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  خاليد مةجيد فةرةجخاليد مةجيد فةرةج .. ..  .. .. ثصنج بزماري دؤستانةثصنج بزماري دؤستانة
 

  ) . فةزاييةكان (وستانحةواييةكاين كورد تةلةفيزؤنة.. .. بزماري يةكةم
 ،ئةطصرنةوة زةمانص ئينطليز هاتنة كوردستان يةكصك لة كاربةدةستة سياسية طةورةكانيان لة ناوضةي سلصماين دائةمةزرص

ئةوروثي بووة بةسةطةكةيةوة دصتة كوردستان، كابرايةكي كوردي موسلماين الي  كابراية بة حوكمي ئةوةي ثياوصكي وئة
ً أؤذ تا ئصوارة ، دواتر شتصكي دةست كةوصكةوة خؤي بكا بةدلًَي كاربةدةستا وخؤمشان ديارة ئةيةوص لة كةلصين سةطة

ابراي ئينطليز ئاطاي لة  ك،ئةي الوصنصتاوص ئةي شوا تاوص ياري لةطةلَ ئةكا تاوصكي تر،بةدةورو خويل سةطةكا دص
 ئاوا سةط لة كوأي باوكم من بزامن لة كلتوري ئصوةي كورد و موسلَمانداهةلَسوكةويت ئةم كوردة ئةبص بانطي ئةكاو ثصي ئةلَص 

 ئةم جارة ، نةخصر كابراي كوردة هةر زياتر لة جاران لةطةلَ سةطةكةيا خةريك ئةبص،باوةش ناطرن تؤ بؤ وا ئةكةي
ديارة تةلةفيزؤنة .  دةواز لةو سةطة بصنةبة خوا بضيتة قوين سةطةكةشةوة نايب بة ئينطليز  ئةلَصي ئةكائينطليزةكة بانط

ظي تؤبزانة يةك تي. حارةيب ناهصننواز لةطؤراين  ساحصيب طؤرانيةكة ئاوا لصيان أانةثةأص تاحةواييةكاين كوردستانيش 
  شيمالة حةبيبةكةي ثرةلةن كةرياقصككة تةلةفيزيؤين ع) ةوةفةحياو شةرقيةش (كي كوردي دائةبةزصنص بةعةرةيب طؤرانية

هةي طولَم  ( جارصك،ثصويست ثصيةيتئةي بؤ ئةوان تةا بؤ أاطرتين عصراقييةيت ئصمةش بص كةزؤريان  ،ئيخوانونا ئةلئةكراد
  . ناهاونة سةري كوردي يان دةمةتةقصيةكي يةك) دةرةكةم بص دةواية (يان) كوص كةم روولة

  .. .. .. ووةمبزماري د
قةيسةريةكة خةست ئةكةيتةوة باوةربكة عةرةبةكانيش ) س (دة كورديةكة ئةلَصت ئةوةندةكاك دياري قةرةداغي كاتصك سروو

براي شريمن شاعريةكة كورد بووة و بة كورديش ،خؤيان كة ئةيلَصن و حةرفةكة هي خؤيانة ئاوا بة خةسيت نةيان طرتؤتةوة
 ئةطةر باوةأيش ناكةي سةرصك لة ئصمةهةر ووتومانة قةيسةري )ى يصه رهق( ةي ووتوةشيعرةكةي ووتوة كورديش قةت ن
   . )ى يصه رهق( زانة ئةوان قةيسةريان هةية يانبةرصزان نةقيب و برامي ثاشا بة ب

  .. .. بزماري سصهةم
ن ئصوة شاعرين و بصطوما،كاك ئيسماعيل خورمالَي خؤشةويست شيعر زؤرخؤشة لةوةش خؤشتر ئةوةية كة خؤت شاعري بيت

 هي شاعريي تريش هةر  بةلَكوشيعرةكانيشتان بةرزن بةآلم ئةمة ئةوة ناطةصنص كة هةموو شاعريصك نةك هةر شيعري خؤي
ن يان من واهةستةكةم كاتصك كة شيعرصكي نايل يان مةحوي يائةتوانص بةو هةستة خبوصنصتةوة كة خؤيان ثصيان نووسيوة 

