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»ئەنیتا  دانیماركی  شێوەكاری  هونەرمەندی  كتێبێكی  ناونیشانی  هاوڕێیانم(  واڵتی  بۆ  )گه شتێک 
ئیسپاندەر«ەو لە شێوەی سەفەرنامەدا نووسیویەتی و رۆماننووس )كاروان عومەر كاكەسوور( وەری 
لەگەڵ خاتوو )ئەنیتا(دا  بووە  گێڕاوەتە سەرزمانی كوردی، هاوكات هاوكارێكی جدی و كاریگەریش 
بۆ نووسینەوە و داڕشتەوەی ئەو كتێبە،  ناونیشانەكە ئەوەمان  پێ دەڵێت، كە نووسەری ئەم كتێبە 
عەشقێك هەڵی گرتووە و بۆ كوردستانی هێناوە، ناونیشانەكە هەر زوو ئاشكرای دەكات )ئەنیتا( لێرە 

لە كوردستان تەنیا نییە و كۆمەڵێك هاوڕێ و خۆشەویستی هەیە. 
چەند ساڵێك لەمەوپێش دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، بە فەرمی )ئەنیتا(ی شێوەكار لە دانیماركەوە 
بانگێشت دەكەن بۆ شاری سلێمانی بۆ ئەوی پێشانگه یەكی شێوەكاری بۆ تابلۆكانی بكەنەوە، هەڵبەت 

گەشتێك بۆ واڵتی هاوڕێیانم
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شێوەكاران  تەواوی  لەناو  بپرسێت  یەكێك  رەنگە 
و هونەرمەندانی ئەوروپا و دونیادا بۆچی ئەم ژنە 
هونەرمەندە دەستنیشان كرا و بانگێشتی كوردستان 
كرا؟ بەاڵم ئیدی كاتێك كتێبی  )گەشتێك بۆ واڵتی 
هاوڕێیانم( دەخوێنینەوە، تێدەگەین چەند گرنگبوو 
ئەنیتا بێتە ئێرە و لە نزیكەوە ئێمە بەر هونەرەكەی 
بكەوین و ئەویش  كولتوور و پەیوەندی و سرووشت 
ببینێ ،  برینەكانمان  و شار و شاخ و كارەسات و 
گرنگبوو ئەنیتا بچێتە هەڵەبجە و ئیدی بە واقیعی 
بكات،  نەتەوەیەك  خەمی  قورسایی  بە  هەست 
هەورامان  ناوچەی  دوورەدەستی  گوندێكی  بچێتە 
پیرەژنێكی سادەو  بە دەستی  دۆ  و جامۆڵكەیەك 
گەلەری  و  هەولێر  بچێتە  بخواتەوە،  بۆنخۆشەوە 
گرنگبوو  ببینێ ،  شارە   ئەو  دێرینیی  و  شانەدەر 
لە  و  هەرهەموومان  هاوڕێی  ببێتە  سلێمانی  لە 
ئەمنە سوورەكە تابلۆكانی نمایش بكات، گرنگبوو 
خوێنی  و  ئامادەبێت  )میدیا(دا،  نمایشەكەی  لە 
ژنێكی رۆژهەالتی ببینێ ، ئێواران وەك كچێكی ئەم 
شارە لە جادەی سەهۆڵەكە خەڵكی تازە بناسێ  و 
بكات  خۆی  عەسرێك  بگرێ ،  شتێ   هەموو  وێنەی 
بەشێك  تێبگات  ئیدی  )شەعب(داو  چایخانەی  بە 
لە نووسەر و هونەرمەندی ئێمە لەوێ  چی دەكەن.

پێشتر  ئەوروپییە  هونەرمەندێكی  تاكە  ئەنیتا 
كاری  و  هەبووبێت  كوردستانی  بۆ  هاتن  خەونی 
بۆ كردبێت، ئاخر زۆربەیان پێیان وایە كوردستان 
واڵتێكە تەنها شەڕ و كوشتن و رق دەزانن، كەچی 
پێشانگه كانیدا  لە  دەكێشاو  كوردی  وێنەی  ئەنیتا 
ئازادانە خۆی  و  كاتێكیش هات  نمایشی دەكردن، 
بووە  و  دەكرد  واڵتەدا  ئەم  شوێنێكی  هەموو  بە 

