
زاینیزاینی٨٣٨٣ ، سای حوتم، بفرانبار  ، سای حوتم، بفرانبار ٢٧١٢٢٧١٢ی كوردی، دیسمبر ی كوردی، دیسمبر ٢٠١٢٢٠١٢ی زاینی

ناونیشان: گردی ئندازیاران
تلفۆن: ٣٣٠١٩٤٩

Email:hanarkurd@gmail.com
Email:hanarkurd@yahoo.com

web:www.henar.org

ریی، رووناكبیرییدەبیی، ھونكی ئگۆڤار
بڕوەبرتیی چاپ و بوكردنوەی سلمانی 

مانگان دەریدەكات

خاوەنی ئیمتیاز
بڕوەبرتیی چاپ و بوكردنوەی سلمانی

سرنووسر
محمد كوردۆ

mhamadkurdo@yahoo.com

جگری سرنووسر
بدود عممح

بڕوەبری ھونریی و نخشسازیی
پیام ئحمد



دەستی نووسران:
بدوكارزان ع

ئكرەم محمد ئمین
نورۆز جمال
مستفا زاھیدی

ھچن:
بدومونا ع
ئاشنا جمال

مۆتیڤ:
محمد ناكام

تیراژ
٥٠٠



پست

لكۆینوە

٧لةتيف هةَلمةتشيعرى ئاينى و خوداناسي ئيسالميي...
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٢٣عادل قادرىكورتةيةك بؤ طوناهى سَيو و مةعريفةتى...
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لةتيف هةَلمةتلةتيف هةَلمةتشيعرى ئاينى و خوداناسي ئيسالميي

د. عادل طةرميانىد. عادل طةرميانىكَيشةكانى ناسنامةى دةقــى رؤمـانى كـوردى 

بَلند باجةالنبَلند باجةالنشةيثورة تازةكانى شيعر و كةِربوونى خود

عادل قادرىعادل قادرىكورتةيةك بؤ طوناهى سَيو و مةعريفةتى لَيو

كةريم تاقانةكةريم تاقانةثةناخوازيي وَيِراي طةآلِرَيزان!

سةباح رةنجدةرسةباح رةنجدةرقةَلةمكَيشى دة شاعير بة وشة
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ئاينى ثيرؤزى ئيسالم بيروِراى زؤرو جؤر بةجؤرى دةربارةى شيعرو شاعير 

هةيةو لة قورئانى نةمريشدا سوورةتَيك هةية بةناوى(\Ö√ç÷\:ÏÑÁà) و خوا تيادا 

:‹„fi\:Öh:%\:·Ê]«÷\:‹„√eiË:\Ö√ç÷\Ê -دةفةرموَي: (بةناوى خواى مةزن و ميهرةبان

:\ÊÖ“Ç:Ê:k]¢]ë÷\:\Á◊€¬Ê:\Áfl⁄\:‡ËÉ÷\:˜\:·Á◊√ÀË:˜]⁄:·Á÷ÁœË:‹„fi\Ê:·Á€È„Ë:Ä\Ê:ÿ“:∫

\!:Áe◊œflË:f◊œfl⁄:Î\:\Á€◊æ:‡ËÉ÷\:‹◊√ÈàÊ:\Á€◊æ]⁄:Å√d:‡⁄:ÊÖëifi\Ê:\2m“:\Ö“Ç·) واتا: 

لةرَي دةرضووان و سةركةشان دواى شاعيران دةكةون... نابينى شاعيران ضؤن 

لة كؤردةرةو كون و كؤريان و شيوةَلؤكةى خةون و خةياَلدا ون و سةرةِرؤو 

مةطةر  كةن...  ناشي  نةيانكردووةو  كة  دةَلَين  شتةطةلَيك  و  دةبن...  سةرطةردان 

لةيادبووةو  خوايان  هةميشة  و  ضاكةكارن  ضاكةخوازو  كة  نةبَي  شاعيرانة  ئةو 

ض  دةزانن  خؤيان  ستةمكارن  ئةوانةى  جا  و  سةركةوتن  ستةمديدةيي  دواى  لة 

كةوتنَيك دةكةون و ض تَيوةطالنَيك تَيوة دةطلَين.

شيعرى ئاينى و خوداناسي ئيسالميي:

قورئانى ثيرؤز و شاعيران و شيعر

لةتيف هةَلمةتلةتيف هةَلمةت
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:\Á“Ñ]i÷:]flđÒ\:·Á÷ÁœËÊ) :هةروةها لة سورةتى- الصافات- دا خودا دةفةرمووَي

(·Áfl§:Ö¬]ç÷:]fli5`

واتا (ئايا ئَيمة بةقسةى شاعيرَيكى شَيت واز لةثةرستنى خواطةلةكانى خؤمان 

دَينين)

:Ö¬]å :·Á÷ÁœË :›\) دةفةرمووَي:  هاوتا  بَي  يةكتاي  يشدا   -ÑÁ÷\-لةسوورةتى

شاعيرةو  قسةى  ئةمة  طوتيان..  بَيباوةِران  و  واتا: (طومِرايان   (·Áfl∏\:‰d:íd1fi

خؤمانى لَي مات دةدةين و رؤذَي هةردةمرَي).

شاعير  بقول  (وماهو  دةفةرمووَي:  مةزن  خواى  شدا  سوورةتى-الحاقة-  لة 

كة  بَيباوةِران  بؤ  دةكاتةوة  دووثات  ئةوة  يةكتا  خواى  واتا:  تؤمنون)  ما  قليال 

ئَيوة  ئةوة  دةَلَي  طومِرايان  بة  نييةو  شاعيران  طوتارى  و  طوفت  طوتةو  قورئان 

بؤضي دوودَل و راِراو كةمباوةِرن)

:Ö√ç÷\ :Â]fl€◊¬ :]⁄Ê) دةفةرمووَي:  خوا  يشدا  يونس)  لة(سوورةتى  هةروةها 

و  طوتن  فَيرى  ثَيغةمبةرمان  ئَيمة  واتا:   (Øe⁄ :·`ÖŒ :Ê :Ö“É÷\ :Á‚ :·\ :‰÷ :Í«eflË]⁄Ê

ئَيوةى  بؤ  ئةمةى  و  بنوسَي  و  بَلَي  شيعر  ناشبـَي  و  نةكردووة  شيعر  نووسينى 

دةخوَينَيتةوة فةرمايشتى خوداية قورئانَيكى روون و رةوانة..

:Â\1\:ÿd:›¯t\:o]«î\:\Á÷]Œ:ÿd) :يشدا هاتووة -]Èefi˜\-هةروةها لة سوورةتى

Á÷Ê˜\:ÿàÑ^:]€“:ÌË]Úd:]flh_È◊:Ö¬]å:Á‚:ÿd·) واتا: طومِرايان طوتيان ئةم قسانةى 

كة بةفةرموودةى خواى لةقةَلةم دةدات خةون و خةياَلي بَي سةروبةرة... يا قسة 

كةَلكةَلةى  زادةى  ئةمةش  و  شاعيرة  خؤى  بةَلكو  هةَليبةستووة..  خؤى  طةلَيكة 

ثَيغةمبةرانى  وةكو  ثةرجوويةكى  يا  بةَلطةيةك  يا  ثَيغةمبةرة  ئةطةر  و  خؤيةتى 

ثَيش خؤى بخاتة ِروو... بؤ ئةوةى باوةِرى ثَيبكةن...

شيعرو  دةربارةى  كة  بدةين  ثيرؤزانة  ئايةتة  ئةو  سةرنجى  وردى  بة  ئةطةر 

شاعير لة قورئاندا هاتوون... دةبينين نة لة طوزارةى دةرةكى و نة لة طوزارةى 

بةَلكو  دانةنراوة،  بؤ  سزايةكى  هيض  شاعيريش  نةكراوةو  حةرام  شيعر  ناوةكيدا 

مةزن  خواى  بةآلم  هةية...  خودايشيان  و  دونيايي  ثاداشتى  باوةِردار  شاعيرانى 

شاعيرانى طومِراو بَيباوةِر و فرة خوا بةسةرةِرؤ و خةياَلثآلو و سةراسيمةو وَيَل 

ناوزةد دةكات و دةَلَي ئةو جؤرة شاعيرانة ثةتيارةى ناو شيو و دؤَلي كةَلكةَلة 

و  دوادةكةوَي  سةركَيشيان  و  سةرضَل  و  سةركةش  كةسانى  و  واسواسةن  و 

طوفتارو كرداريان ثَيضةوانةى يةكديية...

لةسةردةمى  نوَيي  ثانتاييةكى  و  مةودايةك  شيعر  حةرامنةكردنةى  ئةم 
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ئيسالميدا بؤ شاعيران بةرجةستةكردو لةو مةوداو سةردةمةدا رةوت و ثيِرؤى 

شيعر طؤِراو بةرةو ئاقارَيكى دى هةنطاوى جياكارى خؤى ناو مشتومِرَيكى نوَيى 

دروستكرد.

و  ئامؤذطارى  لة  بريتيية  ئاينى  شيعرى  ناوةِركى  و  مةبةست  باسة  شايانى   

حيكمةت و رةوشت و داب و نةرَيتى ثاك و بةرزو خوداناسى و دووركةوتنةوة 

هةروةها  هتد..  و  ضاكةكارى  ئةنجامدانى  بؤ  خةَلك  هاندانى  و  خراثةكارى  لة 

شيعرى ئاينى دوورة لة سياسةت و دةمارطيرى خَيَلةكى و حزبايةتى و هةروةكو 

حةسان  عبدالحكيم  االسالمي-  العربي  الشعر  في  التصوف  كتَيبـي-  نووسةرى 

خودا  شَيرى  بة  ناسراو  ناودارو  خةليفةى  دةكاتةوة  دا روونى  الثةِرة-١٦٨-  لة 

ئاينى  شيعرى  بَلَيين  ئةوةش  دةبَي  هةمةجؤر...  شيعرى  لة  ثِرة  هةية  ديوانَيكى 

لةسةرةتاى بانطةوازى ئيسالمدا هونةرَيكى نوَي بووةو بة شَيوةيةكى سةربةخؤ 

طوزارةى لة ذيانى رؤحى كردووة... خؤ ئةطةرضي بةر لة ئيسالميش طوزارشت 

لة بارودؤخى رؤحيي كؤمةَلطاى جاهيلى بة شيعركراوة، بةآلم ئةو شيعرة بةشَيك 

بووة لة شيعرى طشتى ئةو سةردةمةو هيض خةسَلةت و ئةدطارو مؤركَيكي ئةو تؤ 

تايبةتمةندى نةبووة تاوةكو ببَيتة هونةرَيكى سةربةخؤى جياكار... بةآلم شيعرى 

هونةرَيكى  ببَيتة  توانيويةتى  بووةو  تيادا  هةلومةرجانةى  ئةو  ئيسالمى  ئاينى 

سةربةست و جياواز.

ثَيغةمبةرو شيعرو شاعير:-ثَيغةمبةرو شيعرو شاعير:-

ثَيغةمبةر دروودى خواى لَي بَيت لةبارةى شيعرةوة لة فةرموودةيةكيدا دةَلَي 

:¯:‰fl⁄:–¢\:–\ÁË:%]⁄:Ê:‡ât:Á„:‰fl⁄:–¢\:–\Ê:]€:Ã÷ˆ⁄:›¯“:Ö√ç÷\:]≥\)

|È:2‰) واتا شيعر طوتةيةكى داِرَيذراوةو ئةوةى ثشتطيرى هةق بكات ثةسةندو 

جوانةو ئةوةشي اليةنطرى هةق نةبَي ئةوة بَي خَيرة) ئةمة ماناى ئةوةية ئيسالم 

بايةخ بةناوةِرؤك دةدات نةك فؤرم... ضونكة ئةم فةرموودةية هيض ئاماذةيةك بؤ 

شَيوازى شيعر ناكات..

هةروةها فةرموويةتى(شيعر طفتارة و طفتار هةية نابووتة و طفتاريش هةية 

باش و بةكةَلكة..)(\≤[:\÷fÈöÊ:nÈe|:›¯”÷\:‡€:›¯“:Ö√ç) لةمةشدا هةر بايةخ 

بةناوةِرؤك دراوةو فؤرم ثشتطوَي خراوة..

طةلَي فةرموودةى تريش هةية و هيض فةرموودةيةكى نةطةيشتؤتة حةناسي 

بةَلكو  شيعر...  لة  دوورةثةرَيزى  دووركةوتنةوةو  ياخود  شيعر  حةرامكردنى 
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بيروراكانى دةربارةى شيعرو هةَلسوكةوتى لةطةَل شاعيراندا ئةوة دةطةيةنن كة 

ثشتطيرى شيعرى جوان و شاعيرى جوامَيرو هةقبَيذى كردووةو تةنانةت طوَيي 

لة شيعرى دَلداريش طرتووة... لة رؤذى- فتح-ى مةكةدا طوَي لة ضامةى- بانت 

سعاد-ى كةعب طرت و لَييشي بوردو جبةكةى خؤيشي ثَيشكةشكرد.

جاهيلى  سةردةمى  شاعيرَيكى  كة  \÷äÈœ)ةوة   ıÖ⁄\)لةبارةى ثَيغةمبةر(د.خ) 

ية دةَلَي (ئةو ثياوَيكى ناودارو شكؤدارة لةدونياداو لة رستاخَيزدا لة بيركراوو 

:’\Ç) (خامؤشة... لةرؤذي رستاخَيزدا سةرقافَلةى ليواى شاعيرانة بؤ ناو دؤزةخ

:\Á÷:‰√⁄:Ì⁄]Èœ÷\:›ÁË:Í™:HH]„È:ÿ⁄]|:Ï2|˜\:]„È:ÃËÖå:]ÈfiÅ÷\:∫:ÑÁ“É⁄:ÿpÑ

\÷Ñ]fl÷\:∞\:\Ö√ç)بَي طومان \⁄ıÖ القيس لةسةردةمى جاهيليدا ذياوةو شيعرةكانى 

خَيَلةكى بووةو هةقبَيذ نةبووة بؤية وةهاى دةربارةى فةرمووة.

:ÃêÊ]⁄) دةَلَي:  ية  جاهلي  شاعيرَيكى  كة  عةبةسي-  عةنتةرةى  دةربارةى- 

\¬Ï1fl¬˜\:Ï\Ñ\:·\:jeet]:ºŒ:Íd\Ö) (هةرطيز حةزم نةكردووة ئةو شتانة ببينم كة 

عةرةبَيك وةسفي كردوون... ئةو شتة نةبَي كة عةنترة وةسفي كردووة) عةنترة 

شاعيرَيكى حةقبَيذو ئازاو جوامَيرو ناودارى جاهيلى بووة...

– جاهيلى  سةردةمى  هاوضةرخى  شاعيرَيكى  كة  يش  دةربارةى-لبيد- 

شيعرةى  ئةم  شيعر  راستطؤترين  فةرموويةتى:  نةبووة  موسَلمان  ئيسالمييةو 

:ÅÈe÷:ŸÁŒ:Ö¬]ç÷\:]5]Œ:Ì€◊“:—Åê\)لةبيدة

^˜:“óÈ„◊ö]d:!\:¯|]⁄:Íå:ÿ:(شتَيك جطة لة خودا بوونى نية)

ÿÒ\Ü:Ì÷]•:˜:‹È√fi:ÿ“Ê (دةرةنجاميش كؤتايي ثَي دي هةمو خؤشيية)

***

دةربارةى شيعرة بةناوبانطةكةى Åe¬:‡d:‰Öö كة دةَلَي:-

¯‚]p:jfl“]⁄:›]Ë˜\:‘÷:ÔÅeià

ÄÊáh:%:‡⁄:Ñ]e|˜]d:‘Èh_ËÊ

واتا: ئةو شتانةى شاراوةبوون رؤذطار ثيشانت دةدات

ئةو هةواآلنةش كةنةتبيستبوون ثَيت دةطات

***

ثةيظينى  لة  جؤرَيكة  قسةكردنة  جؤرة  ئةم  فةرمويةتى:  ثَيغةمبةر(د.خ) 

.(ÏÁefl÷\:›¯”÷\:‡⁄:\É‚)ثَيغةمبةرايةتى

بؤ  خَيرى  دوعاى  كردووةو   -ÎÅ√°\ :Ì«d]fl÷\ شيعرى-  لة  حةزى  هةروةها 

كوِرى  عةبدوآلى  و  سابت  كوِرى  حةسانى  وةكو  شاعيرانى  هانى  كردووةو 
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رةواحةو كةعبـي كوِرى ماليكى داوة شيعر بنووسن و شيعرى داشؤرين و ثِر 

سووك  خوانةناسةكانيان  شاعيرة  و  قورةيش  طومِرايانى  توانج  ثالرو  تانةو  لة 

وةسفكردنى  لة  تؤ   (gÖ¢\ :ÌÀê :ÅÈû :jfi\)دةطوت بةكةعبـي  و  بكةن  ِرسوا  و 

كريم)  شاعر  دةطوت(انت  رةواحةى  كوِرى  عةبدوآلى  بة  و  شارةزايت  جةنطدا 

:‹„È◊¬:‘Èfl√Èà:‰fi]:jfi\:‹„q‚^:‹√fi)تؤ شاعيرَيكى جوامَيرى و بةحةسانى دةطوت

مةزن  خواى  تَيبطرة  توانجيان  دابشؤرةو  شيعر  بة  طومِرايان  تؤ   (ãÊÅœ÷\ :{ÊÑ

:Ì⁄]Èœ÷\:›ÁË:n√eË:‰fi\)ثشتيوانتة... و لةبارةى زةيدى كوِرى عةمرةوة دةفةرمووَي

زيندو  نةتةوةيةك  وةكو  رستاخَيزدا  رؤذى  لة  خؤى  بةتةنها  ئةو   (ÏÅt\Ê :Ì⁄^

دةبَيتةوة...

ثَيغةمبةر(د.خ)  كة  بيروِرايةى  ئةو  دةطةينة  فةرموودانةدا  ئةم  دةرةنجامى  لة 

تةنانةت  بووةو  ثةسةند  لةال  ثةيوةستيي  جوانةوة  هةَلوَيستى  بةضاكةو  شيعرى 

و  طومِرايان  بةشيعر  كة  داوة  موسَلمانى  شاعيرانى  بَيسنوورى  رةهاو  مؤَلةتى 

شيعرى  فةرموويةتى  و  تَيبطرن  تةشةريان  تانةو  و  دابشؤرن  شاعيرةكانيان 

:‡⁄:éËÖŒ:Ó◊¬:Åå\)داشؤرينى حةسان و كةعب و كوِرى رةواحة دذى قوورةيش

ÿefl÷\:wïfi) لة تيرةباران كاريطةترة.. لة شايانى باسة وةكو عزيز السيد جاسم 

عةبدوآلى  دةَلَي:  دا  العظمى-  الحقيقة  محمد  كتَيبـي –  ى  لةالثةِرةى-٣٢٩-٣٣٠- 

قورةيش  طومِرايانى  دذى  ثيسدا  جوَينَيكى  هيض  بةكارهَينانى  لة  رةواحة  كوِرى 

شيعرةدا  دَيِرة  لةم  وةكو  سابت  كوِرى  حةسانى  بةآلم  نةكردووة  كؤى  و  سَل 

دةردةكةوَي شتَيكى تيادا هَيشتؤتةوة:

لوال النبـي، وقول الحق مغضبة

لما تركت لكم انثي وال ذكرا

***

لةم شيعرةدا حةسان بة ئاشكرا دةَلَيت(ئةى قورةيشييةكان لةبةر ئةوةى نةبَي 

كة ثَيغةمبةر لَيم زوير دةبَي.. بة شيعر هةموو مَي و نَيرَيكتانم دةطا... و نامووس 

ترساوة  (د.خ)  ثَيغةمبةر  تووِرةيي  لة  ئةمة  دةَلَيم  منيش  دةبرد..)  ئابِرووتانم  و 

و  عةرةبي  دوورطةى  لة  بَيطومان  دةطوت...  ضي  نةترساية  ئةطةر  طوتووة  واى 

دةوروبةريدا شيعر لةاليةن هؤزو خَيَل و تيرة عةرةبةكانةوة هةروةكو ضةكَيك 

ئيسالم..  بةهاتنى  بةآلم  بةكاردةهات...  تيرة  هؤزو  و  خَيَل  لة  كردن  بةرطرى  بؤ 

شيعر لةاليةن شاعيرانى موسَلمانةوة كرا بةضةكَيك بؤ بةرطريكردن لة ئيسالم و 

خةسَلةتةكانى ئاينى ئيسالم و ثيرؤزمةندييةكانى...
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شيعربووةو  لة  حةزيان  ثَيغةمبةر  جَينشينةكةى  ضوار  هةر  هةروةها 

و  بكرَين  شيعر  فَيرى  مناآلن  كة  كردووة  ئةوةى  ثشتطيرى  سديق  ئةبوبةكرى 

بة ئةبوو مووساى ئةشعةرى طوتووة هانى مناآلن بدة شيعر بخوَيننةوة ضونكة 

فَيرى رةوشتى بةرزو بيروِراى راست و زانينى كؤمةآليةتييان دةكات و زؤريش 

سةرسام بووة بة شيعرى زهَيرى كوِرى ئةبووسةلماوة كة شاعيرَيكى جاهيلى 

و  خراثةكاران  لة  بووة  خودايي  تؤَلةى  زيندوبوونةوةو  بة  باوةِرى  بةآلم  بووة. 

زؤرداران..

 -ÅÈe÷-بةدَل بووةو خةآلت و بةراتى Ófi]ÈdÇ هةروةها هةندَي شيعرى نابيغةى

كردووة ضونكة ئةطةر ضي لةسةردةمى جاهيلى دا ناوى دةركردووة، بةآلم زؤر 

ذياوةو سةردةمى ئيسالميشي بينيوةو موسَلمان بووةو دواى موسَلمان بوون 

بةدةطمةن شيعرى نووسيوةو طوتوويةتى سوورةتى بةقةرةو ئالي عمران هةبَي 

بيخوَينمةوة شيعر بؤ بنووسم...

لةاليةكى دييةوة عمر سزاى شاعيرانى وةكو حوتةيئةو نةجاشي داوة ضونكة 

خؤِرايي  بة  كردووةو  ئةموئةويان  ئابِرووى  و  نامووس  باسي  و  بةدطؤبوون 

عةلى  ئيمامى  موسَلمانان  ئةميرى  ضوارةميش  خةليفةى  كردوون...  بةدناويان 

(د.خ) خؤى شاعيرَيكى داهَينةربووةو ديوانَيكى لَي بة جَيماوة ثِرة لة شيعرى جوان 

شعرةكانى  نموونةى  ئاينييةكاندا  شيعرة  هةَلبذاردةى  لة  ياربي  خوا  و  شاكار  و 

دةخةينة بةرضاو... هةروةها نامةو طوتارةكانيشي وةكو دكتؤر عةلي جواد تاهر 

ئاماذةى بؤ دةكات تام و خةسَلةتى شيعرى شاكاريان هةية...

هةَلبذاردة لة شيعرى ئاينى:-

]fl“Öh:]fli⁄:\Ç\:]fi^:Á÷Ê

Ít:ÿ“:Ìt\Ñ:kÁ∏\:·]”÷

]flm√d:]fli⁄:\Ç\:‡”÷Ê

Íå:ÿ“:‡¬:\Ç:Å√d:Ÿ_âfiÊ

 -ئيمامى عةلى-

***

طةر دواى مةرط وازيان ليَمان دةهيَنا

مردن ثشوو بوو بؤ هةموو كةسَيك
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لة دواى مةرط زيندوبوونةوة هةية

ليَثرسينةوةش لة هةموو شتَيك

***

Ï2m“:]„È:kÖ”:·\:ÍdÁfiÇ

ƒàÊ\:ÍdÁfiÇ:‡⁄:ÍdÑ:Ì∂ÑÊ

‰i◊€¬:ÅŒ:.]ê:∫:Í√€ö:]€

ƒ€ö\:Ì◊÷\:Ì∂Ñ:∫:9fl”÷Ê

 -ئيمامى عةلى-

طوناهم زؤرن بيانذمَيرم

لة طوناه زؤرتر بةزةيي خواية

هيض ضاكةيةكم بة كةلَكم ناية

ضاو بؤ رةحمةتى خودا دةطَيِرم

***

وةك واجبة بةزات و صيفاتى خودا يةقين

باوةِر دةبَي ببـَي بة مةالئيك بة مورسةلين

حةق بوون و هةم بةحةق بوة دين و كيتابيان

هةريةك هةتا زةمانى يةكَيكى دواترين

ئةم ئاَل وطؤِرى دينة لة كارا بووة هةتا

دةورى يةكَي بةدينى ئةوة نةسخى جوملةدين

يةعنى ثةيامبةرى عةرةبي هاشمى نةسةب

ئةحمةد لة ئاسمان و موحةمةد لةسةر زةمين

دين و كوتوب نةما بوة دين و كتيابي ئةو

باقيي دةبَي شوريعةتى ئةو تاكو يةومى دين

عيسا كة ديَتة خوارةوة بؤ كوشتنى جةجاَل

خؤى و ئةوانةى تابيعى ئةو بن موحةمةدين
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سةردارى ئةنبياية بةكول خاتةمى رةسولژما

صاحَيب ليواية ثَيشِرةوة رؤذى واثةسين

مةحوى

ديوانى مةحوى/ل٣٧٩-٣٨٠

لَيكدانةوةو لَيكؤَلينةوةى(مةال عةبدولكةريمى مودةِرس)

سةد هَيشترَي كونجى بار

هةر بارةكى سةد هةزار

هةر لبةكى كلؤبار

سةلةوات لةسةر نةبيَي موختار

هند زوغرى سةحراو غابا

سةلةوات ل سةر ئال و سةحابا

شَيخَي سةنعانيان

فةقيَي تةيران- غةمطين

جةليلَي جةليل/ مةريوان عمر دةوَلةت

ئينستيتؤي كةلةثوورى كورد/٢٠٠٨

***

GØœÈ÷\:‹◊¬GÔÖ„æÌ⁄:kÏÄ]¬Ìà:ÓúÁà:Ó√◊öÌ⁄ 

Ø÷ÌàÑÁ⁄:Ê:]ÈefiÌÒ:ÓpÊÌ:ÔÑ˜]àÌmà:ÔÌÒ

ˆh:ÓfiÏÄ:›Ì‚:ÌhÌpÁt:›Ì‚:—Ìt:Óh\Ü:èÜ\ÊÌfi:ˆd

GØ⁄˜\:{ÊÑGÔÑÏÊ]Ë:ÊÁd:ˆh:Ó€Èø¬Ìh:ÔÅÈ‚]å

]ÈœhÌÒ:Í∆]⁄ÏÄ:ÔÖöÌ¬:jfiÌ⁄\Ä:ÔÜˆh:Ó”åÁ⁄

Øe“]|:ÔÌ⁄ÑÁà:ÓflËÏ≈:éflÈd:Ô2l_h:ˆd:Í̌fi]Ë

ØefiÉ∏\:ÔÇıÑ:Í√È]å:ÔÌÒ:ˆh:ÔÖËÌ∆:›Ì“:Í̌“Ì÷ÊÊÑ

 ديوانى ö[‚2 بةطى جاف/ل١٤
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‰÷:’Öå˜:!Å€¢\

]€◊æ:‰âÀfl:]„◊œË:%:‡⁄

Ñ]„fl÷\:∫:ÿÈ◊÷\:-Á∏\

]€◊ø÷\:sÖÀË:\Ñ]„fi:ÿÈ◊÷\:∫Ê

 -النابغة الجعدى-

سوثاس بؤ خودا كة هاوتاى نية

وانةلََيي ستةم لة خؤت ئةكةى تؤ

بةتاريكى شةو رؤذ دادة ثؤشَي

دواى شةويش رؤذ دَي رووندةكا ئاسؤ

***

ئةى هيَنةرى هةردو عاسمانان

ئةى دوورى هةموو هةلَةو طومانان

بَي رؤلَةو داك و باب و كاكى

بَي هاوبةش و تاك و ثاك و ضاكى

نيتن ض وةزيرو ياريكارَيك

الت وةك يةكة ثادشاو هةذارَيك

هةربوويت و دةبيت و ثايةدارى

ضوونت نيية تا هةتا لة كارى

 -مةم و زين–ئةحمةدى خانى- 

 هةذار موكريانى

***

تؤى خاليقي غةفوور و ئةمة ثِر عةبدى ثِر قسوور

تؤى واهيبى عةتاوو ئةمة: ساحيبـي خةتا

طةر تؤ طوناهى ئيَمة نةبةخشي بةمةغفةرةت

كَي ي دي هةية بضينة ثةناهي بة ئيلتيجا

 ديوانى/ عةبدوآل بةطى مصباح ديوان ل/٤٦

بةرةحمةكةى خؤت فةردى تةنياى تاك

بةشقي مةشقي عةشق يارانى دَل ثاك

بةدةمى دوورى دةروون ثِر فاران
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بة كؤضي دواى دوا بةدواى ياران

هةرضةند تاوانم لةحةد بةدةرة

دةفتةرى كردةم لة رووم رةشترة

تؤ لَيم ببوورة من روو زةردى تؤم

جةزاى كافية و سزاى مةرطة بؤم

 -مةولةوى- /ثيرةمَيرد/ل١٦

ناوى محمد يةكَي بيخويَنَي

تامردن تامى لةدَل ئةميَنَي

زةِرةية نوورى خودا بنويَنَي

دارو بةردو كيَو طشت ئةتويَنَي

كافر بةراستى طةرناوى بيَنَي

قةت قابيل نية ئيمان ئةهيَنَي

 (ميعراجي راستى)ل١٩٨٣/٧

 شَيخ مةحموود شَيخ محمد كةسنةزانى
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لة  هونةرَيك  وةك  هةروةها  ئةدةبى،  بةرهةمَيكى  وةك  رؤمان،  هةميشة 

لة  بةهؤيةوة  خؤيةتى  بةرفراوانى  ثانتاييةكى  خاوةن  طَيِرانةوة،  هونةرةكانى 

مرؤظايةتى  كَيشةى  ضةندين  توانيوويةتى  خؤى  تةمةنى  دوورودرَيذى  ساآلنى 

لة ضةندين قوذبنى جيهاندا بةرجةستة بكات، هةروةها تووانيوويةتى نةمريى بؤ 

هةندَى رؤماننووس تؤمار بكات. 

رؤمانى   ئةطةر  تةمةنيدا،  سةدةى  ضوار  لة  زياتر  ماوةى  لة  رؤمان  هونةرى 

ئةدةبى  لة  رؤمان  نؤبةرى  بة   ١٦٠٥ ساَلى  لة  سيرفانتيس  كيخؤت)ةى  (دؤن 

جيهانيدا دابنَيين، تووشى ضةندين طيروطرفت بووة لةِرووى ثؤلَينكردنى رةطةزيى، 

ضونكة هةندَى دةقى رؤمان لة طَيِرانةوةى خودنامة دةضَيت و هةندَى دةقى ديكةى 

رؤمان لة طَيِرانةوةى بةسةرهات و رووداوى مَيذوويى رووت دةضَيت، هةندَيكى 

ديكةيان زؤر لة دةقى شانؤ نزيك دةبَيتةوة بة حوكمى ئةوةى ثانتايى دانساندن 

هةندَى  و  رؤمانة  هونةرى  بِربِرةى  كةوا  طَيِرانةوة،  ثانتايى  لة  زياترة  زؤر  تَييدا 

هةندَى  و  درَيذ  ضيرؤكى  هونةريى  سروشتى  لة  نزيكترة  هةية  رؤمانيش  دةقى 

بةتايبةتى  دةناَلَينَيت،  دةقةوة  زمانى  كَيشةى  دةست  بة  هةية  رؤمانيش  دةقى 

نةتةوةييان  زمانى  ثاشطوَيخستنى  و  سِرينةوة  كةوا  داطيركراوةكاندا  وآلتة  لةو 

لةاليةن داطيركةرةوة دياردةيةكى زةقى فةرهةنطييانة، وةك لة وآلتانى رؤذئاواى 

كَيشةكانى
      ناسنامةى

            دةقــى
                  رؤمـانى

                        كـوردى 

د. عادل طةرميانىد. عادل طةرميانى
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كاتب  رؤمانةكانى  نموونةش  باشترين  دةردةكةوَيت.  بؤمان  بةِروونى  عةرةبى 

بة  كةوا  جةلون،  بن  ئةلتاهير  و  وةتار  بن  ئةلتاهير  و  بؤجدرة  رةشيد  و  ياسين 

زمانى فةِرةنسايى رؤمانيان نووسيووة، نة رةخنةى ئةدةبي فةِرةنسايى ئاوةِريان 

نة  و  نين  فةِرةنسايى  بةِرةضةَلةك  رؤماننووسانة  ئةو  لةبةرئةوةى  لَيدةداتةوة، 

رؤمانانة  ئةو  لةبةرئةوةى  لَيدةداتةوة،  ئاوةِريان  عةرةبيش  ئةدةبي  رةخنةى 

و  هؤنيار  ئةو  بةرهةمى  خراثتر  دياردةية  لةم  نةنووسراون.  عةرةبى  زمانى  بة 

ضيرؤكنووس و رؤماننووسة كوردانةية لة سوريا و عَيراق كة بة زمانى عةرةبى 

بةرهةميان نووسيووة و لةاليةن رةخنةطر و لَيكؤَلةرانى عةرةبةوة بةئةنقةست 

جؤرة  ئةم  نووسةرى  لةبةرئةوةى  خراون،  ثشتطوَى  بةرهةمانة  جؤرة  ئةم 

بةرهةمانة عةرةب نين. بؤ نموونة لة ساآلنى نةوةدةكانى سةدةى رابردوو لةاليةن 

سليم السامرائى ئةنتؤلؤجياى ضيرؤكى عَيراقى و ئةنتؤلؤجياى شيعرى عَيراقى 

دةرضوو، لة هةردوو ئةنتؤلؤجياكة ناوى ئةو هؤنيار و ضيرؤكنووسة كوردانةى 

رؤماننووسَيكى  تةنانةت  نووسيووة.  بةرهةميان  عةرةبى  زمانى  بة  نيية  تَييدا 

داهَينةرى وةك سةليم بةرةكات بة ئةنقةست رؤمانةكانى فةرامؤش و ثشتطوَى 

ضاث  عةرةبييةوة  رؤمانى  لةبارةى  رةخنةييانة  نووسينة  و  كتَيب  لةو  دةخرَين 

ئةوتؤ  عةرةبيى  زمانَيكى  بة  كوردة  داهَينةرة  ئةم  كاتَيكدا  لة  بآلوكراونةتةوة،  و 

و  كردووة  سةرسووِرمان  تووشي  عةرةبةكانى  رؤماننووسة  كة  دةنووسَيت 

بةرةكات  سةليم  وةك  نةيتوانيوة  عةرةب  رؤماننووسَيكى  هيض  باوةِرةدام  لةو 

رؤمانةكانيان  لةنَيو  فانتازيا  جوانييةكانى  و  سيحراوى  رياليزمى  تةليسمةكانى 

ثَيويستى  كورديدا  رؤمانى  لة  دةق  زمانى  كَيشةى  جؤرة  ئةم  بؤية  بةكاربهَينن. 

سةليم  داهَينانى  بؤئةوةى  هةية  رةخنةيى  و  نةتةوةيى  هةَلوَيستى  ضةندين  بة 

شاوى  بورهان  د.  و  دةروَيشيانى  ئةشرةف  عةلى  و  كةمال  يةشار  و  بةرةكات 

مايةى  ببنة  زياتر  هاوضةرخ  كورديى  رؤمانى  ئاسمانى  ديكةى  ئةستَيرةكانى  و 

دةرةوشانةوةى هونةرى رؤماننووسينى كوردى، نةك بة ئاسانى لةبةر زمانى 

دةق بخرَينة دةرةوةى بازنةى ناسنامةى دةقى رؤمانى كورديى هاوضةرخ. 

 رؤمان، وةك دةق و رةطةزَيكى ئةدةبى، خاوةن ناسنامةى تايبةتي خؤيةتى 

كة  ئةدةبدا،  َتيؤرى  بوارى  لة  ئةدةبي  رةطةزى  جؤرى  و  نةتةوةيى  لةِرووى 

بةهؤيةوة لة دةقةكانى ديكةى ئةدةب وةك شيعر و ضيرؤك و شانؤ جيا دةكرَيتةوة. 

و  دةق  نووسةرى  رةضةَلةكى  و  رؤمان  دةقى  زمانى  وةك  هةية  اليةن  هةندَى 

كةشوهةواى دةق وةك سروشتى رووداوةكان و ناوى ثاَلةوان و كةسَيتييةكانى، 

لة  كةوا  رؤمانةكة،  دةقى  بؤ  نةتةوةيى  ناسنامةى  دةبنة  بةالمانةوة  ئةمان  طشت 
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بةراوردى  قوتابخانةكانى  لةنَيو  هةية  خؤى  طرنطى  ئةدةبيدا  بةراوردى  بوارى 

ئةدةبيدا، كةواتة هةموو دةقَيكى ئةدةبى دوو ناسنامةى ئةدةبى و نةتةوةيى هةية. 

بةدةست  كوردى،  زمانى  هةروةك  هاوضةرخ،  و  نوَى  كورديى  ئةدةبى   

ضةند كَيشةيةكةوة طرفتارة، بةتايبةتى رؤمانى كوردى، كةوا هةر لةطةَل يةكةم 

خودى  ضونكة  دروستبوو،  بؤ  دةقى  ناسنامةى  كَيشةى  سةرهةَلدانى  هةنطاوى 

لة  كة  ويذدان)،  (مةسةلةى  رؤمانةكةى  بةرطى  لةسةر  جاف  موختار  ئةحمةد 

يةكاليي  دةقةكةى  رةطةزى  جؤرى  نووسيووة،  دةستنووسةكةى   ١٩٢٨ ساَلى 

نةكردووةتةوة و نةينووسيووة رؤمانة، يان ضيرؤكى درَيذة. هةر ئةم اليةنة بوو 

فوئادى  ئيحسان  د.  وةك  دايبنَين،  (ثؤفسَيت)  درَيذ  ضيرؤكى  بة  لَيكؤَلةر  هةندَى 

ثارَيزةر و ضاثكةرى ئةم دةقة لة ساَلى ١٩٧٠ بؤى دةضَيت و هةندَى لَيكؤَلةرى 

ديكة ثشتطيرى بؤضوونةكةى دةكةن وةك حوسين عارف لة كتَيبةكةى (هونةرى 

(مةسةلةى  ناونيشانى  بة  لَيكؤَلينةوةكةيدا  لة  عةلى  دَلشاد  و  كوردى)  ضيرؤكى 

ئةم  ديكةيش  هةندَيكى  رووناكبيرى).  بزووتنةوةى  بةرهةمَيكى  وةك  ويذدان 

دةقةى (مةسةلةى وَيذدان) بة كورتة رؤمان (نؤظلَيت)ى دادةنَين، وةك د. عةبدوَلآل 

:Ì÷_â⁄ :ÌË\ÊÑ :Ó◊¬ :ÏÅËÅp :ÏÖøfi) بةناونيشانى  عةرةبييةكةيدا  لَيكؤَلينةوة  لة  دةباغ 

عَيراقدا) لة  كوردى  (رؤمان  ماستةرةكةيدا  نامةى  لة  قادر  ئيبراهيم  د.  \÷ø€2)و 

هاوضةرخدا).  كورديى  رؤمانى  لة  (رياليزم  ماستةرةكةمدا  نامةى  لة  بةندةش  و 

رةسووَل-ة،  موستةفا  عيزةدين  د.  بؤضوونةكةى  سةرنجِراكَيشتر  هةمووي  لة 

كةوا لة ثَيشةكييةكةى بؤ وةرطَيِرانة عةرةبييةكةم بؤ ئةم كورتة رؤمانة، ئاماذة 

نووسينى  بؤ  كةرةستةيةكة  جؤرةوة  لةِرووى  وَيذدان  مةسةلةى  دةكات  بةوة 

رؤمانَيكى درَيذ لة كورتةضيرؤكَيكدا كؤكراوةتةوة... 
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 دةقى كورتة رؤمانى (مةسةلةى ويذدان)، وةك نؤبةرى رؤمانى كوردى لة 

ساَلى ١٩٢٨ نووسراوة و لة ساَلى ١٩٧٠ ضاثكراوة، لةِرووى نةتةوةييةوة كَيشةى 

و  كورديية  دةق  زمانى  و  كوردة  نووسةرةكةى  ضونكة  نيية،  دةقى  ناسنامةى 

سروشتى رووداوةكانى و كةشوهةواى دةقةكة لة ناوضةيةكى كورديداية، بةآلم 

وةك لةسةرةتا باسمان كرد تا ئةم رؤذطارة كَيشةى ناسنامةى ئةدةبيى هةية، 

ضونكة سروشتى جؤرى دةقةكة لةِرووى تيؤرى ئةدةبةوة وةكو وتمان يةكاليي 

نةكراوةتةوة، هةرضةندة هةبوونى رووداوى سةرةكى (لةدةستدانى ويذدان ) و 

ضةندين رووداوى الوةكى لةاليةك و اليةنةكانى كةشوهةواى دةقةكة شايةتى بة 

رؤمانبوونى ئةم دةقة دةدةن.

 ئةم جؤرة كَيشةى جؤرى رةطةزى ئةدةبى لة دواى راثةِرينى ساَلى ١٩٩١ 

ضونكة  رةنطيدايةوة،  هاوضةرخدا  كورديى  رؤمانى  لةنَيو  ديكة  بةشَيوةيةكى 

كؤمةَلَى دةق بآلوكرانةوة لةِراستيدا كورتة ضيرؤكن، كةضى لةسةر بةرطةكانيان 

نووسراوة نؤظلَيت، يان ضيرؤكى درَيذن، كةضى لةسةر بةرطةكانيان نووسراوة 

عةلى  محةمةد  لةاليةن   ١٩٣٦ ساَلى  جار  يةكةم  بؤ  رامان  زاراوةى  ئةم  رؤمان. 

تؤمارى  (نازدار)  رؤمانةكةى  كورتة  دةستنووسى  بةرطى  لةسةر  كوردى-يةوة 

سةد  مةبةستيشى  الثةِرةية)،   ١٠٠ لة  خيالية  (رؤمانَيكى  دةَلَيت:  كاتَيك  كردووة، 

الثةِرةى دةفتةرى بضووكى قوتابياني سةرةتايى ئةو سةردةمة بوو، ضونكة دةقى 

ئةو رؤمانة لةناو ئةو جؤرة دةفتةرة نووسرابوو، بةآلم ئيسماعيل رؤذبةيانى بة 

يةكةم نووسةرى كورد دادةنرَيت زاراوةى رؤمانى بةشَيوةيةكى دروست لةسةر 

بةرطى رؤمانةكةى (نازة)ى بةكارهَينا، كةوا لة ساَلى ١٩٨٠ ضاثيكرد. ئةم كَيشةى 

تا  (نؤظل)  رؤمان  و  درَيذ  زؤر  ضيرؤكى  لةنَيوان  يان  نؤظلَيت،  و  ثؤظيست  نَيوان 

ئةم رؤذطارة بةردةوامة و لةنَيو جيهانى رؤمانى كورديى هاوضةرخدا يةكاليي 

نةكراوةتةوة. 

ثةيدابوو،  بؤ  شيعرمان  رؤمانة  كَيشةى   ،١٩٩١ راثةِرينى  لةدواى  هةروةها   

ضونكة هةندَى هؤنيار (شاعير) بةبَى وردبوونةوةى لة سروشتى دةقةكةى ئةم 

جؤرة زاراوة تازةية لة جيهانى رؤمانى كورديى هاوضةرخدا بةكاردةهَينن، كةوا 

زؤرجار خوَينةرى هاوضةرخ تووشى ضةواشةكاريى دةكات لة بوارى دياريكردنى 

رةطةزى دةقةكةدا، ضونكة ثانتايى طَيِرانةوة لةم جؤرة دةقانةدا، كةوا بةشَيوةى 

شيعر نووسراون، هاوشانى طَيِرانةوةى نَيو رؤمان نيية، هةروةها سروشتى بيناى 

رووداوى نَيو ئةم رؤمانة شيعرييانة هاوشانى بيناى راستةقينةى رووداوى نَيو 

ضةند  و  سةرةكى  رووداوى  هةبوونى  و  تانوثؤ  هةبوونى  لةِرووى  نيية  رؤمان 
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رووداوَيكى الوةكى.

غةيرة  بة  دةقة  نووسينى  هاوضةرخ،  كورديى  رؤمانى  كَيشةى  طةورةترين   

زمانى كوردى، كةوا زياتر بؤ فاكتةرى راميارى دةطةِرَيتةوة بة حوكمى ئةوةى 

دةوَلةت  ضوار  بةسةر   ١٩٢٣ ساَلى  لة  لؤزان  ثةيمانى  دواى  كوردستان  خاكى 

نووسينى  كَيشةى  ئةنجامدا  لة  دابةشكراو،  ئَيران)  و  توركيا  و  سوريا  و  (عَيراق 

دروستبوو،  بؤ  فارسيمان  و  توركى  و  عةرةبى  زمانى  سَي  بة  كوردي  ئةدةبيى 

رؤماننووسى  كؤمةَلَى  بوارةدا  لةم  دايك.  كورديى  زمانى  بة  لةنووسين  جطة 

كوردمان هةية لة عَيراق و سوريا بة زمانى عةرةبى دةنووسن وةكو (محَيدين 

ئةلشاوى،  بؤرهان  دكتؤر  طةرميانى،  تةحسين  عةبدولمةجيد،  لوتفى  زةنطنة، 

دكتؤر عةبدولعةباس عةبدولعةزيم، حةسةن كاكى و ئةزهار رةحيم) لة عَيراق و 

(سةليم بةرةكات، عةبدولحةليم يوسف و محةمةد محةمةد ئيسماعيل) لة سوريا. 

هةروةها يةشار كةمال و محةمةد ئؤزؤن لة توركيا و عةلى ئةشرةف دةروَيشيان 

لة ئَيران و شَيركؤ فةتاح لة ئةَلمانيا. 

باشة  الوةوة  بة  وامان  كوردى  رؤمانى  كَيشةيةى  ئةم  ضارةسةركردنى  بؤ   

رةضاوى يةكَيك لةم دوو خاَلةى خوارةوة بكةين:

رةضةَلةكى  بةآلم  نووسراون،  كوردى  زمانى  غةيرى  بة  رؤمانانةى  ١-ئةو 

كوردةواريية،  دةقةكان  كةشوهةواى  مةرجةكانى  و  بَيت  كورد  نووسةرةكانيان 

رؤمانى  بة  واباشترة  كوردى  رؤمانى  طةنجينةى  دةوَلةمةندكردنى  بؤ  ئةوا 

ئةدةبى  سةرطةردانى  تووشى  رؤماننووسانة  جؤرة  ئةم  تا  دابنَيين،  كوردييان 

نةبن لةاليةك، هةروةهاش بؤ دةوَلةمةندكردنى طةنجينةى رؤمانى كوديمان.

رةضةَلةكى  و  نووسراون  كوردى  زمانى  غةيرى  بة  رؤمانانةى  ٢-ئةو 

نووسةرةكانيان كورد بَيت، بةآلم مةرجةكانى كةشوهةواى دةقةكان كوردةواري 

نيية، ئةوا تةنيا بؤمان هةية شانازيى بة رةضةَلةكى نووسةرةكانيانةوة بكةين و 

وةك درةختَيك رةط و ريشةى لة خاكى كوردستانة و بةروبوومةكةى خةَلكى 

وآلتَيكى ديكة سوودى لَى وةربطرن. 

-بؤ ضارةسةركردنى هةردوو دياردةكةى سةرةوة وامان بةالوة ثةسةندترة 

ئةم جؤرة دةقانة بكرَيتة كوردى تا خوَينةرى رؤمانى كوردى سووديان لَى ببينن 

و بةهؤيةوة ئاشنا بن بة جيهانى رؤماننووسينى ئةم جؤرة رؤماننووسة كوردانة.

هةموو  لة  كوردى  رؤمانى  دةق،  زمانى  كَيشةى  لة  جطة  بةداخةوة،  -زؤر 

ثارضةكانى كوردستاندا بةدةست رَينووسةكانى دةقةوة دةناَلَينَيت، كةوا يةكَيكة 

لة كَيشةكانى ناسنامةى دةقى رؤمانى كوردى، بة حوكمى ئةوةى هةر يةك لةو 
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سَى جؤرة رَينووسة (عةرةبى و التينى و سالظى) سةر بة وآلتى نا كورديية. بؤ 

نموونة لة هةردوو ثارضةى باشوور و رؤذهةآلتى كوردستان بة ثيتى عةرةبى 

ثيتى  بة  كوردستان  رؤذئاواى  و  باكوور  ثارضةى  هةردوو  لة  و  دةنووسرَيت 

التينى دةنووسرَيت و كوردةكانى وآلتانى يةكَيتيى سؤظَيتى جاران بة ثيتى سالظى 

ضارةسةر  بةبَى  نةتةوةيية  كَيشة  ئةم  نةنطيية  جَيى  زؤر  بةالمةوة  دةنووسرَيت. 

ببَيتة  ئايينى  و  ناوضةطةريى  بؤضوونى  هةندَى  شةرمةزاريية  جَيى  و  بمَينَيتةوة 

بؤ  ميللةتةكةمان  رةواى  نةتةوةيى  داخوازييةكى  لةبةردةم  كؤسث  و  لةمثةر 

لؤجيك  و  ئةقَل  لَيكدانةوةى  ئةطةر  لَيرةدا  كورديمان.  رَينووسي  يةكخستنى 

بكةينة سةنطى مةحةك، ئةوا بة حوكمى ئةوةى زؤرينةى خةَلكى كوردستان بة 

رَينووسى التينى دةنووسن و دةخوَينن، هةروةها بة حوكمى ئةوةى رَينووسى 

التينى باشتر لةاليةن رؤذهةآلتناسةكانةوة دةخوَينرَيتةوة و ئةوةندةش زةحمةت 

رايدةطةيةنم  بةِراشكاوى  بؤية  ببن.  خوَيندنةوةى  فَيرى  ئةوروثا  خةَلكى  بؤ  نيية 

كَيشةى  ضارةسةركردنى  بؤ  كارة  باشترين  التينى  رَينووسى  هةَلبذاردنى 

كورديى  رؤمانى  خوَينةرانى  زؤرينةى  لةاليةن  كوردى  رؤمانى  خوَيندنةوةى 

هاوضةرخةوة و ئةوةيشى بةهةردوو رَينووسى عةرةبى و سالظى نووسراون، 

بكةينةوة.  ضاثى  و  بينووسين  التينى  ثيتى  بة  سةرلةنوَى  دةتوانين  ئاسانى  بة 

ئةم  ئاست  لة  كورد  خوَينةرانى  و  رؤشنبيران  و  نووسةران  سةرجةم  هيوادارم 

و  رؤمان  قةيرانةكانى  لة  هةندَى  ضارةسةركردنى  بؤ  بن  نةتةوةيية  داخوازيية 

ئةدةبى كورديى هاوضةرخمان.

تَيبينى: تَيبينى: 

ئةم بابةتة لة ديدارى رؤمانى كوردى لة رؤذى ٢٠١٢/١١/٢٣ خوَينرايةوة.
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ئةثيزؤدى دووةمئةثيزؤدى دووةم

سةردةمى ئيمثراتؤرييةتى طوناه و يةقينى ئاَلى لَيوةكانى...سةردةمى ئيمثراتؤرييةتى طوناه و يةقينى ئاَلى لَيوةكانى...

لةهةمبةر  مةعريفةتخوازانة  و  ناسكارانة  بِرشتى  و  وزة  دووةمدا  بةشى  لة 

ئةم  ئةنجامدانى  بة  تةنانةت  و  ضاودَيريكردن  بة  ئةوةش  ئاراوة،  دَيتة  طوناهدا 

كردةية. ئيدى باوةِرى كردووة كة لة هةرَيمى خودايى و ئاسمانى دةرضووة و 

نيشتةجَيى زةوينة و سةردةمى ثاشايةتى لة زةمين دةستى ثَيكردووة.

طوناهم كرد/ رةطم وةكو رةطى درةختة ثيرةكان، بةزةويدا، ضووبووة خوارَى/ 

و  دةهات  سينةم  لة  طةردةلوول  هةَلمكةنَى/  زةوى  لة  بتوانَى  نةبوو  شتَيك  هيض 

مةرط لة دَلمةوة دةضووة دةرَى/ طوناهَيك بووم، شةوبؤى وةكو زوخاَلم لَيِروا/

ئَيستا  شوَينم/...  كةوتنة  طوناهبارتر...  خؤم  لة  ئةستَيرةى  و  بووم  طوناهبار 

كورتةيةك بؤ طوناهى سَيو و مةعريفةتى لَيو
لة طؤشةنيطاى شةيتانةوة!

(خوَيندنةوةيةكى كورتى قةسيدةى طوناهى بةختيار عةلى)
خوَيندنةوةيةكى فةلسةفى-ئةدةبى

ثَيشكةشة بة «شلَير. ن» كة طوناهى يةكةمينم بوو...ثَيشكةشة بة «شلَير. ن» كة طوناهى يةكةمينم بوو...

ئةمة منم؟

ئةى طوناهى 

خؤشةويستى،

يان ئاوَينةى تؤ؟

عادل قادرىعادل قادرى

٢ - ٢
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ئاطرةكانى  و  بسووتَينم  بةهةشت  باغةكانى  خوارد/  سوَيندم  و.../...  ثادشايةكم 

بة  نا  لَيوم  و  خةتاكارى  ثيرؤزى  كتَيبى  سةر  خستة  دةستم  كةم/  خةفة  دؤزةخ 

يةقينى ئاَلى طوناهةوة...

هةنووكة رؤذطارى دةسةآلت و طةراخستنى هةمةاليةنةى طوناهة. طوناه بة 

خؤى و سوثا و ئيمثراتؤرييةتة ثؤآليينةكةيةوة حوكمِرانى دةكات و...

لةو كؤشكةدا، كة بة وَينةى رةنطاوِرةنطى طوناه رازابؤوة.../ فريومدان/ زمانى 

تازةم فَيركردن... زمانى كؤنم ثَي توِردان/ ثاشايةك بووم، لة خةونمدا سةرخوانى 

سفرةكةيان/  ئةفيونى  و  شةراب  بؤنى  بة  سةرمةست  دى/  خواكانم  رازاوةى 

هاوارمكرد: ياخيدةبم...

و  نةدركاون  هؤكارةكانى  كة  بوو  شؤِرشة  ئةو  سةرةتاى  ئةوةش 

دةزانَيت  شتَيك  ئةو  ضونكة  دةمَيننةوة،  وةآلم  بَى  لةهةمبةريدا  ثرسيارةكانيش 

ئَيمة يان نايزانين يان ناتوانين بيزانين يان نابَيت بيزانين و...

دةمويست بة طوناهى بضكؤلةى خؤم، طوناهة طةورةكان ريسوا كةم.../...“با“ 

طوَيضكةى راكَيشام و لةبةردةم جةنطةَلةكاندا بة بؤنكةوتم.../... جارَيكي تر بؤنى 

خةياَلى  و  خةون  بةلةمى  دِريبوون/  كراسةكةى  ”با“  شةرمنانةى  ئةستَيرة  ئةو 

طومِرا كردم.../...موريدى هةتاهةتايى طوناه بووم/ بَيزار لة خوا و لة طةردوون و 

ذيانةوة/ دَلم بة شةرابى خةستى بَيدينى طةشايةوة...

ئةمةش درَيذةى ئةو ياخيبوونة بوو كة سةرةتاكانى لَيَل بوون و كؤتاييةكانيشى 

و  طوناه  جةستاندنى  و  سَيو  تامكردنى  قؤناغى  كة  بةشةدا  لةم  ناكؤتا.  و  ناديار 

ماضكردنى ”با“ ية، وشةى ”با“ وةكو ميتافؤِر يان خوازةيةك بؤ (حةوا) يان(هةوا) 

خاوةنى  و  دةكات  طومِرا  ”با“  ئادةم.  كردةى  بؤ  بوو  هاندةر  و  بزوَينةر  كة  يةكة 

رؤَلةطةلى وةكو رةشةبا، خوارةبا، زريان، شةماَل، طةردةلوول، طَيذةن، و...ة(١٣). 

خؤى  بة  خوازةى“با“  يان  وشة  قايمى  و  قورس  و  تؤكمة  ئامادةطى  و  حوزور 

زمانى  كة  ئةوةية  ثيشاندةرى  كورديدا  زمانى  لةناو  ناودارةكانييةوة،  و  نةوة 

دةبينَيتةوة  تؤخييةكدا  و  خةستى  لة  مرؤظ  بؤ  ئامَيز  طوناه  سرووشتى  كوردى 

كة كةموَينةية، هةَلبةت ثَيشمةرجى ئةمةش ئةوةية كة ”با“ رؤَلى هةمان خوازةى 

ئاآلهةَلطر  ”با“  شيعرةكةدا  دووةمى  بةشةى  لةم  هةرحاَل  بة  بطَيِرَيت.  باسكراو 

هَيزى  بةدةست  تةليسمةكان  كةلَينى  و  كردة  درزى  و  ثانتاكةية  رَيطاثَيوى  و 

ناكؤتاى  دةسةآلتَيكى  ”با“  كة  هاتووة  ئينجيلدا  لة  ئةوداية.  ناديارى  و  بَيسنوور 

دَيت.  كوَيوة  لة  نازانرَيت  قةت  قةت  بةآلم  دةسوَيت،  و  ثَيدةكرَيت  هةست  هةية، 

يان لة رؤذطارى يؤنانى كةونارا و سةردةمى ثَيش سوقراتدا كة فةيلةسوفَيكى 
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وةكو ئاناكسيمنوس(١٤)سةرضاوةى بوون و خةليقةتى بة ”با“ دةزانى، هةمديش 

رةوايةت و طَيِرانةوةيةكى فةلسةفى- ميتؤلؤذيك و بةطشتى ميتافيزيكى نيية. ”با“ 

ئيدى باسى ”با“ نةكةين!

دَلم بةردى ورشةدارى تاوان بوو، ثةنجةم قيبلةنماى طوناه.../... لة جطةرمدا 

”با“ى تةليسم هةَليكرد/ لة رؤحيشما ضيمةنى ئاطرين روا.

ئةثيزؤدى سَييةمئةثيزؤدى سَييةم

سةردةمى دةسةآلتى زةوين و شازبوونى ئةزموونى سوارةكانى طوناهسةردةمى دةسةآلتى زةوين و شازبوونى ئةزموونى سوارةكانى طوناه

طوناهم كرد/كاتَيك ئاسمان وةكو باوكَيكى دَلنةرم، ئامؤذطاري كردم.../...طوَيم 

نةداية... سندووقَيكى تاريك بووم تةنها بة ضراى طوناه، رؤحى خؤمم/ بينييةوة 

طريان.../...  ثِرلة  بوو.../  تاريك  ذوورَيكى  دَلم  نةبوو.../  ئةَلماس  من  دَلى  نا   .../...

لة تاريكى جةنطةَلةكاندا حةرفى كتَيبى نوَيم دؤزييةوة.../... وةك هةر ياخييةكى 

كة  خةياآلنةمدا،  ئةو  دؤزةخى  ثةالمارى  خومار.../...  طومِرايى  بة  و  بةدِرةوشت 

زمانة  ئةو  دووكةَلى  دواى  لة  عةوداَل  سووتاندبوو.../...  منى  ثَيش  شاعيرانى 

نةبيسراوة/ وةك شَيت بة دةريا و جةنطةَلةكاندا رؤيشتم.../... هاوارم كرد: ئةى 

دوورطةى نةشئة و خةياَل سةمايةكى تازةم بةرَى/ سةمايةك دةمارةكانم ثِركات 

لة لةنجةى بوومةلةرزةيةكى رةش...

هةروةكو ديارة لةم بةشةدا جوامَيرايةتى و جةنطاوةرايةتى بكةرانى طوناه، 

بانطةشةى بؤ دةكرَيت، وةك بَلَيى كردنى طوناه و القةكردنى بظةكان و شكاندنى 

كةم  نشينة  زةمين  و  بوَيت  خؤى  ئةفسانةيى  ثاَلةوانى  و  جةنطاوةر  تابؤكان، 

ئةزموونةكان دةروةستةى ئةو جولجووتا(١٥) نايةن.

 قؤناغى تووِردان و قةدةغةكردنى ترس و بانطةشة بؤ“بوون“ لة رووبةر و 

ثَيكهاتى (طوناه)دا.

ض خةياَلَيك ئَيجطار بةدة، مةترسة لَيى/ با هةميشة ”با“ى ترسَيكى هةتاهةتايى 

لةمردن/ زةنطى رؤحت بَينَى و ببات/ با نةفرينى رةشى شيعر ببَى بة ثاداشت و 

سزات.

و  طشتى  بة  كردار  و  كردة  رووبةرى  سَيهةمدا،  بةشى  دَيِرةكانى  دوا  لة 

دةضَيتة  و  دةبَيت  دةرهةستتر  و  ئينتزاعيتر  تايبةتى  بة  طوناه  كردةى  رووبةرى 

خشتة و ضوارضَيوةى هةرَيم و سةرزةمينَيك بة ناوى شيعر، كة خةياَل سةرقافَلة 

و ئاآلهةَلطرَيتى!
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ئةثيزؤدى ضوارةم و ثَينجةمئةثيزؤدى ضوارةم و ثَينجةم

تامى شيرين و رةنطى ئاَلى طوناهتامى شيرين و رةنطى ئاَلى طوناه

طوناهم كرد/ بةو تةباشيرةى لة ضنطى ضكؤلة و مردووى قوتابيية ترساوةكانى 

كرد.../  حةلم  حةليبكات،  نةيتوانى  ئاسمان  ثرسيارَيك،  ض  دةرمهَينا/  خؤم،  ثَيش 

وةك هةر نامؤيةكى تةنها، لة باغة تاريكةكانى ئةو ديو دؤزةخةوة/ جؤالنَيم بؤ 

خؤم هةَلخست و لةتاريكيدا لَيي نووستم...

نةشئةو مةستى خةياَل لة طَيذةنى حةقيقةتى طوناهدانةشئةو مةستى خةياَل لة طَيذةنى حةقيقةتى طوناهدا

فَير  تازة  سيحرى  هةَلهات/  ثَيستةكةمدا  لةذَير  تازة  خؤرى  كرد.../  طوناهم 

سووتاندم،  زمانى  ئةوتؤ  شكاند.../...حةرفى  نهَينيم  طةلَى  فَيَلى  طرَيى  و  بووم 

بةطةرووى هيض كةسَيكدا تَينةثةِريوة/ ثياَلةى ئةوتؤ ذةهراويم ضةشت/ ئةهريمةن 

بةمة  خؤم  ثاكَيتى  ئةوةى  بؤ  كرد  طوناهم  لَيخات.../...  زمانَيكى  تةنها  نةيوَيراوة 

دةم“با“/ بةَلكو تاوان و جوانييةكةى بةرةو بةحرى حةقيقةتى خؤيم ببا.../...طوناهم 

دووكةَلى  بؤنى  بة  سةرمةست  نةدؤزراوة/  دؤزةخَيكى  ثيرى  ثاسةوانى  كرد، 

رةشى مليؤنَيك ساَل.../... بردمى بةرةو دؤزةخَيكى كوشندةو تاَل.../... دؤزةخى 

بَيتخووب و بَيِرةنط و بَيِرةحمى خةياَل...

لَيرةدا ملمالنَى و جَيطؤِركَيى نَيوان حةقيقةت و خةياَل(١٦) روخسار و ديمةن 

و  ملمالنَى  دةكاتةوة.  دا  ئةودا،  ”هةوايية“كانى  و  ضَيذ  بةردةم  لة  تر  هةرَيمي  و 

ديالَيكتَيكى نَيوان حةقيقةت و خةياَل ئةو قؤناغةية كة سةرزةميني ترى مةعريفى 

تاكانةى  و  تاقانة  سيماى  و  روخسار  و  دةئةزموَيت  زانيارى  بنةوةنطةيترى  و 

طوناه دةطؤِرن و فرةِرةهةند و فرةاليةن و بةثَيى ئةوةش فرةواتاى دةكةن و لة 

دواجاردا و لة ئاوَينةى حةقيقةتَيكى خةياَليدا دةبَيذَيت:

دَلى خؤم لةنَيوان هةموو شتةكاندا كردة حةكةم/ نة رووم لة خواكرد نة لة 

شةيتان/ نةباوةِرم بة بتةكان هَينا و نة بة يةزدان.../... رؤحم رَيبوارَيكى ماندووة/ 

با بخةوَيت.

لةكؤتايى ئةثيزؤدى ثةنجةم دا كة بةو بِرطانة دواييدَيت حةجمان و سوكنايى 

و  دةدات  ثرشة  و  دةبةشَيتةوة  طوناه  هةناوى  و  رؤح  و  جةستة  لة  هَيوريى  و 

خةوى خةون و خةياآلوى دةبَيت.
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شيعردا  ئامَيزى  لة  نوستن  و  زمان  طؤثكةى  و  نازداران  مةمكى  شيعردا فرضكاندنى  ئامَيزى  لة  نوستن  و  زمان  طؤثكةى  و  نازداران  مةمكى  فرضكاندنى 

وةكو ثاداشتى طوناهوةكو ثاداشتى طوناه

طوناهم كرد/ ثاداشتةكةى ماضى لَيوة ذةهراوييةكةى تؤ بوو.../... قةترةيةك 

و  كرد  ماضم  شَيتانة  زةوييةك  ميوانم.../...  بؤتة  كض  وةك  ئةهريمةن  رةحمى 

وةكو“بت“ لةبةردةميا وةستام.../... ثةيكةرةكانى جوانى لةويادا، بوونة طيانلةبةرى 

راستى/ مةمكة بةردينةكان طؤِردرا و عاقَلى كضانةيان بوو بة مةستى...

لة درَيذةى ئةم رةوتةى خؤوشيارى و خؤئاطاييةى (دازايندا)دا كة لةهةمبةر 

طوناه و كردة ئاوةَلةكانى دَينة ئاراوة، خةسارناسى رةوتى طوناهئالوودى خؤى 

و تَيطةى خؤى بؤ ضةمك و لَيكدانى ”كردةى طوناه“ يان ”ئةفسانةى طوناه“ دةكات.

و  برد  سووذدةمان  بةرووتى  عارةقةوة/  ليكى  بةدةم  و  مةى  خوانى  لةسةر 

هاوارمانكرد: واى طوناه ض تةليسمَيكى طةورة و ض ياخيبوونَيكى جوانة/ خؤمان لة 

درةختةكان هةَلسوو، لةزةتمان كرد بة خَيزان/ كضةكان مةمكيان بة باران شت و/ 

ئَيمةش طيانمان بة طةآلِرَيزان/ ...بةآلم واى ضةندة كورت بوو، عومرى ياخيبوونى 

ئةوان.../... وةرطةِران لةم ئاينة و ضوونة سةر سونةتى جاران...

كة  دةطَيِرَيتةوة  فةردانييةتَيك  و  مةنييةت  شةشدا  بةشى  درَيذةى  لة 

سةوداسةرى ئةوةية ئاراستة و ئاسؤ و رةنط و بةطشتى ضييةتى طوناه بة كردة 

و جَيثةنجةى خؤى بنةخشَينَيت، كة ئةمةش قؤناغَيكي ترة لة باآلكردنى رؤحى 

طوناه وةكو مةعريفةت.

تةنها من بووم... سةر مَيزى ئةو خةونة ثِر لة طوناهةم بةر نةدا/ تةنها من... 

زارى هيض قومارَيك نةما لةناو دةستمدا با نةدا/ تةنها من خةونة ثاكةكانى خؤم 

توِردا بةرةو دةريا...

طوناه وةكو رووطة و رَيباز لة دوا بِرطةى بةشى شةش:

طةر  نزام/  و  سؤز  ئةوة  رةشى  دةرياى  بؤ  طوناهة/  بؤ  ئةمرم،  هةتا  وتم: 

مرديشم، با بِرؤم و ئةوة بَيت ثاداشت و سزام.

و  ئاخرزةمانى  رؤحييةتى  و  ئاثؤكاليثسى(١٧)  ثرسطةلى   / طوناه  نَيهَيليزمى 

توانةوة لة شيعر و ئةفسانةدا
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طوناهم كرد، مةرجان لة رؤحما طةورة بوو، ذَيرزمانم ثِربوو لة مروارى، لة 

سيماما كزةى دؤزةخة دوورةكان هةَليكرد و لة دَلما تابووت دةبارى/... ذيانَيكى 

بَيهوودة بوو.../ لَيم نةثرسى: هاآلوى ض طوناهَيكة زةوى ثِر بووة لة الشة؟/ لَيم 

بة  نةثرسى  لَيم  باشة؟/  من  ئازارةكانى  بؤ  طةردةلوولَيك،  ض  بادةى  نةثرسى: 

ئةفيونى ض وشةيةك رزطار دةبم؟

ئةثيزؤدى يةكةم ثرسيارِرَيذ و طومانكةفت  حةوتةم وةكو  سةرةتاى بةشى 

كراوة! كة ئاماذةية بؤ طةشة و نةشةى هاوتا و هاوقةدى طوناه و مةعريفةت و 

طوازرانى ئةزموونى مةعريفى لة بيضم و ثَيكهاتَيكى كؤنكرَيت و بةرهةست، بؤ 

شَيواز و خشتةيةكى دةرهةست و ئةفسانةيى بة ناوى شيعر.

لة ساتَيكدا بَيبةش بووم لة تةليسم و لة خةياَلى وةحشييانة/ رؤحم ثِربوو، لة 

شيعر و لةبارانى بةهةشتييانة...

عةدةن  دارستانى  بؤ  طةِرانةوة  خةياَلى  و  خةون  بةشةدا  ئةم  درَيذةى  لة 

هةمديس تَييدا دةثشكوَى و يادةوةرى وَينة و ديمةنةكانى هةَلدةداتةوة:

لةساتَيكدا/ سينةم ثِر بوو لة شةيدايى باَلندةيةك، كة بةرةو بةهةشت بفِرَى/ 

لَيشاوة  ئةو  دواجار  بةآلم  نوَى/  خةياَلى  ئةفيوناوى  شةونمى  لة  بوو  ثِر  دةستم 

و  كرد  نيطام  ضؤن  كة  الم  سةيرة  كة  بردم/  دؤزةخَيكى  الى  بةرةو  ترسناكة 

نةمردم...

بةآلم خةونى طةِرانةوة، ئةزموون و بةرجةوةنَيكي تر لة بةردةميدا دةكاتةوة، 

ئةزموونَيك كة لة ملمالنَيى نَيوان خةياَل و حةقيقةتةوة سةرضاوةى طرتووة: 

دؤزةخَيك، مةتةَلى مةرطى نووسييةوة لة سةر دَلم.../...ثَييطوتم: ئةى منداَلى 

بَيباك، بؤ ئةم ياريية رةشة نةخوَلقاوى/ وةرة يان ببة بة كؤيلةى خوا، يا خود 

شةيتان/ ببة بة غوآلمى ئةهريمةن، ياخود بادةطَيِرى يةزدان.../... با رزطار بيت 

لةو لَيشاوة ترسناكةى فريوى دايت...

باآلكردن و رةطئاذؤ بوونى خواست و ئارةزووى طوناه و بةرطرى كردن لَيى 

لةم دوابِرطانةى بةشى حةوتةم دا سمكؤآلن دةكات:

وتم: هةرطيزاو هةرطيز ئةى شةثؤل، من بة ئازادى خؤم طومِرام/ تا دةمرم لة 

شةرابى خةستى شيعر دةخؤمةوة و/ طةر مرديشم: با بِرؤم، ئةوة بَيت ثاداشت 

و سزام.

لةم دوا بِرطانة دا طوناه و مةعريفةت و ملمالنَى بؤ بةيةك كردنيان يان يةك 

طرتنيان زةق و بةرضاوة و ثَيداطرى و ثةشيمان نةبوون لة كردةى يةكةمين وةكو 

داهَينةرى جيهان لة قةوارةى وشةى ”هةرطيز ...هةرطيز.... ” نةخشَيندراوة.
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ژما دوا وَيستطةى بوونى طوناه و ثووضخوازييةكى بةرزةِرؤيانة(ترانسَيندَينتاَل)دوا وَيستطةى بوونى طوناه و ثووضخوازييةكى بةرزةِرؤيانة(ترانسَيندَينتاَل)

ئةثيزؤدى كؤتايى كة دةكاتة بةشى هةشتةم، زمان و دةربِرينَيك دةخاتة روو 

طوناه  قايمى  و  قورس  فامكردنَيكى  و  ئةزموون  بةرئةنجامى  و  دةرهاوَيشتة  كة 

و مةعريفةتة و بة طشتى بةرزاييةكانى زانيارى كة لةذَير سَيبةر و تاثؤيةك لة 

ئةطةر و شيمانةدا شاردرابؤوة، كة هةمووى وةكو ئةزموون و سامانى ناسكارى 

منداَلى  بِرؤ ئةى  كة:  ئةوةى  دةربِرينى  بة  ية،  طوناهكارة  ئةطةرة  ئةم  زانيارى  و 

بَيباك، دةخاتة ذَير ثرسيارَيكى طةورةوة!

طوناهم كرد و لةهةموو نوشوستيية طةورةكاندا تَيطةيشتم/ كة ذيان مةتةَلَيك 

بوو، بة ئاسانى هةَلم هَينا/ يارييةك بوو، زؤر بة ئاسانى بردمةوة/ لة نةشئةى 

سةركةوتنى خؤمدا كليلَيكم لة دةستى خةياَل/ فِراند/ دةرطاى هةموو تاريكييةكانى 

لَيكردمةوة/ وةك ئةميرَيكى ياخى هاتم و ضى لةسةر مَيزةكان بوو/ كؤمكردةوة...

بةرهةست  ئةزموونى  هةموو  دةردةكةوَيت،  درَيذةشدا  لة  وةك  هةر 

لة  نةبووة  روَلَيكى  ئةم،  سثى  و  رةش  و  ئاسمانى  و  زةمينى  و  دةرهةستى  و 

طةِراندنةوة و هةناردنةوة بؤ دارستان و هةرَيمة ئةزةلى و جاويدةكةى:

بةدَل  ضيم  رؤحدا/  زةمهةريرييةكانى  شةقامة  لة  و  هاتم  داطيركةرَيك  وةك 

بوو طووتم: بؤ من.../... وةك طيرفانبِرَيكى نةمر/ كآلوى ض شيعرَيك الر و ثِر لة 

جورئةت و تةفرة بوو كردمة سةرم.../... هاتبووم بؤ يارييةكى تازة، كة ياسا و 

تيؤرييةكى  هيض  نة  ثَيبوو،  ئاسمانيم  كتَيبَيكى  نة  بوو.../...  رؤحما  لة  نهَينييةكانى 

كة  طووتن:  بؤ  ئةوتؤم  طؤرانى  و  هَينان  بؤ  نوَيم  دَلى  و  نوَى  نيطاى  بةآلم  تازة/ 

بةر لةمن نةبيسترا بوو.../... بؤ هيض تةفرةيةك ملكةض نةبووم و بؤ ثةيامى هيض 

لةزةتَيك نةمامةوة/

ئةم دةربِرين و ثووض رَيسييةى كة وةطَيِر(دازاين) دةيخاتة روو، ثيشاندةرى 

رَيطايةكى ثِر هةوراز و نشَيو و تةذى لة طةرد و تؤفانة كة لة هيض هةرَيمَيكياندا 

ماَل و ميضَيك بؤ رزطارى نةبينراوةتةوة: 

بةتةنيا لةو قومارخانة طةورةيةدا، مَيزةكةى خؤم جياكردةوة/ هةر خؤم بة 

خؤمم دؤِران و هةر خؤم لة خؤمم بردةوة/ نةتوانيم كةس فَير بكةم و نةكةس 

توانى فَيرم بكات/تةنها و هةميشة تةنها، دةنطَيكى خةياآلوى وتى: بِرؤ ئةى منداَلى 

بَيباك/ ئةوة بَيت ثاداشت و سزات/ ئةوة بَيت ثاداشت و سزات...

شيعرَيكم  لَيرةدا  من  بَلَيم  دةبَيت  نووسينة  كورتة  ئةم  دواوشةى  وةكو 
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خوَيندنةوة و رةهةندةمانايى و ثَيكهاتةييةكانى شتَيك بة ناوى طوناهم كؤَلييةوة و 

لة سةر سةركةوتوويى يا سةرنةكةوتوويى و خةسار و... شيعرةكة هيض شتَيكم 

بووة،  فةلسةفى  خوَيندنةوةيةكى  لَيرةدا  من  مةبةستى  ضونكة  نةكردووة،  باس 

زؤرتر نةك رةخنة و لَيكدانةوةى شيعرى و ئةدةبى.

ثةراوَيزةكانثةراوَيزةكان

١-خوازةيةكة بؤ دةستثَيكى خولقانى جيهان و بوون.

