
www.kurdistannet.org 
11-12-2004 14:00 

  

  ستيظان شةمزيناينستيظان شةمزيناين.. . .. . صص رؤحتدا رؤدةضيتة خوار رؤحتدا رؤدةضيتة خواريي بةناخ بةناخكاتيك طؤراينكاتيك طؤراين
  و بؤ طوزاشت لةخؤكردني جؤراوجؤر خؤيدا ضةندين زماينمرؤظ لةبووين

 خولَقاندووة، لةضركة ساتيكدا مرؤظ لةبةردةم  هةستة شاراوةكايندةربِريين
ارضةيةك  يان لةبةرامبةر خؤشةويستةكةيدا بؤتة ثصذانيكدا بةضؤكدا د

، زؤرجار ص مؤسيقيانة بئاخظي بةشيوةو ريتميكصلةكريستالَ تةنيا دةتوان
 ضيذو   ثِر ي بةسينتاكسوشة ثةنط خواردووةكاين  ومرؤظ هةست
 ي هةر ئةوةش بووبيتة هؤص، رةنطبص شيعرييانة دةردةبِريدةربِرينيك

ةبةشيكة  كي كوردطؤراين.  هونةري طرنطي وةك رةطةزيك طؤراينسةرهةلَداين
 ئةم نةتةوةية ئةطةر نةلَيني لةشيوة فؤلكلؤرةكةيدا يلةكلتورو رؤشنبريي

 كورد وةك ي وجودي دواي درةنطي نةكةوتؤتة كاتيكي كورد طؤراينلةطةلَ لةدايك بوونيدا هةبووة ئةوا سةرهةلَداين
 شؤِرشيك ئةوةندة صةر مرؤظ رةنطب طؤرانييةك يان ثارضة مؤزيكايةك كاريطةرة لةسي جاران هيندةيزؤربة. نةتةوةيةك
  .  ضةند طؤرانييةكةوة بيتي شؤِرشيك بةهؤي، يان كاريطةريصكاريطةر نةب

 ي دةنطي لةئيستطةي ئازاديوةك شةيثور) ي رةزازيناسر ( هونةرمةند سروودةكاين1991 ي سالَي ئازارلةيادمة لةِراثةِريين
وةك ثيشمةرطةيةك رؤلَ   و ضةكدار مبدةهةذاند، منيك كة نةمدةتواين ينيشالَ مندا كوردستانةوة تةنانةت دةرووينطةيل

  و دةروومن تةنيا بةهةلَمةت بردنيببينم، ئةو سروودانة نيطةرانيان لةال دروست كردبووم ضونكة كةفوكولَ
  .  داطريكةران دادةمركايةوةيرووبةِرووبوونةوة

هيندة ) ي شيوةكاري-شانؤ  (ئاويزامن لةطةلَيدا هيض كات  واريطةرم ك بةطؤرايني هونةردا ئةوةندةي خؤم لةبواريبةش بةحالَ
هةربؤية ئةم ضةند )  هونةر كةمبكةمةوةي ئةو دوو اليةنة طرنطةي لةبايةخي ئةوةصبةب ( خؤياندايثةلكيشيان نةكردووم بةال
  . ة ئةو كاريطةريية زؤرةييهونةرمةنداندا رةنطدانةوة ي و كوردديِرة لةبةرامبةر طؤراين

  حةسةن زيرةكحةسةن زيرةك
 ص و هوذمم بؤ دين ذياندؤسيتيغةريزة  و لةئريؤسيةتصدةطرم دلَم ثِر دةب) حةسةن زيرةك ( لةطؤرانييةكاينصكاتيك طو

 ي حةسةن ئةوةندة كاريطةرن مةحالَة طويم لةيةكيكيان بيت تةنانةت لةناو ئاثؤرةكؤمت دةكات لةناو خؤيدا، طؤرانييةكاين
 ،)  وشةكة روويتيبةمانا (يئةويندار ي و جوانيثةرسينةخماتة دنيا ص و نةطرص ئيستيكم ثص بدةيان هةزار كةسيشدا

  .  كورديية طؤرايني هونةري ئيمثراتؤري كورديةو طةورةترين سيناتؤري هونةريموعجيزة) حةسةن زيرةك (بةِراسيت