هاوڕێی نووسەر و رۆشنبیر و هونەرمەند و تەنانەت 
منداڵ و كوڕ  پیرەپیاو و  پیرەژن و  بووە دۆستی 
و كچی گەنجی شارە گەورە و بچوك و گوندە زۆر 
تەنها  خاتوونە  ئەو  ئاخر  شاخاوییەكانیش،  دوورە 
لەسەر ئاستی تابلۆكانیدا هونەرمەند  نەبوو، بەڵكو 
تێكەڵبوونیشیدا  و  هەڵسوكەوت  و  دنیابینی  لە 
بە  كە  بوو،  هونەرمەند  لەوەشدا  بوو،  هونەرمەند 
زوویی تێکەڵی خەڵک و شوێنە جیاوازەكان ببێت 
و تەنها بە زەردەخەنە رایەڵی خۆشەویستی و رێز 

درووست بكات.
هونەرمەندێكی  ژنە  روانینی  كتێبە  ئەم  گشتی  بە 
ئەوروپییە بۆ ئەو گەشتەی بۆ كوردستانی كردبوو، 
هونەرەكەیەوە  بەهۆی  دانیمارك  لە  پێشتر  دیارە 
هونەرمەندی  و  نووسەر  لە  زۆر  ژمارەیەكی  لەگەڵ 
لە  و  تێكەڵبووە  دانیمارك  نیشتەجێی  كوردی 
ڕێگەی ئەوانەوە نەك تەنها بە كولتوور و ئازار و 
غەمی كورد ئاشنابووە، بەڵكو پەیوەندییەكانی رۆژ 
بەرۆژ فراوانتر كردووە و بەهۆی ئینتەرنێت و سایتە 
كوردییەكانەوە كە تابلۆكانی تێدا باڵوكردوونەتەوە، 
هونەرمەندی  و  نووسەر  لە  زۆر  ژمارەیه كی  لەگەڵ 

كورد لە كوردستان ئاشنایەتیی پەیداكردووە.
ئەوەی لەم كتێبەدا جێگەی سەرنجدان و گرنگییە، 
ژنە  ئەو  نیازپاكیی  و  شارەزایی  و  راستگۆیی 
ماوەی  لە  شتانەی  بەو  بەرامبەر  شێوەكارەیە، 
باشی  بە  ئەو  بینیونی،  كوردستان  لە  مانەوەیدا 
ئاگاداری ئەوەیە كە كورد وەك میلەتێك لە الیەن 
چەوسێنراوەتەوە،  دراوسێوە  واڵتانی  و  داگیركەر 
خەباتەیە  و  قوربانی  لە  پڕ  مێژووە  ئەو  ئاگاداری 
كە ئەم گه له  بۆ مانەوەی لەسەر خاك و پاراستنی 

ئەوەی لەم 
كتێبەدا 
جێگەی 
سەرنجدان 
و گرنگییە، 
راستگۆیی 
و شارەزایی 
و نیازپاكیی 
ئەو ژنە 
شێوەكارەیە، 
بەرامبەر 
بەو شتانەی 
لە ماوەی 
مانەوەیدا لە 
كوردستان 
بینیونی
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بە  ئەمانەشدا  لەگەڵ  داویەتی،  دایكی  زمانی 
خۆشەویستییەكی زۆرەوە قسە لەسەر ئەوەدەكات 
ئازارانە،  و   مەینەتی  و  خەم  ئەو  هەموو  كە 
نەبوونەتە فاكتەرێكی خراپ بۆ پشتكردنە ژیان لە 
ناو نەتەوەی كورددا، نمونەی ئەوە دەهێنێتەوە، كە 
لە ماوەی مانەوەیدا و تێكەڵبوونی لەگەڵ كەسانی 
سەر بە ناوەندە جۆراو جۆرەكان، بۆی دەركەوتووە، 
كورد خەونی جوانی هەیە و دەستبەرداری ژیان و 
پێشكەوتن و قبوڵكردنی جیاوازی  نابێت و ئامادەیە 
گفتوگۆ  بكەوێتە  دیكەدا  كولتوورەكانی  لەگەڵ 

ئەمە  ببێت،  دیكە  شارستانییەتی  بە  تێكەڵ  و 
هەتاكو  كورد  وایە  پێیان  كە  زۆرێكە  پێچەوانەی 
ئێستاش شاخاوی دەژین و میللەتێكی داخراون و 

چێژ لە مەرگ و جەنگ دەبینن.
شارەزاییەكی  و  وردی  بە  كتێبەكەیدا  لە  ئەنیتا 
سەفەرەكەیمان  وێستگەی  بە  وێستگە  باشەوە، 
بۆ دەگێڕێتەوە، هەر لەوكاتەوەی كە ماڵئاوایی لە 
مێردە ئازیزەكەی دەكات و لەگەڵ )كاروان عومەر 
كاكەسوور(ی رۆماننووسدا ده ست به  گەشتە دوور 
و درێژ و پڕ لە پێكەنین و خەم و ئازار و كێشە 

کتێب
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و موعاناتەكانیان ده که ن، هەتا ئەوكاتەی دووبارە 
دەگەڕێتەوە بۆ زێدی خۆی لە دانیمارك، ئەم خانمە 
بە  دەگێڕێتەوە  شتانە  ئەو  بێالیەنانە  شێوەكارە، 
قسە  زۆره وه ،  وریاییەكی  زیرەكانەوەو  زاكیرەیەكی 
كە  دەكات  كەسانە  و  شوێن  ئەو  هەموو  لەسەر 
بەهۆی گەشتەكەیەوە بینیونی و بەریان كەوتووە.

