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    ندا  هۆه–روش  ساسان ده... ندا  هۆه  گروپی مۆسیقای نامۆ لهداغی و ره نامدار قه

  
 نامدار، موزیکاری ناسراوی کورد

  سانکی دوور و درژه، داغی ره قه
ی مۆسیقا و  نین ونۆته ڵ ئامر ژه گه له

، نی گۆرانی کوردی سه ئاوازی ڕه
  یاندوه تی گه  خزمه رمانک له خه
  مه  هه کارو چاالکیه تی کورد و به للهمی به

سکی  ک که تی وه توانیویه، کانی  جۆره
  ڕگایه و  موزیکاری کورد بناسرێ و له

 ندین خولی فر ی چه وه کردنه  به وه شه
ندان قوتابی  کردنی مۆسیقای کوردی چه

  کوردیدا ئاماده ینین  ناو کۆڕی مۆسیقا ژه  و ئستا له یاندوه یشتووی کوردی پگه پ گه تازه
 ناوی  ت به وخزمه یه کاندا هه یه وه ته  نیشتیمان ونه ڵ وگانی بۆنه  ناو کۆڕ وکۆمه باشیان له
  ره رزو پیرۆز ڕاگرتنی هونه کورد و به

   دوای ڕوو له له، ن که ی ده که نه سه ڕه
ج  ڵ بژاردنی نیشته  و هه تاراوگه

مان  هه ندا به  ووتی هۆه بوونی له
 دوور  وکاروانه دان به ست و درژه به مه

 ت خزمه  له  یببوه هه  ی که و درژه
 شاری  کردنی مۆسیقای کوردی له

ی  وه ندی کردنه  نوه ندا له الیدنی هۆه
  بژاردنی قوتابیه  و هه خوالنه و ئه

تیپی مۆسیقای نا مۆی ، کان باشه
ندین موزیکاری   چه  له زراندوه دامه
ین  بده ڵ ساز گه ی له م دیداره ست ئه به مان مه هه لمان زانی بۆ هه ش به ئمه، وک و بچ وره گه
  . کانیدا  نو قوتابیه له
  ؟ریتانمان پ بن  ژیانی خۆتان و هونه ک له یه کرێ مژینه ده/ پ 
، دایک بووم   له بجه ه هه   له1951سای   له و داغی یه ره قه ر ئاغا ناوم نامدار عومه/ و 
یاندنی  یمانگای پ گه ندی وپه تای وناوه ره کی سلمانین وخوندنی سه م خۆمان خه به

  .  واوکردوه سلمانی ته  له ر مامۆستایانم هه
  ره ی هونه  کۆمه ی کوردی واته رو وژه ی هونه  ناو کۆمه ته  چومه1969 کۆتایی سای  له

ل پرسراوی  م بووم به کی که یه اش ماوهپ،  شاری سلمانی ئستا له، کانی کوردی جوانه
د  مه کانی محه ک کاره وه  م تیپه کانی ئه مه رهه به ی دا زۆربه  و سانه شی مۆسیقاو له به

   له بوون که شکردنی خۆم کردن و دابه  ئاماده جید له الح مه لی وسه نرگز و عوسمان عه
رات و  وی به  گۆرانی شه بۆ نموونه، کران هش ئ فزوندا پشکه له ته و  کان وئیسگه نگه ئاهه

  هتد.... و گوم گوم و) و خه (ت کانه و چاوه بۆب له
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ی   تیپی مۆسیقای کۆمه1977 سای  له
   له وه  کانیانه ندامه واوی ئه ته ناو براو به

 و تیپکی مۆسیقای  وه ڵ جیابوونه کۆمه
 ناوی تیپی  خۆیان دروست کرد به ربه سه

ک  خۆم وه که، ی وله ی مهمۆسیقا
کارم  م تیپه رۆکی ئه روسه زرنه دامه
یان گۆرانی و مۆسیقای  ده کرد و به  ده
  ر له هه، کرد نی کوردیمان تۆمار سه ڕه

