
 

 "کولبرم هر چيزی را نمی برم*!" 

 

سامبری   کم به ناوی گفتوگۆی ئازاد و فهرهاد، که گفتگۆيهکی ساکار    ٢٠١٩له بيستی د بابهت
کی ئهليگودەرزی لۆڕستان، تهمهن   کی خه وکردەوە. س مانگ دواتر الو ساڵ،    ٢١بوو ب

، له  ن دەپهڕ هکانی تهلهويزيۆنی حکوومهتی  که ڕۆژانی سهربازی خۆی ت ک له کانا يهک
ستاش   کی ئاسايی دەکوژێ و ئ بر، بيرمهند، هونهرمهند، خه ران، که ڕۆژانه کۆ ئيسالمی ئ
گای   شتۆتهوە، دەرکهوت و له ڕ ه ه گای بۆ تهشهنهی ويروسی کرۆنا ئاوا ڕ

کهڵ فارسی کی ت ب  -مۆنۆشانۆکهيهکهوە، به زمان دی ژيانی کۆ هران به تايبهت  کوردی، تراژ
نايهوە.   فهرهادی وەبير ه

کی ئيسفههانی   راندا ههيه که يهکيان مندا سهجاد ڕەزايی که چهند کهسی هاوناوی خۆی له ئ
رايی ناوبانگ دەردەکات. سهجاد   ههمين کهسه که به خ کی فارسه، س ژ و ئهويتر گۆرانيب

گای   تهوە که خهونی ئهو ڕۆژەی بينيوە که له ڕ ڕ ،  خۆی دەيگ هوە، بهناوبانگ دەب ئهو کانا
دايه، واته سهجاد خۆشی   ی خۆشی دەکات که تهنيا چوارههزار تمهنی ت باس له گيرفانی بهتا

که وەک فهرهاد و ئازاد، تهنيا چهند ساڵ لهوان گهورەترە.   کهس

نانی لهش، ئهو تيپانهی که   گوومان سهجاد هونهرمهندە، دەنگی، جولهی، ميميک، بهکاره ب
رايی له گۆڕينی کهسايهتييهکهوە بۆ کهسايهتييهکی ديکه،  له نۆ  خولهکدا نيشانيان دەدا، خ

، بيرکردنهوەيان له پشته و   ن کستی شانۆنامۆکهکه، وشهکان و زمان که بهکاری دەه ت
بهری و   کاريی نيشان دەدا و ئهو مهسهلهيه به کۆ ران واته ب تی ئ مهسهلهيهکی گرنگی و

ن و هه کهوەنان  کوردەوە دەلک ه پ مووی ئهوانهش له گهڵ مهسهلهيهکی تری الوان واته بنهما
دەدا. گا مهسهلهيهکی گرنگه، گر ک له الوان و بۆ کۆمه  و زەماوندکردن، که بۆ زۆر

رت   گهيشتووە که بينهرانی ئهو، بينهری شانۆ نيين، بينهری کۆنس سهجاد ڕەزايی لهوەش ت
ههر بۆيه له سهرەتای کارەکهی، ههست به دڕدۆنگی  و گۆرانی و بهرنامهگهلی ڕابوواردنن،  

پهڕک   دەچ چاوەڕوانی ئهم زرم و کوته و هه ی داوەران و ههم بينهر دەکرێ، که و ههم خ
کدا له سوژەيهکی   م سهجاد له ماوەی خولهک ژيين سهرسهرييه) نهبن. به وە(با ب بهو ش

گايهکی ته ناو سوژەيهکی جيددی کۆمه ههشتا ميليۆنی و سرنجی بينهر به    هاکهزاييهوە، دەچ
رت   ، واته سرنجی ئهو بينهرانهی که بۆ گۆرانی و کۆنس ش داوەرانهوە بۆ الی خۆی ڕادەک

 و ڕابواردن هاتوون. 

هاتوويی و توانايی نوواندن و گوتن و دەربڕين، له ناو   کارەکهی سهجاد سهرەڕای ههموو ل
تهوە و نا ن دييهکه. ڕەنگه  بازنهی پالکات و سووکه ڕەخنه دەم يی تراژ گاته باسکردن له قوو



کاران، که زۆرينهی الوان به   ديی ژيانی ب يی تراژ ته ناو قوو ، بکهو بۆشی نهگونجاب
تهوە.   تايبهت له کوردستان دەگر

نايه دی و ناوی کورد و لۆر و   کارەکهی سهجاد ڕەزايی مهبهستی خۆی و خهونهکهی ه
نايه   بهر و خۆی ه م ئايا هونهرمهندی کورد  فهرهاد و کۆ ران. به ديای حکوومهتی ئ سهر م

يه؟   و شانۆی کورد ههر ئهوەندەی پ

يهتی، سياسی، ههروەها گرفتهکانی منداڵ، الو، ژنان و زۆربهی   ئايا گرفتهکانی کۆمه
ديای کورد که   بهری، دەبنه سوژەی شانۆ و شانۆکاران؟ ئايا م نههامهتييهکانی وەک کۆ

گا بۆ هونهر، به تايبهت شانۆ و هونهرمهندانی دەکهنهوە، بۆ ئهوەی  ژمارەشيان زۆر ە، ڕ
 خهون به دەرکهوتن له بهرنامهگهلی "عصر جديد" نهبينن؟ 

  برايم فهڕشی 

 

ژی خۆی له گهڵ   رە به ناوی سهجاد ڕەزايی هاتووە، له وتوو ک لهو قسهکانه که ل ند * ه
  "عصر جديد" وەرگيراوە. 

 

ohmWeY١aN٢watch?v=xhttps://www.youtube.com/ 

 


