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  ...... ئینسان  نووسم تا ببمه من ده
  

  داغی ره ر قه ڵ دالوه گه دیدارک له
  

  رتیپ عوسمان سه :سازدانی
  
  
  
 

  یی یمندامندا وە چۆن دەڕواننئ ،یی الی شاعیران و رۆشنبیران ئامادەیی خۆی ه
  و مندایی خۆتان چۆن پناس ئکن و کی هستتان ب گورەبوونی خۆتان کرد؟

  
ڕستک   ن بت و بریتیی بت له مه یی ته ند ساه ی تافکی چه وه ر له به مندایی - 

  ندا به مه کانی دواتری ته حزه له  له  که  هزیندوو  رکی وه ، بوونهدرین ریی وه یاده
ژموونی  ت هه نانه ژی و ته ماندا ده گه و له  وه وته که رده ده  وه ڕوخساری جۆراوجۆره

ر  هه  وه ئه.  یه هه  وه مانه وه ی بیرکردنه وت و ستایلی ژیان و ئاراسته که سو ر هه سه به
و   کۆن و باخچه  کا و به مان تدا ده مه ییدا گه وره گه  له  که  ی جارانه که منداییه

یی  وره ڕێ گه لناگه  که  که یه مانبا، مندایی وزه کانی خۆیدا ده نو هاروهاجییه به
  و له  ت و دۆخکی ئیندیڤیدیۆلییه گشتیی حاه  وه به ئه  ست، دیاره ق ببه هی و چ بمه
  ت به باره سه. گرت ده ی جۆراوجۆر هه و ڕاڤه  سکی تر قسه بۆ که  وه سکه که

ئیدی   وه ئهکاری نووسیندا،   لهمنداییش ی  وه بوونه سته رجه نووسین و به
کانی  ، ئاشکراتر ڕوخساره وه ناسرته کرێ و ده ستی پده هڕوونتر ه  که رییه کاریگه

ییدا  وره گه  له  که  وکه مندایی گره. کرن کانی ڕوماڵ ده کرن و جووه دیاری ده
... شکنت زانرێ ک کی تدا ده ده دواتر  که  ڕکه ، شه وه باته کی ده  زانرێ ک له ده

ئاسا  سمۆرهجاران   که  وه داته مان ده هخۆشان  و شته شک له ییدا به وره گه  مندایی له
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مندایی و   م مانایه به.  وه ینهشارد دهکاندا لی  خته درزی دره  رد و له شی به ه قه  له
چن و  ک شت، پکداده نن، دوو ناون بۆ یه مه دوو تافی ته  ی که وه یی جیاواز له وره گه

مان دوو  هه  ن و بهنۆڕ دونیا ده  وه له مان دوو چاوه هه  گرن، به کتر ده ڕوخساری یه
  م کورته ر دوای ئه گه .ون که ر دونیا ده به  وه سته مان هه هه  جوون و به ده  وه القه
  من ڕاسته  ب بم که وا ده تان ئه که می پرسیاره ر دیوی دووه سه  بمه  کییه پشه
کات،  ژی و ئیشم تدا ده مدا دهوام تیا رده م مندایی به بووم، به  وره ن گه مه ک ته وه
  وه وه کانی ئه پوپله  م و به هب کان ده ست بۆ شته ده  وه وه کانی ئه ستوپله مان ده هه به
کانم  شته  که  منداییه  وه ئه. بینم دونیا ده  و کانی ئه چاوه  ڕۆم و به ڕگاکاندا ده  به

ر  سه لهکا و من  کان ده بۆ کتبه  ماژهئا  که  وه ئه  وه ، ئه وه یاننوسمه  و من ده پده
کانم  وه و بۆ ئاشتبوونه  وه نته کانم بۆ ده ڕه شه  که  منداییه  وه ، ئه گرم کان دایانده فه ڕه
زارمدا و   له   وه کانی ئه شیرینهمان نوقه ترش و  ر هه ئستایش هه... نرت  ده
  مان پیکابه ، هه وه نووسمه ردا ده به نی لهکا زیفه وه  که   وه ی ئه مان ڕووناکیی چراکه هه
ی  و ترسه مان ئه م و هه که ریان پده فه کانی خۆدا سه جادده  به  که  وه کانی ئه باغه

