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ئامانجعةبدوَلآل

نَيو بضمة ئةوةي ثَيش و شتَيك هةموو لة بةر
نووسيني كة بَلَيم ئةوة دةمةوَيت باسةكةمةوة
ئةو روخاندني سإينةوةو لة  بريتينية بابةتة ئةم
بةإَيوةبردني و رَيكخستن بؤ دةدرَيت كة هةوآلنةي
هاوشاني دةمةوَيت بةَلكو شانؤييةكان، ظَيستيظاَلة
فَيستيظاأل دةكرَيت لةسةر كة ثؤزةتيظانةي باسة ئةو
نيشان دةست نَيطةتيف اليةني رةهةندو كؤمةَلَيك
ئةم لةسةر  هةية خراثيان كاريطةرييةكي كة بكةم 
دةرئةنجامَيكي كوردستانداو لة شانؤ دؤخةي
لة بتوانم هيوايةي بةو دةكةوَيتةوة، لَي نادروستي
دروست بةشَيوةيةكي ثوختداو رةخنةيةكي ضَيوةري
و بووترَيت كة ثَيويستة دةستنيشان بكةم، خاآلنة ئةو

بةسةرماندا تَينةثةإت.
تَيكإاي لة شانؤيي  نمايشي  كةمي  و (نةبوون
لة بةرهةم كؤمةَلى كردني نمايش ساَلداو رؤذةكاني

كراودا)  دياري رؤذَيكي ضةند
ئةطةربةورديبإوانينةتَيثةإبوونيرؤذةكانيساألو
ئةوكارةشانؤييانةدةستنيشان ناوياندا بمانةوَيتلة
لةهةر دةكرَين، نمايش ساَلَيكدا لةماوةي كة بكةين
ثةنجةكاني بةدَلنياييةوةلة ئةوا كوردستاندا شارَيكي
شانؤ هؤَلةكاني كات زؤرينةي و تَيثةإناكةن دةست
كة شانؤييانةش ئةو بينةر، و نمايش لة خاَلين خاَلي
دي ئةواني نةبَيت كةميان بةشَيكي دةكرَيت نمايش
بةدي هيضتروسكاييةكيروناكومذدةبةخشيانتَيدا
ناكرَيت وزياترهةوَليلَيكترازاووالساينكةنةكهةر
راستةقينةكةي شانؤ بوونة بة زيان بةَلكو خزمةت 
لة دةكرَيت كة دةيهَيَلنةوة. دؤخدا لةيةك و دةبةخشن
ئةو بووني دروست فاكتةرةكاني تردا تايبةت باسَيكي
بابةتةي ئةم ئةوةي بؤ دياري بكةين. سستة دؤخة
ئةو كاتَيك كة ئةوةية سةرنجة جَيي ثَيويستةو ئَيمة
هةَلدةستن ناحكومييانةي و حكومي نَيووةندة دةزطاو
لةو بير شانؤ بة تايبةت ظَيستيظاَلَيكي رَيكخستني بة
لةبير ئةوة و كة دَيتة رَيطةيان ناكةنةوة ئاستةنطانة
كؤمةَلى نمايشي واتة فَيستيظاأل دةبةنةوة كة خؤيان
تايبةت سيميناري سازكردني كؤرو و جدي شانؤيي
فاكتةرانةي ئةو دانةوةي لَيك و شرؤظةكردن بة
تارادةيةكي ديار بردووةو تردا ئاقارَيكي شانؤي بة
ناكةنةوة لةوة بة سةرةوةية. بير ونبووني تارمايي
هةر نيية، نمايش كؤكردنةوةي تةنيا فَيستيظاأل كة
شانؤكاران و بَلَييت بكةيت بودجة ثةيدا كة نيية ئةوة
فَيستيظاأل بةَلكو بكةين! ساز فَيستيظاأل با وةرن
الني دةبَيت هةيةو خؤي زةمينةي و تايبةتمةندَيتي
ظَيستيظاَلي كة بكرَيت ئةو خاآلنة رةضاوي تيايدا كةم
جودا هةوَلَيكي لة دةكاتةوة جياي دةناسرَيتةوةو ثآ
لةخؤي. زؤرجارتووشي سةر سوإماندةبيت بةوةي
و نابينيت شانؤيي كاري (10) ساَلَيكدا لةماوةي تؤ كة
كردني رةضاو بةبى و دَيت فَيستيظاأل لةثرَيكدا كةضي
لةخؤ نمايش كؤمةَلَيك هونةرييةكان بنةما لة زؤرَيك
بة دةهَينَيت، خؤيدا لةطةأل طرفت دنيايةك و دةطرَيت
ئةوثةإي تا بةشَيك لة شانؤكاران زؤرجار كة جؤرآ
كردنيان بةشداري لة ثةشيمانن هةَلة بة كردن هةست
بةوةبدةم ئاماذة دةمةوَيت لَيرةدا فَيستيظاآلنةدا. لةو
هةبووني لةطةأل جار هةندآ فَيستيظاآلنةدا هةر لةو كة
دةبينين باش و جدي شانؤييةكي ضةند دا جياوازي
بةس ئةمة بةآلم شانؤيين، ثةيامَيكي هةَلطري كة
ئةندازةي نييةوناكرَيتظَيستيظاَلَيكيثَيبةريتةسةروتا
لَيي ضوون  بةرةوثَيش لة ئاسؤيةك كردني دياري 

