ
 ؟م بۆچوونه چييهر ئه سه

ه . چوونكه بهزانن موسيقا سنوری نييهروا كه ئههه       م. خالقی تی رۆحی ئينسانيك  ڕاستی موسيقا حا
ئهگهئه كه  بكا  شهترهوێ خۆی مه يهن  وهرايهح  و  رابوردودا  ت  يا  حاڵ  له  زعی خۆی 

ئهڕاگه  زۆرجار  و  ت.  شه ن هه ڕايهو  له  اليه تانه  وهر  ب  يهك  گۆرانی كو  بۆيه  وان،  ك 
نه ئهرهنيشيته دڵ, گۆرانی كوردی يان عه ئه فريقا يه  يا  ی كه له ئه وهنيشيته دڵ, ئهبی بۆ و

ی وهر ئهنچه از دل برايد بردل نشيند,,.له به ,, هراكو فارس ئهوانه، چوونكه وهبه پيچه
نه فولكلور  ده  غمهگۆرانی  تهو  ئينسانی  ئهنگی  نهبيعيه,  دهو  و  تهغمه  له نگه  بيعيه 

موسيقا كه   وهستی بكا. به الی منهتوان ههب ئينسان به گوڕو به جۆش ئه  وهكهراليههه
مهسنوری نه ئ ين حه  بو  زۆر موشكيله  ين توركهدب ب دانين  بی  رهكان گۆرانی عهی بۆ 

نهنه كوردی  گۆرانی  كان  فارسه  نهن  توركی  گۆرانی  كان  كورده  يان  ئهن  بهن.   مه 
هكی تريش موسيقای دهك, اليهاليه  و والتانهگير ئه وتوتهنی كه ندی كوردی له ب خاوهمهو
كانی توركی  ی گۆرانييه50دی  م زياتر له سه هستی كداگيريان كردوين . له توركيا ده  كه

له سه  . من  ئه  يهكم هه يهوهتاقيكردنه  وهر ئه كورديه  ی    وهگيرمهبۆتانی  له سا له    1989. 
مهرايهبهريوهی بهكرد له كۆميتهندی كولتوری هاوكاريم ئهڵ ناوهن له گهندهله   تی دا بووم. ئ
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فستيوالی جيهانيدا بتوانن له شاری خالنكوخالن له سازكرد كه له   ريمانكی هونهيهجموعهمه
كی  ڕی دووههم فستيواله دوای شه شدار بن ئه ويلز به می جيهانی دروست بوو, كه فستيوال

ك  هه  كولتوريه دا ده  وهتهنه   60تا    50موو سا هكا. ئهبه شداری ت مهو سا توانيمان    ش ئ
ك برۆين وكو ميللهوه  ين.  وێ نيشان بدهكولتوری خۆمان له  ت

ه ده ن پله كرد زۆربهشداری ئه تی توركيا كه بهو يا له به ی يهی سا دا  ينی يهك و  ك و س
ه به چاوی خۆمان ديتمان زۆربهكرد . ئهميشه هاتوچۆی دههه ين سهو سا شتای دی ههی ب
نايانهپه هه ه كه  فۆلكلۆر  و  وگۆرانی  شسه  رك  بهر  به  انۆ  و  وه  وهرگيانهجل  ش ی  به 

شكه مه   وهر ئهموو كوردی بوو. له بههه  وهشكردنيانهپ  كهرهكانيمان كرد. به داوهرهربهبه  ئ
نهئيعترازمان كرد. چووون زۆربه مهی ئيشهی و مهبوو, قسه   كانی ئ .  يان وهی ئ رگرت 

دانا كه ئهستهده ه توركيا به م هۆيه ئهتوركی نين و كوردين. به  همانی ژووری دانی پ وسا
وه ت به پيچهيهيتوانی پلهك نهيههيچ ش ن مه  وهوانهك ب رچوووين. ئه وه له ده  5م  قهبه ره  ئ

مه كدا بووكه ئ ك ئاماده نهوه   كات نه    يهی ئيوهكه ئيسپاتی قسهمه  ئهبووين.  ك والت كه بۆ و
هكو دهكی  وهيه ت به سهتی دهتی توركيا توانيويهو ش مهپوری هونهله ر كهست بك دا. ری ئ
فارسهبه ئهم  به هۆی  ئهوهكان  له زهوشتانه ههی موسيقا و گۆرانی و  ويدا  فه مانی سهر 

شكه  زۆريان نييه  و گۆرانی  ستهياساغ بووه ئيتر به ن يا له فستيواڵ و  كی كه شی خهتاكو پ
له كولتورو گۆرانی و هه متر كهوان كهن ئهشداری بكه شتی وا به ی كوردی پهكيان  رك

