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رةوشتمحةمةد
لةسةر قسة هةوَلدةدةم كورتةدا نووسينة لةم
قةرةداغى دالوةر شيعرى تايبةتةكانى جوانيية لة يةك
جوانى باوةِرى خَوم بة «جوانيى» ديارة كةدةلَيم بكةم،
شيعر دواجــار كة  كارةى ئةو  كَوى واتة  شيعردا لة 
هةموو دواى من  بِرواى بة شيعر ئَيمة، دةيبةخشَيتة 
ديوانةبوونء هةموو دواى ياخيبوونةكانى،  سةركةشىء
لةو بوونةكانى ئاشق فِرينء هةموو دواى شَوِرشةكانى
جوانىء لة ثِرن دةستى دوو دَيتةوة كة شيعر سةرةوة
بَلَى بَيئةوةى بة هَيناوى  بَو ئةوةم مرؤظ  هانَى دةَلَى:

ضيية! ئةوة
جوانيدا بةدواى زةمانةوة لةدَير مرؤظ خةياَلى
ِرَيطاى شَيوةو مرؤظةكان هةرسةردةمةو دةطةِرَيت،
جوانى جوانيدا،  بةدواى طةِران بَو طرتؤتةبةر خَويان 
مادىدويوة ديوة ئةفسوناويةكةىخَويةوة ديوة بةهةردوو
بووة، مرَوظةكان ئامانجى هةر هةميشة مةعنةويةكةشى
بابةتة»جوانى» ئةم مرؤظةكاندا مَيذوى لة بةشَيك لة
تة بووة شَيوةكان لة شَيوةيةك بة كردووة سةرى هَيندة

مرَوظةكان. لة بةشَيك ئاينى
ئةو تا مــرؤظ ســةرى ــةوداى س دةبَيتة  جوانى 
وَيَلء عةبقةرى،  دةيكاتة دةكات، شَيتى سنوورةى 
بَيدةنطى ناَلة، هاوارو دةيخاتة دةكات، سةرطةردانى،
هونةر، ِرَيطاى دةيخاتةسةر داهَينةر، دةيكاتة دةكات،
لة كارو هةريةك بَو بِرواى من شيعرى ثَيدةدَوزَيتةوة، بة
لة ئةفسونة ئةم مرؤظ  رَوحييةكانى عةقَلىء  بةرهةمة
((لَيرة مرؤظة دنةدانى هاندانء خةريكى مرؤظةوة ثشت
تاو لة ئةطَوِرَى، حةقيقةت ِرةنطى بوونة، دَلى جوانى

ـ١ـ)) دَلَوث دائةضَوِرَى دَلَوث جوانيدا شاخ، شةرمى
دروستكردنى  دَوزينةوةو شيعر طةورةى كارى  
ذيانى لة بطَيِرَى دةورَى شيعر بِرياربَى ئةطةر جوانيية،

جوانيية. ئةركة بةرهةمهَيناى ئةو ئةوا مرؤظدا
دةشَى كة ثرسيارةى  ئةو ضيية؟ جوانى  ئةى
كة ئةوةى هةبَيت، مرؤظةكان وةآلمى ذمارةى هَيندةى
فةلسةفةى بكاتةوة ئةفسونةنزيكمان لةم شتَيك ئةتوانَى

ـ. Aesthatica ـ ئَيستاتيكا جوانيى: بة طرنطيدانة
فرسةتى  كاتء هونةردا لةنَيو بةردةوامى بة  جوانى

جوانيى، لة قسةكردن هةربَوية  هةية،  بوونى نومايان
دةستى كة هونةرَيك ياخود بابةتَيك لةسةر قسةكردنة
جوانيش لة بردن ضَيذ ثةيبردنء طةيشتووة، جوانى بة
بة بردن ضَيذ كةسَيكى تر دةطَورَيت، بَو كةسَيكةوة لة
بينةرو سةليقةى هةستيارىء ئاستى بة بةستراوة جوانى
طةر هونةرةكةوة، بابةت يان خودى  نةك خوَينةرةوة،
وةك هةمان هةبواية بابةتةوة بة ثةيوةندى تةنيا جوانى
خَوي كارى بةشيوةيةك شيعر ثَيدةبرد، ثةيان يةك
زةينء ضاوى بَوبةر جوانى مومكينة ئةوةندةى دةكات تا
هةركةسةو شيعرَيكيشدا هةر لةبةردةم بطوازَيتةوة، ئَيمة
جوانيية لةو دةتوانَى دةشكَى تواناى كة هَيندةى
سنورداركدنى كوتكردنةوةو  ئةمةش بخوَينيتةوة، 
لة ِرزطاركردنييةتى كة هَيندةى نيية، شيعر مةهامى
كَوَلة ئةو زَورجار ِرابوردوودا لة نيية، ئةو كارى كة كارَيك
بارى قورسى ثةيامء باركراون، شيعر لة قورسانة نةشياو و
ئةطةر شيعر سياسيش، تةنانةت ئايينىء كَومةآليةتىء
دةطةِرَي تةنيا لةوَى بازنانةوة ئةو نَيو بضَيتة حاَلَيكدا لة
بةو كارى ئةوةندة تةنيا هةَلبطرَيتةوة، جوانييةكانيان تا