بإوانيت.
بةشداربوون) مةرجي نةبووني و (فَيستيظاأل

فَيستيظاَلة ئةو طرفتةكاني طةورةترين لة يةكَيك
بؤ بةئةنجام و ناوَيك تةنيا وةك كة شانؤييانة ئةوةية
و حكومةت دواجاردا لة كة ضاالكييةكة طةياندني 
هةَلطري نةك ثَيوةبكةن، شانازي تيثةكان دةزطاو
بَيت.لةم هونةرييةكان ثةيإةوة  و تايبةتمةندي
بةرهةمة ضةندَيتي لة بير ئةوةندةي حاَلةتةشدا
بير لةضؤنيةتيان ئةوةندة بةشداربووةكان دةكرَيتةوة

ناكرَيتةوة.
نمايشةكانة كؤكردنةوةي  ئةوان بؤ طرنطه  ئةوةي
نيية شتَيك فَيستيظاآلنةدا لةو كة ئةمةشة لةبةر هةر
لَيرةوة بَيت. بةشداربوون مةرجي ياخود فلتةر ناوي
بةرهةمي دةكرَيتةوةو  طةورة طرفتَيكي بؤ  دةرطا
رَيطةت و دةبَيت تَيثةإ رَيطادا يةك بة خراث و باش
ناو بةريتة نمايش خؤت سةفاي و كةيف بة ثَيدةدرَيت
فَيستيظاَلةوة. ئةمبآ بةرنامةيية دةطاتة ئةندازةيةككة
هةَلبذاردني بؤ ثسثؤإ ليذنةيةكي كردني دياري ثَيش
دةست داوةراني فَيستيظاأل كارة شانؤييةكان ليذنةي
بيردةضَيتةوة زةروورةتة  ئةوةي دةكرَيت و نيشان
لَي شَيواوياويانة سةر ئةو باسي خاَلَيكي تردا لة كة
تيايدا داوةران ليذنةي و  فَيستيظاأل كة دةكةين 
و هةَلسووإَينةران دةبَيت بؤية دةسوإَينةوة.
بةئاطابن بةوة  بةرامبةر فَيستيظاَلةكان بةرثرساني 
فَيستيظاَلدا لةناو شانؤييةك هةموو ناكرَيت كة
درَيذ ثآ رؤذةكاني ئامانجةي بةو بكرَيت نمايش
شانؤيي و تيث ئةوةندة بَلَين دواجاردا لة بكةنةوةو
بةَلكو ثَيوةبكةن. شانازي فَيستيظاَلداو لة بةشداربوون
نمايشه نيشانكردني لة دةست يةكةم هةنطاوي دةبَيت
مةرجة بةثَيي بكات ثآ دةست  بةشداربووةكانةوة
فَيستيظاأل لة واز ئةوا نةبوو ئةطةر خؤ هونةرييةكان،
بة ئةنجام طةياندني لة زؤر باشترو سودمةنترة بَينن

بةوشَيوازة.
بودجة) كردني دابين و (فَيستيظاأل

بؤ تايبةت بودجةيةكي دابينكردني بؤ هةوَلدان
لة دةوَيت هيالكي ضةندة فَيستيظاأل بةئةنجام طةياندني
لةطةأل هونةري و طرفتي داهَينان ئةوةندة بةرامبةردا
كة كةسانَيك بؤ يارمةتيدةرة ضةندة دةهَينَيت. خؤيدا
بَينن بةرهةم ثآ جدي و باش  كارَيكي دةيانةوَيت
كةسانةي ئةو  بؤ يارمةتيدةر زياتريش ئةوةندةو 
دةهَينن بةرهةم نزم ئاستي نمايشَيكي لةرَيطةيةوة
ثارةيةكي كارَيكي شانؤييةوة بةناوي فَيستيظاأل و و
لةو زؤرَيك ئةنجامةكةشي و وةردةطرن زؤر
بةراي كة دةيبينين، فَيستيظاَلةكاندا كةلة نمايشانةية
نةبووني طرفتةش ئةم سةرةكي خوَلقَينةري من
هةَلبذاردني بؤ كرد باسم ثَيشتر كة ليذنةيةية ئةو

