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 :داغى ره ر قه دالوه
   دی مۆسیقاییدا  له نینی وشه  ژه  له  شیعری بریتییه قی ده
 
  بدو لیب عه بدولموته عه: دیداری 
  
 کى هڕۆی وهی ن ناسى و له نه" داغى ره ر قه دالوه " وه کهی نز ر له گه  ئه
ر  سه  ناز بهتی که ستده  وا ههتڕ پهمتدا ت رده  به  بهداییزیپا
 کىم ه  قهن دهی پ  چونکهتی که ستده کات، وا هه  ده وه ره نهخو

 کو ب، هیی ن وانه  لهک هی چی هم ، به  بوغرا بووهىۆخ جوانى له
 و ت ناکات جوان بنووسەو ئورىس تداژانۆ رانىی ژ لوئ

. کاتە درانن و خوروروبە د لرم شۆی ب، جوان بىرست
 نی نووسقىل قوامەرد ب،یراو خاک من هوە سادکىریشاع
 واى وروپا ئڵگ لوتنىرک بتىبی تا ببا،ەی و دنھەید
. ت بساستر حەوندنن و خوی نووسررامبب لەکردوول
  لشیم هکات،ە دماشا تسەادری فرکە وعری ششیمه

  .نهە دستەد بنی نووسزى هەوییدنائوم
" 1991 "ى ساک" نابار لکرکیپ "ىەدیس ق لرب

 دواىل" رگ مرىفس "شانىیناون بکىعری شتى،یوینووس
 کىری شاعند چڵگ لەوندن خوعری شکىۆڕ ک لەونڕیراپ
 دواى عرىی شرىۆ زکىش بنیزانە دکە و،ەوتۆند خوکید

 ڵ و دوکرانشگۆڕ شى و کوف دروشم و کى بازن لنڕیراپ
 موو هوب" داغىەر قرەدالو "چى ک،ەویخوالەو بارووت د

 تکەد لدى نائومواو ت ککعری ش بداۆڕە کو لەوییرمنش
 و ناداتۆ کم بت ناگرۆ بى گوس ک راستکات،ە دشدارىب

  .ەوتنخوە دىۆ خىکەعری شرتا دوا د
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 عرىی ش لیید نائومو ئتری ئنڕی راپى و کوف کدواىل
 دواى ىەو نرگ ئاستىڕ بت،بە دترسترج بدایکورد
 و ت باوازی جت، بنووستوانىەی دنۆ چیبا ند نائومنڕیراپ
 خشدب ئومکرىی ف؟ەو بکاتۆخ لرکردنیعب تۆ بکیچیرەد
 ىو هکاتەد وامان لیید نائومەوئ..  جوانىماناى لییخا
 تییدیقل توە مژد بمیسل و تنەی جوانى بدکردنىسترجب

  .نیب باو نستاىو ئ
 شداەو ئڵگ لت، بنووسقایسۆ م ب ناتوانداغىەر قرەدالو
 ىۆ خرسامى س ناتوانن،بەی دکانەوان گوامەردب
" تکیب" "ختبر" "فۆخیچ "کانىۆیی شانە کارررامبب

  بموو هو ئررانب ب ناتواننۆ چکە و،ەوتبشار
 وئ.. ت بنگەد کوردى بىیریشنبۆ رندىە ناوىنرخکردن

 کە ون،ی نووسکە بوو وکس کوردستان بوو ک لککات
 ۆی بتکا،ەد لخىۆ تکىۆیی و نامزارى بژانۆ روتىسوکه

  : پرسىم لۆوخراست
  
يت، ئايا  هآ هيى دۆيرى نام هن سچۆستيار  هكى هس هك آ ه وۆت/ پ

ند  چه، تا  هم الن هآ هيك  همانى و شارى سل هت ل هو هوتن هدوورآ
  ؟ هو هتۆتر آردى قووۆى ت هييۆو نام هئ
  

ر  ر شارکی دی، هه  سه وه چته  ده وه که  ڕگایه  و له ر شاره هه_ 
ارکدا ر ش  هه چت، له  شارکی تر ده  شتکدا له شارک و له

 بۆنک و ،ک یه ره نجه ر په  به.ک یه دوکانک، کوچه، قامک شه
   کهوروژنت کی درینمان تدا ده رییه وه  یاده  که یه ههنگک  ره
ک  ر شارکدا خانوویه  هه ، له زموونمان کردووه  شارکی تردا ئه له
وانکی   شه  که وه ک و گۆپکی کزه په  ژوورکی چه  به یه هه
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موو  ههی  فه ڕه  لهش  ده  کتبک که( نگ کتبکمان  دره
تدا  ) بت کاندا هه موو شاره ههی  هکتبخان   و له کتبخانه
ک  یه  شتکدا له له جیاوازییاندا  لهکان  موو شاره  هه . وه خوندۆته

مانکی زووی  رده  سه له. کدی ر یه  سه وه  شتکدا دنه چن و له ده
،   الی گوندک رێ و به  ده  چوومه ده سلمانی   له نجییدا که گه

دا  و جگایه لهبووم، شتک  دهت  هک، شارکی تردا ڕ یه شارۆچکه
ی  قینه وێ شاری ڕاسته کرد ئه ستم ده ههم و کشا دهرنجی ڕا سه
نازانم . خۆم  شاری  بکردبا به  م  و جگایه کرد ئه دهزم  حه و  منه

 ،حای خۆم شبه به م ، به کانی تر چۆنه  خهکانی تر و بۆ بۆ شاره
بیریان  بیت و انی الووده ئڕن  لناگه ن  شارانک هه پموایه

ب بم  ده. ییت میشه دی هه شار و ز  بهن خۆیان بکهیت و  بکه
   له  که یه دا هه و شاره ڵ ئه گه زموونکی ئاوهام له من ئه
. وم دایکبووی ئه وێ و له کی ئه خه  م نووسراوه که ناسنامه

   له ک ودایه  مه میشه  هه  کهسلمانی بۆ من شارک بووه
کی  وه کردۆته کدی نه خۆمان بۆ یهرگیز  هه،  وانماندا بووهنشت ،
  ی من له وه  ئه  ڕاستیدا له ، داوه کتری نه شی یه وتۆمان به ئه

 جگای   شار و له م، لهڕ گه یدا ده وه  دوای دۆزینه  بهسلمانیدا
  شت، لهمانییم جھسل   بم که اشکاوانهڕ.  وه مهدۆزی هتردا د

من . بوومنیا  و تهند نامۆ  چهدا  هو شار له  دا زانیم کهشاری تر
  نگه ڕه.  شارکی دوور  له م که  بیری خۆم ده سلمانیدا  له میشه هه
ی  کان درژکراوه  شاره  بت که وه رئه به  دیوکیدا له ش به مه ئه
  .کدی  ناو یه وه ڕژنه کان ده ۆره ج  جۆرک له کترین و به یه
   
شارى داخراويش ،  ه داخراویك شاریمان سليتت بو ته  ده/پ
و  آولتوور یند هوپ، ئايا  هند ه ب هو ه داخراوکیآولتوور  به

  ؟ هو هآات ه نزيكمان د هاوچر هنان و س داه هند ل چه  وه کرانه
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یی یان داخراویی سلمانی یان شارکی  ر کراوه سه م له قسه_ 

کان   شاره ی ڕۆیشتن له ره با له گشتی  ، من به دیاریکراو نییه
  پموایه... م  که ک باس ده یه ک نموونه دوم و سلمانی وه ده 

  کیی نییه ره کی سه م هۆیه به )  که  هۆیه ڕاسته( داخراویی شار 
  ختکه که وه ک گوتم ساته وه. بت ی مرۆڤ لی هه وه بۆ ئه
یت و ئیدی  یهبی تا ده هو  ناوه  له  شونکی تری دونیاوه  له بانگک

 شارکدا بیت و  شکرت تۆ له خۆ ده. ڕۆیت یت و ده ده بریار ده
 زۆر   شاره به( ر شارک   شارکی تریش بژیت، هه هاوکات له

 خۆیاندا   داخرانیان له شتک له )  وه کانیشه وتووه پشکه
رگاکانی وا بن و شتک  موو ده هیچ شارک نییه هه.  گرتووه هه
یی و  وره  گه  له که جیاوازییه. کوژن  مرۆڤدا نه  له وه  گانه له

ی   ژماره باخیی و چۆییاندا، له ره  قه کاندا، له بچووکیی شاره
 و  وانگه له  و مه ستره ورب و ئوتلی پنج ئه ئاپارتمانی هه

کو  ، به یاندا نییه وره  و شاری یاری و ڕیستۆرانتی گه خانه فۆکه
 تیایاندا   که دایه و زمانانه اوازیی ڕوخسار و مۆزایکی ئهله جی

ند   تا چه  که دایه و ڕۆح و کولتووره یڤن، له په کی پیان ده خه
یدا  گه  له یه  و ئاماده بووه ویتری قه ئهجیاوازی ی  و زمانڕوخسار

                 .   بکات بژی و هه
  
  
دا ۆڤ مر هآان ل هت هر حيكاي هك ه هرى داخراو نولتووم آ هب /پ 
  هند هو ه، ئ هستييۆدگر ه م هواى بى ب هو هد ئ هق هكو ب ه، بژێآو هد
     .پچنت ه د هو هستييۆدۆڤمر  هى بۆندى خ هيو په
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 جھشتنی شار و  مویستووه نهمن م   به،  زۆر ڕاسته وه  ئه_
ار و توویی شو  دواکه  به وه ستمه وخۆ ببه شونگۆڕک ڕاسته

ت  نانه و ته تن لیان داخراوی کولتوور و ناچاربوون بۆ هه
ینینی خۆم زموون و ب  ئه زیاتر لهکو  به ... وه ریشه فه خولیای سه

   شارک یان له دات له  هانمان ده ی که  و خولیایه دوم بۆ ئه ده
 ئاخۆ  ی که وه  جیاوازی ئه  بهبین تی هه کی تایبه جگایه

  نگه و ده ، له  یان کراوه  شار یان جگایه داخراوهو هکۆلتووری ئ
تیدا،  بهنکی تای شو دوای جگیربوونمان لهدوم که   ده کییه ناوه
ڕاستیدا  له. ر  سه وه خاته شتنیمان دهیای جھ نوێ خه رله سه

