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 روش هساسان د... دوو رۆژ دا نمایش آرا هآان ل هری هو هری بیر هگندا شانۆ ههۆ هل
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 2006م ی سای  ه ی آانوونی دوو25 و 24 هدوو ڕۆژی ڕابردوودا ل هآان ل هری هو هری بیر هشانۆ گ

ڕز  هندان وڕۆشنبیران وب هر م هونندانی شانۆ و ه هزووم هندی آورد و ئار هو هڕ هشك ل هبوونی ب هئاماد هب
 ی 8آاتژ مری  هشاری دانھاخ ل ههۆ ی ڕخنتس ل هندا ل ههۆ  هننا بایۆزی عراق ل هند ب هسیام
نووسین  هل هندی نمایش آرا آ هزمانی هۆ هندی ب هند شانۆ آاركی آورد و هۆ هن چ هالی هل هئوار
  رهنانی هود

ییۆ سمت  هماڵ وتۆن ت هندی شنۆ ش هبۆ هۆ  هو هآوردی هی لرگان هئوف و و هران ڕ ه آام
ج ومۆسیقا سۆران  هر همال ف هند سیروان ج هر م هن هون هالی هر ل هآردنی دیكۆ روپۆست هوئاماد

ری  هرشتی هون هرپ هیندڵ و س هین ڤان سخ هم مارت هره هری ب هب هڕو هد وب هم هئیسماعیل مح
یندیرس هیلین  هری خیرداڕ هری هون هب هڕو هن تیۆسمت و بملسفۆرت وتۆ هلوسیانا ڤا ن ئ

آرد  هی آورد د هند هناه هپنج پ هآان باسی ل هری هو هری بیر هچیرۆآی شانۆ گ. و هبیوتالر ی
رگرتنی مافی  هڕوانی و هچاو هو ل هو هت هندا آۆ بوون ههۆ  هیدا ل هند هناه همپكی پ هآ هل هآ
  ریدان و هناب هپ
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گی  هآانیان ڕ هری هو هبیر هآ هو هی آوردستان بیر بچت هربار هآانیان د هری هو هبیرترسن  ه ئ
ی  همیش هه هرانن و ب هند هه هل هست هج هنھا ب هیادگاری تاڵ وشیرین وت هوپن ل هآوردستان هل

ن  هست پ بك هنوێ ژیانكی نوێ د هر ل هو چۆن بتوانن س هوێ ی هرل هستیان ه هبیروه
ن  هد هوڵ د هر پنچ یان ه هه، آانیان هری هو هژیانی ڕابردوو وبیر هی نامۆ ودوورلووتك هل

ری سای نوێ  هوی س هوش هو هت هدا آۆ بوون هم پ هوآ هن ول هست پ بك هژیانكی نوێ د
وهۆ  هآوردستان هآانیان ل هری هو هم بیر هب، ن هسازبك هو هی هوبۆن هنگك ب هوێ ئاه هیان هود هی

و  هآ هر ی هداو ه هیان ئ هو هگژاوی بیرآردن هوژ م ب هج هشتنی آوردستان ونامۆی تآاری 
و سای نوێ  هو هوش هوناتوانن ئ هو هگن هآتری د هآانی خۆی بۆ ی هری هو هبیر هب
  م شانۆ هچیرۆآی ئ هئوف ل هران ڕ هی آورد آام هور هندی گ هر م ههون، ن هڕێ بك هب هآ هنگ هئاه هب
بریتی بوون  هآ، آات هئ هآورد هم پنج مرۆ ڤ هستی ئ هه هباس ل هدا زۆر ڕاشكاوان هری ه گ
  ، ، ، ، ، تی آورد هسای هپنج آ هل
باتی آر  هآانی آوردستان خ هشاخ ه ساڵ ل15و هآی درین هی هر گ هپشم/ میان  هآ هی
  . دژی ڕژمی دیكتاتۆری هل هدو