هةية. بابةتانةوة
بةيةكطةيشتنء خاَلى بووةتة جوانيى هةربَوية
هؤى بووةتة هــةروةك  هونةرةكان، كَوكردنةوةى
وةك يةكتردا، نَيو لة هونةرةكان توانةوةى تَيكَلبوونء
شَيك لة شيعر شيعرو لةنَيو مؤسيقا لة ئةوةى كة شتَيك
هونةرةكان هةموو كة ضةشنة بةو ... ضيرؤكء لةنَيو

لةنَيو يةكتردا دةبينرَيتةوة. بةشَيكيان
نوَيى كوردى شيعرى جوانةكانى دةنطة يةكَيك لة
هةميشةية طةِريدةيةكى ئةو  كة  ية قةرةداغى دالوةر
بياننوسَيتةوة شيعرةوة  لَيوى بةسةر تا  جوانييةكانة
طةآل طةآل ماضدا يةكةم لةطةَل هةر خَوَينةريش تَوى
الى شيعر ِرؤحت، دَلو زةمينى ضاوو سةر بوةرَيتة جوانى
مرؤظة، جوانةكانى ساتة  وَينةطرتنى دَوزينةوةو  دالوةر
جوانةكان، ساتة  ِراوضى ِراوضية، هَيندة شاعيرة  ئةم
شيعرى دَيِرى دوو لةنَيو ذيانم من جار زَور بةشَيوةيةك
خَويةوة، ئاويى طةرموطورٍِىء بة ذيان دَوزيوةتةوة، ئةودا
نووسينةوةو بَو كة  هةوآلنةى ئةو هةموو لة جياواز
زيندوى لةكارَيكى تةنانةت ئةدرَين ذيان تَوماركردنى

وةكو هونةرَيكة واتــة سينةماشدا،  هونةرى وةكــو
هيًَندةى نةيوتانيوة دةنطةوة جوَلةوة ِرةنطو بة شينةماش

بدات. نيشان طوِرى طةرمو بة ذيانم دالوةر شيعرَيكى
حاَلةكردووة كة جوان هةستى بةو زؤر ئةم شاعيرة
يةكةم هةرلةطةَل ئةو بَلَى، ضى بكاتء ضى شيعر دةبَى
كَوآلن جوانيى، دةست دةتداتة  ناونيشانةوة  هةناسةى
دةست تا  دةكات ِراو بَو جوانيت ِراوضية ئةم كؤآلن 

لةدةستةكاتى دةكةيتةوة،
دالوةر شيعرةكانى لة نمونة كَومةَلَيك نووسينةدا لةم
كة ساتانةى جَورةكان ئةو جَوراو لة ساتة هةَلدةبذَيرم
شيعرانةدا ئةو طةرمى خَويانةوة لةنَيو بةزيندوويىء هةر
ذيانمان، هةموو دةكةنة ساتانةى كة ئةو دةبينرَينةوة،

ساتةكانى:
بوونء ئاشق ئازادىء طةِرانةوةو سةفةرو مناَلىء

...تاد. بينينء هاوِرَي بارينء
نمونةيةك ضةند تةنيا من  سةرةوة ئةوةى دواى
)) دواوة، ئةكشَيمة خَوم بةبَيدةنطى  ئيتر دةهَينمء

دالوةر. شيعرةكانى تةنيايى» ضينى بةرَى درز نةوةك

لةويَدا من ـ
قاوةييةوة جاتاييةكى بة

ِراوةستاوم لةذيَر درةختيَكدا
حافيز دةلََيم: خوا يةكَيك دلَةوة بة لة

دةدةنةوة دَلم بةفر
دةثرذيَنة ضاوم.....

