
  کارکی کورد کانی شوه ییه نگاه ره  هوچمو ڕه و په تاراوگه
  دشاد کوستانی

 
  ژار بورھان ھه
  رلین به

  
  

دیداری   م و بۆ نسا بکه ره ردانکی وتی فه سه  مخواست که له مژ بوو دهـ : ستپک  ده
  ساڵ زیاتره 11ی  بۆخۆی نزیکه  هک بسازنم  رییانه شتکی ھونه کی دریینم گه ھاوڕیه

  بوو له وه ئه ! .. رقاڵ کردووه سه  وه رییه کاری ھونه  و خۆی به ره ونده ی ئه نده راگه په
نسا  ره ی فه)شۆمونت ( و باژی ره ری رابردوو به کۆتایی مانگی ئۆکتۆبه  ر له ی به فته ھه
  نده رمه و ھونه به  نینی ھاوڕیانهکبی دابانی دیداری یه  ساڵ له 17م و پاش ت ڕکه به
م ھاوڕی  ئه کوردستان بووم،  زیاتر تا له  نده رچی به گه.. شاد بووم  چاالکه  ست ناسکه ھه

نگسۆزو شاعیرکی  ک سترانبژکی ده وه)دشاد کوستانی ( م ئازیزه  ھژاو زده
دنیای   لهی  یه اراوهش  ۆڕسکهخ  بووه  ره که چه  ھره هو ب ئه  ناسیی و ھشتاکه ت ده جورئه به
واپرسین و  ڵ سۆراخ و ھه گه کا ھاوڕا ده ربۆیه ھه..کردبووین پئاشنا نهمووچ  ڕه نگ و په ره
ری   له،  یه تاراوگه  م له تییانه ھامه نه  ژیی له نجای ته م دنیای جه مان له وه کتر دۆزینه یه

  پ له  نگه له چه  نگاوه ھه  وی به ئه،  نوکه دوو ساک پش ھه  ر له به وه رنته ئینته
چنگ  کانی وه نایابه  مه رھه به ۆی کارو ر مه سه کانی ئاشناکردم و پاشخانکم له رییه ھونه

وھا چاالک و  سکی ئه که  که  شادیم بوون  یھادیی و فرهی خۆشن راستی جگه به  وت که که
ولھاتووی نسا بوونی توانا ره فه  ی له نهام س بارتاقای ساالنی ژیانی ئه  نگین به ره خامه

تی  سه ناو خه  تی بچته کی چاک توانیوویه یه راده  ت به نانه و ته،کردگ  ریده خۆی ئافه
وت  سوکه ک مرۆڤکی ھۆشیار بتوانت ھه وه  و وه نساییه ره گای فه ریتی کۆمه دابونه
  ییدا به م بارگاوی بوونه ک ئه ته له  وه وازشه ڕی رزو نه وپه مرۆڤ به کهئدی .. بکات

نو   له ،ی هک رییه ھونه  شه گه  ھره به نی رمه خه  بوانتهی شارستانی رۆژئاوادا،  دیارده
ندین  هچ  اربوونی لهدش وای به  مه ئه.. مدا کاری کوردی ھاوده ری شوه دنیای ھونه



ڵ  گه نسادا ده  ره ی فهکان ی باژه نو خودی زۆربه  شیی له پشانگای ھاوبه
تی رزلنان و توانای  ندین جار خه هتی چ مانکاتدا توانیوویه ھه له وندانیتردا رمه ھونه

ک  ستبنت وه ده به ساوه  ن ره کانی فه رییه زگا ھونه ن ده الیه لهوتوویی  رکه سه
و  وه نهئاوڕلداش بۆ خودی خۆی  مه ئه کهداو  تاراوگه  ندکی کورد له مه ھره به
! ...نسادا ره کانی فه یاندنی رۆژنامه خشی راگه نو په  له تی یهنگاندن و ناسینی سه ھه
و  یاندنی کوردی لیغافله راگه  نوکه ئاگاداری وی بم تا ھه  نده ی به رچی  ھنده گه

  ره رخه ستی خۆده ده م به له رچی قه ھه  شکرکی بشومار له له  وڕؤکه ئه  که  مخابنیشه
  ناه که  ت بگره نانه و ته  خشی رۆژنامه یاندن و په نو دنیای راگه  س له ھه