ك موسيقايان هه هلهمانی پهی زهم ئاخرهتا ئهرگرتووه . ههوه ند شه  بوو كهوی ه .  وههاتنه پ
ستاش كه ئه بوو غهدهو قه ر له به  . يهغه دهروا قه بينن  ههئ

كيان نييهزهه لی مهقامات و كارگهمهكان جگه له ڕاستی فارسه به شكه  كهناوچه  له  بی شت شی پ
بهبكه توركهن.  ڕاستهی گۆرانييهكان زۆربهم  كورديان  ههكانی  و كهوخۆ  كی  گرتووه 
وه ستاش ئهردهل م وايه   وهباری موسيقا و گۆرانييه  رين تورك لهل البه  یوهر ئهگهگرن ئ پ

 بن .قير ئهزۆر زۆر فه 

ره       رشیب. فه  ژی به ڕهل ك گۆرانی ب ند ش ه ته پ ك د كان به  كورديه  ز كورد گۆرانييهگهدا پرسيار
نهكورديه    وهی باس بكرێ ئهوهب ئهوه  نهزمانی توركی ئه ی سه  برايم  بۆ و س. ئاكاری تات

 بينن؟وانه چۆن دهئه

نه تاتلی سه  ساسه كی زۆر حهله سهمه  وهئه      م. خالقی باری سياسی كورد له    كه  م دوايانه س له بۆ و
ك گۆرا توانی به كوردی گۆرانی ب حه  ند كرد. ئه شهڕهتتا ههكوردستانی توركيا ه و يان ل

كردوهقهته  مانچهده  و به  ن كردوهی من بيستومه بريندارياجۆره   ر ديسان ديتومه . ههيان ل
ك ئهگهئه  يهوهئه   لهسه ها مه. مونتهبه كوردی گۆرانی وتووه ژ بی يا  رهتوان عهر گۆرانيب

ی ئه ت ناتوانی ب ت  ی ههوهئه  وهت. به الی منهنه  وهفارسی ئينگليسی يا كوردی ب ر ب
ئهگهنگم خۆشه ئهر دهگهسوبم ئهعه ر تهسه   نا من له ك ل كی باش دهدهر ساز زانم م وگۆران

مههه م . ئ ك  ر توانيمان وهگهين ئهكار بكه   كهب كورديهئه   ر به كوردی بي ژ كو گۆرانيب
ك وهرمهكو هونهوه ك وهكو رهند كی سينهسام تانی ما له حاندی جيهانی ويا وكو ئاكتۆر

 .  ين مانع نييهتردا ئيش بكه

نيشت  بكا و به ته  وهی ئهكهتهبۆ ميلله   ندهرمهرشانی هۆنهركی سه ی كه ئهوهب ئهم ئهبه
س  برايم تاتلی سه  وهر ئه تانی تريش بكا. له بهتی كولتوری ميللهتوان خزمهچی ئه  وهويشهئه

كیوانی تر يا ههيا ئه ژ ن ئيزنی  ن ئيزنی مانی بدهئيزنی بده  ركهتری كورد هه  ر گۆرانيب
بده  نهقسه كردنی  ئيزنی جو بدهوهن  تهی  د وايه رخه سه   ن    نده وهئه   تی كوردی خۆی الم 

 . وهتهتواوهتا ئيستا نه يه بۆيهسوب له كورددا هه عه ته
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تهكان به زمانی توركی ئهكورديه ملۆديهبوو كه     وهر ئههه  و پرسيارهست لهبهمه       رشیب. فه  و    وهوتر
تهدرێ و له كوردی ئهم ده ه به توركی له قه    كانه ست پاراستنی ملۆديه كورديهبهمه  وهس

وهنا قسهده  ڕاسته. ی ئ

كی زۆر گه تهخه   وهئه  ڕاسته ڕاسته       م. خالقی كی  تهه خ  وهر وايان كردب به الی منهيه  گهورهر ر
رزهرلهگه م ئهبه  يهورهگه كی   وهمن نازانم ئه   وهخت و زۆرداب ئه ژ كی سياسيه و باس ئيش
 .  تره

هده  و كارهبۆ ئه  ته بهئه     رشیب. فه  و  ئه  بووهتی ههی تايبهرنامهبه  وهرهوبهمهسال له   70تی توركيا له  و
گ ئه   تهی هاتونهسانهكه س  ركه ت ههت كراون ئيمكاناتيان بۆ ژيان دراوه زۆر خه   وهايهو ر

ت و به ناب شكه  ملۆدی زۆرتری كوردی ه اليان ئازيزتر بووه, يانی    شی كردب  توركی پ
 ڕيوه چووه.؟! واوسيستيماتيک بۆ له ناوبردنی كولتوری كوردی بهكی تهرنامهبه