هةلَدةِريَذن جانتاكةم
خَويان لة هةتاوةكةم دةدةن هةموو

دةلََيم: ثيَيان
ئاقَلةكان بةفرة ئةى ئاخر
داناوة هةتاوةم ئةو من

كةدَى ئيَوارانَى بَو
بةطوَيى وشة ثيَنض ضوار

دةرؤم دةضرثيَنمء كةسيَكدا
ئيدى كةتَو بفِرة ـ

دى هاتة بِراوةكانت يةر باخضة خةونى
ئاو لةهةر زةريايةك قومَيك بيبة

زيخ دةنكَيك كانييةك لةهةر
مورويةك.... حةكايةتَيك هةر لة

بفِرة كةتَو ئيتر
بينىء خةونت بة هاوينةوة شةويَكيان

هاتيتةوة وةئاطا كة يانى بة
قوت ِرووتء

ليَدةتكاو هةتاون شيلةى زةنطؤَل زةنطؤَل
ضرثاندى بةطويَتا ثِر يةكَيك كوتء
رٍِووتيية ئةم ئاخر ... بفِرة ضاوةكةم

ئازاديت. ئةوةية ئيتر تَو ماناى
بةالمدا تيَثةِرى كيذَيك ـ
داطرت مَورةكةى كآلوة

كرد يةكتر لة باسمان ئيَوارة
طوتى: بةشدامء قَوخيَكى

دةبيَتةوة هيَو باران تا
ضةترةكةم. ذيَر بيَيتة دةتوانيت

بطرة ويَنةيةكمان ـ
سثى بةكَومةَل ويَنةيةكى ِرةشو

ئيتر نةبينينةوة يةكتر دةشَى
ضَولَةواننيبَىء لة كةثشتمان ويَنةيةك

تةنيايىء ئةوبةرالمان كة
باراندا لةنيَو ضيمةنَيك خةمبار كة

بينء ِراوةستا
يةكتر. دةستى ناو نابيَتة دةستمان

هةردةلَيى كة عاشقم هيَندة ـ
دةمرم نابا تر لةحزةيةكى

دةلََيى هةر كة دلَتةنطم هيَندة
نابا تر لةحزةيةكى

دةفِرم. تيَداية هيَزم تا
دةلََيك: شيَرزاد بة ترومبيَلةكةدا لة ـ

ئةسثايى بة زَور با مامَوستا
ثةِرةسيَلكةيةك نيشتنةوةى وةك

بدةين ئازاد كاك مالَةكةى دةرطاى لة
دةداتةوة وةآلمم ثيَدةكةنَىء ئةو

وادةكةين. ضاوةكةم.. باشة

دا ـ قةرةداغى شيعرةكانى دالوةر لةسةر جوانيى لة  قسةيةك

عوزةير عوسمان
ذن دةسةآلتي بة مرؤيي ذياني سةرةتاكاني
ثَيطةيةكي ذن طةلَيكدا هةر  لةناو  ثَيكردووة، دةستي
راي ئةمة بة هةبووة، بةهَيزي كؤمةآليةتيي سياسييء
دواتر دةكةن، لةسةر  ثَيداطريي كة كؤمةَلناسةكان 
دةسةآلتي بووةتة دةسةآلت فاكتةرَيكةوة ضةند بةهؤي
لة ثياوساالريي. يان باوكساالريي لَينراوة ناوي كة ثياو
ثيرباأل دةَلَيت: فةرهاد ثياوساالريشدا وةك  كؤمةَلطاي
كضء بة بطات ض دؤإاوة باوك بةرامبةر كوإ هةميشة
ناوي لةذَير شَيرزاد كة دةقةي  ئةو ذنيش. هةروةها
جوانترين نووسيويةتي، باوكمدا سةطةكاني حةسارو
ياخود باوك  تابلؤكاني كة كؤمةَلطايةية ئةو وَينةي 
ذياني سةراثاي  باوك، دةسةآلتى بةهَيزةكاني سنوورة
جؤرَيك ناهَيَلَيت دةخةنة مةترسييةوة كة بة هيض طةنج
دةقةدا لةو ئَيمة هوشياربوونةوة. ثَيشكةوتنء بطاتة
نةريتةو دةسةآلتي كة ئاشنادةبين دةسةآلتَيك بة
مرؤظَيك بةخشيوةتة كاريزماتيكي طةورةي ثَيطةيةكي
دةيةوَيت ثَيدةكةين هةست باوكَيك باوك. بةناوي
بَيت مةيدان ثاَلةواني بكاتء بةرثا طةورة طةمةيةكي
ترسيان كة ثارَيزطاريكردنةوة، سنووري ضةندين بة
باوك بسةنرَيتةوة. لَي دةسةآلتةكةي نةبَيت لةوة 
كاية ئةم لةنَيو ثيرؤزة،  كايةي بة سةر  طةمةيةدا لةم
ثاأل دةدرَينة خراثييةكان ثؤخألء هةموو بةدةر، ثيرؤزةوة
دةكات. سةرةوة بة دةسةآلتيان خوارةوة، كة ئةو ضيني
دادةنرَيت، ضيني ذَيردةستة بؤ تابلؤيانةدا كة ئةم لةناو
دةسةآلتانة ئةو وادةكات كة هةية ملكةضيي فؤإمَيكي
نادرَيت، تابلؤكان ئةوديو  بينيني بة رَيطة  ثارَيزراوبنء
ئةو لةذَير رةحمي كة كةسانةي ئةو وةك البؤتي دةَلَيت:
فَيردةكرَين وا سروشت بة ثارَيزةرانةن، بةناو دةسةآلتة

