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طةلَيك ((هةر  دةَلَيت: ئةدؤنيس 
دروستكةر رووناكبيريى ئامادةييةكى
ناتوانَيت نةبَيت، ـــالق-ى –خ
دروستكةرى سياسيى ئامادةييةكى
رووناكبيرييةكى بةبَى ضونكة هةبَيت،
بوونى مةزن سياسةتَيكى مةزن،

نيية)).
كة نيية ئةوة هةر ئَيمة كَيشةى
سياسييةكانمان لة  زؤر بةشَيكى
لةم راستييةكى بة ــِروا ب ناتوانن
راستةقينةى بةهاى بهَيننء جؤرة
كاريطةرى ــى رؤَل رووناكبيريىء

بزانن. رووناكبير
كة ئةوةشة ئَيمة كَيشةى بةَلكو
نَيوةندى لة لةوانةى زؤر بةشَيكى
ــةن، دةك كــار رووناكبيرييماندا
بهَينن بةوة بِروا ناتوانن خؤشيان
مةزن، رووناكبيرييةكى بةبَى كة
لة مــةزن سياسةتَيكى هةبوونى

دةضَيت. خةون
كة نيية ئةوة هةر ئَيمة كَيشةى
موجامةلةى سياسييةكانمان زؤرجار
(هةندَيك) يان قةَلةم (هةندَيك)
لةبةر دةكةن، دةستوثةنجة دةنطء
بة بِروايان راستى  بة  نيية ئــةوة
كارةكانيان كةسانةي  ئةو  طةورةيى
ئةوةية ثَيناوى لة بةَلكو هَينابَيت،
ثةيامى لــة ــكــِرنء ب ويــذدانــيــان
دووربخةنةوة. خؤيانيان راستةقينةى
لةدؤخَيكى كة ئةوةشة ئَيمة كَيشةى
كةمَيكمان رازيى دةبينء زؤرمان وادا
كةمةش لةو كةمَيكى دةبينء زوير

دةكةين. قسة كةمترمان
دةبين، رازى كة زؤرةمـــان ئــةو 
دؤخــة ــةو بــؤ ئ زؤرجـــار طــؤرانــى
كة دةكةين بؤ ثاكانةيةكى دةَلَيينء
ثاكانةى خؤيان ناتوانن سياسييةكان

ئاواى بؤ بكةن.
دةبين، زوير كة  كةمةشمان  ئةو
طؤِرةثانةكة خؤمانء ماَلى دةضينةوة
ئةو ئةطةر  نازانين دةكةينء ضؤَل 
لة بَيت جؤرَيك رووكاردا لة كارةمان
طؤِرةثانةكةى دؤخةى  لةو  ناِرةزايى
جؤرَيكة قوآلييدا تَيدةثةِرَيت، لة ثَيدا
ئةو درَيذةكَيشانى بة رازيبوون لة
طؤِرةثانةكةية تةسليمكردنى دؤخةء
دؤخــةيــان ــةو ئ ــةو كــةســانــةى ب

درووستكردووة.
دةكةين قسة كة كةمترةشمان  ئةو

لةبةر ثةرتةوازةينء  بــاردا زؤر لة 
كار ثَيكةوة كؤبينةوةء ناتوانين ئةوةى
قسةكانمان لة بةهاى بِرَيك بكةين،

دةدةين. لةدةست
بؤ دةرطامان هةر نةك ئَيمة لَيرةوة
روناكبيرانة هونةرمةندء نووسةرء ئةو
خؤيانء ثَيطةى كة ثشتة لةسةر واآلء
دةزاننء خؤيان كارةكانى طرنطيى
نائاساييء دؤخــة  لة دةيانةوَيت
بكةن، خؤيان قسةى ناِرَيكةكاندا
دةدةينء دةرطايان لة خؤمان بةَلكو

لَيدةكةين. كاريان بةرهةمء داواي
بة بتوانين ئةوةية  ئَيمة  خةونى
هةوَلة ئــةو لةطةَل هةموومان، 
لةدةرةوةء كة ديكةدا راستطؤيانةى
ــارادان، ــةئ ل نيشتمان  ـــاوةوةى ن
بؤ رووناكبيرء بؤ زياتر حورمةتَيكى

بكةين. فةراهةم رووناكبيريى
بؤئةوةى ــة واي بِرواشمان  ئَيمة
ناتوانين هةر نةك بطؤِرين، دؤخَيك
بطرة بين، دؤخة ئةو ــةدةرةوةى ل
ئةو لةناو بةقووَليى  زؤر  دةبَيت

