هونەرمەندێكی گەنج و داهێنەر و خاوەن ستایل و
بە سەلیقەیە و ساڵی 1374ی هەتاوی (1995ز) لە
سەقز لەدایك بووە و لە ماڵباتێكی هونەریدا بار هاتووە
و هەر لە سەرەتای منداڵییەوە لە خزمەت باوكی
(مامۆستا عەلی عابدی) هونەرمەندی ژەنیار و
ئاوازدانەر و توێژەری مۆسیقا فێری مۆسیقا و ئاواز
و هونەری میوزیك كراوە.
لە تەمەنی  10ساڵییەوە ئاوازدانانی دەست پێ كردووە
و لە  15ساڵیدا یەكەمین مۆسیقای ئۆركێستراڵی
خۆی تۆمار كردووە ،ئەم گەنجە ئاوازدانەر و ژەنیارە
كە خاوەن ڕوانگە و بۆچوونی جیاوازە لەبارەی میوزیك
و مۆسیقای كوردی و ئێرانی ،لە ڕوانگەیەكی
ڕەخنەگرانەوە دەڕوانێتە مۆسیقا و فەرهەنگی ئێران،
ساڵی 1392ی هەتاوی (2013ز) لە تاران بڕوانامەی
ئەندازیاریی دەنگ و فیزیكی دەنگی وەرگرتووە
و تا ئێستاش جگە لە كاری ئاوازدانان ،لە كاری
دەنگهەڵگری بەردەوامە .خاوەن بڕوانامەی ماستەری
ئاوازدانانە و لە زانكۆی هونەرە جوانەكانی تاران و
لە كاتی خوێندكاریدا ڕێبەری چەندان ئۆركێسترای
جیاوازی مۆسیقای كردووە و لە كارنامەی هونەریی
خۆیدا ئاوازی بۆ چەندان ئەلبوومی گۆرانیبێژانی
كورد داناوە و ئێستا لە ناوەندی مۆسیقا و پەروەردەی
مۆسیقای (نەكەرۆز) لە شاری سەقز وەك ڕاهێنەر
و شارەزای مۆسیقای كوردی چاالكە و لەم دیمانە
چڕوپڕەدا بۆ گۆڤاری (ڕامان) وەاڵمی كۆمەڵێك
پرسیاری داوەتەوە و هەندێ پرسی جیددی و
پرسیارخوڵقێنی لەبارەی فەرهەنگ و مۆسیقای
كوردی و ئێرانی خستووەتە ڕوو.

دڵزار عابدی:

مۆسیقای ئێرانی گەورەترین درۆیەك
بوو كە لە ژیانمدا بیستوومە ،چونكە
شتی وا نە بوون و نە ئیمكانی هەیە.
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* لە چەند وتەیەكدا لە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان،
زۆر پرسی فەرهەنگ ،هەژموونی فەرهەنگی و
ستراتیژیی فەرهەنگی و لێكەوتەكانیت ورووژاندووە،
بەڕای ئێوە ئێمەی نەتەوەی كورد سەرەڕای بوونی
فەرهەنگێكی دەوڵەمەند ،ڕەسەن و دێرین ،لەبەرچی
هێشتا لە هەژاریی فەرهەنگیدا دەژین؟
 ئەم پرسیارە پارادۆكسێكی گەورەی تێدایە«هەژاریی فەرهەنگی سەرەڕای بوونی فەرهەنگێكی
دەوڵەمەند» ،پرسیارێك ساز دەكات؛ فەرهەنگی ئێمە
دەوڵەمەندە ،یان هەژارە؟
دەوڵەمەندی ،یان هەژاریی فەرهەنگی واڵتێك
چۆن دەتوانین ،ئەنازە بگرین؟ پێوانەی فەرهەنگ
چییە؟ بۆ نموونە ڕێژەی چاپی كتێب دەتوانێ
نیشانەی فەرهەنگی دەوڵەمەند بێت؟ نەخێر ،چوون
ئیمكانی هەیە كتێبگەلی الواز و ئاست نزم بە
دەیان هەزار دانەی لێ چاپ بێت ،بەاڵم هەر لەو
واڵتەدا بە دەیان ساڵ شاكارێكی ئەدەبی نەخوڵقێت
و چاپ نەبێت .نموونەیەك دێنمەوە:
ئێرانییەكان لە هەموو میدیاكانیان بانگەشەی
پێشكەوتنی زانستی دەكەن و بۆ ئەو شتە ڕێژەی
زۆری نووسینی وتاری  ISIلە ئێران دەكەنە بەڵگە،
بەاڵم جێگەی سەرنجە لە زانستدا هیچ كات وتار
نابێتە بەرهەمهێنانی زانست ،بەڵكو پێشەكییە بۆ
بەرهەمهێنانی زانست ،نەك خودی زانست ،هەروەها
لە جیهاندا زیاتر لە  400خەاڵتی زانستی بوونی
هەیە ،بەاڵم پێوانەی هیچیان  ISIنییە .مامۆستای
زانكۆ لە ئێران هەیە كە زیاتر لە  400وتاری ISI
نووسیوە ،بەاڵم كاتێك لێی دەپرسی تەنیا یەك كێشە
لە واڵتدا كە توانیوتە ڕێكارێكی بۆ بدەی نێو ببە،
تەنیا یەك وەاڵمت دەداتەوە :بێدەنگی.
لە مۆسیقاشدا دەتوانین هەر نموونە بێنینەوە كە
هونەرمەند هەیە چەندان ئەلبوومی تۆمار كردووە،
بەاڵم تەنانەت یەك بەرهەمی لە كۆمەڵگەدا

كاریگەریی نەبووە ،بەڵكو كاریگەری نەرێنیی لەسەر
كۆمەڵگە هەبووە ،دەتوانین بڵێین ئەو هونەرمەندە
و بەرهەمەكانی بە دەوڵەمەندی ناو ببەین ،یان
هەژاری؟ بەاڵم سەرەڕای ئەو پێشەكییە ،پێویستە
بزانین پێوانەی دەوڵەمەندی ،یان هەژاریی فەرهەنگی
چییە؟ بەداخەوە پێوانەی ئێمەی كورد بۆ ئەو شتە
خوڵقاوی بیركردنەوەی بلیمەتی كورد نییە ،بەڵكو
«پێوانە»ی ئێمە هاوردەیە.