هةبووني بآ عةقآلنييةتةو ئةوثةإي ملكةضبوون كة
ذيان سةركوتكةرة!) راستيدا لة (كة ثارَيزةر دةسةآلتي
ثَيكرا، ئاماذةي وةك دةقةدا لةم مةترسييةوة. دةكةوَيتة
شَيوةيةكي كة رةها باوكساالرييانةي دةسةآلتَيكي
درَيذكراوةية، سياسيي دةسةآلتي ديكتاتؤريانةي 
لةناو بةردةوام ئَيمة كؤمةَلطاي ثَيدةكرَيت. هةست
ضارةنووسي باوك  تةنيا رةهاطةرييةداية، ئةم  بازنةي
وةك باوك كة حةسارةي ئةو دةكات، دياريي تاكةكان
زةحمةت بة زؤر داناوة،  ئَيمةي بؤ يةكةم  دةسةآلتي

بشكَينرَيت. دةتوانرَيت
ذيان حسارةدا لةو جياواز دةتوانرَيت زةحمةت بة
لةوديو حةساري تاكَيك بؤ هةر ذيانكردن بكرَيت، ضونكة
سةطةكان، ئازارداني جةستةيي لةطةأل باوكةوة، هاوإَيية
ثَيمان لة نةستةوة كة زؤر ضةشتنَيكي ويذدانيي ئازار
زؤريي ثَيويستة زوَلمء كائينةو باوك ثيرؤزترين دةَلَيت:

حساب بكرَيت. وةك ثاداشتَيك ئةو
حةسار كة ئيرادةي تاكةكاني ناو دةقةدا شتَيك لةو
بة ئاذةَلةكانة هاوسؤزيي هاوكارييء دةإووخَينَيت،
ضيني لةاليةن حةسار ناو هةَلةيةكي هةر كة سةطةوة،
بة دةكرَيتء مةرط بة مةحكوم ببينرَيت، ذَيردةستةوة
حةسار ناو دةدرَيت. ملمالنَيي لة قةَلةم ثيرؤزيي الدان لة
بة دةقةدا لةم  طرتنةدةست دةسةآلت بؤ  (كؤمةَلطا)
شَيوازةكان هةموو دةكةوَيت، كاتَيك باوك بةرضاو رووني
خؤيء خودي دةسةآلتي درَيذكردنةوةي بؤ دةطرَيتةبةر
لةم رَيطةيملكةضيكردنثيشانيذَيردةستةكانيدةدات،
يةكةميان هةية: بةرةنطاربوونةوة رَيطةي دوو ملمالنَييةدا
بة بيانووي دةبَيتةوة الدانَيك هةموو بةرةنطاري كة باوكة
دووةميانلةاليةنضينيذَيردةستةوةية ثارَيزطاريكردن،
ضينة ئةو  كاتَيك دةبَيت، هؤشياركردنةوة بة ئةويش 

