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ژ له سهر مۆسيقای کوردی  داخی ره ر قه نوه ئه :  زنجيرە وتوو

 

 
نردهری مرۆڤ دهستی  هونهتايی ترين هه رهڕك  سهپهموسيقا و هه     رشیفه . ب ژووی  گهئه!  ب ر م

، موسيقاكه 6000نگی كورد رههفه   ؟كۆنه ندهی چه ساڵ ب

 ! كۆنه     داخیره قه. ئه

 نده؟ چه        رشیفه . ب

 ! ی بووهر هه تی  و ههكۆنی بوونی كورد خۆيهبه  داخی ره قه. ئه

 چۆن ؟        رشیفه . ب

لهموشكيله  يهمهئه   داخی ره قه. ئه مه،  ئ ئه به  ی  دايمهوهر  كورد  لهی  ه   ن،  ئهحا يا  مارهتی  و  ت 
گه  ، كه  ژيياوهكدا  يهناوچه   ويا له.  بووندا بووهستهژيرده يك  وهتهند نهكانی چهرهربه ی بهوا ج

هبووه، نه نه!  يدا بكاتی ئيستيقرار په كراوه حا ند چه    بووه كهداخ  هه رهبی قهكتهمه  بۆ و
ندراوهڕشه  جارله  ر سهو ئاوای ل به  تی كوردبووهزارهحه.  وتب و مزگهكتهمه.  دا  سوت
 . هاتووه

فه هه خهرهتر  ك  تۆز تيان  زانيب ده  ريكهيك  سهخۆی  كردووه،  بهگرێ  دروست  بۆ  ان  ك ب
شاوهسهبه ك ههرياندا  حه،  ههزارهرچی  خستويانهتی  الوهبووه،  له  ته  دهنووكه  و  ستی  وه 

كردۆته  ! وه پ

م س ڕاستی ئهناوه  تی  كورد  له كا چوون ، ميللهگژ يه  ن بهرب وتورك و فارس دايمهعه 
ه ده لهتهو بووه،  ته  وهرئهبه  دا  ماب ك  شت هيچ  لهردراسه گهئه!  وهناب  زانستی  كی  ر سه  ت

تی كورد ميلله  وێ كهكهردهين دهبكه   مانهيران و سياچهكان، داستان والوك و حه گۆرانييه
 . شنه ژيياوه و چهبه

ی كهوه ويستويه خاكهمه النی كه  به   دا كهوهچيدا له كرێ، له تی مروڤی كورد ئه باسی ئازايه
زێ هخۆی بكا، به  رگری لهتی بهتوانيويه.  بپار گه  و حا ستاش له زۆر ج ت لهئ  ی زۆر و

ن ههعاله  پاكستان،   له!  يهوالتانی تر ههكی كوردی  لهڕه، زۆرگهوهناوی كورده  به  يهمدا شو
له  له  له  ميسر،  له غريمهسوريا،  هه  زايرله جهب،  كورد  قابيلهيه تونس   كی  شيرهعه   ،  ت

ههتربه كورد  ههناوی  ؟  كوردهرئهب رهو  ئ ئهزهله   كه  يهی  شوودا  پ كراوه مانی  !  نفال 
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تهی خۆی ئه ه سه  غريبه مه  وا له   ی كهوكوردهئه ن كه وئه   وهگ .  سم من خزمی ف
يمانی سوله قام له رشهكی سه ڕهگه  ی كوردم و باوكم له نی خۆی ئه زما حمودی ويليچی بهمه
  وقی وا ده د شه حمه، ئه بی وائهههوفيق وهتن  ته قيقهحهوانهی بابا ئه ئه.  دايك بووه  له 
مهوهموو ئيسپاتن بۆ ئههه   وانهئه ن  ی كوردياليمهكه  ، بردوويانهبووهمان هه تهزارهحه  ی ئ

!.   ر داناوهسه   ، فارسيان له ر داناوهسه   ، توركيان لهر داناوهسه   بيان لهرهو عه  وهكوژاندۆته
راق ترساون له به.  ت بوونن حه زارهوانيش خاوه ئه به ران و ع ر گهئه  وهم  توركيا و ئ
يده  كه يهوهتهو نهئه ن بۆ ئهر ههسه  چهناوە له كهئازاو زيره ين كورد كهپ   ره رهوان زهب

ناوهری ده سهكه  وهر ئهبه ، له   . و متيان كردووه ر داداوهسهپۆكيان بهچه  ره

زانا و رۆشنبيری كورد خزمه ندهوهئه واناكهبيان كردوهرهبی عهدهتی ئهی  ب ب ڕهم عه، 
بی ديني  له!  متی خۆی كردبخزه  ندهوهئه كی كوردی ی مهوهواعيددا ئهحوو قهنه  دا ، له كت ال

كی عهيزان مهالی خۆمان ئه راق نايزانب له ڕهال ه ئه !   جنوبی ع ين  ئه  كه  يهتانهو حا
 .يهمان هه كهتهزارهحه 

 

م  به.  كاسفی كوردستان ئهعبيری جوانی كوردستان شاخ و داخ و وهموسيقای كوردی ته
زم هه  يهشنهم چه عزێ گۆرانی لهت و بهسرهوان ئاخ و حه موسيقای ئهگۆرانی و  بۆ    يه،  ر

كی  عههونه كه كهرههونه چهبه. بييهرهر دايه، ری كوردی كراوههونه  وهوانهپ يی زياتر ت
دايه ت زياتر  ژيانی  دايه  كرداری  ت جوانی  ئهبه  ،  ئهم  العراقي»ين  وان  « ه  الموسيقی 

راقيش جزوی ئۆمه بی، رهتی عهئۆمه  لهشيكه  وان كورديش بهعبيری  ئهتهبه  بيهرهتی عهع
داعه ئه  يانی موسيقای كورديش  له  م ختيك من  زمانم ههم چ وهبه!  وانييه!!    بيهرهس ب ب

ندرێ؟سهچی  ده به.  تینی كيانی خۆيهی كورديش خاوهتۆ ڕاست ناكه   لم

تهی ئهحكمرانی و ئيداره  كانی خۆمان كهته  زارهوه ن ئهئه  يهوهستهده  يان بهم و مه  ب ب
ژنه  مهبۆ چيرۆك ئه  مهرگ ئهمه بۆ جل و بهمه بۆ شانۆ ئهپور و موسيقا ئهلهك بۆ كهيهل

هه برۆن  بگه  بۆ…  كوردستان  ههموو  چی  كه  يهڕين  يهكی  وزهم  نهبيخه  وهنه كۆی 
زين  كهتهی سيمای ميللهوهبۆ ئه.  ريكی بنخه  وهرهئيتنۆگرافی، يا له به  وه داخهبه.  مان بپار

ستاش وابيربكه  نگهڕه ن بۆ؟ چونكهناده  م پرسيارانهر ئهبهخۆ وه سئوالنهم مهئه   كه وهنهئ
مه زيكی سه  ئ ناوی مانه  ين، له ه رگری خۆمان بكبه  وێ، كه ربازيمان ئهه ی ژيانماندا  وهپ
له!  سو به كی رۆشنبيری بكهگه ئه  كه  وهنهناكه  وهبير  ت  قووهزۆر به  نگهين ڕهر شۆرش

تهزمانمان بگهم شۆرشه تربين و ئه ت چهرهده ن تيپی    كهوهدوای ڕه!  ينيتك نايگهوی و
كمان كرد جه يمانی ميهرهموسيقای سوله  هاته  UNمان بانگكرد كابرای  UNتی   ماعهجان

