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هونەرمەندە میوزیكژەنەكانی واڵت چییان 
لەبارەی ئاواز و گۆرانی هەورامان گوتووە؟

دارا محەمەد عوسمان هەورامانی
)سلێمانی(

ــە  ــك ژەنان ــدە میوزی ــەو هونەرمەن ــر ل یەكێكــی ت
كــە لەبــارەی هونــەری میوزیكــی هەورامان قســەیان 
)هۆشــەنگ  بەناوبانــگ  هونەرمەنــدی  كــردووە، 
كامكار(ـــە. ئــەم هونەرمەنــدە زۆر ژیرانــە هونــەری 
واڵتــی تەتەڵــە كــردووە و لــە بێژنــگ داوە، چونكــە 
هەوڵــی داوە بەهــۆی بــە ئەكادیمــی كردنــی هونەری 
ڕەســەن، كارەكانــی لەگــەڵ گرووپــی كامــكاران بــە 
شــێوازێكی زۆر ســەركەوتووانە ئەنجــام بــدات، ئــەو 

هونەرمەنــدە لــە بــارەی هەورامانــەوە دەڵـــێ:
مۆســیقای  تایبەتمەندییەكانــی  لــە  »یەكێــک 
ــدا  ــی زەمان ــەڵ ڕابردن ــە لەگ ــە ك ــۆری ئەوەی فۆلكل
بــەردەوام دەگــۆڕێ، هەمیشــە زینــدووە، واتــە: 
ــوردی  ــەنی ك ــی ڕەس ــە میلۆدییەك ــك ك گۆرانیبێژێ
ــش  ــەوە، ئەوی ــۆ ماوەت ــۆی ب ــش خ ــەرەی پێ ــە ب ل
بەپێــی زەوقــی خــۆی هەنــدێ دەســتكاری بچووكــی 
تێــدا دەكات. لــە گوندێكــی هەورامــان خۆ )ســەنتی 
ســایزەر( و )كیبــۆرد( ڤیۆلــۆن و ئــەم شــتانەی 
ــێ دەدا و  ــە ل ــە دەســتی خــۆی چەپڵ ــە ب ــێ نیی لـ

گۆرانــی دەچــڕێ« )16( هونەرمەنــد هۆشــەنگ 
ــر،  ــارە )49( هەولێ ــان، ژم ــاری ڕام ــكار، گۆڤ كام

ســاڵی )2000(ز، الپــەڕە )112(.
هەورامــان ئــەو ئــاواز و گۆرانییانــەی كــە تــا 
ئەمــڕۆ لــە بــرەو و پێشــكەوتندان الســایی هیــچ 
بــە  ســنگ  بەڵكــوو  نەكردووەتــەوە،  واڵتێكــی 
ســنگ ئــەو گۆرانیبێژانــە ئــەو مۆركــەی خۆیــان بــە 
ڕەســەنایەتی خۆیــەوە پاراســتووە، ئــەو چەپڵەیــە 
هەروەهــا  هەورامانــەوە،  بــە  تایبەتــە  ڕیتمێكــی 
شــیعری گاتاكانیــش بــە هەمــان ڕیتــم بــۆ ئــەو 

هونــەرە بــەرزەی ئاهورایــی ماوەتــەوە.
»لەبــەر ئــەوە ساســانییەكان لــە ڕۆژئــاوای ئێــران 
بــوون، )باربــەد( و )نەكیســا( ئەمانە لــەوێ بوونە، 
تەنانــەت باربــەد پارچــە مۆســیقای هەیــە بەنــاوی 
)هەورامــان( کــە دەگەڕێتــەوە ســەر »گاتا«كانــی 
ئاڤێســتا و لــە ناوچەكانــی كوردنشــیندا هەیــە. 
هــۆرەی هەورامــان هــەم لــە ڕووی دەربڕینــی وشــە 
و هــەم شــێوەی میلۆدییەكانــەوە لەگــەڵ مۆســیقای 
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ســەردەمی ساســان زۆر لەیــەك دەچــن، دیــارە ئــەم 
ــەو  ــەد( ل ــان بارب ــود، ی پارچــە مۆســیقایەی )بادب
کاتــەدا نــە نۆتەیــەك و نــە مۆســیقایەك هەبــووە، 
بــەاڵم ئــەو مۆســیقایەی ئێســتا لــە كوردســتان 
هەیــە و ئــەو ئاتەشــگایانەی ئێســتاش لــە هەورامان 
الپــەڕە  ســەرچاوە،  هەمــان   )17( مــاون....« 

