سات ک له سايهی هونهر و وەرزش،لهتهک مامۆستا "عهلی لهتيف" دا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سازدانی :هه ۆ بهرزنجهيی

پ شگووتن کی کورتيلهی پ ويست:

پ ش ئهوەی مهرگی دز و،هونهرمهند و وەرزشکاری ديار و هه کهوتووی شاری سل مانی و کوردستانمان ل دوور
بخاتهوە،دەرفهت کی گونجاوم قۆستهوە و ئهم چاوپ کهونهم لهتهکدا ،ئهنجام دا،که ڕەنگه دوا چاوپ کهوتنيشی ب ت،بۆ ميديا
کوردييهکان .چاوپ کهوتنهکه بهشی سهرەکی به نووسين بوو ،ههند کی ههروا دووراودوور له ن وان بهرلين و دارمشتاد
دا بهرههم هاتووە.
کاتی خۆی ئهم ههڤپهيڤينه له سنوور کی تهسکدا ،ب وکرايهوە و بهداخيشهوە کۆمه ی هه ه و کهماسی ت کهوت بوو ،که
شايانی گهورەيی و د سۆزيی ئهو هونهرمهند و وەرزشکارە بهتوانا و د سۆزە نهبوو .ئاخر دەبوو ئاوڕێ ز تر لهم
کهسايهتييه به خۆيی نزيکهی نيو سهدە ئامادەگی له پانتايی هونهر و وەرزش دا بدر تهوە و بايهخ به ئهزموون و
بۆچوونهکانی بدر ت.
ئ ستا وەک ئهمهک ک بۆ ئهم کهسايهتييه جوانه دوانهی هونهريی و وەرزشييهی کورد ،بهباشم زانی،جار کی تر به کارەکهدا
بچمهوە هه هکان و کهماسيهکان نهه م و کۆمه ی زانياری لهمهڕ ژيانی بۆ زياد بکهم .هاوکات ،چهند نموونهيهک له کارە
هونهرييهکانی نيشان بدەم و بهداخهوە دەستم به کهس دا،نهگهشت هاوکاريم بکات لهمهڕ ههندێ و نهی وەرزشی.
به هيوام بهم قهرزدانهوەيه،رەوانی کاک عهلی لهتيف شاد ب ت و دۆست و ﻻيهنگرانيشی د خۆش بن و ڕۆشنبيريی و
هونهری کورديش خزمهت کی پ ببڕ ت.
عهلی لهتيف :له  ١٩٤٤/٧/١له شاری سل مانی لهدايک بووە .له  ٢٠٠٩/٧/١٨دا له شاری دارمشتاد کۆچی دوايی کردووە.
خو ندنی له سل مانی تهواو کردووە .وەرزشکار و هونهرمهند کی گهورەی شاری سل مانی بووە .دەيان پ شانگای هونهری
له سل مانی،بهخدا ،و تی يابان ،ئيتاليا ،فهرەنسا ،پۆلپنيا ،تورکيا ،رۆمانيا ،هۆ هندە ،ئه مانيا ،کهنهدا کردۆتهوە.
له سا ی  ١٩٩٤ەوە پهڕاگهندەی و تی ئه مانيا بووە و له شاری دارمشتاد ج گير بوو بوو .ميديا و نووسهر و ڕۆشنبيرانی
ئه مان بايهخيان زۆر پ داوە و بهرنامه و وتار و کت بيان لهسهر ن سان داوە و نووسيوە .له دوای خۆی دوو مندا ی
بهج ه شتووە.
٢٠١٨/٨/١٥
**********
له ههناوی م ژووی بهرخۆدان و شکستی نهتهوەکهمان دا ،ههميشه چرکهساتی گهش و ڕۆ هی بهئهمهک و تاکی هه کهوتوو
،و ڕای سياسهتی دڕندانهی داگيرکهران به زيندوويی بهرچاو دەکهون .تاکه جهسوور و د سۆزەکانمان ،ههرگيز کۆ يان
نهداوە له خزمهت و داه نان .تا ڕۆژگارەکانيش سهخت و دەيجورتر بووبن ،ئاوات و ت کۆشانهکان گهورەتر و به بڕشتر
بوون .ئهدەب و هونهری کورديش له ههوراز و نش وی ئهم پرۆسهيهدا بهشی ش ری پ بڕاوە و خاوەنی م ژوويهکی پڕ
له شکۆيه.
مامۆستا "عهلی لهتيف" به خۆيی و زياتر له  ٥٠ساڵ کار و خهباتی ب وچانی هونهريی و وەرزشيی و هه و ستی
نهتهوەييانهوە ،کاراکتهر کی درەوشاوەی لهبيرنهکراوی ئهم مهيدانهيه و يهکبينه دەست و خامه و ف چهکهی ،داه نان لهدوای
داه نان و تابلۆ له پاش تابلۆی خستۆته سهر خهرمانی بهپيتی هونهری نهتهوەکهيی و بازاڕی مرۆڤدۆستانهی دنياوە .ڕەنجی
ئهم کاروانه دوورودر ژەی خزمهتهکانی مامۆستا ،سهنگ و بايهخی م ژوويی و هونهريی خۆی ههيه.
هونهرمهند ههر له مندا ييهوە ،حهز و خوليايهکی زيندوو هاوڕ يهتی ژيانی کردووە .ئهم ئارەزووە دواتر بۆته ئاوات و
داه نان و گۆڕان و سهرئهنجام مامۆستا عهلی لهتيف ،سهراپای ژيانی قا بوو له کاری هونهر دا و بووە خاوەنی
تايبهتمهند تی سهربهخۆ و خاوەن مۆرک و ڕەسهنايهتی خۆی ،که بارگاوييه به ستاتيکای ڕەههندە نهتهوەيی و جڤاکييهکانی
نهتهوەکهی .ئهم حا هتهش بۆ مامۆستا گهيشتن به ههواری ئاسوودەيی ههست و دەروونی بووە،که له دەروازەکانييهوە

دەرەتانی خهونی خزمهتی هونهری کوردی و گهياندن و ناساندن و بهرزکردنهوەی بۆ ئاستی ڕەوتی کاروانی گهﻻنی
دنيای پ شکهوتوو دەبين تهوە .سارديی و گهرمی ژيان بهو سهختييهوە ههتا ئ ستا نهيتوانيوە ،له مامۆستا عهلی لهتيف
خۆشهويستی بۆ هونهر زەوت بکات و مهملهکهتی هونهرستانی داگير بکات.
مامۆستای هونهرمهند و وەرزشکار،لهم ديمانهيهدا به ت روتهسهلی و ورديی و ڕاستگۆيانه ،تيشک دەخاته سهر زۆر
ﻻيهنی ژيانی هونهريی و کۆمه يادگاريی ئهزموونی وەرزشی خۆيی و کوردستان.

پرسيار :هونهرمهند عهلی لهتيف ،دەيهو ت به کارەکانی چ پهيام ک ڕابگه ن ت و ئاڕاستهی ک ی دەکات؟ واته هونهری
تۆ بۆ چييه و بۆ ک يه؟
ع .لهتيف :من لهوەتهی دەستم داوەته و نهک شان ،که لهخۆيدا ههست ک بوو له ناخم دا پهنگی خواردبۆوە و نهمدەتوانی
بهرەنگاری بکهم يان بهرهه ستی ببم .من وەکو مندا هکانی گهڕەک بز و نهبووم ،ههر بۆيه ئهو ههسته زوو منی دەستهمۆ
کرد و تاوەکو له ڕوانگهی ئهوەوە ناخی خۆم دەبڕم .زۆر شت ههبووە ،لهژيانم دا بهسهرما ت پهڕيوە و نهمتوانيوە ئهنجامی
بدەم .وەيان خواستی من نهبووە ،ههر بۆيه پهنام بردە بهر هونهر تاوەکو لهو ڕوانگهيهوە ئهوەی دەمهو ت و له ناخمدايه
لهم دەروازەيهوە بيخهمه ڕوو .به من ههر زوو لهکهناری هونهردا ،ههواری خۆم هه دا و دەروونم ئارامی بۆوە.
هونهر ﻻی من پهيام کی مرۆڤايهتی نهتهوەييه .لهڕ ی هونهرەکهمهوە ژيانی خۆم کهسوکار و گهڕەک و شار و نهتهوەکهم
دەگ ڕمهوە .وە پ ش ئهوەی من هونهر بۆ نهتهوەکهم بکهم ،بۆ ههستهکانی خۆمی دەکهم .ئهو ههستانهی که پهيوەندە بهناخی
خۆمهوە .لهوەتهی دروست بووم ،ئازار و ئهشکهنجهی ناخی خۆم و نهتهوەکهم له ڕ ی کارە هونهريييهکانمهوە به ه ڵ و
ڕەنگ دەردەبڕم و ههرکات ک نهتهوەکهم و ڕۆ هکانی له کارە هونهرييهکانم دا ،ههستيان بهوە کرد که ژيانی ئهوان
دەگ ڕمهوە و وەکو ئاو نهيهک خۆيانيان ت دا بهدی دەکهن ،ئهوکاته نهتهوەکهم و ڕۆ هکانی به بهش ک لهخۆيان وەيان به
مو کی خۆيانم دەزانن .ئهودەم هونهرەکهم دەب ته مو کی نهتهوە ،ب ئهوەی خۆم به زۆر بيسهپ نم بهسهريان دا و هيچ
خاترانهيهکی ت دا ب ت.

