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  نووسی؟  بۆچی شیعر ئه نوسی؟ وه بۆ ئه*
  
گری  ش هه ، هنده قلیدییه و ته بۆوه ندباره ند پرسیارکی چه  چه م پرسیاره ئه-
ره، هیچیان م پرسیا کانی ئه مه موو وه هه.  قلیدییه و نا ته بۆوه می نادووباره وه
 نووسین کارکی  ری کۆکبن، چونکه سه ر بتوانن له  دوو نووسه مک نین که وه
د  رسه د ده  ناتوانت سه م پرسیاره رک بۆ ئه می هیچ نووسه  و وه ردانییه فه

  نگه  ڕه بت که وه  ئه نگه یی ڕه ساده شی به هۆکه. ت پبکات ناعه ر قه رکی تر تاسه نووسه
م   ئه تاوه ره سه ی له وه  ئه نگه ڕه. بت ه ر هه  هه تاوه ره سه  خۆی له که پرسیاره
بووبت،  پاچه سته ی نووسیندا واقوڕماو ده م کرده رده به  ی کردبت خۆی له پرسیاره
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و تابزان نووسین  ی کردووه و پرسیاره  ئه بۆیه
وامی  رده ؟ یان ویستبتی بزانت نھنی به چییه

رک  ک نووسه  تۆ وه ؟ کاتک که نووسین چییه
شق   عه  جۆرک له بته نووسیت و نووسین ده ده

 ناپرسی تۆ بۆ عاشقیت یان بۆ  وه ئیتر له
ک  یه  تاڕاده نگه ش ڕه م پرسیاره ئه. نووسیت ده

   تۆ به یربت که  سه و پرسیاره ی ئه هنده
  ! عاشقک بیت، تۆ بۆ عاشقیت؟

ی  وه  دروستکردنهنوێ رله ی نووسین سه کرده
وامی  رده تی، نووسین به یه وه دنیاو ڕکخستنه

کات   واده کدا که رسامییه ناو سه  له ژیانه
  . تکوژت  نه وه بوونه دووباره

ڕووی  خستنه. مبینیون ی نه و شونانه  بۆ ئه وامه رده رکی به فه بۆ من نووسین سه
ری زماندا،  وهه ناو جه  له یاه ، نووسین دزینی خه ناکانی خۆمه مه ماح و ته ته

ی کاتیش  ، زۆرینه کانه  دروستکردنی ماناکان و ونه وه ڕووخاندن و دیسانه
   به ی خۆمه وه ستی خۆم و پدانه  ده  له م نووسین بۆ من ڕزگارکردنی خۆمه که ستده هه
  .ستی خۆم ده

رگیز جارکی تر  هه.  دیوی دیارو نادیار  له ش په م پرسیاره نووسم؟ ئه بۆ شیعر ده
رو  تکه ناعه مکی قه وتنی وه ستکه ستی ده به مه ر   گه که  شاعیرکی تر مه  له م پرسیاره ئه

 نھنی شیعرنووسینت بۆ  وت که ستناکه میکت ده  وه ، چونکه یه ندوچوونت هه بچه
  . وه مه تی وه  ناو شیعرییه ویته که ی نه وه ب ئه ئاشکرابکات به

  توانم هنده  ده وه ڕی شیعره  له نووسم چونکه  شیعرده یی من بۆیه ساده  به زۆر
سی تر   الی که وه ته  من دۆزیومه م شتک که ستبکه مدا هه وه هاتنه  له  که وه ومه دوور بکه

  وه خاته ند ساتک دوورم ده  بۆ چه ته مییه ده و عه نھایی و ترس  و ته ش له مه ، ئه نییه
  به. م ردوونه م گه ی ناو ئه ردکی زۆر بچکۆله نھا گه م من ته که ست ده  هه یشهم  هه که

 هاواربکات و بت من عاشقم، من   نییه وه  پویستی به ک عاشقک که کورتی وه
ی   بچکۆالنانه و شته نگی ئه  بده  به وه  ڕی شیعره و له  نییه و هاوارکردنه پویستم به

  .  وه یاندۆزمه  ده شه خۆم دم پیان خۆ که
هاوکات .  یه کی شیعری ئوه ره  توخمی سه وه  گانه  واته ه))وای ره (( شیعری ئوه*
کی  ره وری سه  تیایاندا ده وه  گانه  که یه  هه بی دیکه ده ش زۆر ژانری ئه مه ڵ ئه گه له
  ت به وان شیعرییهت  ئه وه ڵ گانه گه وتک له س و که  چۆن هه ڕای ئوه به. بین ده
  کات؟  جیاوه کانی دیکه واییه  ره  ژانره خش و له قک ببه ده

  که ک ڕابردوو به ، نه یه وه تی گانه ترین خاسییه وره گری گه زمان بۆخۆی هه-
  . زماندا  له یه وه تی گانه سه مان خه گری هه  ئستاو داهاتووش هه باسکردن له
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بیت، باسکردنی دیارو نادیار،  وه رداری گانه ستبه ت ده زماندا ناتوانی تۆ له
. بت  دروستده وه وه  ڕیی گرانه ی زماندا له ناو چوارچوه و داهاتوو، له ڕابردوو ئاماده

ی  وه ندنه ، سه وه نیته  زمان بسه  له وه تی گرانه سه رگیز ناکرت خه رگیزاو هه  هه بۆیه
کانی  ره  هونه کرت له  ده که)  وه نازمانه( ناو  نگی و چوونه ه زمان واتا بد  له وه گانه

  . ر زمان بنیاتنراوه سه  له بدا که ده  ئه ک له بت نه  هه مه ی ئه تردا نمونه
ری زماندا ئیتر چۆن تۆ  وهه ناو جه ک بت له یه بت و شیعریش کایه مه  زمان ئه که

،  ری زمانه ده  قه وه  کورتی گانه به.  وه  گانه  له وه یته تابکه ت به توانیت شیعرییه ده
  .رێ  ده  بته وه  گانه رگیز ناتوانت له زمان هه

  بینیت؟ کاندا چۆن ئه  چیرۆکییه  نوان شیعرو ژانره وری زمان له جیاوازی ده*
کانی تر جیاوازی چی زمان و   ژانره راورد به  شیعردا به  له وه جیاوازی گانه-
ندی  یوه  شیعردا په ی زمان له که یه وه تنه او ه وه و چبوونه تی بۆ بینین، ئه  دیوییه فره
 ڕۆماندا  م له ناو ماناکاندا، به  له ری دوودییه  شیعر خۆی دروستکه  که یه وه وه به

ک  م یه رده به  له یه ک دیویانه  ڕۆماندا گوزارشتکردنکی زیاتر یه ، زمان له وانییه
بۆ . کان  بۆ شته کی دیاریکراودا ند ماناییه  یان چهمانایی
وتراوک   نه وه موو وتراوکی شیعرییه پشتی هه  له نموونه

 بۆ چیرۆکک  یه وه  خوندنه م فره کرت ئه  ده ، که یه هه
ی بۆ شیعرک  وه ک له ئاستی مانادا وه کرت له نه
ر  سه  به هی ی هه وه یی کرانه  ئاماده میشه شیعر هه. کرت ده

م  هاتوو، به وام و کۆتایی نه رده کی به ییه خۆیدا، ئاماده
 ژانرکی تری   له  که دا و ئاسته ه لهنوا  کرانه م فره  ئه نگه ڕه
م  ئه. یت که دینه  به یه ک چیرۆک و ڕۆماندا هه وه
کانی تردا  ناو ژانره  له ریگرتووه  شیعر وه ی که ته سه خه
یای  ناو خه ، کارکردن له یه وه مانهری ز وهه ڕیی جه له