.)116(
ســەلمێنراوە،  زینــدووی  بەڵگەیەكــی  ئــەوە 
و  هەورامانــە  هەرێمــی  ئێــران  خۆرئــاوای  كــە 
ــان  ــە هەورامــی گفتوگۆی ــەر ب ساســانییەكانیش ه
داگیركەرانــی  جــار  هەنــدێ  بــەاڵم  كــردووە، 
بــۆ  ئێمەیــان  واڵتــی  مێــژووی  كوردســتان 
بەرژەوەنــدی خۆیــان شــێواندووە، هەمــوو موگانــی 
زەردەشــتی لەبــەردەم ئــەو ئاتەشــگایانەدا هــۆرە و 
ــژەن  ــودی موزیك ــوە، بارەب ــیاچەمانەكانیان چڕی س
ئاوازدانــەر بــووە، بۆیــە پارچە میوزیكــی هەورامانی 
دانــاوە، هــەروەك هۆشــەنگ كامــكار فەرمــووی.
»ســرووتەكانی زەردەشــتی چەمــەری و دەهــۆڵ و 
زوڕنــا لــەالی ئێــوەدا تــا چەنــد گرنگــی پــێ دراوە؟ 
ئێمــە بەداخــەوە لــەم بــوارەدا هیــچ كارێكمــان 
نەكــردووە، چونكــە ئــەم جۆرە مۆســیقایە ئامێرێكی 
تایبــەت بەخــۆی گەرەكــە، قوڕگــی تایبــەت بەخــۆی 
دەوێ. لەوانەیــە بێژەنــی برام نەتوانێ ســیاچەمانە، 
یــان هــۆرە، یــان ئــۆرە و...تــاد بــاش بچــڕێ. 
شــارەزایی لــە چڕینــی گۆرانیدایــە، لــە چڕینــی 

داخــراودا نییــە، هــەر گۆرانیبێــژە و شــێوازی كاری 
ــەرچاوە،  ــان س ــە هەم ــە.« )18( بڕوان ــۆی هەی خ

ــەڕە)118(. الپ
كــردووە،  بــاس  بابەتــەی  ئــەم  جــوان  زۆر 
ــی  ــا قوڕگ ــەوە تەنی ــیاچەمانە، ئ ــی س تایبەتمەندی
هەورامانیــی میراتگریەتــی، )نەكیســا و بارەبــود 
ئــەم  هونەرمەندانــی  و  ڕاســتین(  و  بامشــاد  و 
چەرخانــەی دواییــش )یووســف ئاســكە و ئەلیلــەی 
عوســمان  و  نــازارێ  ئەحمــەدی  و  نەوســوودی 
كێمنەیــی و حەمەحســێن و شــەفیع كێمنەیــی و 
جەمیــل نەوســوودی و حاجــی حســێن نارنجڵەیــی( 

هەبــووە. ســیاچەمانەیان  قوڕگــی 
مۆســیقای ئێمە بە تایبەتی بەشە فۆلكلۆرییەكەی 
لــە ئاســتی موزیكــی دنیادایــە، بــەاڵم كاركــردن 
جیهــان  موزیكــی  وەك  خۆمــان  میوزیكــی  بــۆ 
هێشــتا هەوڵــەكان بــە ئەنجــام نەگەیشــتوون. ئــەو 
ــەر  ــەن، ه ــتاندا ه ــە كوردس ــە ل ــەی ك ئەكادیمییان
میوزیكــی كالســیكی ئەوروپــا الســایی و چاولێکەری 
هونەرمەندێكــی  هیــچ  ئێســتاش  تــا  بەشــیانە، 
ســیاچەمانەی  و  هــۆرە  نۆتــەی  واڵت  باشــووری 
بــۆ  دڵســۆزی  چونكــە  نەكــردووە،  نۆتەنووســی 

