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  !!!!) . . ) . . لووللوول  ردهرده  گهگه ( (فیزیۆنیفیزیۆنی  لهله  تهته  درامایدرامایر ر    سه سه   له لهدراودراو  نگپنهنگپنه  دهدهستووری عاقی ستووری عاقی   ری دهری ده  کاریگهکاریگه

  ..ریب کریب ک  مال غهمال غه  ندازیار کهندازیار که  ئهئه
 2005-10-11  

   به  وه  لگاییه کۆمهو  ی سیاسی ئه ردا ناسنامه  هونه زمان له
حسابی بۆ ،  وه ته بوونی نهنی پیرۆزی کا نهرکا هئی  که هکۆ
ستووری عاق  دا یاساکانی ده یه م زنجیره م له به، تکر ئه
ر  هه، ر زیندووی زمانی بابو باپیرانمان سه  به رمانی مردنی داوه فه

دا بوونی  لره (بی ره  پاشکۆی زمانی عه  به  زمانی کوردی ببوه بۆیه
ناتوانت ،  ی کورده وه ته  حساب نه ویش به  ئه ن دراما که خاوه

م  ی چۆن ئه ئه، کدا ر درامایه  سه پنت به خۆشی بسهئۆتۆنۆمی 
کاندا بوونی سیاسی خۆی  نووسازه  چاره  کشه  بتوانت له زمانه
  !!!. . . پنت بسه
 کی کۆمۆنیکاتسیۆنن ره  بینین و بیستن دوو هۆی سه مادا که ردا یان سینه رتی هونه  نه له
ک ت سه تک یان ده وه ده، نرچاو بگیر به  ه ووریایانبت زۆر ئه، ) ق کردنن ته مه ده(

، ستت  بوه وه که  پشت درامایه لهبکات تا  خۆی ئاماده، توانت زن بت یان بچووک نه مه
 و دوایی بۆ  ته سه و ده ئه جاری بۆ   گاته بت به درت ئه ی جاڕی بۆ ئه ره و هونه  ئه واته که
  ناوه  دانهکی سیاسی بۆ بونی زمان و پاییه له  هیچ په یه نجیرهم ز دا ئه لرده !!. . ی که که خه
  ک له وه، ن دراماکه پاڵ زمانی کوردیدا دوو زمانی  له بی ره  زمانی عه هن زۆر بباکا بۆیه

ڵ کاتسازی  گه له، ش یه م درامه رکاتسازکردنی ئه گه ( ستووری عاقیدا هاتووه یاسای ده
ان بی ره قبووی زمانی عه  وه رۆشه  په  زۆر بهکان دراماچییهم  به)  گونجایه ستوردا نه ده

  ر جارکی تر قورعان به  گه م الم دوور نییه به.  که ستووره ی ده وه ساغ بوونه پش  کردووه
ش زمانی کوردی  ک ووشه  یه  بهبت بک ئاماده ره هیچ عه، خواری زمانی کوردی بته

  . ) کین ره ستووردا دوو زمانی سه  ده هند ل ر چه هه (کاربھنت به
ر هیچ   هه بوایه ئه، کاربھنن عس به کانی به  خوازیار بوون زمانی پیاوه هندهر  گه بۆیه (
    وه  ژره رگران بۆ زمانی کوردی له  وه بت به نه

م  ن بهمۆ ابت ن ر زیاتر نه کی کورد گه خه% 75  نکه چه، پیشان بدرتکانیان   دڕکاوییه قسه
م  به،  یه م دراما یشتنی ئه  ناو تگه  چۆن بۆنهر  بینه واته که) رین  یان لی ببه زمانه

 کۆرسکی یان  تا،   وه کی کورد ئاگادار بکرایه  خه هم درامای بوو پش پیشاندانی ئهواباشتر 
دراما سی م  ئه ناو   بۆنه وه یشتنه  تگه تا به، ربگرن بی وه ره دوو کۆرسی زمانی عه

  .  وه رۆژییه
ای و یلھه  مۆسیقای زه بات بۆ پارچه نا ئه په) کاک شرکۆ (ر ک چۆن کاکی پارزه روه هه

 گۆرانی  بوونی کورد بهن  خاوه دا لره(، ی خۆی) پشودان (بۆ ڕالکس، لیم حافز عبدوول حه
  روونی الوانی نامۆ به هی مشک و د وه دا شتنه م لره به، )   الم گرنگ نییه یان مۆسیقایه

  ک چۆن له ر وه هه، بکردنکی تر ره  عه  بۆ به وه کاته خۆی ساغ ئه، بی کلتوور و زمانی ئاره
یدا  که  ژووره بهری کازم ساحیری عاقی  نگ خان پۆسته شه قه، کان که وی چۆله ی خه زنجیره
ی  مدیده کی سته یه وه ته یمای نهدا هیچ بوونکیان بۆ س یه م زنجیره ئاواش له،  وه کاته شۆڕئه