ناو  شیعر له. کانی تر  ژانره راورد به کرت به ناو مای شیعردا ده زماندا زیاتر له
،  وه سوڕنه دا ده یای زمانه و خه وری ئه ده کانی تریش به ژی و ژانره یای زماندا ده خه
  یاته و خه واره سته و ده ن لهکانی تر پ  ژانره میشه بینیت هه ی کاتیش ده  زۆرینه بۆیه

کانی تر   ژانره  شیعریش سود له  که  نییه وه ی ئه  نیشانه مه م ئه به.  شیعریانه
ری  وهه  جه رێ که  ده یای زماندا بته ناو خه ی له وه ب ئه م به نابینت، بگومان به

  .کانی تردا و ژانره نوان شیعر  له ی زمانه وره ش جیاوازی گه مه ئه.  مه که یه
م  له.   بووه  مژووی خۆیدا عاتیفه وام له رده  به کی شیعری ئمه ره توخمی سه*
م   ئه دیاره. دی ناکرێ وتۆی تدا به  هیچ گۆڕان و دابانکی ئه  شیعری ئمه وه ته بابه
نی ی نوی شیعری کوردستا ره ناوی به  به  که وه گرته ش ئه و شاعیرانه  ئه  یه هکش

دا،   شیعره م جۆره  له دیاره.  وه و خانه  ئه چته ش ئه ناسرن و شیعری ئوه عراق ئه
کرت و  ڵ زمان ئه گه  له خوازانه سه ره کی که یه له عامه و مه وه  زمان ناکاته شیعر بیر له
ی نادات، واتا شاعیری  وه ڕووبوونه  ڕووبه  لهى شاعیر خۆ  که یه تکی بڤه زمان بابه
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  ئوه.  وه کردۆته ت نه کی شیعرییه ره ک توخمکی سه  زمان وه  بیری له مهئ
  ؟ بینن و راتان چییه  چۆن ئه یه م دیارده کانی ئه هۆکاره

و  تیش شیعری ئه تایبه  به موو شیعری کوردی وه  بۆ هه گشتی کردنه م به ئه-
 ناوتبردوون )ی نوی شیعری کوردستانی عراق ره به ( ک تۆ به ی وه شاعیرانه
پشتی   له یه وه  بیرکردنه م شوه  هۆکاری ئه من پموایه.  ڕاستبت پموانییه
هیوادارم ! ؟ کی باو بیت بۆ فکر نییه یه شوه وت به ته ، ده وه ناسمه  ده وه ته که پرسیاره

کر  فی یت شیعر دژ به  تبگه وه ب ئه ویست ده  خۆشهیهاوڕ. یشتبم ت گه که  پرسیاره له
م  ، ئه یه ه کرت هه  شیعر ده ر به رامبه  به  که یه وه  بیرکردنه م شوه ، ئه نییه

  .  ی ڕابردوودا دروستکردووه ند ساه م چه ی له وره کی گه ش دژوارییه توانینه
  وه  زمانی شیعر بگنه نھا فیکر به  ته  ویستوویانه شی که و شاعیرانه  ئه پموانییه
  . وتووبن رکه هتوانیبتیان س

تانی  موو میلله ک مژووی هه یت وه یربکه ر مژووی شیعری کوردیش سه گه  ئه وه
ر   هه ، وه کی شیعریانه ره زکی سه گه یت ڕه ک تۆ ده وه)  عاتیفه(دراوسی 

کانی  ی ژانره دا هنده و کایه  بۆ کارکردن له  شیعر زیاتر نزیکتربووه وه تاشه ره سه له
) ست و سۆز هه(نھا بۆ  ی شیعر ته وه کردنه یشتن و ساده گه  تنه موایه پ وه. تر

نی  الیه  زیاتر گرنگی به  که وه  بناسرته بییه ده  ئه و کایه  شیعر به الی ئمه  له وایکردووه
ی  گه دا کۆمه  ئاستکی ساده ی له و هۆکارانه  له کهک ش یه مه  ئه دات، دیاره شق ده عه

 کاڵ و کرچ و  و ئاسته  شیعر له میشه  هه کی شیعری، بۆیه یه گه کۆمه به   وهی کردو ئمه
رامکردن و   هیچ کات حه  بۆ گوزارشکردنکی ئازاد که ک بووه یه دا کایه یه ساده

یامی  یشتنی په ها گه روه ، هه وه کانی لیبستنته  ساده  ئازادییه یتوانیوه تابۆکردن نه
واردا،  خونه کی نه یه گه کۆمه(کی ناتکستدا  یه گه  کۆمه لهتیش  یه سیاسی و کۆمه

ی کوردی، شیعر  گه  کۆمه ک وه)  کلتوور تیدا بۆته  نه وه  خوندنه ک که یه گه یان کۆمه
  وه  لهىدیوك به.  یامانه و په یشتنی ئه  بۆ گه  بووه ئاسانترین و خراترین ڕگه

ترین  ساده س بۆ گوزارشتکردن له موو که  هه  که وه بو و ماه تریشدا شیعر ئه ساده
 تا شیعری  وه  شیعری فۆلکلۆریته ر له بینیت هه  ده  ناوی، بۆیه ستی خۆی چۆته هه

تبوونیان  کان و ڕه مه ره  تابۆو حه بت له موویان ڕزگاریان ده رمن هه عاشقکی شه
 ئاستکی   شیعر له نگه ، ڕه وه عرهناوی شی کاندا به تییه یه  کۆمه  قورسه رجه ناو مه به

  و داخرانه رچوون له تی بت بۆ ده یه کی ئاسان و قبوکراوی کۆمه یه سیله دا وه ساده
م  ئه.  کانیدا دروستیکردووه ندامه ر خۆی و ئه سه  به ی کوردی گه  کۆمه ی که تونده
و  کات ئه  واده جدیش کهوری شیعری  ده  له پوتۆزکی دروستکردووه  گشتی ته  به ته حاه
  . ردا بدرت سه ی به رپیانه  سه حوکمه

م  نووسرن، به  ئستا ده  که شه  جدیانه و شیعره زکی ئه گه ڕه)   عاتیفه(بگومان 
ی  وه رئه به  له وه نیته موو شیعرک بسه  هه ت له تۆ ناتوانیت جدییه!  چ ئاستکدا؟ له

ی ترت  زاران شیعرو شانامه هه ی تۆ به وه رئه به نھا له کات، ته ده)   عاتیفه ( باس له
ی  تییه م دژایه ئه. یدا که  میللی و ساده  ئاسته ن له که تده مان حاه هه س له  با  که یه هه
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   له تیکردنکه دژایه!)   زماندا کردن له و کارنه بوونی فیکر بیانووی نه ( شیعر باوابین به
  سته و هه  شیعری جدی گۆڕینی ئه نکه چو. ی نووسیندا ر کرده هرامب به یشتن له گه تنه
و سرک و  وه ره ستکی بیرکه  بۆ نه )یت که  تۆ باسیده  که ی یه عاتیفه(و  یه ئه یه سته رجه به
  .کدا  مانایه گیراو له نه

،  بووایه  واشنه و خۆزگه وه داخه ، به بی کوردییه ده ی ئه رمایه ترین سه وره شیعر گه
تانی تر،   مژووی میلله راورد به ژاردایت به بی هه ده کی ئه م مژوویه رده به م تۆ له به
ی مژووی تۆ  وره شکی گه ت به نه نا تی، ته ی شیعرییه ی کایه که رمایه موو سه  هه که
ی تۆ   توانینه و شوه به)  عاتیفه(ولی خۆت   قه ربت و به گه ناو شیعردایه،  ئه له

