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حەكیم مەال ساڵح

بمانەوێ  یان نا، ئەوا روانگە لە سەردەمی خۆی  و ماوەیەكیش پاشتردا بزاڤێ  بوو لە هەندێ  الیەنەوە 
ئەو قۆناغه  كپبووەی دوای )گۆران(یان شڵەژاندو هەندێ  وێنەو دەستەواژەی تازەیان بەخشی بە ئەدەبی 
بزاڤە  ئەو  ناو  بەرزەكەی  نووسەرە  دوو  چیرۆكیشەوە  ڕووی  لە  شیعرەوە،  ڕووی  لە  ئەمە  كوردیمان، 
)حسەین عارف  و كاكە مەم بۆتانی( بەرهەمی جوانیان خستە ڕوو. لە چیرۆكەكانیاندا زمان  و تەكنیكی 
پێش خۆیان بەجێ  هێشت، واتە »كوێرەوەری- برایم ئەحمەد«و »پێكەنینی گەدا- حەسەن قزڵجی«یان 
بارێكی  بۆ  گواستەوە  )دارشتنی- سرد(  ئەوانەوە  تەكنیكی  لە  كوردییان  چیرۆكی  پشت سەرو  خستە 
هونەری، كە پاشان بەرهەمی گەورەی بەدوادا هات.)1(  )لەم پێشەكییە كورتەدا پێویستە هەندێ  قسەی 

دیكە بكەین(.

بەراوردێك 
لە نێوان گۆران و روانگەدا
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-4-25( ڕێكەوتی  لە  بانگەوازەكەیان  روانگەییەكان 
ساڵێك  هەشت  نزیكەی  واتە  راگەیاندووە.  1970(دا 
پاش مەرگی گۆران. بەرنامەی كاریان لەسەر بنەمای 
داڕشتووەو  نوێ (  كرداری  نوێ ،  وتەی  نوێ ،  )بیری 

بانگەوازەكەیان لەم خااڵنەدا چڕكردووه تەوە:
1- ئێمە نووسینمان قاڵبووی ئازارە.. بۆیە دژی ئازار 

ئەجەنگێت.
2- جوانی پەرستە.. بۆیە ناشیرینی ناگرێتە خۆی.

3- نوێخوازە.. بۆیە لە كۆن یاخی ئەبێت.
زنجیرێك  بۆیە گشت كۆت و  ئازادە..  4- سەربەست و 

ئەپچڕێنێت.
كۆسپ  و  هیچ  ئاستی  لە  بۆیە  شۆڕشگێڕە..   -5

مەترسییەكدا سڵ ناكاتەوە.
6- مرۆڤی كورد ئەینووسێت.. بۆیە بۆ نەتەوەی كورد 

ئەبێتە مەشخەڵ.
لەسەر ئەم شەش خاڵە هەروا بە ئاسانی ناوەستین 
 و بۆ خۆیشمان قسە ناهۆنینەوە، بەڵكو وەك فاكتی 
گوڵشەنی  بەناو  پیاسەیەك  ئەكەوینە  حاشاهەڵنەگر 

دیوانەكەی گۆراندا و بەڵگە دێنینەوە.
ئەوا  ئازار(  دژی  جەنگان  )ئازارو  یەكەم:  *خاڵی 
خۆی  رۆژگاری  ئازارچەشتووی  زۆر  كەسێكی  گۆران 

بووە.
ئازاری  زۆر  هزرییەوە  نەیارانی  لەالیەن  یەكەم: 
دەروونییان داوەو تەنانەت پیالنیان بۆ داڕشتووە كە 
گوایە لە بەڕێوەبەرایەتیی ئەشغاڵ -رێگاوبان- گەندەڵیی 
كردووە، بۆ هەندێ  ئارامكردنەوەی ئازاری دەروونیی، 
)لە  ناونیشانی  بە  حەسرەتی  لە  پڕ  قەسیدەیەكی 
ڕەوانەی  بەندیخانەوە  لە  هەر  نووسیوەو  بەندیخانە( 
باوەشی رۆژنامەی )ژین(ی كردووەو لە )1952/6/5(

