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که: ردار سه بوار بۆ که  ر ژوويی شيعری ر ته گه ی ده وتی م  ؟ وه ڕ
 

متـرن بـه دی هش قـ ه لـه ومکـان هو همین تاقیکردنـ هک هله راستیدا ی. ه کان 60بو  : ريبوار
یـاتر خـه کاتیک له دانشـگای تـاران ز) ه کان40ژمیری ئیرانی به سا(ه کاندا 60الم له 

کـانم  هبـ هجـر همـین تـ هکـ ه ی،وه خویندنی ئیکونومی بووم همی هریکی کاری سیاسی و به د
وی  بـه فارسـی  ه لیـره و لـ،وری دا هم هر س هماو هو کاری شیعری و داستانی روو له جب
  همـ هرهـ هک له ب هی هلبژارد هه. وه همم بالوکرد هره هه کوردی ب الی دوست و ئاشنا ب،و

ـ ـ هـکـوردی ـی ـانی ـئ ـر، وـمـه هرد هو ســ هـک ـ ه، دواـت ـه داســتانی د هک کوـم ـه ســتنووس و هـل  ـل
 .وه هبالوبوندا "شتی له کوردستان هگ"له شیعری  هکوم

 
ناسه  ئهو شيعر  الی تۆوه  به : ردار سه بوار بۆ شيعری ده و پ  ؟ يه چي؛کات ی ر
 

ی  که ست ئه ست کاتیک هه زن و هه  وه وشه،  به ری یه ربرینیکی هونه هشیعر د :ريبوار
رووزی یـان  زنی عـه نیا وه  تهستم به زن مه له وه. ری بری یه که پیویسته دهشتیکت پی 

. انه نیـهزن و وه ستم ئه به ر بتوانم بلیم مه کسه ره نگه یه. کان نیه زنه هیجایی یه کونه وه
ــهچو ــه و وه نـکــه ـئ ــه ـل ــ زناـن ــه هـگ ــیش ـســه رـهــه ل ـف ــه نـگــی ـپ ــه   ـخــهداری رماـی ریـکــه بچیـت

ت شـیعریکی  هنانـ تـه. وه زه دیتـه کایـهزن و ریتمی تـا له شیعری نویدا وه. وه خانه مووزه
سـت  بـه مـه!  مه  یان شتیکی که، یه ریفی نادیاری هه زنیکی زور زه  یان وهزن، بی وه ره هه
یــی لــه  یــان بــه ســاده(ســتیک لــه شــاعیره وه  ک هــه یــه هلــه وشــ یــه کــه کومــه وه ئــه

کـی  ندیـه پیـوهه و و هگویزیتـ  ئـهی شـیعرر بو گویگر یان خوینـه) ی شیعره وه وه ره خوینه
  . کاندا خولقینی له نیوان ئینسانه هستیارانه د هه
 
ک له ده ی رابردوو ئه    دده  شتاکانی سه    کۆتايی هه    له  :ردار  سه ه    ب اووی ئ ر ن کاری    ده  ژ ی کر ب
ه وار وه     ل ب تکرد؛ ر ی درووس انوونی خۆش رت و ک ی گ ک تان ش کی ک   کوردس ار روخس



وه   رچاوی ئه   به ک که ده  بۆ ئه     گونجاوه  و ناوه   وت، ئايا ئه    رکه  ب ده   ده   ئه   له  و ش ک  سانی وه  که ب
ريدا ده تۆ له  تان نووسی؟  ژ

 
ک   وه-ب ده نیـا ئـه ر تـه ک هـه  نـه-ر یـه هونـه وه سـت ئـه بـه مـه. او نیهموشکیل ن :ريبوار
ری دژی ـبـه  لـسـتی هوـنـه ـهـهر  ـبـه بـتـوانیـتـی ـچـاولی بـکـری و ی چیناـیـه ـیـدانیکی کیـشـه ـمـه
ری  لـه  م یـا سوسیالیسـتی یـا کارگـهمه به ست له ریئالیسـم یـا ئومانیسـ. وه هری بیت شه
خـوی م و کـووری  کـههـه مـوو کـاتیکیش .  شـتیکی وابـوهکانی جوراوجوردا مان و مه زه
ر  ویتـه بـه بی بکـه ش ئه النه و هه ئه. رری ته سه هو کوسپی تایبه تی هاتو له بووه و هه هه
  .به و خاراوی زیاتر جره خنه و ببیته هوی ته ره
 