بةرةو  ئاسمانةوة  لة  حةواى  و  ئادةم  كة  شتَيك  روودانى  يان  ئةنجامدان  ناوبردنى   -٢

زةوى تووِردا بة كردار كارَيكى نيوةضَل و بطرة هةَلةشة بؤية لة درَيذةى نووسينةكةدا من بة 

كردار، ئاوةَلكردار، كردار و ئاوةَلةكانى و... هتد. ناوزةدم كردووة و بؤ خؤبواردن لة هةر جؤرة 

هةَلنيشتنى بةستَينَيكى رةها و موتَلةق لة راظة و خوَيندنةوةى ئةمةدا من بة طشتى ئةوةم بة شت 

ناوزةد كردووة. شت كة يةكَيك لة ضةمكة ناوةندى و تةوةرييةكانى فةلسةفةى مارتين هايديطةرة 

يان  دياردة  ناونانى  و  ناسينى  لةبةردةم  بةرين  و  هةراو  شيمانةى  و  ئةطةر  كة  دَيت  ماناية  بةو 

رووداوَيك دا هةية.

٣- ئاماذةية بة ئايةتَيك لة سووِرةتَيكى قورئانى ثيرؤز.

٤- بِرطةى دووى ثةراوَيز بخوَيننةوة.

٥- ئاماذةية بؤ ضةند ئايةتَيكى سووِرةتى بةقةرة لة قورئانى ثيرؤزدا.

و  كردووة  باسم  يةكدا  بِرطةى  لة  كة  ثرتةقاَلى  و  سوور  سةرضاوةى  وةكو  خوازةيةكة   -٦

لةذَير كاريطةرى شيعرةكانى سوهراب سثَيهرى و كتَيبى رازى طوَلى سوورى كارَل طوستاظ 

يؤنط دةروونناسى طةورةى سويسرايي وةرمطرتووة.

٧- هؤنراوةيةكة كة لة طؤرانيبَيذَيك بة ناوى ئيبراهيم خةيات بيستوومة و تةنها بؤ تةعبير 

كردن لة يةكيةتييةك كة لةنَيوان طوناه و خؤشةويستى و يان طوناه و مةعريفةت و يان سَيو و 

لَيو دا هةية.

رؤذهةآلتى  باشوورى  فةلسةفةى  لة  دَيرين  و  طشتى  جةمسةرى  دوو  يان  ضةمك  دوو   -٨

ئاسيا دا و بة زؤرى لة فةلسةفةى ضين دا باو بووة و بة بنةما و بنضينةى بوون لة قةَلةم دةدرَيت 

كة بةواتاى دوو جةمسةرى دذلة يةك دَين وةكو رةش و سثى، تاريكى و رؤشنى، خَير و شةِر، 

...كة لة رؤذهةآلتى زةويدا شتَيكى غةريب و غةوارة نيية و بنةماى زؤربةى ميتافيزيكةكان بووة، 

هةر لة زةردةشتةوة تاكو دينى ئيسالم.

٩- بِرطةى دوو بخوَيننةوة.

١٠- دةبَيت بكرَيتةكان لة بةرامبةر دةشَيت بكرَيتةكاندا دَيت و دووجؤرة لة دةستةبةندى بؤ 
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ئاكار و ئةخالقى مرؤيى و يةكَيك لة باسة طرينطةكانى فةلسةفةى ئةخالق.

١١- ئةم وتارة لة ئينتةرنَيتدا بآلوكراوةتةوة و بة سانايى دةست دةكةوَيت.

١٢- ئاماذةية بؤ برطةيةك لة شيعرَيك هاوِرَيى شاعير و نابينا و تازة كؤضكردووم ئيسماعيل 

فةرةجى نوور لة ديوانى ئَيوارة تَيرم ناكات كة هةوَلدةدرَيت بةم زووانة لة ضاث بدرَيت.

رؤضنةى  لة  يونطى  تَيِروانينَيكى  بة  دةشَيت  با  وشةى  تايبةتةى  رةضةَلةكناسيية  ئةم   -١٣

سةرةنجِراكَيشى  و  جوان  باسَيكى  و  بخوَيندرَيتةوة  كؤنةضةشنةوة  يان  تايث  ئاركى  ضةمكى 

لَيدةربَيت. بؤ ئةم مةبةستة لة وتارَيكدا بة ناوى شوناسى كوردى لة طَيذةنى بيرى با و باوكدا 

هةوَلدةدةم ئةم خوَيندنةوة و شرؤظة بخةمة روولةذَير تيشكى سَى رؤمان و شاكارى ئةدةبى 

هاوضةرخى كوردييةوة.

١٤- فةيلةسوفَيكى ثَيش سوقراتى بوو، كة باوةِرى وابوو كة هةوَينى هةوَينةكان يان مادة 

الموادى هةموو دنيا هةواية.

١٥- وابزانم ناوى ئةو كَيوة بوو كة عيساى ناسرييان لةسةريدا لة خاضدا.

لة  هةر  كة  بووة  تَيفكرين  و  لَيكؤَلين  رةهةندى  و  جةمسةر  دوو  خةياَل  و  حةقيقةت   -١٦

دونياى كؤنةوة تاكو ئَيستا طرينطى و بايةخى خؤى لة دةست نةداوة و لة ئةدةبياتى كورديشدا 

باغةكانى  و  غةزةَلنووسى  رؤمانى  بةتايبةتى  عةلى  بةختيار  بةرهةمةكانى  زؤربةى  كة  دةبينين 

خةياَل بة شَيوةيةكى راستةوخؤ لةطةَل و لة هةمبةر ئةم دوو جةمسةرةدا دةكةوَيتة ملمالنَى و 

رووبةِرووبوونةوة.

١٧- بةواتاى ئاخرزةمان و سةردةمى كؤتايى، خوَينةران بؤ تَيطةيشتنَيكى سادة و سووك 

و ئاسان لةم ضةمك و تَيِروانينة فيلمة سَييانة يان تريؤلؤذييةكانى برايانى وايضؤفسكى(ئةندى و 

لةرى وايضؤفسكى) بة ناوى ماتريكس ضاو لَيبكةن.

سةرضاوةكان

١-تا ماتةمى طوَل تا خوَينى فريشتة- بةرهةمةشيعرييةكان، ضاثخانةى رةنج-٢٠٠٤/١٩٨٣، 

بةختيار عةلى، الثةِرى ٢٣٥ تا ٢٦٥.

لة  طوناه  وتارى  عةلى،  بةختيار  رةنج،  ضاثخانةى  وتار.  كؤمةَلة  كوشندة،  ٢-خوَينةرى 

مودَيِرنةدا الثةِرةى ٩٧ تا ١٠٨.

استاد  بخش  نى،  نشر  استاينر،  جورح  با  جهانبطلو  رامين  طوى  و  طفت  زندطى،  وجدان   -٣

خوانش ص٦١ تا ٦٤.

٤- فصلنامةى ارغنون شمارة مختص بة ’مرط’، سازمان ضاث و انتشارات عنوان فلسفة و 

مرط ص ٩ و قرابتهاى توليد مثل و مرگ نوشته ذرذباتای ترجمة جواد طنجيسطر اول 

بخش  ثرسش  نشر  غيب،  دست  عبدالعلى  ترجمة  فوتى،  ورونيك،م،  شاعران،  و  هيدطر   -٥

دربارةى هايدطر و فلسفةى او ص ٩ تا ٢٦
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لة  و  خوَيندبوومةوة  ئينجيلدا  و  قورئان  لة  كة  ئايينيانةى  تَيمة  و  زانيارى  لةو  هةندَيك   -٦

يادةوةريمدا بوون كة الثةِرة و سنووريان بؤ نيية!

٧- زؤرترين و بةكةَلكترين سةرضاوة بؤ نووسينى ئةم رؤمانة زةينى ناوشيار يان نةستى 

خؤم بووة! (لةذَير كاريطةرى فةلسةفةى دةروونناسانةى يؤنط)

٨- تاريخ فلسفة، جلد١ ، يونان و روم فريدريك كاثلستون مترجم ، سيد جالل الدين مجتبوى، 

بخش اول فلسفةى ثيش از Ω\Öœà، ص ٣١ تا ٣٨

٩- ذمارةيةكى طؤظارى رةوت، وتارَيكى رةزا عةليثوور بة ناوى دةسةآلت و هَيزى زمان، ل 

٢٣ تا ٣٣ هةَلبةت تةنها لة خةياَلى طوناهئالوودى ئةو وتارة كةَلكم وةرطرتووة

١٠- متافيزيك ضيست؟مارتين هايدطر ترجمةى منوضهر اسدى، نشر ثرسش ص ٧ و ٨

باب  در  ممتاز،  ضاثخانةى  باقر  ثور  ايرج  دكتر  مترجم  فرويد،  زيطموند  تابو،  و  توتم   -١١

محرمات و Åî و óÈœfi بودن احساسات ص٤٤ تا ٦٨

١٢-ئيمان و جةنطاوةرانى،بةختيار عةلى ل؟ كتَيبةكةم نةماوة

١٣- انسان و سمبولهايش، كارل طوستاو يونط، ترجمةى دكتر محمود Èfi]◊à‰، ضاث ديبا 

بخش نمادهاى متعالى ص ٢٢٥ تا ٢٣٥

١٤-ماَليكى لَيكترازاو و ويذدانَيكى بيمار، فاروق رةفيق.

بةشى  سيوةيلى  رَيبوار  سةردةم،  ثةخشى  و  ضاث  دةزطاى  بضووكةكان،  شتة  دنياى   -١٥

زمان و بَيكؤتايى: ثرؤسةى ناولَينان لة ئَيوارةى ثةروانةدا ل ٢٢٤تا٢٣٢

فةرهةنطؤكفةرهةنطؤك

مرجع بنةوةنطة   

تركيب لَيكدان   

طمان بار طومانكةفت   

استعاليى بةرزةِرؤيانة   

ثوض ثردازى ثووض رَيسي   

راوى وةطَيرِ   

انتزاعى دةرهةست   

Ó⁄]€øfi\-ملموس بةرهةست   

سهل الممتنع سادة – ئاَلوزى  
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مركزمحور زَيِرةتةوةر   

فعل فرمانى   

دازاين دازاين-لةوَيندةرَى بوون 

مسئلة ثرس    

افرينش خةليقةت   

معرفت شناسانة ناسكارانة   

\ÂÑÁà شناسانة ميتؤلؤذيك   

فارسى كوردى   

ممنوعة بظة    

معادلة هاوكَيشة   

تبادل ئاَلووَير   

غريزة ويستةناو   

استعارة خوازة   

زبان بستة زماناطؤ   

زبان باز-زبان باز زماندرَيذ   
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٣- خود و ونكردنى خود:- خود و ونكردنى خود:

 

طةر ئَيوارةيةك هاتي و

لة ونبوونم بثرسي

ئةوا بطةِرَيوة بؤ ذوورةكاني منداَلي و

لةنَيو كانياوةكاني عاشقبوونا

ئارام بطرة.

دؤستم،  دؤِران.  دؤِرانة...  لةخؤدةرضوون  هاوِرَيم،  رةئوف،  (طؤران 

لةخؤدةربازبوون تاوانة... تاوان).

نوَيية،  شيعرى  ئادطارَيكى  شيعر،  لةطةَل  طَيِرانةوة  هونةرى  ئاوَيتةكردنى   

و  تَينةطةيشتن  ماناى  خود  طَيِرانةوةى  بةبَي  كةسةكان  و  طرتة  طَيِرانةوةى 

بينينى  بؤ  خود  هزرى  زوومى  دةطةيةنَيت.  رووداوةكان  هةَلةى  طَيِرانةوةى 

شتةكانى دةوروبةرة، كاتَي كامَيراى خود دةوةستَينرَيت (وةك ئةوةى الى طؤران 

رةئوف وةستاوة) كردةى بينين دةوةستَي و شتةكان لة شوَينى خؤيان دةوةستن 

جَيطيربوونةشى  ئةو  دَيت،  كؤتاييان  رووداوةكان  نابينرَيت،  رووداوَيك  هيض  و 

هةية دةاللةت لة وةستان دةكات. 

 وةستان= جَيطيربوون= سةرةتاى كؤتايى.

بةنموونةيةك قسةكانم روون دةكةمةوة:

شةيثورة تازةكانى شيعر و كةِربوونى خود
خوَيندنةوةيةكى رةخنةيى بؤ شيعرى كورديى دواى (٢٠٠٠)

بَلند باجةآلنبَلند باجةآلن

٢ - ٢
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رَيطةى  لة  و  شتةكان  طَيِرانةوةى  بؤ  هةبووة  بةردةوامى  هةوَلى  (دانتى) 

طَيِرانةوةوة بضمى ترى داوة بة هةندَي لة شتةكان كة جياوازن  لة بضمى خؤيان 

طَيِرانةوةكانييةوة  لةِرًيطةى  دةدا،  نيشان  ثَيضةوانةكةيمان  جاريش  هةندَي  و 

هةندَي لة بَي رؤحةكان رؤح ثةيدا دةكةن لة فةزاى طَيِرانةوةى رؤحلةبةرةكان 

بة  طيانةكان.  بَي  طَيِرانةوةى  شوَينى  لة  دةدةن  لةدةستى  رؤحدارةكانيش  و 

خواردووة،  شكستى  بةهةشتدا  وَيناكردنى  و  لة  طَيِرانةوة  (دانتى)  من  بؤضونى 

ضونكة نةيبةستووةتةوة بة طَيِرانةوةى خود، واتة نةيتوانيوة بيبةستَيتةوة. خودى 

وَينةيةكى  (دانتى)  نةكردووةتةوة.  تاقى  دونياى  بةهةشتى  ئةزموونى  (دانتى) 

خودةوة  دؤزةخى  بة  ثةيوةندى  ئةمةش  دؤزةخ،  بة  بةخشيوة  سةرةنجِراكَيشى 

هةية كة دؤزةخى دونيا و ثَيكهاتةكانى ناويةتى. ذيانى (دانتى) لة دؤزةخ نزيكترة 

ئةزموونكراوى  دؤزةخَيكى  طَيِرانةوةى  و  وَيناكردن  بؤية  بةهةشت،  لة  وةك 

بضووك ئاسانترة لة بةهةشتَيكى ئةزموون نةكراوى بضووك بؤ طوزارشتكردن لة 

دواليزمى بةهةشت و دؤزةخى طةورة (دؤزةخى ئةو دونيا كة بةشَيوةى جياجيا 

هاتووة لة سةرضاوةكانةوة). (طؤران) دةيةوَيت عةشقَيكى ئةزموون نةكراومان 

بؤ بطَيِرَيتةوة لةسةر حيسابى عةشقَيكى ئةزموونكراو كة لة ذيانى كؤمةآليةتى 

ئةودا رةنطى داوةتةوة، ئةوة جياوازى ذينطةى كؤمةآليةتيية كة جياوازى دةخاتة 

نَيوان (عةشقى عومةر) و (عةشقى من) و (عةشقى ئةوى ترةوة)، لَيرةوة (عةشقى 

يةكةم- عةشقى طؤرانى شاعير) ضيتر عةشق نيية بةقةد ئةوةى ملمالنَيكةرَيكى 

كة  مرؤظ)،  طؤرانى  عةشقى  دووةم-  (عةشقى  لةطةَل  قَيزةوةنة  سةرسةختى 

(عةشقى تاقانةية)...

منيش بةدةم نووسينةوة

شةقَيك لةم زةوييةى بةردةمم دةدةم و 

وردوخاشى دةكةم و 

دواتريش ثارضةكانى دةخةمة ناو زبلَدان

(بَيستون مينة - زةوى بةردةبيتةوة)
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”خةَلك تواناى خؤ بةِرَيوةبردنيان نيية“”خةَلك تواناى خؤ بةِرَيوةبردنيان نيية“

(كانت)  مرؤظ)دا.  فةلسةفةى  لة  (رامان  تَيزى  لة  (كانت)ة  بؤضونى  ئةمة 

تَيهةَلكَيشى ضةمكةكانى ئازادى و رةزايةت لة (ثةيمانى كؤمةآليةتى)ى (رؤسؤ) 

لة  بةرطرى  و  دةكات  (هؤبز)دا  فكرى  لة  رةها  قوةتى  و  ثاشايةتى  لةطةَل 

ثرةنسيثةكانى كؤنسَيرظاتيزم دةكات و داواى ئازادى بؤ مرؤظةكان دةكات، بةآلم 

بةطومانيشة لة مرؤظى ئازاد. (بَيستون) حةز لة ئازادكردنى خود دةكات و هةست 

بةديلى دةكات، دةيةوَيت (فاوست) ئاسا دةربكةوَيت بةبَي ئةوةى رةضاوى قؤناغة 

هةيوانى  لة  (فاوست)  كردبَيت.  (فاوست)ى  و  خؤى  مةو قيعى  و  ديرؤكييةكةى 

هةَلمةتَيكدا  درَيذةى  لة  بةيانى  بؤ  سووتاوةى  كةالوة  ئةو  دةِروانَيتة  ماَلةكةيدا 

خاوَين دةكرَيتةوة. (طؤتة) لة هَيكِرا هةموو وَينةكان دةطؤِرَيت و دةمانخاتة نَيو 

فةزاى سيمبوليستى جيهانى ناوةكى (فاوست). دةركةوتنى ضوار ذنى لة وةهم كة 

طوزارشت لة (زةروورةت، هةذارى, تاوان، دَلسؤزى) دةكةن، (فاوست) سَي تاثؤى 

ئةو  دةهَيَلَيتةوة،  ضوارةميان  تةنها  دووردةخاتةوة،  زةينى)  (لة  خؤيدا  لة  يةكةم 

دةَلَيت: دةبَي بةردةوام بم لة شةِرى ئازادى. (ئيرؤتيك) لة ضةمكى (ئيرؤتيكؤسى) 

يؤنانييةوة سةرضاوةى طرتووة، كة ثةيوةستة بة خؤشةويستى، بةآلم ئةطةر لةو 

سياقة تةقليديية دةرضين، ئةوا بؤ دؤزينةوةى سةرةتاى ئةو ضةمكة دةكرَيت بؤ 

دوورتر لة سةدةى ثازدة بِرؤين. الى (بَيستون) توانةوةى ئيرؤتيك  لة دةرياى 

ئافراندن و سازكردن و نةخشةكَيشانى داهَيناندا نابيرنرَيت. هةوَلى رووتبوونةوة 

لة ماناكان لة ئةدةبدا (وةك ئةوةى الى بَيستون هةية)، هةوَلَيكة دةرةنجامةكانى 

بريتين لة كوشتنى ضَيذ و بنةماكانى ئةدةب خؤى. ئاماذةكان ثَيمان دةَلَين: ”دةق لة 

دةرةوةى مانا و مانا لة دةرةوةى دةق (هةَلبةتة لة بازنةى ئةدةبدا)، نرخيان نيية 

(رووت دةبنةوة). من رةخنة لة (بَيستون) دةطرم، ضونكة ئةوة بيرى رؤشن نيية 

كة زةمينة بؤ طوتارى نائةقآلنى خؤش دةكات، بةَلكو خراث بةكارهَينانى ئةخالقة 

لة مانا كؤمةآليةتييةكةيدا، قسةكردن لةسةر ضةمكى طةشةكردن و طةشةثَيدانى 

هةَلداوة،  سةرى  رؤشنبيران  الى  جيهانى  دووةمي  جةنطى  لةدواى  كؤمةآليةتى 

ستةمكاريم  سيماى  (بَيستون)  ديدى  لة  رةخنةكانمةوة  بةهؤى  من  نابَيت  بؤية 

ثَيبدرَيت. (شيلَير) دةَلَيت: ”هونةر ئاماذةية بؤ رةخنةطرتن لة كؤمةَلطة و رةخنةش 

ئاماذةية بؤ كارى عةقآلنى“. ئامانجى مةسيحييةكانى ئةوروثا و جولةكةكان لة 

رةخنةطرتن لة دين و فةندةمَينتاليزمى ئاينةكان، طةِراندنةوةى بةهاية بؤ دين.
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كضَيك فووى لة دةستةكانى دةكرد،

بيرم دةكردةوة:

ض دةبوو دةستكَيش بووماية.

(شاآلو حةبيبة- كةسَيك لَيرةوة تَيثةِرى).

خوداية بؤ نةتكردم بة كوِرى با 

خوداية...

(عومةر جةالل- جةنطى من و با).

لة  عومةر)  و  (شاآلو  شيعرة،  ثارضة  دوو  ئةم  نَيو  تةقليدييةتى  سةرةِراى 

خؤيان  كة  ببينن  جؤرة  بةو  خؤيان  خودى  دةيانةوَيت  شيعرةكانياندا  زؤربةى 

 (confession) دانثيانانى  ((faculty هَيزى هةن.  جؤرةى  بةو  نةك  دةيانةوَيت، 

بؤ  دانثيانةنان  طرفتى  كؤنةكانةوة  و  بةرايى  سةردةمة  لة  نيية.  بةهَيز  دةقدا  لة 

مرؤظ، طرفتَيكى سةنتةرى بووة، هةر ئةم طرفتةش رَيطر بووة لةبةردةم بوونى 

مرؤظ و ئةدةب بة سةنتةر. زؤرجار مرؤظةكان لةجياتى داننان بة حةقيقةتةكان، 

هةوَليان داوة لَيى هةَلبَين. مرؤظى ئةم ضةرخةش (ئةديبى هاوضةرخ) بة (شاآلو و 

عومةر)يشةوة لةو طرفتة بَيبةش نين. سيستمى كلتوورى و ميزاج و مؤتيظةكان 

و كلتوورة سوننةتييةكان و شَيوازة كالسيكييةكان و لَيدانةوةى قةوانة كؤنةكان، 

كَيشةن لة بةردةم نيشاندانى رووى راستةقينةى ئةو كائينةى ناومان ناوة واقيع 

(واقيعَيكى شيعرى ثِر لة شيعرييةت، نةك واقيعييةتى دةوروبةر).

بؤ  دروستى  تَيطةيشتنى  و  جوانة  تَيِروانينى  خاوةنى  كة  مرؤظَيك  هةية  بؤى 

ضونكة  ئستوورة،  بة  بكات  يةكسان  ئايدياكانى  لةحزةيةكدا  لة  هةية،  شت  زؤر 

هَيزى دانثيانانى الواز و كزة.

هَيزةى  ئةو  مةعريفة،  سؤسيؤلؤطى  مانهايم)  (كارل  فكردا  مةجالى  لة 
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بة  و  طؤِريون  قةناعةتةكانى  بةردةوامى  بة  و  تيابوو  رَيذةيى  بةشَيوةيةكى 

سؤسيؤلؤطَيكى  وةكو  سةرةتادا  لة  (مانهايم)  نةيهَيشتوونةتةوة.  ضةقبةستوويى 

ماركسيست دةستى ثَيكرد، بةآلم دواتر لة (ماكس فيبةر) و مَيذووطةرايى ئةَلمانى 

نزيك دةبَيتةوة لةسةر ئاستى ميتؤدؤلؤذيا. دواتر بةرةو رَيذةطةرايى مَيذوويى 

دةضَيت و هةوَلى بةردةواميشى دةبَيت بؤ تَيثةِراندنى.

هةر ئةو هَيزة واى لة (ئةريك فِرؤم) كردووة سةرةِراى كاريطةرى (فرؤيد) 

لةسةرى، لة زؤر بوار لة بوارةكان بؤضوونى جياواز و تايبةت بةخؤى هةبَيت، 

بة   (sex) سَيكسى  (فرؤيد)  ضونكة  فرؤيدى،  مرؤظى  مةسةلةى  لة  بةتايبةتى 

هؤكارى بةيةكطةيشتنى ذن(woman) و مَيرد (husband) دادةنا. 

ئةم مةملةكةتة ثِر لة درؤية

لة مةنزلَطاي ثيَغةمبةرَيك دةضَيت

هةزار و يةك شةيتان 

جَي ثَيي خؤي لَي ضَي كردووة

كةضي ئةم ثيَغةمبةرةشمان هةر نةدي

(ئةسكةندةر زرار- بةر لة ثايز ماَلئاوا)

 رووبةِرووبوونةوةى دووبارةكان رَيطايةكة دةمانطةيةنَيتة رةخنة و رقةبةرى 

ئةوانى تر. وشةى (رةخنة) و (رقةبةرى)م بةيةكةوة بةستةوة، زؤرجار رةخنة لة 

ضوارضَيوةكةى دةترازَيت و دةبَيتة ئةو دةالقةيةى رةخنةطر غةدر لة تَيكستةكة 

ئةخالقييةكان  و  مةعريفى  كاية  نَيو  دةهاوَيذَيتة  ثةل  رةخنةوة  بةناوى  و  دةكات 

كؤميدياى  لة  بةشَيك  رةخنة  تِراذيديبوونةى  ئةم  تراذيدى،  بةشَيوةيةكى 

زانستى  وشكى  قاَلبَيكى  نَيو  دةكةوَيتة  و  دةهَينَيت  خؤى  بةدوا  بيركردنةوة 

 friedrich) (فريدريك نيتشة ١٨٤٤-١٩٠٠) .دةستكرد و رووتةَلةى بابةتطةرَيتى

زانكؤى  لة  زمانزان  مامؤستاى  و  ئايديؤلؤذيايةك  ثَيشةنطى  وةكو   (netzche

(بال) لة سويسرا، بةهؤى بؤضوونة راديكاَلةكانى و رووبةِرووبوونةوةى لةطةَل 

رةخنةوة  بةناوى  بوو،  ثةيدا  بؤ  زؤرى  نةيارى  سةردةمةكى  باوى  ميتافيزيكى 

رةتكةرةوةى  (نيتشة)  ئةطةرضى  دةدا،  بيرؤكةكانيان  بةدؤطماكردنى  هةوَلى 

جةوهةرى  و  ميتافيزيكى  ثرةنسيثاَلَيكى  ئةو  الى  هَيز)  (ويستى  نيية،  ميتافيزيك 

شتةكانة سةرةِراى مردنى خودا.

لةنَيو  ذيانكردنة  و  ئةزموونكردن  بةرهةمى  كة  هةية  رةخنة  لة  تر  جؤرَيكى 
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حةدةسةكان. ئةزموونى ذيان فَيرة نووسينى ئةدةبى رةخنةيي (ئةدةبَيك رةخنة 

بطرَيت لة ثَيودانطة ناشرينةكان)مان دةكات، (كافكا)ى رؤماننووسى ئةَلمانى كة 

ذيان  ئةزموونَيكى  ذياوة،  هةنطاريدا  نةمساوى  ئيمثِراتؤرييةتى  سةردةمى  لة 

كة دووركةوتنةوةية لة كارى قانوونى و بوون بة كارمةندة لة دايةرةى بيمةى 

تَيطةيشتنة  ئةو  دةكات،  دروست  ال  بيؤكراتييةت  بؤ  قوَلى  تَيطةيشتنَيكى  بَيكاري، 

دواتر لة ضيرؤكةكانيدا رةنطِرَيذ دةبَيت، (كافكا) رةخنة لة بيؤكراتييةت دةطرَيت 

و ناِرازيية لَيى. (ئةسكةندةر) لة خودةوة  دةست ثَيناكا و يةكسةر دةضَيتة سةر 

بةدةطمةن  نيية).  خود  سةرزةنشتكردنى  لة  (مةبةستم  تر  ئةوى  لة  رةخنةطرتن 

بؤ  رةخنةكانى  زؤربةى  و  بطرَيت  خؤى  لة  رةخنة  (ئةسكةندةر)  رَيدةكةوَيت 

بةرامبةرةكةيةتى، (ئةسكةندةر) ثَيويستى بة جؤرَيك لة هاوسةنطى هةية. 

 ٤- طواستنةوةى ضةمكة بة شيعرينةكراوةكان بؤ نَيو شيعر:- طواستنةوةى ضةمكة بة شيعرينةكراوةكان بؤ نَيو شيعر:

كتيَبةكان فريوم دةدةن

لةم مالَةدا بيركردنةوةكانم جؤريَكن

لةم جالنةشدا من كضَيكى ديم 

لةالى ضةثى ريَطاكةدا 

ثياوَيك طومان لة بوونم دةكا 

(هَيرؤ كوردة- رَيطا).

 شاعير بؤ ئةوةى بتوانَيت خؤى لة وَينة و ضةمك و ئايديؤلؤذيا و كؤميديا و 

تراذيديا دووبارةكان بدزَيتةوة، زؤرجار هانا بؤ كردنةوةى دةرطا و ثةنجةرةكانى 

طومان دةبا، كةضى بؤى هةية طومان دةرطاى لَي نةكاتةوة و بة طومان بَيت لة 

شاعير.

سروشتى  (بيركردنةوة)ية.  مةعريفة  ستوونةكانى  لة  يةكَيك  بةردةوامى  بة 

و  بيركردنةوة  ثِرؤسةى  مانيفَيستبوونى  بةردةم  لة  رَيطرة  كؤمةَلطة،  داخراوى 

طومانبردن وةكو خؤيان.
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بيركردنةوةى طشتى

|           |                       

              بيركردنةوةى تاكةكةس               بيركردنةوةى بة كؤمةَل.

و  هةية  ناِرؤشنى  ثَيطةيةكى  هَيرؤ)دا   ) شيعرى  لة   (doubt) طومان  ضةمكى 

لة  طومان  دراوة.  بةشيعريكردنى  هةوَلى  ناشيعرييانة  و  سةقةت  بةشَيوةيةكى 

دةقةكةدا نووستوة، نووستن بة ماناى داخستنى ضاو و فِرينى فكر بؤ مةملةكةتى 

و  سِربوون  بارى  بخرَيتة  فكردان  كة  دَيت  ماناية  بةو  بةَلكو  نايةت،  خةياَل 

ئةو  واتة:  بيركردنةوة،  لةطةَل  دةطؤِرَيت  راستةوانة  فكردانيش  ثشوودانةوة، 

كؤتايى  ذنةى  ئةو  بيردةكاتةوة،  كةواتة  خةوتووة،  دارةثيرةكة  ذَير  ثيرةثياوةى 

كؤآلنةكة بيردةكاتةوة، كةواتة خةوتووة. دةركةوت مةبةست لة خةوتن بريتيبوو 

لة بيركردنةوة.

هةرسَي ثِرؤسةى بيركردنةوة و تَيطةيشتن و رووبةِرووبوونةوة، بازنة و ماَل 

وةكو  ضةمكة  سَي  ئةم  لةسةر  قسةكردن  دةكةنةوة.  كؤيان  طومان،  خانةكانى  و 

بؤ  دةطؤِرَيت  كات  تَيثةِربوونى  بة  بيركردنةوة  هةَلةية.  سةربةخؤ،  ضةمكى  سَي 

تَيطةيشتن، دواجار تَيطةيشتنيش رووبةِرووبوونةوةى لَيدةكةوَيتةوة، لة هةموو 

قؤناغة  بؤ  بطةِرَيتةوة  رووبةِرووبوونةوة  هةية  ئةوة  ئةطةرى  لةحزةيةكيشدا 

سةرةتاييةكانى سةرهةَلدانى (مةبةست لة قؤناغةكان: بيركردنةوة و تَيطةيشتن)

روودةدةن.  طوماندا  مةملةكةتى  لة  بةيةكداكةوتنانةش  و  كارلَيك  ئةو  هةموو  ة، 

لَيرةوة ئةطةر بةطومان بين لة بوونى طومان لة شيعردا (وةك ئةوةى لة شيعرى 

هَيرؤدا هةية)، ئةوا بوونى تَيطةيشتن و بيركردنةوة لة شيعرةكةدا بةشَيوةيةكى 

ئؤتؤماتيكى دةكةوَيتة ذَير تيشكى طومانةوة. 

 ئةوةى زؤر طرنطة لة شيعر نووسيندا بةشيعريكردنى ضةمكةكان و واتاكانة 

بةشيعريكردن  ثِرؤسةى  ناكرَيت  شيعرى.  تَيكستى  نَيو  بؤ  طواستنةوةيانة  ئينجا 

بةسياسيكراو  رووتكراوة  لةطةَل  مامةَلة  و  بةالوةبنرَيت  شيعرنووسيندا  ئانى  لة 

(هونةرى  هونةرةكان،  لة  هونةرَيكة  درؤكردن  بكةين.  بةزانستيكراواوةكان  و 

لة  كة  فاكتةر  كؤمةَليك  دةرةنجامى  لة  سةرهةَلدةدا  تاكدا  هزرى  لة  درؤكردن) 

لة  دووركةوتنةوة  بؤ  مرؤظ  ئةخالقيية.  فاكتةرى  طرنطتر  فاكتةرانة  ئةو  هةموو 

ئةخالق و نهَينى و طريمانة و ياسا ئةخالقييةكان، ناضارة درؤ بكات. بؤى هةية لة 

رَيطةى درؤكردنةوة رؤحى ذنَيك لة فِرين بؤ ئةو دونيا رزطار بكةين، ئةطةرى 
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هةية لة سايةى درؤيةكدا ذن و مَيردَيك سَيكس (sex) بكةن و منداَلَيك دروست 

بكةن و ناوى بنَين (راستى)، هةركة (راستي)ش طةورة بوو، لة سايةى درؤيةكدا 

كضَيك هةَلبخةَلةتَينَيت كة ناوى (مردن)ةو ناضارى بكات ثةنا بةرَيتة بةر ذوورة 

خؤى  كضةكةى  دةبينَيت  كة  (مردن)  دايكى  بكوذَيت.  خؤى  و  مةرط  تاريكةكانى 

كوشتووة، دةقيذَينَيت: 

”هؤ خةَلكينة مردن خؤى كوشتووة!!

(مردن) مردووة!!“  

دَيينةوة الى (راستى) كة دواى خؤكوشتنى (مردن)، ذنَيك دةهَينَيت بةناوى 

(تاك) و هةزاران منداَل دةخاتةوة و منداَلةكانيش دةيان هةزار منداَل دةخةنةوة...

ضةند  و  دروستكرد  كؤمةَلطايةكمان  درؤيةكدا،  سايةى  لة  كةواتة 

حةقيقةتَيكيشمان ئاشكرا كرد (ئةمة بؤ دونياى دةرةوةى شيعر).

لة سةربانى هاوينَيكةوة

نوكتة لةسةر رؤذةكانى زستان دةكات

ثياوَيك بة جلى كوردييةوة  

ئارةزووى سَيكسَيكى نادروست دةكا 

ثياوَيك بة تاتوو لةسةر زمانى دةنووسَي ذن 

(ئاريان ئةبوبةكر- وةرة با ثياو بكوذين...).

 درؤكردن لة دونياى شيعردا، سيفةتَيكى نائةخالقى و ناعةقآلنى نيية، بةَلكو 

بةآلم  حةقيقةت،  بة  طةيشتنة  و  ئاشكرابوون  و  سةرهةَلدان  هؤكارى  زؤرجار 

مانيفَيست  حةقةيقةت  يان  درؤبكات  شيعردا  لة  طةرةكيةتى  (ئاريان)  نازانرَيت 

تووشى  (ئاريان)دا  شيعرى  لة  حةقيقةت  و  درؤكردن  ضةمكى  هةردوو  بكات. 

نائومَيدى شيعريمان دةكةن. 
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مةعريفى،  ميتافيزيكى،  ثرسيارَيكى  هيض  رةخنانةم  ئةم  لةدواى  هيوادارم 

دانةوةي  وةآلم  بؤ  كة  سةرهةَلنةدةن  خوَينةر  الى  جوانيناسييانة  ئةخالقى، 

ثَيويستي بة ثرسيارى تر هةبَيت. ثرسيارى بَيمانا ئةو ثرسيارةية كة لة دةرةنجامى 

بةبَي   (disbelief) كوفر  لة  ثرسياركردن  سةرهةَلدةدا،  ئةزموونةوة  نةبوونى 

ئةزموون  بوونى  بةبَي  ئةدةب  لة  ثرسياركردن  ئيمان،  لةطةَل  ئةزموون  بوونى 

هتد)،  و...  ثامؤك  و  كافكا  و  كازانتزاكيس  و  وةكو (ساراماطؤ  ئةديبانَيكى  لةطةَل 

ثرسياركردن لة سياسةت بةبَي بوونى رؤشنبيرى سياسى، ئةطينا لة جةوهةردا 

هونةرى ثرسياركردن هونةرَيكة ئةركى كةشفكردن و خوَيندنةوة و دةرخستنى 

و  حةقيقةت  لة  ثرسيار  بيةوَيت  ئةطةر  خوَينةر  شتةكانة.  راستةقينةى  رووى 

درؤ  لةطةَل  هةية  بةستن  ذوان  بة  ثَيويستى  بكات،  (ئاريان)  تَيكستى  نَيو  درؤى 

بةسةر  كَيشاوة  باَلى  تةمةى  ئةو  بةآلم  شيعرةكةدا،  باخضةى  لةنَيو  حةقيقةت  و 

(خاَلى  سفر  خاَلى  دةمانباتةوة  (ئاريان)دا،  شيعرةكانى  لة  ضةمكةكة  هةردوو 

سِرينةوةى شيعرةكة و نووسينى شيعرَيكى تر، يان هةمان شيعر بة جؤرَيكى تر). 

 

٥- نوَيبوونةوة و ثَيكهاتة شيعرييةكان:- نوَيبوونةوة و ثَيكهاتة شيعرييةكان:

 

منيش بووم بة جانتاى سةفةر

لةطةَل سيَبةرَيك كؤض دةكةم و...

لةطةَل كؤضَيك شةرابى خةم دةخؤمةوة و...

لةطةَل هةلَدانى طشت ثَيكَيك لةبيرت دةكةم

(ئاوَيزان نورى- كؤضَيك لة هةست... هةستَيك لة ئةندَيشة).

(ئاوَيزان) كاري نةكردووة بؤ وشككردنةوةى ترَيى مةرط بة خؤرى ذيان، بؤ 

هةَلبذاردنى مرؤظبوون لةنَيوان رووةكبوون و ئاذةَلبوون، بؤ خؤخزاندنى وشةكان 

نووسينةوةى  هاوكات  و  خود  لةبيرنةكردنى  بؤ  شيعر،  ئاوريشمى  ثةناى  بؤ 

دونياى خةياَل، بؤ خةونبينين بة حةقيقةت، بؤ قسةكردن لةسةر خةونى واقيعى، 

ئةو كاريكردووة بؤ بوونى مؤسيقايةكى ناوخؤيى لة شيعرةكانيدا كة كاريطةرى 

ناسرووشتى لةسةر ماناى طشتى دةقةكة دروستكردووة.
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ئةمِرؤشمان  رؤذطارى  تا  طرووثةكاندا  بةسةر  شيعر  دابةشكردنى  دةنووسَيت. 

بةردةوامة، شيعر دةخرَيتة بةر سَيبةرى طرووث و قوتابخانةكان.

بة  سوريش  دَيت  واقيع  ماناى  بة  رياليزم  لَيكدراوة،  وشةيةكى  (سورياليزم) 

ماناى سةر دَيت، واتة شيعر و ئةدةبيات دةبَيت لة سةرةوةى واقيعدابن. 

شَيوةكان  لة  بةشَيوةَيك  ناواقيعييةكان  واقيعدا  سةرووى  لة  ئاشكراية 

(سةرووى  ئةدةبياتى  بة  باوةِر  دةبَيت  ئَيستادا  لة  ثَيمواية  دةكةن،  بةيان  خؤيان 

سورياليزم) بهَينين، ضونكة لةوديو سورياليزم بؤى هةية واقيع دةركةوَيت، بؤى 

هةية ناواقيعييةكان دةركةون ، ئةطةرةكان كراوةبن و ضيتر بير لة خؤبةستنةوة بة 

قوتابخانة و ستايلةكان نةكةينةوة (وةك ئةوةى ئاوَيزان خؤى بةستووةتةوة بة 

ستايلَيكى دياريكراو) ئازادييةك بدرَيت بة شيعر، لة ضوارضَيوة سروشتييةكةى 

شيعردا. 

سةعاتَيك

دوو،

سَي،

نازانم!

طوتم لةوانةية ماندوو بووبَي. 

زؤر

ضايةكم خواردةوة و 

لة ضايخانةكةدا 

رؤيشتم

دواتر طوتيان ئةو بةدواى تؤدا دةطةِرا

(بةشدار سامى- لة ضايخانةكةدا).

دة،

بيست،

سى، 

زؤرم لة جةِرةسةكةدا و

دةطاكة نةجوآليةوة
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يةكَي لة كؤآلنةكةدا طوتى:

((لةوانةية ئةو دةرطاية ئى كةس نةبَي)) 

(بةشدار سامى- وَينةى دةرطاكة!)

 

يةك  ئَيستا،  تا  شيعرةوة  نووسينى  بة  دةستكردنى  سةرةتاى  لة  (بةشدار) 

لةطةَل  من  تَيثةِراندنى.  بؤ  نيية  تيا  ئامادةطى  و  دةكات  ثةيِرةو  لة نووسين  فؤِرم 

ئةو بؤضوونةى (لةتيف هةَلمةت)دام كة ثَييواية ئةو نووسةرةى نةتوانَيت خؤى 

دووبارةكردنةوة  ناكرَيت  بةآلم  بدا،  بةخؤى  درَيذة  ناتوانَيت  بكاتةوة  دووبارة 

لةثَيناوى دووبارةكردنةوة بَيت، وةها دووبارةكردنةوةيةك لةو سياقة تةقليدييةى 

ئةدةب دةمانهَيَلَيتةوة و دةرضوونيشمان دةكةوَيتة ذَير رةحمى دووبارةكان. فكر 

لة شيعرى (بةشدار)دا فكرَيكة ئاراستةى بيركردنةوةى بةرةو وةهم و حةقيقةتة 

لةيةك كاتدا، ئةمة لة نؤِرينطة شيعرييةكةيةوة جوانييةكى شيعرى تَيداية و خاَليية 

لة جوانى فكرى (هةندَي جوانى شيعرى خاَلين لة فكر)، لَي لة روانطة فكرييةكةيةوة 

مايةى رةتكردنةوةية و ئيشى فكر لة جةوهةردا خؤ رزطاركردنة لة دووبارةكان. 

تَيطةيشتن لة دووبارةكان دةمانباتةوة سةرةتاى تَيطةيشتن لة تازةكان، واتة تا 

لة تازةكان نةطةين ناتوانين دووبارةكان وةكو خؤيان ببينين و بؤى هةية هةر 

ئةو تَيكستانةى زؤر تةقليدين، وةكو داهَينان لة ديدى خةياَل كوذةكان ببينرَين.

بةشدار)  شيعرى  دووبارانةش  ئةو  (لةناو  دووبارةكان  لة  بيركردنةوة   

زمانى  لة  بيركردنةوة  وشةى  لةطةَلداية.  كاردانةوةى  خوَلقاندنيش  خوَلقاندنة، 

كورديدا جوان هاتووة، وشةيةكى لَيكدراوة لة (بير+كردنةوة) دروستبووة، كة بة 

ماناى كردنةوةى بير دَيت.

ئةطةر بير بضوَينين بة ثةنجةرةيةك كة قةت نةكراوةتةوة و ناكرَيتةوة، ئةوكاتة 

كرانةوةية  ئةوة  واتة  هةبَيت،  بوونى  ثةنجةرةيةك  كة  هةبَيت  طومانمان  دةبَيت 

وةزيفة دةبةخشَيتة ئةو ثةنجةرةيةى ناوى بيرة، دةنا ثةنجةرةيةك كة ناكرَيتةوة، 

كرانةوةى  بة  ثَيويستى  (بةشدار)  بَيت.  ميللى  هونةرمةندَيكى  تابلؤي  هةية  بؤى 

شيعرى هةية. 

تابلؤ= نةطبةتى.  
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 مةبدةئَيكى جوان لة ئةدةبدا هةية: ”ئةطةر دةتةوَيت لة نووسين بطةيت، نهَينى 

نةرمى لؤكة و رةقى بةرد كةشف بكة“. 

نايةوَيت  دةذى،  بةستةَلةكةوة  و  شوبهاندن  لةوديو  راستةقينة  شاعيرى   

روويةكى  شاعيرةكة  ثَيية  بةم  بضَي،  لةو  كةس  و  بضَي  كةس  لة  شيعردا  لة 

ديمةنَيكى  ئةمة  ئةطةر  دةسةآلتخوازةكان.  كةسَيتيية  ديدى  لة  سةرةنجِراكَيشة 

و  مةدةنى  كؤمةَلطةى  شايستةى  كة  هةية  مرؤظَيك  ئةوا  شاعير،  بؤ  بَيت  طشتى 

فةزاى طشتى بَيت. لَيرةوة دةتوانين بير لة بة مةدةنيكردنى فكر و بة مةدةنيكردنى 

تاك بكةينةوة. 

ثةيوةندى  دووبارةكان،  فؤِرمة  لة  شاعير  بةردةوامى  دوورخستنةوةى   

و  كؤمةآليةتى  و  سياسى  و  مَيذوويى  سياقة  لةو  كلتوورمان  و  شاعير  نَيوان 

سايكؤلؤذييةى هةية، نيشاندةدا.

رَيطةى  لة  دةكرَيت  دةطؤِرَيت،  كؤمةَلطاكان  بةطوَيرةى  شاعير  وةزيفةي 

وةزيفةى شيعرةوة رووى راستةقينةى هةر وآلتَيك نيشانبدرَيت.

و  نوخبة  شاعيرى  واقيعى  لةسةر  هةمةاليةنانةى  و  زؤر  نووسينة  ئةو 

شاعيرى تةقليدى نووسراون، زؤربةى فؤِرمةكانى شيعريان كوشتووة، كاريان 

بؤ طواستنةوةى ميكانيكى سيمبوَلةكان نةكردووة بة ئاِراستةى مةعريفة، ضونكة 

تيؤر و تيؤريزةكردن ئيشيان لةسةر نةكراوة و ثشتطوَيخراون.

تِرم ليَبةربوو 

دةبدةبةيةكيش لة بةردةم مندالَةكةمدا تةقى.

ئةم سةدةية دةتةقَي؟!

(رابةر فاريق- بَي ئةم ثةيظانة).

 هةندَي لة شيعرةكانى (رابةر) شوَينى لَيوانلَيوبوونى عةقَلن لة فشة، مةركةزى 

خةزنكردنى كوفرن لة سندووقى ئيمان، خاَلى شكانى دارى ذيانن بة ضةكوشى 

مةعريفةيان  نامةعريفى،  ضاوطى  و  وِرَينة  سةرضاوةكانى  موتاآلكردنى  مةرط. 

لة  (فِرؤيديزم)  قؤِرة.  قسةى  كؤمةَلَيك  دةمَينَيتةوة  ئةوةى  ناكةوَيتةوة،  لَي 

نةساغن  دةروونَيكى  خاوةنى  كة  دةكرد  ئةوكةسانةى  موتاآلى  قةيراندابوو، 

بؤية  نيية)،  كامل  مرؤظى  لة  (مةبةست  ساغ  مرؤظى  لة  نةكةوتووةتةوة  نزيك  و 

كؤمةَلَيك ثنتى بَي مانا و نامةنتيقى لَيكةوتةوة. (رابةر) بؤ شيعر نووسين ثشتى 
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داداييةكان  و  سوريالى  و  فكرى (رامبؤ)  زبَلدانى  لة  كة  بةستووة  كةرستانة  بةو 

فِرَيدراون، هةندَي شيعرى (رابةر) نووسينةوةى زبَلن لة زبَلداندا، خؤ ئةطةر لة 

كؤشكى شاهانةش بياننووسَيت، هةر زبَل بةرهةم دَينَيت، ضونكة كةرةستةكانى 

لة  زبَلدانَيك  و  تر  زبَلَيكى  بؤخؤى  زبَل  لة  خؤدزينةوةش  زبَلن.  لة  نووسينى 

وشةى ترة. (رابةر)م وةكو ئةو شاعيرة دَيتة بةرضاو كة لة دادطايى (سوقرات)

دا دةيويست ثَيمان بَلَيت هةموو خةَلك ذيرن تةنها (سوقرات) طةمذةية، ضونكة 

و  بَيكةَلك  شتَيكى  وةكو  طرتبوو  شيعرةكانى  لة  رةخنةى  (سوقرات)  خؤى  كاتى 

ناشرين باسيانى كردبوو.

 

شتةكان ثَيضةوانة ئةكةمةوة 

ئةم خووة لةخؤمدا ئةكوذم

ِرؤذانى هةينى ناكةم بةثشوو

ئيتر ئيَواران ناطةِريَمةوة مالَةوة. 

ئيدى بةِرووتى لة بةفردا رائةكشَيم

بيرلةنهيَنى كَيش كردنى سيَوو ناكةمةوة بؤسةر زةوى

ئةم وةرزة بؤ بينينى مؤنديال ئةضمة سةرمانط

(ثشتيوان عةلى- كةسَيكيش من بانط بكا خودا)

سةرةتاى  بة  طةيشتنة  كورديدا،  شيعرى  كلتوورى  لة  داهَينان  بة  طةيشتن 

ملمالنَي و دذايةتى و رقةبةرى كؤنةثارَيزةكان بةبَي بوونى هيض ئةرطؤمَينتَيك. 

دووركةتنةوة لة جةستة و فؤِرم و بنياتى شيعرة دووبارةكان، نزيكبوونةوةيةكى 

دامركاندنةوةى  و  كوشندة  بَيماناييةكى  داِرشتنى  و  هةَلِرشتن  لة  نةويستراوة 

كَلثةى ئيرؤتيكا. داهَينان كردارة، بة تةنها ثةيوةست نيية بة طؤِرانكارى لة تةكنيكدا. 

(جؤن دؤس ثاسؤس ١٨٩٦-١٩٧٠) (jonn dos passos) لة بةرهةمَيكيدا هةوَلي 

ناوبانطى  كة  بوو   (u.s.a) بةرهةمى ئةوة  بةآلم  بةكاربهَينَيت،  تازة  تةكنيكَيكى  دا 

تةكنيك  لةسةر  ئيشى  كةمتر  بةرهةمةيدا  لةم  ئةطةرضى  لووتكة،  طةياندة  ئةوى 

كردبوو. (ثشتيوان) بة بةردةوامى هةوَلى داهَينانى تةكنيكى تازة دةدا لة دةقةكانى، 

تةكنيكى نوَي بةس نيية بؤ نووسينى شيعرى نوَي و نيشاندانى شعورَيكى تر بؤ 

نووسينى شيعر، رةهةند و طؤشة و كةلَين و ميتؤدى تريش هةن كة دةكرَيت لة 
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دةقَيكى شيعرييدا تازةطةرييان تيا بكرَيت. (دةيظيد هيربيرت لؤرانس) شاعير كة 

شيعرةكانى لةذَير كاريطةرى طةورة شاعيرى ئةمريكى (والت ويتمن)دا بوو، لة 

سةردةمى ماركسطةراييدا وةكو نووسةرَيكى كؤنةثارَيز باسى دةكرا، بة رؤمانى 

دواجار  كة  كوِرةكةى  بؤ  دةكات  دايكَيك  عةشقى  باسى  كة  عاشقان)  و  (كوِران 

ئةو عةشقة دةبَيتة فاكتةرى لةناوضوونى ثةيوةندى سَيكسى كوِرة و ذنانى تر، 

ناوبانطى ثةيدا دةكات. لة بوارى شيعريشدا نوَيطةرييةكةى لة وَينةى شيعرييدا 

بووة مايةى ئةوةى (ئيزرا ثاوةند) ستايشى دةقةكانى بكات. (ثشتيوان) كةمترين 

شيعرييةكانى  وَينة  بةشَيكى  داوة،  تازةى  شيعرى  وَينةى  داهَينانى  هةوَلى 

ترى  بةشَيكى  و  قةرةداغى)ية  (دالوةر  شيعرى  شيعرييةكانى  وَينة  وةرطةِرانى 

هةمان ئةو وَينانةن كة لة ساآلنى هةشتا و حةفتاكاندا دووبارة دةبوونةوة، لَي 

(ثشتيوان)  بة  سةر  وَينةى  (ثشتيوان)  دةقةكانى  ناطةيةنن  ئةوة  واتاى  ئةمانة 

خؤيانيان تيا نةبَيت. 

  

 ٦- مانةوة لة رابردوو... نووسين بؤ رابردوو: - مانةوة لة رابردوو... نووسين بؤ رابردوو: 

تةمةنَيكى  لة  كة  دةكات  تةنيا  رؤسؤ)ى  ذاك  (ذان  باسى  ترؤسؤن)  (ريمؤن 

منداَلى ذيانيدا بِريار دةدا نةطةِرَيتةوة ماَلةوة، ئةطةرضى طةِرانةوةكةى تةفسيرى 

(طةِرانةوة) ناكات، ئةوَيك كة كةسى نيية ئينتيزارى بكات، دايكَيكى مردوو و باوكَيك 

كة ذنى هَيناوةتةوة. دواجار ذنَيك دةبَيتة ماَلى (رؤسؤ) بة ناوى خانم (دوفرانس) 

(دانثيانانةكان)  كتَيبى  لة  (رؤسؤ)  دةكات.  بةِرَي  ذنة  ئةو  الى  منداَلى  تةمةنى  و 

باسى ئةو ذنة دةكات و بة (داية) ناوى دةبات. (رؤسؤ) بة دؤزينةوةى ئةو ذنة 

دةكةوَيتة نَيو كةيف و خؤشى و دووردةكةوَيتةوة لة تةنيايى. دواى ضةندين ساَل 

(رؤسؤ) ناوبانطى ثةيدا دةكات و ثير دةبَيت، بِريارى طةِرانةوة دةدا بؤ خانووى 

شوَينةوار  راددةيةك  تا  طؤِرَيكى  كة  طؤِرستانَيك  و  وَيران  خانوويةكى  منداَلى، 

بزربووى لَيية، طؤِرى خانم (دوفرانس). (رؤسؤ) دةطةِرَيتةوة بؤ هةمان تةنيايى 

(رؤسؤ)  حةدةسةكةى  كؤتايى  و  سةرةتا  واتة  ثيرةوة،  جةستةيةكى  بة  منداَلى 

تةنيايى بوو و تيايدا سَي جؤر لة تةنيايى خؤيان بةيان دةكةن:

تةنيايى ئَيستا (تةنيايى ثيرى).  -١

تةنيايى رابردوو (تةنيايى منداَلى).  -٢

٣- تةنيايى داهاتوو (تةنيايى نَيو طؤِر). 
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وةك هةموو ئيَوارةكانى تر

ضَيذ لة دلَتةنطى خؤم وةردةطرم

دةضمةوة شةقامى تةنيايى و 

دةزانم لةوَي ئاسوودةترم دةستناكةوَي

بةدةم بيركردنةوة لة بيؤطرافياى عةشق،

جطةرةيةك دادةطيرسيَنم. 

(طؤران رةسوَل زةوقة- مةستى هاوكَيشةكان).

 تةنيايى (طؤران) لة جؤرى يةكةمة بة رةضاوكردنى تةمةنى طةنجى (طؤران) و 

ثيرى (رؤسؤ)، (طؤران) قسة لةسةر ئَيستا (تةنيايى ئَيستةكى) دةكات وةك ئةوةى 

لة رابردوودا تةنيايى رووى تَي نةكردبَيت و ئَيستاى شايةدى مردنى تةنيايى لة 

داهاتووى بدات، بةدةطمةن نةبَيت باسى لة دوو جؤرةكةى ترى تةنيايى نةكردووة، 

مرؤظى  و  ناكات  ئايندةش  ضاوةِرَيى  و  نةذياوة  رابردوودا  لة  (طؤران)  دةَلَيى 

ئةمِرؤية بةتةنيا، بة ثَيضةوانةى (فرؤيد) كة مامةَلةى ئةو تةنها لةطةَل رابردوو بوو 

لة وةزعييةتى ئَيستا و داهاتووى نةخؤشةكانى نةدةكؤَلييةوة. تةنيايى نةيتوانيوة 

تةنيابوونى شاعير نيشان بدات، بةَلكو ضوووةتة ثاَل ضةمكةكانى ترى دةقةكة و 

ثةيوةندييةكى ناشيعرى لةطةَل دروستكردوون. دةكرا تَيزَيكى فةلسةفى لةسةر 

تةنيايى بخةمة روو، بةآلم تةنيايى ثةيوةستة بة بوونةوة و طةِرانةوةى بوونَيك 

لة  (ئةفآلتون)  دةبةخشَيت،  بوونة  بةو  جَيطير  ناسنامةيةكى  هةية  ئةوةى  وةك 

سيستمة ميتافيزيكييةكةيدا ئةو سيفةتةى لة فؤِرمة هةمةكييةكةيدا بةيان كردووة 

و لة فؤِرمة لؤذيكييةكةى (ئةرستؤ)شدا وةكو قانوونى ناسنامة هاتووة. 

 

سةرضاوةكان:سةرضاوةكان:

من لة بةينى ئةم بؤشاييانةى خوارةوةم، تةيب قادر، رامان، ذمارة ١٨٠، ٢٠١٢.  -١

٢- رزطار جةبارى، دةستى سثى، هةولَير.

٣- وةرة با ثياو بكوذين...، ئاريان ئةبوبةكر، ئايندة، ذمارة (٩١). 
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يةكةم،  ضاثى  هةولَير،  زةوقة،  رةسوَل  طؤران  ناكؤكيدا،  لةطةَل  كؤك  خؤم  لةطةَل  ناتةبا   -٤

.٢٠١١

٥- بة ١٤ رَيطادا، رَيبين ئةحمةد خدر، ضاثى يةكةم، هةولَير، ٢٠١٢. 

٦- هةنارى رةش، بذار حةكيم، ضاثى يةكةم، هةولَير، ٢٠١٢.

٧- رَيطا، هَيرؤ كوردة، طؤظارى رامان، ذمارة (١٦٦)، ٢٠١١.

٨- هاوية، بةهار حوسَينى، ٢٠١٢.

٩- جيهانى مردووةكانى سةرخاك، بَلند باجةالن، ضاثى يةكةم، هةولَير، ٢٠٠٨. 

١٠- دووركةوتنةوة، ئةحمةد سةَلواتى، ضراكان، تاران، ٢٠١٢.

١١- رووتبوونةوةى وشةكان، غةمطين بؤَلى، ضاثى دووةم، هةولَير، ٢٠١٢. 

 ١٢- بَي ئةم ثةيظانة، رابةر فاريق، ضاثى يةكةم، هةولَير، ٢٠١٢.

كةركوك،   ،٢٧ ذمارة  رؤذ،  كؤمارى  بةهرامى،  طوَلةباخ  بةرائةت،  لة  بوون  سةرخؤش   -١٣

.٢٠١٢

١٤- ئةطةر جَيطؤِركَييةك بكةين، زانا خةليل، ئايندة، ذمارة نةود و يةك، ٢٠١٠.

١٥- طةردوونَيك دوور لة خؤم، سؤران ئازاد، ضؤمان، ٢٠١٠.

١٦- تؤ نايةيت... ئيدى شةِرةكان دةست ثَيدةكةن، محةمةد قادر يونس، دةنطةكان، ٢٠٠٨.

١٧- كؤضَيك لة هةست، هةستَيك لة ئةندَيشة، ئاوَيزان نورى، طزنط، ذمارة (٢٢)، كةركوك، 

.٢٠٠٥

١٨-زةوى بةردةبَيتةوة، بَيستون مينة، طزنط، هةولَير، ٢٠١٢.

١٩- كةسَيكيش من بانط بكا خودا، ثشتيوان عةلى، سلَيمانى.

٢٠- تؤم هةبَيت، داستان بةرزان، سلَيمانى، ٢٠١٢.

٢١-ذن كةعبةى خواية، هاوِرَي رةش، بةريتانيا، ٢٠١٢.

٢٢- كةسَيك لَيرةوة تَيثةِرى، شاآلو حةبيبة، هةولَير، ٢٠١٢.

٢٣- بةر لة ثايز ماَلئاوا، ئةسكةندةر زرار، هةولَير، ٢٠١٢.

٢٤- جةنطى من و با، عومةر جةالل، سلَيمانى، دةنطةكان.

٢٥- هيض، هيمن عوسمان عةبدوَلآل، طزنط، سلَيمانى، ٢٠١٢.

لةخؤدةربازبوون  دؤستم،  دؤِران.  دؤِرانة...  لةخؤدةرضوون  هاوِرَيم،  رةئوف،  طؤران   -٢٦

تاوانة... تاوان، ماَلَيك لة ئاسمان، ٢٠١٢.

٢٧- سوارة نةجمةدين، قافيية ونةكانى جَيهَيشتن...

 …siete void dal medio o dal vicino oriente/ Mirea corto .٢٨ 

٢٠٠٠ /Dmmi una collana/Marko di maio/ Italia-٢٩

١٩٧٥ /Nella citta/ Beatrice oliva/ Italia -٣٠
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٣١- كروضة،كليات زيبايى شناسى، برطردان.ف. روحانى، تهران، ١٣٥٠ (١٣٥٨).

٣٢- كاسيرر، فلسفة و فرهنط، برطردان ب. نادرزاد، تهران، ١٣٦٠.

٣٣- م. محسنيان راد، ارتباط شناسى، تهران، ١٣٦٩.

٣٤- بابك احمدى، ساختار و تآويل متن، ١٣٧٠، جلد دوم، كتاب سوم.

٣٥- ر سلدن، راهنماى ÌËÖøfi معاصر، برطردان ع. مخبر، تهران، ١٣٧٣.

الروائع،  االممية  الدولية  اللجنة  فخرى-  ماجد  ترجمة:  المدنى-  الحكم  فى  لوك:  جون   -٣٦

بيروت، ١٩٥٩. 

٣٧- نيقوال مكيافيللى، \∏k]tÑ]، ترجمة: خيرى حماد، منشورات دار االفات الجديدة، بيروت، 

.١٩٨١

بة  زؤر  ئيتاَليية  كتَيبة  ئةم  ذيان،  ناوةوةى  و  دةرةوة  لة  هيضاندن  لة  زياتر  تَيطةيشتنى  بؤ   

كةَلكة: 

Lo sono cosi cosi / carmelo caizzone / Italia/ 1988))

بؤ تَيطةيشتنى زياتر لة شيعرييةت لة دةرةوة و ناوةوةى شيعر، بطةِرَيوة بؤ ئةم سةرضاوةية:

/ Antonino torre / Italia/1992) (voglio fare un piccolo giro nella citta 

كَيشةكانى خود لة دةرةوة و ناوةوةى خود لةم كتَيبةدا باسيكراوة:

Mid dia un libro/ rachele formica/ Italia/1990))
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بةهؤي تؤوة من ئةمِرؤ لَيرةم. تؤ كة لة وآلتةكةمدا دةنطم دةخنكَيني. بةهؤي 

تؤوة من ئةمِرؤ بَيماَل و حاَلم. تؤ كة دةستت بةسةر ماَلي مندا طرتووة. تؤ كة 

هةموو ضراكاني نَيو ماَلةكةمت خامؤش كردووة و طشت رؤذَيك تاآلني دةكةي. 

فرةتر  دةكةمةوة،  بير  زياتر  هةرضي  بةرةبةيانة.  ضواري  سةعات  ئَيستا 

ناهةقييةكان دةبينم. لةوَي لة وآلتةكةي خؤمدا و لَيرةيش لةم سوَيدةدا. هةَلبةت 

ثاش  بةَلَي،  كردةوة.  نوَي  ثةنابةريم  داخوازيي  ديسانةوة  دوَينَي،  نا،  ئةمِرؤ، 

حةوت ساَل ئازاري ضاوةِرواني لةثَيناو ثةناطةيةكدا، ثةناطةيةك كة ئَيمةومانان 

و  مرؤظايةتي  ويذداني  ئَيستا  ئةطةر  ئةمة  هةين.  شايانيشي  و  دوايين  عةوداَلي 

ياسا مرؤييةكان لة ئاست ئةو مرؤظانةدا كة شاياني ثةنادانن، لة كار نةكةوتبن. 

باَلكؤنةكة  دةرطاي  و  دةضم  دةبم.  را  خةوةكةم  تةختي  لةسةر  ناية.  خةوم 

دةكةمةوة. دةرةوة تاريكة. لةثِر بة خةياَلمدا دَي كة ضيدي سثَيدة نادا. طظةي با 

دَي، خشة و رذاني طةآل وةبيرم دةهَيننةوة كة ثاييز لَيرةية. ئاي ثاييز! ِرةنطةكانتم 

خؤش دةوَي، بةآلم تاريكيت نا. 

محةمةد عومةر عوسمان-م بير دةكةوَيتةوة. شاعيرَيكي خؤشةويستي كورد 

”لة  ناوي  بة  شيعري  ديوانة  يةك  تةنيا  و  دةنووسَي  شيعر  هةشتاكانةوة  لة  كة 

ناوبانطي  ثاييز“  ”ذةنةراَلي  بة  زياتر  كة  شاعيرَيك  كردووةتةوة.  بآلو  غوربةتا“ 

رؤيشتووة، ئاخر محةمةد لة شيعري خؤيدا بةشَيوةيةكي تايبةتي مامةَلة لةطةَل 

كة  ئةو  دةبينرَيت.  ديكةدا  شاعيراني  شيعري  لة  بةزةحمةت  كة  دةكات،  ثاييزدا 

طةآلية كي وةريو بة ضاوي يارةكةي خؤي دةشوبهَينَيت، دةَلَيت:

ثةناخوازيي وَيِراي طةآلِرَيزان!

كةريم تاقانة- سوَيدكةريم تاقانة- سوَيد
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منم  ذةنةِرالَي ثاييز

كاسكيَتة كةي سةرم هةورة و

ئةستَير ةكاني سةر شانم ضةند طةآل يةك بة رةنطي زيو

ثالَتؤي بةرم كزةباية و

شمشَيرةكةم لقي درةختَيكي رزيو

***

منم  ذةنةرالَي ثاييز

خويَنَيكي زةرد بةنيَو  دةمارما دةطةِرَي  و

ضاوم هةر وةك هةور نمناك.

دةرطاي باَلكؤنةكة م بةِرووي خشةخش و وةريني طةآل و تاريكيدا دادةخةم. 

ئَيرة ساردة. مرؤظ دةِرضَي. ئاي سوَيدي خؤشةويست! نيطا منداآلنةكةي ئَيمة، 

لة تاريكييةكاني ئؤردووطاي ئةلتاش-دا لة تؤ طير بووبوو، ضونكة تؤ، لةو دووري 

دوورةوة دةدرةوشايتةوة.

دةست دةبةم و كتَيبَيكي يالمار سوَيدربَيري كة يةك لة نووسةرة دَلخوازةكاني 

منة، لة كتَيبخانةكةم بة دةستةوة دةطرم. كتَيبَيك كة بةشَيك لة وتة و نووسينةكاني 

بة  دةست  و  جَيطاكةم  سةر  بضمةوة  ئةوةي  ثَيش  بةآلم  طرتووة،  لةخؤ  يالماري 

خوَيندنةوةي كتَيبةكة بكةم، لة بةرخؤوة ئةو كورتة دَيِرانةي نووسةر دةَلَيمةوة 

كة زؤرجار وَيردي سةر زمانمن:

من ماَلم نيية و ض شـــارَيكي ثايةداريش 

نيطةراني و دَلة خورثةكانم هةر ئةمال و ئةوالم ثَي دةكةن، وةكو طةآلي بةري 

 با.

تَيبينيي نووسةرتَيبينيي نووسةر: ئةم كورتة نووسينة م بة سوَيدي نووسيوة و لة ستوونَيكي 

بآلو  دةينووسم،  جارَيك  هةفتة  هةشت  من  كة  (Arbetaren)دا،  هةفتةنامةي 

بووةتةوة. حةزم كرد بيكةم بة كوردي و ئَيوةيش بيخوَيننةوة. كةريم تاقانة

لةسةر ماَلثةِري هةفتةنامةكة:لةسةر ماَلثةِري هةفتةنامةكة:

http://arbetaren.se/artiklar/sokande-med-prasslande-lov/
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تَيبينى تَيبينى 

لة بةرهةمهَينانى ئةم قةَلةمكَيشانةدا هةوَلم داوة خؤم بةدوور بطرم لة ثانتايى 

بوونةتة جَيى  هَيآلنة  خاَل و  تَيدا باسكراون، ئةو  ئةو نووسينانةى شاعيرةكانى 

فؤتؤطرافى  وَينةى  لة  و  دةداتةوة  ثِرشنط  لَيى  شيعر  كة  من،  تَيبينيى  و  سةرنج 

شاعيرةكانيش وردبوويمةوة، لةو دةرخستةنةدا ثَيوةندى ناوةندم دؤزيوةتةوة و 

نوختةى بينينى خؤم بةهَيز كردووة. 

هةشبووة  تَيبينى،  و  سةرنج  مايةى  بووةتة  وَينةيةكى  تةنيا  هةبووة  شاعير 

و  دياركةوتوون  وَينةكان  روخسارى  لة  هَيآلنةى  و  خاَل  ئةو  وَينةيةك.  ضةند 

بة  داوةتةوة  ثِرشنطيان  شيعرةكانيشدا  لة  هَيآلنةى  و  خاَل  ئةو  ديمكردوون.  بة 

هَيَلى  و  خاَل  لة  شتَيك.  هةموو  بوونةتة  قةَلةمكَيشةكان  بؤ  و  طرتوون  يةكيانم 

سةرضاوة  و  طةرموطوِر  ذيانى  بةرةو  كارامةييةوة  بة  وَينةكان  روخسارى 

قةَلةمكَيشى دة شاعير بة وشة
بؤ رَيزلَينان لة ئةزمووني:

ئةحمةد رةزا ئةحمةدي و عةبدوَلآل تاهير بةرزنجي

سةباح رةنجدةرسةباح رةنجدةر

١ - ٢
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دةطةِرَينةوة.  سةرةتايى  بةرةو  و  دةسَلةمَينةوة  ذيان  لة  شيعريشدا  لة  دةِرؤن، 

لة  وَينةكانن.  روخسارى  هَيَلةكانى  و  خاَل  ملكةضى  شيعر،  ناو  هَيَلةكانى  و  خاَل 

خاَل و هَيَلى روخسارى وَينةكان شكؤ و ميهرةبانى بؤ ذيان دةطةِرَيننةوة، لةو 

بةيةكطرتنةدا خاَل و هَيَلى روخسارى وَينة و شيعرةكانم بضووك نةكردووةتةوة 

بؤ ئاستى مانايةكي دياريكراو، بطرة ئاسؤ و دوورييةكم لَى كردووةتةوة بةرةو 

و  شتةكان  ناوكى  و  كرؤك  كة  ناوةند،  ثيََوةندى  و  خؤبوونى  و  بوون  ئاستى 

ئةزموونى طشتيية، لَيكدانةوة و فؤرمي هةمةاليةن وةردةطرَيت و خؤمانى لة ناو 

دةناسينةوة و دةناسَينين. بؤ خؤناسين و خؤناساندن و خؤنوَيكردنةوة هةميشة 

خودى  داِرشتنى  كة  طشتى،  ئةزموونى  الى  بؤ  بطةِرَيينةوة  بةوةية  ثَيويستمان 

ذيانة. 

قةَلةمكَيشي جةمال شارباذَيِرى بة وشةقةَلةمكَيشي جةمال شارباذَيِرى بة وشة

شيعر ثَيويستة هةميشة لة سةرةتاوة تةماشا بكرَيت و باس بكرَيتةوة. دوو 

ديوى بةرجةستة نةكراوى هةية، ئةم شاعيرة ئةمِرؤ لةطةَلمان داية و شاعيرَيكى 

ئَيمةى  لة  ئةوةى  دةمَينَيتةوة.  لةطةَلماندا  و  نةمرة  سبةينَيش  داهَينةرة،  و  زيندوو 

نزيك دةكاتةوة خةياَلى تايبةتى دةقةكانييةتى و داهَينانيش دواخستن قبووَل ناكات، 

شكؤداريى  دةبَيتة  و  دةكاتةوة  دروست  خؤى  بؤ  طونجاندنةوة  دؤخى  هةميشة 

شيعرى بَيطةرد و سةردةمةكان لة خؤيدا بةرهةم دةهَينَيتةوة. تةنيا ئةو شيعرة 

بووة.  ثَيكهَينةرى  دؤخى  و  توخم  ئايدؤلؤذيا  كة  دةمَينَيتةوة،  بةدبةخت  و  وَيران 

دؤخى طؤِران لة دةست دةدات و دؤخى ضةقبةستن وةردةطرَيت. خانةوَيران ئةو 

شاعيرةى ذةهرى ئايدؤلؤذيا هةَلدةلووشَيت. 

و  دةبَيت  دروست  ال  شيعري  ئَيستَيتيكيي  هةستي  كة  هةستثةروةر،  مرؤظي 

لة  خةميش  شوَينةواري  خةمةوة،  ناو  دةكةوَيتة  تَيِروانينييةوة  و  كرانةوة  لة 

بيركردنةوةيدا بنبِر ناكرَيت، وةك بةخشيني ثةيامَيك جَيي خؤي دةطرَيت و دةبَيتة 
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هَيما بؤ مانا و مةبةست. كردةي شيعري ئاسايي كردنةوةي بارة غةمطينييةكةي 

هةستةوة،  بةو  ثَيوةنديداربووني  و  خةمَلين  باري  تا  هاوَيشتنيةتي  ثِرشنط  و 

دواي ئةو ثَيوةندداربوونةي تووشي تاراوطةي ناخ دةبَيت و لةناو خؤيدا هةست 

لةم  طؤشةطيربوون.  نةك  خةم  دةكات.  خةم  هةميشةيي  هاودةمي  و  نامؤيي  بة 

بارةشدا ثةنا بؤ دؤزينةوةي شوَينَيكي وةك شارى ثاكزاد، يان بةهةشت نابات تا 

ئاسوودةيي طياني تَيدا دةست بكةوَيت. شويََني ئاسوودةيي بؤ ئةمي هةستثةروةر 

تةنيا شيعري راستةقينةية. لة شوَيني ئازار و ئةشكةنجةدةر كؤض دةكات بؤ شوَيني 

ويست و هَيزى وشة و ئاستة دةنطييةكان، هةست و بينيني دةطؤِرَي لة دةربِرين 

و  مرؤظ  و  ذيان  لة  دةربِرين  بؤ  كةرةستةكانييةوة  لة  كاركردن  و  سروشت  لة 

ثَيوةندي دروستكردن لة نَيوانياندا. شيعر دةبَيتة ضاوطى نايابى جؤشَيكي طةورة، 

بةآلم نابَيتة هةَلسووِرَينةري شتةكان تا هةست و هَيز و شَيوةي ثَيوةندييةكاني 

ئةندازة  بآ  طوِروتينَيكى  و  هةست  جؤرة  و  بطؤِرَيت  سروشت  و  مرؤظ  نَيوان 

بخوَلقَينَيت. 

هةست  هةستيية.  رؤمانسيى  تَيِروانينَيكي  خاوةني  بنةِرةتدا  لة  شاعيرة  ئةم 

خؤى  خودى  هؤيةوة  بة  سةرةكيية،  و  زؤرطرينط  رةطةزَيكى  شيعرةكانيدا  لة 

دةهَينَيتةدى و بةكردةى لة دايكبوونى شاد دةكات و خودى خؤى دادةهَينَيتةوة. 

بة بؤضوونَيكى ذيرانةوة مامةَلة لةطةأل زمانى رؤمانسيى هةستى دةكات و هَيزى 

زمانى  بنةِرةتييةكانى  ئاوازة  و  ترثة  بةآلم  دةهَينَيت،  بةرهةم  تَيدا  تيشكدانةوةى 

نةدؤزيوةتةوة، دؤزينةوةى ترثة و ئاوازة بنةِرةتييةكانى زمان شايةنى سةركَيشى 

بؤكردنن. ترثة و ئاوازى زمانى كوردى لة شوَينة نةناسراوةكاندا نةهاتووة، رةطى 

لةناو طةرمى و نةرميى خاكدا بةهَيز بووة و ثةيوةستة بة كولتوور و ئةو نيمضة 

شارستانييةى دروستى كردووة. لة رؤمانسيي هةستيدا تَيِروانيني و تةواو باآل 

تاكة  وَيناكردني  بطرة  نيية،  بوون  و  جيهان  و  ذيان  و  روودا  ناوةندى  بؤ  ثِر  و 

كةسي و طياني بةهَيزي هونةرمةندَيتي هةية، كؤششي بؤ ئةمةية ئةم وَيناكردنة 

وةك ئةزموونَيك لة فؤرمَيكي شيعريدا طةآلَلة بكات و ديدَيكي رؤمانسيي قووَل 

لة رَيطاي هةستةكانةوة بخةمَلَينَيت و ثاشان وةك نموونةيةكى نوَيبةخش نيشاني 

بدات، رؤمانسييةت دةربِرينة لة هةَلوَيستَيكي ويذداني، كة بوون رةنط و شَيواز و 

وَينةيةكي تازةي ثَي دةدا، ثَيوةندي بةردةوامي لةطةَل ذيان و جيهان و بوون نيية، 

بطرة ثَيوةندي ثضِرثضِر و هةَلوَيستة لة ذيان و جيهان و بوون وةري دةطرَيت. 

لةطةَل دؤخَيكي كارةساتباردا رووبةِرووي دةكاتةوة. هيض هونةرَيكيش لة واقيع 

جيا نابَيتةوة. ضاوطى ئةفسوون و هونةرة سةرسوِرهَينةرةكان قووآليي واقيعن و 
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كرانةوة و جووآلنةوةن بةسةر ذياندا. 

لة  لةوةى  كةمترة  زؤر  دواوة  لَيى  و  دؤزيويةتييةوة  ئةدةب  جوانييانةى  ئةو 

واقيعدا بوونى هةية و رووبةِروو دَينة ناو ذيانمان و كاريطةرى دةبَيت. جوانيبةخش 

لة ئاستى تواناييدا بةهرة و سرووش و رؤحة ثةيامدارةكان رَينوَينى دةكةن. 