پرسيار :تۆ چهکی هونهرت بهدەستهوەيه ،ئهم چهکهش کاريگهر و بڕندەيه .دەکر ت باس ک له ش وازی هه سوکهوتت
لهتهک ئهم دەستاو ژەدا بکهيت؟.

ع .لهتيف :ئاشکرايه که هونهر له ههموو سهردەمان کدا ،چهک کی زۆر گرنگه له ههموو بوارەکانی ژيان دا .ههر وەکو
پ شر باسم کرد ،من ئهو چهکهم هه بژاردووە ،ويستوومه ئهوەی بهسهر خۆم و نهتهوەکهم دا هاتووە ،ئاشکرای بکهم و له
ڕوانگهی هونهرەکهی خۆمهوە ئازار و م ژووی ڕابووردووی به گهﻻن کی تری ئهم سهر زەمينه ،ئاشنا بکهم و پ ناسهيهکی
جوانی نهتهوەکهم بکهم .ههر وەکو دەيان ڕۆشنبير له ئهوروپا هاتوونهته ﻻم و زۆر بهخۆشييهوە وتوويانه ،ئ ستا دەزانين
نهتهوەکهت ک يه و لهکوێ دەژين و چهند بهشن .ههند کيان بۆ نموونه پرۆفيسۆر"يۆهانيس يۆردان"و هونهرمهندی
ئهمهريکی "نۆرمان رۆجهرز" که چهندين جار ئهوەيان وتووە ،که لهڕ ی تابلۆکانی منهوە نهتهوەکهميان ناسيوە و
کهوتوونهته پهيداکردن و خو ندنهوەی ئهو کت بانهی لهسهر کورد نوسراون ،بهزمانی خۆيان و چهندجار لهکاتی پ شانگاکانم
دا ،سيمينار کراوە لهسهر " کورد و کوردستان" ،که لهڕ ی سﻼيد و فليمهوە خۆيان ئامادەيان کردووە و لهسهری دواون.
وە له دەيان ڕۆژنامه و گۆڤاری جياجيادا ،لهسهر ژيان و نهتهوە و کارەکانم پسپۆڕانی باش لهسهريان نووسيوم.

پرسيار :بهش کی بهرچاوی تابلۆکانت به فيگۆری ئافرەت و جهستهی ڕووتی نهخش بووە،مانای ئامادەگی بهردەوامی
توخمی م ينه بهوچهشنه له کارەکانتدا چييه؟.
ع.لهتيف :له ڕاستيدا چهند جار کی تريش ئهم پرسيارەم له رۆژنامه و گۆڤارەکاندا ل کراوە .وتوومه ئهم کارانهم که
لهسهرەتای ههشتاکانهوە ،تا کۆتايی ههشتاکان بهردەوام بوو ،سهردەمی هونهريی سريالی من بوو .ناچاربووم پهنابهرم بۆ
ئهو قوتابخانه هونهرييه،که ئافرەتی ڕووت له زۆربهيان دا بهرجهسته دەکرا .من لهو قۆناغهدا مهبهستم لهو بيرۆکانه هيچ
پهيوەندييهکی به واتای دەرخستی لهشی ئافرەت و س کسهوە نهبووە .به کو دەربڕينهکانم ،ههسته نهتهوەييهکانم ،ئازارەکانم،
دەردە کۆمه يهتييهکانم ،بهوە دەربڕيوە ،تاوەکو رژ می چهپهڵ ت نهگات ،من باسی چی دەکهم .وە ديسان ڕۆژان ک د ت
که بزانن من چيم کردووە.

بۆ نموونه تهنها لهسهر يهک تابلۆ دەڕۆم و شيدەکهمهوە و هه بهته ئهوانی تريش ههر لهو ڕوانگهيهوە و بهههمان مهبهست
کراون .يهک ک لهو تابلۆيانه کهله سايتهکهمدا ههيه ،بهڕەنگی ڕۆنی به قهبارەی ١٤٠/١١٠سم کردوومه ،ئافرەت کی ڕووته
لهسهر پشت پا کهوتووە ،به م سهری تهنها که سهر که و گۆشتی پ وە نهماوە .کۆمه ک قهلهڕەشکه هاتوونهته سهر
ﻻشهکهی ،بهدەنووک گۆشتی لهشی دەخۆن و لهبهشی خوارەوەی ڕانی پهپوولهيهکم دروستکردووە نيشتۆتهوە و کۆمه ک
ئافرەتيش وەکو با ندە ،به ڕووتی به ئاسماندا دەفڕن .ل رەدا مهبهستم لهو ئافرەته خاکی کوردستانه ،که وەکوو ئهو ئافرەته
قژ زەردە جوانهيه و بهعسييه ڕەشهکانی هاتوونهته سهر ﻻشهمان ،خو نمان دەمژن و پارچه پارچهمان دەکهن .پهپوولهکهش
هيوای ئهو ميللهتهيه ،که چاوەڕ ی سهرفرازی و بههار کی نو ی ترە .وە ئافرەتهکانی ئاسمان ڕۆ هی نهتهوەی کوردن،که
رۆژ ک د ت به ئازادی وەکو با ندە به ئاسمانی کوردستان دا گوزەر بکهن .تابلۆی زۆری ترم لهو ش وازە بۆ )هه هبجه
و ئهنفال( کردووە و نهترساوم و له سل مانی و له بهخدا له "هۆ ی ڕەشيد" پ شانگام کردۆتهوە و وتم چی دەب ت با بب ت.
دەره نهر "ناسر حهسهن" شاهيدە و ئهو زوو تهلهفونی بۆ کردم که بهغدا بهج به م ،چونکه ڕژ می بهعس بهههر
بيانوويهک ب ت دەيانويست بمکوژن .ئهوە بوو پ شانگاکهم لهبری ئهوەی  ٣ههفته بخا ن تهنها  ٣يان  ٤ڕۆژی خاياند.
زۆربهی تابلۆکانميان دڕاندبوو .دوای تهواوبوونی ئهو پ شانگايهم به  ٣مانگ به دزييهوە ئهو تابلۆيانهی که مابوون
ه نرانهوە سل مانی.

پرسيار :سيمايهکی ديکهی بهرههمهکانت کار لهسهر "که سهر"ی مرۆڤه .ئهو ه ما و مانايانهی تابلۆکانت لهم ستايلهدا
دەينو ن ت بۆ تۆ هه گری کام ئهند شه و دەربڕی کام ژان و ئازار و پهنابردنه بهر کام له سيمبۆله مرۆيی و فهلسهفيی
و هونهرييهکانه؟.
ع.لهتيف :له ڕاستيدا ههر وەکو پ شتر باسم کرد لهو سهردەمهدا ،يان لهو قۆناغهدا چهند تابلۆيهکم ئهنجام دا،که زياتر
فيگهری که سهری مرۆڤ بوون .ئهگهر به وردی سهيريان بکر ت،چی ئازار و ئهشکهنجه و ناخی مرۆڤهکهيه،
خستومهته سهر ڕوا هتی که سهرەکان و به ئاسانی نهکرابوون .ديارە ئهوانه ه مايهک بوون بۆ ئازار و ئهشکهنجه و
کيميايی و گۆڕی بهکۆمهڵ که دەره نانيان ئهو ڕوا هتانهيان پ وە ديار بوو.

پرسيار :ههند ک جار ناسينهوەی فيگۆرەکان له ن و شهپۆل و ه کاری ڕەنگهکان دا بۆ تهماشاوان کی سادە دژوارە.
وە می هونهرييانهی ئ وە لهم ڕووەوە چييه؟
ع.لهتيف :هونهری ش وەکاری ههروەک ئهدەب و شيعری ئهمڕۆ کۆمه ک گۆڕانکاری بهسهردا هاتووە و دەب ت به
گو رەی ئهو گۆڕانکارييانه ،منيش ئهسپی خۆم لهن و شهپۆلی ڕەنگدا تاو بدەم .ههميشه ويستوومه کار ک بکهم ،پ شتر
نهکرا ب ت .واته پهنام بردۆته بهر ڕەنگ ئهو ڕەنگانهی نهتهوەکهم پ يان ئاشنايه .له کهلوپهل و جلوبهرگدا ،کهرەستهی
خۆڕازاندنهوەکان که بهکاردەه نر ت يان بهکار هاتووە .چونکه زۆربهی دەربڕينهکانم ،به ڕەنگهوە ،ڕەنگ ﻻی من جۆرە
ئازادييهکی هونهريم پ ببهخش ت و سنووری دياريکراوم بۆ دانان ت .چونکه هونهر سنووری نييه و بۆيه من زۆر ههست
به ئازادييهکی ب سنوور دەکهم له بهکاره نانی ڕەنگ دا .ئاخر دەش ت ڕەنگ ههموو شت ک ب ت ،له کاری هونهری
ش وەکاريدا و بگرە زۆر کايهی هونهری ديکهشدا.