پاش    ر هاتووهسه ی بهزله   وهو ڕهی ئهتهو ميللهبۆ ئه  جيبهكۆی شانۆ ووتی زۆر عهر سهسه
شكه  جوانه  رهم هونهرۆژ ئه  20 شكمان،خه  ين بهبده  ترن  ئيستراحهوهده!  كاش ئهپ ريكی  م

ه. خۆبين ی ژيانی خۆم وهو بيركردنه جروبهك تهم وهكهموسيقا ئيش ده له من سی وپينجسا
نم بهوێ بيسهزانم موسيقای  كوردی چييه ؟  نامهئه م موسيقای كوردی سه  پ ر موقابيلدا ب
كردوهبی دهرهموسيقای عه  من به  تاوهرهسهله!  بی وابئه يان و فكرهئه  بۆ؟ چونكه.  ستم پ
كم  ههب هونهوامن كوردم ئه  دابووم كهنه ئهوا هونه  ب كهر ك  ن يهری  كوردی پ ك
بۆ گۆرانی كوردی  .  مده موسيقا ليئه   م  من كهستی خۆم  دههه  به!  م پ بوهبوو ئهنه

ناده تی تی، كوردايهكرد؟ بۆكوردايهكرد، بۆچی ئيشم ئهنزيماتی كورديدا ئيشم ئهتهله !  م؟ل
كوردايه ئهچييه؟  هه   يهوهتی  خۆمان  بهمافی    ، ئهب نين،  بخو هونهكوردی  ری ب 
كردين بيربكه  وهئه!  بكورديشمان هه كهموسيقای كوردی، به كه  وهينهوای ل نيزامی    له  ش

مه وهئ ش به،  كهكاری  ئ  له  ش هه!.  هتد..  مهنيزامی  ههچۆن  بۆ  يهنگاوی  م كهگرين؟ 
، ههيه ئهوهنگاومان ئههه ری بينب موسيقا زۆر زۆر ب ك ب ف شانۆی كوردی  !  رچۆن
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كهبه مهله    ش ری بين جائه  نيزامی ئ وهسه   له .  ب ف  كه.!  روپی ب يا فارسی يا…ی  ئهر ش
كی ئهرۆشنبيری هه تهگهو ده  وهداتهب مروڤ  خۆی ل  .كهتيهبۆ الی كوردايه  وهر

ی  رده سه    بهبوو ئيستا ماشائهيمانی ههشاری سوله  دوو تيپی موسيقی له1961مانيك سا
كمان دروست كردوهبهله موو تههه ندان ئه سهبه   كه   كانمان جيل ردر ك يهورهده  وهئه.  ژم

يين چی ئه به.  ينكانی خۆماندا دياری  بكه   نووسراوه  له   هك  يهوهی  داهاتو ئه ورهده.  بوو
  وهمی دروست بوونييهردهسه  ين شانۆی كوردی ؟ كورد  لهچی ئهموسيقای كوردی ؟ به

دا چووهيدانی شه مه  م  يا له به.  بووهتی ههتائيستا شارستانييه !  ، دزيويانهيا بردويانه  ڕدا ت
؟ .كانی خۆماندا نييهخانهموزه ی بۆ لهكانی ئوروپا؟ ئه خانهموزه له يههه  مبۆچی شتمان كه

كۆلينهو له م ئه به!  ێوه  له   يهمن نازانم چيمان هه  شكهسه   له  وهوێ ل !  كاش ئهر منی كورد پ
ره ناتوانم له شكهسه من ل ست ر دهبه ی لهكانسه رهو كهئه وهر ئه به م، بۆ؟ لهشی كه رخۆم پ

ت و رۆژئاوای  موو توراسی  رۆژههتورك هه.  تی  و بردويهئه.  ستم دا نييهردهبه  من له  دايه 
 .زانیتوركيا به هی خۆی ده

هكسه، يه  س ناتوانی بل وانييهكه مه موشكيله..  نكهتی ئهزيهن ئهكهتی ئهر توشی حا ی ئ
ره دايه، ئه  ر گهينه ئامانجی خۆمان ، ئهگهين، دهبكه  و موشكيلهری ئه سهبتوانين  چارهر  گهل

 . سری خۆمان بخورينين و بهر سهب ههشنه برۆين، ئهو چهر بهب ههئه وهتوانين ئهنه

 كرێ؟ست نيشان ئهر موسيقای كوردی چييه و چۆن دهنوهكاك ئه       رشیفه . ب

مان له   وهكردهيۆمان ئهراد    داخیره قه. ئه ج  و ئومی  بدوالوهاب، ئيرهليم حافيزو عهگۆرانی عبدولحه   گو
نييه  باشه  .  بووكولسووم ئه ژی خۆمان  با عه؟ ئه گۆرانی ب ، شه لی مه مانووت  مال ردان 

ك هاتينهبه.  يهوفيقمان ههسائيب وتاهير ته  يه مانهئهر  ، ئايا گۆرانی كوردی هه وهر ئهسه  ين
ن؟ نا، شتيكمان ههده   وانهئه  كه يدهي ين فۆلكلۆر، فۆلکلۆر چييه؟ ئايا گۆرانی فۆلكلۆری يه پ

!  يهكهفولكلوريه  گۆرانييهزيان لهك حهين خهكهير دهليم حافيز؟ سه بدولحه گوێ بگرين يا عه
شكماندا دروستكرد  پرسياری له  مانهئه ك هه    وايه  كه!  ناو م يده  يهشت !  ين موسيقای كوردیپ

كی موسيقامان دروستكرد له سه  وههاتين تيپ ك،  كه   5،6بی  رهی موسيقای عهر ش مان، قانون
ك و ته ك ئاكاردئۆن كعوديك ،شمشا ، موسيقای عاره  رهوه   چييه.  پ زيری  "بی  گۆرانی ب

ودهدا، شتی فكلسوممان ليئهئومه.  دامان ليئه "وانه  وه روا به خۆشييه، ههوهكردهارسيمان ب
هاب  بدولوهئاها شتی عه   موهيمه  يه و فرقه خوا ئه   به : "  ينئه  كهكه خه .  دامان ليئه م شتانهئه

چكه  چوو به  و قسانهئه ."  ندهليئه يان خۆشهماندا واقمان وڕما خه گو دووايه بيرمان .  ك پ
مه  وهكرده مهيده  وانهی موسيقای ئهكهتا   باشه ئ بين؟ با    وانهی ئهعميرهی موستهتاكه  ين؟ ئ

ده يان بۆ نهدان، خهگۆرانی كورديمان بۆ ليئه.  ينموسيقای كورديان بۆ ل . گرتيندهك گو
ده كی ئومی كولسوومان  بۆ ل ر ئهنه.    وهكردهرز ئهنگيان بهن دهگۆراني  بئه  رهماوهم جهخ

ئه.  بگۆڕدرێ بوو،  كوردی  موسيقای  كی  تيپ دروستكردنی  م  د ئاواتی  ی  مهچۆن؟  سا ش 
ده  1963 ك  هره"ناوی    ن بهربكهبوو، ويستيان فيلم ی ههكی عه مه "   ه .  ستادهبدو  پ

ك لهوتيان من به م؟ باشهچۆن له    جروبهمن ب ته  خودايه  باشه .  مبكه  كهحنهله    ش  حن دابن
نييهيه ك  عه   له  ك كورددا،  مهناو  عهلی  نا  ؟  داين ناتوانی  مه ردان  ،  لی  نازان نۆته  ردان 

نييه شه ئه.  دراساتی  سهی  ئهماڵ  تهعيد،  تاهير  ياڕهی  خودايه وفيق؟  بدهيارمه  بی    تيمان  
كی كوردی دروست بكه نديك  ، هستهبهم مه ئيش بۆ ئه  ستمان كرد به ده.  ينبتوانين تيپ اتين ه

