ڕەخنه
کاوە فهقيهزادە خاوەنی بڕوانامهی ٔيۆستاديارييه له بواری ئۆتنۆمووزيکولۆژی )ناسينی
مووسيقی( .ناوبراو زانستی مووسيقی له خزمهت يووسف ڕەبيعی له سا ی ١٣٦٦ی
ههتاوييهوە دەسپ کرد و له سا ی ١٣٦٨ی ههتاوی لهسهر ڕين مايی مامۆستا ڕەبيعی بۆ
ف ربوونی تکنيکی ٔيام رە مووسيقاييهکان دەچيته تاران و له قوتابخانهی مامۆستا
فهرامهرزپايوەر ،و له ژ ر چاوەد ريی ئهودا و به ڕاه نانی مامۆستا سهعيد سابت خولی تايبهتی
بۆ ناسينی ئام رە مووسيقاييهکان و ئام ری )سهنتوور (بۆ ماوەی  ٨ساڵ ت پهڕاند.
له سا ی ١٣٧٨ی ههتاوی چاﻻکييه هونهرييهکانی خۆی له بواری کۆکردنهوەی
ٔيهلفوب يی مووسيقی)نۆت نووسی( و نو کردنهوەی بهرههمه کﻼسيک و ڕەسهنهکانی که ه
موسيقدان و گۆرانيب ژانی کوردستانی و دابهشکردنی بۆ ٔيام ری سهنتوور دەسپ کرد و له ن وان
سا هکانی  ١٣٨٤تا ١٣٨٨ی ههتاوی بۆ ماوەی  ٤ساڵ له شاری سل مانی له باشووری
کوردستان لهسهر مووسيقی کوردی ل کۆ ينهوەو تو ژينهوی بۆ ٔيهنستيتۆی کورد کردووە.
هاوکات وەکوو مامۆستايهکی مووسيقی ناس له زانکۆی هونهرەجوانهکانی وەزارەتی
ڕۆشنبری حکوومهتی ههر می کوردستان وانهی گوتوتهوە .ڕاه نان بۆ ئام ری سهنتوور،
تيوری و زانستی مووسيقی و سو ڤ ژ و چاود ری بۆسهر ٔيۆڕک سترا و ڕيبهری ٔيۆڕک سترا
بهش ک له چاﻻکييهکانی بووە.
کاوە فهقيهزادە دامهزر نهر و مامۆستا و بهڕيوەبهريی خوله ف رکارييهکانی مووسيقی کوردی
بۆ سهنتوور بووە و خاوەنی  ٣١ساڵ ئهزموونی و ژيانی هونهرييه و ههروەها تا ستا ١٥
کت بی تايبهت به هونهری مووسيقی له چاپ داوە و به ههموو توانايهوە له خزمهتی پاراستن و
گهشهی مووسيقی کوردیدا بووە .ناوبراو له در ژەی چاﻻکييهکان و خهمخۆرييهکانی بۆ
مووسيقی کوردی له ڕيکهوتی  ١٠/٧/١٣٨٨به مهبهستی تهکووزی و ڕيکخستنی کهسانی
خاوەنی بههرەی مووسيقايی له ناوچهی موکريان ٔيۆرک سترای فيﻼرمۆنيکی موکريانی
و توانی به يارمهتی وەرگرتن له هۆگرانی مووسيقی و ژەنيارانی ناوچهکانی
دامهزراند
مههاباد  ،بۆکان ،پيرانشار و سهردەشت و شنۆ ،به ش وەی لۆژيکی له چاﻻکييهکانی خۆیدا
بهردەوام ب .
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مۆسيقاناسانی کورد له ڕوانگهی ڕەخنهوە!
نازانم تاکهی مۆسيقاناسان ،ژەنياران و گۆرانيب ژانی کورد ههر دە ن ئهوە مهقامی فارسه يا
مهقامی عهرەبه ،ئهوە ئ رانييه يا ع راقی ،تورک يا ئازەرييه…!