   مةردان مةردانعةيلعةيل
بةفالشثاط طةشتيك   و خؤمدا نووقم دةمبلةفةنتازياكاين  والَ خةييدةضمة نيو دنيا)  مةردانعةيل ( رادةديرم بؤصكاتيك طو
 بولبول ي مةردان بةضريكةثابةندمب بةِرأبردوةوة، عةيل  ووايليكردووم تاسةر مؤخ نوستاليذيبم  و خؤمدا دةكةميبةِرابردوود

 جطة ص ض كاردانةوةيةكت هةبين دةكات لةئاوها حالَةتيكيشدا ناتوايكؤنترؤلَ  و قورس دةخاتة سةر ميشكتي كيشيكيئاسا
  . ي وةك خؤي دلَ برينداري ناسكيلةِرأمان لةثياويك

  يي رةزاز رةزازييناسرناسر
 ي خؤيدا رامدةطريت، ئيدي يان سرووديك لةبةردةم طؤراينيشؤِرشطيِرانة  ولَالَ زوي بةدةنطي رةزازيئةو دةقيقةية
  لةضيينص ثيدةبةخشيبةردةوام  ور دةخاتةوة ناو زاكريةتتي جاريكئازارو ناسؤرةكاين  وئيش  و نةتةوةيةكيستةمليكراوي

 ئةنفال كارواين  و ئةنفال كراو كة لةطةلَ حةشاماتي لةدلَت دةدةن دةبيتة مندالَيك سروودةكاينييادةوةرييةكاندا، ئةوكاتة
 ي لةذير مليهةتا هةتاي يلةويوة عةرعةر ضاوةِريية بؤ خةويك  و بةعس بةرةو نوطرة سةملانت دةبةني سةربازيبةزيليك
  . بياباندا

  ييممالَالَنةمجةدين غونةمجةدين غو
 يبري) ثايز ثايز (، طؤراينص تنؤك تنؤك فرميسك بةضاوامناندا دينيتة خواريمالَ غوي نةمجةدةربِريين  و دةنطيسؤز

 شةعب تا يازينؤ ئازيزامن دةخاتةوة، دةمباتةوة بؤ طي ناوادةيكؤض  و ثةروانةكان جاويداينفِريين  و طولَةكانهةلَوةريين
  ضا خبؤينةوةو دواتر لةثةنا بةبادايني ديثيالَةيةك) حمةمةد عومةر عومسان (ِريزانالَ ثايزو طةيلةطةلَ شاعري

  .  ريطة بطرينة بةريسيطارةكةماندا بةرةو مالَ مل
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دةمباتةوة نيو ) ومانخان ( طؤراينيزؤرجاريش لةخؤكوشنت ذيوامن دةكاتةوة و بةبزة ص و بةدلَدا دةهيني سوكناييمالَغو
 ديكةت تيايدا ي ثيوة ماوة كة ئافرةت يان هةر مةعشوقيكي ئةوةندةي هيشتا ذيان بايصثيت دةلَ  وعيشق  و بةرائةتيدنيا

  . صخوشبوو

  عةدنان كةرميعةدنان كةرمي
ةوة سيطار ) ميعةدنان كةر (ي دةموضاوم بشؤم طويم ليية باوكم بةديار طؤرانييةكيبةرلةوة  و لةخةو رادةمبصبةيانيان كات

بةم جؤرة ديتة ) عةدنان (ي خةيالَ بووة، ئيدي دةرياي خؤيداو نوقميبرجنييةكة  و بةقذة ماشصدةست دةهين ص ودةكيش
 دةكات ي فينك خؤي ليبكةيتةوة، بةم جؤرة عةدنان وةك شنةبايةكي كلَؤمدراويناضارت دةكات دةروازة  و دلَيبةردةم دةرطا

 رةسةنايةتييةوة لةطةلَ رؤحت ي كورديدا بةوثةِر طؤراين ونبووينيو ئةوسا لةسةردةمي خؤيهيالنةبةدةروونتدا و دةيكاتة 
 ي ئيوارانة لةطةلَ دلبةريكدا، ئةو بةِرؤحي اليثياسةيةك  و ئةمِرؤت تةنيا خؤشةويسيتيدواكار  وثيتدةلَيت يةكةم ص ودةدو
  . ة) عةدنان كةرمي (مالَ نيية بةئةو نايل.. ن نييةمةحوييةوة لةطةلَتدايةو هيض كاميشيا ي ووةفاي  ونايل