 ،باوان و بریاری جھشتنی ماه زد  رچوون له جھشتن و ده
  ڕیده یای گه ۆگیا و خهکان و میتۆل یینه ئا گکی قووتری له ڕه

  یه  ههداجگا و شونی تر  له  خۆیانی وه کاندا بۆ دۆزینه درینه
  ووراتدا  ته له  که  زایه یان کوڕه  که  الساره ی کوڕهرهات سه به.... 
وتن و  ت که فره ر نه بهباوان و  ماه و  زد ی له وه ڕانه گه هه

بووڵ کردنی ژیانکی  ر و قه فه کانی سه ه تا زموونه بینینی ئه
  که یه نموونه، راز  شوانی به ی بوون به  تا ڕادهموار ناخۆش و ناهه

  ڕاستیدا پموایه  له.ی پ بدرت  ئاماژه وه یه مباره لهکرت   ده که
 ر ی شون جھهس که ی  هنده م مانایه جھشتنی زد به

 ی جگا و شونی تردا  ئاونه له و ڕێ دوای خۆیدا بگه دا به وده هه
کی  یه جگا ست له بزار بوون له به  مه ، هندهخۆی ببینت

 گرتن و  و خواستی بینینی جگای تر و جانتا ههتی تایبه
                  . ر نییه فه کانی سه  نادیارهخۆسپاردن به ڕگا

  
  
نى  شومانىك سلنشين گهك تاراو هستا ويت ئ هناآ ست ه ه:پ
  هوونت لچر ه د هر ل ه ب ه، آ هو تهرتبگى ۆى ت هو هى ناو  هو مندا هئ
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برد،  هآان د هزاى وش ه فۆستى ب هى شيعر نووسيندا د هسۆرپ
ى مندا) ريبى هستى غ ه ه هوات ( هست هو ه ه ل گهرسم جپت بو هم هد
  ؟ هو هريي هب هآى خ هي ه رست هيت هخ هن دچۆت ۆخ
  

کان ژیانی خۆیان  شاره .... بت و جۆره به م اکهست ن  ههنا، _ 
کاندا   شاره  به ئمه. یش ژیانی خۆی ژین و مندایی ئمه ده

ر  ین و گه ده ندکیان ال ده  هه لهت و ر بمانه گه و ڕین په تده
تدا شاعیران  ڕه  بنه له.  وه نهشیانبینی  ئیتر نه نگه ڕهوێ  مانه نه
 مندایی خۆیان  دن تا شتک له ان ههک  شاره  له وه رئه به له

 تا   ئمه  که بووه  دروست نه وه ک شون بۆ ئه  شار وه.ن قووتارکه
   که ، شار کتبک نییهین بکه  و هه تیایاندا بژین تایه تاهه هه

ی پدا   دوو جار پیاسه ه ک ک نییه  و ڕگایه وه دوو جار بیخونینه
 دوو جار شتی ل   که  نییهین و دوکاندارکی گرانجان بکه

ک   جگایه  مرۆڤ دی له  که یه اتک ههس  میشه هه... بکین
   نھنیی له و ئیدی بیارکی که یه حزه  له وه نرێ، ئه که ده هه
   له  ئمه میشه  هه  که یه ک هه م جگایه هب... درت تا ده وه ناوه

رکی ونبوو   ڕووبهین،کاندا جی د  شاره  له وه مانهدوای خۆ
 و  وه  دووی دۆزینه کانماندا له  کاتییه وه ڕانه  گه  له  که یه هه
   له  که رک نییه ر ڕووبه شیان هه مه م ئه شف کردنین، به که

ی شار و  وه ره  ده  له کو شتکه ڕین، به دوایدا بگه خودی شاردا به
کانیدا  یهری وه یادهی  وه ره  ده  و له مه باخیی و گه ره قهی  وه ره  ده له

  مانتوانیوه  یان نه  کاتی خۆی بیرمان چووه رک که ڕووبه.... 
و  کیشدا ئه یه وه ڕانه موو گه ڵ هه گه له. ین ڵ خۆمانی ببه گه له

شت شیعری  ، ده وه بته سکتر ده رته  تا بت بچووکتر و به ره ڕووبه
 بۆ دا ره و ڕووبه دوای ئه ڕان بت به یدا گه حزه ندک له  هه من له

 سلمانی و  و زده  ئه رج نییه م مه ی زد، به وه نوێ ڕۆنانه رله سه
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  ک بت له کرت سلمانییه کو ده ، به سلمانیدا بت ک له جگایه
گالسی (د  ممه تا محه ی عه که  ڕۆمانه  که وه  لت ناشارمه.همدا وه

 ترساندمی  و ڕۆمانه وانیی ئهج ک کاتدا یه ، له وه م خونده) خون
  ی که وه ردا کشام به سه مکی قووڵ بای به و هاوکاتیش غه

 بین  همییه و شاره وه موومان کوڕان و کیژانی ئه  هه ش ئمه ده
  ر سلمانییه سه کوشتنی، له ر له  به که  شارسازی ناو ڕۆمانه که

 .بت دهی  وه هریکی کۆپی کردن خهکرت،  تا داگیرنه  که ئۆرگیناه
ی  ب بم کشه شتان، ده که می پرسیاره شی دووه  به ت به باره سه

کی  یه  هیچ ڕسته مه  منداییم بخه متوانیوه  نه  که یه وه من ئه
نام بۆ   په ش هۆکارکی گرنگ بت که وه ش ئه ، ده وه رییه به خه

                .   م کی بده ودا جگایه  تا له شیعر بردووه
  
  وه رزبۆته  به و پرسياره مى ئه  وه ى له يه)نا(و  پرسم ئايا ئه  ده/پ
،  يه نوان تۆ و سلمانيدا هه  له  آه يه  هه وه و ديواره ندى به يوه په

و  بت ئه تى خۆى هه ر حيكايه گه ، ئه يه تى خۆى هه يان حيكايه
  آات؟  ده وه هندى رۆشنبيريي  ناوه ندى به يوه ند په  چه ته حيكايه

  
ک شار   وه دا که  تبینییانهو موو ئه ههڵ  گه سلمانی له_ 
  ی که ختانه وه و ساته ڕای ئه ره  و سه مه ری هه رامبه به
،  وه ره  ده کاته خۆیت ده  له و بوی نیت  قهک شار وه یت که ستده هه
،   کانمانه وره دو رییه وه  شاری مندایی و یاده دیوکدا بهم  به

کانی مندایی و   بۆ ماڵ و شاری کۆنه وه ڕانه گهشاری ئوارانی 
شاری .  هانمکانی هاوین ربانه  و نووستنی سه کانی پیاسه جادده

مین شیعر و بینینی  که مین کتب و نووسینی یه که ی یه وه خوندنه
مین  که  و کینی یه خورپه مین ده که یه ری و مین شانۆگه که یه

مین  که شاری یهدشکان و مین  که ر و یه فه جانتای سه
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و  ر ئه سه  لهکردنم  باشترین قسه نگه ڕه.   مانهکان هاحافیزییخو
  ک به یه قسه( ی  سیده قهکشی  تھه   بت که وه ئهتا ئستا   شاره
 یآان هموو شار ه ه ه ل هآ/ كشار ی ئه : هبوو) ی پاستیل  بۆیه

 /ن هقوربانييت ه/ ن هلالدت ه ه ج/ن هشاعيرت هدونيا زياتر 
/ دونيا زياتر یآان هموو شار ه ه ه ل هآ ك شاری هئ/ !ن هخودات ه

  که /ن هشورات ه ،ن ه هئاسمانت، ن هيت هددوو ... ن هت هگن ڕه
 ،ن هييت ه ڕهتو ..ن هت هيا هخ /زياتر  دونيایآان هموو شار ه ه هل

 ی ه نام هوان هش/ يا زياتر دونیآان هموو شار هه  هل  که /!ن هنزات ه
دا  هم دونياي هل /!ن هگن و نانرڕد هد/ ن ونووسر هد دات داريتد

 یياوپشبين و  هگ یياوپ/ ۆد ت هق همن ب : برێبو  هك نييشار
 یياوپق و  ه دیياوپ/ ۆد ت ه ق همن ب:  برێبو/ ن هشبينم ه ڕه
  هل / دونيادا ه ل هن همگ هد،  هن همگ هد/ !ن هيم هی هو  ب هوولپ هپك  هو

 ڵ هگ هل ۆك ت ه و هآ /ب ه تر هیك شار هن همگ هدونيادا د
   !ت بمریآان ه منا هدوور ل/ ۆك ت ه و هآ/ تير بپآانيدا  همنا

  
  هياو ئيتا ه لۆ شانۆك بایڤستڤ  هشتنت لھگى بانۆه ه بۆت/ پ 

شتر پك بوو  هي ۆژهرپت  هو هانڕ گه هشت، ئايا نھج هآوردستانت ب
ى ال  وه ڕانه گه هى ن هو هك بيرآردنآارۆند ه چهراو بوو، يان ڕژدا
  ير آرديت؟گقام هس
  

ند  ڵ چه گه تکم هاوپچ له  بابه وه یه مباره کاتی خۆی له_ 
ز   و حه وه ی هاوتی دا بوکرده نامه فته  هه کدا له یه نامه گه به

و  ری، کاتی خۆیشی ئه  سه وه ڕمه  بگه دیدارکی ئاوهادا م له ناکه
و  لهر  زانی گه ده  ئیشی خۆمم نه  و به وه کرده ده م بونه ته بابه
  وه مانه که ره فه ی سه باره ناڕاستم لهی  ندێ قسه هه  وه دووره

تی  زاره سمی وه کان نووسراوی ڕه نامه گه به. وتبا که رگوێ نه به
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،  که ره فه  سه  له فته ههچوار س ای  دو ی که وه ڕۆشنبیری بوون به
  س کرابووم، به  فه ته زاره و وه  لهک یه وه ب هیچ ئاگادارکردنه به
تی ب  مۆه و  ڕۆیشتبووین ئاگاداری خۆیان  به جک ئمهر مه

  وه م بوکرده که ته  بابه که. رگرتبوو  وهانم که  کاره  لهانم مووچه
  و بیاره  پشت ئه  له سانک که سک یان که کرد که زم ده حه
 م ن، به ک بده یه وه م و ڕوونکردنه  وه وه بوون بنه یره سه
  خۆمم پوهکاتی  زیاتر  نده وه لهنگییان ل کرد و منیش  بده
یلکم بۆ  یاڵ و مه مان خه که ره فه  سه ر له  ڕاستیدا به  له.کوشت نه
... دابوو   نه وه یه و باره کم لهم چ بیار بوو به  هه وه ڕانه گه نه
ک  یه تا ڕادهم  که  کاره  لهس بوونم وای فه بیستنی ههش  ده

