
زی هونهرەوە بۆ باوەشی سياسهت  له ئام

  

 هۆمهر نۆرياوی

  

  نتا بردم به یهات د تاسهيس

  *!نسا به مزگهۆخ مب ڵر ساهه بده

ت تهن ههر لهسهر ويستی  ک و سهرمايهی ميللهت و نهتهوەيهک،ئيدی ناتوان هونهرمهند که بوو به م
شهوا"ی مهزن وەک تاکهکهسيی خۆی بڕيار بدات و پشت له  کانی نهتهوەکهی بکات. "پ ئارمانجه وا

کی نهتهوەيی،له هه بهر و زۆر کهسی ی ئازەربايجان يشهوەری"پجهعفهر وەک "ههر رين دۆخدا ستيارتڕ
م مانهوە له پهنا نهتهوەکهی  اردەيهکی ديکهيشی لهبهردەم بووبژدی، بژارد به دەيزانی  يشکه سوورهه

تبهختکردئهويش گهرەکه که  باجی قورسی کيش تاقه بۆ تهنانهت کهچی ،نی گيانه پيرۆزەکهی دەب سات
زی و  ڕێ نادات یدڕدۆنگی به خۆ تبهرە و مهتهر ر دەبژ نيی ههرمان مانهوەی ئهمجۆرە  .گهل هه نه

ستا،قايل  م کهم نين ئهوانهی بۆ ڕەوشی ئ ستی نهتهوەيی. به و تهوە بۆ ههمان هه کهسايهتييانهيش ههر دەگهڕ
ن،نووسهر،ڕووناکبير و هونهرمهند بۆ خۆی  به بۆچوون و ڕوانگهيهکی ترن و سووک و هاسان دە

وە سهربهسته چلۆن بڕيار دەدات کانی ديکهوە نييه!و ئهمه هيچ پ   ندی به خه

ت و الی  "مهزههر خالقیهونهرمهند " که به يهک له لووتکهکانی موزيک و گۆرانيی کوردی دادەنر
ت،مخابن  هم دەدر و ڕووبهری ڕۆشنبيرييدا له قه نييهت له ن ما و سيمبۆلی ئاوەزمهندی و ئهق ههمووان به ه

گهييشتوويی و ژيرييدا ک کی بليمهت و وريای له تهمهنی لووتکه و پ و بۆسهکهيهوە که هيچ له مرۆڤ هوته ن
و ئهو داوە دەستکردەوە که بۆ نزيک به  ئهوتۆ،چاوەڕوانی ئهوە نهدەکرا. کدا کهوته ن ساڵ  ٤٠خالقی له حا

رە و لهوێ،ڕەت  ستاکه چهندان جار داواکاريی گهڕانهوەی ل شتووە و تا ئ ت که نيشتمانی بهج ه دەچ
و  کردبووەوە؛کهچی ندرا."ئاويهر"ی سهرک کهوە وچهقی بۆسهئهمجارەيان کهوته ن   هشی بهسهردا ڕووخ

به بهشداری له شاری سنه که ناودارانی کورد"القی بۆ کۆنگرەی به ناو "خهونهرمهند مهزههر ئامادەبوونی 
وە چوو ژمارەيهکی زۆر له کهسايهتييه زانستی و چاندييهکانی کورد و داژداری کورد کی زۆری ،بهڕ گومان

ه کۆک و تهبان که خالقی بهو ههموو  رانی کورد دروست کردووە و زۆرينهالی ڕووناکبي لهسهر ئهو خا
کی ههستياری ئهوتۆ دابايه. وئهزمو و  ئهرکی سازداننهوە،ههرگيز نهدەبووايه خۆی له قهرەی پرس

وەبردن زگهی سنه،فهرمانگهی له ئهستۆی کۆنگرەکه، یبهڕ چهندان دەزگهی فهرميی وەک ئهنجومهنی پار
و ئهم کۆنگرەيه به ئاخاوتنی ژمارەيهک ئيرشاد و به هاريکاری زانستگهی سنه بوو.  کهسايهتی دياری ن