ئەوەیە،  ژنەدا  لەم  مایەی سەرنجە  من  بۆ  ئەوەی 
و  كولتوور  تێكەاڵوی  زووییە  بەو  چۆنی  چۆن  كە 
دابونەریت و پەیوەندییەكانی كوردستان بوو؟ چۆن 
ئەوەی  وەك  بكات  نمایش  وا خۆی  توانیی  چۆنی 
هەر لێرە ژیابێت و ئاگای لە هەموو شتێك بێت؟ 
چۆن چۆنی بەو شێوە زیرەكانە چووە ناو خێزانە 
كوردییەكانەوە و لەگەڵ پیرەژن و پیرەپیاوەكان و 
كچ و كوڕە گەنج و منداڵەكانی ئەو خێزانانەدا خۆی 
تەنها  نەك  هاوڕێیان؟  و  دۆست  بووە  و  گونجاند 
خۆ گونجاندن، بەڵكو زۆربەیان پێشبڕكێیان بوو كە 
)ئەنیتا( لە ماڵی كامیان زیاتر بمێنێتەوە، تەنانەت 
هەڵڕژێن  بۆ  فرمێسكی  گەڕانەوەشیاندا  كاتی  لە 
ئەندامێكی  یاخود  ئازیزێكیان  وابێت  پێیان  و 
بەس  ئەمە  ئایا  دەهێڵێت..  بەجێیان  خێزانەكیان 
هونەرمەندە   خاتوونە  ئەم  بزانین  ئەوەی  بۆ  نییە 

خاوەنی چ هەستێكی مرۆڤانەیە؟.
كەسانە  لەو  باس  كتێبەیدا  لەم  هەر  ئەنیتا 
پێدەچێت  بوو،  تێكەڵیان  و  ناسیونی  كە  دەكات 
قاوەیەكی  ئێوارەیەك  تەنها  كەسانە  لەو  هەندێك 
سەردانی  كاتی  لە  یاخود  خواردبێتنەوە  لەگەڵدا 
كاتێك  كەچی  كەوتبێت،  بەریان  پێشانگه كەیدا 
باسیان دەكات و ناویان دەهێنێت، كتومت دەڵێی 
هاوڕێی چەند ساڵەن و ئاگای لە بیركردنەوەو ژیان 
باس  زۆرەوە  ڕێزێكی  بە  ئەو  هەیە،  رابردوویان  و 

ناسیونی،  لە گەشتەكەیدا  لەو كەسانە دەكات كە 
نووسەرو  كە  كەسانەی  ئەو  بۆ  تەنها  نەك  ئەمە 
بۆ ئەو ژن و  روانینی  بەڵكو هەمان  هونەرمەندن، 
شاخاوییە  گوندە  له   كە  هەیە  گەنجانەش  و  پیاو 
دوورەكانیشدا ناسیونی و بە باشی باری سایكۆلۆژی 
و هەڵسوكەوت و شێوەی كارو ژیانیانی خستووەتە 
كوردییانە  میواندارییە  لەو  باس  جوان  زۆر  روو، 
دەكات كە ئەم و هاوڕێكانی بۆی رۆشتوون، باس 
لەو رێز و وەفا سادەو ساكارە كوردییانە دەكات كە 
كتێبەكەیدا  لە  هەیەتی،  بیانی  میوانێكی  بۆ  كورد 
ئەوە ئاشكرا دەبێت كە هیچ ساتێك هەستی بەوە 
نەكردووە غەریبە و دوورە  لە كەسوكاری خۆی، 
كراوەتەوە،  ئەو  بۆ  خۆشەویستییەی  باوەشە  ئەو 
تەواوی هەست و گیانیان بە ئەڤینێكی ئەبەدی گەرم 
كۆمەڵێك  چاوی  لە  پێشتر  كە  ئەو  كردووەتەوە، 
و  كاروان(  )میدیاو  وەك  هونەرمەندی  و  نووسەر 
لەوێ  و كۆمەڵێگ گەنجی  چەند كەسێكی دیكەوە 
ئێستا  ناسیوە،  خەڵكەكەی  و  كوردستان  ئێرەوە 
خەڵكانێكی  دەبێنێت  خۆی  چاوی  بە  خۆی  ئیدی 
رۆشنبیر چۆن رێز لە خۆی و هونەركەی دەگرن، 
ناو  رۆچووەتە  چۆن  خێزانەكاندا  لەناو  دەبینێت 
لە  مانەوە  دڵی خەڵكە سادەكەوە، دەبینێت شەو 
گوندێكی شاخاویی ناوچەی چۆماندا چ تاموچێژێكی 
كورد  لێیە  گوێی  و  دەبینێ   هەیە،  كوردییانەی 
تازە  نوكتەی  و  رەق قسەی خۆش  بەردی  لەسەر 
درووست دەكات، دەبینێ  ئەو رابردووە خوێناوییە 
ئەم  نەیانتوانیوە  ژەهراویانە  پیالنە  هه موو  ئەو  و 
میللەتە لە بزەو رێز و خۆشەویتی بخەن، دەبینێ   
و  دەبنەوە  تازە  رۆژ  بە  رۆژ  واڵتە  ئەم  خەڵكی 
ژیانی خۆیان دەگۆڕن و وردە وردە لەگەڵ چەمك و 

