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. یانیردووک هه گومانب ن؟  ه هکامیان ه) بدو سوور ئامانج عه (و)   که  سپیه مۆسیقارهشاری (

   کریم حمود حمه و مه سره خه... 
 
    و ره گه  کید یا
 تاوی هه یدایکبوون  ی له  ساه250 رز ڕا گیراوی به  میشه هه یادی، ر به و مه له رۆژک ند چه

 ڕۆح و  نجه په و ڵ د م ئه، وبو) مۆزارت ( جیھانی کالسیکییقایمۆس یی میشه هه پشنگداری
رخان کرد  نی خۆی بۆ فر بوون ته موو ژیا  هه چونکه  م مرۆڤه ئه، ژیا ڵ سا 35 نھا  ته  ناسکه

  کال سیکیمۆسیقی و مۆسیقای کانی م و کاری با شی بۆ قو تابی و قوتا بخانه رهه به، بوو
   گشتی و ئه ن به جیھا نی  کا و مۆسقا ره مۆسیقی بۆیه  ر جا هه،  ج هشت به جیھانی
 کا نی خۆی  و با نگه  نا به   کا ره به  ی  که  دا یکبوو نه له ڕۆژی یا د ی،  تی تا یبه  به وروپا
 دوا قۆنا غی قو تا بیا نی  با شترین  به ر سا ه ی هه مسا  نه له. . .  بۆ نمونه،   وه  ڕا زننه ده

  . چت  ده  ڕوه به  که یا ده  وتهو  و ئه مۆ سیقا ی یبا کۆلژی
   
کراوی گوونجا  نه د یاری  کا تکی له، ند ڕۆژک  چه به  وه رز ڕاگیراوه  به ده م یا  پش ئه له
  ر هه لی نوێ ترین به  ختیار عه کاک به  کرا بت ده ئاما پیرۆزه ده م یا  کو بۆ ئه  وه که، ودا

  دا ما نهڕۆ  م  له که،  ه)  کا ن سپییه مۆ سیقا ره شا ر ی ( ڕۆمانی که   وه  دهمی خۆی بو کر
   قا ره که، خشیووه  به مۆسیقا  به ی  با  ئاستی رز ترین و بهجوانترین  لی عه ختیار به کاک
  وسه ن به  بت شاد ده    وه  که  یه نا مه ڕی  له، ه)  تی کۆ تر ده  ال جه (  که ڕۆما نه مانی
  ئه، ه)  فیا ر ره شه   لی عه (ر مامۆستا ی نوسه ویش ئه که، خۆی کا نی ریه وه  ده یا ی وه ره

  سه  فا مسته  نی وشه ڕه (بۆ   وه ه) شارۆخ شارۆخی (  له  که ا مه ن که م ش باسبکه  وه بت ئه
  ی ئا ما ژه  دا ه ک ڕۆما نه می که یه ی ڕه  الپه  کو له وه  دا  که  نو نا مه  له که،  نر دراوه) قزی

موویانی    هه ، سی دی بوون  و نۆته ری فته  ک ده کۆ مه(. . ت فیار ده ره شه لی عه  بۆ کراوه
بۆ  نمونوم مژووی مۆ سیقا  کانی قۆناغه موو  هه له،  ماشابکه ته رهناو گوتی  ده که رفه  زه له
پیر  کیوڤانی “ ڵ  گه له  بژاردووه بۆ هه  م�کاڤالری میلۆدی   ئه“  ڕنیساس  له،  بژاردووه هه

،  ڤیڤا لدییه نتۆ نیۆ ئه   زی له حه  زا نم  ده� بارۆک � قۆ نا غی   له� پاال سترینا  لۆگی ده
مۆ  ها یدن و �  کا نیش  کال سیکه  له که � هنری پۆرسیلی �  بۆ نار دووه تریشم  ی نمو نه
  ) هتد . . . . . . . . و بۆ نار دووه  م� زارت

