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  ئاسۆ دیالن .. !بدو سور ڕز ئامانج عه ی به که مک بۆ نووسینه وه
  
زانت  بت وا ده تی نه  تایبه  گشتی و موسیکی کوردی به  موسیک به ی زۆر لهیزا ی شاره وه ئه

ریم  دنان که ند عه رمه ڕ کۆنسیرتی هونه مه ت له که ته  کات بابهتۆ پسپۆڕ و زانای موسیکیت
 قوتووی  ینی خۆمان بت له به  تدا شتکت نوسیووه که ته کانی بابه  دوا ده له. هو خونته ده

ت  مه رێ ئه ئه)  ویسته ئۆپراشی پ مفۆنیاوه دوای سه له  وه ووتنه ( تارکدا نیه هیچ عه
نا  ده، ری بنووست سه ستک له ده موو پنووس به  هه موسیک زانستک نیه،  هنا کووه له
  مفۆنیاوه  پشت سه م لهری دنان که ند عه رمه برا هونه.  وه وره ی گه ه ژاوی هه گ تهو که ده

،  سیمفۆنیبۆ زانینت.  ڵ تیپکی ئورکسترادا گۆرانی وتووه  گه وو لهک به،   وتووه گۆرانی نه
   کهن نگینانه  سه  موسیکییه و کاره ندک له هه ی نموونه.. هتد، ئۆپرا، کۆنشیرتینو، کونشرتو

 تیپیکیی ئورکسترا  موو کارک که  هه ن وکر ش ده دا پشکه ئورکستراڵ تیپکی گه  له
زاران  ری دنیادا هه رانسه  سه ش له مه ر له ده به، شی بکات پی ناوترێ سیمفۆنی پشکه

 ش و گۆرانیانه ن و به دهڵ تیپکی ئورکسترادا  گه  لهگۆرانی  ن که  توانا هه گۆرانی بژی به
ی   گۆرانیبژی ئیتالی زۆربه وره ندریا پوچیللی گه ئه، بۆ نموونه، ناوترێ کاری ئۆپرایی

  کارهم  ت کوردیش له به هه. ت  هاوکاری تیپی ئورکسترا ده کانی به کاره  زۆری ره هه
  ری خالقی زۆر له زهه مهی کورد  وره ندی گه رمه هونه  حفتا کاندا تا له وه   ئه ش نیه ببه
ی ئامان   گۆرنی ئامان هه  و بۆ نموونه نجام داوه  ڵ تیپی ئورکسترادا ئه گه کانی له کاره
 هاوکاری  به موسیکزانی ئرانی  وره  گه نانه زا حه  که مورته ی خالقیه و گۆرانیانه  له که ک یه

مر  کانی نه یهگۆران   کهمی رهه م به که نی کامکار یه بیژه،   کردوه مادهتیپکی ئۆرکسترا بۆی ئا
  وه زانیمانه  نه بت له ده. ڵ تیپی سیمفۆنی تاران دابوو  گه  له وه وتهو یر سغه لی ئه سید عه

  . ؟؟!)   ئۆپراشی پیویسته مفۆنیاوه دوای سه  له وه ووتنه ( بین مانه به
  یک لهالنی دنیایه و سنورک بۆ موس موو گه شی هه  موسیک زمانکی هاوبه ویسته  نه گه  به

ی   زۆربه وه  نزیکه غدا له  به  کاتک خوندکار بووم له وه شتاکانه تای هه ره سه له، دنیادا نیه
  سانی رۆشنبیر  که وانه   ئه میشه هه، ناسی کانی تیپی سیمفونی عیراقیم ده نه زۆری موسیک ژه

  ئاسان نیه،  بسووتنین وه ڕ و ووشک پکه  ته ناکرت ئمه، ند بوون رمه راستی هونه و به
 حیزبی   به بیر له، شونکی وادا بکات ی کار له وه ئاخر ئه،  تیپکی ئورکسترادا کارکردن له
  ند به هرم  هونه میشه و هه،   مرۆڤکی دڕنده  نابته قینه ندی راسته رمه  و هونه وه بوون ناکاته
موو شونکدا  هه  و له  زۆرینه ستم له به ت مه به هه،  کرت د ده   ناوزهست ناسک مرۆڤکی هه
مفۆنی  ڵ تیپی سه گه ندی کورد له یوه چت په نه یادمان  پاشان له. ون که ده ههرا  تاک و ته
  ته عید و ئاسۆ ی سه فتاکاندا دشاد سه  هه له،  یه  هه یه  دوور و درژی ههنکی مه  تهعراقی

   دانیمارک دژیت به ستا له ئ نکی تر که مان ژه  که و گرمه ج سه. زیز و ع شان ئاکۆ عهو پا
  ته به هه،  دا کاریان کردوه و تیپه له، م که  یاد داوای لبووردنی لده ته  ناویم نایه وه داخه

و  ن له ژه ولر بوو ئامری باسون ی ده کی هه   خه ن که مه  ته به پیاوکی وانیش پش ئه
  .  دا کاری کردوه و تیپه  له وه کانه سته نی شهسا   له که، دا بوو تیپه

ی کورد چۆن موسیکی  ئی ئمه، وی دروست ناکات ندی و تکه یوه  په  جۆرک له مه ئایا ئه
 ئورکسترای  ن له ندک موسیک ژه بت هاتنی هه ده نازانم بۆ، النی تر بناسنین  گه خۆمان به

م  پاشان ئه.  وه هت  سیاسه  زۆر بگلنین له موو شتکمان به  و هه و باس  قسه  بته هغداو به
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، گرمه بوو سه. ج.  توانا ع ندی به رمه رشتی هونه رپه  سه ریم به ند عدنان که رمه ی هونه کاره
جات  ن نازانم بۆ؟ بۆ زانینت نه که مین ده جات ئه ند نه رمه نابتان باسی هونه چی جه که
 ١٩٩١ و پاشان سای  یمانگای موسیکی خوندوه  دانمارک په  له١٩٨٨-١٩٨٦ سای  مین له هئ

، سیتور واتا دانانی موسیکوشی کومپ  به  وووتی پۆۆنیا بۆ خوندنی موسیک له چۆته
کی  یه نی هیچ بوا نامه مین خاوه جات ئه نووسن نه  ده وه  بئاگاییتانه له نابتان چی جه که

من   نو کوردا که  له چونکه،  یه وره کی گه قیه  و ناحه ه  هه مه بۆ؟ ئاخر ئه،  نییهموسیکی 
  گرمه ند سه رمه  هونه ستخۆشی له دڵ ده من ب به. شی کۆمپوسیتوریان خوندبت ی به وانه ئه

داد غ ڕیان و ئورکسترای کورد و به  کردنی تیپی گه تکهم و  که ریم ده ند عدنان که رمه و هونه
 ئورکسترا و کۆنسرتی  ی گوگری کورد به وه  بۆ ئه کی باشه یه  و پشینه نگینه کارکی سه

  . ین  ئاشنا بکه م جۆرانه له
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