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كورد ذَيدارى ئؤكستراى

سةرةتاي لة ئاطادارن اليةك هةموو وةك
بوو  دروست ئؤركسترايةك  ٢٠٠٧/٧ مانطي
كوردستان شارةكاني باشةكاني ذةنيارة لة
لة تواني كة كورد) ذَيداري (ئؤكستراي بةناوي
باآل بةرزو ئاستَيكي دا كةم زؤر زؤر ماوةيةكي
جيهاني الواني فَيستيظاَلي لة تواني و بنوَينَيت
ناياب) (دووةمي ثلةي دا كالسيك موزيكي بؤ

بهَينَيت. بةدةست
قؤناغدا سآ بة فَيستيظاَلة ئةو باسة جَيي

تَيثةِرى.
 CV و CD و  قؤناغي يةكةم:قؤناغي فؤرم

كردن. ثَيشكةش
تيثي  تاقيكردنةوةي قؤناغي دووةم:  قؤناغي
هةر كة بوو فَيستيظاأل بؤ هةَلبذَيرراوةكان وآلتة
موزيكيية لة دانةرة كاري يةكَيك تيثَيك جؤرة
بؤ مةرج، كراوةتة  بؤ جيهانيةكاني كالسيكيية 
باسة جَيي لَيرةدا ثَيشبِركآ، بةآلم تاقيكردنةوةو
داوا بوو،  مةرج  كة خوازراوةكة كارة  لة  جطة
نمايش تر كارَيكي ضةند تيثَيك هةر لة دةكرَيت
زياتر دةقيقة (٢٠-٢٥) لة مةرجَيك  بة بكةن 
ثَيشنيار فَيستيظاَلةكة باآلي لَيذنةى و  نةبَيت
كةلتووري ناسيني مةبةستي يةكتر  بة دةكةن
كارة لة جطة بةشداربووةكان تيثي وَالتة نَيوان
كارَيكي تاقيكردنةوة بؤ  خؤيان خوازراوةكةي
ضوارضَيوةي لة بةشداربووةكة تيثة خؤماَليي

بذةنرَيت. دةقيقة (٢٠ – ٢٥)
بةرضاو ثلةي تيثانةى ئةو سَيهةم قؤناغي
لَيدةكرَيت داوايان رَيزَيك وةك بةدةستدةهَينن
نيشان دةست خؤيان ويستي بة خؤيان كارَيكي
نمايش بكرَيت (Golden hall) لة تا بكةن،
بة دنياية) موزيكي هؤَلي (بةناوبانطترين كة

نةبَيت. زياتر دةقيقة (٦) لة كارةكة مةرجَيك
(String Orchestra) وةك ئَيمة 
بةشداريمانكردبؤيةكارةموزيكيداواكراوةكةي
بريتي (String Orchestra) بؤ فَيستيظاَلةكة
١٣٨)ي  KV) (Divertimento)ي لة بوو
كة دةبواية ئةم (Mozart) (مؤزارت) (FM)ي
بة (String Orchestra)وة  لةاليةن كارة
ثَيشبِركَيكة بكرايةو ثَيشكةش ئامادةو ئيجباري

بوو. ئةم كارة لةسةر
كة بدةين بةوة ئاماذة ئةكةين حةز لَيرةدا
زانيمان فَيستيظاَلةكة ثَيش مانط دوو تةنها ئَيمة
فؤرمي كة ئوركسترا كؤكردةوةو وةك خؤمان و

و   CD لةطةأل ثركردةوةو فَيستيظاَلةكةشمان
كة  دةركةوت  بؤمان  كاتة ئةو ناردمان  دا   CV
(String Orchestra) بؤ داواكــراو  كاري

 KV مؤزارت (Divertimento)ي لة بريتيية
بة  كارةمان ئةو طةِراين زؤر بؤية  FM  ١٣٨
عوسمان دَلشاد بةرَيز  دةستنةكةوت تاكو نؤتة
يةك تةنها ئَيمة نارديةوة و كري ظيةننا لة
و نيو ثرؤظةمان كردو توانيمان ئةو ثلةية مانط
ئةمساأل هةمان طةر دَلنياين بهَينين، بةدةست
(مايسترؤ) (رابةر) هةمان ئؤكستراو و ستاف
(يةكةم) نزيكة زؤر زؤر فَيستيظاَلةكة ناو برؤنة

ماوة  ٨ مانطي ئَيستا ئةوةي لةبةر ضونكة ببين
ثَيشبركَيكة كة دةزانرَيت فَيستيظاَلةكة بؤ