  . آی زانكۆ یه همامۆستای/ میان  هدووه
  . آانه هنفال هی ئ هژنكی پاشماو/ میان  هھس

  . هیدكه هش هژن/ م  هچوار
  . آه هی هشاعیر/ م  هپنج

  -:ندان هرم هشداری ونواندنی هون هب هب
  . آی درینه هی هرگ هپشم هش نواندنی ڕزگار ی بینی آ هڕ هب هماڵ ع ه ش

  . هیدكه هش هژن هئیدیس سوینكیس نواندنی ڕووناك ی بینی آ
  . آه هی هشاعیر هی بینی آ هماڵ نواندنی سۆز هنۆ شش

  . آانه هنفال هی ئ هژنكی پاشماو هندیفۆڕت نواندنی خۆشی بینی آ همۆنیكا س
  . زانكۆ هل همامۆستای هیی نواندنی ئاشتی بینی آ هشۆڕش دز

شدار یان  هندانی ب هر م هبووان هون هی دووڕۆژی ڕابردوودا ئاماد هماو هل هآ هری هوشانۆ گ هم هئ
یان  هوتن هرآ هوس هرمیان آردن بۆ ئ هست گوشینی گ هش وپ ماچ ود هباو هل
ن  هختی شانۆ ی آوردی بب هوت هر هندیش ب هندانی هۆ هر م ههون هی آ هی هور هگ هوداهنان هوئ

ری  هردووهون هی ه هو هستی خۆگونجاندن ونزیك آردن هب هم هری آوردی ب هآت هآار ئ هن هوبیان آ
ی  هچوار چو هی ل هواآ هڕ هیاندنی دۆزی آوردوآش هندی و ورژاندن وت گ هردی وهۆآو

خۆی  هم هندی بۆی ئ هبووانی هۆ هداڕشتنی چیرۆآی شانۆ یی وڕاکشانی ئاماد
ی  هو هربۆ پ آردن ههون هب هنگاونان هوه هری آوردی ی هی هون هور هوتنكی تری گ هرآ هخۆیداس هل
آار  هآك ل هی هآ، ڕاندوه هپ ههشتا دۆزی آوردو ناوی آوردی ت ن  هی آ هوبۆ شایان هئ
ی  هپاشماو هبینی و ژن هنواندنی خۆشی ئ هناوی مۆنیكا آ هآان ب هندی ههۆل هر هآت هئ
رگ  هی شیرینم یاخوام هآۆ رپ، ت آۆ ر په هو د هو هالونت هزمانی آوردی ئ هوب هآان هنفال هئ
موو چین  هه هكی آوردستان ب هلشاوی خ ه وآۆ چی ب1994ی سای دوا هل. هتد. . بینم هن

ڕی نو خۆو  هآی سیاسی وئابوری وش هر هۆ ی هر ه هب هران ل هند هوه هر هب هو هآانی هوتوژ
ژیانی  هوب هو هتی گیرسان هتایب هوروپا ب هجیاجیاآانی ئ هووت هل هآ هنائارامی ناوچ

ری و  هناب هرگرتنی مافی پ هو هندك ب هرانیان بوون ه هری گوز هپ د هی قایل ودرژ هند هناه هپ
ی  هك ترازاندن هی هشووم ول هوآۆ چ هڕوان آردنی دوورودرژ دا وئ هچاو هندك ل هی و ه هو همان

ڵ بای پایز  هگ هری ل هداهن هتی باشوور زۆر ل هتایب هآی آوردستان ب هی هپارچ هآورد ل
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ر  هرا ه هتاك و ت هو هش هروار هم ب هپش ئ هونامۆ بوون بردوول هر هڵ خۆ ب هگ هڕزان ل هوگ
م سلمانی  هآ هی آوردوشار هور هندی گ هرم ههون ه هس آ هنموون هناویاندا ب هبوون و ل هه

