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 :پثشةكيةكي داواكراو 
  

چةشـنة   زؤر لة دؤستان ، كة ئةم چةشنة  هؤنراوانةي من دةخوثننةوة،لـة بـة سـتثين هـؤنراوةي كالسـيكي    كورديـدا ، بـة                    

زؤريـان   . )مؤسـيقادار   ( هـؤنراوةي مثـصؤديك    و ناوي ئةم لةونـة هةصبةسـتةيان نـاوة ،                        ةي دادةنثن داهثنانثكي تاز 

دةفةرموون ، كاتثك ئةم هؤنراوانة دةبيستني يا دةياخنوثنينةوة ، بة بث ئةوةي كةسثك بصث هي كثثة، بؤخؤمـان دةزانـني تـؤ                      
ةم هؤنراوانةت پثشكةش كرد،وا باشة بة لةونثك بـة  ئـةو جثگـة              هةرئةودؤستانة هةميشة دةفةرموون،كة كاتثك ئ    . نووسيوتة  

منيش  لة سةر ويسيت ئةو خؤشةويستانة       . گةلةي كة ئةو مؤسيقا تايبةتةي هةية، ئاماژة بكةي ، تا رثنوثنيةك بث بؤ خؤثنةر               

تةواوي دؤسـتاين هـؤگر  ،       لةگةص  سپاس لة     . م بة رةنگي   شني  نةخشاندوة           بةهار    ، لثرة دا ئةو جثگةگةلةي هؤنراوةي           

 وتـةي پـذ واتـا ، ئةگـةر          – بة واتا و پةيامي هـؤنراوة گرنگـي دةدةم             بةر  لة مثصؤدي     بة پثويسيت دةزامن بيدركثنم ، كة  من           
شيلةگةص بـث ، چـاكتر      ) هةواي مؤسيقا ( مؤسيقاشي نةبث ، هةر شازة ، بةصام پثشم واية،هؤنراوةيةكي پذ مانا، ئةگةر مثصؤدي              

 ديارة.  رؤح و دص شوثن دادةنث ، هةروةك گؤرانيةك ، كة ئةگةر لةگةص مؤسيقادا                   بيخوثنثنةوة ،دصالوينترة                                   له سةر 
  .بةكاربردين  وشةي رةسةنيش ، سيپاصي رازةوةي كوردايةيت دآكا بة  بةر نووسراوة دا  

  بةهار   
   ئةچثنةي    و  دةنگي  چةنگ  نوث ، لة  شةماصي  ساصي  شنةي

   مةسيت  جامي   مةي     ئةچث ، لة  نةشةي  نةسيمي  نةوبةهار
   )1(بةيان    لة  كؤشكي  سةوزي  سةر  بةيانبزةي  هةتاوي  دةم 

    كاجي دةي    ئةچث و  خاج  لة  ساجي  عاج  و  تاجث  الج ، لة
   كةي   ئةچث   تةخيتوتاج   ، لة  كؤشكي  كثوةكانسةرجني   

   تيين     تاو         توانةوة   ،  بة    نسار  دةم  و هةوار بةفري  
   كرانةوة               ،   كليلةكان   تيشكي   خؤر     كليليبة   هؤي

  لةمثژةوة ،   لة   جث   خةوي     لثژةوةهةرةس   لة   شاخي    
   تةالنةوة ،   لة     بةندةن    و       زنةي   زناوي   زؤنگدةبنة   

  گةذانةوة  ، بةرةو   بةحر        ماو   بةفري    شةتاوي   ئاوي
  ئةكةن سةما،   سةماهةوري   رةشي   پؤذي   نةوي ، لة   نثو   

  )2 (تةما       ئةكةنلةتةك  مژا   هةلئةپةذن ، كاية    لةگةص     
   زاص  و دةنگي  تاص   ، بة  رةنگي   ناصة ناص   و   گاصة   گاصةبة   
  و  چؤصلة    )                                                           3(كةما  ئةكةنث   كارگ    و    كانياو ، گاصته    لةگةص    دةتؤق
   بةبا   ئةكةن  ئاو   دةر ، دصؤپيودةشت    و  هؤص

  هةلئةدا     ،   خثوةيت     رةنگي              كةواين  كؤلكة زثذينة
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  تةقةص  ئةدا  رؤژي    حةوت    شةبةق   ، دةواري  فا لة  تيشكي 

   شةكةتةو   ، درومشي    پؤز    و    نةسرةتةبة چةشين   تاقي    
  خةزةص ئةدا  ، بةدةص ، لة   جثي   گوص    ئةكاتة   چصمةقدةمي   

      مةنگي  رة نگ   ،  لة كرمةكي  كةژةل  ئةداوپةرةنگي شةنگ  
  لةبةر   ئةكا   كراسي  گوص  ،  كةژ    و   كثو   سروشيت    بووكي

   لةسةر      ئةكا    شاخةكان   ،  پةچةي  هةصم    دوندي   بليندي
   دةر ، خيلث  گةزيزة دثتة  دةرودةشت   سؤران   لة    مثرگ   و   
  كةمةر     ئةكابؤ    )4( ،   كةصانةكةمةرلة   سةوصي   شيين بةر   

  دةر  ئةكا،  خونكاري     شةختة       ئةدا سروودي  سروة  سةر
  
  

  :ماناي چةند وشة 
  .كثوثكة لة ناوچةي هةوشار = بةيان )  1(
  . كاية لةگةص هةصمدا ئةكا ؛  كاية لةگةص ئاذةزودا ئةكا = كاية لةگةص تةما ئةكه ) 2(
  .كةن كاية لةگةص گياي كةمادا ئةكةن ؛ كايةلةگةص شيت كةمدا ئة= گاصتة لةگةص كةما ئةكةن ) 3(
  .چةشنة خشصثكة =  كةصانة  ) 4(
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