ت ههر ژکاری تايبهتی سهرۆک کۆماریوەک عهل دەسه ران بۆ کاروباری ئهتن و کهمينه  ی يۆنسی(ڕاو ئ
زگهی سنه)،بههمهن ئايينييهکان)،سهي نهری وەلی فهق له پار نی شاهڕوودی(نو يد محهممهد حس

زگاری سنه) وڕەسمی کۆتاييدا سهيد عهبباس و ... دەست پ بوومورادنيا(پار ،ههروەها له ڕ
شکهش کرد ران ،وتهيهکی کورتی پ حی،وەزيری فهرههنگ و ئيرشادی کۆماری ئيسالميی ئ تهنانهت . سا

شوازييکردن لهم ه شوازييهکی فهرمييهوە. پ ته خانهی پ من نازانم هونهرمهند ونهرمهندەيش، ههر دەچ
م ئهم هونهرمهندە  مهزههر خالقی تا چهندە گوشاری ئهمال و ئهوالی لهسهر بووە و بهو دەردەيان بردووە به



ستايش چهندان جار بۆ گهڕانهوە ئهوتۆی ل داوای ،له ترۆپکی ئاوەزمهندی و ژيريی و ئهزمووندايه و تا ئ
مل نهبوو بوو.   کرابوو که ههرگيز پ

تهوەئهم پرسه ن ک  ،ئهوەم بير د من موکريانیشاعيری نهتهوەيی "کات ی  "ه زی ١٩٧٩سا گهڕايهوە ئام
شوازييکرد کی دياری نيشتمان،لهسهر شان و ملی گهل بوو کهچی له پ نهکهی خالقی دا سيما و ڕوخسار

  بهرچاو نهکهوت.هيچ گهلت جمه و خرۆشی ڕووبهری ڕۆشنبيريی و بگرە 

زتر دەکات و دەبووايه ندە بهه ههر وەک  خالقی ئهوەی بهههند وەرگرتبايه. ههر ئهم پرسه گومانهکه دوو ه
شبينی دەکرا،يهکهمين و دواههمين ئامانجی کۆنگرەی به ناو ناودا رانی ناساندنی ههر پ رانی کورد،به ئ

زتنهوەی ئهم پهيامه بوو که گوايه،کورد  ههموو کوردان له پارچهکانی دی کوردستان و بگرە جيهان و گو
رانييه  ت،ئ ژايی ديرۆکله ههر کوێ ب ران و خۆيان گوتهنی،به در زەری يهکپارچهيی خاکی ئ بووە ،پار

ران دەرنهچووە.    و ههرگيز له بن چهتری ئ

زترکردنی ڕۆحی يهکڕيزيی و تهبايی له کۆنگرەی به ناو ناودارانی کورددەرەنجامهکانی  ،له جياتی بهه
چهوانه کهوتهوەنی کويبه دا چاند رداندا ڕاست بهپ و کۆمه و  ووەو تۆوی دووبهرەکی و کهرتبوونی له ن

م سهرەکی)ه ناو الوەکیهک له ئامانجه بڕەنگه ئهمه ي ستا مخابن نيشانهی خۆی يهکان (به ت که ئ بووب
ن و ههرگيز چاوەڕوانی ئهوە کاوە و کهم نين ئهوانهی لهم سۆنگهوە خهنی و خۆشحا دەکرد ئهوەندە نهيان شپ

ووبهرەکی و بگرە سووک و سانا بتوانن دەستهبهری ئامانجه سهرەکييهکهی خۆ که ههمان دروستکردنی د
ت و بهرەکييه،بکچهند  ر زی نهرمهوە،مهيدان و گۆڕەپانهکه به خودی کورد دەسپ ی ه ت له ڕ هن. دەسه

