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رَيطايةكى  دؤزينةوةى  هاوآلتى: 
ــةخــؤتء ب ــبــةت ــاي ــى ت ــةري ــون ه
كارَيكى نوَى شَيوازَيكى هَينانةكايةى
هــةوَلء سةرئةنجام نييةو ئاسان
رَيطاية ئةم ئايا بَيوضانة، تةقةاليةكى

طرتووة؟ سةرضاوةى لةكوَيوة
هونةرمةند  ئةركى بةهجةت يةحيا: 
كة نيية، كايةوة بَينَيتة ئةوةية شتَيك
هاتنة نوَىء كارَيكى هةموو بَيطومان
ثةيامَيكى نوَى، رَيطايةكى هةر كايةى
هةَلطرتووة، خؤيدا لةهةناوى نوَيى
بةدةنطء هةوَلدةدات ثةيامة ئةم
نمايشبكات. خؤى نوَى رةنطَيكى
ئاسان كاريََكى خؤدزينةوة بَيطومان
ئةبَيت تَيبطةيت، لةبوون بؤئةوةى نيية
بةآلم روحى خؤت، سةفةربكةيت بؤناو
ئةطةيت، بةكوَى تَيدةطةيتء ضى
ئةو ئةوةية طرنط ديارنيية. ئةمةيان
هةستيان ثَيدةكةيتء ئةيان شتانةى كة
دةرةوة دنياى بؤ بتوانيت ناسيت،
لَيبكةيت، هونةرييان طوزارشتَيكى
تَيطةيشتنى بةطوَيرةى هةركةس
طةشيتووة، ثَيي كة ئاستةدا لةو خؤىء
بؤئةطَيإَيتةوة. سةفةرةكةيمان ضيرؤكى

هونةردا،  دنياى لة هاوآلتى: ئايا
رؤَلَيك ض قوتابخانةى جياواز ستايلء

دةطَيإَيت؟
بةهجةت يةحيا: بةإاى من ستايل 
هةموو دةستثَيكردنى هةنطاوى يةكةم

جؤرى كةسايةتىء هونةرييةء كارَيكى
دةكات. ديارى  هونةرييةكان رَيبازة 
ضةندةها ئةدةبدا،  هونةرو لةدونياى 
مَيذووى هةنء جياواز قوتابخانةى
قوتابخانةيةك هةر كايةى هاتنة
هةية. خــؤى زةمةنى ــارودؤخــى  ب
رؤمانتيك، ( كالسيك، باروك، بؤنمونة
ئاوَينةى هةريةك ئةمانة رياليست)
ثَيناسى خؤيةتىء سةردةمةكةى

دةدةن. نيشان جياوازجياوازمان
(جاز، موزيكى شَيوة  بةهةمان
ئةمانة تةكنؤ) بلوز، رؤكء بؤثء

هةيةو خؤيان مَيذووى هةريةكةيان
سةرئةنجامى هةريةكةيان هاتنى
تايبةتةو زةمةنى بارودؤخَيكى
جياوازيان لةهةناوى بةسةرهاتى جياواز

هةَلطرتووة. خؤياندا
بَلَيين  ئةتوانين ئايا هــاوآلتــى: 

دووجؤر هونةرى طؤرانى هةية؟
بةهجةت يةحيا: يةكةمجار ئةمةوَيت 

بةهةموو طؤرانى كة  بَلَيم، ئــةوة
لةناخى طوزارشت شَيوةكانيةوة
ئةيالوَينَيتةوة ئةكاتء  مرؤظةكان
ئةو بةآلم ئةبزوَينَى. سؤزى هةستء
ضؤنايةتييةوة لةإووى كة هونةرةى
ئاوازو ثَيبدرَيت، هةر هؤنراوةو طرنطى
تؤماركردنء مؤسيقاو دابةشكردنى
هونةرييانةى كةلة اليةنة ئةو هةموو
ئةتوانَيت دةورىطؤرانييةككؤدةبنةوة،
جَيى بةشَيوةيةك ئَيمةدا لةئةرشيفى
ئَيمةدا دَلى لةخةياَلء بكاتةوةو خؤى

بطرَيت. بؤخؤى جَيطايةك

هاوآلتى: زؤرجار طوَيمان لةءشةى 
دةبَيت، ناإةسةن يان  رةسةن طؤرانى
شتَيكمان بابةتة ئةم لةسةر ئةتوانى

بَلَييت؟ ثَي
ثَيناسى  هونةر يةحيا:  بةهجةت 
نةتةوةيةك هةموو ئةتوانيت  طةالنة،
ئةشَى بناسيتةوة، بةهونةرةكةى
لةئاوازةكاندا نزيكى لةيةكضوونء