ه  ه   ده:ردار س ت، ئ اری وه   ده کر ک ی کر ه ب ه  ک قوتابخاني چک ه  ک و ر ه  ي ی ئ اوی   ده ک ی چ ب
ت، ياخود هه بکر تهر  ل چک   ناو درڕژ  ؟  وه ک رياليزمی واقيعييه کانی وه بييه ده  ئه ه ر

 
وار وـقـی   پاـنـایی جیـھـان و ـبـه جوراـجـوری  زهلـکـو ـبـه  ـبـه،ک ریچـکـه ر ـیـه ک ـهـه ـنـه :ريب
ـ ـسـه ـمـه. وه بیـتـه ی ـلـی ده زاران ریچـکـه  ـهـه،ری هوـنـه ری  ـشـه ی ـبـه ـیـه ـلـه روانـگـه هو ـئـه هـل

 . وه بروانیته ئینسان و جیھان وکومونیستی یه
 
ت، له   :ردار  سه ه      ده  بری ئه   بۆچی ناکر کاری ئ ه         ده  بی کر ت؛ خزماي انی دابنر کی هيوم ی و     ب ت
 ؟  چييه م دووانه کانی ئه ک دوورييه يه له
 

سـت لـه  بـه ر مه گه ئه. روکه له ناو نیه و ناوه سه ک پیشتر باسم کرد مه ر وه هه :ريبوار
ـا ـهـم"هیوـمـانی  ر  ـگـه ـئـه. ـبـی دهاـنـه گورگـکـی   ی خوـمـه یـنـی ـبـی ـئـه وه دروـیـه"هـمـه ـب

ب وناسیونالیسـم و  هزهـ ل مـه  گه  له،م هیومانی یه  ئه،ویستی ئینسان بی ست خوشه به مه
سـفی  ل وه گـه ره هیومانی یه له و هونه ئه. وه ته کوژی و مندال خستنه ژیر کار نایهژن 

ک بـو  ه نـ؛سفی ئینسان بو خوی وه.  وه ته ان یا سکس ئوبژیکتیکی پاسیو نایهژن به بیست
وه  ـئـه. لـکـی ـبـورژوازی ناـیـه ـکـه ، ـبـهرماـیـه ت ـبـه ـسـه  خزـمـهک ـبـو  ـنـهن و ـخـودا و وه ـتـه

ـسـت ـلـه هیوـمـانی و ئینـسـانی  ـبـه ر ـمـه هـگـ  ـبـه ـکـورتی ـئـه.ردا ـیـه ـلـه هوـنـه هی ئیـمـ ریچـکـه
وه   ئـه،ره ن کردنـی هونـه تی و بـی تـام و بـی الیـه چینایهی  خه ی ره وه نگ کردنه مره که

ی کـه دوور لـه  روونـه و نـاخ و ده تـا ئـه دوانـدنی ئینسـانه هـهسـت  بـه ر مه گه ئه. درویه
نـد و مـال لـه  کی گشتی گیان له به  رزگاری یه به ئاواتیتی شبوونی چینایه م و دابه سته
 ـلـه ـسـرودی ری  هوـنـه ری کارـگـهوتـمـان یش ـکـاتیکه وـشـ ـسـتی ئیـمـه ـبـه وه ـمـه  ـئـهه،تاالـنـ
 .کردواز گهمان بان سته به و مه نترناسیونال دا ئه ئه
  

ستا زاراوه  هۆی چييه:ردار سه کاری که ده ی ئه  ئ ت؟ ر به م ياخود هه بی کر  کار نابر
 