کانی   شیعرییه موو شانازییه  هه  وایه وه ک ئه ، وه وه نیته  شیعری کوردی بسه لهبۆی 
کانیش   کورده یت ناسیۆناله که ت واده نانه دابت، ته شاعیرانی کالسیکیت توڕهه

 ڕی شیعری  ی ناسیۆنالیستی کوردی له وه ڕانه ی گه رمایه موو سه  هه تۆرنی چونکه ده
  .  یه وه کوردییه
و  وه  زمان ناکاته ، شیعر بیر له: (یت  ده  که ستت چییه به م مه ڕوونی تناگه همن ب

 شاعیر   که یه تکی بڤه کرت و زمان بابه ڵ زمان ئه گه  له خوازانه سه ره کی که یه له عامه مه
ک توخمکی   زمان وه  بیری له مهی نادات، واتا شاعیری ئ وه ڕووبوونه  ڕووبه خۆ له

  .) وه کردۆته ت نه ی شیعرییهک ره سه
 هیچ   شیعرکی جدی که ین، واته  شیعر بکه ر بت و باس له گه  ئه ئمه
 ژیانی   شیعریک بت که مانای وشه به. گرت نه  هه کردنکی کوردانه له موجامه
یه  ه ی تۆ هه  توانینه م شوه ین، ئه دا بکه و ئاسته  شیعر له  باس له ر گه. تدابت

ربت و  گه بت ئه وه یاڵ و هزی مانه گری خه  هیچ شیعرک ناتوانت هه چونکه.  ۆیب
تی  نھنی زیندو  بۆ شیعر له یی ئمه میشه رسامی هه ، سه بت نه وه ره زمان تیدا بیرکه

 ێی نو وه و خوندنه وه دیوی نودا خۆی بکاته توانت به  ئه میشه  هه  که یه  وه نه زما
حوی و نالیدا  م شیعری مه رده به مۆ له تاکو ئه  هه رسامی ئمه  سه ئایه. بھنتم رهه به
  ! ؟  نییه وه م ڕووه له

و  ی ئه وه م بۆ ئه ی تۆ بکه که ستکاری پرسیاره مک ده بت و که ر بۆم هه گه
زیاتر  بۆچی شیعر  :م وا ده ، ئه وه مه  پرسیارکی ئاوادا چبکه  له ته ی تۆ هه سته به مه

   شیعر له ناو زماندا؟ چونکه ی کارکردن بووبت له وه ی ئه  هنده ته بووه به  با الی ئمه
 وایکرد  مه ک مانای سیاسی، ئه گری کۆمه  هه یام و بووه  په بی کوردیدا کرا به ده ئه
  .  زماندا بت له  یاریکردن و کارکردن نه ت بت هنده ی بابه  شیعر هنده که

   نویه ره م به تی الی ئه  تایبه  گشتی و بۆ شیعر به ب به ده  بۆ ئه م بۆچونه م ئه به
ی مانا  وه خشینه  به  له موو گۆڕانکارییه م هه یت، ئه که ک تۆ باسیده  وه نییه

ی بۆ ناو  وه ت و خستنه باباتییه ب و ڕزگارکردنی شیعر له ده  ئه کان به ئستاتیکییه
و  کی بڤه یه سه ره  زمان که  که یه وه ی ئه  نیشانه وه ره کی بیرکه یه یهک کا ی زمان وه کایه

ی گوزارشتکردن   شوه  له موو گۆڕانه م هه  ئه ببینه. ییت ک تۆ ده  وه کراو نییه کارپنه
. یت که  تۆ باسیانده بوون که  نه رانه و نووسه موو کاری ئه  زماندا هه  له وه و بیرکردنه
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ناو   له ی که رانه و نووسه کانی تری ئه مه رهه ند و به هه ری گۆڤاری ڕه ریگه کا بۆ نمونه
ی  یه یه و ده  گۆڕینی ستراکتۆری زمانی کوردی له بووه یدابوون نه وه ره و ده و گۆڤاره ئه

   .ڕابردوودا
 گشتی  و به وه ینه کدا کۆبکه یه  بۆته  له و شاعیرانه موو ئه  هه ها ناکرت ئمه روه هه

و   گشتی جیاوازه وان به ی توانینی ئه وه ر ئه به بت له ین، هیچ نه ربده سه بیاریان له
 زۆر  ک له  وه وه ته کردوونه  نووسیندا کۆینه تک له  بابه  چونکه ک ئاستدا نییه یه له

ها  یه نی ده موویان خاوه  هه  به و شاعیرانه یبینین، ئه کانی تردا ده  شیعرییه قۆناغه
  تی خۆیانن، نه نی کیمیای شیعریه ش خاوه قانه و ده ک له ر یه قی زیندوون، هه ده

 دنیای هیوا قادر  چت، نه راخی ده ر قه  دنیای دالوه لی له ختیار عه  دنیای به زمان و نه
  چت، دیاره  ده لی زاده  قوبادی جه مبار له مال غه  جه چت، نه لیب ده بدولموته  عه له

  .ین ر باسیانبکه  گه یش زۆرهی تر نمونه
ژی و وا   شاردا ده  له ، واتا بۆ شاعیری ئمه وه  بۆ شارستانی نابته شیعری ئمه*
 بۆ کام توخمی  وه ڕننه گه م دیارده ئه نووس؟ هۆکاری ئه ئه) دێ (  له وێ که که رئه ده

  ت؟ شیعرییه
یی  ساده و زۆر به وه مه مبده ت وه که پرسیاره وت تۆزک گشتگیرتر له مه ده-

ر کلتووری شاربوونیدا  سه  کلتووری الدێ به  تا ئستا تۆ شارکت نییه پتبم، چونکه
ها  یه نی ده  خاوه ک که، شار کی تریش تۆ تا ئستا شارت نییه مانایه  به وه. بت زانه
  وه  ماه ی له و زمانه ی جیاوازدا، ئه ها کایه یه  ده  گوزارشتی جیاوازبت له شوه
تکاران و دکتۆر و  مان زمانی سنعه ، هه یه مان زمانی قوتابخانه یت هه که ی پده قسه
ر  سه  له تی، تۆ کلتورکت نییه کانیه ه کان و ده تی، زمانی سیاسییه راتچکانییه قۆنته

کان و   سیاسییهىکان ره ربه مولی به حه  ته ک بنیاتنرابت کهت شارستانییه
هیچ .  خۆیدا دروستبکات بۆ گۆڕانی نوێ ک پرسیار له کان بکات و دنیایه تییه هی کۆمه

   به کان ناتوانت درژه  فکرییه کانی جیاوازییه ره ربه ب فکرو به تک به شارستانییه
کان   جیاوازه  شاری دینه شارکت نییه. مھنانی جیاوازی بدات رهه ی خۆی و به وه مانه

موو  نی مژووی خۆی بت، هه  خاوه وه بیناسازییه ڕیی  بت، شارک له
  .نگی جیاواز نگی جیاوازو ده  ڕه گرتبت و پربت له  خۆیدا هه کانی له جیاوازییه

   له یه ی ئمه گه کانی کۆمه تی گرنگی نوان ئینسانه یه زکی کۆمه گه  ڕه زمانیش که
  ره وه تا ئستاش منه.   یه وه کردنه یرانی بیرنه ویش قه ژی، ئه یراندا ده قه

  بدا ده ئه وانین له موو گوزارشتکردنکی نوی زمانه  دژی هه کانی ئمه موحافزکاره
  بوونه ژاره م په ئه!   کوردی نیین   گوزارشتکردنانه و شوه  ئه ی که وه ناوی ئه به

 زمانی کوردی،  ه ب یه وه ی بیرکردنه کشه.  ئاستی زمانیشدا  له ییه ژاره ، په کلتوورییه
بت،  ک نه ک یه بت وه  زمانیشمان ده واته  که وه ینه ک بیرناکه ک یه  وه مادام ئمه

