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پێشكێشە بە مانیفێستی نەنووسراوی گرووپی پێشڕەو

سەباح ڕەنجدەر 
بەشی دووەم

25
شاعیرانی  لە  داهێنەرانەتر  و  ڕوونتر  شیعر،  ڕاستەقینەی  تێگەیشتنی  بە  كوردی،  كالسیكی  شاعیرانی 
ئێستا بایەخیان بە ئەوپەڕی زمان، ئێستێتیكای زمان داوە، تەماشای هۆگربوونیان بە ئەوپەڕی زمان 
و ئیستاتیكای زمانەوە بكە، گەیشتوون بە ئاستی درەوونڕۆشنی و تێگەیشتنی دەوری زمان لە دەقی 

ئەدەبیدا.

مانیفێستی شیعری
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ئهزموون

كالسیكی  شیعری  دەسەاڵتداری  وێنەو  كەم  زمانی 
منی بەكێشی ناوچەقی زەمینەی بە پیت و هەوایەكی 
نوێ  كرد، ئەزموونی خۆی لە ئامادەبوونێكی ڕۆشن 

و سروشتی و پڕ ڕەنگتر پێ  تاقی كردمەوە.
ماوەتەوە،  نەدۆزراوەیی  بە  مردن  و  ژیان  كرۆكی 

هەروەها زمانی شیعری كالسیكی كوردیش.
ئاراستەی  و  ئاست  كالسیكیدا  شیعری  لە  زمان 
لەباری وەرگرتووە بە تەواوی الیەنگیریم، شاعیری 
قاڵ  كالسیكی  شیعری  زمانی  لەناو  هاوچەرخ 
و  ناگاتە هیچ سەركەوتن  قەتاو قەت  نەبووبێتەوە 

پێشكێشكردنێكی هۆشمەندانەی زمانەوە.
دەمەوێ  لە وشیاریی نووسیندا، كە دەربڕین لە خەم 
و هونەر  و دەروونی كوردی دەكات زمانێكی نزیك 
لە شیعری كالسیكی ڕیشەدارو فرە ئاسۆیی ئەگەر 
نا،  شێواز  وەك  بەكاربهێنم.  یان  دابهێنم،  بتوانم 
وەك گیان و زمان و سرووش و پرسیارە گەردوونی 
و  كالسیك   ناو  دەچمە  چارەنووسسازەكان.  و 
زمان   ئەوپەڕی  واتە  دەدۆزمەوە.  دەرچوون  خاڵی 

و خەیاڵی بینین.
و  دەكاتەوە  ڕستە  زمان  خەونیدا  دەقی  لە 
ناوەوەی تاك  كەشوهەوای تەسەوف دادەكشێنێتە 
ئاقاری گۆڕان و  ڕادەكێشێتە  مانا چەسپاوەكان  و 

بارگاوییان دەكات بۆ جوواڵندن.
و  شیعرییەت   گەیشتنی  لووتكە  بە  ئەمەش 
پیتكردنی  بە  و  ڕاسپاردەی جوانی  جێبەجێكردنی 
بۆ  قەوارەیەكن  جوانییەكان  ڕێڕەوەكەیەتی. 
و  ئەفسانەیی  ئەندێشەی  و  مرۆڤ  ئازادكردنی 

نووسینی ئازاد.
خەیاڵ  هەمەچەشنەیە،  مانا  خەونیدا  دەقی  لە 
خوڵقاندنی  بۆ  بانگەوازە  و  ناكات  پەرێشان 

جوانییە هەمیشەییەكان  و بەڕێز ڕاگرتنی بەها تا 
هەتاییەكانی ژیان.

من ئەفسانە دەنووسم،لەبارەی ئەفسانەوە نانووسم.
26

الیەنگری  و  نیم  ئایدیۆلۆژیایەك  هیچ  بە  سەر  من 
هیچ حزبێكیش نابم. ئەم خۆڕاگەیاندنە دڵی شێری 
راستەقینە  داهێنەری  شێرە.  دڵی  شیعر  دەوێ، 
دژە  و  یاخییە  كەسێكی  خۆیدا  سروشتی  لە 
و  دەهێنم  بەرهەم  بێگەرد  شیعری  من  دەسەاڵتە. 
شیعری بێگەردیش پشت بە نوێبەخشیی كۆمەڵگه  
شێر  دڵی  نوێبوونەوەیدا  لە  كۆمەڵگا  دەبەستێت. 

دەدۆزێتەوە و دەیبەخشێتە داهێنەران.
دەكەن،  تاوانبارم  بەوە  ئایدیۆلۆژیست  نووسەری 
كە دوورم لە كێشەو مەسەلە كۆمەاڵیەتییەكانەوە، 
خۆم  ئاراستەیەك  و  ئاست  بەهەموو  منیش 
ئایدیۆلۆژیا و هەراسانكردنی  لە فریوی  پاراستووە 
تاوانباركردنە. ئەدەب بە گیانی پەتی و  ئەمجۆرە 
جوانی دەزانم، خۆبەدوورگرتنیش لە ئایدیۆلۆژیا بە 
هەقیقەتی ئەدەب، لە ڕێگای هەقیقەتی ئەدەبیشدا 
خاڵێكدا  لە  گرفتەكانی  دەكەمەوە.  جیهان  لە  بیر 
و  نووسین  هێزی  خاڵی  ئەمیش  كۆدەكەمەوە، 
درەوشانەوەی خەونییە. ئەو چەمكەی مەبەستیشمە 
وەك  دوودڵی  بێ  ناكەم،  پەراوێزی  بیگەیەنم 
هەرەمێك پیشانی دەدەم و دەریدەبڕم. ویستوومە 
خەون بكەمە كەسایەتیی چاالك و ڕووبەڕووی ژیانی 
بكەمەوە، درەوشانەوەی خەونبینین لە كوێوە دێت، 
پێناكرێ   هیچم  نووسیندا  لە  خەونبینین  بەبێ   من 
و  هیچ بە هیچ ناكەم، هەمیشە بەدوای ناوەندی 
درەوشانەوەی نووسین وێڵ و ماندووم، ئەی خودایە 
دەروونڕۆشنی  بمگەیەنە  باوەڕم،  بە  مرۆڤێكی  من 
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و  باوەڕ   مرۆڤی  بە  پەیامبەرەكانیش  نووسین، 
گەورەترین خەونبین بوونە.

من گیانی پەتی دەنووسم، لەبارەی گیانی پەتییەوە 
نانووسم.

27
كۆمەڵگه   ناو  شتەكانی  سەرجەم  بە  ئەدەب 
پێوەندارە، بەوانەوە بوونێكی درەوشاوەیە، ناتوانێ  
لەناو دواكەوتوویی كۆمەڵگه  دەرپەڕێ  و خۆی وەك 
دەقی شارستانیی ئەزمووندار پیشان بدات، لەگەڵ 
ئەزموونی  و  دەكات  گەشە  كۆمەڵگه   گەشەكردنی 
پێوەندییە  دەهێنێ ،  بەدەست  شارستانی  هاوتای 
نوێ   پێوەندیی  هەڵدەوەشێنێتەوە،  جێگیرەكان 

دادەمەزرێنێ  بۆ بەڕێوەچوون.
هەروەها  نییە،  ئاسان  ژیان  لە  گۆڕان  توانای 
دژوارتر،  گرانترو  بارە  چەند  ئەدەبدا  لە  گۆڕان 
دەگەنە  كە  سەرسوڕهێنەر،  و  سەیر  داهێنەری 
بابەت   دەروونڕۆشنی،  و  داهێنان   پلەی  دوایین 
ناو  وەرگیراوی  و  تەواو خۆماڵی   هونەرەكەیان  و 
بۆیە وەك  بیركردنەوەن،  قوواڵیی  و   ژیانی گەرم 
دەقی سەرسامكەر خوێنەر قبووڵیان دەكات و بە 
و  چاوگ  لە  دەزانێ ،  خۆی  بەردەوامی  ئەزموونی 
كۆمەڵگه   جموجووڵی  پڕ  كولتووری  سەرچاوەی 
كولتووریش  پێكاوە،  جوانیی  هونەرو  نیشانەكانی 
بوون و  لەگەڵ  بەردەوامیش  هەمیشە شۆڕشگێڕە، 
پەرەسەندن كەرەستەكانی بەڕێوەچوون بەرهەمدار 

دەبێت.
بابەتی ئەدەبی هەرچەندە خۆماڵی و لەناو جەرگەی 
ژیاندا هەڵبژێردراو بێت و هونەری تێدا بدۆزێتەوە 
دەرگای بە جیهانبوونی فراوانتر بە ڕوودا دەكرێتەوە، 

بە قەناعەتتریش وەردەگیرێ .

من گۆڕان دەنووسم، لەبارەی گۆڕانەوە نانووسم.
28

شیعرەوە،  خزمەت  خستووەتە  ژیانم  تەواوی 
خۆ  ئەم  بەهۆی  دەوێ ،  ژیانم  شیعریش  بۆ  هەر 
لەمەشدا  پێكراوە،  گێچەڵم  زۆر  تەرخانكردنەشەوە 
خودا یارم بووە و دڵشادم بەوەی ئەوانەی گێچەڵیان 
پێكردووم هەر هەموویان ئەوانەن، كە لە پەراوێزی 

ئەدەبدا كارمەندن، یان خوێنەری تەمبەڵن.
كتێبخانەو  ژووری  لە  چاون،  لەبەر  زۆر  داهێنەرم 
نووسینمدا وێنەی هێندێكیانم هەڵواسیون، لەخەمە 
دەبمەوە  ورد  رووخساریان  سەر  نیشتووەكانی 
لێ   وشەیان  و  خەیاڵ  و  خەون   و  سرووش 

دەدۆزمەوەو لەشیعردا بەكاریان دەهێنمەوە. 
ویستوومە  بگرە  كەس،  بە  ببم  نەشمویستووە 
لەبەرچاوم  ئەوانەی  كە  بڕۆم،  ڕێگایانەدا  بەو 
و  پەتی   شیعرییەتی  بە  پێیگەیشتوون  گرتوون 