ی خومـان لـه بـو چوونـه بـورژوایی  هو مـان کـاتی خـوی بـو جیاکردنـه ئه م وشـه :ريبوار
ی هیومـانی و ریئالیسـم و  همان کاتدا وش هله ه. بوووتووش  هرک هکارهینا و س هکان ب هی

ری  ه، کـه هونـئیسـتا. وه کار هینـا دریژایی میژوو بهلیسم و کومونیسمیشمان بهسوسیا



ک  هر خومـان بـه یـ ههـکـا  هنگـه پیویسـت نـ وتوه ره  له زمانی کوردیدا جی کهری هکارگ
ـ هوـشـ ـ. وه  هـسـتین هوه بـب ـاتره وه وشـــیـه ـبـه پشــوو دریژ جالـمـان ـهـه هئیســتا ـم و  هیـکـی زـی
  هیـ هو تیرمانـ هکیکـه لـ هریـش یـ هری کارگ هتیرمی هون. کار بینین هربرینی جوراوجور ب هد

 .کاری بینین هتوانین ب هکه ئ
 
کاری له ده  ئه:ردار سه ک که ده ڵ ئه گه بی کر ت جياوازی چييه ب کار بينووس  ؟  کر

 
ر هـوی جوربـه جـور  هبـ هلشکری  هد. لبژیری هم شیوازه ه هکری ئ هکریکاریک د :ريبوار
ـا سوسیالیســتیبوـچـوو ـ. لبژـیـری ه و نائینســانی ـهـنی ـن ـ هرو هـه ـاری سیاســی ـی ـه ـب و  هک ـل

ــک د ــ هکریکارـی ــری ـخ ــ هـک ــاتی چیناـی ــا هـب ــا ـی ــوی بـک ــی ـخ ــ ه دنـت ــه ســــک ــازی  هری ببیـت رـب
ری، چ  هری کارگـ ه هونـ.نـدی چینایـه تـی خـوی بـی هو هداران و له دژی بـه رژ هرمای هس

ـر بینووســی  هکارـگـ ـ هچ ـک ـه هســانیک ـکـه کارـگ ـین ـب ـار ـن ـاری خوـی ـانج و  الم رزـگ ن و ئاـم
وه، چ،  هبینـنــ هری کومونیـســتی دا د هی کارـگــ هو هـســتی ئینـســانی خوـیــان ـلــه بزووتـنــ هـهــ
الم بـه  هوی به خویان بلـین کومونیسـت بـ هک بووه نایان هر هوی هه هی ب هوان هت، ئ هنان هت

ری جیھـانیکی خـوش و ئـازادن الینگـت و  هینـ هکان له م هنگری رزگاری ئینسان هراستی الی
ر ریچکه و ریبـازیکی  هویته س هک ه ریگایان د،م بواره دا بخولقینن هری ل همی هون هبه ره

 .ته هم باب هل
عری  سه رييان له کاريگه کان  شاعيره کام له: ردار سه بوارر ش  ؟ بووه  ههر

 
وار ـزی و  :ريب ـانی فارســی و ئینگلـی ـه زـم ـه رســویدی وـب ـی  هـع ـ(ـب ـه ـل ـوردی و بیجـگ ه ـک

 فـروغ و تـا هوه هـ هیام هله حافظ و خ. وه هت هشیعرم خویندو) دیش زیاتر له کورلیکی هگ
 و لـه  گـورانقـانع و ...و هـه تـا   لورکـا وراگونئـا تـا هوه هـ ه هاینـ شکسـپیر وشاملو لـه

سـت و  هر هـ هکاریـان کردوتـه سـ, رویـش هوه تا  نزارقبانی و مه حموود د هق هزد هر هف
ر شـیعرم؛  هسـ هویسـتوون کاریـان کـردوه تـ هی خوشـم نـ هوشـاعیران هت ئـ هنان ه ت.شیوازم
 ناکـا  پیویسـتره و دواش بـووبی هوت و بـ هریانـه الر و چـ هم  کاریگ ه هه ندیک لگیرام