نةتةوانةى ئــةو لةنَيوان هةبَيت
ئةم ــةآلم ب نزيكن. كةلةيةكةوة
سنووردارةء تاإادةيةك لةيةكضوونة
ئةنقةست بةدةستى لةوةى جياوازة
مامؤستا بهَينيت. بيانى ئاوازَيكى
حةسةن مامؤستا ماملَى، محةمةدى
هَيناوة ئازةرييان ــاوازى ئ ــرةك، زي
دةنطء خؤيان ضونكة كورداندويانة،
راستطؤبوون بووةء كوردى هةستيان
هةتاهةتاية خؤيان،  ناخى  لةطةَل
دةمَينَيت، بةنةمرى ناويان دةنطء
كوردى طؤرانى دةبينين ئَيستا كةضى

ثَيشبإكَييةكى دةيتوركَينن دةهَينن
زياتر كوإةية ئةو كوإ ناوةتةوة؛ ءايان
بيَلَيت، بكاتةوةو بةتوركى ثان دةمى
كليثةكةى جَيطايةك لةهيض ئةطينا

نابينَيتةوة. خؤى
طؤرانى  ــة ــةوات ك ـــى:   ـــاوآلت ه
مَيذووى دةضنة كة  ئةوانةن  رةسةن،

هونةريمانةوة؟

طؤرانى  بةَلَى، يةحيا:  بةهجةت 
نةتةوةيةك ناسنامةى هةَلطرى ئةبَيت
هونةريدا لةبوارى كاركردن بَيت،
ءيذدانى هةستء  لةسةر  كاركردنة 
نةتةوةيةك.ئةمةشبةرثرسيارَيتييةكى
زؤربةئاطايىء ئةبَيت طــةورةيــةو
لةطةَلدا مامةَلةى هؤشيارييةوة
ئيسماعيل طةورة، نووسةرى بكرَيت.
كورد، دَيرينى دؤستى بَيشكضى
كؤَلؤنييةكى (كوردوستان لةكتَيبى
باسلةوة بةوردى زؤر دةوَلةتيية)، نَيو
باكوور لةكوردوستانى كةضؤن دةكات،
كلتوورى هونةرو تَيكدانى  هةوَلى
درَيذخايةن، بةثيالنى  دراوة، ئَيمة
بةتوركى. كراون كوردييةكان طؤرانيية
بةخؤمانى خؤمان ئةوةى ئَيستا بةآلم
كوردستان لةباشوورى ئةكةين،
ئةو هةردرَيذكراوةى زؤرخةتةرناكةو

قَيزةونةية. سياسةتة
رةسةنةكان  طؤرانيية هاوآلتى: 
زؤربةى بةآلم  روحيةتداية، لة هَيزيان
هَيزيان دةكرَيت كة ئَيستا، طؤرانى
ئةم ــةراوردى ب تؤضؤن لةكليثداية.

حاَلةتة دةكةيت؟
كة  زؤرطؤرانى يةحيا:  بةهجةت 
ئةطةر بةكليث،  ئةكرَيت  ئَيستا 
تةنيا نةكةيت، ءَينةكان  سةيرى
ئةوسا بطريت، لةطؤرانييةكان طوَي
اليةنَيكةوة. لةهةموو  كة  تَيدةطةيت
قةرةباَلغىء رةنطاوإةنطىء ئةوهةموو
بؤئةوةى تَيئةكرَيت، راكةإاكةيى
نةثرذَيتة بَيتء  بينةر مةشغوَل ضاوى

دةنطى كابرا بزانَيت بينةر ئةوةى سةر
بةإوكةشء دان طرنطى نةشازة. ضةند
مؤدَيل. فةرامؤشكردنى ناوةإؤك بؤتة

لةطؤرانييةكانتدا  هاوآلتى: زؤرجار
بةكاردَينى مةستيى عةشقء ءشةى
لةسةر رونكردنةوةيةكمان ئةتوانيت
بدةيتَى؟ دووءشةية ئةو بةكارهَينانى

هةن  ءشة بةهجةت يةحيا: هةندَى
بةكاردةهَينرَيت، لةهؤنراوةدا كة
رةمزانةوة ئةم لةثشت رةمزنء تةنها
خؤيان جــوان تةليسمى دونيايةك 
كة شارةزا ئةوةية شاردؤتةوة. كةسى
تةليسمانةبناسَيتةوة.ئةوعةشقةى ئةم
دةكرَيت، باس تةسةوفدا دونياى كةلة
رةنطءاية، رةنطاو تابلؤيةكى ءةك
دةتوانيت بوَيت خؤش  رةنطت تؤكام
مةستييةش ئةو بيدؤزيتةوة. تيايدا
شةراب مةستى  لَيوةدةكةم كةباسى 
روحييةو مةستييةكى بةَلكو نيية،
دوورة زؤر دةكات لةدونيايةك باس