پرسيار :هزر و ڕامان يان تهکنيک و ف چهکاری مهرجی گرنگن بۆ سهرکهوتنی هونهرمهند؟
ع .لهتيف :ئهم پرسيارە زۆر گرنگه بۆ من .ل رەدا باسی تهکنيک يان ف چه د ته پ شهوە .لهڕاستيدا هونهرمهند گهر ب ت!
و بايهخ به تهکنيک وەيان تهکنيکی جياواز نهدات،لهکارەکهيدا ههروەک ئاسنی سارد بکوت ت وايه .من نزيکهی  ٥٠سا ه
خهريکی هونهری ش وەکاريم .ئهوەی ت گهيشتووم ،گهر هونهرمهند ههر هونهرمهند ک ب ت ،لهههر بوار کدا ب ت،گهر
خاوەنی تهکنيکی جياوازی خۆی نهب ت،هونهرەکهی وەک ﻻساييکردنهوە و سوونهوەی ،ش وازە کۆنهکانی هونهرمهندانی
پ شتر يان يهک کی ترە .بۆيه ههردەم ههو م داوە بهردەوام کار بکهم و ئهو کارەی که ئهيکهم ،بزانم چيم کردووە! يان چی
دەکهم! بۆيه ماوەی  ٦ـ  ٧سا ه من بهتهواوی ،لهم قۆناغهدا به هيچ جۆر ک ف چه بهکار ناه نم له کارەکانمدا ،مهگهر زۆر
بهدەگمهن نهب ت .وە ئهو کهرەستانهی بهکاريان دەه نم ،زۆربهيان خۆم دروستيان دەکهم لهتهخته و تهنهکه و پﻼستيک و
ئهسفهنج و شتی تر ،تاوەکو ش واز کی تايبهتی خۆم ههب ت و هونهرەکهم به شهق ی منهوە بناسر تهوە .لهبهرئهوە ئهمڕۆ
گهر هونهرمهند نهتوان ت ئهو کارە بکات ،بڕواناکهم هونهرەکهی ئهو بايهخهی پ بدر ت ،بهتايبهتی لهﻻيهن ڕەخنهگرانی
هونهری ش وەکارييهوە .ديارە ئهم وە مه زياتر دەخواز ت لهسهری بڕۆم چونکه گرنگه.

پرسيار :پ داويستی خو ندنهوەی قو ی م ژوو و شارەزايی له ڕەههندە هزريی و مهعريفييهکان و سياسهت دا چهند
پ ويست و گرنگن بۆ پ شکهشکردنی بهرههمی هونهری جوان و بهه ز لهﻻيهن هونهرمهندەوە؟
ع.لهتيف :هونهرمهند وەکو سهرباز ک وايه له جهنگدا.گهر ئهو سهربازە چهکی تهواوی بهرگری و ه رشی پ نهب ت،زوو
لهناو دەچ ت .ههروەها هونهرمهند پ ويسته زۆريش گرنگه ئاگاداری گهورە و بچووک و کۆن و نو ی م ژوو و بهسهرهاتی
نهتهوە و کۆمه گاکهی ب ت .تاوەکو ههموو کات وەکو زەخيرەيهک بهکاريان به ن ت له کارە هونهرييهکان دا .دووبارە
زۆر گرنگه له کۆمه گا و نهتهوە جياجياکانی ئهم سهرزەمينه ئاشنايهتييهکی کهم يان زۆری ههب ت .به م زۆر گرنگه
زياتر له بواری هونهری ئهو نهتهوانه و هونهرمهندانيان ئاشنا ب ت .که وەکو زەخيرەيهکی ڕۆشنبيريی بۆ هونهرمهند
گرنگه .وە بهراوردکردنی هونهری خۆی و هونهرمهندانی ئهو نهتهوانه بهتايبهتی نهتهوە پ شکهوتووەکان له بواری
هونهرددا زۆر پ ويسته و گرنگه،تاوەکو ئاستی هونهری خۆی بزان ت و لهو ڕوانگهيهوە پهرە به هونهرەکهی بدات وەيان
گۆڕانکاری وەيان داه نان به دەست به ن ت .هونهرمهند چهند پاشخانی بهه زی ههب ت،ه ندە زياتر دەرەتانی سهرکهوتنی
بۆ وا دەب ت.
بهههمان ئهندازە هونهرمهند ،دەب ت لهگهڵ ژان و ئازاری نهتهوەکهيدا ،بژی و گوێ به ترپهی د ی نهتهوەوە بگرێ ،تا له
ناخ و کرۆکی پ داويستييهکانی باشتر ت بگات.

پرسيار :تۆ له کارەکانت دا چ خهس هت و بنهمايهکی تايبهت پيادە دەکهيت،لهپ ناوی سهنگ و بههای هونهرەکهتدا؟وەک
دەزانين هونهر گرنگی سهرەکی ژيانی تۆيه؟.
ع.لهتيف :من وەک خودی خۆم کارکردنم بهﻻوە گران نييه،کهبڕيار بدەم ئهنجامی بدەم بهقهدەر ئهوەی که لهﻻم زۆر
قورسه که من چی بکهم! .ئهوە گرنگه ﻻی من،چونکه ئهنجامدان لهتهک شارەزايی بووندا زۆر گران نييه،ئهوەی بايهخی
ههيه بهﻻمهوە ئهوەيه کات که بمهو ت کار کی هونهری ئهنجامی بدەم ،لهسهرەتادا بهﻻمهوە زۆر سهخت و قورسه.
ئهوەی من دەمهو ت و بيری ل بکهمهوە وەکو بيرکردنهوەی تهنانهت پ ش يهک ڕۆژيش نييه .چونکه من وەکو دو ن
نامهو ت بير بکهمهوە .دەمهو ت کار ک ئهنجام بدەم ،له ڕووی تهکنيکهوە بهه ز ب ت .بيرۆکه لهﻻی من زۆر قورس
نييه ،چونکه وەکو پ شتر ئاماژەم پ دا ،ئهوەندە بابهتی نهتهوەيی و کۆمه يهتی و بهسهرهاتهکانی له م شکمدايه،پ ويستم
بهوە نييه خهمی دۆزينهوەی بخۆم .ئهوەی بهﻻمهوە گرنگ و مهبهسته ،چۆن بينهر کی ڕۆشنبير بڕوان ته کارە
هونهرييهکهم؟ .گهر من توانيم ئهوە بکهم زۆر بهئاسانی ئهو بينهرە ل م د ته پ شهوە و دەپرس که من ک م و لهکو وە
هاتووم .ئهوجا دەزانم من توانيومه ،ئهو ئاواته يان خۆزگهيه بپ کم .ئهمهش ئهو ئاوات و ئامانجهيه،که من ههو ی بۆ دەدەم
و له ڕ ی هونهرەکهمهوە به بينهرانی ڕادەگه نم.

پرسيار :بهئاگاداريی من هونهرمهند عهلی لهتيف به دوو ئاڕاسته و لهسهر دوو جهمسهر کار دەکات،تاوەکو هونهری
کوردی بگاته ئاستی پ ويست .ئال رەوە دەمانهو ت بزانين له ئاڕاستهت يهکهمدا،دەتهوێ چی به ڕۆ هکانی نهتهوەکهت
پ شکهش بکهيت و له ئاڕاستهی دووەمدا،گهرەکته چی به ب گانه بناس ن ت؟.

ع .لهتيف :من ههميشه ئهوەم وتووە ،ڕۆ هی کورد گهر بيهو ت خزمهتی نهتهوەکهی بکات ،مهرج نييه ههر به هه گرتنی
چهک ب ت .نهتهوەکهمان پ ويستی به ههموو کهس ک ههيه ،که خزمهتی بکات .نهتهوەيهک ههر تهنها چهک بهشانی ههب ت
و بهرگری ل بکات ناگاته ئامانج و خواستهکانی نهتهوە ،ئهو نهتهوانهی که ئهمڕۆ له ڕيزی پ شهوەی نهتهوەکانی جيهانن،
ههر بهتهنيا به چهک نهگهيشتوونهته ئهو ئاست و ڕادەيه ،به کو له پشت يان له پ ش چهکهوە کهسان ک بوون ،که توانيويانه
خزمهت به نهتهوەکهيان بکهن و ب ئهوەی ڕۆژ ک دەستتيان بهر چهک کهوتب ت .به کو ئهوان چهکی ڕۆشنبيريی و
هونهرييان بهدەستهوە بووە .بوونه پ شمهرگه و هه گرتنی چهک لهوانهيه ههر کهس بتوان  ،وەل ههر تاک ک خاوەنی
بههرەی هونهريی نييه ،بتوان تابلۆيهک بک ش يان پهيکهر ک داتاش ت .چهکی هونهريش پا پشت و تهواوکهری ئهرکی
چهکی ڕاستهقينهيه و دەو همهند و فرەﻻيهنی دەکات.

پرسيار :چ هۆکارێ زياتر بۆ ک شانی تابلۆيهک دەتههژ ن ت؟.

ع.لهتيف :له ڕاستيدا هۆکار زۆرن .بهتايبهتی ئهوانهی زياتر دەمههژ نن ،زياتر بارودۆخی نهتهوەکهمه .وە من بير زياتر
لهوانهی دەکهمهوە ،که ئهو هۆکارە دەگونج ت لهگهڵ ش واز و تهکنيکی هونهری ئهمڕۆمدا و چهند هۆکار ک لهيهک بدەم
و بيانکهمه يهک و بيانگونج نم ،لهتهک ههست و دەربڕينی هونهريم دا.

