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  زاق  بدوله همن عه ... ی موزیکی کوردی خته گوی ته.. ح ردی سه هه
  سلمانی

        
  

وتن و گۆڕاندا   پشکه  له میشه هه. کانی تر ره شانی هونه  شان به رک بووه هونه.  مژووی کۆن و نودا گۆرانی ووتن له  موزیک وری هونه
کانی   سوود بۆ تاکه  بهنگین و  داهنانی زه  له تژییه. ین ووتانی ڕۆژئاوا بده تی و  مرۆڤایهویرنجی مژو  ووردی سه ر به گه ئه.  بووه

  وه  بھنینه  نمونه  مژوودا به له.  لیقه  سه و به وره  گهموزیکزانانی  ل له  ئستادا بتوانینن ناوی گه  له گهن ڕه. تی م مرۆڤایه رجه ڕۆژئاواو سه
  موزیک له.  جبن  دوای خۆیان به تی له م مرۆڤایه رجه زن بۆ سه کی مه یه نجینه  توانییان گه که) باخ. هایدن. ڤنبتھۆ. ۆزارتم (ک وه
نتۆنیۆ  ئه. رتینی مه هس (ک تی و ڕۆژئاوا وه کانی ناودارانی تری مرۆڤایه مه رده خوای موزیکی یۆنانی و تا سه) ئۆتریب (کانی مه رده سه

تی  کانی تری مرۆڤایه ک زانسته  تا بتوانن موزیک وهزۆریانداوی  هه  میتۆدی زانستیندین ر چه  سه له) ڤیڤادی. ینی مارت شه قه. سالری
کرێ  ده) کان  سروشتییه کان و زانسته  مرۆییه کان و زانسته  ماتماتیکیه زانسته (ک ی بۆ بکرێ وه چاوی ل بکرێ و دباتی زانستییانه

  وه کردنه  ژر باس و ڕاڤه ینه  بخه  نمونه به) دیدرۆ (ری ئینسکلۆپیدیای جیھان نسا و نوسه ره ی فه وره ری شۆڕشی گه به و ڕسوف یله رو فه نوسه
  قووی ڕۆحه هه. تی کانی تری مرۆڤایه  زانستییه ته موو بابه ک هه  مانای موزیک وه به)  ی سروشته وه موزیک السایی کردنه (  ده که

م  کهسانی نازان و  ی که  ڕگه دار کردنی له که کان و له  لۆکالییه  دیوی میزاجه ک بهوی موزی گانه ک هه نه. روشتهکانی س زیندووه
 گژ   به وه ی خۆیدا چۆته  ژیانی ڕۆژانه ختی له  سه  زۆر به  که ه) بتھۆڤن (کان مانه  دنیا و ئهزنی  مهکانی  موزیکزانه کک له یه.  وه موونهز ئه
زووی  ر ویست و ئاره  سه کار بنن و له مسا به ی نه و کاته کانی ئه رستۆکراته  ئه ماه ک ناوک بۆ بنه  موزیک وه  نیازیان بوه ی که سانه و که ئه
ک   کورسیهی وه هدات بۆ ئ ی ده که ن ماه الماری خاوه  جارک بتھۆڤن په وه گنه ت ده نانه ته. مۆ بکرێ سته دهوان موزیک گوی ل بگیرێ و  ئه

ر   و نۆکهتکار ک خزمه  وه موزیکزانان گشت وه و ساته لهیان دت و ئیدی  که ڕه  شه یگرن و کۆتایی به م هاوڕکانی ده به. ریدا  سه بکش به
کان داگرت  ری موزیکزانه  سهر  سه له) ماسک و بارۆک (ر بتھۆڤن بوو توانی هه. کانیان  دانانی موزیکه بن له  و ئازاد دهکرێ چاویان ل نه

م داهنان و  ئه) ڕۆمانتیک (می رده  بۆ سه وه ه) کالسیک (می رده  سه  له وه نهڕی سیمفۆنیاکانیانداو پردک بت بۆ په دانانی  ست بن له ربه و سه
. ی بۆ بکرێ  زانستییانهی دو پوانهکان دی کادییمیه تی و ئه شکی گرنگی ژیانی مرۆڤایه ک به کارکی وای کرد موزیک وه.   جیدییه میتۆده
کانی دنیایی گۆرانی  نه سه  ڕه نگه  بۆ پاراستنی موزیک و ده کار هناوه النی تری دنیا شواز و ڕگای زۆری به موو گه ک هه لی کوردیش وه گه

نگ خۆشانی دووای خۆیان  ونی ده  هه ته بوونه که. ین مان بکه که له نگ خۆشی گه ند و ده رمه ل هونه  گه  به دا ئاماژه کرێ لره  ده که. کوردی
. ردان لی مه مامۆستا عه. کاوس ئاغا.  سوه. ح دیالن د ساه مه موحه. ر تۆفیق مامۆستا تایه. ری کوردستانی سخه لی ئه یدعه سه (ک وه
کی  یه نی قوتابخانه اوه خ نگانه م ده ک له ر یه  هه که) سمایلی سابووری. ژاد شید نه یزی ره فه. ری خالقی زهه مه. مامل. ک ن زیره سه حه
. نا م یوحه مامۆستا ولیه. مامۆستا قادر دیالن (ک کورد وه ندانی رمه موزیکزانان و هونه.  دیوکی تردا به.  دنیای گۆرانی کوردیدا  لهنن سه ڕه

  توانیویانه  که) د مه رهاد موحه فه. ج ره مگین فه مامۆستا غه. داخی ره ر قه نوه مامۆستا ئه. ردان قادر مه. ماڵ سائیب شه. مامۆستا باکوری
 ک ندانی وه رمه نگی هونه  ده الی گوگرانی کورد به ن له  یست بکهو  میلۆدی بگانه بپارزن و موزیکی کوردی خۆشه نی کوردی له سه موزیکی ڕه

. سوڵ تارا ڕه. ر ئا عومه. ر یمان عومه په. حیا ت یه هجه به. جید ن مهبورها. ریم دنان که عه. لی عوسمان عه. یات ئیبراهیم خه. قادرکابان(
م  ک له ر یه  هه که. مان که له نگ خۆشی تری گه ندین ده و چه) داخی ره دیاری قه. یی ر دزه هۆمه. رکوکی ووف که  ڕه مه حه. قینی ئازاد خانه

   که ی داخه ی جگه وه ئه. رییان بت ی ژیانی هونه  شایسته که. ین ر بکه سه  و باسی زۆری له کرێ قسه  ده ندانه رمه نگ خۆش و هونه ده
 پی  به.  کراوه یدی بۆ نهر شوازی زانستی کاری ج  سه  پی پویست و له  به  که قامبژانی کورده مه. م ر بکه  سه ی له دا قسه  لره کمه ره گه
کان  قامه  مه  له یه وره نی داهنانی گه کورد خاوه) ز به مال نه جه (ویست پۆفیسۆر دکتۆر کانی مامۆستای هژاو خۆشه وه  لکۆلینه کک له یه
 یان مهقا  مهم  ئهکاندا یه) شت هرد زه (می رده سه  ئستا و له ر له زار ساڵ به  بۆ پنج هه وه ڕته گه ی ده که  مژووه که) ڕاست (قامی ک مه وه

) قام ڕاست کوردان مه (ن ک ده  وه قامی ڕاسته نی مه کی درین خاوه یه وه ته ک نه و کورد وه) شت رده کانی زه هۆزانڤانه (ی  شوه  به چیوه
سکاری  ده) گوبانچی ( و پاشان وه کانی زیندو کردۆته هقام  مه کک له یه) ندی فه تاخ ئه شه (ی کورد مامۆستا وره قامبژی گه ت مه نانه ته
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کک   یه له) داخی ره یس قه قه ( مامۆستا که) یسی وه ئه (قامی  بۆ مه وه ڕته گه ی ده که رچاوه  سه که) ر ته قه (قامی  مه ناوی لناوه و کردووه
 خۆش و  نگه  ده به)  ح داوده یات و سه شوکرخه (ک قامبژانی وه مهپاشان .  وه  شیکردۆته کی زانستییانه یه  شوه کانیدا به  ووتاره له
  قامه و گشت مه) ر یسی و ئای ئای و خاوکه وه تارو ئه ڕاست و قه (کانی قامه  مه  له یان کردووه وره کی گه کانیان پارزگارییه نه سه ڕه

