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 سالگي، دوتار به ١٦از سال دوم دبیرستان، حدود .  ھستم١٣٤٤منصور صبوحي متولد سال 
 سالگي با عنايت شادروان خلیفه نظرلي محجوبي، نزد ايشان به ١٨در . دست گرفتم

 ھمین سعادت  بزرگترين عامل موفقّیت من در ھتر موسیقي،. نوازندگي دوتار پرداختم
پس از مدتي ھمت و ارادت، با تشكیل گروه موسیقي . شاگردي در حضور آن بزرگوار است

در دوران شكوفايي موسیقي تركمن پس از . آزادي به عضويت شوراي فني اين گروه درآمدم
ھاي مختلف يكي از  پیروزي انقالب اسالمي، ھنگام درخشش موسیقي آزادي در جشنواره

 .مسؤولین تمرين گروه بودم
 

تلف تركمن صحرا چون مرحوم خلیفه نظرلي، و اساتید ھاي مخ  سال نزد بخشي١٨بنده مدت 
…  لي و   رحیم حیوه عبدالمناف آھنگري، اراز محمد شیر محمدلي، بزرگوار دردي طريك،

ھاي ممكن اين شاگردي و تمرين در كنار استادان ادامه  نوازندگي نمودم و اكنون نیز در فرصت
 .دارد

 
جايگاه . ھا اشاره داشتید ن در جشنوارهآقاي صبوحي، به درخشش موسیقي تركم: ياپراق

ھاي خويش را در اين باره تشريح  موسیقي تركمن در موسیقي محلي ايران و موفقیت
 فرمايید؟

 
ھاي موسیقي دھه فجر، ھمراه با گروه موسیقي   به بعد در اكثر جشنواره١٣٦٦از سال -

ج و جشنواره سازمان ي ذكر و ذاكرين سنند ھاي ديگر چون جشنواره آزادي و در  جشنواره
ھاي فجر چندين  در جشنواره. ايم تبلیغات اسالمي و ساير مراكز ھنري شركت فّعال داشته

ي ھیئت داوران دست  ي ويژه  به مقام برگزيده١٣٦٨ و ١٣٦٧ھاي  سال سال به مقام اول و در
 .يافتیم



له لوح زّرين طي اين دوران چھار بار در تك نوازي شركت كرده، ھر بار به مراتبي از جم
 . نائل شدم١٣٦٩ و ١٣٦٨ھاي  ، لوح تقدير سال١٣٦٨نوازندگي در سال 

 
زمزمه » آيديم«ھاي دوستانه  بنده چندين سال پیش بخشیان نوازندگي كردم، در محفل

گري در مجالس  ھاي بخشي كردم شنوندگان مرا تشويق كردند كه چرا با آگاھي به ظرافت مي
اي خاص،  اي بدون آموزش و ھمراه چندين ساله با استاد يا خلیفه خواني؟ متأسفانه عده نمي

بنده با . اين امر لطمه به موسیقي تركمن است. پردازند ھا مي در عروسي» آيديم«به خواندن 
مرحوم خلیفه . مبادرت ورزيدم» آيديم«تشويق بسیاري از دوستداران موسیقي به خواندن 

) پاتا(» آيديم«ي خواندن  آق مراد چاري به بنده اجازهنظرلي محجوبي و خان گلدي آنا مراد و 
دانم و امیدوارم كه در آينده با تالش و كسب تجارب  بخشي نمي با اين وجود خود را. دادند

به قول استاد حان گلدي آنا مراد، بخشي . بیشتر بتوانم، اين ھنر زيباي تركمن را حافظ باشم
 .ندكسي است كه عمر خود را براي مردم بخش ك

 سه ايلینه باغشي عمرين بخش اتمه
 ديیرسینگ خزان اورمیش تازه ُگلینه

مردم، آرزو . بخشي خوب كسي است كه اگر در يك مجلسي، ھنر خويش را به نمايش بگذارد
نظرلي . كنند كه يك بار ديگر نیز توفیق ديدن و شنیدن ھنر آن بخشي، نصیبشان شود

 .ان آرزو داشتند پیاپي از ھنر او لذت ببرندھا بود كه ھمگ محجوبي از آن جمله بخشي
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