پرسيار :سل مانی و سروشتی کوردستان له پانتايی کارەکانی تۆ دا چ پ گهيهکيان ههيه؟لهم ههندەرانه قورسايی يادگار
و بيرەوەرييهکانيان لهسهر هونهرەکهت چهندە؟.
ع.لهتيف :من کهس کم و هاوڕ کانم ههموو ئهوە دەزانن که من شارەکهم سل مانی ه ندەی خۆم خۆشم دەو ت .ديارە من
ههموو شار و شارۆچکهيهکی کوردستانم ﻻ پيرۆز و خۆشهويسته ،به م سل مانی پارچهيهکه له هۆش و ههست و گيانم.
خاوەنی ژمارەی زۆر زۆری تابلۆم لهسهر ئهم شارە و ههروەها ،سل مانی بۆته بهش کی ههرە گهورەی ژيانم .وە زياتر
له  ١٥سا ه له ئه مانيام و به ڕۆژانه خهريکی کاری هونهريم وە له  %٩٠ی تابلۆکانم بيرەوەرييه نهتهوەيی کوردييهکانه.
لهبهر ئهوە ناتوانم بۆ تهنهاسات کيش بهب ئهو يادەوەرييانه ،ههناسهی ژيان هه بمژم و بژيم.
چ ه ز ک پهی پ نابهم ،لهم جيهانهدا جگه لهمهرگ ،بتوان ت کۆ ن و گهڕەکهکانی شار و ديمهنی چياکانی دەوروبهری
و جوانی سهيرانگاکانی و و چ ژ و لهزەتی خواردنيی و دەنگی هونهرمهندەکانی و گۆ مهزی ش تهکانی و نوکته و
سهرگورشتهی پياوە قسهخۆشهکانی و ههزاران ههزار دياردە و و نه و بهسهرهات و بابهت و بهسهرهاتم لهم شارەدا له
بيردا بسڕ تهوە.

پرسيار :کام ڕەنگت بۆ هونهرەکهت زۆر ﻻ سهرەکی و گرنگه؟ئايا ڕەنگی ههمهجۆر مانايجياواز نمايشت دەکات يان
فهنتازيای هونهرمهند،بڕيار لهسهر هه بژاردنيان دەدات؟.
ع.لهتيف :من کهس کم عاشقی ڕەنگم و جهسوورانه و ب ترس ههموويانم بهکاره ناوە .ههروەک ڕۆژنامه ئه مانييهکان باس
لهو نهترسی و کهرنهڤا ه ڕەنگينهی من دەکهن .وە يان ئاماژە به تهقينهوەيهکی ڕەنگهکان له تابلۆکانمدا دەکهن .پ شتر
باسم کردووە ،من به ڕەنگ دەدو م ،ههستهکان،دەربڕينهکان بهڕەنگ دەيانه نمهوە دەرەوە،چونکه تاموچ ژ کی هونهری
و ئازادييهک له بهکاره نانی ڕەنگدا بهدی دەکهم .من ههموو ڕەنگهکان بهکار د نم و زۆرجار ئهو ڕەنگهی وەک پ ويست
دەب ت بۆ فيگهر ک بهکاری به نم .من ئهوە بيری ل ناکهمهوە .به کو زۆرجار له ڕوا هتی مرۆڤ کدا دەيان ڕەنگ بهکار
دەه نم و دەيخهمه ڕوو .ههروەک ناخی ئهو مرۆڤهکان من به ڕەنگ بهرجهستهی دەکهم ،به م زۆری تابلۆ تازەکانم ڕەنگی
سوور و ش وەکانی تری ئهو ڕەنگه وەکو پا هوان کی تابلۆکان بهکار دەه نم و زۆرجار گهڕاوم بۆ ئهو ڕەنگانهی که
فسفۆڕين و کاريگهرييان لهسهر چاو و ههست ههيه بهکاريان دەه نم.

پرسيار :وەک ئاگادارم ههتا ههنووکهش ڕۆژانه زياتر له شهش کاتژم ری خۆتان بۆ کاری هونهريی تهرخان دەکهن.
شاراوە نييه ڕاپهڕينی کاری هونهری بهتايبهت ش وەکاری .ئهرک و خهرجييهکی زۆری پ ويسته .ئايا بهرههمهکان
داهاتی در ژەدان به کارەکان دابين دەکات؟داخۆ بازاڕی هونهری کوردی ه ندە گهرمه داوای زۆری لهسهر ب ت؟دەنا
بهتهنيا با ی له ژيانی فرە جهنجا ی ئهوروپادا چ دەرەتان بۆ کاری هونهری دەم ن تهوە؟.
ع.لهتيف :من  ١٥سا ه له ئه مانيام و ههر له يهکهم ڕۆژەوە خۆم ﻻی کاربهدەستان وا نيشان داوە که هونهرمهندم و جگه
له هونهر هيچ کار کی تر نازانم .ههر بۆيه ههتا ئ ستا ڕۆژ ک بهرەسمی کارم نهکردووە .بهردەوام سهرگهرمی کاری
هونهريم و ل پرسراوانی هونهری ئهم شارەی ت يدا دەژيم ج گهی تايبهتييان ب بهرامبهر پ بهخشيووم ،که چهند ژوور ک و
باخ کی باشيشی ههيه ،وەک ئات ليی بهکاری دەه نم .ئ ستا ڕەنگه  ٧٠٠ـ  ٨٠٠تابلۆی تازەی ت دا ب ت و له سا ی ١٩٩٥
وە،که يهکهم پ شانگام بووە تا ئيمڕۆ ،من سا نه پ شانگای تايبهتی و بهشداريم ههبووە .بهردەوام لهو پ شانگايانهدا تابلۆيان
ل کڕيوم و ڕەنگه له هونهرمهندەکانی ناوخۆی ئهم شارە زياتر تابلۆم ل کڕدراب ت .ديارە ههميشه ڕ زم له هونهرەکهم
گرتووە ،به سووکی پ شکهشم نهکردووە ،ههربۆيه ههميشه گرانترين نرخم لهسهر داناون .ههندێ جاريش سهردانی
ئات ليييهکهم دەکهن و ناوبهناو تابلۆم ل دەکڕن که بهشی چوارچ وە و بۆيه و کارتۆن و کانفاس دەکات .من زۆر ئهرکم
لهسهر ژيان نييه ههر من و خ زانهکهمين و ههردوو کوڕەکهم پ گهيشتوون و خۆشبهختانه پ ويستيان بههاوکاری من نييه.
لهمهش زياتر ژيانم ه ندە بهقورسی نهگرتووە و بهگو رەی بهڕەکهی خۆم پ ڕادەک شم .بهختهوەری من لهوەدايه ،که
تابلۆيهکی جوان ئهنجام بدەم ،ئۆخژن کم بهد دا گوزەر دەکات .کات ک له ديمهنی بهرههم کی تهواوبووم دەڕوانم ،دەستبهج
ڕۆحم ئارام دەب تهوە و پشوو دەدات.