مه     م. خالقی له  ستا  ئهيگه  كهله سهئ به  وهشتم  ڕاستی  منهبه  ئهتهيانهخه  وهالی  چوونكه  دزييه!  ,  وه 
ڕاستهوه ئهرگرتنی  مهوخۆ  ئ له  زۆرشتيان  خاوهوهزانين  كردۆته  خۆيان  نی,  رگرتووه  
مهيانهئه  .  تهيانهخه وهئه وهنهنگ دور بكهرههله مانا و فه ويت ئ

ره  نگهرهه ساڵ فه   6000نی  كريت كورد خاوهده  وهر باسی ئهزههكاك مه     رشیب. فه  دا چ  , موسيقا ل
هه كی  ن ئه شو ؟  زهيه  گاتاكانی  دهردهگوترێ  وهشت  مهكرێ  ملۆدی ك  و  گۆرانی  بنای   
وه چييهكوردی سه  ؟ير بكرێ! بيروڕای ئ

مه به      م. خالقی زانن, تا بينن و ئهكانمان  ئهنجهمرۆ  گهزانين وئه و جوره ئهر ئه هه   ڕاسته ڕاسته ئ
! كورد  وهتهكانمان بۆ ماوهشته  وهرهوبهساڵ له مه 1000ی سينگا و سينگ له  وهكو ێ بگا به

كی زيندوهی كه ميللهوهر ئهله به  رهه   ت كدا له هه موو زهله ژ كدا له سه خت ر موو كات و سات
ی وهياندن به ژيان و بوژاندنهی بتوان هۆی گههوكولتور و موسيقا و گۆرانی و شيعر و ئه

ت دائم لهخه   م موسيقای كوردی لهتان بۆ بكهو شتانهبا من باسی ئه  وتو بووهر كهسه  وهك ب
بهچه  تايبهند  بووه. يهشی  لهتی دروست  ك  بۆمان ماوهكۆنانه  رهو موسيقا ههك   وهتهی كه 

ره, كه بهخاوری و خورشيدييه رهگو ژوو وبه گو روه ها  ن. و ههك دهخه   كهوه  ی ئهی م
ره گو وهبه  ش وتنهی  كه كهی  وا  و   ئه  دياره  وهيهكهناوهله   ی  كاتههی  كورد   يهو  كه 

ئاههرئههه  . هۆرهست بووهرهتاوپههه وهگهئه  كه   يهلهنگگهو  و ش بگری  ل ی  تۆ گو و   ر 
نييهكهبكی وتنهسه كۆلينهر و  قياسی بكه زهر نهبه  ی ب وی كهردهی  دهر بكه ی له سه وهی و  ل

ك لهيه  مانهو سياچه  كه  هۆره به  كه  يهقاماتانهومهك تهشت دهردهكانی زهئايينييه  كت   وهگر
مه  قامانهو مه ر ئهيه هه تی خۆی هه قامی تايبهك چۆن قورعان وتنيش مهروههه ستا    كه ئ ئ
مهزۆربه  مانههه ئ ژووی كۆنی  له م ديسان  بههاتووه  وهيان  فارسه .  نه    م  و بۆ  كه  كان 
زهوه له  خۆی  ساسانييهختی  ده مانی  هه كاندا  باربهرباريان  ئوركيسترای  ونه بوو  كيسايان  د 
مهبووههه دانيشتون  گۆرانييه,  و  ناوچهقامات  خستۆتهكانی  وه  يان  ستا    وهكهچوارچ ئ كه 

مه  وهم به داخه! بهيهتييهرهزگا بنهده  5زگايه يا  ده  م دوازده ر ئهههن. كهكهباسی ده ی ئ
هنی دهكورد خاوه تی خۆمان نهو نه كهبوينهت و و ك وه,  بۆ و يوبی  دينی ئهالحهكو سهسان

بووه سه   كورد  مهوله  نووسركهزارهر  كورده  اوهی  شه به  كه  ناو  م  به  مشيری 
  ناوی خۆی گۆريوه  بووه  نشاهوانی تر شاههك ئهند  وهريمخانی زهيا كه  شاندووهوهوهئيسالمه
عايا . كورد هه تی وهو وتويه و خۆی به ئاغا   ك بووهل وخه تگوزاری گهخزمه  ميشهكيل ول

تانی ميلله  بووهومانع نه  بووهپوری خۆی نهله كه   ئاگای له   شنهو چه و به   زانيوهر نه و داگيركه
ڕی له داهاتودا شه   ی تو مومكينهبه قسه   ل ديار بووگهرزگهرگرن. ئيستا كه مهكی ليوهكه