لیسـی  هوسـی و کاسـ هگـایی فیـرد هلـ هزم له کـ هحبو نموونه .  به نیگاتیو دابنیمهه مووی
  .رگرتبن هلیره و له وی شتیکم لی وکردووه به الم دوورنیه  هعدی ن هس
  

 ؟  پ خۆشه زياترکانی  کورد زمانه  شاعييره  ريبوار، شيعری کام له:ردار سه
 

گـه رچـی بـاکم نیـه . وانـی تـر هچاوه ی برام زیاتر ل*ن و قانع و گورا. لیکیان هگ :ريبوار
. کـردووم ه شیعری کوردی هه ستی تیراو نـ)چونکه نیم(له وه ی پیم بلین مه غروور 

ـ ـورانیش ـئ ـی  ههــونام گ هـگ ــک ـه ـپ ـه شــیعر و ـب ـاکی  هخشــانیش د هردوه؛ ـب ـوه و ـب ری برـی
 .کانی هم هره هر ب هته س هوروپی کاری کردو هنگی ئ هره ه برونس و ف که شیعریبووه هن
   



وه   رمايه   جيهانی سه  :ردار  سه واول کاران و چه     وه  وسانه   چه   له  داری ل ان هه     وساوه  ؛ کر موو    ک
ۆ خه       هۆيه ان ب ويسته     کي ات پ ه   ب ه   ل ه     وان ش، ب ه     شيعر ه   هنداي    رووی چه    م ل ه     وه  تيي م    شيعر ک
ێ نگ هه هايی  ده  بۆ ئازادی و ره بينين که ده  ؟ب

الم هونه ر و شـیعری  هب. وایه  هی هباتگیران هستت سرود و شیعری خ هب هر م هگ هئ :ريبوار
ـ ـوه هوســان هری و چــ هرابــ هلســت و دژ بــه نابــ هرهــ هـب ـه . یننــ هوانــ هنیــا ئــ ه ـت گــه لیــک ـل
تـوانم بـه راشـکاوی بلـیم  هئـ. لیـان داوه ه و هـیان کـردوه هش هوجوره گ هندان ب هرم هنهو

 یکیاننــد ه هــرچــی دوایــی ه گــ؛ســتیان پیکــردوه هویــوه د هنــدان لــ هرمــ هی هونــ هزوربــ
ـ هنانــ هتــ. ماشــای چــارلی چــاپلین بکــه هتــ. ره و شــیوازی تــر هوه بــ هداشــکاون ر  هســ هت ـل

ـکومونیســت ـبـوون  ـه هوـن ـ هر هـل ـدا هـک ــی ـه ـئ ـا، ه، ـل ـ ه ئیســتا ســ.ـکـرا دادـگـایی مریـک ی  هرماـی
ـ هدئیمپریالیـسـتی ـلـه دنـیـادا زاـلـه و  ری  ه ـلــنـدی رزـگـاریخواز هرـمـ ه و هوـنـر هـتـوانن هوـن

نگـی خویانـدا  هرهـ هبشـکینن و لـه فـ تیکی  بووهر جوریک هن یان بیکرن یان به ه هربک هد
ی دژ ـبـه  هـنـد نمووـنـ هرـمـ ه هوـنـلـکـی هـیـه ـخـ هو ه ـئــلـه هـسـ هی؟ ـمـ هـبـه الم ـتـا ـکـ. وه هبیتوینـنـ
ـومیان هســت ـه ـب ـه رامـــب ـ هون و ـب ـوه هی کومونیســتی ـی ـ ه، ـب ـه ســ هتایـب  ی پیشــوودا، هد هت ـل
لـه وانـه یـه بتـوانن . وه هت بچیتـ هرییـ هشـ همه شتیک نیه لـه بیـری بـ هئ. به کردوه هجر هت

 مانبارمـتـه و ماـنـدوونزلـمـان بگرـنـه  هوـمـان و ـمـال و ـمـ هن ـیـان ـنـانی ـشـ هشکـسـتمان ـبـد
الم ئایـا  هبـ. تـی خویـان هنـه خزمـ هبـنـدیکمان ب ه هت هنان هان لی بشیوینن یا تمر هن، س هبک