ــە. ــەك نیی ــون ی ــەكانی واڵت چ ــوو بەش هەم
ــە  ــەوە پرســیارێ ل ــاری )ڕامان(ـ ــەن گۆڤ »لەالی
ــراوە،  ــدی ك ــی كەمەن ــەورە عەباس ــدی گ هونەرمەن
پرســیارەكە دەڵـــێ: ڕەســەنایەتی دەنگــی تــۆ، 
ــەوە  ــە هەورامان ــت ل ــان ڕەســەنایەتی گۆرانییەكان ی

ــووە؟  هات
هونەرمەند: بەڵـێ، هەورامانە. 

بــەو هۆیــەوە كــە باســم كــرد، لەبــەر ئــەوە 
ــە  ــە ئەم ــرد ك ــە شــتێك ك ــك هەســتت ب ــۆ كاتێ ت
دەســتی  بــە  و  تــۆ  دەســتی  بــە  هــی خۆتــە، 
بــاو و باپیــرت دروســت كــراوە زیاتــر ســەرنجت 
ڕادەكێشــێ تــا ئــەوەی شــتێك بــۆ نموونــە لــە 
ڕووســیا و لــە ئەمەریــكا بــۆت دێنــن، چونكــە ئــەوە 
لــە ڕەگ و ویســتی خۆتەوەیــە. مــن ئەگــەر بــەرەو 

ئەنوەر قەرەداغی
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ــووم«  ــان چ ــیقای هەورام ــەرەو مۆس ــان، ب هەورام
)19( تەماشــای گۆڤــاری ڕامــان ژمــارە )182(، 

الپــەڕە )46( بكــە.
ــەن،  ــدی ڕەس ــی هونەرمەن ــای بۆچوونەكان تەماش
چــۆن شــتومەكی خــۆی بەالوە پیــرۆزە )كاســەیەكی 
زێڕینــی  ســەماوەرێكی  بــە  هەورامــان  چویــن(ی 
ئەمــە  چمــا  ناگۆڕێتــەوە،  ڕووســی  و  ئەمەریكــی 
ڕەســەنایەتی ئــەو هونەرمەنــدە بــە ڕاستیودروســتی 
دەرناخــات؟ دیــارە هونەرمەنــد ئەگــەر هونەرەكــەی 
خــۆی نەناســێ، ناتوانــێ لــە هونــەری بێگانــە بــگات، 
ــەنگ و  ــەن س ــەرچاوەی ڕەس ــۆ س ــەوە ب ــۆ گەڕان ب

ــە. ــی خــۆی هەی مەحەك
ــان  ــە هەورام ــوو ل ــەو ڕەســەنایەتییە ب ــدی ئ »ئی
ســەرنجی تــۆی ڕاكێشــا و لــە هونەرەكەتــدا ڕەنگــی 

دایــەوە؟
ــە  ــەنایەتییەی ك ــەو ڕەس ــێ، ئ ــد: بەڵـ هونەرمەن
تەنیــا باوەڕیــان بــە خۆیــان بــوو، تەنانــەت لــە 
ــە ســەربازی،  ســەردەمی شــا، هەورامــی نەدەچوون
ــەرەك  ــوە گ ــە ئێ ــان ل ــە هیچم ــە ئێم ــان باب وتبووی
نییــە، شتیشــتان پــێ دەدەیــن، ئێمــە ژیانمــان 
ــۆ  ــن ب ــان بنێری ــاڵ كوڕم ــن دوو س ــە ناتوانی قورس
ســەربازی، ســەربازیان نــەدەدا...«)20( بڕوانــە 

