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 ک یه وه خوندنه:  بۆ ئۆقیانووس وه  رووباره له
 گیخانی ند به زه کانی نه  بۆ شعره

  
 یین که ریچارد مه: ریتانی رگی به نووسینی شاعیر و وه

 ن نده  له-  مه ئامانج حه:  وه  ئینگلیزیه رگانی له وه
  
  

  :رگ کی وه پشه
ن شاعر و   الیه  له گیخانی که ند به زه کانی نه ر شعره سه  له که یه سته وه  هه  وه ی خواره ته م بآبه ئه
کی دیوانی   پشه رنت له  ئینته  له  و جگه  نووسراوه2004 سای  یین له که ریتانی ریچارد مه رگی به وه
  وته  زمانی ئینگلیزی که  به2006 مانگی دیسمبری  وه که ته ندا بوکراوه زه ی خاتوو نه" نگوی وتن زه"
  . ریتانی ری به ستی خونه رده هب
  

  وه  و لکدانه قسه.  ی کردووه  قسه  که  کۆڕ و کۆنفرانس بینیومه م له گیخانی ناناسم، به ند به زه من نه
ر  سه  و زۆرم له ندم بینیوه زه کانی نه ها من نووسینه روه هه.  رنج بووه کانی زۆر شونی سه وزوعیه مه

 ناو  یه و له مھنان و داهنان هه رهه کار و به ڕی به  باوه ڕزه  به ه رۆشنبیرهو خانم ئه.  وه خوندۆته
  بواننه(بیاتی ئینگلیزی شایانی لنراوه  ده ئه

http://en.wikipedia.org/wiki/Nazand_Begikhani .( گای ئه لهنگی   ده وه م خانمه  ر
  ی که و ناوبانگه خات له رده متر خۆی ده ن زۆر کهند خا زه نه. ییشتووه  جیھان گه ی کورد به قینه راسته
  تانه و بابه ندێ له  هه  بیارم داوه وه ره  ده قیقی کورد له نگکی حه  ده ک له کو پشتگیرییه من وه. تی یه هه
  پویسته کورد شانازی   نووسراون که ڕزه  به م خانمه ر ئه سه بیاتی ئینگلیزی له ده  ئه  له ربگم که وه

   مه ئامانج حه.   بکات پوه
  
   بۆ ئۆقیانووس وه  رووباره له
  
و  رووباری مندای ئه: کا ناویدا رده قو یا به ده گیخانیدا هه ند به زه کانی نه ناو شیعره ن له مه زه
نفا خۆی   مه نتیک له تله کانی ئۆقیانووسی ئه ناره راغی لواغ و که  قه وژم و دواترله ی پ ته  دیجله بته ده
  و له ن یا ترادیسیۆن بوات؛ ئه مه کانی زه پۆه ڵ شه گه  له  نیه ند ئاماده زه م نه به.    وه بینته ده

 له دژی  عس شتاکان رژمی به  کۆتایی هه نفال که له کانی ئه نگ دژی شاوه جه ده: نگ جه کانیدا ده شعره
بات  ها خه روه  و هه وه فه ڕه ی شه هانه  به کانی کوشتن به نهلیگیرساند، دژی تاوا نی کورد هه ده لکی مه خه
  .  رۆژئاوا ی کورد له کات بۆ وناکردنکی مرۆڤانه ده
  

  ری ئره  شاعر و خونه  پویسته ی کورد که وه ته ئازاری ژن، ئازاری نه:  ئازار ند پن له زه کانی نه شعره
ی  وه  و بزووتنه ت کوردیان نائومد کردووه ۆژئاوا و رۆژههکانی ر  سیاسییه مکه ده. ن واهی بۆ بده گه
نگی شاعیرانی   ده  گوێ له  ئمه  پویسته بۆیه.  بووه کگرتوو نه کو پویست یه یی کوردیش وه وه ته نه
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ردی بگرین بۆ  ها شاعیری الو چۆمان هه روه س و هه گیخانی و شرکو بکه ند به زه کو نه نفای وه مه
  وان بگرین که خالقی ئه ی ئه فه لسه  فه  گوێ له پویسته. ی کورد ببیستین قینه نگی راسته  ده ی وه ئه
لسن  کانی شاعری رووس ئۆسیپ مانده کو چۆن کاره روه ن، هه که ی ئستا ده و جیھانه جاوزی ئه ته
  . ناسراو و دیارن وه وسنه چه ی کورد ده و دیکاتۆرانه ئه. جاوزی ستالینی کرد ته
  

