ھهڵپهڕکێی فۆلکلۆريی کوردی و گهالنی ديکه
ئهنوهر سوڵتانی
لهمێژساڵه ھاوار دەکهم و دەڵێم سياسهتی دوژمنکارانهی ڕژيمه داگيرکهرەکانی کوردستان کوردی
کردۆته ئهوينداری فۆلکلۆر و نهيھێشتووە ڕوو له داھاتوو بهرەو مۆسيقا و ھهڵپهڕکێی پێشکهوتووی
سهردەم ھهنگاو ھهڵێنێتهوە .خۆشهويستيی فۆلکلۆر الی کۆمهاڵنی گهلی کورد وەھا چهسپاو و جێگر
بووە که ناکرێت ڕەخنهی بچووکيشی لێ بگيريت و بگوترێت براله فۆلکلۆر باشه ،خۆشه ،بهڕێزە،
بهاڵم جگه له ھونهری فۆلکلۆری ھونهری ديکهش ھهن که نابێ به ناوی فۆلکلۆرەوە لێيان غافڵ بين.
ھهر ئهوەندەت گوت بهسه! ھێرشه وتۆمهته و جنێوە بهسهرتدا دەبارێت ،پێت دەڵێن خۆت دۆڕاندووە،
ڕێز له پێشينيان ناگری ،السايی ڕۆژئاواييهکان دەکهيهوە و لهم چهشنه تۆمهتانه .کهس نييه گوێ بداتێ
بڵێی ئێمه ئهو ڕێبازە له شيعردا ڕۆيشتين و ئێستا شيعری نوێی دوای گۆرانمان ھهيه بێ ئهوەی زيانێک
له شيعرە کۆنه کالسيکهکهمان کهوتبێت .عهيبی چييه ھونهری وێنهکێشانمان لهگهڵ سهردەم دەچێته
پێشهوە بهاڵم کارێکی ھاوچهشن له بوارەکانی ديکهی ھونهر -وەک مۆسيقا و ھهڵپهڕکێدا بڤهيه؟
من تهکليفی خۆم ڕوون کردۆتهوە ،ئهوينداری فۆلکلۆرم ،ڕۆژانه چهند سهعات به دەم کارکردنهوە گوێ
دەدەمه گۆرانی فۆلکلۆريی کوردی و ئازەربايجانی ،ھهر له بهيتهوە تا مهقام و گۆرانی و شمشاڵ و
دووزەله و دەھۆڵ و زۆڕنا .بهاڵم کاتێ مهسهلهی ھونهری ميللهتێک دێته گۆڕێ وداھاتووی و
وەرگيران و نهگيرانی له کۆمهڵگای نێونهتهوەييدا ،چهمکهکه دەگۆڕێت و دەبێته شتێکيتر.
ڕۆژئاوای دەوڵهمهند به مۆسيقای کالسيک ،جازی ئهفريقييهکان وەردەگرێت و له تهنيشت مۆسيقای
سوننهتی خۆی واته کاونتری دادەنێت ،بلووز و  ...دەخۆڵقێنێت ،دەگاته مۆسيقای پۆپ و بهوە جارێکی
ديکه دەبێتهوە جيھانی .بهاڵم لهوێش ڕاناوەستێر ،ڕۆک وراپ و  ...دەيان شێوەی ديکهی مۆسيقا
دەئافرێنێت بێ ئهوەی ڕابردووی خۆی لهبير بچێتهوە و بيفهوتێنێت .ئهوە مۆسيقای زيندووی به گهشه
وشنهيه و کاتێ مۆسيقا نهتهوايهتييهکهی خۆتی له بهرانبهر دادەنێی تهنيا کارێک دەتوانی بيکهی ئهوەيه
سهرت ڕابوەشێنی و نفرين بۆ ئهوانه بنێری که چهواشهيان کردين و وايان تێگهياندين که فۆلکلۆر
ھهموو شتێکه و بۆ کورد کۆتايی ھهموو ھونهرێکه.
ھيچ نهبێت له باشووری کوردستان دام و دەزگای ھونهريمان ھهيه ،به مليۆن خهرجی بۆ دەکرێت بهاڵم
ئهنجام؟ کۆپی کردنی دەيان جارەی حهسهن زيرەک و سهيد عهلی ئهسغهر و دووپات و دووپات
کردنهوەی گۆرانی عهلی مهردان و جهزراوی و کێمنهيی و ماملێ! تا ئهمڕۆ نه چوارکهسمان ھهيه
خوێندنی ئهکاديميکی مۆسيقايان کردبێت ،نه مامۆستايهکمان له دەرەوە ھێناوە فێرمان بکات نه تهنانهت
دوو دانه پيانۆ وپيانۆژەنمان له کوردستان ھهيه ،ئيتر باسی ئۆرکێسترايهکی سهمفۆنيک يا فيالرمۆنيک
و ئۆپێڕا و کاری گهورەی ئهوتۆ ھهر مهکه! ژمارەی گۆرانی بێژمان واھهيه له گوێگری گۆرانی
زياتر بێت ،بۆ؟ وەاڵمهکهی ئاشکرايه :ئهمڕۆ له مۆسيقای کورديدا نه پسپۆڕايهتی مهرجه ،نه خوێندن و
کۆرس و دەرس و مهشق و ڕاھێنان! ھهر ئهوەندە بهسه ھهندێک دەنگ خۆشيت ھهبێت ،ھهر سبهينێ
دەتبهنه سهر تهلهفيزيۆن و ڕاديۆ ،بهشوێنيدا لهگهڵ دوو کچ و کوڕی گهنج کليپێک چێ دەکهی و له
ماوەی مانگێک و دواندا دەچيه ڕيزی گۆرانی بێژانهوە .نه پێويست دەکات کهسێک ھهوا و لهحنی

