"كۆمەڵەی میسێال و ماڵی داهاتوو"
(فریشتەیەك لە 'بابل' دادەبەزێت)
"پوختەی پرۆژە"
+پرۆژەی "باب+ل" ج+ەخت لەس+ەر ك+ار و كاریگ+ەریی دوو نوس+ەر دەك+ات" :فری+دریك دۆرینم+ات" و "ش+ێرزاد
حەس+ەن"' .فری+دریك دۆرینم+ات' ل+ە ك+انوونی دووەمی)٢٠٢١( /دا )١٠٠( ،س+ەد س+اڵ بەس+ەر لەدایكبوونی+دا
تێدەپ+ەڕێت .نووس+ەری ك+وردیش "ش+ێرزاد حەس+ەن" ك+ە لەس+ەر ئاس+تێكی جیه+انی ناوب+انگی هەی+ە وەك
داكۆكیكارێ++ك ل++ە ماف++ەكانی ژن++ان ،ه++ەروەها وەك نووس++ەر و ت++وێژەرێکی کۆمەاڵی++ەتی و فەره++ەنگی و
ئەدەبی ،تێڕوانی+نی تایب+ەت ب+ە خ+ۆی هەی+ە س+ەبارەت ب+ە ك+ورد و پێناس+ەی نەت+ەوەیی ،ه+ەر ل+ە ه+ەمان
ساڵدا حەفتاهەمین یادەوەری لە دایكبوونی دەكاتەوە .ب+واری س+ەرەكی كارەك+ەی بریتیی+ە ل+ە ناس+اندنی
دۆخی سەرەتای قۆناغی "گواستنەوە" تایبەت بە دانیشتووانی كوردس+تان-ی گ+ەمارۆدراو ل+ە ن+او بازن+ە و
چوارگۆش+ەی س+نووری نێ+وان {س+وریا و ع+ێراق و ئ+ێران و توركیا}دا .هەن+دێك ل+ە ش+اکارەکانی بری+تین ل+ە:
چیرۆک+++ەکانی "ل+++ۆزان"" ،م+++ارلین"" ،گەم+++ەی گۆڕین+++ەوەی قەرەوێل+++ەکان"" ،گۆرانیی+++ە خەمناك+++ەكانی
غورب+ەت"" ،نهێ+نی"" ،دووك+ەڵ"" ،گ+ەڕەکی داهۆڵ+ەكان"" ،ئیزرائی+ل" ،لەت+ەک چەن+دین رۆم+ان و چ+یرۆکی
دیک+ە و وتارگ+ەلێک س+ەبارەت ب+ە سیاس+ەت و پ+ەروەردە و ژینگ+ە و ئاریش+ەکانی ژن+ان و الوان و من+دااڵن،
سەرباری وەرگێڕانی سی ( )٣٠کتێب لە ئینگلیزییەوە بۆ کوردی کە فرە ت+ەوەر و ژان+ری جی+اوازن .ئ+ەوەی
كە 'هێشتا' تێبینی نەكراوە لە کۆی پرۆسە و پرۆژەکەی ئێمەدا ئەوەیە کە "سویسرا" نیازمەندە پێش++وازی
ل++ەم دوو نووس++ەرە بک++ات ،ل++ە میان++ەی ل++ە س++ازدانی ک++ۆڕ و کۆبوون++ەوە و بۆن++ە و ئاه++ەنگێکی کولت++ووری
ب++ەرفراوان ب++ە بی++انووی ی++ادی ( )١٠٠س++ەد س++اڵەی ل++ەدایكبوونی "دۆرینم++ات" ،ک++ە تیای++دا ئ++ەو هەل++ە
دەقۆزین+ەوە ک+ە خ+ودی کەرنەڤالەک+ەمان رازاوەت+ر بک+ەین ب+ەوەی ک+ە وەرگێڕانەک+ەی "ش+ێرزاد حەس+ەن"ە
ببێت بە تەوەرێکی دیاری ئەو دی+دارە ،ك+ە ل+ە س+ااڵنی ن+ەوەدەكانی س+ەدەی پێش+وودا نووس+ەر ل+ە زم+انی
ئینگلیزییەوە شانۆگەرییەکی "دۆرینمات"ی بە نێوی "فریشتەیەك لە 'بابل' دادەبەزێت"ە بۆ س++ەر زم++انی
كوردی وەرگێڕاوە.