كوردی   عيرفانی  گۆرانی  ئيسالم  دوای   . ب دروست  موسيقا  ژووی  وكولتوروم موسيقا 
نديك مهكو نالی و وهن وهكانمارزهبه  شاعيره  دروست بوو كه قامی فايی جگه له شيعر ه
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مه  يهوای زۆرمان هه شعار و هه. ئه   عيرفانيان داناوه وه  به   كه ئ ستا  ی عيرفانی ده ش ين. ئ ي
وهئه هكه زۆر ده  يهم ش رانی  وسهر تا ئهم سهمانی كۆماری ئيسالميدا لهله زه  ندهمهو ری ئ

هه. ريتم  داگرتووه رانی گرتۆتهو  ئ عيرفانی كوردی موسيقای  ئه  وای  و  باڵ  ر  ستۆی  ژ
ن يا به شيعری كوردی و  ناوی خۆيان ئه   ر بهسه  نهخه وان شيعری فارسی ئهخۆی. ئه ي
ن. دهوه دهفارسييه له وانهفه يهي ك  له كوردستان كهو مزگه  كيهته  له  يه جگهك كی  وت  

وه ران به كاری ئهبه    گيراوهرنهل ستا موسيقای كۆماری ئيسالمی ئ كی تری با. بهم ئ ش
مه ی ههپهموسيقای هه  موسيقای ئ دان گۆرانی سه  له  مهڕن. ئهپهدهرك يه كه ريتميكه و پ

بووه و ههجوراجوری غه  وهيهرناوچهرامی دروست  به ش ناوچهك  ستا  ئ چ    كهی خۆی, 
تی  شی تايبهركامه بهين هه نگ و تام و پۆی زمان بكهين چ باسی ڕهبكهتی  شيرهباسی عه
ين گۆرانی يا كو ههئه  وهر ئهيه. جا له به خۆی هه  قامات و كو مهواكانی كۆن وهتوانين ب

مهيران والوك بهری و خورشيدی و حهخاوه كی گرنگی موسيقای ئ . پاش ئيسالميش    يهش
ينه خوارهموسيقای عيرفانی  هه رك پهرامی و ههی بيستم موسيقای غه دهينه سهگهده  وهتا د

مه  شی جياوازی دياری كراوهند بهچه  مانهئه ئ ر گهجا ئه   وهتهمرۆ بۆمان ماوهكه ئه  بۆ 
له وهبه  كراوهر نهسه   كاری  وهی گشتی كهم به ش له سه  رگيراوهكی ل ر شريت و  . چ 
ك له. هيوادارين به  يهوجودی هه  مانهر شانۆ . ئهو چ له سهكاسيت   رۆژان    ڕاستی رۆژ

مه وه  ئ وهبتوانين به ش ك بتوانين زيندووی كهكی زانستی به ش ك وپ ی  ره. پهوهينهكی ر
بده دهپ بۆ  جيهان  والتانی  بۆ  بۆخۆمان  ه ين  فهمهو كردنی  بتوانين رهه ند  مرۆڤ  نگی 

شكه  ين.تی بكهمرۆڤايه شیپ

ينه سه با    وهم پرسيارهر له زهه كاك مه     رشیب. فه  ۆ، موسيقای ئه ر باسی ئهب ۆی كوردی چۆن م م
 بينن؟ده

به الی منه      م. خالقی ده  گه ئه  وهموسيقای كوردی  باسی  بكهر  ی ڕابوردو  له    وهداخه ين بهسا زۆر 
ران موسيقا  دايه  نگانهته راندا خۆی سه  رچی كورد له گهئه  يهغه دهقه  .  له ئ ك  و يهلماندوهئ ك

چهباتهله خه  سياسی  فه كانی  بهرهه سپاندنی  بووه.  توانيويه نگی موسيقای خۆی  ديسان    م 
كی داچه به . بهش ن تی كوردی وايه تهی باسی نهوانهكو شتی ريتميك يا ئهكانی تر وهشهسب

تهرديسان نهوان ههتيدايه ئه ژر ته ناو خه وهيهيشتوه بو ين ئه كه  يهوهر ئه! له بهوهكهو ب
ده  وه  له  كوردی  موسيقای  بۆ  رابوردودا  ی  به  سا راق  ع .كوردستانی  داوه  روی  ك  ستان

تهيهی واهه وهئه   نييه  وهله   كهتهميلله   واوی كاول كراوهته ن . ی نييههوی ئه. ماوه  وهتی بيبوژ
 ڕدايه ی له حالی شه كهله , گهی شاد نييهكهله ر موسيقاو گۆرانی!  چونكه گهكه دابنيشيت له سه