دەروونڕۆشنی.
لەبارەی  دەنووسم،  دەروونڕۆشنی  من 

دەروونڕۆشنییەوە نانووسم.
29

ڕەخنەی بنیادنەری كوردی نا، بگرە پەراوێزەكانی 
لەهیچەو  قسەی  تۆپەڵێك  كوردین،  ڕۆشنبیریی 
لەم  یەكێك  دەنا  بنەمان،  بێماناو  پەالماری 
و  هەقیقەتبین  ئەو  هەڵبزڕكاوانە  پەالماردەرە 
دەقێكم  ڕووبەڕووی  دەبوو  دروست  ال  بوێرییەی 
بوونی،  ڕایەڵی  تانوپۆو  بخاتە  گومان  ببێتەوەو 
لێكدانەوەكانی بڕوا بە بەرانبەرەكەی بهێنێ  بنیادی 

بەرهەمهاتووی شڵەژاوە.
پێشەخۆم  داهێنەرانی  لە  ڕێزم  زۆر  خۆم  بۆ  من 
هەیە  بەوە  بڕواشم  دەبم،  بەردەوامیش  گرتووە، 

تەواویژیانمخستووەتەخزمەتشیعرەوە،
هەربۆشیعریشژیانمدەوێ،بەهۆیئەمخۆ
تەرخانكردنەشەوەزۆرگێچەڵمپێكراوە

ئەدەب بە 
سەرجەم 
شتەكانی 
ناو كۆمەڵگه  
پێوەندارە، 
بەوانەوە 
بوونێكی 
درەوشاوەیە، 
ناتوانێ  لەناو 
دواكەوتوویی 
كۆمەڵگه  
دەرپەڕێ  
و خۆی 
وەك دەقی 
شارستانیی 
ئەزمووندار 
پیشان بدات
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ملمالنێ  لە ئەدەبدا ناتگەیەنێتە هیچ و ڕەوایی تێدا 
نییە، بگرە خودناسی و بەردەوامبوون  و سووربوون 
و نیازپاكی دەتگەیەنێتە ئەنجامێكی سەرنجڕاكێش، 
لە  ئاگاداریبم  و  پێمزانیبێ    من  ئێستا  تا  ئەوەی 
مێژووی شیعری كوردیدا هیچ شاعیرێك بەقەد من 
تووشی شەڕو گێچەڵ و قسەی لەهیچەو دەمهەڵبەست 
بەسەر  هەقیقەتبین  بەاڵم  نەهاتووە،  پەالماردان  و 
ئاژاوەو بێتوانایی پەراوێزەكان ڕەت دەبێت و خۆی 

دەسەپێنێ  و دەدرەوشێتەوە.
هەڵبزڕكاوە بەسەرچووەكان پەالماری ناشارستانیی 
خۆ  دەدەن،  جواننووسەكان  پتەوی  ئەزموونی 
دەنگێكی  نێرگزەجاڕدا  لەناو  تەنیا  مێشوولەش 
نەشازی لێوە دێ ، بە خەیاڵی بەتاڵی بوونێكی كاتی 
بۆ خۆی دروست دەكات، دەشبیندرێ  پەالماردەرە 
دەمێننەوە،  وجاغكوێر  و  دەكەون  هەڵبزڕكاوەكان 
دەقی پتەویش وەك شمشێری هەڵكێشراو دێتە ناو 
ژیان و تێكەڵ بە جوواڵنەوە كاریگەرەكان دەبێت، 
درەوشاوەی  و  مەزنی   هێمای  دەبێتە  دواتریش 

نەتەوەكەی.
لەگەڵ ئەمەشدا، ڕەخنەگرانی بنیادنەر ڕووبەڕووی 
ئەم پەالماردەرە بەسەرچووانە بوونەتەوە، ناچاری 
پارێزگاریكردن  لەپێناو  كراون  گێچەڵیش  و  شەڕ 

لەئەدەبی پەتی.
پەالماردەرە  و  دوژمنان  پیالنی  و  پالن  بەسەر 
هەڵبزڕكاوەكان سەر دەكەوم، بە هەوڵ و كۆششی لە 
دڵەوەم بۆ نووسین بە سزای داهێنانیان دەگەیەنم.
بە بینینی داهێنان قەڵەمی دەست و پێیان دەشكێ .
ڕەخنە دوو باوەڕی نییە لەگەڵ دەقە، یان لەگەڵی 
نییە، یەك باوەڕی بە تینی هەیە ئەمیش كاركردن 

و بڕواهێنانە لەناو دەق.

و  دەرەكی  مەبەستی  خۆنیشاندەرو  ڕەخنەی 
جێگاو  بنەما،  بێماناو  پەالماری  هیچەو  لە  قسەی 
متمانەی لەناو ڕۆشنبیریی پەتیدا نییە، بەتاڵكردنی 
بێتوانایی  و كەمسەری و ئیرەیی و  ڕق و كینەو 

خۆخەڵەتاندن و ویژدان كوێرییە.
گرینگیش  ئاماژەیەكی  و  هاوبەش   نیازێكی  هیچ 
بێ   ماناو  بێ  پەالماری  لەهیچەو  قسەی  لەنێوان 

بنەما و دەقی ئەدەبیی پەتیدا نییە.
هەر كەسایەتییەك گیانی بە ئەدەب و هەقیقەتبینین 
جۆرێك   بەهیچ  داگیرسابێت،  جوانی  و  پاكی  و 
دەرگای ئاژاوەو ناشیرینی و دووڕوویی ناخاتە سەر 
پشت، هەر كەسایەتییەكیش بۆچوونی ئاژاوەچێتیی 
لە دەرووندا ڕووا بێت، هێشتان بە ئەقڵی پاشكۆیی 
بەڕێوە  ئەو  و  ئەم   دڵڕاگرتنی  و  داردەستی  و 

دەچێت.
بۆ شیعرییەت تێدەكۆشم و نایەمە سەنگەری قسەی 
لێ   قەڵەمی  بنەما،  ماناو  بێ  پەالماری  لەهیچەو 
ناجووڵێنم، بەكارێكی بێهوودەشی دەزانم، جەنگان 
لەگەڵ جێماو  و پەراوێز و لێخنبیرو خەمەگڕووی 

ئەدەبی و ویژدان كوێران.
من تانوپۆ دەنووسم، لەبارەی تانوپۆوە نانووسم.

30
قەتاو قەت بیرم بۆ ئەوە نەچووە بڵێم لەم كردارو 
لە  هونەرە  ئەم  یان  كەسم،  یەكەم  بەكاربردنە 
ئەو  هێمای  و  پێشڕەو  خوڵقاوە،  منەوە  ڕوانینی 
بە  خەیاڵكردنانە،  ئەمجۆرە  دیاردەیەم،  و  ڕووداو 
نەخۆشیی كوشندەو گران و لەناوبەر دەزانم، بگرە 
درەوشانەوەی  لە  گۆڕانكاری  خاڵەكانی  هەموو 
شیعرییەت دەبینم و بەس. شاعیری خاوەن دیدگای 
ڕوون و بەهێز  و جوانداڕێژەر بەئاماژە و ڕۆشنایی 

ئهزموون
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هیچ بڕیارو مەرجێكی سەپێندراو نانووسێت، ئەركی 
دەوڵەتە ئیش بۆ كتێبی كۆمەاڵیەتی و ئابووری و 
هزری و ئایینی و زانستی و پەروەردەیی و یاسایی 
و سەربازی و مێژوویی و فەلسەفی.... تاد، بكات  
كەناڵەكانی  بكاتەوە،  باڵویان  زۆر  تیراژی  بە  و 

ڕاگەیاندنیش بخاتە خزمەتیان.
ئەركی شاعیر یەك شتە، پێوەندییەكانی مرۆڤ و 
ژیان و جیهان بدۆزێتەوە، ئەم دۆزینەوەیەش جوان 
ئاگاداركردنەوەی  ڕادەی  بیگەیەنێت،  و  بنووسێت 
هێزی وشەی كاریگەری و شوێن جێ بهێڵێت لەسەر 
كۆمەڵگه وە.  ئیستاتیكای  ئاراستەی  و  هەست 
پرسیارە كاریگەرەكان بكات و ئامادەبوونی تاقانەی 

خۆی بپارێزێ .
دەگرێت،  گرتووەو  مانەوەی  بەرگەی  ژیان 
ڕۆشنبیریی  منداڵدانی  بۆ  نەگەڕێـتەوە  شیعریش 
دەبێتە  تێنەپەڕێت  سروشتی  بەسووڕی  و  پەتی 
بایەخ، یان كەناڵی  الساییكەرەوەیەكی یەكجار بێ 

ڕاگەیاندنی پڕوپاگەندەی پووكاوە.
و  دەسەاڵت  هەیە،  بەختەوەری  هۆی  هەرچی 
مرۆڤیان  تاكی  لە  سیاسی  دیكتاتۆری  سیستەمی 
داگیركردووە. تاكی مرۆڤیش ئەم لە دەستچوونەی 

لە خەوندا بەدەست دەهێنێتەوە.
پێویستە ئێمە خەون بەجۆرێك لەناو دەقی ئەدەبیدا 
بەكار بهێنین پەیاموەرگر بڕوای پێ بهێنن و لێمان 
ڕووبەڕووبوونەوەیان  بیركردنەوەو  توانای  وەرگرن، 

لەناخدا دروست بكەین.
بەهای  هێشتنەوەی  و  ڕاگرتن  بەجوانی  لەپێناوی 
دەزانم،  دانا  دادپەروەرێكی  بە  شاعیر  شتەكاندا، 
پێویستە لەم دۆخەشدا بژی و بمێنێتەوە، مەشقی 

مەیدانخوازیی شایستە بكات.