ج بوون  هر همال ف هش وسیروان ج هڕ هب هماڵ ی ع هئوف و ش هران ڕ هآام هوان هتدابوون ل
ست رژمی فاشی  هد هباشووری آوردستان ول هناوبانگی آوردل ه بری هرهن هرود هآت هئ هآ
ر  هب هندا ل هوهۆ هر هڵ خاوخزانیان ب هگ هڵ هاتن ل هیان ه هآ هست هدام حوسین و دارود هس
  . آردن بۆ ڕژم هچ ن هیان ومل آ هوستی جوامری وآوردان هه

ست آردن  هآانی ناخ و ه هینرب هل د هگ هآردن ل ه هومام هرزوڕاست گۆیان هری ب ههون
ندانی  هزوو م هئار هآان ب هونیشاندانی جو هست هوژ م بردن بۆ ج هآان و ت هداهنان هب

ڕیوو  هو ه ه هل وگ هرزی بانما ولق وپ هی داركی ب هتك ئاوان هگ هوڕ هك ئ هو هآ هخولیای
بۆ ژیان وخۆ ش ویستنی  هناس هپیت و شداردا ه هئامزی خایكی ب هل هآ هڵ پاچراو وای هه

جیاجیاآانی  هش هموو ب هه هآن بۆ گوزارشت آردن ل هموویان واتای هر ه هه هدا آ هبوون ئ هوئاوت
و گوی نوێ  هخونچ ههاركدای هڕوانی ب هچاو هردو بابردوو ب ل هنگ ز هند تشكاوڕ هچ، ر ههون
  ند هچ، آانیا هد هوق هگ هب هو هوز بكات هریوو س هڵ و هی ه
وان  هودار هك ئ هوبپشتگیری بن و هگیروب داد همان گۆش هور هندانی گ هر م ههون
دان  هو هوز بوون ونوێ بوون هڕوانی س هچاو هل همیش هگ وه هڕ هر بۆ ت هناخیانداهون هل
 ودا هل واقیع وخ هگ هندیك جار ل هچاویانداوون نابن و ه هآانیان ل هم هر ه هیان ب هآ هو هت هون
وا  هئ، ر ج بھن ههون هك ل هیان بۆ شای هآ هو هت هر ون هناتوانن ب هون هبن بۆی هڵ د هتك

ش  هڕ هب هماڵ ی ع هئوف و ش هران ڕ هی شاری سلمانی آام هور هندانی گ هر م هجاركی تر هون
نن زر هم هندی تیپی شانۆ ی ئارك داد هندانی هۆ  هرم هشی هون ههاوب همال ب هوسیروان ج

ی ئارك  همانای ووش، ر ی آوردی هی هون هڕچك هو هون هآ هرمی د هف هب هی ساك هبۆ ماو هو هوئ
هۆ  هب هنامۆ نیی هی هووش هی نوح دت و ئ هآ هشتی هواتای آ هندی ب هزمانی هۆ هیش ب

بژاردوو هیان ه هو ناو هئ هآان بۆ ی هندی هی نوح  هآ هشتی هناوی آ هچونك ه
آانی آوردستان  هرز هب هشاخ هل هشتی هو آ هو ئ هآانداهاتوو هرۆزپی هآتب هل

وێ ناوی  هیان هندانی آوردیش د هر م ههون، تی هآانی آوردستان پاراستوی هوشاخ هو هت هگیرساو
بوو  هری هم شانۆ گ همیشیان ئ هر ه هم ب هآ هو ی هو هرزی بھن هب هآانی آوردستان ب هشاخ

  . آان هری هو هناوی بیر هب
فۆنیما ژوانكم  هل هآی ت هندی هیو هپ هیان ل هآ هری هند ڕۆژك پش نمایش آردنی شانۆ گ هچ
ڕۆژێ دوای ، ن هآ هی تدا د هپرۆڤ هرگرت آ هم و هو هۆ هدا ساز آردن وناونیشانی ئ هگ هل
یان خواست لم یان  هو هم داوای ئ هب، بووم هآات و شونی دیاری آراو ئاماد هل هو هئ
یان  هڕادیۆی دانھاخ و هزیندووی ل هن ب هآ هوتنك سازد هیان بچم بۆ چاوپك هگ هل