  نده مه ھره به  سه که  م جۆره دوای ناساندی ئه ران به گه  س، دوورن له کانیش ھه ئاسمانییه
فریای ریکالم کردن  ر به بینین ھه ده  ره رخه مگۆجی خۆده ه یان قه کاتکدا ده  له.  نگینانه ره
دانیان  پیاھه  بواری سترانن بۆ ماستاوکردن به انیندک خانم سنکردنی ھه دان و په ھه و

ھیچی   ی له وانه ر ئه مبه ھه  پاندییانداله فوکوی چه زی که ندێ حه ی ھه وه دامرکاندنه  له
  ..رو ھتد ی دنیای ھونه شه گه ستره ئه  ن به که بوو لمان ده نه
  

  ..دون ان دهخۆیڤادا که  له نی خاکڤی و ئه نگ رهبارانی 
  

ڵ  گه ھاوڕا دهنسا،  ره باژی شۆمۆنتی فه  ر له مانگی ئۆکتۆبه 24  ممه ی رۆژی شه ئواره
نوس و  ندان و رۆژنامه رمه ردۆستان و ھونه سانکی زۆری ھاوسۆزانی ھونه بوونی که ئاماده

ک بوو  یه ئواره  کهری  وروبه و دهی شۆمۆنت  یه گچکه  و باژه گری دانیشتوانی ئه خنه ره
ند بوون،  رمه و سروشی ھونه ھره ی به زاده  کهقای  نگی پته داھنان و بارانی ره  تژی له

ئدی  ..نی ی ته ستناسکه ھه  نده م نیگارمه کانی ئه نگینه ره  ڤاله ناوی که راسیما ھه سه که
  ا بهوسایید کانی ئه کۆنه  تهنیو ھاوڕی و دۆس  رچی له دشاد کوستانی بۆخۆی گه

مانی  ت ناسرابوو، ل ده رائه جوانی و به  اعیرکی پ لهنگ ناسک و ش سترانبژکی ده
وروپا  یی ئه نده راگه و په رۆژگاری تاراوگهکانی  رییه سه رمه ران و چه نده ھه  پاش رووکردنه

تی  ری ناساند و ئاشنایه تکیتری جوانی ھونه سله خه  بهی  خۆ بووه ڕبه باوه  م مرۆڤه ئه
 45  ترییدا زیاتر له مه 8ی  چواردیواری ھۆکی گچکه  لهک من بینیم  وه..بندتر کرد

یان بۆخۆی  که ریه ھه  نیبوون که زه کانیدا ھه ئامزی دیواره  نگین زۆیان له ڤای ره که
ند بوون  رمه ستی ھونه کانی ھه  ییهر وه ادهو یساتی بۆنی خاک  رگه یرۆککی مهنی چ دیمه

ویستیی و  و خۆشه یی تاراوگه نده راگه دووری نوان و والت و ژیانی په  له ،بۆ کوردستان
  کان، که یه نگاه ره  مووجه ڕه اندنی پهش دووتوێ وه  ریی بوون له زی ھونهبرانی سۆ لکدانه

  که  ندییانه تمه کنیک و مۆرککی تابه ته  ریی به ھای جوانکاریی و ھونه جۆرک به به
  کرابوون که سته رجه ندیان تیابه رمه ری ھونه ی ئاستی ھونه وه ی ناوهدگوزارشتی خو

  روو که  خسته ی ده پزه به  زموونه ران و ئه وامبوون و گه رده و به ش ئاکامی ئه مه ئه
  مکی تژی له رھه به  که ،کردبوونرقا سه ساک خۆی پوه  یه بارتاقای ده به  شلگیرانه

  یامه و په هیاندنی ئ ی گهزمانحا  ببته  که خۆبگرن  ک له نگاوی داھنان و ناسکیه ھه
م  ک میوانکی ئه وه  نده ی به نده وه ئه! .. دواییدا وبووه ند به رمه ی ھونه رییه ھونه
درژایی  ئاگاداری بووم به  کهستناس ھه  اعیرهش  نگ خۆشه ستناسک و ده ھه  نده هرم ھونه

