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)کان  جوانه ره  ھونهی ه مهۆ کیرک په ھه ی گروپیندامان ئه( 

   

 یرۆبۆتۆی یشار  له  کهنهسا ی که نگه شه قه  هاڤ رنه که هـــــــــــــــــــــــ لیرۆبۆتۆی ی شاری ر کوله ممه  ھهی ناوچه  لهڵم سا  ئهینیھاو

 اکاند وه ته نه یو گروپ لـــــــــــــه همۆچــل  ک اتر لهیناو ز  کورد لهیکان هــــــــجوان ره  ھونهی ه مهۆ کیکڕ په  ھهیت گروپکر د ساز دهیسو

ست  ده ـهـــــــــــــبـ   هاڤ رنه م کــــــه  ئهی پاشاین گروپ و نازناویباشتر ینازناوم و  که هی ی هـ پلی توانیکان وتووه رکه  سهۆتابل  هــــــــــب

 یر  کلتورو ھونـهیو نـــــــــاساندن که هاڤ نهڕ  کهیت هیسا بوو و که  ئامادهیر ماوه  جهموو  ھهیند زامه هڕ یاـــگج تهببو  ینبھ

 ی وه نگدانه هڕگومان ب  کهداوروپا و ئه دیسو لهرچاو   گرنگ و بـــــهیکوتن رکه  سهیکردنمارۆ تۆب  زنه  مهیک هیۆھ   مان که که وه ته نه

  . مان  که وه ته  نهین سه هڕ یرو کلتور ونه ھیژۆڕ دوا ۆت بب  دهیزن مه

 و یوناکڕ و چراکـــان و ۆ و ئاسیڤو چرا ت ژنهۆڕو ک{ ک   وهیکان هیکورد دهیسا وڕ په مای ربهۆز  کورت لهیکوا ک ھه شتر وهپ

ئاشنا بوون ، مـــن   هوا م  ھه هران ب نهۆخو  وه وم کردهک بباس کورته ک  دا وه تریھا نده وچه}  کورد ینوست و پکوردستان ن

 ین هم  تهینکان و سا جوانه ره نه ھوی ه مهۆ کیزراندن  دامهیت هنۆچ سلدا باس له رو ته تیکرتاژۆپڕ  هـــــــــــوو لــمانم دابی په

ر  ماوه ز و جهڕ  بـهیران نه خؤی وه هــــــــــــــــ ئۆ بم  بکهیکڕ په  ھهی گروپیماکاران و سه ه مهۆ کیکۆر  سهڵ گه وتن له کهوچاوپ

ا یڤندنا سکه ــه ئـــیکان وره گه  تهو    له  که ک هی د کـــــــهیک سو  وهی گرنـــــگیکتو و راوگه تا  له  که  هی ه مهۆم ک ئاشناتر بن به

وا   وه  بوردنـــــــــــــه لیداوا  وت ، به دواکه  که تاژهۆپڕ ی وه نهو کردن وبینوس  ،  وهۆ ھێند  ھهیۆھ م به  به زراوه هـــــــــــــــــدام

  .تانیند زامه هڕ یگاج  ته ببت وندب سه  التان پهوادارمیست ھیو شهۆخ ی وه ئیـــدیر د بـــــــــــه   مه  خه ده کـــــه  رتاژهۆپڕ

  }} که رتاژهۆپڕ{{ 

 ی ه مهۆ  کڵ گه م له  بدهیوام سازیھ  ــهبــــــ  رهۆ زیک هی ماوه  هـــــک  ته رتاژو وبابهۆپڕم   ئهینی نوسۆکردنم دا ب ئادهۆ خیتا ره سه له

 ۆب  ارهیست ھه گرنگ و یک کار ه مهۆ کی هیرک په  ھهیم گروپ هـــــ ئیماکان سه  وۆکان و تابل مه رھه ـهبــــــ کان چونکه  جوانه ره ھونه

رو   ھـــــونهیعاشقان  و ر نهۆ خی وه ئیدیر د به  تهان بخریکان هوا  کارکردن و ھهیت هینۆچ ی رباره کان ده هیاری زانموو  ھــــــهی وه ئه
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 م گروپه ئه یران ماکه سه نجان و گـــــــه هی ه مهۆم ک نا بن بهئاش  وه کهینز   لهی وه  ئهۆست بیو شهۆ خیر ماوه مان وجه که وه ته  نهیکلتور

 یکورد یت ـــهیوا ته  نهی کلتوریکپیت م و بهین  دادهی کوردییرک په ماو وھه  سهی نهیق استهڕ یکر نهۆرو نیف سه ـهب  وه  منهیال به  ـهکــ 

وروپا  ـــــــها و ئـیڤندنا  سکهیکان وره گه  ته و له  که ک هی د کهیک سو  وهیکتو  لهیت بهیتا ـــــــــــهب تاراوگه  م له که  دهژمار ئه

م یند وهی ش په سته به م مه ئــهۆتانه ، بم و  ئهیکان وه ته نه  کورد بهیر و کلتور  ھونهیش  گهیک هیووڕ ی ناساندنیۆھ تهۆش ب مه ئـــه

ان ی هی ه مهۆم ک  ئهی انهیک ره سه  هیت هیسا که و لــــــــــــــــه کهک هی کرد که شاد وهکار کاک دۆند و شان رمه م ھونهیڕھاو به