بين. دؤخةدا
دوورةوة، ئةطةر لة دةرةوةء طؤِرين لة

سةختة. زؤر نةبَيت، مةحاَليش
كارَيك بتوانين هيوادارين  ئَيمة
بةرضاو بة خةَلكانةى ئةو بكةين
خؤيانء ثَيطةى دةكةنء كار روونيةوة
ئةم دةزانن، كارةكانيان كايةكانيانء
بزاننء خؤيان ماَلى بة بضوكة ماَلة
طةورةكردنييدا جوانكردنء لة

بةشداربن.
بتوانين دةرفةت هةروةها هيوادارين
بِرةخسَينين طةنجانةش ئةو بؤ
باشنء هونةرمةندى نوسةرء كة
هةية شوَينَيك بة ثَيويستيان
بخاتة خؤثَيشكةشكردنيان دةرفةتى

بةردةم.
ئةو هةموو دةكةينة روو كؤتاييدا لة
رووناكبيرانةى هونةرمةندء نوسةرو
دةَلَيين: ثَييان بؤكردنء  ئاماذةمان
بضوكة، ئَيمة ماَلةى ئةم راستة
بؤ ئةوة كاريش هةيةء بةآلم هيوامان
بتوانَيت ماَلَيكى طةرم بَيتء دةكةين
جَيطاى بكاتء رازى ئَيوة دَلــى
بةرهةمةكانتان خؤتانء  متمانةى

بَيت.
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رووناكبيران  بؤ 
طةرم بةآلم بضوك، مالَيَكى

قةسيدةى نوَيترين ــاو) ئ (خانمى
بَيكةس- شَيركؤ ــراوةى ــةك ــَالون ب
دا ثةيك ئايندةى ــارةى ذم لة  ةء 

دةيخوَينيتةوة.

ِراوَيذمةحمود

هونةرة  ١١/٢٣ كؤمةَلةي -١٩ رؤذي بِريارة
سلَيماني، مةَلبةندى كورد/ جوانةكاني
كورتة بؤ سلَيماني فَيستيظاَلي دووةمين
دةزطاكاني لة ثَيشتر  كة سازبكات،  فيلم
و ريتم شَيوازو بؤ ريكالم  راطةياندندا
كــراوة. فَيستيظاَل تايبةتمةندييةكاني
كة فيلمانةي ئةو ــارةي ذم بة سةبارةت
(كةمال فَيستيظاَل طةيشتونةتة ئَيستا تا
فَيستيظاَل باآلي ليذنةي ئةندامى جةالل)

 ٥٠ ئَيستا تا » كة راطةياند ثةيك-ى بة
ليذنةي و فَيستيظاَل طةيشتونة فيلم كورتة

كورتة   ٢٨ تةنها  بةرهةمة  ٥٠ لةو تايبةت
 ٢٨ ئةو نمايشكردن. هةَلبذاردووة بؤ فيلمي
فيلمةشكةهةَلبذَيراون١٤ دانةيان بةرهةمي 

رؤذهةآلتى سينةماكاراني
ئةواني كوردستاننء
بةرهةمي تــريــش
كـــوردســـتـــانـــي
عَيراقن»سةبارةت
ليذنةي ــاوي  ن بة 
ئاستي و دادوةران 
بةرهةمانةي ــةو ئ
دةكرَين، نمايش كة
«ليذنةي وتي جةالل كةمال
تائَيستا بةآلم دياريكردووة، داوةرانمان
هونةريي ئاستي بة سةبارةت رانةطةيةندراوة،
شت ئَيستا بَيت زوو رةنطة بةرهةمةكانيش
دواي دةكةوَيتة ئةوة بَلَيين، بارةيةوة لةو
تَيِروانيني فيلمةكانء كورتة نمايشكردني

بةرهةمةكان». بؤ بينةران

ثَينج نيوان لة
لةبرى رؤماندا،
ــان رؤم ضــوار
دى كة ساآلنى
يشتنة طة ة د
قؤناغى دوا
يةكالكردنةوة،
رؤمانى(طؤرانى
ــا)ى ــام ــاالث ئ

