حهسهن زيرەک
ئهو هونهرمهندە دەنگ ب ژانهی وەکو حهسهن زيرەک و هاوتاکانی ئهش ميللهتی کورد
ههردەم شانازيان پ وە بکات ،چونکه ههر ئهوانن تا ئ ستا بونهته مايهی مانهوەی ئهو
کولتورە گهورەيهی ميللهتهکهمان ،تا ئ ستا کهم هونهرمهندی مۆسيقازان ههيه توانيب تی له
گهڵ ئهو ئاوازە ڕەسهنانهی ميللهتهکهمان کار کی گونجاو بکات ،بۆ زياتر پاراستنيان يان
فراوانکردنيان.
ههندێ جار و له ههندێ دەستگای هونهريدا ،کهسان ک هه ئهسن به نوسينهوەی نۆتهی
ئاوازەکانی ئهو گۆرانيب ژانه ،به م مخابن له سهر ههمان هه ه و کۆسپهکانی بواری مۆسيقا
که له ڕ ی زەرياب و فارابيييهوە گهيانرانه ڕۆژهه تی ناوەڕاست ،ههر ئهو هه نهيه تا
ئ ستاش بونهته کۆسپ لهڕ ی هونهری ميللهتانی ڕۆژهه تی ناوڕاست به گشتی و کوردی به
تايبهتی.
ئهوەی نهمر حهسهن زيرەک کردويهتی زۆر زياترە له پاراستنيان بۆيه ئهش به چهند
خا ک باسيان بکهم.
 -١پاراستن و مانهوەی ئهو بهرههمه ناوازانهی که به دەنگه بهسۆزەکهی چريويهتی ،جا له
ههر شو ن ک بوب  ،ئهب دەستخۆشيمان بگاته ئهو ناوەندانهی که لهوساتانهدا تۆماريان
کردووە ،بونهته هۆی نهفهوتاندن و مانهوەيان.
 -٢سۆزی ب ئهندازەی ڕەسنی کوردی له دەنگی زيرەک دا ،بۆته هۆی ئاشنابونی مۆرکی
ڕەسهنی ئاواز و سترانی کوردی به گشت جيهان به گشتی و ميللهتهکهمان بهتايبهتی.
 - ٣توانای زيرەک له ڕەسهنايهتی ب ژانی ئاوازی کورديدا ب نمونهيه ،له بهر ئهوەی جگه
لهوەی که خاوەنی دەنگ کی ڕەسهن بووە ،تواناکهی ئهوەندە ب ئهندازە بووە گهر ئاواز کی
بيانی بوتايه بهودەنگه ڕەسهنهی خۆی به ش واز کی زۆر ڕەسهنی کوردی ئهيووت .نمونهش
زۆرە ،به نموونه گۆرانی )غنی لی شوی شوی( که ئاواز کی ميسرييه ،به زيرەکی بليمهت
نهک تهنها ئاوازەکهی کردۆته کوردی بگرە هۆنراوەکهشی کردوە به کوردی)بۆم ب تۆزە
تۆزە(.
بۆيه پ م باشه هونهرمهندانی موزيکزانی خۆمان ئهو دەنگهی زيرەک و هاوش وەکانی ،به
ڕ گايهکی زانستی بنووسنهوە و دور له هه هکانی نوسينهوەی ئ ستای مۆسيقای ڕۆژهه تی،
که بۆته هۆکاری فراوان نهبون و پهرەسهندنی مۆسيقای ڕۆژهه تی ،به گشتی و مۆسيقای
کوردی به تايبهتی.
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