خةمة،  ضاوطى  ئةميش  وةردةطرَيت،  هَيز  سةرضاوةوة  يةك  لة  رؤمانسييةت 

دواتر دةثةِرَيتةوة بؤ تاراوطةي ناخ و بةردةوام لةناو وَيناكردني رابردوودا دةذي، 

ال  هةستةي  ئةم  ثلةش  بة  ثلة  زاَلة.  و  بنضينةييية  هؤكارَيكي  رابردوو  وَيناكردني 

رابردوودا  لةناو  مانةوة  بةآلم  دامةزراندن،  خاَلي  تا  بووةتةوة  بةهَيز  و  قووَل 

دةربِرين لة ذيان و هةست و بينيني تازة ناكات، ضةشنَيكي دياريكراوي مرؤظ 

بةردةوامي  بنضينةيةشةوة  و  بنةما  ئةم  لةسةر  هةر  دةخولَينَيتةوة.  سروشت  و 

قووَليى  لة  رؤمانسى  قووَلي  هةستَيكى  و  داوة  خؤي  راستةقينةى  تواناى  بة 

بيركردنةوةى دةدؤزينةوة. 

ئةو خاَلةى جَيطاى سةرنجة كولتوورى خؤماَلى ئةم شاعيرةى شةيدا و هؤطرى 

ئةو  ثَيطةياندووة.  كوردى  شاعيرانى  لة  بةشَيك  كولتوورةى  ئةم  كردووة،  خؤى 

كَيش و بِرطة و سةروا و ترثة و ئاوازةى (مةولةوى و طؤران) هَينايانة ناو شيعرى 

كوردى. ئةم خؤى لَى النةدا و ثةرةى بة ثيتى ثَيدا، كرديةوة كةرةستةيةكى خاو 

بوارى ترثة و  هاوضةرخانة بةكارى هَيناوة. لة  بةجؤرَيكى نوَيبةخش و  لةبار  و 

ئاوازدا كؤمةَلَيك هَيما و نيشانةى ترى ثَيدا و رةوتَيكى دياريكراوى دؤزييةوة. لة 

كاتى ئةم روودان و دؤزينةوةيةدا لة رواَلةت و كرؤك و ناوكى وشة و ئيديؤم و 

دةستةواذة و ثةند. . . تاد، وردبووةتةوة. لةطةَل نوَيبةخشى لة تةنيشت يةكترى 

كردوون.  تَيكةَلى  ئاسؤكانى  و  دووري  ناسينى  و  تَيِرامان  دواى  و  وةستاندني 

لةم رووةوة وةك نوَيبةخشَيك خؤى لة ناوةندى ئةدةبيدا ناساند و لة ناوةنديش 

نوَيبةخشى  شيعرى  لة  ئاواز  و  ترثة  دؤخى  شاعيرةش  ئةم  دواى  كرا.  ثةسةند 

تَيكةَلكردنة  ئةم  بةرانبةر  وريايى  و  تَيطةيشتن  سةند.  ثةرةى  طوِرتر  بة  كورديدا 

بة  كوردى  شيعرى  نوَيبةخشى  دووةمى  قؤناغى  ئاوازى  و  ترثة  واقيعى  هةبوو، 

جؤرَيكى تر دةركةوت. 

وشةوة  لة  رووناكييةكة  وَينةش  و  بوون  دَيتة  زماندا  لةطةَل  ئاواز  و  ترثة 

دةركةوتني  لةطةَل  شةستةكاندا  لة  كوردي  شيعري  هةستيارة،  تةواو  و  هةَلدَيت 

دةطمةني  وَينةيى  هَيَلَيكى  و  وَينا  و  ئاواز  و  ترثة  و  شَيواز  شارباذَيِري)  (جةمال 

فرمَيسكى  (كردطار-  دةقي  نةبينيبوو.  بةخؤيةوةي  ئةم  ثَيش  كة  بيني،  بةخؤوة 

لة   (٦٧ تا   ٦٣ ل:   ،١٩٦٨ ساَلى  سلَيمانى،  كامةران،  ضاثخانةى  شيعر،  كؤ  نهَينى، 
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ثرسيارةكاني  لةطةَل  نائومَيدانةي  مامةَلةيةكي  سةرةتاكانييةتي.  ئةزمووني 

و  بنةِرةت  لةسةر  و  دةكات  يةكتريان  تَيهةَلكَيشي  و  كردووة  نةبوون  و  بوون 

ضؤنيةتيي بيركردنةوةدا لَيكيشيان جيا دةكاتةوة. طرينطيي شيعرةكة لة رايةأل و 

هةَلسووِراندنى ثرسيارةكانيداية، رووداوةكانيشي لة دةرةوةي كات و شوَينَيكي 

دياريكراودا روونادةن. لة دةرةوةي كات و شوَينيش هاوتاييةك بؤ خؤي لةطةَل 

يان  تَيطةيشتن،  لَيك  بؤ  هةوَلدان  و  طفتوطؤ  ثاشان  و  ديد  بةر  دةهَينَيتة  خةيامدا 

ثرسيارةكاني خؤي لةسةر هَيَلَيكي دراميدا دةباتةوة ناو ثرسيارةكاني خةيام و 

و  خةسَلةت  يةك  بة  ئاماذة  هةردووكيان  (ئةو)  و  (خةيام)  دةدات،  ثَي  درَيذةي 

نيشانة و سةرضاوة دةدةن و لة خاَلَيكى ورووذَينةر و طرينطدا بة يةك دةطةن. 

كاريطةرييان  ثرسيارةكانيش  دةكةن.  جيهانناسى  و  بوون  ثرسيارى  لة  طومان 

بةسةر سؤزةوة هةية، بةهؤي سؤزةوةش دةيباتة ناو رايةَلي هؤش و هةستةكان 

و دةيخةمَلَينَيت. داِرذان و ئاوازةكةشي لة باراني نمة دةضَيت و كاريطةريي زؤرة 

بؤ ئارامبوونةوةي دةروونى خةمبار. شَيوازيشي بؤ قؤناغي سةرةتايي شَيوازَيكي 

لةبار و طونجاو و داهَينةرانةية، جؤرَيك تؤوي نوَيبةخشي تَيدا وةشاندووة. تاكو 

ئَيستاش ئةم شَيوازة ماوة و لةمال و لةوالي شيعري كورديدا كاري ثَي دةكرَيت. 

ئةم بزاوت و جووَلة و مانةوةيةش لة سروشتي داهَيناندا بةهايةكي ئَيستَيتيكيية، 

سرووش  و  بةهرة  ئَيستَيتيكيي  بةهاي  هَيناوة.  بةرهةم  شَيوازي  و  جواني 

دةبةخشَيتة مرؤظي نموونةيي و كاريطةري دةبَيت لةسةر ثةروةردةكردني ئاطايي 

كؤمةَلطا و كةسايةتي دةخةمَلَينَيت. 

دةضَيت.  دةست  لة  شيعرييةتى  بةهاى  وةرطَيِراندا  لة  شاعيرة  ئةم  شيعرى 

وةرطَيِران ناتوانَيت كرؤك و ناوةرؤكى شيعر بةتةواوةتى نيشان بدات. شيعرَيك 

لة  كة  شيعرةية،  ئةم  ضةند  وةرطَيِردراوة  شيعرة  ئةم  نازاندرَيت  وةردةطَيِردرَيت 

ئةو  بةكارهاتووة.  تَيدا  لَيكضوواندنى  و  خوازة  و  وشةسازي  خؤيدا  زمانةكةى 

و  دةضَيت  لةدةست  يان  دةطوازرَيتةوة،  زمانييةى  ئةفسوونة  و  زمانييةى  توانا 

مانا دةطوازرَيتةوة. رةنطة وردةكارى شَيواز و روانينى طشتى تا رادةيةكى باش 

بة  مةحاَل.  لة  نزيكة  نةبَيت  مةحاَل  ئةطةر  خوازةيي  روانينى  بةآلم  بطوازرَيتةوة، 

جؤرَيك بة ئةفسوونى زمانى دةقةوة موتوربة كراوة لة وةرطَيِراندا ئةفسوونةكة 

بزر دةبَيت و نزيك دةبَيتةوة لة ماناى رووكار و رواَلةتى. لةطةَل ئةم ثَيزانينةشدا 

شيعر تةنيا بؤ زمانى دايك، واتة: زمانى دةق نانووسرَيت، ئةى كةناَلى وةرطَيِران، 

ئةفسوونى  و  زمانى  توانا  نَيوان  ثَيوةندى  دةبَيت.  دروست  ضؤن  دووةم  زمانى 

زمانى دةق، لةطةَل زمانى دووةم لة ض بارَيكيدا وردةكارييةكان بةِرَيوة دةبات. 
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قةَلةمكَيشي جةاللى ميرزا كةريم بة وشةقةَلةمكَيشي جةاللى ميرزا كةريم بة وشة

شَيوةيةكى  بة  ئةوةية  نووسةر  ذيانى  بؤ  طرينطةكان  خاَلة  لة  يةكَيك 

تةندروست و زانستى كاتى خؤى رَيكبخات و باش بةكارى بهَينَيت. ئةم جؤرة 

فةرمانبةري  ذيانى  وةك  بطرة  دةدات،  يارمةتى  نووسةر  وةك  نةك  رَيكخستنة 

و خَيزانيش دةبَيتة هؤ و هؤكارى يارمةتيدان و كارايى ذيان. ئةمةش هةستَيكى 

تةواو داهَينةرانةية و ثَيوةندى بة داهَينان و ثةيوةستبوون بة داهَينانةوة هةية. 

بةم شَيوةية هةلومةرجى سوود وةرطرتنى بؤ دةِرةخسَيت و خؤى لةطةَل كاتى 

باش بةكارهاتوو دةطونجَينَيت. لةم باروبوارةدا كات دَلى نووسةر بة الى خؤيةوة 

قووَلى  بة  نووسةر  نووسينةوة،  رووى  لة  دةبَيت  بةرهةمدار  و  رادةكَيشَيت 

نووسين دةناسَيت. 

و  شاعير  ناسينى  يةكتر  بؤ  ثَيوةنديية  بةهَيزى  خاَلى  شيعر  قووَلى  ناسينى 

خوَينةر، يان كؤمةَلطا. كةسَيك، كةسَيكى نةناسراو لة ئةستَيرةيةكى دوور، يان 

دةوروبةرَيكى ثارَيزراو، يان بة ذاوةذاو و ثِر مةترسى. هةست بة نزيكبوونةوةت 

طفتوطؤى  و  دادةنيشَيت  لةطةَلت  بَيطةردةوة  ئةدةبى  خولياى  و  حةز  بة  دةكات، 

نَيوانتان لة بارةى ئةدةب و جياوازييةكانةوة طةرم دةبَيت. هةر ئةم رووداوةية 

ئةدةبى كردووةتة دياردةيةكى سةرسوِرهَينةر. 

ئةو ثرسيارةى دةكةوَيتة نَيوان شيعر و كؤمةَلطا بة ض رَيطايةك دةطاتة دؤخى 

شكؤمةندى بةكارهَينان و داهَينان، شاعير بة ض زانيارى و ثَيوةرَيك ئاسؤى نَيوان 

شيعر و كؤمةَلطا دةثَيوَيت. زمانى كؤمةَلطا كةمتر لةناو رؤشنبيرى نوَيبةخشدا 

هَيزى  و  ئةفسوون  شتةكاندا  دةستنيشانكردنى  ئاستى  لة  بطرة  ضاالكة،  و  كارا 

خؤى رادةطةيةنَيت. لة هةمان كاتيشدا زمانى كؤمةَلطا زمانَيكى فرة دةنط و فرة 
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ثَيدةدات،  ثةرة  دةربِرين  وزةكانى  و  تَيداية  زمانى  داهَينانى  تواناى  ثَيوةنديية، 

ثَيويست نيية شاعير وةك طومان و ترسَيك لَيى ورد بَيتةوة و خؤى لَى تار و 

تةريك بطرَيت، كؤمةَلطا بةردةوام لة رَيطاى داهَينانة هةمة جؤرةكانييةوة وزةى 

زمانى بةرز دةكاتةوة، بةآلم لة شيعردا زمانى، سؤزى بؤ خةون و داوا و ثَيشبينى 

و هةست. . . تاد، هةية و ئاستَيك ديارى دةكات و بةسةر ثَيكهاتة دةروونييةكانى 

دةكرَيتةوة. 

لة كرانةوةيدا كاكَلى كاكَلةكانة. دةستبآلوى لة بةكارهَينانيدا مةبةست و مانا 

ثَيويستيش  لة  زياد  ضِركردنةوةى  بةكارهَينانيشدا  هةمان  لة  دةكات،  ماندوو 

زمان  بةكارهَيناندا  بارى  هةردوو  لة  دةكات.  ماندوو  مانا  و  مةبةست  ديسان 

تواناى ثاراستنى بَيدةنطى نامَينَيت. (جةاللى ميرزا كةريم) لة بنةماَلةيةكى سياسى 

و رووناكبير و شؤِرشطَيِردا لة سلَيمانى لة ساَلى ١٩٣٥ لةدايك بووة، بة بِروايةكى 

ثتةوةوة بةشدارى لة رؤشنبيريى زمانى نةتةوةى خؤيدا كردووة. 

زمان لة دةقى (روانينةكانى ضاوى شةقام- طؤظارى بةيان، ذمارة ٨ى ساَلى 

زمانةية  ئةو  درَيذبوونةوةى  نيية،  دةطمةن  رووداوَيكى  ٤٠)دا  تا   ٣٩ ل:   ،١٩٧٣

كاَلتر  و  كاأل  خوارةوة  دَيتة  تا  بةثآ  ثآ  و  دَيت  كالسيكى  شيعرى  دوابةدواى 

دةبَيتةوة. زمان تَييدا ئاسؤى يةك ئاستى وةرطرتووة و ثَيكهاتة و سروشتَيكى 

باآلو جةربةزة رووبةِروومان نابَيتةوة. واتة سةرلةنوآ هةستى ثَي ناكرَيتةوة. 

نادياريى  دؤزينةوةى  و  سةرسامى  ضيية.  نةزانى  و  بكةيت  شتَيك  بة  هةست 

لةم نوختةى نةزانين ضييةدا دَيتة كايةوة و وةك كةرةستةيةكى خاو و ثةى ثآ 

نةبردراو فؤرمى زةينى وةردةطرَيت. 

لة  بطرة  كؤمةَلطاوة،  خودى  ناو  نةبردووةتة  شيعرييةوة  خودى  لة  زمانى 

توندوتيذى  جؤرَيك  و  شيعرييةوة  خودى  ناو  بردوويةتيية  كؤمةَلطاوة  خودى 

و ترس و تؤقانى خستووةتةوة. بةم شَيوةيةش زمان دةوَلةمةند و ئةزمووندار 

دةوةستَيت.  نةشونما  و  هةست  و  دةبَيتةوة  بةتاأل  دةروونِرؤشنى  لة  نابَيت، 

زةمينةى  و  كوردى  كؤمةَلطاى  حةفتايةكانى  ذيانى  بارودؤخى  ئةمةشدا  لةطةأل 

لة  بكات.  قبووَلى  و  وةربطرَيت  زمانة  ئةو  بوو  تَيدا  ئةوةى  ئامادةيى  شيعريشى 

قووآلييةكى  لة  نةثاراستووة،  هَيماى  قووآليى  هَيماشدا  بةكارهَينانى  ئاستى 

ثَيويستدا هَيما بةرةو ذيانَيكى بزَيو ناِروات، بطرة بةرهةمَيك دةهَينَيتة كايةوة و 

لةناوى روون دةبَيتةوة و بةشدارى خؤى رادةطةيةنَيت. لةم راطةياندنةدا زمان 

ثَيويستييةكى بنةِرةتى مرؤظانةية و هةموومان بة شَيوةيةكى هاوبةش بةكارى 

دةهَينين و كةَلكى لَي وةردةطرين. كةَلكوةرطرتنَيكى دياريكراو و هةستكردن بة 
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شكؤمةندى دؤزينةوةى بةشَيك لة هةقيقةت. ئةو هةقيقةتةى دةتةوَى لَيى بدوَيى 

هةموو  بكرَيـت.  بةدى  ئاخاوتندا  رةفتارى  لة  دةبَيت  و  دةوَيت  تاقيكردنةوةى 

تاقيكردنةوةيةكيش كةرةستة خاوةكانى ذيان و جيهان لةبارى دؤخ و شَيواز و 

واتادا تازة دةكاتةوة و ئارةزووى ثَيشنياركردن بةهَيز دةكات، لة هةمان كردةشدا 

هونةرى  راطةياندراوة  كاتة  ئةم  رادةطةيةنَيت.  جيهان  و  ذيان  مَيذووى  كاتَيكى 

داهَينةرى هةقيقةتة. بةشَيك لة ثيََداويستييةكان بة ذيان و جيهان دةبةخشَيت. 

ئةطةر بتةوَيت بةسةر شيعردا زاَل بيت، دةبَيت شيعر باش بناسيت. هةموو 

بةدوايدا  ئةو  هونةرةى  ئةو  دةناسرَيت.  و  ثَيدةطات  خؤى  شوَينى  لة  شيعرَيك 

ثَيطةيشتووة،  تَيدا  شاعيرةكةى  شوَينةى  ئةو  لةطةَل  رَيك  بيدؤزَيتةوة  دةطةِرَيت 

و  شوَين  ثَيودانطي  بة  شيعر  هونةرى  ثَيكهاتةى  ثَيطةيشتنى  كردووة.  طةشةى 

وةردةطرن.  شوَين  ئاكارى  وَيناكان  و  بيركردنةوة  واتا  ثةيوةستة.  كولتوورةوة 

درَيذ  و  ثَيطةيشتووة  كولتووردا  و  فةرهةنط  لة  و  بةردةوامة  هَيَلَيكى  شوَين 

وةك  شاعيريش  شاعيرَيك.  هةموو  بيركردنةوةى  هَيَلى  بة  دةطات  و  دةبَيتةوة 

ثَيكهاتةى سةرةكي و ناسنامةى داهَينان مامةَلةى لةطةَلدا دةكات. شوَينيش خؤى 

بةئاكارى دانيشتووان دةِرازَينَيتةوة. 

ساَلي  بووة.  شاعيرة  ئةم  يةكةمي  شيعري  كؤ  راضةنيو)  وشةي  (كارواني 

بووةتة  تةنانةت  و  ضاثخانة  بردوويةتيية  و  كردووة  ضاثي  ئامادةي   ١٩٧٤

شاعيريش  وةرطيراوةتةوة.  ضاثخانة  لة  سياسي  بارودؤخي  هؤي  بة  فيلميش. 

ئةديبي  الي  ئامانةت  بة  ثَيشمةرطة،  بووةتة  و  جَيهَيشتووة  بةغداي  كاتةدا  لةم 

ساآلنَيكي  شؤِرش  نسكؤي  دواي  داناوة.  كةريم)ي  مةال  (محةمةدي  ناسراو 

زؤر وةك ثةنابةري دذة دةسةآلت لة ئةمريكا ذيا و لةطةَل راثةِريندا طةِرايةوة 

كانطاى  و  خؤى  زيندووى  و  جووَلة  ثِر  كؤمةَلطاى  ناو  هاتةوة  و  كوردستان 

هةَلِرشتنى هةستةكانى. كوردستان و كؤمةَلطاى كوردى ناو و ناولَينانَيكن بوونى 

تَييدا  كةم  ماوةيةكي  خوَينين،  شادةمارى  و  هةية  شيعرةكانيدا  لة  راستةقينةيان 

مايةوة، لة ١٤\١\١٩٩٣ لة هةولَير كؤضي دوايي كرد، كةضي ئةم ئامانةتة سةرة 

داوَيكي نةدراية دةست كةس و هيض هةوَلَيكي دياريشي بؤ ضاثكردني نةدراوة، 

كة طرينطترين كؤ شيعري نوَيبةخشي بزووتنةوةى روانطةية، دةربِرين لة زمان 

و فؤرم و داِرشتني ئةم بزووتنةوةية بكات. شيعرى شاعيرانى ئةم بزووتنةوةية 

شيعرى  ئايدؤلؤذيا،  بة  بوو  بارطاوى  وشيارانةدا  تةمومذَيكى  لةناو  طشتى  بة 

بارطاوى كراويش بة ئايدؤلؤذيا ثةيوةستة بةو دؤخة ئَيستايييةى، كة تَييدا دةذي 

و دؤخَيكى نيمضة هةَلخةَلةتَينةرة. 
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تاريك  هاتنى  يةكدا  دواى  بة  دامةزراو،  ئاوازى  و  ترثة  بةجؤرَيك  طةردوون 

و رووناكى و وةرزةكان. . . تاد، هةَلدةسووِرَينَيت. ئةو جؤرة ترثة و ئاوازةى، 

وزةيةكى  و  مرؤظ  دةروونى  ناو  طواستراوةتةوة  دةبات  بةِرَيوة  طةردوون  كة 

زؤرى لة بير و مَيشكى خستووةتة طةِر بؤ هَينانة كايةى بةها ئَيستَيتيكييةكانى 

ئاوازى  و  ترثة  جؤرَيك  مرؤظ  لةشى  دةمارةكانى  لَيدانى  رَيكخستن.  ذيان 

بةِرَيوةبردنن. طرينطترين ترثة و ئاواز لة رؤيشتنى مرؤظةوة ثةيدا بووة و خؤى 

لةطةأل هةقيقةتدا طونجاندووة و جؤرَيك ضاوطى هؤشياربوونةوةية. 

لة شيعريشدا لة يةكةم دَيِريةوة تا دوا دَيِرى رؤيشتنَيكى نةرم هةية و ترثة 

بوونى  بةهؤى  شاعيرةش  ئةم  شيعرى  ئاهةنط.  دةبَيتة  رؤيشتنة  ئةو  ئاوازى  و 

مانا  دةرخستنى  و  بوونييةكان  لةبارة  دةربِرين  ئاوازييةوة  و  ترثة  سروشتَيكى 

دةكات، بةآلم تةنيا لة رَيطاى ترثة و ئاوازةوة ناطةينة ناخى ئةدةب، ناخى ئةدةب 

ناشزانين  دةخولَيتةوة.  دةوريدا  بة  مةوداكان  ثَيكهاتةى  وةك  زةوى  و  خؤرة 

بة  بمانةوَيت  كاتَيكيش  هةر  ثَيكهاتةية.  كاميان  و  بنةوانة  و  سةرضاوة  كامةيان 

تةواوى ئةو زانياريية بزانين و بناسين ون دةبين. 

ثشتطوَى  ئةنقةست  و  بةمةبةست  سةردةمَيكيش  ئةطةر  داهَينةر  شاعيرى 

زؤر  خؤى  ثَيويستى  و كاتى  رؤذطار  و  رؤذ  لة  داهَينان  مَيذووى  ئةوة  بخرَيت، 

بةهَيز و شكؤوة دةيهَينَيتةوة ناو ماَلى راستةقينةى ئةدةب. لة تةنيشت طَلؤثى بة 

شةوق و راستيية روونةكان رايدةطرَيت. مَيذووى بيركردنةوةش، ئةو مَيذووةي 

رةوايى  و  كردووة  دروستى  خؤى  كؤششى  و  بةهرة  كة  دةكاتةوة،  زيندوو  بؤ 

بوونيةتى. مَيذووى ئةدةب كؤمةَلَيك شتن بة يةكةوة دةِرؤن و تَيكةَل بة كرؤك 

خؤى  داهَينةرى  بة  هةر  داهَينةر  بوارةشدا  و  بار  لةم  دةبن.  داهَينان  ناوكى  و 

دةمَينَيتةوة. خوَينةرى هةمةجؤريش ناتوانَيت خؤى لة ئةفسوون و كاريطةرييةكانى 

بةدوور بطرَيت. ثَيوةرى ئةفسوونى داهَينان شوَينى بؤ دةستنيشان دةكات. لةم 

ئةوةدا  دواى  بة  دةدؤزرَينةوة.  داهَيندراوةكان  ثَيوةنديية  دةستنيشانكردنةشدا 

دةطةِرَيين، كة هةية و قسةى لة بارةوة دةكةين. 
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قةَلةمكَيشى لةتيف هةَلمةت بة وشةقةَلةمكَيشى لةتيف هةَلمةت بة وشة

خؤى  كةسايةتى  بةختيارى  بؤ  مرؤظة،  هةميشةيى  داخوازييةكى  بةختيارى 

وَيَلة و خةَلكاني تريش ئازار نادات. ئةو بةختيارييةى بة تةنيا لة ناوضة بةرزةكانى 

خؤشةويستى  فؤرمى  جؤرَيك  كةوانةدا  دوو  نَيوان  لة  و  دةستكةوتووة  شيعردا 

بةخؤيةوة طرتووة، جياواز و سةربةخؤ لة هةقيقةت و خةياَل، هةقيقةت و خةياَليش 

فراوان  و  جَيطيرنيية  تردا  ئةوي  لةناو  يةك  طؤِراندان.  بارى  و  حاَل  لة  هةميشة 

دةبنةوة. ذيانى سةرمةشقى شيعرةكانييةتى و بؤ طؤِران و خؤشطوزةرانى ذيان، 

(جياواز) و (سةربةخؤ) شيعري كردووةتة دروشمى طةشانةوةى ذيان، هةموو 

دةمارة ثَيكهَينةرةكانى ثِرن لة طةشانةوة و بةرزكردنةوةى ذيان و ذياندؤستي. 

بؤ رَيزلَينان لةم بار و بوارةدا هونةرى طفتوطؤ لة زةينيدا بةكاردةهَينَيت، هونةرى 

طفتوطؤ لة كارةكانيدا خاسيةتَيكى زاَلن و وةك سةرضاوة و بيروِرايةك دةطةِرَيتةوة 

الي و بة راناوى ناديار رووى دةمى لة ميللةت و مَيذووة و بةتاسةوة لة رَيطاى 

كردارَيكى  بةكارهَينانة  طفتوطؤ  هونةرى  ئةم  دةياندوَينَيت.  طفتوطؤوة  هونةرى 

رؤشنبيريية.  ريشاَلى  بةناو  رؤضوو  بيركردنةوةيةكى  بةرهةمى  و  هؤشيارانةية 

داِرشتن  هَيزى  و  زمان  هَيزى  بةسةر  هةست  و  بير  هَيزى  طشتى  بةشَيوةيةكى 

و هَيزى وَينةدا زاَلن. لة دةقى (ساَلنامةى سةدةى بيستةم -طؤظارى نووسةرى 

كورد، ذمارة ٣ى ساَلى، ١٩٨٥، ل ١٦١تا(١٧٠ دا ئةم زاَلبوونة بة هةموو ثَيكهاتة 

ميللةت  مَيذوويى  نةخشى  و  ميللةت  دةكات.  ثَيشكَيش  خؤيت  ماناكانييةوة  و 

ثَيكةوة  دةقدا  لة  و  بةرزكردووةتةوة  خرؤشان  ئاستى  بؤ  هةستةكانى  هةموو 

كاردةكةن. لة سةرةخؤ و هةنطاو بة هةنطاو شاعيريةتى و تايبةتكارى خؤى قووَل 



٦٣

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

بر
سم

 دی
ی 

بر
سم

 دی
٨٣٨٣

رە 
ژما

رە 
ژما

خؤِرا  لة  طؤِران  و  نوَيبةخشى  وةرطرتووة.  سروشتى  طةشةى  و  كردووةتةوة 

روونادةن، لة رَيطاى نيمضة كامَلبوونى هةستةكانى نووسةرةوة دةبنة (رووداو) 

و (دياردة) و روودةدةن. تؤوى ئةو نوَيبةخشييةى ئةم شاعيرة لة زةوى طةرم 

و نةرمى شيعرى كورديدا وةشاندى، لة شيعرى كةسانى تريشدا ضرؤى كرد و 

سةوز بوو، بوو بة رؤشنايييةكى ناسرا و تايبةت و دياريكراو. 

رةطةزى طَيِرانةوة لة شيعرى كورديدا لة ئاستَيكى باآلدا نةبوو، ئةم هةوَلي دا لة 

ئاستَيكى فراوانتردا بةكارى بهَينَيت و كؤمةَلَيك خاَلى دياريكراوى تَيدا دةركةوَيت 

و  نةثؤشيوة  ديكتاتؤر  لة ناثاكيى  قةت ضاوى  ببَيتةوة.  خوَينةريشى لَي نزيك  و 

لة  و  وةرطرتووة  بةرانبةر  ئةدةبى  هةَلوَيستى  نةخستوون،  ثشتطوَى  تاوانةكانى 

ويذدانى خؤيدا دادطايى كردووة. ئةم دادطاييكردنةشى بة مةبةستى ئاشكراكردنى 

خودى بةدة. تا لةوة تَيبطةين خودى بةد لةناو كؤمةَلطادا ضؤن رةفتار دةكات و 

ض طرفتَيك دةنَيتةوة، طفتار و كردارى ضيية و بة كوَي دةطات. ئةطةر نهَينييةك لة 

ئةزموونى ئةم شاعيرةدا هةبَيت، رةنطة ئةوة بَيت بابةت سنووردار ناكات و بة هيض 

ثَيزانينَيكيش نووسين الى ضاالكييةكى رؤذانة نيية. قةوارةيةكة لة دَل و طيانيدا 

طؤِرانى بةسةر دادَيت و شَيوةيةك وةردةطرَيت، شَيوةى نووسين. لة قووَلييةكاندا 

ثَي بة ثَي بةرزدةبَيتةوة بؤ طؤِران و طوَيبيستى هاوارى كثكراو، هةموو كات كاتى 

هاواركردنة. تا دؤخَيكى لَي وةرطرَيت بؤ طةياندنى و بة بابةتكردنى هاوار، ئةو 

هاوارةى دةسةآلتى ديكتاتؤر لة دَل و طيانى كؤمةَلطاى دروستكردووة. لة بوارة 

شانؤنامة،  رؤمان،  ضيرؤك،  شيعر،  كردووة:  كارى  ئةدةبييةكاندا  جؤراوجؤرة 

رةخنة و ليََكؤَلينةوة، وةرطَيِران، رؤذنامةنووسى... تاد، بَي وضان تةواوى تواناى 

خؤى بؤ نووسين بةكارهَيناوة. دةبَيت ئةوةمان قبووَل بَيت لة هةلومةرجى ذيانى 

كورددا نووسةرايةتى كارَيكى ئاسان نيية. دواتر، كة لة نووسيندا داهَينةر بووى، 

كردةيةكى  وةك  نيوةِرؤدا،  روونى  ضاوى  لةبةر  ثشتتة.  لةسةر  خةنجةر  هةزار 

جةستةيى نا. بطرة وةك كةسايةتى لةناو ضاالكييةكانى ذيانى ئةدةبي و رؤحيدا 

دةتكوذن. 

لة ماَلَيكى ئةدةبثةروةر و خوَيندةواردا لة ناوجةرطةى طةرميان  (كفرى) لة 

ساَلى  ١٩٤٧دا لةدايك بووة، نيشانةيةكى طرينط، كة بةدرَيذايى ئةزموونى لةطةَليدا 

هاتووة و بةردةواميشة، توندى و رووبةِرووبوونةوة و بة طذداضوونةوةيةتى. 

بَيت،  دايكبوونى  لة  مةَلبةندى  طةرمى  هةوايةى  و  كةش  ئةم  كاردانةوةى  رةنطة 

كة تاسةكانى بةم شَيوةية دةردةبِرَيت و بةشَيك بَيت لة دةسةآلتى ئةدةب وةك 

هَيزَيكى ئامادةكراو و مةشقثَيكراوى بير و هةست بةرانبةر لة ديكتاتؤر بطرَيت. 
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كؤمةَلطا  و  دةسةآلت  نَيوان  هاوكَيشةى  نانووسَيتةوة،  توندييةكة  راستةوخؤش 

مةبةست،  كاكَلةى  و  ثةيام  و  ئامانج  ئاراستةى  بؤ  دةيطؤِرَيت  و  دادةِرَيذَيتةوة 

دةناسينةوة  ئاراستةية  لةم  دةربِرين  نووسينةوة  رَيطاى  لة  داهَينانة.  كة ضاالكى 

سووربوون  سةيرى  ئةفسوونَيكى  و  توانا  و  خؤثَيناسةكردن  دؤخى  دَيتة  و 

بؤ  ياخى  مرؤظى  دةكات.  ئاشكرا  خؤى  خؤثَيناسةكردنةدا  لةم  سةركةوتن  بؤ 

ئةزموونى  و  دةهَيَلَيتةوة  دَلنياييةوة  دؤخى  لة  ياخيبوونى  بارى  لة  سووربوون 

خؤى  دَلخوازى  كتَيبى  وةك  واقيع  دنياى  و  ديار  دنياى  و  ذيان  ماناداركردنى 

َينَيت.  دةخوَينَيتةوة و بؤ بة ئةدةببوونيش بةدنياى ثةنهان و دنياى زةيندا تَييدةثةرِِ

فةرهةنطى رؤذهةآلتى ئيسالمى و زانست و دةقة ئايينييةكان كاريطةرييان لة بيرو 

بنيادى نووسينى كردووة و خراثيش بةكاريان ناهَينَيت. اليةنى درةوشاوةشى لة 

بير و بيركردنةوةى وةرطر جَيهَيشتووة. 

بةض  ئةدةبياتدا  لة  بةطذداضوونةوة  ضةمكى  يان  ضيية،  طذداضوونةوة  بة 

دةطمةن  رووداوَيكي  بةاليةكدا  ئةمةيان  كراوة.  ثَي  كارى  و  وةرطيراوة  مانايةك 

ديكتاتؤر.  و  ميللةت  يان  ديكتاتؤردا،  و  مرؤظ  لةنَيوان  سنووردارييةكة  نيية. 

رؤحى  ئَيستَيتيكاى  ئةطةر  بةآلم  مةرطة،  دواخستنى  و  ذياندؤستيية  واِرسكى 

مرؤظ و رؤحى ميللةت بووة هَيزَيكى ئَيستَيتيكى، ببينرَيت و ببيسترَيت و هةستى 

ثَي بكرَيت ئةوةيان دةبَيتة رووداوَيكى دةطمةن. ئةم شاعيرة لة خةمى شيعر و 

ئةدةبياتى خؤيداية و هةوَلى ئةم دؤخطؤِرينةى داوة و كردوويةتيية رووداوَيكى 

دةطمةن و ديدَيكى مةزندةكراو و دةتوانين ثَيي بطةين، سنوورى هَيما و هَيماثَيكراو 

بةرزدةكاتةوة،  دةكات  داواى  خوَينةر  كة  مانا،  وزةى  و  دةكاتةوة  بةرفراوانتر 

و  بةهرة  بة  بةردةوامى  شَيواز  بةيةك  و  نةكردووة  شيعر  لة  ستةمى  هةروةها 

بؤ  كردووة،  ئةزموون  شيعرييةكانى  رَيبازة  و  شَيواز  زؤرينةى  نةداوة،  تواناى 

(لةتيف  ئةزموونى  لة  خةمَليو  شَيوةيةكى  بة  بطةِرَييت  رَيبازَيك  و  شَيواز  هةر 

كارثَيكردووة  ترى  رةطةزى  بواردا  و  بار  هةندَيك  لة  دةيدؤزيتةوة.  هةَلمةت)دا 

جؤربةجؤرةكانيشى  شَيوازة  و  رَيباز  كة  ئاراوة،  هَيناوةتة  لَيزيادبوونيشى  و 

بةكارهَيناوة مرؤظى وةك رؤبؤتَيك نةهَيناوةتة رووبةرى نووسين، ضاوِروونى 

بةختيارى  بؤ  مرؤظ  هَيشتان  كة  زةوييةى،  طؤى  ئةم  هةية،  زةوى  طؤى  بؤ 

و  دادةمَينَيت  نهَينييةكاندا  ئاست  لة  مرؤظ  تَيدةكؤشَيت.  و  دةكات  تةماشاى 

ئارةزووى بةديهَينانى دركى مرؤظ و سةرسامييةكانيةتى، سةرنجمان بؤ ئاستى 

بةديهَينانةكانى رادةكَيشَيت و بير لة هؤكار و دةرئةنجامةكانى بكةينةوة. خاوةنى 

سروشتَيكى هةستيية و توانايى ئةوةى هةية دةربِرين لة جوانيية سادةكانى ذيان 
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ثَيطةيشتوو  نووسةرى  الى  بكاتةوة،  قووَل  نوَيبةخشى  لة  سادةيييةكة  و  بكات 

هةموو شتة جوانةكانى ذيان بة سادةيى دةردةبِردرَين. زمانى كوردى لة رَيطاى 

قوتابخانةوة فَيرنةبووة، لة رَيطاى ئةشقى نووسينةوة ئةو زمانة طةرم و طوِرة 

فَيربووة و هَيزى داوةتة ثيت و وشة و لة رستةدا بَي طرَي و طؤَل ئاسؤ و دوورى 

ئَيستَيتيكى ثَي دةدات. لة زماندا كةمَيك ثَيبةستة بةزمانى ئايينةوة. ئةو زمانةى 

دياركراودا  نيشانةى  و  بةخاَل  تاكة،  زمانى  و  خوارةوة  هاتووةتة  ئاسمانةوة  لة 

سرووشى  لَيدةكات،  سرووشى  داواى  سرووشدةرَيك  وةك  بةِرَيوةدةضَيت. 

شيعرييةت و ئاسؤى خةمَليوى دنيايةكى شيعراوى، كة ثةيمانى ذيانَيكى لةطةَلدا 

دَيت، ئاشتكردنةوةى هةموو ناكؤكييةكانى هةَلطرتووة و هَيزى وةرطرتن و هَيزى 

تَيِرامانمان بةهَيزدةكات و بة رةوانبَيذييةكى ضةشةدارةوة هةوَلى بة طةِرخستنى 

دةدات  هةوَل  شاعير  دةرخستنةدا  شَيوة  لةم  دةدات.  نوَيبةخشةكان  ثَيكهاتة 

دةريدةخات  رؤح  كة  بكات،  وَينا  رووبةرة  ئةو  و  هةبَيت  خؤى  خؤبوونى  شيعر 

و ئينتيماى خوَينةرى بؤ ثةيدا دةكات و ئةو بارو بوارة دةِرةخسَينَيت، كة تَييدا 

نيشتةجَي بَيت. بةشَيوةيةكى ثةسنديش هةَلوَيست و تَيطةيشتنى لة بارةوة بة ثيت 

بَيت و هةستةكانى بخاتة بةردةست. 

يان  سواَل،  كاسةهةَلطرى  و  ئةو  و  ئةم  دةستى  ثةروةردةى  نووسةرى 

ئافةرين  و  وةرطر  خةآلت  و  ويذدانِرةق  و  خؤنةناس  و  مردؤخ  و  كةمتةرخةم 

بِرواوة  بة   ضونكة  بيكوذن،  بينى  (نوَيبةخش)تان  ئةطةر  ثيالنطَيِران:  ويستى 

رسكاوة، (طؤِرانكار)و (دؤخطؤِرة) دَلى دوور لة جةستةى لَينادات و ثشتطيريش 

لة تايبةتكار و نوَيبةخشى دةكات. ثشتطيرى تايبةتكار و نوَيبةخش بةرةو كوَيت 

ئةدةب  ويذدانى  كة  تايبةت،  شؤِرةسوارييةكى  و  كراوة  خودَيكى  بةرةو  دةبات، 

تَييدا نافرؤشرَيت و ناكِردرَيت. 

قةَلةمكَيشى ئةنوةر قادر محةمةد بة وشة قةَلةمكَيشى ئةنوةر قادر محةمةد بة وشة 

و  وَيناكردن  تةنيا  هةمانة  ئةوةى  بكَيشَيت.  دواِرؤذ  وَينةى  ناتوانَيت  كةس   
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خواست و مةرامَيكى كةسيية و لة زةيندا ثةرةى ثَيدةدرَيت. هةموو ئةو ثرسيارة 

ئاسؤيى  و  ستووني  بة  كؤبوونةتةوة  ذيان  ثرسيارى  دةورى  لة  كاريطةرانةى 

زياديان كردووة و دووبارة بوونةتةوة، بة خوليا و كارا و بةرهةَلستييةكى تر، 

و  طةِراون  واقيعدا  تَيطةيشتنى  دواى   بة  ذيان.  سةرةكى  ثرسيارى  بوونةتةوة 

دةطةِرَين. شاعير لةم جؤرة طةِرانةدا بنةماكانى شيعرى نوَيبةخشى ثَيكدةهَينَيت 

سةرةكى  شوَينى  لة  دواندنيان  ثاش  دةدوَينَيت،  طرفتانة  ئةو  ثةرؤشةوة  بة  و 

شيعردا دةيانكاتة ناوةند و وةك هةقيقةتَيك ضؤنييةتى ذيان و بوونى تايبةتى لةم 

ناوةندةدا ثَيشكَيش دةكات. 

لة  قةتاوقةت  رووناكييةكن  كورديدا  شيعرى  لةناو  زنار  زايةَلة،  زريان،   

لة  و  كردووة  كؤمةَلطايان  ذيانى  سةيرى  نزيكةوة  جوانييةكى  لة  كزبووندانين. 

لةطةَل  ذيان.  هَيماى  لة  ثِرن  و  ذياون  داهَينان  بؤ  تالنةوةكانياندا  و  ئازار  ناو 

باشةيان  و  دةبَيتةوة  روون  زياتر  شيعرييةتيان  بةهاى  رؤذطاردا  و  رؤذ  ثَيضى 

دةطوترَيت. لة بةكاربردنَيكى دةطمةندا ئةزموونى ذيان و نووسينيان مشت و ماَل 

كؤمةَلَيك  خؤيان  نووسرابن.  دواِرؤذدا  ثَيناو  لة  ئةوةى  بَي  تاقيكردووةتةوة.  و 

ماَلى  و  تابلؤ  بيكةنة  دةتوانن  رؤذطارةكان  و  رؤذ  هةموو  مرؤظى  هَيَلن  و  خاَل 

فةرامؤشى  كراوةى  كتَيبى  شيعر  دانَين.  لةناو  خؤيانى  ثشوودانى  و  فةرامؤشى 

و ثشوودانى مرؤظى ئازادى ويست و تةنياية، هةلومةرجى ذيانى بةشَيوةيةكى 

روون و رةوان دةردةبِريت، هةر ئةمةش هؤ و ئامانجى سةرةكيية مرؤظ خوو 

بة نووسينةوة دةطرَيت و خؤى لة ئاكارى باو الدةدات. ئةو دةقة ئةدةبييانةى لة 

رؤذ و رؤذطارى خؤياندا بضنة ناخى وةرطرى ئازادى ويست و تةنياوة، بَى ضةند 

و ضوون دؤخى مانةوةى بؤ دةِرةخسَيت و نيشتةجَيبوونى لة دواِرؤذدا مسؤطةر 

دةكات. خوَينةريش لة كاتى جياجيادا دةطوازَيتةوة ناو وةرطرتنَيكى راستةقينةوة. 

سةردةمةكاندا  هةموو  لة  دةنووسَيت  تَيدا  راستةقينةى  شيعرى  ذيانةى  ئةو 

بةردةوام دةبَيت و بةشَيوةى جيا و شَيوازى هةمة جؤرةوة دووبارة دةبَيتةوة، 

بة زيادبوونى شتى بضووك بضووكةوة خؤى ئامادة دةكاتةوة بؤ بةكاربردنَيكى 

ديكةى كاريطةرةوة. 

محةمةد)  قادر  (ئةنوةر  بةر  كورديدا  شيعرى  لة  شكؤيةك  و  تايبةتمةندى   

و  داهَيناوة  تازةى  كةشوهةواى  جؤرَيك  شيعريدا  كؤ  هةرسَى  لة  دةكةوَيت، 

هَيناويةتة ناو ئةدةبي كوردييةوة. 

زريان: شيعرى هةَلضوون و جؤرَيك شكستى خودي و شكستى نةتةوايةتي. 

زايةَلة: شيعرى لَيوردبوونةوة و رامانى هَيمن. 
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زنار: شيعرى لَيوردبوونةوة و رامانى هَيمن و عيرفان و غوربةتى ناخ. 

لة تَيطةيشتن و بةكارهَينانى زماندا ئَيجطار هةستةوةر و تايبةتكارة، بة ئاسانى 

كؤ  هةرسَي  شَيوازييةكانى  خاسيةتة  و  داِرشتن  بنةِرةتييةكانى  بنةما  دةتوانى 

شيعرى لة يةك جيابكةيتةوة. ئةمةش طرينطترين دةسكةوتى نووسين و داهَينانة، 

كة لةطةَل خوِرى و خاويى ترثة و ئاوازدا بطونجَيت. 

نووسةرى دةطمةن ئةم جياكارييةى بةردةكةوَيت و كةموَينة و بة بةهاية بؤ 

ئاستى ئةديبة داهَينةرةكانى بةرزدةكاتةوة. بؤضوونى تةواو و روونى بةرانبةر 

سةرهةَلدانى  (وةرزى  دةقى   لة  هَيَلةكانى  و  كردووة  ثَيشكَيش  نوَيبةخشى 

فةرهاد- طؤظارى بةيان، ذمارة ٨ ى ساَلى١٩٧٣، ل: ٣٠ تا ٣٢) دا دةركةوتووة 

و  طةرم  ذيانةوةش  و  بوون  بارةى  لة  بؤضوونى  هةروةها  نواندووة،  خؤى  و 

سةرنجِراكَيشة و ئَيمة بة تَيِروانينَيكى تةمومذاوى ناطةيةنَيت. لةِرةوتى نووسيندا 

بة خودَيكى هؤشمةندةوة رَيطاى داهَينانى طرتووة و نةضووةتة ناو هيض ئةَلقة و داو 

و طرووثَيكةوة. ذيان لةناو دةقةكانيدا درةوشاوةية و قةتيش ملنةرمى دةسةآلت 

نةبووة. بؤضوون و ئاراستةيةكى دياريكراويشى قبووَل نةكردووة بؤ ثَيويستى 

سَيبةرى  سياسي.  دامةزراوةيةكى  يان  حزبَيك،  دَلى  راطرتنى  يان  ئابوورى، 

دةزانَيت  نةكردووة.  تاريك  ثَيآلويان  رةنطى  ديكتاتؤرةكان  و  سوَلتان  سةكؤى 

هةنطاوى نووسين و داهَينان ضؤن هةَلدةطرَيت. هةنطاو هةَلَينانى نووسين لةسةر 

رووبةرى سثى كاغةز و ئاوَينة و هاوَينةى كامَيراية. ئةم زانينة خؤى تَيطةيشتنى 

ثةتيية لة ئةدةبى بَيطةرد و ثةيامى ئةدةبى بَيطةرد. سةربةخؤيى لة ناو كؤمةَلطاى 

نيية.  كَيشة  و  طيروطرفت  بَى  و  ئاسان  هةَلبذاردنى  و  رَيطاية  دذوارترين  ئَيمةدا 

ئةم هةوَل دةدات بؤ دةستةبةركردنى دةسةآلتى ثةتيى ئةدةب، كة دةسةآلتَيكى 

بردن.  بةِرَيوة  دةسةآلتى  لة  دوورة  جوانيية.  هةتايةى  تا  كاريطةرى  و  بَيطةردة 

دةسةآلتى بةِرَيوةبردن بؤضوون و تَيِروانينى خؤى بةسةر بةرانبةر دةسةثَينيت و 

ضاودَيرة لة سةر ضؤنييةتى بيركردنةوة و هةنطاو هةَلَينانى. شاعير سةربةخؤيى 

تةواوى بؤ خودى خؤي و خودى خوَينةرةكانيشى دةستةبةر كردووة. بةوةى 

هيض ثانتايييةكى نووسينى نةداوةتة ئةوى تر. واتا دةسةآلتى ديكتاتؤر. لةم جؤرة 

ئةدةبة بَيطةردةدا تةنيا طوَيت لة لَيدانى دَلى ئةدةبى بَيطةرد و ويذدانى جوانى و 

خوليا و ضَيذى دةطمةن دةبَيت. هةموو ساَلَيك بؤ حةجكردن سةردانى مةَلبةندى 

لة دايكبوونى خؤى، (عةربةت) دةكات و بة بضووكترين توخمة ناوضةيييةكانييةوة 

و  ئةدةبي  بؤنةيةكى   (١٩٤٧/٧/١) زةوى  سةر  دايكبوونى  لة  جةذنى  ثَيبةستة. 

ترى  بؤنةوةيةكى  زةويشى  ذَير  دايكبوونى  لة  جةذنى  هةروةها  نةتةوايةتيية، 
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ئةدةبى و نةتةوايةتى دةبَيت، ثَيويستيشة لة طؤِرستانى ناودارانى وآلت بة خاك 

طةشة  رووةو  تر  شيعرَيكى  كؤ  بؤ  شيعرَيك  كؤ  لة  شيعرى  ذيانى  بسثَيردرَيت. 

و جياكارى دةِروات. متمانةى تةواوى الى كتَيبخوَينى ئةدةبيات دروستكردووة 

شاعيرانى  ديوانى  ئةطةر  دةثارَيزَيت.  خؤى  هاوضةرخييةتى  و  نوَيبةخشى  و 

شاعيرة  ئةم  ديوانى  بكرَيت  بؤ  ريزبةندييان  كتَيبخانةيةكدا  لة  كورد  ناودارى 

طؤران  و  مةولةوي  و  مةحوى  و  ديوانى (نالى  تةنيشت  بة  دةبَي  ئةوةى  شكؤى 

و  نةكردووة  سةرقاَل  لَيَلةوة  و  ئاَلؤز  وَينةى  بة  خؤى  دابندرَيت.  ديالن)ةوة  و 

ثاراوييةكى ئَيجطار بةتينى تَيداية و ثةيوةندييةكانى وَينة بة حيكمةت و هةستى 

ناخييةوة دةستنيشات دةكات. دةتواندرَيت زؤر خاسييةتى شيعرى لةم شاعيرةدا 

بناسرَيتةوة. ترثة و ئاوازى داستان و بةيتى بة تَيطةيشتنةوة وةرطرتووة و وةك 

ثَيويستييةكى نوَيبةخشى ئاطاداريانةوة و لة كارةكانيدا خاسييةتَيكى كاريطةرى 

و  نوَيبوونةوة  بؤ  بنةِرةتيية  ثَيويستييةكى  داستان  ئاوازى  و  ترثة  شيعرين. 

سةرضاوةيةكي روون و ثِر بةهرةية بؤ بة دةستهَينانى ثةنضةمؤرى سةربةخؤيى 

داهَينان و ناسينى رةطوِريشةى دياردة جياوازةكان. ئةم شاعيرة لةم قةَلةباَلغي 

كردووةتة  دوورةثةرَيزى  و  بةدوورطرتووة  خؤى  ئةمِرؤ  زةنايةى  و  هةرا  و 

و  دؤزيوةتةوة  شيعرى  رووطةنماى  وةرطرتووة.  سروشتى  دؤخَيكى  و  ئامانج 

بزرى ناكات و دةيثارزَيت. بزرى بكات، يان بة موو لَيى البدات دةبَي سوذدة بؤ 

تةنيا  بة  ئةم  ناودةضَيت.  لة  نووسينى  توانايى  ببات،  ساختةكارى  يان  ناِرةوايى، 

نووسين)  (توانايى  و  بَيطةرد)  (شيعرى  و   تةنيا)  (خودى  بؤ   سوذدة  بةس  و 

نووسين.  خؤشبةختى  و  ثشوودان  ماَلى  ماَلةوة،  لة  كاتةكانى  زؤربةى  دةبات. 

بةسةر دةبات. واتة لةطةَل خؤدانيشتن و تَيِرامان لة دوورى و ئاسؤكانى كتَيب 

بؤيان  و  تَيطةياندووة  ئةوةيان  ئةزموون  و  تةمةن  نووسين.  و  خوَيندنةوة  و 

نةك  بكات.  ثةروةردة  بةتَيطةيشتنةوة  دوورةثةرَيزى  كة  كردووةتةوة،  يةكاليي 

خؤكردن،  لة  ثشتطيرى  بؤ  واقيع  دةوروبةردا.  و  واقيع  لة  دابِران  و  طؤشةطيرى 

طومان لة دةربِرينى ثرسيارةكانى خؤى ناكات. واقيع وةك كؤمةَلَيك ثرسياري 

بةردةوام ورووذاو وةردةطرَيت و دةيدوَينَيت و تَيِروانينيشي لة واقيعدا كورت 

بة  بةآلم  نيية،  باآل  بيركردنةوةيدا  لة  بؤضوونَيك  تاكة  وةك  واقيع  يان  ناكاتةوة، 

توانا و مؤسقايةكى هَيمنةوة طوَيى بَو شل دةكات و ئةو ماوةيةى وةردةطرَيت 

شاعير  خودى  نَيوان  دةكةوَيتة  كة  سرووش،  و  بةهرة  و  سةرضاوة  دةيكاتة  و 

خؤيدا  بيركردنةوةى  و  ضَيذ  لة  خوَينةر  نيية  ديار  ماوةيةش  ئةو  واقيعةوة.  و 

هةَلدةسةنطَينيت  مرؤظ  توانايى  بةتَيطةيشتنةوة،  دوورةثةرَيزى  دةكات.  وَيناى 
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تواناى  مةحةكداندا  لة  ثَيوانةى  و  كَيش  لةناو  ئةوةى  بؤ  دةستى  دةيداتةوة  و 

خؤثَيشكَيشكردن و خؤدةستنيشانكردنى هةبَيت. كَيش و ثَيوانة و قةبارةى خؤى 

و  نووسين  بؤ  ثاراوة  و  بةهَيز  زؤر  خوَينَيكى  دوورةثةرَيزى  دةست.  بدرَيتةوة 

ضةمكى ثيرؤزى و ئاسوودةيى ماَل قووَل دةكاتةوة و شيعرى بَيطةرديش لة هةرا 

و زةنا دةثارَيزَيت، هةروةها لةطةَل خوَينةرة زةينييةكانيدا دةكةوَيتة ثَيوةندييةوة 

و بة باشى لةطةَل يةكدا هةَلدةكةن. خوَينةرى زةينيش خولياى زانيارييان هةية و 

بِروا و بؤضوونت وَينا دةكةن. 

قةَلةمكَيشى سةالم محةمةد بة وشةقةَلةمكَيشى سةالم محةمةد بة وشة

ئةديب لة كرؤك و ناوكى خؤيدا بؤ مرؤظ و ئةو بةشةي سروشت دةنووسَيت، 

مرؤظدا  خةسَلةتي  و  سيما  لة  يان  وةرطرتووة،  مرؤظيان  خةسَلةتي  و  سيما  كة 

دةخاتة  مرؤظ  ئةدةب  شَيوةية  بةو  داديدةِرَيذَيت.  و  دةدؤزَيتةوة  خؤي  بووني 

ضةقي طةردوون و زةمينَيكي تاك و شايانى بؤ تةرخان دةكات. ئةو دَيرة تيذانةي 

لة ناو شيعرةكاني (سةالم محةمةد)دا بة دواى راست و ضةثى خؤيدا دةِروانَيت. 

دةردةكةون و ون نابن، ئةوة داِرماني بةها و ناكؤكي و ثَيوةنديية هاوسؤزةكانن، 

بة  هَيماثَيكراوَيك  و  هَيما  هاوسةنطي  و  دةردةكةون  دياريكراودا  بارَيكي  لة 

رادةمَينَي،  كؤتايي  و  سةرةتا  رستةي  لةسةر  زؤر  دةدةن.  يةكتري  تةواوكردني 

وةك بَلَيي سةرةتا و كؤتايي بكاتة ناوةند و نوختةي بينيني دؤخطؤِرين. طرذيي 

و  ئاسَو  و  دةمَينَيتةوة  هونةرَيك  وةك  كؤتاييشدا  و  سةرةتا  دَيرةكاني  لةنَيوان 

ثَيكهاتةي  بنيادي  لة  بةشَيك  دةبَيتة  كؤتايي  و  سةرةتا  وةردةطرَيت.  دوورييةك 

واقيعي شيعرةكة و دةخرَيتةِروو، ئاَلوطؤِرَيكي بنةِرةتي لةودا ثَيكهَيناوة. دةكرَيت 

تايبةتة  زؤر  جؤرَيكي  بَلَيين  و  وةربطرين  كؤتاييية  و  سةرةتا  تاوةي  و  تين  ئةم 

و  دةستنيشانكراوة  بةدةقَيكي  سةر  ثَيوةنديية  ئةم  ثَيوةندييةك.  دامةزراندني  بؤ 
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شَيواز  خؤي  دةدات.  دةق  ناو  ماناي  و  رةوت  رَيكخستنةوةي  دووبارة  هةوَلي 

وةك  كوردي  بةيتي  نموونة،  خؤماَليية.  كولتووري  ثةرةثَيدراوي  فؤرمَيكي  و 

ئةم  كةواتة  رادةمَينَي.  كؤتاييدا  و  سةرةتا  لة  زؤر  خؤي  راستةقينةي  هةستي 

كولتوورةوة.  بةردةوامبووني  ئاكامي  بارةي  لة  ثرسيارَيكة  فؤرمة  و  شَيواز 

دةتوانين ئةو شَيواز و فؤرمة بة هةقيقةتَيكي نوَيبةخشي بزانين، ضونكة سةرةتا و 

لة ثَيشتردا بووةتة هؤي بةديهَيناني ثَيويستييةكاني نوَيبةخشي. هةموو ئةديبَيكي 

و  شَيواز  تةنيا  هةقيقةتةش  ئةم  خؤيةتي.  باآلي  هةقيقةتي  خاوةني  نوَيبةخش 

واقيع  رؤذانةى  لة  زؤر  ئةدةب  نووسينةدا  جؤرة  لةم  نووسينةكةيةتي.  فؤرمي 

دوور ناكةوَيتةوة و هةموو شتَيك ثَيكدةهَينَيت. وردبوونةوة لة وردةكارييةكانى 

ذيانى رؤذانة، كة ئَيستَيتيكايةكى بيندراوى بة شَيوةى جووآلو تَيدا ثَيشكَيش و 

ثةخشكراوة، يةكَيكة لة كانطاكانى بةهرة وةرطرتن و ختووكةدانى ناخ بؤ دؤخى 

رَيزي  قووَلي  بة  و  مرؤظة  ناوكى  و  كرؤك  و  جيهان  شيعريى  دؤخى  شيعرى، 

ذياني تَيدا دةطيرَيت. شيعر ئةطةر بة قووَلي رَيزي ذياني تَيدا نةطيرا، بَي بطرة و 

بةردة رووكةش و يةك ئاستة. 

 زمان الي وةك موطناتيس واية ئامانجي دةربِرين و كةرةستةكاني داهَينان 

لة بيركردنةوةي داهَينةر دَينَيتة دةرةوة بؤ جووآلندن و خؤدةربِرين. ثَيوةنديي 

نَيوان وَينةي هةستي و وَينةي زةيني بةرةو هةَلوةشانةوة دةبا و وَينةي ويستي 

كؤمةَلطاي كوردي دةكَيشَي، كة ويستَيكي كؤ واتاية و بة دواي داطيرساني هَيَلَيكي 

سةوز سةرطةردان و ماندووة، كة وةرضةرخان و طؤِرانَيك دروست بكات، شيعر 

دةكاتةوة،  دووبارة  تَيدا  خؤي  و  شيعر  دةكاتة  جَيطرةوةش  و  جَيطرةوة  دةكاتة 

وةك ضاالكييةكي بيندراويش بةشداربووني كاراي خؤي لةناو ثَيشان دةدات و 

ثَيكهاتة وةردةطرَيت. ئةطةرضي ئةو بؤضوون و ثَيودانط و جَيطؤِركَيكردنة جؤرة 

بَيطةرد،  شيعري  بةرهةمهَيناني  بؤ  بَيطةردة.  شيعري  هةَلخةَلةتَينةري  رايةَلَيكي 

هةزار رَيطا هةية بؤ خؤدةربِرين و خؤهَينانة سةر دؤخي داهَينان و دةست لة دَلى 

شتةكان دان و رؤضوون بةناو سةرزةمينى شيعردا. 

مرؤظ شيعر بنووسَيت و سياسةتيش بكات، بَي هيض طومان و دَل لة دَلدانَيك 

لة يةكَيكياندا سةختةكارة. بةشَيك لة شاعيراني ئةمِرؤ هَيندةي خةريكن لة ناوةندة 

سياسييةكان نزيك دةبنةوة، كةمتر لةوة خةريكي شيعري بَيطةردن. 

بةرانبةر  ئاوَينةى  دةهَينَيتة  داهَينةر  تايبةتى  بارَيكى  شيعرى  دةقَيكى  هةر 

ثَيودانطة،  بةو  ثَيويستيشة  لَيوردبوونةوة،  و  طفتوطؤ  جؤرَيك  و  خؤناساندن  بؤ 

و  ئامانج  و  هؤ  ئةو  تايبةتةكة  بارة  ضونكة  وردببينةوة،  لَيى  تايبةتة  بارَيكى  كة 
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دةرهاوَيشتةيةية دةقة شيعرييةكةى لَيوة بةرهةم هاتووة و بووةتة ئامادةبوون 

ئاطايى  بةدةستهَينانى  بة  دةطات  بةرهةم،  بة  بوو  كة  تايبةتيش،  بارى  بووندا.  لة 

دَلطةرمي  خوديش  سروشتى  خودى،  سروشتى  بؤ  ئاكارَيك  دةبَيتة  و  نووسين 

و هةستيارى لةبارة تايبةتييةكةى نووسةر دةكاتة هَيما و هَيماثَيكراو و وَينةي 

طةورة، يان بضووككراوي ضؤنيةتي بير و بيركردنةوةي. لةم ئاَلوطؤِر و كردةيةدا 

خودى نووسةر دةبَيتة خودي ئةدةب و نيشانةي هونةريي ئةدةب دةدؤزَيتةوة. 

لةم حاَل و بارةدا هونةرى دؤزراوة بؤ بةرانبةر شياوي تَيطةيشتن دةبَيت و بة 

باآلترين ثلةي خؤي طةيشتووة. 

سؤفي لة دةرووني خؤيدا بة دواي ئازاديي خوداييدا دةطةِرَيت و لة ئازاديي 

خوداييدا هةقيقةت داثؤشراو نيية. دةقى (هةنطوينى تاَل- طؤظارى بةيان، ذمارة 

١٣٨ى ساَلى١٩٨٧، ل: ٦٢ تا ٦٣)دا. بة شَيوةيةكي ثِرشنطدارانة دةربِرين لة هةَلبةز 

دةقةكةدا  لة  كةمي  و  زياد  دةكات.  ثةرَيشان  و  طومان  ثِر  رؤحَيكي  دابةزي  و 

فِرَيداوة و كاكَلةي هَيشتووةتةوة، واتا جومطة سةرةكي و ثَيويستييةكان. خاوةني 

ئةزموونَيكي تَيِرامان و لَيخوردبوونةوةية لة ذيانَيكي جةنجاَلدا، ئةزمووني رؤح 

و  طومان  ثِر  بوونَيكي  بووندا،  لة  ئامادةبوون  لة  رةسةنة  هةستَيكي  و  رايةَل 

ثةرَيشان. ئةم شيعرة تايبةتَيكة لة روخسارة كاريطةرةكان و ئةو شتة دةردةبِرَيت، 

كة شاعير لة رؤحيدا، يان لة شوَينَيكي نزيك رؤحييةوة بة دواي سةرهةَلدانيدا 

عةوداَلة و سةرسام و ضاوةِروان لة ثَيشوازيدا وةستاوة. 

بؤ نيشانداني كاكَلةي رؤحَيكي ثِر طومان و ثةرَيشان. ئةم شيعرة بذاردةية، بة 

تين و تاو و سةرنجي تةواوةوة لة ريشاَلي دةروون دةِروانَيت و كرؤك و ناوكى 

كةرةستة  لةطةَل  مامةَلة  و  ئةزموونكردن  ثاش  دةكات.  ئةزموون  هةستةكاني 

ئةزموونكراوةكةدا دةيطوازَيتةوة ثانتاييةكي ثيشاندراو. بة بوونَيكي ديار و ئامادة 

وةك  دةوةستَيت.  درةوشانةوةدا  و  نةمرييي  بينين)ي  (نوختةي  لة  ئازادةوة  و 

يارمةتي  طفتوطؤش  ثَيكدةهَينَيت،  طفتوطؤ  خؤيدا  بووني  بنةِرةتي  لةطةَل  سؤفي 

بيركردنةوةي دةدا، زمان و شيعر وةك خود و سروشت بةناو هةموو شتةكاندا 

تَيدةثةِرَينَيت، بةرانبةر هةموو شتةكانيش دةيانوةستَينَيت، هةريةكةيان لة رَيطاي 

ئةوي تريانةوة هةست ثَيدةكرَيت و دةبَيتة هؤي روودان و ضاالكي بووني باآل. 

ئامانجي نووسين خةياَل و واقيع بةطةِر دةخات بؤ ثَيشبِركَي و ملمالنَي. خةياَل 

واقيع دةهَينَيتة ياد و واقيعيش خةياَل تيشكدار و دةوَلةمةند دةكات. لةم شيعرةدا 

و  داوة  شاعير  بة  باوةِربةخؤبووني  و  بةهَيزي  و  دةوَلةمةندي  دةروون  تيشكي 

جؤراوجؤري،  هَيزَيكي  بة  وَينة  كردووة.  رزطار  دةرةوةي  كاريطةرييةكاني  لة 
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ويستي و نةستي و نيشانةي ثَيوةندييةوة، خؤي زاَل دةكات و خةياَل زاخ دةدا، 

بة  يةك  زاوزَيكردني  هؤي  بة  دةبن،  ثةخش  وَينةكان  لة  ثةنهان  هةستيارييةكي 

ضوار  فةزاي  و  بدةين  هةستيارييةكان  لة  دةست  دةتوانين  وَينةكان  يةكي  دواي 

جؤرة  بةم  ببينين.  وَينةكان  ثَيوةنديي  نيشانةي  و  نةستي  و  ويستي  دةوري 

دووضاري  و  خؤيداية  لةطةَل  ملمالنَي  لة  ثةرَيشان  و  طومان  ثِر  كةسايةتييةكي 

خؤخواردنةوةي بةردةوامي دةكات. ئةنجام لةناو طومان دَيتة دةرَي و طومانةكة 

خاو دةكاتةوة، بة دةستةواذةي (ضةندين بيرةوةرى رةشت بؤ جَيهيَيشتم)، يان 

(بؤ بةيانى ثةشيمانم) خؤي بةختةوةر و خؤشحاَل دةكات و ثيرؤزييةك بة خؤي 

دةدات، خودي ثيرؤزييةكةش لة رةوتي دةقةكةدا دةردةكةوَيت و ون نابَيت. تَييدا 

هةقيقةتي رؤحي خؤي بةرجةستة دةكات و ئةوثةِري بووني خؤي دةسةلمَينَيت. 

لةطةَل ئةم بةرجةستةكردنةشدا بؤ سازداني جيهاني ئةدةبي. سروشت هاوتاي 

لةطةَل  مرؤظة، سروشت وةك بابةت لة ئةزمووني ئةم شاعيرةدا كةم مامةَلةي 

كراوة، يان البةال هاتووةتة ناو دةق و ثةيوةستَيكي قووَل و قووَلبوونةوةي نيية. 

بارودؤخ و سةردةم و رووداوة جياجياكانى كات و شوَين دةبنة هؤى ثَيكهَينانى 

ئةوكاتة  سةريان،  طةِرايةوة  نووسينةوة  رَيطاى  لة  نووسةر  كة  بةآلم  نووسةر، 

ئامانجى  دةبنة  شوَين  و  كات  جياجياكانى  رووداوة  و  سةردةم  و  بارودؤخ 

نووسين. 
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حةمةكاكةِرةشحةمةكاكةِرةشستيانةكةت

يونس حوسَينىيونس حوسَينىقةتارضييةكةى رَيطةى باران

محةمةد ناكاممحةمةد ناكامعةشق و هةذاريى

حةسةن نازدارحةسةن نازدارقيبلةى من، دَلي يارة

سازداني: سيروان رةحيمسازداني: سيروان رةحيمديدار لةطةَل شيركؤ فةتاح

ناَلة حةسةنناَلة حةسةنمن
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مةمكةكانت دوومندالَن

بة ستيانةكةت بَلَي: ضؤن منداَل زينداني دةكرَي

***

ستيانةكةت ثِردةكةم لة جريوةي ضؤلةكة

تا مةمكةكانت لة زيندانا غةمطين نةبن

***

ستياني رةش لة مةمكةكانت مةكة

دةترسم لةو زيندانة تاريكةدا

مةمكةكانت كويَربن.

***

لة ستيانةكةتا

كلووة بةفرةكان

بةطريانةوة

دةتوانةوة

***

ستيانةكةت

حةمةكاكةِرةشحةمةكاكةِرةش
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دةرياي مردوويش

مةمكةكانتي بيني

كةوتة شةثؤلدان

***

هةناسةي من بؤني جطةرة و

دةمي ستيانةكةت بؤني مةمكي لَيدَي

***

مةمكةكانت لةسةر ديواري ستيانةكةت

شتَيكيان نوسيبوو

***

كة مردم

ستيانةكةت

بكة بة كيَلي طؤِرةكةمةوة.

***

تةنيام و

ستيانةكةت وةك دوو ئينجانة ثِردةكةم لةطوَل

بةخةيالَي مةمكةكانتةوة بؤني طولَةكان دةكةم

***

لةجَيي ئاآل و ويَنةي سةرؤك

ستيانةكةت لة ضوارضيَوة دةطرم

***

هةرتؤ وَيك لة ستيانةكاتا بِرويَنم

دةبيَتة طولَي مةمك.

***

كة مةمكةكانت تةنطةنةفةس دةبن

بير لة راثةِرينَيك دةكةمةوة دذي ستيان

***

ستيانةكةتم برد بؤ باغ

نة سيَويَكي لَيكردةوة

نة دةستي برد بؤ هةنارَي.

***
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لةذيَر ستيانةكةتةوة

دةريايةك شةثؤل دةدات

***

ئةطةر ميراتي تؤ بة من بطات

هةر ستيانةكةتم دةوَي

***

بَيدةنطي مةمكةكانت لةدةستمدا دةزرنطيَتةوة.

***

باران دةباري دلَؤثَيك باران كةوتة ناو ستيانةكةتةوة

دواي ضةند رؤذ كة ستيانةكةت كردةوة

وةك مندالََيك سةري خستبووة سةر مةمكةكانت و خةوي لَيكةوتبوو.

***

بَيزارم بَيزار

وةك مةمكةكانت لة ستيانةكةت

ئاوا لةخؤم بَيزارم.

***

ئةو طولَةي داوتة لة ئَيخةت كةمَيك ذاكاوة

ستيانةكةتي بؤ بترازيَنة

تا بكةويَتة بةهاري مةمكةكانتةوة.

***

خؤزطة ستيانَيكي رةنطسوور دةبووم

بة مةمكةكانتةوة

***

وامزاني بالَندةيةكي بريندارة

ستيانةكةت بة تةنافةوة.

***

بةبَي مةمكةكانت ستيانةكةت دوو ضالَي بةتالَن

بةبَي ستيانةكةت مةمكةكانت، دوو لوتكةي خةيالَن

***

دلَم تةنطة وةك ستيانةكةت

***
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بة شؤرين ليَنابيَتةوة

خةمي مةمكةكانت

بة ستيانةكةتةوة

***

مةمكةكانت جوانترين دووتةنيان

دووتةنياترين جوانن مةمكةكاني تؤ

ستيانَي داطيري كردوون

ديكتاتؤريَكة لة ثةِرؤ

***

ئةطةر مناَل ببمةوة

لة ستيانةكةتا خؤم دةشارمةوة

تاكو بة مندالَي بميَنمةوة

٢٠١٢/٥/٢٤
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-١-

من هةموو ئاويَنةكانم تاقيكردةوة 

ئاويَنةي عةشق

ئاويَنةي مانط

ئاويَنةي ثاييز

ئاويَنةي باخضة

ئاويَنةي ئاو

لة هةر هةمووياندا 

خؤم تةلَخ و شيَواو و نابووت بيني

مني رؤح ثةثوولةيي و خةياَل ليَوانليَو لة طوناه

ئيتر دةبَي ضاوةِرَيي ضيتر لة ئاويَنةكان بكةم 

بؤية ئَيستا من رقم لة خؤم نا 

رقم لة هةموو ئاويَنةيةك دةبيَتةوة 

-٢-

من هةموو غةريزةكاني نيَو ناخي خؤمم تاقيكردةوة

جلةوي تةنيايي خؤمم تةسليم بة هةموويان كرد 

غةريزةكاني ئيرؤسيم لة هةموويان

ميهرةبانتر و طةرموطوِرتر و 

لة هةموويانةوة ثتر لة خؤمةوة نزيك بوون 

من

بةشي دووةم:

ناَلة حةسةنناَلة حةسةن
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-٣- ژما

من لة هةموو دةرطاكاني عةشقم دا 

لةو سةرةوة

دلَشكاو و ناموراد و بيَئاكام هاتمة دةرةوة

دةكرَي ئَيستا ناوم بنَين

دؤِراوترين عاشقي دنيا

 -٤-

ئةو رؤذةي من تيا لةدايك بووم

هةر هةمان رؤذ 

ئةستَيرةيةكي ئيرؤسي هاتؤتة دنيا

لةو ضركةساتةش كة ذيان جَيدةهيََلم

هةر هةمانكات

ئةستَيرةيةكي سؤزاني دووطيان دةبَيت 

واي ثَيطووتم 

ثياوة سثيية نوورانييةكةي نيَو خةونةكانم 

-٥-

من كة دةِرؤمة كةنار دةريا

نيطاكانم ثَيم دةلََين

ئارامي ئاو 

لة ئارامي ئةويندارةكةم دةضَي

ئةوين 

ئاو

ئةو 

ئةوين هةميشة ئاو

ئاو هةميشة ئةو

ئةو هةميشة ئةو
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-٦-

من حةزدةكةم 

هةموو ذيان لةنيَو تؤدا بتويَتةوة 

تؤش لةنيَو من 

من حةزدةكةم 

تؤ لة هةموو مةخلوقاتَيك ئاسوودةتر بيت 

منيش لة تؤ

-٧-

من لةنيَوان

طؤزةيةك ثِر لة شةراب و

طؤزةيةك ثِر لة شةونمي عةشق و

طؤزةيةك ثِر لة ليكي سؤز

سيَيةمينيان هةلَدةبذيَرم

من وام 

سؤز دةمطةيةنيَتة نيَو

رووبةرةكاني ئيرؤس 

-٨-

من كةسَيكم 

هةميشة

رابردووي خؤمم لةنيَو 

ضارؤطة ئاوريشمييةكةي ئايندةم

لوولداوة

بؤية ئَيستا 

ئايندةم بة ديار

جةستةي رووتي رابردوومةوة 

شمشاَل لَيدةدا 

-٩-

من طةر تةنها سَي ريَطةم لةبةردةم بَي
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لةم سَي ريَطايةش تةنها يةك شانسم هةبَيت

ريَطاي يةكةم:

طةر كضَيكي نةشميل و جوان

دوطمةي سوخمةكةي كردبيَتةوة و 

بة زةردةخةنةيةكي ئيرؤسييانة ضاوةِرَيم بكا

ريَطاي دووةم:

طةر كةسَيك مةداليةكي زيَِريني بةدةستةوة بَي

بيةوَي لة سينطمي بدا 

ريَطاي سيَيةم:

طةر نيشتمانة غةريبةكةم

بة ضاوي ثِر لة فرمَيسكةوة 

باوةشي بؤم كردبيَتةوة و بانطم بكا

بةبَي هيض شك و طومانَيك 

طورج طورج

بةرةو نيشتمانةكةم دةِرؤم

دةِرؤم و بة ئارامي لة باوةشيا رادةكشَيم 

رادةكشَيم لة باوةشيا، تا خةون بينين...!