رانی ئيسالميش موسيقا قه شدا ئهتوركيه . لهيهغه ده. له ئ رچی بوو گهو موشكيله ههش له پ
ك كراوهنه  كهماوه كی  زۆر بچكوكهدر  يهوهم كرانهم ئه, به  وهتهخت ربازكردنی  بۆ ده  ز

فه به له  ك  ميللهرهه ش به كهتهنگی  له  ئه مان.  بهئه  وهر  كولتوری    مرۆ  و  گۆرانی  ڕاستی 
كی زۆر نالهوه  كوردی له  ر  له به  وهريشهی ده. له ناحيهوهی ناوهناحيه  له   مه. ئه  بار دايه زع

مهوهئه ك ميكو ميللهوه  ی كه ئ كی فهللهت وين له ئوروپا وئامريكا.   قيرين, ميللهت كی پرژوب ت
ويستی به سه كی وابكرێ  خزمه  كراوهوش نهره. له دهيهستمايه ههو ده  رمايهموسيقاش پ ت

بدهشه كه موسيقای كوردی بپاريزين يا گه شهشهين . گهی پ ته پ بدرێ بچ من    . بۆيهوهی پ
ك دوچاری ترسنه ك مهخت ند وام  زۆر ده   ورانهم دهئه   يهترهم فه كه ئه   يهم هه وهترسی ئهم و ه

ته ت. كه زۆر شت له بيرمان بچ ش ی داهاتوشدا نهو له چه   وهك ك زياد  ند سا توانين شت
 راق دام! رۆشم له مه من زۆر بۆی به په وهپورو موسيقا و ئاوازی كوردی! ئه لهين له كه كه

راق به  وهباس له     رشیب. فه  ران و ع شه  رهدكرێ موسيقای كوردی له كوردستانی ئ  له  چووه  وهو پ
نن كه كاری موسيقا ئهند گروپی موسيقا يا كهت ناوی چهرۆژهه ك د ن يا خۆ له كهسان

كه   يهوهر ئهبۆچوونتان هه  وانهڕای ئهرهن سه كان هه باشور زۆر گروپی موسيقا له شاره
 رمووتان ؟ فه 
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كی زيندووهميلله  ندهوهكورد ئه     م. خالقی ئه  ت شدا باسم كرد  له هيچ    ستهپ هه  وندهئه  تهم ميللهله پ
ژووی خۆيدا ديومانه ك له م دا گۆرانی    له  رك دابوهڕو ك بهشه  له  ميشههه   كات هيچ كات
وه ه له هه وانه  پيچهو به  داوههست نك له ده و فولكلوری خۆی به هيچ ش كی  ر حا كدا شت ت

ی بۆ خۆی داناوه ين كه ئهتی ئهين زۆر به ڕاحهير بكهر سهگهئه  نو له    تهم ميللهتوانين ب
ستادا خه كهئ ك موسيقا, چهريكی دروست كردنی چه , خهريكی دروستكردنی شت ك  شن شن

, ئهئه   مانی خۆيداڵ زه گه   له   كه  رههونه م  ڕاسته به به  وهينهر وابيركهگهمرۆ بگونج
كی دامهميلله  وهينهبكه  وهر بيری ئهگهئه ت و خاوهزراو و دامركاو ميللهت كی خاون و ن  ت
ك  يهكا, تا چ ڕادهنگ وموسيقاو كولتوری خۆی  وئيش دهرههر فه سه  له  ت, دانيشتوهستهده
به موسيقای   رهتوان پهكه ئه   يهوهوه. ئه  داخه   به  مان نييهوهب ئه  وهر ئهگهوه ؟ ئه هربه  يباتهئه

ك ئهوان, فالن گهكه فالن جه  وهكوردی بدات!  ئه ك له باری موسيقاوه نج شت ت و شت   زان
ر بووه ۆ ئهو ئه  ف وی دهسه  يخاتهم ت و ب رت ئه  وهكاتهر كاس وال,  م الو ئها له دو كۆنس

بووهكهمهرهه م ئايا به! بهيهوگروپهيا ئه  نجهو گهس زاتی ئهبه  مهئه مان ل و  ئه  ی كه گو
ين ئه  كه  يهمهرهه به ی ڕازی بين ب شكهميلله  كه   يهمهرهه و بهل ك پ ناو   له   كا؟ نهشی دهت

به بهخۆمان  ته  بچ ميللهردهكو  ئهتانی  ستی  اگرن!  ل ی  گو ئه   يهوهتريش  من  گه؟  له  ر 
كه, حه قه نيا تهته مه! ئهوهداخه  م نا بهپرسی ئهئه كه بۆ زيندوومانهكهرهال ش  وه! كه ئهوهت