 ر  وه  خته به، باشبوو (ت نوست و ده ده) 258( بۆهاوتی ژماره) س ب که شرکۆ (مامۆستا
 تی  فه ر ده گینا  ئه، بووم مرد  نه ڕۆمانه م ئه ی وه بونه بو و رچوون ده  له ر به، بووم

  .  )چوو کیس ده له، کوردیم بی ده ئه ی وره گه شاکارکی ی وه خوندنه
   

  کی بچوک  ریه هیادگاری
 ڵ  گه له  و بازی مه گه یادگاری  ک کۆ مه، ر مرۆڤک هه و درژی ترکو ی  نجه و په ست ده

 بۆ  رقا ن سه، کان  نجه په که  یه  نه تا کا و هل  ستم  به مه گومان ب، یه هه دا پنوس
 نجه په له پنو سیا ن  ی ئخه  کی هالو  که  دا بوون  زانینیا  نه کان له نجه  په که، فربوون
ست و  دهنی  کا  نجه په موو هه ی ژماره ر  هد  قه  ه بکان نجه په، کرد ده ن گیر نیا  کا ناسکه

د ن به یا و  شه و ڕۆژ، پو و وازی  بازی به،   ووه  رێ ک کڵ   گه له  نجه ی پهنرد ک گاگۆ 
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 ی نجه ش په شه  بونه، نوسین ستی ده کانی نجه په ی همارژ تنهگرش  باوه له و هب تا هه، سدا پنو
  پن له،  تا نین به کانی یادگاریه نی گیرفا،  چاوویش دیاره. نوسین بۆ ئاماده کگرتووی یه
، دا ووشه م که یه ڵ گه له، ی جووت بیلبیله وه بونه روو و ره به م که یه، ک جۆری وه جۆراو ی مه گه
  . دایومراو) ی (ڵ گه له وو چا  نیبو ناش ئام  که یان یه  وه

 وه ره ت کوژنه م بۆنی الستیکی خه که یه، یادگاریانه و له نیه ش ب به لووتیش ب گوومان
  .  که   مهه  ی قه وه دوای تیژ کردنه) ر م داده ه قه (بۆنی یان، ی که له نایلۆنه دابانی دوای 

 ن شوه تا زۆر هاو م که، رن یان خونه وه خویننه ئه، رن  نوسه ن یا نوسن   ده مۆ ئه ی وانه ئه
  یان هو)  شگرتنی پنووس  باوه  بۆ لهکان نجه کردنی په گاگۆک (ک وه کانی یادگاریه له
 ن  باسما وه ره  سه له که ی وانه ئه یان وه) وه ڕی چاووه له   و ووشهزیھن ی رکچاووشا(

  . کردن
 ر هه،   که یه وه  ئه بیم ستمه به دا مه  لرهی وه ئه، ونفربو ری هونه کانی یادگاریه دوای

 وه مک یان پایامک یان ڕونکردنه وه، رک ک نوسه وت وه یه یان ده وه، نوست  ده تاکک که
ۆ  بندی ڕۆشنبیریمان سودمه کی یه خنه ڕه یان وه، ک یه وه ڕاستکردنه،  ک  یهوه شیکردنه، ک یه
  گلیدا له خۆ و بزیکردن له دور بت بت ده وا ئه، نت  یه  ڕا بگه پ یان یان بکات وه به

 نیا  به   خۆ بوورده له کاکی  که ی ته و بابه ی ئه وه  خوارکردنه وت وڕچکه یان ڕه هو، نیشاندان
  . وه بکاته ڕک و ڕون یبۆمان  زه
 ک روه هه، جودان ک یه له زۆر یی نجه په ش شه دوو ستی وو دهد) ر نوسه نوسین و (ستی  ده
 . ا جود یست به  مه دوو بۆ ن وه خوندنه خوندن و چاووی دوو دوو) ریش خونه و  خوندن (چۆن
 دوای ڕاست و ناوه چاکی رکی نوسه ند چه، زانت ده نیان  خاوه هخۆی ب کورد مۆ ئه ی وه ئه