ی  راستیدا پرۆسه  له.  وه داته کۆن ئاوڕم پده  نگدا له وانکی دره شه  له  که   وه دی ئه
و   وه مھنانه رهه بهبۆ   ودانکه ههدا ی دیوکی زۆر کراوه  الی من به نووسین له

  کورتی مندایی له  ، به وه کی خۆیه و زیندووییه  موو جووه هه  به  نداییی م وه ژیاندنه
    .ڕێ بخنکم و بمرم م و لناگه ده ی پده ناسه هه  که  یه وایه و هه ی نووسیندا ئه پرۆسه

  
                  

  یوەندی تیدا پمندا رەتای نووسینی شیعر الی تۆ  ۆو شیعر چۆنلبوو، س
  دەگرتوە بۆ کی و یکم شیعری خۆتان کی بو کردەوە؟ 

  
کرد،  شیعر ده  زم له ک ئستا حه روه دا هه ابخانهمندایی قۆناخی قوت  له_ 

ش و سپیی شاعیرانکی  ی ڕه ونه  ر بوون، له زبه ئه ی زۆریانم کان زوربه سرووده
چووم،  دا ڕۆده ندشه ئه  نۆڕین و له ر و گۆرانم ده س و زوه مرد و بکه یرهک پ وه
  بوونه ر چاوانمدا ده به کان له ونهگرتم و  لی ده په  فسانه یبردم و ئه یاڵ ده خه

ری پیرۆز،  وه بوونه  بوونه ده  و زاتانه یای منداییمدا ئه خه  له... ری زیندوو  وه بوونه
م  بده  کرا پایان پوه ده  کانی ئاسایی که خه  ک جیاواز لهکان یس و خهد قه  بوونه ده
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زموونی  دا ئه زووه  نه مه و ته ر له وا بزانم هه ....ی با  ئالگۆ و نموونه  مه و بیانکه
ی ئستا بیرم بت، من  م نازانم چیم نووسیوون، هنده ، به شیعرنووسینم کردووه

 خۆشدویست، ی کوردیم زۆر انهوو نووسیندا  خشان په  وم لهک بو کی زیره قوتابییه
  وه هاتمه ده  که...  وه خونمه کانیان پده خشانه یانگام و په پۆل ده  ل بهبیرم دت پۆ

جارکیان ....   وه خونده کانم ده نکم و خزمه م بۆ دایکم و نه نانهخشا و په وه، ئه مایشه
یای  ستم کرد خه هه ، زۆرم پناخۆش بووم کات وه وندهزۆر بۆ خزمکمانم خ  به

   .  الم نییه
  
  

 ،یتی ئامادەییان هتایب فر بگشتی و ب شیعرەکانتا سروشت ب فر  لسروشت و ب
  ین و چۆن لی ئڕوانن؟ بۆ ئوە چی دەگ

  
دا، ناو  که زای شیعره کۆی فه و  پکھاتهڵ  گه له  کانگیره یه  که هی ده سروشت موفره_   

  ی به وه گرێ و باسکردن و لکدانه ده  خۆوه نگ و ڕوخساری جیاواز به و ڕه
  دته  کهش سروشت  وه له  جگه. نونت بستراکت ب مانا خۆی ده کی ئه یه شوه
و   وه مدیس دروستکردنه ی هه ر پرۆسه به  وته که نوێ ده رله ، سه وه شیعره
   و هزه بهشیعری زیندوو بوای من   به.  وه یه وه مھنانه رهه و به  وه ناولنانه

،  وه ڕژته کا و دایده سکاری ده با و ده ست بۆ دونیا ده تیایدا ده  که  وه ناسرته ده
کاندنی بۆ تکوپکش  ستدن که ده وه ی خۆی وزه  وه یه مه و گه و لهشیعری زیندو
     .یکات قگرتوو ده دهقابدراو و  لهڕوانینی باو و 

  
      

   نکدا ئدیدار کی (لوە ئاسودەیینمخوحوی ئک شیعرەکانی نالی و مکات
ئپرسم حیکمتی شیعرەکانی نالی و محوی ل چیدای ک تا ) تواو دامدەگرت

 ئستا ب زیندویی ماونتوە؟ 
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  له واو گوزارشتی ته  متوانیوه نهت  به ههوا  یی ئه ر گوتبتم ئاسووده گه _ 
ڕاستیدا  له... م  بکه  و شاعیرانه م بۆ الی ئهیی میشه ی هه وه ڕانه پداویستی گه

