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عةبدولِرةزاق فةرمان هةولَير-

لة ئَيوة ضيية؟ كة ثرَوذة هونةرية ئةم *
وَالتي فةرةنسا ئةنجامي دةدةن؟

فةرةنسا، وَالتي لة هونةرية نمايشَيكي ثرَوذةكة -
باكوري هةرَيمي  و كوردستان  نَيوان  لة كارَيكة 
كَونتاكتةكةي، هونةرية ثرَوذة ئةم ، فةرةنسا
ئَيستا كة بووة سلَيمانيةوة برادةراني رَيطاي لة
نيشتيمانين مَوزةخانةي كردني دروست خةريكي
كارة ئةم طشتي بة فراوانة، طةورةو ثرؤذةيةكى و
كولتوري ثةيوةندي هَيزكردني بة بؤ ثرَوذةيةكة
هونةرمةند لةاليةن فةرةنسايةكة نَيوان كوردو لة
لة ئَيمة رَيكخراوة ةوة موئمين) حةمة (سامي
واتا كاردةكةين (رَوليكس) شاري لة دةزطايةك
ثَيويستةلةوَي ئَيمة (١١)ةوة مانطي سةرةتاي لة

 le) كةناوى هَوَلَيك ٢٠٠٧/١٢/٦) لة لة( من بين
ئاظانيش  دةكةم، كارةكانم نمايشي (  camion
كارةكاني نمايشي هَولَيكيتر لة (٢٠٠٧/١٢/٧ لة(

دةكات
؟ تؤ لةضيداية بِرواى بة ئةو ثرَوذةية *طرنطي

ماوةي  ئَيمة كة لةوةداية طرنطيةكةي  -
طشت كة دةزطايةي لةم لةوَي مانةوةمان
و تياية كاركردني ثَيويستي كةلوثةليًَكي
بَو مانةوةمان شوَيني كردندا و ئيش لة ئازاديشين
ئةمانة كارةكانيش، نمايشي هةروةها كراوة، دابين

بايةخدارو بَوخَويان
خَومان وَالتي لة ئَيمة كة طرنطن

. نةمانبينيوة
بةرضاوانة طَوِرانكارية ئةو *

هةية بونيان كةلةوَي ضين
هونةريةوة؟ لةرووي

دونيا هةموو لة هةَلبةت -
ثَيدراوة زَور  بايةخي هونةرمةند 
لة بةردةوام هونةريش ئاستةكاني
ئَيرةوةية ثَيضةوانةي  بة طَورانداية 
هونةرمةند كةم هونةرو رَوذ رَوذ بة
من بةراي ئةمة كة دةبن، بايةختر
بةرثةرسيارة تَيدا خَوي هونةرمةند
ئَيمة وَالتةي لةم بةداخةوة
بة خَويان ئةوةندة هونةرمةندان
دةسةَالت لة وايان نيشانداوة الواز
نابوت وةك كردووة  بةرثرسان  و
وا بةردةوام بكرَين سةير توَيذ ترين
بَوية مردوون. برسان لة دةركةون
ضةشنة بةو دةسةالتيش ئةطةر 
نية ناحةقيان بكات سةيرمان
خَوي طةورةيي دةبَي هونةرمةند
خَوي بةها بةنرخةكاني ثاراستني لة
ئةبَي ببينَيتةوة، هونةرةكةيدا و
بَو بكات، بَو كارئاساني  بكات ناضار  دةسةَالت
دةولةمةندترو هونةريدا ثرَوذةكان بواري لة ئةوةي
لةطةَل ثةيوةنديةكانى بتوانَيت و بَيت فراوانتر
كَوليذو وةك هونةريةكان شوَينة رَيكخراوو
بتوانَيت و بكات هَيزتر بة هونةريةكان ثةيمانطة
و قوتابي تَييدا بكات كة و فيكري هونةري ئاَلوطَوِر
هونةر رةوتي و سودمةندبن هونةريةكان مامَوستا
ببَيتة كة ثَيشةوة بضَيتة  وةستاوةوة  دَوخة لةم
تازةكاني ئيشكرنة  شَيوازو  بة  بوون ئاشنا  هؤى
كَونةكاني سيستةمة طَوريني و هاوضةرخ هونةري
، هونةريةكاني ئَيرة ثةيمانطة لة كَوليذو هونةري
جدييانةي هونةرة ئةو ناساندني بَو هةوَلبدرَيت
داخراون ناوجوطرافيايةكي خنكاوي دةنطَيكي كة
جوطرافياية ئةم  دةرةوةي لة هونةرمةندَيك 

. بناسَينَي خَوي هونةرةكةي تواناو نةيتوانيوة
ض ئَيوة لة بَو هونةرية ئةم ثرَوذة *

ئاستَيكداية؟
بةشدار كة هونةرمةند  كةسي بَيطومان  -
سودمةند روةوة زَور لة ثرَوذانة جَورة لةم دةبَيت
و بينين ثرَوذانة ئةم طرنطةكاني اليةنة دةبَيت
طَوريني و نوَي هونةمةندي هونةري ناسيني
لَيوان تيايدا جدي هونةمةندي كة جوطرافياية
دَوخَيكي بة هونةر تيايدا كة بَيهودةيي، لة لَيوة
بَي هونةري كايةيةكي وةك تَيدةثةِرَيت. نالةباردا
كَومةلطاو رةوةي ذياني رةو نية لة بةشدار بايةخ

