
هونەری بەرگری نابێ مۆرکی حیزبایەتی و کەسایەتیی نێو 
حیزبی بەسەرەوە بێ. ئەو هونەرە بەرگری دەکا لە مان و 
مانەوەی گەلێک بەگشتی. حیزب و کەسایەتییەکانیش کە 

بەشێکن لە گەل و بۆ بەختەوەریی ئەو گەلە تێدەکۆشن. بۆیە 
هەموو هەوڵێک دەبێ ڕەنگدانەوەی گشتی وەک ئامانج و 

ویستی نەتەوەییی پێوە بێ. 

هونەری بەرگری 

قادر ئەلیاسی 



پوختە
بــەر لــەوەی باســی هونــەری بەرگــری 
لــە  خێــرا  ئاوڕێکــی  پێویســتە  بکەیــن، 
ــەرە  ــەو شــێوە هون ژینگــەی ســەرهەڵدانی ئ
بدەینــەوە. چ بارودۆخێــک یــان چ شــوێن و 
ژینگەیــەک دەبێتــە هــۆی ســەرهەڵدان یــان 
ــەری  ــری؟ هون ــەری بەرگ ــی هون لەدایکبوون
بەرگــری بۆچــی پێویســتە و چ ڕۆڵێکــی 

ــە؟ هەی

ژینگە
ــە  ــە پلــەی یەکەمــدا ل ــەری بەرگــری ل هون
دڵــی سیســتەمێکدا دەگــوورێ و دواتــر 
لەدایــک دەبــێ کــە بــە شــێوەی خۆســەپێن، 
ــەو  ــێ. ئ ــەدا زاڵ دەب ــەو ژینگەی ــەر ئ بەس
دیکتاتــۆری  سیســتەمێکی  سیســتەمەش 
و ســەرەڕۆیە کــە واڵتێــک دەخاتــە ژێــر 
ــە  ــک ب ــادا خەڵ ــگا ن ــۆی و ڕێ ــی خ ڕکێف
مافــە ڕەواکانــی خۆیــان بگــەن. لێرەدایــە کە 
ــەرودوا  ــان ب ــاوکات ی ــری ه ــەری بەرگ هون
لەگــەڵ ناڕەزایەتییەکانــی دیکــەی خەڵکدا]١[ 

ــەرهەڵدەدا.  ــەاڵتە س ــەو دەس دژی ئ
ــەاڵتێکی  ــالمی وەک دەس ــاری ئیس کۆم
ــی زەق و  ــەرەڕۆ، نموونەیەک ــۆر و س دیکتات
بەرچــاوی ئــەو سیســتەم و دەســەاڵتەیە 
کــە نەتەوەیەکــی وەک نەتــەوەی کــورد، 
دەچەوســێنێتەوە و لــە هەمــوو مافێکــی 
نەتەوەیــی و سیاســی بــێ بەشــی دەکا. تاکی 
خــاوەن هەســتی ئــەو نەتەوەیــە بەپێــی 
ــیی  ــی تاکەکەس ــەری و داهێنان ــای هون توان
ســڕینەوەی  لــە  بەرگــری  بــۆ  خــۆی 
ناســنامەی نەتەوەیــی و شوناســی گەلەکــەی 
لــە چوارچێــوەی ئــەو توانایییــە هونەرییــەدا، 
لــە چەنــد بــواری جیــاواز بــەاڵم پەیوەندیدار 
بــە یــەک، دەســت دەکا بــە ئافراندنــی 

ــەر: هون
بــە  گەلــە  ئــەو  ژێرپێکــراوی  مافــی   1
ــی و  ــی، پەیکەرتاش ــروود، گۆران ــێوەی س ش