ندک  ڵ هه گه له، ماون یانداژ له ختانه  خۆشبهندکیان هه  که، ی پشوون ده سه ڕاستی ناوه
و هزو و ن  هیچ الیه کهتر  یلوست هه به پ نی الیهبو  توانا به هزوو و به چاک، ری نوسه

و  ڵ ده ڕی له  نه  ونبک ل پنوسیان  ن یا  وه، ن  چ کۆیان پبده یانتوانیوه نه، گروپک
 ر دادوه و نبیرڕۆش و گر خنه ڕه و ر نوسه (ناوی  به، وه سایتانه و له  که  وه کانیانه  کرێ گیراوه به
،   نیه وه سته ده  بهی پنووسی گوپ خریان وانه ئه ڕیزم بۆ  ڵ گه  له که ه) مخۆر خه و دسۆز و

یدا  په، نوور رته ژنی سه  پیهوکو وه،  جوداووه نازناویو ناو ندێ هه به کان  پنووس داڕزاوه که
 ک وه یان یدوای و ژنڕ ده هه ناوناتۆره وبێ ناوو نند ۆک قسه و بێ قسه بن و ده
 ی وزهو  ونه  که ده و گن ر ده وه شۆڕ خۆیان ری یان سه وه، چن رده بۆی ده بانان کی رزه به

  . دی نجیکی
 تا به گیرفان سور بدو عه ئامانج) خۆبایی له (گری خنه ڕه رو نوسه و *)  کوشندهری خونه (که

 داماوه و له   ککه  یه وه،  کردندا ه و هه یزانی نه   و ووشه  له)  یه وه ره  شکه  ڕه ڕه په (ترین
  . گیراوانه کرێ به خته دبه به

 یتیزانی سا مه گه سوار چاکترین پۆفشناڵ و سی که ینرباشت  خۆی به  که سوور. ع. ئامانج
را   سه بهندک  دوای هه ،شکرو ر له ی به سوره کردوینه ل خۆی، زانت ده کوردستان نت

 کاک هک بت پمان، مانا و ب دلول مه ب ۆکی  قسهوو قسه و تووانج دانی ساردوو هه
ژر  ی له) کان یهیسپ شاری مۆسیقاره (ی ڕۆمانی مۆدرنی وه نوسینه ئیلھامی لی عه ختیار به
  . هاتووه بۆ حیزبکدا تری چه

  که  ه) هزر گۆچانی ( کوشنده ره خونه م ئه که ی نه موو هه و هه ئه ر سه مه نایه من جارێ
 بابزانین، وه مانه م قاره  ناو زهنی ئه وخۆ بچینه ی ڕاسته وه بۆ ئه، ر  نوسه خۆی لی کردووینه
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 م ئه نوری ناڕۆشنی ر ته  سه، کانی فسوناویه  ئه   پرخهپ ونه خه ی عبه جو له  یه چی هه
  . . . . . . . دا بووه بارگاووی ره نگاوه جه

 کودستان   له2006. 1. 23ڕۆژی    له که، کات  ده لوه باسی یدا که بونه شکه شاگه  له وکو وه -
ڵ  گه له ( وه هرمیانی ند نوری گه رمه هونه  گۆرانی  گیان به  سووره که، وه ته نت بوی کردووه

 چت ده وه له وت که ر ده ده و کو  وه زامه م ئه، وه  نته خو  ده)  نده م هونورمه رزم بۆ ئه
  .  وه بشارته وو خون پچا نه به ی نگیانه ک زه بۆ جویبت و خۆی وه ۆخیم یابانی

  له 2006، 01، 19 ڕۆژی  له که وڕگوڕگ بابه مانی قاره شاری کی خه بۆ یامکیدا  په  له-
یان  یسکار  دهب  وه  ته بۆیم هۆنیوه خۆم که، وه ته بوی کردووه ت داکوردستان ن