ميلله  زاتی  كورددايه له  ئهتی  حه .  ههتهكهرهو  ههی  نه  بووهمووكات  شتوهكه  موسيقای    يه
. لهخۆی بفه كدا لهكا  وت راندا موسيقا قههه  ت هاباد  و مه  ر راديۆ سنه سه  له   يهغه دهموو ئ

يان هه  كهتهميلله وهر ئه به رچی؟ له ن له به دهموسيقای كوردی ليئه ! ميلله نهل يان  كهتهچ
ی وهبۆ ئه  يهكافي  و موسيقايهم ئايا ئهن! بهدهوان له ترسی خۆيان ئيزنی ئهبوڵ ناكا! ئهقه 

ت ؟ ئهكدا ههی بيست و بيست و يهدهتی كورد له سه ميلله  مه نا. ئه  يهمهر پرسيار ئهگهيب
ئهئه  كه  نييه  وهئه ت,  بيب ڕابوردووه  مهب  ژی  ساكارهكاو كی  شت مه  .  شغولكردنی  بۆ 

 .كهتهميلله

ی  15,    10  زانن له ك ئهروههه       رشیب. فه  كه  سا ك ت ند وی موسيقای كوردی و ئوروپی  ڕابوردودا ه
وه ين ناشيانهبه ش ك ههكه  ی ساندوهرهپه  كی با ب خۆشهمهن ئهسان  بۆ چوونتان له  يان پ

 ؟چييه مهر ئه سه

ك له دهم كرد موسيقای كوردی يه وهباسی ئهمن       م. خالقی ه ك جيهاندا! مانای    له  نگهرهه ندترين فه مهو
وه  تۆ له  يهوهئه كت ههی موسيقای كورديدا ئهچوارچ كت  مفۆنييهتوانی سهب ئهتوانی ئوپيرا
. له هه ن  گهكا. ئهخهڵ ژيانی  گه  كا, لهت دهكهرهكو زمان حهوشدا موسيقا وهڵ ئهگه  ب ر دو
 ب خۆی لهئه  گۆڕێ دياره  لكترۆنيكی هاتۆتهسايلی ئهوه  مرۆ كهبوو, ئه وهفهنبور و دهته  به
مهسهرهڵ كه گه نيت. ئ خۆمان له   كه يهمان هه وهبنای ئهيس و مهبه ی ئه لكترۆنيكی بگونج
نين! بهگه   گونجاوه ڕيكی نه  به  گونجاوهر تا ئيستا نههگم ئهڵ موسيقای پاپ و جاز بگونج

تانی پيشكه  بيينه  مانتوانيوهيا نه !  مانهكه تهتی ميللهستهم دهوتم هی كه  وهوتوو ئهريزی و
كی زۆر زۆر باش و روون و زۆر زۆر بهبه بينم بۆ موسيقای كوردی رز ئهم من داهاتو

مهم به شه و جيهاندا. به  تحی ناوچهله سه  ك ئ پوری له و خۆی كه   نی ڕاستهببين به خاوه  رت
ك وهوهقه  ی خۆمان ببين! بهكهته تی ميللهستهنی دهخۆمان! خاوه ز ك!   كو ميللهت و ه ت

كمان ههده  وهبين ئه  وهر ئهگهئه وهتوانين كهئه  كه  يهريا ڵ موسيقای گه  رگرين و لهكی ل
شكهزۆر به چاكی زۆر بهموديرن  كی پ  ين.شی بكهڕ

ينه     رشیب. فه  وه سهسه  وهبا ب كی تايبهر خۆتان! ماموستا خالقی ئ ك    له  يه تيتان ههبك ند گۆرانی وتندا ه
له نهی خۆتان بكهكهباسی كاره گه  وهر خۆتانهزهن  له موسيقای كورديدا    بكهم سه ی ئهج

 ؟ چۆنه
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ين كه هه و خۆ ئه   ڕاسته      م. خالقی ك ههر كهبی ب ك ههس ك سهر موسيقار ژ كی تايبهر گۆرانيب تی  بك
هاتووی ئهتيه  له هه بكه تايبهو سهيه. ئهخۆی هه تی  سته, له زانياری و دهسهو كهست و ل

ت  ئه  وهمهكهرئهمن خۆم بي  وهر ئهگرێ, له بهده  رچاوهرو كولتورسه, بۆ هونه  سهو كهئه ب
ئه  هه دوای  ه  و  سا تاقيكردنه  35موو  تايبه  وهساڵ  كی  باز هه ر ئهتم  بۆ  ت  ش مهب
كۆلينه يا خۆم ڕازی    , توانيومهر كولتور و موسيقا ی كوردی كردوهكی زۆرم له سه وهل
كی تايبهسه  كردوه دهكه خۆم حه  وهت بدۆزمهبك گهكهزی ل ت و قودرهنگم  ی ده م وج تی  ب