  .م  بده وه ڕانه گه  و نه وه  بیاری مانه  کهببوور  هانده
  
   
 شارى  هوونت لچر ه و د ه قوتابخانۆ بڵ ما هوونت لچر هم د هآ هي/ پ
ندييان  هيو پهند  چه  هو هونييرو ه رووى د ه ئيتاليا لۆ ب هو همانيسل
ختتر  هى س هآ یهراني گه و نياوآڕ ه، آاميان د هي ه ه هو هآ هي  هب

  بوو؟
  

و  ڕی ئه  چاوه ندازه  مندان ب ئه ی زۆر له وانه  من پچه نگه ڕه_ 
  بمه کرم و ده وس ده ناونو  قوتابخانه  له م کهببوو خته وه ساته

  ختییه وه ساته  زه و حه کی زۆری ئهش  بهحای حازر. قوتابی
ی ماڵ و   چوارچوه رچوون له ده بۆ خولیای من بۆ  وه ڕنمه گه ده

ر  به. رفراوانتردا کی جیاواز و به زایه فه  ردن بهکۆن و خۆک
کرد  ستم ده هه ،کی زوودا  منداییه  و له  قوتابخانه ی بچمه وه له
  مه  گه له و  وشه  حه  ماڵ و له  له بووم له ئیدی بزار که

   که کی تره  دونیایه کرد قوتابخانه ستم ده هه. کان سییه که تاکه
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 سیحرکی  وه رئه به له. کشت رده م ده و بزارییه م له النی که
   قوتابخانه مجار چوومه که  بۆ یه بوو که دا هه یه حزه و له  له وره گه
می  شه تا شه هه .کرامناونووس  )الم هخ سش (ی ه قوتابخان لهو 
کی  ک قوتابییه چووم، ئیتر وه رده م ده که  یه ر به تایی هه ره سه
 جۆرک  ی ئمه که بخانه قوتا یانگام، له کاندا ده  پۆله ک به زیره

 و دوو مامۆستا ڕۆیان لهبوو،   شانۆ و شیعر هه گرینگییدان به
قوب و ع ککیان مامۆستا یه بوو، یه دا هه هگرینگی پدان

و  هیچ کام له  یه وه یر ئه سه. ن مامۆستا باقرویترییشیا ئه
کو  بوون، به ر یان کوردی نه  مامۆستای هونه مامۆستایانه

ریوان وریا  مه(وام  رده بهبیرم دێ . بی و دین بوون ره ی عهمامۆستا
 ڕیزی   لهشتر بوو، پ  ئمه  وا بزانم دوو پۆل له  که)قانع

شیعری قانیع ی پ  و   وه ره  ده رایهنه مووان ده پنچشه
 من  کی تریش که ند قوتابییه  چه مان شوه  هه به ...  وه خونرایه ده
 ان و شیعر و سروودم وه ره  ده ههنراین  ڕیز ده  لهککیان بووم  یه
 مۆسیقا مۆسیقا بوو،  زیشم له زۆر حهمن .  وه خونده ده
،  ک موجیزه م، شتک بوو وهال بوو له هه ی وره فسوونکی گه ئه

 گیانی تدابت  مبینی که رک ده وه ک بوونه وهئامری مۆسیقاییم 
  بهعیسا رید   جاروبار مامۆستا فه کات.و بدوت و ببزوت

  هات و خۆی به مان ده که  بۆ قوتابخانه وه یه که ئۆکۆردیۆنه
 …م   بکهزانی چی مده  خۆشیدا نه ، ئیتر من لهکرد دا دهمان که پۆله
زم  حه و .…   بۆنی زۆر خۆشه و ئامره ئهکرد  ستمده  هه وه خۆمه له
رید  جارکیان مامۆستا فه... دێ کرد بزانم بۆنی چی ل ده

جھشت و تا ژووری پۆل کی  یه ر ڕیحله سه ی له که ئۆکۆردیۆنه
  ستام پ به  و هه وه م قۆسته ته رفه و ده ر چوو، من ئه به روه به

ی  ه خۆش و بۆنه مان ئه  هه  ڕاستیدا  له…بۆنیم کرد سینگم 
 بۆنی مۆسیقا و بۆنی زیندووتیی، یم کردبوو نده زه  مه هات که لده
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تی  تایبه درم، به  مۆسیقا ڕاده  گوێ له ئیستایش که... هات  لده
رید  ی مامۆستا فه کهمۆسیقاخۆشی  ، بۆنیئامری ئۆکۆردیۆن

      .مدار  سه  به وه چته دهعیسا 
ن خۆشی و  دا خاوه و کاته له بۆ  ی ئیتایاشه که ره فه  سهرچی هه 

  دا بوو کهک هی حزه  له  له ره فه و سه ئه. تی خۆی بوو سیحری تایبه
تمۆسفرکی تر  زا و ئه  فه پویستم به. بوومس ب فه نه نگه ئیدی ته

بت،  و نه ڕه دوو  وه ڕینه  ڕاپه لهدان،  ناسه  و هه بوو بۆ جووه هه
ڕی ناوخۆ و  پاشان شه... رێ ده  چووبوومه  نه کوردستان لهئیدی 

  کهد  وه ی سانی نه یه ڕاستی ده ی ناوه که برستیی و گرانییه
  نده رچی ناوه هه.. ت و ماندوو کردبوو که مانی شه زوربه

  زعه و وه راپی ئه کی زۆر خه یه وه نگدانه ش بوو ڕه که بییه ده ئه
. یت  یان واز بھنیت یاخۆ خۆت ناشیرین بکهبوو ده ...  بوو رهناجۆ
 دانیشتن و کۆڕ و   له میشه ههیت یاخۆ گیر ب یان گۆشهبوو  ده
کانی جۆراوجۆردا  ڵ خه گه  و لهبیت ئاماده کاندا باخییه ره قه
  دا به اتهو ک لهر  فه رووی سه ی ده وه کرانه.  ستیت و دانیشیت هه

ی سیحری  وه وینه وروپا و ڕه بینینی ئه  .بوو م نه هڕوومدا شتکی ک
          . بۆ خۆی باسکی ترهشوروپا ئه
  
  یهرووني ه د هدۆو ميت هواوى ئ ه ت وه مه هو و هى ئ ڕگا ه لۆت /پ
ى  هبار هل" رانك"و " يدۆفر " هك ل هر ي ه ه ه آ هو هيت هآ هتد هر
دانى دايك، مندا" رانك"الى   ه نموونۆب..  هناو دايانھ هو هق هل هق

م  هآ هنى ي شو ه ليشوونچر ه، د هشت هه هب... ڵ منداۆ بڵيان ما
  !زانن هق د هل هى درووستبوونى قۆ ه هب" شت هه هب"
  

ک بۆ  رگایه دهگرت کاتک   دامانده  دووام که سته ههو  ن لهم_ 
 ڕۆین  و ده وه کرته ده ڕووماندا  کی تر به و جگایه ره ڕۆیشتن به
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، کی تر یه  نو ژینگه نینه پ ده  وه که یه  ژینگه یاخود له
ک یان  یه وه ک پشتر باسم کرد کاردانه ر وه گه تی ئه تایبه به

. بت هه   و جگۆڕکیهختی رۆیشتن وه و ساته ک بۆ ئهر پانه
ڕۆح ستی  ژوانی و هه و ترس و په  و ئه که زموونه م تکای ئه به

دیوکی  ،گرت خۆیت ده  دواتر له ی که وردوخاشبوونهو داهزران 
   .گرت ده وباسی دی هه  و قسه یه که ته تری بابه

  
 یز ها حپورو ه ئۆرآردن ب هف ه سیآان هون ه خید هئايا هاتن/ پ
 یيل ه، يان مژنتوروو هدا دوامت ت هرد ه بیرآردن هف هس
 یت هناي هس ه ر هردن ل آیارگزارپت و ۆ خی هو ه ناوۆ ب وه ڕانه گه
 ؟ هو هآات هدا زيندوو دت

ان وه و جگۆڕکک وییه  ڕه ر فه ر زوو سیحری سه هه  ڕاستیدا هل_    
 کولتوور و  ی وه  من نه تی که  تایبه به... مان یان نه قه ونه و ڕه ئه

   جۆرک له  به المان دووگیانه ر له فه  ئستایش سه کم که دونیایه
موو   هه رک و له فه موو سه  هه له... و ڕارایی ترس و گومان 

و  ڕگاکانی ڕه... گرت   ترسک دامانده خۆ کدا خۆ به یه خانه فۆکه
ماناندا   ئمه  لهکردنر فه  سه ی له وره و ڕاکردن ترسکی گه

و و   ڕه  له ی که و جانتا قورسانه موو ئه ، هه چاندووه
  ش له نووکه  هه ن که وانه ر ئه کاندا پمانبوون، هه گرتنه رهه سه
ی  کاندا هنده خانه  کۆنترۆی فۆکه له. کاندا پمانن ره فه سه

   هنده کانمانه  ناسنامه  ناو و له خۆمان گومانمان له
...  کانمان نییه  ناو و ناسنامه کانی کۆنترۆڵ گومانی له ره فسه ئه

   و له نهرا فه و سه  من ئستا ماندووم له وه لت ناشارمه
م ڕوخساری  رده به شتنی کتب له تاکردنی جانتا و هه به
ت  هنان رودراوس و ته کانی ده خانه وماناوی پیاوانی فۆکهگ

 جوانییم تدا  رانه فه و سه  ئه نووکه ، ههشمانداکانی خۆ خانه فۆکه
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   مه  زوو بگه خواخوامه. ن که دهق   خۆم پ له م به کوژن، متمانه ده
  خش  چژبه میشه رکی تر و هه فه م هاوکات سه به. نی خۆمشو
 نو خۆم و بۆ نزیک خۆم   خۆم و به  من به مکه  ده  که یه هه
  مه گه  چژی خۆناسین و ده بم له دا پ ده رانه فه و سه له. م یکه ده

  بم له ک پ ده  جگایه مه گه ، ده  نیشت خۆم ک بۆ ته جگایه
ودا  ر له ش مرۆڤ هه  ده ک که جگایه... ومان نادنیایی و گ
  .    خۆی تبگات خۆیدا بکات و له بتوان ئیش له