هەمــان ســەرچاوە، الپــەڕە )47(.
سروشــتی هەرێمــی هەورامــان وای كــردووە جگــە 
لــە ئــاواز و گۆرانییەكانــی، لــە هــەر چــوار پارچــەی 
كوردســتاندا ئامــاژە بــۆ ڕەســەنایەتی هەورامــان 
النكــەی  و  پەنــا  چونكــە  دەكــەن،  ئاراســتە 
ئــەو هەرێمــە چ لــە ڕووی ئــاواز، یــان ئــەدەب، 
ســەرچاوەی خــۆی هەیــە. ئەگــەر هونەرمەنــدە 
ناخــەوە  لــە  كەمەنــدی  وەك  میوزیكژەنــەكان 
ــان  ــەن، بێگوم ــی واڵت بك ــۆ میوزیك ــەوە ب خوێندن
ئێمــەش هونەرمــان وەك گــەالن پێــش دەكــەوێ 
و هونەرمەندانیــش پەنــا نابەنــە بــەر ئــەم و ئــەو، 
خۆیــان بــە هونــەری خۆیــان دەتوانــن خۆیــان بژێنن 

و پــەرەش بــە هونــەری ڕەســەنی واڵت بــدەن.

ســاڵە،  ســەدان  كــوردی  میلــۆدی  »تەمەنــی 
بــەاڵم ئەگــەر ســەیر بكــەی زۆر كەمــی لــە بــارەوە 
و  كتێــب  بڵێــم  ئەوەیــە  مەبەســتم  نووســراوە، 
نووســین لــەو بارەیــەوە كەمــە، بۆیــە ئەوانــەی 
ــینەوە  ــە لێپرس ــن هەســت ب ــەرەوە خەریك ــە هون ب
ــی  ــێ، گۆران ــت دەب ــاگەردانی دروس ــەن و پاش ناك
كــوردی دەچــێ بــەوال و بــەم الدا، ئەوســا ناتوانــی 
بیهێنێتــەوە ســەر هێڵــە ڕاســتەكە و كــۆی كەیتــەوە 
ــە  ــت. گرفتەك ــارەوە بكەی ــەی لەب ــەریەك و قس س
لەوەدایــە بەرهەمــی هونــەری زۆرە، بــەاڵم نووســین 
لــەو بارەیــەوە كەمــە.«)21( تەماشــای هەمــان 

ســەرچاوە بكــە، الپــەڕە)57(.
هونەرمەنــد مامۆســتا ســەالح ڕەووف نزیكــەی 
ــان  ــی هەورام ــاواز و گۆران ــەر ئ ــەڕەی لەس )40( پ
نووســیوە: )بە تێكســت و نۆتەكەی و ســێڵەكەی و 
ڕیتمەكــەی( هەڵبەتــە ئــەو ئاوازانــە مــن هەموویانــم 
بــە میوزیكــەوە بەدەنــگ و ڕەنــگ تۆمــار كــردووە، 
بــەاڵم ئــەو ئــەرك و زەحمەتــەی ئــەو بەهەنــد 
بــەم  ئــاوازەكان  پۆلێنكردنــی  لــە  وەردەگــرم، 

ــێوەیە: ش

ئاوازی بەرزەچڕی سیاچەمانەكان:
)1-ئای ئای 2-میناوەی 3-پێچپێچا(

أ-ئــاوازی خــاو: زۆر جــۆرن، نموونــەی ئــەم ئاوازە 
ئــەر هــۆ نەونەمام.

ب-ئــاوازی خــاو زۆر جــۆرن، نموونــەی شــێخانە، 
الوەالوەكــە، یــا پیرەالوەكــە.