دا هه ده ت و توانايم ت ت ههنگم ب بتوانم    وهی فولكلۆرهناحيه   م له هه  وهی شيعرهناحيه  م له ب
نم . من به دايچه   له   كه  م داناوهو گۆرانيانهيا ئه   بژاردوهم هه و گۆرانيانهس ئه ڕاستی به   سپ
نه  ولكلۆرهچوون . يا فناو  ئه   ريك بوون لهكا خه ناوخه   وه رهوبهساڵ له مه   100كان كه بۆ و

كهكه ئهمتر  يهس  مهيزانی.  له  ك  ئه ستهبهك ئه  وهكان  گۆرانييهبوو  له   له   م  دێ  فالن فالن 
خ و ماموستا وه فالن حاجی له ميرد لهپيره وهگهربگيرێ ئهفالن ش  يهكی عيرفانی ههر ش

وهگهئه مه  يهكی غرامی هه ر ش وه  شدا به وهڵ ئه گه  . له وهبي ت كهيهش ی شيعر ناحيه  له   ك ب
ت. به  وهی ريتمی موسيقاشهناحيه  زن و له ی وهناحيه  و له  ن  له سهمه  وانهئه  وهالی منه  جۆر ب

ه   وهبۆچی ئه  ن كاكهكهباس ده ه  دووسا پياو  ك گۆرانی  ڕاستی بۆ يه؟ بههيچت نييه  س سا
ك شهم ئهستكهده ك  گهش مانگ ئيش بكا  جا ئهب سال ت دايه  10ر كاس    وه مانای ئه  گۆرانی ت

ك ئهساڵ ئيشی بۆبكا بهده  نييه ك ساڵ و نيو   بكه كه و سهئه  يهوهب ئيشی بۆ بكا ئهم سال
يت . كهئه ی خۆت وهڵ ئهگه  له  مانهبژاردنی موسيقا و ريتمه . ئهلبژاردنی گۆرانی هه هه  ل
بكهتهئه ئهوێ چ  په تهی.  هه  يت! گۆرانی  ب رامی  غه  يت! گۆرانی  وێ گۆرانی  ب رك 

يت! ئه وهوهعيرفانی ب كهكهباسی ده  ی ئ و  ئه  وايانهو ههئه  كه  مبژاردوهخۆم هه  كه  ن شت
تهڵ دهگه  له  كه  گۆرانيانه م يا ئههيا من ئ  وهنگی مندا ب م يا دروست بي ر گهتوانم جوان بي

نه فولكلۆره  سانی تر وتويانهكه مه  يهوفيری ههته كه  و بۆ و ك كوتم  روههه  وهمن چاكتر بي
ئه  سهوگۆرانيانهمن  كانگای  له  ئهبيستوه  وهكيهرهم  وتويهگهجا  ژ  گۆرانيب فالن    وه تهر 

ه ڵ ئهگه  وفيری له ته كۆلينه  يههه  كهس مه  عيم كردوهسه  وهدوای ل ئيتر باقی    وهديسان  بي
تهكهئه ت. ر كه نگ و سروشتی ههو ده رهنجهشنی حه چه  ی كهوهر ئهسه و ك جۆن ب  س

ی  كولتور و تۆره   تی تريشتان بهتكردن به گۆرانی كوردی خزمه خزمه  له   ر جگه زههمهكاك       رشیب. فه 
 رموون. ش بفهوهم باسی ئهكهز دهحه بووهكوردی هه

ك نابينم.وه        م. خالقی  كو چی خۆم شت

وهرده سه     رشیب. فه  ئ ك  له ڕاديو و تهله له ڕاديو ته  م وزيونی كرماشان له وزيونی سنه بوون پاشان 
كی گهڵ خۆی به گه  مووی لههه  وانهرپرس بوون ئهبه نگی بۆ كورد  رههتی فه ی خزمهورهش

دا بوو و به ستا له وهداخه ت ك باسی نه تا ئ ن  .  كراوههيچ شو

دا بۆ خۆم ده ئه   رزب من له ی عهزانم چی ئه زۆر سپاس ئه      م. خالقی ستای  بير بووم يانی ماموس
ك لهگهئه  ی كهوهكرد بهزم دهندی بووم, من له ڕاستيدا حه ی ناوهقوتابخانه داهاتوودا   ر ئيش

ت. لهئه ،  ی كه ماموستای قوتابخانهوهبه  ستم كردوههه  وهر ئهبه  گرم ئيشی ماموستايی ب
ك شهكتهر مهزانستگا و هه كی سهخسيهب ك  ر كهسه  يتهچتۆ ئه  كهيهخۆ ی ههربهت الس