  يي خالق خالقييمةزهةرمةزهةر
 ئةو ي بتوامن بةسةريدا زالَ مب هؤطري ئةوةصب. يةوة طرتووة) يخالق ( هيندة خووم بةطؤرانييةكاينيتائيستا نازامن بؤض

  . سؤزو دةنطة ثِر لةهةستةم
 ي هةموو بريكردنةوةو تةنانةت هةموو نيطاكانيش لةخؤيدا كؤدةكاتةوة، سيحريهات، تةركيز) يخالق (يهةركة طؤرانييةك

ريئةو دةنطة ئةوةية هةرضةند طويية بةِرادةيةك بةموبالةغةي بذيت جار لةدوايلةطةلَ و ي بؤ راديم ي جار نوينازامن بلَي 
  .  بشكييني خالقي تينويتيت لةكانياو بتواينييةك جار ذيان كةمة بؤئةوة

 ي بةتةواو بتوايني، تةنيا يةك جار ذيان كةمة بؤئةوةينيا يةك ذيان كةمة لةطةلَ ئةو هةستة ناسكة ئاه هةلَبكيشتة
  . ي خالقي ئةفسانةييتةركيزو بريكردنةوةت رؤبضيتة نيو دنيا

  يي قةرةداغ قةرةداغييديارديار
 كوشنت يان ي ئةز ئارةزووص دةضِرين دةكات بةذيانيدا، ئةو كاتيك طؤرايخؤ) ي قةرةداغيديار ( كةسيكي لةو نةطبةتييةيئا

  رؤحت هةثرون هةثرون دةكات؟ وشةكاينص كردة ئازار، ئةو طؤرانييةك دةضِري ذيامنيئاخر ئةو سةرتاثا!  دةكةمئازارداين
  وذان  و بريني ئةم نيشتمانة سومتاكة سةرلةبةرص، ئةو ثيت دةلَصو بةسةردا دةثِرذينالَمةعةِريت وةك طو  وحةالج
 صثيت دةلَ) ي مششيرص بيثالَةوانيك ( ئةم نيشتمانة تؤي كوِري ئةصريية، ئةو شةو نايةلَيت خبةويت ضونكة ثيت دةلَدةردةدا

حةقيقةتة تالَةكان وةك طوللة دةنيت بةسةر سنطتةوة، ي  هةر خؤي رابوون دةكات كةضيتؤ شيرة بةفرينةيت، ئةو بانطةواز
  و هةية، ئةو فيرمان دةكات غروبيض ئازاريك   هةية، ذيان ية، نيشتمان ض رةنطيك هةيي كردين خاك ض بؤنيكي فيريديار

  .  بالَندةكان تةفسري بكةيني خؤرو كؤضئاوابووين

  خاليد رةشيدخاليد رةشيد
 دةتويتةوة، ي هيدي نيشتمانةكةيدا هيديوةك دياردةيةك لةبةردةمتدا دةتةقيتةوة، لةتاراوطةكةيدا لةسؤز: خاليد رةشيد
ي  بؤ حينجة كردين، كاتيك خؤ غةرييب تاراوطةو ذياين وةك سةمفؤنيايةك بةطويماندا دا و غةمةكاين غةريباينمانيفيسيت

 ئةمة صثيت دةلَ  و هةروةك قةدةر ثيتةوة دةلكيتيبؤ دلَت ئاِراستة دةكات، ئيد)  ئيوارةيبوك ( طؤراينيعودةكة و
قسة لةطةلَ  ص و خؤيةوة دةبيذيتام  وبؤن  و بةِرةنطي كوردةو طؤراينضارةنووستةو ناتوانيت لةم طؤرانيية قوتار بيت، ئ

 ي مةحكوم، طؤرانييةكاينص ئةم طةلةمان خؤشبورةسةنايةيت  و ئيوارةو نيشتماني كردين بوكي كورديت دةكات، فيريرؤح
  . ص هةنطوين ب نيشتمان لةدةمماندا وةكيوالَتا ص و مةنفا ال شريينتر بمتان لةبةهةشيتالَ ويكردين دؤزةخ

  بةهجةت يةحيابةهجةت يةحيا
 خودا دةبيتة هةموو ذيانت، ي دةرويشاندا كةضؤن زيكرو عةشقي لةكؤِردةطاتة طويت، خؤت دةبيين) بةهجةت (يهةر كةدةنط