نموونەیەك باس دەكەم؛ «هەرچەندە فەرهەنگی
ئێمە زیاتر لە فەرهەنگی ڕۆژئاوایی (بەتایبەت
ڕۆژئاوای ئەوروپا) بچێت خۆمان بە پێشكەوتووتر،
یان دەوڵەمەندتر دەزانین .بەداخەوەم بۆ ئەوەی «مەم
و زین» بە شاكارێكی ئەدەبی بزانین دەبێ لەگەڵ
«ڕۆمیۆ و جولێت»ی شكسپیر بەراوردی بكەین.
« توانەوە»ی كولتووری لە هورژمی فەرهەنگی
جیهانیدا بە «پێشكەوتن» پێناسە دەكەین .هەرچی
ڕۆژئاواییتر بین ،زیاتر پێشكەوتووترین! .ئەم بیرۆكەیە
نەتەنیا لە خۆدۆڕانەوە سەرچاوە دەگرێت ،بەڵكو
لە هەمان كاتدا لێ حاڵی نەبوون و تێنەگەیشتن
لە فەرهەنگی ڕۆژئاوا و كۆیلەیی فەرهەنگی
دەسەلمێنێ.
واتە ئێمەی كورد پێش ئەوەی شتێك ئەنازە و پێوانە
بكەین ،پێویستە ئەو پێوانەی كە بەدەستمانەوەیە
بیناسین ،بەڕای من ئێمە خوان و پاشخانێكی
فەرهەنگیی باشمان هەیە (یان باشترە بڵێم بوومان)،
بەاڵم لە سەد ساڵی پێشەوە (بەتایبەتی لە یەك
دەیەی ڕابوردوودا) ڕەوتی سروشتی فەرهەنگی
كوردی بە الڕێدا برا و ئێستا فەرهەنگی كوردستان
لە «گیانەاڵ» دایە.
* لە ڕوانگەی ئێوەوە ستراتیژی و پالنی درێژخایەنی
فەرهەنگی بۆ نەتەوەیەكی وەك كورد كە خاوەن دەوڵەت
 نەتەوە و كیانی سیاسی و دامەزراوەی نیشتمانینییە ،چۆن و بە چ شێوازێك جێبەجێ دەكرێت؟
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 سـتراتیژیی فەرهەنگی دوو پێكهاتەی سـەرەكیپێویسـتە ،یەكـەم :داڕێـژەری سـتراتیژی ،دووەم:
«بەڕێوەبەری ئەو سـتراتیژییە ،داڕشـتنی سـتراتیژی
بۆ ئێمە هەرچەند ئاسـان نییە ،ئەسـتەمیش نییە؛ پێم
ناڵێـن نەتەوەیـەك كـە خـاوەن دەوڵـەت نەبـێ بـە كامـە
وەزارەت و هێزی فەرهەنگی و سیستمی فەرهەنگی
سـتراتیژییەكانی بەڕێـوە دەبـات و لـە بەرانبـەر
هورژمـی فەرهەنگـی چەنـدان سیسـتمی فەرهەنگی
بەهێـز بەرگـە دەگرێـت؟ لە هەموو واڵتێك سـتراتیژیی
فەرهەنگـی لەالیـەن ڕۆشـنبیر و فەرهەنگییەكانـەوە
دادەڕێژرێـت ،بـەاڵم بـۆ جێبەجێكردنـی ئـەو سـتراتیژ و
پالنانە ،سیسـتمی فەرهەنگی و سـەرمایەی پێویسـت
و بەستێنی كۆمەاڵیەتی و ئابووریی سەقامگیر و لە
هەمووی گرنگتر ئازادی و خاوەنبوونی جوگرافیایی
دەوێت ،ئایا لە بێ كیانی و بێ دەوڵەتیدا؛ سیسـتمی
فەرهەنگـی تۆكمـە و كۆمەڵگەیەكـی سـەقامگیر و
ئابوورییەكی پتەو و سەرمایەی پێویست ،جوگرافیای
ئـازاد دەسـتەبەر دەبێـت كـە بتوانـێ سـتراتیژی خۆیـی
جێبەجـێ بكـەی؟
بەاڵم ئامانجی چەند ساڵە (وەك یەك دەیە) دەتوانین
دیاری بكەین و كاری بۆ بكەین ،ئەگەرچی ئەوە
ناتوانێ فەرهەنگمان تەیار و دەوڵەمەند بكات ،بەڵكو
دەتوانێ هەندێك لە فەوتان ڕزگاری بكەین و ببێت بە
سەرەتایەك بۆ ستراتیژییەكی درێژخایەنی فەرهەنگی.
* هێما و نیشانە فەرهەنگییەكان چۆن پێناسە
دەكەی؟ كورد خاوەنی گەلێك هێمای شێوێنراوی
فەرهەنگییە ،ئەمانە لەناو فەرهەنگی فرەییخوازی
دەسەاڵتی ئێراندا چۆن مامەڵەی لەگەڵ كراوە؟
 هێماكان دوو ڕۆڵ دەگێڕن؛ یەكەم سازكردنییەكگرتوویی ،دووەم ،لە پێكهێنانی شوناسی
نەتەوەییدا ،كورد خاوەن هێمای مێژوویی خۆی بووە،
بەاڵم ئەو هێمایانە تا چەند لە بوارە فەرهەنگییەكانی
دیكەدا ڕەنگی داوەتەوە؟ نموونە دێنمەوە:

ئەوەندەی لەیلێ و مەجنوون (هێمای ئێرانی) بە
هێمای عەشق لە ئەدەبیاتی كوردیدا ڕەنگدانەوەی
بووە ،ئایا بەو ڕێژەیە خەج و سیامەند ڕەنگدانەوەی
هەبووە؟ بەدەیان و سەدان جار ڕۆستەم لە ئەدەبیاتی
كوردیدا وەك هێمای قارەمانێتی هاتووە ،بەاڵم
ئەدیبی كورد یەكێك لە هەموو قارەمانەیی لە
كۆمەڵگەی كوردستاندا بە هەوێنی هێمایەكی
قارەمانی كوردەوە ناژی ،واتە هێمای كوردی
هەموو كات وەك هێمایەكی پلە دوو چاوی لێ كراوە
و ڕۆڵی گێڕاوە و نەمانتوانیوە بۆ یەكگرتوویی و
پێكهێنانی شوناسی نەتەوەیی ڕۆڵیان پێ بگێڕین،
واتە هێماكان لەناو سینگی بەیتبێژان و الپەڕەی
كتێبە مێژووییەكاندا چاوەڕێی ئێمەن ،بەاڵم جارێ
هەستمان بەو پێویستییە نەكردووە.