...هتــد لــە چوارچێــوەی هونــەردا وێنــا دەکا 
و بەرهەمــی دێنــێ. بەم کارە ســتەملێکراویی 
گەلێــک دەخاتــە بــەر چــاوی خەڵــک و 
ــەم  ــگاوە ه ــەو هەن ــتی. ب ــی بەگش مرۆڤایەت
ــەر  ــۆر و داگیرک ســتەمی دەســەاڵتی دیکتات
بەســەر ئــەو گەلــەدا لەقــاو دەدا و هــەم 
ــا  ــەو ســتەمە وری دنیــای مرۆڤایەتــی دژی ئ

ــەوە. دەکات
سیاســەتە  ئــەو  لەقاودانــی  لەگــەڵ   2
بــۆ  دەدا  هــان  گــەل  دیکتاتۆرییــە، 
ــە  ــە، ب ــە زەوتکراوان ــەو ماف ــەوەی ئ وەرگرتن

بچنــەوە.  سیســتەمەدا  ئــەو  گــژ 
کردنــەوەی  شــی  دیکــە،  خاڵێکــی   3
پیرۆزانــەن  ئامانجــە  و  چەمــک  ئــەو 
سەربەســت  و  ئــازاد  نەتەوەیەکــی  کــە 
ژیــان،  ئــازاد  ئــازادی،  وەک  هەیەتــی، 
ئاشــتیخوازانە  پێکەوەبوونــی  و  ئاشــتی 
و... بــە بەرجەســتەکردنی ئــەم خاڵــەش 
ــی  ــەل و جیاوازی ــە گ ــی دەدا ب بەرچاوڕوون
نێــوان گەلێکــی بندەســت و گەلێکــی ئــازاد 

دەکاتــەوە. ڕوون 
ــۆری،  ــتەمی دیکتات ــاندنی سیس ــۆ ناس 4 ب
کــردەوە  و  جینایــەت  و  ســتەم  ئــەو 
کــە  دەکاتــەوە  شــی  نادادپەروەرییانــە 
ئــەو دەســەاڵتە دژ بــە نەتــەوەی کــورد 
دەدا.  ئەنجامیــان  یــان  داون  ئەنجامــی 
ــەر  ــەردە الدان لەس ــڕای پ ــەو کارەش وێ ب
الیەنــە شــاراوەکانی دەســەاڵتی دیکتاتــۆری، 
هونــەر  نواندنــی  بــە  بەســتێنەش  ئــەو 

دەورووژێنــێ.  
5 هونەرمەنــد جگە لە ناســاندنی سیســتەمی 
دیکتاتــۆری، هــەوڵ دەدا بــە وێناکردنــی 
ــەو  ــی ئ ــی گەشــی دوای ڕووخان داهاتوویەک
ــەر  ــەرکەوتن بەس ــک بەس ــەاڵتە، خەڵ دەس

ــکا. ــوادار ب ــدا هی دیکتاتۆری
بــەرز  و  ڕێزدانــان  دیکــە  ئەرکێکــی   6
ڕاگرتنــی یــاد و ڕێبــازی گیانبەختکردووانــی 
ــتەبەرکردنی  ــاوی دەس ــە پێن ــە ل ــە ک گەل
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ــی  ــدا گیان ــی گەلەکەیان ــە ژێرپێکراوەکان ماف
ــیوە. ــان بەخش خۆی

وەک خۆیایــە، هونــەری بەرگریــی کوری، 
دژکــردەوەی هونەرمەندانــی نەتــەوەی کوردە 
کــە لەگــەڵ چەکــی پێشــمەرگە لــە شــاخ، 
ــتی  ــاوەن هەڵوێس ــەرانی خ ــی نووس بەرهەم
ــی  ــە ناڕەزایەتی ــەڵ ب ــری تێک ــی بەرگ ئەدەب
بــۆ  خەڵــک دەبــێ و شــێوە خەباتێــک 
ــک  ــی خەڵ ــە ڕەواکان ــتەکردنی ماف بەرجەس
گۆرانیــی  و  ســروود  چوارچێــوەی  لــە 