زەنگیانــە،  یــاران،  یــاران  گێــای:  ج-ئــاوازی 
الر. پۆشــین  چاوڕەشەكاڵـــێ، 

د-ئــاوازی چەمــەری: ئــەم جــۆرە ئــاوازە بــۆ 
دەوترێــن. شــیوەن  و  شــادی 

ئاوازە ڕیتمە خێراكان:
بااڵبــەرز،  وەی  وەی  بــەرزی،  كاڵــە  بــەرزی 
ــوڵ  ــۆ گ ــارە، ه ــان دووب ــەی، دیس ــەوزەی كاڵەب س
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هــۆ گــوڵ، ئامــە كوڵــی، ئــای پــەری، ڕازیانــە، 
بەنــاز بەنــاز« )22( بڕوانــە كتێبــی پۆلێــن كردنــی 
فــۆرم و پەیژەكانــی مۆســیقای كــوردی، الپــەڕە 

.)333-312(
ئاوڕدانــەوە بــەم شــێوەیە، ئــەوە گرنگــی و بەهای 
وای هەیــە، كــە بــۆ یەكــەم جــار بــەو شــێوەیە 
گۆرانــی  بەشــەكانی  هەمــوو  بــۆ  نۆتەنووســی 
دەڤــەری هەورامــان بكرێــت، بەتایبەتــی ئــاوازە 

ســیاچەمانەكان. بەرزەچڕەكانــی 
»لەبــەر گرنگــی ئــەم دەڤــەرەو ئــەو ســەربەخۆیی 

و تایبەتمەندییــە گرنگــەی ئــەم دەڤــەرە:
ــێوەیەك  ــە ش ــان ب ــو و قوڕگی ــی لێ 1-بەكارهێنان
ــی  ــۆرە دەیبین ــەو ج ــەرەدا ب ــەم دەڤ ــا ل ــە تەنی ك
ــی  ــی ئۆپراڵ ــی گۆرانیبێژێك ــە شــێوەی چڕین ــە ب ك
ــن  ــۆ چڕی ــوی ب ــوڕگ و لێ ــۆن ق ــەكان چ ئەوروپیی
بــەكار دەهێنــن بووەتــە هــۆی چڕینــی ئاوازەكانیان، 
بــە تایبــەت كــە زۆر جیــاوازە لەگــەڵ دەڤەرەكانــی 
ــی  ــەرە و تایبەتمەندێت ــەر دەڤ ــدە ه ــردا، هەرچەن ت
خــۆی هەیــە« )23( بڕوانــە هەمــان ســەرچاوە، 

الپــەڕە )333(.
دەنگەژێــكان  لەرینــەوەی  خاوێــن  قوڕگــی 
لــە  ئاوازچڕیــن  هەروەهــا  ناكــەن،  مانــدوو  زۆر 
و  ئــەدا  واتــە:  بوارەكــە،  هەرســێ  هەورامانــدا 
چڕینــی سەربەســتی دەنگــەكان، وای كــردووە كــە 
هونەرمەنــد كەمتــر ماندووبوونــی پێــوە دیــار بێــت، 
چونكــە ئاوازچڕیــن پێویســتی بەهــاوار و قیــژە 
ــی  نییــە، بــۆ ئــەو مەبەســتەش گۆرانیبێــژ تووش

نابێــت. هەناســەبڕكێ 
»بەكارنەهێنانی، یان زۆر بەدەگمەن بەكارهێنانی 
پلــەی ســێ چارەكــە دەنگــی، لــە دەڤەرەكانــی تــردا 
بــە شــێوەیەكی زۆر ئاشــكرا بــەكار دەهێنرێــت، الی 
ئەمــان بەپێچەوانــەوە گــەر ئاوازێــك ئــەو جــۆرە پلە 
دەنگییــەی تێــدا بەكارهــات دەبــێ زۆر بــە وردی بــۆ 
بگەڕێیــت، لــە كۆتاییشــدا دەردەكەوێــت ئــەو ئــاوازە 
لــەم دەڤــەرەدا...«)24(  ئاوازێكــی تێئاخنــراوە 

بڕوانــە هەمــان ســەرچاوە، الپــەڕە)333(.
ئــاواز و گۆرانییــەكان لــە هەورامانــدا هونەرمەنــد 
دەبــێ زۆر لەســەرخۆ و هێمــن لەگــەڵ پلەكانــی 