* پێوەندی نێوان مۆسیقا و گەشەكردنی فەرهەنگی
چییە؟ نەتەوەی بااڵدەست لەڕووی مێژووییەوە
چۆن هەوڵی سڕینەوە ،لەخشتەبردن و بەالڕێدابردن
و بە موڵككردنی موزیك و میلۆدی كوردی داوە،
ئایا توانیویە ئامانجەكانی بپێكی ،واتە مێژووی
مۆسیقای كوردی شێواندووە؟ چۆن؟
 مۆسیقا وەك ئەكتیڤترین هونەر دەتوانێ ڕۆڵیكۆمەاڵیەتی گرنگ بگێڕێ و هزر و هەست تێكەڵ
بكات و بچێتە هەموو قوژبنێك ،هەر بۆیە مۆسیقا
بۆ دەسەاڵتداران هەم تۆقێنەرە و هەم كەرەستەیەكی
خۆشەویستە ،چۆنیەتی مامەڵەكردنی نەتەوەی
بااڵدەست بە مۆسیقا بۆ جێبەجێ كردنی پالنەكانی
سەدان ساڵ كاتی بردووە و شرۆڤەی بەڕاستی
لە چەند پەرەگراف كۆ نابێتەوە ،بەاڵم دەتوانم
بڵێم مۆسیقای خۆیان لە جوگرافیای خۆیان لە
حاڵی لەناوچوون (یان باشتر بڵێم خەریكە دەچێتە
موزەخانە)وە ،هەر بۆیە وەك بەستێنێك دەنواڕننە
كوردستان كە بتوانن تۆوی مۆسیقای خۆیان لێرە
بچێنن بۆ ئەوەی لێرە درێژە بە ژیانی بدات ،تا
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ئێستا لە چاندنی تۆوی مۆسیقای خۆیان لە
كوردستان سەركەوتوو بوون ،ئەم تۆیە ئایا لە
كوردستان دەبێتە نەمام؟ پێوەندیدارە بە مامەڵەی
ئێمە لەگەڵ ئەو تۆوە بێگانەی كە لە بەستێنی
كۆمەڵگەی ئێمە چاندوویانە ،ئەوان خۆیان قوربانی
هورژمێكی فەرهەنگیی گەورەن و ئەزموونەكانیان
لەو هورژم پێكراوییە لە هورژمكردنی بۆ ئێمە
بەكاریان هێناوە ،ئەم جار وەك هورژمكار.
مۆسیقای ئێرانی گەورەترین درۆیەك بوو كە
لە ژیانمدا بیستوومە ،چونكە شتی وا نە بوونی
هەیە و نە ئیمكانی هەیە ،بەڵكو ئەو مۆسیقایە كە
ناوی ئێرانیان لێ ناوە ،مۆسیقای فارسییە و بە
پشتیوانی دەسەاڵتە یەك لە دوای یەكەكانی پاش
قاجار داسەپاوە و ناوی ئێرانیی لێ نراوە بۆ ئەوەی
نەتەوەی ژێردەست بە مۆسیقای خۆی بزانێت و وا
بیر بكاتەوە ئەویش بەشێكە لەو مۆسیقایە ،بەاڵم
ئەگەر بێینە سەر شرۆڤەی مێژوویی و فەرهەنگی
و كۆمەاڵیەتی ئەو مۆسیقایە ،دەتوانێ گوێگر
و بینەر لە ئاستی شانۆیەكی كۆمێدیدا بێنێتە
پێكەنین! ئەو مۆسیقا فارسییەش كە ناوی ئێرانییان
لێ ناوە ،ئەوە ستراتیژیی فەرهەنگی بەهێز (كە
ڕۆژئاواییەكان بۆیان داڕشتوون) و دەسەاڵتی
سیاسی و ئابووری ،ئەو مۆسیقایەی داسەپاندووە،
نەك هێز و دەوڵەمەندیی سروشتی خۆی.
ئاڵوگۆڕی فەرهەنگی لە هەموو واڵتێكدا بوونی
هەبووە ،بەاڵم بە فەرمی ناساندنی ستایلێك لە
میوزیك و داسەپاندنی بەسەر نەتەوەكانی تر لەژێر
ناوی «فەرمی» و «میللی» و تەرخانكردنی
میدیا و سەرمایەی هەرە زۆری فەرهەنگی بۆی و
لەالیەكی تر لە پەراوێزخستنی مۆسیقای میللەتێك
لەژێر ناوی «ناوچەیی» و وردە فەرهەنگ ناچێتە
خانەی ئاڵوگۆڕی فەرهەنگی ،بەڵكو ئەوە قۆڵ
هەڵماڵینە بۆ لەناوبردنی مۆسیقای ئەو میللەتە.

* ئەو ئەندێشەی پان ئێرانیزم و فرەییخوازە چۆن
لێك دەدەیەوە كە جیا لەوەی سەرلەبەری فەرهەنگ
و مێژووی گەالنی ئێران بە موڵكی خۆیان پێناسە
دەكەن ،كەچی بۆ ناو فەرهەنگی گەالنی ڕۆژهەاڵتی
دوور و تەنانەت ئەورووپاش باز دەدەن ،چی وای لێیان
كردووە ،بەو چەشنە بیر بكەنەوە؟ چۆن بەرەنگاری
ببینەوە؟
 تەماحی دەسەاڵتی سیاسی لە هەموو دنیا بوونیهەیە و بۆ «بەرژەوەندیی نەتەوەیی» خۆیان لە هیچ
كار و پالنێك نابوێرن .ئەندێشەی پان ئیرانیزم بە ئێمە
لەناو ناچێت ،بەاڵم بە بەهێزكردنی خۆمان دەتوانین
مەترسییەكانی ئەو تەماحە بۆ سەر كۆمەڵگەكەمان
پووچەڵ بكەینەوە ،واتە مانەوەی ئێمە لە گرەوی
بەهێزكردنی خۆمانە ،نەك لەناوبردنی ئەم و ئەو.
ئەوان خەریكن وەهم دەفرۆشنەوە .وەهمێك لە ڕابوردوو،
ڕابوردوویەك كە هەر ئەوەندە ڕاستە ،وا «سیمرغ» و
«هوما» و «ڕۆستەم» و « ئێران و توران» .ئەوان لە
نەبوونی دیسكۆرسی نەتەوەیی ئێمە كەڵكیان وەرگرتووە.
(لە شوێنێك مەال نەبێت ،كەڵەشێر بڵقاسمە).
