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گەشتێك بە نێو ئاداالر ساهیلیندە ' 'Adalar Sahilindeدا
ئەمیر حەسەنپوور

لە سەەەەەردەمد منداای ەەەەدا لە کۆتەەەەا د دە ەی  ٠٤٩١و سەەەەەرەتای د ەی ٠٤٩١دا لە مەهابەەەەاد کە شەەەەار د
کوردسەەتانە لە ئێەەران مەەح زمر حەزۆ لە گەەۆرانییە بەەوو کە بە گرامەەانۆن لە ەا اانەکەەان سەەەر ان دە ەە .
ەا اانە کە ز اتر بە قاوە انە ناودەبرا شو نێك بوو بەۆ ییەاواند گەورەسەا  .منەدا تەناەا دە تەواند لەگە
گەورە ە بچێەەتە ئەو  .لەو شەەارە ەا اەەانەی زمری لێبەەوو .مەەح وەکەەوو ا بوار ەەك گەەو ر لەو گەەۆرانییە دەبەەوو
بەتا بەت هاو نان کاتێک درگا و یەنجەرەکان دەکەرانەوە .دووکەاند بەاوکر کە مەح زمر دەەەوومە ئەو

ن ەد

دوو ەا اانە بوو لە مە داند ئاردی کە لەو گەنر و شیرەمەند و زمر کەل و یەلد د ە لە الد اند ن ەوە
دەهێندران بۆ نرمشتح.
گۆرانیبێژەکە نەاوی مەال کەر ەر بەوو و نەاوی گەۆرانییەکە دوو وشەەی شەێەری سەەرەتاکەی بەوو "کە دەاەێح
ئەمڕم دەش و کێو شینە" .مح ئەو گۆرانییەۆ ۆش دەو

بە مێلەۆد یەکە ەوە شەێەرەکاند و ئەو ئەامێرەی کە

زمر ەا لێدەدرا واتە قانوون 1کە گیاند بە بەر گۆرانییەکەدا دەکرد.
ئەودەۆ تەناەەا سەەەرەاوەکاند مۆسەەی ای تۆمەەارکراو گرامەەانۆن و ااد ەەۆ بەەوون .هەرەەنەەد بنەمەەااەی ئەەێ ە
ئەگەر بە شێوە ەکد نادەقیق بڵێر لە تو ژی بااڵی ەیند مامناوەندی بوو هەتا سااد  ٠٤٩٩گرامانۆن و هەتا
سەرەتای دە ەی  ٠٤٩١ااد ۆمان نەبوو .ئەمە ئەو کاتە باو بەوو .ئەێ ە لە ەا اەانە لە شەا د کۆبوونەوەکەاند
بنەمااە لە سە ران ان ئەوەی لە کاتێ د لەباردا ب ەوتا یتە ناو گۆراند گوتنەوە گو ان لە گۆراند دەبوو.
و ندنگەکاند سەرەتا د و ناوەندی دەرسد مۆسی ا ان نەبوو هەرەەند نێر ان دەکەرد ح ەەۆن سەروودی میللەد و
باقد گۆرانییە اەس ییەکان باو نیح .دوای ئەوەی ااد ۆمان کڕی دەس ااگە شتح بە گۆراند کەوردی زمر نەەەووە
یێشەەەوە ەون ەەوو لە ئێەەران و تورکیەەا و سەەوور ا ا گەەا بە باڵوکەەردنەوەی بەرنەەامەی کەەوردی لە ااد ەەۆ نەدەدرا.
بەرنامەی کوردی ااد ۆ بەغدا تاقە ئێ گە ەک بوو کە لە سااد ٠٤٩٩دا بەۆ مەاوەی دوو کەا ر مۆسەی ای کەوردی

لە چەشنی سەنتوور و لە بنەچەی ئامێرەکانی وەکوو چەنگە.
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بەەەاڵو دەکەەەردەوە .بەرنەەەامە ەکد زمر کەەەورتتری ااد ەەەۆ ێرەڤەەەانی دراوسەەەە لە کۆمەەەاری سەەەۆڤییەتد ئەرمەن ەەەتان
سەرەاوە ەکد تری باڵوکردنەوەی مووسی ا بوو.
ااد ەەۆ بەغەەدا گەەۆاانییە دااەەوازەکەی منەەد بەەاڵو نەدەکەەردەوە ەون ەەوو بەوجەەۆرەی دواتەەر بەەۆۆ دەرکەوت ئەۆ
گۆرانییە نەک لە ال ەن ئەو ئی گەوە بەا وو لەال ەن ەکێك لە کۆمپانیەکەاند تۆمەارکردن لە بەغەدا لە دە ەی
٠٤٩١دا تۆمار کرابوو .ئەمە بەشێكیشد بە هۆی قانووند کۆید اا تەوە بوو .لە ااستیدا ئەۆ ئی گە ە تەناا دوو
دانە لە گۆرانییەکاند ئەۆ گەۆرانیبێژەی هەبەوو کە هە دە گەۆراند تۆمەار کردبەوو .گەۆرانیبێژەکە سەااد  ٠٥٩٩لە
شارەکەی مح واتە مەهاباد (کە یێشتر سەاوجبوال

ەان سەاباڵو بەوو) لەدا ەک ببەوو و د ەانەوە سەااد  ٠٤١٠لە

سەلێ اند نیشەتەجە ببەوو کە ئەو سەەردەمە لە سەەر بەشەد سوسە اند ەان ام ئەاوای کوردسەتان بەوو .لە نێەەوان
سەەااەکاند  ٠٤٩١ - ٠٤٩٥دا دوو جەەار سەەەرداند بەغەەدای کردبەەوو بە مەبەسەەتد گەەۆراند وتەەح بەەۆ کۆمپانیەەا ەکد
ام ئاوا د تۆمارکردن و گرامانۆن کە واز ەاری ئەوە بەوون ەەاالکد ۆ ەان لە بەازاری اوو لە گەشەەی مۆسەی ای
ئەو ناوەە ەدا یەرەیێبدەن .گۆرانییەکە لە ال ەن[ His Master’s Voiceبە سەرەبد ابوکلە ] لە بەغەدا تۆمەار
کرابوو .گۆرانییەکە بر تد بوو لە مەقامێك 'ئەتۆ بووی لە لەکەی ئەسڵد' و بەستە ە 'کە دەاێح ئەمڕم دەشە
و کێو شینە  '.. .2سەرنجڕاکێش ئەوە بوو کە مەح قەت نەمبی ەتبوو کە هەروا بەبەە ئامەادە د ئەوە بڵێەتەوە.
د ارە شێوازی گۆرانییەکە بۆ کاتد زەماوەند نەدەبوو کە تێیەدا گەۆراند هەاپەاکەە دەوری هەبەوو .زمر دواتەر لە
کۆتا د دە ەی٠٤١١دا مەزهەری ال د کە گۆرانیبێژ د ەا د سەق ە [ ەا د سنە ە] لە کوردستاند ئێەران و
هەروەها گرووهد مۆسی ای کام ار ئەو گۆرانییە ان گوتەوە.
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مەهاباد شار د کورد یە کە لەال ەن یاشا ەتد قاجارەوە کرا بە بەشەێك لە یار گەای ئازەربا جەان لە
باکووری ام ئاوای ئێران لە سەدەی نۆزدەهەمدا .ئەۆ شارە کە بەشد هەرە زمری کورد بوون یێش شەای ەک ەد
جیاەەاند ەەنەەد سەەەد کە

لە دانیشەەتواند تەەورک ئەەازەری ئەرمەنەەد ئاسەەووری و جەەوولەکە بەەوون .ەا ەەاند

ئەرمەند و ئاسووری زمر ز اتر بوون و هێند یان لە گوندەکان دە ان .هەرەەند ئەرمەنییەکان و جوولەکەکان
لە سەرەتای دە ەی ٠٤١١دا ئەو شارە ان بەجێاێش

'گەاەکد هەرمەنیان' و 'گەاەکد جوولەکان' نێوەکە ان هەر

مانەوە .کاتێك کە ئەو ناوەە ە لە سەردەمد شەای ەکەمد جیاانیەدا بەوو بە مە ەداند شەەای نێەوان لەشە ری
سوسە اند و اووسەەەکان کلی ەەای ئەرمەنەەد اوو ێنەەدرا .سەەەرەاای ئەۆ نرەەەشەەنید زەمەەانید و قەومیەەیە ئاسەەان
نەبوو کە مۆسی ای غە رە کوردی ببی تر

بێجگە لە مۆسی ای نارسد کە لە ااد ۆ تارانەوە باڵو دەکرا ەوە .مح

قەت ئەو گۆرانییەۆ بە زمانێك جگە لە کوردی نەبی

و دانیا بووۆ کە ئەمە هەوا ەکد کورد یە.

