
1 

 
 و كامكاران و شەوێك من

 خوسرەوجاف
لەسەرتاسەری عێراق و بە كوردستانیشەوە بۆنی خوێنی لێدەهات، جەڵتەی 

 دڵ لێی دابووم، گوڕ و توانای هێنابوومە سەر هیچ.
جوواڵنەوەی كوتوپڕ و زەقم پێوە نەمابوو. دەواو و دەرمان توانای 

بوون. كۆڵەبارم لێ بەست و بیمارستانەكان، ئەوانیش شەق و لەق بوو
 سەرەتا گەیشتمە ئەڵمانیا و دوای مانگێك گەیشتمە شاری لەندەن.

ئەم دكتۆر و ئەویترم زۆر كرد و تا ڕادەیەك دڵنیاكرام و لەو بناری شاری 
لەندەنەیدا خۆم بە ڕۆمانی "گەماڵ"ەوە خەریك كرد. ڕۆژانی تاتیڵ 

هایدپارك" و لە دەۆڕیشمە باخچە گشتییەكان بەتایبەت باخچەی " 
دوورونزیكەوە لە ڕوخسار و ڕەفتاری ڕۆژهەاڵتییەكان ورد دەبوومەوە، 

نیشتبوون لە بەتایبەت ئەوانەی بەسەر الكێشەكانەوە دۆشداماو كزۆڵ لێی دا
دەزانرا لە گیروگفتێكی نادیاردا بیر و فكریان  ڕوخسار و نیگەرانیاندا

 دەخولێتەوە.
وگرفتدا دەخوالمەوە و سەرگەرمی با ڕاستگۆبم، بۆخۆشم لە هەمان گیر

 پسووڵەی نیشتەجێبوون بووم پارەزیرەكەم لە وەرگرتنی دڵنیابوو.
نیازم ، دوای ئەو ماوەیە ڕوانیم مبوو خەریكی ئەو كارەسێ چوار مانگێك 

بە لێكدانەوەی كۆچەرانی ڕۆژهەاڵتی و ئەفریقایی ناو پاركەكان نەماوە و 
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تبوومە پۆپەی ئاوارەگی، لە الیەكەوە بۆخۆم وەك ئەوانم لێهاتبوو... گەیش
یش سلە گەڕانەوەم بۆ بەغدا بێزاربووم، لەبەر چەند هۆكارێكی سیا

 نەمدەتوانی بگەڕێمەوە كوردستان.
لەسەردەمی قوتابیبوونمدا نەوشیروانم دەناسی، ئەویش نیشتەجێی لەندەن 

 بوو، تەلیفۆنم بۆ كرد، نەیدەزانی لە شاری لەندەن دام، هەر ئەو ڕۆژە
یەكترمان دی، لە زۆر بارەوە دواین و وتی: باشە فالنی ئەمڕۆ ئەو ڕۆژەیە 

كەسانێكی وەك تۆ لە كوردستاندا بن و وا نازانێ ئەوە ئەركێكی 
 نەتەوایەتیت بێ، نەك نیشتەجێی لەندەن!

كاكە ئەمنیش بۆ هەمان گرفت هاتوومەتە الت، وەك دەبینی ڕۆژانە لە الیەن  -
ندامێكی دیموكرات و كۆمەڵە دەكوژرێن، منیش بەكرێگراوانی ئێرانەوە ئە

وەك ئەوان بەالیانەوە تۆمەتبارم، ئەگەر دەتوانی بمپارێزی یان لێم گەڕێن 
چل، پەنجا چەكدار لە دەورم بن، نایخەمە دووسبەی دەگەڕێمەوە بۆ 

 كوردستان.
نەوە مژێكی لە قاوەكەی بەردەستی دا و وتی: وەاڵ خۆ من بیرم لەو بابەتەی 

ویەوە، لێگەڕێ جارێك با بزانین وەزعەكە دەگاتە كوێ... ڕاست نەكردبو
و  تا كەفوكوڵی ڕاپەڕین دانەمركابوویەوەەشدەكەیت زۆر دەست لە كاردایە، ی

 بەڕەاڵیی بەردەوامە، واچاكە لێرە بیت و پەیوەندیت پێوە دەكەم.