بةرهةمةكان.
كردني ثةسةند بؤ بَيت ليذنةيةك ئةطةر ضونكة
دروست سةرطةردانية ئةم ئةوا باشةكان بةرهةمة
ثارة داواي بيِريََكي زؤر كةسةو بَيت كة هةر نابَيت
زؤرجار فَيستيظاأل! بؤ هةية نمايشم بَلَيت و  بكات
بةندي كة لةسةرو دةبين ئةو حيكايةتانة طوَيبيستي
لة بةشَيك فَيستيظاَلةكاندا بودجةي كردني دابين
ثَيشةوة دَينة ضؤن و شَيوةيةك ض بة شانؤكاران!
لة بةشَيك زؤرجار كة بةجؤرآ بةشداربوون! بؤ
بة هةَلوَيستةكان هةست خاوةن و شانؤكارة جدي
ئةو و هةَلثةي ضاوقايمي بةرامبةر دةكةن لة تةريقي
دؤخةي ئةم بؤ و من بةراي بؤية كةسانةدا. جؤرة
طونجاوترة كة ئةو واباشترةو دا شانؤ لة كوردستان
تةرخان فَيستيظاأل رؤذَيكي ضةند بؤ زؤرةي بودجة
دابةش بكرَيت نابَيت، باشيشي ئةنجامَيكي دةكرَيت و
بةهاداو بة جدي و نمايشي كؤمةَلى ثرؤذةو بةسةر
باش كاري بؤ زةمينة  ثرؤذانةوة ئةو  لةرَيطةي
هةبووني هاوكاتي ترداو دؤخَيكي لة و بإةخسَينرَيت
فَيستيظاأل هونةري تايبةتمةندَيتي و مةرج كؤمةَلى
ساَلةي ضةند لةم شَيوةيةي بةم نةك رَيكبخرَيت
كة بةداخةوة ئةنجامةكاني هةميشة دا دةيبينين دواي

شانؤكارانة. طلةيي و طومان جَيي

فَيستيظاأل) شانؤو (بينةرو
لة طةورانةي طرفتة لةو يةكَيك
جَيي و دةكرَيت باس مَيذوودا
و نةبوون شانؤكارانة سةرنجي
لةنَيو وةرطرة ياخود بينةر كةمي
حاَلةتة ئةم كة شانؤدا، هؤَلةكاني
هةَلدةطرَيت زؤر قسةي نادروستة
شرؤظة رووةوة زؤر لة دةبَيت و
لَيرةدا دةمةوَيت من ئةوةي بكرَيت.
لَي سةر  بة ثةيوةندي بكةم باسي 
دروست هةيةو بَينةرةوة شَيواندني
هةموو بةر لة ئةم حاَلةتةش بووني