ئەم خانمە 
شێوەكارە، 
بێالیەنانە 
ئەو شتانە 
دەگێڕێتەوە بە 
زاكیرەیەكی 
زیرەكانەوەو 
وریاییەكی 
زۆره وه ، قسە 
لەسەر هەموو 
ئەو شوێن و 
كەسانە دەكات 
كە بەهۆی 
گەشتەكەیەوە 
بینیونی و 
بەریان كەوتووە

هاتنی ئەنیتا هاتنی خۆشەویستییەكی راستەقینەو 
هونەرمەندێكی ئەڤیندارە بۆ تێگەیشتن لە 
میللەتێك كە ناوی بە ناشرینی باڵوبووەتەوە
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رەهەندە تازەكانی دنیای مۆدێرندا تێكەڵ دەبن.. بە 
كورتی هاتنی ئەم ژنە هونەرمەنده  بۆ كوردستان، 
وەك هاتنی سیاسییەك نییە لە پاش خۆی كۆمەڵێ 
بەجێبهێڵێت..  موجامەلە  و  تەمسیل  و  ناڕاستی 
مێشوولە  نییە  بازرگانێك  هاتنی  وەك  ئەو  هاتنی 
هاتنی  وەك  ئەو  هاتنی  بمژێت..  خوێنمان  ئاسا 
كوێی  بزانێت  نییە  مرۆڤدۆست  بەناو  رێكخراوێكی 
برینە..  گەرمیانمان  كوێی  و  دێشێ   هەڵەبجەمان 
خۆشەویستییەكی  هاتنی  ئەنیتا  هاتنی  بەڵكو 
راستەقینەو هونەرمەندێكی ئەڤیندارە بۆ تێگەیشتن 

لە میللەتێك كە ناوی بە ناشرینی باڵوبووەتەوە. 
لە  رۆماننووس  رووناكبیرو  كاروانی  هەروەك 
ئاماژەی  و  نووسیویەتی  كتێبەیدا  ئەم  پێشەكیی 
بەوەداوە، »ئیتر )ئەنیتا( پێویستی بە من نییە بە 
خوێنەری بناسێنم، لە كاتێكدا ئەو ژنە هونەرمەندە 
دانسقەی  توانایەكی  خەڵكدا  ناسینی  هونەری  لە 
هەیە، ئەو ئەمڕۆ زۆر لە من زیاتر خەڵكی كوردستان 
دەناسێت، تەنانەت تاكو ئێستا بە پێی ئاگاداریی 
خۆم یەك دوو منداڵی كورد لە خۆشەویستی ئەو 

هونەرمەند ناوی )ئەنیتا(یان لێنراوە«.
واڵتی  بۆ  )گەشتێك  كتێبی  كۆتایی  بەشی  لە 
باڵوكراونەتەوە  ئەنیتا  وێنەی  كۆمەڵێك  هاوڕێیانم( 
شوێن  لە  كە  گرتوونی  كەسانەدا  ئەو  لەگەڵ  كە 
و  مانەوە  ماوەی  لە  و  كوردستان  جیاجیاكانی 
گەشتەكەیدا ناسیونی، ئەو وێنانەش بۆ حیكایەتی 
خۆیان هەیەو ماناو دەالالتی خۆشەویستیی ئەو ژنە 
نیشان دەدەن، وەفای هونەرمەندێكی بیانی دووپات 
دەكەنەوە كە لە ساتەكانی گەشتەكەیدا گرتوونی.

کتێب