ئ+ەو نەخش+ە و رێ+ڕەوەی ک+ە ئێم+ە گرتوومانەت+ە ب+ەر ب+ۆ ورووژان+دنی ئ+ەم بۆن+ە و بابەت+ە س+ەنگینە ،ب+ە
روانینی ئێمە شایستەی دەرك+ەوتن و دی+الۆگێکی ف+رە الیەن+ە ،ل+ە ئێس+تادا ،ک+ە نیازمەن+دین ک+ە پس+پۆران
س++ەبارەت ب++ە خ++ودی ئ++ەم ش++انۆگەرییە و بەرهەم++ەکانی دیک++ە س++ەرگەرمی لێكۆڵین++ەوە و راڤ++ەکردن بن؛

لەتەک پرۆژەیەكی تایبەت و فرە رەهەند ،هەروەها بۆ ئەوەی كە ئەو بابەتە بە ش+ێوەیەكی پراك+تیكی و
لە ڕێگەی نمایش و پانتۆمایم و مۆس+یقا و ک+ۆی ئ+ەو بەش+انەی دیک+ەی هون+ەر دەخەین+ە گ+ەڕ ک+ە دەن+گ و
رەن++گ تیای++دا پ++تر پرۆژەک++ەمان رەنگین و س++ەنگینتر بک++ات ،ک++ار لەس++ەر ئ++ەوەش دەک++ەین ک++ە خ++ودی
شانۆگەرییەكە پ ەیوەست بەو رووداوە تراژیک و كارەساتبار و مەرگەساتەکاندا بکەینەوە کە بە چ++ەق و
رۆحی ئ++ەو رووداوە مەزن++ەی خۆم++انی دەزانین ،ب++ۆ نموون++ە :ج++ەنگ و کاولکاریی++ەکانی هەمیش++ەیی ک++ە
یەكێك++ە ل++ەو ئااڵنگ++اری بەرەنگاربوون++ەوە سەرس++ەختانەی ک++ە "دۆرینم++ات" لەگ++ەڵ "بنیاتن++انی ت++اوەر"دا
ی++ەکانگیری دەکات++ەوە ک++ە رەگی وا ل++ە ن++او 'میتۆلۆژی++ا'ی ئێم++ە و ئەوان++دا تۆم++ار و چەس++پیوە ،ه++ەروەها
لەگ+++ەڵ گ+++ەڕان ب+++ە دوای رەگوریش+++ەی ئەفس+++انەكانمان .ه+++ەر ل+++ە س+++ۆنگەی ئەوەش+++ەوەیە ک+++ە ئێم+++ەش
ناوونیش++انی "فریش++تەیەك ل++ە 'باب++ل' دادەب++ەزێت"م++ان ب++ۆ ویس++تیڤاڵەکە ه++ەڵبژاردووە .ب++ە ه++ەر ح++اڵ..
ن++اوەرۆکی ش++انۆگەرییەکە ب++ە ک++وردی و زمان++ەکانی دیک++ەش لەب++ەر دەس++تە ،چەن++د الی++ەنێكی دیك++ەی
شانۆگەرییەكە و كارەکتەرەکانی ناوئاخنی چیرۆكە ئەفس+انەئامێز و خەیاڵیی+ەكانی و مان+ا ش+اراوەکانی
دەبن+ە باب+ەتی دی+الۆگ و ش+یکاری ،ب+ە نی+ازین ک+ە پەیوەس+تیان بکەین+ەوە ب+ە م+ێژووی پ+ڕ ل+ە تراژی+دیا و
دراما و رووداوە خوێناوییەکانی ئێستا و ئەو کاروانی قوربانییانەی كە لەم رۆژگارە و هەم لە راب+ردوودا
هەبوون و نەبڕاوەن؛ کە تا هەنووکەش ب+ەردەوامن ک+ە تیای+دا 'نەت+ەوەی ک+ورد' لەس+ەر ئاس+تی رامی+اری و
ئ++ابووری و کۆمەاڵی++ەتی و کولت++ووری دوچ++اری "جینۆس++اید" و کارەس++اتی ج++ەرگبڕ ب++ووە ،ک++ە دواترینی++ان
قڕک++ردن و ئ++ەتککردنی ژن++ان و کچ++ان ب++ووە ،س++ەرباری ک++اولکردنی زێ++دی ئێزیدیی++ەكان ب++وو ک++ە نموون++ەی
بەرجەس++تەی رۆحی بارباریس++ت و خوێن++اوی کەس++انێکن ک++ە زادەی خ++ودی مێژووی++ەکن ک++ە هەمیش++ە ب++ۆ
هەزارەها ساڵە بە خوێن سوور بووە.