  ، به وه  نانه ، پیشه له ی نۆستالژیائامزه وه د ئه  قه به:   یه ندی هه هه  دوو ره میشه نفا هه نووسینی مه
  و له ئه:  خۆی زیان گرتۆته گیخانی چوار ئاوه ند به زه کانی نه شعره. ز  ئاوه ، په له ی عاتیفیه وه د ئه قه

  هزن که  به نده وه شی ئه که نسیه ڕه تی و ئینگلیزی و فه دوویهبی خون ره  عه  و به  دایکبووه کوردستان له
ر  سه نسا به ڕه  فه گیخانی سانکی زۆری له ند به زه  نه  چونکه ش ئاساییه مه ئه. کات یان پده مه رجه ته

ر زمانی  سه  ته رگاوه تی وه  و بۆدر و ئلیه واو کردووه  زانکۆی سۆربۆن خوندی بای ته  و له بردووه
 و سوودی  ت فربووه نی ئلیه مه مکی زه  چه ند له  چه بینرێ که ندا ده زه کانی نه  شعره له. کوردی

نھا  ته.  یه  هه تیانه ستکی ئلیه هه"  نکی وشکه مه  زه مه ئه"  دا کات ده" لواغ" شعری  له.  رگرتووه وه
 بۆ شعری  کیشه ندییه مه وه  و چ ده خته ند سه  و بۆدر چهت رگانی ئلیه  وه  که وه نه  بکه وه بیر له

  .  تی  تایبه ند به زه کانی نه کوردی و شعره
  

  ندیی ژن و پیاو له یوه  په  به ت بووه ند تایبه زه کادیمی نه م نووسینی ئه که  زانیم یه رم سوڕما که من سه
ت  ی تایبه که رنامه ها ماسته روه هه. نسدا ۆرهری ئینگلیزی ل نووسه" رلی یدی چاته دۆستی له"رۆمانی 

دواتر . ر شعری نوی کوردی سه تی شلی، له  تایبه ری شعری رۆمانسی ئینگلیزی، به  کاریگه  به بووه
بیاتی  ده ناو ئه تی کورد له ی ئافره ر ونه سه  له ستیھناوه ده ند دکتۆرای له زانکۆی سۆربۆن به زه نه
  .وروپیدا ئه
  

و له  ؛  دوو برای ئه  وه عسه ن رژمی به  الیه  جینۆسایدی کورد له  له کی په یه ند گوزاره زه نهژیانی 
ی  نجه شکه  ئازار و ئه میشی دوای رزگاربوون له  دراون و برای سیه  سداره عس له زیندانی رژمی به

 دوای 1968 سای  ند له زه باوکی نه.  ستداوه  ده مانیا گیانی له  زن له ئه تکی دتهسا  کاره عس، به به
  عس رایکردووه ستی رژمی به  ده  له1987  ند له زه نه.  کان کۆچی دوایی کردووه عسیه ئازار و لدانی به

  دات به ی خوندن ده ماله ی زهنس ڕه وی فه ره تی ده زاره  وه1989 سای  له.  داوه ستنه ده م هیوای له به
ری،  نھا به داهنانی هونه مرۆڤ ته: " ند ده ه ز نه. کات  خوندنی با ده ست به  سۆربۆن ده ند و له زه نه
  ." کان بکات جاوزی رق و ئازاره توان ته  شعر، ده به
  

   به رم که سکی نه دوێ، که  همنی ده  به رزی زڕاڤ که  دیداری ژنکی بابه یته گه بینی، ده ند ده زه کات نه
و بۆ  ند سووتانی ئه زه نتی نه تی نیان و جه سایه که. کا ر ده نسی و ئینگلیزی گوزه ڕه  نوان فه ئاسانی له

  ڕی به  باوه  که یه نه گمه  ده سه و که ند ئه زه نه.  وه کاته کو کۆیان ده ، به وه کانی مرۆڤ ناشارته مافه
   له ککه ند یه زه ها نه روه هه. ی کورد کانی کشه  جیاوازه نده هه  بۆ ره   و رزی راگرتووه یه دیالۆگ هه

  . کانی ژنی کورده ف و داکۆکیکاری مافه ره ی شه هانه  به بات دژی کوشتن به کانی خه رکرده سه
  

ی  رباره وت ده  فیلمک که چاوم به" نفا رانی مه بی نووسه که ره مه"کی رکخراوی  یه وه  کۆبوونه من له
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کامیرای .  کرابوو  ئاماده وه نووسکی ئرانیه ن رۆژنامه  له الیه  گازی کیمیایی که  به بجه ه کوژی هه شه ره
واوی   ته ی که و ژوورانه  ناو ئه چووه  ده وه نگه نگاوره  جلی ره وتوو به  که ی تازه سته ر جه سه نگ له بده
ی  ران، وشه ی شاعر و نووسه ، وشه ساته و کاره دوای ئه.  مردوو راکشابوون ندامانی خزان تازه ئه