ــكات. ــوكەوت ب ــدا هەڵس دەنگ
»لــە هــەرە تایبەتمەندییەكانــی ئــەم دەڤــەرە 
نــاو  ڕیتمــی  گۆڕانــكاری  یــان  بەكارهێنانــی، 
یــەك ئــاواز و جۆربەجــۆر بەكارهێنانــی ڕیتمــی 
تەنانــەت  ئــەوەی  هــۆی  بووەتــە  كــە  جیــاواز 
لــە  دەبێــت،  تــر  جۆرێكــی  هەڵپەڕكێكانیشــیان 
هەڵپەڕكێــی دەڤەرەكانــی تــر«)25( بڕوانــە هەمــان 

الپــەڕە)333(. ســەرچاوە، 
ئەوەیــە،  دەڤــەرەدا  لــەم  ئــاوازەكان  گۆڕینــی 
ــەوێ  ــەوە ســەر دەك ــە قادرمەیەك ــۆن مــرۆڤ ل چ
ــت،  ــش وا دەبێ ــر، ئاوازگۆڕینی ــی ت ــۆ قادرمەیەك ب
واتــە: پێــی دەوترێــت گەشــتێك بەنــاو ئــاوازی 
ڕیتمــە خێراكانــدا، یــان ئــاوازە ڕیتمــە خاوەكانــدا، 
ــردا  ــاوازی ت ــەل ئ ــەش لەگ ــەو ئاوازان ــە ل ــەر یەك ه
لەســەر هەمــان مەقــام دەبێــت وەك ئاوازەكانــی 
بــووك هێنــان و بــردن. ئــەو ئاوازانــەش وەك: وەی 
وەی، بااڵبــەرز، ئامــان لەرزانــە، بــۆ تــۆرت كــرد بــۆ 

ــای. تۆری
بــە  مۆســیقایی،  ئامێــری  »بەكارنەهێنانــی 
تایبەتــی ئامێــری ڕیتمــی، چونكــە لــە جیاتــی 
ئامێــری ڕیتمــی وەك تەپــڵ و دەهــۆڵ و جۆرەكانــی 
ئامێــری ڕیتمــی، ئاوازچــڕ و دەوروبەرەكــەی بــە 
چەپڵەلێــدان ئــەو ئامێــرە ڕیتمانــە بــە چەپڵــە 
ســەرچاوە،  هەمــان  بڕوانــە  دەكوتــن..«)26( 

الپــەڕە)333(.
ــان كێــش و  ــی، ی هەڵبەتــە چەپڵــە لەســەر وەزن
ــەی  ــەو ئاوازان ــە تایبەتــی ئ ــاوازەكان، ب ســەروای ئ
ڕەســەنی  خۆماڵــی  كێشــی  لەســەر  هەورامــان 
خۆیەتــی. بــۆ پشــوو وەرگرتــن )5-6( هونەرمەنــد 
دەتوانــن بــە شــێوەی یــەك لە دوای یــەك ئاوازەكان 
ــە هــۆی  ــەوەش دەبێت ــەوە، ئ ــری وەربگرن ــۆ یەكت ب
ئــەوە هونەرمەنــدی ســترانچڕ كەمتــر مانــدوو بێــت، 
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هــەر ئــەوەش وای كــردووە كــە گۆرانــی هەورامــان 
ــە ئاســانی بناســرێتەوە. ــاو خەڵكیــدا ب لەن

»بەكارهێنانــی چەنــد پەیژەیەكــی مۆســیقایی، 
ــان  ــتوانی دەورووبەری ــا ئێســتاش الی دانیش ــە ت ك
ــم  ــی تەمەن ــە درێژای ــی و ب ــە تایبەت ــوە، ب ــەم دی ن
ئــەو جــۆرە پەیژەیــە الی هیــچ نەتەوەیەكــی تریــش 

ــەم بینیــوە. ن
مۆســیقایی  پەیــژەی  بنیادنانــی  نموونــە  بــۆ 
لەســەر پلــەی چوارەمــی پەیــژەی یەكەمــی گەورەی 
لێــوە  باســم  وردی  ڕۆژهەاڵتــی سروشــتی »بــە 
ــە  ــەی ل ــە نازناوەك ــی ك ــەك هارمۆن ــردووە« و ن ك
الوەر-یــان  »ســیخاونەتۆن  پەیــژەی  ڕۆژهــەاڵت 