لەگەڵ دامەزراندنی تیمی شانۆی "ئیمێنتەڵ  /كوردی" لە الیەن گروپێك کە ئەندامەکانی ئارەزوویان ل++ە
هەموو ئ+ەو ب+وار و باب+ەت و کایان+ەدا هەی+ە ک+ە پەیوەندی+دارن ب+ە خ+ەم و گ+رفت و کێش+ە مرۆییەکان+ەوە،
لەسەر هەموو ئاست و رەهەندەکاندا ،کۆی پرۆژەکەمان پتر جێکەوتە بوو ئەو کاتەی لەڕێگەی یەكگرتنی
ئەكت++ەرانی گ++روپی )asa -٤٠٠/ک++ە ب++ۆ س++اڵی { }٢٠١٦ب++وون ب++ە ب++راوەی "خ++ەاڵتی BAK /سویس++ری" ک++ە
تایبەت++ە ب++ە ش++انۆ .ه++ەروەها ب++ە هاوک++اریکردن لەگ++ەڵ هونەرمەن++دانی خ++اوەن هون++ەرە بەرجەس++تە و
بینراوەكان .هاوکات کۆی میوانان و بەشداربووان وەک رێزلێنان لە پێگەی خودی "دۆرینمات" لەو مارش و
پیادەرەوییە بەشدار دەبن کە چەندین كاژێر دەخایەنێت.
+ه ++ەنگاوی یەک ++ەمین لە ناوچ ++ەی "كۆڵ ++ۆنفینگن"دا دەس ++تپێدەکات ک ++ە زێ ++دی ل ++ە دایكب ++وونی 'فرێ ++دریك
دۆرینمات'ە کە دوا قۆناغ و هەواریش دەگەینە "وان+ەر" ک+ە دەک+ا "م+ەزرای پەیك+ەرتاش 'وان+ەر نیوه+اوس'
كە خۆیشی هونەرمەندێکی فرە بەهرەیە و هەم سەرگەرمی کشتوکاڵە و ئەندامی مێسێال"یە.
كۆتاییەک+ەی یادكردن+ەوەی ك+ار و داهێنان+ەکانی "فرێ+دریك دۆرینم+ات"ە ،ه+ەروەها رۆش+نایی دەخرێت+ە
سەر وەرگێڕانە كوردییەكەی "شێرزاد حەسەن" بە یاوەری هونەرمەندە سویسری و كوردەكان.
پرۆژەی "فریشتەیەك لە 'بابل' دادەبەزێت" یەك+ەم بەش+ە ل+ە پرۆژەی+ەكی درێژخای+ەنی (س+ێ س+اڵی) ك+ە
ناوونیش+انێكی س+ێیانی هەی+ە "كانتۆن++ەكان  /كانتۆن+ەكان  /كانتۆن+ەكان" .پرۆژەك++ە ل++ە الی++ەن "كۆمەڵ+ەی
مێس++ێال"وە دان++راوە ب++ە هاوك++اریی "م++اڵی داه++اتوو  "Maison du Futur -ک++ە ل++ە (  /٢٠٢١ت++ا)٢٠٢٣ /
دەخای++++ەنێت .ك++++رۆكی پرۆژەك++++ە پەیوەس++++تكردنی ك++++ەلتوور و سیاس++++ەتی "هێڵڤی++++تی /هێڵڤژی++++انی" کە
ئاماژەکردن++ە ب++ە سێگۆش++ەی 'کۆم++اری هێلڤی++تی'ک++ە ل++ە م++ێژووی "سویس++را"دا ه++ەوڵێکی وا ه++ەبووە ک++ە
دەس++تەاڵتێكی س++ێنتراڵ و ناوەندگ++ەرا بەس++ەر ه++ەموو سویس++را بس++ەپێنن .ک++ە ل++ە س++ەردەمانێکی زووت++ردا
چەندین کانتۆنی لە خۆ گرتبوو کە لە ئۆتۆنۆمی خۆیان بەهرەمەند بوون ،ب++ەاڵم ل++ەژێر هاوپەیمانیی++ەکی