ی وه. ئهرت نييهر سه سه  س له ی خۆت ڕييسی خۆتی كهخهدائه   رگا كهده  وهيتهرس ئه ده
خزمهئه  كه يت  مرۆڤانهيل كی  هه   يهت ده حه  ميشهمن  وهزم  ماموستايهكرد  دهك  رس  ك 

مه كرد. بهستم  ده  وهبه  وهتای ژيانمهرهسه  ر واش بوو. لهوه, ههب نيشت  ته  له  وهرهبه  م له پ
مهريك ئهوهك بيرهكرد. وهكاری گۆرانی و موسيقام ئه  وهمهكهئيشه كی كه   به  نگهڕه  وهيل

وكردنه دهوهب تاران  له   , ت  ب ئه ش  ئهبه  له  وهوتهرسم  دهوهر  ڕيازی ی  و  فيزيا  رسی 
ك قورس بوو له ند ده  قيقهده   6,    5عاتدا  ينی سهبه   ه ك بدات. پشوويه  كهو خه ڕام ئه گهل

له سه   رۆژيك  دهڕۆژان  كرد  گۆرانييهيرم  كهنگی  باش  ت  د من  له   كانی  گرت   گويم 
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ناوهمه ن پاشان وتم ئه دهوانی من ليئهقه   كهالسهروينی كهسه ئاغا ئهتان بۆ ه  مه؟ وتيان 
ز ت و حهو خۆش ئه  نگی خۆشهمان دهماموستاكه ن كه ي كهز ده حه موديلی گۆرانی تۆيه

ت . من ئهكهده ب گه  مهو دهين گويمان ل ڵ گه  الس لهر كهسه  من ئيتر ناتوانم له   يشتم كهت
نهئه  وزيون لهلهرێ و چووم بۆ راديۆ و تهده  وێ هاتمهم. ناچار لهجيدی ئيش بكه  و منا
كی تری لهتوانی بهديسان دهويش  ی لهوهر ئهبه   نگ و كولتوری كوردی بخاته رهه فه  ش
 .  وهكه ستی خهر دهبه

دابه   ی كوردستان لهدا چووم بۆ ناوچهولين ماوهئه  بوو له  مهئه م كارم كهزيم يهكرماشان 
كی هونهبوو ناوه  وهئه م, كهند يتوانی  تتا ئهحه  ندهو ناوهئه  ری شانۆ و موسيقای كوردی دابن

وه كوردی  تهسازی  رهكو  ل بكا,  دروست  خزمه  نبور  موسيقاو  توانيمان  و  گۆرانی  به  ت 
ی وهژی ئهم ئه كی كهخۆم زۆر رازيم مرۆڤ ماوه  ين. كه رك و كولتوری كوردی بكهپه هه

تهئه  وهكه ست خهبه ده  ن س به  وهالی منه  به  وهئه م  . به   يهوارانه و شريت و نهر ئه هه  وهم
ت و چواركهيهر پياو بتوان بنكهگهئه نييه ت   ك خۆی يان بانتر لهس وهك دابن ن خۆی بارب

كی زياتر بكهخزمه بدهرهن و پهت ين بنكه. من ئهزۆرتر گرينگه  وهداهاتودا ئه   ن لهی پ ی و
ی رهموو كوردستان پههه  له  و هيوايهبه  كرماشان دانا  نگ و فولكلوری كورديم له رههفه 

بده تی زۆر كرا. شدا خزمهو ماوهر لهم ههبوو. بهكی وامان نهيهئيتر ماوه  وهداخه  ين بهپ
ينههيوادارم رۆژيكی تر بگه وهوه  ڕ ت بتوانين به ش و و خۆتر له  يكی زياتر و ڕاستهو

دانی فه  رهكان بۆ پهوهين بۆ ڕاهينانی الدروست بكه  بنكانه نگ و فولكلوری كوردی رههپ
كۆلينه گهی زۆرتر تا لهوهو بۆ ل  ين.تی زۆرتر بكهخزمه وهم  ر

 ين.بكه تان قسه گه توانيمان له  كه يهم ماوهری خالقی بۆ ئهزههزۆرسپاس ماموستا مه      رشیب. فه 

وه       م. خالقی  ش ! تكايه زۆرسپاس بۆ ئ

  

ژه*ئه گای   له  1994ی دسامبری  23 شاری بۆن له  ری خالقی له زهه دوای كونسيرتی كاك مه م وتوو ر
ك هات.  له وهفونهله ته ن و فرانكفۆرتدا پ وان كۆ  ن

Interview mit Mazhar Khaleqi, dem populärsten kurdischen Sänger   
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