  وه  کۆرسکی مۆسیقام کرده1977سای 
  شاری سلمانی که  منانی کورد له بۆ

کانی  مۆسیقیه ی زۆری ئامره  ۆر به ز بوون که  مناڵ ده40ی  شداربوان نزیکه ی به ژماره
 ناوی  کی زۆر کورتا تیپکی مۆسیقای منانم ل دروست کردن به یه  ماوه ر له هه، تیابوو

م وس  ش کۆرسی دووه وسانه  دوای ئه ها له روه  هه تیپی مۆسیقای منانی بخود وه
کۆرسی  چاو  یادیان کرد لهشداربوان زۆر ز ی قوتابیان و به ش کرد و ژماره میشم پشکه هه
 باشی مۆسیقا و کی زۆر یه   پله یشتینه وی قوتابیان گه و هه فرکردنی من به، م که یه

ری  ها چاالکی هونه نده  چه له شداری کردنمان وتنمان وبه ک وپشکه خه ناساندنمان به
جانکی   میھره ی لهت تایبه  کان به جانه میھره  شداری کردن له فزیۆن وبه له رشانۆ و ته سه
  . رتی ڕووبار  ئۆپه ست هنا به ده عراقمان به موو می هه که ی یه پله  ی عراق به رده روه په
زازی  زن ناسری ڕه ندانی کورد و مه رمه  میوانداری هونه1980کانی   ساه ها له روه هه  وه
   که  و کردوه ڕاندوه ڕاپهی سیاسیمان بۆ  ر کاری هونه  و زۆر ریقیمان کردوه ی فه رزیه ومه

ها قورس و گران  دا کارکی ئا وه  ئه خۆی نه  سک ڕگای به دا هیچ که مانه رده وکات وسه له 
نھنی کاستکی سیاسی  به ب باکانه  ئمه،  دووچاری زیندان وکوشتن بب بکات که

  وانه  تۆمارکرد لهڵ تیپی مۆسیقای بخودی منان بۆ گه زازی له مان بۆناسرڕه شۆڕشگانه
  هتد، ، ، ، ، ، هیوا، ماڵ ئاوا دایه، هیدان شه، ی کوردستانم رگه من پشمه، کانی سرووده

وامی بو  رده به کانی شۆڕش به  ئیسگه  و له وه نگی دایه واوی کوردستاندا ده ته  له  که
. یشتووین ی گه که  ئاکامه مان بوو ئستا به  هه ی که و شۆڕشه ندنی ئه  سه  بۆ کپه  وه کرانه ده
  وه وکاته  ج نشینمان وله  ندامان کرده  هاتووین و هۆه  و تاراوگه ره  به  وه1982 سای  له
م دروست کرد که  تیپی مۆسیقای ئاواره، مان سادا  هه رله هه، ژین ندا ئه  هۆه ر له هه

وروپا  ئه واوی ندا و ته ه هۆ مان له ری جوانی کوردانه  چاالکی هونه1994بۆ1993سانی  
   ڤیستیڤاه  له که، جگای خۆشحایان بووین کان کرد که کی کورد و بیانیه خه ش به پشکه

رنجی  سه بوو که واومان هه شداری ته کان به ی ونیشتیمانیه وه ته نه،  نگه کان و ئاهه جیھانیه
  فزیۆن که له  و ڕادیۆ و ته ژنامه ڕۆ کرد بوو له الی خۆمان ڕاکش مان به وکاته میدیاکانی ئه

مووی گۆرانی   هه ها کاستک که روه  هه وه،   وه کرده خش و بو ده کانمان په چاالکیه
،  وه ری بومان کرده ک کارکی هونه وانک وه ڵ قه گه ی بوو له وه ته وسروودی نیشتمانی ونه

ندا   هۆه ر له انی مۆسیقای کوردی هه پد ره ی مۆسیقای جیھانی وپه وه  ناوه بۆ زیاتر چوونه
 1991 سای   له رزترین پله  به  کۆنسرخاتوربوم به خوندنی بای مۆسیقاو له ستم کرد به  ده
  ندا وه کانی هۆه هلیه ی میری وئه  قوتابخانه  مامۆستای مۆسیقا له واوم کردوو بووم به ته