بەپێی زانیاری کەماڵ محەممەد 'قەوانەکانی مەال کەریم ' ...هاوواڵتی ،ژمارە  ٦٩٤پازدەی ئوکتوبەر  ٩٩٩٩الپەڕە دوو Side A is OMD 249, N11007 & side B is DM252,
بڕوانە ماڵپەڕی www.kamkars.net/

3

2
3

گەشتێك بە نێو ئاداالر ساهیلیندە' 'Adalar Sahilindeدا

لە کۆتەەا د دە ەی ٠٤٩١دا مەەارە ەک گۆڤەەاری گەالو ەەژ ۆ دەسەەت ەوت کە گۆڤەەار د بەناوبەەانگد ئەدەبەەد
کورد د بوو لە نێەوان سەااەکاند  ٠٤٩٤و  ٠٤٩٤لە سێەرا باڵودەکەرا ەوە .لە ئێرانەد ەر دەسەەاڵتد یاشەا ەتد
یەهلەو دا هەلگرتح ان و ندەوەی هەر بەرهەمێ د نووسەراو ەان ەەای راوی کەوردی قەدەغە بەوو بەاڵۆ ئەێ ە
جاروبەەار دەمەەانتواند کتێبێەەك ەەان گۆڤار ەەك بە ناێنەەد الی هەەاوا یە

ەەان ئاشەەنا ە دەسە باە ەەح .لە کەەاتد

و نەەدەوەدا ەەەاوۆ کەوت بە هەابەسەەتد ئەو گەەۆرانییە کە بە یێەەد گەەوتەی گۆڤەەارەکە ییرەمێەەرد []٠٥٩١ - ٠٤٩١
شەەاسیر و ام نەەامەواند بەناوبەەانگد کەەورد نووسەەیبووی کە لە کوردسەەتاند سێەەرا دە ەا .ادداشەەتێ د کەەورت لە
سەەەرەوەی شەەێەرەکە بەمجەەۆرە نووسەەرابوو" :لە سەەەر هەوای گەەۆراند سوسە انییەکان ئەەادەلەر سەەاهیلیندە

Adeler

'( "Sahilindeلە کەنەەاری دوورگەکەەان' کە نێەەوی تەەورکد گەەۆرانییەکە ە) .ئەمە بەەۆ مەەح هەەیر کەمتەەر لە شەەۆکێك
نەبەەوو :ەەەۆن ئەۆ گەەۆرانییە کە بە اوونەەد د ەەارە کەەورد یە دەبەەە تەەورکید سوسە اند بێە و ئەو کەەاتە لە ا گەەای
و نەدنەوەی دوو کتێبەد کەەورد یەوە 'مێەژووی ئەدەبەەد کەوردی' و هەروەهەەا ' ەادی ییرەمێەەرد' بەۆۆ دەرکەوتبەەوو کە
شاسیرەکە شەارممەند د ئی پراتەوری سوسە اند بەوو یەێش هەاوەشەانەوەی لە اەوتەد شەەای ەکەمەد جیاانیەدا.
سەەەااد  ٠٤٠٥شەەەاری لەدا بەەەووند ئەو کەوتە نەەەاو سەەەنوورەکاند دەواەتێ ەەەد نەەەو سێەەەرا کە بر تانیەەەا یەەەاش
سەرکەوتند لە سااد ٠٤٠١دا لە سەە یار گەای باشەووری سوسە انییەکان یێ ەد هێنەابوو .کەوابەوو هەیر جێگەای
سەرسووامان نییە کە ییرەمێرد هەابەستد گۆراند ئاداالر ساهیلیندەی بە کوردی نووسیوەتەوە.
دەوروبەری سەەەەەااد  ٠٤٩٩ئاشەەەەەنا ە لە مەهابەەەەەاد کەەەەەۆیییەکد بە اوااەت تەەەەەازەی قەوانە کەەەەەۆنەکەی
دەکەوت .هەرەەنەەد

(٠٩ئیەەنر٩١/سەەانتی ەتر) نیشەەانداۆ کە بە نر ەەد یەنجەەا ت ە ەن (ن ە ەی  ١دمالر) دەس ە

ئەوکات داهاتێ ر هەبوو بەاڵۆ لەودەمەدا نەمدەتواند بی ڕۆ .ن ەی سااێك دواتر گو ر لە گەۆرانییەکەی مەال
کەر ر بوو کە لە ەا اانە ەكد ن ەك شەو ند کەارەکەۆ لێەدەدرا .بە هەاڵتەح ەەووۆ بەۆ ەا اەانەکە بە انر ەەۆن
قەوانەکە ەەان دەسەەت ەوتووە .قەوانێ ەەد  ١ئیەەنر ٠١ ٩/سەەانتی ەتر بەەوو لە ئێەەران بەرهەۆ هێنرابەەوو و ئێ ەەتا لە
بازاا دەنرمشرا.
کاتێك ن ەی بی

سا دواتر مح و هاوسەرەکەۆ گواست انەوە بۆ کانادا لە شاری

تۆرەنتۆ هاوا د تازەمان یە داکرد .لەوانە ن و ییاو ك بوون بەنێوی جۆرج ساوا
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کە مۆسی ا ەنێ ەد

می ر یە و تێە ی دوکتەوراکەی لە سەااد ٠٤٥٩دا سەەبارەت بە مۆسەی ای کیسەی د سەرەبەد نووسەیووە و ەەنەد ح
سازی لێدەدا لەوانە سازە دااوازەکەی مح قانوون .ئەوی تر ان سووزان کە ئەو ەش و نەدکار بەوو کە گەۆراند
سەرەبیشەەەد دەگەەەوتەوە .کاتێەەەك بانگاێشەەەتد ەەەواردند ئێەەەوارە بەەەوون لە مەەەااد ئەەەێ ە دوکتەەەور سەەەاوا گەەەوتد
قانوونەەکە شر لەگە

ۆۆ د نر و لێد دەدەۆ .کاتێك کە مەح دەسەتر لەسەەر دووگە ەی ااد ەۆ کاسەێتەکە دانەا و
هەروەها بڕوانە ماڵپەڕی د.جورج دیمیتری ساوا http://www.georgedimitrisawa.com/
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گەەۆرانییەکە بە قەەانوون دەسەەتد یێ ەەرد تەناەەا ەەنەەد ەرکە ەکەەد بەەرد کە ئەو [دوکتەەور سەەاوا] هەابەز ەەیەوە و
هاواری کرد "ئەااڵ ئەااڵ! ئەمە گۆرانییە سەرەبییە دااوازەکەی مەنە!" واد ەار بەوو مێلەۆد یەکە زمر ز ەاتر لەو
ئامێرەی لەگەاەد لێەدەدرا سەەرنجد ااکێشەابوو .ئێ ەتا تێەدەگەۆ کە ئەۆ گەۆرانییە کەورد یە نە هەر تەورکییش
بەا وو سەرەبییشە!
مح کە هاو ند سااد  ٩١٠٩ۆ لە ئی تانبوول تێپەا کرد ئەۆ بەسەرهاتەۆ باس رد بۆ مارە ە دمس و
و ندکار و ئەنداماند کۆلێج لە زان ۆی بۆغازەد و کەساند تر ش کە تازە لەگەایان ئاشەنا ببەووۆ .مەبەسەتر
ئەوە بەەوو ب ە انر ەەاند سەەەردەمد ئەۆ گەەۆرانییە ەەەۆن بەەووە .یەەاش ئەوەی بەشەەێك لە گەەۆرانییەکەۆ بە کەەوردی
دەگەەەوتەوە یرسەەەیارۆ لێەەەدەکردن ئا ەەەا ئەوان ئەو ئەەەاهەنگە دەناسەەەنەوە .گوتیەەەان بەاەەەە و دووکە دەسەەەتبەجە
گۆرانییەکە ەەان گەەوتەوە .زمربە ەەان ئەو گۆرانییە ەەان بە نەەاوی 'ئەەادا سەەاهیللەرندە' 'لە کەنارەکەەاند دوورگەدا'
دەناسد .کاتێک سەرەاوەکاند ئینتێرنێ و سدد یەکانر یش ند بۆۆ اوون بووەوە کە ن ەی سەەدە ە یەاش
بەرهەۆ هەەاتند گەەۆرانییەکە بە کەەوردی ئەۆ گەەۆرانییە بە تەەورکد بەردەواۆ لەال ەن کەسەەانێكد زمرەوە لەوانە
گۆرانیبێژە کوردەکەاند تورکیەا ئەحە ەد کا ەا ( )٠٤٩١ - ٩١١١و ئیبەراهیر تاتلی ە

دەگەوتر تەوە.
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ەکێەك لە

و نەەدکارەکاند زان ەەۆی بوغەەازەد لە بەدوادا گەاانێ ەەدا بەەۆی دەرکەوت کە لەوانە ە دانەری گەەۆرانییەکە ەەان
ەساری ئاسر ئارسەۆی ( )٠٤١١ - ٠٤٤٩لەدا بەووی درامەا کە ئێ ەتا بەشەێكە لە ۆنەان بێە
سوس ان ئەنەندی ( )٠٥٩١ - ٠٤٩٩ەا د مووسڵ کە ئێ تا بەشێكە لە سێرا .

