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زؤرن ئةوانةي كة شوناسنامةي نةتةوةيي و ئةخالقيي خؤيان ون دةكةن و 
 هةموو قودسيةتيكي ئةسلَيي خؤيان ون دةكةن ،)رةفاهيانة (لةثيناو ذيانيكي

و بة لةكةداركردين قودسيةيت ثيشوويان هةولَ دةدةن قودسيةتيكي تازة بؤ 
  . خؤيان دروست بكةن

 بة زماين كوردي نووسراوة و لة مالَثةرِيكي ئةم وتارة لةبةر ئةوةي
 تايبةمتةنديي كؤمةلَطةي كوردي وةردةطري ،)رةنطة بآلوبكريتةوة (كورديشدا

 ئةطينا ،و باسةكاين لةضوارضيوةي قودسيةتةكاين نةتةوةي كورددا دةبن
 ،ئةو وتارة بة هيي خؤي بزانيتلةهةر نةتةوةيةك دةكري هةر كةسيك 

دياردةية و ئةو ك تايبةت نية بة نةتةوةيةك بةتةا بةلَ،ةيةضون ئةو ديارد
  .  تريشي طرتؤتةوةتةواوي نةتةوةكايندةردة يان ئةو 

 بؤ ثاراستين طياين خؤي و بة هؤي هةبووين غةريزةي ،هةر كةسيك كة ثيدةنيتة ناو ئةم جيهانة
 ضوارضيوةي ثيكهاتةيةكي  وةك ثيويستيةكي سرؤشيت دةضيتة ناو،سةرنةوي نةكردن بؤ بةرامبةر

كؤمةآليةيت كة لة خيزانيكي بضووكةوة بطرة تا نةتةوةيةكي طةورة بة ثيي ذمارةي ئةو كةسانةي كة لة 
 بؤ ثاراستين ثيطةي خؤيشي لةناو ئةو ثيكهاتة ، جيي خوي دةكاتةوة،سيفةتة سروشتيةكانيان هاوبةشن

 بةهةمان شيوةش ترس لة سةرضاوةي ،)تةوايةيتنة (كؤمةآليةتية هةستيكي طةرةكة كة ناونراوة
   .)دينداري (بؤتة هةسيت ئايين و مةزهةيب و ناونراوة) خالَق (بةديهينانةوة

 زؤرجار ،ئةم دوو هةستة كة سةرضاوةي تيكرِاي طؤرِانكاريةكاين سةر رووي زةوين بةدريذايي ميذوو
وةك هيزيكي طةورةتر توانيويانة خؤيان ) ةستةدوو كؤــ ه ( بةشداراين ئةوبوونةتة تةواوكةري يةكترو

 رةنطة بة ، كة ليرةدا ئةطةرباسي هيزيكي دياريكراو بكةين بسةثينن قةوارةيةكي كؤمةآليةتيي تردابةسةر
دوذمنيكيش هةية كة ئةو لةبةرامبةرماندا  و لةبةر ئةوةي ، رووداوةكان وينا بكةيننةريينشيوةيةكي 

تةواوي مةسةلةكة بة نيسبةت مرؤظايةتيةوة  بؤخؤي وينا دةكات كةواتة ئةرييني رووداوانة بة شيوة
  . بةخؤوة دةطريت) نسيب (شيوةيةكي

بةآلم ئايا دروستة طةر بلَين قات و قرِكردين قةوارةيةكي كؤمةآليةيت لة اليةن قةوارةيةكي ترةوة دةضيتة 
ين سييةم لةمةسةلةكة برِوانيت دةبيين كة خانةي مةسةلةيةكي نيسبيةوة؟ لةكاتيكدا ئةطةر الية

يش هةية و  قات و قرِنةكردن، باس كرائةريينلةبةرامبةر مةسةلةي قات و قرِ كردنةكة كة بةشيوةيةكي 
ئةجنام نةدراوة و ثيضةوانةكةي ئةجنام دراوة كة ئةويش دةبيت بة نيطةتيظ باس بكريت و ليرةدا 

 بةآلم بةوثييةي لة بريدؤزي ،وارضيوةي بريدؤزي نيسيب دةضيتة دةردةردةكةويت كة مةسةلةية لة ض
  .  مةسةلةكة بة هةلَواسراوي دةمينيتةوة،نيسبيدا اليةين سييةم بووين نية
رةنطة تا ) شاذ (وةك دياردةيةكي مةسةلةي لةدةستداين قودسيةت ،لة ئةسلَي بابةتةكة دةرضووين