نا، ته.  وهكمان كۆ كردهمی خهردهگۆرانی فۆلكلۆری سه كمان ه لی، سۆيبه  وفيق عهمنال
به"گوتين،  رزی بۆ دهبا به مان ئه"  يانهبهستهرز ههسۆيبه با ه ل له   وهگيان ئه  پرسی رۆ

ربووی؟ ماموستا ئه هك چه خه .  يزانمبۆخۆم ئه  وهكوێ ف خوا موهيمه ی بههه : "  دائهی بۆ ليپ
ناوهم فرقه ئه كيان ه مان ل ماوهجه  ورده   ورده"  گۆرانی وا ئه  يه منال شا گو رمان ڕاك

وه  به.  بگرن ه  ی ناڕاستهش یالوه  مان خسته وخۆ منا ناوی    م له ده . "، مناڵ ناب گۆرانی واب
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تازهگه".  مده نايهنجی  ه شه  مان  محهك  وه  وهپ ژ  جه مهگۆرانيب كهد  شه زا،  ت،  وكهژاڵ 
قادر  حهعه  ن  سی تر كهن كهن و چهسهبدو مان خه .  گۆرانی فولكلوری ب هات گو ك وايان ل

بگرن هزيان ئه حه. ل ری موسيقا بكهكرد منا ری موسيقا ئهمناڵ ئه . نكانيان ف بوون،  هاتن ف
س  ك هۆگری موسيقا بوون، بهخه".  زارا، كابوكی  یی وهوه"دا،  موسيقای كوردييان ليئه

كی بۆ ته ری ئه ين؟ وتمان جارێ با خه رح كهچ موسيقا بدا لهوه كهك ف ر سه   ين موسيقا ل
وه ت، به قووه  وهكنيكهرووی ته  ی ئوروپی، لهش تزاڵ ب موسيقای   رگرتن لهك وهكه.  ت ب

تهبی  وهرهعه  لهرگرك وهكنيك كهك  فارسی وهتن  تهموسيقای  م  توراس و  به.  كنيكك 
بده  كنيكهم تهپوری خۆمان چۆن بهله كه دهرهك موسيقای عه ين؟  كابوكی وهل م يا فارسی بی ل

دهيا توركی و يا وه نووساند كانمان دووان و سيان ئه كورديه  هاتين گۆرانييه.   مك خۆی ل
بهگهناوی  به.  وهكهيهبه ك  كورديدا  شت ئاوازی  پيشكهگه.  ناو  كوردستاندا،  به  ك  شمان شت
 . كردئه

نه   تهنگ ئهده به(:بۆو  م           كهگيان و گيان وگيان ئازيزه) وهئ

كا    رگانم ،  ی جه زهكه   :له پ

كا   ه   :له پ  . گوالنیتی دهميلله گوله  ما

ران، ئهئه راق، ئه   وهينههاتچوينه كوردستانی ئ م به .  لۆڕستان، بادينان  چوينهكوردستانی ع
مهگهئه.  ڵ موسيقای كوردی، ئاوازی كوردی ئاشنا كردگه  كمان لهخه  شنهچه   همامه  ر ئ
بی فارسی ڕهب السايی موسيقای عهين ئهكهڵ  ئاواز وفۆلكلۆر و توراسی كوردی نهگه  له 

نهحه.  وهينهو توركی بكه كم دانا له  ولی دانانی ئاوازی كورديماندا، بۆ و وهسه   موسيقا ی  ر ش
ی كوردی  بهپه هه  :    ناوی  كويستانان  ڕك

 م م رهری رهری دهم ده م دهده  

ا ئه له    تهپ  ر    كويستانان خاڵ خاڵ سه چ

م ئه.  كانمان  كرد  قامهو مهستهبهسنيفی  ، تهوهكرده  ستهبه  ، المان لهوهقام كردهمه  المان له
نگی ، ئاههنگی ئاينييه، ئاههيهتهو مناسبههی ئه  يهستهم به، ئه  فالن ناوچه  به  تهتايبه  قامهمه
نانهسورانه  نهته نگی خه، ئاههتيه ، شاييه وايهتهنه . كرا  وشتانهسنيفی ئهته .  هتد...    ، ژن ه

كی تر هاته  له  وهبيركردنه واز شه  ش ی موسيقا، له جياتی  وهرگرتن له تاقيكرد نهكوهكه.  وهپ
وه  شنهم چه به.  س دانيشكه20س با  كه5 ك  تی وهی رۆژههتيپی موسيقای كوردی به ش

ی  .ب و فارس  دروست بوو   رهعه  م يمانی بووم ئهزانكۆی سوله  من له  كه   76-1975سا
شكهپرۆژه ران زه  كرد  وتمان له شمان پ نن ناوچهرب به كوردستانی ئ ی بادينانی الی  كار د

نن، سهخۆمان تار زۆر به توێ بهر لهنتوريش ههكار د ره.  كار د ه  ل . هيننكار ئهبان بهبا
گه گه ده  له فالن ج ن ج ؟ ب چی دهك ئهيه  ين لهبده  م ئاميرانهر ئهگهف ئهشمشاڵ له ف رچ

كی جوان لهده.  كامان له يه د كی جوانی ره.  يدا بووموسيقای توراسی كوردی په  ور واج
و بۆوهپه د حمهئه"  ناریقه   ميری  ميری ماڵ له :  "ك گۆرانی  وه.  كناوخه  يدا كرد و ب

ئهده   قۆكه ياخۆ   ، كهوهي خه ی  ديكهمزهريم  گۆرانی  نديك  ه يا  كهعه   كه   يی،  برام   لی 
ژ بوو ئهگ  .   المهشيرين هه المهی بۆ ههك  ئهوه. يوتۆرانيب

م بنهئه   مهتوانم ب  . ر موسيقای فولكلوری دروست بووسه له  مای موسيقای ئ

جگهگهئه كردنهله   ر  السی  يا  ب   عهوهوه  موسييقای  توركييهرهی   يا  و  فارسی   ، !  بی 
تهی دهكهيژهموسيقای كوردی په دايهده  چاركه  تی ، كه  ی رۆژههيژهر پهسه  وهچ ، نگی ت

جگه دا نييهكه دهچاره  ی گشتيش كهژهش پهوهله  ب ، يات، ڕاستهقامی بهی مهيژهپه.    نگی  ت
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گا، چوارگا، نه ی زۆربه.   ڕوا  ر ئهسه  گۆرانی كوردی له   مانهند، ئههاوهوا، حوسينی، نهس
كی ناوچه  ڕوا كهڵ موسيقای جيهانی ئهگه له و ئاوازانهزۆری ئه ، زيرك  ی خۆمانهموسيقا

نديك هه.  ينينه ئاستی جيهانیتوانا بين وبيگهبه  .  ئاستی جيهانی  نينهبين و بيگه نگاومان نا  ه
ئه شتانهبۆ  هاته  و  كۆرال  دروستكردنی  فيكری  نه  و كه.  يشپ  بۆ  ك    300،  200  له   تيپ

كردكان دهتا به چاالكی قوتابخانهرهسه.   گورانيبيژ دروست بن كی ند گۆرانييهچه.ستمان پ
كه یميهرهبت كرد، له زه  وهفولكلوريمان پ ك سا شكهبه  له 1977جان شكرا، له ئاستی غدا پ

راقدا يه هه  . رچووم دهكهموو ع

كانی  عدادی ماده ئه"  چۆهی جان هی جانچوۆ جا مههۆ مه:  " بوو  مهكان ئهك له ميلۆديهيه
ركردن رپرسی ئيدارهزا بهڕهمهكاك حه(  زاڕهمهی هی كاك حهكهدريبههی من بوو،  ته ی ف

