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  قادر ئةلياسيقادر ئةلياسي ...  ...   !!ززؤؤكركرز ز رلرلضاضاروةر و خةإليت روةر و خةإليت ثةثة    شوانشوانهونةرمةند هونةرمةند 
  

 لة ذث و ،ي پايتةخيت فرانسة" پاريس" لة 2004. 11. 18ذثكةويت 
 Jacques كژاك شريا"چاوةدثري لة ژثردا كة ذةمسثكي بة شكؤ

Chirac"ز كرؤز ذثكخرابوو، خةإليت چارلداسةرؤك كؤماري ئةو وإلتة 
Charles Cros ئةم . شوانپةروةر بة هونةرمةندي ناوداري كورددرا

لة ژثرچاوةدثري سةرؤك كؤماري فرانسةدا خةإلتة، ساصي جارثك 
 هةصبژاردةبةهرةمةندثكي  يبةرهةم  يان هونةرمةندثكي شياوپثشكةشي

  . دةكرث
  چارلز كروز كث ية؟

خوثندن و نووسيين  انايتو واتة مرؤضثكي نةخوثندةوار بووةفرانسةوي، ي ) 1888-1842( "ز كرؤزچارل"
لة . و ناسراو بووة بليمةت دايو لة مةيداين شاعريمووزيكدا هونةرمةندثكي شارةزا لة بواري ، بةإلم نةبووة

 سازكردين ئامثري گرامافؤن  هونةري مؤسيقا نةبوو، بةصكووي بة دنيا ناساند،"زچارل"ئةوةي ذاسيت دا 
وةك بامسان كرد، : دةكرث بة كوريت ئاماژةي پث بكرثئةم داهثنانةش چريؤكثكي سةيري هةية كة . بوو

 و بزانرث چارلز ئةو داهثنانةي ثدربگةيةن ذاةوةيوة، بةإلم گواية پثش ئبوتةية ناوبراداهثنةري ئةم كةرةس
ناوةندي ئثستا . ةي دزيووة و بة ناوي خؤيةوة تؤماري كردووكةبريؤكةخؤي ، هاوذث يةكي كردووة

  . ةوة ناودثركراوة"چارلز كرؤز " بة ناويئاكادمياي مووزيكي فرانسة
  

 ناوي بةرهةمثكيذواصةت بة ، بة  كراوة هونةرمةند شوانپةروةريكة پثشكةش  "چارلز كرؤز "ي خةإليت ئةوساص
CDهونةري ناوبراو ة لة يش ذثز و پاداشتثك ئةو خةإلتةهةر لةو كاتةدا، بةإلم تؤماركراوة" ا تة كريةيمن بري" وة ونةرمةندةه
بةصگةشم . ين نةتةوةي كورد و كثشة ذةواكةيدالة پثناوي ناساند بة بصيندگؤيةك يتةيژياين، كردوومثژووي ة درثژايي كة ب

ي كورد نةكراوة " شوان "  لة كايت بةخشيين خةإلتةكةدا، تةنيا باسي گؤراين و هونةريبؤ سةملاندين ئةم قسةية ئةوةية كة
كراوة بؤ باس لة سةر ژياين پذ لة ژان و ناسؤري نةتةوةي كورد و خةباتة بةصكوو زؤربةي كايت ذث و ذةمسةكة تةرخان 

 "فةرمانة فةرمانة، فةرماين مة كوردانة " لةو ئاهةنگةدا لة ژثر ناوي كة ةش "الوك"تةنانةت ئةو . هةقخوازانةكةي
ثتة سةر زمان، هةموو ئةو  د"هةصةجبة" هةر كة ناوي . ة، الوكي هةصةجبة بووووةشوانپةروةر پثشكةشي ئامادةبوواين كرد

بؤية نرخي هونةري .  هاتووةئةم گةلة ستةمديدةيةكارةساتانة وةبري كورد و سةرجةم مرؤضايةيت دثنثتةوة كة تووشي 
  . ذةسةن و هونةرمةندي نةتةوةيي لة ئاوا كاتثك دا دةزاندرث و لة هونةري الوةكي و نامؤ جوث دةكرثتةوة

  ةإليت سياسي بة تايبةيت خةإلتثكي ئةوتؤ بؤ هونةرمةندان مان تةرخان دةكةين؟ ئةي كةي ئثمةي كورد بة گشيت و دةس
 " :كةي كؤتايي بةو دابة دواكةوتووانةية دثنني كة نةمر نةمجةددين مةال ساإلنثك لةمةوبةر بة گوث ماين داداوة و دةفةرموث

  ؟ " زيندوو كوژي مردوو پةرستنيي كوردئثمة
ئةوي ديكة ! ئةگةر دةوصةيت كورد دامةزرا: يةكثك دةصث: بؤ وثنة. بة زؤر شثوة دةدرثتةوةدةزامن، وةإلمي پرسياري يةكةم 