ەان حەان شاشەد
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گەاانەەد مەەح لە ئینترنێ ە دا شەەتگەلێكد زمری ئاش ە راکرد سەەەبارەت بە گەەۆرانییەکە و شەەێوازی وەرگەەرتح و
بەکارهێنەەەەاند ئەو گەەەەۆرانییە لە ال ەن گو گرەکەەەەانییەوە بە یێشەەەەینەی جیەەەەاوازی نەتەوە ەەەەد و ئێتنی یەەەەیەوە.
ئاش را شە کە هەاوەشانەوەی ئی پڕاتوری سوسە اند و بە دوای ئەوە شەدا یارەەیەارەە بەووند دانیشەتواند نەرە
زمەەان و نەەرە قەومیەەد بە دەواەت (مەەیللەت)ەەەاند جۆراوجەەۆر و هەروەهەەا جینۆسەەا دی ئەرمەنییەکەەان لە ٠٤٠٩دا
تەشەنەکردن و یێناسەی گۆرانییەکەی نە شاندووە.
با لەوەوە دەستپێب ە ح کە کوردەکان ئیتەر ئاگەادار نەیح گەۆرانییە کەورد یەکە لە تەورکییەوە وەرگیەراوە و
هێند یش لەو باوەاەدان کە نوساە کورد یەکەی لە سەرەبییەوە وەرگیراوە .بۆ ن ەوونە مەمەمەد حەاجۆ کە ەۆی
بە "سوود ەنێ د" کوردی سوور ا دەناسێنێ

مێلۆد یەکەی بە سازەوە داناوە و وەها یێناسەی دەکات' :کە دەاەێح
5

 İbrahim Tatlıses http://www.youtube.com/watch?v=rLi3p9WhnkAبۆ نموونە گوێ بگرن لە:
Ahmet Kaya http://www.dailymotion.com/video/x4ka62_ahmet-kaya-ada-sahilleri_music
Sertab Erener http://www.dailymotion.com/video/xo56yl_cumhur-kaplan-ada-sahilleri-flash-tv_music
Necmi Rıza Ahıskan http://www.dailymotion.com/video/xikcw7_necmi-ryza-ahyskan-ada-sahilleri_music
Orhan Sandıkcı http://www.dailymotion.com/video/xjbm3c_ada-sahyllerynde-beklyyorum_music
6
بڕوانەhttp://www.edebiyatkultur.com/turk-musikisi/59-turk-musikisi/276-hafiz-sasi-osman-efendi.html

5
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ئەمڕم' گۆرانییەکد باوی کورد یە کە لەسەر بناغەی شێوە ەکد سەرەبەد  . .قەد ال یەا ( ەرامەان و شە ۆدار
هەنگاونەەاند تەەۆ") دانەەراوە 7.ئەۆ بانگەشەەە بنچینەناسەەانە ە واد ەەارە ا شەەەکەی دەگەا ەەتەوە بەەۆ یەەێگەی زاا ەد
مۆسەەەی ای سەرەبەەەد لە سێەەەرا و لە سەەەوور ا .ئەمە تەنەەەانەت لە سەەەەردەمد ئینترنێەەە و ز ەەەاتر ەەەاوبوونەوەی
سەەەنووربەزاندن دا مەودای جیەەەابوونەوەی کوردەکەەەان و سەرەبەکەەەاند سەەەوور ا لە تورکیەەەای دراوسەەەە دەردە ەەەات.
یێدەەێ کە هەشتا سا گۆااند یاش اوەکاند ئی پڕاتۆری سوس اند بۆ ناو کۆماری تورکیا یێ اێناند قەومیەد
میللەتد توركیا و ئااۆزکردند یێوەند د زماند و نەرهەنگید لە نێوان گەالند ناو ئی پڕاتۆر یە اوو ەاوەکە دا
یلەبەنەەدی دەسەەەاڵتد مۆسەەی ای هەمی ەەان دااشەەتووەتەوە .لە ئێەەران و تورکیەەا کە مۆسەەی ای کەەوردی لە ئاکەەامد
سیاسەتد دەواەتدا سەرکوت کراوە یێوەند یەکاند نێوان نەرهەنگە موسی ییەکان تەنانەت ئااۆزتر ش بوون.
سە رەکە لەوەدا ە کە هیچ اۆ لە گورانییەکاند مەال کەر ەر لە سەەر ئینترنێە

ەان ووتیەوون ەان لە مەااپەاە

کورد یەکەەاند تەەا بەت بە مووسەەی ا کە مەەارە ەکد بەرەەەاو لە هەەونەری اابەەردوو و ئێ ەەتا دەگەەرنە ەەۆ دەس ە
ناکەو .

haseraka40

کە واد ارە ااڤەکار د کوردە بۆ گۆرانییە تورکییەکاند ئیبراهیر تاتلی ا

"ئەمە گۆرانییەکد کورد یە و هد مەزهەری ال د".

8

الی وا ە

ال د گورانیبێژ د کوردی ئێرانە.

لەسەر ووتیون ز اتر لە دوازدە دانەی بە سەرەبد لە شێوازی جیاواز هە ە تازە و کەۆن و لە واڵتەاند
[قەدو ئەل ە یەەا ] ناسەەراوە و ووشەەەکاند لە ەکەۆ

جۆراوجەەۆری زمر ەەنە سەرەن کە بە نێەەوی قەەد ال یەەا

د ەەڕی شەەێەرەکە وەرگیەەراوە 9.زانیەەاری سەەەبارەت بە سەەەرەاوەی تەەورکد ئەۆ گەەۆرانییە هەر ا ەەك وەکەەوو یێ اەەاتە
کەەورد یەکە زمر سەەنووردارە هەرەەنەەد شەەێواز كد سەرەبەەد گەەورانییەکە لە سەەەر ووتیەەوون کە اصەەال نصەەر
و نەدوو ەتد و یێەدەەێ لە ال ەن ال ەنگر ەد تەورکەوە بارکرابێە
 "Sahilleriواتە ئادا ساهیللەری بە زماند سەرەبد.

ئەۆ سەەرد ڕەی هە ە "

Arapça Ada

10

لەکاتێ دا هیر گومانێك نییە سەبارەت بە سەەرەاوەی تەورکید گەورانییە کەورد یەکە کاتێەك کە شەێوازە
ۆنانییەکەی د تە مە دان یێناسە تورکییەکەی دەبێەتە جێگەای مشەتومڕ .مەانگد یێنجەد  ٩١١٥دانەر ەد ۆنەاند
لەسەر ووتیوون بە نێەوی

romeikos2

هەر دوو شەێوازی تەورکد و ۆنەانییەکەی دانەاوە لەو قەوانەانەی کە لە

7

هەموو سەرچاوەکانی ئیترنێت کە لە پازدەی سێپتامبری  ٢١٠٢دا http://www.youtube.com/watch?v=bbWBegmppOk.
لەبەردەستدا بوون .ئەو دەقە نووسراوانەی لە یووتووبدا وەرگیراون ،لە دەقە ئۆریژیناڵەکەدا هاتووە لەگەڵ هەڵەی ڕێنووس و خاڵبەندییەکانەوە.
8
بۆ گۆرانییەکانی مەزهەر خالقی بڕوانە http://www.youtube.com/watch?v=rLi3p9WhnkA :ڕۆژی ٠١ی سپتامبری .٢١٠٢
http://www.youtube.com/watch?v=9a4wONEYZPU&feature=related
9
یان : http://www.youtube.com/watch?v=JrZN_fi9v7U&feature=relatedبۆ نموونە گوێ بگرە لە
بۆ یادداشت ،شێعر و دەنگنووسی بڕوانە http://www.youtube.com/watch?v=JrZN_fi9v7U&feature=related .
و http://www.forumalev.net/sarki-notalari/451328-ada-sahilleri-arapca-notasi.html
http://www.youtube.com/watch?v=8gS-eopkGco
10
http://www.youtube.com/watch?v=FmU9E7vUI-w
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دە ەکەاند  ٠٤٩١و ٠٤٩١دا بەرهەۆ هێنەراون و گەۆرانییەکە (کە هەتەا ٠٩ی سەێپتامبر  ٩١٠٩ز ەاتر لە  ٩٩٩١١جەەار
بی تراوە) بەمجۆرە یێناسە دەکات:
هەوا ەکد بەناوبانگ لە تورکیا و هەروەها ناسراو لە ۆنان و سەوور ا  -گەوا ە سەەرەاوەکەی
لە حەاەنە .ئەۆ شەەێوازە تەەورکییەی لەال ەن 'ئاشەەیلێسا یوولەەۆ ' کە لەدا بەەووی بورسەەای
ۆنانە لە ئەمر ا تۆمارکراوە؛ لە کاتێ دا کە یێش ەش ردنەکەی 'ئەدمنی
ئی ەەەتانبوولد و 'ئیورگەەەۆ

دالگا 'ی ۆناند

ڤیەەەدالی 'ی لەدا بەەەووی ئی میەەەر لە زممەەەڕەی جەەەۆرە ۆنەەەانییە

ەکەمەکاند ئەۆ گۆرانییەن .ئەۆ هەوا ە لە [دوورگەی] کر تا زمر ناوبەانگد دەرکەردووە کە لە
بنەاەتەەدا یە وەنەەد دەدر ە بە جۆر ەەک لە گەەۆراند شارسەەتانید سەەەر بە شەەاری 'ر تی نەەۆن' کە
گر نگتر ح ەنیارەکەی 'ستێلیو نووستالێر ' بووە.