سەربازی الوازدا ،دوات+ر فرەنس+اوییەکان داگ+یری دەک++ەن و ل++ەژێر ه+ەمان ن+اودا کۆم++ارێکی چکۆل++ەیان ب+ۆ

ساز دەکەن و کە وەک هاوپەیمانی "فرەنسا" ئەو قەوارەیە جێگ+یر دەک+رێت ،ک+ە ئاماژەی+ە ب+ە کۆنف+درالی
خێڵە کۆنەکانی سویسرا کە بەسەر چوار ناوچەدا داب+ەش بب+وون ،ل+ە س+ەردەمی رۆمانییەکان+دا ،هاوک+ات
کۆم+اریكی خۆی+ان ه+ەبووە ب+ە ه+ەمان ن+او ک+ە ب+ەردەوام ل+ە ت+ەنگژەی سیاس+یدا ب+ووە" )١٨٠٣-١٧٩٨(-ی+ە،
هەڵبەت++ە ل++ە ن++او ئ+ەو پرۆژەی++ەدا نیازمەن+دن ک+ە ئ++ەم دۆخ++ە سیاس+ی و کولتووریی++ەی "هێڵڤژی++ان" لەگ++ەڵ
مێژووی 'كوردستان'دا پرد و پەیوەست بکەینەوە؛ هاوکات ئاماژە بە تراژیدیای ئەوان و کوردستان بک+رێت
لە چوارچێ+وەی پەیماننام+ەی {ل+ۆزان}دا ك+ە ل+ە س+اڵی ()٢٠٢٣دا س+ەد س+اڵ بەس+ەر ئ+ەو پەیماننامەی+ەدا
تێدەپەڕێت.
باكگراوند/پاشخان :لە ساڵی ()١٩٢٣دا واڵتە زلهێزەکان کە لە براوەكانی جەنگی جیهانی یەك+ەم ب+وون.
ب ++ە گ+++وێرەی پەیماننام+++ەی {ل ++ۆزان} ئ+++ەو ناوچان+++ەیان ل+++ەنێوان خۆیان ++دا دابەش ++كرد ك ++ە پێش+++تر ل ++ەژێر
دەستەاڵتی ئیمپراتۆرێتی "عوس++مانلی"دا ب++وون .ه++ەروەها ئەم++ە ئ++ەو پەیماننامەیەش++ی گرتۆت++ە خ++ۆی ك++ە
س+++نوورەكانی ئێس+++تای ""توركی+++ا" و "یۆن+++ان"ی دی+++اری ک+++ردووە .ب+++ە پێچەوان+++ەی ئ+++ەو بەڵێنان+++ەی ك+++ە
"ئینگلتەرە" و "توركیا" لە سەرەتای دانوس++تانەكاندا دابووی++ان ،پەیماننام++ەی {ل++ۆزان} هیچ ناوچەی++ەكی
ئۆتۆنۆمی بە كوردەكان نەبەخشی .تاوەكو ئەمڕۆکەش ئەوان گ+ەورەترین گ+روپی ئێت+نین ل+ە جیهان+دا ك+ە
واڵتی خۆیان نییە.
پ+رۆژەی "فریش++تەیەك ل+ە 'باب+ل' دادەب+ەزێت" مامەڵ++ە لەت+ەك ن+اوکۆی كارلێك++ەكانی ئەدەبیات++دا دەک+ات،
س++ەر و س++ەودای لەگ++ەڵ هون++ەرە بینراوەك++ان و ه++ەم ژینگەیی++دا هەی++ە ،لەگ++ەڵ رۆش++نایی خس++تنە س++ەر
"سویس++++را" و "كوردس++++تان" .ل++++ە ناوجەرگ++++ەی لێكۆڵینەوەك++++ەدا هاوش++++ێوەیەكی كولت++++ووری و سیاس++++ی و
ئەفس++انەیی ل++ە نێ++وان كارەك++ان و ژیاننام++ەی "فرێ++دریك دۆرینم++ات" و "ش++ێرزاد حەس++ەن"دا هەی++ە ک++ە
نیازمەندین یەکانگیری بکەین.