مـــــــــــــاکان و   سهیۆ تابلیر  و دانهیرک په  ھـــــــــــــهی گروپیر نهاھڕشدا یمان کــات ھـــــــــــه و لـه  رهۆ زیکنسا زراندوه دامه

   .هی که ه مهۆ کیکۆر سه

ک یدا  کوردان لهیرکوک  کهیار کوردوستان شیاشورـــــــــ بی ـهکــــــــ جوانه شاره و له هی 1963 ی سایک بویدا د له حمه شاد ئهد

 1985 یسا ر له نان ھهرھ  دهیش به  واو کردوه  تهیمان سلیکان هـــجوان ره  ھونهیانگامی  په86 ،85 یندنۆ خیسا له بووه

گا ،، ئاسا ڕئاگا ،،  { یکان ناوه به  کهی و کچڕو کو دوین ر و خاوه ھاوسه  تهۆان بی خاتوو نڵ گه هـــــــــــــــو لــــ ناوه وه که پیزانخ

 {.  

 به  ستاوه ھه   کــــــــــــه ی انهیۆو شان ر ، ئـه کته  ئــــــــــهک نان چ وهرھ  دهیبوار  هـــــــــ ل چ  نجام داوه  ئهیرۆ زی کارۆشان له  

 یھا نده و چه } یش سپه  ئهینۆانداران ،، سمکی گیڕاوست ، ھاوــ  ف، دمدمی تن ، قه ر ھهۆرازو ، خ ته{ ن  نهما  ئهینانرھ ده 

                                                        .تر

 { ستاۆمام  وانه له  وهینیدا بیکان ــه کارهـان لـیۆڕناوبانگن   هـــــــــــر بۆدا زۆشان له  که  زانهیڕ به  ره کته م ئه دا ئه انهیۆشانم  له

} شادان فؤاد ، ن  سه ر حهین، ماھیخ حس شیدی ، ئومیندیکمت ھیستا حۆش ، مـــام هڕ بـــــــــه  عهیما جوان ، شه مه  حهیبدول عه

،  شق  عهیرانۆک ، گۆد مه حه ر ،ۆو خ ره ت ، به ، ھاملۆغۆر ئکو { ک وه نوه ی بیۆڕدا  هــــــانیۆشان م  ش لــــــــــهیر کته ک ئه وه

  وه شاخه لــه  که  نهیڕ اپهڕ یدوا شار و شاخ ، لــــــه  لـه  کوردوستان بووهیندان رمه  ھونهیتک هی یندام ئه  }ترسه ر مهی شمشیغیت  هــــــــل

زان و  خڵ گه د لهیسو ـــه لــیرۆبۆتۆی یشار  هـــــــــــــستا لو و ئ ران ھاتوه نده ھه و  هر هــــــــ ب1995 یشار و دواتر سا  وه ھاتوته

  .نهی نوسیم رھه ھا به نده  چهین  خاوهداانـــــــک ژنامهۆڕ ار وڤۆگ شدا لــــــــــــــــــهینی نوسیبوار ــه ل.  هیج شتهی نیکان همندا

 وهی دیۆڕدا یدیسو ییۆشان یھا کار دهن هــــچ   له  کردوهیر کار کته ک ئـــــــــــــه وه} ر  اتهیت تنگر ئه{    لهڵ سا سی د ماوهیسو له

  ) .ت نو  رز ،، ئه و گۆم باک ،، کۆک( ك  وه 

ان ی گه م له وتنه کهچاوپم  و ئه ماکارانه  سه الوهو   لهێند شاد و ھهکاک د وت به  م کـهدا چاو رتاژهۆپڕم   ئهیکان  ئامادهیانیم له

  .سازدا

شت   ھاوبهی انهیت هیسا ندو که رمه و ھونــــــــــــــــــــه ک بوو ، ئه هی چ ناوچه زراند ، له امـهتان د که ه مهۆک کچ سا/  شاد کاک د

 د كی سویت و ویرۆبۆتۆی ی شاریکان هیکورد  ه مهۆک ک  لــــــــــــــــهک هیک   بـوون ، وهت کیان کردویھانگ مه بون و ھه

 یووڕتان  کــــــــــه ه مهۆـــاتر کی، ز بژاردوه کانتان ھه جوانه  ره  ھونهی ه مــــــــــــهۆ کی نازناوۆب،  رتانه دهیت ارمــــــــــــــــــهی

 یرچوو  دهۆت  کــــــه یت بهیتا  کار ناکات بهۆشان  ۆتان ب که ـه مهۆ کۆ  ، بیکڕ په  ھهیر  ھونهیۆ تابیبژاردن ھــــــــــــه تهۆکرد

وه ،   هیرۆبۆتۆی ی شارینۆمۆن کـــ هیال لـــــــــــــــه دراوه  پیت هۆ میرم فه تان به که ه مهۆک هینان ، ئارھ  دهیش ت بـــــــهیۆشان

ن کا نهۆب ا لهی یت هو و ده نیر ئاست سه کان دا لــــــــه هیھانیج وره گه ــه اڤ رنه  و کهڵاڤستیڤ ازن له ین  داھاتوو ، بهۆب هیتان چ خشه نه

  ؟.ن  بکهیشدار کوردوستان به م له وروپا و ھــــــــــــــه ئه م له مان ھـهۆ خیی وه ته  نهیکان ـــــــــــــادهی

  /  ،، شادد

سته یوستم کرد پ ھه کــــــان که  ده وه  نــــــــــهی ساییتاۆ کۆب وه  تهڕ گه کان ئه جوانه ره  ھونهی ه مهۆ کیزراندن  دامهی کهۆریب