ــەم. ــە بەره ــگێڕیدا دێنێت شۆڕش
هونــەری بەرگــری، بەپێــی ئــەو خااڵنەی 
ــی  ــەم ڕۆڵێک ــتە و ه ــەم پێویس ــەرەوە ه س
یەکجــار گرینگــی لــە پێشخســتنی خەباتــی 
نەتەوەیەکــدا هەیــە. بــەم پێیــە، واتــای 
هونــەر دێتــە گــۆڕێ. بەڕاســتی هونــەر کــە 
ــە؟ ــە لەخــۆ دەگــرێ، چیی ــەم گشــتە ڕۆڵ ئ

لە  هەیە.  جۆراوجۆری  واتاگەلێکی  هونەر 
بااڵنوێنی  ئاوێنەی  بە  باودا  لێکدانەوەیەکی 
واتایە،  بەو  دەدرێتەوە.  لێک  خەڵک  ژیانی 
خاوەن هونەر لەگەڵ شادیی خەڵکدا شادە و 
هیوا و خۆشی دەبەخشێ و لەکاتی ماتەم و  

ڕۆژە کارەساتبارەکانیشدا پرسەگێڕە. 
هونەر بە زمانی سانسکریتی »سوونەر«ە کە 
لە دوو وشەی »سوو« بە واتای باش و »نەر« 
یان نەرە بە واتای ژن و پیاو لێک دراوەتەوە. 
گۆڕانی  ئاوێستاییدا  زمانی  لە  سوونەر  دواتر 
بەسەردا هاتووە و بووە بە هونەر. بە جۆرێک 
»س« بووە بە »هـ« و لە ئەنجامی بێژەکردنی 
بە زمانەکانی تر و یەک لەوان زمانی کوردیدا، 

دەستەواژەی هونەر کەوتووەتە سەر زمان. 
ــی ســەبارەت  ــور حوســەین خەلیق دوکت
بــە جیاوازیــی هونەرمەنــد و زانــا و پێوەنــدی 

لەگــەڵ هونــەردا دەنووســێ: 

زانــای  و  هونەرمەنــد  »جیاوازیــی 
پشــت  بــە  زانــا  ئەوەیــە،  زانســتی 
ــک  ــان ئامانجێ ــە فەلســەفە ی بەســتن ب

و بــە پشــتیوانی ڕوو لــە کەمایەتــی، 
ــتی  ــەر ڕاس ــە س ــەردە ل ــێ پ تێدەکۆش
هەڵبداتــاوە. خــاوەن هونــەر بــە هەبوونــی 
و  ئامانجێــک  یــان  فەلســەفەیەک 
ــی، دەیهەوێ  ــە چلۆنایەت ــتگەرمی ب پش
جــۆرە  بــەم  بــگا.  ڕاســتییە  بــەو 
ــاری  ــاری نالەب ــی ب ــد بەدیتن هونەرمەن
کۆمــەڵ و بــە پشتبەســتن بــەو ئامانجــە 
کــە هەڵوێســتگرتن و هوشــیارکردنەوەی 
خەڵکــە و پاڵــدان بەچلۆنایەتــی کــە 
هەســتی دەروونییــە، ئەرکــی خــۆی 

