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  ةرةرضضرزطار كؤرزطار كؤ.. .. . .. .. . هونةرمةندي بةريز زياد ئةسعةد، زؤر جار هةية قوتايب لة مامؤستاكةي زيرة كتر دةبيتهونةرمةندي بةريز زياد ئةسعةد، زؤر جار هةية قوتايب لة مامؤستاكةي زيرة كتر دةبيت

  
يان لة قسة كردن ثيش يةكي طةورةتر .. .. .. . لة كؤمةلطاي كوردي بةيكي دةطوتري مندال كايت ياري بة قور بكات
الي خؤمان هةموو تاوان بفةكان بةزؤر .. .. يتلة خؤي بكةويت يان ياري بةئاطر بكات و دةسيت خؤي بسوتين

دةخرتة ئةستوي مندالةكان ئةو مندالة طوناهانةي كة طةورةكان لةسةر هةلة فرييان دةكةن و دوايش خؤيان 
ليثيجينةوةيان لة طةل دةكةن يان لةبةر ثةيدا كردين بذيوي زيان مندالة كان لة خويندن دهينة دةرةو دوايش 

  .. .. .. واربييان دةلني نةخوندة
كاكي خؤم كاكة زياد من باريزةري كاك زةكةريا نيم تا لة جيات ئةو قسة بكةم بةالم هةندي راسيت هةية نايب 
خؤماين يل يب دةنط كةين ئيوةي هونةر مةند ئةوةندةي سةنطةر ليةكتر دةطرن ئةوندة خزمةت بة هونةري كوردي 

مامؤستان كةس لة نيوانتان قوتايب نية جاخةلكاين خؤت راست ناكةن هةمووتان رةفزي يةكتر دةكةن هةموتان 
وتةين وةك ئيمة نةزان لة هونةرو نةخويندةوا ليمان تيك جوة نازانني كةمةتان هونةرمةندي جاك و 

  .. .. . راستةقينةن
ي كايت دةليت ئةوانةي طوي لة دةنطي زةكريا دةطرن هيج لة هونةر نازنن كوناهيك دةكةيت جونكة دةزاين هوشيار

تاكي كورد زؤرلةوة طةورةتر بووة تا تقيمي دةنطي ئةوو ئةو بكات عاشقاين دةنطي زةكرياش يةكان ودوان نني تا 
.. هيج لة هونةر نزان تؤكة بة بةشيكي طةورةي كؤمةلطاي كوردة دةليت نةزان ديسان طوناهيك بةرمبةرمان دةكةيت

 .  
ةست خؤم نية لةطةل كوردستاين هونةرمةند زةطريا  هونةر طةر هةست و زؤزت نةجوليين هونةر نية من بة د

ئينتمام زياتر بة هيز دةبيت بؤ كوردستان كة طوي لةم سرودة رادةطرم وادةزامن بةردةم داطريكةراين كورد وستاوم 
من كة طوي لة طوراين يب بلني بيبلني ي تؤ دةطرم لة طةل دةنطي تؤر نامةيةك بؤ حبيبة دةنريم وبيي دةليم هةموو 

  بؤ دةيب ئيمة لة هونةر نةطةين .. .. .  ناوي تؤم لةسةر زارة طوناهي من نية كة حةز لة دةنطي ئيوة دةكةمرؤذ
براي خؤم زؤر جار هةندي دياردة خؤي فةرز دةكات هونةرمةند زةكرياش دياردةيةك بوو لة كاتيكي وا خؤي فةرز 

 بيطانة طوراين عةرةيب و فارسي وتوركي طازينؤوو كرد كة زؤربةي طةنج والوامنان فةنا ببون لة نيوو هونةري
كج وكورة عاشقةكامنان بة وينةي كازم ساهريو جةيالن و جنواي .. . راديوو تةلة فزيؤنةكاين لة داطري كردبووين

 الثةري دةفتةركانايان رازاندبؤوة دةزاين زؤر قيزةوةن بوو كة منداالمنان طؤيي ناسكيان بؤ هونةري.. .. .. . كرم تد
بيطانةو داطري كةران شل دةكرد دةزاين ئةو كاتة جةندة بيوستمان بةدةنطي تؤو زةكريا وهونةرمةندة طةورة عةدنان 

  .. .. كةرمي هةبوو
كةزةكريا طوراين طوت هةموو ئةوانةي لة سةرةوة بامسان كردن عةكس بونةوة مندايل شةش سالة نةتبني رؤذي 

  .. . ك وكوجةي كؤالنةكان دةطوتةوةيان رؤذطاري بةختم يان تيلي ناز لة طةر
  براي خؤم بؤ ئةوةي الي خؤمان خةلك خؤشي بويت بؤياغي بيدا دةكريت؟؟؟؟؟يان وينةكاين دةدريندريت؟؟؟؟؟؟

بؤ ئةوي يةك طؤراين طوت زةكةريا مؤسيقا ذةنةكةي بووة بؤ ئةوانةي لةطةل زةكةريا كاريان كرد ئيستا بةجاوي 
 راستة زةكريا لة سةرةتا ئيوة دةستان طرت ئةي دوايي جون زةكريا خؤي فةرز .. .سوك سةيري زةكةريا دةكةن

  .. . كردوو لةطةل باشترين مؤسيقا ذةين بيطانة طؤراين كوردي طوت
كوناهي زةكةريا جية كة طوراين دةليت وخة لك حةز لة دةنطةي دةكات خؤ قابيلة زةكريا يان تؤ يان هةر هونةر 

لة كؤتايش .. . كةن تا طويتان يل بطرن يان بة بةرهةم وشيت جاك خؤتان فةرزدةكاتدة مةنديكي تر تكا لة خةلك
هةرهةموتان دةسيت يل هةلكةن بة يةكةوة طؤرانيةك بؤ سةربةخؤيي كوردستان بلينةوة با جاريكي تر خةتابة 

  .. .. خةتابةي عةطال لةسةرةكة هةست وسؤزي منداالمنان تةعريب نةكات
Rawa20@maktoob. com 
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