 بةآلم لةكةداركردين قودسيةيت خةلَكانيك كة لة قةوارةيةكي ،يتو زؤرجار بةسةريدا طوزةربكررادةيةك 
 مايةي قبولَ نابيت ضونكة وةك هةرِةشةيةك و شةرِيك واية كة ،كؤمةآليةيت بة ناوي نةتةوة جيطرين

  . لةبةرامبةريدا ئةجنام دةدريت
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بة منوونة )  مشمةنةسري (لة باسي مةسةلةي لةدةستداين قودسيةت دا موسيقاذةين بة رةضةلَةك كورد
  . دينينةوة و دواتر روون دةبيتةوة كة بؤضي باس لةمةسةلةي نيسبيةت كرا

فيتيظالَيكي ) وةك وةفادرييك بؤ يادي خواليخؤشبوو شيخ زايد بن سولَتان ئالنةهيان (لة ذير ناوي
ات و لة شةوي بيست  دا كؤتايي ه28/4/2005مؤسيقاي كالسيكي لةم رؤذانةي رابردوو بةريوةضوو كة لة 

 نةسري مشمةي عودذةين ،و حةوتةمي فيستيظالَةكة كة هاوكاتة لةطةلَ رؤذي لةدايكبووين سةدام حسني
جاريكي تر مؤسيقا و قسةكاين خؤيي دذ بة قودسيةتةكاين  بةشداريي كرد و ،بةتوانا لة رووي مؤسيقاوة

 عةرةب وةك وةفادارييك بؤ نةتةوةيةكةيي بةكارهيناو وةك هةميشةش نووسةرة شؤظينيةكاين
هةلَبذاردين قودسيةيت ئةوان لة اليةن نةسري مشمةوة هيندةي تر شيكردنةوةي ئةدةبيانة بؤ ثارضة 
 مؤسيقا و قسةكاين دةخةنة بةرضاوي هةموو ئةو كةسانةي كة بة بيستنيان دلَطران دةبن و ئةو كةسانةش

   .)ئةو كوردانةن كة قودسيةيت خؤيانيان ثاراستووة(
 سةبارةت بةدوايني ضاالكيي ناوبراو بةناوي) مسري عبيد ( بةناويئةوةتا نووسةريكي عةرةب

  :دةنووسي) مؤسيقاذةين بةرةضةلَةك كوردي نوينةري عيراق لة دنياي مؤسيقا(
 إن مدرسة بيت العود، وهؤال (:آان يعزف ويثّقف في آن واحد، ولم ينس وطنه وانتمائه وميوله القومية حيث أآد وقال"

  "!). عربية بيت العود وهنا جميع الجنسيات ال الوطن العربي حيث تتمثل فيي المسرح ينتمون إليالذين تشاهدوهم علو 
  :هةروةها دةلَيت

 من هي رمز وتذآير بطفولتنا ولكن األمر ال يخلوا (:وقال) هشقالو (ولم يكتف الفنان نصير شمه بذلك فلقد قّدم معزوفة"
 ما تجّسد في العراق حيث أصبح في العراق رئيسا آرديا ألول مرة في تاريخ العراق يالفلسفة السياسية فهي إشارة إل

 ،أي يطالبه بعزف ملحمة العامرية) !!عامرية عامرية ( هتف الجمهوري وما إن أقترب من الختام حت،)والوطن العربي
شهيدا ) 480 (ميرآية أبان حرب الخليج الثانية مما تسبب في قتل حواليذلك الملجأ العراقي الذي قصفته الطائرات األ

 فتألم نصير شمه وتنهد وقال....  في وقت الفرحيبريئا في حينها، وهذا يدل إن الجمهور العربي لن ينس آالم األمة حت
 وسط نحيب بعض  موآب جنائزيي تحول المسرح إليفما إن عزفها حت) فلقد أصبحت عامريات وليست عامرية.. آه(