  . وه ینه  زماندا بیربکه  له  بتوانین ئازادانه توانین بنووسین که  ده  کاتک ئمه چونکه
 بوونی  بم کهوت  مه  ده وه درته  لکنه ه هه ی من به مه م وه ی ئه وه  بۆ ئه تکایه

کانی  کارهاتووه کان و به  کۆنه واژه سته  تۆ ده  نییه وه  زمانی شار مانای ئه زمانک به
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م   ئه چونکه.  وه کارهنانی زمانی شاره ناوی به یت به رامۆشبکه ناو زمانی الدێ فه
.  خۆیدا له  وره کی گهانیر گری قه  هه بته وا ده یربکرت ئه  سه ر وا ساده  گه یه پرۆسه
کارهنانی  ی به  شوه نھا له  ته  که  نییه م ئاسته ر ئه سه ی من له  قسه چونکه

ی  ستم شوه به  مه که ، به وه ستیته دا بوه و گوزارشتکردنی ڕۆژانه واژه سته ده
  .  تی گرنگه یه کی کۆمه ندییه  یوه ک ووتم زمان په  وه ، چونکه یه وه بیرکردنه

   شار که دات به هک د کان مانایه اتا جیاوازی، کۆی جیاوازییهگشتی شار و به
  یه  شاری سلمانیمان هه مه ئ ، بۆ نمونه وامه رده ستبکرت ژیان تیدا به  هه میشه هه
موو   هه راورد به  به  نگه  ڕه ین که ی شار باسیبکه ک نمونه  وه کی باشه یه  نمونه که

ک  کانی وه  جیاوازه  پی قۆناغه  به م شاره ئه.  بت ههرچاوی  کانی تر جیاوازی به شاره
مانی ی ئستای سل یه یه م ده  با ئه مه، ئ رزی و نزمیدا بووه به  له میشه شار هه
،  کجاری کلتووری شاری داگیرکردووه یه لتووری الدێ به بینین که ده. ین باسبکه

کی شار بوون  زانی و خه ده شاری  ی خۆیان به وانه تا ئه ره هۆکانیشی زۆرن، سه
  ستی کۆمه ده بازاڕ زیاتر به. ی وت وه ره  ده ریانکردو چوونه فه یان سه زۆرینه

ری  ت کاریگه نانه  ته  بازرگانه م گروپه  ئه کی الدن، وه دا خه چه بنه  له  که یه وه بازرگانه
یرکردنکی خرای ناو  سه لهکی بازاڕ،  بژاردنی شمه وقی هه ر زه  سه یان کردۆته وره گه

  یت که گه دا تده کانه هله کچوو و ناشیرین و موسته یه  له که و شمه بازاڕو بینینی ئه
موو  و هه  ئه گاته ، تا ده یه وه بژاردنیانه پشت هه  له کی ناشاریانهوق  زه نده چه

  .تفرۆشر نھا گوی نایلۆنیان تدا ده  ته ی که دووکانانه
 زیاتر  کانکن که  خه ڕوه ن به به  شارده ی که تدارانه سته و ده ئهها  روه هه
تی  ی یارمه وه ر ئه ده قه کانی به تییه یه  کۆمه رجه  کلتوری الدێ و مه سیرن به ئه موته

 جیاوازی الی  ن، چونکه بکه شه ن تا زیاتر گه کانی ناو شاربده  کلتوورییه جیاوازییه
.  وه یاره ی نه ره  به چوونیش واتا چوونه ونه چوون، له ونه حیزبی کوردی واتا له

وامی  رده ی خۆیان و به وه تداری کوردی بۆ مانه سه بینین چۆن ده ها ده روه هه
 ژر  وه نه که یات ده نوێ ئاوی حه رله کتری سه یه کانیان له وه کان و چاوسورکردنه ڕه شه
ناری  و کارکه وه و کابوونه ره ک به یه یمانیدا تاڕاده سل  له ی که ریانه شایه ما عه و بنه ئه

  . چووبوون
  تداری کوردی شیوه سه ی گوزارشتکردنی ده وهش گشتیش کی یه شوه به

   که که یه وه گری جۆری بیرکردنه  هه و زمانه ، واتا ئه یه گوزارشتکردنکی الدیانه
تی  کانی خۆیه تییه  تایبه گری شفره  هه م زمانه ئه.  ی شارنییه وه زمانی بیرکردنه

کان و ملدان بۆ  وه ندنه سه  تۆه یشتن له کان و تگه ڕه ی شه  شوه ت به باره سه
  . کانی نوانیان سوحه

ی  کتی ساده ته ندک ئه کات دوای هه ده  قسه تدارکی حیزبی که سه کاتکیش ده
کدا بت و  وتی الدیه می مزگه رده به هی ل وه ک له کات وه ده شنک قسه چه کردن به قسه
کردن  ی جیاوازی قسه کتکی شوه ته واتا هیچ ئه. کی الدێ بکات ندک خه  بۆ هه قسه
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  و قسانه ن ئه ما کات هه ک جوتیار ده  بۆ کۆمه  قسه ی که یه رکرده و سه نابینیت، ئه
  .نبیریشدار و ڕۆش ک نووسه م کۆمه رده به  له وه کاته  ده دووباره

ندکردنی زمان و  مه وه  بۆ ده ره سه رکی له ترین ئه وره  گه میدیای کوردی که
 زمانی   له  جگه  که ن زمانکی ب خونی وایه کی حیزبی خاوه ، میدیایه وه بیرکردنه

 زمانکی تر  نگی خۆگکردن هیچ شوه و ده وه خشانھۆنینه دان و په هوتاف و دنه
ی   قیبله  که  ڕوه ن به به  میدیای کوردی ده م وته کانی ئه ین خهتر مه ته. تنازان
  کان و چاالکییه رکرده  باسکردنی سه  له کانیان جگه ڕۆژنامه.  یان حیزبه وره گه

 بۆ زمان و کلتوور و دروستکردنی جیاوازی  کی جدی وایان نییه یه کان پۆژه حیزبییه
  .کتری تگرتنی یه ر ئاستی حورمه سه له

  نھا ببته  ته  که وه بته  بچکۆله کان هنده  وایانکرد جیاوازییه م هۆکارانه ئه
  یه و ویسته ش ئه مه ئه. گر خنه ک ڕۆشنبیری ڕه تداران و کۆمه سه جیاوازی نوان ده

  .کرد نای ده مه مک بوو ته  حیزبی کوردی ده که
  هشتنی جیاوازی که  هۆی نه بنه  باسمکردن، ده ی که م هۆکارانه موو ئه کۆی هه

  .  کی بوونی شاره ره رجی سه  مه ره هه
یت  که  بوونی زمانک نه ست به  هه ی که و هۆکارانه  کۆی ئه من له شکی که  به مانه ئه
   که  وایکردووه و وتووه رانی کوردیش که ر نووسه  به ییه ژاره م په  زمانی شاربت، ئه که
  بی کوردی له ده  وامی ئه رده ، به وه ی حیزبیدا بمننه وه کردنهی بیر مان بازنه  هه له
ی بیست   بۆ ماوه ی ریالیزمی شۆڕشگرانه  قوتابخانه ر به بکی سه ده مھنانی ئه رهه به

  یه و بازنه یتوانی خۆی له ری کورد نه  نووسه  که بوو وه ی ئه نج ساڵ نیشانهو پ
ها  روه هه. ست تدابوو رده دی و ئایدۆلۆژیای سه حیزبی کور  که وه ره  ده تهبھن
  م به  خوایشت و هه م به ر دوو حیزبی کوردیدا هه سه رانی کورد به شبوونی نووسه دابه