دا باڵوكراوەتەوە، تێیدا دەڵێ :
ئەی تیژگی رۆژ! ئەو و واڵتەی كۆمەڵی پاكە،

ئەندامێكی وەك منی تیا ئازادو چاكە
ئەندامێكی وەك منی بۆ شیعرو ئەدەب زاو،

تیا نابێتە پارە دزی )برسی و ناتەواو()2(
دووەم: ئازارێكی زۆر كە بۆ گەل و نیشتمانی چەشتووەو 
لە  كسپە  كە  دەبینین،  شیعرەكانیدا  لە  هەندێ   لە 
جەرگییەوە دێ . ئەمەش نەك هەر كوردو كوردستانی، 
وەك  خواردووە،  رۆژهەاڵتیشی  گەالنی  خەمی  بەڵكو 
لە پارچە شیعری )بانگێك.. بۆ پۆڵ رۆپسن..(دا)3( 

دەڵێ: 
نایەڵن بێ ی بۆ گەالنی رۆژهەاڵت

بەستە بڵێ ی، تیژكەی ئاگری خەبات.
نەهامەتییەكانی  بۆ  ئازاری  كە  لەوەی  جگە  ئەمە 
گەلی )عەرەب و كۆریا(یشی چەشتووە لە پێناوی ئەم 
خەمخۆرییەیدا باجی قورسی پێداوەو سێ  جار گۆشەی 

زیندان بووه تە مەنزڵی.
چوارەم: لەگەڵ ئەوانەشدا دەبینین ئازاری تاكی ناو 
شیعری  لە  نموونە  بۆ  گرتووە،  یەخەی  كۆمەڵیش 

)ناڵەی بێكار()4(دا دەڵێ :
فرمانێ ، ئەی كۆمەڵ! فرمانێ .. فرمانێ ..

بۆ دەرد بێكاری چارەیەك، دەرمانێ 
زۆر شەرمە لە چەرخی بیستەما ئینسانێ 

بێ  ئیش بێ   و سكی خۆی هەڵ لووشێ  بۆ نانێ .
بۆ ژیانی پڕ لە دەردی سەریی خۆیشی دەڵێ :

نانووم لەتاو ئێش و ئازار
رائەژەنم لەشی زامار

چاوی هیوام ئەبڕمە دوور
سرنج ئەدەم لە ئاسۆی سوور)5(

خاڵی دووەم: جوانی پەرستە.. بۆیە ناشیرینی ناگرێتە 
خۆی.

ئافرەت و سروشت  جوانیی  لە  مەبەست  دیارە  لێرەدا 
نییە، بەڵكو مەبەست وشەو پەیڤ و هونەری دڵگیرە. 

بمانەوێ  یان نا، 
ئەوا روانگە لە 
سەردەمی خۆی  
و ماوەیەكیش 
پاشتردا بزاڤێ  
بوو لە هەندێ  
الیەنەوە 
ئەو قۆناغه  
كپبووەی 
دوای )گۆران(
یان شڵەژاندو 
هەندێ  وێنەو 
دەستەواژەی 
تازەیان بەخشی 
بە ئەدەبی 
كوردیمان
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زۆر  شیعرەكانیدا  لە  گۆران  كە  دەبینین  بارەوە  لەم 
جوانكاری  كە  بووە،  ئەوەدا  هەوڵی  لە  گەرمی  بە 
بە  زۆریشی  بكات و  شیعرەكانیدا  لە  ناسككاری   و 
سەردەمی خۆی و دوای خۆی بەخشی. ئەگەر هەندێ  
وشەو رستەی جۆری تری بەكارهێنابێ،  ئەوە بۆ پالرو 
تانووت بووە دژی داگیركەر، مشەخۆر، كۆنەپەرست و 
ناپاكان و وشەگەلی )مار، چەقەڵ، سەگ، كەر، كرم(ی 
دەرحەق بەكارهێناون، ئەو شیعرانەیشی لە دیوانەكەیدا  
ناوناون )شیعری گەپ()6( ئەو وشانەش كە بەكاری 
لە  ئەوا  بن،  ناشیرین  رواڵەت  بە  ئەگەرچی  هێناون 
دەبینین  ئەوەش  بەپێزن.  جوان و  المان  ناوەرۆكدا 
كاتێك كە شیعر بۆ كەسایەتییە خاوێنەكان دەنووسێ،  
سیل  جوانێكی  جەودەت،  مەحموود  )بێكەس،  وەك 
كوشتوو، گەورەیەكی شیعردۆست، سالمی ساحێبقران، 
خان،  ئایشێ   قالەی  نوری،  م.  عەبدوڵاڵ،  دەروێش 
جوان  وشەی  بە  ئەوە  پیرەمێرد(  حیلمی،  رەفیق 
شیعرەكانی رازاندووه تەوە، بۆ جوان وشەی جوان و بۆ 