و  پەتی  بەشیعری  بدا  ڕاستەقینەش  شوێنی 
ناڕەزاییە  و  مانا  و  جوانی  و  خەون  كە  بێگەرد، 
لە كردارە ناجۆرەكان، دەنگهەڵبڕینە لە بێدەنگییە 
مانای  دەكاتەوە  ڕەت  جوانییەكیش  گشتییەكان، 

تێدا ئاوەژوو كرابێتەوە.
من بەها دەنووسم، لەبارەی بەهاوە نانووسم.
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بوونەوەرێك خاكێكی خۆگونجاندنی خودی  هەموو 
لەم خاكەیدا  هەیە، بۆشی هەیە بۆ خۆگونجاندنی 

تایبەتكارییەكانی خۆی بپارێزێت.
من تایبەتكاری دەنووسم، لەبارەی تایبەتكارییەوە 

نانووسم.
32

دەقی  دەسەاڵتی  ئەدەب  ڕاستەقینەی  پەیامی 
خەونی بەهێز دەكا و دەیكات بە ڕەگەزێكی گرینگی 
مرۆڤ  بوونی  كە  جوان،  ژیانی  لە  پرسیاركردن 

پرسیارێكی كاریگەرە لەناوكی بوون دەكرێت.
مەسەلەی گیانی و جوانی لە هونەرەكانی نووسیندا 
هەمیشە خەبات و جۆشی ژیانی كەسی جوانیبینە، 
جوانی  پێكهاتەی  بەهای  ژیان  خەونیدا  دەقی  لە 

وەردەگرێت.
بە  هاوتا  جووڵەی  لە  پڕ  بیركردنەوەی  شیعری 
جوانی، ڕوانین و درەوشانەوەی لە گیان و خەونەوە 
گەردوون  لە  بەهاكان  ماناو  جووڵەو  كە  داڕژاوە، 
ئاراستەیەك  و  ئاست  چەند  بە  مرۆڤ  و  ژیان  و 
پاڵەوانیدا  لەیەك  پاڵەوانییەتی  فرە  وەردەگرێت، 
جەنگی  و  ملمالنێ   ناو  دەیهێنێتە  دەكات،  ئامادە 
توندوتیژی هەمیشەیی، تا خودی شاعیر دەربازبێت 
تەلیسمەكانی  پڕ  ڕۆشناییە  ناو  بۆ  تاكییەوە  لە 
زیادبوون  لە  ڕوو  ئارەزووی  یان حەزو  هاوتابوون، 

ئەركیشاعیریەكشتە،پێوەندییەكانیمرۆڤو
ژیانوجیهانبدۆزێتەوە،ئەمدۆزینەوەیەشجوان
بنووسێتوبیگەیەنێت

پەیامی 
ڕاستەقینەی 
ئەدەب 
دەسەاڵتی 
دەقی خەونی 
بەهێز دەكا 
و دەیكات بە 
ڕەگەزێكی 
گرینگی 
پرسیاركردن 
لە ژیانی 
جوان، كە 
بوونی مرۆڤ 
پرسیارێكی 
كاریگەرە 
لەناوكی بوون 
دەكرێت.
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لەگۆشە  بەردەوام  نەسرەوتووەكانی  چاوە  و 
لەبیركراوەكاندا داگیرساوە، خودی شاعیری خاوەن 
كاغەزەوە  بارستی  بەهۆی  جیهانبینی  و  ڕوانین 
هەست پێدەكرێت و وەك ژیانی جوان دەبیندرێت.

نە  ئایندە دەچێ ،  بۆ  نە  لە دەقی خەونیدا شیعر 
بۆ  ڕووگەنمان  كاتەكان  هەموو  بگرە  ڕابردوو،  بۆ 
بەو  بیەوێت  شاعیرێك  هەر  بێگومان  دۆزینەوە. 
پێویستە  بنووسرێت،  ئاراستەیە  و  ئاست  شێوازو 
ئەوە لەبەر چاو بگرێت، كە قووڵبینییەكەی لە ئاست 
كێشە هەبووەكانی ئەو ڕۆژگارەدا بێت، كە دەبێتە 
خوڵقێنەری بارە ناهەموارەكان، یان بارەجوانەكان.
لەباری یەكەمدا ناهەمواری دەبێتە مایەی هەڵچوون 

و توندوتیژیی نووسین.
ئارامی  مایەی  دەبێتە  جوانی  دووەمدا  لەباری 

بیركردنەوەو خوڵقاندنی نووسین.
ئەمڕۆی  لێنەكردنە،  بەقسە  پێویستی  ئەوەی 
بارودۆخەكانی  لەهەموو  ڕووناكبیری  و  شارستانی 
و  شارستانییەت  سەرسوڕهێنەرترە،  پێشتردا 
تەكنەلۆژیا بیری جوانی ناشێوێنێت، بە پێچەوانەوە 
وێنەو  و  مۆتیڤ  و  جوانی   بیری  گەشەپێدەری 

خەیاڵ و گفتوگۆ  و بەختەوەری خەونە.
بەشە  گشتی  یەكگرتنەوەی  خەونیشدا  دەقی  لە 
ڕوانین شلەژاو  ملمالنێی  جیاجیاكان دەدۆزرێتەوە. 
زیندووی  بار  و  ڕوون  ڕوانین  لەگەڵ  بارمردوو  و 
نوێزادەی دۆزەرەوە لە گفتوگۆی لەیەكنەگەیشتنن. 
لەگەڵ  توندوتیژی  جەنگی  لە  خەونیدا،  دەقی  لە 
خۆتدا، دەتوانیت خۆت ڕەت بكەیت، ئەو شێوازو 
ئاراستە باوەی پێت نووسیوە، فڕێی بدەیتە پشت 
نووسینەكانی لە پێشترت، بەشێوازو ئاراستەیەكی 
تەواو جیاكارو نوێبەخش بێیتە ئاخاوتن و گۆڕانێك 

لە ڕابردووی خۆت بەرهەم بهێنیت، بەاڵم ئەو گۆڕانە 
بەرپا دەبێت، كام هۆ  و شێوازی دەربڕین  چۆن 
لە  ناسراوی،  بۆ  نەناسراوییەوە  لە  فڕێیداونەتەوە 

دۆخی وەستاو  بۆ دۆخی پڕ بزاوت.
بە  پێویستە  ڕاستەقینەدا  ئەدەبیی  نووسینی  لە 

تەنیا جوانی ببیندرێت.
شیعری سەردەمێك لەمەوپێشی كوردی ڕۆمانسییانە 
كردووەتەوە،  مرۆڤ  و  ژیان  و  گەردوون  لە  بیری 
سادەو  واقیعی  هەلومەرجی  لەگەڵ  لەناوەڕۆكدا 
هەڵچوونداربوون،  و  گوڕ  و  گەرم  زۆر  ساكار 
بە  لە شیعرییەتی زمان و مۆركی شێوازدا  كەچی 
مۆركی  نەیانتوانی  بوون،  سڕ  ساردو  پێچەوانەوە 
و  بكەن  زەین  ئاوێتەی  زمان  شیعرییەتی  شێوازو 
خەونی  بەشێوازی  بیركردنەوەكانیان  بیكەنەوە، 
هۆش  گەورەترین  كە  نووسینەكانیان،  ناو  بخەنە 
ئەمە بوو بۆ ئەوەی نووسینەكانیان وەك نووسینی 
فرە  دەقی  ئاستی  بە  نەگەن  بمێننەوە،  داخراو 

ئاست و  ئاراستەیی.
دراوەتێ ،  ئاسۆی  یەك  شیعرەكاندا  لە  وشە 
ئەمیش ئاسۆی ڕووكەش و یەك مانایی وشەكەیە، 
ئاماژە  هێشتووە،  جێیان  شێوازدا  لەساكارترین 
ستوونیش  شێوازی  بەهەمان  دادەبەزێت،  ستوونی 

دێتە ناو بوونی یەك ئاسۆی نووسین.
داهێنانی  دەستوەشاندنی  و  فەنتازی  ئاسۆی 
واتە  گەشەنەكردووە،  و  تێداهەڵبزڕكاو  بلیمەتی 
وەك چێژ بەكاربردراون نەك وەك دۆزینەوە، ڕەنگە 
كە  ئەوەبێت،  هۆكارەكان  لە  یەك  یان  هۆكارێك، 
دەاللەتی وشەیان ون كردووە، نەیانتوانیوە كەڵكی 
باش و داهێنەرانە لە ئەزموون و مۆركە زمانییەكانی 

قۆناغی شیعری كالسیكی وەربگرن.

ئهزموون
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دەقی خەونی لە منداڵدانی مێژووی مردوو لەدایك 
دژواریی  و  سەختی  دەكرێت  بەوە  هەست  نابێت، 
دەترسێنێت،  نووسەر  زەنگ،  زەبرو  و  سروشت 
پڕ  دیمەنە  جوواڵندنەوەی  هەوڵی  هەمیشە 
كێشمەكێشمەكان دەدات، بارە بەپیتەكان بە وریایی  
و زیندوویی وەردەگرێت بە زمانێكی تەواو ئەفسوون  
پێشووی  كارەكانی  زمانی  لە  دابڕاو  جادوویی  و 
خودێكی  وەك  دەكات،  پێشكێش  ناخی  خۆی 
لەبیركردنەوەكانی  ئەو  و  ئەم  سەرچڵ  هۆشمەندو 
لە  جیهان  زیندووەكانی  شتە  دەسڕێتەوە،  خۆی 
بازنەیی  خوێنەریش  خۆی،  هی  بە  دەكات  دەقدا 
خەونەكە  ئەزموونی  لە  ستوونی  دەیخوێنێـتەوەو 
كەشوهەواو  ناو  دەچێتە  پاشان  دەبێتەوە.  نزیك 
لە  خەونی  دەقی  چونكە  ئاسۆیی،  لێكدانەوەی 
زمانیش  شیعرییەتی  بەردەوامدایە،  خوالنەوەی 
لە  دەبینێت  سەرەكی  گەورەو  ئێجگار  ڕۆڵێكی 
هەموو  كە  سەرسوڕهێنەر.  وێنەی  پێكهاتەی 
ئاسۆكانی  قۆزتبێتەوەو  زەمینی  هەبووەكانی 
بەهۆی  كردبێت،  ڕاوەشاندن  دووچاری  نادیاریشی 

ئەوەی تاكی لە جیاتی كۆ بەكارهێناوە.
من ناوكی بوون دەنووسم، لەبارەی ناوكی بوونەوە 

نانووسم.
33

شیعر لە ژیان و  بینینی كورددا ڕۆڵ و ئامادەیی 
شوێنی  خاوەنی  و  سەلماندووە   خۆی  كاریگەری 
ناوەندە، لەبەر ئەمەشە وەك دیاردەیەكی پێویست و 
دامەزرێنەر تەماشای دەكرێت، ئەم تەماشاكردنەش 
بیركردنەوەی  چاالكییەكانی  لە  كردووە  وای 
وەربگرێت  پێشەنگی  شیعر  كوردیدا،  كۆمەڵگه ی 
ئەم  دابمەزرێندرێت،  لەسەر  شتەكانی  زۆرینەی  و 