-١٠-

رؤذي لةدايكبووني من 

لةو كاتةوة دةست ثَيدةكات

كة مؤمي هةموو خوداكانم 

لةنيَو دَل و لةنيَو بيركردنةوةكاني خؤم

كوذاندةوة 

خوداي ئاسمان 

خوداي زةوي

خوداي ناو كتيَبان

هةر هةموويانم يةكبةدواي يةك

لةنيَو دةمار بة دةماري خةياَل و جةستةم 

رةشكردنةوة 
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-١١-

من ئةوةم دةزاني

تؤ هةموو ثاييزانَيك دةهاتيةالم 

شةوانان

نةرم نةرم و شل شل

بة شيلة شادومانييةكاني شةهوةتت

جةستةمت دةشَيال

يان زستانان 

لة كونجي مالَةكةت دةمايتةوة و 

نامةبارانت دةكردم

يان هاوينان 

لة كةنار دةريايةك

رووت رووت رادةكشايت و

لة ضاوةِروانيم رادةمايت

يان بةهاران

لة ذوانةكاني بةرباران 

خؤت بة باآلم دةنووساند و

تا تةِر دةبووين 

تةِر تةِر تةِر 

بةآلم ئَيستا 

نة شَيالني شةوانان و

نة نامة ئاطراويةكان و

نة ضاوةِروانيية ئيرؤسييةكان و

نة ذوانة بةربارانييةكان و

نة ثاييز و

نة زستان و 

نة بةهار و 

نة هاوين

هةموويان بوون بة خةونَيكي خؤلَةمَيشي

هةر دةلََيي،

 بةبَي وةرز و
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بةبَي تةرزة و

بَي توانةوة و 

بةبَي ترثةترثي دلَة ذياني من

 -١٢-

من كة دةضمة نيَو تةمةنةوة

تةمةني شيعريم نا، تةمةني خؤم

وا هةست دةكةم

لة ذيان دوور دةكةومةوة

دوور دوور دوور

من كة دةضمة نيَو تةمةنةوة 

تةمةني خؤم نا، تةمةني شيعريم

وا هةست دةكةم

لة ذيان نزيك دةبمةوة

نزيك نزيك نزيك

-١٣-

سنووري نيَوان من و نيشتمان 

وةك سنووري نيَوان 

من و شيعر واية 

بؤية كة باسي خؤم و نيشتمان دةكةم 

خةون رادةضلَةكَي

يان كة باسي خؤم و شيعر دةكةم 

عةشق رادةضلَةكَي

يان كة باسي خؤم و مردن دةكةم

ذيان رادةضلَةكَي 

-١٤-

من بةنيَو رةنطةكاني باران و 

رةنطةكاني با و 

رةنطةكاني ثاييز و 
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رةنطةكاني ئاطر و

رةنطةكاني جةستةي تؤدا ثةرتبووم 

تؤش بةنيَو رةنطةكاني نيَو خةونةكاني من 

من هيَندةي دةكةم 

نة خؤم بؤ كؤدةكريَتةوة نة تؤش 

نة دةستم بة مةمكي خةونةكانم رادةطات 

نة مةمكةكاني تؤش 

-١٥-

زؤر بة سادةيي دةتوانم ثَيت بلََيم

تؤ منت ئاشنا كرد بةخؤم

تؤ منت ئاشنا كرد

بة نيطارة ئةبستراكتةكاني عةشق

بة ئيرؤسييةتي رةنطةكان

بة فرمَيسكةكاني خؤرةتاو

بة طولَة رةشةكاني بةفر

بة سةرمةدي سنةوبةرةكان

بة سةمفؤنياي شةودرةنطاني ئاو

بة زماني بالَندةكان

بةآلم تةنها شتَيك كة نةتتواني

من ئاشنا بكةيت بة خؤت...!

سةرةتاي ئؤكتؤبةري ٢٠١٢
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باران دةبذيَرى

نَيرطس دةخةوَى

بة سةفةريا رؤذ هةَل دةطرَى

تا ليَوةبوون و عاشقى

عةترت ثةلكَيش كة ئيَوارةم

كاوليم روو لةسةفةرة و

ثِر دةستم بؤشايى ذيان

قةتارضييةكةى ريَطةى باران

لة ضرؤدا حزوور و

غةريبيم ثةلَةى داوة

لة ضاوةِروانى ريَطادا

ريَبواريت دةبَى بقةومَى و

قومار بكةى بة دلَتةنطى

دةست لة تؤ و سةفةر لة من

طرَى بيانووى عاشقيية

٢٠١٢٢٠١٢/١٢١٢/١٢١٢

سلَيمانىسلَيمانى

Yones.hosini@yahoo.comYones.hosini@yahoo.com

قةتارضييةكةى رَيطةى باران

بؤ كوردؤى ئازيز، بؤ كوردؤى ئازيز، 

ئةو ثياوةى مةودا دةبةزَينَى و كات رادةطرَىئةو ثياوةى مةودا دةبةزَينَى و كات رادةطرَى

يونس حوسَينىيونس حوسَينى
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سفرسفر

كَى ثَيى طوتيت كة من لَيرةم! هةر كة تؤزَيك سةرم لةذَير شةثؤلة بةخوِرةكانى 

لة  سةيرانةيان  جلة  و  وايةر  و  سؤندة  ئةم  كة  هةر  و  دةرهَينا  ذانةسةرةوة  ئةم 

حوشترةكةم داماَلى، بة يةكةوة دةضينةوة بؤ ماَلةوة. بةهـ بةهـ ض زوو وا طةورة 

بوويت! ضيدى ثَيويست ناكات بة نهَينى بذين، دةترسم دواى ئةم طةورةبوونةشت 

هةر قسةم لةطةَلدا نةكةيت، دةى قةيناكة با هةر من قسة بكةم...

من ئَيستا دةَلَيى خةون دةبينم، خةون بة خانووة كؤنةكةمانةوة كة بةر جاددة 

كةوت، بة طواوة رةشةكةى تةنيشتمانةوة، بة ذَير زةمينةكةوة كة ساآلنَيك ماَلى 

لة  بوو  ئاسمانَيك  مَيو،  كةثرى  لة  ثِربوو  كة  حةوشةكةمانةوة  بة  بوو.  مانطاكة 

سةعيد  كارَيزةكةى  دةورى  كضانى  قريوةى  و  مةتارة  و  تةنةكة  بة  بةرسيلة. 

برام  ثاييزى  ئةوسامانةوة.  جوانةكةى  هةذاريية  و  ذيان  ثَيكةوة  بة  بةطةوة، 

طةشتى نةكردووة، باوكم خانةنشين نةكراوة، دايكم كة ثةلةى هةموو شتَيكي بوو، 

مردن نةبَى، زيندووة. مامؤستاى برام مامؤستا نيية، ذنيشى نةهَيناوة، عةلى برام 

ناوى دَلشادة و بة دارشةق دةِروات بةِرَيدا و بةردةوام جلى كوردى لةبةرداية. 

خوشكةكانم ضاوةِرَيى ماَلة مَيردن و ورتة ورت لةبةر خؤيانةوة ضةندين ناوى 

كةم  و  سادة  ذيان  دؤزيوةتةوة.  منداَلةكانيان  بؤ  ثيرؤزيان  ناوى  و  ئةفسانةيى 

لة  و  كوردضوون  لة  و  بةجيهانيبوون  شاآلوى  بة  نةدراوة  طةمارؤ  و  بريقةية 

هؤشضوون. بنميضى ذوورةكان دارةِراية، شووشةى ثةنجةرةكان نايلؤنة و يةك 

تةلةفزيؤنى رةش و سثيمان هةية كة كؤنتِرؤَلةكةى منم. دةرطاى حةوشةكةمان 

طؤِرستانَيكيان  طؤشةى  كة  ثياوةية  و  ذن  ئةو  حةوشةى  دةرطاى  بةرامبةر 

ثِركردووة لة منداَلى ساوا و تازةكى كضَيكى زيندوويان بووة و بة نيازن ناوى 

ضيرؤك

عةشق و هةذاريى

محةمةد ناكاممحةمةد ناكام
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بنَين ذيان. لة خؤرئاواوة دراوسَيى طواوة رةشةكةى شارين، كة بةردةوام قتولةى 

بَيسةر و تةنةكةى قوثاو و ثالستيكة شكاو و ثةِرؤى دِراو و تةختةى سووتاو 

ثَيدا  طةشتى  تريش  شتي  زؤر  و  هةَلدِراو  مةتارةى  و  لينط  و  لينطة  ثَيآلوى  و 

دةكةن و بة نؤرة و بة يةكةوة و بة تةقَلة و سةر بةرةوخوار خلؤر دةبنةوة. لة 

خؤرهةآلتيشةوة بة تةنيشت ماَلى عوسة شَيتةوة بووين، باوكى عوسمان تازةكى 

ذنَيكي ترى هَينابوو، زوو زوو لةطةَل دايكى عوسماندا بةشةِر دةهاتن و دةباية 

دةهات،  ميوانمان  زوو  زوو  ئةوكات  بكةنةوة.  ئاشتيان  طةِرةك  ذنانى  و  دايكم 

طةر ميوانةكة خؤمانة و هةذارباية، سينييةك مَيوذ و قةزوانمان لة ناوةِراستى 

ذوورةكةدا دادةنا و دةكةوتينة داقرماندنيان و تا ميوانةكة دةِرؤيشت بة زارى 

سينييةكة  الى  بؤ  دةستمان  قوتةوة  طوَيى  و  ماندوو  شةويلطةى  و  مَيوذ  لة  ثِر 

كؤِرةوةكة  و  دةربةدةرى  و  شؤِرش  كاتى  يادةوةرييةكانى  و  دةكرد  درَيذ 

هةموو  و  دةبةخشين  ثَى  ئارامييان  و  شيرين  و  رؤشن  شةوضةرةى  دةبوونة 

ديمةنة مةرطبار و ناخؤشةكانيشمان بة شادمانييةوة دةطَيِرايةوة و هةموو هاوار 

و طريانةكانيشمان بة ثَيكةنينةوة قوت دةدا، بةآلم طةر ميوانةكة دةوَلةمةند و بة 

دينارييةكى  ثَينج  و  دياربَى  ثَيوة  هةذاريمان  لَينةدةطةِرا  دايكم  بوواية،  جؤرَيك 

ئاسنيشى  دينارَيكى  ضةند  و  دةردةهَينا  سةَلتةكةيةوة  طيرفانى  بن  لة  لولكراوى 

دةدامَى و هةر زوو بة دزى ميوانةكانةوة بةِرَيي دةكردم بؤ بازاِرةكةى كارَيزة 

سَيو  بزانة  وةرةوة،  طورجى  بة  و  بِرؤ  طورجى  بة  دةيطوت،  ضثة  بة  و  وشك 

يان ثرتةقاَل، خةيار يان هةنار، كاميان لة كاميان هةرزانترة و ئاطات لة دةستى 

كابراى ميوةفرؤش بَيت و نةهَيَليت ميوةى طةنيوت بؤ بكاتة ناو كيسةكةوة، يان 

لة كَيشانةدا فَيَلت لَي بكات. هةستَيكى سةير و شاديهَينةر بوو، نةختَيك ثارة لة 

نَيوانى ثةنجةكانمدا بوو، بؤم هةبوو ثِر بة طلَينةى ضاوةكانم لة ضاوى سةبةتةى 

ميوةكان بنؤِرم و دواى كةمَيك راِرايى و طومان، هةموو جارَيك المدةداية الى 

ئةو ثياوةى هةميشة بة دةنطى بةرز دةدوا و كوِرةكةيشى كة هةر هَيندةى من 

بيرم  لة  جارَيكيش  هةموو  بوو.  ضةثييةوة  طوَيى  بة  كارةبا  وايةرَيكى  دةبوو، 

دةضوو سةيرى دةستى كابرا و هاوسةنطى تةرازووةكة بكةم و بَي ويستى خؤم 

ثَيدابووم  رَيطةيان  خةياَل  بة  بةردةبوو،  بؤنكردنم  و  تامكردن  و  بينين  لَيشاوى 

دةخوات،  طَيذ  سةرم  تا  و  دابنيشم  لَيى  ضوارمشقى  دوكانةكةدا  ناوةِراستى  لة 

سَيوى  جارجارةيش  و  زةرد  سَيوى  لة  قةثاَل  دةِرشَيمةوة،  تا  بخؤم.  ثرتةقاَل 

سوور بطرم. شةآلَل بووم لة شيلةى هةناردا و هَيشتا تةشتَيك هةَلووذةش ماوة 

كيسةيةك  سةرى  كة  دةكرد  شانازى  بة  هةستم  ضةندة  بوبوطيان،  ئاى  بيخؤم. 
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ماَلى  دةرطاى  لة  بةيةك  يةك  لَيبوو  مةيلم  بوو،  ثةنجةكانمدا  نَيوانى  لة  ميوة 

هاوِرَيكانى خوَيندنطةم بدةم و ثَييان بَلَيم، ئةها ببينن، ئَيمةش ميوة دةخؤين. مةيلم 

لَيبوو بة خَيرايى بة بةردةرطاى ماَلى هةموو ئةو كيذانةدا بِرؤم كة وةكو ئَيستاى 

ماَلةوة  دةيطةياندمة  خةياَل  كؤآلن  و  كؤآلنة  كةمَيك  دواى  دةويستن.  خؤشم  تؤ 

و بةدةم شووشتنةوةيانةوة دانة بةدانةى ميوةكان سةير دةكران و دةيانطوت، 

سةير  ثَيضوو،  ئةوةندةشت  هَيناوة  باشانةشت  و  جوان  ميوة  ئةم  طَيذة،  ثف 

هةموو  مندا  ضاوى  ثَيش  لة  بةآلم  نايخوا،  مانطاكةش  تَيداية  وةهاى  شتى  سةير 

ميوةكان ساغ و جوان بوون. دواى ميوان بةِرَيكردنيش من و خوشكةكانم بةدةم 

ثَيكةنين و يةكدى خةَلةتاندنةوة توَيكَلى ثرتةقاَلةكانمان بةش دةكرد و ئةو ئاوة 

بؤن خؤشةى لة توَيكَلةكاندا بوو، دةمانطووشيية سةر ثَيستى طةِر و ضرضبووى 

ثشتة دةستمان و روخسارمان و ئةو شةوة بة بؤنى ثرتةقاَلةوة دةخةوتين. ئاخر 

بوبوطيان لةو شةوانةدا كةسمان لة كةسمان زيرةكتر و ورياتر نةبووين، كةسمان 

نةخوَيندةوار  و  خوَيندةوار  نةبوو،  طةورةتر  و  بةِرَيزتر  و  ثؤشتةتر  لةويترمان 

لة خوَيندنطةى هةذارييدا دةمانخوَيند و من لةو خوَيندنطةيةشدا هةر لة قؤناغى 

سةرةتاييدا بووم. هةذاريى مامؤستامان بوو، لة رؤذانى ثشوو و جةذنةكانيشدا 

نانةكان  ثارووة  ئةندازةى  بة  ذةمَيك  هةموو  بوو،  بةردةوام  هةر  خوَيندن  وانة 

راهَينانى ثَى شيكار دةكردين، بة ئةندازةى هةموو قوومة ئاوةكان بؤشايي ثَى ثِر 

دةكردينةوة، كة ميوانمان دةهات ثرسيارى طرانى بؤ دةهَيناينةوة، هَيند طران كة 

بة ئةستةم دةمانتوانى وةآلمةكانيان بكِرين و بة ئاسانى بيانخةينة بةر ضاويلكة 

هةموو  مةزن.  هةذاريى  وةفادارمان،  و  طةورة  مامؤستاى  لَينيشتووةكةى  تؤز 

لة  دةدا  هةوَلى  يةكَيكيشمان  هةر  و  دةخوَيند  وانةكانمان  ثؤلَيكدا  لة  بةيةكةوة 

تاقيكردنةوةكاندا نمرةى هَيندة بةرز بةدةست بهَينَيت، بةشى دةرضوون و بةشى 

ئةوانى ديكةشى لَيبدات، تا يةك لة دواى يةك ثؤلةكان و جةذنةكان و قؤناغةكان 

و وةرزةكان تَيدةثةِرن و بِروانامةى مامؤستاى هةذاريى بة دةستةوة دةطرين.

يةكيةك

 بوبو خانم طيان، دةَلَيى بة دووربين شتةكان تؤخ و طضكة دةبينم، دةَلَيى بة 

وردبين ضاوم لة تةَلخى و طةورةيى كؤآلنة و هَيشتا كضةكانى باجى شلَير ئةوةندة 

روخسارييةوة  لة  طريان  طِروى  بكةوَيت،  تؤ  بة  ضاوى  دانةيةكيان  طةر  منداَلن، 

دةئاَلَى و داوات دةكا. ناكرَى و نةدةكرا تؤ بدةمة دةستيان و لَيطةِرَيم لةبةر دةرطا 

خؤآلوى و ثِر لة جؤطةلةكةياندا بة ثَيوة داتبنيشَينن و ياريى ماَلة باجَينةت لةطةَلدا 
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بكةن. رؤذَيكيان منداَلترينةكةيان ئةوةندة بؤتطريا، ليك و ضَلم و فرمَيسكةكانى 

و  بةست  طَلؤَلةيان  تؤ  شينةكانى  ضاوة  بيلبيلةى  وةك  خِر  و  ورد  و  تَيكةَلبوون 

ئةو  منداآلنةيةى  مةيلة  لةو  ضى  نةمدةزانى  و  تنؤكان  طةردنيدا  ذَير  و  طؤنا  بة 

بكةم و نةشدةكرا واز لة خةونى تازة ضَينراو و عةشقى طةورةى خؤم بهَينم و 

لَيطةِرَيم بَيضارة و بةدبةخت بين. بة ثةلة تؤم شاردةوة لة ذَير زةمينةكةدا و بة 

خاوى لةثة دةستَيكم هَينا بة ثَيشة سةريدا و بة هَيمنى ضثاندم بة طوَيى راستيدا 

و طوتم، ئةها ئاقَل طيان هةر ئَيستا ثشيلة بؤر هات و بردى، ئادةى راكة بؤ الى 

دايكت بزانة بة دةمى ثشيلةكةوة نةيبينيوة، بةآلم ئةو بووكةشووشةى خوداية 

تؤى  هةر  و  دا  هةنسكي  هةر  خواليةوة  خؤردا  دةورى  بة  سوور  نيو  زةوى  تا 

زمانمان  يةكةوة  بة  نةبوو  زؤر  ماوةيةكى  تؤ  و  من  بوبوليناكةم  ئاخر  ويست. 

و  خةونةكانم  و  نيطاكانم  و  خةياَلةكانم  تةواوى  بِرؤيت،  لَيطةِرابام  طةر  ثذابوو، 

هةَلِريشَينم  ساواكانت  رةطة  نةدةكرا  و  دةبوون  هةرزانفرؤش  ضاوةِروانييةكانم 

و  بكةم  رَيذ  ئينجانة  سةرلةنوَى  خوَيندن،  ثؤلةكانى  و  رَيطة  و  ذوور  ثانتايى  و 

لَيوان لَيويان بكةم لة طَلى جؤرةها مةملةكةت و خةياَل ثارضة و نيطةران دابنيشم 

و بة تيلةى ضاو ضاوةِرَيبم، تا تؤيةكى ديكة شين دةبَيت و لة قؤزاخةى شَيدارى 

شلَير  باجى  دةرَى.  دَيتة  داثؤشراوةوة  ثوولةكة  بة  ديكةى  سةرطوزشتةيةكى 

ئاخر  طوتى،  و  تَيطرتم  ئامَيزى  طلةيي  خَيسةيةكى  و  طرت  لةباوةش  كضةكةى 

ثَي  ياريى  و  بيبات  كضةكةم  لَينةطةِرايت  بؤ  سةرطةردانتكا،  و  دَيوانة  خوا  رؤَلة 

بكات، خؤ تؤ منداَل نيت، بةآلم رَيى تَيدةضَى كة بَلَيم شَيتيت. دواى ئةمةش كضة 

ضكؤالنةكةى تووشى نةخؤشى و قةَلةوييةكى سةير بوو و كةس طوَيى لة دةنطى 

روخسارى  و  شَيوة  هَيدى  هَيدى  بزَيوةوة  و  الواز  منداَلَيكى  لة  نةبؤوة،  طريانى 

بووكةشووشةيةكى قذ بذى ضاو طةش و خرثنى وةرطرت و كة خةوى لَيدةكةوت 

بيانويستبا  طةر  بكاتةوة،  ضاو  تا  بدةن  ضاوةكانييةوة  ثَيَلووى  لة  ثةنجة  دةباية 

بيدوَينن، دةباية ثةنجة لة لَيوةكانييةوة بدةن تا زمان بجوَلَينَيتةوة. كة بيانويستبا 

لة قسةكردن بيوةستَينن، دةباية يةكَيكيان ثةنجة لة طوَيضكةيةوة بدات تا بَيدةنطى 

بةربةست  هةر  نةيوةستاندايةتةوة،  يةكَيكيان  تا  رَيكردن،  دةكةوتة  كة  بكاتةوة. 

و طواو و ديوارَيكى لة بةردةمدا بوواية هةر دةِرؤيشت و بة شَيوةيةكى طشتى، 

تَيكةَلةيةكبوو لة مرؤظ و بووكةشووشة.

 يةكةمجار هةواَلى شَيتبوونى من لة زارى باجى شلَير و منداَلةكانييةوة، كة 

ئةوانيش وردة وردة بة هؤى مامةَلةى زؤريانةوة لةطةَل خوشكة بضووكةكةياندا 

نيوة مرؤظ و نيوة بووكةشووشة دةردةكةوتن، بة كؤآلندا بآلو بؤوة و طوتيان 
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عوسة شَيتى دراوسَيمان زؤر جاران لة من ئاقَلترة. ئاخر بوبوطيان من هةرطيز 

طاَلتةم بة عوسمان نةدةكرد و ئةويش هةرطيز جنَيوى بة من نةدةدا. هةر كاتَيك 

بة  بوو،  ئَيمةوة  ماَلى  تةنيشت  بة  ماَليان  كة  بديبا  جوانةم  و  طةنج  كوِرة  ئةو 

ئةوان  سةربانةكةى  طةرضى  هةبوو،  حةوشةمان  ديوارى  يةك  المان  هةردوو 

ضةند بستَيك لة سةربانةكةى ئَيمة بَلندتر بوو، بةآلم هةر يةك باطردَينى طةورة و 

طرانمان هةبوو. لة يةكضوونَيكى زؤر لةنَيوان ماَلى ئَيمة و ماَلى عوسماندا هةبوو، 

رووبةرى حةوشة و ذوورةكان و شَيوةى دةرطا و ثةنجةرة و طوَيسيوانةكان، 

هةر هةموويان بة ضاودَيرى و سةرثةرشتى يةك ئةندازيار و يةك مامؤستا بة 

ناوى  تةنانةت  هةذاريى.  شانى  لة  شان  ثؤلى  دوو  بة  ببوون  و  يةكةوةنرابوون 

منداَلةكانيش لة يةكةوة نزيكبوون و عةلى برام بة مين قاضَيكى ثةِريبوو، عةلى 

براى عوسمانيش بة تةقةمةنى دةستَيكى قرتابوو. لة هةر بار و دؤخَيكدا بمديبا 

كاك  دةمطوت،  و  تَيدةثةِريم  اليدا  بة  لةسةرخؤ  و  هَيمن  ئاوازى  يةك  بة  هةر 

عوسمان ضؤنى. خَيرا رادةضَلةكى و اليدةكردةوة بة الى مندا و دةيطوت، ضاضى 

حةمةى باجى ئايشَى. خةَلكى كؤآلنيش طةيشتبوونة ئةو باوةِرةى زار داضةقَينن 

و بَلَين، وةى بيسميال، باجى شلَير و كضةكانى راست دةَلَين و درؤ ناكةن، وةرن 

سةير بكةن و بزانن شَيتةكان ضؤن لة زمانى يةكدى تَيدةطةن و ضةندة ئاشنا و 

نزيك بة يةكن! وردة وردة لة تةواوى كؤآلنى خؤمان و تةواوى ئةو كؤآلنانةشدا 

من  بوبوليناكةم،  من  بةَلَى  من،  كة  بآلوبؤوة،  دةكردن،  ثَيدا  سةرى  عوسمان  كة 

حةمةى باجى ئايشَى و عوسمانى باجى خةجَى، زمانَيكى هاوبةشمان دؤزيوةتةوة 

زؤريشى  و  تَيناطات  ئادةمييةك  هيض  زمانى  لة  من  زمانى  لة  جطة  عوسمان  و 

ضؤن  وةك  و  نيشانكرام  دةست  عوسمان  زماندؤستى  و  وةرطَيِر  بة  ثَينةضوو 

دةهاتن  طوندةكانةوة  و  شار  دوورةكانى  كؤآلنة  لة  مرؤظ  لةوةوبةر  ماوةيةك 

شَيوةيةش  بةو  هةر  شلَير،  باجى  بووكةشووشةبووةكةى  بة  منداَلة  بينينى  بؤ 

كؤآلنةكانى  و  طةِرةك  منداآلنى  كاتَيكيش  هةر  عوسمان.  و  من  بينينى  بؤ  هاتن 

ديكة خوويةكى خراثيان فَيرى عوسمان بكرداية، دايك و باوك و براكانى لة برى 

دةرزى خةولَيخةر و حةبى هؤشبةر و بةستنةوة بة زنجير و لَيدانى زؤر، دةهاتن 

بة شوَين مندا و دةيانطوت كاك محةمةدطيان بة قوربانت بم بةشكَيكم دوو قسانى 

لةطةَل بكةى و ئةو خووةى تةرك بدا، ئةوة ئةو منداَلة سةطانةى كؤآلنى سةرَى 

بووم  هاوكَيشةيةك  خةياَلدا  و  ئةقَل  لةنَيوان  منيش  ماوةيةدا  لةو  فَيريانكردووة. 

دابةش بووم بةسةر، سينى عوسمان، هَيماى لَيكدان، كةرتَيك، بةشى سةرةوةى 

كةرتةكة كؤآلن توان منداَل، ذَيرةى كةرتةكة من و تؤ، يةكسانة بة ماَلى عوسمان.
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شيكاركردن،  دةكةوتمة  و  دادةنيشتم  عوسماندا  لةطةَل  كة  رؤذانةدا  لةو 

و  سةرى  ناو  سةمةرانةى  و  سةير  ناوة  و  مةملةكةت  هةموو  بةو  ئَيرةييم 

ئةوة  لةبةر  من  راستيدا  لة  و  دةبرد  ضاوةكانى  شووشةى  سةر  و  زوبانى  ذَير 

درَيذةم بة هاوِرَييةتى عوسمان نةدا و لةبةر ئةوة بايةخى زؤرم بة الى راستى 

هاوكَيشةكة نةدا تا شيكاري بكةم، ضونكة تا تِركةندنم ثَيتةرك دةكرد، توانةكانى 

توانى  دةكرد،  ثَيتةرك  هاويشتنم  ضَلم  تا  دةكرد،  هاويشتنيان  ضَلم  فَيرى  كؤآلن 

بكاتةوة  شةِرواَلةكةى  بةنةخوَينى  دةكرد  فَيريان  و  دةدا  هانيان  ديكة  كؤآلنَيكى 

و دواى ئةو كضانة بكةوَيت كة تةنوورةيان لة ثَيدا بوو و بة كؤآلنةكةى ئَيمةدا 

و بةسةر ئةو ثردة دارين و تةنةكة رَيذكراوةدا... كة هةموو ثاييزانَيك دوو يان 

سَى جار ئاوى طواوةكة لةطةَل خؤيدا رايدةماَلى و ذمارةيةكى زؤر مرؤظ و مةِر 

و مانطاكةى ئَيمة و خوَيندكار و باخةوان و كرَيكار، رَيطةيان بؤ ثردة قيرةكةى 

خوارى خوارةوة دوور دةكةوتةوة و بة كؤمةكى خةَلكى كؤآلن و لة ثَيش هةر 

هةمووشيانةوة ئةو ثياوة سيسةَلةيةى بة خؤى و ذنةكةى و كؤشَيك منداَلةوة، 

ضكؤالنةى  و  قةرةباَلغ  ثؤلَيكى  تةنةكة  و  بةرد  و  قوِر  لة  طواوةكةوة،  لةوبةرى 

دروستكردبوو، هةمديسانةوة ثردةكةيان رايةَلدةكردةوة... دةثةِرينةوة بؤ بةرى 

عوسمان  بوون.  مامؤستايان  مةَلبةندى  ثةيمانطةى  خوَيندكارى  و  شووقةكان 

شةرمةوة  و  ترس  طَيذةَلؤكةى  بة  و  دةيانزريكاند  ئةوانيش  و  دةكةوت  دوايان 

راياندةكرد و لينطَيك قؤندةرةيان لة ثَى دادةماَلدرا، ثةِرتووك و رةشنووسةكانيان 

لَيدةكةوت، يان تا ئةذنؤيان بة نَيو طواوة رةشةكةى شانى راستى خانووةكةى 

هةرضييةكم  بوون،  زؤر  هَيندة  توانةكان  بةزمى  بوبوطيان  ئاى  رؤدةضوو.  ئَيدا 

و  كةس  ضةندينجاريش  بَيسوودبوو.  شيكاركردنيان  و  كورتكردنةوة  بؤ  دةكرد 

ماَلى  سةر  هةَليانكوتاية  فيشةكدانةوة  و  تفةنط  بة  بيني  كضانةم  ئةو  بنةماَلةى 

عوسمان و هةِرةشةيانكرد و طوتيان، طةر ئةمجارة طون داهَيَلَى لة بةردةم كضى 

ئَيمةدا، دةيطرين و لة بنَيِرا بؤى دةبِرين. طةر ئةمجارة ثاشةَلى رووت بكات و لة 

رووى خوشكى ئَيمةدا تِرى زل لَيبدات، قوونى داخ دةكةين. من تةنها لةبةر ئةوة 

مةيلم لَيبوو نزيكى بكةوم و لة طةَليدا بدوَيم، ضونكة دنيايةك زؤر جاران بةرينتر 

لةم دنياية، وزةى شاردراوة و خةونى باآل كردووتر لة نةمامة خةياَلةكانى خؤمم 

تَيدا دةبينى و بةردةوام لة خؤم دةثرسى و دةشمويست لة ضاوانى ئةو و طوَيضكة 

و زوبان و تةواوى هةستةكانى ئةويش بثرسم، لة كوَيى بوو، ئةو هةموو طةراى 

خةياَلة و ئةو هةموو قؤزاخةى خةونة. ئةو هةموو باَلة بؤ شادمانى و ئةو هةموو 

ناَلةية بؤ نيطةرانى و ئةو هةموو ئيرادةية بؤ هةر شتَيك بييةوَيت بيكات. دَلنيام 
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هةموو السارى و بَيشةرمييةكةى لة كؤآلن و توانى كؤآلنةكانةوة وةرطرتبوو، 

ئةطةر نا مرؤظَيك خاوةنى ئةو هةموو خةونة و ئةو هةموو سنةوبةرى خةياَلة و 

ئةو هةموو رةطة داكوتيوةى ئيرادة بَيت، ضلؤن لَيدةطةِرَى وزة و جوَلة و ذيان و 

بةختى، بة خت و خؤِرايى بِروات. ئَيرةييم بة بنى ثَييةكانى دةبرد كة دةيتوانى بَى 

ثَيآلو و بَى ثردةكة لة طواوةكة بثةِرَيتةوة و بطاتة بةرى شووقةكان و دوابةيةكى 

بةر  هةرضييةكى  و  بثشكنَيت  ماآلن  خؤَلى  تةنةكةى  بة  تةنةكة  و  سةرةنطوَيلك 

بة  رَيطةوة  دةم  بة  و  بكاتةوة  كؤيان  زةرد  و  فافؤن  و  وايةر  لة  بكةوَيت  دةست 

كةتةرى دانةكانى وايةرةكان ثاك بكات و تاَلة مسةكان لول بكات و بيانبات بؤ 

بازاِرةكةى كارَيزةوشك و الى مام برايمى فافؤن فرؤش بيانطؤِرَيتةوة بة ثارة و 

وةآلمى هةندَيك لة ثرسيارةكانى مامؤستاى هةذاريى بؤ خوشك و براكانى لَيك 

بداتةوة و بيانباتةوة بؤ ماَلةوة. دةيتوانى بة مشت لة ئاوى طواوةكة بخواتةوة و 

نةخؤش نةكةوَيت. دةيتوانى تا ليك لة دةمييةوة دةتكَيتة خوار ثَيبكةنَيت و ياريى 

بة نؤتةى قاقاكانى بكات. دةيتوانى هةر كاتَيك سةرقاثى رةشيان ناية سةر خةياَلى 

و توِرةيانكرد، لةتة مووسى دؤزراوة بهَينَيت بة لةشيدا و خوَين لة دةمارةكانى 

مل و قؤَل و قاضييةوة فيضقة بكات و نةشمرَيت. دةيتوانى تا ماوةيةكى زؤر ضاو 

دابطرَى و برؤ هةَلتةكَينَيت، بةمةرجَيك ضاوى لة كضَيك يان ثيرة ذنَيكةوة بَيت. 

دةيتوانى بة بَى هؤ لة دةرطاى هةموو ماَلَيك بدات و دةشيتوانى بة هةر وشة و 

ئاوازَيك بَيت دةنطى لَى هةَلبِرَى و بَلَى، تةرزة دةبارَى، لة عاسمان دَيتة خوارَى، 

ثَيضةوانةى  بة  دةيتةزَينَى.  جيق  جيق  جق  ضؤلةكةكةيةوة،  قوونى  نَيو  دةيخةنة 

وتووى  بة  باكى  نةبوو،  ئاوَينةى  و  شانة  نَيوان  شةِرى  خةمى  هةرطيز  منةوة 

لَينةدراوةكانى  دةست  طةنجينة  بة  بووم  سةرسام  زؤر  نةبوو.  بةرى  جلةكانى 

و  شَيتييةتى  دةطوترا  ثَييان  كة  سةركَيشييانةش  و  جوَلة  ئةو  هةموو  و  خةياَلى 

مةيلم دةكرد زياتر لَيى نزيك ببمةوة و ثتر لَيى رابمَينم. رؤذَيكيان لةبةر تيشك 

و رؤشنايى هةتاوى الرى بةيانيدا، سَى ثةِرة كاغةزى سثى و تةواوى ئةو لةتة 

بيستى  بلؤكَيكى  لةسةر  حةوشةكةياندا  لة  و  هةمبوون  كة  ثَيدا  رةنطانةم  قةَلةم 

دامنيشاند و بة ضثة داوام لَيكرد، تا من لة خوَيندنطة دةطةِرَيمةوة، دابنيشَيت و 

تةقة تةق لة دةرطاى ئةو شوَينانةى خةياَلى بدات كة هةرطيز بة هَيما و جوَلةى 

هةستةكانى، نةيدةتوانى بةشى كةسيان لَيبدات و بيانخاتة سةر ثشت. دةمطوت 

بةَلكو بة زمانى رةنط و هَيَليش ثةيوةنديمان دروست ببَيت و رؤشنتر لَيى تَيبطةم.
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دوودوو

هَيَل  الستيكى  ضووبوو  بيرى  لة  ئايشَى  باجى  حةمةى  بةيانيية  ئةو   

كوذاندنةوةشم بداتَى، ئاخر من يةكةمجارم بوو بةِراستى وَينة بكَيشم، ثَيشتر بة 

خةياَل وَينةى زؤرم كَيشابوو، بةآلم كةس بةِراستى نةيبينيبوون. هةر بؤية ئةو 

بةيانيية هةموو وَينةكان لة دةزوولةى بينين و سةرى ثةنجةكانمدا كؤبوونةوة و 

هةموو ثةلةيان بوو ثاَل بنَين بة يةكةوة و بة تؤثةَل ريز ببن و بة ثةلة رةنطةكانيان 

لةبةر بكةن و خؤ فِرَيدةنة سثَيتى كاغةزةكةوة. طةر ثَيشتر لة كؤآلنطةِرييةكانمدا 

رَيكةوتى قةَلةم رةنط و كاغةزى خاوَينمكردبا، رةنطبوو ئَيستا خةياَلم بةم جؤرة 

نةورووذاية و هةر لة كةالوةكاندا نةختَيكم لَيبِرشتاية. نةخَير، ثةشيماندةبوومةوة 

و خةريكى وَينة كَيشان نةدةبووم، ضونكة دةمزانى هةذاريى ضةند بة خراثى مامةَلة 

لةطةَل برا بضووكةكانمدا دةكات و ناردنى من بؤ كؤآلنطةِرى و دةستِرؤكردن بة 

طةرووى تةنةكة خؤَلى ماآلندا يةكَيك بوو لة وانة دذوارةكانى هةذاريى. هةربؤية 

هةوَلم دا بة وَينةكَيشانى هةذاريى دةست ثَي بكةم، بةآلم ثةِرةى يةكةم و دووةم 

لة هةردوو ديوةوة ثِربوون لة رةنط و هَيَل و نةمتوانى يان راستتر بَلَيم ذاوةذاو 

و خؤنواندنى وَينةكانى ديكةم سةريان لَيشَيواندم و بؤم نةكرا وَينةى طؤشةيةكى 

لةذَير  ثَيشتر  ضونكة  بوو،  بَيبةزةيى  بَلَيم  دةبَى  بكَيشمةوة.  بَيبةزةييبوونةكةى 

لة  خوَيندكاربووة  كوشندةتردا  و  باآلبةرزتر  خؤى  لة  مامؤستايةكى  دةستى 

زانكؤى طةردوون، كؤلَيذى ذيان، بةشى مرؤظةكان و لقى بةزةيى تةواو كردووة. 

هةر بؤية شتَيكى ئاسايية كة مرؤظةكان بة هةذاريى بَينة دنيا و بة هةذارييةوة 

بِرؤن، بةآلم ئاسايى نيية و بةرطة ناطرن، بةردةوام دانيشتووى ثؤلةكانى بةزةيى 

بن. بة دروستى نازانم كاميان نَيرة و كاميان مَيية، بةآلم دَلنيام بة جؤرَيك دَلسؤز 

و يارمةتيدةرى يةكن، دةَلَيى تازةكى يان زؤر لة مَيذة زةماوةنديان كردووة. بة 

جؤرَيك شتةكانيان رَيكخستووة بوونةوةرَيك لة شتَيكدا رسوا بَيت و لة شتَيكى 

ديكةدا سةر بةرز بَيت. من هةذارى ئةوةبووم يان رَيزم لَينةدةطيرا، يان زياد لة 

ثَيويست و بة بةزةييةوة، يان كةمتر و بَيبةزةييانة رَيزيان لَيدةطرتم و سةر بارى 

زيادكراويشم  وانةى  بةردةوام  بووم،  هةذاريى  ثؤلةكانى  دانيشتووى  ئةوةى 

هةبوو لة ثؤلة بَيبةزةييةكانى بةزةييدا.

ئةو بةيانيية زؤر بة رَيزةوة ضوومة بةردةم كضَيكى جوان و ثؤشتة و دةمويست 

بة ئةوثةِرى ناسكييةوة داواى لةتَيك الستيكى هَيَل كوذاندنةوةى لَيبكةم، بةآلم 

هةذار  ئيرادةيدا  و  دةروون  لة  لةبةرئةوةى  كةوت،  من  بة  ضاوى  هَيندةى  هةر 

بوو بةشَيوةيةكى سةير قيذاندى و رايكرد. طةِرامةوة بؤ شوَينى خؤم و بةَلَينم دا 
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بة خؤم وَينة كَيشانى هةذاريى دوابخةم بؤ ئةو كاتةى حةمةى باجى ئايشَى لة 

خوَيندنطة دةطةِرَيتةوة و لةتَيك الستيك و ثةِرةكاغةزى طةورةترى لَيوةردةطرم. 

ثةِرة  تةنها  ئةو  بةسةر  نوشتامةوة  و  هَيشتةوة  كراوةيى  بة  حةوشةم  دةرطاى 

سةرى  لة  طوندةكةمان  وَينةى  ثَينةضوو  زؤرى  مابوو.  سثَيتى  بة  كة  كاغةزةدا 

ثَيش  هَينايةوة  خؤى  طةنجَيتى  و  من  منداَلى  رؤذانى  و  دةرثةِرى  ثةنجةكانمةوة 

ضاوانم و هةستم كرد ئةو ثارضة كاغةزة زؤر لةوة بضووكتر و تةنكترة جَيطةى 

وَينةى طوندةكةمانى تَيدا ببَيتةوة، دةباية ديمةنةكان كةم بكةمةوة و ضياكان بة 

كاَلى بكَيشمةوة و لة شكؤيان كةمبكةمةوة تا قورس دانةيةن و الثةِرةكة نةِرمَينن. 

شةهيدى  يةكةم  كَيشاوةتةوة،  وَينةم  تؤخى  بة  رادةيةك  تا  طوَيدرَيذةى  ئةو 

تؤثَيكى  طوللة  دارةوة  و  ضيلكة  بارَيك  بة  باراندا  و  با  رؤذَيكى  لة  طوندةكةمانة، 

وَيكةوت و بة بةرضاوى ئاواييةوة طِري طرت و سووتا. مةمكى دايكمم دةمذى 

و خةريكى شيرخواردن بووم، طرمةيةك رايضَلةكاندين و بة ثةلة رامانكردة بةر 

بةرؤضكة و بةر هةيوان و بةر كادَين و تةويلةكان و ديمةنى زةِرين و سووتان و 

كلك راوةشاندنى ئةو طوَيدرَيذة، بة سةير خؤى هَيناين. بؤ تاوَيك لَيوم لة مةمكى 

شل  دةستةكانى  دايكم  بةرة.  زةندةق  ديمةنة  ئةو  رووانيمة  زةق  و  بةردا  دايكم 

ببوون و زؤرى نةمابوو لة كؤشييةوة بكةومة خوارةوة كة بؤ جارى دووةم و 

سَييةم طوندةكةمان هاوارى كرد و ناَلة و دووكةَلى لَيبةرزبؤوة. دايكم تووندتر 

ئةو  هةر  رؤذة  ئةو  و  ماضيكردم  جاران  لة  بةتامتر  و  ئامَيزيطرتم  لة  جاران  لة 

يةك  و  طرتين  دةستيان  كَيشاونةتةوة،  وَينةم  كاَلى  بة  كاغةزةكةدا  لة  ضيايانةى 

يةك و بة كؤمةَل لة لَيوارى مةرطةوة هةَليان كَيشاين بةرةو دامَينى ذيان.

باجى  حةمةى  هيضيان  و  تَيثةِرين  دةرطاكةماندا  بةر  بة  زؤر  خةَلكانَيكى 

ئايشَى نةبوون، ثةِرة كاغةزةكةم ئاوةذوو كردةوة و ئةمجارةيان ويستم وَينةى 

ذيان بكَيشم. درةختَيكى طةورة و بَلند، بة لق و ضَلةكانييةوة، بةسةر الثةِرةكةدا 

و  داكوتين  كةوتمة  بوون  دةستمدا  بةر  لة  رةنطةى  نةختة  بةو  و  بآلومكردةوة 

درةختةكة  تؤخ.  ماسى  و  كاَل  ماسى  طضكة،  ماسى  و  طةورة  ماسى  هةَلواسينى 

و  ناضن  هيضيان  لة  هيضيان  كة  مرؤظةكانن  ماسييةكانيشى  و  زةويية  هَيماى 

بةسةر  هةندَيكيان  و  ثةلةكاندا  لةنَيوان  بةركةوتووة  باشيان  شوَينى  هةندَيكيان 

و  شؤِربوونةتةوة  ضَلةكانةوة  لَيوارى  لة  تريان  هةندَيكي  و  بةرزةكانةوةن  لقة 

درةختةكة  قةدى  و  رةط  بة  باش  خزمةتى  و  هةَلدةمذن  باش  هةتاوى  هةندَيك 

دةكةن و هةندَيكيش الوازن و لة سَيبةرةكاندان و بة طشتى جياواز و هةمةجؤرن. 

قةدى  بنةوةى  بارى  و  رةط  دةورى  شين  و  تةنك  ئاوَيكى  خوارةوةيش  لة 
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بةردةبَيتةوة،  و  دةبَيت  تةواو  ذيانى  خولى  ماسييةكيش  هةر  و  درةختةكةيداوة 

يان  و  دةخوسَين  رةنطةكانى  هَيدى  هَيدى  و  تةنكةوة  ئاوة  ئةو  ناو  دةكةوَيتة 

ماسييةك  باوةِرناكةم  درةوشاوة،  سثييةكى  يان  دَيز  رةشى  ماسييةكى  دةبَيتة 

خؤَلةمَيشى  يان  سثى  نيوة  و  رةش  نيوة  و  بخوسَيت  و  خوارةوة  بكةوَيتة 

دةربضَيت، بة طشتى لة هةموو رةنطةكانةوة شيتةَل دةبن و دابةش دةبن بةسةر 

رةش و سثيدا. دانةويبوومةوة بةسةر ئةو بلؤكةدا كة لة سةرى دانيشتبووم و 

خةريكى هةَلكِراندنى نوكى قةَلةم رةنطة شينة كاَلةكة بووم تا بة جوانى وَينةى 

لة  ماسيم  دانة  يةك  هَيشتا  و  ثَيبكَيشمةوة  تةنكةكةى  ئاوة  سةرةوةى  توَيذى 

لَيكردم  دةستِرَيذيان  شَيتطيرانة  ئاوةكة،  ناو  بؤ  شؤِرنةكردبؤوة  درةختةوةكةوة 

و بةِراستى نةك بة خةياَل، هةَليانداشتمة ناو ئاوةكةوة و بةشَيوةيةكى قورس و 

ستوونى و بة خَيراييةكى زؤر و بَى دةست و قاض راوةشاندن و لؤذة لؤذ كةوتمة 

و  ببينم  خؤم  روخسارى  و  كلك  و  قاض  و  دةست  هةوَلمدا  هةرضةندة  خوارةوة. 

بزانم طؤِراوم بؤ رةش يان سثى، بةآلم نةمتوانى نيطاى هيض شوَينَيكى خؤم بكةم 

و ضةندةها ماسى رةشى دَيز و رةشى تؤخ و سثى مات و سثى درةوشاوة بة 

ئارامى و بَى ئارامى، بة رَيكى و بة الرى، بة جؤرةها جوَلةى خاو و طرذ و خَيراوة 

لة دةور و ثشتمةوة سةمايان دةكرد. هيضيان بايةخيان بة بينينى ئةويتر نةدةدا 

و وةك ئةوة وابوو كةس كةس نةبينَيت، يان هةر يةكَيكيان و ضاوةِرَيى هاتن و 

دةركةوتنى تاكةكةى خؤى بَيت و هةر كة دةركةوت بة شَيوةى ثَيضكردنةوة و 

جوَلةى كلكياندا يةكدى دةناسنةوة و ثوولةكة لة يةك دةسوون و بةرةو قووآليى 

و فراوانى ئاوة شينةكة دةِرؤن. سةرةتا نيطةران و تَيِراماو بووم و وردة وردة 

فَيرى لةنطةر طرتن و ضةند جؤرَيك سةما و ثَيضى تةواو و نيمضة ثَيض بووم و 

هةر لة طةشت و تةماشا كردنى توَيذى سةرةوةى ئاوة تةنك و شينةكةدا بووم 

و لة رووم نةدةهات و نةمدةوَيرا بة تةنيا بةرةو قووآليية ئةستوور و تؤخةكان 

بَيئةوةى  و  ثَيكةوت  ضاو  بؤنخؤشم  و  جوان  و  نةرم  لوسكةيةكى  بةردة  بِرؤم. 

هةستم بة ماندووبوون كردبَيت، بِريارم دا كةمَيك ثشوو بدةم و ضاو لَيك بنَيم. 

لَيرةوة بؤم دةركةوت كة ضاو دةنووقَينم و دةخةوم، بينينم لة ديمةن و جوَلةى 

شةثؤلةكانى ناو ئاوةكة دوور دةكةوَيتةوة و تةواوى هةستةكانم طوزةر دةكةن 

و خةياَل لة هةر كوَييةكى ثةل و لق و ضَلةكانى ئةو درةختة بكةمةوة كة ماوةيةك 

لةوةوبةر لَيى كةوتمة خوارةوة، دةطةنة ئةو شوَينةى كة مةبةستمة و بة باشى 

و  سةريان  لة  ضِركردؤتةوة  طلَينةم  كة  بَيت  شتانة  ئةو  هةموو  لة  ئاطام  دةتوانم 

دةمةوَيت بيانبينم.
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 بوبوطيان ئةو رؤذة مامؤستاى وَينة بة خؤى و جوَلة خاوةكانييةوة، بة خؤى و 

روانينة الوازةكانييةوة، بة خؤى و ثيرَيتيية منداآلنةكةيةوة، بة خؤى و قذة سوور 

كارطوزار  رةحيمى  مام  كاتةى  ئةو  تا  و  ثؤلةوة  هاتة  تةنكةكةيةوة،  و  كورت  و 

و  خؤى  بة  ذةنطاوييةكانييةوة،  ئاسنة  و  خؤى  بة  توِرةييةكانييةوة،  و  خؤى  بة 

بة  قوِراوييةوة  جزمةى  و  ثَيآلو  بة  منداآلنةى  بةو  بةرامبةر  بَيِرةحمييةكانييةوة 

راِرةوى ثؤلةكاندا راوِراوَينيان دةكرد و باكيان بةو ثنتة قوِرانة نةبوو كة لة دواى 

رةحيم  مام  ثنت،  دواى  لة  ثنت  دةباية  دوايةكةش  و  ثةخشياندةكردن  خؤيانةوة 

بةرامبةر  بكةنةوة.  خاوَين  راِرةوةكان  و  بيانضننةوة  يةكةوة  بة  خاوةر  باجى  و 

بةو منداآلنةى لة بةردةرطاى ئاودةستةكاندا نؤبةى طووكردنيان بةر نةدةكةوت 

و لة ترسى ئةوةى نةبادا زةنطى ضوونة ناو ثؤل لَيبدرَيتةوة و وانةيةكيديكةش 

دةطاتة  قاضيان  كة  بن  ساتة  ئةو  تامةزرؤى  و  بَيت  قوونيان  الى  هةر  خةياَليان 

ئةوديو دةرطاى ئاودةستةكان و بة ثةلةثروزكَى ثانتؤَلةكانيان دادةماَلن و طوو 

دةثرذَينن بة بةر بةلوعة و ضوار دةورى سيفؤنةكة و سةر ال ديوار و دةسكى 

وانةى  تا  هةر  رؤذَيكيان  منيش  خؤشةويست،  بوبوليناى  ئاخر  دةرطاكاندا. 

كاتةدا  لةو  دروست  و  رةوشتدا  وانةى  ناوةِراستى  لة  و  ثَيِراطيرا  خؤم  ثَينجةم 

لة  نابَى  منداَل  ئَيوةى  دةيطوت،  و  دةكردين  بؤ  ثاكوخاوَينى  باسى  مامؤستا  كة 

دةموضاو شووشتنى بةيانيان بترسن بة ئاوى سارد و لةثِر كونى كؤمم بَيئةوةى 

ثرسم ثَيبكات كرايةوة و طوويةكى زةرد و نةرم و شلى وةهاى لَيهاتة دةرةوة 

كة سةرةِراى شلييةكةشى نزيكةى يةك سانتيم بةرزتر و باشتر لة جاران دامَينى 

و  خؤمدا  بة  كردبوو  باوةشم  طرذى  بة  ثَيدةبينى.  رةشةكةم  تةختة  خوارةوةى 

طاليسكةيةك  ثَيشةوةى  كورسى  لة  وابوو  ئةوة  وةك  و  خواردبؤوة  طووذمم 

دانيشتبَيتم كة سَى ئةسثى تيذِرؤ رايبكَيشن و بة سادةترين جوَلة و خؤبزواندن 

بكةومة خوارةوة. بة هةموو قوورسايى جةستة و هؤش و خةياَلمةوة بة تووندى 

نةبزوَيم  تا  ذَيرمةوة  جيِركرةكةى  جَيِرة  و  رةق  تةختة  بة  نووساندبوو  قوونم 

بَيِرةوشتيم  نةبَيت  ناضار  رةوشت  مامؤستاى  و  نةكةم  ثؤلةكة  ثرذَينى  هاآلو  و 

لةطةَلدا بكات.

 ئةو رؤذةيش تا مام رةحيم كؤتايى وانةى راطةياند بةو دوو ئاسنة ذةنطاوييةى 

بة ئاوازَيكى ناخؤش و بَيزاركةر دةيدان بة يةكدا و بة خَيرايى بة بةر ثةنجةرةى 

هةموو ثؤلةكاندا دةِرؤيشت، من جياواز لة رؤذةكانى ديكة نةمتوانى وَينةى هيض 
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ئةو  خَيرايى  هةمان  بة  و  بكَيشم  طوَلدانَيك  هيض  و  طةآليةك  هيض  و  ئادةمييةك 

تا  و  بوون  خزا  رانةكانمدا  بةسةر  طوو  ثنتة  كة  ماَلةوة  طةياندة  خؤم  رؤذةيش 

ثزووى طؤرةوييةكانم تةكانيان دابوو. ثةلةم بوو بطةمة الى عوسمان و وَينةكانى 

ببينم. طةيشتمة ناوةِراستى كؤآلن و نازانم لة بةر ضى بوو، شَيوةى خانووةكان 

ضاوم  و  دةنووقاند  ضاوم  هةَلطَلؤفت،  ضاوانم  ثةلة  بة  و  طؤِران  ثَيشضاوانمدا  لة 

لةوةى  دةبوو  بَلندتر  باآليان  دةطؤِران. خانووةكان  زياتر  ديمةنةكان  دةكردةوة، 

كة هةن، بةردةرطاى ماَلى باجى شلَير يةكثارضة طوَل و ضيمةن بوو، لة شوَينى 

كؤآلن  توانةكانى  راوةستابوو.  ثَيوة  بة  سثى  تِرؤمبَيلَيكى  مانطاكة،  بةستنةوةى 

خاوَين و رةنطاوِرةنط بوون، لة برى هاذة و هاآلوى طواوةكة، نةرِرة و دووكةَلى 

و  عوسمان  ماَلى  بةردةرطاى  طةيشتمة  طوَيم.  و  لوت  بةر  دةهاتة  شةمةندةفةر 

خششةى ثةِرةكاغةزَيك كة با ى خةياَل و با ى راستى ديالنَييان ثَيدةكرد و بة 

بة  و  خؤى  الى  طووشيية  روانينمى  دةخوالند،  هةَليان  و  دةنا  ثَيوة  ثاَليان  نؤرة 

بوونةوة.  ئاسايى  ديمةنةكان  زةوى  سةر  بؤ  كاغةزةكة  ثةِرة  كةوتنةخوارةوةى 

و  عوسمان  دةست  دابوومنة  بةيانييةكةى  كاغةزةى  ثةِرة  سَى  لةو  بوو  يةكَيك 

لةبرى  ضَلةكانييةوة  تةواوى  لة  كة  هةبوو  طةورة  درةختَيكى  وَينةى  ديوَيكيدا  لة 

لةمبةر  دوورودرَيذ،  ئاوَيكى  تريشدا،  ديوةكةى  لة  طرتبوو.  ماسى  جؤرةها  طةآل 

و ئةوبةرى ئاوةكةوة دوو ريز درةخت و لة ناوةِراستيشدا ثردَيك بؤ ثةِرينةوة. 

دةرطاى  و  ضكؤالنة  ثةنجةرةى  بة  طةورة  و  نزم  خانووى  دوو  راستةوة  الى 

و  دةستةوة  بة  طرتووة  شووَلكَيكى  ثير  ثياوَيكى  ضةثيشةوة  الى  داخراوةوة، 

خةريكة دةيوةشَينَيتة بنكلكى طوَيدرَيذةكةى بةردةمى كة لةذَير بارَيكى قورسدا 

زنجيرة  سةرةوة  سةرى  لة  بثةِرَيتةوة.  ثردةكةدا  بةسةر  ناوَيرَيت  و  دانةويوة 

ضيايةك و خؤريش لةنَيوانى دوو لوتكةوة نيطاى بِريوةتة سةربانى خانووةكان 

و رؤشنيكردوونةتةوة، كةمَيك لةوالترةوة سَى ثةَلة هةور دايانكردؤتة باران و 

ئاوةكة  ثردةكةوة  ثشت  لة  ضةقيوة.  قوِردا  لة  كةرةكة  ثَيشةوةى  قاضى  وابزانم 

دامَينى  بةرةو  هَيمنى  بة  ثردةكةيشةوة  خوار  لة  و  خوارةوة  دَيت  بةخووِر  زؤر 

بوبوطيان،  بوون  ئاسايى  و  جوان  ديمةنى  هةموويان  ئةمانة  كشاوة.  الثةِرةكة 

هَيشتا شتَيك ماوة باسيبكةم كة هةر لة سةرةتاوة بينينمى هةَلمذى و بِريارم دا 

لة كؤتاييدا وردتر سةيرى بكةمةوة و زؤريشم ثَى سةيربوو، من رةنطى سوورم 

نةبوو تا بيدةم بة عوسمان، ئةى ئةو ثةَلة سوورة طةورةيةى لة ثةِرةى طوَلَيكى 

جوان و زيندوو دةضوو، ضؤن كةوتبووة ناو ئةو وَينةيةوة.
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ضوارضوار

 خةياَل و نيطاكانم كؤكردةوة و تا من لةنَيوان ثةل و لق و ضَلةكانى درةختى 

ذياندا لقى كؤآلنةكةى خؤمانم دؤزييةوة و روانينم لةسةر ئةو ماسيية ضاو شين 

و كلك زةرد و ثشتة مل مؤر و باَل ثرتةقاَلى و ثوولةكة ئاويية نيشتةوة كة ناوى 

حةمةى باجى ئايشَى بوو، ماوةيةكى زؤر بةسةر كةوتنة خوارةوة و ديارنةمانى 

روخسارى  شَيوةى  و  ذيان  شَيوازى  ئايشَى  باجى  حةمةى  تَيثةِريبوو،  مندا 

لة  و  خوَيندنطة  لة  و  دةردةكةوت  خةواَلوو  و  طَيذ  رؤذ  درَيذايى  بة  طؤِرابوو، 

تؤثةَلة  بةو  بايةخيشى  و  نةدةدوا  ئادةمييةكدا  هيض  لةطةَل  ماَلةوةش  لة  و  رَيطة 

بةشَيوةيةكى  نزيكةوة  و  دوور  لة  مرؤظةكان  بةردةوام  كة  نةدةدا  بةزةييانة 

دةنطى  كةمتر  ئةوةى  دواى  و  شةودا  درةنطانى  لة  دةطرت.  تَييان  بَيبةزةييانة 

زارى  ئينجا  دادةخست،  زةمينةكةى  ذَير  دةرطاى  و  دةبيسترا  ئادةمييةكان 

لةطةَل  بَلَيم  دةبَى  ببوورن،  نا  بووكةشووشةكةيدا،  لةطةَل  و  هةَلدةثضِرى  لَيك 

بووكةشووشةكانيدا، ضونكة لة دواى ديارنةمانى منةوة وةك ئةوةى بة خةياَل 

لةطةَل بووكةشووشةكةيدا جووت بووبَيتن و بةِراستى بووكةشووشةى تريان 

ئةوةى  لةبةر  بووكةشووشة.  لة  ثِركردبوو  زةمينةكةى  ذَير  اليةكى  بووبَيت، 

هيض  لةطةَل  ناتوانَيت  وةرنةطرَيت،  بِروانامةكةى  تا  كردبوو  دَلنياى  هةذاريى 

كضَيكدا زةماوةند بكات. هةر كاتَيكيش ضاوى بة كضَيكى جوان بكةوتاية و دَلى لة 

الى طيرى كردبا، تا بووكةشووشةيةكى هاوشَيوةى ئةو كضةى دةست نةكةوتبا 

خؤشةويستى  و  دةستبازى  و  قسة  نةختَيك  راستةقينةكةوة  كضة  خةياَلى  بة  و 

رةوتى  سةر  نةدةهاتةوة  دَلى  نةكردبا،  كضةكةدا  بضووككراوةى  وَينةى  لةطةَل 

هةذاريى،  و  عةشق  خؤشةويستى،  و  عةشق  لةنَيوان  هةَلواسراوى  بة  و  خؤى 

عةشق و خةياَلى زيندوو، عةشق و راستى مردوودا دةمايةوة. دَلى هةر رؤذة و 

لة كؤآلنَيك و هةر شةوة و لة كةناَلَيك و هةر جارةو لة طؤشةى بازاِرَيك و هةر 

بووكةشووشةكانيش  و  طيريكردبوو  ثاسَيكةوة  دواوةى  ثةنجةرةى  لة  و  نيطاية 

ضاوةِروانى،  دواى  لة  ساَل  و  وةرز  دواى  لة  مانط  و  مانط  دواى  لة  حةوتوو 

سؤزاوى  سةير  شَيوةيةكى  بة  و  دةنيشاند  دايان  خؤيانةوة  ديار  بة  شةوانة 

عةشق و قسة و طؤرانى بةردةبوو. رويدةكردة يةكَيكيان و دةيطوت، ئا ماسؤلينا 

و  ميهرةبانى  نةختَيك  و  شين  ضةترَيكى  و  الم  بؤ  هاتن  هاوِرَيكانم  ئةمِرؤ  طيان، 

سةبةتةيةك بةزةيى و تورةكةيةك مةراق و كوثَيك شادمانى و ضةثكَيك ثرسيار 

و ضَلَيك طومان و دةنطى رووةو دانةيةكى تريان رادةدَيرا و بةشى دَلخؤشكردنى 

تؤ جوانى و بةشى نيطةرانييةك دووريى و بةشى يةكتر بينينَيك ضاكى و ضؤنى و 
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بةشى رابواردنَيك ثَيكةنين و سةرى دةسووِراند رووةو دانةيةكى تريان و بةشى 

وَينةيةك  بةشى  و  ثذان  خوارةوةيةك  كةوتنة  بةشى  و  ضاوةِروانى  دابِرانَيك 

خةياَلى  ضنينةوةيةك  بةشى  و  ورووذان  يادةوةرييةك  بةشى  و  يادةوةرى 

رذاويان بؤ هَينام و ئينجا كةمَيك لَييان دوور دةكةوتةوة و بة دةنطَيكى بَلندتر تا 

هةموويان طوَييان لَيى بَيت دةستي ثَيدةكردةوة، زوو رؤيشتن و ثةلةيان بوو بضن 

بؤ مةلةوانطة و فرياى ئةوة نةكةوتم ثَييان بَلَيم، جا ضيية، خؤ منيش دةزانم مةلة 

بكةم. سةرى دةلةقاند و بةردةوام بوو، ئا بةَلَى، بوبوليناكانم منيش دةزانم مةلة 

بكةم و هةست دةكةم هَيندةى ماسييةكى منداَل لة زمانى ئاو تَيدةطةم و هَيندةى 

و  ثاِرانةوة  نزايةك  هَيندةى  و  هةتاودا  لةطةَل  هةية  ئاشنايةتيم  قةوزة  تؤثةَلَيك 

هَيندةى نيطايةكي دوور عةشق و ئةوينم هةية لةطةَل قووآليى و شينَيتى ئاسماندا 

رووانينم  لَيطةِرَيم  و  بطؤِرم  جلةكانم  بَيئةوةى  دةتوانم  مانؤليناكانم  بةَلَى  و 

مةراق  قرشى  و  خةياَل  طيايةى  هةموو  ئةو  بةناو  دةرياوة  لةمسةرى  تةِربَيت، 

نشينى  شا  ماَلى  بؤ  بثةِرمةوة  لوسكةيةدا  جوانيية  هةموو  ئةو  ثشتى  بةسةر  و 

شين و دةستى شا ذنى تينوَيتى ماض بكةم. هةَلدةستاية سةر ثَى و دةمارةكانى 

قؤَل و ملى طرذ دةبوون و بة دةنطَيكى زبر و قوورسةوة دةيطوت بِروام ثَيبكةن 

ميكوليناكانم بِروام ثَي بكةن منيش مةلةوانم و وردة وردة ضاوةكانى تةِر دةبوون 

لة  مةلةوانَيكى  شارةزام،  مةلةوانَيكى  و  طَيذ  مةلةوانَيكى  دةطؤِرا...  دةنطيشى  و 

ئاودا رزيو و مةلةوانَيكى نةختَيك ئازام، هةموو رؤذَيك لة مةلةكردنم و هةموو 

ساتَيك لة دةرياى بةرين و لة ضاوى رؤذطار و لة لؤضى دةمذمَير و لة ملثَيضى 

وةرز و لة طةرووى ذياندام.

ضةند ساَلَيك لةسةريةك لة خوَيندنطة دةرنةضوو، مامؤستاكانى دةيانطوت بة 

رةنط و هَيَل و هَيما وانةكان دةنووسَيتةوة و دةخوَينَيتةوة و هةر بةو جؤرةيش 

زؤريشى  و  دةركرا  خوَيندنطة  لة  دةداتةوة.  تاقيكردنةوةكان  ثرسيارى  وةآلمى 

عةشق  داخى  بة  و  كوِرةكةى  بَيضارةيى  لةتاو  دايكى،  ئايشَيى  باجى  ثَينةضوو 

وةريوى  زةردى  رةنط  طةآليةكى  ضةشنى  و  ثَيكةوت  لة  هةذارييةكةيةوة  و 

ضةشنى  و  سةما  كةوتة  ئازارةكانى  لةتاو  سينةيةوة  خوَينى  طؤمة  بةسةر  ثاييز 

فرمَيسكَيكى ساردةوةبووى مةييو لة ضاوى نةهةنطَيكى كوَيردا بة هَيمنى توايةوة 

و بؤ ناو ئاوة شينةكة تكا.

ئَيواران لة ذَير زةمينةكةدا دادةنيشت و روويدةكردة بووكةشووشةكانى و 

دةيطوت، مياوليناكانم ضاوةِرَيم شةو دابَيت و ئاسوودة و تةنيا و دوور لة ضاوى 

طةر  بدةم.  ثشوويةك  و  دابنيشم  ئَيوةدا  لةطةَل  و  خؤم  لةطةَل  ئارام  مرؤظةكان، 
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وزةشم تَيدابوو دةست درَيذ بكةم و ضةند دانةيةك لة ميوةى خةياَلة طةييوةكانم 

بضنمةوة و بة مشت و بة ثِرتاو بيانكةم بة قوِرطى مةراقمدا، يان هةر هيض نةبَيت 

رَيكيان  نةختَيك  و  بكةم  بذار  ئارةزووةكانم  شيناوةردى  لة  ضِر  مةترَيكى  ضةند 

دارؤليناكةم  داتةكَينم.  خؤم  لة  مرؤظةكان  دةنطى  و  راوةشَينم  خؤ  و  بخةمةوة 

لة  شايستة  رايةَلةيةكى  هيض  ماضمكردن  ئَيستا  هةر  كة  لَيوةكانت  خةنينةى  توو 

نَيوان خةياَلة نةرم و بؤنخؤش و لوسةكانى ئَيمة و راستةقينة رةق و وشك و 

بؤطةنةكانى ئةواندا شك دةبةيت. هةموويان لة هةوَلى هةَلكةندن و راوةشاندن 

بَى  ناشرين،  زةوييةكى  سةر  بؤ  جوانيماندان  درةختةكانى  طةآلى  وةراندنى  و 

هيض بيانوويةك لةوديو ثةنجةرةى قؤزاخةى ماسَيتى خؤمةوة بة حةثةساوى و 

بة خَيلى ضاودَيريم دةكةن و بَى ثرس لة دةرطاى رووانينمةوة دزة دةكةن و لة 

بةر دةممدا قووت دةبنةوة و زؤر بة بَيتامى و بة ضَيذى رابواردنةوة ثرسيارى 

هةناسةى  لة  منيش  بكةم  ضي  خةمؤليناطيان  لَيدةكةن.  شةشبارةم  جاران  دوو 

نهَينى و بَيدةنطييةكى كاَل زياتر هيضى ترم ثَيناكرَيت. يان من ماسيم و بةرطةى 

دةمثِرووكَينن،  لم  و  خؤر  مرؤظةكاندا  لةنَيوانى  و  ناطرم  بيابان  هةواى  و  ئاو 

دةرياى  لة  شَيتييةوة  رةطةزنامةى  و  شينَيتى  ناسنامةى  بة  و  حوشترَيكم  يان 

وةكى  رادةوةشَينم،  سةر  و  كلك  و  ثةل  هةرضى  و  نابَيتةوة  جَيطةم  مرؤظةكاندا 

ئةوان فَيرى مةلةكردن و لةنطةرطرتن نابم. ئاخر داية ليناطيان من ضي بكةم، لة 

سكى ئاودا نوقم بم يان لةسةر ثشتى لم راخرَيم، مرؤظةكان لَيناطةِرَين ثِر بة سى 

ضاوةِروانيم هةناسةيةكى ئارام هةَللووشم و ثشت بدةم بة ستوونى دارخياَلَيكى 

ئةستوورةوة.

ثرسيارةكانى  تَيركردنى  و  وانةكان  تةواوكردنى  بؤ  ئايشَى  باجى  حةمةى   

كة  بؤيدةركةوت  درةنط  و  تاقيكردةوة  جؤراوجؤرى  و  زؤر  ثيشةى  هةذاريى، 

ناتوانَيت لةطةَل مرؤظةكاندا كار بكات و طةِرا بة دواى ثيشةيةكدا كة بتوانَيت بة 

تةنها ئةنجامى بدات. ثيشةى بؤياخضَيتى هةَلبذارد و بة خؤى و خةياَلةكانييةوة، 

و  زياتر  وزةيةكى  بة  بَيدةنطييةكةيةوة،  و  خؤى  بة  رةنطةكانييةوة،  و  خؤى  بة 

ثةنجةرةى  و  دةرطا  و  ديوار  ال  و  ديوار  رةنطكردنى  كةوتة  كةمترةوة  نرخَيكى 

خانووى مرؤظةكان و لةطةَل جؤرةها رةنط و ديوار و دةرطا و كؤآلندا بوو بة 

ئاشنا و جار لة دواى جار ئاسانتر و رؤشنتر رؤذةكانى تَيثةِردةكرد و شةوانيش 

كةمتر دةثةرذاية سةر دواندنى بوبوليناكانى و زمانى وِرَينةكانيشى بة جؤرَيكى 

ديكة بوو.

شةرمنةكانى  و  ضكؤلة  حةوزة  بارى  بة  حوشترةكةم  ئةمشةويش 
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ئاوانة  ئةو  سروةى  و  خووِرة  ثايتةختى  تا  و  دةريا  كةنارى  تا  ماسييةكانمةوة 

بَيت  جلةوة  بة  و  ناكات  لوسةكانيان  قةوزة  بؤنى  ئادةمييةك  هيض  كة  رؤيشت، 

يان بة رووتى، مةلةيان تَيدا ناكات و هةستيان ثَيناكات و جوانييان ناشَلةقَينَيت و 

خةويان نازِرَينَيت و ميزيان تَيناكات. طةرضى لةوةيدابووم دانة بة دانةى حةوزى 

ماسييةكان كة هةندَيكيان لة نايلؤنى ئةستوور و رؤشن و هةندَيكيان لة شووشةى 

تاريك و تةنك و هةندَيكيان لة تةختةى خؤشةويستى و هةندَيكيان لة ثلَيتى شةرم 

و زؤرينةشيان لة ئاوريشمى عةشق تَيكةَل بة دةزووى مةراق ضنراون، دابطرم 

و بة نؤرة و بة يةكةوة روخسةتيان بدةم خؤ بدةن بة ئاوةكاندا و سةما بكةن 

و طؤرانيان بَلَين و بيكةنة قريوة و هةرضى ثرسيار و نةفرةت و هةواى تةنط و 

ذةنطاوى تَيكةَل بة لةرةى دةنطى مرؤظةكانة لة خؤيان داتةكَينن و ئازاد و شاد 

دةدا،  جوَلةكانيان  ختووكةى  ماندووَيتى  تا  لَيطةِرَيم  و  بدةن  هةناسة  رؤشن  و 

خةياَلثرذَينى يةكدى بكةن و جوانى بةشى يةكتر بدةن، بةآلم كة ناَلة و لوشكة 

لوشكى حوشترةكةم طوَى لَيبوو، هةر كة ضاوانى ئاو تَيزاو و طوَيى شؤِر و لوتى 

خةواَلووييم  سمى  ذَير  و  لةرزؤك  قاضى  و  بذ  توكى  و  داضةقاو  دةمى  و  فش 

بينى، بؤ ساتَيك لة ماسى بةرةآلكردن وةستام و ضووم بة ثير حوشترةكةمةوة 

بَيت  سووك  بارت  كةمَيك  نيية  ثَيتخؤش  مةطةر  قوربان،  بة  ضيتة  ثرسى  لَيم  و 

لَيى  ئاوانة  كةنار  ئةم  باى  نةرمة  كورتانةكةت  ذَير  ثَيستى  شةتاوى  و  ئارةقة  و 

و  دةلةرزى  دَلى  ماسييةكانةوة  دزى  بة  حوشتر  بةآلم  بَيتةوة،  فَينك  و  بدات 

ضؤقةى دانة رزيوةكانى دةهات و بة نووزةيةكى باريك و خةمهَينةرةوة دةدوا 

لةثة  ثةلة  بة  دةويست.  ضى  تَيطةيشتم  زوو  هةر  و  دةمبيست  ئةستوورى  بة  و 

دةستَيكم هَينا بة سةريدا و تةوَيَليم ماضكرد و طوتم ئاخر حوشترطيان ضؤن دَلت 

بة  بطريت  فرمَيسك  دةستى  داويت  رَيطةيان  منداآلنةكانت  و  زل  هةستةوةرة  و 

مرؤظةكان  ذاوةذاوى  بة  طوَييةكانت  نةبينيت،  جوانيية  هةموو  ئةم  و  ضاوانتةوة 

بئاخنيت و ئةو هةموو ناسكيية نةبيستيت، ضؤن دةبَى ئةو كونة لوتة طةورة و 

كراوانةت بة ليك و ضَلم بطريت و ئةو هةموو فةريكة بؤنة هةَلنةلووشيت، ضؤن 

ئاوةدان  طؤرانييةكى  بنَيشتى  رزيوانةت  و  سثى  دانة  بةو  و  لَيكبنَييت  زار  دةبَى 

نةجوويت و كاوَيذى تةنيايى بكةيت.

ثةنجةرةى  و  دةرطا  ثِر  و  بَيدةنط  خؤى  وةكو  ماَلَيكى  رَيكةوتى  رؤذَيكيان 

رةنطكردنى  بة  دةكات  دةست  و  دةكات  ضِر  درةختى  و  طيا  و  طوَل  و  بةرز 

دةرطا و ثةنجةرةكان. لة ئَيوارةى رؤذى سَييةمدا و لة كاتَيكدا بة هةموو هَيزى 

روانينييةوة لةسةر ديوارى حةوشةكةوة لة طؤشة بة طؤشةى ثةنجةرةيةك ورد 
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دةبَيتةوة تا دَلنيابَيت و بزانَيت هةموو ثةنجةرةكة بة شَيوةيةكى هاوسةنط رةنطى 

بةركةوتووة يان ثنتَيكى لةبير ضووة و ثَيويستة بة سةريدا بضَيتةوة. دوو ضاوى 

مؤر و بزؤز، داطيركةر و بةكَيش، مؤرَيكى وةها كة لة سَيبةردا بةالى رةشدا خؤ 

و  هَيمنى  ئةو  هةمان  بة  دةدرةوشَينةوة،  شيندا  بةالى  رؤشناييدا  لة  و  دةنوَينن 

وردبينييةى حةمةى باجى ئايشَى ديوى دةرةوةى ثةنجةرةكةى ثَيدةثشكنى، ئةو 

دوو ضاوةيش ديوى دةرةوةى ئةويان دةثشكنى. بؤ ساتَيك روانينى لَيَل بوو و 

بة خؤى و رةنطةكانييةوة كةوتة خوارةوة و رذا بةسةر السك و طةآل و ثةِرةى 

و  نةخشين  فةرشَيكى  شَيوةى  لة  ماَلةكة  حةوشةى  ثِراوثِرى  كة  طوآلنةدا  ئةو 

طةورةى ضينيدا راخرابوون و خشششششششششششششششششششششش

ششششششششش.