کورد له دنيادا  ٤٠ميليۆن کهسن ،تا ئ ستا ڕەسمولخهت کی يهکگرتوويان بۆ خۆيان نييه؛ زمانی
سۆرانی له فۆنتی عهرەبی وەرگيراوە و زمانی کرمانجی له ئينگليسی يا فهڕەنسی .سهدان سا ه
شاعير ،نووسهر و چيرۆکنووسانی کورد له بهشی ئهدەبيات به زمانی دايکی ش عر ،پهخشان،
ڕۆمان ،بهيتوباو و حهيرانيان بۆ نهتهوەکهمان بهج ه شتووە و بهو قهناعهته گهيشتووين که
دەب کار بکرێ.
به م مۆسيقاری کورد ههر لهو بهينهدا ماوەتهوە که ئهوە هی ئهم بهرەيه و ئهمه هی ئهوبهرە؛
لهم دراوس يه ئاوا مهقام ژەندراوە ،ئهوە فارسه دەزگای مووزيکی ههيه ،ئهوەی ديکه عهرەبه
مهقامی مۆسيقای وايه و کورد لهو بهينهدا هيچی بۆخۆی نييه!؟
ئازيزان ئهوەی ئ مهی کورد تا ئ ستا نهمانناسيوە و نهماندۆزيوەتهوە چ ژە ،ستايله يا زمانی
مۆسيقايه؛ زمان ک که پڕ به پ ستی مۆسيقای کورد و کوردستان ب " .مايجهر" و "ماينهر" يا
"دەزگا" و "مهقام" يا "ههوا" و "گۆرانی" ک شه نييه و ئ مهی کورد ناشتوانين پهيژەی تايبهت
به مۆسيقای کوردمان ههب که تۆناليتهکهی جياواز ب يا تۆنی دەسپ ک و کۆتايی لهگهڵ
ههموو دەزگا ،مهقام ،ماژۆر و مينۆری جيهانی جياوازی ههب نه له ناو مۆسيقای سۆرانی،
نه له ناو کرمانجیدا؛ ک شهی سهرەکی مۆسيقاناس و ژەنيارەکانن که به ڕەمز و ڕاز يا ڕەنگی
مۆسيقای کورد شارەزا نين.
ئ مه زۆر کات دە ين مامۆستايانی گۆرانيب ژی وەک "سهيد عهلی ئسکهر"" ،مﻼ کهريم"،
"س وە"" ،مشکۆ"" ،ئايشهشان"" ،عهلی مهردان"" ،تاهير تۆفيق"" ،حهسهن زيرەک"،
"محهمهد مامل "" ،مهزههر خالهقی"و ...بههۆی نهبوونی و تی سهربهخۆ هه وەدای شار و
و تانی ئ ران ،ع راق ،تورکيه و سووريه بوون ،ههروەها به هۆی ئهوەی که زۆربهی زۆری
ژەنيارەکان کورد نهبوون ،مۆسيقاکانيان تام و چ ژی کوردی نهدەدا.
مهگهر تا ئ ستا گرووپه مۆسيقاناسهکان چ له ناو کوردستان و چ له ناو موزيسييهنهکانی
دەرەوەی و ت بهو ههموو زانسته مۆسيقايه توانيويانه خۆيان نيزيک کهنهوە و چ ژی
مووزيکی کورد تۆمار بکهن؛ بۆ نموونه:
ـ کامکارەکان ،عهندەليبييهکان ،نازری و پوورنازر کان ههرههموويان له بواری دانانی
مۆسيقا ،تيکنيک و ژەنياریدا زۆر به توانان و ج دەستيان ديارە ،به م زياتر شارەزای
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مۆسيقای ڕەديفی ئ رانين و ههرکه بهرههمهکانيان گوێ دەگری يهک سهر ستايليان فارسييه،
زۆر جاريش مۆسيقای کوردستانيان له خزمهت تيکنيکی مووزيکی فارس بهکار ه ناوە ،چون
شارەزای چ ژ و زمانی دايکی مۆسيقای کورد نهبوون بهداخهوە نهيانتوانيوە کار کی بهرچاو
بۆ مووزيکی کوردستان بکهن ،چ وەک چ ژ يا وەک ف رکاری و زانستی دراسی.
