
قسیک بۆ شھرامی نازریی و کوتک بۆ سر داگیرکر

ھۆ برزنجیی       

ست و ەی تگشتنکی دروست لسر ھندی  ھوبۆ ئو
 تڕەکانی رابووردوو ،دەبوەی الپدانھ،برووداو ھ

.پویستییکی ناچاریی

لسر ھوستکی ھم،من الی خۆموە ئو ئاگادارییی
کی نازری ،گرەکم لرەدا تیشکدیکی ھونرمند شھرامی 

 کی دیکوە جاریم دەالقر و لس مرەوەی بخرووناکک
 دەمامک لتی  روخسارە دزر و دوژمنانی کوردایی داگیرکوەک

نیستانی کوردستانیان داگیر و داگیرکر و شۆڤ. دامام 
نکی ئم گۆی زەوییدا بن ئنقرە،ل ھر شوابشکردووە،د

،سلمانی،قامیشلۆ تاران،بخدا،دیمشق،ئامد،کرمانشان
ھگریی ھمان پیامی ،ستۆکھۆمو لندەن،سیدنی،برلین 

نکۆی بوونی کورد و سینوەی ، ک لگوھرداژەھراوین
.تمانکیتینیش



برەی راست ب گشتی و زۆرکی چپی تورک و عرەب و فارس 
مبر  پرسی نتوەیی کورددا ھاوڕا و ھاوکۆکن،جا کموزۆر لھ

گوندو چیاکانی مای خانخویتدا بن یاخود میوانی ل دەس
ھر  نونری ،ھیچ ل ھوستیان ناگۆڕێ وکوردستانیش بن

.شۆفینیزمکنتوژم راستقینی 

شھرامی نازریی، ،وستکی ھونرمندلسر ھ،قس لرەدا
ک بداخوە رۆژ و مانگ و سایکم ب تواوی بۆ ساخنبۆوە،

 ندەلوە،ی ھرەو دواوەم دەباتزیھنم ب وا لدەزانم ک
ھونرمند بۆ . کۆتایی نیوەی دووەمی سانی ھشتاکاندا بوو

گانی کۆنسرتکی دوو رۆژی، رۆژی یکم ب فارسی و دووەم 
شونی . شاری برلین کرابووب کوردیی بانگھشتی 

کنگنگی جیھانی( شئاھرھندی فبرلین) مب بوول.

 م بچمکبوو رۆژی یتی توانام نمدەرامر کبمن ل
،کرتکۆنسیڵ گۆرانی فارسیش ھگیلم لدەنا م.

بھرحاڵ  بلیتی رۆژە کوردییکم کی و لتک برادەرکدا 
سروەخت . زێ درەنگ گشتین شونی ناوبراوئم تۆ.چووین

یک ل ۆ ناو،ژوورەوە بوونگشتین خک ووردە ووردە دەچ
ندی ناوبراوھۆبرازاوەکانی م سی ،بۆیفریای بینینی ک

.دیکی کورد نکوتین 

ژوورێکات ویستمان بچین، ردەم الشیپانی دەرگای چوونب ل
ژوورەوە ئرەوبس،مبدەرەوەر دووک س دەرگای ھاتندووک
بیاننام دەدەن دەست ھرکس ،بالیاندا ،وەستاون و



کوردکی ،پرسی ئو برادەرانم دەناسیرھبت ب. تپڕێ
خکی شاری سنی خۆشویست و ئندامی کۆم و حیزبی 

تا من سوکم ل . ب ناوی کاک ناسر.کۆمۆنیستی ئران بوو
کرد،برادەرەکی برامبری بیاننامیکی دای دەست 

ناونیشانی ... تماشایکم کرد و گورج وەستام...منیش
 کیاننامبوو)) ناسیونالیزم در پوشش موزیک (( ب. وات

لراستیدا من وامزانی. ناسیونالیزم ل ژر پردەی موزیکدا
لو کی، یان شتدژ ب رژمی خومینی،بیاننامخریکی 

ناسر وکات، کوتم قس لگڵ.بودەکنوەجۆرە 
بۆ گۆرانی : پم گووت. برادەرەکانی لمان خبوونوەدەمودەست 

گوتن ب فارسی ناسیونالیستیی نیی و ب کوردی 
ناسر ب نوە فارسی و کوردییکی !...ناسیونالیستیی؟