ثَينجثَينج

زةمينة  سةر  ثَيكهاتةى  و  طةرد  بة  سةر  الشةت  لةبةرئةوةى  بوبوليناكةم،   

و هةرضةندة قةبارةت باريكةَلة و ضكؤالنةية، بةآلم ناتوانم لة ضاوى مرؤظةكان 

بتشارمةوة و دَلنيام طةر بتبينن وةكو من بة ديارتةوة دةوةستن و طاَلتةت ثَيدةكةن 

و ثَيت رادةبوَيرن و ثرسيار رَيذت دةكةن و هةر جوانى و ناسكى و نةرمييةك 

لة تؤدا بوونى هةية بةزؤر لَيت دادةماَلن و دةيبةن بؤ خؤيان و نوقمى ئَيرةيى 

و نةزانى و بَيخةياَليى خؤيانى دةكةن. ئاخر بوبوليناكةم طةر لة ترسى بَيخةياَلى 

و  بَييت  طةَلمدا  لة  خةياَل  بة  و  نهَينى  بة  نابم  رازى  هةرطيز  نةبَيت،  مرؤظةكان 

بضيت، طةر ئاشكرا بين دةكةويتة بةر بَيباكى و بَيبؤنى و بَيهةستى مرؤظةكانةوة و 

لةوانةية توشى ماندووبوونَيكت بكةن هةرطيز نةتوانيت ثشوو بدةيتةوة، لةوانةية 

توشى ثةِركةم و نةخؤشى و سةرةطَيذةت بكةن و بة جؤرَيك سةرت لَيبشَيوَينن 

ضيدى منيش نةناسيتةوة. لةوانةية هةر بؤ شؤخى دةستَيكت يان رانَيكت لة بنَيِرا 

دةربهَينن و بيبةن بؤ خؤيان و ثَيتنةدةنةوة و تا مردنى من هةر بة كةم ئةندامى 

بمَينيتةوة. لةوانةية يةكَيكيان دةروَيش ئاسا سةرت لة ملت و ملت لة طةردنت و 

طةردنت لة سينةتةوة هةَلكةنَيت و وةك مةداليايةكى ثيرؤز هةَليبواسَيت بةسةر 

قوونى ثانتؤَلةكةيدا و هةتا هةتاية خرينطةى كليلةكانى ترس و طومان و دوكان 

و تِرؤمبَيل و ذوورةكانى، كة بوونةتة مؤتةكة و زيندان بؤ خةياَلةكانى، بة ثةنا 

نةبَيتةوة.  ئارام  مَيشكت  هةرطيز  و  بزرنطَينةوة  باريكةكانتةوة  و  قووَل  طوَيية 

دةترسم يةكَيكي تريان قذة تاَلَيك مؤر و تاَلَيك مةيلةو زةرد و تَيكةَل بة شينى 

تا  و  زةوييةكة  سةر  توِريبداتة  و  بكات  دةستكةنة  بؤنةكةت  شادى  و  شانةكةت 
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من دادةنةومةوة بؤ كؤكردنةوةى مووةكان و تا من شةِرَيكى ثِر هةناسة لةطةَل 

ئةو هةوايةدا دةكةم كة قةثاَل لة بؤنى نَيوان تاَلَيكى مؤر و تاَلَيكى مةيلةو زةرد 

و  دةبمةوة  راست  من  تا  بيبات،  خؤيدا  لةطةَل  و  قوتيبدات  خةريكة  و  دةطرَيت 

دةيِرشَينمةوة  و  هةوايةدا  هةموو  ئةو  ئاساى  تيمساح  قوِرطى  بة  دةكةم  دةست 

سةرى  بينينى  لة  ثَيكةنين  و  خؤشى  هَيندةى  ئةو  دةستَينمةوة،  لَى  بؤنةكةى  و 

سفور و كةللةى ضكؤالنةى تؤ بَيت كة هةر هَيندةى بؤَلةترَييةكى ئاوس بة شيلةى 

بة  تؤى  و  ببوورَيتةوة  و  بَيت  الدا  بة  لَيماوةتةوة،  نيطةرانى  و  وشك  هاوينَيكى 

تووندى لة دةست بكةوَيتة خوارةوة. بوبوطيان توو بريقةى ضاوةكانت بمبةخشة، 

كة ثَيم ناكرَيت و ناوَيرم هةموو رؤذَيك لةطةَل خؤمدا بتبةمة دةرةوة و بة ثَى 

خلبينةوة بةرةو وَيستطةى ثاسةكان و هةر كة ثاسةكة دةركةوت هةردووكمان 

بة يةك دةست سآلو لة بةشى ثَيشةوةى ثاسةكة بكةين و من دةرطاى ثاسةكة 

دانيشين  ئارام  و  ثاسةكةوة  كؤشى  بنَييتة  بؤن  و  ثَى  تؤ  يةكةمجار  و  بكةمةوة 

بة شؤفَيرى  باريكةكةت  بة دةنطة  تؤ  ديكة  رؤذَيكى  رؤذَيك من و  دةطةين و  تا 

ثاسةكة بَلَيين، دابةزين هةية. ئةم نةتوانينةم لةبةر بَيتوانايى خؤم و كرَيى ثاسةكة 

نيية، بة خاترى ضاوانى ئةبَلةقبووى مرؤظةكانى رَيطة و ناو ثاسةكةية بة كاكى 

من  تةنيشتى  دةزانَيت  وا  و  نابينَيت  تؤ  ئاوَينةكةوة  لة  ئةوكاتةى  شؤفَيريشةوة، 

ضؤَلة، هَيواشى دةكاتةوة و خةريكة ثَى دةنَيت بة ئيستؤثدا و ثَيى خؤشة مرؤظَيكى 

ديكةش بَيتة ناو ثاسةكةوة. بوبوطيان طرفتى طةورةى من شَلةذان و دةرثؤقينى 

ئةو هةموو ضاوةية كة لة يةكةم نيطاياندا بؤ سةر من و تؤ بة ثةلة دةتروكَين و 

مةزةندةى ئةوة دةكةن.. هَيشتا خؤر بةيانى باشى لة زةوى نةكردووة و لةوديو 

بة  دوو  و  تةنيا  بة  و  كؤمةَل  بة  و  تةنيا  بة  ذوورةكانيانةوة  داخراوى  دةرطاى 

راوةشاندنى  دةست  و  كَيشان  فيكة  و  شةقامةكان  قةرةباَلغى  و  خةوتوون  دوو 

مروورةكان و ثارةدانى ناو ثاسةكة و روانينة روخسارى يةك و جلةكانيان و 

جانتاكانيان و ثَيآلوةكانيان و دواتريش من و تؤى دانيشتووى سةر دوو كورسى 

ناو ثاسةكة، كة بة رةوشتةوة سةرمان لة يةك نزيككردؤتةوة و من زوو زوو بة 

تيلةى ضاو دةنؤِرمة ئةوديو ثةنجةرةى نيمضة كراوةى ثاسةكة و نيطاى كورت 

درةختى  و  فِريو  ضؤلةكةى  و  شؤستةكان  سةر  دارتَيلى  ثضِرى  ثضِر  و  خَيرا  و 

خةواَلوو و ثشيلةى حةثةساو و طَلؤثى الواز و سَيبةرى بةهَيز و تيشكى بةِرَيز 

دةكةم و بة هَيواشى دةيانئاخنمة طوَيية ورد و باريك و قووَلةكانى تؤوة و تؤيش 

بَيئةوةى خؤت بة بينينى ض شتَيكي ترةوة خةريككردبَيت، تةنك لة من دةنؤِريت 

و قووَل دةمبيستيت.
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 شةش شةش

 بةشَيوةيةكى ضاوةِرواننةكراو حةمةى باجى ئايشَى بة ضاكةت و بيجامةيةكى 

و  ماَلةوة  ئةو  يةكةكانى  دوا  لة  يةك  دةرطا  ديو  ئةو  ثَيدةنَيتة  كاَلةوة  شينى 

روانينى  و  طوَلِرَيذةكان  قةنةفة  و  راخةر  و  طوَلدان  بينينى  بة  سةرسامدةبَى 

دةكةوَيتة سةر هةر شتَيك، يةكةمجار طوَلَيك و دوواتر جؤرةها نةخش و وَينةى 

لة  تَيكةَلةيةكة  ماَلةداية  لةو  كة  شتَيك  هةر  طشتى  بة  و  دةبينَيتةوة  تَيدا  طوَليان 

طوَلى راستى و طوَلى خةياَليى، طوَلى نةرم و بؤنخؤش و سروشتى و طوَلى رةق 

و بَي بؤن و دةستكرد. دواى ئةوةى تَير دةخوات لة شؤرباى طوَل و طةآلى طوَل 

ذوورَيكى  بؤ  دةيبةن  دةخواتةوة.  طوَل  شةربةتى  ثةرداخ  سَى  و  طوَل  السكى  و 

ديكة كة تةواوى ال ديوارةكانى رووثؤشكراون بة وَينة و نةخش و زةخرةفةى 

جؤرةها طوَل و بة بةرضاوى ئةو هةموو طوَلةوة رووبةرووى تاقيكردنةوةيةك 

عةشق  ئةمجارةيان  و  ثَيشووى  تاقيكردنةوةكانى  لة  جياوازة  زؤر  كة  دةبَيتةوة 

و هةذاريى بة يةكةوة و بة يةك دةست و بة يةك رةنط و هَيَل ثرسيارةكانيان 

داِرشتووة. طةر حةمةى باجى ئايشَى بتوانَيت بة دروستى وةآلمى ثرسيارةكان 

بداتةوة، بِروانامةى مامؤستاى هةذاريى وةردةطرَيت و بازَيكى طةورةش بةسةر 

يةك  خؤشةويستى  و  هاوِرَى  دةبَيتة  و  دةدات  بووكةشووشةكانيدا  ئةوينى 

بووكةشووشةى جوان و راستةقينة. كابراى خاوةن ماَل كيذَيكى ناز ثةروةردةى 

ناو ئةو هةموو طوَلةى هةية كة تواناى بيستن و قسةكردنى نيية، بةآلم توانايةكى 

باشى لة ذةنينى ثيانؤدا هةية و بةهرةيةكى ثِر رةنطيشى لة وَينة كَيشانةوةى طوَلدا 

هةية. ماوةى سَى ساَلة باوكى بةَلَينى داوة، هةر كةسَيك بتوانَيت سةر بكةوَيت 

دةرطاكانى  ئةوديو  بنَيتة  ثَي  و  ئةوينيدا  و  رةنطينى  و  ناسكى  شوراكانى  بةسةر 

كيذةكةيش  و  دةكات  خزمةتي  شَيوةيةك  هةموو  بة  ذيانييةوة،  و  خةياَل  و  دَل 

لة  كوِريذطةكة  دةبَيت  و  داناوة  طرنطى  مةرجى  دوو  ذوورةوةية  هاتنة  ئةو  بؤ 

و  بداتةوة  يةك  دواى  لة  يةك  ثرسيارى  دوو  وةآلمى  جوانى،  بة  توانايدابَيت 

تةنها هؤش و خةياَل و دَلى كيذةش دةتوانن راستى يان نادروستى وةآلمةكان 

دياري بكةن. حةمةى باجى ئايشَى بؤ شيكار و وةآلمدانةوةى ثرسيارى يةكةم 

لةسةر ئامَيرى ثيانؤكة دادةنيشَيت و دةست دةداتة ئةو ثةِرتووكى نؤتةية كة لة 

بةرطةوة بؤ بةرط الثةِرةرَيذة لة نؤتةى طوَل و بةدةم سةيركردنييةوة دةيداتة 

و  هةَلفِرين  نَيوان  ئاوازى  لةسةر  كؤالرةيةكة  دَليشى  و  كضةكة  باوكى  دةست 

و  جانتاكةيدا  بة  دةكات  باوةش  و  هةَلدةستَيتةوة  و  لَيدةدات  كةوتنةخوارةوةدا 

كة  طةروويدا  بة  دةستِرؤدةكات  ئةسثايى  بة  و  دةترازَينَى  زريزةكةى  هَيمنى  بة 
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ثِرة لة كةتةلؤطى جؤرةها كؤمثانياى بؤياخ. سةرةتا هةستم كرد يةكَيك لة تؤنة 

رةنطى ناو كةتةلؤطةكان دةذةنَيت، بةآلم هةر دةستى دةطَيِرا و بة دواى شتَيكدا 

دةطةِرا. ئةوةتانَى دؤزييةوة! لة بةيانييةكى ساوادا و لة كاتَيكدا بة هةموو هَيزى 

باآليةوة لةسةر نوكى ثَى راوةستاوة و خةريكى رةنط ساوينة لة ثارضة ئاسنَيكى 

ذةنطاوى، لةثِر دةزووى لولةكةى لة سةرى يةكَيك لةو سَى بورغوة طير دةبَيت 

بؤياخ  تنؤكة  ريز  يةك  و  هةآلشةكةوة  بة  راطيركردووة  ئاسنةكةيان  ثارضة  كة 

دةتنؤكَينة سةر روخسارى و بة ضاوَيكى كراوةوة كة بة شةثؤل روانينى لَيدَيتة 

دةرَى و بة ضاوَيكى نوقاوةوة كة بة خوِر فرمَيسكى رةنطى لَيدةتكَى، بة كؤآلنةكانى 

ئةو طوزةرةدا دةطةِرَيت و دةيةوَيت دةرطاى كراوةى دةرمانخانةيةك، دوكانَيك، 

ماَلَيك بدؤزَيتةوة، بةآلم رَيكةوتى هيض كام لةوانة ناكات و لة كةالوةيةكدا لةتة 

لة  و  طيرفانى  لولكراوةكانى  كلَينسة  بة  و  دةدؤزَيتةوة  طةِر  و  تةَلخ  ئاوَينةيةكى 

بةر رؤشنايى ئةو لةتة ئاوَينةيةدا، ضاوى لة رةنطدا خوساوى وشك دةكاتةوة و 

روخسارى طرياوى ذير دةكاتةوة. هةمان لةتة ئاوَينة لة شوَينى ثةِرتوكى نؤتةكة 

دادةنَيت و لة روخسارى خؤى ورد دةبَيتةوة و دةست دةكات بة ذةنينى لؤضةكانى 

دةموضاوى و خةمةكانى بة دةستى راست دةذةنَيت و شادييةكانيشى بة دةستى 

ضةث، لة ناوضةوانةوة دةست ثَيدةكات و لةذَير ضةنةدا كؤتايي دَيت. كيذةكة لة 

ثشت سةرييةوة دةوةستَيت و هةردوو لةثى دةستى بة ئةسثايى دةدات بة يةكدا 

و لة كاتَيكدا نيطاى بةر روخسارى ناو ئاوَينةكة دةكةوَيت خةندةيةكى ضكؤالنة 

دةكات و لة ذوورةكة دةضَيتة دةرةوة.

ثرسيارى دووةم دَيتة ثَيشَى و طوَلدانَيكى قةَلةو كة سَى طوَلى زةرد و سوور و 

شينى تَيداية لة طؤشةيةكى ذوورةكةدا دادةنَين و دةبَيت وَينةى بكَيشَيتةوة، بةآلم 

وَينة  دةكةوَيتة  خؤيةوة  لةبةر  و  نادات  طوَلدانةكة  سةيركردنى  بة  بايةخ  هيض  ئةو 

درةوشاوةوة  الرَيكى  و  لةش  بة  كيذةكة  ئاوةوة  حةوزَيك  ناوةِراستى  لة  و  كَيشان 

راستبؤتةوة و لة خوار كةمةرييةوة رووى لة ثَيشةوةية و لة ثشت كةمةرييةوة تا 

طةردنى رووى لة الى ضةثى كاغةزةكةية و لة طةردنييةوة تا طوَلى قردَيلةكانى بة 

الى راستى كاغةزةكةدا ئاوِرى داوةتةوة و بايةخَيكى زؤرى بة زيندووَيتى ضاوةكانى 

بة  شةآلَلة  كة  لةبةركردووة،  سثى  كراسَيكى  و  داوة  لَيوةكانى  خةندةى  بريقةى  و 

ملوانكةى  و  طوَييةكانى  دةكاتة  طوَل  طوارةى  و  طةورة  طوَلى  و  ورد  طوَلى  رةنطى 

طوَلى كردؤتة ملى و بازنطى طوَل دةكاتة مةضةكى و ثاوانةى طوَلى كردؤتة قولى و 

هةر سَى طوَلة زةرد و سوور و شينةكةى بة شةنطييةوة لةنَيوانى ثةنجةكانى دةستى 

ضةثيدا داناوة و دةستى راستيشى بة رَيزةوة لة سةر ناوةِراستى دَلى داناوة.



١٠٧

ق 
دە

ق 
دە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

بر
سم

 دی
ی 

بر
سم

 دی
٨٣٨٣

رە 
ژما

رە 
ژما حةوتحةوت

 وةآلمةكان ثةسةند كران و ثيرؤزبايى ناوة تازةكةيشى لَيكرا كة ناويان نابوو 

حةمة طوَلى و لَييان ثرسى ئةم وةآلمانةى لة كوَى هَينا و كَى رَيبةرى ذيان و 

منداَلييةوة  لة  هةر  كة  كردن  بؤ  هةذاريى  مامؤستاى  باسى  ئةويش  خةياَلييةتى، 

فَيريكردووة، لةثاَل هةر شةو و رؤذَيكى راستةقينةدا شةو و رؤذَيكى خةياَلييش 

كةمةرييةوة  ال  طوَلةبةِرؤذةكةى  تةشتة  و  خؤى  بة  كة  جةذنةكان،  باسى  بذى. 

هةر  ديكة  منداآلنى  طةرضى  و  جؤالنَيكان  و  فةلةك  و  ضةرخ  كؤآلنى  بؤ  ضووة 

ياريى  سَى  تا  دوو  ضَيذى  و  بن  جؤالنة  يةك  سوارى  ثَيبووة،  ثارة  هَيندةيان 

بةشدارى  سةيركردن  بة  هةر  و  مامؤستاكةى  رَينمايى  بة  ئةو  بةآلم  بكةن،  تام 

لة  خواردووة  سووِرى  سةرى  و  طَيذبووة  تا  و  كردووة  يارييةكانى  هةموو 

لَينةِرذاوة.خ  بةِرؤذةيةكيشى  طوَلة  دةنكة  و  دانةبةزيوة  فةلةكةكة  و  ضةرخ 

خششششششششششششششششششششششششششش.

هةشتهةشت

 حةمة طوَلى بة باوةشَيك طوَل و تاجة طوَلينةيةك و شووشةيةك طوآلوةوة، 

طةيشتة الى مامؤستاى طةورة و وةفادارى خؤى و بةدةم ستايش و ضاوانى ئاو 

تَيزاوييةوة، دةستةكانى ماض دةكات و دةَلَيت، مامؤستاطيان طةردنم ئازاد بكة و 

لَيمخؤشبة طةر فَيرخوازَيكى تةمبةَل و السارى بةر وانة دذوارةكانى تؤ بووبَيتم، 

بة طةورةيى خؤت بمبةخشة طةر لَيرة و لةوَى، بة زمانى خةياَل يان بة زارى راستى 

بة خراثة باسمكردبيت. هةرطييز خةياَلم بؤ ئةوة نةدةضوو رؤذَيك لة رؤذان بة 

ثؤشاكى خاوَين و ثَيآلوى ثشــــووةوة، بَيقؤثى كردن و بة نمرةى بةرزةوة بَيم و 

بِروانامةكةم وةربطرم. سوثاس بؤ تؤ ئةى رابةرم كة ناضارتكردم هةموو رؤذَيك 

نةمامطةيةك  تا  بكةمةوة،  فَينك  ئينجانةكان  و  بشؤم  ملدا  بة  باخضةكانت  سةرى 

خةياَلى جوان و شيرينت بة دنيايةك رةطى ناشرينى و تاَلييةوة لة مندا ناشت. كة 

خشتةى لَيكدانى كؤآلن و شةقامةكانت ثَي لة ثَيوةدام و فَيريشتكردم ضؤن، كةم 

برسييةتى و كؤ عةشق و دابةش نائومَيدييةكانمى بكةم. سوثاسَيكى هَيند طةورة 

بؤ تؤ كة هةر شياوى شكؤ و طةورةيى خؤت بَي و شياوى ئةو ساتانةت بَى كة 

منت هَيندة ثَى بضووك دةكردةوة، جطة لة ضاوانى خةياَلى خؤم هيض ئادةمييةك 

نةيدةبينيم. بة تاجة طوَلينةكةوة لَيى دةضَيتة ثَيشةوة و خةريكة... بةآلم مامؤستا 

دةبات  دةست  زوو  زوو  و  دةدات  با  سةر  خؤيةوة  لةبةر  و  وةردةطَيِرَى  روو 
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دةرطاى  بةر  و  مل  ثشتة  و  ئةستوورةكةى  ضاويلكة  ذَير  و  لووتةكانى  كونة  بؤ 

طوَييةكانى هةَلدةكِرَينَى و الرة الر دةِروات. حةمة طوَلى هةست دةكات لةطةَل هةر 

جوَلة و هةنطاوَيكدا لة ثَيشضاوانى بضووك و بضووكتر دةبَيتةوة و لة دايناسؤرَيكى 

مل ئةستوورةوة دةبَيتة تيمساحَيك و لةويشةوة دةبَيتة مارمَيلكةيةكى مل باريك. 

بة ثةلة رادةكات بة دوايدا و ثَيشى لَى دةطرَى و شانةكانى ماض دةكات و دةَلَى، 

بوةستة ئةى رابةرم با تاجة طوَلينةى رَيز و وةفا بةطةردنتدا هةَلبواسم و نةختَيك 

طوآلو بثرذَينمة ناو لةث و ذَيرضةنة و ثةنا طوَييةكانت. مامؤستا بة دةستة كورت 

و ثةنجة بضووك كانى كة ثَيشر بَيئةندازة درَيذ و ئةستوور بوون حةمة طوَلى لة 

خؤى دوور دةخاتةوة و دةَلَيت، لةمة زياتر شةرمةندةم مةكة، تا ئَيستا كةس بة 

خةياَليدا نةهاتووة وةكو تؤم لة طةَلدا بكات. كةس سةردانى نةكردووم و كةس 

هةر  هةموويان،  بكات.  ماضم  نةهاتووة  بَيزى  كةسيش  و  نةكردووم  سوثاسى 

هةموويان بة ثؤزةوة بِروانامةكانيان لة ضنط فِراندم و بة نةفرةت و لوتبةرزييةوة 

جَييان هَيشتم. كةس هةستى بةوة نةكرد، منيش هةذار و تامةزرؤى ئةوةم يةكَيك 

لة فَيرخوازةكانم بَيت و ضَلَيك سؤزم بداتَى، ثةِرةيةك خؤشةويستيم بؤ راطرَيت، 

بة طةآليةك ناسكى و السكَيك شادمانى تيرثخ..خششششششششششششششش

ششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

ششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

شششششششششششششششششششششششششششش.

نؤنؤ

 جارةكانى ثَيشوو كة كةناَل دةثضِرا زؤرى ثَي نةدةضوو كة طرَى دةدرايةوة، 

بةآلم وردة وردة جطة لةوةى بَيزارى كردم، ديمةنةكانيش بة شَيوةيةكى سةير 

و  قات  بة  و  نةخؤشخانةية  لة  ئايشَى  باجى  حةمةى  ئةمجارةيان  َين.  دةطؤرٍِ

بيجامةيةكى شينى كاَلةوة راكشاوة و وا بزانم خةوى لَيكةوتووة. كضَيكى ئةسمةرى 

بووكةشووشةكانى  لة  يةكَيك  راستةقينةكةى  ديوة  بة  زؤر  كة  بةرزيش  باآل 

دةضَيت، لةسةر كورسييةكى شين بة دةستَيك جلى سثييةوة لة نزيك سةرييةوة 

دانيشتووة.

و  نةهَيَلم  خشة  خشة  ئةم  ئةوةم  نيطةرانى  و  هةذار  لَيرةوة  منيش  لةِراستيدا 

بزانم ديمةنة راستييةكة كامةية كة ثةخشكراوة.

 ناوبِرَيك و دَيمةوة التان. 
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هةموو  ئَيمة  بةجَيهَيشت.  لَيرة  ئَيمةت  ماَلئاوايي،  بَي  بةبَيدةنطى،  رؤشتى  بؤ 

لَيرةين. لة ذوورةكةت ضاوةِرَيين، بةَلكوئةوةى رؤذَيك ياخود شةوَيك، لةثةناى 

جيِرةى  بة  و  بكةيتةوة  دةرطاكة  بةهَيواشي  خةياَلَيكدا  باوةشي  لة  خةونَيكدايان 

كرانةوةى دةرطاكة هةموومان بةئاطابهَينيت و بة ثةثوولةى ئةو زةردةخةنةيةى 

كة لةسةر لَيوةكانت دةنيشَيتةوة، دَلمان شاد بكةيت و ترووسكةى هيوايةكمان 

خةونى  و  بِرةوَينيتةوة  كوشندةية  ضاوةِروانيية  ئةم  تةمى  و  بطةِرَينيتةوة  بؤ 

ثَي  ثةى  خةياَليش  ء  خةون  كة  مةحاَل.  راستييةكي  راستى،  بكةيتة  طةِرانةوةت 

خؤزطة  دةكاتةوة.  مةحاَل  رازةكانى  كة  خودايي  موعجيزةيةكي  مةطةر  نابةن. 

هةموانت  حاَلي  و  ذوورةكةدا  بة  دةطَيِرا  ضاوَيكت  بواية  ساتَيكيش  تةنها  بؤ 

بةآلم  بوايةيت،  ذوورةكةت  ناو  تازيةبارييةي  كةشة  ئةو  ئاطادارى  و  بدياية 

خةياَل  و  خةون  شةيداى  هَيندة  ثياوَيك  بيت.  ئاطادار  دةبَيت  ئاطاداريت.  دَلنيام 

خةوندا  شةقامةكانى  بة  و  بَيت  خةياَل  مةلى  سواري  دةبَيت  بَيت.  بيركردنةوة  و 

قيبلةى من، دَلي يارة

حةسةن نازدارحةسةن نازدار
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سةفةر بكات و لة دةرطاى هةرشوَينَيك بدات كة خؤي ئارةزووي بكات. دَلنيام 

ئاطاداريت، بةآلم هةرضؤنَيك بَيت ئةم ضةند دَيِرةت بؤ دةنووسم، بةآلم تكا دةكةم 

و  جَيطا  ء  شوَين  زؤر  لةسةر  تؤوة  لةِرَيطةى  من  كَيم.  من  كة  مةثرسة  جارَي 

كةس ء شتم نووسي، بةآلم يةكةم جارة لةسةر تؤ دةنووسم و بؤتؤ دةنووسم. 

لةنَيو هةموواندا تةنها من بووم كة وةك مردوويةك لة شوَيني خؤمدا كةوتم و 

بؤضركةيةكيش تا ئةمِرؤ نةبزواوم ء وةك خةوتوويةك ياخود نيوةمردوويةك 

هةميشة  كة  مانم  هؤكارى  تةنها  و  مامةوة  هَيشتبووم  بةجَيت  كة  شوَينةى  لةو 

بةجَيمابوو.  جةستةمةوة  بةسةر  كة  بوو  دةستةكانت  بؤني  ثَيدةكرد،  هةستم 

لَيشَيوا  سةريان  بةجؤرَيك  شتةكانت  ياخود  دةورووبةرم  شتةكانى  سةرجةم 

بةوحاَلةوة  هةر  ئَيستاش  هةتا  كرد،  تؤيان  شوَيندؤزي  بةجؤرَيك  و  هةريةكة  و 

ماونةتةوة و ضاويلكةكةت كة لةسةر مَيزةكة دانرابوو. هةتا ئَيستاش بةدواى ئةو 

ضاوانةدا دةطةِرَيت كة لةثشت شووشةكانييةوة نةماون و نازانَيت لة كوَي خؤيان 

ذوورةكة  بستي  بة  بست  لة  ضاوانةوة  ئةو  يادي  بة  زؤرجاريش  و  حةشارداوة 

و سةرجةم شتةكاني ناوى رادةمَينَيت و ثاشان دَلي ثِر دةبَيت و دةداتة ثِرمةى 

طريان. 

طؤضانةكةت كة ضاو و قاض و رَي ثيشاندةرى تؤ بوو ئَيستا لةجياتي دةستي تؤ، 

دةستى خؤي طرتووة و بة الرةالر بةدواى تؤ و ئةو دةستة طةرمانةدا دةطةِرَيت 

كة دةيانطوشي و هةميشة خؤي لة دار و بةرد و شتةكانى دةوروبةر دةسوَي 

لة  بكات  ثِر  مَيشكي  بؤنةكةت  ياخود  بيناسَيتةوة.  و  بكةوَيت  بةرجةستةت  تا  ء 

دووقاضةى  ئةو  بؤ  ئاوةآلية  سنطيان  رؤذانة  شةقامةكانيش  و  رَيطا  و  ئاشنايي 

تؤ  دواى  قاضانةي  ئةو  داخي  لة  رَيطاكان  كاتيش  هةندَي  دةكردن.  نةوازشي  كة 

و  ناناسنةوة  خؤيان  و  دةبَيت  هةَلة  لَي  رَييان  خؤشيان  طؤضانةكةت.  تةنيايي  و 

اليتةكةشت هةتا ئَيستا بة رؤذ و بة شةو بةنَيو ئةم رَيطايانةدا بة ضاوة كزةكةيةوة 

بةدواى تؤدا دةطةِرَيت ء دةيةوَيت بةديدارى رووخساري ثِرنوورى تؤ سؤما بؤ 

و  بهَينَيتةوة  بةدةست  خؤي  هَيزى  دةستةكانت  خوَيني  بة  و  بطةِرَيتةوة  ضاوى 

كؤآلنة تاريكةكانى خةياَلي ثِربكاتةوة لة رووناكي و شادي جاراني. 

يةكةمي  ريزى  لة  ديوانةكانيان  كة  شاعيرانةى  ئةو  تارمايي  شةوَيك  هةموو 

شيعرةكان  بةسةرة  خؤيان  و  ذوورةكةتةوة  دَينة  تؤ  لةجياتي  كتَيبخانةكةتدان 

كة  شاعيرَيك  تةنها  بةآلم  هؤنراوةكانن،  طوَيطري  هةرخؤشيان  و  دةخوَيننةوة 

هةرشةوَيك هات و نةطةِرايةوة. ئةو شاعيرة الوة بوو كة تاكة ديوانةكةى لةسةر 

مَيزى خوَيندنةوةكةت دانرابوو. دواى خوَيندنةوةى شيعرةكةى سةري كَيشا بة 
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ديوارةكةدا و بة زويربوونةوة لة خوَيني خؤي و بةسةري ثةنجةى شايةتمانى 

شيعر  لَيدادةخةى،  دةرطام  تؤ  ”كاتَيك  نووسي  كتَيبخانةكةت  شووشةي  لةسةر 

نةطةِرايةوة.  هةرطيز  و  رؤيشت  دَيِرة  ئةم  لةدواى  ئيدي  ذوورةوة“،  دةمباتة 

كاتذمَيرة طيرفانييةكةت هةنووكة سات ء ضركة و خولةكةكان بؤ خؤي دةذمَيريت 

و هةندَيجار دةيةوَيت ئاِراستةى جوآلنةكاني بؤ دواوة بطةِرَينَيتةوة، بةآلم هَيز و 

بِرستي ئةوةى نيية و كاتَيكيش كة تَيدةطات مةحكوومة بة بةرةوثَيشةوة ضوون 

راديؤكةش  و  دةخةوَيت  و  دادةثؤشَيت  خؤي  سةري  لةداخا  نةطةِرانةوةى  و 

ء  كوشتن  ء  خوَين  و  شةِروشؤِر  هةواَلي  بآلوكردنةوةى  لة  بةردةوامة  هةر 

ئَيستا  و  هيوابةخش  و  خؤش  هةواَلي  دةكةوَيتة  رَيي  بةكةمي  ء  خؤسووتاندن 

لةجياتي تؤ ئةو بووةتة طوَيطري هةواَلةكانى خؤي ء هةندَي جاريش بةبَيزاريى 

هةر  كورسييةكةشت  ء  دةبَيت  بَيدةنط  و  دةيباتةوة  خةو  ماندووبوونةوة  و 

لةسةر ضوار قاضةكةى خؤي وةستاوة و هةر لة شوَيني خؤيداية و بةبَيدةنطي و 

بةبَي تؤ سةري ناوة بةِراديؤكةوة و طوَيي بؤ دوايين هةواَلي تؤ هةَلخستووة و 

ضاوةِروانى دوايين هةواَلي تؤية و ئَيستا دوايين ئاواتى ئةوةية كة بؤ جارَيكي تر 

تؤ لةئامَيز بطرَيتةوة و بةيةكتر شاد بنةوة و جةستةى طةرمت هَيز ببةخشَيتةوة 

و بة قاضةكاني و ثَيكةوة طوَي لة مةقامةكانى سَيوة و ضريكةكانى سةيد عةلي 

ئةسغةري كوردستاني بطرن. 

ئةلبوومةكة خؤي بةتةنها دانيشتووة و بةثةنجة لةرزؤكةكاني ء قذةماش ء 

برنجييةكةيةوة دانة دانة الثةِرةكانى خؤي هةَلدةداتةوة و بةضاوي ثِر فرمَيسكةوة 

و  تؤ  رابردووى  ذياني  بة  طوزةرَيك  و  رادةمَينَيت  تؤ  وَينةكانى  بةيةكي  يةك  لة 

دةكات  كردووة،  جَيطير  دَليدا  لة  وَينةكانت  بةدةستةكانت  تؤ  كة  ساتانةى  ئةو 

جَيثةنجة  و  هةناسة  بؤني  ثِربةطةرووي  وَينةيةكيش  هةر  جةستةى  لةسةر  و 

جَيماوةكانت دةكات و لةدوايشدا بةبَي هيوايي و بة دَلي ثِر لة حةسرةتةوة دةمي 

خؤي دادةخات. 

قيبلةى  ئاراستةي  و  دةخوا  طَيذ  سةري  سوِراوةتةوة  هَيندة  قيبلةنماكة 

لةبيرضووةتةوة و نازانَيت لةكوَيية و ئَيستا قيبلةى ئةو بووةتة دَلي تؤ و نازانَيت 

لة ض شوَينَيك طيرساوةتةوة و سات نا ساتَيكيش لةتر دةبات و لةسةر مَيزةكة 

كة  ديوانةشيعرييةى  ئةو  دةكاتة  روو  تؤوة  خةياَلي  بة  و  خوارةوة  دةكةوَيتة 

ناو  كةرةستةى  هةرضي  لةمانةش،  جطة  يارة“،  دَلي  من  ناوةكةى“رووطةى 

بطرة  ذوورةكةتةوة  ناو  داروديوارى  و  ثةنجةرة  و  دةرطا  لة  هةر  ذوورةكةتة 

ئةمانة  هةية،  شانةكةت  و  عةتر  و  جلوبةرط  و  ضرثاكةت  و  كتَيبخانة  هةتاكو 
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هةر  ئَيستاش  و  كرديت  سؤراغيان  و  ذيان  تؤوة  خةياَلي  و  خةون  بة  هةموو 

ضاوةِرَين، بةآلم تةنها من نةبَيت، من ئةو هاودةم ء هاوِرازةى كة ضةندان جار 

بة هةناسةكانت طةرمت كردوومةتةوة و توند توند بة دةستةكانت منت طوشيوة 

و ثةنجةكانت هَيناوة بة سةراثاي جةستةما و ضةندان خةياَل و بيرؤكةي جوانت 

منت  دةمى  طةرمةكانت  بةلَيوة  نةكرداية،  قسةم  كاتَيكيش  و  بةخشيوة  من  بة 

و  دةبوويت  توِرة  نازةوة  بةدةم  و  رادةمايت  من  لة  بةقووَلي  و  هةَلدةلووشي 

بَيدةنطييةكي  جاريش  زؤربةى  و  زةردةخةنة  بة  هةندَيجاريش  و  دةكرد  بؤَلةت 

كوشندة كة الت وا بوو باشترين قسةكردن بَيدةنطيية. 

هاوِرَيي  و  رازةكان  ئاطادارى  و  خةياَلةكانت  و  خةم  هاودةمي  من  بةَلَي، 

بووم.  تةمةنت  ساتي  لةدواى  سات  ئاشناى  و  رؤذ  و  شةو  هاودةمي  و  سةفةر 

و  دةكةيت  غةريبيم  دةزانم  ضونكة  نووسيت،  بؤ  دَيِرةم  ضةند  ئةم  منيش  بؤية 

هةر  و  نوَي  وشةى  و  رستة  و  حيكايةت  لة  ثِرن  بيروخةياَلت  لةوَى  ئَيستاش 

دادةنيشَيت  كوِرةكةت  كَيلي  لةسةر  بةهَيمني  كةسَيك  دَيت،  رؤذَيك  نةبَيت  هيض 

هاوِرَيكةت،  تاكة  كَيم!  من  دةزاني  ئةوساش  و  دةخوَينَيتةوة  بؤ  نامةيةت  ئةم  ء 

كة  بةجَيتهَيشتووة  ضيرؤكة  ئةو  لةسةر  ء  مَيزةكةت  لةسةر  كة  ثَينووسةكةت. 

ضيرؤكة  ئةو  و  بَييتةوة  بةبَيدةنطي  شةوَيك  تؤبَلَيي  نةكردووة.  تةواوت  هَيشتا 

ناتةواوة تةواوبكةيت... 

لةطةَل رَيزى تاكة هاوِرَيت 

ثَينووسةكةت 

هاويني ٢٠١١ 
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دنياي  نَيودارةكاني  و  طرنط  نووسةرة  لة  يةكَيكة  ئيمِرؤدا،  لة  فةتاح  دنياي شَيركؤ  نَيودارةكاني  و  طرنط  نووسةرة  لة  يةكَيكة  ئيمِرؤدا،  لة  فةتاح  شَيركؤ 

نووسين و ئةدةبيات بة زماني ئةَلةماني. نووسين و ئةدةبيات بة زماني ئةَلةماني. 

و  بةرهةم  دواي  بة  خوَينةرةكان  و  وةشانخانة  نووسةرَيكة  ئيتر  و ئةو  بةرهةم  دواي  بة  خوَينةرةكان  و  وةشانخانة  نووسةرَيكة  ئيتر  ئةو 

نووسينةكانيدا دةضن.نووسينةكانيدا دةضن.

و  ئةَلةمانيا  لة  رؤمانة  نووسيني  بواري  ناسراوي  نووسةرَيكي  ئيتر  و ئةو  ئةَلةمانيا  لة  رؤمانة  نووسيني  بواري  ناسراوي  نووسةرَيكي  ئيتر  ئةو 

خوَينةري زؤري لة بواري نووسينةكانييةوة بؤ خؤي دةستةبةر كردووة. خوَينةري زؤري لة بواري نووسينةكانييةوة بؤ خؤي دةستةبةر كردووة. 

ئيمِرؤ لة ئةَلةمانيا ذمارةي ئةو خوَينةرانة زؤرن، ئةوانةي دةيانةوَيت بزانن ئيمِرؤ لة ئةَلةمانيا ذمارةي ئةو خوَينةرانة زؤرن، ئةوانةي دةيانةوَيت بزانن 

بةرهةمي نوَيي شَيركؤ فةتاح ضيية، وةدةستي بخةن و بيخوَيننةوة. بةرهةمي نوَيي شَيركؤ فةتاح ضيية، وةدةستي بخةن و بيخوَيننةوة. 

بؤ  دةكرَيت  بانطهَيشت  بةردةوام  نووسةرَيكة  فةتاح  شَيركؤ  باسة،  بؤ شاياني  دةكرَيت  بانطهَيشت  بةردةوام  نووسةرَيكة  فةتاح  شَيركؤ  باسة،  شاياني 

بؤنةي ئةدةبي، يان كؤِري تايبةتي بؤ ساز دةكريَـت...بؤنةي ئةدةبي، يان كؤِري تايبةتي بؤ ساز دةكريَـت...

سازداني: سيروان رةحيمسازداني: سيروان رةحيم

ديدار لةطةَل شيركؤ فةتاحديدار لةطةَل شيركؤ فةتاح
يةكَيك لة نووسةرة طرنط و نَيودارةكانييةكَيك لة نووسةرة طرنط و نَيودارةكاني

دنياي نووسين و ئةدةبيات بة زماني ئةَلةمانيدنياي نووسين و ئةدةبيات بة زماني ئةَلةماني
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شاري  لة  شاري ،  لة   ،٢٠١٢٢٠١٢/٦/١٧١٧ يةكشةمة،  رؤذي  فةتاح،  شَيركؤ  كــؤِري  يةكشةمة، دوا  رؤذي  فةتاح،  شَيركؤ  كــؤِري  دوا 

دوسةلدؤرف-ي ئةَلةمانيا بوو. دوسةلدؤرف-ي ئةَلةمانيا بوو. 

مؤزةخانةي شانؤي لةو شارة، ميوانداريي رؤماننووسي ناسراوي ئةَلةمان، مؤزةخانةي شانؤي لةو شارة، ميوانداريي رؤماننووسي ناسراوي ئةَلةمان، 

شَيركؤ فةتاح-يان كرد. شَيركؤ فةتاح-يان كرد. 

نووسيني  خولياداري  و  ئةدةبناس  كةساني  ئامادةبووني  بة  كؤِرةدا،  نووسيني لةو  خولياداري  و  ئةدةبناس  كةساني  ئامادةبووني  بة  كؤِرةدا،  لةو 

رؤمان و ضيرؤك، شَيركؤ فةتاح ضةند بةشَيكي لة دوا رؤماني خؤي خوَيندةوة. رؤمان و ضيرؤك، شَيركؤ فةتاح ضةند بةشَيكي لة دوا رؤماني خؤي خوَيندةوة. 

«نيشتمانَيكي سثي» ناوي دوا رؤماني شَيركؤ فةتاحة. «نيشتمانَيكي سثي» ناوي دوا رؤماني شَيركؤ فةتاحة. 

******

باوكييةوة  نيشتماني  و  كوردستان  بة  فةتاح  شَيركؤ  ثةيوةندي  باوكييةوة هةرضةندة  نيشتماني  و  كوردستان  بة  فةتاح  شَيركؤ  ثةيوةندي  هةرضةندة 

ثتةويش بَيت، بةآلم زماني نووسين و زماني سةرةكي ئةو نووسةرة ئةَلةمانيية... ثتةويش بَيت، بةآلم زماني نووسين و زماني سةرةكي ئةو نووسةرة ئةَلةمانيية... 

ئةو تاكو ئَيستا ئةم رؤمان و كتَيبانةي بة زماني ئةَلةماني بآلوكردؤتةوة:ئةو تاكو ئَيستا ئةم رؤمان و كتَيبانةي بة زماني ئةَلةماني بآلوكردؤتةوة:

ساَلي ساَلي ٢٠٠١٢٠٠١ رؤماني لة سنوورستاندا.  رؤماني لة سنوورستاندا. 

ساَلي ساَلي ٢٠٠٢٢٠٠٢ كؤمةَلةضيرؤكي دؤني. كؤمةَلةضيرؤكي دؤني.

ساَلي ساَلي ٢٠٠٤٢٠٠٤ رؤماني مامي بضكؤلةم.  رؤماني مامي بضكؤلةم. 

ساَلي ساَلي ٢٠٠٨٢٠٠٨ رؤماني كةشتي تاريك. رؤماني كةشتي تاريك.

ساَلي ساَلي ٢٠١١٢٠١١ رؤماني نيشتمانَيكي سثي. رؤماني نيشتمانَيكي سثي.

******
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لة  باس  فةتاحة،  شَيركؤ  بةرهةمي  دوا  كة  سثي»  «نيشتمانَيكي  لة رؤماني  باس  فةتاحة،  شَيركؤ  بةرهةمي  دوا  كة  سثي»  «نيشتمانَيكي  رؤماني 

بةرلين  بةرةو  بةغداوة  لة  عَيراقي،  ثياوَيكي  طةشتي  دةكات.  طةشتَيك  بةرلين ضيرؤكي  بةرةو  بةغداوة  لة  عَيراقي،  ثياوَيكي  طةشتي  دةكات.  طةشتَيك  ضيرؤكي 

دةضَيت. دةضَيت. 

ثاَلةوانةكة،  رؤمان،  بابةتي  بة  كردووية  فةتاح  شيركؤ  بةسةرهاتةدا  ثاَلةوانةكة، لةو  رؤمان،  بابةتي  بة  كردووية  فةتاح  شيركؤ  بةسةرهاتةدا  لةو 

رووداوةوة  كؤمةَلَي  هؤكاري  لة  خؤيدا،  طةشتةكةي  لة  ئةنوةر  ئةنوةرة.  رووداوةوة ناوي  كؤمةَلَي  هؤكاري  لة  خؤيدا،  طةشتةكةي  لة  ئةنوةر  ئةنوةرة.  ناوي 

بَي طوناهي و ثاكيزةيي خؤي لةدةست دةدات. بَي طوناهي و ثاكيزةيي خؤي لةدةست دةدات. 

رؤمانةكة ثِرة لة بةسةرهاتي جؤراوجؤري ئةو سةردةمةي نَيوان بةغدا و رؤمانةكة ثِرة لة بةسةرهاتي جؤراوجؤري ئةو سةردةمةي نَيوان بةغدا و 

ئةنوةر،  بةغدا.  لة  رابردووة  سةدةي  سي  ساآلني  رؤمانةكة  دةسثَيكي  ئةنوةر، بةرلين.  بةغدا.  لة  رابردووة  سةدةي  سي  ساآلني  رؤمانةكة  دةسثَيكي  بةرلين. 

ثاَلةواني رؤمانةكة، هيض لة تةنطةذة و لَيكدادانةكاني ئةو رؤذطارة حاَلي نابَيت. ثاَلةواني رؤمانةكة، هيض لة تةنطةذة و لَيكدادانةكاني ئةو رؤذطارة حاَلي نابَيت. 

ئةو خةون بة طةشتي دوور و ماَل و سةرزةويني جوانةوة دةبينَيت. ئةو خةون بة طةشتي دوور و ماَل و سةرزةويني جوانةوة دةبينَيت. 

براكةي  كة  دةبينَيت  جولةكةيةكةوة  كضة  بة  خةون  هةروةها  براكةي ئةنوةر  كة  دةبينَيت  جولةكةيةكةوة  كضة  بة  خةون  هةروةها  ئةنوةر 

سةرهةَلداني  و  جيهاني  دووةمي  شةِري  دةستثَيكردني  بةآلم  سةرهةَلداني هاوِرَييةتي،  و  جيهاني  دووةمي  شةِري  دةستثَيكردني  بةآلم  هاوِرَييةتي، 

خةوني  ساآلنةدا،  ئةو  عَيراقي  لة  رةشةكان»  «كراس  فاشيستي  خةوني رَيكخراوي  ساآلنةدا،  ئةو  عَيراقي  لة  رةشةكان»  «كراس  فاشيستي  رَيكخراوي 

ئةنوةر دةشَيوَينن و وَيراني دةكةن. ئةنوةر دةشَيوَينن و وَيراني دةكةن. 

بة  بارطاويية  ضيرؤكَيكي  و  ماجةرائاسا  بةسةرهاتي  لة  ثِرة  بة رؤمانةكة  بارطاويية  ضيرؤكَيكي  و  ماجةرائاسا  بةسةرهاتي  لة  ثِرة  رؤمانةكة 

كارةساتةكاني نيوةي سةدةي رابردووي ناوضةكة. كارةساتةكاني نيوةي سةدةي رابردووي ناوضةكة. 

******

«واتة  نةمسا  و  سويسرا  ئةَلةمانيا،  وةآلتاني  لة  ئَيستا  كة  فةتاح  «واتة شَيركؤ  نةمسا  و  سويسرا  ئةَلةمانيا،  وةآلتاني  لة  ئَيستا  كة  فةتاح  شَيركؤ 

رؤذهةآلتي  لة  رؤذهةآلتي   لة   ١٩٦٤١٩٦٤ ساَلي  ناسين،  دَيتة  طرنط  نووسةرَيكي  وةكو  ساَلي ئؤتريش»  ناسين،  دَيتة  طرنط  نووسةرَيكي  وةكو  ئؤتريش» 

بةرلين لةدايك بووة. ئةو كوِري دايكَيكي ئةَلةمان و بابَيكي كوردة. بةرلين لةدايك بووة. ئةو كوِري دايكَيكي ئةَلةمان و بابَيكي كوردة. 

ئةو  نازانَيت.  كوردي  باسكرد،  ئَيمةي  بؤ  خؤي  وةكو  نووسةرة  ئةو  ئةو بةآلم  نازانَيت.  كوردي  باسكرد،  ئَيمةي  بؤ  خؤي  وةكو  نووسةرة  ئةو  بةآلم 

دةَلَيت: دةَلَيت: 

زمانة  بةو  بــووم،  ــةروةردة  ث زمانة  بةو  و  ئةَلةمانم  نووسةرَيكي  زمانة من  بةو  بــووم،  ــةروةردة  ث زمانة  بةو  و  ئةَلةمانم  نووسةرَيكي  من 

خوَيندوومة و بةو زمانةيش دةنووسم. خوَيندوومة و بةو زمانةيش دةنووسم. 

بة  وشةكاني،  بة  بةردةوام  نووسةرَيكة  فةتاح  شَيركؤ  ئةوةيش  بة سةرباري  وشةكاني،  بة  بةردةوام  نووسةرَيكة  فةتاح  شَيركؤ  ئةوةيش  سةرباري 

بابةتةكاني و بة رؤمانةكاني لة كوردستان و لة رؤذهةآلت ئامادةية. بابةتةكاني و بة رؤمانةكاني لة كوردستان و لة رؤذهةآلت ئامادةية. 

شاياني باسة، شَيركؤ فةتاح لة شاري بةرلين خوَيندني فةلسةفة و مَيذووي شاياني باسة، شَيركؤ فةتاح لة شاري بةرلين خوَيندني فةلسةفة و مَيذووي 

هونةري تةواو كردووة. هونةري تةواو كردووة. 

ئةو نووسةرة كة تا ئَيستا ضةندين خةآلتي طرنط و دياري بؤ رؤمانةكاني ئةو نووسةرة كة تا ئَيستا ضةندين خةآلتي طرنط و دياري بؤ رؤمانةكاني 

وةدةست خستووة، رؤماني «نيشتمانَيكي سثي»، ضوارةمين رؤمانييةتي. وةدةست خستووة، رؤماني «نيشتمانَيكي سثي»، ضوارةمين رؤمانييةتي. 
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راستةوخؤ ثاش كؤِري تايبةت بةو رؤمانةي، نووسةر «نيشتمانَيكي سثي»، راستةوخؤ ثاش كؤِري تايبةت بةو رؤمانةي، نووسةر «نيشتمانَيكي سثي»، 

بؤ خوَينةراني واذؤ دةكرد...بؤ خوَينةراني واذؤ دةكرد...

شاياني باسة هةندَيك لة بةرهةمةكاني شَيركؤ فةتاح بؤ سةر ضةندين زماني شاياني باسة هةندَيك لة بةرهةمةكاني شَيركؤ فةتاح بؤ سةر ضةندين زماني 

زيندووي جيهان وةرطَيِردراون.زيندووي جيهان وةرطَيِردراون.

لةطةَل  ديدارةم  ئةم  نوَيي،  رؤماني  لة  بةشَيك  ضةند  خوَيندنةوةي  لةطةَل ثاش  ديدارةم  ئةم  نوَيي،  رؤماني  لة  بةشَيك  ضةند  خوَيندنةوةي  ثاش 

شَيركؤ فةتاح ساز دا.شَيركؤ فةتاح ساز دا.

******

بة  سةبارةت  دةَلَييت  ضي  خؤت  ئةي  طوترا،  زؤر  رؤمانةكةتةوة  بة لةبارةي  سةبارةت  دةَلَييت  ضي  خؤت  ئةي  طوترا،  زؤر  رؤمانةكةتةوة  لةبارةي 

رؤمانةكةت؟ رؤمانةكةت؟ 

دةتوانم بَلَيم، تا ئَيستا باشترين و ثِرواتاترين كتَيبة من نووسيبَيتم. هةروةها دةتوانم بَلَيم، تا ئَيستا باشترين و ثِرواتاترين كتَيبة من نووسيبَيتم. هةروةها 

بة  نووسةر  ساَل  ضةندين  جؤرة  لةم  ثرؤذةي  بَيطومان  كتَيبيشمة.  بة طةورةترين  نووسةر  ساَل  ضةندين  جؤرة  لةم  ثرؤذةي  بَيطومان  كتَيبيشمة.  طةورةترين 

بزانين  ئةوةيش  دةبَي  ديارة  نيية.  ئاسان  كارَيكي  و  دةكات  سةرقاَل  بزانين خؤيةوة  ئةوةيش  دةبَي  ديارة  نيية.  ئاسان  كارَيكي  و  دةكات  سةرقاَل  خؤيةوة 

خوَينةر بةردةوام سَل لة كتَيبـي وةها ئةستوور دةكاتةوة و خؤي لَي الدةدات. خوَينةر بةردةوام سَل لة كتَيبـي وةها ئةستوور دةكاتةوة و خؤي لَي الدةدات. 

من وةكو نووسةرَيك دةبَيت كتَيبةكة ثَيشكةش بكةم، بيخوَينمةوة و بيناسَينم، من وةكو نووسةرَيك دةبَيت كتَيبةكة ثَيشكةش بكةم، بيخوَينمةوة و بيناسَينم، 

رؤمانة  بةم  سةبارةت  ئةرَينيم  بؤضووني  زؤر  كؤمةَلَيكي  خؤشحاَلم  رؤمانة بةآلم  بةم  سةبارةت  ئةرَينيم  بؤضووني  زؤر  كؤمةَلَيكي  خؤشحاَلم  بةآلم 

بيستةوة. ئةم بؤضوونانة وةكو كةرةستةيةك بؤ من زؤر طرنط بوون. بيستةوة. ئةم بؤضوونانة وةكو كةرةستةيةك بؤ من زؤر طرنط بوون. 

لة  بةرهةمَيك  بضنم.  ئةَلةمانيادا  و  عَيراق  لةنَيوان  شتَيك  بوو  طرنط  من  لة بؤ  بةرهةمَيك  بضنم.  ئةَلةمانيادا  و  عَيراق  لةنَيوان  شتَيك  بوو  طرنط  من  بؤ 

هةروةها  و  عَيراق  لة  سةدةية  ئةو  ناوةِراستي  يان  بيستةم  سةدةي  هةروةها سةرةتاي  و  عَيراق  لة  سةدةية  ئةو  ناوةِراستي  يان  بيستةم  سةدةي  سةرةتاي 

كتَيبَيكي  هيض  بيزانم  من  وةكو  ضونكة  بوو،  طرنط  من  بؤ  ئةمةيش  كتَيبَيكي ئةَلةمانيا.  هيض  بيزانم  من  وةكو  ضونكة  بوو،  طرنط  من  بؤ  ئةمةيش  ئةَلةمانيا. 

لةو  بؤية  نيين.  ئةَلةماني  بةزماني  بابةتة  ئةو  لةسةر  رؤمان  يان  داستاني  لةو تري  بؤية  نيين.  ئةَلةماني  بةزماني  بابةتة  ئةو  لةسةر  رؤمان  يان  داستاني  تري 

هةروةها  بنووسم.  وةها  شتَيكي  بوو  سةرضَلي  كارَيكي  من  بؤ  هةروةها روانطةيةوة  بنووسم.  وةها  شتَيكي  بوو  سةرضَلي  كارَيكي  من  بؤ  روانطةيةوة 

دةمةوَي ئةوة بَلَيم كة من بةو كاردانةوانةي خوَينةران زؤر خؤشحاَلم. دةمةوَي ئةوة بَلَيم كة من بةو كاردانةوانةي خوَينةران زؤر خؤشحاَلم. 

رةخنة  و  خوَينةر  رَيذةي  رؤمانةكة،  بآلوكردنةوةي  ضؤنييةتي  بة  رةخنة سةبارةت  و  خوَينةر  رَيذةي  رؤمانةكة،  بآلوكردنةوةي  ضؤنييةتي  بة  سةبارةت 

ضي دةَلَييت؟ ضي دةَلَييت؟ 

لَي  زؤري  رؤمانةكة  بووم.  خؤشحاَل  هةر  بةوةيش  سةبارةت  من  لَي بةَلَي،  زؤري  رؤمانةكة  بووم.  خؤشحاَل  هةر  بةوةيش  سةبارةت  من  بةَلَي، 

بؤ  نموونة  بؤ  هةَلبذاردن.  هاتؤتة  كردن  خةآلت  بؤ  هةروةها  بؤ دةفرؤشرَيت.  نموونة  بؤ  هةَلبذاردن.  هاتؤتة  كردن  خةآلت  بؤ  هةروةها  دةفرؤشرَيت. 

دةزانن  خؤتان  خةآلتة  ئةو  ديارة  هةَلبذاردن.  هاتؤتة  اليثزيط  كتَيبـي  دةزانن خةآلتي  خؤتان  خةآلتة  ئةو  ديارة  هةَلبذاردن.  هاتؤتة  اليثزيط  كتَيبـي  خةآلتي 

دةبَيت  كتَيب  هةية،  خوَينةرةوة  بة  ثةيوةندي  زؤرتر  بابةتةكة  بةآلم  دةبَيت طرنطة،  كتَيب  هةية،  خوَينةرةوة  بة  ثةيوةندي  زؤرتر  بابةتةكة  بةآلم  طرنطة، 

خوَينةري هةبَيت. خوَينةرَيك بتوانَيت ماوةيةكي زؤر لةطةَل ئةم كةرةستةيةدا خوَينةري هةبَيت. خوَينةرَيك بتوانَيت ماوةيةكي زؤر لةطةَل ئةم كةرةستةيةدا 
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هيض  ناتوانم  خؤم  بةرهةمَيكي  بؤ  بةآلم  خوَينةرم،  خؤيشم  من  ديارة  هيض بذي.  ناتوانم  خؤم  بةرهةمَيكي  بؤ  بةآلم  خوَينةرم،  خؤيشم  من  ديارة  بذي. 

ئةو  ئاطاداري  دةبَيت  بين.  ئةوانيتر  هةَلسةنطاندني  ضاوةِرواني  دةبَيت  ئةو بَلَيم،  ئاطاداري  دةبَيت  بين.  ئةوانيتر  هةَلسةنطاندني  ضاوةِرواني  دةبَيت  بَلَيم، 

لة  ثِر  تَيداية  وةهاي  ديمةني  رؤمانةدا  لةم  بزانين  ئةوةيش  و  بين  لة ئاَلؤزييانة  ثِر  تَيداية  وةهاي  ديمةني  رؤمانةدا  لةم  بزانين  ئةوةيش  و  بين  ئاَلؤزييانة 

دانةضَلةكَيت  خوَينةر  بين  ئةوةيش  ئاطاداري  دةبَيـت  بؤية  سةختي،  و  دانةضَلةكَيت دَلِرةقي  خوَينةر  بين  ئةوةيش  ئاطاداري  دةبَيـت  بؤية  سةختي،  و  دَلِرةقي 

و نةسَلةمَيتةوة. نووسةر دةبَيت هاوسةنطي بدؤزَيتةوة لةنَيوان شتي ثَيويست و نةسَلةمَيتةوة. نووسةر دةبَيت هاوسةنطي بدؤزَيتةوة لةنَيوان شتي ثَيويست 

ضيية كة نرخَيك بة خوَيندنةوة دةبةخشَيت و هةروةها ضي ثَيويستة بؤ ئةوةي ضيية كة نرخَيك بة خوَيندنةوة دةبةخشَيت و هةروةها ضي ثَيويستة بؤ ئةوةي 

ببَيت بة هؤكاري ئةوةي بةرهةمةكة متمانة ثةيدا بكات.ببَيت بة هؤكاري ئةوةي بةرهةمةكة متمانة ثةيدا بكات.

تةواو  كارة  بةو  منيش  و  بووة  تةواو  باش  كارةكة  طشتي  بة  ثَيمواية،  تةواو من  كارة  بةو  منيش  و  بووة  تةواو  باش  كارةكة  طشتي  بة  ثَيمواية،  من 

خؤشحاَلم. خؤشحاَلم. 

تؤ دةَلَيي ئةم رؤمانة بؤ من زؤر طرنط بووة، بةآلم ئةمة رؤماني ضوارةمينتة، تؤ دةَلَيي ئةم رؤمانة بؤ من زؤر طرنط بووة، بةآلم ئةمة رؤماني ضوارةمينتة، 

بؤض بة تايبةتي ئةمةيان ئةوةندة طرنط بووة بؤت؟ بؤض بة تايبةتي ئةمةيان ئةوةندة طرنط بووة بؤت؟ 

من بة شَيوةيةكي فراوان لةم رؤمانةدا ثةرةم بة ئاسؤي طَيِرانةوةي خؤم داوة. من بة شَيوةيةكي فراوان لةم رؤمانةدا ثةرةم بة ئاسؤي طَيِرانةوةي خؤم داوة. 

رةنطَيكي ترم بةو ئاسؤية بةخشيوة. لة رؤماني لة سنوورستان دا، من لةنَيوان رةنطَيكي ترم بةو ئاسؤية بةخشيوة. لة رؤماني لة سنوورستان دا، من لةنَيوان 

سنوورةكاني عَيراق و توركيادام. طَيِرانةوةي ضيرؤكي كةسَيكة عةوداَلي مين. سنوورةكاني عَيراق و توركيادام. طَيِرانةوةي ضيرؤكي كةسَيكة عةوداَلي مين. 

شوَينيش  مينةكانة،  دواي  عةوداَلي  و  هةَلدةكؤَلَيت  زةوي  قاضاخضيية.  شوَينيش كةسَيكة  مينةكانة،  دواي  عةوداَلي  و  هةَلدةكؤَلَيت  زةوي  قاضاخضيية.  كةسَيكة 

باسيان  و  لَيبووة  طوَيم  كوردستان  لة  لةوَي،  من  ضيرؤكة  ئةم  كوردستانة.  باسيان لة  و  لَيبووة  طوَيم  كوردستان  لة  لةوَي،  من  ضيرؤكة  ئةم  كوردستانة.  لة 

كردووة بؤم، بةآلم هةروةها ضيرؤكي سروشت و ثَيناسةكردني سروشتَيكيشة كردووة بؤم، بةآلم هةروةها ضيرؤكي سروشت و ثَيناسةكردني سروشتَيكيشة 

و  كَيوي  اليةني  سروشتَيكة  كوردستان.  سروشتي  دةوَيت،  خؤشم  زؤر  و من  كَيوي  اليةني  سروشتَيكة  كوردستان.  سروشتي  دةوَيت،  خؤشم  زؤر  من 

بابةتَيكي  ئةمة  كرد.  فراوانتر  بابةتةكةم  من  دواتر  هةية.  خؤي  تايبةتي  بابةتَيكي اليةني  ئةمة  كرد.  فراوانتر  بابةتةكةم  من  دواتر  هةية.  خؤي  تايبةتي  اليةني 

طرنط و هةوَلي مانةوةية. ببينة مرؤظ ض كارَيك دةكات لة ثاي ئةوةي بذَيوي طرنط و هةوَلي مانةوةية. ببينة مرؤظ ض كارَيك دةكات لة ثاي ئةوةي بذَيوي 

مرؤظ  نائارامانة  هةرَيمة  لةو  ئةوةي  باسكردني  يان  بكات.  مةيسةر  مرؤظ خَيزانَيك  نائارامانة  هةرَيمة  لةو  ئةوةي  باسكردني  يان  بكات.  مةيسةر  خَيزانَيك 

ناضار دةبَيـت مل بة ضييةوة بنَيت و ض سةرضَلييةك بكات لة ثَيناوي درَيذةدان ناضار دةبَيـت مل بة ضييةوة بنَيت و ض سةرضَلييةك بكات لة ثَيناوي درَيذةدان 

بة ذياني خؤي و ماَلباتةكةي. بة ذياني خؤي و ماَلباتةكةي. 

روو  ثياوة  ئةو  طؤِري،  تر  جؤرَيكي  بة  بابةتةكةم  ئاراستةي  من  ئةوة  روو ثاش  ثياوة  ئةو  طؤِري،  تر  جؤرَيكي  بة  بابةتةكةم  ئاراستةي  من  ئةوة  ثاش 

دةكاتة ئةوروثا و دةبينَيـت لَيرة ذيان ضؤنة. بَيطومان بؤي ئاسان نابَيت. دةكاتة ئةوروثا و دةبينَيـت لَيرة ذيان ضؤنة. بَيطومان بؤي ئاسان نابَيت. 

دةضوومة  و  بووم  سلَيماني  لة  من  بكةم،  شتَيك  بة  ئاماذة  دةضوومة دةمةوَيت  و  بووم  سلَيماني  لة  من  بكةم،  شتَيك  بة  ئاماذة  دةمةوَيت 

ئينتةرنَيـت كافَيكان، خةَلكم دةمبيني و قسةم لةطةَل الوان دةكرد، دةمبيني ئةو ئينتةرنَيـت كافَيكان، خةَلكم دةمبيني و قسةم لةطةَل الوان دةكرد، دةمبيني ئةو 

الوانة ضؤن هةموويان خةون بة رؤذئاواوة دةبينن، بةآلم نةياندةزاني رؤذئاوا الوانة ضؤن هةموويان خةون بة رؤذئاواوة دةبينن، بةآلم نةياندةزاني رؤذئاوا 

ضيية! هةموويان ئارةزوويان ئةوة بوو كوردستان بةجَي بهَيَلن. لةكاتَيكدا ئةوان ضيية! هةموويان ئارةزوويان ئةوة بوو كوردستان بةجَي بهَيَلن. لةكاتَيكدا ئةوان 
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تايبةتيش  بة  بمَيننةوة،  لةوَي  تايبةتيش دةبَيت  بة  بمَيننةوة،  لةوَي  دةبَيت 

مانةوةي  ئَيستا  ئةوةي  لةبةر  مانةوةي ئَيستا،  ئَيستا  ئةوةي  لةبةر  ئَيستا، 

مرؤظ  كاتَيك  طرنطة.  زؤر  ــةوان  مرؤظ ئ كاتَيك  طرنطة.  زؤر  ــةوان  ئ

لةطةَل ئةو الوانةدا قسة دةكات، هةست لةطةَل ئةو الوانةدا قسة دةكات، هةست 

سةرداية،  لة  وَينةيةكيان  ئةوان  سةرداية، دةكات  لة  وَينةيةكيان  ئةوان  دةكات 

لة  ئَيرةية  وَينةي  نيية،  لَيرة  لة وَينةيةك  ئَيرةية  وَينةي  نيية،  لَيرة  وَينةيةك 

بةخؤيةوة  مني  رةوشة  ئةو  بةخؤيةوة دوورةوة.  مني  رةوشة  ئةو  دوورةوة. 

سةرقاَل كرد و بوو بةهؤي ئةوةي لةو سةرقاَل كرد و بوو بةهؤي ئةوةي لةو 

كاري  و  راوةستم  لةسةري  كاري بةرهةمةدا  و  راوةستم  لةسةري  بةرهةمةدا 

ضي  بثرسم  هةروةها  بكةم.  ضي لةسةر  بثرسم  هةروةها  بكةم.  لةسةر 

بطةيةنَيتة  خؤي  وةها  كةسَيكي  بطةيةنَيتة دةبَيت  خؤي  وةها  كةسَيكي  دةبَيت 

واقيعةكة  لَيرة  و  ئةوروثا  واتة  واقيعةكة ئَيرة،  لَيرة  و  ئةوروثا  واتة  ئَيرة، 

وَينةكاني  ثشت  لة  واقيعَيك  وَينةكاني ببينَيت؟  ثشت  لة  واقيعَيك  ببينَيت؟ 

ئةوة  دةدات؟  روو  ضي  ــةوة.  ــةوان ئةوة ئ دةدات؟  روو  ضي  ــةوة.  ــةوان ئ

بؤ  هةوَلدان  بوو،  هةوَلدان  لة  بؤ جؤرَيك  هةوَلدان  بوو،  هةوَلدان  لة  جؤرَيك 

نووسيني  بؤ  هةروةها  نووسيني خةياَلكردنةوة.  بؤ  هةروةها  خةياَلكردنةوة. 

لَيكؤَلينةوة  بة  دةستم  من  كارةيش  لَيكؤَلينةوة ئةو  بة  دةستم  من  كارةيش  ئةو 

كرد و شتي زؤرم خوَيندةوة. كرد و شتي زؤرم خوَيندةوة. 

رؤماني  واتة  رؤمانة،  ئةم  رؤماني بَيطومان  واتة  رؤمانة،  ئةم  بَيطومان 

بؤ  طــةِرانــةوةيــة  سثي،  بؤ نيشتمانَيكي  طــةِرانــةوةيــة  سثي،  نيشتمانَيكي 

مَيذوو، بةآلم نةك طةِرانةوةيةكي وةها مَيذوو، بةآلم نةك طةِرانةوةيةكي وةها 

ديارة  نا.  مَيذوويي،  رؤمانَيكي  بة  ديارة ببَيت  نا.  مَيذوويي،  رؤمانَيكي  بة  ببَيت 

كةرةستانة  ئةو  كة  دةدةم  ثَيشان  كةرةستانة ئةوة  ئةو  كة  دةدةم  ثَيشان  ئةوة 

هةبوون  دةمة  ئةو  كَيشانةي  ئةو  هةبوون و  دةمة  ئةو  كَيشانةي  ئةو  و 

ثاَلةواني  بَيطومان  هةن،  هةر  ثاَلةواني ئَيستايش  بَيطومان  هةن،  هةر  ئَيستايش 

تريش لة رؤمانةكةدان، بةآلم كَيشةكان تريش لة رؤمانةكةدان، بةآلم كَيشةكان 

هةمان كَيشةن و ئَيستايش هةن. باوكم هةمان كَيشةن و ئَيستايش هةن. باوكم 

هةميشة دةيطوت:هةميشة دةيطوت:

خةَلكي  بــةســةر  كــة  خةَلكي نةفرةتَيك  بــةســةر  كــة  نةفرةتَيك 

ئاسمانةوة  لة  باريوة،  ئاسمانةوة رؤذهــةآلتــدا  لة  باريوة،  رؤذهــةآلتــدا 

 ئةم رؤمانة،  ئةم رؤمانة، 

واتة رؤماني واتة رؤماني 

سثي،  سثي، نيشتمانَيكي  نيشتمانَيكي 

طةِرانةوةية بؤ طةِرانةوةية بؤ 

مَيذوو، بةآلم نةك مَيذوو، بةآلم نةك 

طةِرانةوةيةكي طةِرانةوةيةكي 

وةها ببَيت وةها ببَيت 

بة رؤمانَيكي بة رؤمانَيكي 

مَيذوويي، نا. مَيذوويي، نا. 

ديارة ئةوة ثَيشان ديارة ئةوة ثَيشان 

دةدةم كة ئةو دةدةم كة ئةو 

كةرةستانة و ئةو كةرةستانة و ئةو 

كَيشانةي ئةو كَيشانةي ئةو 

دةمة هةبوون دةمة هةبوون 

ئَيستايش هةر ئَيستايش هةر 

هةنهةن
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بة  بوو  نةوت  نةوتة.  ئةويش  هةَلقوآلوة.  زةوييةوة  لةذَير  بةَلكو  بة نةهاتووة،  بوو  نةوت  نةوتة.  ئةويش  هةَلقوآلوة.  زةوييةوة  لةذَير  بةَلكو  نةهاتووة، 

هؤكار بةردةوام ئةو ناوضةية نائارام بَيت. هؤكار بةردةوام ئةو ناوضةية نائارام بَيت. 

قؤناغي  ئةويش  بَيطومان  دةخولَينةوة.  نةوتدا  دةوري  بة  شتةكان  قؤناغي هةموو  ئةويش  بَيطومان  دةخولَينةوة.  نةوتدا  دةوري  بة  شتةكان  هةموو 

من  ئيمِرؤ.  طةيشتة  ضؤن  و  هةَلدا  سةري  شتةكة  ضؤن  هةية،  خؤي  من جياوازي  ئيمِرؤ.  طةيشتة  ضؤن  و  هةَلدا  سةري  شتةكة  ضؤن  هةية،  خؤي  جياوازي 

لَيكؤَلينةوةم لةو بارةيةوة كردووة. ئةمانة شتطةلَيكن دةبن بة هةوَيني نووسين. لَيكؤَلينةوةم لةو بارةيةوة كردووة. ئةمانة شتطةلَيكن دةبن بة هةوَيني نووسين. 

نووسيني رؤمان بؤ من رَيطةيةكة، ئةو بابةتةي كة بؤ تَيطةيشتن سةختة، بةالي نووسيني رؤمان بؤ من رَيطةيةكة، ئةو بابةتةي كة بؤ تَيطةيشتن سةختة، بةالي 

من  ديارة  خؤمانةوة.  بيركردنةوةي  نَيو  بيخةينة  جارَيك،  نةبَيت  هةر  من كةمةوة،  ديارة  خؤمانةوة.  بيركردنةوةي  نَيو  بيخةينة  جارَيك،  نةبَيت  هةر  كةمةوة، 

وةآلمم بؤ شتةكان لة ال نيية، بةآلم بةالي كةمةوة دةبَيت خؤمي ثَيوة سةرقاَل وةآلمم بؤ شتةكان لة ال نيية، بةآلم بةالي كةمةوة دةبَيت خؤمي ثَيوة سةرقاَل 

بكةم و لَيكؤَلينةوةي لةسةر بكةم. بكةم و لَيكؤَلينةوةي لةسةر بكةم. 

 

رؤمانَيكة  طوتت،  تؤ  ئةوانةي  سةرباري  سثي،  نيشتمانَيكي  ثَيمواية  من  رؤمانَيكة بةآلم  طوتت،  تؤ  ئةوانةي  سةرباري  سثي،  نيشتمانَيكي  ثَيمواية  من  بةآلم 

مَيذوويي؟ مَيذوويي؟ 

تةماشاكردنيشةوة  جؤري  بة  ثةيوةندي  ئةوة  مَيذوويي.  رؤمانَيكة  تةماشاكردنيشةوة بةَلَي،  جؤري  بة  ثةيوةندي  ئةوة  مَيذوويي.  رؤمانَيكة  بةَلَي، 

لة  تةمةني  ئَيستا  بووة،  لةدايك  لة   تةمةني  ئَيستا  بووة،  لةدايك   ١٩٢١١٩٢١ ساَلي  ئةنوةر،  من  ثاَلةوانةكةي  ساَلي هةية،  ئةنوةر،  من  ثاَلةوانةكةي  هةية، 

ئَيستا  و  بن  ئةو  هاوتةمةني  هةن  وةها  مرؤظي  ديارة  ساَلةوةية،  ئَيستا   و  بن  ئةو  هاوتةمةني  هةن  وةها  مرؤظي  ديارة  ساَلةوةية،   ٩٠٩٠ سةرووي سةرووي 

رؤمانَيكي  بَلَيت  دةتوانَيت  مرؤظ  ئةوةيشدا  لةطةَل  كةمن.  بةآلم  بن،  ذياندا  رؤمانَيكي لة  بَلَيت  دةتوانَيت  مرؤظ  ئةوةيشدا  لةطةَل  كةمن.  بةآلم  بن،  ذياندا  لة 

مَيذوويي-ية. مَيذوويي-ية. 

سةرضاوةيش  و  نيية  بةس  خةياَل  تةنها  ديارة  وةها  رؤمانَيكي  نووسيني  سةرضاوةيش بؤ  و  نيية  بةس  خةياَل  تةنها  ديارة  وةها  رؤمانَيكي  نووسيني  بؤ 

ثَيويستة، ئايا سةرضاوةتان هةبوو؟ ثَيويستة، ئايا سةرضاوةتان هةبوو؟ 

سةرضاوةي  ئةَلةمانيا  لة  نيية،  ئاسان  بةآلم  هةبوو،  سةرضاوةم  من  سةرضاوةي بةَلَي،  ئةَلةمانيا  لة  نيية،  ئاسان  بةآلم  هةبوو،  سةرضاوةم  من  بةَلَي، 

زماني  بة  بةآلم  هةن،  بآلوكراوة  دانةي  سَي  يان  دوو،  بوارةدا  لةو  زماني زانستي  بة  بةآلم  هةن،  بآلوكراوة  دانةي  سَي  يان  دوو،  بوارةدا  لةو  زانستي 

منيش  ضارةسةر.  كليلي  بة  دةبَيت  ئةوةيش  هةية.  باش  سةرضاوةي  منيش ئينطليزي  ضارةسةر.  كليلي  بة  دةبَيت  ئةوةيش  هةية.  باش  سةرضاوةي  ئينطليزي 

خؤشبةختانة بؤرسَيكم بؤ دةرضوو بؤ نيويؤرك. خؤشبةختانة بؤرسَيكم بؤ دةرضوو بؤ نيويؤرك. 

بؤية  بوو،  نيويؤرك  زانستطةي  لة  و  زانستطة  كتَيبخانةي  نزيكي  لة  بؤية لةوَي  بوو،  نيويؤرك  زانستطةي  لة  و  زانستطة  كتَيبخانةي  نزيكي  لة  لةوَي 

زؤرم سود وةرطرت. هةروةها سةرداني لةندةنم كرد. زؤرم سود وةرطرت. هةروةها سةرداني لةندةنم كرد. 

بؤ هةندَي ديمةني رؤمانةكةيش ضوومة وارشؤ و هةندَي لَيكؤَلينةوةم لةوَي بؤ هةندَي ديمةني رؤمانةكةيش ضوومة وارشؤ و هةندَي لَيكؤَلينةوةم لةوَي 

كرد و ئةوةيش زؤر بةسود بوو، بةآلم بةشي زؤري سةرضاوةكانم بة ئينطليزي كرد و ئةوةيش زؤر بةسود بوو، بةآلم بةشي زؤري سةرضاوةكانم بة ئينطليزي 

دةسةآلتدارَيتي  ضةتري  لةذَير  زؤر  ماوةيةكي  عَيراق  ئةوةي  لةبةر  دةسةآلتدارَيتي بوون،  ضةتري  لةذَير  زؤر  ماوةيةكي  عَيراق  ئةوةي  لةبةر  بوون، 

بريتانيادا بووة و ئةوانيش لةو بوارةدا بةرهةمي زؤريان نووسيوة، ئينطليزةكان بريتانيادا بووة و ئةوانيش لةو بوارةدا بةرهةمي زؤريان نووسيوة، ئينطليزةكان 
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زماني  بة  توانيم  واتة  زؤرة.  بةرهةميان  تريشدا  شتي  و  بيرةوةري  بواري  زماني لة  بة  توانيم  واتة  زؤرة.  بةرهةميان  تريشدا  شتي  و  بيرةوةري  بواري  لة 

ئينطليزي سةرضاوةي شياو بدؤزمةوة و بؤ من ضارةسةرَيكي طونجاو بوون. ئينطليزي سةرضاوةي شياو بدؤزمةوة و بؤ من ضارةسةرَيكي طونجاو بوون. 