بةآلم مــؤزارت  (Divertimento) لةسةر
بةدةستهَيناني بؤ جا (B٦M)وة (KV ١٣٧)ي

ثار. لة ئاسانترة ثلة ئةمساأل
لة كة ثَيدا  ئــامــاذةمــان وةك ثَيشتر 
جطة هةبوو بؤي تيثة هةر  فَيستيظاَلةكةدا
دةقيقة (٢٥  -  ٢٠) (مــؤزارت) كارةكةي لة
نمايشي هةَلسةنطاندندا ليذنةي بةردةم لة
(٢٥  -  ٢٠) تةواوكردني بؤ و بكات خؤي
مايسترؤي وةك حةمة رةشيد نةبةز دةقيقةكة
شوشانيكي مــؤزارت، سريناوي ئوركستراكة
كارةكةي لةطةأل كرد دةستنيشان ميذؤيان-ي
كوردي كارَيكي وةك قةرداغي ئةحمةد زؤزك
وآلتان و نَيوان كلتووري ئاَلوطؤري مةبةستي بة

تري  كارَيكي (٢٥) دةقيقة بة طةيشتن بؤ دواتر
(يةكةمين بةناوي دانا  قةرةداخى)ي  (زؤزك

خةياأل).
رةشيد) حةمة (نــةبــةز راستي  بة كة 
كارة كردني دةستنيشان بؤ بوو ماندوو زؤر
دانةري كورد ئَيمةى لةبةرئةوةي كوردييةكة
كارةكاني كة نيية وامان ئةكاديميي موزيكي
كاري ئةوةي و بكات كوردييبوون لة طوزارشت
زؤزك ئةوة بوو (هاويية)، دةكات ئةماتؤرة واش
تاكو هَيناين بؤ كاري خؤي ضةندين قةرةداخى
ال كارةكانيمان سةرةتا هةَلبذَيرين كارَيكي
لةو كردو داواى بةآلم دواتر زؤر نةبوو، ثةسةند
نةبوو، بةردةست  لة بةديلمان كاري ساتةشدا 
ناضاري بة دةقيقة (٢٥) بة طةيشتن  بؤ بؤية 
دوو ثةلة  ثةلة بةو دةستنةكةوت ترمان كاري 

هةَلبذارد. قةرةداخييمان زؤزك كاري
روون  ئةم نةدةكرد  حةزمان بةداخةوة كة  
و بنووسين قةرةداخى زؤزك بؤ كردنةوةية
ذمارة لة  ئةوةى لةبةر بةآلم بدةينةوة، وةآلمي

ضةند  شاكاردا طؤظاري ى  ٢٠٠٧ ئابي/ /٢٩
كة دةكات، خؤي لة سةير زؤر ثرسيارَيكي
بيرتةسكة سادةو بابايةكي ئةوةندة زؤزك نازانين
ئةيةوَيت ئةكاتء وا ئةنقةست  دةستي بة يان

ـ ئةو دةَلَيت: بثَيكَيت. ئامانجَيكي دياريكراو
دووةم ثَيشكةشنةكردني هؤكاري -١
ئةَلَيت بوو؟ ضي خةياأل)  (يةكةمين بةرهةمي 
دةَلَين ــاردووةو  ن نوسخةم  (٧) لة زياد من

ظيةننا. نةطةيشتؤتة
ضوار لةسةر كرد تاقيكردنةوةمان ئَيمة -٢
(١) كوردي سةماي يةكَيكيان كة بةرهةم
ذَيداري ئوركستراي ئايا بوو، قةراغي زؤزك
بةدةست دووةمي من ثلةي موزيكةى بةو كورد
ئةم ئةشَيت بةرهةمةكة؟ ضوار هةر بة يان هَينا

بزانرَيت. وةآلمة
طروثةكاني دوارؤذي نمايشي لة ئايا -٣
فَيستيظاأل هةَلسةنطاندني ليذنةي ئوكسترادا
بؤ هةَلبذارد  قةرةداغيان زؤزك كارةي ئةم 