+دووەم بەشی :پرۆژەك+++ە ب+++ە ن+++اوی "كۆب+++انی"وە دەناس+++رێت ،ك ++ە ل+++ە س ++اڵی ( )٢٠٢٢مۆنیومێن+++تێكی ب+++ۆ
دادەنرێت وەك هێمایەك بۆ وێرانكردنی "كۆبانی" و ئەو جینۆسایدەی كە (دەوڵەتی ئیسالمی لە عیراق و
ش++++ام /داعش) ئەنجامی++++دا دژ ب++++ە "ئێزیدیی++++ەكان" .ه++++ەروەها ب++++ۆ ی++++ادەوەری قوربانی++++انی كوردس++++تان
}مۆنیومێنت{ێكی ئێلیكترۆنی دادەنرێت بە جۆرێك كە بتوانرێت لە دوورەوە 'مۆنیومێنت'ەكە ببینرێت.
+سێهەم بەشی :پرۆژەكە لە ساڵی ()٢٠٢٣دا كە بەردوامی خۆی وەردەگرێت لەژێر ن++اوی "ل++ۆزان"ەوەی++ە و
ج ++ەخت لەس+++ەر كاریگەریی+++ەكانی پەیماننام+++ەی "ل+++ۆزان" دەك+++ات لەس ++ەر ئاس+++تی سیاس+++ی و رەهەن+++دە
چارەنووسسازەکانی دیکە بۆ گەلی كوردستان .ئەم پرۆژەیەیان لە شێوەی گوتاربێژی و شانۆیی و نواندن
و ه++ەروەها ب++ە ش++ێوەیەکی تۆکم++ە و دامەزراویی++ەوە مامەڵ++ە لەت++ەك بنچین++ە و دەرئەنجام++ەكانی ئ++ەو
پەیماننامەیەدا دەكات .سەرەڕای ئەوەش کە ئەو ک+ەیس و بابەت+ە دەخرێت+ە ڕوو ك+ە ئ+اخۆ دەش+ێت رۆڵی
"سویس+++را" و "ئاوروپ+++ا" چل ++ۆن دەبێت ب ++ۆ س+++ەر ل+++ە ن+++وێ دی+++اریكردنی چارەنووس ++ی ئاین ++دە و داه+++اتووی
كوردستان؟
(بەشی یەکەمی نمایش و چاالکییەکە لە "كۆب+انی" و "ه+ەولێر" رێک+دەخرێت؛ ه+ەروەها لە "س+لێمانی"ش
دیمەن++ەكانی ش++انۆگەرییەكە ب++ە ش++ێوەیەكی ئ++ەوتۆ نم++ایش دەک++رێن ك++ە بت++وانرێت ل++ە الی++ەن تیمێكی
دیاریكراوی ناوخۆیی و کوردستانییەوە لەو شوێنانەی کە لە ناو خ++اکی کوردس++تان هەڵیان++دەبژێرین ..ب++ە
رێکک++ەوتن؛ ل++ە دوای ماوەی++ەكی كورتخای++ەنی پرۆڤ++ەكاریی و مەش++ق و راهێن++ان ب++ە ئاس++انی مامەڵ++ەیان
لەتەك+++دا بك+++رێت ب+++ە نی+++ازی س+++ەرکەوتنی پرۆژەک+++ەمان .بەرهەمهێنانەك+++ە بەن+++دە ب+++ە رێنمایی+++ەكانی
نەخشەسازەکانی كولتووری بەو مەرجەی کە بەردەوامی بدات بە خۆی ،ئەم++ەش گۆزەگ++ۆز و گەش++تكردنی

ناپێویس+++ت ك+++ەم دەكات+++ەوە ،ل+++ە ه+++ەمان کات+++دا ئ+++اڵوگۆڕێكی كولت+++ووریو پرۆس+++ەیەكی راس+++تەقینەی
بەشداریكردن لەگەڵ دانیشتووانە ناوخۆییەكانی {کوردستان}دا دروست دەکەین+.
هەڵبەت ++ە ه ++ەر کەس ++انێک م ++ێژووی دێری ++نی 'سویس ++را' و 'کوردس ++تان' بخوێنن ++ەوە بەس ++ەر ئ ++ەو راس ++تییە
تراژیدییەدا دەکەون کە بە درێژایی مێژووی دێرینی خۆیان بۆ چەن++دەها س++ەدە کەوتوونەت++ە ب++ەر زەب++ری
کاولکاری و داگیرکاری ،بە لە بارچاوگرتنی دۆخی جیاواز و هەنووکەیی هەردوو الیەن.
www.maison-du-futur.ch
www.mesela.ch