لَيرةدا من بةرثرسيارن، لَيي خؤيان شانؤكاران شتآ
نةبووني لة باس كة دةنَيم باسةدا ئةو بةسةر هةنطاو
لةسةر ضإتر دةكاو بؤ بابةتَيكي بينةران هؤشياري
تَيبيني طرنطةو ئةوةي دةهَيَلن. بةجَي اليةنةي ئةو
نةبووني باسم يةكةمدا خاَلي لة ضؤن وةك دةكرَيت
ساَلدا تَيكرا رؤذةكاني لة نمايشي شانؤيية بةردةوامي
لة ثةروةردةبَيت كة جؤرآ بة بينةر لةم حاَلةتةدا كة
نمايشي خؤي دةستي ثةنجةكاني ذمارةي بة ساَلَيكدا
بيطونجَينآ خؤيدا كاتةكاني لةطةل و ببينآ شانؤيي
تيانيية، بينةري  ئةوي طوناهَيكي هيض دؤخةش  ئةم
هؤَلي ضي؟ بؤ سةيري بضآ شانؤ نةبآ ئةطةر ضونكة
طؤشة نيطايةي ئةم هاوكاتي لَيرةو نمايش ببينآ؟ بآ
لة ضةند رؤذَيكي دَيت و فَيستيظاأل لةثإ شانؤ بؤ بينةر
نمايش شانؤييةك كؤمةَلة يةك لةسةر كراودا دياري
بةدةست دةكات  هيالكي تووشي بينةران و دةكات
بةشَيكي جار زؤر  كة بوونةوة، بةكؤمةأل  ئةو
شانؤييةكان نمايشه هةموو ناتوانن بينةران زؤري
بةردةست داية. لة يةك رؤذي هةلي ضونكة ببينن، 
كة ئاستَيك  دةطاتة  بينةر شَيواندنةي لَي  سةر ئةم 
نمايشة ذمارة ئةو و  فَيستيظاأل تةواوبووني لةطةأل 
تا زؤرو ماوةيةكي بؤ دةيبينآ رؤذَيكدا ضةند كةلة
تةنيا و دةبينآ كةم شانؤييةكي ضةند ئايندة فَيستيظاَلي
ئالَيرةو بآ بةرطوَيي. دَيتة شانؤ هونةري ناو وةك 
هونةرييةكان نَيوةندة دةزطاو و شانؤكاران ئةوةي
لة قةناعةتة و بؤضوون ئةو بكةن خؤيان بة هةست
فَيستيظالةكاندا لة تةنيا  كة دةكةن  دروست بينةردا
دةكوذرَيت تيا ئاطاييةي ئةو بيربكةوَيتةوةو شانؤي
هةموو لة بكات شانؤ زةروورةتي بة هةست كة
بإوانَيت! لَيي ئاهةنط بؤنةو وةك نةك ضإكةساتَيكدا
هةوأل كة ضةندة بةئاطابن لةوة دةبَيت شانؤكاران بؤية
خؤيان داهَينةرانةي كاري  و  ثَيشضوون بةرةو بؤ
ثةروةردةكردني بؤ  كار زياتريش ئةوةندةو  دةدةن
هةموو كةلة بطرنةبةر رَيطايةك و بكةن بينةران
تةنيا نةك شانؤوة هؤَلةكاني ناو بَيتة وةرطر ساتَيكدا
بكات. هونةرة ئةم بووني بة هةست فَيستيظاَلةكاندا لة
و شانؤكاران طوماني و فَيستيظاأل (خةآلتي

بينةران)
بانطةشةي و شانؤدةكرَيت فَيستيظاَلى كاتَيك
لةخؤ نمايش كؤمةَلى  و دةكات  خؤي ضاالكيةكاني 
دياري خاَلَيك خؤيدا هةنطاوةكاني لةطةل دةطرَيت
ضاالكيةكاني كؤتاي خاَلي دةوترآ ثَيي كة دةكات
دياري ثَيشتر كة اليةنانةي ئةو بؤ و تيايدا فَيستيظاأل
دةكات، دابةش سةركةوتواندا بةسةر كردووة خةآلت
لة هةموو طونجاوةو دةكرَيت تا ئَيرة بةثَيي ثلةكان.
بطةيةنرَيت ئةنجام بة ثرؤسةية ئةم فَيستيظاَلَيكدا
ئةوةي بةآلم هةبَيت. دا ثرؤطرامةكاني لة ئةطةر 
كة طومانيشة! ئةوةية كاتدا هةمان لة سةرنج و جَيي
ئةمثرؤسةية فَيستيظاَلةكانيكوردستاندا لة زؤرجار
ناطةيةنرَيت. ئةنجام بة  دروست بةشَيوةيةكي
ساَلةي ضةند لةم فَيستيظاآلنةي ئةو بإوانينة ئةطةر
ئاشكرا لة و بةتايبةت ئةنجام طةيةنراون بة رابردوودا
كردنيئةنجامةكاني(دووةمينفَيستيظاَليسلَيمانيبؤ
رادةيةك ض تا كة دةبينين وردبينةوة شانؤ) هونةري
ناو بينةراني و شانؤكاران ضةندة طومان بة بارطاويية
بة بةشَيوةيةكي ديار هةست و هؤَلةكان لَيي نارازين

دةكرَيت. كورييةكاني و كةم
لة هةذاربين ئةوةندة  دا كوردستان لة  بَلَيي تؤ
هةَلسةنطاندني بؤ ثسثؤإدا ليذنةيةكي دابينكردني
سروشتي هةر ياخود فَيستيظاَلَيك؟! نمايشةكاني
بإياردانةكانيان كة دةإوات ئاكارةدا بةو شانؤكاران