 بة طريان ئةزاين بؤ ضونكة بة شصوة ئيلقاكةي ئصوةيا بؤي  لص بص دةست ئةكةناناوي ضئةخوصنيتةوة ئةطةر شاعريةكان
  . ناسكترو عاشقتر بووة لةوةي كة خؤي كايت نوسيين شيعرةكة هةسيت ثصكردووة دةرئةكةوص كة زؤر مةغدوورترو كلَؤلَترو

  بزماري ضوارةم
هونةرمةندي ئازيز كاك عةدنان كةرمي ئةم ئةلبومةي دوايت جصطةي ستايشة ئةزاين بؤ؟ ئصستا زؤربةي زؤري هونةرمةندان 

 بةآلم تؤ بةثصضةوانةي ئةوانةوة لةطةلَ ،ن هيضيان نةكردووةبةتايبةيت الوان ئةطةر مؤسيقاذةنةكانيان تورك نةبوو وا ئةزان
كةمالَ تةا بؤ خوداي بةآلم وةكي دةرصن . ا مؤسيقاي طؤرانيةكانت ئامادةكردووةدةستةيةك لة جوانترين ثةجنةي كوردي د

كؤتايي حةفتاكانا لةبةغدا لة  طؤراين دةمسالَص ودةمسالَص كة لة:يةكةمني.  بؤية دوو سةرجنم هةنبصشةريك والمةكانة
 هةبوو وئصستاش دواي تةمةنصكي ي لةسةرمن هةر ئةو دةمةش رام، ضريتانو لةسةرةتاي تةمةين هونةريتانايستفالصكداظ

  من واي بؤدةضمة ئةداكةيا ئةوةي جاري يةكةمتان تص نةثةراندووةثصمواية ل، دووبارةتان كردؤتةوة لةو ئةلبومةتاناجوان
 ئةطةر. ؤلَةوارم لة بواري طؤرانيدا بةآلم طؤصضكةم دةلَصمن زؤرك، ئةوة ستايلي ئصوة نةبصخصرابص بؤية، دووريش نيةريتمةكةي 

 أةنطة و دووبارةتان بكردايةتةوةقسةو باسصكتان لةطةلَ مؤسيقارةكان بكرداية لةسةري ئةوجا ناوي خوداتان لصبهصناية
 هةرلةو ئةلبوومةدا لةبري ئةوةي مؤسيقاكة اليةنة جوانةكاين دةنطي ئصوة دةرخا :دووةمينيشيان. ؟رايةكي ترتان هةبواية

 ئةوةش ستايلي كام ثلة دووداية دةنطي ئصوة لةئيهتمامي اتا ثلةي يةك موزيكة وكردبوو لة دةنطي خؤيي كث تر دةنطي ئصوة
 خوا عافووم دةكات ضوونكة لة مؤسيقادا بص سةوادم ئةطةر راستيش بووم ئةوا هةر لةبةر ئةطةر هةلَةمببة هةرحالََُّ . كارةكانة

 لةوة دونيا لةكن دةنط خؤشو هونةرمةندانةوة ئةوةي بة نةزانيش هةستم بةوة كردووة ئةوة هةزاران قات ضاكةم دةداتةوةو
  . جاضي لةوة خؤشترة دادةنص م لؤجصطا

  .. .. . بزماري ثصنجةم
 لة توركان خؤت هةلسووي ئةترسم قسةي كابراي ةبةآلنةكي ئةوةند،كاكة زةكةريا بة خوداي دةنطت خؤشة بةهرةمةندي

ذةنةكانت سرف هةمووي  سيقامؤ ئةرص برا وا. بة تورك هةر نايب ص بةخوداي شصتيش يبان بصنيتة سةر و بلَفةرمةسؤمن
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 كةس لةبأواشناكةم و  شةكان كوردين خؤ وو، وةكي دةرصنكي جيهانية ئةطةر مؤسيقا زمانص؟ئةي كؤرسةكة بؤ،ئةنادؤلَني
  كورومةش برا ئص،يبة لة ناوماندا مابصةيبة عةنةخواستة ئصستاش جاران نية هةر ع و خوا،داين ثيا بنصتر  كوردانة خؤمان

  خزميةوة بلَصنةوة يان وةكي كورد دةرصنكضي ناوقةد باريك و دةنط خؤش مان زؤرن ئةو دووكةليمة لة ثشي سةعادةتتان
 .  نيةانطوص ئاطردان قةدري
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