رت دةكات ضلؤن لةبةردةم مةعشوقدا وةك مؤم بسوتير (يفيدةتباتةوة بؤ سةر  بةطؤرانييةكاين،)  سوتامنان دةكاتيئةو في 
ئاوينةيةك  ي و ثاكي يلَ خبؤرةوة، دةتطةِرينيـةوة بؤ ئةو ثةِري دلَت تيري فةرموو ثِر بةكامصثيت دةلَ  و روونةكانكانياوة

  .  تيا وةديبكةيت خؤيت ثاكييتيدةداتة دةستت بؤئةوة
ري دةخاتةوة، ثيت  ثرؤميسيؤست بيسةركيش  و ديداليوسفِريين ي و ئةظينداري سةخيتيريطة  و عاشقاننالَيين) بةهجةت (

 ص بتوانيليوةشاوةبيت، بؤئةوة  وسةرضلَ ي و ثيويستة وةك ثرؤميسيؤس ياخ عاشق يب بتوايني بؤئةوةصدةلَ
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بؤت   و عيشق راظة دةكات، بةهجةت وانةكايني بفِربتواين)  ديداليؤسستيظاين (لةمةعشوقةكةتدا فةنا بيت دةبيتة وةك
   وةرطةِرا؟ي ديان لةدينةكةيض سةنعان بؤ كي شيخيشرؤظة دةكات بؤض

 عةنبةر خاتووندا ون كردبوو؟ بةهجةت ي لةعيشقي خؤي مةولةوي حةبيبة ببوو؟ و بؤضي هيندة عاشق نايلي بؤضصثيت دةلَ
عيشقة   و وةربطريت بؤئةو فِريني تا بتوانيت ئامادةيي بنؤشي يةك دووجام مةيي بضي طويطرتن لييناضار دةكات لةدوا

  .  دةكاتيس باي ويقورسة

  كةرمي كابانكةرمي كابان
 ي بطةِريي يؤتؤثي دنيايةكي و بةدواي رؤحتةوة، دةبيت دةست لةدنيا بشؤيبةِرؤحة طةجنةكةيةوة هاتة مالَ) كابان (هةركة

 ئةظني بدؤزيةوة، دةتباتةوة سةر سةرضاوةكاين  و عيشق، ريطات نيشان دةدات مةملةكةيتكةليوان ليوة لةسؤزو ميهرةباين
 مةسيح ي وةك عيساصهةموو بوونةوةران لةم دلَة بضوكةدا بكةوة، ثيت دةلَ  وذيان  و مرؤظي فةرموو جيطاص دةلَثيت  ودلَ

  يان وةيلي جةزيري بيطةرد تا لةثةنا مةالي دووري، دةتنيريتةوة بؤ رابردوويةكص تردا خؤش بوو ئةواينيذيانت لةثيناو
م دلَ شتيكة نةثري الَ بةص هةرضةندة جةستة ثريو الواز دةبص ثيت بلَمةبةستيةيت نازدار بيت، ئةو ي كضة كورديديوانة عاشق

 يثارضة شيعرةكة ص و يان ثرييدا بي دةمينيتةوة، عيشقيش هةر عيشقة ض لةالوي، دلَ هةر بةطةجنص دةناسينةالوازي ص ودةب
   م وةبري دةخاتةوة-فرانسواز ساغان 

  كنت يف العشرين تستطيع ان حتب
  يف الثمانني تستطيع ان حتبوكنت 

  هناك دائما مناسبة ألشتعال الربق
 هةموو كلَؤم دراون، ثيويستة بؤ ثةِرينةوة يئةويندار  وئافرةت  و ذيان جطة لةجواين دةروازةكاينصثيت دةلَ.. كةرمي كابان

  .  رؤحتدا بثةِريتةوةسوتاين  و عيشقي ذيان بةدةرطالةناهةموارييةكاين
  دوا وشة
 بضوكمدا ي هينا بوو لةدلَيدةروومندا بةرهةم  و ناوبراو لةدلَ هونةرمةنداين طؤرايني ئةم ضةند ديِرة كة كاريطةرينةمتواين

  .  تريشي خةلَكي خؤم خبةمة بةردةمي كردم دةست بدةمة خامةو ئيحساسي بؤ بكةمةوة، ئةمةش ناضاريجيطة
  .  سادةيةينيك ثةخشايبؤية ئةم بابةتة ليكؤلَينةوة نيية بةقةدةر ئةوة
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