تايبهت به دەنگی خۆت بۆ دابنێ ،نه الزمه شاعيرێک شيعری گۆرانييهکهت بۆ بھۆنێتهوە .خۆت
دەفهيهک به دەستهوە بگرە و تهقهتهقی لێ بێنه چهند دۆاڵريش بدە به کهسێکی دووزەلهژەنی نهعامالوی
لهخۆت ناپسپۆڕتر ،پڕۆڤه و شتی واش پێويست ناکات ھهڵبکوته سهر گۆرانييهکی حهسهن زيرەک،
لهحن ئامادە ،شيعری خوار وخێچيش ئامادە ،تۆ بيڵێوە و خهڵکيش به ھهوای گۆرانييهکهت ھهڵپهڕن،
ئيتر گۆرانی بێژ ھهی گۆرانی بێژ! ھهرکهسيش گوتی براله ئهوە چ بوو فهرمووت؟ دوو جنێوی تهڕی
پێ بدە و بڵێ تۆ ڕێز له مامۆستا حهسهن زيرەک ە گۆرانييهکانی ناگری؟
ئهو چاوبهستانهی وا سهرەپهتی کارەکانيشيان بهدەسته ،بۆ پارەخواردن و دزی کردنی خۆيان ،ھهر
سمينارە له سهر فۆلکلۆر و ھهر بانگھێشتنی گروپ و تاقمی دواکهوتووی کهم ھونهريوواڵتانه
بۆکوردستان ،بێن و به دەيان ھهزار دۆاڵر مهسرەفيان بۆ بکرێت بێ ئهوەی بستێک ھونهرەکهمان
بهرەو پێشهوە ببات و لهو قوڕەی دەربھێنێت که تا بينهقاقا تێی چهقيوە.
*****
کێشه مۆسيقا چهندە گهورەيه ،دەردی ھهڵپهڕکێی کوردی لهويش گهورەترە .نه گۆڕانکارييهک نه
نوێخوازييهک و نه شهقڵی سهردەم .درێژدادڕی و ھهزاران جار دووپات کردنهوەی دياردەيهکی کۆن.
تاقه گۆڕانکاری ڕووی دابێت ئهوە بوو دوای پهيدابوونی تهلهفيزيۆنی کوردی ،جوواڵن و گهڕانهکهی
جارانيش نهماوە دە پازدە کوڕ وکچ ) يا له ڕۆأھهاڵتی ژێر حوکمی مامۆستاکان ،تهنيا کوڕ( دەستی
يهکتر دەگرن و لهجێی خۆيان دەچهقن تهنيا القێک دێننه پێشهوە و دەيبهنه دواوە .دەست لێک بهردان و
بهتهنيا ھهڵپهڕين بڤهيه و گوناحه! ئهوە بوو به ھونهری ھهڵپهڕکێی سهدەی بيست ويهکهمی کورد!
من ئهم ھاوارەم دەيان جار کردووە و جگه له تانه و تۆمهت ھيچ وەاڵمێکم وەرنهگرتووە .دەڵێم براله
فۆلکلۆر تايبهت به کورد نييه ھهموو ميللهتێکی ئهم جيھانه فۆلکلۆريان ھهيه بهاڵم ئهوە دياردەيهکی
کۆنی سهدەکانی پێشووە و خهڵکان و ميللهتانی تر له ڕێ و ڕەسمی تايبهت و شوێنی تايبهتدا زيندووی
رادەگرن ،بهاڵم ھێز و توانای ھونهرمهندان سهرفی گهڕانهوە بۆ دواوە نابێت؛ ئهوان لهبيری ئهمڕۆ و
دواڕۆژی ھونهرەکهياندان و بودجه و پارەيان لهو ڕێگهيهدا سهرف دەکهن .دياردە کۆنه فۆلکلۆرييهکه
ھهيه و ئهرک و کاری پێناوێت ،ئهوەی زەحمهت و ماندوويی و شهونخوونی دەوێت ھونهری نوێيه.
*****
خوێنهری بهڕێز!
ئهوەندەم ئهم قسانه دووپاتی کردەوە و کهس گوێی نهدامێ ،به ناچار دەست به داوێنی بهڵگه بووم .وا به
يارمهتی يووتيووب دەيان نموونهی ھهڵپهڕکێی فۆلکلۆريی گهالنی جيھانم کۆکردۆتهوە و لێرەدا
دەيانخهمه بهرچاو بۆئهوەی بزانرێت ھهمان ئهو شێوە ھهڵپهڕکێيهی ئێمهی کورد ھهمانه ،ميللهتی
ديکهش له ناوچهی ڕۆژھهاڵتی ناوين و ئوروپا ھهيانه ،له شايی و ڕێ وڕەسمی نهريتيشدا کهڵکی لێ
وەردەگرن .بهاڵم ئهوەی ئهوان دەيکهن و ئێمه نايکهين خوڵقاندنی ھونهری نوێ و بهرەوپێش بردنيهتی.
تکايه سهيری چهند بهش لهم ھهڵپهڕکێيانه بکهن و بزانن ئايا ھهر ئهو ھهڵپهڕکێ سوننهتييهی ئێمه
ھهمانه له ناو گهالنی ديکهشدا ھهيه يان نا؟ ئهگهريش ھهيه ،کاتی ئهوە نهھاتووە به تهنيشت
فۆلکلۆرەکهمانهوە خهريکی نوێخوازيش بين؟

