
  نی ده چیا مه: ناو
  تی کوردستان هاباد له رۆژهه  مه:دایک بوون شونی له
  ستۆکھۆم   له زانستگای،ر له زانستی کامپیوتیر ماجیسته: واری خونده
 سینت  کیبۆرد و ئامری به.  بواری موسیقی دا چاالکه  له  بیست ساه زیاتر له: کان یه چاالکی

  . وهکاری کردم  رده  سهکانی ناوبانگه  به ی گۆرانیبژه ڵ زۆربه گه له
ک  یه ند نمونه چه.  ڕی ساز کردووه  ماپه50   و زیاتر له بواری ئینتیرنت دا چالکه لهچیا 
ندان مامل،  رمه ڕی هونه ناوی چیا، ماپه سی خۆی به که ڕی تاکه ماپه: ن مانه کانی ئه کاره له
ک گۆڤاری  ها کۆمه روه ندی و هه قشبه الل نه هماڵ موفتی، میکائیل، ج ددیقی، جه لیلی سه خه

  .دکانی کور یه  سیاسی ری ڕکخراو و حیزبه ئینترنتی و ماپه
  

م  که شی یه به.  وه کرته ش دا بو ده  دووبه  له یه م دیمانه  ئه  بلین که  پویسته:ت بۆڕۆژهه
شی  به. ین که شتانی ده شکه ئستا پ ر و موسیقای کوردی که ر هونه سه بت له باسک ده

 داهاتووکی نزیکدا بوی   له بت که  بواری ئیتیرنیت دا ده  کورد له میش باسک له دووهه
  . وه ینه که ده
 

 بینی؟ دا چۆن دهاستی جیھانیمۆسیقای کوردی له ئ: ت بۆڕۆژهه
 

ن مۆسیقای  ، خاوه دیکهموو وتانی  ک هه روه ت ب، هه وه ن ده ی خاوه  وه ئه کوردیش ب: چیا
ش ناکات  نیا به  ته  به ره م فاکته م ئه به.    وه  تام و چژکی جیاوازه تی، به خۆیه ت به تایبه
کاری زۆرمان . دیار بخات وتوو وه کی پشکه یه شوه  ئاستی جیھانیدا به  مۆسیقای کورد له که
ری  یاندنی مۆسیقا و هونه  بۆ پگه وه کرییهباری ف م له  و هه وه باری پراکتیکه م له  هه پشه له

  . رزی جیھانی کورد بۆ ئاستکی به
  

  ؟  چییه وتنه م دواکه هۆی ئه: ت بۆڕۆژهه
  

  م کۆسپانه ئه.  ری کوردییان دواخستووه زۆرن وتنی کاری هونه  پشکه کان که ندوکۆسپه که: چیا
و گوشار و   ئه میان که یه. ین شیان بکه دا دابهکی ره شی سه ر دووبه سه دا به یه و دیمانه کرێ له ده
ر کوردستان و  سه ی به رجه لومه و هه ، یان ئه پندراوه رمانداسه سه به ڕا  وه ره  ده ی له یه نگانه ته
ستکردی خۆمانن، یان   ده ن که موکووڕییانه و که میشیان ئه  و، دووهه  پندراوه یدا سه که که خه
  .خۆماننستکورتیی  ی ده زاده

  
  میشه ر هه  وتانی داگیرکه  که ن وایانه  ناڕه و گوشاره  ئه وه، ره کانی ده ندوکۆسپه که

ر  ی ئیمپریالیزمی کولتووری، کۆسپی سه شوه واری و به ری کورده رهونه  سه ته خستوویانه
ژر  هوداش درابت، ل ر مه گه ئه.  بوون  م ڕبازه کانی ئه ره وهه ڕگای چاالکبوونی جه

.  وه ته یان کاتر کراوه نگی کوردانه کان سانسۆرکراون یان ڕه مه رهه دریی توندوتیژ دا، به چاوه
ری خۆیان   هونه  به  شه  گه ئاشتی و ئازادیدا توانیویانه  له  دیکه ی وتانی کاتکدا زۆربه له