 Radio (آۆ شكی ڕادیۆی دانھاخ هچوین هو همووپك هدواتر بیارمان دا ه، م هڕوانیان بك هچاو
Discus (زان ل هوبژی ب هوێ زۆرب هڕهدوورودر می ئ هندی و هزمانی هۆیان  هو پرسیارا ن ه

آانی  هسات وڕووداو هآار هل هبریتی ی هآ هڕۆآی چیرۆآ هوناو هآ هری هی شانۆ گ هربار هد هآ هو هدای
ندی ووتارودیداریان  هی هۆ هندین ڕۆژ نام هچ، م دیداری ڕادیۆیه هڵ ئ هگ هل، آوردستان

رواروآات وهۆڵ  هر ب هس هی زانیاری ل هو هواڵ وبوبوون هه هل هجگ، یان سازآردوون هگ هل
ند  هچ هو همی خۆیان هد هلم زانی ل هه هدواتر منیش ب. آاندا هآوردی هڕ هماپ هل هآ هنمایش آردنو

  . ر هویستی خون هی خۆ ش هآان بۆ ئو هری هو هی بیر هربار هرگرم د هآیان ل و هی هووش
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شانۆ  هری زۆر ل هرهن هئوف آاری نووسین ود هران ڕ هڕز آام هی آورد ب هور هندی گ هر م ههون
ر  هنووسین ود هش ب هم جار هئ، بووه هریش ڕۆی گرنگی ه هآت هك ئ هو و هری وفلیم بوو هگ

   چی؟ هبزانین پمان د، ی بووه هآ هر هماو هڕووی ج هآان ڕووب هری هو هری بیر ههنانی شانۆ گ
  ووتكی هل ه آآات هی آورد د هند هناه هپنج پ هآان باس ل هری هو ه بیر-:ئوف ڕان ڕه هڕزآام هب
آانی  هری هو هناتوانن بیر هتیان هسای هم آ هئ، ن هآ هآانیان د هری هو هبیر هباس ل، وروپین ه ئ

خاآی  هآوردستان ل هآانیان ل هری هو هگ بیر هك ڕ هرداری بن و هست ب هآوردستانیان د
نوێ  هرل هن س هد هئ هو هوی ئ هن ه هلر هست هج هم خۆیان ب هب هگی داآوتی و هآوردستاندا ڕ

نفال و  هوئ هبج ه هی ه هربار هآانیان د هری هو هتوانم بم بیر هئ هو هن هست پ بك هژیان د
ن ژیان  هد هئ هو هوی ئ هشدا ه هو هڵ ئ هگ هل هری هاتوو هس هتی آوردب همیلل هآ هی هساتان هوآار هئ
  . ی ژیان هخشتك دابنن بۆ بناغ هن و هڕێ بك هب

می آوردی شانۆ و  هر ه هندین ب هنی چ هخاو هش آ هڕ هب هماڵ ع هی آورد ش هور هندی گ همر  ههون
آی  هی هر گ هپشم هبین آ هآان ونواندنی ڕزگار د هری هو هبیر هل هشدار هوئستا ب هدراما و فلیم

  ؟ هی چیمان پ د هآ هی نواندن هر بار هوبزانین د هدرینی آوردستان بوو
دا ڕزگار  هآ هری هشانۆ گ هل،  نواندنی من نواندنی ڕزگاره-:ش هڕ هب هڵ عما هڕز ش هب

نداجگیر  همپكی هۆ هآ هل هباتی آردوو هآانی آوردستاندا خ هشۆڕش هل هآی آۆ ن هی هرگ هپشم
، آی زانكۆ هڵ مامۆستای هگ هدا ل همپ هو آ هندا ل ههۆ  هژی ل هژووركدا ئ هرزگار ل، ژی هوئ هبوو