11

ااڤەکەەاراند ئەۆ بەەارکراوە (کە تەەا ام ی  ٠٩سەەێپتامبری  ٩١٠٩بی ەە کەسەەح) زمربە ەەان بە تەەورکد دەنووسەەح و
گۆرانییەکان زمر بەرز دەنەر ێنح .ەکێەك لەوانە واتە

dontfascisizeme

دەاێە "ئەۆ گەۆرانییە سەەل اندنێكد

تەەرە بەەۆ برا ەتی ەەان ( ۆنەەاند و تەەورک) و ئیتەەر هیچەەد تەەر بەەۆ گەەوتح نەەاهێڵێتەوە  ". . .دوا ە

anadolulu

دەنووسێ " :ئا ۆ بۆەد هیر کورد ك نااێ ئەۆ گۆرانییە لە بنەاەتدا کورد یە هاااااه ەا د گەمژە".
شێواز د تەر ام ی ٩٠ی مەانگد ەکەد  ٩١١٥بەارکراوە و گەۆرانیبێژی تەور 'هامیە

وجەسەە '

و ندوو ەتد گو گری ز ەاتری بەۆ الی ەۆی ااکێشەاوە (هەتەا  ٠٩سەێپتامبری  ٩١٠٩بەووە بە  )٠٩٥٩٥٤و ااڤەی
زمرتەەری لەسەەەر کەەراوە ( ٩٩دانە).

12

ە لەوانە کە بە ئاا ەەاند و ئینگلی ەەد دەنووسەەێ ئەو بیەەرمکە ە اەت

دەکاتەوە کە لە بنەاەتدا یێیوابێ ئەۆ گۆرانییە "بەشێ ە لە نەرهەنگد تورکد":
هەەیر شەەتێ د وا نیەەیە کە یێەەد بڵێیەە "اەسەەەن" ...شەەێوازی بەزمەەاند جۆراوجەەۆر هەن بەاڵۆ
ئاش را ە کە دەنگ و هەواکەی سەرەبییە (!!!) هەر لە سەردەمد سوس انییەوە یێد دەگوتر
"حیجەاز..

nichtsdestotrotz: es ist teil der türkischen kultur, wir sehen darin

…aber rein gar nichtsgrie chisches

'( nichtsسەەرەاای ئەوە ەش ئەمە شەەتێ ە ه ەد

نەرهەنگەەەد تەەەورکییە؛ ئەەەێ ە هەەەیر شەەەتێ د تێەەەدا نەەەابینیح کە ۆنەەەاند بێەەە

هەر بەااسەەەتد

بەشێوە ەکد اەها هیر )'...
ەکەەد د ەە ە

Varangian1915

کە واد ەەارە نەەاو د ئەرمەنەەد بێەە دەاێەە " :ئێەەوە دەبەەە مەمنەەووند

مەسیمییەکان بح بەۆ دانەاند ئەو ئەاوازە ".ئەمە ەش ا دەبڕ ە بەرەو کێشەەی یێوەنەدی نێەوان مەسەیمییەکان و
 http://www.youtube.com/watch?v=wY9R9m6sz5oبڕوانە

11

http://www.youtube.com/watch?v=Pw-2Ns0_RyY

12
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تورکەکەەان .ااڤەکار ەەك

akilvarmantikvar

جەەوان دەداتەوە" :زمر سەەپا بەەۆ مەسەەیمییەکان کە ئاوازەکە ەەان

داناوە .ئێ تا ئەو تێاڵ ە لە قوون دەربێنە و ەێژ لە مۆسی اکە وەربگەرە".
دەزانر also

matia mou

ۆناند تور
تورکد دەنووسێ

Shocktauma13

دەنووسەێ " :مەح

 ..ئەۆ گۆرانییە لە قوستەنتەنییەوە هاتووە ..سوس انییەکان و ندوو انە شێوازی

بۆسنیا د ئالبانیا د هە ە هەر بۆ ە( ...کۆتا د ااڤەکە)" ەکد د ە ە

ahmetepik

کە بە

دەاێ کە ئەۆ گۆرانییە " ئەسڵەکەی هد سوور ا ە ...النەد کەۆ هەزار سەا کەۆنە ".جاروبەار

ااڤەکان اەوتێ د نە ادیەرستانە ان هە ە و ئاسا یانە د بە تورکەکان ان د بە ۆنانییەکانح.
لە مەەەانگد هەشەەەتد ٩١٠٩دا بە گەشەەەتێ د زمر دووری نەەەڕمکە ئی ەەەتانبووار بەرەو تۆرەنتەەەۆ بەجێاێشەەە .
زمربەی کاتەکەۆ لەو دە کاتژمێرەدا ەر د گەو گرتح لەو مۆسەی ا ە بەووۆ کە شەیرکەتد هەوا ەد تورکیەا واتە
تورکیش ئە رال ن بە بۆنەی ١٩ەەمیح سەااییەوە بەۆ موسەانیرەکان تەر ەان کردبەوو .بەشەێك لە سەەرجەمد ئەۆ
گۆرانییانە ئەوانە بوون کە لە سددیەەیەک دا لەال ەن 'نی ەرەت ئەرکا ەا' و 'سەووئات سەا یح'ەەەوە کۆکرابەوونەوە
[لە ەەر نەەاوی] 'گۆرانییەکەەاند ئی ەەتانبوول /

 .'İstanbul Şarkıları,ەکێەەك لە گۆرانییەکەەان 'ئەەادا

Vol. I

سەاهیللەر ندە' لەگە ادداشەتێك "'( " Söz & Müsik: Anonimشەێەر و مۆسەی ا :نەناسەراو') .بەاڵۆ ئەوانەی
کە ئەۆ مۆسەەەی ا ان بەەەۆ کۆمپانیەەەای هێڵەەەد هەوا ەەەد ا كا ەەەتووە هەەەیر بەشەەەێك لە مۆسەەەی ای غە ەەەرە تورکیەەەان
تێنە ەەەتووە .مەەەح کە بیەەەری ئەو سەەەەردەمە کەوتبەەەوومەوە کە تەناەەەا ئەو کەەەاتە دەمتەەەواند گەەەو لە گەەەۆرانییە
دااوازەکەۆ بگرۆ بە ا ەوت لە ن د ەا اانە ەک باۆ و تەناا ئەو کەاتەی کە بەا ە ەوت گرامەانۆنەکە ئەو
گورانییەی لێدابا ە کاتێك کە ەر د نڕ ح بووۆ لە نێەوان دوو کیشەوەردا ئەۆ دەستڕاگە شەتنە بەە سەنوورەۆ
بە گۆرانییە تورکییەکە بەرز دەنر اند .بەاڵۆ و دەەێ کە گەشەی شۆاشەگێرانە لە بەرهەماێنەان باڵوکەردنەوە
و وەرگرتند مۆسەی ا نە توانیەوە بەشەێوە ەکد ا شەە د سیاسەەتەکاند بگۆا ە  .زمری یێنەەەوو بەۆۆ دەرکەوت کە
'ئاداالر سەاهیلیندە' ئێ ەتا وەکەوو هەوا ەکەد سەرەبەد بە شەێەری تەازەوە و بەبەە هەیر ئیشەارە ەک بە 'قەددو
ئەل ە یا ' دەردەکەو  .مارسێل ەلیفە گۆرانیبێژی لوبناند ەکێك لە شێەرەکاند مەح وود دەرو ەش شەاسیری
نەلەستیند و ندوە و لەال ەن گۆرانیبێژاند د ە شەوە و ندراوە.

13

ا ەەەک بە یەەەێچەوانەی هەواەەەد ناسیۆنالی ەەەتەکان بەەەۆ اەسەەەەنا ەتید گەەەۆرانیبێژان و ئاهەنگەەەدانێرەناند
سەردەمد یێش ناسیۆنالی ر نەک تەناا لە نەرهەنگەد مۆسەی ای جیەاواز شەتیان وەردەگەرت بەا ەوو بە زمەانێ د
جیاواز لە زماند زک اکد ۆ ان بەرهەمیان دە ول اند.
13

سەردێڕی گۆرانییەکە "لە شام" ،لە سیدی مارسێل خەلیفە و مەحموود دەروێش' ،ئاوابوونی مانگ' کە ناگام ڕیکوردس ساڵی  ٢١٩٢باڵوی
کردووەتەوە .ژمارەیەکی زۆری بارکراوە هەیە لە ژێر سەردێڕی فی دەمیشق؛ یەکێكیان کە لەالیەن 'ئێتاکۆ'وە بارکراوە ،پێی دەڵێ ژانری
"فۆلکلۆرە"(ألحان :فلکلور)،
http://www.youtube.com/watch?v=Sl0gXngMbrQ (accessed 31 October 2012).
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لە ااسەەتیدا بەشەەێ د بەرەەەاوی ئەدەبەەد زارەکەەد کەەوردی و مۆسەەی ای نول لەەۆر کە لە ەکێتەەد سەەۆڤییەت
کۆکراونەتەوە و باڵوبوونەتەوە لە زاری هونەرمەنداند ئەرمەنییەوە هاتوونەتە دەر .14جوولەکەکەاند کوردسەتان
(سێرا ) چ هد شار و چ ئەوانەی الد یش زماند ئەارامد نەو ی ۆ ەان و کەوردی و سەرەبییەان بەکاردەهێنەا.