ناشرین وشەی توندو ڕەقی بەكارهێناوە.
سڵ مەكە لە مەیلی بە گەرمی روانینم

پیاوێكم جوانیە قیبلەگای ئاینم)7(
خاڵی سێیەم: نوێخوازە... بۆیە لە كۆن یاخی ئەبێت.
هەموو ئەوەمان لەال بڕواتەوە كە گۆران شیعری نوێی 
گەیاند بە لووتكە، چونكە بەو هزرە نوێخوازییەی كە 
لە  ئەوەی  بۆ  بووە  هاندەری  گیربووە،  لێی  دەستی 
قاڵبی خۆیدا قەتیس نەبێت  و دنیای تازە بدات، هەر 

ئەمەش وای كردووە كە بڵێین:
چەپی  راست و  خەتێكی  ئایدیاوە  رووی  لە  یەكەم: 
بەشێوەیەكی  كە  )تصوف(دا،  هزری  بەسەر  هێناوە 
ئەمەش  بەنجكردبوو،  خۆی  پێش  شاعیرانی  فراوان 

گۆڕییەوە بە تەرزی بیركردنەوەی هاوچەرخ.
دووەم: قوفڵێكی پۆاڵینی دا لە دەروازەی سیستەمی 

شێوازی  دەستبەرداری  ئەوەش  عەرەبی و  عەروزی 
بوو، ئەو دەمەی كە ئەو شێوە شیعرەی  رۆمانتیكی 
كالسیكی  و  شاعیرانی  پاشماوەی  باڵوكردووه تەوە، 
)دەیڵێ   ئەوەی  وتوویانە  كۆن  و  شیعری  هەوادارانی 
بە هیچ شێوەیەك شیعر نییە، بەڵكو حل حلی  و بلی 

بلی(ە.
میوانی  كردە  پەتیی  كوردیی  وشەی  گەلێ   سێیەم: 
شیعرە نوێكانی  و تەنگی بەو لێشاوی وشە عەرەبی، 
تا  زمانی خۆمانیان  توركییانە هەڵچنی، كە  فارسی، 
رادەیەك لێ  نامۆ كردبووین، واتە ئەم بەسەر ئەواندا 
زمانەكەمانی  نا  و  بنیاد  زمانی  تازەی  وەرشەیەكی 

خاوێن و نوێ  كردووە.
زمانەكانی  كۆنەكانمان  شاعیرە  لە  زۆر  چوارەم: 
)فارسی، عەرەبی، توركییان زانیوە. ئەم لە هەوڵ و 
خزمەتی خۆیدا ئەزموونی زمانی ئینگلیزی و رووسیشی 
خستە سەر، واتە دەوڵەمەندتری كرد، نەك لە ڕووی 
زمانە  دوو  لەو  وەرگێڕانەوە  لەڕێی  بەڵكو  وشەوە، 
ئەوەندەی پێی كرابێت واتە بە مێژووی شیعری خۆی 
دوو  ئەم  فارسی،  توركی  و  عەرەبی،  لە  جگە  گوت 

زمانەش هەن و ئەوەش جۆری بەرهەمیانە.
نەوەی  الی  كوردییەكان  وشە  ئەوەی  بۆ  پێنجەم: 
پەراوێزی  لە  گەلێك  لە  بگرن،  جێگه   سەردەمە  ئەو 
شیعرەكانیدا وشەكانی لێكداوەتەوە، ئەگەر لەم رووەوە 
كالسیكییەی  شیعرە  پارچە   )9( نێوان  بەراوردێكی 
خۆی، كە ناوی ناون )یادگاری كۆن( لەگەڵ شیعرە 
لەباری  زمانی  چۆن  دەبینین  ئەوا  بكەین،  نوێكانیدا 
كۆنەوە گۆڕیوە بۆ شێوەی نوێ . بە كورتی كارەكەی 
لە  بەڵكو  نەبووە،  تەكنیكەوە  فۆرم و  ڕووی  لە  هەر 
ڕووی قامووسی شیعریشەوە زمانی كۆنی خستووه تە 
الوەو زمانێكی نوێی پاراوی كوردیی هێناوەتە گۆڕێ ، 
كە ئەمەش بۆ ئەو سەردەمە شۆڕشێك بووەو پێویستە 
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بە هەندی وەربگرین.
شەشەم: ئەم شاعیرە نوێخوازە هەر بەوەوە نەوەستاوە 
كە شیعری كوردی نوێ  بكاتەوەو ڕەگوڕیشەی شیعری 
كۆن دەربێنێ ، بەڵكو دەستی بۆ هونەری چیرۆكیش 
مەبەستەش  ئەم  بۆ  كردووە.  تێدا  كاری  بردووەو 
پەنای بردووه تە بەر هونەری وەرگێڕان و )9( چیرۆكی 
ئینگلیزی(یەوە  )عەرەبی و  زمانی  هەردوو  لە  كورتی 
ئەوەندەش  راستی  بە  كە  كوردی)8(  كردووه تە 
جوان وەری گێڕاون لە خوێندنەوەیاندا چێژی تایبەت 
وەردەگرین. ئەو دەمە گۆڤاری گەالوێژ كە گۆڤارێكی 
پڕ بایەخی ئەو سەردەمە بووە، لە ژمارەكانی خۆیدا 
نموونەی چیرۆكێكی بیانیی كردووه تە دیاریی ژمارە، 
بەمەبەستی ئەوەی كە چیرۆكنووسان پێی ئاشنا ببن 
دەنگی  گۆرانیش  وەربگرن.  لێ  هونەریی  سوودی   و 
چیرۆكەی  نۆ  ئەو  ئەوان و  دەنگی  پاڵ  ئەخات  خۆی 