ليستهی ئهم ھهڵپهڕکێ فۆلکلۆرييانهی ميللهتانم بهگوێرەی پيتی ئهلف و بێ ڕێک خستووە ،ھهندێک لهو
ھهڵپهڕکێيانه گهلێک ڕێک وپێک و پسپۆڕانه بهڕێوە چوون ،بهاڵم ھهندێکی ديکهيان ڕەمهکی و
ھهردەمبيلن و فيلمهکهيان له شايی و ڕێ وڕەسمی ئهوتۆدا ھهڵگيراوە بهاڵم ھهر ھهموويان له يهک
دياردەدا ھاوبهشن :ھهڵپهڕکێی ئاڵقهيين که تێياندا ،وەک ھهڵپهڕکێی کوردی ،گروپێکی خهڵک دەستی
يهکتر دەگرن و به دەوری گۆڕاييهکدا دەخولێنهوە .ئێمه تهنيا نين ،خهڵکانيتر ھهر ئهو ھهڵپهڕکێيهی ئێمه
يا ھاوچهشن و ھاوشێوەی ئێمه ،ھهڵدەپهڕن .دوور نهڕۆين ،چ دەبێت ئهگهر ئێمهش وەک
ئازەربايجانييهکان يا ئهرمهنی دراوسێمان زيندانی ناو جوغزی فۆلکلۆر نهمێنينهوە و کاری نوێی
ھونهريش بکهين؟
ھهڵپهڕکێی ناوچهکه زۆر له ھهڵپهڕکێی کوردی نزيکه و ھهندێک ھهڵپهڕکێ وەک "ڕيڤر دانس" ی
ئيرلهندە و ھی چهند وواڵتی ديکهی ئوروپی ،ھاوشێوەييان لهگهڵ ھهڵپهڕکێی ئێمه کهمترە .ئهوەی
بهناوی ھهڵپهڕکێی تورکييهوە تۆمار کراوە لهڕاستيدا ھهر کوردييه .ھهرکام لهو بهرنامانه سهير بکهن
واھهيه له الی دەستهڕاستی الپهڕەکهی يووتيووبدا چاوتان به دەيان نموونهی ديکهی ھهڵپهڕکێی
فۆلکلۆريی ھهر ئهو ميللهته بکهوێت.
با له گۆڕان و پێشکهوت نهسڵهمێينهوە! فهرموون بهراوردکاريی بکهن:

ئازەربايجانی
http://www.youtube.com/watch?v=WVhhrq9gW9A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FaYkmluvdhI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=z3IGSjKA3xU

ئاشوری
http://www.youtube.com/watch?v=jeEcznw8eFo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-mJ4kduSHpQ
http://www.youtube.com/watch?v=2ex7xaGa5xc&feature=related

ئاڵبانی
http://www.youtube.com/watch?v=MfdcOHE8Y3c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PsliqHAOfEw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vqsd64ryq9w&feature=related

ئوکڕايينی
http://www.youtube.com/watch?v=YydW_B4Q9qE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Hhoyf_XoZ3k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=r0ZgGxVM_Wg&feature=related

ئهرمهنی
http://www.youtube.com/watch?v=7w0vBipBs1s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=53zeVPR5qCg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=taBg46blylM&NR=1

ئيرلهندی
http://www.youtube.com/watch?v=W22gpBv00gg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RaDzCySXhqQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=B718RsboGEI&feature=related

ئيسڕائيلی
http://www.youtube.com/watch?v=HTl3__rYzpI
http://www.youtube.com/watch?v=MZ0uXBARBMc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Hp1Spb4KAr0&feature=related

بوڵغاری
http://www.youtube.com/watch?v=iBQuolkvuI0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xlc6aP5uBv8
http://www.youtube.com/watch?v=UH4_3N4MCKQ&feature=related

تورکی
http://www.youtube.com/watch?v=x2TbxcxmuwU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PWtUs9EhiVo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zmbtqUul248&feature=related

ڕۆمانيايی
http://www.youtube.com/watch?v=SEp-tDNy0uo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_hEVObf2Yws
http://www.youtube.com/watch?v=NGiFbGwRfY0&feature=related

ڕووسی
http://www.youtube.com/watch?v=j7rDWS8PTDQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qT_xcMpuszY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bEAo_QM1rVY&feature=related

سکانديناوی
http://www.youtube.com/watch?v=5BeiCEo4DNc
http://www.youtube.com/watch?v=ZSXBmbY5n2o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CYiRp7JBxM0&feature=related

قازاقی
http://www.youtube.com/watch?v=AR8je9Z5LeY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qiakVUKYCSQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CGLnfTrQ2cQ&feature=related

گورجی
http://www.youtube.com/watch?v=j2iD_xwVJ8w
http://www.youtube.com/watch?v=_Ow97oshgI8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=b1z5fKU_7ow&feature=related

عهرەبی
http://www.youtube.com/watch?v=kePhXlJdAlo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=N5sL1inW_xg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vqemeLIwIFE&feature=related

مۆڵداوی
http://www.youtube.com/watch?v=L20oTDefNcg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vgA_HfuoJyY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BNN6TSwloGU&feature=related

يۆنانی
http://www.youtube.com/watch?v=0dy13sUlfTw
http://www.youtube.com/watch?v=4srIawBXeik&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NUTSTTrpQj0&feature=related

 بزانه ھيچ ميللهتێک دەبينيهوە فۆلکلۆری نهبێت؟ به،بهم پێێه بڕۆ تا گهلێک واڵتی ديکهی جيھان
 ناکرێت به ناوی، نا! ئێمه تاقه ميللهتێکی جيھان نين که خاوەنی فۆلکلۆر بين؛ کهوابوو،دڵنيايی
 چ له بواری فۆلکلۆر خۆيدا و چ له بواری شێوازە،فۆلکلۆرەوە خۆ له پێشکهوتی ھونهر بدزينهوە
.ھونهرييهکانی ديکهدا
فۆلکلۆر تا کاتێک به نرخه که بهرگری له پێشکهوت و دەسکهوتی نوێی ھونهريی گهلهکهمان
نهکات