نان له  ژهله   يمانی كهشاری سوله   و باره دوای    به.  وكاك خاليد بوو)  شدار بوودا به م وتوو
كان دروست كرا، كاری جوانترو جوانهرهيمانگای هونهپه   ی دی دروستكرا، له دا كۆرالوهئه

شكه ش ، كهموسيقای كوردی هاته    له  وهشكرا و بيركردنهو قولتر پ ر سه  گفتوگۆی له  پ
ن فارسی؟ وامان ده وهيانوت باشه بۆ بهكان ئهقوتابيه. كرائه ی نا ن گۆرانی كوردی بۆ پ

هات تيم نه كۆرالی ئهينه ئيشی گهين و بيكهدروست كه  هل يسی دروست كرا،  وهوره، بۆ و
ك  ون و خه ، كۆرالی خه   رهحه سه   قامی ئه وهر مه سه   مان دروستكرا له سيوهكۆرالی مامه م

مه.  كانكورديه  ر ئاستی گۆرانييهسه  سازكرا له  وه  بۆ موسيقای  كوردی پشتمان  به  ئ ی  ش
كردم كه  م كارهئه.  ست بووكانمان بهفولكلۆريه  توراسه  ی ميلۆديهگشت   مه دهست ئهده  وای ل

نده  حنی كوردی به م له كهسازه  له   ی كهحنهو له حنی كوردی چييه؟ بريتيه له له .  ستمه وه د
نجاوههه   وهكهتوراسه شكهقه  دا له ڕبرينيده  ئيقاعيدا، له  يدا له يژهپه  و له مان ه ش واعديدا پ

نمونانهئه.  بكرێ مهم  ئ شكه  ی  كردوه  پ چۆتهندهچهشمان  ده  ی  و  !  نازانم   وهرهئوروپا 
ين ئهبيگه  مانتوانيوهنه مهمهينين و ب   بوونی كيانه، شی  نه كههۆيه.    يهموسيقای كوردی ئ

دهيهكهسياسييه له،  ینا  هه  وه1970سا ئيستا  ميهرهتا  له رچی  راقه جان  ع ئهكراوهو  ر گه، 
ههی دووههپله  بووهشداری كردب مومكين نهيمانی بهسوله م كهيهميشهكو ههم ب به م وس
يه.  بووه كوردی  موسيقای  بۆ  دهكهباشه  وه  رچوهم  ته؟  وهكو  وهنزيم،  كی  وپ ك  ر كو  كو 
ينهشكردن، وهدابه  كۆ كو  ، وهكهرهبنای  هونهمهبه    وهيويست مانهكو پهی، وهی  زانستوهكو ل

ن ماستر و  ن دوكتوراو خاوهموو خاوهبژارد ههی ئه هه   ش كهوه، ئه.ستاتيكجوانيناسی، ئه
 . بيش بوون نه كوردرهبوون و عه ورهكی گهوهن تاقيكردنهو خاوه ن خيبرهخاوه

مان ئه  ڕازين كه  شمان كردوهكهپيش  كهو ئاسته  ئايا خۆمان له ت ڕازی نا قه.  مكهين يه وا پ
ه ئاست ئه  خۆمان ڕازی نين، ڕازين له   بووين، چۆن تا ئيستاش لهنه يداين، به  كه  تهو حا م ت
ويسته، وهش وهمهبۆ ئه.  ترهورهست زۆر زۆر گهبهمه پ ياندن، ئۆستوديو  ی گه سيلهسايل 
، ب ههئه ويسته ، من ئهرهكهب ه له كردومه ی كهو شتهسه پ ، و يا  ی خۆمدا كردومهكهما
گه ربان ئهسه  يمانی لهی  سولهله زانستگه.  مرۆ ديتوتهئه  كه  و ستوديويهله  مانكرد، چونكه ج
نهكه.  بوونه دهس  ئهبوو  ب  بگرێ  ئه  مهستمان  ئه  مهستوديۆ،  ك  گايه  مهما  مه هئ.  كج
تائيستاش ئهسهرهكه  مهی توماركردن، ئهسهرهكه  مهری، ئهی هونهسهرهكه  مهی ويديو، 

دهبه.  نييه بۆ  رين  بن چی  ه  حا گه  مهئه.  وهرهم  زۆر  ئه.  بوو  ورههۆی   نهوهبۆ  توانين ی 
بگه خۆمان  ئوروپاموسيقای  تهئه.  ينينه  ن خامه  وهم ئايا  كهموسيقا   راده،  چ  ئهيهتا  مه ك 

مهرايهنوينه  ؟. كائه تی موسيقای ئ

ی  [ ميهره  1973سا برلين  چووينه  له  جيهانی  الوانی  كی )  ترۆژهه(جانی  تيپ وتيان 
وێ له   چی وتم كاكه   ندهوهعود و ئه  ندهوهمان ، ئه كه  وندهين، ئهی موسيقی دروستكهرهوهگه
ناگرێ،  كه ت ل مهلهكه  وان گوێ له ئهس گو تيان  ناعه كی زۆر قهيه تا ڕاده.  گرنئه  پوری ئ
ك لهيه.  بوونه ر خوا عافوی كا شهئاخردا يادی به   له   رانهو برادهك هيد ئارام  وتی كاك  خ
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ی ئهتۆ چی ئهر ئهنوهئه ڵ  گه  له .  یمول كهحه ته  ب ی ئه كهنجامهم ئهبه.  تم وايهناعه من قه ل
ز سه برای به يه، وتم دهست بامهربهر كمان بۆ بيننڕنی نازانم ئيستا له كو .  هۆڵ و زوڕنا

م ئهبوو دهس نههيچ كه .   ينبهش ئهوانی ديكهئه ل دا ، خۆم  ل وران و   له .  داهۆڵ  برلين ئ
لهبه  ك له يهفله يانی سوكه حهبه وه  ستهدهگرت به)  ۆنويل(مانمان  هاتين كه.  بووكه ئهر هوت
نهپ كهكی تر عود و تهيه كی هه.  وازبينن  وتم كاكه.  وهكردينهس الی ل ی جوانمان پهتيپ رك
ك ميلودی گۆرانيمان ساز كرد بوو، دهبوو، كۆمههه دان  ده  ستمان كرد به ل هۆڵ وزورنا ل
هۆڵ ن كورد، له خياللی ده هك  هاتون پييان ئوا كۆمه  رچی برلينه  زانی كهعات ههسه 8

مه وهو زوڕناكه ئهيدهس نهكه ويلۆنكهبه. وهنگی دايه ڕه توراسی ئ هاتن دين ، ئه زانی چی ل
ئه  به خهالماندا  بوون  ڕۆيشتن  ده  50ريك  ف بۆ  كمان  ئهڕه.  نفلس هه وانهسمی  بهم   يه 

راق  ڤدهئاخر رۆژی فستيوال بوو، وه.  يه  مايشی ههسينه كورد    65  س بوون كهكه  250ی ع
يهبوون كه ر ئاالی  سيشمان نهستين كهری ڕاوهبه  بوو لهكمان نهساس بووين، ئا چوينه ژ

راقه    ست چييه؟ وتی وهربه سه  ت بوو وتم كاكهست زۆر عاجز و ب  تاقه ربهسه .      وهع
،قت نهئيوس بوو وتم حه مه.  تمنازانم ب تاقه ك خۆی ئهرۆی بۆ هيچ اليهنه  ب .  دزيوهك تۆز

دان وهده   ستمان كرد بهنی جادو، دهين زوڕناژهده  ينی كهعه  تت  ناعه  قه هۆڵ و زوڕنا ل
مهده  لقه دروست بوو بهحه   200ب   ن و فه  تانی جيهان وازيان له موو ميللههه  دا له وری ئ