وەرگێڕاوە. دیارە ئەمیش مەبەستی ئەوە بووە كە:
1- بە چیرۆكنووسەكانی ئەو دەمە بڵێ : واز لە زمانی 
گێرانەوە بێنن و بەم زمانە هونەرییە چیرۆك بنووسن ، 

كە دەیخەینە پێش چاوتان.
2- بۆ ئەوەی شانبەشانی شیعر، هونەری چیرۆكیش 

بارگەی خۆی لە هەواری نوێخوازی دابخات.
نووسیویەتی:  چیرۆكانەدا  ئەو  پێشەكیی  لە  وەك 
گۆڤاری  تەقەالی  لەگەڵ  هاوكاری  توانست  )بەپێ ی 
مانگانەی گەالوێژ بكەم، بۆ دانانی بناغەو گەشەپێدانی 

هونەری چیرۆكنووسی لە زمانی كوردیدا()9(
خاڵی چوارەم: سەربەست و ئازادە.. بۆیە گشت كۆت و 

زنجیرێك ئەپچڕێنێت.
نووسیوە،  نوێی  شیعری  گۆران  دەیبینین  ئەوەی 
نەك شیعری سەربەست و ئازاد. واتە لە كاری خۆیدا 
ئەگەرچی )كێش(ی شكاندووە، بەاڵم بە هەر جۆرێك 
بووە دەستبەرداری )سەروا( نەبووە. بۆ نموونە با ئەم 

كۆپلەیەی لە شیعری )یار()10( بخەینە پێش چاو....
یار.. یار!

شیرین لەنجەو الر!
چاوم ڕوا..

سەبرم سوا..
هێزم لێبڕا..

هەر نەهاتی، دەرنەكەوتی
بۆچی توخوا؟

یار .. یار.. شیرین لەنجەو الر!
وشەكانی )یار، الر، ڕوا، سوا، بڕا، خوا، نەهامەتی، 
لەو  دیارە  داوە.  قاڵب  لە  شیعرەكەیان  نەكەوتی( 
ئەوە  بۆ  شیعرەی  جۆرە  ئەم  رۆژگارەدا  سەردەم  و 

داناوە كە:-
خۆی  دوای  خۆی و  دەورەی  شاعیرانی  پیشانی   -1
فراوانە،  هێندە  شیعر  خەیاڵی  سنووری  كە  بدات، 

لەباریدا هەیە كە بەم شێوەیەش بنووسرێ .
2- بۆ ئەوەی ببێتە رێگه یەك و شیعری گەورەی بەدوادا 

بێت، كە هات و دیمان.
لە  ئەوەندەی  هەر  سەرەتاییە  ئەزموونە  ئەو  بۆ 
شێوە  بەم  كۆن  شیعری  سیمای  كە  هاتووە  دەست 
نوێیە ئارایشت بكات. بەاڵم هەر بڕوای تەواوی بەوە 
جگە  چونكە  هەبێت،  دەبێ   )سەروا(  كە  هەبووە، 
لەوەی مۆسیقایەك بە شیعرەكە دەبەخشێت، پێشی 
وا بووە كە شیعری بێ  سەر وا بە پەخشان دادەنرێ .