م  لــه وه ک کرده هی ه مهۆ کیزراندن دامه رم لـــــــهیب  ه یۆن بینیکتر ب ــــــــــهی یکک خـــــــا وه وه   بکاتهۆک که  که ت خهب ک ھه هیگایج 
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ست یوپ ر بــــــــــــــــه ۆم ز هیکلتور  ه مهۆم ک  ئهینۆب. ن یدیسو رهی  غهیک  خهیشتوانی دانی ربــــــهۆز  کـــــــــــه یرۆبۆتۆی ی شاری شه به

ت و  اسهیس  ، دور لــهیــــــدی سویگا مهۆک  بــــــــــــــــــــهی کوردی کلتوری ناساندنۆک ب هی روازه ده  ته  ببی وه  ئــــــــــــــهۆ بیزان ده

م  ئه وه   خبرهییڕ له م  هی م قسه   ئــهی کوردیر  کلتورو و ھونـهیت  خزمهیگاڕ سپ له ۆک تهب  سود ئهیاتیج له  کهیکان هیملمالن

 یگا مهۆک  بــــهی کوردی کلتوریناساندن وتوو بن لــه رکه ر  سهۆز وه یان توانی ن نهیاسی سی نه مهۆو گروپ و ک  ئهی ربهۆز چونکه 

 یک ــهی ه مهۆک  ت بــــه وی وه ره و ده وه ناوه د لهیسو   لهیرۆبۆتۆی ی شاریکان جوانــه ره  ھونهی ه مهۆک ک وه مـــــه ئ ه یۆ ، بیدیسو

ر   سهیکان س خه که کو تاکـــــــه م وه ، بـــــــــــــــــــــــــــــــــه هی سته ر جه  ال بهی هییاستڕم  ک ئه هیموو ال ن و ھــــــــــــهین ناسراو هیالب

 یئازاد به ه  مهۆ کیو ره ده  لــــــــــهیۆ خیت اسهیس که  ـهیر  ھه ه  مـــهۆ کیر به وهڕ  بهی سته کو ده وه،  هی کانمان ھه نه هیمـوو ال ھه بـــــه 

 یکــــار ه ی نیۆک بس چ کهیھ ه یۆت ، بچ رئه ده ه  مهۆ کیپینسپ نا لــــهیگ ت ئهن ب هیال بیب دا ئــه که ــــه مهۆک م له کات ، به ئه

 ین بون هیالر ب سه ن لهیکمان سوور هیموو ال ر ھـــــــــــــــــه ستاش ھه بکات تا ئڵ کهدا ت ه مهۆ کی کارڵ ــــــــــــــهگ  لهیاسیس

شمانه یشحاۆ خی هی مـــــــای وه و ئه مانه یک ره  سهیست به  مهی کــــــــــــوردی کلتوریت کردن اتر خزمهیمان و ز که ه مهۆ کی وه مـــــــــــــــانه

ش یم دواتر دروست بکــه ه  مـــــــــــــــــهۆم کیک توانستپ نھا  ده ته م بهۆماندا، مـــــــن خ که چکهڕ ن لــــهیوتو رکه  سهۆم تا ئه 

م یڕکار ، ھاوۆ شانینــد رمه ھونه  نه  وا ان کرد لـــــــــــهیکار ــــــــه  مهۆ کیر به وهڕ  بهی سته ک ده  تر ھاتن و وهیس  کهینــــــــــد ھه

  .ؤف هڕت  کاک عزه

ان میت بهی تایرسۆک سته  به م مه  ئــــــــــــــهۆب ــــه یۆ، ب ستهیور گرنگ و پۆد زی سویت وی نگهی ژی ربــــــــــــــــاره  دهیاری زانیبوون ھه

 یارش له  نگهی ژیکان دارهیدن وهی په  نه هــــــــــــــــــــــــیالو  رمانگه  فهیردان  سهۆن بیار چوـھا جــــــــــــــــــ نده هستا چ، تا ئ هی ھه

م  بکه  نانه هیم ال موو ئه  ھهیزانم سوپاس  ئهیل ھه دا به ره، ل وتوه کهــــــــــــست ده  وه وهڕم  ه چاکمان لـــــــــــــــــــــیاری زانیرۆبۆتۆی

  .نیان داویت ارمهی که

د ی سویتو ت لهو هیک بس  کهۆب  ستهیور گرنگ و پۆش ز مه ئه کــــــه  وژانهڕ یانی ژیاسای یربوونی فۆب  هی مان ھهیت بهی تایرسۆک

نان و  تر ، ژنھیک هیر کاال ان ھهی  ره خانو به یشتنۆن و فری کیووڕ له  هی چیرشان  سهیکان هـــــــرک ت ماف و ئهت و بزانبژ

  ، دروست کردووه   تاراوگهی کوردانۆ بی شهن کیتر وره گه  رکانه و ماف و ئه  لهیی ئاگاب   داخهی جی وه هــــ ئق ،  تــــه

 یووڕ ن له ده شداربووان ئه  بهیت ارمهــــیرجار ۆان زیکان  وانهی وه ووتنه لــه جگه  م وانانه  ئهیستاۆتادا ووتم مام ره سه کو له روه ھه

  ، له نانهۆو ش رمانگه و فه  ئهۆاندا چون بی گه ت له کردبیشیستیور پ ـهـکردن ، گـــــ مه رجه کان و ته ره ــــهی داۆ کردن بنۆف له ته