15

لەوە ەەەش گر نگتەەەر هەبەەەووند گەەەۆراند کەەەورد یە سەەەەبارەت بە "ەەوسەەەاندنەوەی ئەرمەنییەکەەەان لە ئی پڕاتەەەۆری
سوس ە انددا" و هەروەهەەا " ەبەەاتد ئاسەەوور یەکان" د بە ح ەەوومەت.

16

لە کاتێ ەەدا اوونە کە ئەرمەنییەکەەان و

کوردەکەەان لە زمەەان و ئەەا یحدا جیەەاوازن زەحە ەتە د ەەاری ب ر ە کە ئا ەەا بەەۆ ن ەەوونە بە تەد ەج و سەەیامەند
ئەرمەنییە ان کورد یە.

17

با ن وونە ەکد تر بێنینەوە .بەسەەرهاتێك هە ە سەەبارەت بە هێرشەد لەشە ری شەا

سەببەەا یادشەەای ئێەەران لە ەەانەداند سەەەنەوی بەەۆ سەەەر قەاڵی دۆ دۆ و قەاڵەەەۆکردند کوردەکەەاند میرنشەەیند
برادمس و بەکۆ لەگرتند نەکانیان .ەیرمکبێژی نەرمد یادشا وەکوو شا ەتمااێك باسد گەمەارمدان و شەەاەکە
دەکەات کە لە مەەانگد ەازدەی ٠٩١٤ەەەوە هەتەا هەەاو ند ٠٩٠١ی ا انەدووە و بە ئەنجەەامد ەا د بەەووند کەەوردان و
ە انەتد دەزانێ  .بەیێچەوانە نەر تەد زارەکەد ئەدەن و مێەژووی کەورد ئەمە وەکەوو ەبەاتد کەوردان لە د ی
دەسەاڵتداراند بێگەانە بەا
کورد یە لەبەردستدا ە.

دەکەات 18.هەروەهەا گێڕانەوە ەکەد ئەرمەنییەانە سەەبارەت بەۆ ئەزمەوونە بەرەەاوە

19

بەهەرحا دەس بەسەرداگرتند ناسیۆنالی تییانەی مۆسی ا لە هەموو شو نێك هە ە .نە هەر گۆراند و
شێەرەکەی و مێلۆد یەکەی بەا ەوو هەروەهەا ئامێرەکەان و گۆرانیبێژەکەانیش لە هەلومەرجەد نەبەووند دەواەتدا
دەبنە مە دانێک بۆ یێ اێناند میللەت .سەبارەت بە ئامێرەکەان ناسیۆنالی ەتەکان هەواەدەدەن بانگەشەەی ئەوە
ب ەن کە ە

ان ەەند ئامێر ك هد ئەوانە و ەان تەنەانەت سەەرەاوەکەی دەگەا ەتەوە بەۆ میللەتەد ئەوان لە

کاتێ ەەدا کە ئەو ئەەامێرە ناام ئاوا یەەانەی ئێ ەەتا لە نەەاوەەکەدا کەا یەەان لەەە وەردەگیر ە زمر یەەێش یێ اەەاتند
میللەتان دروس بوون .بۆ هێنانەوەی ن وونە ە الی کوردەکان ئەو ئامێرانەی کە بۆ لێەداند مۆسەی ای ەوو و

14

 : O.C. Celîlov, Stranê K’urdaye T’arîqîyê, Sankt-Pêtêrbûrg, 2003, r. 783بۆ نموونە بڕوانە نێوی دەنگبێژەکان ،لە
 New Haven, Yale University Press,بۆ وێنە بڕوانە :یۆنا سابار "ئەدەبی فۆلکلۆری جوولەکەکانی کوردستان :گوڵچنێكی وێژەیی"
1982, p. xxxviii.
16
O.C. Celîlov, Stranê K’urdaye T’arîqîyê, Sankt-Pêtêrbûrg, 2003, pp. 429-43 and 491-95.
17
 :Hovannes Shiraz, Siamant'o ev Khjezare, Erevan, Sovetakan Groghبۆ گێرانەوەی ئەرمەنی ،بۆ نموونە بڕوانە
Hratarakch’ut’yun, 1979; Murat Manukean, Siamant'o ew Khĕchē-Zarē, Erusaghēm, Tp. Srbots' Hakobeants',
1970.
18
 Hassanpour, Amir, “Dimdim,” Encyclopaedia Iranica, Vol. VII, 1985, pp. 404بۆ باسێکی کورت و سەرچاوە بڕوانە405; also, Thomas Bois, “La forteresse de Dimdim ou l’épopée héroïque de Khan-Au-Bras-d’or,” The Journal
of Kurdish Studies, Vol. 5, 2003-2004, pp. 1-18.
19
А. Джнди, “Армянские варианты курдского эпоса ‘Дым-Дым’,” Страны и Народы Ближнего и
Среднего Востока, XIII, Курдоведение, Ереван, Издательство АН Армянской ССР, 1985, с. 174-82.
15
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نەر تد ئا یند کوردی بەکار دەهێندر ح ەز د یەکان (دەف و نەی ان شەببابە) و ئەهلد حە (تەمبەوور) بە
کوردی دە مێردر ح.

20

با لە مێلۆد یەکان و ئامێرەکانەوە بچیح بەرەو گۆرانیبێژەکان و مح بەسەرهاتێ د د ە ەی ەۆۆ بگێەڕمەوە
کە لەگە ناسیۆنالی ر و مۆسی ای کوردیدا تووشەد بەووۆ .مەاوە ەکد کەورت یەێش ئەوەی مەااڵوا د لە بۆەەووند
سیاسد ناسیۆنالی ەتد ەۆۆ بە ەۆ ( )٠٤٩٩لە هەاوا یەکر بی ە کە سە ااڵی هەبەوو لەوەی ەەۆن گەۆرانیبێژی بە
ناوبەەانگد کەەوردی هاوشەەاری مەەح ممەم ە ەدی مەەاملە

21

گەەۆرانییە تازەکەەاند دادەنێ ە  :بەیێەەد گێەەڕانەوەی ئەو

هەەاوا یەۆ مەەاملە سەەەرەتا گەەو دەگر ە لە ااد ەەۆی بەەاکۆ هەوا ەکەەد ئازەربا جەەاند نێردەبێە

شەەێەری کەەوردی

لەسەر دادەنێ و وەکوو گۆراند کوردی یێش ەشد دەکات .ماملە وابوو کە هەموو سااێك لە کاتد وەرزی شا د و
گۆڤەند لە هاو ناندا ەک دوو گۆراند تازەی دەگوت .لەو سەردەمەدا یە شد ئی گەی ااد ۆی کۆماری سۆڤییەتد
ئازەربا جان سەرەاوە ەکد گر نگد مۆسی ای تورکد ئازەری بوو .لە شا یەکدا مەح لە مەاملەۆ یرسەد هەۆی ەیەیە
مێلۆدی تورکد وەردەگر

لەبەاتد ئەوەی گەۆراند کەوردی دابنێە  .وەاڵمەد دامەوە "دەزانەد ەەۆنە مەح زمر ەك لە

گۆرانییە کۆنە کورد یەکانر ز ندوو کردووەتەوە قە د چ دەکا ئەگەر هەوای تورکد قەرز بە ەۆو" مەح کە ئەو
کات وەاڵمەکە ر بەد نەبوو دواتر بۆۆ دەرکەوت کە هەرەەند ماملە ش کورد د ناسیۆنالی ە بەوو اوانەگەی
ئەو بەتا بەت وەکوو موز ڤان زمر لە هد مەح بەر نتەر بەوو .لە ااسەتددا لە دە ەکەاند ٠٤٩١و ٠٤١١دا سەەرەکد
تر ح ەنیار ك کە لەگە ماملە لێیدەدا ئەس ەر تارزان بوو کە کەسێ د تورکد ئازەری بوو و تاری دە ەند.
ئەۆ شە دا بوونە بۆ یەتیگەری ان اەسەنا ەتییە لەگە

22

اند مۆسی ا د کوردەکان و گەالند دراوسێیان

نا ەتەوە و نەاکۆکد هە ە هەۆ لەگە اابەردووی یەێش ناسیۆنالی ەر و هەۆ لەگە ئێ ەتای ناسیۆنالی ەردا .مەح
ئامەەەا ە بە دوو سەەەاتەوە تد ئەۆ مێەەەژوووە دەکەۆ .هاوکەەەات لەگە ئەۆ سەەەەردەمەدا واتە لە سەەەەرەتای دە ەی
٠٤٩١دا ئەەاراۆ تیگەەران ( )٠٤٩٩ - ٩١١٤کە گەنجێ ەەد گەەۆرانیبێژی ئەرمەنەەد و لەدا بەەووی شەەاری قامیش ەلد لە
کوردستاند سوور ا بوو کە دەکەو تە سەر سنووری تورکیەا و سەوور ا بڕ ار ەدا لە ئەرمەن ەتان نیشەتەجە بێە .