ئران وتی فرەنتوەی و ئم {{ شرمنۆکان کوت رستنی 
ی ئران و کارە ناسیونالیستیی خراپ بۆ تمامتی سرزەمین

کمی بدەموە ،کات}}ھتد...زمانی فارسی زبای و
ھر .مابوو،دەرفتی وەرامدانوەی ئو درژدادڕییمان نما

ئرێ بۆ ! ھندەم گوت،کوا ئوەی شکۆی خباتکتان؟
ئیدی  !. بیاننام دژی رژمکی خومینی دەرناکن ؟

 ستوو ھو ئ وتچ و لۆژیکوەی ئلجگ وە لوانلل
شۆڤنتی و داگیرکرچتیی، ھردەبوو وەک خۆی وەرام 

منیش . "ل جی سندان قوزەقورت" کورد ووتنی بدرتوە،
اند و دڕ،و،بیاننامکمدای ترم ھندێ برپرچدانوەی توند

 رناو خستمی بکی خۆکنوەتی دەممانو برادەرەک



شایانی . قیامت پیدا بوو....لگیشم بوو بھمان شوە
ئاماژە پدان ک فارسکانی ھاوری ناسر زۆریان ال سیر 

دەزانی دەمانگووت بوو،ئراقی نرانی یان عئ خۆمان ب م
و فرھنگی کوردی  رەسنترە ل کوردستانین

سرئنجام لبر ھر شت بوو ناسر ھاوڕکانی ...فارسی
ھبت .وە  ب جمان ھشتنخاوکردەوە و ئم ب تووڕەیی

کترمان باش دەناسی ی،دائوە بم لگڵ کاک ناسردەموێ
تا ئوکاتش چندین جار .ی یکتر ئاگاداربووینو ل بیروباوەڕ

ل شارستانییان  .کوە بووبووتومی ھزریی و سیاسیمان پمش
بم ئم کارەیان ھی .و ھردوو رزی یکترمان سلماند بوو

.قبوکردن نبوو

خونری بڕز لم ب ھدا نچ و ب ناشارستانییان ئو 
 وەش بوایئ ک لر یم ھی دڕاندووە،باوەڕ دەکییاننامب
برمبر بو الڤاوی جھل و شۆفنیستی و 

تییزایوانیش شایانی خراپتر ناحدەکرد و ئباشترتان ن،
.بوون

ئلتریک ،ب پلپروزک خۆمان گیاندە ناو ھۆکوە و
سرشانۆک تیشککی روناکرەوەی خرایسر  و .کوژایوە

کنگری ئاھوبڕشوازی،بپ ندامانی ،دەستی کرد بئ
ل .گروپی موزیکک و ویستی وتاری بخرھاتن بخونیتوە

ھیکا و ب پالنکی پشوەخت دارژراو ل ناوەڕاستی ھۆکوە 
ات و  شاتشنکوت،چندانکی تروکسک و لمالوالوە٢٥ـ٢٠

. بۆ  تکدان و خراپکردنی ئاھنگکقیاندن و دروشم لدان



ڕبکنگری ئاھوەب،چیی لسم یدا بزانویان !. ھت
ھرام گۆرانی شوکۆنسرتک بڕوە ببرێگیاند، کوا نابت 

ئران سۆسیالیزم و ئم ناسیونالیستیی و بۆ .ب کوردیی بچێ
یبڤوپووچی دیکی پقس ی .و کۆمور ھوەبڕب
ل کی دا،ردنوەی خکک و ئارامکردنی ھۆھورک

ک تا ئو وەخت ،شھرامی نازری. سوودکی ئوتۆی نبوو
بووە سر سکۆک، پردەی الدا و وەک جنگاوەرکی نھات

میدان برەو رووی ئامادەبووان ھات و دەستی ب سنگییوە 
گرت و خۆی دانواندەوە و پاشان لگڵ چپرزانی 
ئامادەبوواندا ئویش ب ھردوو دەستی کوت سوکردن و 

ی داوای ئارام،دوای چند خولکک... بخرھاتنی میوانکان
کرد ب قس و کرد و  ب رووی ئو گرووپ گرەشوندا، دەستی