ک و یس پراکت ھا که نده  چهۆستا بتا ئ  وه نهیزۆ بدۆان بیک و کاریوا پراکت هــــــن کی ده  ئهۆان بیو شدا ھه وه  ئهڵ گه

زار   دوو ھهیسا   نمونهۆ ، بی کلتوری و کـــــــــاریر  ھونهی و کارڕۆنار و کیمیس له  جگه  مه ئه  دا کردوهی ارمان پهـــــــــــــــــــــــــــــــک

کردن   ئامادهیر وه رهی بییۆ ، شانیرۆبۆتۆی ی شارۆـش کرد ببانگ  نداوه هۆھ له} مان ۆنج تابل ، و پیر وه رهیب { یر گهۆشان

 یی و شاۆش قادر ،، شنڕۆل ،،شیسماعیران ئۆندان ، شادان فؤاد ، س رمه  ھونهیــدنؤف و نوانـــــ هڕان ر ند کامه رمه  ھونهینانھر وده

  .ش بوو هڕ به  عهیما ند شه رمه  ھونهیرش قادر و نواندنۆند ش رمه  ھونهینانرھ  دهۆ تابـــــــل نج پیر گهۆـــــــ بوو ، شانڵاـــــــم شه

 ینان و نواندنرھ کردن و ده ئاماده له  هیر گهۆم شان  ئهیرۆبۆتۆی ۆش کرد بان بانگـــــــــم)  رانهو ( یر گهۆ شان2001 یسا

 ) سووتاو یشت ھه به ( یلمیان فیم که هیش کرد ، مان بانگیما نهی سیلمیھا دوو  ف روه ــهـــــــــــــــؤوف بوو ، ھـ هڕران  ند کامه رمه ھونه

ند   رمه  ھونهینانرھ  ده له  نداوه هۆھ لــه) ش  هڕ یسکفرم ( یلمید ، فیش هڕند ئاراس  رمه هــــ ھونینانرھ ده له  وه مهۆکھۆست ـهلــ

ش کرد ،  شکهمـــــــــــــــــان پ) ز ۆور فاوست و نه ( یر هــــــــگۆمان شانۆ خی که ه مهۆدا کمان سا ھه ر له ؤوف ، ھه هڕران  کامه

ش ی 2004 ی بوو سایرزنج ازاد بهــــــــــــــ کاک ئیانگڕ د و وهیش هڕم ی عبدالکرینیم و نووسۆ خینانرھ کردن و ده ئاماده له

 ینانھر ده ش کرد ، له شکهن پ مناۆب  وه) کوردستان ک لــــــه هی وکه ژهک ( یناو  ان بهـــــــــــــــ ترمیک هیر گهۆمان شان که ه مهۆک

مان بوو  که ه مهۆک هـــــــــــر ب  سهیمنا  پانزه اتر لهیم و زۆ خینواندن  نا لهیستی کریناو وو بهـــــ بیدی سویک خانمینینووس م  وۆخ
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م  ، ئه کھاتووه پڕ کچ و کوینجا الو په هل  هـــــکــــ  هـــی مان ھه هیرک په ھه  م گروپه هـــــــــــــــئ  رهۆ زیک ـــــــــــهی ماوه  وه ستاش ئه، ئ

 م گروپه  ئهی ناوبانگیۆ خیکان هی چاالکیش کردن شکهپ  لـــــــــــــــــــه  وامه رده و به کار بووه ست به ده  وه2000 یسا له گروپه

 کورد ۆ بیت هیوا ته  نهیکسمبول  وروپادا بووته ئه له  م گروپه ت ئــــــــــــه بیاستڕ ی وه وروپا ، ئه ئه  ۆد بی سوی وه ره ده  شتوتهی گه 

ن یرترۆز کـــــــــــه  م گروپه که هین یشدار بوو  بهوروپادا  و ئهیرۆبۆتۆی ی شاریکان هیی وه ته نــه  نهۆنگ و ب موو ئاھه ھه هــــــــــــــــــــــــــــل

 و ڵاڤستیڤ  ــهوروپادا ، لــــــ د و ئهیسو  له  مان کردوهیاردش  کورد بهیل  گهیکان نگه و ئاھه نهۆ بی ربهۆز  ــه، لــــــــ هی ان ھهمیشدار به

و  هــل  کهک هی  م گروپه ئــــه  ش کردوه شکهکانمان پ هییکچا وه  هییوتو رکه  سهیڕ و په د بـــــــــــهی سویکان نهۆ بی ربهۆ و زڵاڤ رنه کـه

 ۆکان ب گرنگه  ره ھه  گروپه له  کهت ، گروپست به  ئه پیپشت  ر کولله ممه  ھهی هنــ سایاڤ رنه که   کهی ورانه گه  شت گروپه ھه

 یم که هی ی مان پله هـــک م گروپه هی سی جارۆش بیم سال  ئهیرۆبۆتۆی یس کلتور کـیراربڤ و یرب سهی لیاڤستیڤ ی وه ازاندنهڕ

 یاڤ رنـــــــــــــه  کهین سایم  و چوارهی سیکان شداربووه  هـــــــــــــــــــــــــــــب  پهیو گروپ و ت هو ته موو نه وان ھهن نا لـهست ھ ده به

م    ئه2006 و 2003 ین سات کر ژمار ده ا ئهیڤنا نده  سکهیتان ویاڤ رنه هـــــن کیتر وره گه  بــــــــــه  که  هـــــــــــــــر کول ممه ھه