20

لەو نێوانەدا بڕوانە دەرکەوتنی کێشەکە لە وتووێژێكدا لەگەڵ فەرهەنگ غەفوور" ،ئایا مۆرکی کوردی لە مۆسیقای ئەمڕۆماندا هەیە؟"،
Stephenبۆ سەرنجێکی زۆر کورت سەبارەت بە مۆسیقای یەزیدی و ئەهلی حەق ،بڕوانەXebat, No. 2091, March 20, 2008, p. 8. :
Blum, Dieter Christensen and Amnon Shiloah, “Kurdish music,” The New Grove Dictionary of Music and
Scheherezadeبۆ زانیاری سەبارەت بە ئامێرەکانی مۆسیقای یەزیدی بڕوانە Musicians, Second Edition, Vol. 14, 2000, p. 40.
Q. Hassan, “Les instruments de musique chez les Yezidi de l’Irak,” Yearbook of the International Folk Music
 Partow Hooshmandrad, Performing theسەبارەت بە مۆسیقای ئەهلی حەق ،بڕوانە Council, Vol. 8, 1976, pp. 53-72.
Belief: Sacred Musical Practice of the Kurdish Ahl-I Haqq of Gūrān, Ph.D thesis, University of California at
Berkeley, 2004.
21
, Hassanpour, Amir and Blum, Stephen, “Mamili, Mihammad,” The New Grove Dictionary of Music andبڕوانە
Musicians, Second Edition, Vol. 15, 2000, p. 718.
22
 Dieter Christensen’s notes in Folkway Records, Kurdish Folk Music from Western Iran, Ethnicبڕوانە
Folkways Library PE 4103, 1965, pp. 8-9.
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لە کاتد ام شتندا باوکد یێیگوت کە قەت کوردەکاند لەبیر نەەێتەوە 23.ئاراۆ لە ااد ۆی ێر ڤان کاری دەکرد
و زمربەی ەاالکید گۆرانیبێژ د ۆی تەر ەان کەرد بەۆ سەتراند کەوردی .ئەاراۆ بە کەوردی و ئەرمەنەد و سەرەبەد
گۆراند دەگوت .یێش کۆەد دوا یەکەی لە ٩١١٤دا ئەاواتد واسە لە د ەاربەکر بنێژر ە کە گەورەتەر ح شەاری
کوردسەەتاند تورکیەەەا ە .ئەۆ داواکەەار یەی لەال ەن ح ەەەوومەتد تورکیەەاوە اەت کەەەرا ەوە .د ەەاربەکر بە در ژا ەەەد
مێەەژووی ەەۆی مەەااد ەا ەەانێ د زمر بەەووە لەوانە ئەرمەنییەکەەان ئاشەەوور یەکان جوولەکەکەەان کوردەکەەان و
تورکەکان .شارەکە یڕە لە م گەوت و هەروەها و رانەی بەجێ اوی کلێ ەی ئەرمەند و ئاسووری.
لەکاتێ دا کە سترانبێژ د و گۆرانییەکان سەرەاوەی جیاواز ان هەبوو یێش ەش ردن و یێشوازی لێ ەردن
و هەروەهەەا تێڕوانینەەد مۆسەەی ا هەەیر جیەەاواز یەکد نەبەەوو .لێ ەەۆاینەوەی مۆسەەی ای کەەوردی کە هێشەەتا ئەمەەڕم ش
ساوا ە لەال ەن قەشە ەکد ئەرمەنییەوە دەستد یێ رد بە نێوی کۆمیتەا
ڤارتابێد ( .)٠٥٩٩ - ٠٤٩٩ەکەۆ بەرهەمد ئەو بەیێەد وتەار د
 and Musiciansنەامەی دوکتەۆرا ە بەوو لە ەر سەەرد ڕی
”).1899

24

()Komitas, Gomidas, Comitas

The New Grove Dictionary of Music

“Kurdische Musik (diss., U of Berlin,

بەرهەمێ د د ە ) Mélodies kurdes (1903بوو وەکوو ەکەۆ وتاری باڵوکراوە کە بەتەواوی بەۆ

مۆسی ای کوردی تەر ان کرابوو.

25

جگە لەوە ەش کۆمیتەا نە ەی  ٩١١١گەۆراند ئەرمەنەد کەوردی تەورکد

نارسد و گورجد کۆکردەوە .بەیێد بەراورد ك ئەو "هەرەەشنە دابەشبوونێك لە نێوان مۆسی ای نۆل ۆری تورکیەا
و ئەرمەن تاند اەت دەکردەوە" و "ا گا ەکد بۆ هەاوەشاندنەەی ناکۆکد نێوان ئەو دوانەی دەس نیشان رد".

26

کۆمیتەەا لە جینۆسەەا دی  ٠٤٠٩ئەرمەنییەکەەان دا کەەرا ە ئامەەانج .هەرەەنەەد کە ئەو هەتەەا  ٠٤٩٩بە ز نەەدوو د
ما ەوە بەاڵۆ تەندروستد مێش د لەدەس دابوو.
ااستەقینەی کۆمیتا لەکی

27

بەیێەد سەەرەاوە ەکد تەر ڤڕ ەژ نێرسێ ەیان "تڕا ەد ای

ەووند تو ژ نەوەکاند بوو .ئیرادەی تێ ش ێندرابوو".

28

جینۆسا دی ئەرمەنییەکان بە شێوە ەکد ا شە د نە شەەی د ەۆگراند و نەرهەنگەد مۆسەی ا د واڵتەکەی
تێ دا .ئەرمەنییەکان و ئاسوور یەکان کە لە نیشت اند کۆند ۆ انەدا لەگە کوردەکەان تورکەکەان و جووەکەان
23

ئەمن ئەو گفتوگۆیەم بە ڤیدیۆ تۆمار کردووە و لەالی خۆمە(هی کۆتایی نەوەدەکان) .هەر وەها بڕوانە گفتوگۆیەك لەگەڵ وی لە مانگی شەشی
http://www.ezdixan.com/content/view/201/71/ساڵی ٢١١٤دا
24
Amnon Shiloah, “Kurdish music,” The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Vol. 10, 1980, pp.
314-18.
25
Archimandrite Comitas, K’rdakan eghanakner/Mélodies kurdes recueillies par Archimandrite Comitas,
Moscow, 1903, reprinted in 1982 (Venezia, Istituto per la diffusione delle conoscenze sulle cultur minoritarie).
26
Michael Church, “Komitas Vardapet, forgotten folk hero,” The Guardian, April 21, 2011
http://www.guardian.co.uk/music/2011/apr/21/komitas-vardapet-folk-music-armenia
27
Rita Soulahian Kuyumjian, Archeology of Madness: Komitas, Portrait of An Armenian Icon, Second edition,
Princeton, NJ., Gomidas Institute, 2001; and Aram Andonian, Exile, Trauma and Death: On the Road to
Chankiri with Komitas Vartabed, translated from Armenian by Rita Soulahian Kuyumijan, London, Tekeyan
Cultural Association, printed at Taderon Press, 2010.
28
هەمان سەرچاوە
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یێ ەوە ابوون بەتەواوی ااماادران .زمری یێنەەەوو جێگەرەوەی ئی پڕاتەۆری سوسە اند واتە کۆمەاری تورکیەا
مۆسەەی ای گەالنەەد نەەاتورکد قەدەغە ک ەرد .مۆسەەی ای تەەورکد بەەوو بە مە ەەداند گەاڵاەی یێ ەوەنەەاند مەەیللەت و
دەواەت لە ال ەن ناسیۆنالی ەەەە د کەمالی ەەەەتەوە .اشەەەەەبڕکردند گەالنەەەەد ئاسەەەەووری و ئەرمەنەەەەد یێوەنەەەەدی
نەرهەنگیەەد ئەوانەەد لەگە یاش ە اوەی ەا ەەد کەەورد و تورکەکانەەدا سەەنووردار کەەرد .هەروەهەەا بەتەەاوان دانەەاند
نەرهەنگد کوردی بووە هۆی دروستبووند ناکۆکد لە نێوان گەالنەد کەورد و تەورک و نەرهەنگەکانیەان .کوردەکەان
بە زمر لە ناو زمان و نەرهەنگد اەس ید دا تو ندرانەوە .بەاڵۆ و نەکە لەوە ئااۆزترە.
بەۆ دوا یەەانە بە شەەێوە ەکد اممانتی ییەەانە وا دەنو نەەدر

کە ئێ پڕاتەەۆری سوسەە اند دەواەتێەەک بەەوو

لەگە نرەەەشند ئەا یح قەوۆ و نەرهەنەگ و هەروەهەا ۆبەا ەوەبەر د هەایەدەکرد .بەر ەوەنەد یەکد ئێجگەار
زمر هە ە لەوەدا کە اابردووی سوس اند و ئێ تای کۆمار د لە شێوازی یێ ەوە ا ا تند سوسە اند – ئی ەیمد
و تورکد – سوس اند تێ ە ب ر ح ئەو ش بە کەاک وەرگرتح لە ئی پڕاتۆری سوس اند وەکوو ن ەوونە ە بەۆ
یێ ەوەناند و نەی هەمەەەشند گەالن و نەرهەنگەکاند ناوەەکە.
بەهەرحەەا ئی پڕاتەەۆری سوس ە اند لەوەدا لە نێەەو ئی پڕاتۆر یەکەەاند تەەردا تاقەەانە بەەوو کە ئەوانەەد تەەر
هەموو ەەان لە ناوەنەەد د کردنەەد دەسەەەاڵتد دەواەت دا بەەە توانەەا بەەوون .ئەۆ دەواەتەەانە کە لە سەەەر بنەەاغەی
سی تەمد کۆمەاڵ ەتد – ئابووری دەرەبەگا ەتد سەر ان هەااێنابوو و در ژە ەان بە ەان دەدا بۆ ەان نەدەلەوا
لە دەرەوەی یا تە ە و دەوروبەری گەشەەە بە ح ەەوومەتێ د مەدەنەەد و سەەەربازی بەەدەن .هەر لە ەیح ەەوە هەتەەا
ایۆن و ئینگل تان و ئی ەپانیا "ناتەبەا د" دەرەبەگەا ەتد و "یەارەە یەارەە بەوون" هەمەوو ال ەنەکەاند ەاند
دەنە شەەاند .ئەۆ ناتەبەەا یە بەهەەۆی ئەەابوور یەکد کش ە وکااد هاوتەەا لەگە دانیشەەتووانێك ەەۆی اادەگەەرت کە
بەشەەێوە ەکد زا جووتیەەاری گر ەەدراوی زەوی بەەوون .هەر ا ەەك وەکەەوو دەسەەەاڵتد سیاسەەد