  
  
هميدا  رى وه فه الى سه ك شاعيرك زياتر به  تۆ وه  دياره/پ
  ! وه شكيته ده
  

یاڵ   خه بهبووم و  ردا فه  سه یادا له  خه  له  وه  زووه نکی مه  ته له_ 
  ی که و شتانه کک له بیرم دت یه... شارکوت و    ته وومهیشت گه

دا بردمی،  وه الی خوندنه ویست کردم و به دواتر کتبی ال خۆشه
  کدا  ڕگایه  به که  کانن بهکت  وه کرد ئه ستم ده  هه  بوو وه ئه
نکی زووتردا هیچ شتک  مه  ته له... ک ر جگایه  سه    وه نه مبه ده
ی جوگرافیادا مامۆستا  وانه  له بوو که سوناوی تر نهفس  ئه و ساته له
واسی و  ده اری پۆلدا هه دیو ی وتک یان جیھانی به خشه نه
ر   سه نایه ستی ده ی ده که  یان دارهی که باشیراوییه  ته نجه په

ر  سهتی   تایبه به و ندارستا  ووت و شارشت و  ڕووبار و ده
 رۆبنسۆن  ی که و جگایانه کان، ئه وته ریک و الکه  ته ره ڕووبه

رمی  رگه تیایاندا سه  وه سیرییه ه کوکی پان و ح کرۆزۆ به
نھا   ته دا ڕاهاتم که رانه فه و سه ڵ ئه گه من له .  کانی بوو رچییه سه

 جگاکاندا  یاڵ به خه به و  ڵ خۆ کردن گه له قسهم  ده باڵ و به
تا ... برد   ده رانه فه و سه لهزۆرم   چژی ڕاستیدا ن، لهمکرد ده
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 ی رکردنانه فه ی سه  هره و به  شتک له ستاش پارزگاریم بهئ
ۆم ڕ بۆ زۆر جگا و شون دهوسا  ک ئه روه  ههو   کردووه وه نداییهم

              . وه ڕمه گه  لیان ده وه شیعره  شتک له  ندک جاریش به و هه
  
چ "ایبتى ل قسیدەى ل هندێ ل قسیدەکانت بت/ پ

هست ب ئاستکى برزى ونو هستى " سبرێ شکاو شکاو
 ل ککی سیدەیو قڕاى من ئشیعریى و جوانگوتن دەکرێ، ب
قسیدە زۆر جوانکانت، رەنگ الى هموو شاعیرکیش هر 
تنھا بتوانین چند قسیدەیکى جوان دەسنیشان بکین، تۆ 

  ت؟لو بارەوە چ دەی
  
  

ی ترم  کار،  وه یه سیده و قه دوای ئه لهم   به، ڕاستهئوە _ 
 یان  ڕاندووه یان تپه  یه سیده و قه م له که ستده  هه کهنووسیون 

ی   بۆیه ک به یه قسه'' ک  کاری وه بۆ نموونه. ون هاوئاستی ئه
 دمدا  ک له یه قسه ... باوک پنجرەک بکرەوە''، '' پاستیل
   ''وه ی خۆی منداییه  جادده  بهپیکابکى باغ'' ،''یم ه د ماوه
  زموونه  ئه ش به و کارانه  ئه  .."من لشارکى زۆر دوورم "یان
  رانیش پشکیان له  خونه  دیاره.زانم کانی خۆمیان ده شهبا

حیسابیی بۆ  حای خۆم شبه به  و  یه دا هه و جۆره بیاردانکی له
یر و  سه  وه ر نووسین و بوکردنه بهرام  بهدا من ڕاستی له. م که ده

ی پیش خۆی  وه ر بزانم شیعرکم له ستیارم، گه ههدردۆنگ و 
وی  ب ته حمه ، زه مان ئاستدا نییه  هه م له ڕن یان النیکه تناپه
ی  که ڕاستییه ...  وه وته که  دواجاریش وا نه نگه خۆ ڕه.  وه مه بکه
ت  نانه و ته  نامهریی وه یعر و چیرۆک و یاده ش لکم له تگه بابه
شنووسیی   ڕه  و به وه ته کردوونه  بوم نه  کهن ههانیش رگ وه
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ندی و  تمه ن تایبه  جیا خاوه قکیش به ر ده  هه دیاره.  وه ته ماونه
ی  ڵ ڕاکه گه من لهدواجار  ....تی  ختی خۆیه وه ژیانی خۆی و ساته

ند  چهش  ده  وه منته  شاعیرک ده ر لهواجای د وه دام، ئه ئوه
   . سه ش به وه ی ئه شیعرکی جوان ب، ده

   
بى  هد ه نووسينى ئ هستت ب هند د چهى  سا هرسين لپتوانين ب هد/ پ

  ؟ هرت بوو هتيد هند يارم چهر  هوروب ه، د هآردوو
  
بی  ده  نووسینی ئه ستم به ند ده  وردی نازانم سای چه به  _

م خۆکردن  لهزی گوزارشت  حه وه نکی زووهسا  لهم  هب ...  کردووه
 منووسین،  پۆلدا ده  له ی که و ئینشایانه هئ. گینگیی داوهتدا 

زی نووسینیان  هکانی مامۆستا تا قۆناخک ح رینه هاندان و ئافه
کانی  نووسی بۆ خه رچیم ده دا هه نه مه و ته له. کرد  ده مندا تر له
  زانکۆ دوا و تا چوونه به وه  له ئیدی. وه خونده ری خۆم ده وروبه ده

ی شیعر  بریتی بوون له  که (  و نووسینانه ی زۆری ئه زوربه
 و بۆ ندڕاند ده ) شانۆییالوازی قی  مکیشیان ده  و کهکرچوکاڵ

  .س بیانبینن هشت که مده  و نه وه هنخوند ده سم نه که
دا  وه  لهم که منب ب ریش ده بهورو  پشتگیریی ده ت به باره سه

زم  منوسی و حه دهکدا  قۆناخ بوو کاتک له  ههختم جۆرک به
  رمنانه شهم و  م بده که ره وروبه کانم پیشانی ده کرد نووسینه ده
کانکی  خهوه،  بی خوندنه ره  زمانی عه به کتب  هوتبووم که

  وته و ڕهکانی ن  خه ی جیاواز لهکران  نووسهجیددیی و
.  بینین وه هوری خۆم  ده به مبیاتی کوردی ده ی نو ئه که قلیدییه ته
   گوادران لیان و چ به کتب و چ بهپدانی    چ به وانه ئه
، کانی نووسینمان راییه  به وه  ههر رامبه کانیان به رنجه سه

 .کردین ده ڕووشکنیان نهکردین و  ڕنوینیان دهداین و  هانیان ده
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مین و  لی ئه ر عه مامۆستا عومهناوی   وه یه مباره  له پمخۆشه
دواتریش بھنم و ک بواری شانۆ  ساب و فازیل جاف وه فازیل قه
 ریوانی،  دشاد مهبدولواحید، ه ئازاد عحمان، بدولره هفواد ع

حمود  مهنسور و  حالم مه ئه لی، مال میراوده ن، که سه شرزاد حه
ی دواییان، بینینی خۆی  م پیاوه  ئه.ووسینک بواری ن وهزامدار 

زی   مرۆڤ حه کهبوو بان  و میھرهرک هند جوان  ک نووسه وه
   . ر  نووسه ببتهو  ک ئه وهکرد  ده
                            
  ؟ يه هه" محمود زامدار"ڵ  گه آت له رييه وه  هيج ياده/پ
  

غدا   به  له  مهی ئ وه ی زۆری نه حموود زامدار بۆ زوربه مه_ 
ستک   و دواندنی هه بینین و ئاشنابوون  به ک بوو که تییه سایه که
م  که یه ر له و هه ئه. گرتین خۆبوون دایده به  دنیایی و متمانه له

کماندا  ته لهک هاوڕێ  وهئیدی  هاوڕمان و  بووه  وه ناسینه
دراین  ادهگوی بۆ ڕ .کردین ی ده ه نیشت و مامه  دادهستا و ده هه

وی نووسین و  دواداچوونی هه بهخولیا و یری بۆ  رکیزکی سه و ته
زۆر جار هاوڕکانی خۆی . بوو کانمان هه شانۆییهبیی و  ده ئهکاره 
داین بۆ  هانی ده. نیشت دا داده ڵ ئمه گه هات له  و دهنهشت جده

کرد و  کانی خۆمان بۆ ده یش باسی پرۆژه ئمهنووسین و 
ر خۆیشی بۆی  ههدواتر دا و  کانمان پیشان ده ته بابه

دا پویستی  و کاته ککمان له  یه ر بیزانیبایه  گه. وه هکردین بوده
ی  وه دوای خوندنهوا   ئه) قوتابی بووین  چونکه (  یه  هه   پاره به

ج  سبه وا ده ، ئه یه وه ر بیزانیبا شایانی بوکردنه ، گه که نووسینه
ی  که ی پاداشتی نووسینه پاره گیرفانیدا و   بهکرد ستی ده ده
ی بۆ خۆی  که پاداشته  بۆوه  بوده که ته  بابه که  و دواتر دایه ده
کمان  دا هاوڕیه و جارانه کک له  یه  له بیرمه. گرت ده هه
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دا و  زامدار   بهی ڕۆشنبیری کوردی ه  کۆمه  لهی که نووسینه
 دیناری  پازده ، که ته هماشکردنکی باب ویش دوای ته ئه

ر دۆبک  سه ی له که  ، نووسینه  گیرفانی خۆی پدا ی له که پاداشته
مان  که ره براده.. ..ڵ خۆیدا بیبات گه  لهبوودانا و دواتر بیری چوو

  که ر دۆبه سه ی له که  نووسینهت ر بۆ خۆشیی و سوعبه هه
وسینی بۆ مان نو ک هه یه  دوای ماوه.بردی و  وه گرته هه
ماشاکردنی   دوای تهمیش ئه....  زامدار  به وه  دایه وه وکردنهب

م  ئه :گوتی  وه رسوڕمانه ه س به و  وه مک بیری کرده  که که نووسینه
م   به وه وا بزانم بوبۆته ...  ریب نییه  و پم غه م بینیوه ته بابه