، فارسیبدون لم شونوە ! ،بچی ئرانی: گوتی
ب ،نۆبی گوتنی گۆرانیی،ئیمۆبرنامی خۆم بڕوە برد، 

. ھرکس نارەحت دەتوان ھۆک بجبھ.زمانی کوردی
ل قونی خۆیان داو ب کیانناوبراوان شقئوە بوو،ئیدی

.چوون دەرەوە،وەک پرۆتستکڵبۆبۆ

ئو میوانانی دیک ب ژمارەیکی کمی کورد و ئامادەبووانکی 
زۆری ئمان و خکی دیکوە، ب چپرزان خۆشحایمان بو 
ھوست جوامرانی نازریی دەربی و ئاھنگ دوو دەمژمر 

.ل گشتی خۆی بردەوام بوو

مئ،ستوو رووداو و ھئ ،ھرامی نازرییند شرمی ھون
رخچ زیکی چارەکن ش لوا پرکوبمنیشانی داوەل .



پش ماوەیک ل ،داوەیوب چاکم زانی بیکم پاشخانی ئو رو
خۆم کرمانشانی {{ ئنجامی ووتنوەی گۆرانییکی فۆلکلۆری

ھونرمند }} وە گیانم فارسی نزانم، وەزوبانی کوردیی قزات 
 نن دەزگای سوپای پاسداران و الیالیھرامی نازری لش

ھرشی کراوەت ،کۆماری ئیسالمی ئرانوەتری فرمییکانی
.سر 

وانکی فۆلکلۆری تۆقیوە، ..!! تۆ بە گۆڕانیید ک لتدەو
 ت و سیمبۆڵ و ئاماژەینای تی لرانچتاموبۆی ئ ر چونکھ

.ئوانی دیک، بۆ نتوەیکی بندەستبۆ 

من زۆر خۆم ب  کسایتی و ھوستی لم بابتدا، 
و کموزۆر سرقاڵ ناکمشۆڕشگی نازرییوەنتوەیی یان

وە نییوە،ئامانجم ئتیی کوردایروانگ رنجی کاریلس ،
و ھوستکانی ھونرمند ی سیاسیھونریی و بیرکردنوە

دی دی خزمتی ندەزانم ناوبراو ھندەی  دەیان ھونرم. بکم
،رەنگ وەک زۆر کسی دیکش کبرک ھونری ئرانی کردووە

لم توەرەدا تنیا باوەڕیشیبیروبکات لسر ئرانچتی و 
پوەری شۆرشگی و ناشموێ،راستییکی ناشکرێ. بخولتوە

تنمواو نپدا بسسر کر ھستی بدەزانم کارەکانی ..ی
 نوە ،ناگوەیی و نیشتمانییتدیدی ن ندە لرمم ھونئ

شڤان پروەر و ناسری رەزازی و نجمی ،دامن ھونرەکی
بم سرباری ئم ...غوالمی و مامۆستا عزیزی شارۆخی وھتد

تاک بیتکی ھموو راستیی بگنویستان،ئینجا داگیرکر
نلمناس فۆلکلۆری ل.



. خوندنوەیک بۆ دیوی ئودیوی ھاوکشک بکممن دەموێ
نی ئرانی  ، کۆمۆنیستاھردوو ھوستکیتیشک بخم سر 

برامبر ب ،اسدارانی ئیسالمی دەستدارئۆپۆزیسیۆن و پ
.پرسی نتوەی کورد و بوون و فرھنگکی

ک وەک رۆژی نیوەڕۆ لمانوە دیارە، مسلکش،راستینی 
نھردوو ال، ل دژایتی ماف ڕەواکانی کورد دا، یک ھوست

ژە  ئوەم بۆ من ل م.ھمان روانگی دژە کوردنیو ھگری
،چ حکومتی دەوت داگیرکرەکانی کوردستانروونبۆتوە،

،خۆیان نییی بناوئۆپۆزیسیۆنباکیان ل  ھز و کسانی 
.ھندەی ل پرس نتوەییکان و بتایبت دۆزی کورد دەترسن

و کۆشککانی تاران و ئنقرە و بخدا ئاخر منیش دەستداری
ل چیا و ،تورک و عرەبمدیمشق بم، ھاووتییکی فارس ،