دەدا.«  ئەنجــام 

بــۆ  کــە  مرۆڤــە  دەســتکردی  هونــەر 
شــوێندانان لەســەر هەســت و هــۆش و 
ــی  ــە مەبەســتی ناردن ــان ب ــرۆڤ ی ــری م بی
الیــەن  لــە  چەمکێــک  یــان  پەیامێــک 
مرۆڤــی هەســتیارەوە )هونەرمەنــد( دێتــە 
بەرهــەم. دەتوانیــن بێژیــن: هونــەر توانســت 
ــی  ــان و ئافراندن ــە بەرهەمهێن ــە ل و لێزانیی
ــە  ــۆری زۆری هەی ــەر ج ــدا. هون جوانییەکان
ــی  ــە هونەرگەل ــاژە ب ــە ئام ــرێ ب ــە دەک ک
وەک نیگارکێشــان، پەیکەرتاشــی، وێنەگــری، 
نوانــدن و جووڵــە )شــانۆگەری و ســەما(، 
دنیــای  و...  شــیعر  و  وێــژە  مووزیــک، 
فرەوانــی هونــەر و چەشــنی جیــاوازی هونــەر 
بناســێنین. لــە هونــەردا داهێنــان و  نواندنــی 
نــوێ بــۆ بەرجەســتەکردنی هەســت و ســۆز 
و ئــاوات و ئامانجــی گەلێــک دێتــە کایــەوە. 
بــە بەرهەمهێنانــی ئــەو بەرهەمــە هونەرییــە، 
ــۆی  ــەی خ ــێ بەردەنگەک ــد دەتوان هونەرمەن
ــدا  ــە ئەنجام ــەوە و ل ــر بکات ــدا بی ــان ب ه
هەســتی ببزوێنــێ. هونەرمەنــد بــەو بزوانــدن 
و هاندانــە هونەرییــە، بەرەبــەرە لــە دەربڕینی 
نزیــک  کۆمــەڵ  دەردەکانــی  و  ڕاســتی 
دەبێتــەوە و لــەوەش زیاتــر بــەرەو داهێنانــی 

ــێ. ــگاو دەن ــام هەن ــاوەن پەی ــەری خ هون
ــت،  ــە بێ ــری ئەم ــەری بەرگ ــەر هون ئەگ
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ــەری  ــە؟ داهێن ــەرە کێی ــەو هون ــەری ئ داهێن
هونەرمەندێکــە  بەرگــــــــری،  هونــەری 
و  ڕێ  خزمەتــی  دەخاتــە  هونەرەکــەی 
هونــەرە  ئــەو  ڕاپەڕیــو.  گەلێکــی  ڕێبــازی 
مــادام لــە الیــەن هونەرمەندێکــی خــاوەن 
هەڵوێســتەوە دێتــە بەرهــەم، دەبێتــە هونــەری 
خــۆی  بــۆ  هونەرمەندەکــەش  و  بەرگــری 
وەک هونەرمەنــدی بەرگــری ڕۆڵ دەگێــڕێ. 
هونــەری  خــــــوڵقێنەری  هونەرمەنــدی 
ــکار  ــێکی داکۆکی ــۆی وەک کەس ــری، خ بەرگ
گەلەکــەی  مافــی  دەســتەبەرکردنی  بــۆ 
دەردەکــەوێ. چونکــە هــەم خۆڕاگــرە و هــەم 

ــەرە، بەوشــێوەیە  ــەری هون داهێن
ــی بەرگــری  ــێ جوانییەکان دەتوان
نواندنێکــی  بــە  خۆڕاگــری،  و 
ــەر  ــە ب ــە بخات ــاش و هونەرییان ب
هزروبیــری  و  گــوێ  و  چــاو 
کۆمــەڵ. ئەگــەر هونــەر هەڵگــری 
ئــەو پەیامــە بــێ کــە پێــی 
دەڵێــن: هونــەری بەرگــری، پتــر 
ــتن  ــە تێگەیش ــی ل ــێ ڕۆڵ دەتوان
خەڵکــدا  وشــیارکردنەوەی  و 

ــێ.  هەب
و  بەرگــری  چـــــــەمکی 
هونــەرە.  بۆخــۆی  خۆڕاگــری 
هونــەری بەرگــری کاتێــک دێتــە 

ــر  ــی بی ــە قووڵ ــان دەدا ب ــر ه ــەوە، گوێگ کای
ــری  ــەری بەرگ ــە هون ــاس ل ــە ب ــەوە. ک بکات
ــۆ  دەکــرێ، ئیــدی هیــچ ڕێگایەکــی دیکــە  ب
ــە  ــە ل ــە جگ ــەو گەل ــی ئ ــە ماف ــتن ب گەیش
ــی  ــش دەرگاکان ــەوە. کاتێکی ــری نامێنێت بەرگ
ــی و  ــە نەتەوایەت ــە ماف ــتن ب ــەی گەیش دیک
سیاســییەکانی گەلێــک دادەخــرێ، لــەو کاتەدا 
دەســت بــردن بــۆ خەباتــی بەرگــری بــۆ خــۆی 

هەرمانێکــی هونەرمەندانــە و بوێرانەیــە.