پرسيار :ئايا تاراوگه و ژيانی ئاوارەيی بۆ ئ وەی هونهرمهند دەکاته گهيشتن به کهناری حهسانهوە و هاتنهدی
خواستهکانی دڵ؟ئهزموونی ئهم چهند سا هی ههندەرانت چی نو ی پ بهخشيويت و چی ل سهندوويتهوە؟.
ع.لهتيف :لهڕاستيدا ژيانی تاراوگه بۆمن له ڕوانگهی هونهرييهوە گهياندوومييهته لووتکهی حهز و ئاوات .بهوەی من به
در ژايی ئهم سا نه ،له نه نييهکانی زۆر ﻻيهنی هونهر ت گهيشتووم و له ئهزموونهکانی هونهری ڕۆژانهی خۆمدا مامه هم
لهتهکدا کردوون و به ورياييهوە ئهنجامم داون و چهندە هونهرمهندی خاوەن ئهزموون و ناودار بوونهته هاوڕ م .ههروەها
شاعيران و نووسهرانيش که بۆ من خهون ک بوون ههمووی هاتهدی .دەستگايهکی ڕۆشنبيريی هونهريی کت ب کی هونهری
لهسهر ژيان و کارە هونهريييهکهی من دەرکردووە ،که  ٥٥ﻻپهڕەيه و بهش وەيهکی زۆر قهشهنگ و ناياب چاپيان کردووە.
ئهوە ههتا ههنووکه له کوردستان بهداخهوە بۆمن نهکراوە .ههروەها لهتهک چهند شاعير کدا ،چهند ناميلکه و کت بی
بچووکمان ئهنجام داوە،که هيچيان بۆ من يهک س نتی ت نهچووە و لهسهر ئهرکی هونهرمهندە ناسراو و گهورە پياوانی ئهم
شارە چاپکراوە .ڕ ز لهخۆم و هونهرەکهم بهو قهبارە و سهنگه گيراوە .لهمهش زياتر له يهک ک له کت بهکاندا پار زگاری
شاری دارمشتاد پ شهکی کت بهکهی نووسيوە و باسی منی کردووە .ئهمهش بهر لهمن بۆ نهتهوەکهم ج ی شانازييه .لهﻻيهن
د .کﻼوس قۆ بهرت سهرۆکی ئينيستيتوتی هونهريی و ئهدەبی  ١٠٠٠ههزار مارک خرايه سهر کۆنتۆکهم ،بۆ ئهوەی
کهرەسهی هونهريی باشی پ بکڕم و زۆر يارمهتی تريش دراوم ،لهﻻيهن ئهوانهی هونهرەکهی منيان ﻻپهسهندە .لهدەرەوەی
ئهمانهش ڕۆژنامهی ئهم شارە که زۆر ب وە ،ب ئهوەی ئاگام ل ب ت ،سايتی هونهريی بۆ کردوومهتهوە و ههروەکو
هونهرمهند کی شارەکه ڕ زيان ل گرتووم .له ئهرشيفی هونهريی ئهم شارە کردووميان بهئهندام لهتهک که ه
هونهرمهندەکانی خۆياندا دايان ناوم .زياتر له  ٧سا ه به فهرمی بوومهته ئهندامی ش وەکارانی جيهانی و پ ناسهم ههيه که
سهردانی ههموو گهلهرييهک يان مۆزەخانهيهک بکهم بهخۆڕايی .شايانی باسه له زۆر ما ی هونهرمهند و ڕۆشنبيری ئهم
شارە تابلۆی منيان هه واسيوە،که له پ شانگاکانمدا ديويانه و بهﻻيانهوە ج ی سهرنج بووە و دواجار کڕيويانه.
سهبارەت بهديوی دووەمی پرسيارەکهت ،ئهوەی لهدەستم داوە و ل م سهندراوەتهوە،دووری کوردستان و شارەکهم به تايبهتی
هاوڕێ د رينهکانم ،که ڕۆژانه بۆ سات کيش ب ت لهيادم ناچن و له خهيا مدان .شاراوە نييه نامۆيی و حهسرەتی و ت و
مهينهت و کولهمهرگی ژيانی نهتهوەکهم ،ک پهی گڕ کی ناو دەروونمه ،به هيچ شت ک دانامرک تهوە و ههرگيز ئۆخژنم
نايهت .ﻻتان سهير نهب ت هونهرمهند ههست ناسکتر و زووتر و زياتر دەرک و ههست به ڕووداوەکان دەکات و دەکهو ته
ژ ر کاريگهرييهوە .من چهند به ﻻشه دوور بم،ههزار ه ندە به ڕۆح و ههست نزيکم .مهگهر مرۆڤ ههست و هۆش و
باوەڕ نييه؟!.دوا وتهم لهم ڕووەوە وەبيره نانهوەی ڕاستييهکی حاشاهه نهگرە ،ئهويش من بهخواستی خۆم نيشتمانی دايکم
بهج نهه شتووە،کۆمه پا نهر ههبوون له ويستی من مهزنتر بوون و ناچاريان کردم ڕوو له ههندەران و ئاوارەيی بکهم.
بۆ ڕازاندنهوە و گوزارشتی تهواوی ئهم دۆخهی من ل رەدا دەمهوێ بۆ تۆی ڕووماڵ بکهم ،کۆپله شيعر کی مامۆستا ه من
د نمهوە،که پ م وايه زۆر شاعيرانه و هونهرمهندانه دەردەکهی پ کاوە:
دەردی دووری دەردی دووری کوشتمی
دەردی وشياری سوبووری کوشتمی
يادی ياران و و تم ڕۆژ و شهو
ل ی حهرام کردووم قهرار و خورد و خهو

پرسيار :ژيانی ئ وەش وەک تاک کی کورد و هونهرمهند کی ديار به دوور نهبووە له شا و و چهپۆکی داگيرکهرانی
کوردستان .تۆ لهسهرەتای ﻻويدا  ١٩٦٣زيندانی کراويت و کهسوکارت له زيندانی بهعسييه فاشييهکاندا گيرابوون و
کۆمه ڕووبهڕووبوونهوە و تهحهدی ديکه هاتۆته بهردەم ژيانتان .لهگهڵ ئهمانهش دا هونهرمهند عهلی لهتيف له
داه نان و در ژەدان به هونهر کۆ ی نهداوە .ئهم دياردەيهمان چۆن بۆ ڕوون دەکهيتهوە و شانازييهکانی چين؟
ع.لهتيف :من ههروەک ههموو هونهرمهند ک لهسهردەمی ﻻو تيم دا ،به کﻼسيک دەستم پ کرد .دوايی به واقيعی و دواتر
واقعييهکی تهعبيريی ،که ج ی ف چهکان دياربوون و ههندێ ياری بهڕەنگ له کارەکان دا و خهستی ڕەنگهکان و ئهستووری
بهکاره نانيان .ئهوانه زياتر تا ناوەڕاستی حهفتاکان بوو .دواتر ڕ بازی تهعبيريی ـ دەروونی زياتر با ی بهسهر کارە

هونهريهکانمدا ک شاوە و قهناعهتم به کﻼسيک و واقيعی زۆر کهم بووەوە و حهزم به گۆڕان و جياوازی دەکرد له ن وان
هونهرمهندانی برادەرم دا .لهسهرەتای ههشتان له ه کارييهوە بۆ بۆيهی ئاويی و دواتر ئهو پرۆژانه کرانه بۆيهی ڕۆنی،
که ش واز کی دۆزييهوە چوراپا وو ـ تعکيبی ،من کردم به س گۆشه و که شت کی تازە بوو له دنيای هونهری کوردی دا.
دوايی ئهو ش وازە بووە ش واز کی کريستا ی و دۆزينهوەيشی به ڕ کهوت بوو بههۆی عهکسبوونهوەی تيشکی ڕۆژ لهسهر
قاپ کی کريستا ی و لهسهر ديوارەکه دەکهوت و دوايی من کردمه ش وازی خۆم و ههتا هاتنه دەرەوەم له سا ی  ١٩٩٤دا
ئهو ش وازەم چهند پ شانگايهکم له سل مانی و بهغدا پ کردەوە .به م که هاتمه ئه ـانيا نيوەی ئهو تابلۆيانهم لهگهڵ خۆم ه نا
ش وازە به پارەيهکی باش فرۆشران .به م له سا ی  ١٩٩٧وە
و ل رەش پ شکهشم کردوون و زۆر لهو کارانهم بهو
ههو م دا ش واز کی تايبهتی خۆم ههب ت و تاوەکو بب ته پ ناسهی هونهری خۆم .ئهم ههوڵ و گهڕان و شهونخونييهم نزيکهی
 ٧ـ  ٨سا ی خاياند تاوەکو توانيم ش واز ک بۆ خۆم بدۆزمهوە که تهعبيری تهجريدييه .ت يدا زياتر ياری به ڕەنگ دەکهم
بهب ترس و حيساب و ف چه بهکار ناه نم و جگه لهو کهرەسانهی خۆم دروستم کردون يان پهيدام کردوون .کهج ی
ڕەزامهندی زۆربهی ڕەخنهگران و هونهرمهندانی ئ رەيه .بابهتهکان ههمووی کوردييه له بهرگ کی مۆد رن دا تاوەکو
سهرنجی بينهری ئهوروپی ڕابک شم بهﻻی کارەکانمدا و تا ئهم ساته ههر لهسهر ئهو ش وازە دەڕۆم.