* جیاوازییە زانستی و بنەماییەكانی میوزیك و
میلۆدیی كوردی و ئێرانی لە چیدایە ،لە بنەڕەتدا
شتێك بەناوی مۆسیقای ئێرانی (نەتەوەی فارس)
هەیە ،یان نا؟
 سێ تایبەتمەندی سەرەكی لە نێوان هەردووكیانداهەیە:
 -1مۆد (مایە).
 -2ڕۆڵی دەرەجەكان.
 -3مۆدێلی میلۆدی.
هەندێك لە مۆدەكانی كوردی و فارسی هاوبەشن،
هەروەك چۆن لەگەڵ میللەتانی دیكەی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست هاوبەشمان هەیە ،بەاڵم ئێمە مۆدگەلێكمان
هەیە كە فارسەكان بە حەیاتیان كەڵكی لێ وەرناگرن و
هەروەك هەندێك لە مۆدەكانی ئەوان لەناو بناغەكانی
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مۆسیقای ئێمەدا بوونی نییە.
لە مۆدەكانیش «ڕۆڵی دەرەجەكان» لەناو مۆسیقای
كوردی و فارسیدا جیاوازە.
مۆدێلی میلۆدیمان كە زۆر زۆر لێك دوورە كە
زیاتر بە میللەتانی دیكەوە نزیكین تا بە فارس.
ئامێرەكانمان لێك جیاوازن ،نە تار هی ئێمەیە و نە
دیوان ساز هی ئەوانە.
ڕێپێرتواری مۆسیقای ئەوان ڕەدیفییە و مۆسیقای
ئێمە مەقامییە .ئەوانیش پێشتر مەقامی بوون ،بەاڵم
نەك ئەو مەقامییەی ئێمە .لەباری مێژووییەوە هەتا
بەرەو دوا بگەڕێینەوە جیاوازی نێوان ئێمە و ئەوان
زیاتر دەبێت ،ئەگەر ئێمە ڕیشەمان لە یەك بێت،
كەواتە كاتێك دەگەڕێینەوە دەبێت خاڵە هاوبەشەكان
زیاتر بێت نەك كەمتر ،ئەوە لە سەد ساڵی ڕابوردوو
بوو بە داسەپاندنێكی نەرم و سیستماتیك هەوڵ
بۆ نزیككردنەوەی مۆسیقای كوردی لە فارسی
دراوە ،ئەوانەی بەڵگە دێننەوە و خۆیان ڕەش و
شین دەكەنەوە ،بیسەلمێنن ئەم دوو مۆسیقایە یەك
ڕیشەیان هەیە ،نە لە مۆسیقای ئێرانی حاڵی بوون
و نە لە مۆسیقای كوردی.
* ڕوانگەت لەبارەی ئامێرە ڕەسەنە كوردییەكان
چییە؟ هونەرمەندە كوردە پایتەخت نشینەكان
توانیویانە بیانپارێزن؟ ئەی سیاسەتی فەرهەنگیی
دەسەاڵت چ هەوڵێكی (سیاسەتی نەرم ئامێر)
ی داوە تا لە ڕێگەی ئەكتەرە كوردییەكانەوە بە
پالنەكانی بگات؟
 ئامێرە مۆسیقاییەكان بەپێی مۆسیقای هەرفەرهەنگێك دروست دەبن و گۆڕانكارییان بەسەردا
دێت ،ئامێرە كوردییەكان لەگەڵ مۆسیقای ڕەسەنی
كوردی زۆر گونجاون ،بەاڵم ئێستا پێویستە ئەو
ئامێرانە هەندێك گۆڕانكارییان بەسەردا بێت
و پێشكەوتن بەخۆیانەوە ببینن ،بەاڵم ئێستا بە
جێگەی ئەوەی سازەكانی خۆمان چاكتر بكەین،

فڕێیان دەدەین و پەنا دەبەینە بە ئامێری فەرهەنگی
داگیركەران.
مــن پێیــان ناڵێــم هونەرمەنــدی كــوردی نیشــتەجێی
تــاران ،چــوون ئەوانــە بــە هیــچ پێوانەیەكــی شوناســی
نەتەوەیــی ،كــورد نیــن ،ئەوانــە بــە ڕەچەڵــەك كــوردن،
دابونەریتیــان ئێرانییــە (فارســی)یە .بیركردنەوەیــان
ئێرانییــە .هەڵســوكەوت و بەهــا كۆمەاڵیەتییەكانیــان
ئێرانییــە ،میلۆدییەكــی كــوردی كــە ئارێنجــی دەكــەن
ئێرانــی ئارێنجــی دەكــەن .نــاوی منداڵەكانیــان
فارســییە .ئەســتەمە یەكێكیــان پەیــدا بكــەی بتوانــێ
دێڕێــک شــیعری كــوردی بخوێنــێ و شــی بكاتــەوە،
بــۆ پەرەپێدانــی مۆســیقای ئێرانــی تێدەكۆشــن ،نــەك
مۆســیقای كــوردی ،هەموویــان ژەنیــاری ئامێــرە
ئێرانییەكانــن ،هیــچ كەســێك نــە بیســتوویە و نــە
دیویەتــی یــەك دانەیــان توانیبێتــی مەقامێكــی
كــوردی بڵێــت .دڵنیــا بــن ئەگــەر داوایــان لــێ بكــەن
چیرۆكــی بەیتێكــی كوردیتــان بــۆ بگێڕنــەوە ،جەڵتــە
لێیــان دەدات.
بۆیە ئەوانە چاكترە بڵێین هونەرمەندانی فارسی
بە ڕەچەڵەك «كورد» (كورد تبار).