نا، ئه يهپه م هه هاتن بزانن ئهفنونی خۆيان ه مان  گه وانيش له ئه. ن چييهيكهده مانهئهكه  رك
. كردن برۆن برۆنرمان ئهرب العراقيه،، دهعه   وله يانوت،، جهكان ئهبهرهعه .  ڕينپهده هه
ئيوهئه پرسی  ئه  يان  كوردين،  ئهكين؟  بارزانیيانوت  ليوه ئه.  ها  ئيمزايان    هاتن 

مه.گرتينرده ئهئ كوردستانمش  مه _  انووسی  بارزانی  بووبارزانی،  زۆر .  عروف 
نگی  ده  وهكهرهڕيگای هونه  له.].  ناسرر بارزانی بوو ئهناسرابو، ههعروف بوو كورد نهمه

ين خۆمان بكه ڕ بهب باوهو ئه ری  خۆمانههونههۆڵ و زوڕناكهده!   وێئه ياندهخۆمان گه
كوێ    من له. .  ينكانمان بكهفولكلوره  پورو گۆرانييهلهكه.  كانمان  هتوراس  ئاميره  ڕ به،باوه

م السايی عه تاتلی سهبدولحه ب نارۆم  .  وه  مهيرا بكهس و حومه ليم وبرايم  زۆر زۆر دور 
.  تی موسيقای  فارسدانم له خزمهندی  زۆرچاكن و ئازيزان به رمهبرايانی كامكار هونه

تی موسيقای  خزمه  بيدان له رهتی موسيقای عه خزمه  يه له زۆرچاكمان ههندی  رمههونه  كاكه
مهموشكيله  مهی؟ ئهكهی خۆت بۆ له بير ئهكهتهی ميللهئه.  توركيدان ی پورهلهو كهئه!  يهی ئ

كردۆته  كه كۆی  ئاتاتورك  ئه   70و 60دی  سه  وهوا  كوردهی  منی  توراسی  تی بردويه  ليم 
لهتی داگيری كردوهدزيويه راق عه   ،  داناوهع راقيهئه  ينی شت موسيقای    موسيقای ع

ر عه   ی كوردی له ليمهكه م چۆن به.  یكهستی پيدهمووی هههه   مه، ئهوهبيدا  شاردۆته رهژ
وه پ جار  ندين  بجوليين؟ چه  دهبۆی  به  هنديمان  ئهمه و بۆ  گرت ستۆديويكما  م شارهندی  ن 

مه  كه  وهنهناكهوه  ن، بيری ئهدروست كه كی ئهتهته  ئ يان    ين وهيكهده  كه  يهتهو ميلله لوعات
يان ليئهئه يكمان دروستكرد ، من  نانهيمانی به  تيپی سوله.  ين  كهزانی سوا زگی خۆمان ستۆد
رزه  له  ی خۆم خهژ ، ك   س نييهكه.ريكم  مينی ما ن . ب  وهنگتهبه ده  س نييههئاميرت بۆ ب
   كهرهی هونهوهبۆ كوێ برا؟ بۆ ئه.  ما برابوو نه  م كوردستانهرچی ئاميری ئهڕينه هه م  ڕاپهله 
ن بۆ ئهنه وا  رهبه  كهتهزارهی حهوهم وه، زۆر  كا بهست دههه   كهكهم خهبه.  و مردن ب
مهن هونه كهست دههه  يه هه ی و رۆژنامهم كوا ئهيه، بهوجودی هه   يهورهزۆر گه   ری ئ

وی كهربهی كه بتوان به سه و كتيبهكوا ئه يدا ب وێ مهخۆم ئهی كه وعه و نهبه.  وهيهستی ت
ستا ئه كم هه.  ته نييهفهرو دهتا ئ ب دهوای باسی موسيقای كوردييه نامهيه ته كت كم ل ست  وێ شت

تهس بوێ، بهكه نن و كه  كه  وهو ب وهبيخو   وه ستمهيان شتی تر به ده   وده  وه  رگرن ئهكی ل
م به بيكه  وهرچی گۆرانی كوردی كۆم كردۆتهبوو هه  وهستهم به دهوهی ئهپرۆژه.  وهتهماوه

ك كه ب وێ، اناتی ئهئيمك  مهئه   وهو سارد بوومه  جبور دامناوه، مه   وهممههات به دهس نهكت
كی وادا ئهرد سهده  كه لهته ميلله.  وێتوانای ئه كی پاكمان  .  بيكا  جالی نييهژی مهر توراس

ی خهگه ئه.  وێی دهوهم چونهدهبه  .  يههه ت وپشتگو له ده ين ئهرب  كه.  چست ئهوشمان 
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زۆره لهئوردوگای  كوردستانهملی  بۆئه  م  كرا،  حه  وهدروست  ئهره زابوو  ميللهتی   تهم 
ننبفه ك تهگای ناوشار كۆی ههله كۆمه!  وت كا  وزيون دهله تهچاو له   كه  وزيونی دايهله رمال

برۆ له !  وهچيتهگرێ توراسی خۆی له بير ئهردهبی وهرهبی و رۆشنبيری عه رهموسيقای عه
ه   سه  به  وندهوزيون ئه له تهن  ورامی  ئه بی،، به هه يلی عاره ل له ورامان ،، هه هه ريدا زا

بيسترێ، بيسترا ئيستا ئهدهورامان نه ت له هه ووسيع العين،، كه قه   بی ،،سمرهگۆرانی عاره
ينهئه  .وێياندنی ئهئامرازی ڕاگه .وه ي

بگهر ئامرازی ڕاگهگهباشه ئه   ت وشتی كوردی خۆمانی پ ؟  ينين وادهياندن  هی خۆمان ب  ب

وان موسيقای كوردی و فارسی و توركی وعه     رشیفه . ب  چی دايه؟ بی لهرهجياوازی ن

تايبههه    داخیره قه. ئه كام  هه تمهر  خۆی  وهندی  زمانهيه  چۆن  تاييهكهكو  هه تمهمان  خۆی  له  يهندی   ،
وايههونه ده.  ريشدا  ژوو  يتهم فارسی  وهگ موسيقای  له  كه  زۆری  كردنی  ر سه   كارت

و  م ، ئهجه ند جار روخانی  عهپاش چه  وهمی ئيسالمهرده له سه.  بووهبی ههرهموسيقای عه
ی تيجاره  يان فارس بوون لهی كه زۆربهكريكارانه كرد  باندا ئيشيان ئهرهله ناو عه  وهتهر

ربوون به عه هروت عهگۆرانی فارسيان ئه  وهم ئيشهبه ده يان ف كانيان  فارسيه  ازهبی ئاورهب ل
راقيشدا ئه سهناو وهله .  وت  كانيان ئهقامهوت مهئه ی قامانهو مه زۆر له   وهر وردبينهگهتی ع

ئه وهكه  پ فارسی  كی  مۆرك ن  وهيل  ، مهيه  دهك  هه .  شتیقامی  ته  يهزۆريان  كی  راوهكه  ت
كردنيان ههدبی شيعهزهه شدا له مه كهدينی يه  يه له بواره رۆحی هه  م به .  يها كه وا  كارت

چونيان ديارهو ناوچهری لهموسيقای توركی و ئازه ی باری يهو ناوچهكورد له. دا  ل دا به پ
كردنی كاميانی  له   كاميان نزيكهجوگرافی له  ی ڕاستی كوردستان  ناوچهناوه.   رهسه  و كارت