   به بووه ر مافمان نه وبه مه ندساڵ له ی کورد تا چه رزتر، ئمه  ئاستکی به ننه یه ن و بیگه بده
ڕ  رجی شه لومه بوونی ئازادی و هه  گوشاری سیاسی و نه  له جگه. زمانی خۆمان گۆرانیش بین

ی  نگانه ، زۆر ته پندراوه رماندا سه سه  به ش که گاکه وتوویی ئابووریی کۆمه یی، دواکه و ئاواره
 مرۆڤ هنده  وێ، پویسته ی ده یکری ئاسوودهر ف ی هونه شه گه.  مان ساز کردووه که ره بۆ هونه

   .ریک ب ی خه موو فیکری پوه  هه ب که ژار نه سکورت و هه ده
  
،  بووه ری کورد هه ر دواخستنی هونه سه  لهزۆریریی   کاریگه کانیش که  ناوخۆییه ندوکۆسپه که
ی  وه هۆی ئه وانا بهت ری زۆر به وهه زۆر جار جه. کان بوون نگییه هه ر  فه مو کووڕییه که
 هیوای خۆیان   وازیان له وه ته سره حه دی و به نابه ، به  بووه یان پیان خۆش نه که ماه بنه

   و ودایان درابایه ر مه گه ش بگومان ئه مانه ئه.  بوون  دیکه ی ریکی پیشه  و خه  هناوه
  له.  وت که ده یان تدا هه ادهبامیرز ک و موجته ن زیره سه یان حه ده کرابان به رده  روه په

م   ئه  وه نی دوو س ساییه مه  ته ر له ردا دایک و باوکان، هه  هونه وتوو له وتانی پشکه
ن و  که ده رخان موو توانا ئیمکاناتیان بۆ ته هه  و به  وه قۆزنه کانیاندا ده  منداه  له  توانایه

ندی ناودار و  رمه  هونه  بۆ نابن به وانه جا ئه. ن که یان ده رده روه ی زانستی  په شوه به
  یان؟ که ری وته ری هونه پده شه گه
  

  ؟کی بت ره خۆ هۆکاری سه ربه بوونی وتکی سه  نه پت وایه: ت بۆڕۆژهه
  

کراوی  ڕوان نه  گۆڕانکی چاوه ی دواییدا  ساه20م  رهاتی کورد له سه نووس و به چاره: چیا
 هاتنی کورد.  ره رسوڕمنه ری سه م بۆ وتانی داگیرکه م بۆ کورد و هه  هه  ، که هر هاتوو سه به

  خساند که لکی مژوویی ڕه دا هه ند ساه و چه مریکا و ئوسترایا له بۆ وتانی ئورووپا، ئه
ک   که وتووانه  پشکه م وته  دمۆکراسی و ئیمکاناتی ئه ر، له رابه  مافی به کوردیش به

  ، وه  بواری کولتوورییه م له ئاستی سیاسی و هه م له رنجاکش، هه شوازکی سه رگرت و به وه
   به  ڕۆژانه م دیاردانه و ئه وه کدا کرانه دوای یه به ک کان یه  کوردییه یه ڤی تی. خۆ پشان بدات
موو   و هه ھناوهخۆی پک ربه  پراکتیکدا وتکی سه  باشوور له کورد له. ن ده جیھان نیشان ده

ک   ئستا وه واته که. کرت دی ده خۆی تدا به ربه کانی پویست بۆ ژیانی سه کییه ره  سه ئامرازه
ی کورد داری  ئمه”   که وه کرده دووپاتمان ده مانگوت و   که ده ر نییه و به مه بیست ساڵ له