شیعر،  ژیانی  ناو  دەگوازێتەوە  دامەزراندنەش 
ئەم  بەردەوامە،  لەمێژە  پڕۆژەیەكە  شیعریش 
هەواڵنەی لەمەودواش دەدرێن، تێكەڵ بەو هەواڵنە 
دەبن، كە لەمەوپێش پرسیاربوون و لە ژیان كراون، 
بەردەوامیش پڕۆژەی شیعری پرسیاری ترسناك و 
ورووژێنەر لە ژیاندا دەكات و مەرگ لە ژیاندا ئامادە 

دەكات.
مەرگیش ترسناك و سەرەكیترین هۆیە بۆ دڵەڕاوكێی 
داهێنان، ئامادەكردنی ئەم مەرگەش هێزی شیعرە 
و  ژیان  گرفتەكانی  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوەی  بۆ 

مان.
ژیان و بوون چییە. پرسیارێكەو چەندین بیرمەندی 
كردووە،  سەرگەردانی  و  بەدواداچوون   دووچاری 
گەلێك  پرسیاركردنەوە  ئەم  لەڕێگای  ئەگەرچی 
بەاڵم  خستووەتەوە،  سوودبەخشیان  بەرهەمی 
گەوهەری پرسیارەكە پڕ سرووش و خەیاڵ  و تێڕامان 
و خەون و سەرسامییە، هەر بیرمەندێك شێواز و 
وەاڵمەكەی  لەبەرزاییەكەوە  داناوە،  بۆ  ئاستێكی 
دەبینێ ، ئەو پرسیارانەی لە دەقدا لە ژیان كراون، 
ئەم  دواتر  دەبن،  جێگیر  خوێنەرەوە  زەینی  لە 
ئامانجی پرسیاركردن الی  و  دەبێـتە هۆ  پرسیارە 
لەنێوان  دەكەن  دروست  نزیكایەتییەك  و  خوێنەر 
نووسەری پرسیاركەرو خوێنەری پرسیارلێكراو  و 
پرسیاركەر، كە بوونی مرۆڤ پرسیارێكی كاریگەرە 

لە ناوكی بوون دەكرێت.
و  هەست  نێوان  پێوەندییەكانی  خەونیدا  لەدەقی 
وێنە دەدۆزرێنەوە، پێوەندییەكانیش لەسەر بنچینەی 
دەقی  لە  وێنانەی  ئەو  واتە  دامەزراون،  خەوندا 
لە  كە  وێنانەن،  ئەو  زیاتر  دروستكراون،  خەونیدا 
ژیانی سەخت و یاخیی ڕۆژانەماندا ئامادەییان وەك 

لەنووسینیئەدەبییڕاستەقینەدا
پێویستەبەتەنیاجوانیببیندرێت.

شیعر لە ژیان 
و  بینینی 
كورددا ڕۆڵ 
و ئامادەیی 
كاریگەری 
خۆی 
سەلماندووە  
و خاوەنی 
شوێنی 
ناوەندە، لەبەر 
ئەمەشە وەك 
دیاردەیەكی 
پێویست و 
دامەزرێنەر 
تەماشای 
دەكرێت، ئەم 
تەماشاكردنەش 
وای كردووە لە 
چاالكییەكانی 
بیركردنەوەی 
كۆمەڵگه ی 
كوردیدا، شیعر 
پێشەنگی 
وەربگرێت 
و زۆرینەی 
شتەكانی 
لەسەر 
دابمەزرێندرێت
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شتێكی دوور هەیەو بەرهەست نین، خەون بوونی 
نییە لەناوەوەی خۆت نەبێت، هەروەها شیعریش.

سرووشەوە  لەبارەی  دەنووسم،  سرووش  من 
نانووسم.

34
خوڵقاندنە،  كردەی  كارو  بوارو  بارو  نوێبەخشی 
و  دەكات  گەشە  بەبڕوا  زەمینەی  لە  بەردەوام  
جیهانبینی  مەبەستی  بە  دەگۆڕێت  كەرەستەكانی 
بارەكانی هەست و  نێوان  و دۆزینەوەی پێوەندیی 
هەموو  هۆشمەندیش  خودی  خەون،  بیركردنەوەو 
دەبینێ   ڕووناكەوە  گۆشە  لەم  جوواڵنەوەیەك 
هێزو  چ   بە  بەاڵم  بیخەمڵێنێ ،  دەدا  هەوڵ  و 
ئەفسوون و جادوویەك ئەم بینینانە دەگۆڕێت بۆ 
دەقێكی ئەدەبی و هاوچەرخی و ڕەسەنایەتی تێدا 
بەجێهێنانی  و  كاركردن  خاڵی  ئەمە  دەپارێزێت، 
داهێنانە، لەهیچ بارو بوارێكیش چەمكی نوێبەخشی 
نابێتە واقیعێكی دانپێدانراو  بەبێ  ئاكارێكی بیری 
ئەمەشدا  لەگەڵ  ڕوون.  كولتووری  و  فەلسەفی  و 
بەمن وایە  بۆ شیعر زاراوەی شیعرییەت پەسندو 
بڕوا  ناتواندرێ   چونكە  دەاللەتترە،  پڕ  و  گونجاو 
بەوە بهێندرێ  تاكی شاعیر تا قوواڵیی ماناو فەزاو 
تەقینەوی وشە لەبابەت و مۆركە زمانییەكانی خۆیدا 
ڕانەگەیاندبێ   توندوتیژیی  نەبێ  و جەنگی  شۆڕگێڕ 
داهێنان  و  نووسین  و  لەزمان  ئەوانەی  بەرانبەر 
گالون، بەرەو ڕووبەرێكی سامناك مل دەنێن، یان 
خۆبوونی  گەوهەری  گیان،  گەرمایی  لەناو  ناتوانن 
شیعرییەتە،  سەروەری  خۆبوونی  كە  بدۆزنەوە، 
ئەگەرچی نوێبەخشی ئەنجامێكی دیاریكراوی نییە، 
ئەوەی  لەبەر  دەنێـتەوە  گیروگرفت  بەردەوامیش 
فەنتازیای  و  دەگۆڕدرێن  دەربڕین  كەرەستەكانی 

بەمەیشەوە  دەخوڵقێندرێت،  لێ   هەمەجۆری 
نوێبەخشی سادەترین مافی مرۆڤە، كە تۆ لە ماڵەوە 
دەردەچیت بۆ سەر كار بەشدارییەكی ڕاستەوخۆیە 
لە كارو كردەی نوێبەخشی، كە لە كار دەگەڕێیتەوە 
بۆ ماڵەوە خۆ ئامادە دەكەی بۆ پیاسە، یان سەردانی 
شانۆگەرییەك..... بینینی  یان  پێشانگه یەك، 
تاد، بەشدارییەكی ترە لە كارو كردەكەدا، چونكە 
نەگۆڕ  بەشێوازێكی  سەداسەد  یەكێكیان  هیچ 
خۆیان دووبارە ناكەنەوە، بوونی تۆ وەك مرۆڤێك 
پێوەندییەكی پتەوی بە جوواڵنەوەو گەشەی ئەمڕۆ 
هەیە، تۆ تاكێكی لە نوێبەخشی، نوێبەخشیش بە 
گۆڕان لە بنیادی هەموو كۆمەڵگه  وەك ڕووداوێك 
ڕوو دەدات و دەچەسپێت. قەوارەیەكی دانپێداندراو 
بۆ خۆی دەستەبەر دەكات، هەریەك لە شاعیرانیش 
بە ئەزموون و شێواز و قەبارەی جیای خۆی ڕۆڵی 

تێدا وەردەگرێت.
و  بەرچاو  هاتنە  خۆ  لەكاتی  نوێبەخش 
خۆی  بوێری   خودی  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوەی 
مەرگی بەدواوەیە، یان شێتبوون، بەو واتایەی ڕاوی 
لەم پێشبڕكێیەدا  بوون دەنێت،  خۆی و سەرجەم 
و  بێت  تەقێنەرەوە  شێواز  و  قووڵبین  پێویستە 
بڕیارە خودییە بدات، هەر  بوێری ئەوە بكات ئەم 
كارەكەی  دەنووسێت  نیازە  بەو  شاعیرێك  هەموو 
و  ڕوانین  ئەوەی  بەاڵم  دەق،  ئاستی  بگەیەنێتە 
دەرچوونی  ژانێك خاڵی  و  تێدانەبێ   جیهانبینییان 
نەبووبێت، هێزی ئەوەی تێدا پەیدا نابێت كارەكەی 
و  مەرگ  بەرانبەر  گالوە  دەق،  ئاستی  بگەیەنێتە 

سڕینەوە. 
بوێریی ئەوەی تێدا ئامادە نابێت جەنگی توندوتیژی 
خۆی ڕابگەیەنێ ، ئەگەر ئەدەبێكیش هێزی بەرگری 

ئهزموون
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بەرانبەر مەرگ و سڕینەوەی تێدا پەیدا نەبووبێت، 
بە  بوون  بەرناكەوێت،  بەدەقی  بوون  ناسنامەی 
دەقیش لە دۆخگۆڕین و جیهانبینییەوە دەستەبەر 
دەبێت، لە دەرەوەی دۆخگۆڕین و جیهانبینی هەر 
هەوڵێكی  بكەوێ   بەرچاو  بارەیەوە  لەم  هەوڵێك 

ناكامڵ  و زڕە و بەتاڵە.
بە  شیعرنووسین  یان  شیعركردن،  بۆ  پەراوێز 
مەبەستی لێكدانەوەی وشەكان، لەم كاروكردەیەشدا  
بیرەكەی  ڕاستەوخۆ  بكەیتەوەو  ڕوون  ناوەڕۆكەكە 
و  ڕوانین  شاعیر  نیشانەیە  یەكەم  بگەیەنێ ، 
وشە  هێزی  ماناو  نییە  ئەوەی  توانای  جیهانبینی 
بداتە  ئاسۆیەك  و  بتەقێنێتەوە  شیعرەكەدا  لەناو 
بێ  بارستێكی  وەك  وشەكە  كەواتە  تەقینەوەكە، 
گیان و مردوو لە جەستەی شیعرەكەدا بارە، هیچ 
دەورو كردارێك لەگەشەكردنی جەستەی شیعرەكەدا 