ثةيوةنديتان لةطةَل كوردستان هةية، ئةطةر هةية ئاستي ثةيوةنديتان ضؤنة، ثةيوةنديتان لةطةَل كوردستان هةية، ئةطةر هةية ئاستي ثةيوةنديتان ضؤنة، 

ئايا سةرداني بةردةوامتان هةية بؤ كوردستان؟ ئايا سةرداني بةردةوامتان هةية بؤ كوردستان؟ 

شاري  لة  باوكم  خَيزانيية.  ثةيوةندييةكي  كوردستانةوة  بة  من  شاري ثةيوةندي  لة  باوكم  خَيزانيية.  ثةيوةندييةكي  كوردستانةوة  بة  من  ثةيوةندي 

بؤ  طةِرايةوة  يةكجاري  بة  زؤرتر،  يان  ساَلَيك  بؤ   طةِرايةوة  يةكجاري  بة  زؤرتر،  يان  ساَلَيك   ١٥١٥ لة  بةر  دةذي.  لة سلَيماني  بةر  دةذي.  سلَيماني 

بةردةوام  دةتوانَي  ئةَلةمانيا،  هاوآلتي  بة  بووة  ئةوةي  لةبةر  بةآلم  بةردةوام نيشتمان،  دةتوانَي  ئةَلةمانيا،  هاوآلتي  بة  بووة  ئةوةي  لةبةر  بةآلم  نيشتمان، 

نموونة  بؤ  دةدات.  ئةَلةمانيا  لة  سةرَيك  جارَيك  ساَلي  بداتةوة.  لَيرة  نموونة سةر  بؤ  دةدات.  ئةَلةمانيا  لة  سةرَيك  جارَيك  ساَلي  بداتةوة.  لَيرة  سةر 

قسة  ثَيكةوة  و  دةبينين  يةكتر  ئَيمة  بَيطومان  لَيرةية.  سةردان  بة  ئَيستةدا  قسة لة  ثَيكةوة  و  دةبينين  يةكتر  ئَيمة  بَيطومان  لَيرةية.  سةردان  بة  ئَيستةدا  لة 

وا  جاري  كوردستان،  دةطةِرَيتةوة  كاتَيكيش  دةطؤِرينةوة.  بيروِرا  و  وا دةكةين  جاري  كوردستان،  دةطةِرَيتةوة  كاتَيكيش  دةطؤِرينةوة.  بيروِرا  و  دةكةين 

هةية لةطةَليدا دةِرؤم. ئَيستايش طةشتكردن بؤ كوردستان وةكو جاران سةخت هةية لةطةَليدا دةِرؤم. ئَيستايش طةشتكردن بؤ كوردستان وةكو جاران سةخت 

بة  بطات  رَيطةيانةوة  لةو  و  ئَيران  و  توركيا  بضَيتة  نيية  ناضار  مرؤظ  بة نيية،  بطات  رَيطةيانةوة  لةو  و  ئَيران  و  توركيا  بضَيتة  نيية  ناضار  مرؤظ  نيية، 

بةَلَي،  بفِرَيت.  دةتوانَيت  مرؤظ  راستةوخؤ  خؤخشبةختانة  ئَيستا  بةَلَي، كوردستان،  بفِرَيت.  دةتوانَيت  مرؤظ  راستةوخؤ  خؤخشبةختانة  ئَيستا  كوردستان، 

طشتي  و  تايبةتة  ثةيوةندييةكة  بةآلم  بةردةوامة،  كوردستانةوة  بة  طشتي ثةيوةنديم  و  تايبةتة  ثةيوةندييةكة  بةآلم  بةردةوامة،  كوردستانةوة  بة  ثةيوةنديم 

نيية. لةوَييش ثةيوةندييةكة زؤرتر لةناو خَيزانةكةمانداية، لةبةر ئةوةي من لة نيية. لةوَييش ثةيوةندييةكة زؤرتر لةناو خَيزانةكةمانداية، لةبةر ئةوةي من لة 

ئةَلةمانيا دةذيم. لةوَي لة نزيكةوة نا، لة دووري بوارَيكةوة لة ذيان و كؤمةَلطة ئةَلةمانيا دةذيم. لةوَي لة نزيكةوة نا، لة دووري بوارَيكةوة لة ذيان و كؤمةَلطة 

دةِروانم، بةآلم لةمَيذة لةطةَل روودا و ثَيشهاتةكاني كوردستان دةذيم. مرؤظ دةِروانم، بةآلم لةمَيذة لةطةَل روودا و ثَيشهاتةكاني كوردستان دةذيم. مرؤظ 

دةتوانَيت لة ئةَلةمانيايشةوة لةسةر عَيراق يان كوردستان بنووسَيت، بةآلم بؤ دةتوانَيت لة ئةَلةمانيايشةوة لةسةر عَيراق يان كوردستان بنووسَيت، بةآلم بؤ 

هةية  وةآلتةوة  بةو  بَيطومان  من  ثةيوةنديي  نا.  بؤ  ئةوَي  بضمة  دةتوانم  كة  هةية من  وةآلتةوة  بةو  بَيطومان  من  ثةيوةنديي  نا.  بؤ  ئةوَي  بضمة  دةتوانم  كة  من 

و بةردةوامة. و بةردةوامة. 

ناتوانيت بة كوردي قسة بكةيت؟ ناتوانيت بة كوردي قسة بكةيت؟ 

ديارة  نةبووم.  بةردةوام  بةآلم  كرد،  كوردي  زماني  فَيربووني  بة  ديارة دةستم  نةبووم.  بةردةوام  بةآلم  كرد،  كوردي  زماني  فَيربووني  بة  دةستم 

بةآلم  بكةمةوة،  نوَي  زانيارييةكانم  و  بكةمةوة  ثَي  دةست  دةتوانم  بةآلم ئَيستايش  بكةمةوة،  نوَي  زانيارييةكانم  و  بكةمةوة  ثَي  دةست  دةتوانم  ئَيستايش 

باش  يان  بضَيتةوة،  لةبير  زمانةم  ئةو  حةيفة  زؤر  بَيت.  خؤم  تةمةَلي  باش ثَيدةضَيت  يان  بضَيتةوة،  لةبير  زمانةم  ئةو  حةيفة  زؤر  بَيت.  خؤم  تةمةَلي  ثَيدةضَيت 

فَيري نةبم، بةآلم بؤ زماني نووسيني ئةدةبي، هةر لة سةرةتاوة من بِريارم دا فَيري نةبم، بةآلم بؤ زماني نووسيني ئةدةبي، هةر لة سةرةتاوة من بِريارم دا 

ئةَلةماني  زماني  بَلَيم.  رووني  بة  ئةوة  دةبَيت  من  بنووسم.  ئةَلةماني  زماني  ئةَلةماني بة  زماني  بَلَيم.  رووني  بة  ئةوة  دةبَيت  من  بنووسم.  ئةَلةماني  زماني  بة 

ديارة  بَيت.  وةها  دةبَيت  من  بؤ  بوو  رةوشَيك  ئيتر  ئةوة  دةطونجا.  مندا  ديارة لةطةَل  بَيت.  وةها  دةبَيت  من  بؤ  بوو  رةوشَيك  ئيتر  ئةوة  دةطونجا.  مندا  لةطةَل 

ئَيستايش ئةطةر مرؤظ بيةوَيت رةوشةكة بضةرخَينَيت و بة كوردي بنووسَيت، ئَيستايش ئةطةر مرؤظ بيةوَيت رةوشةكة بضةرخَينَيت و بة كوردي بنووسَيت، 
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هيض كاريطةري بةسةر ئةوةوة نابَيت من ضي دةنووسم. هيض كاريطةري بةسةر ئةوةوة نابَيت من ضي دةنووسم. 

ئايين اليةنَيكي طرنطي ئةم رؤمانة ثَيكدةهَينَيت، بؤ بةتايبةتي ئايين؟ ئايين اليةنَيكي طرنطي ئةم رؤمانة ثَيكدةهَينَيت، بؤ بةتايبةتي ئايين؟ 

بؤ  بوو  شتَيك  ئايين  بوو،  الو  هَيشتا  باوكم  و  بووم  منداأل  من  دةمةي  بؤ ئةو  بوو  شتَيك  ئايين  بوو،  الو  هَيشتا  باوكم  و  بووم  منداأل  من  دةمةي  ئةو 

مرؤظة ثاشكةوتووةكان. باوكم ئةو دةمة وةكو زؤري تر كةسَيكي سؤسياليست مرؤظة ثاشكةوتووةكان. باوكم ئةو دةمة وةكو زؤري تر كةسَيكي سؤسياليست 

بوو. ئةو مرؤظانة دةيانويست و هةوَليان دةدا وةكو كةساني خوَيندةوار خؤيان بوو. ئةو مرؤظانة دةيانويست و هةوَليان دةدا وةكو كةساني خوَيندةوار خؤيان 

دةست  لة  هيضيان  بوو  كةسانَيك  هي  نةبوو،  ئةوان  هي  ئايين  بدةن.  دةست ثَيشان  لة  هيضيان  بوو  كةسانَيك  هي  نةبوو،  ئةوان  هي  ئايين  بدةن.  ثَيشان 

دواي  و  ثاشتر  بةآلم  بدةن،  خؤيشيان  يارمةتي  ناتوانن  تةنانةت  و  دواي نايةت  و  ثاشتر  بةآلم  بدةن،  خؤيشيان  يارمةتي  ناتوانن  تةنانةت  و  نايةت 

نةوةي  ئَيران،  لة  ئيسالمي  كؤماري  دروستبووني  و  ئَيران  شاي  نةوةي رووخاني  ئَيران،  لة  ئيسالمي  كؤماري  دروستبووني  و  ئَيران  شاي  رووخاني 

دنيا  هةموو  لةسةر  كاريطةريي  كة  ئايين  شةثؤلي  دةبينن،  شةثؤلة  ئةو  دنيا ئَيمة  هةموو  لةسةر  كاريطةريي  كة  ئايين  شةثؤلي  دةبينن،  شةثؤلة  ئةو  ئَيمة 

كاريطةريي  توخمَيك  بة  دةبَيت  ضؤن  ئايين  دةبينين  ئةوةيش  ثاشان  كاريطةريي دادةنَيت،  توخمَيك  بة  دةبَيت  ضؤن  ئايين  دةبينين  ئةوةيش  ثاشان  دادةنَيت، 

بةرئةنجامةكان  رووني  بة  ئَيستايش  دةبَيت.  سياسةتدا  و  دنيا  طؤِرانكاريي  بةرئةنجامةكان لة  رووني  بة  ئَيستايش  دةبَيت.  سياسةتدا  و  دنيا  طؤِرانكاريي  لة 

دةبينين. زؤر ثَيويستة ئَيمة لة نووسيندا لةسةر ئةم دياردةية بوةستين و كاري دةبينين. زؤر ثَيويستة ئَيمة لة نووسيندا لةسةر ئةم دياردةية بوةستين و كاري 

لةسةر بكةين. ئَيمةيش شتي خؤمان بَلَيين سةبارةت بة رووداوةكان. ئَيستايش لةسةر بكةين. ئَيمةيش شتي خؤمان بَلَيين سةبارةت بة رووداوةكان. ئَيستايش 

لةمةوبةر  ماوةيةك  بةآلم  طرنطة،  ئايين  ضةند  دةبينين  عةرةبيدا  بةرهاري  لةمةوبةر لة  ماوةيةك  بةآلم  طرنطة،  ئايين  ضةند  دةبينين  عةرةبيدا  بةرهاري  لة 

لةو  تَيطةيشتن  ئاشكراية  نةبوو.  طرنط  هيض  ئايين  نيية  دوور  رابردوويةكي  لةو كة  تَيطةيشتن  ئاشكراية  نةبوو.  طرنط  هيض  ئايين  نيية  دوور  رابردوويةكي  كة 

هيض  بة  و  داوة  بةغدا  لة  سةرم  حةفتادا  ساآلني  لة  من  نيية،  ئاسان  هيض دياردةية  بة  و  داوة  بةغدا  لة  سةرم  حةفتادا  ساآلني  لة  من  نيية،  ئاسان  دياردةية 

لة  ئةوروثا،  لة  ئيمِرؤ،  خةَلكي  بةآلم  نةبينيوة،  بةسةرم  لةضك  ذني  لة جؤرَيك  ئةوروثا،  لة  ئيمِرؤ،  خةَلكي  بةآلم  نةبينيوة،  بةسةرم  لةضك  ذني  جؤرَيك 

رةوشي رابردووي ئةو ناوضةية بَي ئاطان و نايزانن. من بة هيوام لةبةرئةوةي رةوشي رابردووي ئةو ناوضةية بَي ئاطان و نايزانن. من بة هيوام لةبةرئةوةي 

بؤية  ثَيضةوانةية،  تةواو  جؤرَيكي  بة  ئَيستايش  و  بووة  وةها  دياردةكة  بؤية رؤذَيك  ثَيضةوانةية،  تةواو  جؤرَيكي  بة  ئَيستايش  و  بووة  وةها  دياردةكة  رؤذَيك 

هيوام هةية شتةكان وةها بةردةوام نةبن و طؤِرانكاريي بَينة ئاراوة. هيض شتَيك هيوام هةية شتةكان وةها بةردةوام نةبن و طؤِرانكاريي بَينة ئاراوة. هيض شتَيك 

لةطةَل  ثةيوةندي  ئةوروثا  لة  دةبينم  ئةوةيش  من  بةآلم  نامَينَيتةوة،  مردن  لةطةَل هةتا  ثةيوةندي  ئةوروثا  لة  دةبينم  ئةوةيش  من  بةآلم  نامَينَيتةوة،  مردن  هةتا 

و  سياسي  ئيسالميية  دةركةوتني  هةرضةندة  هاتووة.  بةسةردا  طؤِراني  و ئايين  سياسي  ئيسالميية  دةركةوتني  هةرضةندة  هاتووة.  بةسةردا  طؤِراني  ئايين 

ضؤن  دةبينين  و  دةكاتةوة  توندِرةويش  كريستي  لةبةردةم  رَي  ضؤن توندِرةوةكان،  دةبينين  و  دةكاتةوة  توندِرةويش  كريستي  لةبةردةم  رَي  توندِرةوةكان، 

ضؤن  بكة،  تةماشا  هةروةها  شَيوة،  هةمان  ببة  ئةمريكايش  لة  ضؤن دةردةكــةون.  بكة،  تةماشا  هةروةها  شَيوة،  هةمان  ببة  ئةمريكايش  لة  دةردةكــةون. 

تؤ  ئايني  دةثرسن،  بةردةوام  طرنط.  بابةتَيكي  بة  دةكةن  ئايين  تؤ رووداوةكان  ئايني  دةثرسن،  بةردةوام  طرنط.  بابةتَيكي  بة  دةكةن  ئايين  رووداوةكان 

هةية.  منةوة  بةسةر  كاريطةريي  زؤر  ئةمة  ناسنامة.  بة  دةبَيت  ئايين  هةية. ضيية؟  منةوة  بةسةر  كاريطةريي  زؤر  ئةمة  ناسنامة.  بة  دةبَيت  ئايين  ضيية؟ 

ديارة من باوةِريشم واية ئةمة هةر وةها ناِروات و ناضار نيية هةر وةها بَيت، ديارة من باوةِريشم واية ئةمة هةر وةها ناِروات و ناضار نيية هةر وةها بَيت، 

ئامادةية.  بابةتَيكي  ئَيستا  ضونكة  دةكات،  سةرقاَل  خؤيةوة  بة  من  شتَيكة  ئامادةية. بةآلم  بابةتَيكي  ئَيستا  ضونكة  دةكات،  سةرقاَل  خؤيةوة  بة  من  شتَيكة  بةآلم 

ساآلنَيكة وتووَيذةكان لةوبارةيةوة بةردةوامن. هةروةها لة ئةَلةمانيايش. ساآلنَيكة وتووَيذةكان لةوبارةيةوة بةردةوامن. هةروةها لة ئةَلةمانيايش. 
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وةكو من تَيطةيشتم لة رؤمانةكةدا خاَلَيكي تري طرنط هاوشاني ئايين، بابةتي وةكو من تَيطةيشتم لة رؤمانةكةدا خاَلَيكي تري طرنط هاوشاني ئايين، بابةتي ژما

واية؟  واية؟ ناسيؤناليزمة،  ناسيؤناليزمة، 

راستة واية، ئةو بابةتة خاَلَيكي زؤر طرنطة لةم رؤمانةدا. لةوَيدا من هةوَل راستة واية، ئةو بابةتة خاَلَيكي زؤر طرنطة لةم رؤمانةدا. لةوَيدا من هةوَل 

دةدةم باس لةوة بكةم بابةتي ناسيؤناليزم بؤ هةموو ناوضةكة ضي دةطةيةنَيـت دةدةم باس لةوة بكةم بابةتي ناسيؤناليزم بؤ هةموو ناوضةكة ضي دةطةيةنَيـت 

مةسةلةكة  بؤ  لةوَيوة  با  بيرؤكةيةكة،  خؤي  ناسيؤناليزم  هةية.  واتايةكي  ض  مةسةلةكة و  بؤ  لةوَيوة  با  بيرؤكةيةكة،  خؤي  ناسيؤناليزم  هةية.  واتايةكي  ض  و 

بِروانين و وةكو بيرؤكة باسي بكةين. بيرؤكةي ناسيؤناليزم شتَيكي سروشتي بِروانين و وةكو بيرؤكة باسي بكةين. بيرؤكةي ناسيؤناليزم شتَيكي سروشتي 

نيية و لةطةَل مرؤظ لةدايك نةبووة. مرؤظةكان دةَلَين ئَيمة نةتةوةيةكين، بةآلم نيية و لةطةَل مرؤظ لةدايك نةبووة. مرؤظةكان دةَلَين ئَيمة نةتةوةيةكين، بةآلم 

ئايا ئةمة راستة؟ ئايا ئةمة راستة؟ 

بؤ نموونة ئةَلةمانةكان، ثرؤيسةكان، باظارييةكان و ئةواني تر، يةك زماني بؤ نموونة ئةَلةمانةكان، ثرؤيسةكان، باظارييةكان و ئةواني تر، يةك زماني 

هاوبةشيان هةبوو، بةآلم بؤ يةك نةتةوة بن؟ هاوبةشيان هةبوو، بةآلم بؤ يةك نةتةوة بن؟ 

ئةمة لة كوَيوة سةرضاوة دةطرَيت؟ ئةمة لة كوَيوة سةرضاوة دةطرَيت؟ 

ناسيؤناليزم  بؤية  هةبوو.  خؤيان  دةوَلةتي  طرووثانة  لةو  يةكَيك  ناسيؤناليزم هةر  بؤية  هةبوو.  خؤيان  دةوَلةتي  طرووثانة  لةو  يةكَيك  هةر 

و  كردووة  طةشةي  بيرؤكةكة  سةريهةَلدا.  رؤذئاواوة  لة  دواتر  و  و بيرؤكةيةكة  كردووة  طةشةي  بيرؤكةكة  سةريهةَلدا.  رؤذئاواوة  لة  دواتر  و  بيرؤكةيةكة 

خؤي  شوَينثَيي  بيرؤكةكة  سياسي  ثةرةسةندني  و  ضةوساندنةوة  حوكمي  خؤي بة  شوَينثَيي  بيرؤكةكة  سياسي  ثةرةسةندني  و  ضةوساندنةوة  حوكمي  بة 

جةمال  ثرسياري  ئةوة  ثَيمواية  دةثرسم،  و  بيردةكةمةوة  من  جةمال كردؤتةوة.  ثرسياري  ئةوة  ثَيمواية  دةثرسم،  و  بيردةكةمةوة  من  كردؤتةوة. 

عةبدولناسريش بووة، ئايا دةوَلةتي نةتةوةيي لة رؤذهةآلتي ناوةِراست كارَيكي عةبدولناسريش بووة، ئايا دةوَلةتي نةتةوةيي لة رؤذهةآلتي ناوةِراست كارَيكي 

ذيرانةية؟ ذيرانةية؟ 

ضونكة ئةويش، واتة عةبدولناسريش واي كرد بؤ ماوةيةك ميسر و سوريا ضونكة ئةويش، واتة عةبدولناسريش واي كرد بؤ ماوةيةك ميسر و سوريا 

سنوور البدةن و يةكبطرن. سنوور البدةن و يةكبطرن. 

ئةو  لةكاتَيكدا  بكَيشَيت  سنوور  مرؤظ  بؤض  ضونكة  نيية،  هةَلة  ئةو بيرؤكةكة  لةكاتَيكدا  بكَيشَيت  سنوور  مرؤظ  بؤض  ضونكة  نيية،  هةَلة  بيرؤكةكة 

سنوورانة ببن بة مايةي شةِر و خةَلك كوشتن؟ سنوورانة ببن بة مايةي شةِر و خةَلك كوشتن؟ 

مرؤظةكان،  كوشتني  هؤكاري  بة  دةبَيت  هاتووة  دةرةوة  لة  مرؤظةكان، بيرؤكةيةكي  كوشتني  هؤكاري  بة  دةبَيت  هاتووة  دةرةوة  لة  بيرؤكةيةكي 

بِروانة  تؤ  يان  بكةم.  لةسةر  كاري  و  بكةمةوة  لَي  بيري  دةكات  من  لة  وا  بِروانة ئةوة  تؤ  يان  بكةم.  لةسةر  كاري  و  بكةمةوة  لَي  بيري  دةكات  من  لة  وا  ئةوة 

دةكرَيت،  دروست  نةتةوةيي  هَيمايةكي  ناسيؤناليزمةوة  بيري  رَيطةي  لة  دةكرَيت، ضؤن  دروست  نةتةوةيي  هَيمايةكي  ناسيؤناليزمةوة  بيري  رَيطةي  لة  ضؤن 

دةكةون.  دواي  خةَلكيش  و  نيية  بينينَيكي  و  هزر  هيض  كة  ثياوَيك،  دةكةون. هَيماية،  دواي  خةَلكيش  و  نيية  بينينَيكي  و  هزر  هيض  كة  ثياوَيك،  هَيماية، 

دةيانبات.  بيةوَيت  كوَي  بةرةو  و  دةكات  ئاراستة  خةَلك  بينينة  بَي  ثياوة  دةيانبات. ئةو  بيةوَيت  كوَي  بةرةو  و  دةكات  ئاراستة  خةَلك  بينينة  بَي  ثياوة  ئةو 

ضؤن  كة  تَييِراماوم  بةردةوام  بووة.  من  بيركردنةوةي  مايةي  بةردةوام  ضؤن ئةمة  كة  تَييِراماوم  بةردةوام  بووة.  من  بيركردنةوةي  مايةي  بةردةوام  ئةمة 

دياردةيةكي  ديارة  ئامانج.  بة  طةيشتن  بؤ  بةكارهَينراوة  ناسيؤناليزم  دياردةيةكي بيرؤكةي  ديارة  ئامانج.  بة  طةيشتن  بؤ  بةكارهَينراوة  ناسيؤناليزم  بيرؤكةي 

شةِرةوة  بخةرة  زؤر  خةَلكَيكي  بووة  ئةفسونكارانة  ضةند  شتَيكي  بووة،  شةِرةوة سةير  بخةرة  زؤر  خةَلكَيكي  بووة  ئةفسونكارانة  ضةند  شتَيكي  بووة،  سةير 
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بؤ  بطةيةنة  زؤر  خةَلكَيكي  بة  زيان  بؤ و  بطةيةنة  زؤر  خةَلكَيكي  بة  زيان  و 

ئامانجي خؤت. ئامانجي خؤت. 

 

تؤ نووسةرَيكي ئةَلةمانيت، بةآلم من تؤ نووسةرَيكي ئةَلةمانيت، بةآلم من 

رستة  لةنَيو  نووسين،  بة  دةبينم  رستة واي  لةنَيو  نووسين،  بة  دةبينم  واي 

رؤذهةآلتي  لة  دةربِريندا  و  وشة  رؤذهةآلتي و  لة  دةربِريندا  و  وشة  و 

ناوةِراست دةذيت؟ ناوةِراست دةذيت؟ 

ــةوة، ئــةمــة راســتــة.  ــةم ــةوة، ئــةمــة راســتــة. بـــةالي ك ــةم بـــةالي ك

لة  مــن  نــمــوونــةي  لــة  كةسَيكم  لة مــن  مــن  نــمــوونــةي  لــة  كةسَيكم  مــن 

من  بَيطومان  دةبــن.  زؤر  من داهــاتــوودا  بَيطومان  دةبــن.  زؤر  داهــاتــوودا 

جياوازم  ئةَلةماني  نووسةرَيكي  جياوازم وةكو  ئةَلةماني  نووسةرَيكي  وةكو 

ــة.  ــةك ــي تــري وةآلت ــةران ــووس ــة ن ــة. ل ــةك ــي تــري وةآلت ــةران ــووس ــة ن ل

جياوازم  و  ثةرت  ثةرت  جياوازم ذياننامةيةكي  و  ثةرت  ثةرت  ذياننامةيةكي 

بة  ئةَلةمانيم  نووسةرَيكي  من  بة هةية.  ئةَلةمانيم  نووسةرَيكي  من  هةية. 

جياوازةوة.  رابردوويةكي  و  جياوازةوة. ثاشخان  رابردوويةكي  و  ثاشخان 

رةوشةكة  لةبةرئةوةي  طرنطة،  رةوشةكة ئةمة  لةبةرئةوةي  طرنطة،  ئةمة 

وةهاية، با ئةو راستيية لة ئةدةبياتيشدا وةهاية، با ئةو راستيية لة ئةدةبياتيشدا 

كؤمةَلَي  بَيت.  ئامادة  و  بداتةوة  كؤمةَلَي رةنط  بَيت.  ئامادة  و  بداتةوة  رةنط 

دونيابيني  ــؤري  ج و  ــان  ذي ــؤري  دونيابيني ج ــؤري  ج و  ــان  ذي ــؤري  ج

شتانة  ئةو  دةمةوَيت  من  هةن،  شتانة هاوكات  ئةو  دةمةوَيت  من  هةن،  هاوكات 

ثَيكةوة  بن،  ئامادة  كتَيبيشدا  لة  ثَيكةوة هةموو  بن،  ئامادة  كتَيبيشدا  لة  هةموو 

يةك  هــةر  نــةك  هةبَيت.  يةك ئامادةييان  هــةر  نــةك  هةبَيت.  ئامادةييان 

تاكة ضيرؤكَيكدا نيم  لةطةَل  تاكة ضيرؤكَيكدا نيم ضيرؤك، نا.  لةطةَل  ضيرؤك، نا. 

بة  سةبارةت  يان  بةرلين  لةسةر  بة تةنها  سةبارةت  يان  بةرلين  لةسةر  تةنها 

ئةوة  من  بؤ  نةخَير.  شارة،  ئةو  ئةوة خةَلكي  من  بؤ  نةخَير.  شارة،  ئةو  خةَلكي 

هاودةمانة  و  هاوتةريب  ئةو  هاودةمانة طرنطة  و  هاوتةريب  ئةو  طرنطة 

هةية،  جيهانَيك  لَيرة  بن.  ئامادة  هةية، ثَيكةوة  جيهانَيك  لَيرة  بن.  ئامادة  ثَيكةوة 

تر.  يةكَيكي  اليش  لةو  هاوتةريب  تر. بةآلم  يةكَيكي  اليش  لةو  هاوتةريب  بةآلم 

بطرن،  يةك  دةتوانن  جيهانة  دوو  بطرن، ئةم  يةك  دةتوانن  جيهانة  دوو  ئةم 

لَيكداني  من  بؤ  دةدةن.  يةك  لة  لَيكداني يان  من  بؤ  دةدةن.  يةك  لة  يان 

بَيطومان بَيطومان 

من وةكو من وةكو 

نووسةرَيكي نووسةرَيكي 

ئةَلةماني ئةَلةماني 

جياوازم لة جياوازم لة 

نووسةراني نووسةراني 

تري وةآلتةكة. تري وةآلتةكة. 

ذياننامةيةكي ذياننامةيةكي 

ثةرت ثةرت و ثةرت ثةرت و 

جياوازم هةية. جياوازم هةية. 

من نووسةرَيكي من نووسةرَيكي 

ئةَلةمانيم بة ئةَلةمانيم بة 

ثاشخان و ثاشخان و 

رابردوويةكي رابردوويةكي 

جياوازةوةجياوازةوة



١٢٤

دار
دی

دار
دی

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

بر
سم

 دی
ی 

بر
سم

 دی
٨٣٨٣

رە 
ژما

رە 
ژما

كولتوورةكان زؤر طرنطن، ئيتر لة سةردةمي شةِردا بَيت، يان ئاشتي، لَيك دةدةن كولتوورةكان زؤر طرنطن، ئيتر لة سةردةمي شةِردا بَيت، يان ئاشتي، لَيك دةدةن 

ناسيؤناليست  كةسَيكي  من  ديارة  دةضَيت.  ثردَيك  لة  شَيوةيان  لَيكدانةدا  لةو  ناسيؤناليست و  كةسَيكي  من  ديارة  دةضَيت.  ثردَيك  لة  شَيوةيان  لَيكدانةدا  لةو  و 

ئةَلةمان  نووسةرَيكي  نيية،  كَيشة  هيض  من  بؤ  ئةَلةمانم.  نووسةرَيكي  من  ئةَلةمان نيم،  نووسةرَيكي  نيية،  كَيشة  هيض  من  بؤ  ئةَلةمانم.  نووسةرَيكي  من  نيم، 

دةكرَي رةطي ضيني هةبَيت. هيض كَيشةيةك نيية ئةوةيان بؤ من. دةكرَي رةطي ضيني هةبَيت. هيض كَيشةيةك نيية ئةوةيان بؤ من. 

 

دةيبنَيت.  رؤمانةكةيشدا  لة  رووني  بة  خوَينةر  دةكةيت،  باسي  تؤ  دةيبنَيت. ئةمةي  رؤمانةكةيشدا  لة  رووني  بة  خوَينةر  دةكةيت،  باسي  تؤ  ئةمةي 

ثَيكةوة  ئةَلةمانَيك  و  عَيراقييةك  نازَيكان.  دةمةي  ئةو  ذةنةراَلَيكي  ثَيكةوة مةاليةك،  ئةَلةمانَيك  و  عَيراقييةك  نازَيكان.  دةمةي  ئةو  ذةنةراَلَيكي  مةاليةك، 

ئامادةن. ئامادةن. 

يةكطرتني  لَيكدانةية.  و  يةكطرتن  لةو  بةشَيك  ئةوةيش  ــة،  واي يةكطرتني بةَلَي  لَيكدانةية.  و  يةكطرتن  لةو  بةشَيك  ئةوةيش  ــة،  واي بةَلَي 

و  موفتي  طةورة  نَيوان  ديداري  بة  سةبارةت  هةية  راثؤرتَيك  و كولتوورةكانة.  موفتي  طةورة  نَيوان  ديداري  بة  سةبارةت  هةية  راثؤرتَيك  كولتوورةكانة. 

وةرطرت.  موفتيية  ئةو  كاريطةريي  و  هةبوون  لة  سووديان  نازَيكان  وةرطرت. هيتلةر.  موفتيية  ئةو  كاريطةريي  و  هةبوون  لة  سووديان  نازَيكان  هيتلةر. 

ماَلي  ئةوروثاييةك  ئةوةي  وةكو  رَيكخستبوو  ماَلةكةي  بةجؤرَيك  ماَلي ئةويش  ئةوروثاييةك  ئةوةي  وةكو  رَيكخستبوو  ماَلةكةي  بةجؤرَيك  ئةويش 

كولتوورةكانة،  نَيوان  ديــداري  هةر  ئةمةيش  دةكــات.  وَينا  كولتوورةكانة، رؤذهةآلتييةك  نَيوان  ديــداري  هةر  ئةمةيش  دةكــات.  وَينا  رؤذهةآلتييةك 

بدةم  ثَيشان  ئةمة  دةمةوَي  من  بووة.  و  هةية  بةآلم  خراثة،  ديدارَيكي  بدةم بَيطومان  ثَيشان  ئةمة  دةمةوَي  من  بووة.  و  هةية  بةآلم  خراثة،  ديدارَيكي  بَيطومان 

كة بةشَيك لة ئةَلةمانةكان ئاطايان لَي نيية. مةبةستم ئاطايان لةو ناوضةية نيية كة بةشَيك لة ئةَلةمانةكان ئاطايان لَي نيية. مةبةستم ئاطايان لةو ناوضةية نيية 

كة ئةو ثياوةي لَيوة هاتووة، بَيطومان ئةويش ئاطاي لة ئةَلةمانةكان نيية، بةآلم كة ئةو ثياوةي لَيوة هاتووة، بَيطومان ئةويش ئاطاي لة ئةَلةمانةكان نيية، بةآلم 

كاتَيك  مرؤظ  ثَيويستة  هةية.  ئيمِرؤيش  واقيعَيكة  ئةمة  دةكةن.  كار  كاتَيك ثَيكةوة  مرؤظ  ثَيويستة  هةية.  ئيمِرؤيش  واقيعَيكة  ئةمة  دةكةن.  كار  ثَيكةوة 

ئةو  لةسةر  بنووسَيت،  لةسةريان  و  بكات  كولتوورةكان  ثَيناسةي  ئةو ويستي  لةسةر  بنووسَيت،  لةسةريان  و  بكات  كولتوورةكان  ثَيناسةي  ويستي 

اليةنةيش بنووسَيت، لةسةر ئةو بةشة كة تَييدا مرؤظةكان لة يةكتري تيناطةن. اليةنةيش بنووسَيت، لةسةر ئةو بةشة كة تَييدا مرؤظةكان لة يةكتري تيناطةن. 

بَيطومان ئةمة زؤر روو دةدات. لَيرة تا ئَيستا زؤر كةس هةن، كةم، زؤر كةم بَيطومان ئةمة زؤر روو دةدات. لَيرة تا ئَيستا زؤر كةس هةن، كةم، زؤر كةم 

لة رؤذهةآلتي ناوةِراست و نزيك حاَلي دةبن. خةَلكيي زؤر لَيرة نازانن سوني لة رؤذهةآلتي ناوةِراست و نزيك حاَلي دةبن. خةَلكيي زؤر لَيرة نازانن سوني 

ضيية! بة تةنها هةواَلَيك و هةندَي ديمةن بةس نين بؤ ئةوةي مرؤظ لة شتةكان ضيية! بة تةنها هةواَلَيك و هةندَي ديمةن بةس نين بؤ ئةوةي مرؤظ لة شتةكان 

ضيية.  شيعة  بكةمةوة،  دووبارة  ئةوة  هةميشة  من  دةبَيت  نموونة  بؤ  ضيية. تَيبطات،  شيعة  بكةمةوة،  دووبارة  ئةوة  هةميشة  من  دةبَيت  نموونة  بؤ  تَيبطات، 

وَينةيان  كؤمةَلَي  تةنها  نيية.  شتانة  لةو  ئاطايان  ئاسايي  خةَلكي  زؤر،  وَينةيان خةَلكَيكي  كؤمةَلَي  تةنها  نيية.  شتانة  لةو  ئاطايان  ئاسايي  خةَلكي  زؤر،  خةَلكَيكي 

لة بةرضاوة، من دةبَيت وا بكةم ئةو وَينانة روونتر ثَيشان بدةم. ئةوةيش بةو لة بةرضاوة، من دةبَيت وا بكةم ئةو وَينانة روونتر ثَيشان بدةم. ئةوةيش بةو 

مةبةستةي تا وَينةكان سةردةست نةبن و ناوةِرؤكةكانيان ئاشكرا بن و باشتر مةبةستةي تا وَينةكان سةردةست نةبن و ناوةِرؤكةكانيان ئاشكرا بن و باشتر 

لَيي حاَلي بن. دةنا نووسينةكان بة زؤري دةبن بة كاري كَلَيشةسازي.لَيي حاَلي بن. دةنا نووسينةكان بة زؤري دةبن بة كاري كَلَيشةسازي.

لةو  ثرؤذةيةكي  يان  بنووسن،  كوردستان  لةسةر  تايبةت  شتَيكي  لةو دةتانةوَي  ثرؤذةيةكي  يان  بنووسن،  كوردستان  لةسةر  تايبةت  شتَيكي  دةتانةوَي 

بابةتةت هةية دةربارةي كوردستان؟ بابةتةت هةية دةربارةي كوردستان؟ 
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لة  سوودوةرطرتن  بةآلم  نا،  بَيت،  سياسي  تايبةتي  بة  تايبةت،  لة شتَيكي  سوودوةرطرتن  بةآلم  نا،  بَيت،  سياسي  تايبةتي  بة  تايبةت،  شتَيكي 

بابةت و بةسةرهاتةكاني كورد بةَلَي. بابةتي يةكةم كتَيبم سةبارةت بة كوردة. بابةت و بةسةرهاتةكاني كورد بةَلَي. بابةتي يةكةم كتَيبم سةبارةت بة كوردة. 

كاري  من  هونةري.  كاري  وةكو  بةآلم  ئامادةية،  هةر  من  الي  لة  بابةتة  كاري ئةو  من  هونةري.  كاري  وةكو  بةآلم  ئامادةية،  هةر  من  الي  لة  بابةتة  ئةو 

ئةدةبي و هونةريي دةكةم. من باس لة كورد دةكةم، بةآلم بيري سياسي خؤم ئةدةبي و هونةريي دةكةم. من باس لة كورد دةكةم، بةآلم بيري سياسي خؤم 

دةتوانن  هةن  تر  كةسي  زؤر  نيية.  من  كاري  ئةوة  بابةتةكةوة.  نَيو  دةتوانن ناخزَينمة  هةن  تر  كةسي  زؤر  نيية.  من  كاري  ئةوة  بابةتةكةوة.  نَيو  ناخزَينمة 

ئةو كارة بكةن، بةآلم من بؤ ئةو كارة ناونيشانَيكي دروست نيم. بؤ من وةكو ئةو كارة بكةن، بةآلم من بؤ ئةو كارة ناونيشانَيكي دروست نيم. بؤ من وةكو 

لة  ئَيستا  طرنطن.  كولتوورةكان  نَيوان  ثردةكاني  ثَيكطةيشتنةكان،  لة هونةرمةند  ئَيستا  طرنطن.  كولتوورةكان  نَيوان  ثردةكاني  ثَيكطةيشتنةكان،  هونةرمةند 

كورد  كَيشةي  لةسةر  كتَيبَيك  و  بَيم  من  ئايا  ناسراوة.  كورد  كَيشةي  كورد ئةَلةمانيا  كَيشةي  لةسةر  كتَيبَيك  و  بَيم  من  ئايا  ناسراوة.  كورد  كَيشةي  ئةَلةمانيا 

ثسثؤِر  كةسي  و  رؤذنامةوان  هةندَي  دةكةم.  وةها  كارَيكي  نيم  دَلنيا  ثسثؤِر بنووسم،  كةسي  و  رؤذنامةوان  هةندَي  دةكةم.  وةها  كارَيكي  نيم  دَلنيا  بنووسم، 

ئةو كارةيان كردووة و شتي باشيان لةسةر كورد نووسيوة، بةآلم ئةوةي لة ئةو كارةيان كردووة و شتي باشيان لةسةر كورد نووسيوة، بةآلم ئةوةي لة 

شةِري  بة  سةبارةت  شةِري دا  بة  سةبارةت  ٢٠٠٣٢٠٠٣دا  ساَلي  لة  بوو  ئةوة  كرد،  غةمطين  مني  ساَلي ئةَلةمانيا  لة  بوو  ئةوة  كرد،  غةمطين  مني  ئةَلةمانيا 

دذي  خةَلك  لَيرة  ناِرةزايي.  لة  شةثؤلَيك  دةردةبِري،  زؤريان  ناِرةزايي  دذي عَيراق  خةَلك  لَيرة  ناِرةزايي.  لة  شةثؤلَيك  دةردةبِري،  زؤريان  ناِرةزايي  عَيراق 

لة  ئَيستا  ئةوةي  نموونة  بؤ  ضيية.  شةِرة  ئةو  بةرهةمي  تَيناطةن  بةآلم  لة شةِرة،  ئَيستا  ئةوةي  نموونة  بؤ  ضيية.  شةِرة  ئةو  بةرهةمي  تَيناطةن  بةآلم  شةِرة، 

زيانبةخش  تَينةطةين،  رووداوانة  لةو  ئةطةر  روودةدات،  عةرةبيدا  زيانبةخش بةرهاري  تَينةطةين،  رووداوانة  لةو  ئةطةر  روودةدات،  عةرةبيدا  بةرهاري 

تيشكي  دةبَيت  ئةوةي  دةبَيـت.  زيانبةخش  كورديش  لةوَيدا  دروست  و  تيشكي دةبن  دةبَيت  ئةوةي  دةبَيـت.  زيانبةخش  كورديش  لةوَيدا  دروست  و  دةبن 

بخرَيتة سةر عَيراقي ئَيستاية، سةدام مرد، بةعس رؤيشت و نةما، بةآلم خةَلك بخرَيتة سةر عَيراقي ئَيستاية، سةدام مرد، بةعس رؤيشت و نةما، بةآلم خةَلك 

لَيرة هَيشتا زانيارييان لةو بارةيةوة نيية و نازانن ضي دةطوزةرَيت، زانياري و لَيرة هَيشتا زانيارييان لةو بارةيةوة نيية و نازانن ضي دةطوزةرَيت، زانياري و 

نووسين لةسةر ئةو رةوشة زؤرتر لة منةوة نزيكة. دةتوانم خةياَلم بؤ شتَيكي نووسين لةسةر ئةو رةوشة زؤرتر لة منةوة نزيكة. دةتوانم خةياَلم بؤ شتَيكي 

وةها بضَيت و بة ثَيويستي دةزانم قسةي لةسةر بكرَيت و لةسةري بنووسرَيت. وةها بضَيت و بة ثَيويستي دةزانم قسةي لةسةر بكرَيت و لةسةري بنووسرَيت. 

باسي  اليةنةي  ئةو  رؤمان،  نووسيني  بابةتي  بة  ببَيت  هةية  ئةوةي  باسي شانسي  اليةنةي  ئةو  رؤمان،  نووسيني  بابةتي  بة  ببَيت  هةية  ئةوةي  شانسي 

دةكةيت؟ دةكةيت؟ 

بَيت  رؤمانَيك  لةوةية  بةآلم  من،  بؤ  دروستة  ئاراستةيةكي  ئةوة  بَيت لةوةية،  رؤمانَيك  لةوةية  بةآلم  من،  بؤ  دروستة  ئاراستةيةكي  ئةوة  لةوةية، 

ئةوَي  رووداوةكاني  لةبةرئةوةي  بَيت.  ثَي  كؤتايي  وتارَيك  بة  لةوةيشة  ئةوَي يان  رووداوةكاني  لةبةرئةوةي  بَيت.  ثَي  كؤتايي  وتارَيك  بة  لةوةيشة  يان 

كاتَيك روودةدةن و لَيرة لَيي حاَلي نةبن، ئةو حاَلي نةبوونة زيان بة كورديش كاتَيك روودةدةن و لَيرة لَيي حاَلي نةبن، ئةو حاَلي نةبوونة زيان بة كورديش 

دةطةيةنَيت. دةطةيةنَيت. 

تؤ برازاي نووسةر و رؤشنبيري كؤضكردوو برايم ئةحمةديت، لةو بارةيةوة تؤ برازاي نووسةر و رؤشنبيري كؤضكردوو برايم ئةحمةديت، لةو بارةيةوة 

ضي دةَلَييت؟ ضي دةَلَييت؟ 

بةَلَي، ئةو مامم بوو. براطةورةي باوكم بوو. من ئةوم زؤر خؤش دةويست. بةَلَي، ئةو مامم بوو. براطةورةي باوكم بوو. من ئةوم زؤر خؤش دةويست. 
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ئةو ساآلنَيكي زؤر لة لةندةن دةذيا. سةردانمان دةكرد. ئةو هةميشة مرؤظَيكي ئةو ساآلنَيكي زؤر لة لةندةن دةذيا. سةردانمان دةكرد. ئةو هةميشة مرؤظَيكي 

ضيرؤك  هةروةها  باية.  شوَينَيك  هةر  لة  بوو  بةِرَيز  هةميشة  بوو.  ضيرؤك ميهرةبان  هةروةها  باية.  شوَينَيك  هةر  لة  بوو  بةِرَيز  هةميشة  بوو.  ميهرةبان 

بةسةرهاتي  بةردةوام  بوون.  سةرنجِراكَيش  زؤر  زؤر  باسةكاني  قسةو  بةسةرهاتي و  بةردةوام  بوون.  سةرنجِراكَيش  زؤر  زؤر  باسةكاني  قسةو  و 

هةبوو.  زؤري  ئةزموونَيكي  ئةو  بؤم.  دةطَيِرايةوة  ضياكاني  هةبوو. سةرنجِراكَيشي  زؤري  ئةزموونَيكي  ئةو  بؤم.  دةطَيِرايةوة  ضياكاني  سةرنجِراكَيشي 

خَيزاني  لةناو  بَيطومان  بووة.  ذير  سياسييةكي  هةميشةيش  ئةحمةد  خَيزاني برايم  لةناو  بَيطومان  بووة.  ذير  سياسييةكي  هةميشةيش  ئةحمةد  برايم 

ئَيمةدا بةردةوام ئةو ناخؤشحاَليية، ئةو غةمطينيية ئامادةبووة كة ثةرتبوون و ئَيمةدا بةردةوام ئةو ناخؤشحاَليية، ئةو غةمطينيية ئامادةبووة كة ثةرتبوون و 

دةزانم  من  ئاشكراية  دا.  رووي  بارزانيدا  و  ئةحمةد  برايم  لةنَيوان  دةزانم جيابوونةوة  من  ئاشكراية  دا.  رووي  بارزانيدا  و  ئةحمةد  برايم  لةنَيوان  جيابوونةوة 

بةآلم  رؤيشت،  بةسةردا  زؤري  ماوةيةكي  بةسةرضوو،  و  رؤيشت  بابةتة  بةآلم ئةو  رؤيشت،  بةسةردا  زؤري  ماوةيةكي  بةسةرضوو،  و  رؤيشت  بابةتة  ئةو 

من لةطةَل ئةو بةسةرهاتانةدا طةورة بووم. من لةطةَل ئةو بةسةرهاتانةدا طةورة بووم. 

كة  هةبووة  خَيزانيمان  سةرنجِراكَيشي  و  خؤش  ضيرؤكي  بةردةوام  كة ئَيمة  هةبووة  خَيزانيمان  سةرنجِراكَيشي  و  خؤش  ضيرؤكي  بةردةوام  ئَيمة 

كؤدةكردينةوة.  كؤدةكردينةوة. ثَيكةوةي  ثَيكةوةي 

و  نيم  وا  من  بةآلم  ناهَينن،  ثرسياركردن  لة  واز  رؤذنامةوانان  شَيركؤ  و كاك  نيم  وا  من  بةآلم  ناهَينن،  ثرسياركردن  لة  واز  رؤذنامةوانان  شَيركؤ  كاك 

دةزانم ضاوةِرَيت دةكةن. ئةطةر هيض نةماوة من دةمةوَي زؤر سوثاست بكةم بؤ دةزانم ضاوةِرَيت دةكةن. ئةطةر هيض نةماوة من دةمةوَي زؤر سوثاست بكةم بؤ 

ئةم دةرفةتة. ئةم دةرفةتة. 

بؤتةي  نَيو  خراوةتة  كة  نيشتمانَيك  بؤ  بكةين  شتَيك  بتوانين  بؤتةي هيوادارم  نَيو  خراوةتة  كة  نيشتمانَيك  بؤ  بكةين  شتَيك  بتوانين  هيوادارم 

فةرامؤشي و وةآلتَيك لةسةر نةخشة سِردراوةتةوة، هيوادارم مرؤظ بتوانَيت فةرامؤشي و وةآلتَيك لةسةر نةخشة سِردراوةتةوة، هيوادارم مرؤظ بتوانَيت 

لة دذي ئةوة شتَيك بكات. بة هيوام ئةزمووني كوردستان، بةداخةوة كة تائَيستا لة دذي ئةوة شتَيك بكات. بة هيوام ئةزمووني كوردستان، بةداخةوة كة تائَيستا 

ئةزموونة، بطات بة شوَينَيكي باش. سةرباري ئةوةي ئةزموونةكة نموونةيةكة ئةزموونة، بطات بة شوَينَيكي باش. سةرباري ئةوةي ئةزموونةكة نموونةيةكة 

زؤرتر هةَلطري بةَلَين لة ناوضةكةدا، بةآلم جَيطةي داخة كةس نايبينَيت.زؤرتر هةَلطري بةَلَين لة ناوضةكةدا، بةآلم جَيطةي داخة كةس نايبينَيت.
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محةمةد تةرةغةمحةمةد تةرةغةهايكؤ ضيية؟

جةالل زةنطاباديجةالل زةنطابادي١٣ ضامةي ئةسعةد جبووري

سةنطةر زراريسةنطةر زراريثَيناسة

عةبدولباست ئةحمةدعةبدولباست ئةحمةدئةفسانةو مَيذوو

ئةمين طةرديطالنيئةمين طةرديطالنيبرين
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دةسثَيك:دةسثَيك:

بِرطةيي  ”حةظدة  لة  بريتين  كة  هةية  ئاشكراي  زؤر  تايبةتمةندي  دوو  هايكؤ 

بة  ذاثؤني،  شيعري  لة  جؤرَي  وةك  هةروةها  واذة“.  وةرز  هةبووني   ” و  بوون“ 

نةريتي  هايكؤي  دةركردووة.  ناوبانطي  جيهانيش  لة  شيعر  جؤري  كورتترين 

شيعرة  دةنووسرَيت.  (٥،٧،٥)دا  دَيِري  سَي  لة  كة  هةية  بِرطةي  حةظدة  ذاثؤني، 

وَيناكردني  لة  بريتيية  هايكؤ  درةوشاوةن.  و  روون  زؤر  و  كورت  هايكؤييةكان 

تةواو و كةماَلي ساتة ئةزموونييةكاني شاعير. لة تايبةتمةندييةكاني تري هايكؤ، 

زماني ساكار و بَي ثَيض و ثةنا وةرزواذة (Kigo)ية. وةرزواذة، واذةيةكة كة باس 

لة يةكَي لة وةرزةكاني ساَل، بةهار، هاوين، ثايي، زستان دةكات. 

ئةوانة نيشانةي ناسيني هايكؤي ذاثؤنين. هةرضةند دواي ضاكسازي (ميجي) 

(Meiji)ولة شةثؤلي مؤدَيرنبوونةوةي ئةدةبياتي ذاثؤندا، زؤركةس هةوَليان دا 

كة هايكؤي ضوارضَيوةى حةظدة بِرطةيي و وةرزواذة، وةالنَين و بة هَيندي نةطرن، 

هايكؤ ضييةهايكؤ ضيية

و. لة فارسييةوة: محةمةد تةرةغةو. لة فارسييةوة: محةمةد تةرةغة
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ذاثؤني  ئيسنكلؤثيديايةكى  و  فةرهةنط  و  واذةنامة  هةر  سةيري  ئةطةر  بةآلم 

خاوةني  كة  شيعريية  فؤِرمَيكى  نووسراوة:  هايكؤدا  وشةي  بةرامبةر  لة  بكةين، 

و  ضةمك  روانطةي  لة  كةسيش  هةندَيك  هةية.  وةرزواذةشي  و  بِرطةية  حةظدة 

بةربآلوي  لةبةر  بةآلم  كردووة،  ثَيناسة  هايكؤ  بؤ  ياسايان  ماناوة،كؤمةَلَيك 

ئةدةبي  جؤراوجؤرةكاني  شَيوازة  و  نةريتى  هايكؤي  بة  سةبارةت  بيرؤكةكان 

سةر بة هايكؤ، ئةم خاَلة بة هَيند نةطيرا كة هايكؤ لة روانطةي ضةمك و ماناوة، 

دةبَيت هةَلطري تايبةتمةندييةكاني تر بَيت. ئةم باسة زؤرتر لة دةرةوةي وآلتي 

ذاثؤندا ثةرةيسةند كة هايكؤ لة روانطةي ماناوة ثَيناسة بكةن. 

و  حةظدةبِرطةيي  ياساي  بؤ  نيية  بةرامبةرَيكمان  لةبةرئةوةى  ثَيدةضَيت  وا 

وةرزةواذة لة زمانةكاني تردا، هةندَيك كةس بير لةوة بكةنةوة ياسايي مانايي بؤ 

هايكؤ بدؤزنةوة... 

دةطووترَيت  ذاثؤن  دةرةوةي  لة  هايكؤ  ثَيناسةي  دةربارةى  تريش  خاَلَيكي 

دَيِري  سَي  سةيركردني  ئةويش  نيية،  هايكؤة  بة  ثَيوةندييةكي  بنةِرةتدا  لة  كة 

حةظدة  نةبووني  هاوشَيوة  ثَيدةضَيت،  وا  تريشةوة  اليةكي  لة  هايكؤية.  بووني 

بِرطةيي هايكؤ، كة بة شَيوةي (٥-٧-٥)-ة لة زمانةكاني تر و سَي دَيِري بووني 

لة  يةكَيك  بة  ئةوة  هةندَيك  كة  ئةوةي  هؤي  بؤتة  هايكؤ،  وةِرطَيِردراوةكاني 

تايبةتمةندييةكاني هايكؤ بزانن. هةروةها هيض كات نةبينراوة كة لة نووسراوةيي 

ذاثؤنيدا، هايكؤي سَي دَيِري بنووسن. كة وابوو ئةطةر بمانةوَيت ثَيناسةيةك لة 

هايكؤ بدةين بةدةستةوة، باشترين ثَيناسة، هةمان ثَيناسةي فةرهةنطى ناسراوى 

(كوجي ئَين-Kujien)ة. قاَلبـي شيعرَيكي كورتة كة لة ثةيوةستبووني ١٧ بِرطة 

بةشَيوةي ٥-٧-٥ هةوَيني طرتووة. ئةم قاَلبة شيعريية لة خاَلي دةسثَيكي قاَلبـي 

هايكؤ  هاتووة.  بةكار  وةرزواذة  تَييدا  كة  وةرطيراوة،   (Renga) رَينطا  شيعري 

لة ناوةِراستةكاني ضاكسازي ميجي (Meiji) لة ساَلي ١٨٦٨ تا ١٩١٢ زاييني و 

و  لَينرا  ناو  هايكؤي   (Masaokashiki) شيكي  ئؤكا  ماسا  ضاكسازي  ريطةي  لة 

ثةرةي ستاند. بةر لةو دةورانة ناوي هؤككو (Hokku) بووة. كة دةطةَل قاَلبـي 

شيعرَيك بة ناوي تانكا (Tanka) لة ريزي كورتةشيعرةكاني ذاثؤنن. هايكؤ نة 

كَيشي هةية و نة سةروا، هةروةها جوانكاريية كةالمييةكان تَييدا بةدةطمةن بةكار 

فؤِرمَيكي  لة  بووة  بةشَيك  هايكؤ  لةمةوبةر،  ساَل  هةزار  دوو  دةوروبةري  دَين. 

شيعريي ٣١ بِرطةيي بة ناوي تانكا، كة لة دوو بةش ثَيك دةهات، كة شاعيران بة 

شَيوازي ثرسيار و وةآلم دةيانهؤنييةوة. بةشي يةكةم تانكا حةظدة بِرطةي هةية 

و بةشي دووةم ضواردة بِرطة. 
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تانكا بة ماناي كورتةشيعرة و لة بةرامبةريدا ضوكا دةبيندرَيت كة بة ماناي 

شَيوازي  ضةندين  ضوكا  و  تانكا  لة  بَيجطة  ذاثؤندا  لة  هةرضةند  درَيذة.  شيعري 

لة  هةية.  زؤرتريان  اليةنطري  كورتةشيعرةكان  بةآلم  دةبينرَيت،  تريش  شيعري 

سةدةي شانزةيةمي زايينيدا وردة وردة بةشي حةظدة بِرطةيي تانكا سةربةخؤيي 

وةدةستهَينا و ناويان نا هاكايي يا هايكؤ. 

رَيطةي  لة  وردةوردة  دواتر  هةبوو،  تةنزاوي  ناواخني  سةرةتادا  لة  هايكؤ 

ناوئاخنبووني لةطةَل فةلسةفةي زةن، قووَلتربؤوة و اليةنةكاني ثةرةيان ستاند. 

كورتيلةيي و ساكاري و لةهةمان كاتدا بةناخ بووني هايكؤ و هؤنةري نيطارة 

جوانكارييةكاني، سةرةِراي ئةوةي كة لة ضواردة سةدةي رابردوودا شاعيرانَيكي 

ذاثؤنيشدا  دةرةوةي  لة  و  ئَيستا  سةردةمي  لة  راكَيشاوة،  خؤي  الي  بؤ  زؤري 

لةطةَل ثَيشوازي خوَينةراني كتَيب وشاعيران و هونةرمةندان رووبةِرووبؤتةوة. 

بَيجطة لة وةرطَيِراني هايكؤكاني ذاثؤن بة زمانةكاني تري دنيا، لة سةرانسةري 

جيهانيشدا، شاعيرانَيك سةريان هةَلداوة، كة شيعر بة شَيوةي هايكؤكاني ذاثؤن 

ناوةندى  جيهان،  سةرانسةري  هايكؤبَيذاني  ء  اليةنطران  ئةمِرؤكة  دةهؤننةوة. 

بة  و  هةية  نَيونةتةوةيي-يان  و  نةتةوةيي  ناوضةيي،  ئاستي  لة  هايكؤ  بة  تايبةت 

ئينتةرنَيتييةكانةوة،  سايتة  لةرَيطةي  يا  و  دةورةيي  كؤِروكؤمةَلي  بةِرَيوةبردني 

لةمةِر هايكؤ و مَيذووي هايكؤ و اليةنة هؤنةرييةكاني باس و را دةطؤِرنةوة.

ثَيشينةي هايكؤ لة ذاثؤنداثَيشينةي هايكؤ لة ذاثؤندا

طرتووة.  سةرضاوةي  زَينةوة  فةلسةفةي  لة  رَيك  هةر  نَيوةرؤكدا،  لة  هايكؤ 

بةطشتي فةرهةنطي ذاثؤن تا ئةو رادةية لةذَير كاريطةري فةلسةفةي زَينداية كة 

رةخنةطرَيك بة ناوي (سوطن ئومري) طووتوويةتي: فةرهةنط و زَين لة ذاثؤندا 

وةك دوو لوتكةي هاوتا وان.

زَين خاوةني ضةند لقة: كيودؤ (رَيطةي تيرهاوَيشتن)، كَيندؤ (رَيطةي شمشَير 

وةشاندن)، شودؤ (رَيطةي كةالم)، ضادؤ (رَيطةي ضايي)، هةروةها رَيطةي هونةر 

كة بريتيية لة شَيوةكارى لةسةر ثارضة و هايكؤ. 

 ثَيشينةي هايكؤ دةطةِرَيتةوة بؤ سةدةي ثانزةيةمي زاييني. لةو سةردةمةدا 

تةوةري  لةسةر  وردة  وردة  كة  بوو،  زَين  فةلسةفةي  بنةماي  لةسةر  هايكؤ 

كورتيلةيي  طرت.  هةوَيني  رةنجكَيشان  هونةري  يا  هونةردا،  لة  رةنجكَيشان 

سةرسوِرهَينةرانةي هايكؤ (سَي دَيِري يا بة طشتي حةظدة بِرطةيي) لة روانطةي 

شاعيراني هايكؤنووس نيشانةي سةرِراستبوونيانة. 
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لة  هايكؤي  ئيقباَلي  و  بةخت  ذاثؤني،  طةورةي  نووسي  هايكؤ  باشؤ،  ماتسؤ 

ذاثؤندا بةرزكردةوة. لة وتةكاني ئةودا بوو كة هايكؤ لة بةستَيني فةلسةفةي زَين، 

لة عيرفان نزيكبؤوة و هةروةها لة كةالمي ئةودابوو كة عيرفان و راستييةكان 

ئاوَيتةي يةكتري بوون.

لة كةالمي ماتسؤ باشؤدا بةشةكانى بة رواَلةت دواكةوتووانةي هةستي (بوون) 

بايةخي بوو، نة زؤر رَيسي و درَيذدادِري، بوو لة وتةكاني ئةودا بةشي زؤري 

روانطةيةوة  لةم  دةنواند.  خؤي  وةرزةكاندا  طؤِراني  و  سروشت  رواَلةتاكاني  لة 

نزيكايةتي  شيعر  و  سروشت  لة  بةستةيةكة  خؤيدا،  ثلةي  بةرزترين  لة  هايكؤ 

شاعير بة سروشتة. لةم جؤرة شيعرةدا، فةزا هةَلؤَلةكان بايةخيان هةية. كةالم لة 

دراوسَييةتي لةطةَل بَيدةنطي و بَيدةنطي لة دراوسَييةتي لةطةَل كةالم داية كة بة 

ماناي راستةقينةي خؤي نزيك دةبَيتةوة، بَيدةنطي و كةالم لةهايكؤدا هاوبايةخن، 

لةم رووةوة لة قوتابخانةي (باشؤ)دا، شاعير بةر لة هةرشتَيك، دةبَيت بتوانَيت 

قوتابخانةيةدا،  لةم  ضونكة  بكات،  ثَي  هةست  بؤش  شوَيني  بةتايبةت  و  شوَين 

هايكؤ نيشاندةري اليةنَيك لة (بوون) ة، كة ئينسان بة هةستة ثَينجانةكةي خؤي 

ناتوانَيت وةريطرَيت. 

تةنيا بة دؤزينةوة و هةروةها لة شهوودداية كة دةتوانين بةو ئاستة تَيطةينة 

خؤ  دذواري  بة  بوون،  لة  اليةنة  ئةم  كة  لةبةرئةوةي  هةروةها  بطةين،  بوون  لة 

خؤَلقاندن  و  بَيدةنطي  لةطةَل  هايكؤدا  لة  شاعير  وابوو  كة  دةدات،  بةدةستةوة 

بوون-يش  لة  اليةنة  ئةم  و  سروشت  لة  بةشة  ئةم  هةَلؤَلةكان،  فةزا  تَيطةيني  و 

دةخوَلقَينَيت، يان دةخوَلقَينَيتةوة.

كةواية هايكؤ هةم لةطةَل سروشت سةروكاري هةية و هةم لةطةَل دونياكاني 

بوون  لة  اليةنة  دوو  ئةم  كة  ئةوةشة  لةبةر  هةر  (ميتافيزيك)،  سروشت  ئةوثةِر 

لة هايكؤدا لة ثةناي يةكتر خؤ دةبينةوة. لةم روانطةيةوة هايكؤ لة قوتابخانةي 

(باشؤ)دا شيعري ديوار بة ديواري دةنط و بَيدةنطيية، شيعري ديوار بة ديواري 

شوَين و ئةوثةِرشوَينة، شيعري ديوار بة ديواري بوون و نةبوونة. لة فةرهةنطي 

ذاثؤندا لة بنةِرةتدا بَيدةنطي و نةبوون (لة بةرانبةر بوون)دا لة طرنطترين باسةكان 

و يا باشتر واية بَلَيين طرنطترين باسة، نةبوون و بَيدةنطي بةشَيك لة مةراسمي 

كةشف و دؤزينة لة فةرهةنطي زةننة، بةو نييةتة كة ئينسان تةواو خاَلي بَيت و 

يةكسةرة لة هةموو ناثاكييةك، ثاك بَيتةوة.

نزيكي  ئةوة  نيية.  ئةوتؤي  طرنطييةكي  قسةكردن  (باشؤ)دا،  قوتابخانةي  لة 

لةطةَل سروشتة كة طرنطي دةبةخشَيت. ئةوة نيطاي ئينسان بة سروشتة كة بوون 
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ماناي جؤراوجؤر بة خؤيةوة دةطرَيت. 

نيية.  طرنط  رَيطة،  دةطرَيت.  خؤيةوة  بة  هةوَين  و  شكَل  ساتدا  يةك  لة  بوون 

خاَلي ئةنجام، طرنط نيية. نيطاي من بة طرنطة كة مانا بة ذيانم دةدات، نة ذيان 

بةو مةبةستة كة بةسةريدا زاَل بم. 

(ئيسسا) هايكؤ نووسي مةزن وتوويةتي: ”هونةري نووسيني هايكؤ لةوةداية 

ئةو ساتةي كة نوور لة سيمات دةدا، هةر لة هةمان ساتدا، تواناي ئةوةت هةبَي 

ئةو نوورة لة شيعرةكةتدا رةنط بداتةوة“.

 هايكؤ دةبَيت شايةرانة بَيت و ساكار و دذوار، هةم ذيري تَيدا هةست ثَي 

بكرَيت، هةم ناذيريشي تَيدا بةدي بكرَيت. لة هةمان كاتدا كة ساكارة، ئاَلؤز بَيت 

و كة ئاَلؤزيشة، ساكار بَيت.

سروشتدا.  دةطةَل  بةرانبةركَي  لة  ئينسانة  ئاواَلدوانةي  شيعري  هايكؤ   .i

شيعري سةرسوِرمان و تَيِرامانة لة بووندا. 

”مةبةستي هايكؤ جوانَيتي نيية، بةَلكو بة ساكارَيكي تةواوةوة، شتَيك ثَيشاني 

ئَيمة دةدات كة بةردةوام زانيومانة، بَي ئةوةي كة بزانين كة دةزانين، هةروةها 

ئَيمة بةو راستيية ئاشنا دةكات كة ذيان دةكةين شاعيرين“ (ئةحمةد شاملوو).

رَيساكاني هايكؤنووسيرَيساكاني هايكؤنووسي

رَيسا  بةآلم  دةنوَينَيت،  خؤي  ساكار  رواَلةتدا  لة  هةرضةند  هايكؤ  نووسيني 

ئةمريكايي:  شاعيري  فراست)  (رؤبَيرت  وتةي  بة  هةية.  زؤري  بنةمايةكي  و 

(شاعيري و شيعرنووسيني بَي رَيسا، وةك ياريي تَينيس واية كة تؤِري نةبَيت). 

رَيساكاني شيعرنووسين تا ئةو جَيطةيةي كة دةست و ثَيي شاعير نةطرَيت و لة 

ئيختياري ئةودابَيت، خراث نين. (باشؤ) وتوويةتي: (رَيساكان فَيربن و لةبيريان 

بكةن). كةواية بةبِرواي ئةو لة بةرا دةبَيت هةموو رَيساكان فَير بيت.

زمانة  و  ذاثؤني  زماني  لة  هايكؤ  نوَيي  و  نةريتى  رَيساي  لة  هةندَيك  لَيرةدا 

هةموو ئةوانة لة يةك  بةكارهَيناني  ئةوروثاييةكاندا دةخوَينينةوة. بة دَلنياييةوة 

بةرهةمدا مسؤطةر نابَيت، ضونكة هةندَيك لةوانة لةطةَل يةكتري ناتةبان. باشتري 

لَي  كةَلكيان  و  هةَلبذَيرين  خؤمان  رَيساكاني  ئةوانةدا  لةنَيوان  كة  ئةوةية  حاَلةت 

وةرطرين. هةر كاتَيكيش لة هايكؤكانماندا رَيساي دووثاتةيي بةرؤكي ثَي طرتين، 

دةتوانين رَيساطةلي نوَي بَينينة ئاراوة.

بةردةوام  لةطةَليان،  راهَينان  و  شاعيران  طةورة  بةرهةمي  خوَيندنةوةي 

باشترين رَيطةي زاَلبوون بةسةر رَيساكانة. 
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١- بةردةوام هةذماري بِرطةي هايكؤكاني خؤتان بذمَيرن. ژما

٢- حةظدة بِرطة لة يةك دَيِردا بنووسن. 

٣-حةظدة بِرطة لة سَي دَيِردا بنووسن. 

٤-حةظةد بِرطة لة سَي هَيَلي بة ريز ثَينج و حةوت و ثَينج بِرطةييدا بنووسن. 

(قاَلبـي ستانداردى ذاثؤن).

و  درَيذ  و  كورت  ريز  بة  هَيَلي  سَي  لة  بِرطة  حةظدة  لة  كةمتر  يان  ٥-حةظدة، 

كورت دا بنووسن. (قاَلبـي باو لة زمانة ئةوروثاييةكاندا). 

٦-سةراثاي هايكؤيةك دةبَيت بة يةك نةفةس بخوَينرَيتةوة. 

٧-لة وةرزواذةكان (وشةطةلَيك كة تايبةتن بة وةرزَيك لة ساَل) كةَلكوةرطرن. 

٨-لة كؤتايي دَيِري يةكةم، يان دووةمدا (بةآلم لة هةردووكياندا نا) بَيدةنطيي 

مسؤطةر بكةن. 

رستةيةكي  يةكدا  بةشوَين  هايكؤكةتان  دَيِري  سَي  كة  مةهَيَلن  ٩-هيضكات 

تةواو ساز بكات. 

١٠-ثَيوةندي و بةرانبةري دَيِرةكاني يةكةم و دووةم وةها رؤبنَين كة دواي 

خوَيندنةوةي دَيِري سَييةم خؤي وةدياربخات. 

ئَيستا  و  ئَيرة  بة  سةبارةت  و  كةَلكوةرطرن  ئَيستا  زةماني  لة  ١١-بةردةوام 

بنووسن. 

١٢-تا بؤتان دةكرَيت لة كةَلكوةرطرتن لة ناوي تايبةت و جَيناوي تاكةكةسي 

خؤبثارَيزن.

١٣-تا بؤتان دةكرَيت لة زةماني رابردوو كةَلك وةر مةطرن.

ثَيكهاتةي  دووةم)  و  يةكةم  (دَيِري  هايكؤكةتان  دَيِري  دوو  ١٤-واباشترة 

رَيزماني وةك يةكي هةبَيت.

١٥-سةبارةت بة جَي و شوَيني وَينةكان كة هةركام لة دَيِرةكان بة دةستةوةي 

دةدات، لة هايكؤكةدا واي بنوَينن كة ديمةنةكة لة دوورةوةية، دواتر بةشَيك لة 

ديمةنةكة نزيكتر و لة ئاكامدا زؤر نزيكتر بووةتةوة. 

١٦-كاكَل، يان ثةيامي سةرةكي بؤ دَيِري ئاخر هةَلطرن. 

و  دَلطر  دةكرَيت،  بؤتان  جَييةي  ئةو  تا  يةكةم  دَيِري  بدةن  ١٧-هةوَل 

سةرنجِراكَيش بَيت. 

١٨-بةردةوام سةبارةت بة شتة ئاساييةكان، بةشَيوةي ئاسايي و بة زماني 

ئاسايي بنووسن. 
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هايكؤكةتان  لَيطةِرَين  و  بكةن  موتاآل  زةن،  فةلسةفةي  بة  ١٩-سةبارةت 

ئاوَينةي باآلنوَيني شَيوازي بَيدةنطي وَينةسازيي بَيت. 

٢٠-لة وَينةطةلي بةرضاو و زيندوو كةَلكوةطرن. 

٢١-ئايين و فةلسةفةي جؤراوجؤر بخوَيننةوة و لَيطةِرَين كاريطةري ئةوان لة 

هايكؤكاني ئَيوةدا رةنط بداتةوة. 

٢٢-هةوَل بدةن بطةنة ئاستي ضةند اليةنيبووني مانا.

ئاستي ضةند اليةنيبوون بريتين لة اليةني دةرةكي و اليةني ذوورةكي. اليةني 

دةرةكي بريتيية لة وَينةطةلي ئاسايي و هةروةها لة ئاستَيكي بةناختردا فةلسةفةي 

ذيان و روانطةي ئَيوةي تيا تَيكةَلة. 

طؤشةطيريي  هةَلخِرَينةري  هةست  كة  وةرطرن  كةَلك  وَينانة  ٢٣-لةو 

خؤويستانة و فةقيري خؤويستانة بَيت.

٢٤-لة ضةند وَينةيةك كةَلك وةرطرن كة هةست هةَلخِرَينةري نؤستالؤذياي 

رؤمانتيك بَيت. 

٢٥-دذةبةرةكان بدؤزنةوة و لة هايكؤي خؤتاندا وَينةكاني بكَيشنةوة.

٢٦-سةبارةت بة شتة نامسؤطةرةكان، بة شَيوةي ئاسايي بدوَين.

٢٧-لة وَينةطةلي نواندنةوةي مانا بةرز و ثيرؤزةكان كةَلك وةرطرن (باسي 

شةِر و كوشتوكوشتار و بابةتطةلي جينسي مةكةن). 

بة  راستةوخؤ  ئاماذةي  (لة  وةرطرن  كةَلك  سروشتي  وَينةي  لة  ٢٨-تةنيا 

طيروطرفتةكاني مرؤظ خؤ بثارَيزن).

٢٩- بةزةيي و خؤشةويستي مرؤظايةتي بة ئاماذة بة اليةنة جؤراوجؤرةكاني 

سروشت بَينة طؤِرَي.

٣٠-لة هةر جؤرة ئاماذةيةك بة خؤتان، لة هايكؤدا خؤ بثارَيزن.

لة  و...)  تيرة،  خةتي  وَيرطوَل،  (خاَل،  وةك  نيشانةي  لة  وةرطرتن  ٣١-كةَلك 

هايكؤدا بةربةستَيكي بؤ نيية. 

٣٢-دةكرَيت بؤ ثِرماناكردني هايكؤ لةو نيشانانة (خاَل، وَيرطوَل، خةتي تيرة، 

و...) خؤ بثارَيزين.

٣٣-لة هَيناني سةروا خؤ بثارَيزن. 

٣٤-لة هَيناني كَيشي غةيرة ثةنجةيي، وةك كَيشي عةرووزي خؤ بثارَيزن.

٣٥-دووثاتبوونةوةي ثيتَيك لة هايكؤدا بايةخي دةباتة سةر. 

٣٦-زؤربةي جارةكان هايكؤكةتان بة ناوَيك كؤتايي بَينن.

٣٧-لة هةر جَيطةيةك توانيتان، وردةواذة قرت بكةن، وةك: (لة، دةطةَل، ...). 
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٣٨-ئاوةَلفرمانةكان قرت بكةن. 

٣٩-بؤ هةر ناوَيك زياتر لة ناسَينةرَيك مةهَينن. (بؤ نموونة: ئةو وةسفانةي 

كة بؤ ناو دَين وةك ئاوةَلناو).

بة ناوبانطترين هايكؤنووساني ذاثؤنبة ناوبانطترين هايكؤنووساني ذاثؤن

سةيري هةر كتَيبَيكي هايكؤ كة دةكةيت، ضوار هايكؤنووس وةك طةورةترين 

شَيوازة،  خاوةن  هايكؤنووسة  ضوار  ئةم  هاتووة.  ناويان  ذاثؤن  هايكؤنووساني 

لة دةرةوةي ذاثؤنيشدا ناو و ناوبانطيان دةركردووة و هةندَيك لة توَيذةران و 

رؤذهةآلتناسان، بةتايبةت سةبارةت بة هونةري شاعيري ئةوان دةستيان داوةتة 

توَيذينةوة. 

ماتسؤ باشؤ (ماتسؤ باشؤ (١٦٤٤١٦٤٤-١٦٩٤١٦٩٤)

لة بنةماَلةيةكي سامؤِرايي ضاوي بة ذين هةَلَينا. ناوي مناَلي كين ساكؤ بوو. 

داري  ماناي  بة  ذاثؤنيدا  زماني  لة  باشؤ  وةرطرت.  مؤز  داري  لة  نازناوي  ئةو 

مؤزة. باشؤ طةورةترين و بة ناوبانطترين شاعيري هايكؤنووسي ذاثؤنة. هايكؤ 

باشؤية و باشؤ هايكؤية. باشؤ داهَينةري هايكؤ نيية، بةَلكو هايكؤي كردة جؤرة 

خةريكي  زؤرتر  بووني  ساَلة   ٤١ تا  باشؤ  بةناوبانط.  و  شَيلطيرانة  شيعرَيكي 

نووسيني شيعري طاَلتةئامَيز بوو، بةآلم لة دةيةي ئاخري تةمةني شَيوازي خؤي 

دة  كة  ثَيطةيشتن  ئةو  قوتابخانةي  لة  زؤر  قوتابيانييةكي  نا.  بونياد  هايكؤدا  لة 

شيعري  تايبةتمةندي  بآلوكردنةوةي  بؤ  و  دةركرد  زؤرتر  ناوبانطيان  كةسيان 

ئةو هةَلي زؤريان دا. بةر لة باشؤ، كاري هايكؤنووساني دةرباري و ديوةخاني، 

هايكؤي  باشؤ  بةآلم  جيناس،  و  هَيما  لة  بوو  ثِر  كة  بوو  وشة  بة  طةمة  جؤرَي 

دةسثَيكي  كة  كؤن)-ة،  (طؤميلكةي  باشؤ  هايكؤي  بةناوبانطترين  ثَيدا.  طةشة 

هةنطاوهةَلطرتني شؤِرشطَيِرانةي ئةو لة فؤِرمي هايكؤداية. 

طؤميلكَيكي كؤن

دةرثةِريني دَيوةزمةيةك

شَلثةي ئاو.

جؤراوجؤريان  وتاري  كؤمةَلَيك  هايكؤية،  ئةم  لَيكدانةوةي  بة  سةبارةت 

شيرةي  و  كراوة  كورت  هايكؤية،  ئةم  واية،  ثَييان  هةندَيك  تةنانةت  نووسيوة. 

فةلسةفةي زَيننة. هةرسَي توخم لةم هايكؤيةدا هاوكات لةطةَل يةك جيا و ثَيكةوة 

لكَينراون. دَيوةزمة و طؤميلكة و دةنطي دةرثةِريني دَيوةزمة. هةندَيك ئةم هايكؤية 
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بة جؤرَيك ئيشراق، واتة روونبوونةوةي بوودايي دةزانن. هةندَيكي تريش وةك 

وَينةيةكي راستةقينة سةيري دةكةن. 

