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  د سالح ممه رهاد محه فه... رانی کوردیۆری موزیک و گ  هونه توانینک له

  
  م که شی یه به

 گوگر بارگاوی  که،  بزواندنی روح  له تکه گری سیفه موزیک بۆخۆی هه
  ر به توان سه ب گومان موزیک ئه. نجامی گوگرتن لی  ئه بت له ئه

 مای  ر به  سه بت و ئازادانه هو سنورکی دیاری کراوی ن وه ته هیچ نه
  . موو مرۆڤکدا بکات روحی هه

  ..  س خادا ببینین مرۆی پانتایی موزیک له توانین ئه ئه
  وه رینه می راپه رده تای سه ره  سه  لهر  هه که.. موزیکی جیھانی .1

کی رکوپک و  یه  شوه به، می نوێ رده مرۆی سه تا ئه هه
ی میراتی   شوه به، می خۆی رده کانی سه ته موزیکزانه بلیمهستی  ر ده  سه له، زانستی
ی   کردنکی زانستیانه ه  مامه و به می بیوه رده  قۆناغ سه  قۆناغ به ری که هونه
،  جیا جیاکانی موزیکدا و فۆرمه ر شوه  سه  داڕشتنی له  به وه، کانی موزیک نگه ده

 . کرێ ی ئهت ست و روح و ژیانی مرۆڤایه  هه گوزارشت له
 بۆ کۆتایی  وه ڕته گه دانی ئه رهه ک مژووی سه موزیکی جاز وه.. موزیکی جاز و پۆپ .2

  وه،  ی موزیکی جازه توانین بین زاده موزیکی پۆپ ئه. 1900تای  ره  و سه1890
گا  تادا چژی تاکی کۆمه ره  سه ند و له ی سه ره پهسازیدا  ندنی پیشه سه ره ڵ په گه له

ک   وه وه1965تای  ره  سه دا و له م فۆرمه ندن و کارکردن له سه ره هۆی په  بووه
 . کرێ ی تدا ئه ری و زانستییانه ی هونه ه خۆ مامه ربه فۆرمکی سه

و  ئه. ) یانه م خاه م زیاتر ئه که ستی باسه به  مه که(.. ل یی یان گه وه ته موزیکی نه .3
  نتی و سنورکی دیاری کراو له ک خاوه یه وه ته  نه  که یه  گۆرانی و موزیکه ره هونه 

 . وه کاته کی تری جیا ئه یه وه ته ری نه هونه
م ب گومان و دوو دی  به، نم بم مۆرکی موزیکی کوردیاتو  نه خۆو بورانه ربه  سه نگه ڕه
، ین بکهلی کورد  ماشای مژووی گه  وردی ته ر به گه  ئه چونکه. م مۆرکی گۆرانی کوردی ئه

ی گۆرانیدا   فۆرم و شوه  کارکردن له وه،  یه ری گۆرانی هه  هونه کی ئجگار زۆری له پانتاییه
  .  فۆرمی موزیکدا ک کارکردن له نه،  یه رچاو هه کی به یه  شوه مۆش به تا ئه هه
یاری کراوی و سنورکی د وه ته  نه ر به کرێ سه  موزیک ئه م پدا که تادا ئاماژه ره  سه ک له وه
و   چ شوه  چۆن و له ری موزیک و موزیکزان که  بۆ خودی دانه وه رته گه ش ئه مه  ئه که، بت نه

  . دات نجام ئه  ئه که  موزیکییه رییه  هونه فۆرمکی موزیکدا کاره
نجام دان و داڕشتنی کاری  بۆ ئه، لک بت و گه وه ته ر نه  هه ر به ب گومان موزیکزان سه

تی   مرۆڤایه ش به پشکه، کی جوانیدا یه  چوارچوه کان له یاه توان خه  ئه ئازادانه، موزیکی
ری   هونه ستم له به مه(، ین که سنوردار ئهرکی دیاری کراوو   هونه م کاتک باس له به. بکات
ڵ  گه  له ه  مامه وه تیه  ئاگایی و لپرسراویه  موزیکزان به  ڕای من زۆر پویسته به، ) لکه گه

  . دا بکات که رییه  هونه و فۆرمی کاره میلۆدی و شوه
،  جیا جیاکانی کوردستان بین  ناوچه ک له ر یه کانی هه ر گوێ بیستی گۆرانییه گه ئه

 الی   ڕای من پویسته  به بۆیه، بت را ئهندی مۆرکی کوردیمان ال ئاشک مه وه ده*ی میانه
ی مۆرکی گۆرانی   میانه بت له یشتن هه  تگه هۆشیارانه، موزیکزان و گۆرانیبژانی کورد

  سته قام و به  مه  له ربینانه و ده ی ئه وه یشتن و ناسینه تگه گوێ گرتن و  به، کوردی
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مووان  الی هه..  بۆ نمونه. نی کوردی پناسک بۆ مۆرکی گۆرا ته  بونه که، کان کوردییه
 زوویی  ر به م هه به، ب بوون ره کانیان عه نیاره ی گۆرانی بژانی ڕبردوو ژه  زۆربه ئاشکرایه

 نوان  دا له که ربینی میلۆدی گۆرانییه  ده بت له کمان ال دروست ئه  ئاسانی جیاکارییه و به
ی مۆرکی کوردی  دا میانه که نگی گۆرانیبژه  ده  له که، کان نیاره  و ژه که نگی گۆرانیبژه ده
  . بی ره ی مۆرکی عه کانیش میانه نیاره  ژه بیستین و له ئه
ن موزیکزان و   الیه ی مۆرکی کوردی له  میانه له  وه  ڕگای گوێ گرتنه  له یشتنه  تگه م شوه به

ر   سه ری نوێ له ی کاری هونهنجامدان و داڕشتن  بۆ ئه رگرتنکه ک وه که،  وه گۆرانیبژه
ی  گه  به تاکه، نگی گۆرانیبژانی ڕابردوو  ده چونکه، و فۆرمی موزیک یان گۆرانی کوردی شوه

  . ی مۆرکی کوردی ی میانه وه و ناسینه وه دنهڕاست و دروستن بۆ خون
ری موزیکی  نهنجامدانی کارکی هو  ئه  له رپرسیاره م به که ی یه  پله  ڕای من موزیکزان به به

 گشتی  ری موزیکی جیھانی به  کارتکردنی هونه ها که روه  ب گومانم هه وه. و گۆرانی کوردی
بۆ ، یاڵ و ڕوحی موزیکزان  بۆ فراوان کردنی خه پویسته، وتانی دراوسو موزیکی و

  ه یشتن و مامه رج تگه  مه به، نجامدان و داڕشتنی کاری موزیک یان گۆرانی نوێ ئه
ک  ک هنان و دروستکردنی گۆرانییه نه، کان نگییه  ده  میانه له، بت  هه کردنکی هۆشیارانه

 ناوی موزیک یان  به، موزیککی تری السایی و کۆپیکردنی مۆرکی   ڕگه به، یان موزیکک
یان ناهۆشیاری و ناڕۆشنبیری و ب ئاگایی  مه  ڕای من ئه  به چونکه، گۆرانی کوردی

  . کات  گۆرانیبژ پناس ئهموزیکزان و
  
  
  
کان و ئاوازو   موزیکییه یژه  په که، ی موزیکه کانه  دوا یه ک به  یه نگه و ده نوانی ئه..  میانه* 

  . کرت کانی ل دروست ئه موزیکی و گۆرانییه  میلۆدیه
   

    