وەزعی مۆسيقای کوردستان له رۆژهه ت
ـ کورد له رۆژهه ت تا ئ ستاش هيچ ئاکاد مييهکی مووزيکی وەک "قوتابخانهی مۆسيقا"،
"پيمانگای مووزيکی زانستی" و "زانکۆی مۆسيقا"ی نييه ،زۆربهی ژەنيارانی رۆژهه ت له
مۆسيقای ئاکاد می ئ ران و له مامۆستايانی مووزيکی ڕەديفی ف ری ئام رە مۆسيقايهکان بوون.
کوردی رۆژهه ت تا ئ ستاش بهقهد پهنجهکانی دەست مۆسيقاری بهتوانای نييه ،ئهوەی که
ههشه زۆر جار گۆمانيان ههيه .ژەنيارەکانمان دە ن کوا خۆ کورد مۆسيقای نييه ،ئهوەی که
ههمانه ههر گۆرانی و بهسته و چهند مهقام کی بچووکه و ناتوانين به تهواوی ئام رەکانی پ
ف ربين ،به م ڕەديفی مۆسيقای ئ رانی حهوت دەزگا و پ نج ئاوازی تايبهت به ئام رەکانی بۆ
نووسراوەتهوە و ژەنيار زۆر باش به ش وەی زانستی ف ری دەب .
له باشوور زۆر مۆسيقاری بهتوانا به زانستی مووزيکی سهردەمييانهوە کار و چاﻻکی و
تۆماری زۆر بهرههمی پرۆف شنا يان چ به ش وازی گرووپی ئۆرک ستراڵ و گرووپی چهند
کهسی و تهک ژەنی کردووە و زۆريش ج دەستيان ديارە؛ بۆ نموونه؛
ـ تيپی مۆسيقای ههول ر ،تيپی مۆسيقای سل مانی ،ئۆرک سترای سل مانی ،ئۆرک سترای کورد،
ئۆرک سترای ههول ر ،گرووپی بچووکی چهند کهسی وەک گرووپی باوەجی ،گهريان ،لۆڕ،
مهحوی ،وە زۆر گرووپی ديکه که له کاناڵ و ميدياکان خهريکن کار بۆ مۆسيقای و تهکهمان
دەکهن .دەتوانم ب م به سهدان مووزيکاری باشی وەک مامۆستايان کورد قادر ديﻼن ،ئهنوەر
قهرەداغی ،خاليد سهرکار ،سهﻻح ڕەئووف ،نهجات ئهمين ،ع .ج .سگهرمه ،وريا ئهحمهد،
محهمهد زازا ،چهتۆ نهورۆز و ...به م زياتر شارەزای مۆسيقای دراسی عهرەبی يا کﻼسيکی
جيهانين و کات ک گو بيستی بهرههمهکانيان دەبی ،زۆر به کهمی تام و چ ژی ڕاستهقينهی
کوردەوارييان ت دا بهرگوێ دەکهوێ و له بهشی ئۆرک سترادا ههر خهريکن مووزيکی کﻼسيک
د ننه ن و مۆسيقای کوردييهوە .له بهشی گرووپی چهند کهسی بهداخهوە گرووپهکان زۆر
بهئيفتخارەوە ستايلی مۆسيقای ئ رانی)ڕەديفی( يا ستايلی عهرەبی و تورکی بهکار د نن .زۆر
جاريش دەبيسين که ئهوە فﻼن کهسايهتی يان مامۆستای مووزيک خهريکی کۆکردنهوەی
مهقامه کوردييهکانی ناوچهی گهرميانن يا کورد نيزيک به  ٦٠مهقامی مۆسيقای ههيه )شايانی
باسه به نووسراوە له بواری ت ئۆری مۆسيقای کورد و پهيژە و دەزگا و مهقامهکانه کوردستان
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ه ند ک کار کراوە( به م ئهوەی گۆبيستی بووين ههر له گۆرانيب ژانی کۆنهوە بۆمان به ئيرس
ماوەتهوە ،د نياشم که له باکوور و رۆژئاوای کوردستانيش ههر بهو ش وەيه کار کراوە.
