
ناوى الو) رؤماننوسَيكي  بؤ نامة (كؤمةَلَي 
بارطاس ثيرؤيي(ماريؤ رؤماننوسي  كتَيبيَيكى
سةرقاَلى شــيــريــن.ك كةئَيستا  يؤسا)ية
كتَيبةكةوة نوسةرى لةبارةى وةرطَيرانيةتى،
بارطاس ماريؤ  » وت ثةيك-ى  بة شيرين.ك 
جطة طةورةية  نوسةرَيكي و رؤمانووس يوسا 
ساَلي ئةزموونيشة، بة رؤذنامةنوسَيكي لةوةي

كردووة،  كوردستاني  و عيراق سةرداني   ٢٠٠٣
ناساندووة خؤي  رؤذنامةنووسَيك هةر وةكو بةَالم
نةيان كة ديويانة بةرثرسانةي ثَيدةضَيت ئةو ئيتر
ذياننامةيةكى ثَيشةكىء وةرطَير ناسيبَيت»

نوسيوةء كورديية وةرطَيِرانة ئةم بؤ نوسةرى

ــــارةى ــــةب ـــاوةِرؤكـــىل ن
لة كتَيبة «ئةم وت  ثةيك-ى بة  كتَيبةكةشةوة
نامةيةكة فةسَلَيكي ثَيكهاتووة كة هةر فةسَل دوازدة
لة باس فةسَلَيكدا هةر لة  الو رؤماننوسَيكي بؤ 
كؤمةَلَيك دةكــات.. رؤمان هونةريي اليةنَيكي
رؤمان ضؤنَيتي لةبارةي تَيداية ثِربايةخي زانياريي
رؤماني دنيايةك  رؤمانةوة،  تةكنيكي  و  نوسين
وشيكردنةوةي كردن راظة بؤ بةنموونة هَيناوةتةوة
بةسودة كتَيبَيكي بةكورتي وتيؤرةكاني، قسة
بةشَيوازَيكي و نوسينةوة رؤمان هونةري لةبارةي
وةِرس لَيي و رادةكَيشَيت خوَينةر كة نوسيوَيتي وا

نابَيت».

عةبدولرةزاق فةرمان

هونةرمةندي (٢٠٠٧/١١/١٨ ) يةكشةممة ئةمرَو
لةهةولَير ميديا هؤَلى لة  جةميل قةرةني شَيوكار

ناونيشاني ذَير لة شَيوةكاري ثيشانطةيةكي
تةلةفَونيدا  ثةيوةنديةكي لة ، ( هةَلبذاردةيةك ) 
كةوا راطةياند ثةيك-ى بة جةميل قةرةني هونةرمةند

كةلةدةرةوةو  تابلَو لة٤٠-٥٠  ثَيكهاتوة ثشانطةية  ئةم
كارانةشم ئةم كردون دروستم كوردستان ناوةوةي
، ئَيستا قَوناغي تاوةكو ئةكاديمية  قَوناغي زادةي
كوردستان لة شَيوةكاري هونةري ئاستي بة سةبارةت
مرَوظ وادانية ئاستَيكي لة بةداخةوة » وتي ناوبراو
كوردستان واقيعي  بَو ئةوةش بَيت خَوش ثَيي  دَلي
ضةق توشي شَيوةكان لة شَيوةيك بة كة دةطةرَيتةوة

هونةريشي و رَوشنبيري  دوايدا بة كة هاتوة  بةستن
سالي لة جةميل قةرةني هونةرمةند . كردووة جَيطير

 ١٩٧٧ سالي  لة و بووة دايك لة هةولَير لة  ١٩٥٤
كردووةء تةواو بةغدا لة جوانةكاني هونةرة ثةيمانطةي

 ١٩٨٤ سالي  لة ثاشان ئيتاَليا ضَوتة  ١٩٧٩ ساَلي لة
ساَلَيك  ماوةي ١٩٨٥ بَو سالي و لة بَو ئيسثانيا ضووة
ثيشانطاي   ١٥ خاوةني ليتَوطرافي خوَيندوةو كَورسي

 . هاوبةشة ٣٠ ثيشانطاي و تايبةت
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٧
بآلونةكراوةى شيعرَيكى ( موزةيةف (مةجليسى
لةاليةن ١٩٤٨دانوسراوة، لةساَلى شاعيرةو هةردى
نَيردراوة، ثةيك بؤ  حةيرانةوة عبدلآل  د.هيدايةت

دةيخوَينيتةوة. ئاييندةدا لةذمارةى

ئةدةبى  خةَالتى خولى لةهةشتةمين
ئةمساَل، بَالوكراوةكان) بؤ نوسةرانء طرانء (رةخنة
خةَالتى دةروَيشان ئةشرةف عةلى كورد ضيرؤكنوسى

ثَيبةخشرا. لَينانى رَيز
ضيرؤك ديارةكانى ناوة لة  يةكَيكة دةروَيشيان
بؤ ضيرؤكةكانى فارسيداو كوردىء ئةدةبياتى لة
توركى، فةرةنسى، ئةَلمانى، ئينطليزى، زمانةكانى:
وةرطَيِرراون. فينالندى ئةرمةنى،نةرويذىء عةرةبى،
ميلى بةرهةمى ضةندين كؤكردنةى لة ئةمةجطة
خةَلكى (ئةفسانةكانى ئامادةكردنى كؤكردنةوةء لةوانة

رةزا خةندان. ئَيران) بةهاوكارى
لةدايك  كرماشان ١٩٤١ لة لةساَلى دةروَيشيان
بارى خراثى  بةهؤى ئةمساَلةوة لةسةرةتاى بووة، 
دةبات. بةسةر ذيان  نةخؤشخانة لة تةندروستيةوة 
لةنوسةرى ثيرؤزباى ثةيك-وة ستافى ناوى بة
هيواى دةكةينء دةروَيشان ئةشرةف عةلى كورد

دةخوازين. تةندروستيةكى باشى بؤ

سةآلح دةشتى 
طؤرانيبَيذ  بؤتانى سةبرى  بةشير
لةطةَل سويدة دانيشتووى وآلتى كة
جولةكةى كضة شاخام يؤنى طالى
دانيشتووى كـــورد-ى ــةِرةطــةز ب
هاوبةشى بة  سيدييةك ئيسرائيل 
(كوردستان بةناوى دةكةن، تؤمار
ثارضة لةيةك كة  جوانة)،  ضةند
طؤرانى ثارضة هةشت  و ميوزيك
ئةم ضاثكردنى ئةركى ثَيكهاتووة.
ميوزيكى تيثى لةاليةن بةرهةمة 
هونةرنامة تيثى ئيسرائيلء لة شةلؤم
نزيكةى دابينكراوةو  سويد  لة
ثةيوةنديةكدا لة تَيضووة. ($٢٠٠٠٠)
«كاركردنمان وت: ثةيك-ى بة طالى
ثةلةبوو، كارَيكى سيدييةدا لةم
كارى ئايندةدا  لة بةآلم هةوَلدةدةين 
سةر لة دةمةوَيت من بكةينء باشتر
ــةردةوام ب كــوردى بة  وتن طؤراني
نةتوانين ئَيمة «ئةطةر وتيشى: بم».
سياسيى، كارَيكى ئيسرائيل لةطةَل
طةشتوطوزاريى ئابوريى، بازرطانيى،
هونةريى كارى دةتوانين بكةين،

بكةين».
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