يوسا بووسؤن (يوسا بووسؤن (١٧١٦١٧١٦-١٧٨٣١٧٨٣)

دواي باشؤ شاعيرَيك كة لة ئاست و ثلةي ئةودا بَيت، سةري هةَلنةدا. بؤية 

هايكؤ بؤ ماوةيةك كةمِرةنط بووةوة و هةندَيك لة قوتابيياني باشؤ روويان كردة 

(سن  لة  هةية.  بِرطةي  حةظدة  و  هايكؤ  وةك  فؤِرمَيكة  كة  ريوو)،  (سن  شيعري 

زؤرتر  شاعير  و  نيية  خةبةرَيك  هةيةتي،  هايكؤ  كة  بةناخبوونةي  ئةو  ريوو)دا، 

بةربةستييةكاني  و  خؤشةويستي  و  رةحم  و  تةشةر  و  تانة  لةطةَل  سةروكاري 

مرؤظدا هةية. ضةند دةية دواي مةرطي باشؤ (بووسؤن) هاتة ناو مةيداني شيعري 

لَيزان  شَيوةكارَيكي  (بووسؤن)  نا.  بونياد  هايكؤدا  لة  نوَيي  شَيوازَيكي  و  ذاثؤن 

بوو، هايكؤكانيشي ناسكي و زةرافةتَيكي كةموَينةيان هةية و ئةوينداري ئةو بة 

طةورةترين  لة  يةكَيك  ئةو  شَيوةكار،  وةك  بةهَيزترة.  باشؤ-ش  لة  لة  سروشت 

ئةوكات  ضيني  شَيوةكاراني  لة  كة  دةذمَيردرَيت،  (نانكا)  شَيوازي  رَيِرةواني 

ئيلهاميان وةرطرتووة. بووسؤن زؤرترين كاتي خؤي بؤ خوَيندنةوة و نووسين 

و شَيوةكاري تةرخانكرد. هةندَيك لة هايكؤكاني بووسؤن لةذَير كاريطةري باشؤ 

كة  بوو  هايكؤ  لة  شَيوازَيك  داهَينةري  ئةو  دواتر  بةآلم  ضينيداية،  شاعيراني  و 

تَيكةَلييةك لة وَينة و رةنط بوو. وةك ئةم هايكؤيةي خوارةوة: 

طوَلة سثييةكان

لة كةلَيني ديوارةوة

بةهار دَي.
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كؤباياشي ئيسسا (كؤباياشي ئيسسا (١٧٦٤١٧٦٤-١٨٢٧١٨٢٧)ژما

ئيسسا لة ثَينجةمين رؤذ لة ثَينضةمين مانطي ساَلي ١٧٦٤ هاتة دونيا و ناوي 

يةك  ماناي  بة  و  هةَلبذارد  بؤخؤي  دواتر  كة  نازناوة  ئيسسا  لَينا.  (ياتارؤ)يان 

كووث ضايية. زؤرترين ساَلةكاني ذياني ئيسسا ثِر غةم و ثةذارةية. دووساآلن 

سَي  دواتر  مرد.  دايةطةورةي  ساَليشدا  سَيزدة  لة  و  دا  دةست  لة  دايكي  كة  بوو 

منداَلةكةي و هاوسةرةكةي (كيكؤ) مردن و ئةويان بةتةنيا هَيشتةوة، تا ئةوةي كة 

لة سَي ساَلي كؤتايي ذياني لةطةَل كضَيكي سامؤِرايي ذياني هاوبةشيان ثَيكهَينا. 

ئةوة  كة  نابيني،  ثةذارةي  غةم  ثِر  ذياني  لة  باسَيك  ئيسسادا  هايكؤكاني  لة 

دةطةيةنَيت كة ئيسسا ضارةنووسي خؤي قبووَل كردووة. ئيسسا وةك اليةنطري 

دةطاتة  تا  بطرة  برينجكارَيكةوة  لة  هةر  جيهان،  لةطةَل  هاودةرديكردن  و  مرؤظ 

و  رؤذانة  وتووَيذي  زماني  (ئةو  دةركردووة.  ناوبانطي  بوونةوةر،  ضكؤَلةترين 

و  ضكؤلة  شتطةلي  ئيسسا  بةكارهَينا.  هايكؤكانيدا  لة  جؤراوجؤرةكاني  زاراوة 

بَيبايةخي خؤش دةويست و لة ناخةوة لةوان تَيدةطةيي، هةروةها ئةو شتانةي كة 

رَيز و خؤشةويستييان هةَلدةخِراند، خؤش دةويست).

ئيسسا وةك (دَلي هايكؤ) ناسراوة، ضونكة لة ثةنا نيطاي راستةقينةخوازانةي 

بووسؤن و زةنني ناخخوازانةي باشؤ، ئةو راوَيذي مرؤظخوازانةي هةية. 

مةرطي  بؤ  كة  هايكؤيةية  ئةو  ئيسسا،  هايكؤكاني  باناوبانطترين  لة  يةكَيك 

كضةكةي (ساتؤ) نووسيويةتي: 

ئةم جيهانة ئاونطيية

بَي طومان ئاونطة و

ئَيشتاكةش...

لةم هايكؤيةدا ثةذارةيةك كة لة مةرطي منداَلةكةي ثَيي طةيوة، لة ديمةنَيكدا 

و  دةدا  نيشان  ئاونط  وَينةكردني  بة  ذيان  ناِراوةستاوي  بةرا  (لة  دةيطونجَينَيت: 

دووبارةكردنةوةي، نيشانةي قبووَلكردني ئةم راستييةية، هةروةها (ئَيستاكةش) 

وا نيشان دةدات كة كضة ئَيستا لةناو ئيسسا دا، يا لة بةهةشتدا، يا لة هايكؤدا، يا 

بة دؤنادؤن زيندووة). 
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ماسائؤكا شيكي (ماسائؤكا شيكي (١٨٦٧١٨٦٧-١٩٠٢١٩٠٢)

وَيناي  هةَلطري  هايكؤكاني  شيكي-ة.  طةورة،  هايكؤنووسي  ضوارةمين 

رياليستين، كة بريتين لة وَينة و رةنط و شكَل و شتي لةم ضةشنة و دذبةربووني 

شيكي  ناسراوة.  جؤرخواز،  هايكؤنووسَيكي  وةك  ئةو  يةكتري.  لةطةَل  ئةوانة 

بة  (هوتؤتوطيسؤ)  طؤظاري  هةروةها  شيكي  طؤِري.  هايكؤ  بؤ  هؤكؤ-ي  وشةي 

ماناي (قومري) لة ساَلي ١٨٩٩دا، دامةزراند. 

هايكؤكاني اليةني مرؤظخوازانةي ئيسسا و هةستي ئايينيانة و ناخخوازانةي 

باشؤ-ي تَيدا بةدي ناكرَيت. هايكؤكاني ئةو وةك نةققاشي واية: 

شةوانة

مانطي سثي هاوين

بةسةر بايةواني سثييةوة. 

لة تاووتوَيكردني هايكؤي ئةم ضوار هايكؤنووسةدا، ضوار جؤر نيطاي جياواز 

دةرهةق بة جيهان هةست ثَي دةكرَيت: ديتن بة رؤح، بة ضاو، بة دَل، و بة سةر. 

شيكي  و  مرؤظخوازة  ئيسسا  هؤنةرمةندة،  بووسؤن  ئايينة،  خاوةن  باشؤ 

رياليستة. 

باشؤباشؤ

رابة ثةثوولةكة

درةنطة، ريَيةكي دريَذمان لةبةرة

بؤ هاوِريَيةتي.

بووسؤنبووسؤن

زةربةكاني تةوور

بؤني شوولَي كاج، 

سووتةمةني زستان. 

بووسؤنبووسؤن

بةساآلضوو- 

تةنانةت دريَذين رؤذ

طرياناويية. 
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بووسؤنبووسؤن

سةطَي دةوةِرَي 

بة دةسفرؤش

دارقؤخ نووقمي شكؤفةية. 

ئيسسائيسسا

ثةرذيني مَيشوولةي، 

طةآل... 

خةوي لَي دةكةوَي 

ئيسسائيسسا

خةلَكي رؤيشتوون

فانؤسةكان مردوون

طةآلية دةميَنَي

ئيسسائيسسا

بةرةو بةستَين

فانؤسة كاغةزييةكةم 

يةكةمين بةرةبةياني بةهاري. 

ئيسسائيسسا

لةناو ذوورةكةمدا 

ضي بةسةر دَي؟ 

يةكةمين بةرةبةياني بةهاري. 

ئيسسائيسسا

يةكةمين بةرةبةياني بةهاري

قةشة ئةنةهوو كة 

خةريكي طةسك لَيدانة
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ئيسسائيسسا

لة سؤزةي بةرةبةياندا 

لةبةر دةرطاي طةرماوةي طشتي

دةرطا كوتان

ئيسسائيسسا

 بة خؤشي يةكةمين خواردنةوةي سالَي نوَي 

 راخةري حةسيري لةذيَر ثَي 

 بةرةبةيان 

ئيسسائيسسا

بةرةبةيان- 

لة بان طةنمةجاِر 

”كووكوو!“

ئيسسائيسسا

لة بةرةبةيان 

كةسَي نايةتة بةرضاو...

شكؤفةي نيلووثةِرة ئاوييةكان

ئيسسائيسسا

ببارة بةفر ببارة

كاذي جحَيَل

جلي نوَيي دةوَي

ئيسسائيسسا

رووباري زيَوين

دةئاذوَي بةرةو باغ

مانطي بةهاري
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ئيسسائيسسا

شكؤفةي هةلَوضةكان

بةستةي بولبووالن

هةموويان تةنيان

ئيسسائيسسا

بةهار لةبةر دةرطاي مالَةكةم

يةكةمين ثيرؤزبايي سالَي نوَي

لة ثاسارييةكانةوة

شيكيشيكي

مانطي دروةشاوة

شتَيك لة سينطمدا

تةنيام

شيكيشيكي

ض دلَطرة!

ئةو قِرذالَة بضووكةي لة كاذ دةضيَتة بان

لةذيَر باران دا

شيكيشيكي

كث بوو ضِرين

سيسركَيك هةلَفِري

من ديتم. 

ئؤريطائؤريطا

مانط لة غةريبايةتي

سةيري دةكةم

لةطةَل نسَيكةي من هاوِريَية
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ئؤزاكي هوساييئؤزاكي هوسايي

بةفر لَيي كردةوة

لةناو هةراوهورياي مناآلن

خؤر دةكةوَي

ئؤزاكي هوساييئؤزاكي هوسايي

هةوةلَين باريني بةفر

ميوة رووتةكاني شيالني كيَوي

بة كاكؤلَي سثييةوة

ئَيس، سانتانامئَيس، سانتانام

خؤري هاوين

ئاوثِرذَين دةكةن دوو طولَفرؤش

طولَةباغة تازةكان

ئَيس، سانتانامئَيس، سانتانام

خؤري زستاني 

دوو سمؤرةي سةرطةردان

دوور لة دارةكةيان

ئالكسي ئاندريافئالكسي ئاندرياف

ثرديَكي ضكؤلَة

رازونياز دةكا دةطةَل زةريايةكي طةورة

ضةندة تةنيام من!

ئالكسي ئاندريافئالكسي ئاندرياف

راوةستان 

لةسةر ثرديَكي دوو تةِرةفة

لة مذ دا



١٤٤

ان
رگ
وە

ان
رگ
وە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

بر
سم

 دی
ی 

بر
سم

 دی
٨٣٨٣

رە 
ژما

رە 
ئائؤرورا ئانتونوويضئائؤرورا ئانتونوويضژما

داكردني باراني ثاييزي

كولََيكي لةنةكاو 

بؤ طريان

ئارو يوسودائارو يوسودا

ئاخ قومريةك!

ضةندة دةبَي بثيَوم ريَطا

تا كةسَيك ببينم. 

ئامندا برتونئامندا برتون

ضةندة سةرماية 

دوو سةط و ثشيلةيةك 

لةطةَل يةك لة ثةنا ئاوري.

ئاندريا سكونئاندريا سكون

ئاسماني ساو

لةسةر ثنجة توودِركةكان

كؤالرةي شكاو

سةرضاوة: سةرضاوة: 

كتَيبـي شكؤفةكاني طَيالس، هايكؤ لة باشؤ تا ئَيستا.
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ئةسعةد جبووري: هؤزانظان، رؤمانظان و رؤذنامةظانة ئةسعةد جبووري: هؤزانظان، رؤمانظان و رؤذنامةظانة 

× لة ساَلي ١٩٥١ لة شاري (ريفاعي- ثارَيزطاي زيقار) لةدايك بووة و لة ساَلي 

بة  غيابيي  حوكمي  عةفلةقي  رذَيمي  دةسةآلتي  و  سووريا  بؤ  هةآلتووة  ١٩٧٤دا 

ئيعدام داوة.

× لة ساَلي ١٩٨٩وة بة خَيزانةوة لة دانيماركدا دةذي.

× ئةندامة لة: يةكَيتيي نووسةراني عةرةب/- يةكَيتيي نووسةراني دانيمارك. 

رؤذنامةظاناني  كؤمةَلةي  بةريتانيا/-  لة  جيهانيية  شيعري  ئينسكلؤثيدياي   -

بَي سنوور.

- رَيكخراوي مافَين مرؤظي نَيودةوَلةتي.

و  عةرةبي  زمانَين  بة  سرووتطةل)ة  (تقووس=  طؤظاري  سةرنووسةري   ×

ئينطليزي.

× دامةزرَينةري (بانكي خةياَل)ة.

و  ئةدةبيات  و  رؤذنامةظاني  بؤ  ئؤروثيية  عةرةبي-  كؤمثانياي  ريظةبةري   ×

ثةخشكردنةوة.

www.alimbaratur.com رَيظةبةري سايتي (قةِراَلستان)ة ×

× ئةم كؤهؤزانانةي بآلوبوونةتةوة:

ضامةي ئةسعةد جبووري

ثاضظةو ثَيشةكي:ثاضظةو ثَيشةكي:

جةالل زةنطاباديجةالل زةنطابادي
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مةلة  هةراوهورياي   -١٩٧٦ سةربِري؟  خةونم  ئاخؤ  سةربِري،  طوَلم   -

سةرثَيضةكان، ١٩٧٨.

- ئؤَلةمثيادي زماني ثاشخراو، ١٩٨٠، نيطاركَيشان بَي جياكةرةوانةية، طوناه 

بَي شاشةية، ١٩٨١.

- يةكةم نوسخةي زَيِر، ١٩٨٨- فِرين بةسةر رؤذدا، ١٩٩٥، قةِراَل، ١٩٩٥.

فةرهةنطي   ،٢٠٠٥ ئاَلؤشظان،  فريشتةي   ،٢٠٠٣ دةبِرَي،  دةستنووس  عةتر   -

عاشيقان، ٢٠٠٦.

- ثَيش رؤيشتني ئةَلكؤَل، ٢٠١٠، لة هنداظي ئةسثريندا، ٢٠١٠.

× ئةم رؤمانانةي بآلوبوونةتةوة: 

- دانان لةنَيو نهؤمةكاني شةودا، ١٩٩٧.

- تاي ضةكدار، ٢٠٠٠.

- تيرؤركردني نؤبل، ٢٠٠٦.

- ديسكؤالند، ٢٠١٠.

كارةساتَيكة بؤ من

ئاي لةو تةمةنة طةرمة لة سةعاتَيكي ئاوةذووة

ئاي لة طةشتي ئةو دةمة بازةلَةية لةنيَو طياكانا

خويايي ئافرةتَيكة ديوارةكاني لة مالَدا قاودةدا

ئاي لة ئةسثةي 

ملَةماي شيَتيي خؤي دةكا

ئاي لةو فريشتةية

طاظا شةمثانيا دةكاتةوة

لةذيَر ئاسمانَيكي طرذبوو نيطةران دةبَي

ئاي لةو شادمانيية

كة ئاوةيلي كليلدراو دةخواتةوة

ئاي لةو بةرة ذاوةذاوطَيِرة

لة شانةي حيزبَيكي ناتةواو
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ئاي لةو تاراوطةية

كة تؤ هاوِريَتيي ثةيكةرة دشوارةكان دةكةي

لة بةزمةشةويَكي نيَو بارانطةل هةآلتوو

ئاي لةو ئافرةتة تايثَيستة

كة شةوانة ضي لة ضامةدا رووخاندووة

ئاوةدان دةكاتةوة

ئاي لة ثرسياري كةضِرةو

ئاي لةوةي بيبيلة بة شةثؤلَيكي ئاذةآلن هةلَدةطلَؤظَي

كوآلذة شةقامَيكة و

زةنطَيكي كويَرة لة طؤظارَي شيَنةييِرؤية

ئاخؤ ئةوة تؤي

يان شبتييةكي تؤية لةبةرتؤية؟*

* كارl‰ لي 

فةرمانبةر

ذيان هةر نةريتَيكي باوة

(جةنط) هةر (طةنج)ة بةتؤبز هةلَطةِراوة

تا دووكةلَكَيش وةليا بطةشتَي

ئةوسا تا ئةوةَي 

... ئا ئةويَندةرَي

كة نامة

راوضييةكةي دةهاويَتة ذووري سةطانةوة*

.ÃæÁ∏\ *
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رؤذيَكيان

شةقامَيك

دةرضوو

ئيتر

بؤ ماَل

نةهاتةوة*

* ∏[Ç\؟ 

نيطةراني

سبةينَيكة بة دةستان بطرة

طةوالَة هةورَي لةبان ضةتر مةيةلةوة

تا (واقواق) جلوبةرطةيلي نةكاتةبةري

بؤ شايي خؤي راماننةثَيضيَتةوة*

* قلق. 

شووشةي ئةظِرؤ

بة شيَنةيي...

طلَؤبةكان لة جةستةدا خامؤش دةبن

هةر شةوَي

ئاليكةيلَي بةجَيديََلَي و ثيَوار دةبَي
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وام ضاوةِرَي بوو

كة هةذاندن بؤ خؤرةزةردةي رؤذئاوابوون دَي

تا بكةفمة نيَو رديَنَين درةختان

كةضي 

 لةو باية...*

* زجاج اليوم.

ذةنةراَل

بؤ دوامين جار

مةطَيزةيل مالَي خؤيان

لةذيَر مةمةك بةرزكةرةوةدا ضَيدةكةنةوة

سؤثةكة دةمَيكي ثةككةوتووي هةية

هةمان دةمانضةش

طورطة بضكؤلَةكةي 

دةخاتة ذيَر ئوتووي هةلَمان*

* الجنرال

سةرطؤني ئةكةدي

ئةرَي كَي ثةندياريي بةرةآلكرد و

زارؤكَين برووسكي 

لةالي كضي داويَنثاك بةجيَهَيشت؟

كةس نيية مةطةر تؤ لةم جَيطيربوونة
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مينةكان لة مَيشكدا ثةِراطةندة دةبن

نافةرامؤشيش رؤِرؤيةتي

بازيضةكان 

لة ئةسثةكاني

 دةسيَنيَتةوة*

 .ÎÅ“˘\:·Á“Öà *

باَلندةكاني طؤشةطيري

ئاويَنة لة جةستةيدا

ميوانانةكان قاودةدا

تاريكييةكة شينة

تةنهايي ئاولَةمةكةي لةذيَر باليفدا بةجَيديََلَي

فريشتةكان باهؤزان ميوةيانة

ئةم مةيطَيِرة لة طيرفاني نةخشةدا

دلَي نالََيكي هةية

كة لةوَي ناخةوَي*

.Ì÷á√÷\ ∫ ÑÁÈö *

سَيو

طاظا

خةو

ثيَماضوو...

نةميدؤزييةوة.

ثردَيك لةسةر دوو ليَوان



١٥١

ان
رگ
وە

ان
رگ
وە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

بر
سم

 دی
ی 

بر
سم

 دی
٨٣٨٣

رە 
ژما

رە 
ژما

ئامَيريَكي ضاثي بَي قةميس

كَي

وةل ثةيكةرةكة بؤ دووكةلَكَيشةكة دةضَي

تا بزانَي

بؤ كوَي ثةِرتوكةكاني دةنَيرَي.

بةفر حيزبَيكة

طاظا لةبان شان سةرخةوَي دةشكيَنَي

كارةكةرةكة قاويدةدا...

سا با بؤ بوهذين ثةناببا*

* التفاح. 

مةيطَيِر

ئاخ ئةظينم

ئةي عةِرِرابي جوان

بة شةفقةي رووباري

ئةي نوسخةي بَيكاري

بة ثوختة تؤقيَنةرةكةيةوة

دؤزةخ بة جلي نووستنةوة دةِروا

تا لةسةر ثشتي ضةماوةي ذينمان

دةمةقالَيبكا*

* النادل. 
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طاليسكة رووتةَلة

نة

ئةي ثانكةي جةستة

ئةمشةو

طريان بؤ طةلةري نيطاركَيشان 

 سةردةكةوَي،

بؤ رةنطةكان

زةِرنةقووتةكاني مؤز دةهاويَذَي.

نةزاكةتي ناثليؤنة

كة ببيَتة شازادةيةكي ثاسةوان

ئافرةتان ئاسا ثَيشوازي جةنطان بكا

تا لة ثةنجةرةي (واترلؤ)وة بيانهاويَذَي*

:HÌËÑ]√÷\:ÌdÖ√÷ا *

هةَلوَيستي سةما

لة فانووسة ئةفسووناوييةكةيةوة دةردةضَي

بؤ تاقيبـي كةروَيشكةكانم

جريوةييم ذنةفت طةييشتبووة شةيداييم

بؤ الي ضووم

خاكَيكي كارةبائامَيز بة ياقووت بوو

كةمالَم بةخؤ نةبيني و 

بة كةماَل نارةسَي

ئةوةش لةنيَوانمانا بوو رةزم نةبوو.

...
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...

(رةسيد)ي لة سنطما مةزنبوو

لة هةلَوَيستي سةما

دةستي لةناوقةدم طيربوو

لة سيَبةريا ئاخنيمي و ضثاندي طويَمةوة:

ئا ئةمة مؤسيقاية...

ضاوةيل بؤ القان دةطةِريَنيَتةوة.

وةآلميم دايةوة

كة بوومةلةرزةية بةذنمي كورتكردةوة:

كوانَي عيشقَيكم تيشكبداتةوة

قوربانيياني خةلَكي ئةلبؤم ببزويَنيَتةوة؟

بة كةمةنجةية مني سِرييةوة

 طاظا بةرسظمي دايةوة:

سةما 

جةذنَيكة بَي بارطراني و تَيضوونة*

* الرقص. 

بؤ تاراندن

دةستم لة نظيسين دةشؤم

ئةندَيشطة جوانييةكة

(با) و غاردان ئاميَتةدةكا

هةميشةش

ميَينايةتي بة دةرضوون لة سةتَلي شير 

خةون دةبينَي

بؤشايي طةندةمووي جلوبةرط 

بؤخؤي هةلَدةطرَي

شووسةش شةثؤلََيكي خانةنشينة
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نظيسين دةشؤم

مةي دزيَكة

لة بةزةيي و ئاوةزيدا

هةمووان ضاوةِروانييان لةدةست دا

لَيرةدا

كةلَةشيي

مةرطي ثاشكةوتوو

نويَذيش لة لوولةيةكي قؤقزة

لَيرةدا ضامة

تةويلةي مايينَيكة لة ناظيني دةما*

 .ÍÀfl◊÷ *

ذَيدةر: ذَيدةر: 

.ÑÁö\0⁄˜\ سايتي
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كؤنة،  ئةدةب  مَيذووي  ئةندازةي  بة  كورت،  طَيِرانةوةئامَيزي  ضيرؤكي 

كؤني  ئةندازةي  بة  كورتيش،  ثةخشانيي  طَيِرانةوةئامَيزي  ضيرؤكي  هةروةها 

ئةمِرؤ  بةوشَيوةيةي  كورتةضيرؤك  بةآلم  كؤنة،  ثةخشانيي  ضيرؤكي  مَيذووي 

ئَيمة دةيناسين، بة نوَيترين شَيوازي ئةدةبي دادةنرَيت.

لة سةرةتاي سةدةي نؤزدةيةمةوة طؤِرانكارييةك بةسةر حيكايةتي كورتدا 

هات و ئةمةش (براندةر ماتيؤز)ي ناضار كرد لة كؤتايي هةمان سةدة، لةدايكبووني 

يةكَيتي  و  ثتةو  ضنيني  و  كورتي  بة  كة  رابطةيةنَيت  ئةدةبي  نوَيي  رةطةزَيكي 

كاريطةريي و دوور لة زيادةِرؤيي دةناسرَيتةوة، دةشَيت بنضينةي ئةم شَيوازة 

ئةدةبيية نوَيية لة نووسينةكاني (ئيرفينط و طؤطؤَل و ثؤ و هؤسرؤن) ببينرَينةوة. 

ئةوةشي  هةوَلي  و  كرد  نوَيية  ئةدةبيية  شَيوازة  ئةم  لةسةر  كاري  ثؤ)  (مادام 

خودي  ئةندازةي  بة  ئةدةبيية،  رةطةزة  ئةم  ثَيناسةي  كةواتة  بكات،  ثَيناسةي  دا 

سةد  ماوةي  لة  كةضي  نيية،  ثَيناسةكةدا  لة  ناِروونييةك  هيض  كؤنة.  رةطةزةكة 

ثَيناسةكة  بةمجؤرةش  نةكراوة،  لةبارةوة  زؤري  لَيكؤَلينةوةي  رابردوودا  ساَلي 

طوزارشتة  بةهؤي  ثَيناسةيةمان  ئةم  ثَيدةضَيت  بةآلم  ماوةتةوة،  خؤي  وةكو 

زؤرةكاني و شَيوازة ديارينةكراوةكانييةوة، كَيشة و طرفتي هةبَيت.

كورتةضيرؤك

و. بؤ عةرةبي: محةمةد نةجيب لةفتة سةعدو. بؤ عةرةبي: محةمةد نةجيب لةفتة سةعد

و. لة عةرةبييةوة: سةنطةر زراريو. لة عةرةبييةوة: سةنطةر زراري

ماري رؤبَيرطةر

ثَيناسة
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واتاي  كورت  ضةند  ئايا  بكةينةوة،  (كورت)  وشةي  لة  بير  با  نموونة:  بؤ 

لةطةَل  بَيت،  الثةِرة  سَي  كة  ضيرؤكَيك  نَيوان  جياوازيي  دةطةيةنَيت؟  (كورت) 

ضيرؤكَيك كة سي الثةِرة بَيت، وةكو جياوازيي ضيرؤكَيكة كة سي الثةِرة بَيت، 

لةطةَل سَيسةد الثةِرة، ئاشكراية وشةي (كورت) وشةيةكي رَيذةيية و ئةوةندةي 

ثةيوةندي بة تَيطةيشتني نووسةرةوة هةية بؤ ئةم ضةمكة، ئةوةندة ثةيوةندي بة 

درَيذيي و كورتيي راستةقينةي الثةِرةكانةوة نيية، ضيرؤكي (طوَلَيك بؤ ئيميلي)

هةردووكيان  بة  ئَيمة  بةآلم  كورتترة،  (شووشتنةوة)  ضيرؤكي  لة  (مؤكنز)  ي 

جياوازي  الثةِرةية،  سَيسةد  كة  بؤظاري)  (مادام  رؤماني  كورتةضيرؤك،  دةَلَيين 

لةطةَل (تاوان و سزا) نيية لةو رووةي كة هةردووكيان رؤمانن، كةضي لة رووي 

قةبارةوة (تاوان و سزا) دوو هَيندةي رؤماني (مادام بؤظاري)ية.

هةروةها دةتوانرَيت طوزارشتةكاني ديكةي وةكو (بونيادي ثتةو) و (دووري 

ستايلةكاني  هةموو  لةسةر  كاريطةريي)  (يةكَيتي  و  ناسروشتي)  زيادةِرةوي  لة 

كة  دةكرَيت  ثَيناسة  بةوة  (جواني)  هةميشة  بكرَين،  جَيبةجَي  ئةدةب  ديكةي 

هاوئاهةنطي نَيوان بةشةكانة لة ميانةي (طشت)َيكدا، زؤرَيك لة تيؤرستاني ئةدةب 

واي دةبينن بيرؤكةي طشتَيتي ئةنداميي، بنضينةي ثتةويية.

ئةو بيرؤكةيةي كة دةَلَيت كورتةضيرؤك مامةَلةكردنة لةطةَل يةك كةسايةتي 

و لة يةك رووداودا، بيرؤكةيةكي سوودبةخشة، بةآلم هةميشة جَيبةجَي ناكرَيت، 

زؤر ضيرؤك هةن ثابةند نين بة مةرجي ئةوةي يةك ثاَلةوانيان تَيدابَيت، لة دوو 

(ئةفسةرَيكي  و  ئةسث)  بازرطاني  (كضي  ناونيشانةكاني  بة  (لؤرانس)  ضيرؤكي 

باران)ي  بَي  (ئةيلولَيكي  ضيرؤكي  لة  هةروةها  دةبينرَين،  ثاَلةوان  دوو  ثروسي)، 

(فؤكنز) بةاليةني كةمةوة سَي ثاَلةوان هةية، ئةطةر مشتومِر لةسةر ئةوة بكةين 

كة زؤربةي ضيرؤكةكان يةك ثاَلةوانيان هةية، خؤ زؤربةي رؤمانةكانيش هةر 

وان.

كةواتة وا باشترة ئَيمة لة روانطةي ئامانجي ضيرؤك و بونيادةكةيةوة ثَيناسةي 

كة  ئةوةشة  هةر  كةسايةتي،  و  ثاَلةوان  ذمارةي  و  قةبارة  نةك  بكةين،  ضيرؤك 

تَيبينيم  خوَيندةوة،  ئةدةبييم  (هؤرسؤن)ي  تيؤري  كاتَي  بيكةم،  هةوَلدةدةم  من 

باسي  هؤرسؤن  ئةوةي  (وةكو  ئةدةب  رؤَلي  لةنَيوان  روون  ثةيوةندييةكي  كرد 

دةكات) لةطةَل حةقيقةتةكاندا هةية، ثاشان تيؤري ئةدةبي و هةندَيك هةَلبذاردةي 

ضيرؤكي طةورة ضيرؤكنووسانم وةرطرت، لَيكضووني زؤرم لةنَيوانياندا ديتةوة 

و بينيم سووديان بؤ من هةية. كورتةضيرؤك لة نةريتَيكي رؤمانسييةوة طةشة 

تَيِروانينة  ئةو  دةيةوَيت  و  دةكات  بةرجةستة  ميتافيزيكي  روانطةيةكي  و  دةكات 
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بؤ  لؤذيكي  بنةمايةكي  لةسةر  ناتوانين  ذياندا  لة  هةن  شت  زؤر  كة  بخاتةِروو، 

دروستكردني كورتةضيرؤك كة ئامرازي نووسةرة، هةستيان ثَي بكةين.

و  رواَلةتيي  جيهاني  ثةناي  لة  خؤي  واقيع  ميتافيزيكي،  تيؤري  بةطوَيرةي 

ثةناي  لة  خؤي  (مانا)  ضيرؤكيشدا،  لة  دةدات،  حةشار  ئاسايي  دياري  جيهاني 

طَيِرانةوة دةشارَيتةوة، ثةيكةري طَيِرانةوة سيمبولَيك بةرجةستة دةكات كة كار 

لةسةر دواندني جيهاني رواَلةت دةكات و ئاماذة بة واقيعَيك دةكات كة دةكةوَيتة 

ثشت حةقيقةتةكاني جيهاني ناكؤتا.

بةهةرحاَل... هةندَي كؤمةَلةضيرؤك هةن، لةطةَل ئةو ثَيناسةية ناطونجَين كة 

من ثَيشنياري دةكةم، ئةم كورتةضيرؤكانة بونيادَيكي تووندوتؤَل و يةكانطيريان 

هةية، بةآلم ئةو قوَليي يان ئاَلؤزييةيان نيية كة ثَيكهاتةي سيمبوليي دةيخاتةِروو، 

من ئةو ضيرؤكانة لةذَير ناونيشاني (طَيِرانةوةي سادة) ثؤلَين دةكةم. طَيِرانةوةي 

سادة، جياوازة لة ثَيكهاتةي كورتةضيرؤك، هةروةكو ضؤن ثَيكهاتةي رؤمانسي 

طروثي  دوو  ئَيستا  كة  بةوةشدا  رؤمان،  ثَيكهاتةي  لة  جياوازة  ثةخشانئامَيز، 

طرووثة  دوو  كة  لؤذيكيية  كارَيكي  دةبينرَيت،  درَيذ  ثةخشانئامَيزي  ضيرؤكي 

لةنَيوان  زياتر  لَيكضوونَيكي  كة  بةتايبةتيش  بكةين،  ثَيشنيار  كورتةضيرؤك 

و  كورتةضيرؤك  لةنَيوان  نةك  هةية،  ثةخشانئامَيزدا  رؤماني  و  كورتةضيرؤك 

رؤمان، يان لةنَيوان كورتةضيرؤك و طَيِرانةوةي سادة.

ئةطةر ئةو جياوازيية بةهةند وةربطرين كة من ثَيي طةيشتووم، هةَلسةنطاندني 

ئةو  هةمان  ئةمةش  دةمَينَيتةوة،  زياتريش  و  دةبَيت  ئاسانتر  كورتةضيرؤك 

هةَلسةنطاندنةية كة ثَيمواية ئامانجي رةخنةية.

سةرضاوة:سةرضاوة:

ماَلثةِري (دليل الكتاب).
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هةتا دةركةوتني ئةم مَيذووةي ئةمِرؤ دةيناسين، ئةفسانةكان الي سةرجةم 

نةتةوةكاني دونيا بوونيان هةبووة و هةر ئةفسانةكانيش مَيذووي ئةو نةتةوانة 

لةو  بووة.  ثيرؤزيان  مَيذووي  بةَلكو  نا،  ئاساييشيان  مَيذووي  تةنانةت  بوون، 

رؤذطارةدا تةنيا ئةفسانةكان خاوةني طرنطي و بايةخ بوون، ضونكة خواوةندةكان 

ضةرخي  هاتني  كؤتايي  ثاش  كردوون.  دروستيان  دَيرينةكاندا  سةردةمة  لة 

ضوو،  كؤن“  ”كشتوكاَليي  شارستانييةتي  بةرةو  مرؤظ  كؤمةَلطاي  سةرةتايي، 

مَيذووييةكان  نووسينة  و  نةتوانةوة  ئةفسانةكان  طؤِرانةدا  ئةو  لةطةَل  بةآلم 

جَيطةي ئةوانيان نةطرتةوة، زؤرَيك لة ئةفسانةكان- ئةطةرضي لةشَيوة و فؤرمي 

جياوازيشدا بَيت- هةر بة زيندوويي مانةوة و بطرة هةندَيك لةوانة تا رؤذطاري 

جارَيك  لة  زياتر  ئةفسانةكان  نووسين،  داهاتني  دواي  ماون.  هةر  ئةمِرؤمان 

زؤريان  طؤِراني  و  دةستكاري  و  دروستكرا  لَي  زؤريان  كؤثيي  و  نووسرانةوة 

ئةفسانة     مَيذووئةفسانة     مَيذوو

و. لة عةرةبييةوة: عةبدولباست ئةحمةدو. لة عةرةبييةوة: عةبدولباست ئةحمةد
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بةسةردا هات، بةِرادةيةك هةندَي جار كؤثييةكة هيضي لة ئةسَلييةكة نةدةضوو.

 با بؤ نموونة ئةفسانة طريكيية كؤنةكان وةربطرين كة زؤربةي خةَلك ثَييان 

ئةفسانة  تا  دةكرَين  ئةذمار  ئةدةبي  كاري  بة  زياتر  زؤر  ئةفسانانة  ئةو  ئاشنان، 

فةيلةسوف  (ضيرؤكخوان)،  طَيِرةرةوة  لة  زؤرَيك  سةرةتايي،  نموونةيةكي  وةك 

و شاعيرةكان ثَيش تؤماركردنيان ضةندين جار دايانِرشتوونةتةوة تا بةم بةرطة 

ئةوةشدا  لةطةَل  بةآلم  ئَيمة،  دةستي  طةيشتووةتة  ثؤشيويةتي  ئَيستا  كة  نوَييةي 

ناوياندا  لة  و  جياوازة  كؤنةكاندا  حةكايةتة  و  رؤمان  و  ضيرؤك  هةموو  لةطةَل 

دةناسرَيتةوة. رةنطة هةركةسَيك كة ئةم ئةفسانانة دةخوَينَيتةوة ثرسياري ئةوة 

بةِراستي  بَلَيي  تؤ  راستن؟  هاتوون  لَيرةدا  شتانةي  ئةو  ئايا  كة،  بكات  خؤي  لة 

مةخلوقَيك هةبووبَيت نيوة مرؤظ و نيوة ئةسث؟ ساتيرؤس، حؤرييةكان؟ ئايا 

خواوةندةكان  ئايا  درةختَيك؟  يا  طوَل،  بة  بكات  خؤي  توانيويةتي  مرؤ  بةِراستي 

ناو  بؤ  خوارةوة  هاتوونةتة  جارَيكيش  نا  جار  و  ذياون  (ئؤليمث)  ضياي  لةسةر 

كاتَيك  دةر  هاتووةتة  (زيؤس)ةوة  لةسةري  ئةسينا  بةِراستي  ئايا  مرؤظةكان؟ 

هَيفستؤس بة تةورَيك لةتي كرد؟

 ئَيمة بة ئةطةرَيكي زؤرةوة واي بؤ دةضين كة ئةو كةسةي ئةم ثرسيارانة لة 

زانستي  مةسةلةيةكي  ثرسيارانة  ئةم  ورووذاندني  بة  كة  نازانَيت  دةكات،  خؤي 

زاناياني  نةوةيةكي  لة  زياتر  ئَيستا  تا  كة  كردووةتةوة،  خؤيدا  لةبةردةم  طرنطي 

تَيطةيشتني  زانايانة  لةو  نةوةيةكيش  هةموو  و  كردووة  سةرقاَل  بةخؤيةوة 

بة  ئةفسانةكان  ضونكة  روو،  خستووةتة  ئةفسانةكانةوة  لةمةِر  خؤي  تايبةتي 

نةوةكان  هةموو  دادةنرَين،  مرؤظ  كلتوورييةكاني  دياردة  ئاَلؤزترين  لة  يةكَيك 

ئةنجامي  لة  كردووة،  ثَيشكةش  بارةيةوة  لةو  خؤيان  تيؤرييةكاني  يا  تَيؤريي 

زاناي  هاتووةتةكايةوة.  (تأويالت)  تةئويالت  لة  كؤتايي  بَي  هَيَلَيكي  ئةمةشدا 

روسي (ي.ط.كاطارؤظ) لةم بارةيةوة دةَلَيت: ((هيض زانستَيك هَيندةي مَيتؤلؤجيا 

طريمانة و بؤضووني تَيدا بآلو نيية))، بةآلم هةرضةند ئةو رَيطايانةي كة زاناكان بؤ 

تَيطةيشتني ئةفسانة خستوويانةتة روو زؤر و جؤراوجؤر بن، هةَلويستي ئةوان 

دونياي  لة  كة  كؤنينانةي  ئةو  هةَلوَيستي  لةطةَل  دةبَيت  جةوهةري  جياوازييةكي 

بؤ  بووة  (دايك)  يةكةمينيان-دونياي  دونياي  ثَييةي  بةو  ذياون،  ئةفسانةكاندا 

ئةوان. ئةوان (مرؤظي كؤن) باوةِريان بة ئةفسانة هةبوو و ديراسةيان نةدةكرد، 

تَيدا دذيةكي و وةهم و طَيلَيتيان نةدةبيني، لة روانيني ئةوانةوة، ئةفسانة واقيعَيكي 

راستةقينةي ئةوتؤ بوو كة هيض واقيعَيكي تر رةتي نةدةكردةوة و هةموو ذيانيان 

خؤيان  دةروبةري  دونياي  ئةفسانةش  هاوكاري  بة  دةطوزةراند،  ئةفسانةدا  لة 
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ئةزموون دةكرد، هةوَليان دةدا لة رَيي ئةوةوة لة ضييةتيي ذيان بطةن و بة وشة 

و دةنط و وَينة و رَيطاي تري جؤراوجؤر طوزارشتي لَي بكةن. 

ثووضَيتييةكي  يا  وةهمي،  داهَينانَيكي  ئةفسانةكاندا  لة  كؤنةكان  مرؤظة   

زاناي  لَيكدانةوةوة.  باري  ذَير  بضَيتة  كة  نةدةبيني  عةقَليان  لة  دوور  خةياَليي 

رووسي (أ.ف.لوسَيف) كة هةموو ذياني بؤ ديراسةكردني ئةفسانة طريكييةكان 

تةرخانكردبوو، لة سةردةمي خؤيدا ئاماذةي بةوة داوة كة ئةفسانة زانستي و ثِر 

و  تَيطةشتن  ثَيويستي  ئاستَيكي  بةَلكو  دانانرَيت،  وةهمي  داهَينانَيكي  بة  و  بزاوتة 

واقيعة و ((بةرهةمَيكي هةستةكي و بةرجةستةي واقيع))ة.

 كؤنينةكان هيض رؤذَيك لة رؤذان ثرسيارةكاني ئَيمةيان لة خؤيان نةدةكرد: 

و  رةها  و  تؤكمة  ئيمانَيكي  ئةوان  ناِراست؟  كامة  و  راستة  كامة  ئةفسانةكاندا  لة 

بَيسنووريان بة دروستي ئةفسانةكان هةبوو، هةر شتَيك ئةفسانة باسي دةكرد، 

نةهاتووة  لةوةوة  ئةوان  بِروايةي  ئةم  بوو.  تةواو  حةقيقةتي  ئةوانةوة  بةالي 

ئةوان  بؤ  كة  بوو  ئةوة  لةبةر  بةَلكو  زيرةكترين،  لةوان  ئَيمة  و  طَيلن  ئةوان  كة 

ئةفسانةكان ئةو رَيطايةيان دةكَيشا كة دةبوو لة ذياندا بيطرنة بةر.

شيعري  ئَيمةدا  سةردةمةي  لةم  ئةفسانة  هاوشَيوةي  يا  نموونة،  نزيكترن   

جؤرة  ئةم  كة  كردووة  ئةوة  بؤ  ئاماذةي  (ماندلشتام)  خؤيدا  لةكاتي  كالسيكيية، 

شيعرة بةو جؤرة لَيي تَي دةطةين كة ئاستَيكي ناضاركردني تَيداية و بةو واتايةي 

دةبَيت  ((شتَيكة  كالسيكي  شيعري  دةبينرَيت.  روون)  فرماندانَيكي  (مودي  تَييدا 

هةبَيت، نةك بووة و تةواو بووة)).

 هةر لةم بوارةدا توَيذةري مةيداني كلتوورة كؤنةكان و ميتؤلؤجيا (فرَيدنبرط) 

لةو  ((طورزارشتكردنة  كؤنينةكانةوة  بةنيسبةت  ئةفسانةكان  نووسيويةتي 

بةو  هةر  ناكات،  دةرككردن  بابةتي  دروستي  لة  ثرسيار  كة  مةعريفةيةي  تاكة 

هؤيةشةوة دةطةيشتة ئةوثةِري)).

ئةفسانةكاني  كَي  كة  نةدةكرا  لةوة  ثرسيار  كؤندا  سةردةمي  لة  هةروةها   

دروستكردووة، ثَييان وابوو كؤنترةكان ئةفسانةكانيان طواستووةتةوة بؤ مرؤظ 

كة  دةطةيةنَيت  ئةوة  ئةمةش  طرتوون.  وةريان  خواوةندةكانةوة  لة  ئةوانيش  و 

لة  ثَيويستة  خةَلكيش  لةسةر  و  تَيداية  سةرةتايان  (وةحي)  سروش  ئةفسانةكان 

نوَيي  شتي  يا  بيطؤِرن،  بدةن  هةوَل  ئةوةي  بَي  بيهَيَلنةوة،  نةوةكاندا  يادةوةريي 

بهاوَينة سةر، خواوةندةكان بة راي مرؤظي كؤن، بوونةوةري تةواو راستةقينة 

بوون، هةر لةبةر ئةمةشة كة هيض ثاَلنةرَيك نةبووة كة شك لةم راستيية بكةن.

كةَلةكة  نةوة  ضةندين  مةعريفةي  و  ئةزموون  ئةفسانةييةكاندا  ضيرؤكة  لة   
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تَييدا  كة  بووة،  ئينسكلؤثيديايةك  وةك  كؤن)  (مرؤظي  ئةوان  بؤ  ئةفسانة  بوون، 

ئَيمةش  دةكةوت،  دةست  تَيدا  ذيانياني  بوارةكاني  طرنطترين  ثرسياري  وةآلمي 

كاتَي دةمانةوَيت ئةو وةآلمانةمان دةستكةوَيت ئةوا لة مَيذوودا بؤيان دةطةِرَيين، 

بةآلم ئةوان لة ئةفسانةدا بؤي طةِراون و هةر لةوَيشدا دةستيان كةوتووة.

بؤ  مرؤظايةتيمان  مَيذووي  سةردةمي  كؤنترين  دةربارةي  ئةفسانةكان   

دةكةوَيت،  زةمانةكان  هةموو  ثَيش بووني  سةردةمة  ئةو  كة بووني  دةطَيِرنةوة، 

بةسةردا  كاتي  بَيذمار  كة  سةردةمانَيكة  بةَلكو  نيية،  مَيذوويةك  تةنيا  ئةمةش 

كارة  و  رووداو  لة  ثِر  سةردةمَيكي  كاتة  ئةو  يةكةم.  خةَلقي  زةمةني  تيََثةِريوة: 

دةسثَيكي  سةرضاوةي  كاتةش  ئةو  هةر  بووة،  خواوةندةكان  سةرةتاييةكاني 

هةموو بوونةوةري ئَيستاية، هةر لةو زةمةندا زةوي دروست كرا، هةرضيش لَيي 

طةردووني  سيستمَيكي  كاتةدا  لةو  واتة  دةذي،  لةسةري  هةرضيش  و  دةر  دَيتة 

بؤ  بكات،  لَي  ثارَيزطاري  كة  مايةوة  مرؤ  بؤ  ئةوةش  هةر  دي،  هاتة  دياريكراو 

جَيبةجَيكردني ئةم كارةش بةشَيوةي ثَيويست، دةبوو ثابةندي ئةو شتانة بن كة 

ئةفسانةكاندا  لةطةَل  كة  بدةن  ئةنجام  سرووتانة  ئةو  و  هاتوون  ئةفسانةكاندا  لة 

هاتوون، بة واتايةكي تر لةسةر مرؤظ ثَيويست بوو ئةوة دووبارة بكةنةوة كة 

زيندوو  داهَينانَيكي  ضةند  تةنيا  ئةفسانةكان  كةواتة  كردوويانة.  خواوةندةكان 

مرؤظةكان  تا  بوون  خوايي  نموونةيةكي  ضةند  ئةوةشدا  لةطةَل  بةَلكو  نةبوون، 

دووبارةي بكةنةوة. ئايا لةوة زياتر ضي طرنطي بة ذياني مرؤظ دةدا كة لةطةَل 

خواوةندةكاندا هاوبةشي ذيانيان بكةن؟ بةم شَيوةية مرؤظةكان مَيذووي خؤيان 

هةر  دروستكردووة.  خواوةندةكان  ثيرؤزي  مَيذووي  بة  درَيذةدان  رَيطةي  لة 

كة  كةوتووة  نةتةوانة  ئةو  هةموو  مَيذووي  ثَيش  ئةفسانة  كة  ئةمةشة  لةبةر 

دةيانزانين: ئةوانةي كة ماون و ئةوانةش كة لةناوضوون.

 سةرضاوة: سةرضاوة:

:ÿÈÒ]}È⁄:·]âtHÄ:Tk:FÿËÅÈe÷^HÕH›:FBÏ]È¢\G~ËÑ]i÷\GÏÑÁà˘\:∫:Ìà\ÑÄC:2ö]à˘\:Öuà
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باوكم هةناسة هةَلدةكَيشَي و لةبةر ذاني جةستةي دةناَلَينَيت. هَيندَي جاريش 

كورسييةكدا  لةثاَل  ئةو  بكات.  وِرَينة  رةنطة  دةكات،  ويِرةويِرَيك  لَيوةوة  لةذَير 

لةلَيفةكة  بةستراوي  برينثَيض  بة  سةري  و  راكشاوة  ثشت  طازةراي  لةسةر 

لةذوور سةري دانيشتووة و  دايناوة. دايكم  باَلنجةكة  لةسةر  هَيناوةتة دةرَي و 

بةدةسرةيةكي نمدار خوَيني ويشكةآلتووي الجانط و الِروومةتة رةقوتةقةكاني 

لةذَير  ئاَلؤزكاوةكةي  قذة  ماوة.  قةتيس  ضاوانيدا  لة  فرمَيسك  دايكم  دةسِرَيت. 

ئةويش  ناوضاواني.  سةر  خستووةتة  سَيبةري  و  هاتووةتةدةرَي  لةضكةكةيةوة 

من  هةَلدةكَيشَيت.  هةناسة  و  دَي  ورتةي  جارجار  لَيوةوة  لةذَير  باوكم  وةك 

دةرس و مةشقي شةوَيم تازة تةواو كردووة. كة ئَيوارة بةسةردا هات جيرانةكان 

رؤيشتن، هةموويان هاتبوون بؤ سةردان و هةواَلثرسيي باوكم. دواي رؤيشتني 

محةمةد خةليليمحةمةد خةليلي

و. لة فارسييةوة: ئةمين طةرديطالنيو. لة فارسييةوة: ئةمين طةرديطالني
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ضيم  نةمدةزاني  نووسين،  بة  كرد  دةستم  و  دانيشتم  كورسييةكة  لةثاَل  ئةوان 

نووسيوة و دةبَيت ضةندة بنووسم. خوشكة ضكؤَلةكةم لةتةنيشت منةوة، لةذَير 

كورسييةكةدا خةوتووة. ئةو كاتَيك باوكمي بةو سةروضاوة خوَيناوييةوة ديتبوو 

دةروجيران  هةروا...  دايكيشم  ضووبوو.  خؤي  لةهؤش  و  قيذاندبووي  لةترسانا 

تَيِرذابوون و خؤيان كردبوو بة حةوشةكةدا. يةكيان دَلخؤشيي دايكمي دابؤوة 

و يةكي ديكةيان خوشكمي وةهؤش هَينابؤوة، ئةواني ديكةش باوكميان بردبووة 

ذوورَي. مةَلحةميان لة برينةكةي هةَلساويبوو و بة ثةِرؤيةكي سثي بةستبوويان. 

ضةند حةبي دذة ضَلك و هَيوركةرةوةشيان دةرخوارددابوو.

الي عةسر كاتَيك لة قوتابخانة طةِرامةوة هةواَلةكةيان ثَيدام. لةكؤآلن منداآلن 

دةورةيان دام ثَييان  طوتم: 

-«باوكت سةري شكابوو و سةروضاوي لةخوَين هةَلكشابوو».

-«سةرتاثاي لةخوَين هةَلكشابوو».

-«ثياوَيكي نةناس ضووبووة بن ثيلي و هَينابوويةوة بؤ ماَلَي».

-«نةيدةتواني بةِرَيدا بِروا، بةحاَل دةيتواني القي هةَلَينَيتةوة و داينَيتةوة».

بةبيستني ئةو قسانة، دَلم داكةوتبوو، ضاوم لةِرةشةوة هاتبوو و بةثِرتاو بةرةو 

ماَلَي ثَيم ثَيوةنابوو. لة ماَلَي بةديتني سةري ثَيضراو و قةآلفةتي كةلةالكةوتووي 

تةقيبؤوة  طةروومدا  لة  طريان  بوغزي  و  دايكم  باوةشي  خستبووة  خؤم  باوكم، 

ضاوي  و  ئاَلؤزكاو  بةقذي  دايكم  ئَيستا  خوارَي.  هاتبووة  بةضاومدا  فرمَيسك  و 

تةِرةوة لةبةر شؤقي كزي ضراكة، لةتةنيشت باوكم دانيشتووة و بةدةسرةيةكي 

باوكم  دةسِرَيت.  بؤ  بناطوَيي  كردووي  رةقيتة  خؤيني  و  ضةناطة  ثةترؤي  نمدار 

دةناَلَينَيت و دايكيشم زووِرةزووِر دةطري و فرمَيسك بة روومةتيدا دَيتة خوارَي.

باوكم تازة لة سةفةر طةِراوةتةوة. رةنطة هَيشتا دة رؤذ بةسةر هاتنةوةيدا 

كاركردن  بؤ  و  ثَيضايةوة  كةلوثةلي  بوو  نةورؤز  جَيذني  دواي  نةثةِريبَيت.  تَي  

دةضَيت  كار  بؤ  ثاييزَي  هةتا  بةهارانة  ساَلة  ضةند  ئَيستا  ياني  شار.  بؤ  ضوو 

«كةرثووض  كورةخانة  لة  باوكم  ئيشي  شار.  دةوروبةري  كوورةخانةكاني  بؤ 

دةرهَين»يية.

رؤذة  ئةو  ثَيي كةوت.  ضاوم  من  كةس  لةهةموو  بةر  هاتةوة  كة  رؤذَيك 

لةذوورَي دانيشتبووم و خةريك بووم لة شووشةي دةرطاكةوة ضاوم لةدةرَي 

دةكرد، لةثِر ئاغزوونةي كةمةربةندةكةيم دي. بِروام نةدةكرد باوكم بَي. سةرم 

هةتا سةرووي ضوارضَيوةي شووشةكة هةَلَينا و ضاوم بة قةآلفةتة كةَلةطةتةكةي 

كةوت. لةجَيي خؤم دةرثةِريم و دةنطم هةَلبِري:
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-«باوكم هاتةوة!»

هةيوانةكة،  بةر  بطاتة  بةرلةوةي  و  دةرثةِريم  هؤدةكة  دةرطاي  لة  كاتة  ئةو 

هةردووكماندا  بةسةري  دةستي  باوكم  هات.  خوشكيشم  بةالقيدا.  كرد  باوةشم 

لَي  بوخضةكةي  و  جانتا  و  ثَيطوت  بةخَيرهاتنةوةي  طةيشتَي  دايكيشم  كة  هَينا. 

 وةرطرت و لَيي  ثرسي:

-«بؤ ئاوا بَي هةواَل؟»

-«دةيجا ض بكةم؟ دةرطاي حةوشةكة كرابؤوة و منيش خؤم كرد بةذوورَيدا».

-«ئةي بؤ وةآلمي نامةكةي دواييت نةدايةوة؟ داواي ثارةمان كردبوو».

-«دةي ئةوا ئَيستا خؤم هاتوومةوة».

باوكم دةستَيكي ضاكةت و ثانتؤَلي ضوارخانةي نيمداشت بؤ هَينابووم. ئَيستا 

ضةند رؤذة لةبةري دةكةم. ثِر بةبةرمة. تةنيا تؤزَي كوَلكةي هةَلداوة و ثةَلةيةك 

جةوهةري شينيش رذاوة بةذَير طيرفاني سةر سينطةكةيدا. بةآلم قةيناكا، زؤر 

لةضاو نادات، ضونكة جلةكةن خؤشيان رةنطةكةيان شينة. ئةمِرؤ لةبةرمكردبوو و 

زؤربةي منداآلني طوندةكةمان ئَيرةييان ثَي  دةبردم. كراسَيكي سةوز و سوور و 

جووتَيك ثاتاوةي كوَلكنيشي بؤ خوشكم هَيناوة. كراسَيك و ضارشَيونوَيذَيكيشي 

بؤ دايكم كِريوة.

ثاشان قةرزةكاني  دايكم،  بة  داي  و  بذارد  بةقاَلي  رةجؤي  قةرزةكةي  باوكم 

تر... ثاشماوةي ثارةكةي كة بؤي مابؤوة بذادي و طوتي:

كةلوثةل  هَيندَيك  دةبَي  لَي  نةدراوة،  طةسكي  قرؤشةش  دوو  ئةو  «هةتا   -

بكِرم و لةو طؤِرةثانةي ئاوايي داينَيم، بةَلكو خودا رزقَيكمان بؤ بنَيرَيت و بتوانم 

خةرجي ئةم زستانةمان دابين بكةم».

رؤذي دوايي باوكم خوانضةيةك و كورسيلةيةكي جَيبةجي كرد. ضةندبةستة 

لة  و...  شةطةآلت  و  بنَيشت  و  نوقَل  بِرَيكيش  و  كِري  ذَيركراسي  و  طؤرةي 

بةآلم  بوو،  كاري  ئةوة  بوو  رؤذ  ضةند  داينا.  ئاوايي  طؤِرةثانةكةي  سووضَيكي 

شةوانة دةيطوت كة بازاِرَيكي ئةوتؤي نيية. بة قسةكانيدا دياربوو كة حةزي لةو 

كارة نيية. هةر شةوي رابردوو بوو نَيوضاواني تَيكنا و طوتي:

-«ئاخةر راوةستاني زلحؤرتَيكي وةكوو من بةالي ئةو دوو دةنكة كةلوثةلةوة 

كارَيكي قؤِر و ثَيكةنيني نيية؟»

تةنيشت  نهؤمي  دوو  بينايةكي  ديواري  لةبن  نيوةِرؤ  الي  ئةمِرؤ،  بةآلم 

بووبووة  كة  ئاوَيكي  طؤزة  راوةستابوو،  كةلوثةلةكانييةوة  بةالي  طؤِرةثانةكة 

بووبؤة  تالر  و  كردبوويةوة  بتوَيتةوة،  دايان  نابوو  ثةنجَيرةكة  لةبةر  و  سةهؤَل 
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جَي  لة  خوَين  و  شكابوو  سةري  باوكمدا.  بةسةري  كةوتبوو  سةرةوة  لةو  و 

برينةكةيةوة هةَلقوَليبوو.

هةواي ذوورةكة ساردة. باوكم ئيتر ناناَلَينَيت. دايكم لَيفةي سةركورسييةكةي 

هةَلداوةتةوة و بة مقاش سكَلي نَيو مةنقةَلييةكة دةشَيوَينَيت. جامَي رؤن و دؤشاو 

كورسييةكة  لةذَير  دايناوة  مةنقةَلييةكة  لةطوَي  و  سازكردووة  باوكمي  بؤ  كة 

كةوضك  بة  و  وةردةسووِرَي  باوكم  الي  بؤ  دادةداتةوة.  لَيفةكة  و  دةرَي  دَينَيتة 

رؤن و دؤشاوةكةي بةدةمةوة دةكات. من بة ضؤك و لةثي دةست دةِرؤم و بة 

طاطؤَلكةكردن بةرةو الي دةخوشَيم. باوكم ضاوي هةَلَيناوة. رؤن و دؤشاوةكة 

من  بؤالي  سةري  دةدا.  قووتي  و  خوارَي  دةِرواتة  طةروويدا  بة  بةنةرمي 

دةطرم،  ثةنجةي  دةستم  هةردوو  بة  ثَيشَي.  دَينَيتة  دةستي  و  وةردةسووِرَينَيت 

لة  ئاخر  هةَلدةقوَلَيت.  ضاوانم  لة  زنة  وةك  فرمَيسك  و  دةيطوشم  سينطمةوة  بة 

عةسرةوة هةتا ئَيستا باوكم ضاوي هةَلنةهَيناوة. الي ئَيوارةش بة ضثةوسرتةي 

جيرانةكاندا شتَيكم بؤ دةركةوتبوو. من و دايكم دةترساين مَيشك و ضاوي باوكم 

شَلةقابَيت. ئَيستا باوكم ضاوي لة ضاوم بِريوة و ئةطةرضي خؤي ضاوي فرمَيسكي 

تَيزاوة، كةضي بة دةنطَيكي طِر دةَلَيت: 

-«ترساوي كوِرم؟ بؤ دةطريي؟ خؤ من هَيشتا زيندووم. ئاخةر ثياو خؤناطرَيت. 

ئيتر تؤ ثياوَيكي طةورةي دوازدة ساآلنةي وانيية؟»

دَيتة  لَيشاو  بة  ضاوم  فرمَيسكي  دةطرَيت.  ئؤقرة  دَلم  قسةكاني  بيستني  بة 

خوارَي. ثةنجةي دةستة قةَلةشيوةكةي كة بة سينطمةوة طوشيومة، هةَليدةهَينم 

و لَيوة بة فرمَيسك خووساوةكانم بة قامكة طةرم و ياودارةكةيةوة دةنووسَينم. 

دايكم ضةند كةوضكي تر لةو رؤن و دؤشاوة دةكاتة دةمي باوكمةوة و ئةويش 

بة ئارامي قووتي دةدا. ضاوي بؤ الي ثةنجَيرةكة دةطَيِرَيت و بة دةنطة طِرةكةي 

لةذَير لَيويةوة دةَلَيت:

حةتمةن  كوَيية؟  لة  كضةكةم  ئةوا  ئةي  شةوةزةنطة.  تاريكةشةوَيكة،  -«ض 

ئةويش زؤر ترساوة، ها؟»

دايكم جامي دؤشاوةكة لةسةر كورسييةكة دادةنَيت و دةَلَيت:

-«لةو بةري كورسييةكةوة خةوتووة. فةقيرة زؤر دَلتةنط بوو».

باوكم ضاو لة رووخساري خةمباري دايكم دةكات و دةَلَيت:

-«ئةي تؤ ذنةكة؟ حةتمةن تؤش... ئةو ضارةنووسةمانت ديوة؟ بؤ ثاروويةكي 

خودا  زستاني  طونديش  لة  دةسووتَيين،  دؤزةخدا  ئاوري  لةنَيو  شاري  لة  نان 

كاسةسةرمان هةَلدةتةكَينَيت».
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باوكم تاوَيك بَيدةنط دةبَيت و ثاشان داواي ئاو دةكات. دايكم ثةرداخي ئاو 

لةسةر كورسييةكة هةَلدةطرَيت و ضةند كةوضك ئاو دةكاتة دةمييةوة. طوَيزةي 

خؤي  تؤزَي  دةدات.  قووت  ئاوةكة  و  دةكات  سةروخوار  ملي  بةر  دةرثةِريوي 

ئارامي  بة  ديسان  و  دةقووضَينَيت  ضاواني  دةناَلَينَيت.  و  دةكات  ئةمبارةبار 

دةكةوَيتة قسةكردن:

-«ئةطةر بتوانم هةتا كؤتايي زستان دةوام بَينم، لَيرة دةِرؤين. بة يةكجاري ئَيرة 

بةجَي دةهَيَلين... ئاخةر ئَيمةي رةشايي لةم طوندانة دةتوانين ض قوِرَيك بةسةري 

رةنجبةريش  و  سةثاني  ئاوَيك.  نة  هةية  زارَيكمان  و  زةوي  نة  بكةين.  خؤماندا 

ئةوَيمان  ديسان  نيية.  رؤذ  ضوار  هةية  رؤذ  ضوار  خةَلكي  مووضةي  لةسةر 

باشترة، النيكةم لةنَيو ئةو كوورةي ئاطرةدا دةكرَيت ثياو بذيوي رؤذانةي خؤي 

دابين بكات. تةنانةت ئةطةر بة نرخي طيانيشمان تةواو بَيت...».

رةنطة شةو لة نيوةي تَيثةِريبَيت. باوكم ماوةيةكة خةوي لَيكةوتووة. هَيندَي 

جار بة دةم خةوةوة دةناَلَينَيت و هَيندَي جاريش قسة دةكات و دةِراوَينَي. دايكم 

سةري لةسةر ثاَلوويةكي كورسييةكة داناوة و بة دانيشتنةوة خةوي لَيكةوتووة. 

هةناسة  و  دةكات  ئةمديوةوديو  خؤي  كة  دةبيستم  ضكؤَلةكةم  خوشكة  دةنطي 

هةَلدةكَيشَيت. رةنطة خةون ببينَيت. دةستي طةرمي باوكم هةروا بة دةستمةوةية. 

شةوطار ضةند درَيذة. لةم شةوة درَيذةدا، فكر و خةياَلي جؤراوجؤر لة مَيشكمدا 

وةك هةنط طيزةيان دَي و هةَلدةخولَين. زستان، سةري شكاوي باوكم، سةفةر، 

دةربةدةري، بَيكاريي، وانة و قوتابخانة. خةوم لَي زِراوة. ثةنجةي دةستي باوكم 

دةنَيمة سةر ضؤكم و ضاو لة ثةنجَيرةكة دةبِرم. كازيوةي بةياني لة شووشةي 

دةطاتة  دوورةوة  لة  كةَلةشَيرَيك  سِري  و  سارد  دةنطي  و  ديارة  ثةنجَيرةكةوة 

طوَي.

ثةراوَيز:ثةراوَيز:

-كةر ثووض دةرهَين. بةو كرَيكارانة دةَلَين كة لة كوورةخانة كاردةكةن و كةرثووضي طةرم و 

سوورةوة بوو لةنَيو كَلي كوورةكة بة دةستي رووتي دةردةهَينن و باري دةكةن.

-رةجؤ: رةجةب عةلي.

سةرضاوة:سةرضاوة:

- «طلبوتة» داستانهاي كوتاة از نويسندطان امروز، طردآورندة: مستةفا فعلةطري. نشر خنيا، 

ضاث اول، زمستان ١٣٦٩,



ھونرھونر
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و: هَيمن مةحمود حةسةن و: هَيمن مةحمود حةسةن ديدار لةطةَل فيدريكؤ فلليني

سازداني: شةنكار عةبدوَلآلسازداني: شةنكار عةبدوَلآلديدار لةطةَل هونةرمةند قادر جةالل

جةالل هانيشيجةالل هانيشيضريكةي زيندوو، محةمةدي ماملَي

و: ئازاد بةهينو: ئازاد بةهينئينطمار بَيرطمةن و كؤتايي ضاخَيكي سينةمايي
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بواري  لة  كوردستان  تري  ناوضةكاني  هةموو  وةك  موكريان  مةَلبةندي 

و  فةرهةنط  و  دابونةريت  هةية،  خؤي  تايبةتمةندي  مةقامدا  و  طؤراني  هونةري 

دَلسؤزييةوة  بةوثةِري  نيشتمانثةروةرةوة  كةساني  لةاليةن  كوردي  فولكلؤري 

ثارَيزراوةو خزمةت كراوة.

بة تايبةتي شاري ”مهاباد“ كة هةميشة النكي هونةر بووة، لة بواري هونةري 

لة  تةنانةت  ثَيدراوة،  ثةرةي  دةنطبَيذانةوة  لةاليةن  هةية،  خؤي  طرنطي  ضِريندا 

بواري ئةدةبيشدا سامانَيكي بةنرخيان لة شيعر و ثةندي ثَيشينان و ضيرؤك و 

هتد... بؤ خوَلقاندووين و خزمةتَيكي بةرضاويان بة زماني كوردي كردووة.

لة  زؤرَيك  هةَلكةوتووة كة  هةَلكةوتةي لَي  طؤرانيبَيذي  طةلَيك دةنطخؤش و 

بةيت و حةيران و مةقام و كورتة مةقام و قةتاريان سنط بة سنط ثاراستووة و 

طةياندوويانةتة نةوةي دواي خؤيان ء تا طةيشتووةتة ضاخي دةنط تؤماركردن، 

ضريكةي زيندوو

محةمةدي ماملَي 
جةالل هانيسيجةالل هانيسي
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كة لةو كاتةشدا ديسان لة بةر بَي ثشتيواني كةسانَيكي تر بؤيان نةلواوة دةنطيان 

تؤماربكرَيت ء ئةرشيفَيك بؤ نةوةكاني تر بةجَيبَيَلن.

وةك سةعيدي ماملَي، عةبدوَلآل رةش و كةوَي جوو و طةلَيك دةنطخؤشي تر 

كة لة سةردةمي سةييد عةلي ئةسغةري كوردستاني هونةرمةندي بة ناوبانطي 

بووين،  بَيبةش  بةسؤزيان  دةنطي  لة  بةداخةوة  كة  بوون،   (١٨٨٢-١٩٣٧) كورد 

بةآلم ئةو سامانة بةنرخةيان طةيشتووةتة دةست كةسانَيكي تر كة خةمخؤري 

كة  وةرطرتووة،  كةَلكيان  بَيت  رةخسا  بؤيان  دةرفةتَيك  هةر  لة  بوون،  نيشتمان 

ئةو  طؤرانيبَيذاني  زيندووكردووينةتةوة،  بؤ  ميلؤدييان  كؤمةَلَيك  خؤشبةختانة 

مةَلبةندة، وةك: حوسَيني قاقي، حوسَيني ماملَي، محةمةدي شاِرؤخي، عةزيزي 

شاِرؤخي و كاك محةمةدي ماملَي و... دةيان طؤرانيبَيذي تر كة تايبةتمةندي ئةو 

هونةرمةندانة هةركام ستايل و رَيضكةي خؤيان هةية هةم لة طؤرانيوتن و هةم 

لة مةقام يان قةتارضِريندا.

 قةتار، هةر لة دةورةي طاتاكانةوة باوي هةبووة، بةآلم بة شَيوةي جؤراوجؤر 

ناوي دةبرَيت.

لة طةرميان ناوي يةكَيكة لة مةقامةكان.

لةناو فارس بووةتة ”غةزةل“.

لةناو ئازةريةكان بووةتة ”ماهان“.

لةناو عةرةب بووةتة ”مةقام“.

لةناو توركةكان بووةتة ”ئوزون هةوا“.

لة  بةشَيك  ناسنامةي  كردووةتة  قةتاري  ماملَي  محةمةدي  كاك  نموونة  بؤ   

هونةري بنةماَلةي ماملَي.

رةنط زرةدي خةزان خةتاي ثاييزةن

رةنط زةردييةكةي من دووري ئازيزةن

يان

خاكي كووضةي يارةكةم ئةكسيري ساغي و ذينمة

جواني روخساري و نيطاهي هَيزي ئةذنؤ و تينمة

يان

ضةند شاران طةِرام ضةند خاكة ساري

بووم بة شوانةكةي حةق نادياري

محةمةد كوِري سةعيدي ماملَي لة بنةماَلةيةكي دةنطخؤش و نيشتمانثةروةر 
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لة شاري مهاباد، لة ساَلي ١٩٢٥ي زاييني لة طةِرةكي ئةرمةنيان ضاوي بة رووي 

ذينا هةَلَيناوة.

هةر لة تةمةني منداَلييةوة دةستي بة طؤرانيوتن كردووة وةك سوارضاكَيكي 

ئةو مةيدانة بة دةنطة ثِرسؤز و رةسةنةكةي، ئةو طؤراني و قةتار و مةقامانةي 

خانةقايي  شَيوةي  بة  شةمزينان  خانةقاي  لة  بِرَيكيشي  و  بوون  فولكلؤر  كة 

ضِردرابوون، زيندووي كردنةوة و خستنية سةر خةرمانةي ميوزيك و طؤراني 

كوردي، بةرط و خشَلَيكي نوَيي لةبةركردن.

طةلَي ميلؤدي طةالني تري كردووةتة كوردي، وةك: فارسي، توركي ئازةري 

(وآلتي ئازةربايجان) و ئةرمةني، كة بة شَيوةيةك ضِريوني دةَلَيي ئةم ئاوازانة لة 

بنةضةدا هةر كوردي بوون، كة بةِراستي كورداندووني و بوونةتة موَلكي كوردي. 

ستايلي  و  شَيوة  كة  هةية  رةواني  و  ساف  دةنطَيكي  ماملَي“  ”محةمةدي  كاك 

لةطةَل طؤرانيبَيذاني تر جياوازة و ئةو ستران و مةقامانةي كة ضِريوني، هةموو 

ثَيناسةي دةنطي خؤيةتي و بة باشي ئةداي كردوون، كة لةو شَيوة وتنة جَيطةي 

مةوداي  بةثَيي  قةتارانةش  و  مةقام  لةو  هةركام  و  نةهَيشتووةتةوة  رةخنةي 

مَيذووي  بؤ  بايةخ  ثِر  سامانَيكي  بوونةتة  كة  بةكارهَيناوة،  بةمي  و  زيل  دةنطي 

طؤراني و ميوزيكي كوردي.

”ماملَي“ طةلَيك طؤراني و مةقام و قةتاري لة شارةكاني تاران، سنة، كرماشان، 

جياواز  شَيوةي  بة  دةكرَيت  هةركام  كة  تؤماركردووة،  مهاباد  و  ورمَي  تةوريز، 

بؤي  ميوزيكانةي  لة  بةشَيك  بةداخةوة  كة  هةَلسةنطَينرَيت،  و  لَيكبدرَيتةوة 

سؤزي  و  هةست  ثِر  دةنطي  وةآلمدةرةوةي  نةيانتوانيوة  باشي  بة  ذةندراوة 

”ماملَي“ بن، بةهؤي نةبووني ستؤديو و ئامَيرة جؤربةجؤرةكاني ميوزيك بةشَيك 

رةسةنةكةي  دةنطة  تةنيا  كة  تؤماركراون،  سادة  شَيوةي  بة  بةرهةمةكاني  لة 

بووةتة سامانَيكي ثِربايةخ بؤ خةزَينةي ثِرطةوهةري ميلؤدي كوردي. بة وتةي 

و  ئاواز  ثةنجا  و  سَيسةد  بة  نزيك  بةرهةمةكاني  سةرجةم  كوِري“  ”ضياي  كاك 

مةقامة.

لة هةَلبذاردني شيعردا لة هؤنراوةي شاعيراني وةك: وةفايي، هَيمن، هةذار، 

طؤران، هاشمي نانةوازادة و هةردي كةَلكي وةرطرتووة و هةروةها بؤ خؤشي 

بِرَيك شيعري بؤ طؤرانييةكان داناوة و لة فولكلؤريش كةَلكي وةرطرتووة.

لة  جار  طةلَيك  طؤرانيوتنةوة  بؤنةي  بة  نيشتمانثةروةرة  هونةرمةندة  ئةم   

و  ئةشكةنجة  و  بووةتةوة  طرفت  تووشي  ئَيرانةوة  ئةمنييةتييةكانى  هَيزة  اليةن 

تةنط و  بةو  طوَيي  هيض كات  خؤشةويست  وآلت  ”ماملَيي“  بةآلم  زينداني كراوة، 
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ضةَلمةمانة نةداوة و لةسةر مافي رةواي خؤي سوور بووة، تةنانةت سروودي 

”ئةي رةقيبـي“ وتووةتةوة! هةر ئةوة بووةتة رازي مانةوةي ناوبانطي.

محةمةدي ماملَي هونةرمةند، دةنطخؤش، هةَلكةوتة و نيشتمانثةروةر ثتر لة 

ثةنجا ساَل خزمةتي بة طؤراني و ميوزيكي كوردي كردووة، لة كؤتايي تةمةنيدا 

بؤ ماوةي ثَينج ساَل تووشي نةخؤشي ببوو، كة بة هةزار داخ و دةردةوة هةر بةو 

طؤراني  هونةري  ساَليدا   ٧٣ تةمةني  لة   ٢٣\١\١٩٩٩ رَيكةوتي  لة  نةخؤشييةوة 

بة  و  كرد  طةلةكةي  و  نيشتمان  لة  ماآلوايي  و  بةجَيهَيشت  كوردي  مؤسيقاي  و 

قةتاري:

ضةند شاران طةِرام ضةند خاكة ساري

بووم بة شوانةكةي حةق نادياري

لة طؤِرستاني بوداغ سوَلتاني شاري مهاباد بة خاك سثَيردرا.

 

 



١٧٣

ر
ھون

ر
ھون

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

بر
سم

 دی
ی 

بر
سم

 دی
٨٣٨٣

رە 
ژما

رە 
ژما

هونةرمةند، قادر جةالل، وةك خؤى باسي دةكات لة ساَلى ١٩٧٢ تَيكةَل بةكارى 

هونةريى بووة، لةوكاتةوة لة هونةرى كوردى دانةبِراوة، ئةو لة رؤَلةكانيدا زؤر 

سةرنجِراكَيشة، بةتايبةتى لة رؤَلة كؤميدييةكانيدا، لةم ديدارةدا تيشك دةخاتة سةر 

رةوشى هونةرى كوردى.

ضؤن و كةي هاتيتة بواري هونةرةوة؟

هةر بة حةز و ئارةزووى خؤم بؤ يةكةمجار كة هاتمة سةرشانؤ، لة ئاهةنطى 

بةناوى  شانؤطةرييةك،  لة  بةشداربووم   ،١٩٧٢/٢/١٨ رؤذى  لة  بوو،  قوتابخانة 

(ثةشيمانى). ئةوكات لة ثؤلى سَيى ناوةنديى بووم و ئاهةنطةكةش هةر لة هؤَلى 

ديدار لةطةَل هونةرمةند قادر جةالل

لةبرى دراماى بيانى،
باشترة خزمةتى دراماى كوردى بكرَيت

سازداني: شةنكار عةبدوَلآلسازداني: شةنكار عةبدوَلآل
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كةم  ماوةيةكى  دواى  سةآلحةدين،  شانؤى  ضوومة  ثاشان  بوو،  تاقيكردنةوةكان 

بةهؤى هاوِرَيم و هونةرمةندى طةورة (كامةران رةئوف)ةوة، ضومة تيثى ثَيشِرةوى 

شانؤى كوردى، هةر زوو بةشداربووم لة شاكارى (ضةخماخة)، كة هةتا ئَيستاش 

شاكارَيكى زيندووى شانؤى كورديية، ئيتر لةو كاتةوة بوومة سةربازَيكى دَلسؤزى 

هونةرى كوردى.

هةست دةكةيت بةو تةمةنةي كة هةتة لة بواري هونةردا، ضيت بةضي كردووة؟

هونةرمةند كةسَيكة خاوةنى هةستَيكى ناسكة، ثةيامةكةى زؤر ثيرؤزة، ضونكة 

تةنها  بوارةدا  لةو  دةكةم  هةست  بؤية  نةتةوةكةيايةتى،  كةلتوورى  لةخزمةتى 

بةردَيكم لة بنيادنانى ماَلى هونةرييدا هةبَيت، جَيى شانازيمة، من هةرضيم بؤ هونةر 

كة  خؤشةويستييةى  لةو  دةيبينمةوة،  خؤشةويستةكاندا  بينةرة  لةضاوى  كردبَيت 

اليان دروستم كردووة، بةطةنجينةي دنياى ناطؤِرمةوة.