وەزعی مۆسيقای کوردستان له باشوور ،باکوور و رۆژئاوا
ـ له باشوور و باکوور و رۆژئاوا نيزيک به پنجا سا ه ئاکاد ميای مووزيکی زانستی وەک
"قوتابخانهی مۆسيقا" ،پهيمانگای مووزيکی زانستی" و زانکۆی مۆسيقا" له زۆربهی زۆری
شار و شارۆچکهکانی کوردستان بهش وەی وانهی مووزيکی ئاکاد می خهباتی بۆ کراوە و
ههرواش بهردەوامه .به م تا ئ ستاش بۆيان نهکراوە مهنههج کی دراسی و زانستی بۆ مۆسيقای
کورد دابڕ ژن که پڕ به پ ستی مووزيکی کوردستان ب .
ـ ئ مه وەک ميللهتی کورد مۆسيقايهکی زۆر تايبهتمان به ئيرس بۆ ماوەتهوە ،که دەب بيپار زين
و به باشی بهکاری به نين .مامۆستاکانی گۆرانيب ژمان ههريهکه و له بواری خۆیدا زۆر باش
و ڕ کوپ ک ئهو ميراسه بهنرخهيان بۆ پاراستووين" ،ديارە کورد مۆسيقاکهی له
گۆرانيب ژەکانهوە بۆ ماوەتهوە" ئهوە ئ مهين که دەب به باشی کهلکی ل وەرگرين و به ش وەی
زانستی و دراسی مۆسيقای زمانی دايکی بناسين و ف ربين.
هيند ک خه ک ههيه ب ئهوەی هيچ له مۆسيقای زانستی يا له گۆرانی و دەزگا و مهقامهکانی
کورد يان له ئام رە مووزيکييهکان بزان و زانيارييهکيان ههب  ،خۆ له بابهت ک له بابهتهکانی
مۆسيقا دەدەن ،بهتايبهت گۆرانيب ژی .زۆر ئاستهمه و دەب بهباشی بابهته مۆسيقايیيهکانی
و تهکی بناس جا بير لهوە بکاتهوە که له بواری هونهری دەنگب ژیدا کار بکا .بهداخهوە
ئهوەی ئ ستا بهسهرمان هاتووە زۆربهی به هۆی ئهوە بووە که گۆرانيب ژان له زانستی
مووزيک هيچ سهردەرناه نن و ب ئهوەی بزانن خهريکن کاری چهندين سا هی ئهو مامۆستا
زەحمهتک شانهی کاريان بۆ کردووين خراپ دەکهن ،تازە جيلی داهاتووش نازانن ،وەدەزانن
ئهوەی گو يان ل دەب زۆر تهواوە ،ههر بۆيه خۆل دان له مۆسيقای نهتهوەيی زۆر ئهرک کی
ئينسانی ،زانستی و نهتهوايهتييه و بۆ ههر کورد ک که له کۆی ئهو زەوييه ژيان بهسهر دەبا.
ـ ئ مه دەب وەک و تانی ديکه له سهرەتاوە ف ری زمانی مۆسيقای دايکيمان بين و له ئهلفوب وە
حهول بدەين به ش وەی ئاکاد ميک ئام رەکان بژەنين و پ بهپ ی زانستی مۆسيقای کوردستان له
ئهلفوب وە تا پ شکهوتوو به زانست کی تهواوەوە ئام رە مووزيکييهکانی و تهکهمان بناسين و
کاری پ بکهين.