ەەاند نەرهەنگی ەد و

لەوانەش مۆسی ا بەش بەش بوون هەرەەند مۆسی ا و شەێوازەکاند تەری نەرهەنەگ سەنوورە ناوەە یەکانیەاند
دەبەزانەەد .ئەمە دەر ەەدە ات کە بەەۆەد هەتەەا ناوەااسەەتد سەەەدەی نەەۆزدەهەۆ دەواەتەەد سوسەە اند نە ەەدەتواند
میرنشەەینە کوردەکەەان لە کوردسەەتان ەەان نەەی چە دوورگەی سەرەب ەەتان بڕوو ێنێە هەرەەنەەد کە سەەواتانەکان بە
در ژا د ەەند ح سەدە بەو مەبەستە هەوایاندابوو .بە یێچەوانەی کۆمەاری تورکیەا کە بە شەێوە ەکد اسەا د و
ئا د ۆلۆ ی بەکارهێناند مۆسی ا و زمانە نا تورکییەکاند بە تاوان دادەنا دەواەتەد سوسە اند یەێش سەەردەمد
تەن ات (نو ردنەوەی یێ ااتەی دەواەتد نیۆدا لە سااد  ٠٥٩٤تا  )٠٥١٥تەنانەت نە ەدەتواند بیر شەد
لێب اتەوە کە مۆسی ا زمان و دان و نەر ە لە کوردسەتان قەدەغە ب ەات .تەنەانەت ئەگەر توانیبا ەان بیەر لە
وەهەەەا سیاسەەەەتێك بەەە ەنەوە دەواەت هەەەیر شەەەتێ د بەدەسەەەتەوە نەبەەەوو کە بتوانێەەە ئەۆ کەەەارە لە نەەەاو هەمەەەوو
هەر ەکاند ر دەسەاڵتیدا جێبەجەە ب ەات .تەااڵن ردند کتێباەانە زمر باشەەکەی میرنشەیند بەدلی

12

لە سەااد

گەشتێك بە نێو ئاداالر ساهیلیندە' 'Adalar Sahilindeدا

٠٩٩٩دا کە بە نە شەوە لە ال ەن ئەولیا ەەلەبد ەوە وەکەوو شەا ەتما گێەڕدراوەتەوە کردەوە ەکەد بەتەااڵن
بەەردن بەەووە نە ئەوەی کە بە هۆکەەاری سیاسەەد و ئا ەەد ۆلۆ یەوە تێ شەە اندند نەر تەەد ئەدەن و نەرهەنگەەد
کوردەکان بێ .

29

بەۆ ەەشنە "دافراواند" دەواەتد نیۆدا هیر نڕ د بەسەر نرەنەرهەنگید هاو ەبەاتد نێەونەتەوە د
ان د ارنەبووند یێشداوەری ئێتنی د ەوە نییە .هەرکاتێك ەیند دەسەەاڵتداری ەاوەن زەوی و دەواەتەکەی لە
کەەۆ

ەا ەەد ئاسەەا د دەبەەوونەوە بە دەگە ەن لە نێەەوان ئەوانەی کە بەهەەۆی قەاەشەەتد نەرهەنگەەد ئێتنی ەەد و

ئا ینییەوە لێ دابڕابوون هیر شەەا ك دەکەوتەوە .مەح هێنەد ك بەسەەرهاتر بی ەتووە سەەبارەت بە گوندنشەینە
کەەەوردە موسەەەوا انەکان لە سەەەااەکاند یەەەێش شەەەەای ەکەمەەەد جیاەەەاند کە لە کەەەاتد ئەەەازارد تح دا لە شەەەو نە
ئا ینییەکەەاند مەسەەیمد دمسا ەەان دەکەەرد .سەەەرەاای ئەوە ەەش مێەەژووی نەەاوەەکە لێوانلێەەوە لە بەسەەەرهاتد هێەەرش
بەەردنە سەەەر ئێ ەەد یەکان جووەکەەان مەسەەیمییەکان و بەەاقد کەما ەتییەکەەان .یێشەەداوەری ئێتنی ەەد کەەۆنترە لە
ناسیۆنالی ەەر بەاڵۆ حی ە بە ناسیۆنالی ەەتەکان جیەەاواز یە ئێتنی ییەکەەان دەکەنە گەاڵاەی سیاسەەد تیۆر ەەک و
ئا ەەد ۆلۆ ک بەەۆ یێ اێنەەاند مەەیللەت و ئەو دەواەتەی لەسەەەر ئەۆ یەەڕم ەگەلە دامەزرابێ ە

اماەەد یاسەەەوان و

جێبەجێ اری یە دەسپێردر  .بێگومان ناسیۆنالی د اوەن دەسەاڵت لەگە ناسیۆنالی د گەلێ ەد بێەدەواەت
و سەەرکوت راو لە ئاسەتێ دا نەیح.
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دەواەت – نەتەوە لە ام ئەەاوای ئاسەیا بە شەێوە ەکد تونەدوتیژ مۆسەەی ا و

زماند کورد یان سەرکوت کردووە لە کاتێ ەدا کە کوردەکەان بە یەرەیێەداند مۆسەی ا و زمەاند ۆ ەان بەرەنگەاری
ئەۆ زەبروزەنگە بوونەتەوە.

31

مح نەامەو بڵەێر کە میللەتەان گەالن سەشەیرەکان ناوەەکەان ئا ینەکەان و جن ەەکان /اەگەزەکەان
نابە مێلۆدی هەوا شێواز قاا
نەهێەەنح.

32

ەەشح ئامێر و هدتر ش تا بەت بە ۆ ەان بەرهەۆ باێەنح ەان بەرهەمەد

ئاشەە را ە کە کەلەیەەووری مۆسەەی ای جیاەەان اەنگەەاواەنگە هەروەکەەوو مەەوزا ی د گەالن .لە ااسەەتیدا

لێ ۆاینەوە ەکد مۆسی ای کوردی ئاما ە بە جیاوازبووند ئەۆ مۆسی ا ە دەکەات لەنەاو نەرهەنەگە مۆسەی ا یەکاند
29

 Robert Dankoff (ed.), Evliya Çelebi in Bıtlıs, Leiden, E.J. Brill, 1999, pp. 283-99. See, also, Arménagبڕوانە
Sakisian, “Abdal Khan seigneur kurde de Bitlis au XVII e siéclc et ses trésors,” Journal Asiatique, t. CCXXIX,
avril-juin 1937, 252-70.
30
 Stephen Blum and Amir Hassanpour, “’The morning of freedomسەبارەت بە پرسی مۆسیقا و بێدەوڵەت بوون بڕوانە:
rose up’: Kurdish popular song and the exigencies of cultural survival,” Popular Music, Vol. 15/3, 1996, pp.
325-43.
31

مۆسیقای گەالنی ناتورك و لەوانە کوردەکان ئێستا لە تورکیا ڕێگاپێدراوە و ئەم دۆخەیش مەودای نوێ و زۆر ئاڵۆزتری کردووەتەوە لە
پەیوەندی نێوان کوردەکان و دەوڵەتدا و هەروەها لە نێوان فەرهەنگە مۆسیقاییە جۆراوجۆرەکان لە واڵت و لە ناو ڕەوەندی کوردی لە دەرەوەدا.
 Clémence Scalbert Yücel, “The invention of a tradition: Diyarbakır’s Dengbêjبۆ خوێندنەوەیەکی زۆر نایاب بڕوانە:
Project,” European Journal of Turkish Studies,” No. 10, 2009, pp. 1-27.
32
Dieter Christensen, “What isسەبارەت بە ئاڵۆزبوونی پێناسەکردنی توخمی ئێتنیکی لە قاڵبەکان و ژانڕەکانی مۆسیقادا بڕوانە:
Kurdish about the makam kürdi,” Proceedings of International Musicological Symposium “Space and
Mugham.” Baku, Şarq-Qarb, 2009, pp. 107-11.
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ام هەاڵتەەد ئاسەەیا دا.
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لە نەەاو ئەۆ مەەیللەتە بەەە دەواەتەدا کە لەبەەاری سیاسەەد و جوگرانیەەاوە دابەشەە راوە

کەسەەانێ د تەەر تەنەەانەت "قەەاابد مۆسەەی ای یەەان کەەورد د " ەەان یێناسەەە کەەردووە.