نابینێت.   
دەقی  وەك  هەوڵدانیشی  جۆرەو  لەم  شیعری 
دەمێنێتەوە،  ئاراستە  یەك  و  بێدووری  و  داخراو 
نابێتە دەقی كراوەی فرە دەنگ، لەوانەیە كۆمەڵێك 
تاكێكیان  تەنیا  كاربكەن،  لەسەردەمێكدا  شاعیر 
دەق  تێدابێت  ئەوەی  جادووی  و  ئەفسوون  هێزو 
بكاتە بوونێكی دیارو بیدرەوشێنێتەوە، جووڵەكانی 
بەئاگا  بۆ  سوودبەخش  پاڵنەرێكی  بكاتە  ڕابردوو 
پێوەندییان  دی  ئەوانەی  ئەگینا  بیركردنەوە، 
لە  هەیە،  ڕابردوو  وەك  ڕابردوو  جووڵەكانی  بە 
پێ   و  دەست  نوێبەخشدا  ئێستای  ئامادەكردنی 

سپین.
و  ڕوانین  كالسیكی  شیعری  قۆناغی  بلیمەتەكانی 
جیهانبینیی خۆیان پێشكێش كرد و بڕوایی ئەدەبی 
ڕاستەقینەیان وەرگرت، كەچی چەندین وەچە دوای 

دەستەبەر  قەوارەیەكیان  تێپەڕین،  و  هاتن  ئەوان 
نەكرد، لەهەمان كاتدا ئەوان هەروەك دەق و خاوەن 
خۆیان  توندوتیژیی  جەنگی  ماونەتەوەو  قەوارە 

بەرانبەر مەرگ و سڕینەوەی خۆیان ڕاگەیاندووە.
فرە  ئاستدارو   كراوەی  دەقی  وەك  بەردەوامیش 
هاوچەرخی  دەكەنەوە،  پێشكێش  خۆیان  دەنگ 
دەقی  گەورەی  پڕۆژەی  لە  كە  ئەوانەن،  هەموو 
شیعری هاوبەشن و ژانیان تێدا گەرمە، بەدەقبوونیش 
پێوەندیی بە ئەزموونی ژیان و چركەساتی مەستیی 
فرە  ئاستدارو  كراوەی  دەقی  هەیە،  نووسەرەوە 
دەنگ زیاتر لە پانتایی زمان كارەكانی بەجێ هێناوە 
جووڵەو بیری زمان بیری دەقەكە ڕادەگەیەنن، بۆ 
بەرهەم  یەك  تەنیا  توانیویەتی  شاعیرێك  نموونە: 
فرە  ئاستدارو  كراوەی  ئەدەبی  دەقێكی  بگەیەنێتە 

دەنگ.
ئاستی  بگاتە  توانیی  شیعرێك  هەر  پێوەرەی  بەو 
دەنگ  فرە  ئاستدارو  كراوەی  ئەدەبیی  دەقێكی 
بەبێ  هیچ گریمانەیەك، دەقێكی نوێبەخشە، ڕەنگە 
هۆكارەكەشی ئەوەبێ  لەم دەقەدا ئەزموونی ژیان لە 
چركەساتی سۆفیانە و مەستی گەیاندبێتییە ڕژانی 
گیان و تەقینەوەو درەوشانەوەی زمان و نووسین.

خۆبوونییەوە  لەبارەی  دەنووسم،  خۆبوونی  من 
نانووسم.

35
لە چاالكیی جووڵەداری شیعری كوردیدا ئەم جۆرە 
شۆڕشدا   شیعرو  هاوسەنگكردنی  لەپێناو  شیعرەی 
و  بگۆڕێ   ئاواز  ترپەو  كرا  بۆی  تەنیا  نووسراون، 
دیاریكراو  هێمایەكی  چەند  بۆ  ئاگایی  و  جووڵە 
هێمایانە  ئەم  نەكرا  بۆی  بەاڵم  بكات،  دەستەبەر 
بنەڕەتی  بە  گەیاندن  و  گەشەپێدان  قۆناغی  بە 

بلیمەتەكانی 
قۆناغی 
شیعری 
كالسیكی 
ڕوانین و 
جیهانبینیی 
خۆیان 
پێشكێش 
كرد و بڕوایی 
ئەدەبی 
ڕاستەقینەیان 
وەرگرت، 
كەچی چەندین 
وەچە دوای 
ئەوان هاتن 
و تێپەڕین، 
قەوارەیەكیان 
دەستەبەر 
نەكرد

دەقیشیعریلەناوپرسیاركردنئامادەیلەدایكبوون
دەبێت،هەرلەناوپرسیاركردنیشداشیعرییەتیخۆیلە
هەقیقەتیشتەكانداوەردەگرێت
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گۆڕان بگەیەنێت، لەگەڵ ئەوەشدا چەند شاعیرێكی 
دلێریی  و  دەبڕین  جوانی  هێزی  ویستی  كە  دواتر 
هێزدارتر  شاعیرانەیان  هەڵچوونی  لە  داهێنانیان 
بوو، بۆیان كرا هێماكانی ئەم جۆرە  شیعرەی لە 
نووسراون،  جوانیی  شیعرو  هاوسەنگكردنی  پێناو 
بگەیەنن،  گۆڕانێك  نیمچە  جووڵەو  قۆناغی  بە 
شۆڕشگێڕییەی  توندوتیژیی  ئەم  ئەوەی  دوای 
شیعر هاوسەنگكردن بە شۆڕش نیشتەوە، جۆرێك 
هونەری،  بنەمای  بە  بوو  خەونبینین  و  تێڕامان 
پڕۆژەی نوێبەخشی قەوارەیەكی بۆ كاركردنی خۆی 

دیاری كرد.
ژیان  سەنگایی  بە  كەرستەكان  هۆشمەند  خودی 
دەپێوێ ، ژیانیش بە گرانایی شیعر، دەقەكان توانای 
هەڵگرت،  بنیادیاندا  لە  پرسیاركردنیان  پێشنیارو 
ناو  تەواو هەڵدەنە  كرا خاڵی جیابوونەوەی  بۆیان 

پانتایی بارو بوارەكانی ژیان.
دەقێك توانیبێتی دوێنێ  ڕابچەڵكێنێ ، كەواتە بوونی  
قەوارەیەكی هەستپێكراو  و بەرچاوی هەیە، بوونی 
ئەم جۆرە دەقەش تێڕامان و خەون خاڵی هێنانە 
بوونیەتی، ڕوونتر لە پانتایی نوێبەخشی سەلماوە، 
نوێبەخشی،  جووڵەی  بە  كراوە  پڕ  دەاللەتەكانی 
دەاللەتی  دادەپۆشێ ،  كاركەوتووەكان  لە  دەاللەتە 
سڕو مەییو و لەكاركەوتوو ناتوانێت لە ئێستای پڕ 

جووڵە ئاخاوتنی كاریگەری هەبێت.
ئەو  ئادەمە،  وجاغیڕوونی  بەردەوامی  نوێبەخشی 
میوەیەی ئادەم خواردی نوێبەخشی بوو، نوێبەخشی 
پرسیارێكە نوێبەخش لەخۆی كردووە، ئایا دەتوانێت 
لەناو كۆمەڵگه ی سەرەتایی و دواكەوتوودا لەهەموو 
ویستی  شكانە  ئەم  هەبێت،  شكانێكی  ئاستەكاندا 
خۆبوونی  و  دەسەپێنێ   ئازا  و  هۆشمەند  خودی 

دادەمەزرێنێ . داهێنان بڕیارێكی خودی كەسی ئازاو 
هۆشمەندە، هەر كاتێك نووسەر بوێریی ئەوەی كرد 
و  داهێنان  درەوشانەوەو  بدا  خودییە  بڕیارە  ئەم 

گۆڕان بەرپا دەكات.
ڕاچڵەكانەوە  لەبارەی  دەنووسم،  ڕاچڵەكان  من 

نانووسم.
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كارو كردەی داهێنان لە خودی شیعردا كەشوهەوای 
خەونی،  كەشوهەوای  بەلێزیادبوونی  ئەمڕۆیە 
ئەمڕۆش لەخەونی سبەی ئاماەیی هەیە و هۆ  و  
هەموو  بێت  داهێنان  ئەمڕۆ  ئەگەر  یارمەتیدەرە، 
ڕۆژ و ڕۆژگارەكان ڕادەكێشێتە ناو خۆی، داهێنەر 
ناكەوێتە دەرەوەی  نووسیندا  كارو كردەی  لەكاتی 
ڕۆژو ڕۆژگار، لەو ڕۆژو ڕۆژگارەدا دەبێتە بوونێكی 
و  قەرەباڵغ   نووسەر  ئەمی  بوونی  كە  سەربەخۆ، 
لەكارو  كە  بەاڵم  جووڵەدارە،  دڵبەرزو  و  بارگاوی 
بوونێكی  نووسینەكە  بووەوە،  نووسین  كردەی 
و  ڕۆژ  دەرەوەی  دەكەوێتە  وەرگرت،  سەربەخۆی 
كاتێك  دەسڕێنەوە  پێوەندییەكان  هەموو  ڕۆژگار. 
دروست دەبێت، دەبێـتە كاتی داهێنان و خەونبینین 

و درەوشانەوە.
درەوشانەوە  لەبارەی  دەنووسم،  درەوشانەوە  من 

نانووسم.
37

دەقی شیعری لەناو پرسیاركردن ئامادەی لەدایكبوون 
شیعرییەتی  پرسیاركردنیشدا  لەناو  هەر  دەبێت، 

خۆی لە هەقیقەتی شتەكاندا وەردەگرێت.
پرسیار زانستە گشتییەكانی بوونە، بوونی خەون و 

سروشت و كۆمەڵگه.
و  خەونبین  هەمیشە  تاكێكی  وەك  شاعیریش 

ئهزموون
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چاونەسرەوتوو  و گوێ  زرینگاوە و خەیاڵ گەرمی 
هەستكەر بە گرفتەكانی ملمالنێ   لەناو  كۆمەڵگه دا 
ئاژاوەو هێمنیی  ناو  هەڵسوكەوت دەكات. دەچێتە 
بۆ  پێوەری  دەهێڵێ ،  جێ  كاریگەری  و  كۆمەڵگه  
ئەو شتانە ال دروست دەبێ ، كە دەیانبینێت، یان 