به بۆچوونی خۆم توراسی كوردی به     كهوچكهس ك  بيتهئه  و ژوور كه  رهورامان به هه
كردنی موسيقای تی سنور دروست بوو له بهخه  وه، كهتهپاكی ماوه ران، كارت راق و ئ ينی ع

وی  بمانه.  ماوێ نهش له تهو روحيهوێ، ئهما له ش نهو پاكی يهری و ئهسه   وتهكان كهشاره
نه قهمانهو  گشتی  وارهوێ  رۆژههله يه  ههكی  ئهتهم  ی  پ كه  پهدا  موسيقای ژهن   ی 

هاوبهرۆژهه كه  عهبه  له   شهتی  موسيقای  حهرهينی  و  توركی  و  كوردی  فارسی  تتا  بی 
له پاكستان  تۆزيك  رۆژئاوای  و  يۆنان  بهرهعه.  موسيقای  پهب  ليت ئه  تيهرۆژهه   يژهم 

سمان  واريدا  ئيستا كهم له كوردهبه!  مه نه  قهدهۆيانی ئههی  خ  بی فارس وتوركيش  بهرهعه 
نه.  مهقه   هی خۆمانی بداتهبه  بووهنه م  هقه   توركی له  وی تورك بهرمهدين ئهفائهسه  بۆ و
مهم ئهه قه   فارس به فارسی له .  دائه له .  ين كوردهش ئه دا ئ  دايك بووه   چوون له ورم 

ی  نگ و زانستهرهه و فهئه.  دايك بووه  وێ لهله  المهو زهئه!  كورد نين؟ كوردستان نييهورم  
ی بووه  يهو ناوچههی ئه   ريگرتووهوه  كه ی رهيتهتی عوسمانی و پارس كه، سهزارهحه.  كه ل

وكردۆته  كانی كه،شته  ودا كردووهر ژيانی ئهبه سه  و به ناوی    وههتوان قوستويانهئه  وهب
بدولقادر موراتی موراتی عه.وێتهوێ و نهتی منه بتهزاره حه  وهئه .    ميان داوهه خۆيان له قه 

ب ره، عه ل فارسه فارس ئه  ل توركهكی كوردستانه تورك ئهيهناوچه  كوردستانه  علومه مه
يه ؟ ئه ئه  ايك بووهودا له درزی ئه ناو عه   له   ی كورديش كهبه، ئه رهل عه ئه ب ب ب ك

ر و خه مهموشكيله. تی بۆ بكاش ره ی ئ  .دايه ل

ی ههكيسا به كۆنترين موسيقازان باس دهد و نهله ناو فارسدا   باربه       رشیفه . ب  يه؟كرێ كورد ك

ژهله سه     داخیره قه. ئه ی دهسه  له   ی كهوانهله    جگه.  وهتهماوهكان  به نووسين هيچمان بۆ نهر گۆرانی ب
، ميجهی وهوهئه.  بيستدا بوون   ی  ك موسيقای كوردی باسی كراب باسی    1820رسۆن سا

داوه، چهر كردوهبه  تی له ك جلی تايبهخه:   كاك  ئهشايی يه كی موسيقايان ل ، شنه ئامراز
ناوهخه  باسی هه  تهك قاچی ه ش  ينهر بگهگهئه  مبه.  كارك ئهپه پ شتر    وهڕ بۆ زۆر پ
ژوويمان  له بهگهبه  نگهڕه ك وهئيال  يه.  بستدا نهردهكی م و   بدولقادر موراتيهك عه ك
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ئه سه دين  وهوهئه.  ویرمهفائه  دهی  ماوهك  بۆمان  عه سه   وهتهنگ  ئه يد  ری سغهلی 
وههلی ممال، عه ريم، دايكی جه الكه،مه.كوردستانی ی هه   ، كه  خانهردان و س مووی له سا

وچلهسييه ده كان  پهكان  بووهنگيان  كه.  يدا  نهسهرههيچ  توماركردنمان  ت  كی  و بووه، 
هبووين، دهنه با راستی  .  و شتانه كۆكاته وه  بشك ئه  وهقلی بهعه  بووهس نهبووين، كهت نهو
ی  يه مه وه له سا ر زی له هونه ك حه ند خه رچه يمانی  ههشاری سوله له    1961كت  بۆ بگ
ی برادهڕۆيان ئهكرد، نيوهئه كانمان  ی ئاميرهوهبۆ ئه  وهمرين به دزييهران بۆ تهچووين بۆ ما

نمان ئهبيانديتبا مناڵ وه  وهستمانهر به دهگهئه بينن ، چونكهنه وهستمانهبه ده من  . وتن كهشو
نی دياره رم شكاوهسه ستاش شو گرتووهبه ئ كی سووك سهبه . رديان ت .  كردينيريان دهشت
كه  به بهس  خه چووينه  چاوی  وهر  موحتهك  ئينسانی  بهرهك  و  ئهدهئه  م  و  خالق  ب 

شكهكهرههونه پ خهمان  خه ش  كرد،  ئه كه  كهك  ل  زی  نييهر ماڵ  ئيستاش   ، له   گرتين 
دا نهيمانيدا كه مسوله كی موسيقا ئه  كه.  بوسيقای ت ر ك ئام ك خه  وه،ستيهده  گرێ به كچ

زه بگيرێ ئه ند ئهرمههونه .  نكهيری ئهسه   وهبه ر زی ل كی جوانههه  مهب ر مه  كه  نگاو  ئ
ناومانه مه.  ه ك ئهئاهه  ريمان كهتای كاری هونهرهسه   له  ئ ك بۆ ژنان رۆنگ ك  كرا، رۆژ ژ

ا بوو،  له  بۆ پياوان به ت ژنان نهبوو هه  وانهج بوو ب بۆ  دهژن نهچوونكه  .  نيهر بۆ پياو ب
نی وا، عه رد به يه.  يب بووشو هات ژن و م هات كهدائه  وهكهوای ل كهنيشتن ، وای ل ڵ ت

كهكتهمه.   نيشتن، ئيستا ئاساييهدائه  شكه  هم، ئهك جاران نييهوه  وهب ت نگه، رهه وتنی فهپ
مه نيام ، بهمانهی كه ئهو ئاستهينه ئهگهئه  ئ ك ئهگه  م لهوێ د ر ش ههو كيانهڵ بوونی كيان

ه ده  .ينكهين يا دروستی نهدروستی كه ، كه يهكهتهو

ری موسيقای كوردی كه بمانه     رشیفه . ب  ن؟كامانهرين وێ ناويان بهئام

ههوئاميرانهئه    داخیره قه. ئه ته  يهی  هيچ واوبهناتوانين  و  بينين  ناوی  كوردی  موسيقای  ری  ئام ناوی 
لهوهتهنه نهيك  تايبهی رۆژهه وانهتهم  ری  ئام به  ناتوان  بهت  ميللهت  به  تهو  ری، ناوی 

ری رۆژههچونكه هه وه  ك بهريهم ههتين بهمووی ئام ت  وهكهك، له رۆحی ناوچهش !  د
ه مهب به كاری دهرهی عه زيرهجه بان له با نن الی ئ ی و له باشوری  روسيا و  رهو ئازه ه

ت   تار هی    ندی و كيانی خۆی ئيسپاتی كردوهتمهتايبه  رب، فارس بهزه.  توركياش به كارد
مهتی، بهخۆيه ناوه  ش بهم ئ .  هی خۆمهل هی خۆمه، عود ئهنتور ئه، سهكارمان ه

رياق ده"كه    تناس ئيسباتيان كردوهندين رۆژههچه   ی كه عودی دروست كردوهسه و كهئه
بووه  كورده"  كوری دايك  له  كوردستان  له  كوردييههونه.  و  كی  بهر عه ،  ئهرهم  ل ب 