خةآلتى (جيل لؤروا) رؤماننوس
٢٠٠٧ى ساَلى (طؤنكور)ى

بردةوة.
قوتابخانةيى) (خةمَيكى رؤمانى
يش بيناك) (دانيل رؤماننوس

بردةوة. (رينؤدؤ)ى خةآلتى
هــةردوو بةخشينى لةطةَل
رينؤدؤدا طؤنكؤرء خةآلتى
ئةدةبيية خــةآلتــة وةرزى
ــســا ــةرةن ف ـــى طـــةورةكـــان
ثايزدا لة كة دةستثَيدةكات، 
دةطةنة ــنء ــرَي ــةن رادةطــةي

خةآلت. ثازدة نزيكةى
بــةم ـــةآلت خ بةخشينى
راستيية ــةو ئ ــة  رؤمــان دوو 
ساآلنةى لةم كة دةسةلمَينَيت
لةوةى زياتر خوَينةران دواييدا
بكةن رؤمانانة ئةو ئــارةزووى
باآلدةستة، تياياندا خةياَل وا
ياداشتء رؤمانى  ــارةزووى  ئ

دةكةن. راستةقينة رووداوى
خةآلتى باآلترين  بة طؤنكؤر
دادةنريت، فةرةنسا لة ئةدةبى
وةسيةتى لةسةر خةآلتة ئةم
(ئيدمؤن فةرةنسى نوسةرى
١٨٩٦دا لةساَلى طؤنكور)ء دو

دامةزراوة.
ئةم ئةدةبيى كؤمةَلةى بةآلم
ساَلى لة  رةسمى  بة  خةآلتة 
ئةو ثاداشتكردنى بؤ ١٩٠٢داء
كة ــةزراوة دام رؤماننووسانة
ئةمة دةنوسن، فةرةنسى بة
ئةو رةطةزنامةى بةبَيئةوةى
بطيرَيت، لةبةرضاو رؤماننوسانة
فةرةنسى بة ئةوةية  طرنط

بنوسن.
يةكةمينجار بؤ خةآلتة ئةم
(جان بة  ١٩٠٣دا ساَلى لة
بة (جؤناسان ئةنتوان)ء ثاريش

بةخشراوة. ليتل)

ظيشتيظاَلى ــاَالى ب دةستةى
خؤسازداندانء لة طــةالوَيــذ

دا   ٢٠-١١ لة ظيستيظاَليش
ــارةى ب لــة دةستثَيدةكات. 
دواطؤرِانكارييةكانىظيستيظاَلةوة
وةك عةزيز حاجى  ــاوةى ك
ثةيك بة ظيستيظاَل،  وتةبَيذى 
-٢٠ لة ظيستيظاَل » وت -ى

ثــَيــدةكــاتء  دةســت دا   ١١
طةورةترة، زؤر ساَالندا  لةضاو
لة زؤر ميوانى ــةك ــارةي ذم
بانطَيشتكراون، فارس عةرةبء
عَيراقيى رؤماننوسى لةوانة
بيرمةند نوسةرو بةدرو عةلى
لةدةرةوةى ئيبراهيم د.عةبدوآل
لةناو بانطَيشتكراون، وَالتــةوة

شاعيرء  نوسةرء   ٢٦ عَيراقيش
بة مامؤستاىزانكؤء ضيرؤكنوسء
ئةدةبياتى مامؤستايانى تايبةت
تاكو بانطهَيشتكراون  فارسى 
طةالوَيذةوة ظيستيظاَلى بةهؤى
ئَيرانييةكاندا نوسةرة لةطةَل
ميوانة لة  ببن». شاد بةيةكدى 
كؤمةَلَيك ئَيرانييةكانيش
لةوانة(شةمس هــةن ميوان
نةهايى، لةنطةرودى،عةتا
مــورادى) رةزا خةندان، رةزا

ـــارةى ـــةب ئــــــــــةول
كة بَالوكراوانةشةوة كتَيبء
بةسةر ظيستيظاَلدا لة بِريارة
كاوةى دابةشبكرَين، ميوانةكاندا
لة جطة » وتى  عزيز  حاجى
ــِرراوى ــَي وةرط ضيرؤكةكان،
ئةمةل شيعرةكانى  كورديى 
ماجدىء خزعةل جــبــورىء
ئةحمةدى شيعرى ديوانَيكى
لةبارةى دةكرَين». دابةش مةال
ظيستيظاَلةكةشةوة تَيضونى
وتى: عةزيز  حاجى ــاوةى  ك
ترى ظيستيظاَلةكانى «لةهةموو
تَيدةضَيت، زياترى طةالوَيذ
زؤر ظيستيظاَلة  ئــةم ضونكة

طةورةية». تايبةتء