ک،چهند نيشا ت و به تير  نخۆی به ب بهفيڕۆدانی سهرمايهی مرۆيی،له دەرەوەی بازنهکهوە،سهيرکهر دەب
ت.  ک گری ههمان پهيام بوو کهچی ئاخاوتنهکهی مهزههر خالقی به زمانی و ئامانج دەپ فارسی،بهداخهوە هه

ت! ک،فارسی دەزان م ههموو کورد   خۆی گوتهنی،ويستم به بهرپرسانی با ب

سهنگاندنی وردتری گهرەکه و لهم  کدانهوە و هه قسه لهسهر کۆنگرەی ناودارانی کورد زۆرە و تاوتوێ و ل
رەد ک ل م تاقه خا تهوە؛به ی ناب ت و کورته نووسينهدا ج ری کورد بهههندی وەربگر ويسته دەستهبژ ا پ

ت له بن ترسناکترين  ت،پرسی چاند و کولتووری کوردييه که ناب نهپهڕ ههر وا سووک و سانا به اليدا ت
و فهرههنگ و کولتووری زاڵ  ت و له ن هی لهسهر بکر ت و ڕەوش و دۆخدا مامه دەستدا نغرۆ بکر و با

ی چاندی نامۆ و سهردەست تهوە. هوەله ڕ ندر ت و بتو ری  بهو دەردە ببردر ژی زانستوەر و دەستهبژ بۆيه تو
و گۆمه ليخنهکهوە. ته ن   کورد گهرەک به ههستيارييهوە سهيری پرسهکه بکات و بۆ داهاتوو،نهکهو

کی ئهوتۆی  ست و نه ههرگيز توخنی سياسهت نهکهوتبوو و ههرگيز هه ژايی ئهم سا مهزههر خالقی بهدر
و چهقی سياسهت و له  ل نهبينیسياسيت  ستا ڕاست کهوته ن و سياسهتدا گهڕايهوە باوەشی بوو. کهچی ئ ن
  نيشتمان.

دانه که  ی ئيشارەت پ ی، خالقی)مهزههرباقر(ج وی ههتاوی)١٣١٧(١٩٣٨ سا خهکانی  له ن هيهکی ش بنهما
  لهدايک بووە.له شاری سنه،ا کوردستاند

ی  تر له ١٩٧٩ههتاوی(ی ١٣٥٧تا سا ی  ٢٠٠)ز ستران تۆمار دەکات. پاش سهرکهوتنی شۆڕش تا سا
ت ههر )١٩٨٢(١٣٦٠ ت. دواتر ڕوو له باشووری کوردستان دەکات و دوای ماوەيهکيش دەچ ران دەب له ئ

ی  تی بهريتانيا و سا کی ١٣٨٠(٢٠٠٢بۆ و تهوە باشوور و ناوەند کولتووريی -هونهريیی ههتاوی)دەگهڕ
مانی به ناوی "ئهنيستيتيۆتی کهلهپووری کورد" ت.ئهم ناوەندەله شاری سل ن کی فرە به دادەمهزر ،بايهخ



کی گرانبايی  ه بهرههم ستا کۆمه کۆکردنهوەی بهرههمی هونهريی و فۆلکلۆری کوردی دەدات و تا ئ
  ە.و بهرههمی فۆلکلۆر گۆرانيی ٢٥٠خالقی خاوەنی نزيک به  خستۆته سهر گهنجينهی هونهری کوردی.

دانه که کۆنگرەی به ناو "ناودارانی کورد"ڕۆژانی  ی ٣و  ٢(٢٧١٩ی پووشپهڕی ١٢و  ١١شياوی ئاماژەپ
ه کهسايهتييهکی کورد و دۆستی گهلی کورد له ههر )٢٠١٩جۆالی  زنان له کۆمه خۆيان گوتهنی بۆ ڕ

تانی بيانیههموو پارچهکانی کوردستان و بگرە  ران و و شاری سنهی زانستگهی کوردستانی له ،ئ
وە چوو. تی کوردستان بهڕ   ڕۆژهه

  یلوقمان ميحڕەن،سا هب مهزگۆ:خعريش * 

 

     

 

    