    !..... کوێ  نازانم له
  
  ە دەکیتوە؟تۆ س ل بوکردنو/ پ 
  

ن و قۆناخکدا  مه  ته  له. هو مه که ده ەووکردنب   س له به_ 
و   ئه  ورده م دواتر ورده بوو، به  هه وه زکم بۆ بوکردنه  حه جۆره
خۆڕامان  ستان و له روه سه  له  چژک له  به یه وه زی بوکردنه حه
   ئستادا که تی له تایبه  به... ڕۆحی خۆکردندا گۆڕدرا  یش لهو ئ

ی  ی ئمه  ڕۆشنبیرییه نده و ناوه هکی ب مانا ئ باخییه ره  قه جۆره
یری ب نرخ  وژمکی سه ر ته  به وتۆته  و نووسین که نیوه ته

  وه ره زه  حه می جیددی زۆر به ه ب قه  ده ، پموایه وه کردنه
خا  پش نه کا، زۆر خۆی ڕهدا ب و جۆره ندکی له ڵ ناوه گه  له ه مامه

تی   خزمه  دوور بگرت که له  به باخییانه ره موو قه و هه خۆی لهو 
       .بت نهری جیددیی  و رۆحی نووسهموو شتکدان داهنان  هه
  
کام فزا " شیعرییت"و " سردییت"تۆ وەک وەرگر لنوان / پ

  برۆحت ئاشناترە؟
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تکی  ردییه زی من بۆ سه حه  واینو دڵگل  ک که زایه فه/ و

 سۆکین"کانی  کاره  بۆ نموونه.  وه  بتهدا شیعر بهبوو  موتوربه
 کاری   که وه هنمه  ده  نموونه  به وه ووه م ڕ  له"یسنتزاککازا
وای  ىۆخۆ بەر نووسو ئ. کردووهندکیاندا   هه لهرگانم  وه
ن  کانی خاوه ینه نووس،وانەفرر به رۆ زکىیایدنن  ی خاوه وه ئه

 وەورکردنی و بنی ئاستى نووستىیوویتوان،  شن وره سیحرکی گه
ون و   خه له ، ڕۆحی ئینسان  نزیک لهت، راگررز بڵایخ
کانی ئینسانی  ره فه  سه کانی، نزیک له زموون و تکشکانه ئه
 خاچدان بۆ و له ره  بهداکانی گۆلگۆتا  پپلیکانه ر به دهرخۆ به

نو فیکر و  ، هامشۆی بهت قیقه گۆزانی حه ههو ی خودا  وه دۆزینه
  ر له کاندا، هه جۆراوجۆرهک و  یه کترب و دژبه یه  ڕگا و وستگه

 . و سپینۆزا  برگسۆن و نیچه ، تا  بودا وهسیح و لینین و مه
 رۆ ز،ەاوی ژکو ب،ەوینووسی ننھا تر هیسکازانتزاک

   له ڕاشکاوانه.. ەوتگە دىۆ خکانىزموون ئانۆیراستگ
 ت بۆ راستگر نووس گرنگرۆ زاستىڕب.. دوت  دهکانىشکست

  لستمبم... کانىەوان و گرانىن و خوىۆ خڵگل
  کنی جوانى نووسەو ئ،یی نىکییخالق ئمانا بىۆیراستگ

درۆمان بۆ  انیمان  گه له ۆی راستگەر نووسو ئتە دمانپ
 رج من ماىڕ بکات،ە دشف کىۆ خىۆ خنیووسن.. کات ده

 ىۆ خحىۆ رڵگ و لىۆ خبىەد ئژدانىی وڵگ لرنووس
  ...ی ه ئیمان  جۆرک له بستىیو پنی نووست، بۆراستگ

  
  
و  هك لش ه بش همانبات د هك دآانتدا ريتم هو شيعرن هل/ پ
  ه آتب ه ه هو ه دراميي هو ه هندى ب هيو په  هيان هر هج
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آتر  ه ي هآانت ب هسيد هى ق هكھاتپآى ناديار  هي هوش هب
ندى  هيو په ۆوخ هى راست هكى ديكش هواى من بب ه، ب هو هتست هب هد
ى من  هوونۆچو ب هر ئ گه ه، ئ هي ه ه هوۆسيقى تۆستى م ه ه هب

 چ  هى و ل هت آ هسيقييۆى م هست هو ه ه ئايا ئ هو هتو هراستبك
  ؟ هى آردوو هر هآ چهن  هم هكى تناغۆق
  
  وه مکه  ده له   که هی  هه وه وه ندی به ند پوه  تا چه وه نازانم ئه  _

رقای  ر خۆمم و سه  هه  کاتوامی مۆسیقام، رده گوگرکی به
  ب گوادران له  و نووسینم، ناتوانم دیک به وه خوندنه

نکی  شو  لهر گه خۆ ئه...  یان بنووسم  وه مۆسیقا بخونمه
   گرتن له گوێ ستم به  ده کدا بم که جگایه   بم یان لهداباخ ره قه

ردنی  به کی له ینی خۆمدا مۆسیقایه  زه وا له گات، ئه مۆسیقا ڕانه
ت  نانه کانی مندایی و ته  خواسته کک له یه. نم ژه خۆم ده

ش  هد ، نینی ئامرکی مۆسیقا بووه کاریشم فربوونی ژه رزه هه
و شانۆ و دواتر  ره به پشدا   له  درینه  ونه  خهو تکشکانی ئه

 مۆسیقای تکستک  میشه یدا هه ڕاست  له.ی بردبمو شیعر ره به
ر  ههم  که ست ده کات، هه  دهمندکش مه و الی خۆی که ره به

 ڕیتم و   له گری بکه  مۆسیقا، هه  له گری بکه ک هه  یه وشه
نگییدا   خودی بده ک چۆن له روه  هه ...نگ و سکون ده

  وا له ، ئه وه بته  موزیک پ ده نھا به  ته  که یه ک هه وانییه چۆه
 نگ و موزیک  ده  به  که یه یشدا هک ههنگ ک ڕه یه ه په
  قکی مھنانی ده رهه ی به وت بم که پرۆسه مه ده. بینرت ده

  ستکردنه  دی مۆسیقاییدا، هه ه ل وشهنینی   ژه  له شیعر بریتییه
ن،  دا هه کی ساده یه  وشه  له ی که نگیی و ڕیتمانه نگ و بده و ده به

  موزیک ر به گه نکان سارد و ب گیان هموو وش  هه پموایه
ی سۆزی  وه ر له  به م مانایه  موزیکیش به دیاره نرن، ژه نه
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   له  که ستکه ستین، ههبی ب گوێ نگکی مۆسیقایی بت و به هد
و   به وه کاته ال قووتر ده کانمان له ڕا جوانیی شته وه ناوه

ر   گه ئمه . لۆگیکی باو دزو و ناشیرینن  به  که وه شه شتانه
ر  شی خونه بییدا به ده کارکی ئه  له شیعر و  وت شتک له بمانه
تیی و چژیی زیندووبوونی  زیندوویهژیان و ب  وا ده ین ئه بده
  . ین ش بده به
                  
  ؟ هو هيت هد هك دن لچۆ ی هآ ه دراميي هن ه اليی هئ/ پ
 
ک  یه تا ڕادهخونکی   پشتر شانۆنامه   ب که وه رئه به ش له  ده_

 شیعریش  وارکی تر و زیاتر لهر ب هه زیاتر لهباش بووم و دواتر 
ک نووسین   وهش وه  له جگه.  یه وه  خوندنه ڕۆمان و ڕۆمان زم له حه
کردنی شانۆیی و  نووسین و ئاماده زموونکی شانۆنامه ند ئه چه
دیوکیدا   شیعر الی من به نگه ڕه. ن وی چیرۆکنووسینم هه هه

...  زک ب بۆ ڕۆمان و چیرۆک نووسین  ی حه وه پکردنه
ی  وه هر  ده لهسکی تر  گرک یان که خنه  ڕه شترهبای  که ڕاستیه
 شیعری ین ندک الیه ههزموون و  ر ئه سه  له قسه  خۆی شاعیر

  که عیره شا ی که وه ر ئه به له ش مه شاعیرکی دیاریکراو بکات، ئه
   له سک که ک که وه و ناتوان  دایه که زموونه ئه خودی  له
 خۆی بنۆڕێ و خۆی  ، له وه یخونته نۆڕێ و ده  لی دهڕا وه ره ده

ی  میانه  له م کردووهز  حه شهمی ههی  که ییهڕاست .  وه بخونته
 ی شیعری خۆمنی ندک الیه هه   وه ویتره ی ئه خنه  و ڕه  وه خوندنه
   که یه زموونی خۆم هه  ئه لکم له م، من پرسیارگه بگهیتببینم و 

م  ندکیشیان وه ر هه  یان گه  وه ته دراونه م نه  خۆم وه به
سکی تر   ئیشکردنی که  به  نین که  مانه و وه وا ئه  ئه وه  درابتنه
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  سک له  که میشه  هه پمباشه. م گه کانی ده نجامه ره  ده به
   .  وه  بدوێ و بیخونته ی زموونه و ئه ر ئه سه  له  وه ی شاعیره وه ره ده
    
  ؟ یه چیدا تى شيعر له  زيندوویه/پ
  

 و بانگی باتانم ی ده وه هی خوندن بۆ پیاسهخۆ  خۆبه  دا که وه له_ 
رساممان  گرت و سه ڕامانده  ودا که له. کات یمان ده وه خوندنه

.  وه کاته ی ناخی خۆماندا ئاشتمان ده که منداهڵ  گه کا و له ده
کی ترمان بۆ  زایه ڕان و فه مان بۆ گه رکی تازه  رووبه ودا که له

و  میشه ئه دوو هه ڕاستیدا شیعری زین له. کا شف ده بینین بۆ که
  ه ژیانی ئاساییدا لمان بزربوون و ئم  له  که وه داته مان ده شتانه

  م له خه  وه چته ین یاخۆ بیرمان دهیان ن وه  دووی دۆزینه له
شیعری '' : نی شاعیرک گوتهم مانایه  به. یان بخۆین وه دۆزینه

  تانهو ش  ئهکانی نادیار تا شاعیر رمه و هه ره  به شتکه زیندوو گه
   ''.زانرن  ده ی که تانهو ش ک گوتنی ئه ه نازانرن ن  که وه بدۆزته

