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  سوڵ ر ڕه عومهکار  هشو :نووسینی ...کان  هالشی  هپیشانگ 
   

 یش٢٠٠٦ ری مبه نۆڤه ی٢٥  له،  وه ن کرایه نده را له ختی ئنگلته پایته له پیشانگایه م ی ئه وه ئهدوای  هدواب
،  وه تهکر دهAmsterdamse Beures van Berlage هۆی له مستردام بۆجارکی تر ئه له  نده ختی هۆه پایته له

 ک هی هوادیاره به هیچ شو، کی مردوی چینی یه ند الشه چه بریتین له،  یه وه ه"بۆدیس"پیشانگاکه به ناوی
  وه ره ناوی هونه به ما نه هیچ  ی که وه ئهپاش ،  کراوه کانیش نه سوکاری مرۆڤه کهو  کان همرۆڤ هبپرسیار 

 شایانی باسه پش ی وه ئه،  وه نه بکهکان  همردوو ه پیشانگای الشی وه رئه سه  هاتنهنمایش بکرت
ۆو مشتومکی گفتوگ بوودا کانی ئاماده خه نیوان دا له که ی هۆه وه ره ده له و ه پشانگاکی وه کردنه

 تاندا لتوری میلله ی که زوربه له، ربرین زایی ده ربین و ناڕه ندی ده زامه ڕه ت به باره رکرا سه سه چوپی له
که پاک ده  ه مردووی وه ئه  دوایواری خۆماندا لتوری کورده که له، نرت داده مردوو ند بۆ تمه هتایبڕزکی 
 ها روه هه، سپرن خاکی ده به دا راسیمکی شایسته مه له "کفن"یپچن  ده خامکی سپوه له پاشانشۆرت 

 ی رتانه  نایده مرۆڤه و ر ئه ده نهشا وتی شکه ئه له،  باشوورکوردوستانی له ر وبه مه زار ساڵ له هه ٧٠ بۆ ٦٠
کلتوری  له، گرت مردۆکانیان ده له ڕزیان  یه وشوه پۆشی و به گوڵ داده مردۆکانیان به ژیان ودا ده له که
دا  م پشانگایه له، گرن ۆکان زیاتر ئهدزین  سه که له مردوون که ڕزگرتنی باووباپیرانیان فریقیدا ئه
،  وه ک یاری مندان٠٠ یت  بکهشته ساده کانی تریری  سه که   وایه وه ک ئه کان وه یرکردنی الشه سه
وه به پارچه  هبمنت  یه وشیوه به باوکم وت مه دهکه واته من ، ت هرانی پیشانگاکه د ه له بینکک یه

 ٠٠ن بدرت نیشا ناشیرینهمردوو به و شوه ی  ی الشه وه ئه بۆ  وه نه ک بکه یه کارگه  واته که یی پارچه
بت و بت  سک که، ستوی هسکی خۆش هترسم له کاتی ناشتنی ک ئه ٠٠ تر ووتی جوانه رکی بینه

 تر زۆر به ندکی الی هه، م هبۆ پشانگاک  یه  هه یه هم الش همن پوویستم ب ینژن چونکه هتوخوا جارێ م
م دی  هو سیی هو ئ هم بینیوو هی پیشانگاکوه  هو ڕۆژ هت ل هئ، کشک ره هتی الی جگ ه به تایبسوود بووه

ی پیاوکی یس پیشانگاکه دا نیشان دراوه هل ی هک یه سی٠٠ستام  هکشان و هر هله جگ، ش بووبووه هچۆن ڕ هک
   ٠ره کش بووه  هجگ
 داهاتودا له ئاواش، کاندا شت ده کیت هر مارکت هچیت له سۆپ هچۆن دچت  پده :ت ه د تررکی هبین

 لکاندنی وه پکه تی چۆنیه المانبوویر هن س هندکی تر د هه، وت هبچیت بیت هاتووم دوو ده ستم ئ
،  توشی شۆکی کردینکاندا هماسولک ی خون به ناو هزوول هئسقان و پیاڕۆیشتنی د هکان ب هماسولک

ن  هد  وه م ڕاوبۆچونانه ئه ی هوان هپچ هسانی تر ب هک، تۆمی هن هرسکی باشه بۆئ هن د هکی تر دند هه
دا  ه مرۆڤی مردوو له تاقیگی هماوه الش هوه ن ههیچ پویستیت ب، وتووه هپش ک  هند هو هلۆژییا ئ هکن هت
م  هری ئ هب هڕو هب، ری بووه هلون بینم پیشانگایه دوو م ه وه پیشاندانی ئ٢٠٠٤له سای ، وه هیت هکابک هی
م  هوت ل هیان هد، چت ه ملون ئرۆی ت د٢٥ئمه ر  هس هم الشانه ل هتنی ئت به کرێ گر هیشانگایه دپ

م ونانه یادگارکی  ه ئنمایش کردنی،  ملون ئرۆ قانزانج بکه ن٥٢، ١ته وه  هئستا کراو ی هپیشانگای
رخ  هچری هاو هی هون هخان ههۆی مۆز هبوو ل هتیم ه ه پیشانگای تایب١٩٨٤سای هل یاد وه دنتهخۆشم 

، م هو ه بۆ مانکان هنشینکورد هکک له ئوتل هچوومه ی، وغدا هیشتمه ب هنگ گ هکی در هی هئوار، غدا هب هل
ویش  هژووریان ماوه ئ ک یهنھا  هت، و هماو هسیان ن هک ک هکه پی گووتم که گوایه ژووری ی هنی ئوتل هخاو
و  وه هاته م که که نگ هاوژووره وکی دره شه، که هۆکانم برده ژوورلتاب، ووتم باشه، کیان گیراوه هی هجگ
  کتر ناساند ووتی یه ی خۆمان به وه  ئهدوای
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 وت و ناکهوم ل  هدا بن من خ هم ژوور هم تابلۆیانه ل هو ئ هم ش ه ئزویربیتی  هو هب ئ ر به عومهکاک 
نھا  همن ت،  که هئوتل ن هی خاوه ناچار تابلۆکانم برده الک ه ژوری وه ره ده ره بیانبهم  هک هداوات ل د

تۆش ڕز  هری ب هخون جا، داوهنیشانکانم  هو ماسولک هو هم ل کردۆت هک هتابلۆکانمدا پستی مرۆڤ هل
  . یت چی هد

  
  ت ری بابه تابلۆی نوسه

  
  


