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لةسةردانةكةي هونةرمةند رؤذان بؤ ئةوروثا توانيم وتوو ويذيكي لةطةلَدا سازبكةم ئةمةش لةسةردانةكةي هونةرمةند رؤذان بؤ ئةوروثا توانيم وتوو ويذيكي لةطةلَدا سازبكةم ئةمةش 
  عةزيزيعةزيزيخةليل مريخةليل مري  .. .. كورتةي وتوو ويذةكةيةكورتةي وتوو ويذةكةية

 
 

 
 
 

. هةموو شتيك بةخيرهاتنتان دةكةم و هيواي سةركةوتنتان لةكارة هونةريةكان دةكةمثيش  
  . طةر بكريت ضةند زانياريةكمان ثيبدةيتهونةرمةند خاتوو ِرؤذان لةسةر ذياننامةي خؤت ئة

 8لةشاري سنة لةدايك بووم تا تةمةين . ش.  ه1342من لةسالَي  بةلَي منيش سوثاسي ئيوة دةكةم -
ساالَن لةسنة ذياوم بةالَم بةهؤي كاري باوكم كؤضمان كرد بؤ كرماشان بةالَم بريةوةريةكاين شارةكةم تا 

 ساالَن بؤ دريذةي خويندن ضومة ئيتالَيا وةلةدةورةي تةِراحي 18 ئيستاش لةطةلَماية وةلةتةمةين
طةِرامةوة ئيران دواي ذياين هاوسةرمي دةست ثيكرد . ش.  ه1364بةلَطةنامةي ليسانسم وةرطرت لةسالَي 

لةتةواوي ئةو ساالَنةي كةلة ئيران بووم هيض ضاالكيةكي هونةري بؤ ذنان دةرفةت نةبوو وةلةسالَي 
بةردةوام لةطةلَ مالَةوة هاتني بؤ ئةمةريكا وة ئيستا لة شاري سانفرانسيسكؤ دةذمي وة . ش . ه1378

  .. . ضاالكي سةرةكي من كاري كلتوري و هونةرية
  

  ضي بووة هؤي ئةوة كة بييتة ناو جيهاين هونةر؟؟ 
 ئةطةر دةرفةت ئامادةكاري جؤراو جؤر لةطةلَ مرؤظ ديتة دونيا لةطةلَ ئةوةش طةورة ئةبيت بةالَم -

بؤمن مؤسيقا لةطةلَ هةستمة و نزيكي زؤري هةية وةلةئةم والَتة . هةبيت و باري طوزةران طوجناوبيت
هةبوين دميوكراسي هةبوين مايف ئافرةت وةك ذنيك لةكؤمةلَطايةكي ئازادا بوة بةلَطةي ئةوة كة لةم 

  .. ساالَنةي دوايية بةطةرمي كاري هونةري ئةجنام بةدةم
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  ةكؤمةلَطاي كورديدا ضؤن دةتواينَ كاري هونةري وةك ذناين كؤمةلَطاكاين تر ئةجنامبدات؟؟ذن ل 

ذين كورد ِريطةيةكي دريذي لةثيش داية و بزووتنةوةي ذناين كورد لةثِرؤسةي ميذوو لةو  -
مايف بزووتنةوانةية كة بةهيمين ضؤتة ثيشةوة بةالَم لةداهاتوودا بزووتنةوةي ئةوان بؤ وةرطرتين 

ئابووري كؤمةلَطايي و مايف هونةري خؤيان لةثٍرؤسةي مايف مرؤظدا ئاماجني طرنط و ميذوويية ئةبيت 
  . هةموواليةك ثشتطرييان يلَ بكات

  
  ؟؟. كاريطةري ذين كورد لةسةرهونةري طؤراين كوردي ضؤن دةبينيت 

 دايك و شيعردا هةبووة لةسةردةمي ثيشوو تا ئيستا دةنطي ذين كورد لةفؤلكلؤر و الية اليةي -
بةوهيوايةم طؤراين بيذي ذين زياتر بين بؤ جيهاين مؤسيقي وة دةرفةت دروست بيت كةهونةري طؤراين و 