ڕزگار ، آانیاندا هری هو هبیر هل هی هآانیان وجیاوازیش ه هبیروبۆ چوون هل هی هی هجیاواز
ری  هو هبین وبیر هنواندنی د هشۆڕشی زاوام هش آ هومامۆستاآ هی هباتكی درینی ه هخ
آۆ  هم ل هبن ب هردووك تووشی سراع ئ هداه هت هم دووحا هل هی هزموونی زانكۆی خۆی ه هوئ

آان  هری هو هنوێ بیر هرل هن س هد هر دووآیان بیارئ هه هك ب هی هو هبن هان دآ هتایدا سراع
  . ن هژانكی نوێ بۆ خۆیان دروست بك هست ب هن ود هخ هالو
ركی شانۆ ی  هآت هآار ئ هی آ هو هل هجگ، ج هر همال ف هی آورد سیروان ج هور هندی گ هر م ههون
زنیشی  هزموونكی م هئ، یه هات هر هدیكۆ روپۆست هی ل هنج هست و پ هود هی
سیروانی  هوات هناسرا و هو هش هوناو هر ب هه هآ، شكۆ ڵ هآانی آ همسیلی هت هزنجیر هل هی هه
رودیكۆری  هناوپۆست هت هآان چ د اهنا نكی نوێ ی هناو هری هو هبزانین بۆ بیر، شكۆڵ هآ

  آان؟ هری هو هری بیر هشانۆگ
، م آردوه هآ هر هشداری دیكۆروپۆست هآاندا ب هری هو هبیر ه من ل-:مال هڕز سیروان ج هب

ی  هریان هو هوبیر هئ هآ هی خۆمان هجیھان هشكی ئ هب، ش هدووب هآان پك هاتوون ل هن هدیم
تی  هو هوئ هسات وناخۆشی ی هرگ هتی وم ههام همووی ن هه هآ همان هخۆمان ه هآ

ئینجا ، ب هن هو هآ هڕین هدوای ڕاپ هل هینیوب هناخۆشی زیاتر خۆشی ن هڕاستی ل هب هی هآورده
شانۆ  هآات ل هئ هران باسی لو هی آاك آام هس هو پنج آ هی ئ هریان هو هوبیر هئ هویستومان هئم
تی  ههام هون هئ هآ هومان داو همان وه هآ هبان گراوندی ئیش همان آردۆت هو هدائ هآ هری هگ

نگی  هآانیداڕ همووشت هآورسی ومزوه هت ل هنان ه وتش هب هین هی آوردستانیش بك هوناخۆشیان
، سه هوپنچ آ هآانی ئ هری هو هشكی بیر هب هو هوبۆت هآ هدیكۆر هشكن ل همووب هه، وه هت هداو
توشی  هئم همتر ل هآ هڕاست هندای هتوانم بم هۆ هئ هآ هی هو جیھان هی تریش ئ هآ هش هب
ی  هس هوآ هئ هنداو هآی هۆ همووچاآیی هه هب، یان بینیوهناخۆش هئم همتر ل هتی وآ ههام هن

خون  هل هم ئیش هئ هدیار هی بوو هی ه هتیان ههام هوناخۆشی و ن هل هو هژی جیانابت هئ هلر
، یه هی آورد ه هت هو هنفال وچ ئ هو ئ هبج ه هچ ه هو هنابت هئم هل هوناخۆشیان هتی ئ هوگیانیای

  . آه هری هرودیكۆری شانۆ گ هپۆست هت هوآردوومان هدوومقوڕآر هش ب هآ هر هپۆست
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زموونی  هری وئ هآی هون هی هما هآی بن هی هرد هرو هك پ هماڵ یش و هند شنۆ ش هر م ههون
نواندنی  هب هآانداآردو هری هو هبیر هشداری ل هر ب هی خۆی وخۆش ویستن بۆ هون هندسا هچ

  ؟ هی سۆز پ د هرربا هبابزانین چیمان د، شاعیره هسۆزی آچ
آوردستان  هل هآ هی هشاعیر هآچ هبینم چونك ه نواندنی سۆز ئ-:ماڵ هڕز شنۆ ش هب