. وَالتة شارستانيةتي ئةم
ضية هونةريانةدا ثرَوذة لةم ئَيوة هةوَلي *

؟
ثرَوذة هةموو لة ئَيمة هةوَلةكاني هةَلبةت -

كة متمانةيةية ئةو طةرانةوةي هونةريةكاندا
بونياد ئةمرَودا  وةك رَوذطارَيكي لة ثَيويستة 
لةطةَل كردنة  ثةيوةندي و طةران كة بنرَيت، 
دةرفةتي  ، دةكات  ئاسانتر رَيطاكان دةرةوةدا
رَوذطارةي ئةم تا كورد ئَيمةي بَو سةفةركردن
لة وةك خةون لة  بوة نزيك زياتر  ئةمرَو
هةمو بَو سةفةركردن دةرفةتي بةهيوام واقيع،
سةفةر دةرطاي بكرَيت بَو كارئاساني هونةرمةندان
لةوةتةي كورد ضونكة ، بؤهونةرمةند بَيت واَال

طوزةراندوة. ذياني كَوضةر وةك هةية
بَوسةر ضي ثرَوذانة جَورة ئةم واية ثَيت *
دةكات؟ زياد هونةرمةند هونةري خةرماني

دةبَي ئاشنا هونةرمةند كةسي لةم جَورة هةوَالنة -
دةضَيتة و راستةوخَو تازةي هونةري دونيايةكي بة
ئاشناي راستةوخَو دةوَلةمةندو كةلتورَيكي ناو
شارستانيةتَيكي و هونةر  لة دةبَيت  تر جورَيكي
بةردةم لة ئَيمة هونةرمةندي ضونكة طةورة،
كَومةلطاو نةريتةكاني بة ثةيوةستة كة كَيشةكانيدا
كةلتورَيكي لةبةردةم و ئابوري و سياسي كَيشةي
لةبةردةم شتةكاني هةموو كة داتةثيوداية،
هةوَلي هةَلبةت هَيشتَوتةوة لَوكاليدا ئاستَيكي
تَينةثةِريوة، لَوكاَل ئاستي لة هونةرمةندةكانيش

ئةم هونةريةكانيشيدا  كَيشة بةردةم كةلة 
فيكرو كَيشةي  تَينةثةراندووة ئاستةي 

طةورةن كَيشةي  ئةمانة  كةرةسةو 
ئةمانة ئَيمة، هونةرمةندي  الي
بوون نالةبارانة دَوخة ئةم دةرهاويشتةي

هةَلبةت تَيثةريوة، ثيايدا  هونةرمةند  هونةرو كة
فراوانتر رَوذائاوادا رووي بة كرانةوة دةرفةتي ضةند

. دةكات ئَيمة طةشة ئةوةندة هونةري بَيت
ض هةوَالنة جَورة ئةم تَو بِرواي * بة

دروستدةكةن؟ طَورانَيك
ئاستةكاني لة طةورة طوِراني هةوَالنة ئةم -

و هونةري نمايشي و خوَيندن و هونةر
هونةرمةند ديكَومَينتي بة طرنطيدان
و كةتةلَوط بَو باش كواليتي وهةَلبذاردني
نمايش بَو شوَين هةَلبذاردني ثَوستةرو
بَو ئةمانة  كة دروستدةكةن كردن 
بة سادةو ئَيمة الي كارهايةكن خَويان

. بايةخ سةير دةكرَين بَي
ض ديكَومَينت بَو هونةرمةند *

كَونتاكتَيك دةبينَيت بَو دةورَيك
دةرةوة؟ لةطةَل

كردن ثةوةندي يا كردن كَونتاك كةباسي ئَيمة -
وردي بة  زَور ئةبَي دةرةوة  لةطةَل دةكةين 

باسم كة  بوةستين خاَالنة ئةم لةسةر
ئةوروثي هونةرمةندَيكي ضونكة كرد،
ثةوةندي دةيةوَي كة ئةمريكي يان
كورد دروست لةطةَل هونةرمةندَيكي

هةبَي (ماث) ت تَو ئةو دةيةوَي بكات
لة بووبيت بةردةوام هةبَي ديكَومَينتت

ثَيويست ئاستي لة هونةرةكةت هونةريي كاري
كَومةَلَي كة زَورم هةية من ئومَيدي هةَلبةت دابَيت،

هةن طةنج 
ئةمةش كة ئةو ثةيوةنديانةن هةوَلي لة بةردةوام

. لة كاركردني هونةريي بةشَيكة

بةرةو عومةر) ئاظان و حةميد (هيَمن شيَوةكار هونةرمةندى هةردوو فةرةنسيةوة بالَندةبارانى ِريَخراوى اليةن بانطَيشتكردنيان لة دواى
مؤزةخانةى يارمةتى بؤ كؤكردنةوةى بؤ كة ثرؤذانةى ئةو جياواز لة ضوارضيَوةى ثَيشةنطاى دوو نمايشكردنى بؤ ِريَكةوتن، فةرةنسا بة وآلتى
لةم طةشتة ئةم دةربارةى طةَل سليمانيدا) لة هونةر ناوى(ثردَيك لة ذيَر فةرةنسا لة وآلتى لة دةدرَيت ئةنجام سليمانى لة نيشتمانى

. دةداتةوة ثةيك ثرسياريَكى ضةند وةآلمى هَيمن حةميد ديدارةدا