  
 چ ۆشى شان هآان و ب  جوانه هر هآاديمياى هون هو ئۆ ت/ پ
ندى  هيو په ۆ شان هانت ل، ئايا داب ه ماو هو هآ هي هآتان ب هنديي هيو په
ى   ڕگه هت لو هت هيت، يان دونجگ ناپروگ ڵ گه ه ل ه آ هي ه ه هو هب

  ؟ هو هويت ه نزيك بك هر هو هون ه ل هو هشيعر
  
قی  دهندک  ههرگانی   ئاستی وه لهڵ شانۆدا  گه  لهندییم پوه  _

ی  مه و ده ئه.  ماوهنمایشی جیدیی شانۆدا ماشاکردنی  تهشانۆیی و 
 شیعرم  وه رمه  شه  بووم بهیشکان  جوانه ره کادیمیای هونه  ئه  له که
کرد  ستم ده هه زۆرتر وڵ شاعیراندا  گه لهنووسی و هامشۆم  ده

ک شاعیر   وه و زیاتریش وه بته واندا جگام ده ناو ئه زیاتر له
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پاڵ  زم بۆ شانۆ و شیعر له حهکرت بم که خولیا و   ده.ناسرام ده
( ندا  مه مان زه هه ر له  هه.دا هاتن ک ئاراسته  یه ک و به یه
ڵ  گه  لهوییم  تکه که )غدا   به  له نی خوندنه مه ستم له زه به مه

م ش وه شانۆنامه یره کی سه  ئیشتیایه بوو، به شیعردا هه
کان   شانۆییه نمایشهی  زوربهدنی ماشاکر  و بۆ ته وه خونده ده
ت  نانه رهنان کرد، ته ک ده ند کارکی شانۆییم وه  چهچووم، ده

 بژی و بوخ و نا و را و زه  ههندی نوه ڕین و له دوای ڕاپه
ر  سه وت له سکه و پچینی شتک ده کردندن مه وه ی خۆ ده په هه

  دا1992  سایی زستانی فر و خونه و به له، حیسابی شانۆ
 شید، ڕه مه گار حهزعروف، ڕ عوسمان مه( رک  کته ند ئه ڵ چه گه له
  مینه  ژرزه  هدا ل)  قادر  و کاوهخشان دره رکاو هادی، سه

  ه پرۆڤرقای وی شانۆی کوردی سه شره تیپی پی که ساردوسه
 که بۆ )تی نامۆبوون که مله مه(ی  انۆنامهبووین بۆ نمایشکردنی ش

ری  سه بی و کوردی له ره  عه بهو ی مانگک نمایشمان کرد  ماوه
کردن و   ئاماده بام و به  شانۆ دانه ر له  دواتریش هه.نووسرا

   ... ی خۆمدا  وامییه رده و به م به ستی شانۆیی درژهرگانی تک وه
  
ك چيرۆآت نووسى  يه  تۆ ماوه ى نووسى بوو، باشه قه و ده  آ ئه/پ

توانیت وازهنانى  رگرت، ده تت وه آدا خه  پشبآیه و له
  ؟ وه يته  چيرۆك بۆ روونبكه خۆتمان له

  
ی نتای سا ره  سه ه لالح فه. الح شاکیر نووسیبووی  فه قه و ده ئه_ 
کادیمیا  زوو زوو بۆ ئه..  بوو  فه لسه غدا قوتابی فه  به شتادا له هه
وکی  ند هه چه. کترمان ناسی وش یه ر له هات و هه ده

ی   شانۆنامه وانه کک له  یه کهبوو  نووسینی هه شانۆنامه
  .تی نامۆبوون بوو که مله مه
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ند  ، چه  ڕاسته وه ئهش، ی نووسینچیرۆکخولیای   ت به باره  سه
شتاکاندا  ڕاستی هه  ناوه له.  بووه وکی چیرۆکنووسینم هه هه

 و الی  کردووه  چاپم نه که) ڵ  دوکه چه(ناوی  نۆڤلتکم نووسی به
ناوی   بهرۆککی درژمڕیندا چی  پش ڕاپه ر له هه.  وه ته خۆم ماوه

شداری  ڕین به  دوای ڕاپه میان له ئهنووسی، ) ئاژر ( 
ئاراس و   چیرۆک می له که ی یه کم پکرد و پله بکیهپش
ی  لیژنه.  شیعردا هنا می له که تی یه ریم یش خه بدولکه عه
شرزاد بم مامۆستایان   نه ه ر هه گهکان  نگاندنی چیرۆکه سه هه
خۆشیی . ن بوون سه ئوف حه ن و ڕه سه ریق حه د فه ن و محمه سه حه
ڕین   دوای ڕاپه مین جار بوو له که  یه وه دا بوو، ئه وه  له ته و خه ئه

  نجان له بیی سازبکرێ و شیعر و چیرۆکی گه ده پیشبکی ئه
دوای  له.   پشبکوه ڕیندا بچنه وای ئازادیی دوای ڕاپه شوهه که
شانی   شانبه  کهن وکی تری چیرۆکم هه ند هه  چه وه و چیرۆکه ئه

م   له. وه ته ومکردوونهشیعر نووسیومن و بڕاستیدا ناتوانم ب
.. نووسم  یرۆک ده، جاروبار چ ناوهه  نووسینی چیرۆک  وازم له

   ..... وه مه یاننووسم بویان ناکه ی ده و شتانه موو ئه هه
     
رى آوردى درووست  هنت الى خو ه متمان هك لرۆ ج ه آۆت/ پ

آانى  هعرى و شيعرشنبيريى شيۆيرى ئاستى ر هن سچۆ،  هآردوو
رانى ۆيرى ت هن سچۆبزانم ت و هم ه د هو هشو هيت، ل هآ هت دۆخ
  هندى ب هيو په  هرانۆو ت هيت، ئايا ئ هآ هب د آت هر ل هنخو

  هندى ب هيو په، يان  هي ه ه هو هتى آورديي هس هتى د هسياس
وو و د ه ئۆت ب هو هكدانآات، دواجار ل ه د هو هم هرد هخى سۆبارود
  ؟ هييچ  هن هالي
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 من  ب بم که تان ده که می پرسیاره که  یه دیوی ت به باره سه_ 
 نیم، قایل و دنیاکانی خۆم  ی خۆم و شیعرهی ئاستی رۆشنبیر له
موو کتبکی نوێ و شیعرکی جواندا  ی هه وه ڵ خوندنه گه له
   هاتمه ب، که م زیاتر دهش بوونه قایل نهنادنیایی و م  ودای ئه مه
 ئاشنابووم و  نی کولتووری ئره ندک الیه  هه  و به وه م وته ئه
نووس و شاعیر   ڕۆماننووس و شانۆنامه لهریانم  ندک نووسه هه

ی  وه  به وه  گومانه وتمه  شاعیربوونی خۆم که لهئیدی وه،  خونده
 نووسین و شیعر بت ،ینووسین مانان ده  ئمه ی که و شته بی ئه

   نییه وه و خۆ بچووک کردنهم زانین  که ستی خۆ به  هه مه ئه.. .
بگومان ( ران   نووسه زۆرک له  که  پرسیارکهی  وه د ئه قه به

ی ئاشنابوونیان  میانه  و لهدام  وتی دووه له) رانی جیددی  نووسه
  ی که وه ن به که خۆیانی ده کی دی له  زوبان و کولتووری خه به

 دونیای  وه ئایا ئهربوون و شاعیربوون چین،  انی نووسهک ره پوه
  یان خستۆته  ئمه  نین که کانی ئمه بییه ده زگا ئه ئمه و داموده

و  ندک له  هه بۆیه ر ؟ هه وه ربوونه همی شاعیربوون و نووسه نو وه
 زمانی  یان، به و گومانه مک بۆ ئه  وه یشتنه  بۆ گه رانه نووسه

  که(  ڕۆحی خۆیان   نووسین و قوربانی به ونه که دهوتی نوێ 
 ئاخۆ  وه ی بۆیان ساخ بته وه  بۆ ئه،ن ده  ده )میانه  که زمانی یه

. ژین ربووندا ده همی نووسه  وه رن یان له ڕاستی نووسه به
وا بیرم   وه ره  ده  کوردستان بمه ی له وه رله ڕاستیدا به له
دانی  تایش و پیاههندک س نو هه ه لریک بوو  خهوه، کرده ده نه

ی  که  ناشیرین و دزوه ی دیوه وه ب ئه بووم به  بزردهختییدا وه ساته
  کک که  باشترین که ره هه.  ببینم دانانه پیاههو ستایش و  ئه

وه نزیک خۆم  ڕمه  بگه  بوو که وه یاندم ئه وروپا پی گه  ئه ژیان له
  م که کدا بکه یه  ورانه م، ئیش له  بکه خۆمدا م شت ئیش له که و یه

ت  هبار  سه.ما  ده  نه وه ردییه هه  داری بهریک بوو  خهدواتر زانیم 
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 جۆرک  ی که وه ڕای ئه ره  پموایه سه، که می پرسیاره دیوی دووه به
،  ی کتب وه خوندنهر  رامبه  به یه  هه ری ئمه تۆران الی خونه

کانی  ناه هۆی زۆریی که  ئستا به ین دهرنج ب ر سه  گه م  به
کرت ناوی   ده که  یدابووه رک په  خونه وه یاندن و زانیارییه گه

و شتا  ههفتا و  حهی سانی  وانه  پچه  که نوخبهری  بنین خونه
موو بوارک  ههدیش،  وه ی نه یه ڕاستی ده تا و ناوه ره تا سه
تهناخوکو به  به وه ن کدا ده وه ندنهدوای خوبت له گه ی کتڕ  

  وازه رته  په ی وه  بواری خوندنه مه  ئه ڕاسته. تی خۆیدا بواری تایبه
متر   جاران که راورد به  به بییاتی به ده رانی ئه  و خونه کردووه
بۆ رانی  نهکی پوختی خو یه م خۆ نوخبه  به، وه کردۆته

تی  تایبه بیات و به ده  ئه پشموایه.  وست کردووه دربییات ده ئه
نکی تری  الیه.   جوانه وه ی خۆیه مه  که و نوخبه شیعریش به

ی   بۆ الوازیی متمانه وه ڕته گه  بوای من ده ش به که کشه
کاتکدا  کانمان، له بییه ده  ئه ر و کاره  نووسه ری ئمه به خونه

  وه کتره یه بهن و  واوکه کتر ته  یه ره مسه و دوو جه  ئه ب که ده
   له وره کی گه یه وه وتنه چی بۆشایی و دوورکه ڵ بن، که ڕایه