  . سنورداربت وه ره کی بیرکه یه سه ره ک که  زمان وه تۆپزی وایکرد که
  بینین شاریترین چیرۆکنووسی ئمه ین ده یربکه  چیرۆکدا سه ر له  گه  ئمه بۆ نمونه

  مه ئه. ها چیرۆکنووسدا یه ناو ده  له نه سه نھا شرزاد حه کاندا ته ده وه شتاکان و نه  هه له
ناو زماندا کاری   له  که یه یه وه  بیرکردنه وهو ش بوونی جیاوازی ئه ی نه نیشانه
  .کرت پده

 شاردا   له شاعیری ئمه( بۆ  ، که کوردیش ڕاسته بۆ شیعری  ته م حاه مان ئه هه
 مانای   ماناکانی شیعر الی ئمه چونکه) نووس؟ ئه) دێ (  له وێ که که رئه ژی و وا ده ده

یام، زمانی  یاندنی په گه سیاسی تری پدرابوو، واتا شیعر نووسین جۆرک بوو له
رگریدا،  ختکردن و به بهناو ماناکانی خۆ  له وه  بیرکردنه شیعری جۆرک بوو له

وانبت  بوو پاه  ده کی سیاسی وابوو کهئینسانآو  هو  میشه دا هه م شیعرانه ئینسان له
   زماندا پویستی به ش له  گوزارشتکردنه وهم ش ئه.  بمرت وانانه و پاه

وردیدا  زمانی ک ش له گه و ره ربگیرت، ئه  وه وه گه  ڕه بوو له  ده ک بوو کهگوزارشتکردن
و کۆ  ر به  بوو، سهێ الد ر به  زیاتر سه که هنابوو، به می نه رهه  شار به گک بوو که ڕه

 ئینسانی  وه  ڕیی شیعره  له ی که  کۆییه ختکردنه و خۆبه  بوو، ئه زییه وه ره ژیان و هه
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نای ک ما نی یه نھا خاوه  ته و زمانه  ئه ونکهچ،  کی سیاسی ساده ئینسان کوردی کرد به
کان   ساده وه و خوندنه انی زمانهنکاره م جۆری به ر هۆکاری ئه  بوو، هه وه بیرکردنه
و  کی سیاسییه وا بزانت ئینسان میشه موو ئینسانکی کورد کردوه هه  هه وای له

ت ت بزان ماکانی سیاسه ی بنه وه ب ئه م به بکات به کاندا قسه موو شته  هه توانت له ده
  . یدا وه ردنه بیرک له

ی  وه  زمانی شیعریدا کارکردن بوو بۆ کۆکردنه سانکی زۆر کارکردن له
  بدا ده  ئه  له  کارکردنه م جۆره تی، ئه  زمانکی په  له وه ی کۆن واتا نزیکبوونه واژه سته ده

رچی  گه ئه. وتان  فه ی ڕزگارکردنی زمان بوو له  زماندا هنده  له بوو کارکردن نه
ی   ناو قسه هاتنه و نه وه ک خۆیان مانه روه  هه تیانه  په واژه سته و ده ی ئه هزۆرین
وا  کیدا بژی ئه ناو زمانی خه ساڵ له  ده یتوانی زیاد له کیش نه یه واژه سته ، ده وه ڕۆژانه

  . وتت فه و ده وه چته بیرده له
ک  نه.  زماندا  له یاه هبوونی خ ی نه یت کشه که  تۆ باسیده ی که یه م کشه  ئه بۆیه

   که یه  شاعیره و  شاعیری خراپ ئه ، بۆیه  تۆ وا ناوتبردووه ت که توخمی شیعرییه
  .ت م نایه رهه بوو زمانیش به ی نه یاڵ ئاماده  خه ، که یای نییه خه

زای  م فه  له ، ئایا پتان وانییه وه ی شیعری ڕۆمانسییه  خانه چته  ئه  شیعری ئوه*
رزیق  کان و ته  واقیعه  له تنه ت هه گشتیش ڕۆمانسییه گای کوردیدا و به ی کۆمهئستا

نتازیاو   بۆ فه نا بردنکه  په مه گا؟ ناکرت بیین ئه  کۆمه رات به ده شاندنی موخه وه
  ؟  چۆنه هم و میتافیزیکا؟ ڕای ئوه وه

  تکی ئایدۆلۆژی و حیزبییه ناعه  قه یه وه م پرسیاره  پشتی ئه ی له ته ناعه م قه ئه-
   له تنه  بۆ خۆی هه م پرسیاره  خودی ئه  من پموایه وه وانه  پچه به. بی ده ک ئه نه

. یت که  تۆ باسیده ی که ته و ڕۆمانسییه ک ئه ب، نه ده  ئه  له یشتنه گه ئینسان و تنه
رزیق  ته(ولی تۆ   قه  بهو یت دژی ئینسانه که  تۆ باسیده ی که ته ناعه و قه ڕاستیدا ئه له
ی تۆش بۆ  عریفه و ته  ئه دیاره. ت ک ڕۆمانسییه ، نه)گا  کۆمه  به ره ده شاندنی موخه وه

  .م که ری و باسیده سه وه یت دواتر دمه یکه ت ده ڕۆمانسییه
 پوکاندی و   ئایدۆلۆژییه ته ناعه م قه ساڵ ئه25   زیاد له بی کوردی دیوی ئمه ده ئه
و   ئازاکان، ئه  مای ئینسانه بی کرد به ده ئه.  وه نده ر سه  نووسه لهیای  خه

مووشیان ئایدۆلۆژیای  ی هه سته کرد، پشده کان باسیانده  ئایدۆلۆژییه ی که ئینسانانه
ڕی  یانکی حیزبی، خرو شه  به  کردی به وه بی واکورت کرده ده ئه. پ بوو ی چه ره به
یای بۆ  ش و سپیداو سنووری خه ر ڕه سه شکرد به ستنیشانکرد، دنیای دابه ده

ی کرد  گرانه خنه بی شۆڕشگی و واقیعی ڕه ده ئه. ستنیشانکرد ران ده نووسه
ی تۆ  ته و ڕۆمانسییه ئه. ت شی نا رۆمانسییه که  دژه بیات وناوی له ده ی ئه سته رده سه به

  که  به ندشه بی و ئه ده ی ئهک قۆناغ  وه  نییه وه ته  ڕۆمانسییه یت فی به که باسیده
رکی  موو پوه  هه رین له  ببه و مانایانه ، ئه یه مانای تری ئایدۆلۆژی و سیاسی هه

بیت   ده واته یت که که ت ده  ڕۆمانسییه  باس له شنه م چه  تۆ به بی، که ده ئه
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کرا  شده بهسانکی زۆر ئاوا شیعری کوردی دا. بت بۆ شیعر رناتیڤکی ترت هه لته ئه
  ر شیعری ڕۆمانسی و شیعری سیاسیدا،  سه به

ی   چوارچوه چوونه ده  نه ی تر که و شیعرانه موو ئه یرکردنی هه ت سه  بقیمه به
  و جۆره  باوبوو بۆ ئه مه رده و سه  ئه ی که  کوردییه عریفه و ته به ( وه شیعری سیاسیه

 لبنرت، یان شیعری ناسک و تی  ناوی شیعری ڕۆمانسییه وایکرد که)  شیعرانه
  نی شیعری سیاسی و بۆنه ی خاوه و شاعیره ی ئه وه ی ئه یی پبوترت، تا ڕاده مه په