.  كی كوردستاننكوردن و خه وانه لی ئه ئيبراهيم الموسلی و الحاق الموس.   بهرهرياق عه ده
ه با كوردی  ری  بهئام ئهبان  دهكار  زوڕنا،  زههۆڵ،دههينن،  سه ف،  ساز،  لهرب،   نتور 

نن نهكاری دهو به  كار هاتوهواريدا بهكورده ن هی  رهعه تورك و نه  فارس نه  ه ب ناتوانن ب
 كه  كانی خۆمانهتی زۆر كۆنی شوانهكايهحهشمشاڵ  !  تهی رۆژههتانهو ميللههی ئه  منه

ه م  نهژه"  كلولهیمينه"، من منداڵ بووم  وهبنهكان كۆئهڕهمی مهخاته به رده ی ئه كهشمشا
ه ئاهه   بجهله هه   له  بيرهله   مهردهو سه له.  كوتدا، گۆرانی ئه ی ليئه كهنگی له شايی به شمشا

ليداوه؟خه  چۆن  موسيقايان  سه دا  چۆن  ئهك  كردوه؟  بههه   مهيرانی  نووسين  موويم 
ی تهنووسيوه ناومه وهه 1820وه ، له سا ستاهه   ه جگه. تا ئ ی وا خۆم له ی كهوهله ب   50سا

يا ژيياوم گه  ڵ كردوه، لهگهم له ی موقابلهوهرم ديومه، ئهورو بهی له دهوهژيياوم ئه.  وهكانه
تيپانهئه رده له   كهی  و  بوونسه  دروست  مندا  به  ئه.  می  كت لهم  ستا  هونهپه ئ   رهيمانگای 

ننكان ئهجوانه  . يخو

تهروههه      رشیفه . ب خۆتان  لهجروبهك  كورديتان  موسيقای  ناساندنی  دهڕيگه  ی  زوڕناوهی  و    هۆڵ 
ايهله  گ له   وهبرلين  نه ،  سا دوايه م  ئه ی  كارهشدا  له ،هه  كراوه  م  ستاش  ئ ئوروپا    ر 

ژنی نهكورده ر وبهمهند ساڵ لهچه .  نهۆڵ و زوڕنا به رپا ده كهورۆز  به دهكانی باكور ج
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ژنی نه ژی كرماشانی لهشداری شهبه  ورۆز بهج کی  ی يههۆل کانه  هرام نازری گۆرانی ب
لهله ته مان  ئا ده  وزيۆنی  به  ن  کۆ زوڕنا  شاری  و  تاقيكردنهدههۆڵ  كه  كرد  پ كی وهستی 

بهركه سه بوو  ئوروپييهتايبهوتوو  بۆ  كه  ت  بوو  نوێ  كی  شت له چه كان  جار  راديۆكانی    ند 
و كرايه مان ب گای ده   تی تريش لهزۆر ميلله .   وهئا هر ك  وه  يان ناساندوهموسيقاكه  وههۆ

هكان،  ئهفريقايهئه نی خۆكهمرۆ ده هۆ ئايا  .  وهموسيقای رۆژئاواييدا كردۆته  ی لهيان شو
كی موسيقای كوردی به كه ك وپ ندازه  تا چ ئه  م ئاميرانهج لهرگرتنی بهك وهناساندنی ر

 يه ؟ئيمكانی هه

دا نييه   داخی ره قه. ئه مه گومانی ت  هيكمان هه بينين  موسيقايهئه وهينهموسيقای كوردی بكه ر بير له گهئه ئ
ئه ی  ههپ ترمان  موسيقايكی  ميللی،  موسيقای  ههسه  كه  يهين  تازهله  داوه ری  كی  ی  بير

شنيارمان كرد،  دووس تيپی توراسی دروست كهچه  كهڕينهدوای ڕاپه.  وهجيهانييه ين ندين پ
ن ئهدونيا بگه .  تانی تر بناسينينميللهبه مان كاتدا خۆمان  هه پوری كورديه،  له له كه  وهڕين، ب

رباری ئه  چووهس نهك كهيه ش اليه  مهك له يهفتهحه.  وهركهم ئهژ ی وتم ناوی نابم  پ ك پ ن
به گهئه مهر  ئ بۆده  وهناوی  مه  وهرهبچی  بكهئاماده  ئ بۆت  به ين  وتم  بوايه  ئه  وهداخه ين، 

شه  كوردانه پ نه  حيزبانهوهنه  وهب ههوه  .ك  ئهك  ك  چكۆله  نگاو كی  تيپ  10تا  هه  6توانن 
موسيقای كوردی    وال كهم الو و ئهری توڕاسی كورديمان بكا بنيرين بۆ ئهسی كه نيشاندهكه

شكه كی ههگه ش بكا لهپ پ ی جوانپهڵ ت  . رك

م، كه   وهت ناتوانم ناوی ئهمن قه [  چنهك ئه   زازی و نازانم ڕزگار خۆشناو وناسری ڕهبن
ت ئهح و گۆرانی ئهسرهر مهسه ت فه  وهنيرنهن و كاس شكه  ننی كوردی له و ش  ئوروپا پ
بگرێ،   كهننهفه   دانيش گوێ له"  عيه وهوهبه  "ك  ب خهئه!  فروزهالی من مه  وهئه.  ينكهئه
دهنه بهك  بكا  هچه  ست  نهپ و  زان  دهر تۆ  چیزان  خهنهما ئه.  ی  مان وێ  گو ئاوا  ك 

بگرن؟ كی وابكهئه]  ل ك رمان بنووسن نهسه كان له كان، جيهانييهئوروپيه  ين رۆژنامهب كار
شكهر خۆمان ئهسه خۆمان له  كی نمونهويش به پ كوپ  . ی موسيقای كوردیش كردنی ر

ك كاك سه ميهره  له  نيشان دهشت  رهست بانگی كردم وتی وهربهجانی الوان رۆژ كه .  مكت پ
له مه  كی  گهچووم  لهيدان كی گهوره  لهوره ههوح ميلله   واسرابوو  دنيا كهموسيقای   تانی 

ك بهسه ك هسمی خۆم به دهگيانمدا هات ڕه  يرم كرد، مووچ كرد    وهستم بههه!  وه ديت كههۆ
نهكه ئه ندر كی    ب كهدياره زۆر باشتر ئه.  وهخو ژ له سی چه كه  50،    40تيپ ند گۆرانی ب

ران، چه ره و لهكوردستانی ئ ت و با حيهان بگهند موسيقای جوان ل ك ب ين، باشه  وێ پ ڕ
ه كانمان بۆ بير لهسياسی يه رهكانمان ڕابهپارته سياسييه  ؟.وهنهناكه تهو حا

ك  توانين باسی موسيقای يههكرێ ئاواش ئكگرتووی كوردی ئهك چۆن باسی زمانی يهوه      رشیفه . ب
كه. ينگرتوو بكه  ندتره ؟ سه وكردن التان پهيا خۆ ت

كه    داخیره قه. ئه كی جوانه  وكردنكهخۆی ت لهو كه  م كردوهوهمن خۆم ئه  شت ی  پوری ناوچهله كه  كم 
ك  گۆرانی ده.  رگرتووه  بادينان وه ند رك  پههه  ته بهبهتاي   كه  ی سنههۆڵ و زوڕنای ناوچهه

ناوم ، كه وهبۆيان ه م  ل دروستكردووه، كهپهندين تابلۆی هه وچه  رگرتووهكم ل  كم له رك
ی ناوچهپه هه ره ههيمانی وهی سولهرك ك  يه، ياخۆ بهپی ههر س پ وچه رگرتوه ، ل عز