ئەدەبی بەرگری
ــە  ــێ ب ــەر پێویســت ب ــک ئەگ ــچ هونەرێ هی

شــیعر و دەنــگ بکەوێتــە بەرگــوێ، ناتوانــێ 
ــێ.  ــۆی بنوێن ــی خ ــی ئەدەب ــێ بەرهەم بەب
کەواتــە دەقێکــی ئەدەبــی کــە لــە دووتوێــی 
دەناســێنێ  خــۆی  بەرگریــدا  هونــەری 
بــە  دەردەکــەوێ،  هونــەرە  ئــەو  وەک  و 
ئەدەبــی بەرگــری پێناســە دەکــرێ. ئــاوازی 
ــە  ــب ک ــەی ڕەقی ــی ئ ــروودی نەتەوایەتی س
ــەهید  ــەن ش ــی لەالی ــاڵی١٩٣٩ی زایین س
ــرا،  ــەوە دان ــەین بەرزنجی]2[«ی ــێخ حوس »ش
بەبــێ ئــەو دەقــە شــیعرییەی مامۆســتا 
دڵــدار، هەرگیــز نەدەهاتــە بەرهــەم. کەوابــوو 
بــە  هونــەری  بەرهەمێکــی  ئــەوەی  بــۆ 
ــەوە  ــیعر و مووزیک ــگ و ش دەن
بکەوێتــە بەرگوێــی خەڵــک، 
دەبــێ هونەرمەنــدی خــاوەن 
شــیعریی  دەقێکــی  هونــەر، 
تــا  بــێ  بــەر دەســتدا  لــە 
ــە  ــەرە بێنێت ــەو هون ــێ ئ بتوان
بەرهــەم. ئەدەبــی بەرگــری کــە 
بەرهەمــی ئەدیبان یــان خاوەن 
ــی خــودان هەڵوێســتە،  هۆنەران
بەشــێکی تەواوکــەری هونــەری 
بمانــەوێ  ئەگــەر  بەرگرییــە. 
هونــەری بەرگــری بــە قامەتــی 
مرۆڤێــک یان دارێــک بچوێنین 
و دەنــگ و مووزیــک قامەتەکــە 
ــان  ــە ی ــەو مرۆڤ ــی ئ ــیعر جلوبەرگ ــێ، ش ب
گــەاڵ و لقوپــۆی ئــەو دارەیــە کــە ســەرنجی 
ڕێبــواری ســەرەڕێ وەک بینــەر یــان بیســەر 

ــێ.  ڕادەکێش

ــورد  ــری ک ــی بەرگ ــی قۆناغ ئەدیبان
ــەن؟ کامان

بزاڤــی  نێــو  لــە  بمانــەوێ  ئەگــەر 
بــۆ  مێژوویــەک  کــورددا  ڕزگاریخوازیــی 
ــن،  ــری دەســت نیشــان بکەی ــی بەرگ ئەدەب
جگــە لــە مــەم و زینــی خانــی، بەرهەمێکــی 
ــەی  ــی »ئ ــری پێــش ســروودی نەتەوایەتی ت