نی شیعریاندا،  گژه  و خۆکردن به  و زاتانه بۆ الی ئه انم وه ڕانه گه
بۆ تکوپک شکاندنی  ک ئینسان وه   یه ئمه ی وه کی ناوه پداویستییه

، ستن به دا چین دهمانین ی زه وه ره کانی سه ئاسته  ریکن له خه  لک که قینگه یه
یی و  کانی ئاسووده دیواره  که  رزدایه ی شیعری بهن گژه  خۆکردن به  له

قین و نادنیایی  بۆ گومان و نایه  جگهڕمن و  ی ده که مانا باوه  یی بهدنیا
  ر له ده به  رزانه به  و شیعره ی ئه وه ورکردنه ده  که  بوام وایه... ن که چۆڵ ده
قاندنی باو  بۆ شه  یه وامی ئمه رده کی به ، پداویستییهیان که ستاتیکییه  چژه
پداویستیی ... فۆرمت  مانا ده وه ناوه  له  ریکه خه  ر قابک که و هه

  کهڕاستیدا بۆ هاوارک  گک، لهن بۆ دهبۆ گوادران   یه وامی ئمه رده به
کا و خۆیمان بۆ  کاندا، بانگمان ده باخیی و هاتوباته ره وزا و قه نو فه له
و   نوان ئمه له  که ڕه شه  پانی زۆرانگرتنکدا که گۆڕه  به  ، خۆکردنه وه کاته ده
ڵ  هگ له  که کو زۆرانگرتنه یارانکی الوازتر یان هاوشانی خۆماندا نین، به نه

      .   زموونتره ئه رتر و به نگاوه ستتر و جه خۆمان باده  له  که  هزکدایه
 

  تنجیھان بناس تی خۆی بوە توانیویموو ژانرەکانییه ب مدەبی ئ؟ ئایا ئ
  چی ئگرننوە؟ ئگر نیتوانیوە هۆکارەکی بۆ

  
زمانی   به  ی که ره کوردانه نووسه و  ر له کاری ئه ده به  که  هیچ گومانی تدا نییه    _

دۆخکی   ر له ا ههو هشت  وه ته خونراوه نه  وه ره ده  له  بییاتی ئمه ده ئه نووسن،  تر ده
بییاتی  ده ئه  ش بین که وه ب ئه ڕاستیدا ده له.  وه ته ماوه پۆنگخۆردوو و لۆکاییدا

بوای من   ش به خراپه  و دۆخه ر ئه ههو   دۆخکی باشدا نییه  ش له وه ناوه  له  ئمه
راوزاندنی  و په  وه خوندنه ناسین و نه ر نه سه له ی ر کان کاریگه جۆره  جۆرک له به
و   وه ره ده  لک به ر یان کتبگه ڕاستیدا ناسینی نووسه له... یه هه  وه ره ده  له
جوانیی   ندی به پوهندک  ئاستی دونیادا، چه  ت بۆ ناساندنی له رفه خساندنی ده ڕه

  که  یه هه  وه وامه رده به  وه و کار و هه ندی به و زیاتریش پوه  ، هنده یه هه  وه که کتبه
بۆ  زراو زگا و دامه دهبازاڕ و ر ئاستی  سه س و چ له که  ر ئاستی تاکه سه چ له
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سۆراخکردن   تهگا دهتا   وه گر و ڕیکالمه خنه رگ و ڕه وه  ر له درێ، هه ناساندنی ده
کانی  نده و ناوه  ن ناوبانگ و کتبخانه ی خاوه  وه زگای بوکردنه دهی  وه و دۆزینه

ر  مساڵ هرتا مۆله ی ئه وه دوای ئه.  وه کانه بییه ده نو پشبک ئه  کولتوور و چوونه
ی نگ لیسیدۆریس فۆن بۆ  له بییدا ته ده کی ئه یه رنامه به  رگرت، له تی نۆبی وه خه
رگرت،  ر وه هرتا مۆله  ت به باره کرا و ڕایان سه  که ته خه ی 2007 رگری سای وه

و هیج کارکیم   بیستووه ناویم نه: گوتی  وه رسوڕمانه سه  هلیسنگ زۆر ب
ک نۆب  تکی گرنگی وه تی خه همییه ڕاستیدا ئه  له  یه م قسه ئه...   وه خوندۆته نه
چاپکردنی  لشاو  ر و به بۆ نووسه  وره کی گه رگایه ده چ ی وه به خات رده ده