 فكانت بحق أمسية رائعة وراقية أحس من خاللها العربي ،العراقيين والعراقيات بصمت داخل قاعة المسرح الوطني
  !" ) الروح ولغة سالم بين الشعوب و  غذايالموسيق ( عظمة هذه األمة فصدق من قاليإل و بالفخر واالنتما
يي لة اليةك و لةكةداركردين قودسيةيت نةتةوةي لةدةستداين قودسيةيت و هةسيت نةتةوةنةسر مشمة 

كوردي بة ئاشكرا بري ئامادةبوان خستؤتةوة بةوةي كة عرياق لة بنةرِةتدا عةرةيب و موسيقاي كالسيك 
 طالَتة بة ،)عةرةبني (بوونة و خويشي و تةواوي ئةنداماين تيثةكةعةرةيب بووة ئاميرةكان عةرةيب 

 ثؤسيت سةرؤكايةتيي عرياق دةكات و بؤ ئةوةش دوايني ثارضة دةسكةوتةكاين كورد وةك وةرطرتين
ئامادبوانيش لة خؤشيي ئةوةي كة ناوبراو تا ئيستا نةك هةر  .)شةقآلوة (مؤسيقاي خؤي ناوناوة

ضالَديران و لةسيدارةداين شيخ سةعيدو  (ثارضةمؤسيقايةكي زؤر كورتيشي لةسةر كارةساتةكاين
وخاين هةردوو كؤماري مهاباد و حكومةيت شيخ مةمحود و ئةنفال و مؤركردين ثةمياين لؤزان و ر

 بةلَكو ئاخ بؤ كؤمةلَيك سةربازي ناو ،نةذةنيوة) هةلَةجبة و كؤرِةو و شةرِي نيوخؤو بةندكردين ئاثؤ
مةبةست نةجةف و  (هةلَدةكيشي و دةليت هةر عامريةيةك نية و زؤرن ــسةربازطةيةكي عامرية 

   .)ثيشتر باسي كردووةفةللوجةية وةك 
دنياي دذ بة بووين نةتةوةيةكي تر لة سةر  (وةها كةسيك كة خاوةن طويطريكي زؤرة لة دنياي عةرةبيدا

خاكي دياريكراوي ئةوان لة دواي ثةميانةكاين داطريكةران لة ساآلين كوتايي دوو سةدة ثيش و سةرةتاي 
كوردايةيت و ئةخالقي كوردانةي تيدا بةرجةستة سةرةراي ئةوةي كةمترين هةسيت . ) سةدةي رابردوو

قودسيةيت كورد لةكةدار بكات و شانازي بة ثريؤزيةكاين  هةولَ دةدةات بؤ ثاراستين بووين خؤي ،نةبووة
و بةناوي كوردةوة وةك نوينةري بةرةضةلَةك كوردي عرياقي لة كؤرِ و كؤبوونةوة و . عةرةب بكات

2 



www.kurdistannet.org 
 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  23:51 28-4-2005

ت و وةك لة فيستيظالَي ثيشووش سةبارةت بة سةركردايةتيي سياسيي فيستيظالَة جيهانيةكان قسة دةكا
  :كورد ويت

 ئيستاش دةيانةوي بة ،ئةوانة خائينن و دةستيان لةطةلَ ئةمريكا دا بة خويين الواين عرياق سوور بووة" 
دا جيكي خاكي عرياق جيابكةنةوة تاوةكو ئيستسخبارايت ئيسرائيلي تيناوي فيدراليةتةوة بةشي 

  !!"ببيتةوة
 ليرةدا هانابردن بؤ دروستبووين هيتلةريكي بة رةضةلَةك كورد طرنطييكي هةنووكةيي و ،يب سي و دوو
 ضونكة مادام مةسةلةكة مةسةلةيةكي نيسبية كةواية دروستبووين هيتلةريكي كورد بؤ ،هةميشةيية

 هيتلةريك كة ريز لة ، نةري دةبيتبةسابوونكردين وةها ئةقلَيةتيك بؤ كورد ئةري و بؤ دوذمنةكاين
 لة بري ، هيتلةريك كة تةواو ثيضةوانةي هيتلةري ئةملاين بيت،قودسيةيت قةوارةكاين تر بطريت

 كة سةرةراي ، وةها كةسانيكي هاونةتةوة بكاتة سابوون،بةسابوونكردين جوولةكة و شةرِي دةوروبةر
  . ةكةيان بة خائني ناودةبةن خةلَكاين دلَسؤز بؤ نةتةو،خيانةيت خؤيان
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