رةوشي هونةري كوردي لةئَيستادا لة ض حاَلَيكداية، ض دراما، شانؤ و سينةما؟

ضاالكى بةرضاو دةبينم لة هونةرمةندانى ئَيستادا، زؤر ثَيى دَلخؤشم، بةتايبةت 

هونةريى  كارى  داوةتة  دةستيان  بةطةرمييةوة  كض،  و  كوِر  لة  طةنجةكانمان 

بؤ  كة  شارؤضكةكان  و  شار  ظَيستيظاآلنةى  ئةو  بةتايبةتى  بوارةكاندا،  هةموو  لة 

داهاتوودا  ساَلى  دة  لة  بِروات  شَيوةية  بةو  ئةطةر  دةكرَيت.  ساز  سينةما  و  شانؤ 

و  دةستخؤشيية  جَيطاى  دةكات،  داطير  كةناَلةكانمان  شاشةى  كوردى  دراماى 

هيودارم بةو رؤحييةتةوة بةردةوام بن، حكومةت و وةزارةتى رؤشنبيرى و كةناَلة 

ئاسمانييةكانيش ثشتطيرييان بن.

هونةرمةنداني كورد هةتا ئَيستا ناتوانن بة كارةكانيان بذين، ئةمة ض زيانَيكي بؤ 

هونةر و بؤ هونةرمةند هةية؟

ئةم ديوةى الى ئَيمةى هونةرمةند بة هونةرةكةى بذى زؤر كةمن، ضونكة ئَيمة 

هَيشتا نةطةيشتووينةتة ئةو ئاستة هونةرمةند بةكارى هونةرى بذَيويى ذيانى ثةيدا 

كورديية  هونةرى  خزمةتى  بؤ  دةيكات  كورد  هونةرمةندى  ئةمِرؤ  ئةوةى  بكات. 

لةسةر هيالكى و ماندووبوونى جةستةى خؤى دةكةوَيت، ضونكة زؤربةمان ثاش 

كارى فةرمى خؤمان لةسةر ماندووَيتى خؤمان كارى هونةريى دةكةين، لةبةرئةوةى 

بين،  دةستبةردارى  ناتوانين  بووة  خوَينمان  و  رؤح  بة  تَيكةَل  هونةر  زؤربةمان 

خةريكى  تةنها  هونةرمةند  ئاستةى  ئةو  بطةيشتايةتة  ئَيمةش  كؤمةَلطاى  خؤزطة 



١٧٥

ر
ھون

ر
ھون

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

بر
سم

 دی
ی 

بر
سم

 دی
٨٣٨٣

رە 
ژما

رە 
ژما

كارى هونةرى بَيت، ئةوكاتة هونةرى كوردى زؤر زياتر بةرةوثَيشةوة دةِرؤيشت، 

كارى زؤر جوان و ناوازةمان دةكرد لة هةموو بوارةكاندا.

دراما  لة  روويان  و  شانؤ  كردووةتة  ثشتيان  هورنةمةندان  زؤربةي  لةئَيستادا 

كردووة، هؤكاري ئةمة ضيية؟ 

بة  كورد  ناساندنى  بؤ  طةورةية  دةرطايةكى  بدرَيت،  ثَي  برةوى  ئةطةر  دراما 

دنياي دةرةوة، رةنطة زياتر بوار بؤ هونةرمةندان ثةيدا ببَيت كة لة رَيطةى دراماوة 

خؤيان بة بينةر بناسَينن و خزمةتى زياتر بكةن، بةتايبةتى لةئَيستادا لة رَيى كةناَلة 

ئاسمانييةكانةوة دنيا دةيبينَيت، خؤزطة كارئاسانى زياترى بؤ بكراية، نووسةرى 

دراماى  بؤ  زياتر  نووسينى  و  بابةت  بدايةتة  دةستى  بةهةماهةنطى  درامى  دةقى 

هةموويان  ضونكة  كردبَيت،  شانؤ  لة  ثشتيان  هونةرمةندان  بِرواناكةم  كوردى، 

لةسةر تةختةى ثيرؤزى شانؤ دةبنة هونةرمةندى كارا، بةآلم كةميى دةقى شانؤيى 

و هؤَلى شانؤى بة بةربةستى يةكةم دةزانم، بؤ كةمبوونةوةى كارى شانؤيى.

دراما طرنطترة بةالي تؤوة، يان شانؤ، بؤضي؟

دراماش  نواندنة،  هونةرى  فَيربوونى  النةى  ثيرؤزترين  و  طةورةترين  شانؤ 

ثَيناسةى طةورةى هةر ميللةتَيكة، بؤية هةردووكيانم لةال ثيرؤز و طةورة و ئازيزة.

لةسةر  كاريطةرييةكي  ض  ئةمة  دةكرَيت،  ساز  كوردي  فيلمي  فَيستيظاَلي  ساآلنة 

بةرةوثَيشضووني فيلم هةية؟

زؤرم ثَي باشة هةبوونى ئةم جؤرة فَيستيظاآلنة، ضونكة دةبَيتة ثاَلنةرَيكى باش 

بؤ بةرةوثَيشبردنى كارى فيلم، لَيرةوة دةستخؤشى لةو هونةرمةند و دةرهَينةرانة 

فَيستيظاآلنة،  جؤرة  ئةم  بؤ  لَيدةكةم  زياتريان  و  زياتر  كارى  ضاوةِروانى  دةكةم، 

ئةكتةرةكانى  و  دةرهَينةر  و  نووسةر  و  دةبينم  كوردى  فيلمَيكى  كة  بةِراستى 

كورديش  دةكةم  هةست  دَيت،  طيانمدا  بة  شانازيى  تةزووى  طةنجن،  هةموويان 

خؤشة،  ثَيى  هةر  دَلم  بَيت  سةرةتاشدا  لة  ئةطةر  خؤيةتى،  سينةماى  خاوةنى 

ترووسكةى هيواى لَيوة دةبينم.

 

بةشداريت لة دراماي (خانةكةي حاجي ئاغا)دا كرد، تا ضةند لة  دواييانة  بةم 

ِرؤَلةكةت رازي بوويت، كاردانةوةي بينةر بةرامبةر بة دراماكة ضؤن بوو؟

دراماى (خانةكةى حاجى ئاغا) تايبةتمةندييةكى خؤى هةبوو، زياتر طوزارشتى 



١٧٦

ر
ھون

ر
ھون

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

بر
سم

 دی
ی 

بر
سم

 دی
٨٣٨٣

رە 
ژما

رە 
ژما

لةوة  جطة  بوو،  طَيِرانةوة  رووداوةكانى  زؤربةى  و  سلَيمانى  شاري  مَيذووى  لة 

ئَيستا،  نةوةى  بةتايبةتى  نيية،  سةرنج  جَيى  بينةر  بؤ  ئةوةش  بوو،  خاو  ئيقاعى 

بةآلم ئةويش بينةرى خؤى هةبوو، سةبارةت بة رؤَلةكةى من، كة دةورى (باش 

سةركةوتووانة  هونةرمةندان  و  هاوِرَي  زؤربةى  وتةى  بة  دةبينى،  ضاوةشم) 

مامةَلةم  راستطؤيانة  كةمَيك  كة  ئةوةبوو  بةهؤى  ئةمةش  كردووة،  بةرجةستةم 

لةطةَل كةسايةتييةكةمدا كردووة، ئةطةر هةندَى كةموكوِريش هةبووبَيت، ثةيامى 

خؤى طةياندووة.

تَيِروانينت لةسةر دراما بيانييةكان ضيية، كة زؤربةي تةلةفزيؤنةكاني كوردستاني 

داطيركردووة؟

بةر  بردووةتة  ثةنايان  كةناَلةكان  خؤماَلى،  كوردى  دراماى  كةميى  لةبةر 

دؤبالذكردن و ثةخشكردنى دراماى بيانى، بةآلم بةو شَيوةش نا بةجارَى ضةند 

شةِرة  هةمووشيان  كؤرى،  دراماى  كةناَل  سَى  لة  بكات،  داطير  ئاسمانيى  كةناَلى 

تير و شيرة، واى لة منداآلن كردووة هةموويان ثةنا بؤ كِرينى شير و تير ببةن 

سةريان  منداآلن  لةبةرئةوةى  بةرزبووةتةوة،  بازاِردا  لة  نرخةكةى  بةمةش  و 

تَيكردووة و السايى شةِرةكانى ثَي دةكةنةوة، هةندَيجاريش منداَل زيانى ثَى دةطات 

دراماى  ثشتطيرى  واباشتر  نابينم،  درامايانة  لةو  ضَيذَيك  هيض  من  شةِرانةدا،  لةو 

كوردى بكةن.

تاضةند سوودمةند بوويت لة حكومةت و وةزارةتي رؤشنبيري؟

هةرضيم بؤ خزمةتى هونةرى ميللةتةكةم كردبَيت بة ئةركى سةرشانى خؤمم 

زانيوة، ضاوةِرَيى هيض ثاداشتَيك نةبووم، تةنها خؤشةويستى و رَيزى جةماوةرة 

ئازيزةكةم نةبَيت، هةرضةندة بَلَيم رةنطة تةنها كةسَيك بم لةوانةى لة تةمةنى مندا 

و  حكومةت  لةاليةن  زةوى،  لة  نة  و  ثاداشت  لة  نة  نةبووبم  سوودمةند  هيض  كة 

وةزارةتى رؤشنبيرييةوة.

دوايين كار و ثرؤذةت ضيية؟

و  سيناريؤ  لة  (دووثشك)  ناوى  بة  يةكةميان  دراماية،  دوو  كارم  دوايين 

دةرهَينانى (ميهران سشيرى)ة، ئَيستا خةريكى مؤنتاجكردنة، دووةميشيان دراماى 

هونةرمةند  دةرهَينانى  ميرزا)ية،  ئةحمةد  (كاوة  مامؤستا  سيناريؤى  (ساية)، 

(مةريوان ئيبراهيم)ة.
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ثَينج ساأل لة مةرطي ئينطمار بَيرطمةن تَيثةِري. سينةماكارَيك كة ناوي لةطةأل 

بة  زؤرَيك  و  طرَيدراوة  ئةوروثا  فةلسةفيي  و  رؤشنبيرانة  هونةري،  سينةماي 

بيرمةند  سينةماكاري  دةدةن.  قةَلةمي  لة  جيهان  مؤدَيريني  سينةماي  لوتكةكاني 

و خاوةن شَيوازَيك كة لة بةرهةمةكانيدا، كؤمةَلَيك ثرسي طرنطي سةبارةت بة 

ذيان، مةرط، باوةِر بة خودا و كوفري بة زماني شاعيرانة هَيناوةتة ئاراوة. 

ئينطمار بَيرطمةن، هيض كات ترسي لة هَينانة ئاراي ثرسي ئاَلؤزي فةلسةفى 

دلَيرانة  و  ترس  بَى  زةيني،  كةَلكةَلةكاني  و  نةبووة  فيلمةكانيدا  لة  بوونناسانة  و 

خستووةتةِروو. ئةو سةرمةشقى زؤرَيك لة فيلمسازاني ناوداري جيهان لةوانة 

و  تاركؤفسكي  ئاندرة  كيشلؤفسكي،  كريستؤف  شرايدَير،  ثؤل  ئالَين،  ودي 

هونةرمةندي  فيلمسازي  طةورةترين  بة  بَيرطمةني  ئالَين،  ودي  بوو.  تر  زؤرَيكي 

بةو  سةبارةت  و  لَيبردووة  ناو  وَينةهةَلطرتن  كامَيراي  داهَيناني  دواي  لة  جيهان 

وتي: ”بَيرطمةن بةدَلنياييةوة يةكَيك لة باشترين ئةو فيلمسازانة بووة بة هةموو 

تةمةنم ناسيومة“. 

سويدييةكي  بة  بَيرطمةني  بةريتانياش  هةَلكةوتووي  فيلمسازي  راسَيل،  كَين 

خةمناك و سينةماكارَيكي طةورة ناو لَيبرد و بيل ئاطؤست، فيلمسازي لَيهاتووي 

ئينطمار بَيرطمةن
كؤتايي ضاخَيكي سينةمايي

و. لة فارسييةوة: ئازاد بةهين و. لة فارسييةوة: ئازاد بةهين 
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دانماركي، ئةوي بة نةوةي فيلمسازاني طةورةي وةكو ئاكيرا كؤرؤساوا و فيليني 

ناو لَيبرد و وتي كة ”بَيرطمةن بؤشاييةكي طةورةي لة دواي خؤي جَي نةهَيشت“. 

بَيرطمةن و توَيذينةوة سينةماييةكان بَيرطمةن و توَيذينةوة سينةماييةكان 

شةست  دةيةي  بة  ئةوروثا  هونةريي  سينةماي  وةرضةرخاني  خاَلي  ئةطةر 

بزانين، فيلمةكاني بَيرطمةن لةو وةرضةرخانة هونةريية و دروستكردني روانطةي 

وةك  هةية.  طرينطيان  رؤَلَيكي  جيهان،  و  ئةوروثا  مؤدَيرني  سينةماي  لة  نوآ 

فيليث كةمث دةَلَيت، ئةو يةكةمين فيلمسازَيكة كة دةتوانَيت الفى ئةوة لَيبدات كة 

وةك ئامرازَيك بؤ تَيِراماني فةلسةفى كةَلكي لة سينةما وةرطرتووة و تائَيستاش 

جَيطرةوةيةكي نةبووة. بَيرطمةن بة فيلمةكاني سةلماندي كة سينةما، هونةرَيكي 

سةربةخؤ و ثشت بةخؤ بةستووة و لة ئةدةبيات، يان شانؤ كةمتر نيية. 

فيلمي   ٥٤ خؤيدا  سينةمايي  ضاالكيي  ساأل  شةش  ماوةي  لة  بَيرطمةن 

دروستكرد و لة دةيةي ثةنجاوة تا هةشتا، بةرهةمةكاني لة سةرووي كولتووري 

و  كردنةوة  دواي  لة  بوون.  سينةماييةكاندا  ئةكاديميكيية  توَيذينةوة  و  جيهاني 

دامةزراندني بةشي توَيذينةوةكاني فيلم لة زانكؤكان لة كؤتايي دةيةي شةشت، 

جيهانيي  سةركةوتني  بةدةستهَينا.  تايبةتي  طرنطييةكي  بَيرطمةن  بةرهةمةكاني 

بَيرطمةن، رَيطةي بؤ زؤرَيك لة بيرؤكة و روانطة مؤدَيرنةكان لة سينةماي جيهاندا 

خؤشكرد. بة ناوبانط بةدةستهَيناني جيهاني فيلمي ”مؤري حةوتةم“ بَيرطمةن لة 

فةِرةنسا زياتر لة وآلتةكةي سةرنجي ثَيدرا و رةخنةطران و فيلمسازانَيكي وةكو 

ئاندرة بازةن، طؤدار و ئةريك رؤمَير دةستيان كرد بة ستايشكردني. لة روانطةي 

ئةوانةوة، بَيرطمةن نووسةرَيكة كة وةك قةَلةم كةَلك لة كامَيراكةي وةردةطرَيت 

و كؤنتِرؤَلَيكي هةمة اليةنةي بةسةر فيلمةكانيدا هةبوو. 

ئيشتوان ذابؤ، فيلمسازي طةورةي مةجار سةبارةت بةو وتوويةتي: فيلمةكاني 

شيعرةكاني  و  طةورة  رؤماننووسَيكي  رؤمانةكاني  وةك  بينةران  بؤ  بَيرطمةن 

شاعيرَيكي طةورة، يان بةرهةمةكاني دراما نووسَيكي طةورةية. 

بةآلم بَيرطمةن لة وآلتةكةي خؤيدا كةوتبووة بةر هَيرشي تووندي رةخنةطراني 

ضةث كة اليةنة رةشبيني و نَيهيليستييةكاني بةرهةمةكاني بَيرطمةنيان مةحكووم 

بَيدةنطي  و  نةدةوت  شتَيكي  هيض  بةوان  وةآلمدانةوة  لة  بَيرطمةن  بةآلم  دةكرد، 

ناوي  كة  هةية  رةشي  كتَيبَيكي  وتبووي  جارَيك  ئةوة،  سةرةِراي  هةَلدةبذارد. 

بةردةوام  و  تؤماركردووة  تَييدا  نايةت،  لَيي  خؤشيان  كةسانةي  ئةو  هةموو 

بة  كةسانة  لةو  خؤيان  دةبَيت  هونةرمةندان  كة  دةكردةوة  ئةوة  لةسةر  جةختي 
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دوور بطرن كة سةبارةت بة كار و ئيشةكاني ئةوان دةنووسن. هةر لةم بوارةدا 

دةَلَيت:

”هةرضي دةيكةي بيكة، بةآلم هيض كات وةآلمي رةخنةطرَيك مةدةوة“. 

سةيركردني بةرهةمةكاني بَيرطمةن كؤمةَلَيك ئةزمووني بآ وَينة و دةطمةنن. 

سةرةِراي ئةوةيكة زؤرَيك لة رةخنةطران، بةرهةمةكاني ئةو بة تاقةت ثِرووكَين 

ناكةن.  ئةو  سينةماييةكاني  و  هونةري  بةها  لة  حاشا  بةآلم  دةزانن،  بَيزاركةر  و 

”بَيدةنطي“، تيشكي زستاني“، ”هةر وةك لة ئاوَينةيةكدا“ و ”هاوارةكان و ضرثةكان“، 

سارد  سارد  مرؤظ  سةيركردنيان  و  دَلتةنط  و  خةمؤك  كةسايةتي  لة  ثِرن 

دةكاتةوة. بَيرطمةن بؤ خؤشي لة تةلةفزيؤني سويد دةركةوت و داني بةوةدا نا. 

ئةزموونة تاَلةكاني منداَليئةزموونة تاَلةكاني منداَلي

ئةلكساندةر“  و  ”فاني  وةكو  بَيرطمةن  بةرهةمةكاني  طرنطترين  لة  هةندَيك 

لةِراستيدا ئؤتؤبيؤطرافيي ئةو فيلمسازةن و لة ذيان و ئةزموونةكاني سةردةمي 

لةوانةية  بَيرطمةن  شرايدةر،  ثؤل  وتةي  بة  طرتووة.  سةرضاوةيان  ئةو  منداَلي 

كةزياتر لة هةر كةسَيكي تر هةوَليدا سينةما بكاتة ميديايةكي تاكةكةسي بة بةها 

ثرسي  بة  سةبارةت  دةتوانن  فيلمةكان  كة  دا  نيشاني  بَيرطمةن  دةروونييةكان... 

دةرووني و تايبةتيي فيلمساز درووست بكرَين و بخرَينة بةر ديدةي خةَلك. 

لة  بةشَيك  بةردةوام  ”فيلمةكانم  دةَلَيت:  بوارةدا  لةم  خؤي  بؤ  بَيرطمةن 

بوون.  من  ئاواتةكاني  و  خةونةكان  ناكؤكييةكان،  هةستةكان،  بيركردنةوةكان، 

هةندَيكجار لة دَلي رابردووةوة هاتوون و هةندَيك جاريش لة ذياني ئَيستاي من 

سةرضاوةيان طرتووة“.

كتَيبـي  لة  و  هةبووة  ناخؤشي  و  دذوار  منداَلَيتييةكي  سةردةمي  بَيرطمةن 

ئازارةوة  و  دَلتةنطي  بة  ئةوة،  ئؤتؤبيؤطرافى  لةِراستيدا  كة  سيحر“دا  ”فانووسي 

باسي لةو سةردةمة كردووة. باوكي قةشةيةكي لؤتَيري و ثياوَيكي زؤر جيدي 

لةاليةن  ماَلةوة  لة  كة  وشكةي  سيستمة  ئةو  بوو.  سةرةِرؤييانة  رؤحييةكي  بة 

لَيكرد  واي  و  كرد  بَيزار  ماَلةوة  لة  و  باوكي  لة  بَيرطمةني  بوو،  زاأل  باوكييةوة 

نةتوانَيت وةها دؤخَيكي ثآ قبووأل بكرَيت. لة جَييةكدا وتوويةتي كة توانيويةتي 

ماَلةكةي  سةرةِرؤيي  دؤخي  لةطةأل  خؤي  خةياأل،  و  فانتَيزي  بةر  ثةنابردنة  بة 

لة  ئةوةندة  فانتَيزي،  جيهاني  بؤ  هةآلتن  ديكةوة،  اليةكي  لة  بةآلم  بطونجَينَيت، 

دووبارة  تا  خاياند  زؤري  ساآلنَيكي  كة  خستةوة  دووري  راستةقينة  دونياي 

بطةِرَيتةوة ئةو دونياية، بةآلم شانؤ و سينةما هؤكاري رزطاريي بَيرطمةن بوو 
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لة  هةندَيك  لة  سةركوتطةرة  ذينطة  ئةو  سةركوتطةرة.  و  باوكساالر  ذينطة  لةو 

فيلمةكانيشدا رةنطي داوةتةوة. بَيرطمةن لة ”فانؤسي سيحر“دا باسي ئةوة دةكات 

كة ضؤن كاتَيك كة خؤي لة ثَيخةفدا تةِر كرد، سجنيان كرد و دامةني كضانةيان 

لةبةركرد. 

ذناني فيلمةكاني بَيرطمةن ذناني فيلمةكاني بَيرطمةن 

ذياني  جار  ثَينج  ئةو  بوو.  ذنان  عاشقي  منداَلييةوة  لة  هةر  بَيرطمةن 

ذياني  لة  خؤي،  دانثَيداناني  بةثَيي  ئةوة،  سةرةِراي  ثَيكهَينا،  هاوسةرطيريي 

بة  تا  دةدا  كارةكةي  بة  زياتر  طرنطي  و  نةبوو  سةركةوتوو  ثياوَيكي  خَيزانيدا، 

لةوةش  حاشا  و  ثَيكهَيناوة  هاوسةرطيرييم  ذياني  جار  ثَينج  ”من  خَيزانةكةي: 

ناكةم. دان بةوةدا دةنَيم كة لة بواري خَيزانييةوة زؤر تةنبةأل بووم و كاتَيكم بؤ 

خَيزانةكةم تةرخان نةدةكرد“. 

كضَيكي  عاشقي  كة  دةكات  رؤذَيك  لة  باس  ئةو  نةب،  مةك  جَيفري  وتةي  بة 

رؤذنامةنووس بة ناوي ”طان هاط بَيرط“ بوو و بةثةلة ضووة ماَلةوة و بة ذنةكةي 

كة لة ديتني ئةو و لة هاتني لة ناكاوي بؤ ماَلةوة زؤر خؤشحاأل و دَلخؤش ببوو، 

بوارةدا  لةم  خؤي  بؤ  رؤيشت.  و  هَيشت  جَيي  و  بَيَلَيت  جَيي  دةيةوَيت  كة  وتي 

دامدةطرَيت.  ناخؤش  هةستَيكي  بير،  دَيتةوة  ديمةنةم  ئةو  كة  ”ئَيستاش  دةَلَيت: 

ئةوةي كة ضؤن توانيم ئةوةندة زاَلم بم... و بووم“. 

بَيرطمةن ئةو ديمةنةي لة بةشَيك لة فيلمي ”كؤمةَلَيك ديمةن لة هاوسةرطيرييةك“ 

بة رؤَلطَيِراني ئؤرالند يوزفسؤن و ليوا ئؤلمةن، وةك خؤي دروستكردةوة. 

لة  زؤر  تةندرووستييةوة  و  رؤحي  بواري  لة  بَيرطمةن،  فيلمةكاني  ذناني 

ثةيوةندي  هَيزي  و  بوون  قورس  نةخؤشي  تووشي  كة  تةنيا  ذنانَيكي  ئازاردان. 

لة  ديمةن  ”كؤمةَلَيك  ”ثَيرسؤنا“،  داوة.  لةدةست  تر  كةساني  لةطةأل  طرتنيان 

هاوسةرطيرييةك“، ”بَيدةنطي“، ”سؤناتاي ثاييزي“ و ”سةفةر بؤ ثاييز“ (خةونةكان)، 

ذياني  قةيرانةكاني  بة  سةبارةت  بةهَيزن  و  دةروونشيكارانة  دراماي  كؤمةَلَيك 

هاوبةش. بابةتَيك كة لة فيلمةكاني ئةودا واتة ”فاني و ئةلكساندةر“ و ”ساراباند“يش 

رةنطي داوةتةوة. 

طومان و دوو دَلي لة بووني خوداش يةكَيكي ديكة لة بابةتة سةرةكييةكاني 

فيلمةكاني  بَيرطمةنة. تريلؤذي بَيرطمةن سةبارةت بة بَيدةنطي خودا كة بة تريلؤذي 

باوةِريش ناسراون، طرنطترين فيلمةكاني بَيرطمةنة لةم بوارةدا. 

لةطةأل  منداَلييةوة  لة  هةر  بةردةوام  خودا،  بآ  جيهاني  لة  نيطةراني  و  ترس 
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”ئةطةر خودايةك هةية، بؤضي لة بةرامبةر ئازار و  بَيرطمةن بووة. ئةو دةيوت: 

ناخؤشييةكاني مرؤظدا مات و بَيدةنطة. بؤضي ثشتي لة مرؤظ كردووة و خؤي 

ثيشان نادات“. ئةو لة وتووَيذ لةطةأل ”نيرروود“ دةَلَيت كة لة ٨ ساَلييةوة باوةِري 

بة خودا لةدةست داوة، سةرةِراي ئةوة هيض كات بة تةواوي حاشاي لة بووني 

خودا نةكردووة. 

باوةِربوون  بآ  فةنالندي،  نووسةري  و  فيلمساز  دؤنَير،  بؤرن  باوةِري  بة 

سويدا  سيكؤالري  كؤمةَلطةي  لة  قةيراني  كؤمةَلَيك  ئيماني،  بآ  و  خودا  بة 

بة  قةيرانانةن.  ئةو  خودي  رةنطدانةوةي  بَيرطمةن  فيلمةكاني  كة  دروستكردووة 

ثَيويستي  و  بووة  مةعنةوي  قةيراني  تووشي  سويد  كؤمةَلطةي  ئةو،  بؤضووني 

خةَلكةكةي  بؤ  ماددي  خؤشطوزةراني  كة  سيكؤالر  كؤمةَلطةي  مةعنةوييةتة.  بة 

وتةي  بة  يان  بكاتةوة،  ثِر  مةعنةوييةكانيان  بؤشايية  نةيتواني  بةآلم  هَينا،  بةدي 

بَيرطمةن: ”كاتَيك هةموو كَيشةكان ضارةسةر دةكرَين، تازة كَيشةي ¬تر دةست 

ثَيدةكات“. هةربؤية توخمي ئاييني فيلمةكاني بَيرطمةن لةِراستيدا وَينةي نةبووني 

مةعنةويةتة، نةك باوةِر. 

ئةمِرؤكة ئيتر كةم كةس وةك ئينطمار بَيرطمةن فيلم دروست دةكات. ثةيِرةواني 

كشاونةتةوة.  رَيضكةية  لةو  كيشلؤفسكي،  و  تاركؤفسكي  واتة  ئةو  سةرةكيي 

تةنانةت ودي ئالَينيش كة الفى ئةوةي لَيدةدا درَيذةثَيدةري قوتابخانةي بَيرطمةنة، 

لةدواي ضةند ئةزموون بة شَيوازي بةرهةمةكاني بَيرطمةن، دووبارة طةِراوةتةوة 

سةر شَيوازة كؤميدييةكاني جاراني خؤي. 

ثرسيارة فةلسةفييةكاني بَيرطمةن  ثرسيارة فةلسةفييةكاني بَيرطمةن  

رزطاربوون  بة  هيوا  و  خودا  بةدواي  طةِران  بوون،  ضةمكي  لة  تَيطةيشتن 

ناواخني  مردن،  لة  ترس  و  هيواييةكان  بآ  ئازارةكان،  لةناوضوون،  لةوثةِري 

حةوتةم“،  ”مؤري  لةوانة  بَيرطمةنة  فيلمةكاني  طرنطترين  لة  هةندَيك  سةرةكيي 

”تيشكي زستاني“، ”The Virgin Spring“، ”سةعاتي بوولَيأل“ و ”فراولة كَيوييةكان“. 

نةب،  مةك  جَيفري  وتةي  بة  و  بوو  بَيرطمةن  سةرةكيي  كةَلكةَلةي  مةرط 

لة  بَيرطمةن  هةية.  بووني  ئةودا  فيلمةكاني  هةموو  لة  جؤراجؤر  بةشَيوةي 

وتووَيذَيكدا لةطةأل ”ماري نيرروود“، ديكؤمَينتارَيك كة فيلمَيكي لةسةر بَيرطمةن 

دروستكردووة، سةبارةت بة مةرط ئاوةها دةَلَيت: ”هيض رؤذَيكم لة ذياندا نةبووة 

كة بيرم لة مةرط نةكردبَيتةوة“. 

كتَيبـي ”لةنتةرى جادوو“ش ثِرة لة ديمةني مةرط: مةرطي ئةو كةسانةي كة 
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خؤيان كوشتووة، يان بةهؤي ثَيكدادان مردوون. دروستكردنةوةي نيشانةكاني 

بآ  حةوتةم“  ”مؤري  فيلمي  لة  ناوةِراستيدا  سةدةكاني  هةيبةتي  لة  مةرط 

ثَيشينة، دَلتةزَين و زؤر دراماتيكة. ئةو لة وتووَيذ لةطةأل نيرروود سةبارةت بة 

(شةِرة  ثةرستان  خاض  شةِري  شوالييةكاني  و  مةرط  شةترةنجي  ياريي  ديمةني 

شتَيك  هةر  و  مةرط  لة  هةميشة  من  دةَلَيت:  سيدؤ)  فؤن  (ماكس  سةليبييةكان) 

وَينة  و  تابَلؤكان  لة  ديمةنةم  ئةم  دةترسام.  بوو،  مةرطةوة  بة  ثةيوةندي  كة 

و  مةرط  شةترةنجي  ياريي  بيستبووم.  غةزةلةكاندا  لة  و  ديتبوو  كَيشراوةكاندا 

شواليية لة بنميضي كَلَيسةيةك لة ئؤثلةند كَيشرابوويةوة. 

طومان و دوودَلي لة بووني خوداش يةكَيكي ديكةية لة بابةتة سةرةكييةكاني 

فيلمةكاني  بَيرطمةن. تريلؤذي بَيرطمةن سةبارةت بة بَيدةنطي خودا كة بة تريلؤذي 

باوةِر (Faith Trilogy)يش ناسراون، طرنطترين فيلمةكاني بَيرطمةنة لةم بوارةدا. 

ئةطةرضي ئةو بابةتة لة فيلمةكاني ديكةي ئةويشدا وةكو ”مؤري حةوتةم“دا هةية. 

جيدي  وةآلمَيكي  كات  هيض  حةوتةم“  ”مؤري  لةوانة  فيلمةكانيدا  لة  بَيرطمةن 

حةوتةم“  ”مؤري  ناداتةوة.  نا،  يان  هةية،  بووني  خودا  ئاخؤ  كة  ثرسيارة  بةو 

وَيكضوواندنَيكي ميتافيزيكيية لة ئةوروثاي بةآل لَيدراوي سةردةمةكاني سةدةكاني 

كة  شكسثيري  ناواخنَيكي  و  كؤميديايي  تراذيك-  تؤنَيكي  بة  فيلمَيك  ناوةِراست. 

اليةني فرةدةنطىء جوانيناسييةكاني، كاريطةرييةكي زؤري لةسةر رةخنةطراني 

ماكس  رؤَلطَيِراني  (بة  شوالييةكة  حةوتةم“  ”مؤري  قارةماني  هةبوو.  سينةما 

و  طةِراوةتةوة  سةليبييةكان)  (شةِرة  ثةرستان  خاض  شةِري  لة  كة  سيدؤ)،  فؤن 

شةِري  ئةو  لةبةر  ذيانيدا  هةموو  لة  كة  خودايةك  بووني  بة  سةبارةت  باوةِري 

كردووة، لةدةست داوة. ئةو دةثرسَيت: ”بؤضي خودا خؤي لة ثشت هةورةكان 

بين  باوةِردار  دةتوانين  ضؤن  نادات؟  نيشان  موعجيزةكةي  و  شاردووةتةوة 

دةمانةوَيت  كة  دَيت  بةسةر  لَي  ضيمان  داوة؟  لةدةست  باوةِرمان  كة  لةكاتَيكدا 

بؤضي  بكوذم؟  خؤمدا  لة  خودا  ناتوانم  من  بؤضي  ناتوانين؟  بةآلم  بَينين،  باوةِر 

سةرةِراي ئةوةي كة هةوَلدةدةم ئةو لة دَلمدا بكوذم، بةشَيوةيةكي سووكايةتي 

ئامَيز لة مندا زيندووة؟ بؤضي ناتوانم لة دةستي رابكةم؟“

لةطةأل  منداَلييةوة  لة  هةر  بةردةوام  خودا،  بآ  جيهاني  لة  نيطةراني  و  ترس 

”ئةطةر خودايةك هةية، بؤضي لة بةرامبةر ئازار و  بَيرطمةن بووة. ئةو دةيوت: 

ناخؤشييةكاني مرؤظدا مات و بَيدةنطة. بؤضي ثشتي لة مرؤظ كردووة و خؤي 

ثيشان نادات“. ئةو لة وتووَيذ لةطةأل ”نيرروود“ دةَلَيت كة لة ٨ ساَلييةوة باوةِري 

بة خودا لةدةست داوة، سةرةِراي ئةوة هيض كات بة تةواوي حاشاي لة بووني 
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و  رةشبينانةترين  كة  زستاني“دا  ”تيشكي  فيلمي  لة  تةنانةت  نةكردووة.  خودا 

رةشترين فيلمي بَيرطمةنة، هَيشتا كورسووييةك بووني هةية كة دةكرَيت هيوات 

ثَيي هةبَيت و باوةِري ثَي بَينيت. تيشكَيك كة لةطةَل تيشكةكان نئؤن و رةنطامةي 

دةوروبةري  لة  هةميشة  بَيرطمةن  كة  تيشكَيك  جياوازة.  زؤر  هؤليود  سينةماي 

خؤي لة دوورطةي ضؤأل و دووركةوتةي فارؤ كة ساآلني كؤتايي تةمةني لةوآ 

ذياو هةر لةويش ماَلئاويي لة ذيان كرد، بةدوايدا دةطةِرا. 

باوةِربوون  بآ  فةنالندي،  نووسةري  و  فيلمساز  دؤنَير،  بؤرن  باوةِري  بة 

سويدا  سيكؤالري  كؤمةَلطةي  لة  قةيراني  كؤمةَلَيك  ئيماني،  بآ  و  خودا  بة 

بة  قةيرانانةن.  ئةو  خودي  رةنطدانةوةي  بَيرطمةن  فيلمةكاني  كة  دروستكردووة 

ثَيويستي  و  بووة  مةعنةوي  قةيراني  تووشي  سويد  كؤمةَلطةي  ئةو،  بؤضووني 

خةَلكةكةي  بؤ  ماددي  خؤشطوزةراني  كة  سيكؤالر  كؤمةَلطةي  مةعنةوييةتة.  بة 

وتةي  بة  يان  بكاتةوة،  ثِر  مةعنةوييةكانيان  بؤشايية  نةيتواني  بةآلم  هَينا،  بةدي 

بَيرطمةن: ”كاتَيك هةموو كَيشةكان ضارةسةر دةكرَين، تازة كَيشةي ¬تر دةست 

ثَيدةكات“. هةربؤية توخمي ئاييني فيلمةكاني بَيرطمةن لةِراستيدا وَينةي نةبووني 

مةعنةوَيتييةكة، نةك باوةِر. 

ئةمِرؤكة ئيتر كةم كةس وةك ئينطمار بَيرطمةن فيلم دروست دةكات. ثةيِرةواني 

كشاونةتةوة.  رَيضكةية  لةو  كيشلؤفسكي،  و  تاركؤفسكي  واتة  ئةو  سةرةكيي 

تةنانةت ودي ئالَينش كة الفى ئةوةي لَيدةدا درَيذةثَيدةري قوتابخانةي بَيرطمةنة، 

لةدواي ضةند ئةزموون بة شَيوازي بةرهةمةكاني بَيرطمةن، دووبارة طةِراوةتةوة 

سةر شَيوازة كؤميدييةكاني جاراني خؤي. ثيتَير بَيرد شاو، رةخنةطري رؤذنامةي 

طاردييةن وتةني، بَيرطمةن ثَيش مردني لة ساَلي ٢٠٠٧، ساآلنَيكي زؤر بوو كة لة 

مؤد كةوتبوو و لة ضاخي فيلمة ديجيتاَلي و رياليتييةكاني تي ظي و ميديا ثؤست 

مؤدَيرنةكان تةواو تةنيا بوو. 

مةرطي بَيرطمةن و لةداوي ئةو مةرطي ئانتؤنيؤني، لةِراستيدا خاَلَيكي كؤتايي 

ضاخَيكي  كؤتايي  و  رؤشنبيرانة  و  فةلسةفى  سينةماي  جؤرَيك  لةسةر  بوو 

سينةمايي بوو لة ئةوروثا. 

سةرضاوة: سةرضاوة: 

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2012120731/07/_l44_bergman_

ingmar_death.shtml
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 Film) ئةم ديدارة لة اليةن (جيديؤن باكمان)ةوة ئةنجامدراوة و لة طؤظاري

comment)ي ئةمريكيدا بآلوكراوةتةوة، ئةم ديدارة وامان لَيدةكات بة شَيوةيةكي 

سينةماكاراني  طرنطترين  لة  يةكَيك  داهَيناني  ثاَلنةرةكاني  و  بزوَينةر  لة  قوَلتر 

جيهان تَيبطةين. ئةم ديدارة لة اليةن (امين صالح)ةوة وةرطَيردراوةتة سةر زماني 

عةرةبي. 

سةرضاوةيان  كوَيوة  لة  ضيرؤكانة  ئةو  بطَيِريتةوة...  ضيرؤك  دةكةيت  حةز  تؤ 

طرتوة، ض شتَيك سةرسامت دةكات؟

زيندوودةكةنةوة.  خةياَلةكانم  و  خةون  و  بيرةوةري  كة  ضيرؤكانةي  ئةو 

ناكةم.  دروست  شتَيك  هيض  من  بةرنامةية.  بَي  و  سروشتي  لةدايكبوونَيكي 

زنجيرةي ئيحايةكي زهنين، بيركردنةوة لة شتطةلَيك كة خوَيندوومنةتةوة، لةطةَل 

بة ئاطاهَينةرةوةكاني ساتةوةخت: وةكو رووخساري ثياوَيك لة ويستطةيةك يا 

فيدريكؤ فلليني:
هةر فيلمَيك سروتَيكي تايبةتي خؤي هةية

و. لة عةرةبييةوة: هَيمن مةحمود حةسةن و. لة عةرةبييةوة: هَيمن مةحمود حةسةن 
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بؤنَيك يا دةنطَيك... شتطةلَيك كة ئةو خةياَل و كةس و حاَلةتانةي ناخم دةبزوَينن 

جوَلةيان  ئازادي  مةرجَيك  بة  رَيكدةخةن،  خؤيان  دياريكراودا  شَيوةيةكي  لة  و 

ثَيببةخشم و تةنيا ئةوةندةم لةسةر بَيت كة هاوِرَييةتيان بكةم و دوايان بكةوم.

دروست  كوَيوة  لة  تر  كةسَيكي  بؤ  طواستنةوةيان  يا  طَيِرانةوةيان  ثاَلنةرةكاني 

دةبن؟

دةمَيكة  من  وابزانم  دانانَيم.  طرنطيشي  بة  و  ناكةم  خؤم  لة  ثرسيارة  ئةو  من 

بِريارمداوة كة ض كارَيك بكةم و ض جؤرة ذيانَيكم هةبَيت و ض رَيطايةك بطرمةبةر. 

من ثالني طةشتةكةم بؤ خؤم داناوةو لةوة تَيطةيشتووم كة طَيِرانةوةي ضيرؤك 

لة  سَيركَيك.  لَيبووكي  يا  قةشةيةك  نةبوومة  بؤضي  نازانم  منة.  ضارةنووسي 

بيرمة زؤربةي هاوِرَيكانم لة قوتابخانة دةيانزاني ضييان دةوَيت. يةكَيكيان تةواو 

دَلنيابوو كة دةبَيتة ئةميرال، ئةوةبوو خةونةكةي بةديهَينا. بيرةكاني ئةوان روون 

شتةم  ئةو  تةنيا  من  بةآلم  رَيكبخةن،  خؤيان  ذياني  ضؤن  دةيانزاني  وردبوو،  و 

دةزاني كة نايكةم. حةزم لةو كارانة نةبوو كة هاوِرَيكانم خةونيان ثَيوة دةبيني. 

من دةمزاني كة نابمة ثارَيزة (ئةوة ئاواتي باوكم بوو) دةمزاني كة نابمة قةشة 

(ئةوة ئاواتي دايكم بوو)، دةشمزاني كة نابمة ئةندازيار (ئةمةيان ئاواتي هاوِرَيكةي 

نزيكم بوو). لة راستيدا نةمدةزاني حةزم لة ض ثيشةيةكة. بيرم لةوة كردةوة ببمة 

ئةكتةر يا رؤذنامةنووس، نووسةر، طؤرانيبَيذ، رَيكخةري زةماوةندةكان... بةآلم 

كارَيك  دةكةم  هةست  ئةمِرؤ  دةوَيت.  ضيم  نةمدةزاني  ئةوانةشدا  هةموو  لةطةَل 

و  وَينةكَيش  فيلم  دةرهَينةري  لةخؤدةطرَيت.  توانستانة  ئةو  هةموو  كة  دةكةم 

رؤذنامةنووس و ثةيكةرتاش و ئةكتةر. 

رؤذنامةنووس و روداوةكان تؤماردةكات، بةآلم تؤ دةضيتة ناخي كةسايةتييةكانت، 

زياتر لةو مةودايةش كة لة تواناي خودي كةسايةتييةكانداية... ض شتَيك لة ناختدا 

ئةو طرنطيدانةت الدروست دةكات؟

يان  دةكات  سةرسامم  يان  دَيت  بيرمدا  بة  ناكاو  لة  شتَيك  زؤرجار 

ئةو  ئةوة  بَلَييت  دةتوانيت  لَيوم،  سةر  دةخاتة  زةردةخةنة  يا  دةمورووذَينَيت، 

جؤرانةوة  ئةو  هةموو  بة  دةكةن،  خؤيان  لة  طوزارشت  مرؤظةكان  كة  شَيوةية 

كة لة ذماردن نايةن، بة سةرجةم ثَيكهاتة و ئاماذة رةفتارييةكانةوة. هةندَيكجار 

وردي  بة  شتةكان  قورسة  دةبزوَينَيت،  ئةندَيشةم  كة  كةسَيكة  جلوبةرطي  تةنيا 

دةستنيشان بكةم.
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بة  ثةيوةندي  ضيرؤك  طةشةكردني  زؤرجار  كة  دةضم  بؤ  واي  من 

رَيطةي  لة  راستةوخؤ  شَيوةيةكي  بة  كةم  الني  يان  نيية،  كةسايةتييةكانةوة 

تَييداية.  كة  كةشوهةوايةي  ئةو  رَيطةي  لة  بةَلكو  ناجوَلَيت،  كةسايةتييةكانةوة 

لة  كة  شتانةن  ئةو  بانطكردني  رةطةزةكانييةوة  ثَيكهاتةو  هةموو  بة  ضيرؤك 

ضةند  بزواندنيان  ئةوا  بن  خؤم  خودي  دةرةوةي  لة  ئةطةر  بةآلم  ناخمدان، 

روويةكي ناوةكي دةردةخات. زؤر جار لةو رَيطايةوة دةضمة ناو شتةكان. ئةوة 

دادةنةويتةوة،  يا  دةبيتةوة  نزيك  كة  كاتَيك  دةضَيت.  شةو  رووناكي  تيشكي  لة 

بؤت دةردةكةوَيت كة رووناكي ثةنجةري ماَلَيكة لةسةر يةكَيك لة شةقامةكان كة 

خةَلكي تَيداية و ضةندين شةقام و بالكؤن و طؤِرةثاني تريش هةن. وردة وردة بة 

نةخشةي شوَينةكان و كةسةكان و هةستةكان و حاَلةتةكان ئاشنا دةبيت.

زياتر  شتَيك  ض  دَيت.  كؤتاييان  دوورةوة  لة  تيشكَيك  بة  فيلمةكانت  زؤرجار 

كة  شتةي  ئةو  يان  نؤستالطيا،  بيرةوةرييةكان،  رابردوو،  رادةكَيشَيت:  سةرنجت 

خةريكة روودةدات و تاكةكان بةرةو رووي دةجوَلَين، ئةو تاكانةي كة نهَينييةكانيان 

ئاشكرابووة؟ 

لة  دور  نيية.  دياريكراوم  و  ورد  سيستمَيكي  نيية،  باوةِرثَيهَينةرم  وةآلمَيكي 

دروستكردني  يا  ضيرؤكَيك  خةياَلكردني  بؤ  هةية  مةيلَيكم  كة  خؤم  دانثَيداناني 

حاَلةتَيك، هةر فيلمَيك سروتَيكي تايبةتي خؤي هةية، كة ثَيداويستي خؤي هةية 

و شَيوازَيك دةخاتةِروو تا لَيي نزيك ببيتةوة و لَيي تَيبطةيت. وةكو هاوِرَييةتي 

مرؤظانة،  ثةيوةندييةكي  وةكو  واية، 

ياسايةك  هيض  خؤشةويستي،  وةكو 

من  ثَيدةضَيت  ترةوة  لةاليةكي  نيية. 

بة  سروشتي  شَيوازَيكي  ضةند  بة 

ئةوةي  وةك  طةيشتبَيتم،  فيلمةكانم 

ئةوة  ناخمدابَيتن.  لة  بَيت  دةمَيك 

كة  واية  شةمةندةفةرة  ئةو  وةكو 

رَيطةيةكي ضةسثاوي هةية بة ضةندين 

كاتَيك  تَيدةثةِرَيت.  تريشدا  ويستطةي 

ئاوِر دةدةمةوة بؤ دواوة و تةماشاي 

فيلمةكانم دةكةم وا هةست دةكةم كة 

من دروستم نةكردوون، هةست دةكةم 
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ضاوةِروانم بوون و هةموو هةوَلَيكي منيش بؤ ئةوة بووة كة لةو رَيطة ضةسثاوة 

النةدةم و بة وردي و دَلسؤييةوة لةسةر ئةو رَيطاية بمَينمةوة و لَيرة ضاوم بة 

تؤ بكةوَيت، بةآلم ثَيويست ناكات زؤر بة وردي طوَي لة قسةكانم بطريت، ضونكة 

هةوَلدةدات  و  دةكات  مانا  بَي  قسةي  ضاوثَيكةوتنةكاندا  لة  مرؤظ  هةندَيكجار 

لة  رؤمانتكيداية،  رؤحي  و  فةلسةفة  لةنَيوان  كة  بكات  مةوداية  لةو  طوزارشت 

كاتَيكدا شتةكان زؤر لةوة سادةترن. 

يةكةمجار كة ئةو تيشكةي ناو تاريكيت بيني ض شتَيك سةرنجي راكَيشايت، ئايا 

سةرنجِراكَيشانَيكي جةستةيية، مةجازيية، هزريية؟ 

هَيما  يةكةمين  بكةم.  قسة  خؤمدا  كاري  ضوارضَيوةي  لة  دةتوانم  تةنيا  من 

دةبَيتة  كؤتاييدا  لةو شارؤضكة ناديار و داخراوةوة نزيك بَيت كة لة  ئةوةية كة 

فيلمَيك، ئةو هَيمايةي كة لة هةستي شادييةوة دَيت، وةكو ختوكةيةكي خؤش واية 

كة بة هةموو ئةندامةكاني لةشتدا دةطةِرَيت. هةستَيكي ضاوةِرواننةكراوي خؤشي 

نيشانةي  دةكرَيت،  من  ئاراستةي  شتةوة  لةو  كة  واية  سآلوَيك  وةكو  شادي،  و 

دةستثَيكردن و طةشةكردني ضيرؤكةكةية. 

بؤ  كة  ذنَيك  ذنَيكدا،  لةطةَل  واية  ضاوةِرواننةكراو  ديدارَيكي  وةكو  كةواتة 

كَيشت  خؤي  الي  بةرةو  دةكةيت  هةست  و  دةيبينيت  شةقامَيكدا  لة  ساتةوةخَيك 

دةكات، ثاشان لةخةياَلي خؤتدا ثةرة بةو ثةيوةنديية دةدةيت...

لَيكضواندنَيكي نموونةيية. لة راستيدا ذن ئةو بةشةي خودي خؤتة كة نايناسيت، 

لةوة  داهَينان  ثرؤسةي  ئاشنابيت.  خؤت  خودي  بة  تا  سةر  دةخةيتة  رووناكي 

دةضَيت. وَينةي ذن لة هةموو هةوَلَيكي داهَيناندا ئامادةطي هةية. ئامادةبوونَيك 

يا  ئةفوسناوي  ثرؤسةيةكي  هةموو  لة  نةكات،  بيانوويةك  بةهيض  ثَيويست  كة 

نهَينيدا هةستي ثَيدةكرَيت. بةردةوام ذنَيك لة تةنيشت سيحربازَيكةوة هةية. ئةو 

خودي  نةناسراوةي  بةشة  بةو  ئاسانتر  شَيوةيةكي  بة  دةكات  وا  كة  رةطةزةية 

لة  هونةردا  لة  جار  زؤر  كة  نةستة  بةرجةستةكردني  ئةوة  بيت.  ئاشان  خؤت 

شَيوةي ذنَيكدا دةردةكةوَيت. وابزانم خودي داهَينان، ئةو دةربِرينة داهَينانة بة 

هةموو شَيوةكانييةوة، ض وَينة يا ثةيكةرتاشين يا فيلم يا مؤزيك بَيت، بةردةوام 

ئةو ثةيوةندييةي لةطةَل بةشة نةزانراو مَيينةييةكةي خؤدي خؤتدا هةية.
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وَينة  بؤ  دةطؤِرَين  خةياَلةكان  ضؤن  بكةين،  شَيواز  باسي  ساتَيك  بؤ  دةتوانين 

لةسةر شاشة، يةكةمين هةنطاو ضيية؟ 

مةسةلةكة  بكةم.  داهَينان  ثرؤسةي  لة  باس  لؤذيكي  بةشَيوةيةكي  قورسة 

ئةو  كة  ئاراداية  لة  ئةوة  هةِرةشةي  بةردةوام  هاوسةنطي،  راطرتني  لة  بريتيية 

داتنابوو.  خؤتدا  مَيشكي  لة  كة  نةبَيت  شَيوةية  بةو  دةدةيت  ئةنجامي  كارةي 

فيلمم  يةكةم  كة  يةكةمجار  وةكو  يان  هاوِرَيكانم  وةكو  ناكةم  حةز  لةبةرئةوة 

تةماشاي  ناكةم  حةز  من  بكةم.  رؤذانة  وَينةطرتني  كؤثي  تةماشاي  دةرهَينا 

كة  نيية  ئةوة  مةبةستةكةشم  طرتوومن،  ثَيشووتر  رؤذي  كة  بكةم  وَينانة  ئةو 

هةرطيز  (فلليني)  بوترَيت  دواتر  و  بكةم  دروستا  خؤمةوة  لةبارةي  ئةفسانةيةك 

تةماشاي كؤثييةكاني وَينةطرتن ناكات، ضونكة كاتَيك مرؤظ كؤثييةكان دةبينَيت، 

دةزانم ضي روودةدات، لة ناكاو ئةو فيلمة دةبينَيت كة دةريهَيناوة نةك ئةو فيلمةي 

كة خةوني ثَيوةدةبيني، خةون وردة وردة دةطؤِرَيت و دةبَيت بة فيلمي واقيع و 

بيرؤكةي راستةقينةكة دةستكاري دةكرَين و رَيكدةكرَينةوة. 

من لةاليةن خؤمةوة حةزدةكةم لةو وةهمةدا بذيم، من فيلمَيك دةردةهَينم كة 

لة مَيشكمداية. تةماشانةكردني ئةو ئةو شتةشي كة دروستي دةكةم وام لَيدةكات 

فيلمَيكي نموونةيي بةرهةم بهَينم و وةهمةكة بؤ كؤتايي هةَلطرم كاتَيك ئيتر هيض 

شتَيك نامَينَيت بيكةم. 

ياسايةكي  هيض  دةيكةيت،  كة  بكةيت  شتة  ئةو  تةماشاي  ناكةيت  حةز  كةواتة 

دةرةكي هةية لة بةديهَيناني فيلمدا فريات بكةوَيت؟

 هونةرمةند لة رووي دةروونييةوة رةطةزَيكي سةرةكي و زيندووي سةردةمي 

هةرزةكاري و منداَلي لة خؤيدا دةهَيَلَيتةوة، ثَيويستي بة كِريارَيك يا سةرؤكَيكي 

ئيتاَلييةكان  ئيتاَليم،  خؤم  من  ببات.  ثَيشةوةي  بةرةو  ئةوةي  بؤ  دةسةآلتة  بة 

بةردةوام هةست دةكةن كة ثَيويستيان بة ثاثا، شازادة، ثاشا، ئيمثراتؤرَيك هةية 

بؤ ئةوةي فةرمانمان ثَيبكات سةقفَيكيان بؤ دروست بكةين، تابلؤيةك بؤ كلَيساك 

خؤشةويستي  هؤنراوةيةكي  شازادةوة  هاوسةرطيريي  بةبؤنةي  يا  بكَيشين، 

بنووسين. ئةو خؤطؤنجاندنة دةروونيية، ئةو داواكردنة بؤ ئةنجامداني شتَيك، بؤ 

كةسايةتي طةنج و منداآلنةي ئَيمةي هونةرمةند شتَيكي طرنطة. ئَيمة ثَيويستمان 

بة ديسثلينَيكي دةرةكيية.

بكةيت،  فيلمةكانت  هةموو  سةيري  كةسةكان  وةك  بكات  ثَيويست  ئةطةر 
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ثةيوةندييةكة ضؤن دةبَيت... كوِر، كض، باوان، خؤشةويست؟ 

شتَيكي  بةالمةوة  بكةم.  طةرموطوِريية  بةو  هةست  ثَيموانيية  نةخَير  نا، 

خؤم  ناديار  هؤكارَيكي  زنجيرة  لةبةر  و  هةية  نادياري  ئامادةبوونَيكي  نامؤية، 

و  هةَلبذاردووة  منيان  داوايان  خؤيان  ئةوان  و  نزيكم  لَييانةوة  كة  دةبينمةوة  وا 

داوايان لَيكردووم شَيوة و كةسايةتييةكيان ثَي ببةخشم و وايان لَيبكةم كة ديار 

و ناسراو بن تةنانةت بؤ خؤشيان. 

هةرئةوةندة كارةكة تةواو بوو رَيطاكانمان بة تةواوي لة يةكتري جيادةبنةوة. 

وابزانم فيلم بةو سما و رووخسارةوة دةِروات كة خؤي ويستوويةتي، ئةو سيما 

و شوناسةي كة ويستوويةتي بؤي دياري بكةم، منيش بؤ خؤم دةِرؤم و دةطةِرَيم، 

يان ضاوةِرواني هاتني تارماييةك يا خَيوَيك دةبم كة بة شَيوةيةكي ضاوةِرواننةكراو 

ثاَلم ثَيوةدةنَيت، ختوكةم دةدات و هانم دةدات بؤ ئةوةي رووخسار و كةسايةتي 

لةطةَل  واية  ثةيوةندي  زنجيرةيةك  وةكو  ئةوة  ببةخشم.  ثَي  ضيرؤكَيكي  و 

كةسانَيكي نادياردا، هةرئةوةندة كة ناسران و شوناسَيكيان وةرطرت و شَيوة و 

رووخسارَيكي بةرجةستةكراويان بؤ دروستبوو، لَيت دووردةكةونةوة تةنانةت 

ماَلئاوايشت لَيناكةن. مةسةلةي ئةوةي كة دووبارة بة ديداريان بطةيتةوة بةشَيك 

نيية لةو ثرؤسةيةي كة بةيةكةوة بةسةرمان برد، كاري فيلم ئةوةية كة ببينرَيت، 

كاري منيش ئةوةية كة واي لَيبكةم مادي و هةستثَيكراو بَيت. ئةوة هةموو شتَيكة.

هةر لةبةرئةوةية كة ثياوة ثاَلةوانةكاني ناو فيلمةكانت لةبةر هؤيةكي ناديار وا 

دةردةكةون كة ون بووبن؟

دةكرَيت ئةو بيرؤكةية رةط و ريشةي لةناو رابردوودا بَيت، وةك رووكةش، 

هةست  بوو.  نووسةرةكةي  هاوشَيوةي  رادةيةك  تا  ميحوةرييةكة  كةسايةتيية 

ناوفيلمةكةي  كةسايةتييةكاني  بة  ئاَلوطؤِر  دةتوانَيت  دةرهَينةر  نووسةر-  دةكةم 

بكات. نةك هةر كةسايةتييةكان، بةَلكو شوَينةكان و شتةكانيش. مرؤظ دةتوانَيت 

زياتر لةطةَل يةكَيك لة كةسايةتييةكاندا هاوسؤزتر بَيت، دةتوانَيت هةَليبذَيرَيت تا 

طوزارشت  زياتر  ثَييواية  كة  بَلَيت  شتطةلَيك  نادريار  شَيوةيةكي  بة  رَيطةيةوة  لة 

روونادات.  وا  شتي  سروشتي  ئاستي  لةسةر  بةآلم  دةكات،  مرؤظ  خودي  لة 

لة  يةكَيك  ناو  بخةيتة  خؤت  فةلسةفةي  يا  بيركردنةوة  شَيوازي  ناتوانيت  تؤ 

كةسايةتييةكانت و ثاشان هيواداربيت ئةو شتة طوزارشتكةر و بةرجةستةتربَيت. 

يا  دانةنراون  مةبةست  بة  كة  شتانةي  ئةو  بِروايةدام  لةو  من  ثَيضةوانةوة  بة 

بةر  خراونةتة  كةمتر  كة  شتانةي  ئةو  ئاراستةكراون،  هؤشيارانة  بةشَيوةيةكي 
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ثرؤسةي بة ئةقآلنيكردن، لة خودي نووسةر باشتر طوزارشت دةكةن. وابزانم 

فيلم  من  دةكات.  ضي  نازانَيت  كة  دةناسَيت  خؤي  روونتر  كاتة  ئةو  نووسةر 

دروست دةكةم تا لةو حاَلةتي نيطةرانيية رزطارم بَيت كة داطيري كردووم. من 

هةَلدَيم. كة فيلمَيك دروست دةكةم دةَلَيي لة شتَيك هةَلدَيم. شتَيك كة دةمةوَيت 

خؤمي لَي رزطار بكةم و لة كؤَل خؤمي بكةمةوة. وةكو ئةوة واية لة نةخؤشييةك 

ضاك ببمةوة. من نامةوَيت نيشانة ثاسؤلؤجييةكاني كردةي داهَينان طةورة بكةم، 

بةآلم ئةمة ئةوةية كة من بة قوَلي هةستي ثَيدةكةم. ئةو شتة ناديارة نة كوِرة و 

نة باوك، بةَلكو ئامادةطييةكة لة ناكاو زؤر لَيم نزيك دةبَيتةوة و داوام لَيدةكات 

داطيركردنة،  ئةوة  دةطوازرَيتةوة.  كة  ثةتايةكة  جؤرة  ئةوة  ببةخشم،  ثَي  ذياني 

بةآلم  بم،  دةستبةرداري  ئاساني  بة  دةتوانم  كة  شتَيكةوة  لةاليةن  ثَيشَيلكردنَيكة 

لةطةَل ئةوةشدا ئةوة ذيان و ضارةنووس و ثيشةي منة.

بةمدواييانة ئةو ئامادةطية ناديارة بووة بة شتَيكي زؤر بَيزاركةر، ضونكة ئَيستا 

ئةوة  نازانم  دَلةِراوكَي.  لة  ثِر  و  شَيواو  ثةيوةندييةكي  ناو  بضمة  دةكات  ناضارم 

ضؤن دةستي ثَيكرد، مةبةستم ئةو هةستي نيطةراني و بَيزاري و ساردوسِرييةية. 

لةوانةية هؤكةي ئةوةبَيت كة فيلمةكانم لةم ساآلنةي دواييدا ثَيش ئةوةي نمايش 

بكرَين كاتي ئةوةيان هةبووة كة رَيطةم بدةن ثةرؤشيي خؤم لةدةست بدةم. لة 

كاتَيكدا كة بِرياري بةرهةمهَيناني فيلمةكان دةدرَيت و لة وردةكارييةكان دةكؤَلنةوة، 

ورووذاني  رةوينةوةي  هؤي  دةبَيتة  كة  هةية  بَيكؤتا  ئةوةندة  ضاوةِروانييةكي 

لَيوان  كة  دةكةن  ئيمزا  طرَيبةستةكانيان  بةرهةمهَينةرةكان  كة  كاتَيكدا  لة  يةكةم. 

لَيون لة ضاوضنؤكي، من بة هةَلواسراوي دةمَينمةوة، وةكو مةلةوانَيك كة لةسةر 

لَيواري تةختةيةك وةستاوة و هةر دوو دةستي بؤ ثَيشةوة راكَيشاوة و ئامادةية 

خؤي هةَلبداتة ناو ئاوةكةوة، بةآلم من بةردةوام خؤم كؤنترؤَل دةكةم، ضونكة 

تةماشاكةران  بة  دةوروبةريشي  و  ئاو  لة  بكةم  ثِر  حةوزةكة  ثَيشدا  لة  ثَيويستة 

قةرةباَلةغ بكةم. كةضي لة كؤتاييدا ئةو كارة ناكةيت، بةَلكو تةنيا خؤت بؤ ئةوة 

دةطةمة  كة  هةرئةوةندةي  بةآلم  بهَينيت،  مةسةلةكة  بة  كؤتايي  كة  هةَلدةدةيت 

ستؤديؤ شتَيكي تر روودةدات، وَيِراي ئةو حاَلةتي توِرةبوونة، سةرلةنوَي هةست 

بة ئةفسوون و جواني شوَينةكة دةكةمةوة. كارمةندةكان دةبينم كة ئامادةن بؤ 

كاركردن، ديكؤرةكان كة ساز و ئامادةن، كاتَيك رووناكييةكان دادةطيرسَين خؤم 

دةبمةوة  هةية..  سوضَيكدا  هةموو  لة  كة  رؤمانتيكةي  رؤحة  ئةو  دةست  دةدةمة 

و  خؤش  شتَيك  هةموو  ناكاو  لة  دةجوَلَينَيت.  بوكةَلةكان  كة  هونةرمةندَيك  بة 

دَلخؤشكةر دةبَيت، خؤشم دةزانم كة ئةوة ئةو ذيانةية كة خؤمي تَيدا دةناسم.
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ژما هةستيارة،  كةمتر  هونةردا  بةرامبةر  لة  جةماوةر  ئَيستا  كة  دةكةيت  هةست 

ثَيتواية هؤكةي تةلةفزيؤن بَيت؟

لة  حةزي  ضيتر  خةَلك  دةَلَيت  كة  بزانيت  راست  بة  قسةية  ئةو  ناتوانيت 

تؤ  ئةطةر  بكات.  مانا  بَي  و  بؤش  شتَيكي  تةماشاي  دةكات  حةز  و  نيية  سينةما 

بطؤِريت.  ثيشةكةت  و  وازبهَينيت  ثَيويستة  ئةوا  بيت  تَيطةيشتنةدا  ئةو  لةطةَل 

كاريكاتَير  وَينةي  فرؤشتني  بؤ  بكةرةوة  دوكانَيك  يا  رؤذنامةنووسَيك  بة  ببة 

بة رَيبوارةكان. من خؤشم ساآلني دواي شةِر ئةو كارةم كرد. من بةوشَيوةية 

بيرناكةمةوة. ثَيويستة ئاطاداربم و بزانم ضي لة دةوروبةرم روودةدات، شتَيكي 

بَي سودة كؤمةَلة كارَيكي نؤستالطي يا ويذداني يا ئاكاري بةرهةم بهَينيت. نةوةي 

ئَيستا بةهاكاني نةوةي ثَيشوو لةناو دةبات و سةرشَيتانة كةوتؤتة دواي كؤمةَلة 

شتة  ئةو  ساَلة  مليؤنان  هةية.  خؤي  تَيِروانيني  نةوةيةك  هةر  تايبةت.  بةهايةكي 

روودةدات  وا  شتَيكي  كة  كاتَيك  كةضي  زانراوة،  راستييةكي  ئةوة  روودةدات. 

هةست بة نيطةراني و بَيزاري دةكةين، ضونكة لة ناكاو ئاسؤيةك لة بةردةمماندا 

دةبينين، بةآلم وشكانييةك نابينين تا لةنطةر بطرين. 

بةدَلنياييةوة تؤ مةبةستت ئةوة نيية كة نياز وابَيت لةطةَل ثَيداويستييةكاني 

تةلةفزيؤندا خؤت بطونجَينيت؟

من دةَلَيم مةحاَلة وا شيبكةينةوة كة خواستي جةماوةر دةرةنجامي تةلةفزيؤن 

كة  وادةزانَيت  مرؤظ  و  دةكات  باراني  وَينة  بةردةوام  كة  بَيت  شَيوازةكةي  و 

دةتوانَيت خؤي بناسَيت. ئَيمة بة درَيذايي ٢٤ سةعات لةبةردةم شتَيكدا خؤمان 

كردؤتةوة كة ثَيمانواية ئاوَينةية، بة نةرجسييةتَيكةوة دادةنيشين و سةير دةكةين 

كة ضي دةكةين، يا ئةو شتةي كة ثَيمانواية دةيكةين، لة كاتَيكدا ئَيمة تةنيا شتَيك 

و  وةهم  لةنَيوان  هةَلثةسَيردراوة  شتَيكي  دةدزَيت.  شتةكان  راستي  كة  دةبينين 

ريكالم، لةنيؤان طرتةكان و شتطةلَيكي نووسراودا كة ئامادةكراون بؤ تةلةفزيؤن. 

كة  دروستكردووة  توِرةي  تةحةمولي  بَي  ثشووكورتي  تةماشاكةرَيكي  ئةوة 

لةو  بَلَيين  ناتوانين  دةكةين  دروست  سينةما  كة  ئَيمةيةك  خةواندنة.  ملكةضي 

ئارةزووانة تَيدةطةين كة لةوانةية لة ناخيدابن. لة راستيدا من ثَيموانيية كة هيض 

ئارةزوويةك لة ناخيدا نيية. ئةو تةنيا كؤمةَلَيك وَينةي جوآلو و دةنط دةبيستَيت، 

كةسَيك  وةك  خؤم  نامةوَيت  من  مؤسيقاية.  ثَييواية  كة  طةورة  ذاوةذاوَيكي 

دةرخةم كة راي جياوازي هةية، بةآلم شتةكان ضؤنن ئاوا باسيان دةكةم، لةوة 
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تَيدةطةم كة تةلةفزيؤن سيستمَيكة، ثةيِرةوَيكة، شَيوةيةكة لةنَيوان ئَيمة و واقيعدا 

ببينةوة.  خؤمان  رووبةِرووي  رَيطةيةوة  لةو  و  وةريبطرين  بةهةند  ثَيويستة  كة 

بةسةردا  دةستي  و  شَيوةية  ئةو  تَيكشكاندني  بؤ  بدات  هةوَلَيك  مرؤظ  ثَيويستة 

بطرَيت، نةك ئةو دةستمان بةسةردا بطرَيت. تةلةفزيؤن بؤتة هَيزَيكي سروشتي: 

وةكو هَيزي راكَيشاني زةوي يا كاريطةرييةكاني مانط يا بومةلةرزة... بةو جؤرة 

دةستمان  لة  بةآلم  دروستمانكردووة،  كة  داية  شَيوة  ئةو  لةطةَل  ملمالنَيكةمان 

وَيِراي  كة  هَيزةية  ئةو  نةماوة.  ئَيمةدا  كؤنترؤَلي  ذَير  لة  ضيتر  و  دةرضووة 

نيازةكان، هةر دةمَينَيت. سينةماكار ناتوانَيت تةماشاكةرَيك بةهةندوةربطرَيت كة 

توشي ئةو طؤِران و شَيواندنة بووة و بؤتة كةسَيكي نامؤي دابِراوي بَي ئَيرادة، 

من  لَيدابثؤشَيت.  ضاوي  و  بكات  فةرامؤشي  ناتوانَيت  كاتيشدا  هةمان  لة  بةآلم 

كة  نيم  كةسانة  لةو  من  وةردةطرم.  خؤم  ورووذاني  و  هاندان  كَيشةيةوة  لةو 

تةنيا هاوار دةكةن و دةَلَين: تةلةفزيؤن سينةماي كوشتووة يان ريمؤت كؤنترؤَل 

يا  بَيت  بةردةوام  ضيرؤكةكة  كؤتايي  تا  نةتوانَيت  تةماشاكةر  كة  وايكردووة 

و  قسة  ضةندين  كةسايةتي...  تايبةتمةندييةكاني  وَينةطرتني  بؤ  نةماوة  شوَينَيك 

بِروبيانوو كة وا دةردةكةون راست بن. ثَيويستة ذيان ضؤنة ئاوا تَييدا بذين. من 

ثَيموانيية كة تةلةفزيؤن شتَيكي زؤر خراث بَيت. لةو باوةِرةدام كة لة وَيرانكردني 

ضةندين سيستم و تيؤر و شَيوازي بيركردنةوةدا بةشداربووة. باوةِرناكةم ئةمة 

كؤتايي بَيت، لةوانةية لةو هةموو وَيرانكاريية ثةيوةندييةكي نوَي لةطةَل واقيعدا 

لة دايك بَيت، بةو جؤرة شَيوة بيركردنةوةيةكي نوَي و رةفتارَيكي مرؤيي نوَي 

لة دايك دةبَيتةوة. شتَيكي سةرنجِراكَيشة ئةو ثةرةسةندنة ببينيت و هةوَلبدةيت 

و  شَيواز  لة  نةريتةكانمان  بةثَيي  شتةكان  طَيِرانةوةي  بؤ  بدؤزيتةوة  شَيوازَيك 

ضوارضَيوةي كؤمةَلَيك ثَيداويستي نوَيدا.

سةرضاوة:سةرضاوة:

ئةم ديدارة لة طؤظاري (دارين)ي سعوديدا بآلوبووةتةوة . لة (سينةماتك)ةوة وةرطيراوة.
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چاپكراوە نویكانی سای چاپكراوە نویكانی سای ٢٠١٢٢٠١٢یی
بڕوەبرتیی چاپ و بوكردنوەی سلمانیبڕوەبرتیی چاپ و بوكردنوەی سلمانی

ك ئستا ل كتبخانكاندا دەست دەكونك ئستا ل كتبخانكاندا دەست دەكون

ئةستَيرة بةرزةئةستَيرة بةرزة

سةآلح شوانسةآلح شوان

ضيرؤكضيرؤك

فَيرنان برؤدَيل و طوتارى مَيذووييفَيرنان برؤدَيل و طوتارى مَيذوويي

كامةران محةمةدكامةران محةمةد

 فةلسةفة فةلسةفة

طولَزارى نووسينطولَزارى نووسين

محةمةد كوردؤمحةمةد كوردؤ

كؤمةلََيك بابةتي هةلَبذاردةكؤمةلََيك بابةتي هةلَبذاردة

نان و ماضنان و ماض

جواد حةيدةرى و رةسوأل سولَتانىجواد حةيدةرى و رةسوأل سولَتانى

ضيرؤكضيرؤك
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دةروازةكانى شانؤدةروازةكانى شانؤژما

و. شؤِرش محةمةد حسَينو. شؤِرش محةمةد حسَين

 كؤمةلَة وتار كؤمةلَة وتار

طةنجينةي زيَِرني زيَوةرطةنجينةي زيَِرني زيَوةر

ئا: مةحمود زيَوةرئا: مةحمود زيَوةر

ئةدةبيئةدةبي

لؤدظيط ظان بيتهؤظنلؤدظيط ظان بيتهؤظن

فةرمان عةلى نورىفةرمان عةلى نورى

مؤسيقامؤسيقا

ديوانى ضروستانى ديوانى ضروستانى 

نوخشة ئةحمةد محةمةد ضروستانى نوخشة ئةحمةد محةمةد ضروستانى 

شيعرشيعر
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ژما ئيفادي كوردةكان بؤ ماجةراي رةفا و ئيفادي كوردةكان بؤ ماجةراي رةفا و 

ئةربةكانئةربةكان

ستران عةبدولَآلستران عةبدولَآل

مَيزطردمَيزطرد

طرنطيى زانستى كتيَبخانة و زانيارييةكان طرنطيى زانستى كتيَبخانة و زانيارييةكان 

ئةحمةد ميرزا رؤستةمى و شاهؤ عوسمان ئةحمةد ميرزا رؤستةمى و شاهؤ عوسمان 

سةيد قادرسةيد قادر

لَيكؤلَينةوةلَيكؤلَينةوة

لةطةأل سايكؤلؤذيادالةطةأل سايكؤلؤذيادا

سؤزان جةمالسؤزان جةمال

سايكؤلؤذياسايكؤلؤذيا

مشكةكانى ِرؤحمشكةكانى ِرؤح

حوسَين شَيربةطىحوسَين شَيربةطى

ضيرؤكضيرؤك
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ثةيوةندى سينتاكس و سيمانتيك لة ثةيوةندى سينتاكس و سيمانتيك لة ژما

زمانى كورديدازمانى كورديدا

شيالن عومةرشيالن عومةر

لَيكؤلَينةوةلَيكؤلَينةوة

ثَيل دي بؤرتثَيل دي بؤرت

خاليد حسَينخاليد حسَين

ضيرؤكضيرؤك

ثرؤسة سايكؤلؤجييةكان لةزماني كورديداثرؤسة سايكؤلؤجييةكان لةزماني كورديدا

ئاظَيستا كةمال مةحمودئاظَيستا كةمال مةحمود

لَيكؤلَينةوةلَيكؤلَينةوة

شوَين ثَيى ئةو ذنةشوَين ثَيى ئةو ذنة

سةردار ِراوضىسةردار ِراوضى

ضيرؤكضيرؤك
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ژما خةونى ئةو كيذانةى لة خؤر دزرانخةونى ئةو كيذانةى لة خؤر دزران

ئةحمةد قادر سةعيدئةحمةد قادر سةعيد

كؤمةلَة ضيرؤككؤمةلَة ضيرؤك

ضةشنةكانى ِراهيَنةرى تؤثى ثَيى ضةشنةكانى ِراهيَنةرى تؤثى ثَيى 

هاوضةرخهاوضةرخ

ئةحمةد سةنطاوىئةحمةد سةنطاوى

وةرزشىوةرزشى

ميسكى زازاميسكى زازا

رشاد محةممةد عومةر رشاد محةممةد عومةر 

حيكايةتى فؤلكلؤرحيكايةتى فؤلكلؤر

سَى بةيتَين كوردى د دةستنظيسا فةقَي سَى بةيتَين كوردى د دةستنظيسا فةقَي 

محةممةدَى توخؤبى دامحةممةدَى توخؤبى دا

جةميل محةممةد شَيالزىجةميل محةممةد شَيالزى

فؤلكلؤرفؤلكلؤر
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بَيريظانا جنديبَيريظانا جنديژما

ئا: محةمةد جزاور حةمكؤضةرئا: محةمةد جزاور حةمكؤضةر

داستان و بةسةرهاتداستان و بةسةرهات

فةرهةنطى باشوور- بةرطىفةرهةنطى باشوور- بةرطى١١

عةباس جةليليانعةباس جةليليان

فةرهةنطفةرهةنط

فةرهةنطى باشوور- بةرطىفةرهةنطى باشوور- بةرطى٢٢  

عةباس جةليليانعةباس جةليليان

فةرهةنطفةرهةنط

بوخضكا بووكان ذ زارطوتنا بضووكانبوخضكا بووكان ذ زارطوتنا بضووكان

سالَح حيدؤسالَح حيدؤ

داستان و بةسةرهاتداستان و بةسةرهات
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ژما خوشكة نةسيمؤخوشكة نةسيمؤ

هاوذين صلَيَوة  هاوذين صلَيَوة  

حيكايةتى فؤلكلؤرحيكايةتى فؤلكلؤر

ثيرابووكثيرابووك

صالَحَي حةيدؤ  صالَحَي حةيدؤ  

ضيرؤكى فؤلكلؤرىضيرؤكى فؤلكلؤرى

قووتووى عةتار-قووتووى عةتار-٣٣

حةسةن ئةحمةد عةبدولَآل (ئارارات ئةحمةد)حةسةن ئةحمةد عةبدولَآل (ئارارات ئةحمةد)

فؤلكلؤرفؤلكلؤر

ِرؤظيَى فيَلَبازِرؤظيَى فيَلَباز

حسَين حاجى ئؤسمانحسَين حاجى ئؤسمان

كؤمةلَة ضيرؤككؤمةلَة ضيرؤك



نرخی ١٠٠٠ دینارە

www.henar.org

www.dengekan.com

دەتوانیت گۆڤاری

لم ماپڕاندا بخونیتوە:


