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  وت زاهیروت زاهیر  کهکه  سازدانی ههسازدانی هه... ...  ساح  ساح   مهمه  ن شرکۆ حهن شرکۆ حه  ندی مۆسیقاژهندی مۆسیقاژه  رمهرمه  ڵ هونهڵ هونه  گهگه  دیدارک لهدیدارک له

  
گیرو   گۆشه وه منداییه ر له هه
 ئیتر   و نگه نگ و ره مۆی ده سته ده
کانی  ونه خه  به ڵ بووه  تکه وه وکاته له

ریای  ده ی له نگه  مه و جیھانه و ئه
 شرکۆ ،وه هت نگی خواردووه موزیکدا په
رواش  موزیک بردو هه ی به زۆر زوو په

 ، وه وی قۆسته ی موزیک ئه دنیاکه
ی  که  خنجیله ماه نھا له یویست ته نه

و   خرا ئه، وه موزیکی کورد بمنته
و  وره یدانکی گه مه زاندو له ی به سنوره
  ناو جیھانه وانتردا له فره

مفۆنیاو مژوو  ی سه که تیه تایبه
و  ره و به مانه ژکانی که نگه ی ده نجه ست و په  ئستا ده وه  ئه،یاند  موزیک خۆی پگهکلتوری
   .  رێ وتۆته کی نوی داهاتوو که نیگایه

  
  ؟  مۆسیقا چیت خوندووه ران له نده  تا هه وه مندایته له: وت که هه
ی  مین وانه که سایدا یه  نی سیانزه مه  ته  له،م که ندامانی خزانه  هاندانی ئه به: م وه

ر ئامری ئۆکۆردیۆن و   سه تا له ره سه. رگرت وه" عروف ئازاد مه"ڕیز   مامۆستای به مۆسیقام له
یمانگای   په کرد له) مان ئامری که( خوندنی مۆسیقا  ستم به  ده1988سای . مان پاشان که

ر  ی هه وه  پاش ئه،داغی ره ر قه نوه ڕز مامۆستا ئه  الی به کانی سلمانی له  جوانه ره هونه
رانی بردم  نده و هه ره ؛ به وره زو و هیوای گه  ئاره،م بی که ی یه  پله پنج سای خوندنم به

   له1995 سای  له.  جیھانی مۆسیقادا  له وه ستی خوندن و زیاتر قووبوونه به  مه به
مانی فربم تا بتوانم   زمانی ئه هوم دا ک  هه یشتنم بۆ ئره پاش گه. ژیم مانیا ئه ئه

یی   تا بتوانم ئاماده،خوند رشانی خۆم ئه رکی سه ر ئه  سه مانم له ی که تا وانه ره  سه،بخونم
 پیی   زانکۆکانی خویندنی مۆسیقا که کک له  یه  ئاسایی بخونم له بت به م هه وه ئه
 Peter Cornelius Konservatoriumزانکۆی    شاری ماینز له ئستاش له. رڤاتوار وترت کۆنسه ده

– Mainzنم له  دهی  مه  دوا پله که" لۆیس کۆتمان ئه"الی مامۆستای پرۆفیسۆر  خوو سا 
ش   و کۆنسرت پشکه رنامه ندین جگای جیاواز به  چه له. مان  بۆ ئامری که مه چواره

رس هایم   مۆسیقای هاتهی  قوتابخانه  له 2000 سای  ک کارکردنیش له وه. ین که ده
Musikschule Hattersheimمه مان ده ی که  وانه شداری   به، یه  قوتابیم هه25   و زیاتر له وه

  ناه فزیۆنی که له ڵ پرۆگرامی ته گه م له که ندێ کۆنسرت و ڤیستیڤای کوردی ئه هه
  . کان کوردییه

  
  بینیت؟ مۆی مۆسیقای کوردی چۆن ده ئه: وت که هه
کانی  زموونه  ری ئه ی بتوانم له م هنده  به،خته نگاندنکی زانستی زۆر سه سه هه: م وه

 ،ی باش بوونی قوتابخانه  هۆی نه به. ری بدوم سه توانم له  ئه یه م شوه  به وه خوندنه
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دا مۆسیقای کوردی  و بواره ت له  کادر و پسپۆڕی تایبه،ی باش وه ڕانی باش و لکۆینه گه
کی زانستی بۆ  مایه  بنه ش ببته وه  ئه،بت ندی بۆخۆی هه مه وه رشیفکی ده  ئه یتوانیوه نه

ش  ر بۆیه  و هه یه تایی ره  مۆسیقای کوردی سه واته  که،وتنی مۆسیقای کوردی زیاتر پشکه
خی  ئاستی مۆسیقای چا ندێ جار له هه.  خۆی ت به نی فۆرم و قابکی تایبه  خاوه ته بووه نه

  ته ش بووه وه ئه.  ره وبه مه  ساڵ له700   که وه بینمه وروپا دا مۆسیقای کوردی ده ندی ئه ناوه
  ندین شوازی گۆرانی و مۆسیقا که  و السایی چه وه هۆی شواوی مۆسیقای کوردی و تاقیکردنه

ی مۆسیقا و  زۆر شواز چونکه.  یاندووه  مۆسیقای کوردی گه یان به وره یان زیانکی گه زوربه
کی جیاواز  یه وه ته  جوگرافی نه، مژوویی،تی یه  هۆکاری کۆمه ندن به  پابه ن که گۆرانی هه

  و شیوازانه ستی خۆیان به  هه  که یه و جۆره رگرتنیان به  چژ وه ک که یاخود کۆمه
   که تیایهپزی  ونی به  مۆسیقا و گۆرانی کوردی هه  که دا نییه وه  گومان له،بن رده ده

ی خۆی  تاییه ره  سه و شیوازه  و به گیراوه رنه ی پویست سوودیان ل وه  راده تائستا به
  . ن نجام بگه  ئه  زیاتر به ونه و هه  داهاتووی نزیکدا ئه وا له  هیوادارم که، وه ته ماونه

  
   ئاستی مۆسیقای جیھانی؟ ته یشتووه گه بۆچی مۆسیقای کوردی نه: وت که هه
 ژیان و   رۆی مۆسیقا له،گای کورد  الی کۆمه  مۆسیقا له یشتن له  تگه،هۆکار زۆرن: م وه

ی   و توانینمان بۆی که وه ریتمانه  ئاین و داب و نه ندی مۆسیقا به یوه  په،دا مژووی ئمه
کی  هۆیه. کرێ  ئیشی بۆ ئه و کاته  کولتوور ئه وه بوو به یه گای کوردی ن کۆمه  الیه مۆسیقا له

ی  وه ر ئه  سه رژته  تا بپه، خۆ نییه ربه کی سه یه واره نی قه  کورد خاوه  که یه وه زۆر گرنگیش ئه
کات بۆ  بات ئه مۆش خه  تا ئه،وت  بزان چی ئه  که،ب یشتنکی وای هه دا تگه و بواره له
یی   ئاماده  کورد هنده ختانه م خۆشبه  به، و مافی بوونی وه ته ک نه لماندنی خۆی وه سه
وتووی  گای پسکه کۆمه ناتوانرت. و دنیای نوێ ره کان خرا بن به نگاوه  هه  که یه هه
   چونکه، بکرت  بواری مۆسیقادا پوانه دا له گای کوردی ڵ کۆمه گه مریکا له وروپا و ئه ئه
   که یه ندی خۆی هه تمه ش تایبه ته ر میلله  هه،گاکان جیاوازن رجی ژیانی کۆمه مه

  . کات ستنیسان ئه ته ده و میلله ئیستاتیکای ئه
  
   بچت؟ و ئاسته و ئه ره بهچی بکرت تا مۆسیقای کوردی : وت که هه
تادا تا بتوان بیر  ره  سه  له، یه  هۆشیاری و رۆشنبیری کولتووری هه کورد پویستی به: م وه
یمانگای   و په زراندنی قوتابخانه  و دامه وه  پاشان کردنه، وه  بکاته و جۆره نگاوکی به  هه له

  یاندن له زگاکانی راگه  هاوکاری ده،ۆڕ و درووستکردنی کادر و پسپ رده روه ت بۆ په تایبه
 زۆر  سته به و مه ت بۆ ئه وه  پشتگیری ده،ن ری جوان بده  کاری هونه خ به ی بایه وه ری ئه
  ی بازرگانی به وانه ن ئه الیه  له،برت  ئه  خشته  گوگری کورد ئاسان له  چونکه، گرنگه

 و زیان  یه ر مۆسیقای کوردی هه سه ان لهری خراپی ن و کاریگه که  ئه وه مۆسیقای کوردییه
نگی ناخۆش و  هیوادارم سنوورک بۆ ده. ی پشخستنی مۆسیقای کوردی  پرۆسه خشن به به

ر  سه  له، گۆرانی وتن کرد زی له سک حه ر که  هه رج نییه  مه،ت دابنرت قه مۆسیقای سه
ر   هونه، نگخۆش نییه ند یاخود ده مهر  هونه،موو گۆرانیبژک  هه ویت چونکه ربکه فزیۆنده له ته

  . زوو شتکی تر  و ئاره شتکه
  
  ؟  چییه نگانه م ده ر ئه رامبه بیروڕات به: وت که هه
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ت  هجه  به،ریقی یال فه  له،ریقی  فه رزیه  مه،زازی  ناسری ره،ردان لی مه  عه،ک ن زیره سه حه (
فا   مسته،ریم دنان که  عه،دینی غومی هجم  نه،رکوکی ئوف که  ره مه  حه،ریا که  زه،حیا یه

  . دادار
  :م وه
 جۆش و  ڕ و به ری کوردی ته له نگکی گه  ده،تی وه خۆیه ناوی خۆی به: ک ن زیره سه حه

  .  سرووشتی یه
  .  وان و ژیره م و ره  خه نگکی پ له ده: ردان لی مه عه

ی  ه تر مامه ستایانه کرێ زۆر وه  ئه هگای کوردی ک نگکی زیندوو بۆ کۆمه ده: زازی ناسری ره
  . دا بکرت گه له
  . ش رمی دی پ ئومدی پشکه م و سوی گهۆفراندیر: ریقی  فه رزیه مه
  . !ت  چۆن و چی خۆش ئه  بیزانیایه  خۆزگه، نگکی باشه ده: ریقی یال فه له
  . بین  ده وه یامکه  په ون به  خه سۆز که نگکی به ده: حیا ت یه هجه به
توانن گوی  ندێ گۆرانی بیانی ئه  هه باتی گوگرتن له  له باره بۆ گونجان له: ریا که زه

  . لابگرن
  .  وه زرنگته  گومدا ئه ی سانی زووی هشتا له نگه و ده ئه: دینی غومی جمه نه
  .  وه دۆزییه  نیشتیمانی خۆی ئه نگه و ده  ئه خۆزگه: ریم دنان که عه

 بۆ گۆرانی نوی  باره  زۆر له  که،کنیکی جوان ن ته رم و خاوه نگکی گه فا دادار ده مسته
  . نتازیا  فه کوردی و داڕشتنی شوازکی پ له

  
  ؟ یه گا هه ر کۆمه سه کی له رییه مۆسیقا چ کاریگه:وت که هه
 مۆسیقا   چونکه، یه گا هه ر ئاستی هوشیاری کۆمه  سه کی زۆری له رییه  کاریگه،مۆسیقا: م وه

وت  نت و نامه ست و ناخی مرۆڤ داده ر هه سه ری له وخۆ کاریگه  راسته، رکی زیندووه هونه
م مۆسیقای جوان و سروشتی   به،  زۆر باسکی درژ و فراوانه م چونکه ی مۆسیقا بکه پناسه
  . بات تی ده ستانیهو شار ره کات و به گا گۆش ده ویستی کۆمه نتازیا و خۆشه  فه و پر له

  
  زتان؟یت به ر دوا وته: وت که هه
زگاکانی   ده ته به  هه  که وه نه که ر ده سه ندان به رمه وا هونه م که که سوپاستان ده: م وه

 ،ن ن کاربکه سانی جدی بده  بواری که،ستن  هه و کاره  زیاتر به وه  زۆر له یاندن پویسته راگه
 ن  و هاوکارییان بکه وه  کایه ی بھننه جوانکار،ن داهنان بکه