ـ هد و کومونیـسـتی یگـیـر هـپـی ـئـازادیخوازی  هو هبزووتـنـ دا  ه ـمـن لـیـر؟رن هنـیـو ـبـ هـتـوانن ـل
ت  هینـ همـری و  هرابـ هتا ناب ه هزانی که ه بورژوازیش دالم هوه ب هم هوی دلخوشی بد هنام
ناشـزانم  .وه ههیزنابیتـ هیـه بـ هو هم بزووتنـ هوه دلنیابی کـه ئـ ه ناتوانی لبووه هن ن هک هریش

؟ !ری ه الـبـ هتانـ هیـنـ هم مـ هـبـی و بتـوانی ـئـر هرو هری کردـبـی کـه ـبـورژوازی دادپـ هکـی بـاو
مـه وا هرد هر بـ هتی هـ هگب هوی بلین ن ه ده یان،ی کولیان داوه و بورژوازی خویشی هوان هئ

م جیھانـا هیشـتا  هس لـ هلیـک کـ هی گـ هد. وه هیباتـ هنیسـم د هقانوونـه و لومپـگـایی  هلـ هو ک
و ه و مـارکس و  هنـ هکـ هکـانی ئیمـه ئـ ه؛ روژ له روژیش زیاتر بیر له قسـداوه هکولیان ن

 .وه هت هنگی هه الوردو ه به لکو ر،بووه هنگ ن هر بیر هک ه ه ن،رزگاریخوازی کارگه ری
مـا نیـه دنیـای سـبه ینـی خـالی بـی لـه  ه بـه تـتحـیش، ئیسـتا، ه سـچ ئینسـانیکیپیم وایه هـی

ــازیخوازی کومونیســـتی و ــانجی رزـگ ــار ه هـــئاـم ــانس و ـئ ی زو هســـت و هـــوش و روـم
 کـون ی هک نموونـ هران و قانیع و لورکا و آراگون و گوه هاینه ووکات هئ . کومونیستی

 .وه هشکوفیت هنه تر ئرزا هرب هکرین و کاری زور جوانتر و س هتایی چاولی د هو سه ر
 
 ؟ ب جياوازييان چييه ده تی ئه بی حيزبی و حيزبييه ده  ئه الی تۆوه به : ردار سه  
 
 ت و حیـزب کـه موشـکیلیک لـه هولـ هکـاری د هبیتـ ه ئـا کاتیکـلـهر هب و هونـ هد هئ :ريبوار 

. نگانه دایه ه له تیه هو حیزب هت و ئ هول هو د هر به ئ ه که سی هو چین ه کاری ئئارادایه؛ که
ی  هد هتـای سـ هر هی ئـازادیخوازی سـ هو هیـک لـه ژیـر فشـاری بزووتنـ کات،تزاری رووسـیا

  کـهریـوه ببـا هتـی بـو بـ هولـ هری د هب و هونـ هد هولی دا که پوشکین ئـ ههدا بوو،  هنوزد
رمـان هـات  ه کانـدا لـه کوردسـتان بـه سـ80ه لـه ی ئیم هو هئ. وه هدای هپوشکین جوابی ن



وتبووه حالی دیفاعی و له نیو  هی کریکاری ک هو هسم و بزووتنوه بوو که کومونی ههی ئ
 ، من و ئیمـهری ر نا، هونه گه ری خواردبوو؛ ئهکداریدا گی باتی چه هر و خ هی ش هر هم هچ

یو دلـی ن لکو له بوو به مه نه رده و سه ی ئه له حیزب یان کومه  کاری به،یه و برگه پیش ئه
نھـا  ر تـه ب و هونـه ده ئـه: بـه کـورتی. ه حیـزب بـووخـو لـ ر بـه  خـه لکـا و سـهکومه النی