34

مەەح گومەەانر نیەەیە کە

جیااندبووند مۆسی ا واتە ئەو ااستییەی کە هەموو کۆمەاگاکاند مرمڤ ەاوەن مۆسەی ان تەناەا کاتێەك قەابیلد
تێگە شەەتنە کە تا بەت ەنەەد یەکاند ب ەەەل ێنر  .ئەگەر بە زمەەانێ د د ەەالێ تیكد بەەدو یح جیاانییەکەەان و
تا بەتەکان ەکبوون و کێش ەکێشد د بەرەکان یێ دەهێنح .ئەو کێشە ەی مح بەرجەستەۆ کردووەتەوە بر تییە
لەو ا گەەا ە کە ناسیۆنالی ەەر هەۆ وەکەەوو ئا ەەد ۆلۆ ی و هەۆ وەکەەوو ب ە ووتنەوەی کەەۆمەال ەتد دەس ە بەسەەەر
هۆنەردا دەگر

و دە اتە گۆاەیانێك بۆ ناکۆکییە نەتەوە یەکەان .تا بەت ەنەدی مۆسەی ا دەکەر تە یرسەێك بەۆ

نەتەوە بوون و یڕم ەکاند هەر لە ز ندوومانەوە دەگر تەوە هەتا یەالماردان قەوم و ی ان زمر وردتەر بڵێەیح
مۆسی اکو ی .مح تێ ۆشاوۆ نیشان بدەۆ کە هەیر بنەاغە ە بەێجگە لە ناسیۆنالی ەر نیەیە بەۆ ئەو د بەر ەیە لە
نێوان مۆسی ا و جەماوەری گو گری تور و بەاقد گەالنەد (سوسە اند) لە تورکیەا .لەااسەتیدا لێەك ن بەوون و
لە ەکچەەوونەکە تەەا ئەو اادە ە بەرەەەاو بەەوو کە جەمەەاوەری گەەو گر ئاگەەادار نەبەەوون لە سەەەرەاوەی ئێتنی ەەد ەەان
نەتەوە ەەد ئەو مۆسەەی ا ەی کە بەرز ەەەان دەنر انەەد .ناسیۆنالی ەەر هەواەەەدەدا نەەوو ب ەەاتە ئەۆ جیاواز یەەەانە و
جەماوەری گو گر بەیێەد هێڵەد ئێتنی ەد دابەش ب ەات .کێشەەکە باشەترە بڵێەیح ناسیۆنالی ەتییە هەتەا مۆسەی ای
میللد.
هەرەۆنێك بێ

ناسیۆنالی ر هد میللەتد دایڵۆسێنەر بێ

ان سەرکوت راو لەگە کۆتا دیێاێنەرەکەی

واتە ئەنترناسیۆنالی ەەر دەەێەەتە یەەێش .ئەۆ دوانە لە دم ەەد کێش ەکێشەەێ د بەردەواۆ دا دەمێنەەنەوە .لە کەەاتد
ئێ ەەەەەتادا ناسیۆنالی ەەەەەر لە هەمەەەەەوو شەەەەەو نێك زااە .لەکاتێ ەەەەەدا تیۆر یەکەەەەەاند بەجیاەەەەەاند بەەەەەوون واتە
"تران ناسیۆنالی ەەر" [نەتەوەبەەڕی] ەەان کۆس ۆیۆلیتانی ەەر [نێەەونەتەوە د بەەوون] ەەان یۆستناسیۆنالی ەەر [دوا
ناسیۆنالی ر] اوو اند سنوورەکان و هەرەساێناند میللەتان اادەگە ەنح میللەت و ئا د ۆلۆ یەکاند لە بواری
مۆسەەی ا و لە بەەاقد مەوداکەەاند انەەدا در ەەژە بە دووبەەارە وەبەرهێنەەانەوەی ۆ ەەان دەدەن .گەەواوتیند بەهێ ە ی
اوو اند سنوورەکان ئەو شۆاشەە بێوەەانە ە لە تەکنۆلۆجیەای ااگە انەدن کە دەرنەتێ ەد زمر دەداتە جەمەاوەری
گەەو گری مۆسەەی ا بەەۆ شەەاد گێڕان .هەروەکەەوو مەەارک

 ٠٩١سەەا لەمەوبەر و لە کۆتەەا د شۆاشەەد ییشەسەەاز د دا

تێبیند کرد ئێ ە لە دم ێ دا ح کە '' زەمان بۆشا د نێەوان شەو نەکاند نەهێشەتووەتەوە''.
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سان ەۆاکردن لەو

ەەشنە کە تورکیا لە ا گای بە تاواندانەاند اوەنەدار تد مۆسەی ای تۆمەارکراو بەا ەوەی دەبەرد ەیەدی سەەر
33

Ayako Tatsumura, “Music and culture of the Kurds,” Senri Ethnological Studies, 5, 1980, pp. 75-93.
 Dieter Christensen, “Music in Kurdish identity formations,” in Conference on Music in the World ofبڕوانە:
Islam, Asilah, 8-13 August 2007 in http://www.mcm.asso.fr/site02/music-w-islam/articles/ChristensenKurds2007.pdf
35
Karl Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy, translated by Martin Nicolaus, New
York, Vintage Books, 1973, p. 524.
34
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ناگر ەەە  .بەاڵۆ مۆسەەەی اکان وەکەەەوو تاکەکەەەان زمانەکەەەان و نەرهەنگەکەەەان ەک ەەەان نەەەیح .دەواەت و بەەەازار
هەردووکیان وەکوو هێ ی بااڵدەس لە (دووبارەە)بەرهەماێنانەوەی نا ەک اند مۆسی اکاندا ەاالکح و هیچ امیان
بە قەەازانجد مۆسەەی ای بێەەدەواەت کەەار نەەاکەن .تەنەەانەت مۆسەەی اکان لەگە دەواەتەکەەان ەک ەەان نەەیح ەون ەەوو
دەواەت – میللەتەکەەان هەر وا بە نا ەک ەەاند دەمێنەەنەوە .لەۆ ەەااەدا مۆسەەی ای کەەوردی لە نەەاو ۆاەمێشەەد
مۆسی اکو یدا هەادەستێتەوە .تەکنۆلۆجیای مۆسی ا و زمان ئەو مەیللەتەی کە بەهەۆی سەنووری نێەودەواەتییەوە
یارەە یارەە کراوە ەكەدە ەن و هەروەهەا دابەشیشەد دەکەن .سەەرەاای ئەوە ەش مۆسەی ای کەوردی دەتوانێە
هەۆ میللد بێ و هەۆ ئەنترناسیۆنالی

بەاڵۆ ئەمە ۆبە ۆ اوو نادات.

سەەەەرەتاکاند ئەنترناسیۆنالی ەەەر وەکەەەوو سیاسەەەەت و شەەەێوەی ەەەان لە بەردەسەەە دان  -ئەەەابوور یەکد
جیااند بەرتەس بوونەوەی شو ح بەرەویێشچوونە تیۆر یەکان ااهێناند نەراوان یێ اەاتند ەینێ ەد جیاەاند
کر اران و هە اراند شار د و ئارەزووی ەاك بەۆ بەزانەدند دابەشەبوونە نەتەوە ەد ئێتنی ەد و ئا ینییەکەان.
لەگە ئەوەشدا الوازکردند ریێد ناسیۆنالی ر ئەوە دە واز

کە شێوازی ا ا تند بەسەرەووی کۆمەاگا

مرمڤییەکان واتە میللەت( -دەواەت) بە شیوە ەکد جیددی جێباێڵیح .ئەۆ داداانە واز اری وەستانەوە ە لەد ی
تەو ۆ .کەوابەەەوو هەەەیر جێگەەەای سەرسەەەووامان نیەەەیە کە مەەەارە ەکد کەۆ لە ناسیۆنالی ەەەتە ئاسەەەووری و کەەەوردە
توندئا مکان ووتیووبیان کردووە بە مە داند ا و کیند سەرسووامانە "مێژوو یە"کانیان 36.ئینترنێ هەاەبەت
ەەنەەد ن ەەوونە ەکد کەەورد د جیەەاوازی ئەنترناسیۆنالی ەەتتر ند گۆرانییەکەەان سەەروودی ئەنترناسەەیۆنال یێشە ەش
دەکات هەرەەند قەت لە سەر ااد ۆ و تەلەڤی ۆنە سەرەکییەکاند کوردستان و واڵتاند دراوسە لە نادر .
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سەرد ڕی وتارەکە بە زماند ئینگلی د:
Wanderings in Adalar Sahilinde, by Amir Hassanpour

لەۆ کتێبەدا باڵوکراوەتەوە:
Joyce Blau l'éternelle chez les Kurdes
Publisher: Institut français d’études anatoliennes
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, http://www.youtube.com/watch?v=JRTJyEqBKCI,بۆ نموونە ،بڕوانە:
http://www.youtube.com/watch?v=9c662wUtyTI, http://www.youtube.com/watch?v=utA3sgec_Eo,
http://www.youtube.com/watch?v=iDHbqf2JEow,
http://www.youtube.com/watch?v=tRpbVUzSU9I&feature=related
37
http://www.youtube.com/watch?v=icgb1OdX-6Y
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