   له ش که نه مه و ته  درژای ئه ها به روه هه  وه، وامم رده مان کار به رهه  سه تائستاش له
  .  وه گشتی کردۆته به ی کورد ندان خولی فرکردنی مۆسیقام بۆ جالیه ندام چه هۆه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 22-12-2005 19:46 

3 

زراندنی گروپی  ی دامه بیرۆکه/ پ 
  ؟ی بۆکه وه ڕته گه نامۆده

کی  یه  دا قوتابخانه2000سای   له/ و 
 ناوی   به  وه مۆسیقای کوردیم کرده

 ی مۆسیقای نامۆ و ئستاش بخانهقوتا
، چاوی خۆتان بینیتان  به   که وامه رده به
 مناڵ و  قوتابی کورد له 30  زیاتر له که
ر  هه، خونن ی مۆسیقا ئه  تدا وانه وره گه
م  کانی ئه وتووه  پشکه  قوتابیه له

  مان دروست کردوه م تیپه  ئه یه قوتابخانه
مان  رهه ی مۆسیقای نامۆ هه ی دروست بوونی قوتابخانه بیرۆکه، نامۆ  ناوی تیپی مۆسیقای به

  .  تیپی مۆسیقای بخودی منانم پ دروست کردبوو  که یه بیرۆکه
  ؟ست گروپی نامۆت دروست کرد به چ مه به / پ 
  وه ڕگاشه و له م و ری مۆسیقای کوردی بکه هونه  ت به خزمه  ی که سته به مه و به/ و 

ی  ڕووناکی ئاینده چراو منانمان  نم چونکه یه بگه مندانی کورد  به  ۆالنهتکی بچک خزمه
 موو هه ب به ن ده ی نومان هه وه نه ک کۆمه  تاراوگه  تی له تایبه به، مانن که وه ته نه

  من به ی وه ئه، بواری خۆیدا  له و  که ریه ین هه یان بکه نه ی کوردا رده روه ڕگاکان گۆش وپه
 ئاواز  کردنیان به ئاشنا مۆسیقای کوردی و  به  زانم فرکردنیانه رشانی خۆمی ده رکی سه ئه
  له  نیه متر هیچی که یان کورد که وه ته بزانن نه  مندانمان لره  کوردی که گۆرانی و
 و  وم داوه ش زۆر هه سته به مه و ئه بۆ،  نده مه وه ده  پورکی  له نی که کانی تروخاوه وه ته نه

ک   وه م چونکه ست پ بکه ده وه مندانه  رچۆنک بت له هه  که  رخان کردوه خۆم ته
چن و توانا و فربوونیان بۆ  رئه خشنی وا ده ردن چۆنیان بنه کی ناسک وب گه یه ڕه په

  . مانن که وه ته ی دوا ڕۆژی نهتان وان پیاوان و ئافره  و ئه  زیاتره وره  گه مۆسیقا و گۆرانی له
  ؟وڵ وماندوو بوونت  هه ش بینی به ند گه تا چه/ پ 
  م له که ته م و خزمه که ره گرن بۆ خۆم و هونه  منی ده  له کی کورد که ی خه و ڕز گرتنه به /و 

کانیان بۆ فربوونی مۆسیقا که   ناردنی مناه به، بواری مۆسیقا و ئاواز و گۆرانی کوردی
تکی   خزمه  وه شانه  چاوگه و منداه ئه  ڕگای م توانیبتم له م کاره  خوازم به اواتهئ 

م   له و ڕووناکیه و تروسکه ش بینم ئه  زۆر گه که، م م بکه که وه ته ی نه  ئاینده  به بچکۆالنه
بوام پ  هشدا ک  و پناوه م وله  هیچ ماندوو بوونک ناکه ست به  هه بینم بۆیه دا ئه قوتابیانه

  . م که رخستنی ئاواته ڕ بۆ سه  گه مه خه وی خۆم ئه موو هه  هه یه
ری مۆسیقا و گۆرانی بۆ منانی  می هونه رهه ندک به  هه وه کردۆته  نه وه بیرتان له/ پ 