،  ک جاری تریش گوتوومه وه  داڕاستی له ...  یه ا ههنوانیاند
   نووسین و کتبی ئمه لهر  گه  قی نییه ری ئمه ناحه خونه

  وه ناوی نووسین و کتبه  به ی که و کارانه م نین ئه بتۆرێ، که
 تینوتیی  ی که  جیددییانه رهو کا ستی، زۆر نین ئه رده  به رنهخ ده
مه نهخوشه  ده ری ئنن، کربوون له  نووسه دایه وه ش له که شک  

ی  جۆره وت و شتی له سکه ندک ده و هه   ئیمتیازکه ئستادا جۆره
  ست نقه ست و نائه نقه سانک به ئه  که ر بۆیه ، هه یه دواوه به

   به وه بییاته ده ناوی ئه لکی خراپ به وێ و شتگه که ی دهڕیان ت
                                    . فرۆشن  ده ری ئمه خونه
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ديدا  و سوی آوردی نویوان شيعرن هك لراورد ه بتتواني هد / پ
ست و  ه ه ه بیند هوپند  چه ید سوی شيعریيت، تاآو بزان هبك
 ؟ ه ماو وه هانۆژ ریيانژت و  هباب
  

م   بهم وتنه رکه  به مه یشتن و که ه تگ و ورده ی ئه  گوره به  _  
کی  ودایه بییاتی سودیی مه ده کولتوور و ئهتوانم بم  ، ده وه هوت

  ریی زۆری له کاریگهکی گشتیی  یه  شوه به و  دوورودرژی بیوه
بییاتی  ده و ئهر کولتوور  سه مادا له بواری شیعر و شانۆ و سینه

نھا باسکردنی شاعیر و  ته. وروپی و جیھان جھشتووه ئه
ک ئۆگۆست  کارکی وه سرنووس و شوه نووس و نه شانۆنامه

ر  سه  به م کولتووره ری ئه  کاریگه ی له وه  بۆ ئه سه ستریندبری به
م  کانی ئه  جوانه کاره .ین  تبگه وه وروپا و جیھانه واوی ئه ته

  ن به مووی موتووربه ر هه ما، هه  سینه  و له  له شانۆنامه کولتووره
ر   فیلمکی ئینگمار بریماندا به  له نه گمه ده... ڕۆحی شیعر 

ت  شیعر و شاعیرییه. ویت که  شیعرکی جوان نه ختک له وه ساته
   ژیانی ئاسایی و شته تی له یر و تایبه کی سه ییه ئاماده
   له وه  ساکاریی خۆیه ژیان به.  یه هکانی نو ژیانیاندا ه گچکه

   شاعیرکه ئیدیت سۆدرگران ژنه...  ژیاندا   و شیعر له شیعردایه
شیعری  ه مین کۆمه که ی بیستدا یه ده می سه ی دووه یه  له ده که

کانیم   شیعره ندک له  هه  ڕاستیدا که ، له وه خۆی بوکردۆته
   له  ئمه ی که  فروغیییه حهو ڕۆ  له ستم کرد په  هه وه خونده

گیونار ...  شیعری فارسیدا پی ئاشنا بووین  شتاکاندا له هه
ژر  کانی سود، له  ره  داهنه  شاعیره  له ککی تره  یه ئکلۆف که

و ڕۆحی ت  بی و کولتووری خۆرهه ره هری ئیبن ع کاریگه
و   له کهک ستپکرد و یه زموونی شیعری خۆی ده تدا ئه نتیه بزه

 بزاڤی شیعری مۆدرنی  ستی قووی به  جده ی که شاعیرانه
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ک   ڕگایه رانه و داهنه  ڕگای داهنانی ئه .وه جیھشت سودییه
 شوازی  بهیان  که ریه کو هه موار و گوژ، به  هه بووه نه

باو و کولتووری باوی  و سیستمی  گه ڵ کۆمه گه جۆراوجۆر له
  وه یه م باره له. ڕیان  شه ته  بووهرانیدا گری لکهر  و به گه کۆمه
نووسی تا  یده  نه وه  ستریندبری بۆ ئه  ده  که یه ک هه یه قسه
ڕ  ینووسی تا زۆران بگرێ و شه  ده وه کو بۆ ئه  شاعیر، به ببته
  ببمبووره.  وه کانی بکاته  زۆره یاره  نه ی خۆی له  و تۆه وه بنته
ی داوات کرد  اوردهر و به ئه...  وه وتبمه  دوور که که اره پرسی ر له گه

ر شاعیر و  هه.  وه کردنکی گشتگیره  نو قسه نخاتهام  و ده ئاۆزه
  زای ئیشکردنی جیاوازه  و فه کی جیاواز  بۆ خۆی دونیایه ره نووسه
م  به.  بکرێ وه باره ی له جیا قسه یان به  که ریه کرێ هه و ده

  ش وا ده چین ئه ک نه یه  هیچ شتکدا له وان له  و ئه ئمهدواجار 
   نموونه ، پموایهکدی ر یه  سه وه بینهندک شیعری جواندا   هه له
  کانی  جوانه  نموونه لهی  وه کوردی و ئهکانی شیعری   جوانه مه که

ردووکیانم پ شیعرن و چژ  هه،  وه ته مهشیعری سودی خوندوو
   و بهکانیان هندیی تمه ایبهتموو   هه  بهگرم رده  وهردووکیان  هه له

ناو کولتوور و  یان له که ریه ی هه جیاوازی دونیابینی و جووه
  .  بانکگراوندی ڕۆشنبیری خۆیدا

  
  ؟ وه ناسرته  چى ده نو شيعرى جيھانيدا به  شيعرى آوردى له/پ
  

و  بهت  خۆرههالنی   گه لک له گه شیعری ک وه شیعری کوردیی_ 
کی  یه ک کایه شیعری وه گشتی  به  وه که ناسرته  ده شتانه

  تر له والوه نگاوک ئه  ئینسان هه ختک که وه داهنان و ساته
  شیعری کوردیی به.  وه ناسرته ، پ دهرن په سروشتی خۆی تده

ی  وه ناسینه ...  وه ناسرته خششی خۆی ده کانی به  جوانه نموونه
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 ییکوردڕۆحی  ناسینی  ندیی به شکی پوه یی بهشیعری کورد
شکی  و به یه  هه وه یه که و کولتوور و مژووه  وه ته ک نه وهک  الیه له

  واته شیعری کوردیی خۆی،   ئاگایی بوون له  له  بریتییهتریشی 
  کانی و له  قۆناخه کانی شیعر و له  ستایله لهئاگاییبوون 

تی  یه کۆمهگر و واعیزکی  خنه  ڕه تهب  شیعر ده  کهختک وه ساته
 و  وه ره نگه  سه چته هک و د  چه بته ده  ختکی تر که وه ساتهو 
ی شیعری  وه ها ناسینه وه ره هه... کا   ده وه مانهبوون و   رگریی له به

   وه رییه ی کاریگه و ڕایه  ئهی وه  ناسینه ندیی به کوردیی پوه
ر شیعری کوردیی  سه ر له وروبه تانی ده ه شیعری میلل  که یه هه
ند   و تا چه ا کوێ بووهت  ربوونه و پ کاریگه  و ئاخۆ ئه یبووه هه

       .  کانی شیعری کوردیدا بینیوه رییه هگ  تازه ڕۆی له
  
  هو هتي هي همۆشنبيريى آۆ ر هآانت ب هق هو دن ئيحاى نچۆ/ پ
و  ه دنيابينى ئ هندى ب هيو پهق  ه، ئايا دنيابينى د هو هستيت هب هد
  هك لآ هي  هر ب ه نووس ه، آ هي ه ه هو ه دياريكراو هينچو  هست هد

  ت؟ردرمژ هآانى د هتاآ
  

  ژی ڕۆی گرینگی له ری تدا ده  نووسه ی که یه و ژینگه ئه _ 
  ش له مه ، ئه یه یدا هه که ستیی تکسته دروستبوونی که

 بۆ  وه که یه  ژینگه و لهکی دی ر  بۆ نووسه وه رکه نووسه
  پموایه .گرت ده ی جیاواز هه  قسهگۆڕێ و دهکی تر  یه ژینگه

  رج نییه  مه  که وه نووسینکه یخونینه  ده  دواجار ئمه ی که وه ئه
 کام  ر به  و سه کدا ژیاوه یه  چ ژینگه ی له که ره  بزانین نووسه ئمه
و   ئایا ئه  که یه وه  ئه سته به ی مه وه کو ئه ، به  و چینه سته ده

م  رهه ند جوانیی و مانای به گرێ و تا چه ند ڕامانده  تا چه تکسته
من بۆ .   وه کاته کا و بیرمان پ ده رساممان ده  و تا کوێ سه هناوه
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 و  ر چۆن ژیاوه رکی داهنه م بزانم نووسه که ز ده خۆم حه
ودای  ی عه م هنده ن، به ژیاندا چی بوو کانی له زموونه ئه

بینم  ی ڕاده که  تکسته لهی  یم و هنده که ی تکسته وه خوندنه
و له  دهچیم پ  م مه ڵ خۆیدا ده گهنده پست نییه به مبات، ه  

تی  یه چین و توژکی کۆمهچ   ر به  سه م که ب وه وه دوای ئه به
کاتک ر  نهرکی داه  نووسه زانم که  دهش وه ئه.  بووه
  هست ل به ی مه  هنده وه نووسته ی خۆی ده نامهری وه یاده

زموونی   ئه ندی به  پوه یه نامهری وه ه یادو ی ئه وه نووسینه
و  ت به لکی تایبه ند نھنیگه داکردنی چه رهه  خۆی و بهنووسینی

ی  امه ژیانن  که  نییه وه لهستی  به  مه ، هنده یه  هه  وه یه زموونه ئه
ر تکستک  ک خونه  وه  کورتی ئمه به . وه بگته خۆی
کا و  قمان ده له و قهگرت   ڕامانده  که وه خونینه ده
  شانۆنامهشیعر و  و ڕۆمان و  م نین ئه که... مانترسنت ده

تی سۆسیالیستیدا  ی باهۆزی واقیعییه رمه  گه  له ی که جوانانه
تیی  یه  چین و توژی کۆمه ر به هرانیشیان س نووسهنووسراون و 