ئةگةر كؤپي كردين : هةية، دةصث! ئةگةر كورد چاوي كردةوة و جياوازي لة بةيين چاك و خراپ دا دةست نيشان كرد: دةبثژث
 بؤ خؤمان بووين بة قةإليةكي قورس و قامي و تا دامةزراين دةوصةيت كوردي،بةرهةمي هونةرمةندان كؤتايي هات و 

  !هتد، دةتوانني ئةو بنچينة شارستاين و ژيارية دامةزرثنني.. . هونةرمةندان و هزرضانان پاصي خاترجةمي يان وث داين و
بؤية منيش ذمص لث نادةم و لة غةيب . هةر سةرة و عةقصثكي هةية: بؤ وةإلمي پرسياري دوويةميش، ديسان وةك دةصثن

كة هةموو ئةو ذا و تةگبريانة ذاستة و هةر كامي بؤ ئةوة  مبهةوث بيخةمة سةر ئةو بؤچوونانة، ئةوةية شتثكتةنيا . ادومثن
لة گةص ئةوةشدا دةكرث خةصك بة گشيت ببث بة پشتيواين پثشخستين هونةري ذةسةين . دةبث هةنگاوي بؤ هةصبگريث

حكوومةيت كوردستان كة ئثستا بووة بة چقصي چاوي داگريكةران و . ةنةتةوةكةمان بة هةموو لق و پؤپ و گةإل و چصي يةو
 بة ناوي هونةرةوة ذؤژثك لة ساصدا دياري بكا -1:هيواي سةرجةم نةتةوةي كورد، دةتوانث و بؤي دةچثتة سةر ئةگةر جثگة

كة شارةزا دثرةكي چاو كؤرث-2. بة پثشكةش كردين خةإلتثك ذثز لة بةهرةمةندثكي خؤي بگرثو وثذاي ذثزگرتن لة هونةر، 
دي و پةيضي ذةسةن و دامةزرثنث و هونةري كور) ةكانذاديؤ و تةلةفيزيؤن ( بؤ دةنگ و ذةنگةكانو بة ئةزموون بن،

لة گةص بؤي هةبث  لة كاتثكدا هونةري ذةسةين كوردي -3. تةوةاكنامؤ و دوور لة ذةسةنايةيت جوث ب لة شيت پثشكةوتنخواز
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و كاتةش دا بؤ جوث كردنةوةي ئةو سنوورانة دةبث ديسان مرؤضي توو لة دان و ستان دا بث، لةدةور و بةر و دنياي پثشكةو
ذةنگة ئةمة وةك شثوة پثش بة گةشة . خاوةن ئةزموون و شارةزا كة لةو كؤذةدا پثشتر ئاماژةم پث كرد، بذياري لة سةر بدا

 دةنگ خؤش هان دةدا زياتر خؤ ماندوو بكةم تا بتوامن ي توانا جياوازةكان لثك بدرثتةوة، بةإلم بة پثچةوانةوة مينثككردن
كةواتة هةموو دةنگ خؤشثكيش نابث بة . لة وإلتثكدا هةموو كةسثك ناتوانث ببث بة سةرؤكي وإلت.  مبيةئةو كةسة شايستة

لة البث، ئةوكات تةنيا   خةصك پشتيوان بث و حكوومةت خةمي هونةري كورديئةگةرلة گةص ئةوةش، . هونةرمةند
جثگاي خؤيةيت لة كؤتايي دا، . وانپةروةر خةإلت ناكرث بةصكوو دةيان هونةرمةندي ديكةي وةك شوانپةروةرمان دةبثش

 ةوةسةرجةم نةتةوةي كورد بة گشيت و هونةرمةندان بة تايبةيت ئةو خةإلتة بة هيي خؤيان بزانن و هةر كةس لة ئاسيت خؤي
بثدةنگ ،  كةصة كثوي يةكةي باكوورئةي: ةوصإل پةشثوي شاعري ببثژثپريؤزبايي لة شوانپةروةري كورد بكا و لة گةص ع

وثذاي پريؤزبايي لة شوانپةروةري كوردان لة مةذ : هونةري كوردي، دةصثم منيش وةك ذثبوارثكي ذثگاي !بچريكثنةمةبة، 
وخشةش بث لة ن. ين خةإلتيشي نةبثمة يةكةمني خةإليت نةبووة، ئاخرئةو خةإلتة، ئاواتةخوازم وةك ئةوةرگرتين 

رمانثك وشة و پةيض و سؤزي كوردين و شياوي ئةوةن بنب بة هةصگري ئةو  خاوةين خةهونةرمةندانةي كةسةرجةم ئةو 
 . ةيتپثناسةية كة شوانپةروةر يةكثك لة هةرة سوارچاكةكاني

  2004. 12. 8قادر ئةلياسي، ئوسلؤ، 
  :سةرچاوة

  ياري نوروثژي چةند سةرچاوةيةكي زان-3 پةيامنثر -2 ذؤژا نوو-1
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