ک ک هـیش م سال ـهردرا ، ئبژ دا ھه پهم گرو  لهشی 2006 یاڤ رنه  کهیشاژن ینازناو   بهناوست ھ ده هــب یم که هی ی پله  گروپه

  خشرا، به پی که هاڤ رنه  کهی پاشایت مان خه که  گروپهیانـــک هڕکو ره ماکه  سه الوه  له

 ڵگو { یناو  بهیسی ز وهیز ژ عه بیرانۆ گیم رھه هـ، دوو ب  کردوهیشدار دا بهیرانۆ گیپیدو کلیڤنج پ  له  م گــــــــــروپه ئهستا تا ئ

 ژبرانۆ گیکم رھه و به)) نگ   تهینۆمن و ک  لهیئا (( ینــاو  هـــــن بیفاد وان سهیر ژ مهبیرانۆ گیم رھه و دوو بـــــــــــه)  و بنوه

 ی شاری وه ره  دهۆکات ب ران دهی ر و سه فه  سهیشت  تا چوار گهس نه مان سا که ه مهۆم کتوانـــم ب ده)  ـار ی (  یناو  بــــــهیرد ھه

.یرۆبۆتۆی

  }}دا یکان هی چاالکیش کردن شکه پیکات له که  گروپه{{ 

   کهی انهیستیداو و پیرج و خه  ئهیش کان به هیرم فه  نه هــــی الیت ارمهی  چونکه  هی ئابوری شهت کب توشمان ده ش کهیگرفت نیتر وره گه

 ی کریب   وانه ت ، لهکات نازان دا کار نه ه مهۆک  لهیۆك خیک هی ره ۆ زیرج خه  ـهــــــــ مهۆ ناکات ، کیت هیستیوپ  که ه مهۆ کیخود

 ی پاره  ـه لــــ و چگه مه ک ئهن هی و الڵر ما ک ھه  وه ،ڵکاۆ لی تریک ت و شت ومهیرن نتهیا و ئـــــــب و کاره  مانگانــــــــــــــهیکاۆل

ش  وه ، له وه  ناکاتهمان پـــکان هیستیداو پی وهی نیش ن بهیگر دهیر  وهی انهیت ارمهیو  ئهر  فه و سه وه  ھاتوو و چوو گواستنهن وینز هـــب

  . هی غه ن مبالهی  نهی وه  ئهۆب  وه وهڕ م  م له بدوێو اتر نامهیز

مان  که ه مهۆ کین مه  تهی هسا   دهۆو ن  ئهییژادر ت بــهب  نهڵم سا ئه   داخهی جی وه م ، ئه بیش نازانم چیو عنه  مهیت هـــــــــارمی

 یرم گه  ر بهۆز  کهی وانه نھا ئه ته  وه ته دراوه  نهل   وه کانه هیکورد  اندنهی هــــــــــــــــــاگڕا و یدین م هیال  ــهمان لۆوت  و ئهی جدیکیڕئاو
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 گرنگ   وه ؟ ئه. وه نه ر بکه سه س به نجا که په ک ھاتوون لهپ که   گروپهم  ھاتون ئه ستا نهن تا ئ که  دهتان  الوان و ئافرهیباس

   . اننی که ته للهی می شانازی جو رنۆ زیاوش  م الوانه  هئ که  وه تهۆوون بڕان یۆک ب هیموو ال ھه هی وه ئه

  ار،،،،یپرس

کخراو و ڕند   چهڵ گه ستا لهکانتان تا ئ هیرو کلتور و چاالک ر ھونه سه لــــــــه ه یکان چ کورده رهی  غهیک  خهی چونۆشاد ،، بکاک د

  ؟. هی ان ھهیند وهی دا پهیریؤشنبڕ و یر  ھونهیزگا ده

  شاد ،،،د

ر ۆ زیکزڕش  هو پ ر به گرن ھـــه ند ئـــــــــــــه رمه ر و ھونه ھونه ر لهۆ زیکزڕکان  کورده ره ی غه هییوروپا دا ئهیاستڕ له

 ێر جــــار ن ، ھــهیکردوان لیشۆستخ ده شه یم وه و ھه وهڕم  لــه ه ی ان ھــــــــــــــهیڤیت زهۆکجار پ هی یک هیاڕ گرن وه  مان ئه که گروپه له

کاندا  شتهی نمایکات ، لــــه کردوه ه ڤیت زهۆپ ه یوانزو تڕو  ستمان به ت ھه کردبیدی سویکان  خهۆان بیشی نمامان که پهیت

  هی ماکارانه سه و الوه   ئهی ه جووی وهک و شیوزی میان الیشکست و م ن ھهب ان ئهیۆخ له ناسه  ک نابن ھهیچ شتی ھیرقــــا سه

 وه دهی سوی ژنانیکان به هینا   پلــــــــــه پیپۆ تیپین ت هــیال  مان لـــــــــــــــه که پهی بوو ت2004 یشام سااکڕ یرنج ر سهۆ زی وه ئه

ن و یکردان لیشوازپ  وه عجابهیزو ئڕ یڕ و په مووان به ن ، ھهیڕ په ک ھه ست خولـــــهی بی  ماوهۆ بێو ش کران و لهبانگ 

ن ین مهک ئ وان وه ک ووتم ئــــــــــه ر وه ک ، ھه هیموو ال  ھهیرۆ زیکمانڕرسوو  و سهیند زامه هڕ ی ــــــــــهیما  ـــــــووهمان بـــــــــ که شهینما