  ؟ وه کانه  ئاسمانیه  ناه ڕگای که  کوردستان بنرن له
کلیپکی مۆسیقا و گۆرانی زۆر جوانمان ، ر وبه مه له ک  یه  و ماوه مان کردوه وکاره ی ئه به/ و 

 کوردستان   له که، کانی کوردستان ش وجوانه  چاو گه  مناه شمان کرد به دروست کرد و پشکه
نجام  ئه  بۆ به ستماندا یه رده  به  زۆر کاری تریش ئستا له وه،  وه  بینیمانه وه تی ڤی یه

  مۆسیقا و گۆرانی کوردی له  پ ب که CD بۆ تۆمارکردنی هکرد و خۆشمان ئاماده یاندنی وه گه
  . لی کورد  گه ین به شی بکه و پشکه

   پایا خولی فربوو نیشه یان له، نھا  ته  به نھا گروپکی مۆسیقایه ئایا گروپی نامۆ ته/ پ 
  ؟ندانی مۆسیقا ی کوردی زوو مه موو ئاره بۆ هه
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کی کورد  یه  و ڕۆه ر گۆشه موو جگه  بۆ هه  یه رگای کراوه مۆ دهی نا  قوتابخانه وه دنیایه به /و 
وک  موو هه  حای خۆم هه ش به من به، ندی فربوونی مۆسیقا بن زوومه  ئاره  که  تاراوگه له
موو کات  م هه فۆنه له  ته م ژماره توانن به ده، م که ته  میلله  به ته  خزمه م که ده  دا ئه وپناوه له
،  یه س پۆلی جیاوازمان هه،  یه و قوتابخانه  له ئمه) 0206957034 (ن بکه ندیم پوه یوه په
 کان تیپی  وتووه قوتابیه پشکه م پ دا له  ک ئاماژه روه هه،  وره وی بچووک وگه  تکه به

ی 11 کاتژمر  له ممه ک شه موو ڕۆژانی یه مان هه که قوتابخانه،  نامۆمان دروست کرد وه
   بنه ندان و میوانان که زوومه موو ئاره  بۆ هه  یه رگامان کراوه ڕۆ ده  ی نیوه4 تا وه انیهی به
  . ردانمان سه
  ؟ چی بووه ئستا ڕابردوو  چاالکیتان له و کار/ پ 
ی  م جالیه  ده نده وه نھا ئه ته،  کانمان بژمرین ک کار و چاالکیه ک یه  ناکرێ یه  وه لره /و 

 نیشتیمانی و  بۆنه  شداری کردنمان له  به  کانمانن له حای کار و چاالکیهکورد شاهید 
جوانمان  ند کاری پوخت و چه  کان که  ندیه  جیھانی و هۆه کانی کورد و ڤیستیڤاه یه وه ته نه
  وه کانه  کوردیه  ئاسمانیه ناه  که ندکیان له  هه ش کردوون که ک تیپی نامۆ پشکه وه

  . رانن شانازی بینه جگای خۆشحای و  که،  وه هت بوکراونه
 مۆسیقا و کاری   له ندکتان داوه رمه هونه تی هیچ  یارمه م گروپه کاری ئه  له  جگه/ پ 

  ؟ری هونه
نجام   ئه ندان به رمه ی هونه ری و ئاواز و مۆسیقام بۆ زۆر به  زۆر کاری هونه وه دنیایه به/ و 
ری به  ندک ڕووم ل کات بۆ کاری هونه رمه ر هونه  هه وه، تادا کۆن و ئس  له یاند وه گه

 . ر و مۆسیقای کوردی هونه زانم به  تی ده خزمه م و به که  هاوکاری ده وه دنیایه 
  مه رهه  و به نده رمه موو هونه و هه  نوان ئه بینن له مۆی کوردی چۆن ده مۆسیقا ی ئه/ پ 
  ؟کانیان ی کلیپه زۆره