ـ کورد بۆ دراسهی ڕاه نان لهسهر پ ناسهی تام و چ ژی مووزيکی کوردستان دەب خۆی له
فۆرمه مۆسيقاکان ههو ن بکا و له چهند بهشدا مووزيکهکهی به نۆت بنووس تهوە و بهش وەی
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زانستی کﻼسی و خانهبهندی دراسی )ئهلفوب  ،سهرەتا تا مامناوەند و پ شکهوتوو( له چهند
کت ب کدا بيخاته بهر دەستی خۆليايانی مۆسيقای کوردستان بۆ ف ربوون و ڕاه نانهکانی وانهی
مووزيک کهلکی ل وەرگيرێ ،تا ميلهتی کورديش بهو ئامانجه گهورەيه بگا له مۆسيقاکهیدا.
فۆرمهکانی مۆسيقای کورد بريتييه له )گۆرانی ،ئاواز ،دەزگا ،مهقام ،بهيت ،بهند ،ههوا،
حهيران ،ﻻوک و ﻻوژە ،سياچهمانه ،هۆرە ،چهمهرێ( و هتد ،که ناسنامهيهکی مۆسيقايه له
کوردستان و ههريهکه و تايبهت به ناوچهيهکی کوردستانه ،که دەب مووزيکاری کورد بهباشی
بيانناس و بهکاريان ب ن .
ـ منی مووزيکار کات ک مۆسيقای رەديفی و ئاوازی ئ رانم به ماوەی ههشت ساڵ ) ٧٢تا (٨٠
له پايتهختی ئ ران )تاران( تهواو کرد و زۆريشم حهوڵ دا که بهردەوامبم به م به
ئاوڕدانهوەيهک بهسهر و تهکهم گهيشتمه ئهو قناعهته که کار لهسهر مۆسيقای کوردستانهکهم
بکهم ،ههر بهو بۆنهوە زياتر له دە پهرتووکم )ههزار و دووسهد م لۆدی و مهقامم به نۆت
نووسيوەتهوە( لهسهر مۆسيقای کوردستان کۆکردۆتهوە و دامڕشتووە ،بهش وەی زانستی و
ڕاه نانی مۆسيقای کوردی بۆ ئام ری "سهنتوور" و بۆ ل کۆلينهوەی موزيک که چاپ کراون،
به م کوا تاکه کهس ک له موکريان دەتوان ئهو خهونه د رينهيهی چهندين و چهند سا هی باب
و باپ رانمان به ن تهدی .ناسينی مۆسيقای کوردستان زۆر کار کی زەحمهته و کاری کهس ک
يا ناوچهيهک له کوردستان نييه ،ههر بۆيه من به وەزيفهی دەزانم و داوا له ههموو مووزيسييهنه
کوردەکان دەکهم خۆيان بپار زن له مۆسيقای دەورووبهر و پابهندبن به زانستی مۆسيقايی،
خهبات ک و حهول کی باش بدەن تا ئ مهی کورد ناسنامهيهکی نهتهوايهتيمان ههب بۆ
مووزيکهکهمان.
له کۆتايیدا تا مۆسيقای تهواوی کوردستان پاک و پيسی ل جيا نهکر تهوە و خانهبهندی
مهقامی ،دەزگايی يا به زمان و نووسينی کوردی بهدەزگا و مهقام بگووترێ )پهيژە و ئاواز(،
يان چريکهی پهيژەی ئای ئای ،پهيژەی دووگا ،پهيژەی س گا ،پهيژەی چوارگا و هتد نهکرێ
و چهند ڕيوايهت کی له ناو ههموو مۆسيقازانانی کورد نهب  ،مووزيکی کورد ههروا
پڕشوب وە ،کات ک "خانهبهندی" کرا و بوو به مۆسيقای کﻼسيک يا دراسی ،ئهوکات دەتوانين
بهههموو ش وازە مۆسيقاکان کاری لهسهر بکهين و د نيابين رۆژ ک جيهانيش دەب .
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