ن  هیال هرگـرن ل وه که یکڕ په  ھهیک هی موو چرکه ھــه ژ لــــــــــــــــه  چی وه  ئهۆن بب ان دهیۆخ له ناسه  ر کردندا ھهی  سهیکات ، لــــه

دا یرۆبۆتۆی ی شاریکان هیریشنبۆڕ و یر زگا ھونــــــــه ده ک لـــــــــهرۆ زڵ گه  لهی باشیک هیند وهی مان په که ه مهۆ، ک وه شهیند وهی په

کان  هییۆنشا شه بانگ ن ، له که مان دهینگ ماھه  و ھهیت ارمهیرجار ۆن و زی ش بکــه  ھاوبهین کاری ده  ئهڵو ر جار ھهۆ، ز هی ھه

 زوودا یک هی ندهیئا شمــان له  ھــــــــــاوبهیر کارۆز ه یازمان وایشتاش نشن ، ئی سوپاس و ستایگان جیــــــان داویرۆ زیک هیت ــارمهی

ه ی وه سته ده ان بهشم  ھاوبهیک هی ژهۆند پ  کوردوستان  چـهیکان هیریشنبۆڕ و یر زگا ھونه  دهڵ گه مان و له  ئهڵ گه له مه  له ت جگه ب ھه

   . دایاین تیوتوب رکه وادارم سهیھ 

  ار ،،،،،،،،،،یپرس

   ؟ ان بکهی ناسه، پ کھاتووهش پ ند به چه له ه ی ه مهۆم ک ئه هییتان چ که ه مهۆ کیئامانج

  شآد ،،،،،د

به  ه ی کوردی کلتوریکان ناساندن جوانه ره ــــــــــــه ھونـــــــــــی ه مهۆک ک وه  مه  ئیک ره  سهیکرد ئامانجم پ شتر ئاماژهک پ ر وه ھه

ان یند وهی په شه یم  ھهی وه  ئهۆبن ، ب ده وره وروپا گه ئه له  که  ه ی کوردانـــــــه و الوه  ئهیتکردن مان کاتدا خزمه ھه وروپا ، لــــــــــــــه  ئه 

اندا ، ی که ته للهی خاک و مڵ گه  لهیوحڕ ینـــــد وهی  پهیز کردنھ  بهی هیما ته بب ده م پر ان و ئهی که ت و کلتوره وڵ گه ت لــــــــهب ھه

 ین هیال ، بــــــه وه انهی ژیژاوگ ته  خستوهیر الوۆز که ره ئیانی ژی مه ه نگ و چه ته ان لـــــــــــهی وه دوور خستنه وه  شهی تریک هیال له

 یر و کاروبار تهیمپۆ زمان و کیرکردن فیووڕ ان لـــــهیت کردن  خزمهۆکار ب نه ی خه کمان  ئــــــــــــهو موو ھه ھه وه  شهینسا وره گه

ر ۆز کان و بگره  ره هی داۆن کردن بۆف له کان ، ته هیرم فه رهی دایمڕۆز و ف  کاغهی وه  کردنهکردن و پ مــه رجه اسا و تهی و یت هی مهۆک

   .کان شخانهۆخ کان و نه هیگشت نهۆو ش ره هی دای ربهۆ زۆاندا بی گه شتن لهیۆڕش یجار

  

 ی وه ، ئه هی ندمان ھهۆرس و خۆرزش و ک  وهیش ، بـــــــــــــه  کلتورهی که هیک ره سه شه به کھاتوه اواز پی جیکش ند به چه مان له که ه مهۆک

 یندنۆ، خ وه بمه  ئهڵ تر قوی که شه دوو به اتر لهیدا ز رهل ه یۆب ه ی چاالک نکو جـــــــاران ستا وهمان ئ که رزشه  وهیش ت به بیاستڕ

ر ،  تهیمپۆ ، کیدی سوی زمـــــانیر بـــــــــــــــــــــــــــــــوونی فۆرس بۆک  نموونه ۆب ئاسته مه ر و ھهۆج مه ماندا ھه که ه مهۆک رس لــــــــــــــهۆک

 یکند ئاست  چهیدی سویزمان    یربوونیف ) یکورد( ک ی دایزمان لــــــه وه بوونهربوون و قای، ف ژانهۆڕ یانی ژیاسای، یت هی مهۆک
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ر  تهیمپۆ کیربوون،،  ف که  گروپهی ئاستی رهۆگ به سته به م مه  ئهۆب هی  کوردشمان ھهیـــــــــــــــــــدی سویستاۆو مام هی  ھهیاوازیج

 یماکان بنه  زانستهی ربــــــــــــــاره  دهیاری زانیربوون و فییتا ره سه  نموونهۆب هی اواز ھهی جیئاست ر به ـــــــــــهش ھــ رسهۆم ک گومان ئهب

  .نگ هڕنگ و  لم ، دهی فینتاژ کردنۆن میزایبدیپ و وۆشۆتۆ فیربوونر تا ف تهیمپۆک

ن ین  بگهیدی سویلگا مهۆ کی رباره  دهیارین زانیرترۆ توانا زی رهۆگ ن بـهی ده  ئهڵو ھه کان که رسهۆک له که ک هیش یت هی مهۆک

 تاراوگه ی کوردانۆن گرفت بیتر وره گه  داخهی جی وه ئه  چونکه ارهیست ر گرنگ و ھهۆ زیکشت مه  ئه شدار بووان ، کـــــــــــه  به به