  . مؤسيقي لةناو كؤمةلَطاي ذندا ثيش كةوتين خؤي بطات
 

ئيوة وةك هونةرمةنديك لةطةلَ ئةوةدا كةئيمة ميللةتيكي بندةست بووين جياوازي مؤسيقي  
  ؟؟؟. دي و مؤسيقي ميللةتةكاين دراوسيمان وةك فارس و تورك و عةرةب ضؤن دةبينيتكور

 نائاسايي و ِرةجني  مؤسيقي كوردي نوينةري ِرؤح و دميةين ميللةيت كوردةكةلةذياين خؤياندا تووشي -
ديارة ئةوانة كاريطةري بووة لةسةر مؤسيقي كورديدا . تووشي دةربةدةري ئاوارةيي بووبن. زياديك بووبن

مؤسيقي زماين ميذووي ميللةتيكة بةالَم مؤسيقي كوردي شيوةي تايبةيت خؤي هةية و لةطةلَ ِريتم و 
   ... جوالَنةوةي شايي و هيمن بووين ِرؤحي ميذووي ميللةتيك تيدا دةبيين

 
 ؟؟؟بارودؤخي ئةمِرؤي مؤسيقي كوردي ضؤن دةبيين 

مؤسيقي كوردي يةكي لة مؤسيقية تايبةتيةكاين ِرؤذهةالَيت ناوةِراستة كةلةسةرضاوةكاين خؤي  -
بةهؤي جؤراو جؤري فراوان لةمؤسيقي كورديدا لةدونيادا ديارة وةئةم بةرةو  دوورنةكةوتؤتةوة

 ثيش ضووين مؤسيقي كوردية بةهاوكاري كؤمةلَطاي هونةرمةنداين كورد ئةتواينَ لةكؤمةلَطاي
ينهونةري دونيادا خؤي بناسي .  

  
كوردستان ووالَتيكي دابةشكراوة و خاوةين ضةند زاراوةي جوانة بةبريةوةري تؤ كام زاراوة  

  ِرةسةن ترماوةتةوة؟؟
هيض زاراوةيةك يب كاريطةري لةزمانةكاين دراوسيي خؤي نية لةزاراوة كورديةكان يةكيك لةهةرة  -

ية بةالَم لةم ساالَنة نوييانة زؤربةي نوسةر و هونةرمةندان هةولَيان داوة كؤنتريينةكاين زاراوةي هةورام
ئةمة خؤي كاريطةريةكة ، بؤ ثاككردنةوةي زماين كوردي لةذيركاريطةري زماين عةرةيب و توركي و فارسي

  . لةسةرهةموو زاراوةكان
  

 داوة بكريت هةنديك خاتوو ِرؤذان لةسةركاسيت و ئةلبوومةكان يا كارة طرووثيةكان كةئةجنامت 
  زانيارميان ثي بدةيت؟؟

جةالل زولفنون و هةروةها ثورنازريةكان دوو  لةسةفةري خؤم بؤ ئيران بةناسيين مامؤستاي مؤسيقي -
ئةلبوومم تؤماركردووة ئةلبوميكي كوردي بةناوي كوردستان و ئةلبوميكي فارسي بةناوي دلشودة 
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 بةمؤسيقي كوردي زانياري باشيان هةية هةر لةبةر ئةو هؤيةوة بةِريزان ثورنازري خةلَكي كرماشانن
ِريتمةكاين كوردي لةئةلبومي فارسي دلشودة ئةبينن وةئيستاش خةريكي تؤماركردين ئةلبوميكي تازة 

  .. بةناوي هيوام
 

  ثةيامي ئيوة بؤ كؤمةلَطاي ذنان وئةوانةي كةكاري هونةري ئةجنام دةدةن ضية؟؟ 
كيك لة ئةو هونةرانةية كةفةرهةنطي ميللةتيك ثيشان دةدات من هيوادارم هونةري مؤسيقي ية -

هيواي سةركةوتن بؤ . هونةرمةندان زانياريي تر لةسةر ثاراستين ناسنامةي مؤسيقي كوردي كاربكةن
 هةموو ميللةتةكةم هةية 

   ي زايين 2005هةشيت مارسي   
  ) ئارام عةزيزي (خةليل مريعةزيزي 
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