ندک جاریش  براو هه  شاعیرکی ناسک و ڕۆمانسی ناوده  به بوایه کان نه نیشتمانییه
 و بوو تۆ ئینسانکی ناسک وره کی گه یه یبه  عه چونکه. کرا یرده ک حیزک سه وه
ک   نه  ماورانی بوو مه ئه. ڕنیت نه نووسیت و نه ساسبیت و شیعری سیاسی نه حه

ک ئستاتیکا، کردنی نووسین و  ب وه ده  ئه یشتن بوو له گه ت، تنه سیاسه
  . پاشکۆی ئایدۆلۆژیاو حیزب ی بوو به که ره نووسه
تی بۆ  ڕه تکی بنه هی باب وه ب دۆزینه رک به ر نووسه  بۆ هه  توانینه وهم ش ئه
م   ئه  چونکه شی ئاشکرایه ، هۆکه یه  دنیای کوردیدا هه ر له نھا هه رکردن ته سه له قسه
و  وه  کۆخستنه  باشترین ڕگا بۆ له  له  جۆرکه  دانانه تۆره شکردن و ناونه  دابه جۆره
  . یه ا ههد بی ئمه ده  دنیای ئه  له ی که و جیاوازیانه ر ئه سه کردن له نه قسه
  ی که وه کات به مکیش دخۆشم ئه کانی من که ی تۆ بۆ شیعره  توانینه م شوه ئه
  رات به ده شاندنی موخه رزیق  وه ته (  به  بۆیه وه خونرته کانم زۆر ده  شیعره دیاره
ر نووسینی  سه ت له  و نامه ی ترم نییه  زیاتر قسه وه ، من له ناوتبردووه) گا کۆمه
  . بدومخۆم
  ؟  چۆنه وه) قی ژنانه ده(ناوی  مکک به  چه ت به باره بۆچونت سه*
نگکی  نی ده م خاوه  بین به قی جوانی ژنانه ندک ده نی هه نگبت خاوه  ڕه ئیمه-
  . نین ری ژنانه و داهنه  ئاماده میشه هه

و   بۆ ئه وه رته گه  ئاشکراکانی ده  هۆکاره ره بت، هه  هۆکاری زۆری هه مه  ئه نگه ڕه
  و پایه  ئه بۆ نمونه . کات می ژنانی ده ه  بۆ قه ی میدیای کوردی که  زۆره له موجامه

 بۆ  وه ڕته گه شکی زۆری ده ریگرتوون به بی کوردیدا وه ده  ئه  ژن له ی که بیانه ده ئه
سیش نایان   که یه ههمی پیاو  ه ها قه یه دا ده بیه ده  ئه و ئاسته ر له نا هه ژنبوونیان، ده

 پیاو  ی که بییه ده  ئه سه و مونافه  له وه  ناوی ژنبوونه بی ژنان به ده رکردنی ئه ده. ناست
ش میدیای کوردی  یه ه م هه و ئه یه وره کی گه یه ه بی کوردیدا هه ده  ئه تی له یه هه
بی ژنان دوو ئاستی  ده و ئهبی پیاو  ده  ئه کدا نییه  هیچ دنیایه نا له ده.  لی رپرسیاره به

ڵ  گه قیش له بی ژناندا بنونرت و ڕه ده ڵ ئه گه رمی له بت و نه کردنی هه سه مونافه
  که ، به بی ژنان و پیاوانم قبونییه ده  من ناونانی ئه  دیاره بی پیاواندا، که ده ئه
بی  ده  ناوی ئه هنا شتک نیی  بکرت ده و پیاوانه ر زمانی ژنانه سه  له کرت قسه ده

  یه ه و هه  به  درژه  ئستاوه  که له یه  هۆکارکی تریش هه وه.   بت و پیاوانه ژانانه
 پ  و بزاوته ، ئه وامه رده  میدیای کوردی کردی و ئستاش لی به تاوه ره سه  له دات که ده
موو   هه مه ، ئه دایه ئارا  له وه نستی کوردییه ناوی فمه  به  که یه رمنه وزاو شه فه له
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ب  نت، به ی داده رانه و داهنه وره کی گهنووسین و به وه کاته قده تان زه کی ئافرهنووسین
   کوردییه نستیه خول فمه م باوه رانی ناو ئه ر نووسه هه. بی ده رکی ئه هیچ پوه
  وه ژنبوونی خۆیانه  نی له رده ی ئه ستووره ی دکی مه  هنده یانتوانیوه تائستا نه
  . بووه یی هه  شیعری کوردیدا ئاماده ر له وبه وه دساڵ له و پش سه  ئه نزیکبن که

 نووسینی ژنی کوردا   ژنبوون له ر گوزارشتکردن له  گه شه وره کی زۆر گه یه ه هه
یندوو  شوناسکی ز  نابته مه ر پیاواندا، ئه سه لدارشتن به زه  بۆ غه وه ڕنینه نھا بگه ته

ستانکی  وه  له  زۆر قوتره یه م کشه  له وه  بیرکردنه که به.  قکی ژنانه بۆ ده
تی  بت حورمه رشت ده  پشھه قی ژنانه ده.  وه قانه و ده دیار ئه  به واقوڕماوانه

 ناوی ژنی  ی که بووه و سیمانه نگ   ڵ و بده و کائینه  به وه خشته ئینسانبوون ببه
  . کورده
می  ه ی قه رانه وری نووسینی داهنه ده ی له وره پوتۆزکی گه مووی ته  هه مانه ئه

  . ناو خۆیدا بشونت کانیش له  جوانه  ژنانه قه کات ده  واده ، که ژنان دروستکردووه
ژاڵ  کانی که مه رهه  به ندک له ، هه یه مان هه قی جوانی ژنانه ندێ ده ی هه به

گی خانی،  ند به زه ردی، نه ۆمان ههچسای، الزۆ،  ر ڕه حه ، سه هم د، دسۆز حه حمه ئه
کشن و زوو  ک ده یه ستره ک ئه  وه ندکی تریان که مال و هه ، کۆسار که ژوان ئاواره
  .دیارنامنن

 چۆن  ڕیوه  تپه ی ڕوانگه یاننامه ی به وه  بوکردنه  له یه چوار ده  نزیک به ئستا که*
  ؟ کانی ڕوانگه و ئاکامه یه یاننامه و به ر ئه  سه هو یته ده ئاوڕ ئه

کو گرنگی  نا وه بت ده  گرنگی هه وه کی مژووییه  ڕوویه ر له گه  مه یه یانامه و به ئه-
  ڕوانگه. ین  بکه بییه ده  ئه و قۆناغه کانی ئه مه رهه ر به سه  له  قسه ب ئمه ده

ی نووسینی )  شوه–فۆرم (ر گۆڕینی  سه بوو له ی هه وره کی جدی گه رییه کاریگه
ک بۆ  یه ره وه بژاردنی ته  ب هه ر ڕوانگه سه کردن له  گشتی قسه  به نگه  ڕه کوردی، که

و دواتر  سنییه  به مه نھا ئه م ته به. ریان رامبه قی نواندن بت به رکردنی ناهه سه له قسه
  ی که رجانه و مه ین به ش بکه انگهی ڕو سلیمبوونه  ته و شوه ر ئه سه  له بت قسه ده

بی  ده  ئه  کییه ره  ده رییه و کاریگه ها ئه روه هه. دا و قۆناغه  له یبووه تی کوردی هه سیاسه
  . کردبوو رانی ناو ڕوانگه ر نووسه سه  کاریان له ی تریش که و سیاسیانه
ی   زمان و شوه لهوت باس  مه و ده وه دزمه ڕۆی ده  زیاده میک له دا خۆم که من لره
ی شخ   شیعرییه  و گۆڕان و میراته  به ڕوانگه. دا ناو ڕوانگه م له بی بکه ده نووسینی ئه