یان ل ،بسر کۆی کوردەوە بدەشت و شارەکانی کوردستان
ل رێ ا و جیھان چاالکی بنون، بمپایتختکانی ئوروپ

و تۆمتی بدات پاڵ و پناس و سربخۆیی کورد بگرێ
وا ل خۆشیدا خنی دەبم و پاداشتی ئو بشون،فرھنگی

.وایان کردووەئوانھروەک.بناو ئۆپۆزیسیۆنش دەکم

لبردەم مسلی کورد دا،ھر ھکوتی جیوپۆلتیکی و 
ئو گورزەی . بابتی،کش و ئاستنگ نییھلومرجی 

داگیرکران ل فرھنگکیان داوە،ھزاران ھندە باری 
. کوردیی گرانتر کردووە



رەنگ خرمان ل نموونمان لبردەمدا ھی، بم
ئاماژەدان ب برھمکانی کۆمناسی گورەی تورک برامبر 

وستی قس و ھھز و حکومتی تورکی  و ب رۆشنبیر و 
و حسن بنی مشعان جبوری و وفیق سامڕایی الی عرەب 
و کونسخانی سدر و منسوری حیکمت و مسعود رەجوی

کورد زۆر .زیندوو بننموونی،ئستا ل سلمانی،ئرانی
خزمتی ھاوکشی السنگ و سقتی بناو برایتی کورد و 

،چ شیرینایتییکیوی شۆڤینیزیم جگ ل لشال،ووەکرد....... 
کی ئاخر چ پی.نچووە بگروودا،لو فلسفیدیکی

پکنین و سمرەیچکنتر و جیشرمزاریی مژوو لو 
یسھ کدا، د،لدەی بیست و ی ران وکی وەک  ئتەو

کات و نکۆ ھبوونی کورد ب،اوسی کوردھنتوەی فارسی
 تی برپا بسوکایی بکورەم . کاتزمانروەک مامۆستای گھ

ئرانی خانیجمال نبز ،برامبر ب بوکراوەکی قونسوی
دەستی کوردیی ل باشووردا،گر ئو : ل سلمانی پی گوتم

کی تنھا کۆپی الپڕەیبا بچن سوکایتیی قبوڵ ناکن،
و ی بدەن،نیشانی کاکی قونسوفرھنگی زمانی فارسی بکن و 

.؟!بنۆڕە چند ووشی کوردی و عرەبی تدای: لی بپرسن
زمانی کوردی نیی و ناوچیی،یان فارسی تکیکی 

ککوپنار.

دەستخۆشکریی ل ھونرمند ،ل دیدی منوە،الم میاند
 تکردنی،ئۆتۆماتیکی دەبھرامی نازریی و، پشتیوانی لش

سر کرشانی ھکی سرکوە و ئتڕۆشی نپ ل ک،



،ئحمد قایاھونرمند ھر وەک چۆن .فرھنگکیدا بت
،ی بۆ ناشکرێ .کوردم: ووتیدرەنگوەختانناسم پئ

روا نابت ھوستکی ھل بگیرێ،نسلمندرێ و ری
رماندنازریش بستادەستخۆشی بڕپر .تبیر و ھ
خزمتگوزار ناب و ،ئم راستیی، دەرەوەی بازنی ھوستکی

ب ھند داننانی دوور نیی دشکاندنی شھرام و
ب فلسفی یان سوکایتی پکردنیھوستکی،

ل کیس ب تواوی بکشتوە بۆ بارک ھم ئومان،جۆراوجۆر
نتوانین، رووناکییکی ھیوابخشیش بوانی یشبچ و ھم
ژوو بۆ خۆی دەزان،چۆن ئو ھبت م.ینبخشپاش ئو ب

.ھوستی شھرامی نازریی تۆمار دەکات

ب مبست و ب ،ب خۆڕاییڕاندنی ھر تاککی کورددۆ
جا . مبست، ب سووتی داگیرکر و زیانی کورد تواو دەبت

 تبۆیڕە،کورد،دەبم شستیارییدا،لدۆڕانی خۆی ھ
ر خۆفرۆش و ھبت، قسمان لس. لبرچاو بگرت

ن سووربووەکانی کورد نییخو ب نجر دەستوپب وانئ ک ،
.حوکمی یاسایکی دیک دەکون 

١٢/٦/٢٠١٤