ئێســتا بزانیــن ئــەو هونەرمەنــدە «فارســە بــە
ڕەچەڵــەك كوردانــەی تاران» توانیویانە مۆســیقای
كــوردی بپارێــزن و پــەرەی پــێ بــدەن؟
ئەوانە لەالیەن دەسەاڵتی فەرهەنگی ئێرانییەوە
بەكرێ گیراون كە مۆسیقای كوردی لە ڕەوتی
سروشتی خۆی بە الڕێدا بەرن ،یان بە واتایەك
«ئێرانیزە»ی بكەن و بی فارسێنن .ئەوان میلۆدی
كوردیان برد و بە ڕوانینێكی ئێرانی ئارێنجیان كرد و
هەڵبەت هۆنراوەكەیان سەقەت كرد و لە هەموو جێی
سەرنجتر بەناوی خۆیان باڵویان كردووەتەوە ،نموونە
كاك ئەردەوان كامكار گۆرانیی «شلێرە»ی بۆ حوسێن
شەریفی ئێرانیانە ئارێنج كردووە و میلۆدییەكەی
بە ناوی خۆیەوە كردووە كە هەموومان دەزانین ئەو
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میلۆدییە زۆر زۆر پێش لەوەی كاك ئەردەوان لەدایك
بێت ،ئێمە لە مامۆستا (تاهیر تۆفیق)مان بیستووە،
دەتوانم سەدان نموونەی دیكە لەوانی دیكەش بێنمەوە،
بە واتایەك دەتوانین بڵێین ئەوە مۆسیقای كوردییە
خزمەتی بەوان كردووە و لە خوانی مۆسیقای كوردی
خواردوویانە و هەوڵیان بۆ مۆسیقای «ئێرانی» داوە
و ویستوویانە مۆسیقای كوردی «ئێرانیزە» بكەن،
بێ گومان حكوومەتیبوونی ئەوان كاریگەریی زۆر
زۆری لە ناوداربوونیان هەبووە .ئەوان بە پشتیوانی
و پالن و میدیای نەتەوەی بااڵدەست لە ئێمەیان
كردن بە «سلبریتی» .ئەگینا كامە بەرهەمە
كە ئەوان بە خەزێنەی مۆسیقای كوردی زیادیان
كردووە؟ هەموو بەرهەمەكانیان دووپاتكردنەوەی
بەرهەمەكانی ڕابوردوو بوو و تەنیا زەحمەتیان كێشا
«فارساندیان».
ستراتیژیستە فەرهەنگییەكانی ئێرانی باش باش
لە خاڵە الوازەكانی ئێمە ئاگادارن ،چاك دەزانن تاكی
كورد چەندی پێخۆشە بێگانەیەك تاریفی بكات،
هەربۆیە بە خەاڵتكردنی ئەم «فارسە بە ڕەچەڵەك
كوردانە» لەبەرچاوی تاكی كورد شیرینیان كردن،
ئەگینا تا یەك دەیە لەمەوپێش خەڵكی كوردستان بە
چاوی خائینێك تەماشای دەكردن (كە ڕوانینێكی
 %100ژیرانە بوو) ،بەاڵم بە پڕوپاگەندەی میدیاكانی
باشووری كوردستان ،بانگهێشتیان بۆ فیستیڤاڵە
جۆراوجۆرەكان ،سەرلێشێواوی سیاسی و فەرهەنگی
ڕۆژهەاڵتییەكان ،هەوڵی كۆمەڵگەی مەدەنی
ڕۆژهەاڵت (سازكراوی دەستی دەسەاڵتداران) ،ئەو
كۆنسێرتانەی كە لە دەرەوەی واڵت بۆیان ساز كردن،
بووە هۆی ئەوەی لەم سااڵنەی دواییدا ڕوخساری
چەپەڵیان جوان بكرێتەوە ،كەسیش نەیپرسی چ
بوو و بۆچی ڕوخساری ئەم خائینانەمان كرد بە
«خزمەتكاری فەرهەنگی كورد» ،یان «شانازی
گەل و نیشتمان»؟!

فەرهەنگ ،هەروەك سیاسەت ڕووی ئەرێنی و
نەرێنی هەیە ،هەندێك سیاسەت هەیە كە كۆمەڵگە
لەناو دەبات و هەندێك خزمەتی دەكات ،هەندێك
كەسایەتی سیاسی هەیە بۆ خزمەت بە خەڵك
تێدەكۆشێ و هەندێكیش بۆ لەناوبردنی خەڵك ،بەاڵم
خۆ كەسایەتییە نەیارەكە ناڵێت من بۆ لەناوبردنی
خەڵك تێدەكۆشم ،فەرهەنگیش هەروایە .هەندێك
بەرهەم و كەسایەتی فەرهەنگی كۆمەڵگە لەناو
دەبات و هەندێك خزمەت دەكات .ئەو كەسایەتییە
دەتوانێ زۆر چاك و پڕۆفیشناڵ ئامێرێك بژەنێ،
بەاڵم لە بۆ لەناوبردنی كۆمەڵگە بیژەنێ ،كەواتە
هەركەس چاك ئامێری مۆسیقای ژەنی ،یان
شیعری چاكی نووسی ،ناتوانین بە خزمەتكاری
بزانین ،چاك شیعر نووسینی ئەو ناتوانێ لە
خزمەتی سیاسەتە فەرهەنگییەكانی دوژمنانی
میللەتدا بێت؟
«هەر كەس ئامێری مۆسیقای بە چاكی ژەند،
ئەوە خزمەتی چاك دەكات» ئەم ڕوانینە زۆر
ساویلكانەیە كە بەداخەوە ئێمەی كورد تووشی
بووین ،یان بڵێم تووشیان كردین.
بــە ڕوانینــە ســاویلكانەكەی خۆمــان جەوهــەری
هەمــوو چەمكەكانمــان لەنــاو بــرد .خزمــەت،
خزمەتــكار ،دڵســۆز ،دڵســۆزی ،هونەرمەنــد،
مامۆســتا و ...تــاد ،هەموومــان خــراپ كــردووە و
پێویســتە دووبــارە پێناســەیان بكەینــەوە.
ئەگەر ئێمە ڕوانینێكی دروستمان لە فەرهەنگ
و بارودۆخی كۆمەڵگەی خۆمان هەبوایە ،پەیكەری
نەگریسیمان بۆ ئەم هونەرمەندە فارسە بە ڕەچەڵەك
كوردانە ساز دەكرد و وەك هێمای نەگبەتی میللەتی
كورد لە ئەدەبیاتی داستانیمان دەمانهۆنییەوە ،ئەگەر
مۆسیقای كوردی بە «مەم و زین» بشوبهێنم؛
ئەوانە بەكرە شۆفارێك زیاتر نین.
لە هەمان كاتدا كە ئەم فارسە بە ڕەچەڵەك كوردانەیان
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لە میللەتی كورد كرد بە سلبریتی ،هونەرمەندانی
ڕاستەقینەی كورد خنكێنران و لە پەراوێز خران و بە
دەیان پالنیان بۆ داڕشتن كە لە بواری فەرهەنگ
وەدەریان بنێن و خەڵك نەیانناسن و دەنگیان نەبیسرێت،
بەڕاستی كە دەسەاڵتی فەرهەنگی باشووری كوردستان
و میدیاكانی ڕۆژهەاڵت و دوژمنانی گەلی كورد لەم
پالنە چەپەڵەدا هاوكار و هاودەنگ و هاوبیر بوون.