  ر به ی شیعری سه  قافییه  توانی خۆی له  بۆی مابۆوه  که وه نوری شخ ساح و گۆرانه
.  نجه کانی په  جیاوازه ر کشه  سه ربکات و شیعر بخاته بی ده ره روزی زمانی عه عه
نگاو بوو بۆ ڕزگاربوونی شیعری کوردی  م هه که ک فۆرم یه  بۆ خۆی وه مه وامی ئه رده به
دا زمان  م قۆناغه م له به. ک فارسیش یه بی و تا ڕاده ره ری شیعری عه ژر سبه له

 ژر زمانكی  بت به  گوناگرت و خرا ده وه ره رکی بیرکه وهه ک جه هشتا وه
ک مانای   کۆمه ت له الله  ده  که مزی شیعری ساده  ڕه بت به  پده  که وهجریدی وا ته

  و ی ریالیزمی شۆڕشگانه  قوتابخانه وه ئیدی لره. کات ت ده کوردبوون و ئایدۆلۆژیه
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 بیست و  ی زیاد له زکی ئاتوونی بۆ شیعری کوردی بۆ ماوه فه  قه بته  ده گرانه خنه ڕه
ی  وه  ژر کۆکردنه کرت به ک پشتر باسمکرد زمان ده ی تریشدا وهدیوک به. پنج ساڵ

وایان بۆ ناو زمان و   پناوی هنانه نھا له  ته  که تی واوه ی کوردی په واژه سته ده
کردنکی  فه خره  ناو زه نه یخه ن و ده که می شیعری سده رهه وتان به  فه ڕزگارکردنیان له

کات  کان واده کچووه یه له   شیعرییه مزه  ڕه کارهنانی  زۆری بهها روه هه.  وه وانییه زمانه
موو شتک  بت، واتا هه وه مزه  ڕی ڕه یشتن له ک بۆ زمان و تگه یه وه نھا خوندنه ته
ر شیعر   هه مه  ئه کرت، دیاره مزی بۆ ده فسیری ڕه  و ته وه خونرته مز ده ک ڕه وه

 بۆ زمان و   شکییه قابدانه م له ئه.  وه گرته کیش ده شانۆو چیرۆ که  به وه ناگرته
  نھا به  ته دات که کان ده بییه ده  ئه مه رهه  زمان و به رکی زۆر له ره بی زه ده می ئه رهه به

  . ن که مسیلی ده  ته  مزانه و ڕه  ئه  که وه ی وادا بخوینرنه دیوکی ساده
ی  یداکردنی زۆرینه  په  ببته نی ناو ڕوانگهونی شاعیرا ترین خه وره تا وایلدت گه

رگری و  مزی به  ڕه ی که مزانه و ڕه ق و پکردنیان به ی ده وه کردنه  ساده ران به خونه
ب بۆ  ده تیکردنی ئه ژر ناوی دژایه ش له م کاره بوون، ئه مه رده و سه ی ئه شۆڕشگانه

ی  وه ره ده  له ری کوردی والکرد که  خونه یرانک بوو که ش بۆخۆی قه مه ئه. ب ده ئه
ر  رامبه وافابت به ، زیاتر به وه کاته ق نه  ئستاتیکای ده  بیر له وه قانه و ده ئه
  . کاندا بوون قه ناو ده  له ی که  سادانه مزه و ڕه یشتن له تگه به

ر  سه  به رانی ڕوانگه شبوونی شاعیران و نووسه دیوکی گشتیشدا دواتر دابه به
 پاپشتک بۆ حیزب و   ببنه مانه رهه و به گشتی کۆی ئه  به حیزبی کوردیدا وایکرد که

  ستبکات که  حیزبی کوردی هه ی که وه  هۆی ئه بته  دواتر ده یه م کشه ئه. وادارانی هه
  .ن و ڕبکه پی ئه بت پبه ون و ده موویان هی ئه ران هه نووسه
 ناو   هنایانه ن که ی ناو ڕوانگه یرانانه و قه ئهمی  شکی که مووی به  هه مانه ئه

   جۆرک له ت ڕوانگه نانه ته.  وامه رده ر به شکی تائستاش هه و به وه بی کوردییه ده ئه
 مۆدلکی   زیاتر به  که وه  کایه رانی هنایه مۆدلی ژیانیشی بۆ شاعیران و نووسه

ساس و  مبارو که خه ( میشه بت شاعیران هه  ده  که یه وه ویش ئه ناسرت، ئه بۆدلری ده
ری  کانیشدا کاریگه بژاردنی پاشناوی شاعیره  هه  له مه ت ئه نانه ، ته)وبن زامدار و بخه

  .بوو خۆی هه
نکی  ک الیه نھا وه  ته نگه  ئستادا ڕه  له کانی ڕوانگه مه رهه ی من بۆ به وه ڕانه گه

 پرسیار  بت ببنه یان هه وه  توانای ئه قک که ک ده وهنا   بت، ده وه مژووی و لکۆینه
 تائستاش   که ی ڕوانگه  شاعیرانه مه و که کو تر له م وه به. بۆ ئستای من، نا

  . وه کانیان بم و بیانخونمه مه رهه م ئاگاداری به که زده وامن، حه رده نووسن و به ده
مانا  بی سیاسی به ده ایا ئهیت؟ ئ که  ئه بیاتی سیاسی چۆن پناسه ده ئه*
  بینی؟ بی کوردیدا ئه ده  ئه ی خۆی له که تییه تایبه
بی سیاسی کوردی  ده  بۆ ئه ی که  جیاوازانه عریفه و ته ر ئه  سه وته که  ده مه ئه-
بیکی  ده ب بوونی ئه یت به  بکه سته تکی ژرده  میلله کرت، تۆ ناکرت باس له ده

م ئایا  کیش بت، به بکی میللی زاره ده ر ئه گه  ئه به ده و ئه ت ئه نانه سیاسی، ته



 135

 دژی  بات و شۆڕشکردنه دان و پفدانی خه نھا دنه  ته به ده و ئه ؟ ئایا ئه بی سیاسی چییه ده ئه
یان  م جۆره  ئه بی؟ دیاره ده زکی ئه گه ک ڕه  ئستاتیکا وه  به دانه  گرنگی نه ، وه وه وسانه چه

  ژار له م هه یام به ن په بیکی سیاسی خاوه ده ، واتا ئه یه  بوونی هه  ئمهزیاتر الی
  .ریدا نی هونه ئستاتیکاو الیه

و  پی ئه ، واتا به کی لۆکاییه یه  زیاتر پیناسه بی سیاسی الی ئمه ده ی ئه پناسه
ش زیاتر  م پناسانه هئ. کرت ده خشنرن پناسه نه بدا ده ده  ئه  له ی که  سیاسییانه ئامانجه
پ  ی چه ره  به ب، بۆ نموونه ده ب بۆ ئه ده ی ئه ک پناسه ب نه ده ی سیاسین بۆ ئه پناسه
واتا . ی ناسیۆنالیستی کوردی ره  به  له  جیاوازه  که یه بی سیاسی هه ده کی بۆ ئه یه پناسه

بی کوردی  ده ت، ئه یامی دراوه پهیاندنی  ی گه زیفه  وه وه به ده ی ئه وه ره ده بی سیاسی له ده ئه
م ژیاون و  کی که یه ی خۆیاندا بۆ ماوه که مه رده سه نھا له  ته  که  شیعرانه م جۆره  له په

  . وه ته بیرچونه دواتر له
و  خشاندنی ئه گای کوردیدا، نه  کۆمه  له به ده  ئه م جۆره  گرنگی ئه ره نی هه م الیه به
ش مۆڕالی  و مۆڕاه ئه.  کراوه رده روه ر په سه  ئینسانی کوردی له ه ک  بووه  مۆراه جۆره