دەیانبیستێ ، یان خەونیان پێوە دەبینێ .
ئەم بینین و بیستن و خەونبینینەش لە دەرەوەیەتی. 
ڕۆڵێكی  دەكاتەوەو  ئامادەیان  خۆیدا  لەناوەوەی 
و  جوانی  بابەتی  دەیانكاتە  پێدەسپێرێ ،  تریان 
و  یاخی   و  سەخت  دەستەواژەی  بەهۆی  شیعر 
ئامانجی زمان شیعرییەتیان پێدەدا، كەواتە خودی 
شاعیر سەرچاوەی بابەتە بەهۆی ئامانجی زمان و 

خەونبینین.
جیهانی بیركردنەوەو پرسیاركردن ئەو خودەیە، كە 
و  بیندراو و خەونی  و  بیستراو  لەسەر شتە  بڕیار 
تا  دەیانجووڵێنێ   گوڕ  بەهێزو  دەدا  خەیاڵییەكان 
جوانی  بابەتی  بە  بیانكات  زمان  ئامانجی  بەهۆی 
بكاتەوە،  پێ   كاریان  ئاسۆبینییەك  لە  شیعر،  و 
و  دەروونڕۆشنی  و  لەدایكبوون  و  داهێنان  كە 
بە  باوەڕبهێنێ   لەدایكبوونەوەكەش  شیعرییەتە، 
هەقیقەتی ئەفسوون و جادوویی لە گەشتی ڕوانین  
لەسەر  تێڕامان،  ئاستی  بیخاتە  بكاتەوە،  نزیكی 
بدوێت،  دەقدا  لەدایكبووەكەی  كەسایەتییە  زمانی 
پاشان بە بڕیاری شیعری هەڵوێستی خۆی لەبارەی 
سروشت و بوون  و كۆمەڵگه   و جوانی دەربڕێ ، 
و  لەشێواز  شاعیر  ناوەوەی  ڕووبەڕووبوونەوەی 
هاوارە  پڕ  و  بەهات  پێوەندییە  ئەو  ئاراستەدا، 
هەستە  جەنگی  فراوانكردنی  دەیگەیەنێ ،  هێما 
ئامادەكردنی  و  یادگارییەكان  بەبیرهێنانەوەی  لە 
ئێستای  لە  دەستچووەكانی  لە  ڕابردووە  یادگاری 

بەرهەست و ئامادە بۆ هەموو جووڵەیەك.
قۆناغی  بۆ  دۆخگۆڕینی  و سڕ،  قۆناغی سست  لە 

گەشەو جووڵەكردن.
لە قۆناغی لەدەستچوون و بیرچوونەوە، دۆخگۆڕینی 

بۆ قۆناغی دەستەبەركردن  و بیرهاتنەوە.
هۆشمەندە،  خودی  بەخششی  بەهاو  دۆخگۆڕین 
خەمڵیوی  دەقكراوەكان  بە  چركە  پێوەرەی  بەو 
گەشتی  خەمڵینەشدا  لەم  هۆشمەندن،  خودی 
هەمیشەیی پاڵەوان رۆڵی كاریگەر دەگێڕێت بەرەو 
جاریش  زۆر  كۆمەاڵیەتییەكان،  پێوەندییە  قوواڵیی 
قوواڵیی پێوەندییەكان قوواڵییەكی خنكێنەرە، یان 

ڕزگاركەرە.
دۆخگۆڕینەوە  لەبارەی  دەنووسم،  دۆخگۆڕین  من 

نانووسم.
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هەر كارو كردەیەكی هونەری لە ڕوانین و جیهانبینیی 
لە  ئاراستەكەی  بكرێـت  هۆشمەندەوە  خودی 
نووسەری چاالكەوە  ڕۆشنبیریی  ژیانی  و  ئەزموون 
بڕواهێـنەر  و  هێمن  هاوارێكی  وەرگرتووە،  ئاستی 
خۆی  بڕوابەخۆبوونەوەش  بە  قەناعەتپێكەره .  و 
پێشكێش دەكات و دەڵێت: ئەمە شێوازو ئاراستە 
سەربەخۆیەكانی منە لە ئاراستەی زمان و مۆركی 
و  ژیان  ناو جەرگەی  كردەی چوونە  كارو  شێوازو 
خەون. دوای كارلێكردن و مانەوە، ژیان و خەون 
كاغەز،  سپیی  ڕووبەری  سەر  هەڵیداونەتەوە 
دۆستایەتی، یان ملمالنێ  لەنێوان دەق و خوێنەری 
پاراوی  زمانی  بكەن.  بەرپا  داهێنەر  و  قووڵبین 
نووسین جیاكارە لەزمانی ئاخاوتنی كۆمەڵگه ، زمانی 
واقیعی  گفتوگۆی  زمانی  لەگەڵ  خەونیش جیاكارە 
بەگەرمیی  هەست  ئەگەرچی  ڕۆژانەدا.  بەئاگای 

خودیشاعیرسەرچاوەیبابەتەبەهۆی
ئامانجیزمانوخەونبینین

هەر كارو 
كردەیەكی 
هونەری لە 
ڕوانین و 
جیهانبینیی 
خودی 
هۆشمەندەوە 
بكرێـت 
ئاراستەكەی 
لە ئەزموون 
و ژیانی 
ڕۆشنبیریی 
نووسەری 
چاالكەوە 
ئاستی 
وەرگرتووە، 
هاوارێكی هێمن 
و بڕواهێـنەر و 
قەناعەتپێكەره 
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لەناوخەون،  دەكرێت  ڕۆژانەش  واقیعی  هەناسەی 
لە هیچ داهێندراوێكی گەورەشدا نووسەر پێوەندیی 

لەگەڵ واقیعدا كۆتایی پێ  نەهێناوە.
ڕوانین  لە  هونەرییەكانی  مۆركە  هەموو  لەناو 
ئەنجام  بە  هۆشمەندەوە  خودی  جیهانبینیی  و 
لەپشتییەوە  هزری  ئاكارێكی  فەزاو  دەگەیەندرێن 
خاڵی  دەپارێزێت،  ڕەسەنایەتی  و  نوێبەخشی 
جیهانبینییەوە  و  ڕوانین  لە  دەستپێكردنیشی 
بەتاڵ  شێوازی  بەمۆركی  با  بەاڵم  ئاراستەكراوە، 
بزانێت  بگرین  شێوازێك  رێزی  نەخۆین،  فریو 
دەبات.  كوێ   بۆ  و  ئاراستەیەك  بەچی  خوێنەر 
مۆركی شێواز ئاراستەكانی ڕوونی زمان لەڕوانین و 
جیهانبینی  و ئەزموونەوە وەرگیراوبێـت، ڕێزگرتنە 
خوێنەری  ڕێزگرتنەش  ئەم  بەهۆی  خوێنەر،  لە 
دەتوانێ   دەكەوێ ،  دەست  پێشینەیەكی  قووڵبین 
ببێتە هاوڕاو نزیكی كەسایەتیی ناو دەقەكە یان نا.
ڕوانین  قووڵبینی  بێ   شیعری  ڕستەی  ئاڵۆزكردنی 
شاعیری  سەرلێشێواندنی  تەنیا  جیهانبینی،  و 
لەپشتەوە دەبیندرێ  و چیترنا، ئەوەی لە زەینەوە 
كەشوهەوایەك  بینووسیت  دەكەی  پێ   هەستی 
بەرهەمدێ   كە جێگای هەموومانی تێدا دەبێتەوە. 
ئەدەبی  ڕابردووی  كە  زمان،  شیعرییەتی  كرانەوەو 
كرانەوەو  گەورەترین  نییە،  بێبەش  لێی  كوردی 
كالسیكی  شیعری  قۆناغی  لە  زمان  شیعرییەتی 

ئەنجام دراون.
كاركردن  هۆیە،  ئامانجە،نە  نە  ئەركە،  نە  شیعر 
بەهەموو  زماندا  ئەوپەڕی  لەناو  چاالكییە  و 
دەگاتە  لەدەقدا  زمان  ئەوكاتەش  دوورییەكانییەوە 
لووتكە هارمۆنییەتی كۆمەڵێك وشە سەمفۆنیایەك 
مرۆڤ  دەبەخشن،  هەستێك  و  پێكدەهێنن 

و  تەسەوف  و  مەستی  پلەی  دوایین  دەگەیەنێتە 
نادیاری  هێزێكی  گەردوون  نووسین.  فەنتازیای 
سرووشدا  و  خەونبینین   لەكاتی  هەڵگرتووە، 

دەیدات بە شاعیر.
من فەنتازیا دەنووسم، لەبارەی فەنتازیاوە نانووسم.

39
و  ئاسۆیی  و  ستوونی  و  بەدرێژی  نووسەر 
ژیان  لەگەڵ  دڵەوەی  لە  گفتوگۆی  بازنەیی، 
مەرگیش  بەردەوامە.  گشتگیرییەكەی  بەمانا 
شێوازەی،  لەو  دەق  جوانكاریی  دەرخستنی  وەك 
نووسین  كەواتە  دەكات.  تەماشا  دەینووسێ   كە 
چاالك  جوواڵنەوەی  و  زەینی  پێویستییەكی 
و  ئومێد  بە  هەست  دەنووسیت  كە  ئومێدە.  و 
دەگەڕێ   لەگیانتدا  هێزە  ئەو  دەكەیت.  بەرگری 
بەسەر  زاڵبوون  بۆ  پشتیوانە  و  ئاماژەپێكردن  و 
چركەكانی  بە  تێكەڵ  بوونێك  وەك  ملمالنێدا. 
بیركردنەوەت دەبێتەوە. چركەی ئەو بیركردنەوانەی 
بەمانا  ژیان  لەگەڵ  گفتوگۆت  كردووە،  هەستت 
و  نووسین  چییەتی  بەردەوامە.  گشتگیرییەكەی 

دەسەاڵتی وشە دواندن و گفتوگۆیە لەگەڵ ژیاندا.
نووسەری ئاگردز نیمچە خواوەندێكی پڕ نادیارییە 
بەمانا  ژیان  دەقەكانیدا.  گونجاوی  لەشێوازی 
پێویستییە  دەهێنێتەوە.  بەرهەم  گشتگیرییەكەی 
خەیاڵپەروەری  بەلێزیادبوونی  جوانییەكانی 
نواندووە، كە واقیع بەشێواز ئاراستەو كەشوهەواو 