«هونەر و فەرهەنگ پێوەندی بە سیاسەتەوە
نییە» ئەو كەسەی ئەم ڕوانینە باڵو دەكاتەوە و
بانگەشەی بۆ دەكات ،چەند دەتوانێ ساویلكە و
گەمژە بێت ،یان فێركراو و بەكرێگیراو بێت ،ئەم
الو ئەوالی دوژمنان بێ ،ئەمە یەكێك بوو لەو
ڕوانینانەی كە ئەم خائینانەی هێنایە ناو كۆمەڵگەی
كوردستان ،بەداخەوە ئێمە نە لە سیاسەت حاڵین و نە
لە فەرهەنگ و نە لە هێزی فەرهەنگ ،ئەگینا
هیچ كات گوێمان لەم جۆرە بابەتانە نەدەبوو.
* مۆسیقای كوردی لە ڕووی پێگەوە ئەو ئاستەی
بڕیوە بكرێ بڵێی لە ئاستی مۆسیقای جیهانیدایە؟
خاڵە بەرجەستەكان و هاوكات خەسارەكانی مۆسیقای
كوردی لەم بارودۆخەدا بە ڕای ئێوە كامانەن؟
 «كابرایەك نانی نەبوو بیخوا ،دەچوو تەڕەپیازیدەكڕی» ئەمە لەناو پەندی پێشینیانی كورددا
هاتووە ،ئێمە ئێستا لە حاڵی توانەوە و ئاسیمیلە
و لەناوچوونی فەرهەنگیداین ،بەاڵم خەمی
جیهانیبوونمانە ،ئایا ئێمە توانیومانە لە ئاستی ناوخۆدا
پێویستییەكانی گوێگری كورد وەاڵم بدەینەوە؟ ئایا
هیچ دەزانین مۆسیقای كوردی لە«تەنگژە»دایە؟
من پێم وا نییە كە هونەرمەندی كورد و دەسەاڵتی
فەرهەنگی كوردستان و میدیاكانمان هەستیان
بەو تەنگژەیە كردبێت ،ئەگینا هەموویان بە تێكڕا
نەدەچوونە خزمەت مۆسیقای ئێرانی ،ئەوەندەی لە
میدیاكانی باشوور و ڕۆژهەاڵتی كوردستان گوێم
لە مۆسیقای سوننەتیی ئێرانی دەبێت ،بە ڕاستی

هێندە لە كەناڵە فارسییەكان نایبیستم ،لەژێر ناوی
«خەڵك پێی خۆشە» خەریكن خزمەت بە ورووژمی
فەرهەنگی دەكەن و خۆیان بەشێكن لەو ورووژمە،
هێشتا كولتوورڤانی كورد نازانێ كە «سەلیقە»
ساز دەبێت و دەتوانی «سەلیقە» ئاراستە بكەیت،
هەر مۆسیقایەك (هەرچەندە ناخۆش ،یان ئاست
نزم ،یان ئاست بەرز) بێت ،میدیا دەتوانێ دوای
ماوەیەك لە سەلیقەی خەڵكدا بیگونجێنێت ،زۆر
بەداخەوەم كە میدیاكانی ئێمە هێشتا نازانن( ،یان
دەزانن و بەكرێگیراون) كە بۆ سەركەوتنی ورووژمی
فەرهەنگی بۆ سەر كوردستان كار دەكەن ،لێرەوە
هاوار دەكەم؛ «مۆسیقای كوردی لە تەنگژەدا
دەژی و لەناوچوونی نزیكە» ،ئەمە نە تۆقاندنی
خەڵكە ،نە بانگەشەی بێ بنەما ،دەتوانم لە هەر
دیمانە و وتارێكدا بیسەلمێنم.
* لەو كاتەوە كە كورد خۆی لە دنیای ڕاگەیاندنی
هاوچەرخ و بەتایبەت تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكاندا
بینیوەتەوە ،شەپۆلێكی خواروخێچ و كرچوكاڵ لە
بەرهەمی هونەری لەالیەن گەنجان و بەهرەمەندانی
مۆسیقا و میوزیكی كوردی دەستی پێ كردووە ،تۆ
چۆن لێی دەڕوانی ،ئەمانە دەچنە چ خانەیەكەوە؟
 «ئافراندن» گرنگترین خاڵە لە فەرهەنگدا،دەبێ بە هۆی زیندوومانی فەرهەنگ .ناوونیشانی
هەڵەیان بە ئێمەدا .ئێمەیان فێر كرد كە دووپاتكردنەوە
و سەد پاتكردنەوەی بەرهەمە هونەرییەكان یانی
«پارێزوانی لە كولتوور» .كە ڕاستییەكەی جێگەی
داخە! ئەوەی كولتوور زیندوو ڕادەگرێ ،ئافراندن
و ڕسكاندنی بەرهەمی فەرهەنگییە ،هەموو ئەو
هەواڵنە كە ڕەنگە ئێمە پێمان وابێت ئاساییە ،یان
دیاردەیەكی كۆمەاڵیەتی سروشتییە لە هەڵەداین
ئەوە بەشێكە لە ستراتیژی فەرهەنگی داگیركەران،
بۆ ئەوەی لەژێر ناوی « پارێزوانی» ،ئافراندن لە
فەرهەنگی كوردی بستێننەوە و بمانخەنە ناو بازنەی
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دووپاتكردنەوەی بەرهەمەكانی ڕابوردووەوە ،ئەوە بەو
مانایە نییە كە نوێكردنەوەی بەرهەمی ڕابوردوو
نەرێنییە ،بەڵكو نوێكردنەوە دەبێت لەسەر بنەمای
ڕەخنەیەكی زانستی و جیددی لەو بەرهەمەی
پێشوو ساز بێت و هەوڵ بۆ چاكتر بەرهەمهێنانی
بدرێت ،دەبینین كە ئەم نوێكردنەوانە زۆربەیان لە
شێوەی پیشووی خۆیان الوازترن و جەماوەر بێزار
دەكات ،كەواتە هەوڵێكە بۆ داسەپاندنی ستراتیژی
داگیركەران ،هەر بۆیە ئێمە دەڵێین خەسار یەك و
دووان نییە و لە تەنگژەداین.