لەم بارەوە لە گۆشەیەكی دیوانەكەیدا كە ناوی ناوە 
)شیعری بە پەخشان وەرگێڕراو( چوار پارچە شیعری 
نموونە  بە  دێڕەی  چەند  ئەم  كە  كوردی،  كردووه تە 

دێنینەوە. شیعری )باوەڕەكەمان()11(
باوەڕەكەمان )فەرمان( نییە بەسەرمان دا سەپابێ ،

لە قوواڵیی دڵمانا رەگەكانی داچەقیوە.
ئەگەرچی لە ئازار زاوەو، لە گوشاری پێویست،
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بەری  ئەبەخشێ   هێز،  ئەبەخشێ   ئێستا:  بەاڵم 
شیرین.

هیچ  ئاستی  لە  بۆیە  شۆڕشگێڕە..  پێنجەم:  خاڵی 
كۆسپ و مەترسییەكدا سڵ ناكاتەوە.

هەڵوێست و  كردارو  بە  زووتر  باسەمان  ئەم  شاعیری 
شیعر ئەو راستییەی سەلماندو كۆی لە هیچ دوژمنێك 
لەسەر  لەوەی  جگە  گرفتدا  دەیان  لەگەڵ  نەكردووە. 
دەستگیر  جاریش  سێ   كراوە،  نانبڕاو  البراوەو  كار 
كراوەو خراوەتە زیندانەوە. هەموو ئەمانەی بە ئاسایی 
وەرگرتووە، چونكە لەڕێی بیروباوەڕە پێشكەوتووەكەیدا 
بووەو تا دواجاریش هەر سووربووە لەسەر هەڵوێستی 
بۆ  كاتێك  دەبینین  دیوانەكەیدا  لە  هەروەك  خۆی، 
گڵ  ژێر  بردە  سەری  كە  نەخۆشییەكەی  چارەی 
ئەیار(  لەوێ  شیعری )مۆسكۆی  دەینێرنە سۆڤیەت، 

دەنووسێ  كە تێیدا دەڵێ :
وشەی هەرە پڕ بە دەمیان

ئاشتی، ئاشتی، ئاشتی، ئاشتی
دوو بەنگیش بوو، وەرزشكەران

وەك پەردە ئەچوونە پشتی،
ئاڵ: وەك كوڵمێك گەرمی خەبات،

سەوز: وەك ژینێك پڕ لە ئاشتی...
***

جۆشی دەنگ  و رەنگ  و جووڵە
گیانی منی خستە سەرباڵ،

لە ئاسۆی دووری واڵتم
ورد، ورد گێڕام چاوی خەیاڵ

بۆ رەنگی سەوز، پاش رەنگی ئاڵ
بۆ رزگاری لە ژینی تاڵ!...

بۆ  بۆیە  ئەینووسێت..  كورد  مرۆڤی  خاڵی شەشەم: 
نەتەوەی كورد ئەبێتە مەشخەڵ.

بۆ ئەم مەبەستە، گۆران جگە لە شیعرە نیشتمانییەكانی، 

گۆشەیەكی دیوانەكەشی تەرخان كردووە بۆ )سروود(
كردووه تە  نەتەوەكەمان  بۆ  پارچەی  یازدە   )13(
مەشخەڵ و تاریكستانی ئەو سەردەمەی كوردەوارییان 
تژی كردووە لە چەخماخەو دڕی بە شەوەزەنگ داوە.

لەگەڵ شیعری شۆڕشگێڕیدا  راستە شاعیرانی روانگە 
هەرگیز  چوون  هاتن و  رۆژان  بەاڵم  جمگ،  بووبوونە 
كەسیان نەیانتوای سروودێكی وەك )دەمی راپەڕینە(

ی گۆران بنووسن.
شێركۆ بێكەسی شیعرین، دوای نزیكەی چل ساڵێك 
سروودێكی  روانگەدا،  بانگەوازەكەی  بەسەر  تێپەڕین 
وا  بەاڵم  ئارشیفەوە،  بخاتە  رەقیب(  )ئەی  كە  دانا 

دەرنەچوو.
گەلەكەمان  ژیانی  كوردایەتی و  قۆناغی  ئیستەی  بۆ 

چەند جوان و لەبارە كە گۆران وتوویە:
پاسی ئاشتی ئامانجی خەباتمانە
ئاشتی رێگای رزگاریی واڵتمانە،

كاتی ئاشتی، كاتی خۆشی و هاتمانە،
هۆ تێربوون و پۆشتەبوونی التمانە!

ڕێی كامەرانی،
ڕێی پێشكەوتنی ئاوەدانی،
ئاشتی گشتییەو جیهانی.

سائەی ئاشتی خواز
بە دڵسۆزی و بەرزیی نیاز

گوێی زەوی كەڕكە بە ئاواز)14(
********

برادەرانی روانگە نەدەبوو لەم بانگەوازەیاندا گۆرانیش 
رەگوڕیشەی  ئەو  چونكە  )كۆن(ەوە،  بازنەی  بخەنە 
ڕێگه كەی  ئەو  )نوێ (.  بە  گۆڕییەوە  دەرهێناو  كۆنی 
كۆنی  سفرەی  ئەو  هات.  بەدوادا  ئەمانی  خۆشكردو 
ئەگەر  وەكو  دانا.  لەجێ   تازەی  خۆراكی  پێچایەوەو 
)سەییاب(  عەرەبەكان  الی  )نیما(و  فارسەكان  الی 
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دیكە  شاعیرانی  كەڵە  ئاسانییە  بەو  ئەوا  نەبوونایە 
لە  عەرەبەكانیش  فارسەكان و  نەدەبوون.  دروست 
)نیما(و  بە  خۆیاندا  نوێی  شیعری  لێكۆڵینەوەی 
)سەییاب( دەست پێدەكەن! بۆ ئەمە دەبوو ئەمانیش 
لەمان  بەر  كە  ببەخشن،  ئازایە  پیاوە  بەو  مافێك 
رەچەكەی شكاندووەو بە چەند شەقاوێ  شیعری پێش 

خۆی بەجێ  هێشتووە.
گۆران  پێش  شیعریدا  خاڵی  سێ   لە  ئەمان  راستە 
كەوتن، بەاڵم هەرگیز ئەوە ناگەیەنن كە نیشانەكەیان 
كۆن  لە  بۆیە  )نوێخوازە..  بڵێن  پێكابێ  و  باش 
یاخی ئەبێت(. چونكە هونەر بۆ گۆران بوو، كە لەو 
سەردەمەدا لە هەموو شیعری پێش خۆی یاخی بوو، 
ئەمان لە رێگه كەی ئەوەوە دەستیان پێكردو پاشان 

چەكەرەی تری لێدا.
خاڵەكانی الدانی ئەمان لە گۆران بریتی بوون لە:

یەكەم: پەنابردنە بەر )ئیستیعارە( كە الی گۆران زۆر 
بە دەگمەن دەبینرێ . بەاڵم الی ئەمان بەشێوەیەكی 
فراوان هەیە. واتە الی ئەو وشەكان زەق و زۆپن، بەاڵم 
الی ئەمان بە هونەری ئستیعارە پەردەپۆش كراون. 
)شار  ئازادی(،  لەباتی  )خۆر  بەكارهێنانی  وەك 
)نەهەنگ  شۆڕش(،  لەباتی  )ڕووبار  واڵت(،  لەباتی 

لەباتی داگیركەر(هتد.
دووەم: بەكارهێنانی )پارادۆكس( وەك )نانی برسی، 
سپی)15(   دەنگی  خنكاو،  شەپۆلی  تینوو،  ئاوی 
نوێژ  )گوناهەكانم  وەكو  رستەی  هەندێ   لەپاڵیدا 
ئەكەن، شەوەكانم رۆژوو ئەگرن، من تینویەتیم بەگر 

ئەشكێ ()16(.
)ئازاد(  شیعری  كە  نوێ   عیباراتی  سێیەم:هەندێ  
لەخۆیان دەگرێ . وەكو )تەونێكم، تۆڵەتان، چنیومی.. 
شەهیدێك كە گۆڕەكەی ئەبێتەوە بە سەنگەرێ .. من 
هەندێ   لەگەڵ  ئەخواتەوە)17(  چاوەكانم  فرمێسكم 

گۆمی  ئاگر..  )بێشەی  وەكو  نوێ (دا  )تەركیباتی 
بێدەنگی.. دارستانی ئازار.. ئەسپی ڕەشەبا.. كێڵگەی 

بیر.. ئینجانەی دڕك.. ئەستێرەی پشكۆ()18(
ئەمە راستییەكە ناتوانین بیشارینەوە، بەاڵم دەتوانین 
ناوی بنێین )چەپكێك بۆ سەر مێزە هاوچەرخەكەی 
لووتكە  بە  داهێنەرو  یەكەمین  ئەم  چونكە  گۆران(. 
گەیاندنی شۆڕشی نوێی شیعریی بوو بەسەر بنەماكانی 

شیعری كۆندا.
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