ی ناوچهپهسيت، ههشتی به يا    و تابلۆم ل دروست كردوه  سيور كردووهی لۆرستانم تهرك
ناوهی ئهگۆرانی ناوچه م ه ره   و كهوتويانه من ئه  ل كی جوان ئهم ت ك وه.  زانمكردنه به شت

ئاستهئه  ينهبگهيه  وهئه ئه  و  كی  يهدهزمان ههبی  وهكگرتوومان    ، ئهب كی     وهكو  كيان
، من له كگرتوومان  ههيه می  دائه و ئاستهب  . ن

كی تركاری موسيقا ده  وهڕينهر بگهگهئه     رشیفه . ب نی زوو ئايا جار يا خۆ    وهنهكهست پ دهبۆ سا
كی تر؟   ئيش
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، ئاواته  وهمه ر به ئاستی رۆشنبيری ئيستهگهئه    داخیره قه. ئه  كه  . كو خۆی نام وهم بهوهڕانهخوازی گهب

ی   نم له دانشگا،،   بوو له  وهويستم ئه.  كاری موسيقا كردستم  به  ده   1960سا می بخو ئاكاد
رۆيشتم وازم نه.  مكردعسی نهبه  م وتيان ببم بهماله ی دراسات،، بهشريح كرام بۆ زهته
ناله   !.  و خواسته ه

 له ژيانتان ڕازين؟          رشیفه . ب

 نا      داخیره قه. ئه

 بۆ؟      رشیفه . ب

شتا نه    داخیره قه. ئه مدايه ه  .كبه خه مداوهچوونكه زۆر له د

 وه كو چی؟        رشیفه . ب

كهوهله       داخیره قه. ئه له  ئاواته  ی  بووم رۆژيك  له رۆژان هونه  خواز  ئاستهری كوردی  كه  و   له  داب 
شكی مندا هه شكی مندا  له  داب كه  و ئاستهندی كورد لهرمهيه هونهم يه، رۆشنبيری هه  م

شكی مندا هه  له   دابن كه  و ئاستهكورد له ك كه  تهلبهئه.  يهم يه ئيشی  رونمدا ههدڵ و ده  له  شت
 . كاستنيشان دهده وهمان ئهكهتهداهاتووه، كيانی ميلله

 ئاواتت چييه؟       رشیفه . ب

وه كان له ونهموو خههه چوونكه. رين ئاواتمهتورهگه وهئه.  كگرتووكوردستانيكی يه     داخیره قه. ئه    له و

ك ئهبب هه  وهئه، كهموومانهونی ههخه  ورهكوردستانی گه!  وهبنهدايك ئه ، بهمووشت ب  ب
ك نابئه  . وه هيچ شت

دێ؟ ژيانی كورد ده ر له گهموسيقا ئه       رشیفه . ب نی كورد چی ل  رب

كهموسيقا به     داخیره قه. ئه موسيقا  ی خۆی بهتی كورد كاری رۆژانه ميلله .  ی كورد  ژيانی رۆژانه  له    ش
دهده پ واناكه. كاست  بژیب موسيقا  ب  بهخه.م  دهك  ئيش  له گۆرانی  لهما  كا  . لعمه مه   

ئهوبهشه به.  نوێگۆرانی  ئهدايك مناڵ  نخهگۆرانی  به.  و كی  گۆرانی  ژيانی    له  ورهگهش
 . مرۆڤی كورده

 ی؟  كهی چ دهكهر رۆژيك كاری موسيقا نهٌگهئه     رشیفه . ب

 ! مكهر موسيقا ئههه    داخیره قه. ئه

ك سازهر كهگهئه     رشیفه . ب ن چ دهكهس  ی؟كهت ل بشك

نم ملی دهوه     داخیره قه. ئه زی  ندهوهئه.  رد رهی خۆم ر زدهندهوهكيش ئهگرم، خهم ئهكهئام .  گرنی ر
زی جه م نهگهيانی ئه.  وام كردوهردهمنی به  كهرهماوهر ك زروف  دايه بهر گو ند زه، ه و ر

ئه ش  له   بوايههاتوته پ بهوازم  بهينابايه  كردم     ركهماوهويستی جه م خۆشهموسيقا  ل وای 
 .وام بمردهبه

ی ؟كهز دهنيا بيت حهر خۆت به تهگهئه     رشیفه . ب  ی گۆرانی ك ب

م جار جار گۆرانی خۆم ده    داخیره قه. ئه  .ل
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ن سبه فون بكه لهر ته گهئه      رشیفه . ب شاد  ن ب ينی تيپی كامكار، ماموستا قادر ديالن، ئيقباڵ حاجبی، د
 ی؟ كهدهبن چ يمانی ئهشاری سوله  وانی دی له و ئه

شوازی هه   داخی ره قه. ئه  م كهموويان دهپ

 دوايه چی؟      رشیفه . ب

كی گهو چوون الی من هه مهبه ده.  ئی منهبدهوه مهئه.  رۆمئه  وهموويانهم هه به ده     داخیره قه. ئه .  يهورهنگاو
كی گهلهسه مه شكی خۆيدا من به  نگه لهنگه ڕهنج ڕهن كوڕ كی  م ، منيش ئه  شت ر گهزل ببين

كی پ بگهڕه  وهميهده  برۆم به ه ئه  نم، بگاتهنگه سوود شكی دايه  كه واخۆی له   تانهو حا . م
نا، ڕهگهم ئهبه ه تئه  گاتهنگه نهر وازم ل ك  رمهرهونههه.  و ئاسته وتووشی نووشستی ب ند
ويستی به  ورهر گهگهئه چم من به رۆح و گيان ئه  وهميهچم به دهب من ئه  وهب يا بچووك  پ
ره  يهشايديشم هه.  كردووهميم نهرخهم تهت كهمن قه   وهميهده  به  به  ئيشاره(  دانيشتووه     ل

كدا كهردهسه  ماموستا قادر ديالن  له .  وك ئهيانی وهو دهك ئهنه)  زاڕهمهكاك حه س كه  م
را دهيدهنه كی موسيقا ئه ستو ر ژوويه ترهو فه دا له ستی ليئهو دهبۆ پيانۆ ببا بۆ ئام كی دا م
كی پاكيان  هونه  وهمهالنی كهرانی كامكار بهرادهبه .  ناو كورددا  ی بۆ خۆی دانا لهورهگه ر
ئهده  له  ونهبيه  وهبيتهست  حهيهوێ  ههوێ  ههوت  دی  ی  سا كوردی ركوردهزار  به  من   ،

ر وای ب ههرێ رۆژيك له روژان ئه و كوردييت بهرهب بهشی ئهكه مهرههم به كهيری دهسه
ت   يه  كهفارسه.  وهم خۆری ئه كه خه   ری كوردهماوهجه   چوونكه.  ل ب خت ر وهتی ههئيشی پ

ی نه تهبۆ دهشی  باوه  وهتاسه  به  كهم كوردهبه. برۆ خوا حافيزت بما ئهئيشی پ وه گر
م خۆری خۆمان ب خهم چوونكه ئهكهيريان دهها سهوهكانی تريش ئهندهرمهموو هونههه.

ين  وهنگی خۆمانهرهه م فهب به دهبين، ئه ز لهگهئه.  ب م ئهو نهر من ر ز لهن ن  من نه  و ر
ز بين له پهر دورهگهئه! وێمانهئه كه و ئامانجهينه ئهناتوانين بگه  ! هيچ ك نابين بهيه ر

نی تر دانيشن؟  چوونهسی تر نهك زۆر كهبۆ وه     رشیفه . ب  ئوروپا يا شو

ره كوردستان له من له      داخیره قه. ئه  .ب بمرمش ئهدايك بووم، ل
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