* ئەی پێناسەت بۆ مۆسیقا و میلۆدیی ڕەسەن
چییە؟ سنوورەكانی لەگەڵ میوزیكی هاوچەرخ
چییە؟ ئەو هەوڵ و چاالكییانەی كە لەالیەن هەندێ
كەسەوە دراون بۆ نوێكردنەوە و دووبارە داڕشتنەوەی
مۆسیقای كۆن و ڕەسەن چۆنیان دەبینی؟
 پێناسەكردنی میلۆدیی ڕەسەن و ئانالیز وشرۆڤەی كارێكی زانستی و پیشەییە ،هەربۆیە
ئەگەری ئەوە هەیە خوێنەرانی ئەم وتووێژە لە
هەندێك چەمكی تایبەت بە مۆسیقا تێ نەگەن
كە ئاساییە ،بەاڵم دەتوانم بڵێم یەكێك لە سەرەكیترین
تایبەتمەندییەكانی گونجاو ،بوونی ئەو میلۆدیانەیە
لەگەڵ شیعری ڕەسەن و فۆلكلۆری كوردی،
هەروەك دەزانن كێشی شیعری فۆلكلۆری كوردی،
عەرووزی نییە و كێشی تایبەت بە خۆی هەیە.
ڕەوتی میلۆدی (دەستپێك و بەرزبوونەوە و دابەزینی)
تایبەتە و جیاوازە لەگەڵ میلۆدییەكانی دیكە،
هەروەها جوانكاری (زینەتەكان) جیاوازن لەگەڵ
میلۆدی گەالنی دیكە ،مۆدێالسیۆن بوونی نییە و
ئالتراسیۆنی تایبەتە و سنوورداری هەیە.
چوار شێوازی گشتی لە نۆێكردنەوەی بەرهەمە
ڕەسەنە كوردییەكان بوونی هەیە (لە ڕوانگەی
شێوازەوە):
 -1داڕشتنەوەی ڕۆژئاوایی.

 -2داڕشتنەوەی ئێرانی و توركی.
 -3داڕشتنەوەی ڕەسەن.
 -4داڕشتنەوەی تێكەڵی (تلفیقی).
جۆری یەكەم :هەوڵێكە بۆ بەجیهانیكردنی مۆسیقای
كوردی و ناساندنی بە واڵتانی دیكە دەتوانم ئاماژە بە
بەرهەمەكانی مامۆستایان موجتەبا میرزادە و دڵشاد
سەعید و زاهید بریفكانی و ...بكەم.
جۆری دووەم :كە بۆ سەپاندنی هەژموونیی فەرهەنگی
داگیركەرانی كوردستانە و دەچێتە خانەی هوروژمی
فەرهەنگی بۆ سەر میللەتی كورد.
جۆری سێیەم :پێویستی بە زانست و توانایی
باشە كە لە هەمان كاتدا ڕەسەنایەتی بپارێزرێت و
هەوڵ بۆ پەرەسەندنی بدرێت.
جۆری چوارەم :لە هەموو میللەتێك بوونی هەبووە
و هەیە تێكەڵێكە لە نێوان مۆسیقای میللەتان و
شێوازە جۆراوجۆرەكان بەگشتی لە هەرچوار جۆردا
(جگە لە دووەم كە بۆمان ڕوونە ئامانجی چییە)
هەم بەرهەمی چاك خوڵقاوە و هەم الواز.
* سەرەتای دامەزرانی تیپی مۆسیقای
(نەكەرۆز) لە ڕۆژهەاڵت بۆ كەی دەگەڕێتەوە و
لەو ماوەیەدا چ خزمەتێكی بە مۆسیقای كوردی
كردووە و پالن و بەرنامەی كاری ڕابوردوویان چۆن
بووە؟
 ئەم گرووپە ساڵی 1372ی هەتاوی (1992ز)مامۆستا عەلی عابدی هونەرمەند ،ئاوازدانەر و
توێژەری مۆسیقای كوردی بنیادی ناوە و یەكێكە
لەو گرووپە دەگمەنانە كە لە زۆربەی شارەكانی
ڕۆژهەاڵتدا ئەندامی هەیە ،ئەم گرووپە ماوەیەك
چەندان كۆنسێرتی ساز كردووە .لەوانە:
 كۆنسێرت لە شاری سەقز ساڵی 1373یهەتاوی (1993ز)
 كۆنسێرت لە شاری سنە ساڵی 1374ی هەتاوی(1994ز)
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 كۆنسێرت لە شاری سنە ساڵی 1376ی هەتاوی(1996ز)
 كۆنسێرت لە شاری سەقز ساڵی 1377یهەتاوی (1997ز)
ئەم گرووپە لە دوای ساڵی  1998( 1377ز)
بەهۆی ئەوەی سەرپەرشتی گرووپ (مامۆستا
عەلی عابدی) لەالیەن حكوومەتەوە چاالكی لێ
قەدەغە كرا ،كۆنسێرتی دیكەی بەڕێوە نەبرد ،بەاڵم
لە چەندان بەرنامەی دیكەدا چاالكی نواند ،لەوانە:
ساڵیادی هەڵەبجە لە زانكۆكانی تاران،
ئیسفەهان ،تەورێز ،هەمەدان ،سنە و ...تاد.
گرووپی نەكەرۆز ڕۆڵی لە تۆماركردنی چەندان
ئەلبوم و بەرهەمی گۆرانیبێژانی كورددا گێڕاوە،
لەوانە دەتوانین ئاماژە بكەین بە :كامەران عومەر،
مەحموود هەژیر ،ئومێد مستەفا ،محەمەد
كێلەشینی ،سەید محەمەد سەفایی ،ئەردەوان
ڕۆستەم پوور ،محەمەد گۆمانی ،حیسام حوسێنی،
حوسێن دانایی ،مستەفا زەریفی ،شێرزاد حەسەنزادە،
هیوا حوسێنی و ...تاد».