بإياردةدةن نايةكسانييةكان، زوَلمء بة هؤشياربوونةوة
سةركوتكردنةوةي نةهَيشتنء بؤ بدؤزنةوة رَيطايةك
حةسار دةيانضةوسَينَيتةوة. كة دةسةآلتةي ئةو
لة ستايشء ئاذةَلةكانيشةوة بة تاكةكان ئارامةو هةموو
فةلسةفةيةكي لة باوكدان، دةسةآلتي راطرتني ثيرؤز
باوك دةسةآلتي بةرامبةر  رقَيك هيض زياتر  بَيدةنط
دةستثَيدةكات، باوك دذي شؤإش سةرهةَلنادات،
بة كة باوك زؤردارييانةي هةموو ئةو دواي ئةمةش
لةبةردةم دةكاتء ثيادةيان ذَيردةستةكاني بؤ تةنيا
كارَيك هةموو دةنَيت، دايان  طةمةكاندا  تاقيكردنةوة
لة هةر بةرامبةر  لة ثَيدراوة، رَيطة ثيرؤزةو باوك  بؤ
ذَيردةستةكاندا، باوكء نَيوان دةرضوونَيكي ثةيمان
ثَيويستة دَيتةكايةوة، حةشاردةداتء خؤي ثاساوَيك
ذَيردةستةكان باوكيشدا سةرثَيضييةكاني بةرامبةر لة
دووثاتبكةنةوة، بؤي ثارَيزطاريكردنيان بكةنء ستايشي
ثَيداويستيي حةزو ئارةزوو، هةروةها سةر كردنة هَيرش
ذَيردةستةكان، ئاطريملمالنَيينَيوانخاوةندةسةآلتء
لةسةر بإيار حةساردا كاتَيك دروستدةكات. لة ضةوساوة
دروستدةبَيت ترسَيك ئيدي دةدرَيت، باوك كوشتني
كآ، بداتة شوَيني خؤي كة ضةوسَينةر ئةوةي لةسةر
رووي لة بةآلم بَيت، ثاَلةوان كؤتايي تا ناتوانَيت باوك 
واية بةَآل نادات. لةدةست ثاَلةوانَيتييةكةي واتاييةوة
تاكةكاني ئيرادةيي بآ سادةييء باوك، نةماني دواي
نَيوانيانةوة، دةكةوَيتة طةورة طرفتي كَيشةو حةسار ناو
باشتر دةسةآلتَيكي دوانةهاتوو، غةمي دةبنة حةزةكان
رؤَلي نة ثارَيزةر،  ضةوسَينةرَيكي رؤَلي نة ناتوانَيت 
نةهاتووة، لةبن جةستةيةكي باوك بطَيإَيت، ئةكتيظ
نةماوةو ثيرؤز كة لةوةي ثةشيمانن تاكةكان لة هةندَيك
شوَيني ضةوسَينةر سروشتي يان دةسةآلتَيكي ئيتر

ذيان بةهَيزكردووة، خؤي
حةسارةكةوة لةوديو  ئيتر
نةهامةتييةكي نةطبةتييء
بؤ بةدواوةية طــةورةي
ئاواتيان كة ئةوانةي
ستةمكاريية ئةو بوو

لةناوبةرن.
ــــــــــان ذي
رةحمي ــر  ــةذَي ل

باوكدا ديكتاتؤري
كاتَيك ئةوانة، ديكةي  ئاواتَيكي

بة باوك دةســةآلتء بؤ نيية جَيطرةوةيةكيان
لة لةاليان. ثيرؤزة هةر طةندةَلييةكانييةوة هةموو
تَيدةطةين ئَيمة باوكمدا، سةطةكاني حةسارو دةقي
ئاسايي شتَيكي  بووةتة باوك ضةوسَينةري ضةند  كة
دةسةآلتة ئةو  هةوَلدةدةين كاتَيك  ئَيمةدا، ذياني  لة
لة ذيان دةزانين، تاوانبار بة خؤمان ضةند لةناوبةرين
ئَيمة بؤ باوك، ديكتاتؤريةتي دةسةآلتي دةرةوةي
ئَيمةش طةورةية، شيوةنَيكي ضةندة ئيرادةية، بآ
ذيانء سةراثاي كة ئةوةي دةإوانينة سادة ضةندة
دواكةوتووةوة نةريتي لةاليةن ئارةزووةكانمان  حةزو
ئيمثراتؤريةتةكةي ضارةنووسي ئةوديو لة داطيركراوةو

دةترسين. باوك