ڕێكخستنێكی دیكە نواندوویەتی .
بەكراوەیی  واقیع  ئاسۆكاندا  و  ئاست  لەهەمان 
هێزی  و  گیانی  واقیعی  بەلێزیادبوونی  دەبینێت. 
فەنتازی بەسەر ڕستە نووسراوەكاندا، كە لەپانتایی  
كاغەزی نووسراودا دەبن بە واقیع و جیهانی نووسین 

ئهزموون
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دادەمەزرێنێت.
پانتایی  لەسەر  كە  نووسینەی  ئەو  فەزای  ماناو 
ئاسۆكانی  لەڕێگای  پێویستە  واقیع  دەبێتە  كاغەز 
بدۆزرێتەوە،  ئاراستەكانی  و  ئاست  زمانەوە 
نووسین كە داخوازییەكی شیاوە تەنیا ڕۆشنایی و 
تێیدا  بزاوت  جووڵەو  وەك  زمان  درەوشانەوەكانی 
ئەفسانەش  نزیكی  و  دوور  كەسایەتیی  دەسەاڵتە. 
شێوازی  كامڵترین  لە  تانوپۆی  گیانمایەو  دەبێتە 

ساكاریدا.
داهێنەر پێویستە ڕووبەڕووی سیستەمی دیكتاتۆری 
سیاسی ببێتەوەو بەتوندی دژایەتیی بكات. مەرجیش 
ئەو  تەنانەت  واڵتەكەی،  دەسەاڵتی  بەرانبەر  نییە 
هەڵبژاردووەو  دەسەاڵتەكەی  میللەت  كە  واڵتەی 
پێی ڕازییە، مولتەزیم بێت. بگرە پێویستە لەپێناو 
نووسینی خۆی  شیعرییەت و دامەزراندنی جیهانی 
كە ئومێد و بەرگرییە مولتەزیم بێت. كە گەوهەری 
نەتەوەكەی.  كتێبخانەی  ناو  خستە  داهێنانیشی 
دەبێتە مەزنترین هێمای درەوشاوەو مولتەزیمترین 

كەسایەتیی واڵتەكەی.
و  شارستانییەت  و  ڕەسەنی  یانی  داهێنان 
هەمیشەییترین ئیلتیزام  و نوێنەرایەتی. ئەوانەی بە 
داهێنانەوە مولتەزیم نین، زیاتر كارمەندی ڕۆشنبیری 
و هۆكارێكی یارمەتیدەرن. بەرپرسیاریەتیی شاعیری 
بگەیەنێتە  بێگەرد  شیعری  ئەوەیە،  ڕاستەقینە 

كۆمەڵگه ی مرۆڤایەتی.
ڕۆشنبیرییەكی شیعرییە.  زیاتر  كوردی  ڕۆشنبیری 
ئەزموونەو  بە  ڕۆشنبیرییەكی  شیعریشی  تەنیا 

خاوەنی شوێنی ناوەندە.
تاقانەی  ئێستاش  تا  كالسیكی  شیعری  قۆناغی 

ڕۆشنبیریی كوردییە.

هەم  شیعرییەت  پڕ  دەقی  نەبیندراوی  چەقی 
و  خەون  و  خەیاڵ  و  خود  جیهانی  دەتوانێت 
پەیوەست  هەم  بنوێنێت.  شاعیر  منداڵییەتی 
خەیاڵ  خودو  چونكە  بێت،  كراوەش  بەواقیعی 
سەرچاوەیان  لە  بەشێك  منداڵییەتی  و  خەون  و 
گشتگیرییەكەی. بەمانا  قووڵ  واقیعی  واقیعە. 
واتە  سڕ.  ڕووتی  و  ڕووكەش  واقیعی  پێچەوانەی 
ناتوانێت لە سەرچاوە هەڵبێت. كەواتە واقیعی قووڵ 
ناوەندێكی فراوانە بۆ دەربڕین كردن لەگەڵ ئەوەشدا 
دابماڵدرێن.  ئایدیۆلۆژییەكان   دەمامكە  پێویستە 
نیازەكانی سیاسەت و مێژوو وەك تاكتیك و تۆمار 
دەرەوە،  بدرێنە  فڕێ   پەتی   شیعری  لەجەستەی 
بەاڵم ماك و بیری سیاسی و هێمای مێژوویی ئەگەر 
خەون  بنوێنێ ،  خۆی  ڕوون  شیعردا  جەستەی  لە 
شاعیرە  چاالكیی  بكات.  ڕابەرایەتیی  هەمیشە  بۆ 
و  وێرد  كە  بێت،  خەڵوەتێكیش  پەرستگایەدا  لەو 

سرووتی جوانی و خەون دەسەاڵتییەتی.
سەرلەنوێ   و  واقیع  بە  دەكەم  خۆم  شیعردا  لە 
پێكیدەهێنمەوە. واتە واقیعی ناو نووسین، یان ئەو 
واقیعەی نووسین پێشنیاری دەكات، پەیڕەوكردنی 
چۆنییەتی واقیع لەم بارەدا دەناسرێت، یان پێناسە 

دەكرێت بۆ ناسین. 
گیانی  شیعر  بزانین،  هەقیقەت  بە  ئەوە  پێویستە 
ڕەگەزو  ترە.  نووسینەكانی  هەموو  ئێشكگری 
لەپێكهاتەی  گرینگە  سەربەخۆیی  جەستەیەكی 
پێغەمبەران  پیرۆزی  كتێبی  نووسراودا.  ئەدەبی 
تێدا  شیعرییەتیان  شیعرو  شێوازی  هەموویان 
قەناعەت  باڵوكردنەوەو   بۆ  تەنانەت  لێوانلێوە. 
پێكردن و جۆری قسەكردن و تێگەیشتنیان لەگەڵ 
هێزێكی  وەك  شیعرییەتی  و  فەنتازیا  كۆمەڵگه دا، 

داهێنانیانیڕەسەنیوشارستانییەتو
هەمیشەییترینئیلتیزامونوێنەرایەتی

پێویستە ئەوە 
بە هەقیقەت 
بزانین، 
شیعر گیانی 
ئێشكگری 
هەموو 
نووسینەكانی 
ترە. ڕەگەزو 
جەستەیەكی 
سەربەخۆیی 
گرینگە 
لەپێكهاتەی 
ئەدەبی 
نووسراودا
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قەناعەتپێكردن تێدا بەكار بردراوە. 
نووسینەكانی  فەنتازیای  شیعر  تێگەیشتنە  بەم 
ترە، كەچی بەدەستی چەند ئاگر لێ  هەڵبزڕكاوێك 
لێ   ئاگرە  ئەو  مردوو.  هونەرێكی  دەبێتە  خەریكە 
هەڵبزڕكاوانە هەوڵ دەدەن دەقی خەونی بنووسن. 
لەپڕ  دەقەكەیە.  بچووكی  بەشێكی  بنیادی  خەون 
بۆ  خەونی  بنیادی  لە  بنیادەكە  دەكەیت  هەست 
بنیادی واقیعی بەستووی سڕ و شڵەژاو دەگۆڕدرێت 
و  دەمێنێ   جێ   بەناكامڵی  خەونییەكە  بنیادە  و 
تەواو ناكرێت. ئەم تەواونەكردنە ڕەگەزی كتوپڕی 
نییە، بگرە ونبوونی ڕوانین و جیهانبینیی شاعیر، 
گەرم  خەیاڵی  بەهێزو  جیهانبینیی  شاعیرە  ئەگەر 
كەسایەتیی  دەتوانێت  بێت،  گیانی  پاڵنەری 
خەون  لە  واقیع  قسەكانی  ڕابهێنێ   وا  دەقەكەی 
پتەوی  و  بەهێز  بنیادی  بنیادەكەشی وەك  بكات. 

خەونی ڕابگرێت. 
شیعرییە،  رۆشنبیرییەكی  زیاتر  كورد  ڕۆشنبیری 
و  بەئەزموونە  ڕۆشنبیرییەكی  شیعریشی  تەنیا 
خاوەنی شوێنی ناوەندە. قۆناغی شیعری كالسیكی 

تائێستاش تاقانەی ڕۆشنبیریی كوردییە.
دامەزراندنەوە  لەبارەی  دەنووسم،  دامەزراندن  من 

نانووسم.
40

هەمیشە  داهێنەر  جیهانبینینی  و  لەڕوانین  جیهان 
خەونی  داهێنەر،  بیركردنەوەی  ناوەندی  ناتەواوە، 
دەكاتە  خەونەكە  دەیبینێت.  ناتەواویەیە  ئەم 
سەرچاوەیەكی پاراو و ڕووبەرو پانتایی تەواوكەری 
ئایندە، كە دڵنیاشە بەهیچ جۆرێك ناگات بەئایندە. 
ئەم نەگەیشتنە هۆ و یارمەتیدەرە  بۆ بینینی خەون 
و بەردەوامیی بەرهەمهێنانی دەقی خەونی. تەنیا لە 

خەونیشدا  دەتوانێت  قەدەغەكراوەكان تێكبشكێنێ  
ئیستاتكی  و پێوەندییە پەرتبووەكان بەشێوازێكی 
دروست بكاتەوە، ژیان بەمانا زیندووەكانییەوە وەك 
ببینێ .  شۆراوە  بەباران  بەدارەوەی  پرتەقاڵێكی 
و  دووربینین  و  یاخیبوون  گیانی  و  تەواو  ئازادی 
و  بەهێزە  ئێجگار  خەوندا  لەناو  دەاللی  و  بیستن 

ڕووداوەكان ئاراستە دەكات. 
پڕۆژەی  خەون،  ڕووداوەكانی  نووسینەوەی  ساتی 
بە  هەست،  بیرو  دووریی  لەنێوان   بەردەوامییە 
یارمەتیی خەونبینین و ئەزموونی ڕەسەنی خودی 
دیاردە  دوو  شیعردا  لە  زمان  و  خەون  هۆشمەند. 
بیر  زمانەوە  لەڕێگای   من  بنچینەیین.  ڕەگەزی  و 
دەكەمەوە. هەر لەڕێگای زمانەوەش شیعر دەنووسم، 
، دەشمەوێ  هەموو  ژیان بەهۆی خەونبینین بكەم 
شیعری  دەقی  بدەم.  پێ   شیعرییەتی  شیعرو  بە 
پانتایی  لە  نەك  دەكات،  كار  زمان  لەپانتایی 
وەك  ڕابردوو  كوردیدا  شیعری  لە  كەچی  بابەتدا، 
لەناو  هەمیشە  مڵۆزمەو  تۆماركراو  كەلەپوورێكی 
دەقەكاندا بابەتە. ئێستاش بە مڵۆزمی ڕابردووەوە 
دەقدا  نووسینی  لەساتی  شاعیرەكان  ترسێندراوە. 
بوێرنین، نەوێراون،  یان نەیانتوانیوە ڕابردوو وەك 
بەتەنیا  ئاخاوتن.  ناو  بهێننە  كارپێكراو  بوونێكی 
و درەوشاوەكەیان پێشكێش  بەشە گەش  و  الیەن 
كردووە بۆ ئەوەی ڕابردوو وەك  ژیانی كۆمەڵگه ی 
گشتێكی  وەك  پێویستە  پێشەوە،  بێتە  كوردی 
تا  دابندرێ ،  بۆ  قەوارەی  و  بپێورێ   سەربەخۆ 
دەاللەتی  و  ئابووری  و  ئاستی كۆمەاڵیەتی  لەسەر 

شارستانی و بنیادی شێواز پەرەی پێ بدرێت.
ئاخاوتنی  ناو  دەچێتە  كراوەیە،  ئێستا  ئاخاوتنی 
ئایندەوە. دەقی خەونی ڕزگارمان دەكات  نادیاری 

ئهزموون
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لە ئیشكردن لەناو مێژوو  و  واقیعی دەسەاڵتدارو 
مێژوویی،  هەڵەی  تووشبوونی  یان  تۆقێنەردا، 
لەپەراوێزی مێژوو دێتە دەرەوە، دەچێتە ناو خەون، 
لەوەش  كەچی  نووسینە،  و  زمان  هەقیقەتی  كە 
خەونی  دەقی  كوردی  شیعری  دیوانی  دڵنیانین 

تێدایە یان نا.
كەسایەتیی  و  ژیان  هەقیقەتی  خەونیدا  دەقی  لە 
نووسەر ئامادە و ئارام و زاڵە. دەقی ئاسایی ڕێسا 
و زانستی ناو كتێبەكان دەتوانێت هەڵیسەنگێنێت، 
گیان  قوواڵیی  و  ناخ  بەتەنیا  خەونی  دەقی  بەاڵم 
هەر  خوێندنەوەی  بۆ  خوێنەر  هەڵیدەسەنگێنێ . 
دەقێكی ئەدەبی چوارچێوەیەكی زەینیی هەیە. ئەم 
چوارچێوەیەشی بەپێی باری دەروونی بەردەوام لە 

فراوانبوون و بچووكبوونەوەدایە.
ساتی نووسینەوەی ڕووداوەكانی خەون چاالكییەكی 
زمانەوانی و وشیارییەكی ڕەسەن و ڕوونبوونەوەی  
ڕوانین  و جیهانبینییە لەناو ڕووداوەكانی كولتوورو 
گشتگیری  ئاستێكی  لە  خەونبینیدا.  كۆمەڵگه و 
خەون  ڕووداوەكانی  نووسینەوەی  ساتی  سەیری 
نووسراوە  تا  دامەزرێنەرە.  سەیركردنێكی  بكەیت، 
بەرهەمهاتووەكە بچێتە ناو كۆمەڵگه و شوێن نیشانە 
وەربگرێت، وەك ڕووداوێكی بە ئەنجام لە ناوەوەی 
ڕووداوی كۆمەڵگه دا كاریگەری و جوواڵنەوەی ئاشكرا 
بیركردنەوەی  بیرو  ناو  بچێتە  بدات.  بەدەستەوە 
ڕۆشنبیریی كۆمەڵگه ی كوردی و ئاسۆی هاوچەرخی 
ئاسۆی  كە  بكرێتەوە،  بەسەردا  ڕەسەنایەتی  و  
كرایەوە  بەسەردا  ڕەسەنایەتیی  و  هاوچەرخی 
بەهای ڕاستەقینە وەردەگرێت. لەچێژی میللی دوور 
ناوەوەی  ئەدەب،  ناوەوەی  دەكەوێتەوە و دەچێتە 

ئەدەبیش چێژی دەستەبژێری كۆمەڵگه یە.

بچێتە  نەیتوانی  نووسراویش  ئەدەبێكی  هەر 
ناوەوەی دەستەبژێری كۆمەڵگه وە، پێویستە گومان 
ئاراستەكانی  و  ئاست  و  مەبەست  زەمینەو  لە 
و  ڕۆشنبیری  لەناو  سەرەكی  ڕەگەزی  بكرێت. 
بۆ  نەتوانراوە  كەچی  هەبووە،  كوردی  كولتووری 
كاری  خەون  ڕووداوەكانی  نووسینەوەی  ساتی 
بهێنێتە  خەونبینین  وەرگرتن،  بەسوود  پێبكرێت، 
پێشەوە. نموونە: خۆدواندن و دواندن و گەڕانەوەی 
هونەری  كتوپڕو   بیرهاتنەوەی  ڕێگای  لە  ڕابردوو 
الوك  و  حەیران  لە  ڕەگەزانە  ئەم  پەخشانەشیعر، 
ناو  دێنە  بەزەقییەوە  خۆماڵییەكاندا  بەیتە  و 
كوردی،  شیعری  نووسینی  لە  كەچی  زەینمانەوە، 
كولتووری  و  ڕۆشنبیری  لە  ڕەگەزانەمان  ئەم 
بێگانەوە  وەرگرتووە. نەماتوانیوە بگەڕێینەوە بۆ 
ماك و ڕەگی ڕۆشنبیری و كولتووری خۆماڵیمان، 
لەگەڵ ئەوەشدا ئەوانە بنچینەن، دەبووایە لەوانەوە 
بكەوتابووینایە ڕێ   و هەنگاو هەڵگری خۆمانبین.

ئەدەبی  لەناو  نووسینەوە  بەناوی  وڕێنەكردن 
گومانی  كاتیشدا  لەهەمان  دەركەوتووە،  كوردی 
بنەمای  و  ڕێسا  بەپێوەرو  چونكە   ، دەكرێت،  لێ  
لەسەرچاوەی  بەتاڵە  دەچێت.  بەڕێوە  كتێبان  ناو 

كوردی و دووری  دەاللی زمان.
كوردیی  نووسینی  ڕوخساری  كاركردن  جۆرە  بەم 
ئاسانە  كردووە،  ئاواڵوی  و  لەكەدار  ڕاستەقینەی 
الساییكردنەوەی بلیمەتانی بێگانە، ئاخۆ چەند لە 
گەورەیی ئەوان بەر منی كورد دەكەوێت. خۆ بوونی 

منی كورد لەم شێوازە نووسینە لەچیدایە.
و  شەقام  دیمەنی  و  بیناسازی  لە  ئێمە  ڕەنگە 
باخچە گشتییەكان نوێ  ببینەوە، بەاڵم لە گیان و 
خەونبینین نوێ  نابینەوە، چونكە لە گیان گەمارۆی 

ڕۆشنبیری 
كورد زیاتر 
رۆشنبیرییەكی 
شیعرییە، تەنیا 
شیعریشی 
ڕۆشنبیرییەكی 
بەئەزموونە و 
خاوەنی شوێنی 
ناوەندە. 
قۆناغی شیعری 
كالسیكی 
تائێستاش 
تاقانەی 
ڕۆشنبیریی 
كوردییە

ڕەنگەئێمەلەبیناسازیودیمەنیشەقامو
باخچەگشتییەكاننوێببینەوە،بەاڵملەگیانو
خەونبینیننوێنابینەوە
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ئایینمان لەسەرە. تەنیا لە ئایینیشدا بینین جێگیرو 
نەگۆڕە و كڵێشە بەندی وەرگرتووە.

دەقی خەونی لە كۆمەڵێك دەاللەتی زمان و ڕوانین و 
جیهانبینینی پێكهاتووە، هەمیشە گیان لەپلەیەكی 
ئەفسوون و جادوویدا یارمەتیدەریەتی بۆ چركەساتی 
لە  ناو گیانی مانا زیندووەكان،  نووسین و چوونە 
لە  هەم  زمانییەكاندا.  مۆركە  و  ئازادكردنی شێواز 
وێنە و هەم لە ماناشدا پشت بە ڕەگەزی كتوپڕی و 

جیاكاری دەبەستم.
دەقی خەونی لەبنیادی گشتیی ڕستەكانیدا سنوور 
پیت  لێكدانی  بەهۆی  دەستكەوتێكە  دەبەزێنێ ، 
دەكرێنە  بارەكان  ڕستە،  و  وشە  دروستبوونی  و 
هەست و دەخرێنە ڕوو. ئەو پرسیارەمان ڕووبەڕوو 
دەكەنەوە نهێنیی و ئەفسوونی مرۆڤبوونمان چییە.
بارەكانی دەقی خەونی هاوسەنگییەك لەنێوان هێما 
و هێماپێكراو دروست دەكات، ئەم دروستبوونەش 
كردەی  كارو  سەرچاوەی  و  ئەزموون  كاكڵەی 
دەستنیشانكردنی  لە  خەونییە  دەقی  دامەزراندنی 
و  هێما  نێوان  پێوەندییەی  ئەو  ئاستی  جۆرو 

هێماپێكراو.
دەقی ئاسایی لەسەر ئەم ڕێسایە دامەزراوە: نووسەر، 
بۆ  ئاماژەن  ئەمانە  شوێن.  كات،  خوێنەر،  دەق، 
سنووربەندكردن و یەك دووریی زمانی دەق، زمانی 
دەقی سنوور بەندكراویش ناتوانێت هەموو هەست  
و خۆزگەو چاالكییەكانی مرۆڤ لەخۆ بگرێت، یان 
لەخۆی نزیك بكاتەوە، كە بوونی مرۆڤ پرسیارێكی 

كاریگەرە لە ناوكی بوون دەكرێت.
من زمان دەنووسم، لەبارەی زمانەوە نانووسم.

ئهزموون