پەیــژەی هەمایــۆن، یــان نگریز«ـــە.
ئێســتاش نــاو و شــێوازی ئەم جــۆرە پەیژەیەم لە 
هیــچ شــوێنێك نەبیســتووە، ئەمەو چەنــدان پەیژەی 
تــر كــە لــەم دەڤــەرەدا بــەكار دەهێنرێــن، مــن هەوڵ 
دەدەم بــە وردی تیشــكیان بخەمــە ســەر بــۆ ئەوەی 
زیاتــر ئاشــنایی بــە دەوروبەرەكەمــان بكــەم«)27( 

بڕوانــە هەمان ســەرچاوە، الپــەڕە)334(.
لــە  ئــەو هەمــوو جــۆرە پەیــژە میوزیكییانــە 
دەڤــەری سەركەشــی هەوراماندا، ئەوەمــان بۆ ڕوون 
دەبێتــەوە كــە دەوڵەمەندتریــن ســەرچاوەی ئــاواز و 
ــاری  ــە، واڵتــی ئاریانڤــاچ، واڵتــی ئ ــی واڵتمان گۆران
زانتــەكان، نــە میوزیكــی، نــە ئاوازی ســەرچاوەکەی 
لــە واڵتێكــی تــرەوە وەرنەگرتووە، هــەروەك چەندان 
جــار ئامــاژەم بــەوە داوە، جۆرەكانــی ســیاچەمانە، 
ــاوازە  ــۆرە ئ ــەو ج ــی ئ ــی ڕۆژهەاڵت ــچ میللەتێك هی
بەرزەچڕانەیــان نییــە، بۆیــە لێكۆڵینــەوە بــۆ ئاوازی 
ــاوازی  ــاوازی گوشــی و ئ ــی ئ ــڕ و جۆرەكان بەرزەچ
ــدی  ــۆن هونەرمەن ــاوازی زارۆاڵ وەك چ ــێ و ئ دیالن
ــەم  ــی داوە و ئ ــك ژەن ســەالح ڕەووف هەوڵ میوزی
جــۆرە پەیژانــەی دیــاری كــردووە و لێكۆڵینەوەیــان 
ــەرە  ــی هون ــوادارم هونەرمەندان ــەر دەكات، هی لەس
كەمتەرخەمــی  بــوارەدا  لــەم  واڵت  جوانەكانــی 
بتهۆڤــن  و  )بــاخ  باســی  كــەم  ئیــدی  نەكــەن. 

بكــەن( ئــەوان جیهــان پشــتوپەنایانە، ئــەی ئێمــە 
ئەگــەر هونەرمەنــدی دڵســۆزی خۆمــان نەبــن كــێ 
دڵســۆزی ئــەم نەتەوەیەیــە؟ هــەر میللەتێــك خــۆی 
نــەدات و بەتەمــای خەڵكــی  بــۆ خــۆی هــەوڵ 
ــی  ــە خاوەن ــە نابێت ــدا نیی ــی تێ ــەوە گومان ــت، ئ بێ
ــەر  ــی ه ــەر واقیع ــەری خــۆی، هون ســەرمایەی هون
نەتەوەیەكــە، بۆیــە پێویســتە هــەم نووســەر و هــەم 
گۆرانیبێــژان و هــەم میوزیكژەنــە شــارەزاكانمان، 
دەســت بدەنــە دەســتی یەكتــری بــۆ بەرزكردنــەوەی 