هونەر 
بە زمانی 
سانسکریتی

 »سوونەر«ە کە لە 
دوو وشەی 

»سوو« بە واتای باش 
و »نەر« یان نەرە بە 
واتای ژن و پیاو لێک 

دراوەتەوە. دواتر سوونەر 
لە زمانی ئاوێستاییدا 

گۆڕانی بەسەردا هاتووە و 
بووە بە هونەر
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بۆیــە  ناکــەوێ.  بەرچــاو  ڕەقیب«مــان 
سەرتەقەکێشــی ئــەو بــوارە دەگەڕێتــەوە بــۆ 
ــاری  ــی کۆم ــە دامەزران ــش ل ــەردەمی پێ س
ــەردەمە  ــەو س ــاعیرانی ئ ــە ش ــتان. ل کوردس
مامۆســتایان  بەنــاوی  ئامــاژە  دەتوانیــن 
پیرەمێــرد، فایــەق بێکەس، عەبدوڵــاڵ گۆران، 
دڵــدار، قانــع، کاکــەی فەلــالح، ع.ع.شــەونم، 
ــار  ــەردەمی کۆم ــی س ــن و قۆناغ جگەرخوێ
هێــدی،  و  هــەژار  هێمــن،  مامۆســتایان 
بکەیــن. دوای ئــەو قۆناغــەش لــە ڕۆژهــەاڵت 
ــەنیانی،  ــی حەس ــزادە، عەل ــوارەی ئێڵخانی س
ــا،  ــەالل مەلەکش ــاوە شێخولئیســالمی، ج چ
ــی،  ــم لوقمان ــەدی، ڕەحی ــدوون ئەرش فەرەی
قــادر لوتفیانــی )ئــازا ســەکری(، ئاشــق 
ئیســماعیلی، ئەنــوەر ســوڵتان پەنــا، ئەحمــەد 
قــادری، ناهیــد حوســەینی، ئەحمــەد بازگــر، 
ــالمی،  ــوار شێخولئیس ــامی، ڕێب ــر حیس ناس
ــۆ ئەلیاســی، ســارۆ  ــی، ئاک ــەر غواڵمعەل عوم
و کاوە خوســرەوی، و لــە شۆڕشــی باشــووری 
ــەدەی  ــی س ــە دوای پەنجاکان ــتان ل کوردس
ــری،  ــران موک ــر، کام ــد دلێ ــردوو خالی ڕاب
ــف  ــێو، لەتی ــەواڵ پەش ــەس، ع ــێرکۆ بێک ش
د.مــارف  و...  ســابیر  رەفیــق  هەڵمــەت، 
عومــەر گــوڵ و.... شــەهید مەالعەلــی ســەر 

ــدەدەن.  هەڵ

بەرگریــی  قۆناغــی  هونەرمەندانــی 
کــورد کامانــەن؟

هونــەری  لــە  هونەرمەندانــەی  ئــەو 
بەرگریــدا بــە ســروود و گۆرانــی و مەقامــی 
شۆڕشــگێڕانە توانیویانــە ناوێکــی ناســراو بــن 
ــێخ  ــە ش ــان ل ــرێ دیس ــوارەدا، دەک ــەو ب ل
حوســەین بەرزنجییــەوە دەســت پــێ بکەیــن 
کــە دانــەری ئــاوازی ســروودی نەتەوایەتیــی 
بــە  ئــەو کەســانەی  »ئــەی ڕەقیب«ـــە. 
دەنــگ لــەو بــوارەدا دەنگیــان تۆمــار کــراوە 
و خاوەنــی هونــەری بەرگریــن، دەکــرێ 

ــن: ــن بکرێ ــوارەوە پۆلێ ــێوەی خ بەش

قۆناغــی ســەردەمی پێــش ســاڵەکانی 
دەنگــی  کــە  بەمــالوە  زایینــی  40ی 
حەســەن  تۆفیــق،  تاهیــر  مامۆســتایان 
حەمەســاڵح  عەلــی،  حوســەین  زیــرەک، 
خەیــات،  ئیبراهیــم  دیــالن،  قــادر  و 
حەمەجــەزا،  شــوانپەروەر،  دلێــر،  خالیــد 
ناســر ڕەزازی، نەجمــەی غواڵمــی، کاڵــێ 
ئاتەشــین، تاهیــر خەلیلــی، مەرزیــە فەریقــی 
)ڕەزازی(، شــەهریبانی کــوردی، میکائیــل 
جەهانمەیهــەن، ئەبــوو لەگــزی، مســتەفا 