تی ده بستا ئه.“دواین  له خۆین بۆیه وت  کۆن ده  یکهر  خه  و دروشمه   ئس و  که م تاکه هه. ب
توانن   و ده خساوه ری کوردییان بۆ ڕه پدانی هونه شه ودای گه تدارانی کورد مه سه م ده هه
 تا  که ره ی خۆی گه کات م پرۆسانه  ئه ڕاسته. ر بگن وری کاریگه بت ده یلیان ل  مه ر گه ئه
 کاری   وشیارانهزووتر رچی ین و هه ده فیۆ نه   کات به م زۆر گرینگه رز به  ئاستی به نه گه ده

  . ین بۆ بکه
  

  بینی؟  چۆن دهدا  بواره م له ی کوردستان ده تبه سه وری حیزب و ده ده: ت بۆڕۆژهه
  



کان   کوردییه  حیزبه ری کوردی له  هونه ت به کان بۆ خزمه سه که گشتی تائستا تاکه به: چیا
تی ڕوون و دیاریکراو بۆ  ی پویست خه شوه  به کاندا وی حیزبه  و په رنامه  به له. چاالکتربوون

  کوردی بهبکرت و مۆسیقا و گۆرانیی   پراکتیزه  ، که ڕژراوه کان دانه رییه  هونه بواره
پسپۆڕی .  بکات رده روه  پهواریدا، کانی کورده یهندی تمه ڵ تایبه  گه کی گونجاو له یه شوه
کان  نگییه رهه  فه ر بۆ کشه سه ، چاره کی زانستییانه یه شوه  و به  چاالکانه  که بواره م ئه

رچاو  کی به یه کورتی تاڕاده به. دی ناکرن کاندا به  حیزبهی واره قه ناو  وه، له بدۆزنه
  کارییانه م م که  وتانی دراوس ئه  که یر نییه  سه  .  الناوه وهیان  رکه گرینگه و ئه کان ئه حیزبه

 کۆک مۆسیقای  گرن و به  رده ندانی الوی کورد وه رمه  هونه ه شی ئاوه  باوه  و به وه قۆزنه  ده
 ر و  هونه  که ترسییه، م مه ئه.  وه نه که ی کوردستانیان ده وانه  ڕه وه بی و فارسییه ره تورکی و عه

دات و مۆرکی دوژمنانمانی  ست ده ده  تام و چژی خۆی له ند سای دیکه مۆسیقای کوردی تا چه
   بین کهکرێ ده. وانی کورد  ناو دڵ و مشکی پشه وتۆته که بت، هشتا نه دیار ده ق پوه زه

ک جاران  ی وه وه باتی ئه و له گۆڕیوه   نویه رجه لومه و هه پی ئه بهدوژمنانی کورد تاکتیکیان 
ی   چوارچوه ن و له که ده  ون وجار ڕبازیان ل ندانی کورد بگرن، ئه مه ر  کاری هونه  پش به

  . ن که یان ده رده روه کانی خۆیاندا په نگی وته رهه فه
   

  کان چین؟ یهری سه چاره: ت  بۆرۆژهه
  

. ردانن رگه یان سه  زۆربهم تواناین به ندی به رمه نی زۆر هونه ی کورد خاوه ئمه: چیا
بۆ .  رانییه ی نیگه  پئینیرژی و ئاکتیڤن، جگه کان که  الوه نده رمه ردانی بۆ هونه رگه سه
  یه وانه  له  که وه دۆزنه  ده  و ئاترناتیڤی دیکه یه یان هه له کان په  ئامانجیان، الوه یشتن به گه

 هیچ ڕکخراوکی وا  وه داخه تا ئستا به. ری کورد بت بۆ داهاتووی هونه ئاکامی باشی نه
بت   توانایی هه و ئاسته ر پکھاتبت و تائه زایانی هونه  شاره ی له ماکه  بنه  که هنراوه نه پک
 باشووری  له. ی ڕاستیان پشان بدات ریان بت و ڕگه تیده خۆ بگرت، یارمه  وه م الوانه ئه