ــان. ــەری واڵتم ئاســتی هون
بۆیــە نووســینەوەی نۆتــەی میوزیكــی هەورامــان، 
ــۆ دەردەخــات،  ــان ب ــی لەبارم ســەرمایەیەكی زێڕین
و  ئەوروپــا  بــۆ  نەگەڕێینــەوە  چیدیكــە  تــا 
الســاییكردنەوەی ئەمــالو ئــەوال، هەروەهــا ئــەم 
هەرێمــە خاوەنــی هونەرمەنــد و میوزیكــی خۆیەتــی، 
ــۆ  ــەوە ب ــە وەچەیەک ــەر ل ــە هون ــەو هونەرمەندان ئ
كــردووە،  یەكتریــان  ڕادەســتی  دی  وەچەیەكــی 
هەموویشــیان خــاوەن ئەزمــوون و بەســەلیقەن، 
بــە  بوونەتــەوە،  قــووڵ  تێیــدا  ئەوەنــدە  بگــرە 
جۆرێــك مــرۆڤ و دەوروبەریــش كەڵكیــان لـــێ 

وەردەگرێــت.
ــەورە،  ــد، ســەرمایەیەكی گ ــی دەوڵەمەن بنەمایەك
عوســمان  هونەرمەنــد  بنەماڵــەی  نموونــە  بــۆ 
ــەوە  ــك و باوكیی ــەر لەدای ــن، ه ــی وەربگری كێمنەی
ــان  ــان هەمووی ــوڕەزا و خانەوادەكەی ــوڕ و ك ــۆ ك ب
دەنگیــان زۆر لەبــار و خۆشــە بــۆ ئاوازچڕینــی ئــەم 
هەرێمــە، كــە ســاڵەهای ســاڵە وەك گەنجینەیەكــی 
لەبــن نەهاتــوو ئــەم هونــەرە توێــژی، یــان تەپوتــۆز 
هونەرییــەكان  فەرهەنگــە  و  چەمــك  لەســەر 
نەســڕاوەتەوە. دیــارە ناســینی جوگرافیــای واڵت 
بــۆ نەوەكانمــان ئــەوەش زێــڕی ڕەش بــۆ هەمــووان 

دابیــن دەكات.
ــندەخۆری  ــان دەس ــە هەورام ــر ك ــی ت نموونەیەك
خــۆی بــووە، نــەك دەرودراوســێ، ئــەم شــیعرە كــە 
مــن و هونەرمەنــد عوســمان كێمنەیــی پێكــەوە بــە 
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ــە، ئاوازەكــەش ئاوازێكــی  ــی وتوومان ــاوازی گۆران ئ
خــاوی هەورامانــە:

»چڵـێ جەپەنا، چڵـێ جەپەنا
چڵـێ چوون ڕەقیب مدران جەپەنا
هۆر ئامان مدران نەڕووی تەمەنا
مەر باد قودرەت بدەرۆش پەنا
وە باد قودرەت لەتار لەتار بۆ

نمــازو بــااڵی قیبلــەم دیــار بــۆ« )28( هەورامــان 
ئەمینــی،  ڕەشــید  موحەممــەد  بناســن  باشــتر 

الپــەڕە)32(.
ــۆ  ــن ب ــود(دا م ــەڵ میوزیكی)ع ــەم شــیعرە لەگ ئ
فیســتیڤاڵی هەولێــر وتوومــە، ئامادەكردنــی میوزیك 
)زەمەنــد نــووری عەلــی( بــووە، ئاوازەكــەش ئاوازی 
ــە  ــك و شــیعر و ئاوازەك ــە میوزی ــووە، بۆی خــۆم ب
یەكتــری  ئاوێزانــی  ســێكوچە  وەك  هەرســێكیان 
ــێ  ــە ئاســوودەیی دەتوان ــش ب ــن و هونەرمەندی دەب

ــە. ــێ تەنگوچەڵەم ــی بچــڕێ، بەب خــۆی گۆران
ئەمــە كورتەیــەك بــوو كــە میوزیكژەنــەكان چــۆن 
ــۆ  ــییان ب ــان نۆتەنووس ــی هەورام ــارەی میوزیك لەب
زۆر  نووســیوە.  هەورامــان  ئاوازەكانــی  زۆربــەی 
ــە  ــدەوە، بێجگ ــەم خوێن ــب و ڕۆژنام ــار و كتێ گۆڤ
ــەوت. ــم بەرچــاو نەك ــدە كەســی دی ــەم هونەرمەن ل
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