دەگرێتــەوە.  ئەلیاســی  قــادر  و  دادار 
ئــەم دەنگانــە جگــە لە گۆرانــی و مەقامی 
شۆڕشــگێڕی، خاوەنــی کۆمەڵێــک ســروودی 

نیشــتمانی، سروشتی و یەکســانیخوازین.

جیاوازیــی ســروود لەگــەڵ گۆرانــی و 
مەقامــی شۆڕشــگێڕی

وەک ناوەرۆک هەر ســێ شــێوازەکە هەڵگری 
جیاوازییــان  بــەاڵم  بەرگریــن،  هونــەری 
لــە جــۆر و فۆڕمــی هونەرەکەدایــە، بــۆ 
وێنــە ســروود لەبــاری ڕیتمــەوە ماڕشــە 
دەکــرێ  شۆڕشــگێڕی  گۆرانیــی  بــەاڵم 
ــرێ.  ــادە بک ــور ئام ــی جۆراوج ــە ڕیتمگەل ب
مەقامــی شۆڕشــگێڕانە تەنیــا بــە هەڵبەســت 
لــە مەقامەکانــی دیکــە وەک ئــای ئــای 
دەکرێتــەوە.  جــوێ  الوک  و  حەیــران  و 
ســروودی »هێــزی گــەل«ی مامۆســتا تاهیــر 
بــەاڵم  هەیــە  مارشــی  ڕیتمــی  تۆفیــق 
ــزی  ــی »هێ ــەڵ گۆرانی ــدا لەگ ــە ناوەرۆک ل
پێشــمەرگە نابــەزن«ی تاهیــر خەلیلــی و 
ڕەزازی  ناســر  »گۆمەشــین«ی   مەقامــی 
یەکێکــن و یــەک پەیامیــان هەیــە. ئەویــش 

پەیامــی هونــەری بەرگرییــە.

هونەری بەرگری و حیزبایەتی
هونــەری بەرگــری نابــێ مۆرکــی حیزبایەتــی 
بەســەرەوە  حیزبــی  نێــو  کەســایەتیی  و 
ــان  ــە م ــری دەکا ل ــەرە بەرگ ــەو هون ــێ. ئ ب
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و مانــەوەی گەلێــک بەگشــتی. حیــزب و 
کەســایەتییەکانیش کــە بەشــێکن لــە گــەل 
ــە تێدەکۆشــن.  ــۆ بەختەوەریــی ئــەو گەل و ب
بۆیــە هەمــوو هەوڵێــک دەبــێ ڕەنگدانــەوەی 
ــج و ویســتی نەتەوەییــی  گشــتی وەک ئامان
پێــوە بــێ. ئەگــەر گەلێــک گەیشــتە قۆناغــی 
سەربەســتی و ژیانــی بندەســتیی خســتە 
پشــتی ســەر، ئەوکاتــە بــە هەڵبژاردنــی 
نوێنەرانــی ئــەو حیــزب و الیەنانــە متمانــەی 
خــۆی بــەو حیزبانــە دەبەخشــێ و بەجۆرێک 
ــە  ــات و لەخۆبوردووییان ــەو خەب ــووی ئ قەرەب
دەکاتــەوە کــە ئــەو حیــزب و الیەنانــە 
لــە پێنــاوی گەیشــتنی ئــەو گەلــە بــە 