من دەمزانی ئەو برادەرانە توانای بەكاربردنی وشەی نەخێریان ڕوو بە ئێران 
ەخەبوون ملمالنەكەش وردە وردە بەرەو هەڵچوون و دەست بە یتیادا نییە، 
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ار و دیارێكی تر بووم... بەاڵم لە مێژەوە دەڕۆیشت و منیش خەڵكی تەب
 پەیوەندیم لەگەڵ "نەوشیروان مستەفا" بەردەوام بوو.

بەهەرحاڵ، دوو جاری دیكە لە شاری لەندەن یەكمان بینی، پارێزیم دەكرد 
بڕێك لەوانەی بەناوی ڕاكردووی دەستی دەوڵەتی عێراق بوون، لە بینینی، 

بەغدایدابوون و دەمزانی بڕێكی زۆر لەو كەسانە  لە یەشتا منداڵەكانم هەر
 فسۆكی دەزگا ئەمنییەكانی عێراقین تێكەاڵویان نەدەبووم.

مامۆستایەكی زانكۆی  ڕۆژانە دەڕۆیشتمە قاوەخانەیەك بە ناوی "شیراز" 
ۆر "ئیرەج" بە ڕەگەز ی دەیبرد بە ڕێگەوە، بە ناوی دكتڕاكردووی ئێران

"لوور" بوو، بۆ دكتۆراكەی لە بواری "شانۆی"دا وەرگرتبوو، "تار"یشی لێ 
دەدا، ڕۆژانە لەو قاوەخانەیدا بە ڕۆمانی "گەماڵ"ەوە سەرگەرم بووم، ڕۆژ 
بەڕۆژ لەگەڵ ئیرەجدا برادەریم تۆختر و پتەوتر دەبوو، باسی كوردبوونی 

 ر" لەنێوانماندا بەردەوام بوو، سووربوو لەسەر ئەوەی "لوو لوورە"."لوو
كاتێك لە ئێراندا بووم دۆستایەتی و ئاشنایەتیم لەگەڵ یەك دوو 

گەورەپیاوانی لووڕدا بەردەوام بوو، جگە لە دیتنی یەكتر لەناو شاری تاراندا 
و جارێك دەعوەتیان لێكردم بۆ لووڕستان و چەند ڕۆژێك لەوێڕا مامەوە 

ڕۆژێكیشم لەناو خێڵە لووڕەكاندا بەسەر برد، هیچ جیاوازییەكم لەنێو خێڵی 
 لووڕ و جافدا بەدی نەكرد، كتومت وەك یەك وابوون.
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وردە وردە توانیم بیروڕای دكتۆر ئیرەج بگۆڕم و كوردایەتییە حەیاتەكە 
ن كارێك كردی ناوی قاوەخانەی لە "شیرازەوە"وە یبخەمە خولیایەوە، یەكەم

 ە سەر "كوردستان".گۆڕی
بڕێك لە شەوان پێكەوە بووین، شەوێك بەرنامەیەكی هونەری لە 

ڕنە و ۆبەالمەوە سەیر بوو... لەنێو تكارخانەیەكی سەنعەتیدا پێك هێنا، 
، ن بەرنامەدانیشتلی زلزەالم و ئامێرە جۆراوجۆرەكانی سەنعەتی درێ

و ئەدای ژنانەی  بەالمەوە دانشتنێكی سەیر بوو، هەرا بوو ئەو شەوە... ناز
دانی بەزمی ێكەڵی مۆزیكی ئێرانی و سەماوخۆ بانازدارانی ئێرانی ت

"باباكەڕەم" و سەما باوەكانی ڕۆژانی لەناو كۆمەڵێك ماشێن و ئااڵتی 
ااڵتەكانیش بەشداری زلزەالمدا سەرخۆشی وای لێ كردم الم وابوو ماشێن ئ

 ئەوەسا لە سەمادان. سەما و مۆزیكن
وو، دوای چاوەڕوانی نیشتەجێبوونم ڕەتكرایەوە... دەی، ڕۆژ هات و چ