بَيت؟! ن طوما  جَيي
خةآلتي نيية تا بنةرةتدا نمايشي باشمان هةر لة ياخود
هةريةك بؤ دةكرَيت هتد؟ ياخود... ببةخشرآ؟! ثآ
جياوازمان لَيكدانةوةي و وةآلم ثرسيارانة لةو
ئاية كة لةوةداية سةرةكيةكة ثرسيارة هةبَيت.بةآلم
فَيستيظاآلنة ئةو جياوازةكاني وليذنة هةَلسةنطَينةران
بةردةم بةرثرسيارييةتيةكي كة لة ناكةن بةوة هةست
ئاشكرا كة ئةنجامَيك بةهةر بةرامبةر طةورةدان
لةناو بةَلَينانةي ئةو دةبَيت فَيستيظاَلةداو لةو دةكرَيت
ضاالكيةكاني ئاستي بةثَيي و دةدرَين فَيستيظاَلدا

بة ئةنجامي بطةيةنن؟ خؤيان
لةو بريتية  وةآلمةكةي كة ثرسيارةية ئةو ئةمة
هةميشةو و  دةيبينين فَيستيظاَلةكاندا لة ئةنجامةي 
و شانؤكاران بووني نارازي و بةطومان زؤركات
ثآ كؤتاي نمايشةكانيان هؤَلةكاني ناو ئامادةبواني

دَيت.
فَيستيظاَلي (دووةمين ئةنجامةكاني تر جارَيكي ئةطةر
بهَيننةوة نمونة وةك شانؤ) هونةري بؤ سلَيماني
خاَلي خةآلتةكان  كردني  ئاشكرا خاَلي  كة دةبينن
كة هاتبوو داوةراندا ليذنةي كردنةوةي ثوضةأل
لة نواندن) و (دةرهَينان كاري فَيستيظاَلةدا لةم طواية
خةآلتي بإيارةش بةو هةر نةبووةو ثَيويستدا ئاستي
خةآلتي تةنيا كةس دةرهَينةر) نةبةخشرا بة (ئةكتةرو
من بةراي كة ئةكتةرَيك ضةند دراية (مذدةبةخش)
فَيستيظاأل بينةراني و شانؤكاران فريوداني لة جطة

نةبوو. تر هيضي
داوةرو ليذنةي  رووبةرووي ثرسيارَيك لَيرةدا 
ئةطةر دةثرسين دةبَيتةوةو فَيستيظاأل رَيكخةراني
تَيدانةبَيت دةرهَيناني و نواندن  كاري فَيستيظاَلَيك
دةبإيت بةردا بة فَيستيظاَلي ناوي مافَيك ض بة ئةي
بينةرة هةموو ضييةو  دةكةيت؟! بؤ  بانطةشةي و
بانطهَيشتي فَيستيظاَلةوة بةناوي رؤذانة كة دةَلَيت
لةطةأل لَيرةداو من كردووة؟ نمايشت هؤَلةكاني ناو
هةندآ ماندووبووني و ئةزموون بؤ رَيزم ئةوثةإي
مامؤستاي وةك هةميشة ليذنةكان، كة ئةنداماني لة
بؤضوونةم كة ئةو خاوةني بةآلم دةروانم. لَييان خؤم
فَيستيظاأل دروست بةشَيوةيةكي تر جارَيكي دةبَيت
شَيوازي هونةرييانةي و و تايبةتمةندَيتي رَيكبخرَيت
بن بةردةواميش  هةر  ئةطةر خؤ  هةبَيت. خؤي 
شَيوةو بةهةمان فَيستيظاآلنةو جؤرة  ئةو لةسةر
ئةو من بةراي  ئةوا بكرَيتةوة! دووبارة ناوةرؤك 
تةنيا ترو ناوَيكي بؤ بطؤإَيت  فَيستيظاَلةوة  لة ناوة
نمايش شانؤيي كؤمةَلى كة  بَيت  مافة ئةو هةَلطري
تواناي و ئاست لةسةر نةبَيت بإياردةر و بكات
ثَيدا ئاماذةم ثَيشتر وةك  ضونكة بةشداربوان.
دةكرَيت نمايش جديش كاري لةوجؤرة فَيستيظاآلنةدا
شوَينديارةكانةو تواناو بة شانؤكارة بةرهةمي كة
هةنطاوةكاني بؤ و نمونةيةك بكرَينة ئةوانة دةكرَيت
لةوانة بةرزتريش ئاست هاوشَيوةو نمايشي ئايندة

ناو فَيستيظاَلةوة. بهَينرَيتة

نمونة وةك شانؤ) هونةري بؤ سلَيماني (ظيستيظاَلي