تـه  ولـه  کـاتیکیش خراپـه کـه  حیـزب و ده.تـی وله بی به حیزبی و ده دا ده نگانه کاتی ته له
تیکی سوسیالیستی و باش  وله  حیزبیکی باش یان ده کاتیکر نا گه  ئه.که خوی خراپ بی

ل ـبـدا  رـهـه یش ـسـهباـشــمـی  رـهـه ـبـهـکـری  روه ر ده نـسـانپهری ئی پالپـشـتی هوـنـه ـکـه ببیـتـه
  !دا ل ده ر هه لیک جوانتر سه می گه رهه ته پیش به یه ی نه که ر پیویتستی یه رچی هه گه
 
يان وايه   ی که   ندانه  رمه  و نووسور و هونه     ی ئه   م نين ژماره    که :ردار  سه تی نووسه    ئه:   پ ر  ندام

نان له حيزبی سياسي ند له رمه و هونه ت؟ ست ده  ده خۆيی له ربه بات و سه ناو ده دا؛ داه  در
 

وار ـکـری ئینتیـمـای حیزـبـی ـخـوی  ک ـبـاقیتر و ده وه ـکـه ـنـد هاوـشـاری ـیـه رـمـه  هوـنـه :ريب
بـی ئینتیمـای  کـری بـه کـانی ده ری یـه  هونـه مـه رهـه ر باسـی بـه بیتـه سـه کـه.  لبژیری هه

 .و حیزبـه تـی ئـه  بخاته خزمـهکانی مه ههر ویستی حیزبیک، به ر له به خوشه حیزبیش، هه
 !یبـیش نـا ژمیـردری عـه وان بـه بـو ئـهن و  یکـه کانیان ده نده رمه هونهمه بورژواکان و  ئه
نـده بـه حیزبیـک یـان  رمھـه ی هونـه وه کا پال دانه ی لیره دا موشکیل دروست ده ه وه ئه

 ،مـه  ئـه،بـی النی سیاسـی دا نـه نگه وه که له ته ر بزووتنه گه ئه. وه تی یه وله سازمانیکی ده
راسـت  کـاو ئـه و قسـانه بـه کـانیش سـیس ده مـه یویست ناکا به لکو بـه رهـهر پ ک هه نه
کـانیش زور  همـ هنگـه بـه رهـنگانـه یـه و ره  نگانـه بـی ئیتـر تـه ر تـه گـه الم ئه به. ری گه ده
 !بی هش ن هگ
 و دیفـاع لـه بی له الینگـریدن رمه ی هونه وه عبیره دوور کردنه و ته ست له به ر مه گه ئه

 .یه وجانه ری، یان درویه یان گه هئامانجی به ش
ـیــانی  وـتــا ـبــه ـتــا ئـیــواره و ـشــه وود و ـبــالیوود روژـنــدانی ـبــورژوا ـلــه ـهــالی رـمــه هوـنــه

 نیـسـم و ـگـایی و لومـپـه ـلـه  ـکـهـنـواعی م زاـنـی و ـئـه ـکـه ب و ژن ـبـه زـهـه ناسیونالیـسـم و ـمـه
 ،ویزیـون و میـدیاوه له  له ته،و شیعر ک و ئه ده ب موزی ئاوازوی تر به فیلم و خورافه

سیا لورکا دلی ر گار گه  ئهالم ی ناکا به ن و هیچ قه ده وره و بچووک ئه رخواردی گه ده
 !ری خراپه؟ روه ی دادپه سه ره کان بسووتی و شیعر بکاته که بو شوانی کویستانه

         
بوار چۆنه    هه: ردار  سه ک  ستی ر ه    نته ودی ئهشيعری سرو   کات ۆ ي ۆنالی ب ه  رناس رد    ک م جار ک
 ؟ وه  بيستييه وه سه زاران که  هه دان و بگره  زاری سه  کوردی و له به
 

 .وای تازه ی پربی له هه ناسه ک که هه ک ماندوویه هو  :ريبوار
 ٢٠٠٥   ئایاری        ئیسالمیهح شیخیفات: ست به مه* 
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