غةريزةييةكانةوة. لةشتة
تةنهايىء  تاضةند هــاوآلتــى: 
لةسةرت كاريطةريى  غــوربــةت 
غةريبى بة  هةستكردن ئايا هةبووة؟ 

هةية؟ بؤ شوَينء كاتى تؤ الى
ــا: غــوربــةت  ــي ــةح ي ــةت ــج ــةه ب
كاتةوة بةشوَينء ثةيوةندى هةستةو
نامؤبوو رووح هةركاتَيك نيية.
بةءنبوون هةست بةضواردةورةكةى،
لةناو كةسَيك  هةموو دةكـــات، 
ناخى لةناو دةذىء نيشتيمانةكةيدا
نيشتيمانَيك كةسَيكيشدا هةموو

نيشتيمانة دوو ئةم هةركاتَيك دةذى،
بوون، دذبةيةك ثَيكةوةو نةطونجان
غةرقى لَيوانلَيو دةكةين ئةواهةست
تةنيايىءامان بوويت. غوربةت
بيركردنةوةش بيربكةينةوة، لَيدةكات
راستييةكانء بة بطةين لَيدةكات ءامان
خؤدؤزينةوةش بدؤزينةوة. خؤمان
بؤ تَيإوانينى بةهَيزدةكاتء مرؤظ
نوسةرى هةروةك فراواندةكات. ذيان
لةجةنطى كاتَيك ئةَلمانى  طةورةى
نازييةكان لةدةست دووةمدا جيهانى
بؤ لةغوربةتدا ماوةيةك ثاش هةَلدَيت،
خؤى دةَلَيت تةنيايى دةربإينى هةستى
نيشتيمانةكةى جارَيك (هةركةسَيك
بةدوايدا هةتاية هةتا جَيبهَيَلَيت،

دةطةإَيت).
بةهجةت  طوَيطرانى هــاوآلتــى: 

بن؟ ضى ضاوةإَيى يةحيا
ئةلبوومَيكى  يةحيا:  بةهجةت 
«بمبةنةوة بةدةستةوةية بةناوى تازةم
بةم بةهيوام رؤذهةآلتم» كوإى من
ثَيكهاتووة كة بآلوبَيتةوة، زووانة
هؤنراوةكانى هةموو طؤرانى لةحةوت
ــادرة، ن مــام  هَيمنى بــةإَيــز هى 
موزيكةكةى خؤمة،  هى ئاوازةكانى 
لةاليةن كراون ئؤركسترايى بةشَيوةى
كارزان موستةفا، هونةرمةندان(سامان
دلَيرحسَين، كةريم، شوان كاميل،
ئةحمةد) ــارا ئ محةمةد، ــاوان ك
سوثاس بؤكراوة. تؤماركردنى  كارى
بؤ سوثاس هاوكارةكانمء بؤهةموو

هاوآلتى.

هاوآلتي هـةمـةإةنـط18
٢٠١٠/٨/١١ ضوارشةممة (٦٥٣) ذمارة

خؤت» روحى ناو بؤ سةفةركةيت ئةبَيت تَيبطةيت، لةبوون «بؤئةوةى
يةحيا بؤ هاوآلتى هونةرمةند بةهجةت   

ثايتةختى ئةندبرةى شارى لة
ظيستيظاَلة ئــةو  ئوسكوتلةندى
ماوةى كة دةستيثَيكرد، هونةريية
بةطةورةترين دةخايةنَيتء هةفتة سآ
دادةنرَيت هونةريش  ظيستيظاَلى 

جيهان. ئاستى لةسةر
هونةرييةدا ظيستيظاَلة لةو

هونةرمةند  ــةزار ه  ٢١ نزيكةى
 ٢٤٥٣ تيايدا كة بةشداريدةكةن
هونةرى ضاالكى جياوازى جــؤرى

شانؤى  ٢٥٠ شوَينء لة دةكةن نمايش
شارةدا. ئةو ناوضةكانى جياوازى

ظيستيظاَلة ئةو ئامادةكارانى
ئةمساَل ظيستيظاَلى هيوادةخوازن،
طةشتيارانء لة زياتر ذمارةيةكى
رَيذةى رابكَيشَيتء بؤخؤى ميوان