نمايش؟ دواين
بةرهةمة ئةم يةكةمةوة ثلةى بةهؤي يان

دانرا؟!!
دةَلَيين: وةآلمدا ئَيمة لة جا

بةشداري نةدةدا رَيطةي تةمةنت تؤ سةرةتا
عازف ضونكة بكةيت فَيستيظاَلة سةفةرو ئةم

بة  بةآلم بواية،  ساَلةوة  ٢٦ لة تةمةني دةبواية
ضةند تؤو رةشيد) حةمة (نةبةز زؤري هةوَلي
لة دواتر كة دانران عازف وةك تر برادةرَيكي
بةرطةي عازف وةك جةنابتان ثرؤظةكاندا
حةمة (نةبةز ثرؤظةكةي توندي شَيوازي
عةزف دا هةوَلتان زؤر  و  نةطرت رةشيد)تان
بةآلم ببَيت، موزيك دانةري  وةك نةكةينء
ئاستي لةسةر مايسترؤ هةرضةند نةدةكراو

هةَلسةنطاندبوو ــؤي ت جــارانــت
طيري ثــَيــكــرديــتء ــداري  ــةش ب
عةزفتةوة و بةدةست ترس خواردبوو
ئةلةرزيت كاتَيك وةكو شةقشةقة كة
سةبارةت لَيدةثرسيتةوة. ماددةكاني

ئةوةي لةسةر ثرسيارت بة
(يةكةمين بةرهةمي بؤ

ثَيشكةش خةياأل)ت 
وةآلمــمــان ــرا؟ ــةك ن
تؤو هةموو ئةوةية كة
عَيراق وةزعي اليةك
دةزانن كوردستان و
وجودي ثارَيزراو كة
دي والتاني لة نييةو
بؤئةو هةية مافَيك ض

بؤية هةر مةبةستة،
يان ئةصلي نؤتةي بة ثرؤطرامةكةمان دةبواية
باش دةزانيت خؤت ثاشان دةستنووس بنارداية،
ثرؤطرامةكة ناردني هةبوو بؤ زةمةني سةقفي كة
تيث تاكة بةداخةوة ئَيمة لةوةشدا كة ليذنة بؤ
بةرهةممان طؤريني  داواي جار ضةند  بووين
(٣) وابزانم ــاردووة، ن تازةمان هي كــردووةو
كة كرد،  طؤرينةمان و ناردن كاري ئةم جار 
دةزانــن، باش دَلشاد كاك و سةفين كاك
كؤبوونةوةي لة ظيةنناو طةيشتينة كة ثاشان
جطة هةية بؤمان دةركةوت بؤمان مايسترؤكان

  ١٣٨  KV مؤزات (Divertimento)ي لة
سةماي  موزارتء سرينتادي و (شوشانيك  FM

بدةين). لَي زؤزك كوردي
ثشت لة نةبووة دَلنيابة كة دةست ئةوة لةبةر
ضونكة خةياأل) (يةكةمين نةكردني ثَيشكةش
(سةماي بةرهةمي نةدةهَيَلدرا بواية دةست طةر
خؤت طةر و بكرَيت نمايش كوردي)يةكةشت
مادةكةي بةهؤي تؤ ناسراويت و لةمةوال وتةني
ئوركستراكة دراوةتة دووةميية ثلةي ئةو تؤوة
هونةريدا لةكارى و ناسراويت تؤ طةر وةيا
يةكةمين بةرهةمي بؤ هةية تايبةتت توانايةكي

خةياَلت ثَيشكةش نةكرا؟!
ضونكة وةآلمةت بؤية دةدةينةوة، بةآلم ئةو
تؤ بةناوي دةكاتء نووسينت بؤ كةس كاري زؤر
نمايش هؤكاري  دةكةيتةوة، بآلوي خؤتةوة
بؤ دةطةرَيتةوة خةياأل) (يةكةمين نةكردني
ناردني درةنط و ثرؤطراممان طؤريني زؤري
سةقفي لة ــوون دةرض زؤر كارةكةو نؤتةي

دياريكراو. زةمةنيي
ئايا كة دووةم ثرسياري بة سةبارةت
بةدةست دووةم ثلةى تؤ بةرهةمةكةي لةسةر
باس نووسينةدا ئةم ــذةي  درَي لة هاتووة،
كارةكةي لةسةر ثَيشبركَيكة كة كراوة لةوة

  ١٣٨  KV (مــؤزارت) (Divertimento)ي 
ثَيشبركَيي  كارةكةي تؤ، ضونكة نةك FM بووة

تر. كالسيك بوو نةك هي
ثرسيارت سَيهةمين بؤ وةآلممان سةبارةت بة
تؤيان كارةكةي هةَلسةنطاندن ليذنةي ئايا
كارةكةي ثلةيةكةوة بةهؤي يان هةَلبذاردووة