* ڕۆڵی مامۆستا عەلی عابیدی (باوكت) وەك
هونەرمەندێكی ژەنیار ،ئاوازدانەر و گۆرانیبێژ و
شارەزای مۆسیقای كوردی لە سەرخستنی تیپی
نەكەرۆز چۆن هەڵدەسەنگێنێ؟
 بێ گومان ئەگەر مامۆستا عابدی نەبووایە،هیچ كات ئەو گرووپە ساز نەدەبوو و قەت نەیدەتوانی
درێژە بە تەمەنی هونەری خۆی بدات ،زیاتر لە
 20ساڵە مامۆستا عابدی بێ بەرانبەر و بەوپەڕی
دڵسۆزی لە ماڵی خۆی جێگەی پرۆڤەی خستووەتە
بەردەست گرووپەكە و هەموو تۆماركردن و پرۆڤەی
ئەو گرووپە لە ماڵی مامۆستا عابدی بووە ،بۆ
خۆی هەموو ژەنیارەكانی ڕاهێناون و بێ بەرانبەر
وانەی میوزیكی بە زۆربەیان وتووەتەوە ،لە هەمووی
گرنگتر وەك باوكێكی دڵسۆز ،تەنانەت بەدەم كێشە

و گرفتە تاكییەكانی ئەندامی گرووپەكەشەوە چووە
و هەموو كات یەكگرتوویی گرووپەكەی ڕاگرتووە
و كێشەكانی چارەسەر كردوون .بە خۆشحاڵییەوە
دەتوانین بڵێین نەوەی سێیەمی ئەم گرووپە (كە
لە ساڵی 1388ی هەتاوی (2009ز) چاالكی
دەكات) تا ئێستا هیچ ناكۆكییەك نەكەوتووەتە ناو
گرووپەكە و ئەوەش بۆ بەڕێوەبردنی هەرە باشی
مامۆستا عابدی دەگەڕێتەوە ،زیاتر لە  9ساڵە
بەبێ پسانەوە گرووپی ئێمە هەموو حەوتوویەك
پڕۆڤەی هەیە ،خۆشحاڵین و بە شانازی دەزانین
كە گرووپی نەكەرۆز یەكێك بوو لە یەكەمین
گرووپەكانی ڕۆژهەاڵت كە ئەندامی كچی هەبووە
و نەك لەبەر كچبوونیان ،بەڵكو لەبەر تواناییان بوون
بە ئەندامی گرووپی ئێمە.
* ئێستا ناوەندێكی پەروەردە و فێركاریی
هونەری میوزیك هەر بەناوی (نەكەرۆز) لە سەقز
كراوەتەوە ،ئایا ئەمەش هەر درێژەی هەمان تیپی
نەكەرۆزە و ئامانجتان چییە؟ چوارچێوەی كارتان
چۆن؟
 بەڵێ ئەم ناوەندە هەر درێژەی ئەو گرووپەیەو زۆربەی ئەندامان هاوبەشن و مامۆستا عابدی
سەرپەرشتی دەكات ،كۆكردنەوە و پاراستنی مۆسیقای
كوردی و ئامادەكردنیان بۆ چاپ ،پەروەردەی
قوتابی ،تۆماری ئەلبومی مۆسیقا و تۆماری شیعر
و دۆبالژی تێدا كراوە و دەكرێت ،دوو وێبسایتی هەیە
و خەریكین هەوڵ بۆ تازەكردنەوەی دەدەین ،بەس
بەڕاستی بارودۆخی خراپی دارایی بەری بە زۆر لە
هەوڵەكان گرتووە ،ئەگینا ئەم ناوەندە و ئەندامەكانی
پۆتانسیەل و توانایی زۆر لەمە زیاتریان هەیە.
* پالن و بەرنامەی كاری هونەریتان بۆ داهاتوو
لە ناوەندی فێركاری نەكەرۆز چییە؟
 چەندان كتێبی هونەری ئەكادیمیك ئامادەیچاپە ،هەروەها چەندان بەرهەمی موزیكاڵی بەنرخ
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و ئاستبەرز ئامادەی تۆماركردنن ،بەاڵم هەروا كە
لە سەرەوە ئاماژەم پێ كرد لەبەر نەبوونی پشتیوانیی
دارایی و میدیایی نەمانتوانیوە هەندێك لە پرۆژەكانمان
بەرینە سەر.
* كورتەیەك لە ژیاننامەی هونەری و كار و
چاالكییەكانی خۆتان لە بواری هونەری مۆسیقای
كوردیدا باس بكەن؟
 من ساڵی 1374ی هەتاوی ( 1995ز) لەسەقز لەدایك بووم و هەر لە سەرەتای منداڵییەوە
لە خزمەت باوكم (مامۆستا عەلی عابدی) فێری
ئامێری پیانۆ و ڤیۆلۆن بووم .لە تەمەنی 10
ساڵییەوە ئاواز دانانم دەست پێ كردووە و لە 15
ساڵیدا یەكەمین مۆسیقای ئۆركێستراڵی خۆم تۆمار
كرد ،ساڵی 1392ی هەتاوی ( 2013ز) لە تاران
بڕوانامەی ئەندازیاریی دەنگ و فیزیكی دەنگم
وەرگرتووە و تا ئێستاش جگە لە ئاهەنگسازی،
كاری دەنگهەڵگریم بەردەوامە ،ئێستا بڕوانامەی
كارناسی (ماستەر)ی ئاهەنگسازی (ئاوازدانان)م
لە تاران وەرگرتووە ،ڕێبەری ئۆركێسترا لە خزمەت
دامیانا جۆرانا (ڕێبەری ئۆركێسترای الوانی جیهان
لە ڕاوێنا ئیتاڵیا) و نادر مەشایەخی (ڕێبەری
پێشووتری ئۆركێسترای سەمفۆنیكی تاران) فێر
بووم ،ئاهەنگسازی لە خزمەت مامۆستایان :عەلی
عابدی ،حەمیدڕەزا دیبازەر (بەڕێوەبەری پێشووی
كۆلێجی مۆسیقای زانكۆی هونەری تاران)،
دوكتۆر ئەمیر ڕەمەزانی ،ئیحسان سەبووحی فێر
بووم ،هەروەها دەورەی هارمۆنی و كۆنترپوان
و پۆلیفۆنیم لە خزمەت موڕتەزا شیركووهی،
شەهرام تەوەكولی و كاوەی جەودەت تەواو كرد،
ئۆركێستراسیۆن لە خزمەت عەلی ئەكبەر قوربانی
و ئیحسان سەبووحی و سۆلفێژ لە خزمەت مەهدی
قاسمی ،فێر بووم.
تا ئێستا چەندان بەرهەمی ئۆركێستراڵم لە مۆسیقای

كوردی ئاهەنگسازی و تەنزیم كردووە لەوانە:
 -1ئەلبومی شیرینەكەم (  7تراك) بە دەنگی
ئەردەوان ڕۆستەمپوور.
 -2ئەلبومی هەناسە ( 6تراك) بەدەنگی زرار.
 -3ئەلبومی ژیلەمۆ ( 6تراك) بە دەنگی زرار.
 -4چەند بەرهەمێكیش بۆ هونەرمەندان مستەفا
زەریفی ،شێرزاد حەسەنزادە.
 -5چەند بەرهەمێكی ئۆركێستاڵیشم هەیە ،بەاڵم
لەبەر نەبوونی ئۆركێسترا تۆمار نەكراون.
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