             .  وه کاته کانی ده کاره
 

 ،کی ستاندارد نینخاوەنی زمان مک بووە  دیارە ئستانداردە هۆکار م زمانبونی ئن
  رگرتن ل گشسندن و برەو پشچونی ئدەبی کوردی؟ 

  
  بییاتی کوردی له ده ندنی ئه سه شه گه  له  ووهتاندارد ڕگر بسبوونی زمانکی  نه _ 

  مۆ به ی ئه وه ئه  وه هۆی زمانکی ستاندارده  کرا به ده... وه ندتییه ڕووی چه
کانی  زاره رانی شوه ئاخوه  رکی زیاتر له ن ڕووبه الیه نووسرت، له زارک ده شوه
کی خۆت  موو خه هه  که  یه وره ی گهمک خه  وه ڕاستیدا ئه  له.  وه خوندرابایه  وه دییه

بوای من  م به ، به یه کاندا هه زاره نوان شوه له  وره و دابانکی گه  وه ناتخوننه
رانمان،  خونه  ینه یده ده  ئمه  که  دایه بییه ده ئه  و مادده تیی ئه چۆنایه  له  که کشه
ر  ڕی خراییدان و خونه وپه لهمرۆدا  لهیی و زانیارندی  کانی پوه ناه که  تی که تایبه به
   .  دایه رچاوه سه  ن و فره الیه  بژاردنکی فره م هه رده به له
  
 

 دەبیی ئبونی رەخنوتوە نیکی رۆشنبیری کوردی تو گرفتانک لکیی.  یرەخن
 ناکات،... ئم ئوەندەی کار لسر شخس ئکات کار لسر تکنیک و فۆرم و هتد

ئایا نبونی ئم رەخنی هۆکارک بۆ ئو پاشاگردانییی توشی ئدەب ب گشتی و 
 شیعر ب تایبتی بووە؟ 
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و   رانه نوان کاری داهنه  له  یه یبوونکی قووڵ ههحاد ڕاستیدا به له _ 
دا،  خنه بواری ڕه  م له وکی که ند هه چه  له  جگه دا، بیی ئمه ده ی ئه خنه ڕه
قابی   چنه نووسرن ده ده  وه خنه ناوی ڕه به  ی که وانه موو ئه م هه جهر سه

  و ساکاری کاره  کی ئاسایی و ساده یه وه ڕانان یان خوندنه  جۆرک له
ی نوێ  روازه ده  که  ودایه له  خنه جوانیی و گرینگیی ڕه... وه کانه بییه ده ئه
و ئاسۆی نوی  ره ر به وه و خونه کاته ی تکستکدا ده وه م خوندنه رده به له

ر  هه  ی ئمه خنه ڕه  وه وانه پچه چی به بات، که ده  وه تری ڕامان و بیرکردنه
ک  دا و هیج ئاسۆیه مارۆ ده تکست گه  وه قینکه یه  جۆره  به  تاوه ره سه  له
      .    وه یدا ناهته وه م کرانه رده به له

   
  
  

  کی تریران بواروەرگ ،و  کارکردنی تری تۆیعریفی تۆیکی ممران خئایا وەرگ
کستانی خۆت خوندوتتوەو الت ی کردوە ل بوارەکدا یان ئو تیهستت ب بۆشا

  وان بوە حزت کردوە خونری کوردیش ببش نبن لی؟ ج

  
کانی  وه ههت  نانه گان و تهر بواری وه  لهم  ئیشکردنه   وردهو  ئه  ب بم که ده   _ 

ی ڕۆحی  وه نھا بۆ الواندنه نھا و ته ته و  تی خۆمن مکی تایبه ، خهمشیعرنووسینیش
و ی کوردی  تکردنی کتبخانه ک خزمه خۆمن، هیچ نیاز و ئومد و شتکی تری وه

  نووسم تا ببمه من ده... نین   وه پشته  رانی له ر خونه سه الفلدان و نازکردن به
نووسم تا ئازاد بم و  ده... تر بۆم  والوه نگاوک ئه کراش هه ر ئینسان و گه

نووسم  ده ...م  ت بکه توپه خۆمدا له  رستیی له تیی و ڕق و خۆپه کانی کۆیالیه زنجیره
   ... یبینم  ده  وه کی جوانتره دونیایه  به  م که ئاو بده  ونه و خه رزی ئه ئهتا 
  
 