رنج و  ی جگای سه وه ئه.  وه  ناویان بنوسته وه  شانازییه لی کورد به ێ و گهکر  بیر نه  مژوودا له بت ناویان له  ده که. کانی تر کوردییه
ی خۆی  یان پوانه که ر یه  و هه وه کدی جودا بکرته  یه له) ژند و گۆرانی ب رمه نگ خۆش و هونه ده (بت  باوی من ده به.  یه وه بیر هنانه وه

و  رناک بووه ته درکی خه ههمۆدا موزیکی کوردی توشی   ڕۆژگاری ئه له. رانی ووتنداری گۆ ری موزیک و هونه  ئاست هونه بۆ بکرێ له
ن   بکه  ئاوتهن و میلۆدی بگان  بکهری موزیکی کوردی  هونه ت یاری به قه زان و سه سانی نه ن که ده  نه زا ڕگه  مامۆستایانی شاره پویسته

  میلۆدی بگانه.  وه رچاوی موزیکزانانی کورده  به  ئاشکراو به ند زۆر به رمه  ناو هونه سی به کهندێ   هه نده ر چه هه. موزیکی کوردی ڵ گه له
  ت به ک خزمه  نه  که ه) ح  ردی سه هه ( ناو گۆرانی بژانه و به کک له یه. ن ده  و میزاجی گوگر تک ده وه کانیانه  ناو گۆرانیه دزنه ئه

خ  م بایه دار و که که  موزیکی کوردی له  میلۆدی بگانه وت به یه و ده  موزیکی کوردی داوه ی له وره انکی گهزیکو  موزیکی کوردی ناکات به
) ولر زی ئاسایشی گشتی هه وه موفه (ک  و وه مای سیخوری بوه توشی سه. ه نده  گه ناو گۆرانی بژه م به یرتر ئه مووی سه  هه له. بکات
 و الوی کورد  کانه جوانه ره یمانگای هونه مان کاتدا مامۆستای په  هه له. تی یه زار دینار موچه هه) 000. 330 (ی ب و مانگانه زراوه دامه
  له. ین ند بکه  ناو زه خته کانی ته کانی گوه  سیخوره کک له ک یه ح وه ردی سه کرت هه ده. ت کا بیسک ده ره ئه  دزینی میلۆدی تورکی وفری
  کۆمه) شتازی (ناوی  به و ووته منی ئه زگای ئه ده.  ووتکی سۆسیالیستی بوو دا که) ت مانیای ڕۆژهه ئه (می رده کانی سه ساه
رلین   دووای روخانی دیواری به له. رانی ئازادی خواز ند و نوسه رمه هنا بۆ چاودری کردنی هونه کار ده ک سیخور به ری وه ند و نوسه رمه هونه
  ی وه وونهک ب و یه
و  ک سیخوری ئه هند ناویان و رمه ر و هونه سی نوسه  که دا کۆمه) شتازی (کانی زگا سیخورییه ر ده  سه ست گرتن به مانیاو ده ردوو ئه هه
ریان  و تا ئستا سه) کان تهخ  ته گوه ( نویان لنرا ندانه رمه ر و هونه ناو نوسه بهو   ئه مانیاوه کی ئه ن خه  الیه  له هئاشکرا بوو و  زگایه ده
ر  ن ڕۆژک دت به که ت ده سه  سیخوری بۆ ده ی که سانه و که موو ئه دنیام هه. مانیا و دنیا ر ئازادیخوازانی ئه رامبه  به  له وییه نه

ر کردن مرۆڤی ژیر و   بم هونه ماوه .ندا سه ر و موزیکی ڕه  ئاست هونه له. بت ریان شۆڕ ده  سه تایه تا هه ون و بۆ هه که  ده وه لپچینه
  . ک پیاوی ئاسایش نه.  که ره پاکژی گه

         
  