لةساَلى تــؤمــاركــراو ثَيوانةيى
لةساَلى كة تَيثةإَينَيت ــردوودا راب

١,٨ مليؤن بيلتى  نزيكةى رابردوودا
كإيبوو. نمايشةكةيان

ئةمساَل كة ظيستيظاَلةى ئةو
ضوارةمين شةستء بةإَيوةدةضَيت
كةلةثايتةختى ظيستيظاَلة
ئةنجامدةدرَيتء ئوسكوتلةندا
ــارى ــك ــَي ــةج ــب ــَي ـــى ج ـــةرؤك س
طةورةترين بة ظيستيظاَلةكةش 
ئاستى لةسةر  دادةنَيت نمايشى 

جيهان.
جؤرةها ئةدنبرة ظيستيظاَلى
طاَلتةئامَيزء جؤراوجؤرى ضاالكى
طؤرانىء مؤسيقاو سةماء نمايشى
لةخؤدةطرَيت. ضاالكى منداآلن شانء

ئوسكوتلةندا لة ثايتةختى ى هونةرى
َ

ظيستيظال طةورةترين

ئــةوةى دواى رابـــــردوو هــةفــتــةى 
دزدا كؤمةَلَيك لةهَيرشى  يابانى  ثياوَيكى
بوو سوور ثياوةكة كوشت، خؤشةويستةكةيان
هاوسةرَيتى ذيانى ثَيكهَينانى بةرنامةى لةسةر
دواجار كوذراوةكةيداء خؤشةويستة لةطةأل
ثرسةطَيإاندا لةهؤَلةكانى لةيةكَيك ئاهةنطةكة

بةإَيوةضوو.
دَلطرانىء بةوثةإى يابانييةكة ثياوة
جَيبةجَيكردنى لة بوو بةردةوام خؤشةويستييةوة
خؤشةويستة لةطةأل طَيإانةكةى، ئاهةنط بإيارى
هةريةك خَيزانةكانى ئةندامانى كوذراوةكةيداء
ذنء مَيردةكةش ئامادةى ئاهةنطةكة بوون. لة
بووكَينى سثى عةزى كوذراوةكةش بووكة

دانرا. كريستاَليدا تابووتَيكى لة لةبةركراو

خؤشةويستةكةى مردنى دواى
ثَيكهَينا الشةكةيدا لةطةأل هاوسةرطيرى

بؤ ضاوثَيكةوتنَيكى مةليك،ءادةيةكى دايكي، لةطةإةكي تووى ماَلى لة بةهجةت يةحيا، هونةرمةند
سةعاتَيك نزيكةى ماَلةوة، طةشتنمان بة ثاش داناين.. بؤ نيوةإؤ ثاش يةكء نَيوى كاتذمَير لة رؤذنامةوانى

ضاوثَيكةوتنةكة. سةر باسي دواتر هاتينة كردو طفتوطؤمان
بةهجةت لةطةَل دانيشتن بَيطومان هةبَيت، ضَيذى هونةرمةندَيك هةر لةطةَل دانيشتن ضاوثَيكةوتنء ئةطةر

تايبةتى هةية. يةحيا ضَيذَيكى
بة تةنها داطيركردووة، طوَيطرانى خؤى هةموو دَلى لةسؤزةكانى ئاوازة ثإ بة كة يةحيا، بةهجةت

بيت. طفتاري هةَلسوكةوتء ئاشناى لةنزيكةوة ئةطةر ناكات، مةستت طؤرانييةكاني
هةروةكو لَيدةكات ئةمةشءات نيشاندةدات، خؤيت ناوةوةى نةبينراوى دةيوى قسةدةكات، كة هةميشة ئةو
لةو دةكات ثإت كة بهَينَيت، دانيشتنة بةو كؤتايي حةزنةكةيت مةستبيتء قسةكانيشي بة طؤرانييةكانى،

ئةو مةستييةوة، جوانيء دنياي نَيو دةتخاتة دادةثؤشَيتء دةوروبةرى هةَلدةقوَلَيتء لةهةناويدا كة عةشقةى
جوان تةليسمى دونيايةك لةثشتييةوة رةمزةو ئةو الى دةَلَيت مةستى دةكاتء ثَيناسةى خؤى كة مةستييةى

بناسَيتةوة. تةليسمةكان ئةوةية شارةزا كةسى شاردووةتةوة. خؤيان

دةكرَيت، باس تةسةوفدا دونياى كةلة عةشقةى ئةو
خؤش رةنطت تؤكام ءاية، رةنط رةنطاو تابلؤيةكى ءةك

بيدؤزيتةوة تيايدا دةتوانيت بوَيت