 هاوار، ی کوردوکی ناسیونالیست  کو توند ڕه  وهو  ئه که، ست به مه له ر خونه کردنی واشه چه
  . . . . . بت وت یه ده مبشتی من ل ی گه ی نده وه ئه و کات ده
  چ  نه بیر ن خۆتا، ن  که ر مه  به  له بی ره عه ی  شه دزدا 
   کوره گرێ  نه ده  مه گوێ، و  دی چاکتره مه محه شخ رپی ده 
   هره  ژه که نی گیا ی نیوه، بن  مه وو خا حوشتری سواری 
   نره کسی  عهدنیان که، خۆمای ری ر که سه نه  ده هه انخۆت 
  وو  زوخا له کات   ناوسک پ ده که، و وترشا خورمای نخۆ مه 
  .   هدر ن بکه،  بۆ سقش ) جۆگه (شت هه ا ونج پهو   بخۆنگوز 
   

 مان  هه  دا له2006، 01، 18  رۆژی له  سوور کاکه ی ته و بابه ئه ر سه  بینه بائستا جا با
  . ) یشتم تگه چی  که سپیه مۆسیقاره شاری ی ڕه الپه 102 له ( ناوی به سایتدا

کان ڕاست  ه نھا هه وین ته که ده  فریا م گله بۆ ئه، نت  خایه  نه  درژه که ته ی بابه وه بۆ ئه 
   که که هر ڕۆمان سه  له ی که ش ده و شه له، بت ستمان به مه ر گه نی کا  ه   هه که، وه ینه بکه

،  کۆن ینع فی العراقی )  شقارته (ت ک پاکه  یه ناووکانی نکه ده ی  ژمارهد  قه به، نوسیونی
  .  دۆزین وه نیدا کا  ڕیه فه  ب نوسین و پاش و پش خستن و ب مانایی و  له  ه  توانین هه ده
  . . . .  کورتی  بهگله م ئه کانی داماوه شواوه  قه   زۆر زهه هه
  چونکه،  یه گۆجه م کوفری ئه پکردنی ست ده م که یه) که  سپیه شاری مۆسیقاره (نوسینی. 1

 ه   ههو  ئه که،  یه وه  ه) کان هی سپی شاری مۆسیقاره ( ناوی به لی ختیارعه به کاک ی که ڕۆمانه
  .  وه  کاته  ده دووباره  ند جارک چه   که ش

 شی  نه ر باشه هه)  موسای بابلیدکتۆر بت به  زیندان ئاشنا ده له کاتک ( نوسیویه. 2
دا ) ترافیک الیت ( ژر چت له  ده وه  له ره  برادهم ئه، ) دی مامل مه محه (مامۆستا  نوسیوه

 الدکی  جهو) ک موسای بابه. د (ک وه کی قوربانیه گینا ئه، وه بته خوند ی ڕه الپه 102 و ئه
  له، ت چۆن دروست کرد زیندانه م  ئه وه ئه دوای. ن کر ده ڵ تکه چۆن) سامری بابلی (ک وه

  ؟.  زیندانه شونه و ئه نوسراوه کودا
  شوبھاندنی نۆگره ستتی به ر مه ی نوسه وه ئه م بکه پ درکی ی من وه ئه ( یان نوسیویه. 3

 نه ند م شوبھا ئه، وجیدا  گه له بوو نه شوبھه ی ئه) نتازیاوه فه  به م به شاره م به لمانه سه
  . ڕابیت گه بۆ دنیاشی چت ده وه له، هنا کووه  له ت دروسته نا
 .  لییه ختیار عه ی کاک به مکی بو کراوه رهه به)  ری کوشنده خونه (* •
  .  سووره. ع. ت کراوی کاک ئامانج  چیرۆککی خه تهکور)  شقارته ( •

khasraw71@msn. com 
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