سات ڕووی ت  هی بۆی دێ زۆر آار هووت هئ هگات هتائ هو هآوردستان هڕگا ل هل هو هر هد ههاتۆت
وێ  هی هد، كاتآانی خۆی ب هری هو هبیر هزناآات باس ل هداح هآ هری هآاتی شانۆ گ هل، آردووه

ت  هرب هوێ ش هی هری سادا د هوی س هآاتی ش هل هو هڕگای شیعر هل هو هبیری بچت
رخۆشی  هس هب، ب هرخۆش د هوس هشروب هم م هب هت هر ب هزان ش هووائ هو هبخوات

ین  هگ هل هی آ هسان هوآ هوبۆ ئ هو هبیری خۆی دنت هی خۆی ب هویادگاریان همووئ هه
  . وه هگت هبۆ یان ئ هآ هژوور هل
ئستا  هی آ هندی ههۆ هت هم ئافر هیاندم ئ هندان پیان ڕاگ هر م ههون. مان هۆڵ هه هر ل ه ه
ن  هوناوی لوسینا ڤ هآان هری هو هری بیر هری شانۆ گ هری هون هب هڕو هب، یه هیان ئاماد هگ هل
ی  هآ هآی بۆ آار ه هاریكاریندانی آوردم پرسی چ هر م ههون همنیش ل هبۆی، ملسفۆرته هئ

  یه؟  هه هئو
ندا و  هآانی هۆ هور هگ هر هر هن هد هل هآك ه ی-:ملسفۆرت هن ئ همداووتیان لوسینا ڤ هو هل
  له هکك هی
آو  هو هو هری هنی هون هالی هدا ل هی ئم هم آار هل، دانھاخ هری تیپی دڕانك ل هری هون هب هڕو ه ب

تی تریان داوین  هآان وزۆر یارم هری هو ههنانی بیر ر هد هل هئوف هان ڕر هركی آام هد هیارید
وانداین  هی ئ هآ ههۆ هل هئم هندمانگك هچ هو هئ، آردن هدابین آردنی هۆڵ بۆ پرۆڤ هل هوگروپ هئ
وانی  هزمان هشی ل هآ همرد هنداو ههۆل هل هآاركی زۆر گرنگ هو هرك ئ هرامب هب هیچ ب هب

  . مان هگ هل هشدار هبآاندا هآار
ست  هد هو مندایك ل ههیدك هش هژن هبین آ هوری ڕووناك د هد هها ئیدیس سوینكیس آ هرو هه
ندانی  هرم هری آوردی وهون هی هون هربار هندابزانین د ههاتنی بۆ هۆ هدات ل هد

  ؟ همان چی د هآ هآوردوآلتور
ڕووناك پاش ، دا هری هم شانۆ گ هبینم ل ه من نواندنی ڕووناك د-:ڕز ئیدیس سوینكیس هب
دات ڕابكات  هوڵ ئ هیدا ه هآ هڵ مندا هگ هآرێ ل ههید د هی ش هآ هو مرد ههید هش هی ژن هو هئ
ش  هم همرێ ئ هی د هآ هڵ هاتنی مندا هڕگای ه هندا ل هی بۆ هۆ هآ هووت هل
م زۆر  هم نواندن هئ، ب هتووشی ڕووناك د هآان آ هئازاراوی هری هو هبیر هل هآك هی

داشتكی زۆر  هم شانۆی هم ل هآ هآارد هم گروپ هڵ ئ هگ هل هم بینو هن هآانی ترم آ هآار هل هجیاواز
بۆ چی  هبووم و هزایان ن هوپش شار هل هتك آ هآلتوری میلل هت ب هبار هنوێ فربووم س

زموونكی باشیش فربووم  هئ هآ هك ئاشكراش هها و هرو هڵ دن ه هلشاو ه هب هك هوخ هئ
زابووم  هندین هاوڕێ ی نوێ شار هش چ هو هرك ب ل هرهن هآود هو هو هئوف هران ڕ هآام هل
  . بۆ من هزموونكی خۆش هش ئ هو هیاندا ئ هگ هل
  