  تی به کان زۆرتر خزمه نجامی کاره رئه م زۆرجار سه  بهکرت ند ده رمه کوردستان کار بۆ هونه
  وه  و لپرسینه دری و پوانه چاوهبوونی  نه.   تا هی کوردی دراوس کردووه ری وتانی  هونه
مان پکرد زۆر جار  ک پشتر ئاماژه روه ، ههم رهه  به تییانه دنه و یارمه ی به مانه رهه و به له
ری وتانی   ناو هونه ندانی کورد له رمه ستی هونه  ههتوانایی وی   وه  هۆی توانه بته ده

  .تیش کراون خه   وه ته سه ن ده  الیه مانه له رهه م به زۆرجار ئه. ر داگیرکه
  

ری  یان پسپۆڕی هونه هاوفکری و ڕاوژی ده ب به  ش ده مانه کان بگومان زۆرن و ئه  چاره ڕگه
یان  وه رگرتن و پداچوونه ک وه کانی وتانی رۆژئاوا که وتووه رکه  سه مۆدله  له.  بکرن ه گه

 بۆ  دیاره. قازانج بت توانت به ی کوردی ل دروست کردن، ده گا ت بۆ کۆمه و شتکی تایبه
ک  یه موو شوه هه  بن، به یه وه م جوونه کان پشتگیری ئه ته سه بت ده ش ده سته به و مه ئه
  .ن خه ن و پشتگویان نه بدهتییان  مهیار

  



ند ستۆدیۆی پرۆفیشوناڵ بۆ کاری تۆمارکردنی  زراندنی چه توان دامه  بچووک دهکی یه نموونه
موو ڕۆژێ دروست  ی هه  جوانانه  هۆتله مووه وهه نا ئه په ندان بت له رمه می هونه رهه به
  کی زۆر له ی کۆمه وه ڕاندنه  بۆ گهسپککی باش  ده بته  ده مه بگومان ئه.  کرن ده

ن بۆ تۆمارکردنی  ڕوه  و میسر و تاران به و تورکیه ره رئستا به  هه گۆرانیبژانی کورد که
 بکارن و   ئورووپا زۆرن که نگ له شی تیکنیکی ده کی به ندازیاری زیره ئه. کانیان کاره
 ند مه زوو ئارهیان الوی  یاندنی ده ردن و پگه و فرک م ستۆدیۆیانه زراندنی ئه توانین بۆ دامه ده
  .رگرین کیان لوه که
  

ی  واره کمیل کردنی قه  و ته وه ب بکرن بۆ پداچوونه  ده  زۆرن که ش  کاری دیکه دیاره
ی وتی   زاراوه کی کوردستان به یه ر پارچه هه کان له زگا مۆسیقییه مقام و ده. مۆسیقای کوردی

ی کورد ناوی   ئمه  هاتووه وه  کاتی ئه پم وایه. برن  ناو ده یه  پارچهم ری ئه داگیرکه
  . م شته بت بۆ ئه بت و ستانداردی خۆمان هه کوردیشمان بۆیان هه

  
ندین ستایلی  ر چه  سه دا، مۆسیقا به ی زۆری وتانی دیکه مۆسیقای زۆربه له ها  روه هه

 و  وه دۆزته ستی خۆی ده  ناو ستایلکدا هه ی له نده رمه ر هونه  و، هه ش کراوه جیاوازدا دابه
کانماندا   کاره ئاۆزی له کانی مۆسیقا به  ئستاش ستایله  ئمه وه داخه به. کات  بۆ ده کاری
ک  یه مووی له کوردی و پاپ و ڕاپ و جاز و بلووز ههفولکلۆری  مووزیکی  بۆ ونه. کار دنین به
 دات  ڕوو ده م شونی دیکه  که  له ته م حاه ئه. بیستین ۆرانیبژ دهمان گ نگی هه  ده دی و به سی

ی  گاکه ری خۆی و کۆمه  هونه ت به  خزمه و ستایلکدا بوارکدا  له س رکه  هه بووباشتر واو 
  . بکات

  
  .وتووبیت رکه رسه  کاک چیا هه وه سوپاسه به: ت بۆڕۆژهه

  
  .دربژین بۆ کور ش و هه سوپاس بۆ ئوه :چیا

 