پرسيار :تۆ وەک نهمام ک لهسهر بههرەی دوو ڕەگی تايبهت و قهشهنگی )هونهر و وەرزش(هه چوويت .کاری
هونهريت ههتا ههنووکه دڕ ژەی ههيه .دەکر ت بزانين توانا و ئارەزووی وەرزشيت چهند بووە و تا کوێ ئ ستا پ وەی
خهريکيت؟ عهشقت بۆ وەرزش ههرماوە؟ خۆشترين يادگاری سهردەمی وەرزشهوانيت چييه؟.
ع .لهتيف :من ههر له مندا ييهوە پ ش ئهوەی بچمه قوتابخانه واته له تهمهنی  ٥ـ  ٦سا يدا خراومهته حوجرەی مهﻻ بۆ
ف ربوونی قورئان و کت بی ئايينی .لهو تهمهنهدا ئارەزووی هونهرم ههبوو ،که يادەوەرييهکی زۆر گرنگ ههرگيز بيرم
ناچ تهوە .ئهوە دەسهلم ن ئهوەبوو من لهو تهمهنهدا له حوجرەی مهﻻ محهمهد له مزگهوتی ش خ سهﻻم ،له گهڕەکی
قهسابهکان ،بهرامبهر به چايخانهکهی سهعهی تهها کۆيی بوو .مامۆستاکهمان وتی :ئهڕۆمه دەرەوە سهعات کم پ دەچ ت،
يهک ک له قوتابييه گهورەکان که ناوی حاجی ئهحمهد ليﻼن بوو ـ ئهحه ليﻼنی قهسابی کرد به سهرپهرشتيار .من لهو
ماوەيهدا لهسهر ديواری پشتی خۆمهوە ،و نهی جهژنم به قه هم ک شا .ديوارەکه به کاغهزی بۆر داپۆشرا بوو .و نهی
عهرەبانه و کورسی کورسی و زۆر شتی تر چهند قوتابييهک هاواريان کرد مامۆستا سهيری عهلی ش خ لهتيف بکه ،چ
و نهيهکی جوانی ک شاوە! .ههر که مامۆستا و نهکهی بينی چاوی چووە پشتی سهری و ه نامييه ناوەڕاستی قوتابييهکانهوە
و به  ٣ـ  ٤کهس ،منيان گرت و مامۆستا  ٤٠داری له بنی پ م دا و گۆتی کردم .سات قوتابييهکان بهربوون بهرەو ما هوە
بڕۆن ،من نهمتوانی بهڕ وە بڕۆم و لهبهر دەرکی حوجرەکهدا لوول بووم .نارديانه شو ن باوکم و هاته شو نمدا و به کۆڵ
منی بردەوە بۆ ما هوە .ئيدی باوکم بڕياری دا حوجرە بب ته بهههشت ،ههرگيز مندا ی خۆی جار کی ديکه نهن ر ته
حوجرە .ههر ئهوەش بوو بۆ سا ئايندە ،باوکم له قوتابخانهی ئهيووبييه ناوی تۆمار کردم و چوومه قوتابخانه.
وەل سهردەمی ﻻو تيم دا ،وەرزش با ی ک شا بوو بهسهر ههموو حهزەکانم دا .ههرچهندە لهما هوە و نهم دەک شا بهتايبهتی
که دنيا زستان و باران بوايه و دەرفهتی وەرزشم نهبوايه  .من له تهمهنی  ١٩سا يدا هه بژ ردرام بۆ هه بژاردەی تيپی
سل مانی .واته له سا ی  ١٩٦٤دا ،له ههردوو ياری تۆپی پ و تۆپی سهبهته دا و بۆ ماوەی  ١٢ساڵ بهردەوام ياريم بۆ
سل مانی کردووە .چهندەها سا يش کاپتهنی ههردوو تيپهکه بووم .چهندەها بڕوانامهی ڕاه نهريی و ناوبژيوانيم ههيه .وە
ڕەنگه تاکه کهس بووب تم له شاری سل مانی دا که هونهر و وەرزشم پ کهوە بهستب تهوە .عهشقی من بۆ ئهم دوو جيهانه ب
سنوور بوو .ب خۆ دانهوە وزەيهکم ت دا بوو ،بۆ عهشقی ئهم دوو چاﻻکييه له بن نهدەهات .ب گومان سهرەتای دەست بهکار
بوونمان بوو لهم بوارەدا و چاک دەرکم بهوە کرد بوو ،ئهم دوو نهريته به جوانی له شارەکهم دا بچهسپ نم .قهناعهت کی
وام ﻻ دروست ببوو ،هونهر و وەرزش پ کهوە موتوربه بکهم و بيکهمه دياردەيهکی گهش و خۆشهويست ،عهشق و
هۆگری ﻻی نهوەی تازە پ گهيشتووی شارەکهم بۆ پهيدا بکهم .دەب ت ئهوە بزانر ت و ئاماژەی بۆ بکهم که ئ مه بهوپهڕی
ڕەوشتی بهرزەوە ،له مهيدانهکهدا دەجوو ينهوە .ﻻتان سهير نهب ت که ئهمانهم وەک ئهرک کی پيرۆز ،بهرامبهر به خاک
و نهتهوەکهم دەهاته بهرچاو ب بهرامبهر .ئ ستاش بهههمان پرنسيپ و پ وەرەوە تهماشای ههردووکيان دەکهم.
ههر بۆ سهلماندنی ئهم بۆچوونهم دەب بۆ م ژوو ب م من بووم چهندەها تابلۆی وەرزشی گهورەم ئهنجام دا و له يارييه
گهورەکاندا دەبرانه بهردەرکی سهرا و وەکو ڕ کﻼم بهکار دەه نران بۆ ڕاک شانی سهرنجی خه ک و هاندانی وەرزش له
کوردستان دا .له سا ی  ١٩٦٦دا جامی جيهانی له لهندەن بوو ،من و نهی باشترين ياريزانهکانی جيهانم به گهورەيی
دروست کرد و له نيشتهج ی تيپی ئاری هه واسران .ڕەنگه دووبارە يهکهم هونهرمهند بوو ب تم ،له سل مانی دا،که بۆ

يهکهمجار پهيکهر کی وەرزشی به بهرزی ١١٠سم دروست بکهم بۆ شههيدی گهورە و سيمبۆ ی وەرزشی شارەکهم،
مامۆستا )ياسين حهمه سا ح(که لهناو جامخانهی کۆگای )سپۆرت( ،که کهلوپهلی وەرزشی ل دەفڕۆشرا ،بۆ ماوەی ١٠
ساڵ دانرا.
يهکهم پ شانگای تايبهتيم له سا  ١٩٦٤دا بوو ،له هۆ ی پهيمانگای مامۆستايان له سل مانی .به م من ههر وەکو بهردەوامم
لهسهر هونهر دووبارە ب وەرزش ژيانم دۆزەخ که و رۆژ نا ڕۆژ ک وەرزش نهکهم ـ ديارە وەرزش کم مهبهسته ،که
بگونج ت لهگهڵ لهش و تهمهنی ئ ستامدا ـ وا دەزانم دنيا ڕووخاوە و من زيان کی گهورەم پ کهوتووە.
خوشترين يادەوەريم،له ڕاستيدا ئهوەندە زۆرن کۆتاييان نايهت .کات له کوردستان بووم سهرەتای سا ی  ٢٠٠٧ئهو
يادەوەرييه وەرزشييانهم له) گۆڤاری سل مانی(دا ب ودەکردەوە .خه کی شار زۆريان پ خۆش بوو .ههر نهب ئهمه بهش کی
گرنگی م ژووی وەرزش له سل مانی دەگ ڕ تهوە و ﻻشم وايه يهک کم لهوانهی خاوەنی ئهرشيف کی دەو همهندم لهم بوارەدا
و وەک بۆتانم گ ڕايهوە خۆشم ئامادەگيم ههبووە .ئهم فاکت و بنهمايانه ،جۆشوخرۆش کی تايبهت و پهرۆش کی گهورەی
ل کهوتهوە.

پرسيار :وەرزش له جارانی سل مانی دا چۆن بوو؟ ک بوون ياريزانهکان و ئ ستا وەرزش چۆنه؟.
ع .لهتيف :جاران وەرزش له شارەکهماندا جۆرە چ ژ کی تايبهتی ههبوو .ئهو خه که وەرزشيان بۆ خۆشی دەکرد و له
پ ناوی وەرزش دا ،زۆر شتيان دەکردە قوربانی لهوانه کارکردن ،قوتابخانه ،خ زان ،واته دەرفهتيان لهم کار و ئهرکه
گرنگانه دەخواستهوە بۆ هاندان و پشتيوانی تهماشاکردنی وەرزش .ههر پاش نيوەڕۆيان ل دەهات ئهو دەشت و دەرە پڕ
دەبوون له ﻻو و گهنج به جلی کۆنه و ب پ و و کهرەسهی وەرزشی باش ،عارەقی شين و مۆريان دەردەدا .ب ئهوەی
شو ن ک يان ﻻيهن ک يارمهتی يهک جووته گۆرەوييان بدات و زۆر ياريزانی سهرکهوتوو و باش لهو کهشوههوايهدا،
هه کهوتن و بوونه سيمبۆ ی شارەکه .لهوانه شههيد) مامۆستا ياسين حهمه سا ح ،حهمهبۆر ،جهمالی عهلی باپير( و
خوال خۆشبووان )موعتهسهم فهتحی ،ئهکرەم مهحمود و لهتيف مهحمود ،داعووری ،عهلی ئيسماعيل ،قاله ڕەش و سهعدی
بهگ( وە لهوانهی که له ژيان دا ماون وەکو )تاليب سهيد عهلی ،حهمهی فهتاح ،عارف حهسهن ،عومهر عهزيز ،رەزاقه
سوور  ،فايهقه سوور ،تايهر لهتيف ،کهمالی حهب  ،عومهرە ڕەش ،عوسمانی ئهبوبهکر ،عوسمانی ش خ محهمهد ،حهمه
سيروان ،فاتيح و بهندە(.
من خۆم له سا ی  ١٩٦٤ەوە ياريم بۆ سل مانی و يانهی سل مانی کردووە .له دوو ياری سهرەکی تۆپی پ و سهبهته .من
تا سا ی  ١٩٧٦ياريم کردووە ،له هيچ ﻻيهکهوە تهنانهت يانهکهشم جووت گۆرەويم وەرنهگرتووە .ئهوەی ئ مه حهز و
ئاواتمان بوو تهنها ئهوە بوو ،بهرەو پ شهوە بڕۆين و يارييهکان به باشی و سهرکهوتووانه بکهين و ئاستی يانه و شارەکهمان
و وەرزش له کوردستان دا بهرزبکهينهوە .ئهمه پهڕۆشی ڕاستهقينهی ئ مه بوو .به ی وەرزش حهز و خواستمان بوو،
ههمان کات چهک کی به بڕندەيش بوو بهدەست ئ مهوە ،بۆ خۆ نواندن و سهلماندنی بوونه گهورە و پيرۆزەکهی کوردايهتی،
يان کهينوونهی تاکی کورد .به ی لهو سهردەمهدا بۆ ئ مهمانان ،دەرفهت بوو خۆ دەرخهين و ههبوونمان بسهلم نين.
من و نهی وەرزشيم زۆر ههيه،که به در ژايی تهمهنی وەرزشيم وەک ئهرشيف کۆم کردۆتهوە .يهک ک له و نهکان  ،که
له مۆزەخانهی سل مانی نيشانم دا،له ڕ گای پ شانگايهکی وەرزشی که  ١٠٠و نهی گهورەی فۆتۆگرافم ت دا پ شکهش کرد
بوو .لهو و نهيهدا من کاپتنی سل مانی بووم .وەستاوم تهوقه لهگهڵ کاپتنی شاری عهممارە دەکهم له ياری باسکتبۆڵ دا .لهو
و نهيهدا و لهو ياريگا مهزنهدا پ وی ياريکردنهکهم ديارە هی باسکه نهبوو ،به کو کالهيهکی سپی تهنکی ههرزان باييهکان
بوو،که نرخی  ١٥٠فلس بوو،به م بهرامبهرەکهم جوانترين پووتی ياری باسکهی له پ دايه.
وەرزشی ئهم سهردەمه بهداخهوە جياوازی ئهرز و ئاسمانی ههيه ،وەک ڕەوشت و ئهمهک و هه سوکهوت .ئهو سهردەمهی
که من باسم کرد ،تيپی سل مانی له خولی پله نايابهکانی ع راق ،ياری دەکرد له ههردوو بواری فوتبۆڵ و باسکتبۆڵ دا.
ئهمڕۆ بهو ههموو ياريگای چيمهن و تارتانه و سهرگيراوەوە و بهو ههموو پارەيهی که ڕژاوە ،که خۆشيان نازانن چۆن
خهرجی بکهن ،ئينجا ئاستی وەرزش لهژ ر سفرەوەيه .ئهوەتا دەڤهر و ناوچه و شار و شارۆچکه نهماوە ،ياری له تيپهکانی
سل مانی نهباتهوە .شار سيمای وەرزشی ل بڕاوە ،پهرۆش و خۆشهويستی کهم بۆتهوە و ههر نهماوە،هاوکاريی تهنها له
ڕ گای حيزبهوە بۆ حيزبييهکانه .ئيدی بهداخهوە بهو ههموو نووشووستييهوە ،ههتا ئهمڕۆ يانهکان وەکو تاپۆکردنی ل هاتووە