پارێزەرەكەم وتی: كابرایەكی ئینگلیز دەیەوێ بتبینێ... لە هەمان 
 قاوەخانەی شیرازی بە كوردستان بوو یەكترمان دی، كابرا وتی:

ئێمە نیشتەجێبوونی تۆمان ڕەتكردەوە تا ببیتە پەنابەر، ئەگینا مەرجی 
 مە وا بە چاك دەزانین.نیشتەجێبوونت تیادا بوو، ئێ

لە واڵمیاندا وتم: لێم گەڕێن با بیری لێ بكەمەوە، من یەشتا منداڵەكانم لە 
 بەغدان و زۆربەی داراییشم لە یبەغدادایە، ئەو گرفتانە كاتی دەوێ.
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وتیان: ئەوە گرفتی خۆتە، كاتت بە دەستەوەیە، بەاڵم زۆرنا، ئەوەندە 
ەڵ تەالرسازێكی ئێرانیدا دڵنیابووم لە نیشتەجێبوونی "بزنس" لەگ

ان پێك هێنابوو، بەهەر حاڵ تووشی هاتبووم، مكۆمپانیایەكی ساختمانی
 دەمویست بە جۆرێك لە جۆرەكان سەر لەو گرفتارییە وەدەربهێنم.

ە و بەزمە كەوتبووە شاری لەندەن، لەو بەرنامفیستیڤاڵی مۆزیكی جیهانی 
ی كەس لە هونەرمەندانی دكتۆر " ئیرەج" ئاگاداری كردمەوە كەوا نزیكەی س

 ئێرانی لەو فیستیڤاڵەیدا بەشدارن و برادەرانی كامكاریشمان تیادایە.
ئەو دەم لە شارۆچكەی ئۆكسفۆردی نزیك لەندەن خانووەیەكی نەختێك 

 پانوپۆڕ و بەرباڵوم بەكرێ گرتبووو.
چەندان ژووری نووستن و مێوانخانە و ئاشپەزخانەی تیادا بوو، بە دكتۆر 

 :ئیرەجم وت
بە زمانی منەوە بۆ شەوی یەكشەممە داوەتیان لێ بكە، پێشم خۆشە جگە 

 لە برادەرانی كامكار چەند هونەرمەندێكی كەی ئێرانیشم داوەت كەی.
من كامكارەكانم نەدەناسی، تەنها گوێم لە دەنگی بێژەن و مۆزیكی 

ی كامكارەكان نەبن، كە وە، ڕەنگە زۆر كەس ئاگاداری باوكبرادەرانی بو
دە سەردەمداری دونیای هونەری و ئاگاداری ئەدەبیاتی فارسی و بڕێك چەن

لە شوعەرای كورد بووە. چوار كوڕ و كچێكی هەبووە هەر یەك لەوانەی 
كردووەتە لێزانی یەكێك لە ئامێرە مۆزیكییەكان، هەر ئەو شەوە زانیم 

 باوكی كامكاران مامۆستای مەزهەری خالقی بووە.
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هاتەپێشەوە تا دەبوو برادەران كۆدەبوونەوە، شەوی یەكشەممە وردە وردە 
 خالقیش هاتبوو.

یك بەرزبووبوویەوە. ادەنگی قورمیشكردنی ئامێرە مۆزیكییەكان تاك و تەر
یەكێك لە برادەران پێشنیازی كرد، شەوەكە بە هەڵبەستێكی بەندەوە 

دەست پێ بكرێت، لەو حەالنەیدا بەندە لە گیروگفتێكی دەروونی سەیردا 
كە پڕ بوو ەر بەم بۆنەیەوە هەڵبەستێكی تازەم نووسی بوو، شەوەبووم، ه

 لە هونەر و مۆسیقا و لەو غەریبستانەدا كۆبووینەوە.
ناچاریان كردم تازەترین هەڵبەستم بخوێنمەوە، لە خوێندنەوەكەیدا داوام لە 

 ایاییم بكەن.برادەرانی كامكار كرد بە مۆزیكێكی ئارام هاوڕ
داوام لە بێژەن كرد تا گۆرانی دەست پێ بكات، بە دوای خوێندنەوەكەمدا 