کۆنسرتی بۆ ساز ی  وه دوای ئه، ک نا کازم کی وه عسییه  به ه که. .  ناوه ک کورد دانه وه
بدول  رو عه ته لیم مه ک سه ر وه هه ( کورد کانی دژ به ده  داخله ره  هه  له ککه  یه که، کرت ئه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 12-10-2005 22:53 

2 

 ان بۆ دابتاشنری یکه  په ی ماوه نده وه ر ئه ولر هه  سلیمانی و هه ت له سه ده، ) توان باری ئه
یان  م جاره م ئه به. ) ب تی کورد و ئاره ک هیمای برایه وه (سلمانیدارای  سه رکی رده  به له
ی کان پ ره کته ناو ئه  به ی که شکاوه که ره  خه و زمانه ئه(.  ناو کوردی کی به یه  دراما به
ی   ڕووی ناسنامه  له م درامایه ئه. )  یه ره مه یرو سه ر زۆر سه  هه وه ئه، دون ئه
کی  یه  ئیستگه  له ر بۆیه هه،   وه هیچهی   ژر پله هاتۆته،  ویش زمانه  ئه  که وه تییه وایه ته نه

ناو    هکات ب ی ئه و نامۆ خۆن سه کلتورکی ناره،  وه  زمانهستدانی  ده  هۆی له تردا به
  یه و ئیستگه ر ئه گه،   تاه مه ریف حه نابی عه جه ی  کهدامیی  سه ویش دزداشه ئه، کانماندا ماه
  نکه  چهبوو  شیرینتر ئه سیمای دراماکه، پم وابوو،   بووایه وه که  کوردیه  خامه  شرواه به
  م کلتووره ر ئه  سه م له هد ئهواهی  من گه!. دوت  کوردی ئه م به  به ک خۆی تاه  وه مه حه
نھا  ته، ر بـم م گه هیچ تاوان ناکه   وه!!. . .   دزداشه واته:)  نا کوردییه ( نه سه ناره
بوون  بی ره  ئاوی عه کان به  و شۆراوهکانی کاوخۆرهکان و چ بووه ره  ئه کانی ڕژم و به پیاوه
   به ری کورد گرنگه مۆ بۆ بینه ی ئه وه ئه،   نامۆیه ریته نهم  ئه لگری  و ههنی  خاوه به

  وه و نه م ئه ر ده  به هی ل وه ک زیندووکردنه نه  یه رزکراوه هینراو و فه   ره م کلتوو گۆڕکردنی ئه
 بۆ  م سیما و دیکۆرانه ر ئه گه!!. . .  وه  ژیانه ته ڕین هاتوونه  دوای ڕاپه مۆ که ی ئه ییه تازه
برۆن ، ش ووه  نواندن و السایکردنه کردرن به ت قبووڵ نهب ئه، ری نواندنیش بت هونه

کانیان  ره و داگیرکه کان فتاری فاشییه ر کردار و ره سه النی ڕزگار بوو ببینن له دراماکانی گه
ست   ده  و ئاسان خۆیان بهسووک  هنده، ک کورد بزانن کامیان وه، ریان رامبه به

 !!. . یان که وه ته تی نه وکه  شکاندنی شانوشه ون به و ڕازی بو  داوه وه کانیانه کۆلۆنیسته
بت ت بکرت  ر ئه بینه (ی بۆ بکرت وه بت زۆر وورد لکدانه ئه،  درامادا له، فاکتۆری کات

کانی مانگی  وه ی شه  پوانه وادیاره، ) تی لببینت زه  له  که  درامایه وه ند کاتک له  چه به
 مۆسیقاو  ی به تاکه ره م سه به.  م درامایه تا و کۆتایی ئه ره ی سه قاب  به زان ببوه مه ڕه

   له مان شوه  هه به،  بت ر زیاتر نه ک گه ی پنج خوله وه کات بۆ ما ست پئه گۆرانی ده
 بۆ  وه مینته ک ئه  خولهی سی نزیکهی  ماوه، تاو کۆتایدا ره  نوان سه م له به یدا که کۆتاییه
م دراما  کاتسازکردنی ئه!!. . . تی لبینت زه  له ات، ت  تر ناکه ر میش بینه  ئه که، بینین

ی  مۆ کشه ی ئه م قۆناغه مۆی کوردستان و ئه ڵ باروزروفی ئه گه  له فیزیۆنییه له ته
م  به،  ی بۆ بکرایه وه  لکدانه  زۆر هووشیارانه بوایه ئه. بت ڕ ئه مانی پداتپه که وه ته نه
  !.  وه ویش بیری لکردبته  خه س به که،  ناچت وه یج لهه
  