و هيچ گۆڕانکاری بهسهردا نايهت و ئهوانهی دامهزراون ج چۆڵ ناکهن،تا ههندێ کهسی تر ب نه پ شهوە،ههندێ کهسی
تازە هه کهوتوو ،گوڕ و تين ک بکهنهوە به بهر يانهکان دا و ههر نهب ت با ئهوانيش توانای خۆيان تاقی بکهنهوە.
من  ١٨مانگ له سل مانی مامهوە ،واته ساڵ و نيو ک و زۆر شتم بۆ ئاشکرا بوو .ههروەک سهردەمی حيزبی بهعس
چۆن کۆمه ک دەسهپ ندران بهسهر يانهکاندا و دەبوايه ئهوانه دەربچن ببنه دەستهی بهڕ وەبهری يانهکان .له ڕ ی
ئهوانيشهوە کۆمه ک د سۆزی يانهکان دەرپهڕ نن ،که ههموو جوانی و ﻻوی خۆيان لهو يانهيهدا بهسهر بردووە .بينيم
زۆری ئهو سهردەمه ڕەشه چهپه ه ،ههمان دەموچاوەکان زۆربهيان ماون و لهم سهردەمی کوردی و ئازادييهدا يانهکان و
يهک تييه وەرزشييهکان بهڕ وە دەبهن .زۆر مهخابن بۆ دەسه تی کوردی ،که چاو لهو چهپه نه دەپۆش ت .من وەک
ڕۆ هيهکی شاری سل مانی و وەرزشکار کی د رين ،که چهندەها بڕوانامهی ڕاه نهر تی و دادوەريم ههيه و لهسهردەمی
بهعسيهکان دا ،نهيان دەه شت پ بخهمه گۆڕەپانهوە ،بههۆی ئهوانهی د سۆزييان بوون ج ی متمانهی بهعس بوون.
ههميشه سووکايهتيمان پ دەکرا ،چونکه سهر بهوان نهبووين و بۆ د ی ئهوان هه ندەسووڕاين .ههردوو يانهی وەرزشی
سل مانی و سيروان ،من دروستکهری سهرەکييان بووم .م ژوو دەزان چهند ههوڵ و کۆششم دا ،تا ئهو يانهی سيروانهم
دروست کردەوە .چهند جار ههڕەشهی کوشتنم ل کرا ،که واز لهو ههو ه به نم و دوای دووجار لهسهری گيرام ههتا
کرايهوە .پ ش ئهوەی ب م بۆ ئهوروپا ،خۆم سکرت ری گشتی ئهو يانهيه بووم .که ڕۆيشتمهوە زۆر بهداخهوە ساڵ و نيو ک
لهوێ بووم ،بۆ تهنها جار کيش بانگ نهکرام سهردانی يانهکهی خۆم بکهم ،يان من بناس نن بهو وەرزشکارە ﻻوانه ،که
من ک بووم.
وەرزش ئ ستا که دەکر ت له ئارەزوو و حهز و خوليا چۆته دەرەوە و ههمووی له پ ناوی پارەدايه .ل پرسراوان و دەستهی
بهڕ وەبهران و دەستهی يهک تييه وەرزشييهکان ملمﻼن ی پارەيانه .وە ئهگهر به فهرمی پارە نهم ن و بهکهسی نهدەن ،بڕوا
ناکهم شو ن ک لهو شو نانه ،کهسی ت دا بم ن ت .ئهوەی سهيتر بوو لهوێ کهس زاتی ئهوەی نهبوو ،باسی من بکات وەيان
بمناس نن به ليژنهی ئۆلۆمپی کوردستان ،تا ڕاستييان بۆ دەربکهو ت .دنيای وەرزشی کوردەواريی ،ه ندە ئا ۆز و سهقهت
بووە ،تهنانهت لهو ميانهدا ،من بهو ههموو م ژووی وەرزشييهوەمهوە ،ڕووم نهدەدرايه .لهبهر ئهوە ههر هاوڕێ کۆنهکانی
خۆم بوون ،خۆيان له من دەدزييهوە ،نهوەک داوای شت ک بکهم ،ههرچهندە ئهوە لهڕەوشتی مندا بوونی نييه.

پرسيار :بارودۆخی هونهر له سايهی دەسه تی ئيمڕۆی کورد دا چۆن دەبينن ؟گهر ئ وە بکر نه بهرپرسی يهک له
دەستگا سهرەکييه هونهرييهکانی کوردستان،له کو وە دەست بهکار دەبن؟.
ع.لهتيف :دەسه تی کوردی زۆر ئاگاداری بارودۆخی هونهر نييه ،بهوەی که بينيومه له کوردستان تهنها ئهوە نهب ت
ههندێ ناويان ﻻيه و که بۆيان ن ردراوە و پشتگيرييان ل کراوە و له شو نی ههستيار دايان ناون،که بههيچ جۆر ک ناش ت
و ناگونج ت ،ئهوانه ڕابهر و سهرپهرشتياری شو نه هونهرييهکان بن.
ههر له مۆزەخانه و گهلهرييهکان و شو نه هونهرييهکان دا ،کهسان کن يهکهم خه کی ئهو شارە نين و زۆر ئهو توانا
هونهرييهشيان نييه بۆ هه سوڕاندنی کاری هونهری لهو شو نانهدا .ئايا شار کی وەک سل مانی مه بهندی ڕۆشنبيريی و
هونهريی،کهسان کی وای بهتوانا نييه لهو ج گايانهدا دابنر ن؟! .چونکه ئاشکرايه حيزبهکان پا پشتی ئهو کهسانه دەکهن.
هونهرمهند کی بهتوانای ب ﻼيهن ،که گهورەترين خزمهتی هونهری نهتهوەکهی کرد ب ت ،زۆر ئاشکرايه که
پهراو زخراون و ههموو کهس ئهوە دەزان ت .من نزيکهی  ٥٠سا ه خزمهتی بهردەوامی هونهری شار و و ت و نهتهوەکهم
دەکهم ،لهدەيان پ شانگادا ههر له يابانهوە تا کهنهدا و زۆر و تی ئهوروپاش بهشداريم کردووە و يهک ک بووم له
دامهزر نهرانی )يهک تی هونهرمهندان ـ بهشی ش وەکاری(،که لهو )کۆميتهی پيرەمهگروون(تهنها  ٣هونهرمهند بووين.
کات ڕۆيشتمهوە تهنها يهک کهس بهرەو ڕووم نههات و بهسهر نهکرامهوە .هۆکهشی ئهوەيه من هونهرمهند کی ب ﻼيهنم
و ههموو هيوا و ئامانج و خواستم خزمهتی بهرژەوەندی با ی نهتهوەکهمه ،نهک تاکه ﻻيهن ک .ههقه ئهوەش ب م
مهسهلهکه بريتی نييه له خودی خۆم ،به ئهندازەی ئهوەی پهرۆشيمه بۆ ههموو شت کی کوردی و خودی کايه ورزشييهکه.
خۆ گهر له شاری سل مانی دا ،سهدانی وەک من ههبوونايه ،وا ئاسايی بوو گهر فهرامۆشيش بکر م.
گهر من ببمه بهرپرسی يهک ک لهو دەزگا هونهرييانه ،سو ند دەخۆم به و تهکهم ،ئهوەی خزمهتی نهتهوەکهم بکات له
بواری هونهريی و پ ناسهی هونهری کوردی دا ،ئهوە دەکهم ،به ه نانه پ شهوەی ئهوانهی خاوەن هه و ست بوون
لهسهردەمی ڕژ می داگيرکهری بهعس دا ،ب ئهوەی گوێ بدەمه ئهوەی که سهر به چ ﻻيهن که .من هه سهنگاندن و
نرخاندنم بۆ شهرەفی کوردايهتی ،ئهم يان ئهوە ،نهک حيزبی بوونی کهس .لهمهش پتر ئهزموونی چهندەها سا ی ئهوروپام