 نەڕۆیشتە ژێر، بەالمەوە سەیر بوو! سەرم سڕما، تا دواندم لە وەاڵمدا وتی:
فاڵنی من بێ ئەدەبیی وا ناكەم، مامۆستا خالقی لێرە دانیشتبێت و من لە 

 پێش ئەودا گۆرانی بڵێم، ئەوە مەحاڵە.
بۆ نەماوەتەوە، ڕووی كردە هەموومان ڕوومان كردە خالقی، ڕوانی چارەی 

ئەردەوانی برای گەورەی كامكاران و سەرپەرستی تیپەكە، پێی ڕاگەیاند 
 "شیرین تەشی دەڕێسێت" دەڵێـت.
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 ە سەرووی قامەتی یار، عاتر و عەبیر دەباریل
 ی خستە لەرزە، لەرەی مەمکی هەنارینداڵ

 مەست مەست بە نیمنیگاوە، دوو نێرگسی خوماری
 الدا، لەسەر عوزار و زاریبە خەندە زولفی 

 دونیا بە ئیتیزاری، شیرین تەشی دەڕێسێ
 هاوار شیرین گیان، ئامان شیرین گیان

 تەشی وەکو دڵی من، لە دەستی ئەو دەلەرزی
 چەند جوان و دڵڕفێنە، ئافتاب و تەور و تەرزی

 کاتێ کە بۆ سەر ئاوێ، زولفی لە سەرووی بەرزی
 باری کە شەو بەیانی بەردا، گوڵ و وەنەوشە

 دونیا بە ئینیزاریت، شیرین تەشی دەڕێسێ
 هاوار شیرین گیان، گیانم شیرین گیان

 پەنجەی بە چەشنی شمشاڵ، دوو دەستی پڕ لە خرخاڵ
 ڕوومەت سپی، دوو لێو ئاڵ، پەرچەم سیاهـ بوو چاو کاڵ

 انی، بااڵ و کوڵم و خەت و خاڵموەک ڕەنگی نەخشی 
 یسەاڵی لە عاشقان دا، باغی گوڵ و هەنار

 ، شیرین تەشی دەڕێسێدونیا بە ئینیزاری
 هاوار شیرین گیان، ئامان شیرین گیان
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شەوەكە پڕ بوو لە ڕاز و سحرئامێز، نەواوی سازی برادەران بەرزبوویەوە و ناڵە و 
 نەوایان دەگەیشتە ئاسمان:

 بە عیشوە زوڵفی الدا لەسەر عوزرا و زاری

 دوگمەی كراس تەرازا بزووت هەوای بەهاری

 ئەباری و بەیانی بەردا گوڵ و وەنەوشە شەك

 ی بە عاشقاندا باخی گوڵ و هەناریادسەو

هەناسەیەكی پڕ لە عیرفان لە ئاسمانی ئەو شەوەیدا شەپۆلی دەدا و بەیانی 
دونیای هونەری دەگەیاندە ڕوح و ڕەوانی چاوساغانی هونەر و ڕوحی بەرزفڕی 

لە واڵت و نامۆیی ئارام  وەفایی ئەو نەواو و دەنگە باری غەم و پەژارەی دوور
 دەكردەوە.

نەوا و نەزمی مۆسیقایەكی ئاسمانی خلسەیەكی ئەفسوناوی خولقاندبوو، ڕەنگە 
 بە ئاسانی لە جێگەیەكدا كۆنەبنەوە. ەجارێكی تر ئەو كۆمەڵە هونەرمەند

 بێگومان یەكێك لە خۆی دەپرسێت نەدەبوو ئەو دانیشتنە تۆمار كرابایە؟

وە، مەرجی دانیشتنەكە تۆمارنەكردن بۆ دەستگا و ئامێری یرمان لەوە كردبوویەب
لە شاری بوو.  1991 /9 /12ت ئەمە لە ڕێكەوتی ێڤیدیۆی بوو، لەبیرت نەچ

 لەندەن و شارووچەكەی ئۆكسفۆردا و لە ماڵی بەندەیدا.