.                      رۆ زیکشتنی گه ک نه هی  لهیکارۆھ تهب ش ده مه ئه هییوروپا ه ئیگا مهۆ کیانی ژیلف و با ت و ئهیر  داب و نهینیزان نــــــــه 

ر یب ، له هی ان ھهیربوون فیزوو که ئاره وه نهی که ئه کوردانه  هو منا  ئـــهۆرس بۆک ه یۆب ر گرنگهۆز وه  المانه ش بهی کوردی زمانیربوونیف

  . کانه ک و باوکهیزان و دار خۆو ز مه ئیک ره  سهیست ــــهبــــــــــ ک مهی دای زمانی وه چوونه نه

                                                                                                           ار ،،،،،یپرس

  ؟.ن که ر ده سه ان لهیکار  ن کهیچ انهیما و بنه ،، ئه هی ستاتان ھهۆند مام ،، چه نهۆکانتان چ هڤۆنان و پاھڕ یوازش

 یھا مانگ روه ت ، ھهب  ده و پ چیک هی وهش کانمان بـــــه نانهاھڕشق و  مه هی  قوتابخانهیپشوو وت که ش و حه  شهیدوو مانگ له

ر ۆمان ج ھه کات به دهست پ ده انگهو م  ئهی مه کشه هیو  ممه دوا شه کــه وه  ر کولله ممه  ھـــهیاڤ رنه  کهیکردنست پ  دهیۆھ ش بهینجپ

نان اھڕشق و   جار مه دوو سی فته دا ھه  قوتابخانـــــــــــــــــــــــــــهیوام  دهیژانۆڕ ت لهب  ده و پکردنمان چ ــــهڤۆنان و پاھڕ

 ی شه و به  ئهیم وه.                          نی که اتر دهیک زم کانمان که هڤۆت پب نگ ئه و ئاھه نهۆب  کهی هی فته و ھه ن ئهی که ده

ر  ھـــــــــــــــــــــه ه مهۆک ک م وه م بهرک په  ھهی گروپیاریرشت رپـــــــــــــــــه ر و سه نهاھڕپرس و م لۆت ، من خ که ارهی پرسیتر

مم ۆ خیکات هیۆم ب که ه مهۆ کیکۆر شم سهۆو من خ هی ھه  ه  مهۆ کیر به وهیڕ  بهی سته ش دهیکــو تر ،، وه هی  ھهیۆ خیستاۆرس و مامۆک

ت دا بی  تر پهیت هیسا کــه خوازم کــــه  ر ئاواتهۆز وه شهیفراواند کان ، به جوانه ره  ھونهی ه مهۆ کیبردن وهیڕ  بهۆب رخان کردوه واوته ته

 ڵ گه  کارکردن لهی وه شی رباره                                  ده.      دا هی ه مهۆم ک  لهیت هیاریر پرس  بهیۆست ئه  گرتنهۆب

ر ۆز ، بگره  وه ننهکان بمکڕ په  ھهیکان ساده هیدیقل ته نه ۆک وازهم ش ز نــــــــــــــــاکه ک حه هی وهچ شیھ م بهۆ خیدا من خود که گروپه

   و یجوانکار وه هییئاگادار به

ک  هی وهچ شیھ  بهی وه  ئهم ب که و ده هی پـــــــــه وره  گهی کوردستانیکان  ناوچهی ربهۆ زیکان هی کوردیکڕ په ه ھیوازش  لهیکار وورده

 و یو جوانکار  بتوانم ئهی وه  ئهۆکار ب مه خه کم ئهو موو ھه کو ھه  وون بکات ، بـــــــهی که نه سه هڕ ه یوار  و کوردهیللیم نرخه 

 یاڤستڤ و ڵاڤ رنه  کهیر  ھونهڵ گه نم لهانگونجیکان و برک په  ھهیوازر ش سه نه ــــــاتر  بخهی  زیک هیھا به انه یکار وورده

.                                                                ھانیوروپا و ج  ئهیر و کلتور  ھونهی مه رده م سه ئــــــــــــه

وه   کوردوستانهیمر  ھهیت ن حکومه هیال مان لـــــــــه که ـــــه مهۆ کوردوستان دا کیمان رله  پهیبژاردن  ھهیکات  لهڵمسا م ئه بێو مه ده

ن ، ی کان بکه نه هیزب و الی کوردوستان حیمر موو ھه  ھهیر ماوه  جهیش شکهکانمان پرک په  ھهیۆ تــــــــــابلی وه  ئهۆن بیش کرابانگ

ر و  ماوه موو جــــــــــــه  ھــهۆش کرد ب شکهمان پۆ خیشی نمایمان سلیشار ند کرد و له سه مان په هیم داوا ئه وه هشحاۆخ ــــــهش ب مهئ

                                                                                        .             ک  هیموو ال ھه   اند بــــــــــهی اگهڕانمان یژ وه که و پی ئازادیامی په  وهیاوازی ج کوردوستان بیکان هیاسیس انهیک

  ،،  هی وهم ش کردن به استهڕمان ئا ارانهیم پرس ن ئهیدوا که  گروپهیکان ره ماکه سه الوه  لهێند  ھهڵ گه دواتر له

کان ،،  جوانه ره  ھـــــــــــــــونهی ه مــــــــــــــــــــــــــــــــهۆ کی گروپیوانات  به یکنج ک و گهر ماکه ک سه  وهۆان تڤۆم ،، خاتوو ش که هی