كرا؟ نمايش (Golden hall) لة تؤ
وةآلممانكاك زؤزك طيانبةرهةمةكةي دوا
لة تا هةَليبذارد هةَلسةنطاندن ليذنةي نة تؤ
بةهؤي نة و بكرَيت نمايش (Golden hall)
كؤبوونةوةي لة بةَلكو بوو يةكةمةوة ثلةى
لة ثَيشبركَيكة دواي مايسترؤكان دووةمــي
وترابوو، تيثةكان مايسترؤي بة كؤبوونةوةكة
بؤيان بةدةستهَيناوة ئةنجاميان كة تيثانةي ئةو
لة تا هةَلبذَيرن ئارةزووي خؤيان بة كارَيك هةية

(Golden hall) لة فَيستيظاَلةكةدا كؤتايي
بة توانايانةي تيثة لةو شةرةفَيك رَيزَيك و وةك
بةآلم بكرَيت. نمايش بةدةستهَيناوة ئةنجاميان
ئةوة نةبَيت زياتر دةقيقة (٦) لة مةرجَيك بة
بيري لةوة كردةوة كة بوو (نةبةز حةمة رةشيد)
كاري و بتهؤظن و مؤزارت كاري زؤر هؤَلةدا لةم
نمايش جيهاني  و ئةوروثي كالسيكي دانةرى
ميزؤيان) ـ  (شوشانيك كارةكةي طةر  كراون
تَيرو و زؤر جوان طةورةو راستة كارَيكي دابنَيت
دواجار بةآلم هارمؤنييةوة، لةرووي بوو تةسةل
بيري بؤية وا ئةرمةنيية دانةرَيكي كارة هي ئةو
بؤ هةَلبذَيرَيت زؤزك كارةكةي كة كردةوة
بؤ مَيذوو وةك تا ،(Golden hall) نمايشي
كوردي موزيكي كارَيكي كة بكرَيت تؤمار كورد
(Golden hall) لة  كوردي ئوكسترايةكي و 
كاك زؤزك كارةكةي هةرضةند نمايش كراوةو
لةو ئوركستراكةمان بوو دةقيقة (٣) تةنها
بةآلم دةفةوتا، تري دةقيقةي (٣) نَيوةندةدا
لة رؤذي هةرضةندة كرد ئةوةمان لةبةر مَيذوو
بؤمان كة (Golden hall) جةنةراأل ثرؤظةي
و (بتهؤظن كاري تر ئوركستراكاني دةركةوت
ئاستي هونةري كة بوو هةَلبذارد مؤزارت) يان
بوو ئةوة زؤزكدا كارةكةي ناكرَيت لةطةأل بةراورد
بريارمان ئوركسترا وةك هةموومان كاتةدا لةو
بدةين، كارةكةي زؤزك هةوَلي طؤريني كة دا

 Golden) هونةري بةرَيوةبةري دواتر بةآلم
بوو داواي جار هةوَلداني ئةوة دواي ضةند (hall
ضاث عةرزةكة دةليلي تازة كة كرد بووردني لَي
ئةوة نةماوة كارةكة طؤريني بؤ دةرفةت كراوةو
بريارمان دا كؤبووينةوة ئوركستراكة بوو بةثةلة
طؤريني نةماوة ماوةي تازة مادام كارةكةي زؤزك
بكةين طةورةوة نمايشي بة هَيزَيكي هةوَلبدةين
دةكردينةوةو بةرز ورةي رةشيد) حةمة (نةبةز و
ئةوةندة، (١٠) بكةينة هَيزمان كة ثَييدةوتين
حةمة (نةبةز ثرسيارةكانتة، وةآلمي ئةمة جا

 Golden) بؤ دانا تؤي كارةكةي رةشيد)
جةنابت دةبواية بةآلم ثلة، ليذنةو نةك (hall
هةموو و رةشيد) حةمة (نةبةز سوثاسي زؤر
بكرداية كوردت ذَيداري ئوركستراي ذةنياراني
نمايش كردو كارةكةتيان شَيوة بة جوانترين كة
ضونكة مَيذووة، خستة تؤشيان و خؤيان ناوي
ساآلنةي فَيستظاَلي لة ثَيشتر كوردي) (سةماي
(ئارَيز بةرابةري جوانةكان هونةرة ثةيمانطةي
ذةن كةمانضة تايبةتي كؤنسَيرتي لة و عومةر)
بةآلم كراوة،  نمايش  كار  هةمان  جةالل)  (زانا
ئوركستراي تا باسي كةس سةرنج و جَيي نةبؤتة
رةشيد حةمة نةبةز بةرابةري كورد ذَيداري

نةكرد. نمايشي

قةرةداغى زؤزك