ی  ده کانی سه کوژییه شه ریترین ره ربه  به  له ککه  یه  که و تراژیدیایه ربینی ئه  بۆ ده ه شیاو ، زۆر نه ئمه
   به متر ناسراوه  که فال کهن ڵ تاوانی ئه گه  هاوتا له وه دام حوسنه ن تاوانبار سه  الیه  له م، که بیسته

 شعری مۆدرنی کوردیدا  ردوونین و له مزی گه  ره مانه م، ئه ت ناکه  سیاسه ر، من لره خونه.  جھنراوه
  .  وه نه ده نگ ده ره
  
"  م هی خۆمه سته جه" شعری  له. کات ی ژن ده سته  جه رگری له و به  ئه بینین که ندا، ده زه کانی نه  شعره له
". وانیش گشت نھا بووم و ئه م من ته به"  کات ده: کات بات ده ری گروپ خه و دژی هزی داپۆسنه ئه
ک بۆ  یه: "  ده  که وه خاته ر دۆما مان بیر ده لیکسانده ئه"  س  شاسواری"ی   وته نگکه  زه م دره ئه
 . و نگری ئه  الیه  ببین به  بۆ ئمه ، ئاسانه وه خونیته ند ده زه کانی نه کات شعره". ك  یه مو بۆ مو و هه هه
  
  :  ند ده زه دا، نه" ون خه" شعری  له
  

  وه مه که وندا مار و خودا ئاشت ده  خه من له
   و وه سمه وا ده گوناهی حه 

   وه ڕنمه گه شت ده هه م بۆ به ئاده
  
و  وێ ئه من نامه.  ن هاتووه ده  و باغی عهر بورجی بابل سه زانین چی به رترن کات ده  کاریگه م درانه ئه

کنن و زۆر  چه ر راده  خونه مانه ؛ ئه یگرتوون خۆیدا هه له"  وه پاڕانه" شعری   بدرکنم که  نھنیانه
  .ری مافی مرۆڤ تر و دابینکه قینه ن بۆ جیھانکی راسته که  کار ده ی که سانه و که موو ئه مانادارن بۆ هه

  
و شاعره   ئه ڕای من پویسته م به تی کولتوری، به  همای تایبه ند پن له زه کانی نه هرچی شعر گه ئه

شوازکی   به  ناسکانه م شعره ند له زه نه: خریی رکخراوی دکتۆرانی بسنوور  شاعری فه بکرته
  زۆر له. کات ڵ رۆحی مرۆڤ ده گه فتار له کان ره  ژر رۆشنایی رووداوه رمی له  نه ت و به زۆرتایبه
کی زۆر  یه نموونه"  مردووه خودا الی دایکم نه"کۆتایی شعری . ند بۆ دایکی نووسراون زه کانی نه شعره
  : هز بت ربی دوو مانای هاوتا و به توان ده  زمان ده ی که و راستییه  بۆ ئه جوانه

  
  کانت ببینی رگه مه  جوانه توانی بای سپی منداه  ده تۆ که
  فرن  شینایی ئاسماندا ده  ی رۆشنایی لهشنی ه چه

  مرت  خودات نه پویسته
  
  :کات ربین ده تینی خود و خۆده ڕانکی پ  گه ند باس له زه دا نه" ر فه سه" شعری   کورته له
  
  و دیو و ئه ره  به وه ڕیمه په



 

www.dengekan.com 
6/29/2007 

  آان و دیوی شته ئه
   و دیوی وشه ئه
  ش ودیوی له ئه
  و دیوی با ئه

  یشتم  گه خۆم ئینجا به
  

  : فیه لسه ڕی فه وپه  کورتترین شعردا، شاعر تا ئه زۆرجار له
  

   زانی نیه ی نه وانه زانایی پچه
    زایه کو فه به

  بۆ رووانینكی تر
  نت و که ک که پده یه ره نجه بۆ بینینی په

  کات خش ده کی جیاواز په رۆشناییه
  
  : کشانکی شآقوی  هه بته ندا ده زه کانی نه  شعره ری زاتیش له وه خته ت به نانه ته
  
   یه یژه ری په وه خته به
  ڕین گه ریا هه سه  به وه  با پکه ره وه
  

  2004ین، دیسمبری  که ریچارد مه: کۆتایی
  
  
 

 
 