 یکان چاالک و بـــــــــــــاشه ندامه ئه ره  ھه ت لهیکک هین ینیبی کانا دهۆتابل ک لــــــــــــــه ،، وه وه ه مهۆک به ت کردوهیند وهی په وه کهچ سا له

 یرچوو کوردوستان ده ا لــــــــــــــــــهیکانا ،، ئاۆتابل  لهینیب ر چاوو ده  بهیکلۆڕ یشنایڤۆپ ر بهۆز ه  مــــــــــــهۆ کیرک په  ھهیگروپ

 و ڵو ھه نھا به ا تهیدا ،، یر  ھونهیکپیچ گروپ و تی ھڵ گه لــــه کردوه  ت نهیشدار ا بهیت  ی بو ک نه ـهیمانگای و په چ قوتابخانهیھ
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ت یوتو رکه  باش و سهیک هیتوانا وه ــــــــــــــهی و جوانکاریکک و پڕ یووڕله   ،، چونکه  م ئاسته  بهیشتووی ت گهۆ  خیاندو بوونم

  ؟          .دا ی کوردیما  سهیکڕ په  ھهیبوار له

و  چ قوتابخانهی ھیرچـــــــــوو ر دهخ نهد، ی سوۆدا  ھاتوم بی ساشت  ھهین مه ته له  کردوهستم پ  ده99 یسا/ ان ڤۆش

مان  گه له یوام رده و به شهیم ھه  به  وهیبنر سودم لۆز کــــــــــردوم یر فستاۆمام تاوه ره سه هر ل م ،، ھهیما ن  سهیک هیمانگای په

  ، کهیر خه

 یاریپرس هیۆنا ، بستت ھ ده   بهاڤ نه ره کـــهن یم دواھه له م که که دهت ل گرنگه م نازناوه   ئهییزباۆری پیک شهپ، ان ڤلم ، ھ دوه

   هی داھاتوتان چی ژهۆ  ، دواتر پیت زان که هوا ک ھــــه کرد کاتیچ ستت به ھه م که که دهت ل وه ئه

   ))که  هاڤ رنه  کهی پاشای نازناویرگرتن  وهیان کاتڤلھ                               (( 

 که ڵمسا ، ئه کردوهستم پ دا دهرک په  ھــــهی گروپڵ گه دا و لـــــــــــــــه ه مهۆندام له ک ئه بوم به شت مانگه  ھهی من ماوه/  ان ڤلھ

ن ینست بھ ده  باش بهی ن و پلهیوتوب رکه  سهی وه  ئهۆمان دا بـــــــو ر ھــــهۆمان کرد زیشدار به ر کولله  ممه  ھهیاڤ رنه که له 

ستم  ھه ناوه ست ھ ده م به که هاڤ رنه  کهی پاشاینازناو اندم کهی اگهڕان ک پکـــــــــات که هاڤ رنه  کـــــــــــــــــــــهییکوتا لـــــه

 ی ژهۆشاد ،   پستا دۆ مامیرک ـــــــهمووان و ئــــ  ھهیو  ھهۆوه ب تهڕ گه شمان ده تنانه و رکه م سه ر کرد ئـــهۆ زیک هیشۆخ بـــــــه

   .کانماندا کاره ن لهیوتوو ب رکه وادارم سهیو ھ رهۆداھاتوشمان ز

و  رهۆتان ز که پهی تیڕ کچ و کویران مــاکــــه  سهی ژماره که هی وه تان ئه که  گروپهیکان باشه نه  هیال ک لهک هیم ،  خاتوو ئاسا ،  ھهس

و   لهیت بهیتا کانتانا بهۆم و تابل رھه  بهیش کردن شکه پیکــات تان لـــــــــه که گروپه  تـــه  داوهینگ شه  قه جوان ویک هیوڕش  مه ئه

ن ی بزانێو مانه مارتان کرد ،، دهۆک تند رمه ند ھونه  و چهیسی ز وهیز ند عه رمه  ھونهڵ گـــه لـــــــــــــــه انهیم دوا بــــه  که ی پانهیکل

 ۆستن ب به  دهیر  ھونـــهیک هی رچاوه چ سه  ا پشت بـــــــــهی، ئا نده  چهڕکچ وکو تان له که  گروپهیران ماکه  سهیواو  تهی ـــــــــــارهژمـــــ

  ؟. تواناکانتانیشخستننان و پاھڕربوون و یف

ه ڤۆنان و پاھڕ مهئ شه یم ن ھهین گروپ بیـــــــــــــرتـــــــ وره گه  کردوه یش وا مه ئه ن کهی و کچڕ کو50 ی کهیمان نز که گروپه/ ئاسا 

   .یرۆفلکل ک دانس واتهۆک ف نــــــــه رنه دۆماکانمان م  سهیۆن و تابلی که  دهیۆ نیر شت سه له 

چون  وه شهو پ ره کردن به شه گه ر له ــــهوادارم ھـــــیو ھ رتاژهۆپڕم   ئــــــــــــــــــــــــهی سازدانۆم ب که تان دهی ھاوکاریدا من سوپاسیدوا له

  .دابن

  ر سوپاس ،،،،ۆو ز وتنه  کهم چاوپ  ئهۆن بی که ده وه ئیسوپاس وه مانه که ه مهۆ کیناو ش به مهئ

  

  سۆرۆد ــ بیسو / 2009 ی سایر سمبهی دی 24
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