زۆر   ی که وه به  پش نراوه و ره به نگاوی زۆر هه مۆ مۆسیقای کوردی ئه ای منڕ به/ و 
  وه رزبۆته ری کوردی به ی هونه ڕاده و وه یدانه مه  ته هاتوونه یشتوون و ندی الوپ گه رمه هونه
 ندا رمه ئاستی هونه ری جیاواز تیپی هونه ری و ی هونه قوتابخانه ها نده پک هنانی چه به

ندی  یوه هۆی په به ی دوایش دا ساه ند م چه له  وتوون وه ڕووی زانستی پشکه  ان لهنیشم
زۆر گۆڕانکاری  کدا ڵ یه گه کانی کوردستان له سته  بنده ندانی پارچه رمه وی هونه وتکه
کی  ی میدیایه کایه هنانه  ت وه تی کوردستانی باشووروڕۆژهه تایبه پش به  ته هاتونه

 کان و کوردیه  ئاسمانیه ناه زۆرری وکه فزیۆن و له ته و ڕادیۆ و ڕۆژنامه  انی کوردی لهرفراو به
و  وپش چوونه ره به و ئه بوون بۆ وره کانکی گه جیھان ته ی کوردستان و وه ره ندی ده یوه په

دا  تنانهو موو پشکه و هه ڵ ئه گه  له وه داخه م به به. پایا ریش له  دروست بوونی کادری هونه
ست  ده  به وتنه و پشکه زۆر له توانرێ  ئه  که زوو ماندانیه هشتا له ئاستی پویست و ئاره

کوردستان بۆ  کگرتووی رمی یه تی هه  هاوکاری وپشتگیری حکومه یش به وه بھنرت ئه
ر   به  زیاتر ئاسان کاری وڕزل نانی ب جیاوازی و له ندانی کورد وه رمه رهونه هونه

تی و  سکی پارتایه بیری ته  له  وه وتنه ری باش و دوورکه ت و کاری هونه اوگرتنی خزمهچ
کگرتووی کوردستان ئاوات و ئامانجی  ندانی یه رمه کتی هونه خۆخۆی و دروست کردنی یه

سای  13 له ی که  و ئازادی و دیموکراسیه ربوونی ئه  به له، دی هنته مان ده که وه ته نه
 و  سته  جه لی کورد ئاهک به  گه1991هاری سای  ی به که زنه مه ڕینه دوای ڕاپهڕابردوودا 
 ی کایه  هۆی زۆر گۆڕانکاری و هنانه  ش بووه و ئازادیه ئه، نگ خواردووی داهات ناخی په

پاڵ  م له  به،  نراوه یه نجام گه  ئه زۆر کاری باش به ڕاسته ، کرا و خنکنراو غه ده زۆرشتی قه
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  کردوه نانه  و که وای له وه ره  ده تی له تایبه  به وه کانیه موو بواره  هه  میدیای کوردی بهزۆری
   دیاره  زۆرو بۆری پ وه کان بۆ یه رکاره  سه ب له نه ریان ی خۆیان فیلته وه بۆ کات پکردنه

نگی و  استهوئ ره ری کوردی به ش هونه مه به،   ناو خۆیاندا وون کردوه و کاری باشیشی له
تی کورد بۆ مۆسیقا و  ی میلله ر بگرێ وگوچکه نگه نار له  و که ره  به بارودۆخکی خراپ بردوه

  . رن بی به ره تی تورکی وفارسی وعه وڕۆحیه ره نی کوردتک بچت و به سه گۆرانی ڕه
  ؟ندان رمه هونه و  کورد بۆ تان چی یه دواووته /پ
و  مان وه رکردنه  سه  هاتوون بۆ به  وه کی دووره  ڕگایه  له م که که ڕزتان ده سوپاسی به/ و 
ندکاری جوان وپوخت  م چه ندان ده رمه  هونه  به وه  شه لره،  کانمان یاندنی ناو چاالکیه گه

 . چی و پش ده ره ی به که ره تی کورد و هونه  میلله نده وه ن ئه ش بکه پشکه