ــاویانە. ــازادی کێش ــتی و ئ سەربەس
هونــەر دەوری خــۆی گێــڕاوە؟ هێــزە 
کوردییــەکان گرینگییــان بــەو هونــەرە داوە؟
ــە هــەر قۆناغێکــدا توانیویەتــی  ــەر ل هون
لەبــەر  بــەاڵم  بگێــڕێ،  خــۆی  دەوری 
ــە  ــی جوواڵنەوەک ــی ڕێبەران ــی نەدان گرینگ
ــەو دەورە  ــوارە، ئ ــەو ب ــی ئ ــە هونەرمەندان ب
ــە  ــەر ب ــێ. هون ــەر ب ــوە زۆر کاریگ نەیتوانی
گشــتی و هونــەری بەرگــری بەتایبەتــی 
ــی  ــە گرینگ ــە دەکا ک ــتر گەش ــک باش کاتێ
و شــوێنی تایبەتــی خــۆی بدرێتــێ. تــا 
و  بەتەنیــا  خــۆی  هونەرمەنــد  ئێســتا 
بزاڤەکــە  ڕێبەرانــی  ئاوڕدانــەوەی  بەبــێ 
و  کار  هونەرەکەیــدا  بەرهەمهێنانــی  لــە 
پێشــمەرگەی  ڕاپەڕانــدووە.  هەرمانەکــەی 
ــتیی  ــەم پێداویس ــەک و النیک ــا چ ــاخ ت ش
و  جلوبــەرگ  وەک  ژیانــی  ســەرەتاییی 
ــەڕی  ــرێ، ش ــن نەک ــۆ دابی ــی ب خواردەمەن
هونەرمەندیــش  ناکــرێ.  پــێ  بەرگریــی 
لەالیــەن  پشــتگیرییەیە  بــەو  پێویســتی 
شۆڕشــەوە تــا بتوانێ لــەوە باشــتر دەرکەوێ. 

بە کورتی
هونــەری بەرگــری لــە ئاکامــی دەســەاڵتێکی 
ســتەمکار لــە الیــەن هونەرمەندانــی خــودان 

هەڵوێســتەوە دێتــە بەرهــەم و چەکێکــی 
گرینگــی وشــیارکردنەوەی کۆمەاڵنــی خەڵکە 
ــن  ــوازی دەتوان ــی ڕزگاریخ ــی بزاڤ و ڕێبەران
ــە چەکــی پێشــمەرگە دژی  ــۆ پاڵپشــتی ل ب
داگیرکــەر و بــۆ پەیوەنــدی لەگــەڵ خەڵــک 
کەڵکــی لــێ وەرگــرن. هیــچ خەباتێــک بەبێ 
ــە  ــە ســەر دەکــەوێ، ن ــەری بەرگــری ن هون
ــی زینــدووی شۆڕشــگێڕی بەوشــێوەیە  الیەن
ــا  ــەر وێن ــە هون ــە ب ــێ ک ــتە دەب بەرجەس

دەکــرێ.
هونــەر لەگــەڵ ئــەوەی داهێنانێکــی 
هونەرمەندانەیــە، ڕووی جوانــی و ئاســتی 
شارســتانییەتی کۆمەڵیــش دەردەخــا. تــا 
ئێســتا چەنــد دیــاردەی هونەریــی شۆڕشــی 
ــی  ــە تایبەتمەندییەکان ــکاک ل ــمکۆی ش س
ئــەو شۆڕشــە باڵکێشــتر و بەرچاوتــر بــوون و 
بــاس کــراون، ئەویــش هەبوونــی پیانۆیــەک 
لــە ماڵەکــەی ســمکۆی نەمــر و چاپــی 
ڕۆژنامــەی کــوردی بــووە. هــەر کۆمەڵگایەک 
ــوو، ئاســتی  ــدا ب ــی و مووزیکــی تێ چاپەمەن
ــەراورد  ــە ب ــتانیەتی ب ــری و شارس ڕووناکبی
لەگــەڵ ژینگــەی بــێ چاپەمەنــی و مووزیــک 

ــدرێ. ــر دەنرخێن بەرزت
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