 دونیای ژین و ینماندا ده  زه ستاش لهتا ئچی  دیاریکراون که
 الواز و  قه و ده میش نین ئه ین، کهووداهنانیان ال جوان کرد

 تی و  چینایه وه وژم و جوونه مان ته هه پاڵ   له ی که مخونانه که
  لهر  ههچی  که و نووسراون کاندا  شۆڕشگییه ییه وه ته نه

                  . وه ته دایکبوونیاندا مردار بوونه ختی له وه ساته
  
  هخات هد) رگر هو/ر هنخو ( ه آ هي هو هئايا نووسينى ئيبداعى ئ/ پ
نترۆر آژهآ هزاي هآات، يان ف هآانى ديارى د هى و ئاراستۆى خۆ  

ن چۆر  نهتى خو هس هر و د هتى نووس هس هوان دن هل.. ئازاد
  يت؟ هآ هيرى ئيبداع د هس
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  کی به ره  گه میشه هه و   کراوه که زایه  فه ئیبداعینووسینی _ 
کی   ڕایه یدا جۆره گه  له  که رکی ئاکتیڤ و هۆشیاره خونه
  و جۆره ب بوونی ئه به... ندی و دیالۆگ و ناکۆکیی دروستبکا  پوه

 و  یه دا هه وه ڵ خوندنه هگ زموونکی له  ئه  که ره خونه
وه،  گوترت کولتووری خوندنه  پی ده  که گۆزراوی کولتوورکه هه

هن و دواجار  م ده  که رانه  نووسینی داهنه شتکی گرنگ له
ری  مھنه رهه ری و به ن کاریگه ک پویست خاوه ناتوانت وه

وت  یه هدتکستک    بت که و مانایانه ری ئه جوانیی و خوقنه
ش  که کشه. ری بت مھنه رهه ک تکستکی ئیبداعی به وه
ند دوژمنی بۆ  کی ئاوهادا چه  دونیایه  تکستی جوان له دایه وه له
درت،  ی دهوی ناشیرینکردن هه  وه خنه  ناوی ڕه بهب و  یدا ده په

 پ   جۆره لهی ناهۆشیار و پاسیڤ ر ش الی خونه هنده
ری   خونه.مرت ب و ده وق ده  ئهختیدا هو اتهرسامبوونکی س سه

 و جوانیی  وه نته کاندا دونیا ڕۆده  کتبه مدیس له هۆشیار هه
  وجۆره رکی له نهرانه ب خو تکستی داهنه.  وه م دنته رهه به
مبوونکی رسا  سنووری سه ابرێ و لهکانی ن  جوانییه ی به په

کی فاندن و دنیابوونخۆ خژ و  چ ختیی و جۆره وه ساته
ندی  ی پوه ه ڕای  کاتکدا که  له وه ، ئه وه بته  کورت دهرزاندا هه

کشی  تھه و  ره رامبه کی به ندییه پوهر   و خونه ر نوان نووسه
                 .ن که واو ده  تهکتر کدین و یه یه
  
 یش هك هاوب هن، و هآ هواو د هآتر ت هن يچۆر  هر و نووس هنخو/ پ
  م؟ ه دووۆیاشكپ  هتب هم د هآ ه يی هو هك ئ هناندا يان و داه هل

 
ی  میانه نھا له  ته رانه قکی داهنه م پدا ده ک پشتر ئاماژه  وه _

کانی ژر  نزه گۆزرن، که ده کانی هه  جوانییه وه یه وه خوندنه
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قکی  هد... بن  شف ده کانی که ن و بیابانییه قه  ڕه رزه ئه
شفکردنی  ی جوانی و که وه و دۆزینه ره ر به  خونه رانه داهنه

دا  که قه  ده  له خات که دیارده  وه و شتانه بات و ئه دونیای تر ده
  که که زایه ق فه ده. گوتراویی جھراون  نه گوتراون یان به نه

مھنانی مانا و  رهه  به ی ئازادی خۆی له سه ر موماره خونه
 دۆخکی ئاوهادا  ر له خونه. کات ده ی دونیای تردا تدا  وه هدۆزین
  وه کانه بووه  گوتراو و ناسراو و هه نھا به ق و ته  پاشکۆی ده نابته
  .کنت داناسه

  
ت، ب هدرووست د ۆن الى تچۆختى شيعرى  هو هسات/ پ
  ؟ هييچ  هو همان هآان و ز ه م ه ب هخت هو هو سات هآانى ئ هنديي هيو په
  

کی کۆنکرتیی  یه  شوه  به خته وه و ساته ناتوانم دروستبوونی ئه_ 
ستنیشان  ی ده که کانییه یی و مهمان  زه ندییه م و پوه یاری بکهد

 م  یان که کاتکی زۆر نگه  ڕه خت که پشوهیه   هه م، هنده بکه
  وه ی شیعرنووسینه حزه  له م به وتنه رکه و به ست به ههنت،  بخایه

کانی  ئاراستهودا و فۆرم و  مهدوور  دوور بهتوانم  م و ده که هد
 کامماندا  دا کاممان ئیش له یه و ماوه ئیتر نازانم له،  وه ناسمهب
 ترس و دردۆنگیی،  کات له ویترمان پ ده کاممیان ئهین،  که ده
تام و بۆن کانی نوان  ت سروشتی تام و بۆن و سنووره نانه ته

میش  غه و دا م ده می غه  شادمانیی تاڕژین و کان تکده  چیژه
 خۆمک جیاواز  بمه  کورتیی ده ی، بهشادمانی  لهبت  دهلوانلو 

تا زاهیدک . کان کییه مه ڕه  هه ندییه  ئاسایی و پوه  منی رۆژه له
بینم   و ده وه مه که م ده که ی ژووره ره نجه نی ساتک دێ و په گوته

 منم یان دونیا،  ی گۆڕاوه وه ڕاستیدا نازانم ئه له ....  دونیا گۆڕاوه
   .  من  یان شیعر له  دونیا کردووه من جادووم له  ئاخۆنازانم 
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ن  هس ه ری بوون هر ب گه هايد ه آ یه وه  ه)من(و  ه بیند هوپشيعر / پ
آات و  ه دۆی خیت تاآ هست ب ه ه هك آ بوون هبات وات ه دیناو
  هختا سی بوون ه ب هك آ بوون هر ب هرانب ه، ب هاو داب ه ديكیوان هل

ك  همۆ آیر گهر آاريژ  هتو هآ ه د هك آ، بوون هد آراو هناوز
، ئايا هن  ه دۆی خیاردنژب ه ه ه و واز ل هو هآيي هر ه دیر هكآارت

 ۆی خی هن هس ه ر هو بوون هند ئ چه ی آوردی شيعرۆ تیوا ب هب
  ؟ ه آردوو هست هرج هب
  
   و له وه  خۆدۆزینه   واته  رییه  هایدگه مکه  چه و  به   ن سه بوونی ڕه_   

 تاک  وه  خۆحایبوونه یشتن و له ڕی تگه له. خۆ حای بوون
و  ئه. بکات سته رجه  جیھاندا به توانت بوونی خۆی له ده
   تاک له  که که یه  پرۆسه یشتنه  بوون تگه خۆحایبوون و له له

 دیالۆگ   که وه و جیاوازییانه ی ئه میانه ۆگ و لهڕگای دیال
زرن،  مه نی خۆی داده سه گا و بوونی ڕه  خۆی تده  له خوقن ده
ی  میانه گا و له  دونیادا تده تی بوونی خۆی له  ماهییه له

 خۆی تدا   )کی داهنان  یه ک کایه شیعریش وه ( وه داهنانه
ک خودکی   وه  یشتنه خۆتگه ی له ه پرۆس م ئه. کات ده سته رجه به
   له  جگه زرنت، هیچ نییه مه  بوونی خۆی داده ن که سه ڕه
ڕاندن و  بۆ جیاوازی و تپه   وام رده ی به نتۆلۆگییانه ڕانکی ئه گه

و   به م پرسه ڕاستیدا ئه له.  وه تکردنه بوون و نادنیایی و ڕه قایلنه
 و  وره کی گه م نائومدییه رده  به مانخاته ی ده  رییه مانا هایدگه

ی  ر کایه رامبه  به  وه ینکی قووهک لکی جیدیی و ڕاچه گومانگه
  و پانتاییه  تا ئستا له ی که وه  و ڕۆشنبیری خۆمان و لهداهنان

ر  رامبه  به وه  گومانه مانخاته م هاتوون، ده رهه ماندا به ڕۆشنبیرییه
  رک و له  ڕووبه کردن له ئیش  له پشکی ڕۆشنبیریی ئمه
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یشتنیدا   الی ل تگه ر به ک هه  تا ئستا نه کدا که دونیایه
  کردووه  نه سته رجه ن خۆی به سه  ڕه ک بوونکی  و وه ڕیوه په تنه
  مانخاته ، ده رۆزی کردووه جندای خۆشیدا ئافه  ئه کو له به
  کانی داهنان لهر شیعر و مانا رامبه  به وه م گومانی قووه رده به

م میراسی کولتووریی و ڕۆشنبیریمان  رجه دا و سه دونیای ئمه
                           .  ژر پرسیار خاته ده
 
ورى آورديدا لتو آو  له و پرسيارآردنه ك بۆ ئه يه  هيچ ئاماژه/پ

   بت آه زايه و فه گرى ئه ر پرسيارآردن هه گه ، ئه يه بوونى هه
تى  ورك جورئهلتو، ئايا آو وه آاته ڕان و جياوازيمان دهو گۆ ره به

شدارى   بتوان به آرت پتوايه دى نه پرسيارآردنى تدا به
   بكات؟ ونياى مۆدرنهد
  

دا   کولتووری ئمه له  و پرسیارکردنه ک بۆ ئه یه هیچ ئاماژه_ 
 . هم ی زۆر که که رییه وا کاریگه هشبت ئ ر هه ، خۆ گه نییه
ها و بونیادی دژ  ر فیکر و به سه تدا له ڕه  بنه  له  ی ئمه گه کۆمه
دا   بناخه  له، مۆدرنه  شداربوون له به.  ستاوه ری ڕاوه  نوگه به
ر  سه  لهڕۆنراوی زراندنی سیستمک  دامه  له شداربوونه به
ی خودیی و کداباندی   و هنانهکی کۆن ی دونیایه وه تکردنه ڕه

   .ی باو کولتوور لهیی  ڕیشهو سیاسیی تیی  یه کۆمه
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