.  بووه  سانکی زۆر قورسایی خۆی هه ، که ودان بووه بات و هه کوردبوون و خه
   له م به مۆی مۆڕای کوردی ناوده ینه  ده  من به  شیعردا که ش له و مۆڕاه سپاندنی ئه چه

ک  ری وه  شاعیرانی ڕۆشنگه گاته کات تا ده ستپده  ده وه یهکو حاجی قادری کۆی شاعیرانی وه
ر  سه ش بووبوو به کانی کوردبوون دابه دا پناسه مه رده و سه له). مرد رو پیره قانع و زوه(

 کوردی نووسین،  ودان بۆ عیلم، خوندنی کچان، به ک هه دا وه ی ساده ره وه ک ته کۆمه
 بۆ مژوو  وه ڕانه ئیستعمار، دروستکردنی شوناسی کوردی و گهگ، دژی  به ره بات دژی ده خه

کرت   ده بوون که  شیعرانه و جۆره ی ئه کیانه ره  سه و پنته  ئه مانه ئه...)  کردنی شانازی پوه
وی  ر زه سه  قاچیان له نه م شاعیرا ی ئه زۆرینه. ین مبده ه قه  شیعری سیاسی له ندکیان به هه

تی  یه کی کۆمه یه نی پایه ها خاوه روه ، هه بووه ینینی واقیعی کوردیان ههو توانای ب بووه
مان  نی دوای خۆیان و ئستا، ئه تی شاعیرا یه ی کۆمه  پایه  له  جیاوازه واشبوون که

 بۆ  سته ره ترین که وره  گه  بووه کانیاندا داڕشت که  شیعره مۆڕاکیان بۆ ئینسانی کورد له
  م شیعرانه ی ئه م زۆرینه به. شی ستی و هاوبه ک ده کبوون و یه بوون، یهماناکانی کورد

یت  ربکه کاندا ده  شیعره  له یامانه و په ربت و ئه ژارن و گه ک زمان و ئستاتیکا زۆر هه وه
  .ر زمان و ئستاتیکادا سه شبت به  دابه  که وه وا هیچیان نامنته ئه

ویت  که کانی گۆراندا ده  سیاسییه ر شیعره سه  به یت دیتتر ب ش واوه و قۆناغه ر له گه
کانی   جوانه ی شیعره وه ره ده ش له  مانه ، ئه پی نووسیوه  بۆ لینین و ئایدۆژیای چه که

  وه بنه تر ده و ساده  ساده  وورده و ئیدی ماناکان وورده ر ڕوانگه  سه دواتر دینه. ن وه گۆرانه
  کۆتایی ڕوانگه. نیشت ناویاندا داده و حیزب له بۆوه مزی دووباره ک ڕه  کۆمه بن به و ده

 ئیدی حیزب و ئایدۆلۆژیا کاری  ی کوردبوون که  گشتییه  مۆڕاه و کۆتایی ئیشکردن بوو به
  .  کوردییه و مۆڕاه وتاندنی ئه  هۆی فه وانیش بوونه رئه خۆیان تداکرد و هه

بی سیاسی  ده  ئه  به یه که  شیعریه خشه نهو  ی ئه می ونه شکی که  به مانه ئه
  به ده م ئه ی بوونی ئه کانیش ڕیشه  کورده  ناسیۆنالیسته رچی زۆر له گه برت، ئه ناوده
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   له یه وه فدان و خۆدزینه ش زیاتر قسه مه  ئه که. دی خانی حمه  بۆ ئه وه ڕننه گه ده
  .یی خنه ترامانی ڕه

  ؟ وه ناسی و کت خوندۆته س ک ئهری فار  شاعیرانی نوگه له*
  مک یان دوان نابته رهه ی به وه  خوندنه ویش به ناسم، ئه میان ده وه زۆر که داخه به-
و  ئه.  من فارسی نازانم  که یه وه شی ئه ، هۆکه ی منه وره کی گه  نوقسانییه مه  ئه .ناسین

م  ، ئه بی بووه ره  زمانی عه تا به ره  سه وه ته  خوندومه بی فارسیش که ده ی ئه مه  که مه رهه به
.  وه یانم خوندۆته  زمانی کوردی زۆرینه  کراون به ی که مانه رهه و به ی دوایش ئه سانه

   من له  چونکه ک وایه یه) ری یادوه(ستالژیا  ک نه بی فارسی بۆ من زیاتر وه ده م ئه به
م  ، به وه  هۆی باوکمه  به وی بووه وله و مه والنه هکانی حافزو م  شیعره  گوم له وه منداییه

نینکم بۆ   حه میشه م هه که ستده  هه بۆیه. م خۆشمویستوون ی تیان بگه وه ب ئه چی به که
  . یه بی فارسی هه ده ئه

م   ئه  دیاره روخزاد دایه ری سوهراب و فروخی فه  ژر کاریگه  زۆر له شیعری ئوه*
ڵ  گه له.  وخۆیه رچاوترو ڕاسته  شاعیرانی کوردستانی عراق به ندک له  هه الی رییه کاریگه

ی زۆر جار  نده وه م ئه فارسی، به بی نزیکترن تا به ره  عه  به شدا ئوه وه ئه
عاد  بانی یان سه ری نزار قه ، کاریگه وه بینینه غ ئه ی سوهراب و فروو وه دووپاتبوونه

  ؟ یه  چ هۆکارکی هه م دیارده  ئه هڕای ئو باح نابینین؟ به سه
تان  و پرسیاره  ئه  ئوه م جاره  ئه م خۆزگه کرت، به م لده م پرسیاره زۆرجار ئه-
. ناسن  باشترده رانه و نووسه می ئه رهه  زمانی فارس و به  نزیکترن له  ئوه  چونکه کردایه نه

 ژیانمدا  م له ڕه د الپه ی سهموو هه  به نگه فارسیش ڕه من هیچ فارسی نازانم و به
 نیین   کوردی هنده  کراون به روغیش که ی سپھری و فه مانه رهه و به  ئه وه.  وه خوندبته نه
 زیاتر  مه م ئه که ستده  هه موو توانینی شیعری من بگۆڕن، بۆیه  توانیبیتیان هه که

  ندک له وت و هه ه من سپھریم خۆشد دیاره.  ناسینی شیعری من ک له  وه ته تۆمه
بت   هه وه ر شیعری منه سه کی سپھریش به ییه ر کاریگه روغیش، خۆ گه کانی فه شیعره
نووسن بۆ  ک سپھری ده  وه ن که م زۆر شاعیرانی دنیا هه ی نازانم، به یبه  عه  به هنده

ی و همنی  نزیک نگه ڕه. بت  هه وه ر منه سه ریان به  کاریگه یت که وان نابه ناوی ئه
کو تر  نا وه  دروستبکات، ده و لکچونه کان وابکات ئه  بچوکه توانینی من بۆ دنیاو شته

  . دا  شیعریانه و لکچونه نکردنی ئهاستنیش  ده  له رپشکبه تۆ سه
بووم  رسام نه  سه م هنده  به وه بانیم خوندۆته موو شیعری نزارقه مانک هه رده من سه

عاد   می سه ند شیعرکی که ریش چه بهو هو وابزانم بیست ساک له. ی که هدنیا شیعریی به
ی  ری دانسقه ندک نووسه دۆنیس و هه  ئه  له گشتیش من جگه ، به وه باحم خوندۆته سه

  . وه بیش ناخونمه ره بی عه ده بت ئه ب نه ره تری عه
  

 زمانی فارسی   ئران به د لهن وه ی گۆڤاری ڕه3   ژماره  له وتنه م چاوپکه ئه :تبینی
  ،  وه بوبۆته