ردان و  یتا سه یتا په پهیدا،  که رییه له ی گه وه کاتی کردنه  له ،میوانی بووم  رۆژک که 10
کانی  رییه ھونه  مه رھه ر تکرای به سه لهھاوکات کانی بوون  رو میوانه ماوه ئامزبوونی جه



ھاتن و  وه نگه ته بۆ به ،نج و ترامانر ی سه مایه  بوو بووه یدا که هگ زرۆ بوون ده تامه به
بۆ   ی دشاد کوستانی که ی ناوازه نجه ست و په می ده رھه ر به سه ویستیان له رزو خۆشه

  ..ی خۆشحای بوون ڕی مایه وپه من ئه
  م به بکه  رییانه کی راگوزه یه وه رکردنه سه ک نووچه و به نیا وه ی پمخۆشبوو ته وه دا ئه لره

  سوکه،  تاراوگه  کاری کورددا له ندکی شوه رمه شی ھونه ی گه ھره وامی به رده ی و بهچاالک
و  وه رکردنه سه کیتری به یه ئایینده  تا لهیاندنی کوردیی  دنیای راگه  ناساندنکی به

کانیدا رۆچم و  رییه ھونه  مه رھه ی به رتاسه سه  کیتر به یه وه تامان و قوبوونه
  کانیدا راڤه مه رھه ی به ر زۆربه سه به  کی ئاکادیمیانه یه وه دن و تخوندنهنگان سه ھه
  نوسه گرو رۆژنامه خنه ی ره وه رنج و تخوندنه و سه ت باس له نانه م و ته بکه
  ی کوردیان ئاماژه کاره م شوه شی ئه قی تواناو لھاتوویی گه رھه ده  کهکان  نسییه ره فه

پشبکی پشانگا   له  ییانه تی ھونه ندین خه ستھنانی چه ده ، وای به پداوه
  ھیوام بتوانم له  به ..بووگ شداری ھه شیی و به ھاوبهوام  رده به  کاندا، که رییه ھونه

ر  هس ریی له ی ھونه خنه کاری ره نگاندن و راڤه سه دوورودرژی ھه نوسنکیتردا و به
رای  روو سه  مه ئازیزی بخه  نگین دشاد کوستانی زده تهس کاری ده پزی شوه ی به خامه

  کوردستان چ له  لهپشتر  بووگ چ ری نه ھج کلۆج بواری خوندنی ھونه به  ی که وه له
ونخوونیی و  شه  ڕبوخۆبوونی له رو باوه ده به ڤینی راده ئه، ل ئاکامی یشی والت وه ره ده
ری  دنیای بزاڤی ھونه  ی به وه زموون و تاقیکردنه دوای ئه  وام وبوونی له رده به

چنگ بنت و   خاس به  کی فره تییه ی ئاشنایه یه و راده ئه  ته یاندوویه کارییدا، گه شوه
   ..ی خۆشحاڵ بت مایه

ندی  رمه شی ھونه ی گه ھره ریی بۆ به وه خته به  ستخۆشیی و فره ده  وه ز لره ئدی ئه
تژی   یادی رۆژانه  نگزوڵ کاک دشاد کوستانی به ست ناسک و ده کارو ساعیری ھه شوه

وتنی  رکه بوون و سه  فره  ر له م ھه م ھاوڕه ی ئه ھیوام نموونه  کانی شار، به رییه وه یاده  له
ش و پ  ی گه پیرۆز بت خامه..مدا بت کاری کوردی ھاوده ری شوه یامی پیرۆزی ھونه په
  ..نگت له چه

  

  



  
ردوو  ھه  تا خۆی به ره سه  ی دشاد کوستانی که ی پشانگاکه وه اتی نمایشکردنی کردنهک

  ..بووان ردۆستانی ئاماده بۆ میوان و ھونه  کوردی به  نسیی و چینی ستران به ره زمانی فه
  

  
  

  .نسا ره باژی شۆمۆنت ـ فه..ی وه کردنه ر له کار به ی دشاد کوستانی شوه که رییه له گه



  
  ..کانی  نگینه ره ڤاله که  کک له یه
  

  
 


