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  د ساح  ممه هاد محه ر فه... توانینکی کورت له مۆرکی موزیک و موزیکی کوردی

  
  م شی دووه به
 

، ین مین بکه ر ڕووی زه النی سه موو گه ماشای هه ک ته  خراییه ر به گه ئه
 ڕۆژئاواو   جیا جیاکانی دونیا له وه ته موو نه  هه که، بت بۆمان ئاشکرا ئه

  .  یه النی خۆیان هه یی و گه وه ته وزیک و گۆرانی نهمۆرکی م، تدا ڕۆژهه
  نھا له ته، تی  نوان مۆرکی موزیکی ڕۆژئاوایی و ڕۆژهه جیاوازی له

.  نگدا نیه  ده که کارهنانی چاره نگ و به  ده که هنانی چاره کارنه به
، ک یه وه ته ر نه و شونی جوگرافیایی هه ژینگه، کو جیاوازی کولتوور به
   بواره کان و کارکردن له ندییه یوه و په وه ر جۆری بیرکردنه  سه کاته ار ئهک
 جیا جیاکان و   بواره کان له ندی و ڕۆشنبیری تاکه ها هۆشمه روه هه. جیا جیاکانی مرۆڤدا

، ر کارکی موزیک یان گۆرانی نجامدان و پناس کردنی هه  بۆ ئه تکه روره زه، بواری موزیکدا
  . ک یه وه ته  نه  به سته یوه  په که  یان گۆرانییه که  موزیکه ی کاتک کارهت  تایبه به

 جیا  وه ته گۆرانی نه،  مۆرکی موزیک و ک له ر یه یستی ههگوێ ب،  وردی ر به گه  ئه چونکه
 ئاسانی  توانین به ئه، تی بین تایبه انی دراوس به گشتی و وت ت به جیاکانی ڕۆژهه

یشتن  هۆی تگه به،  لکه و گه وه ته  چ نه ر به  سه که،  وه ک بناسینه ۆرانییهمۆرکی موزیک و گ
ڵ ئاوازو  گه  له ه لک مامه و گه وه ته ر نه  چۆن هه که، کان  موزیکییه نگییه  ده  میانه له

  . کات کان ده میلۆدییه
، وێ بیستی بینربگرین و گ وه*) حجاز (ی یژه  په بۆ نمونه، کی موزیک یه یژه ر په گه ئه
  نگه ی ده وه  ڕووی نوسینه له. )فارسی و تورکی، بی ره عه ( مۆرکی موزیکی ک له ریه هه به

مان هماو  هه،  پی زانستی نوسینی موزیک به، زی نۆتی موزیک ر کاغه  سه کان له موزیکییه
ن  الیه ربینی له نک و ده ن موزیکژه الیه ندنی له  ڕووی ژه م له به. بینین نگی ئه ی ده میانه

بت و   ئاسانی گوێ ل ده کمان به یه وه ته ر نه مۆرکی موزیکی هه، گۆرانیبژک
  و میانه  کردنی ئه ه  هۆی مامه ش به مه ئه.  که یه وه ته  چ نه ر به  سه که،  وه یناسینه ئه
  . یه نگیانه ده

، کان  موزیکییه نگییه  ده میانه،  کردنی ه پی مامه  به بت که ه بۆمان ئاشکرا ئدا لره
  . و پناس بکرێ وه یی بناسرته وه ته تونرێ مۆرکی موزیکی نه ئه
ربینی  نھا ده  ڕای من ته به، ی مۆرکی کوردی میانه،  ی وه یشتن و فربوون و ناسینه  تگه بۆ
  وه ن گۆرانیبژانی ڕابردووه الیه  له که،  یه  کوردییانه سته  و بهقام و میلۆدی و ئاوازی مه ئه

 ب  وه،  وه ناسرته  ئاسانی مۆرکی کوردی پ ئه  به وه ڕیه  له که،  پناسک ته ونهوتراون و ب
ها  روه هه، بۆ موزیکزان و گۆرانیبژانی کورد، ی ڕاست و دروستن گه گومانم باشترین به

تابتوانرێ ،  که گرنگییه، دا که  بواره بیری موزیکزان و گۆرانیبژ لهندی و ڕۆشن هۆشمه
  .  نودا بتری کی هونه یه  چوارچوه له، کان یاه  کردنی خه سته رجه به
ی گۆرانی  نمونه، هنرێ کار ئه تیدا به  موزیکی ڕۆژهه زیاتر له،  کی موزیکه یه یژه په.. حجاز*
  )  ..... ستت  دوو چاوی مه فاتمه، ردێ کراس زه،  وزه  سه نهشیری ( یه یژه  په ر ئه سه له
   
 