دەه نايه گۆڕێ و له چوارچ وەی بهرنامه و نهخشهيهکی ت روتهسهلهوە دەمخسته گهڕ .دەزگای ئهرشيفی هونهرمهندانم
دروست دەکرد،ههر وەک دوو ساڵ بهر له ئ ستا لهم بارەوە نووسين کم ب وکردەوە .ههروەها به پهرۆشهوە کارم لهسهر
زياتر ناساندنی هونهری کورديمان به ئهوروپاوە دەکرد و ههو ی بهستنی ڕايه هی پتهوی پهيوەندی هونهر و دەستگا و
ئينيستيتووتی ئهکاديميا جيهانييهکان دەدا و بانگاشهی هونهرمهندانی ب گانهم بۆ کوردستان دەکرد .به ههموو توانامهوە کارم
بۆ دروستکردنی چهند گهلهرييهکی شياو و هاوچهرخانه بۆ نمايشتيکردنی کاری دروست و پرۆفيشيۆنا ی دەکرد .بڕياری
دەرکردنی پهرتووک و گۆڤاری هونهريم لهسهر هونهرمهندان و بزووتنهوەی هونهريی له کوردستان و جيهاندا دەدا.
گو بژ ر کی ئهو کارە هونهرييانهی که ئاستی بهرزيان ههيه دەکرد تا له مۆزەخانهيهکی نهتهوەيی ش وەکاريدا دابنر ت و
لهتهک کهتهلۆگ ک دەربارەی ژيان و کاری هونهرمهندانی کوردستان و زۆر شتی تر که خزمهتی هونهری کورديمان
بکات.به ههموو وزە و توانا و باوەڕەوە کارم بۆ ه نانه کايهی يهک تييهکی هونهرمهندان دەکرد.

پرسيار :ئاستی هونهری کوردی له کوێ دا دەبيننهوە و هونهرمهندی کورد تا ئهندازەيهک توانيويهتی نو نهرايهتی
هونهريی نهتهوەکهی بکات؟.
ع.لهتيف :ههروەک زانيارم ههيه لهسهر هونهری کوردی ئهمڕۆمان له ڕ گای ڕۆژنامه ئهلهکترۆنييهکانهوە و ئهزموونی
ساڵ و نيو کی خۆشم ڕاستهوخۆ له کوردستان،دەتوانم ب م بهداخهوە ئاستی هونهرەکهمان کز و ﻻوازە و لهو ئاستهدا نييه
پ ناسهی بکهيت،چونکه هاوشانی ک شهکانی کوردستان نييه .داه نان زۆر کهمه و ڕەنگه ههر نهب ت .ئهوەی هونهرمهندان
له کوردستان نمايشتی دەکهن ﻻی ههند ک بهتازەگهريی دايدەن ن ،ﻻی من ههرگيز وا نييه و تهنها سوونهوە و
دووبارەکردنهوەی ستايلی جۆربهجۆری هونهرمهندە ئهوروپاييهکان دەکهنهوە به ش وەيهکی سهقهت و ناڕۆشنبيرانه .ڕەنگه
ئهو ش واز و بيرۆکهيهی که هونهرمهندی ئهوروپايی ههيهتی و ئهم ﻻسايی کردۆتهوە،شيکردنهوەی جياواز ب ت و دوور
له ڕاستی ب ت .بۆيه پ ويسته هونهرمهندی کوردی بڕوا بهتوانای خۆی بکات و ههوڵ بدات خۆی گۆڕانکاری له کارەکانيدا
بکات و پشت به بههرە و ناخی خۆی ببهست ت،نهک ب نه سهر سفرەی ئامادەکراو و ڕ گا به م شکی خۆی نهدات له
خو قاندن و داه نان بهشداری بکات و ڕۆ ی خۆی بل زێ .بۆيهکا زۆر پ ويسته ههر سا هی کۆمه ک هونهرمهند سهردانی
ئهوروپا و و ته پ شکهوتووەکانی ديکهی جيهان بکهن ،به ئامانج و مهبهستی بينين و ت گهيشتن له دنيای هونهری
هاوچهرخ .ڕەنگه بۆ من سهخت ب ت ب م ئ مه هونهرمهندی خاوەن بههرەی گهورەمان نييه ،وەيان گهر بواريان بۆ
بڕەخس پشت بهخۆيان ببهستن داه نان و گۆڕانکاری گهورە ناکهن .به کو به پ چهوانهوە خاوەنی که ه هونهرمهندين،وەل
دەرەتانيان نييه ههناسهی ئارامی هه مژن.
پرسيار :ئ وە له هيچ کۆمه هيهک يان ڕ کخراو کی هونهريدا کارتان کردووە؟ .
ع.لهتيف :من ههروەک پ شتر باسم کرد له كوردستان له سهرەتای دامهزراندنی يهک تی هونهرمهندانهوە من وەک ئهندام کی
چاﻻک و کارا بهشداريم کردووە .زۆرجار وەک خودی خۆم بيرم لهدامهزراندنی ڕ کخراو کی هونهريی نهتهوەيی
کردۆتهوە .به م گهر ئهو ڕ کخراوە هونهرييه پارت ک پا پشتی نهکات ،ناتوان ت بهردەوام ب ت و خواستهکانی هونهرمهند
بهدەست به ن ت .ههموو کات وتوومه له چهندەها شو ن و چاوپ کهوتن دا،جهختم لهسهر کردۆتهوە .با هونهرمهند ئازاد و
ب ﻼيهن ب ت و زياتر نهتهوەيی ب ت و ب ترس و د هڕاوک خزمهتی هونهری نهتهوەکهی بکات .هونهرمهند بهو مانايهی
نو نهرايهتی ئازار و ژانی بندەستی نهتهوە يان دياردە و بهسهرهاته کۆمه يهتييهکانی ميللهت وە ياخود ديمهن و ش واز و
جوانی و تی کوردەواری و جهوههر و کرۆکی کارەکانی ب ت .ئ وە دەزانن که کار لهسهر دۆزی کورد بهو بارە
ناسروشتييهی داگيرکراويی و دابهشکراوييهی و چارەنووسی پڕ له ئهند شه و مهملهکهتی ڕازاوە به فهنتازيای خهياڵ و
سهرجهم ﻻيهنهکانی ديکهی نهتهوەيهکی بان  ٤٠مليۆنی کام خزمهته به مرۆڤايهتی .که دە م نهتهوەيی ئا لهم پنتهوەيه ،پ
لهسهر داخوازی نهتهوەيی بوونی هونهرمهندانی کورد دادەگرم .به ههموو د نيياييهوە ئهوەی لهم خا هوە ههنگاو نهن له
ههگبهدا ئهرکی خزمهتی کوردی هه نهگرتب ت ،وا مهحا ه هيچ پهيام کی ديکهی بۆ مرۆڤايهتی ههب ت .ئهوەی خزمهتی
و تی خۆی نهکات هيچ شو ن کی ئهم جيهانهی پ ئاوەدان ناکر تهوە .ئهمه دەستوور و لۆژيکی ژيانی ههر کهس و
هونهرمهند و ڕۆشنبير کی ئهم دنيا پانوبهرينهيه .چما من خۆم لهم ڕاستييه ﻻ بدەم،ههر لهبهر خاتری خاتران و لهترسی
ئهوەی پ م نه ن نهتهوەپهروەرم و خوانهخواسته بڕوانامهکهم بڕ ک کاڵ ب تهوە .نهخ ر و سهدجار نهخ ر ﻻی من خزمهتی
ڕاستهقينه له دەروازەی خزمهتی کوردانهوە دەست پ دەکات و چارەسهرکردنی مهسهلهی نهتهوەکهم بهردەباز که بۆ
چارەسهرکردنی ک شهکانی ديکهی دنيا و ئارام بهخشی به مرۆڤايهتی.

به ی پ مخۆشه هونهرمهند نهتهوەيی ب ت و بۆ نهتهوە کار بکات و ناب ت سهر به پارت ک ب ت و خۆی قهتيسی بهرژەوەندی
تهسکی حيزبايهتی بکات و لهئاست ئهرکه نهتهوەييهکانی دا کهمتهرخهمی بنو ن و کورت به ن ت .کات بهم ههست و
گيانهوە بيرمان کردەوە و کارمان ئهنجام دا،ئهو کاته بزانن چۆن هونهرمهند له ههموو قوژبن کی کوردستان دا،وەکو برا
باوەش بۆ يهکتری دەگرنهوە و خزمهت دەکهن بهب گوشار و سانسۆر و ناوچهگهر تی ،بهوپهڕی د سۆزی و پهڕۆشهوە.

