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  گ و بن به ت و ڕۆژاوا ده ناوت بھنم، ڕۆژهه
 .کانی ئستا و جارانم رییه وه  بیره بنه ر ده به

  ئاگرک و بته شقی تۆ ده هنم، عه ناویشت نه
 .سووتنت کانی ڕۆحم ده ناره که
 

  ڕازک،  ببته مه رهه هم ب با ئه
 .تیی تۆدا گوڵ بکات ی ئاشنایه  ئاستانه له
 
 

 رهاد فه
 ٢٠٠٧-١٢-٤ستۆکھۆم، 
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 خرنه..... لوول ردهزمانی گه
 به...... با ونی شنهخه

 
 

 دحمهر ئهزههمال مهکه
 ن ندهله

٢٠٠٧-٩-٣٠ 
 
 
ی شاعیر و که»باونی شنهلوول، خهردهنی گهزما«کانی تهخۆ بابهرهسهلک لهوردی و گهبه

 ی لهوهر ئهبهر لهک هه، نهوهلیم خوندهرهاد شاکهوتوو دۆکتۆر فهکهڕووناکبیری هه
 ر بهلی سهی شاکهردهروه پهیش کهوهر ئهبهکو لهیناسم، به دهوهی ڕابردووهدهفتاکانی سهحه
 .یه ناسکهم ڕۆژگارهتیی ئه کوردایهرزیرکووکی سیمبوی بهکه
 چ وهداخهی بهوه، ئه لدوانی زۆر و ورد و قووهپویستی به» باونی شنهلوول، خهردهزمانی گه«

ر گینا ههریاندا زاڵ ببم، ئهسهوتۆن ناتوانم بهندروستی کۆسپکی ئه و چ باری تهکاری ڕۆژانه
 ر بۆ نموونههه. ن بۆ منوه و پداچوونهوهوانهکی حهیه وستگهمهرههو بهکانی ئهته بابهک لهیه
 پشتی دۆکتۆر ست بهکو دهخراپ نین تاوه) مهولهعه(کانی نهنده گشت الیه بوای بهم بهده

 و ڕندهکی دئیدیۆلۆگییه «وهوه الی ئهبه) مهولهعه (م چونکهرینی بکهم و ئافهلیدا بدهشاکه
کیی رهرخی سه بزونکی هاوچهتهبووه) مهولهعه (وه الی منیشه، به» و دزوهنامرۆڤانه

و کانی ئهمهرهه گشت بهموومان پویستمان به ههداری کهرمایهوپشچوونی جیھانی سهرهبه
 .کرنرخان دهه توهوساندنهنگ و چه بۆ جهبن کهیان نهوانهنھا ئه، تهیهجیھانه

ونی لوول، خهردهزمانی گه«کانی ته ناو بابهیان کردۆتهی چاپ دزهه هه وردهوهای ئهو
 .چنییان کارکی ئاسانهه هه پم وایه کهوه»باشنه

 روونمدا به ناخی ده لهم کهلی بکهرزی دۆکتۆر شاکه عهکییهره سهم پرسیارهئینجا با ئه
 وه کوردستانی دایکهر لهشت ئاوا ههچۆن ده:  و لی بپرسمیسماوی گیری خواردووهتقه

ودای ی داویت و مه دادهیش کهو سویدهت ئهنانهریکا و تهمهوروپا و ئهکو عیراق و ئهتاوه
موویان  ههییانهزهخساندوویت ئاوا ببهمامی بیر و هۆشی بۆ ڕهونهندنی بسنووری نهسهشهگه
 خهو دۆزهر له و ههوهمونهخکی تاریکوترۆکی که ناو دۆزه بئاخنیتهوهکهر یهسهبه
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ی سته دارکاریکردنی جهوتوویتهڕ که شووکی تهتر بهقانهمووان ده ههیشدا لهبقاپییه
 بت وهویستت بهناس پزا و زمانزان و ماندوونهکی شاره، تۆ بی تۆیهکهماندووی کورده

 )!.خالف تعرف(» کو بناسریت تاوهدژ به«نی ب واتههرعه
 هیچ  هیچ ڕژمک و نه مژوو، نه نه کهوه هاتوویتهوهو ڕاستییهری ئهوسه تۆ لهپم وایه

 قورئانی  لهتنانه، تهوهه ههونهی بکهوهوتوون ب ئهکهنه، ههوهرانهمبه پغهسکیش، بهکه
ن وتۆ ههسانی ئه که، ڕاسته خۆیانیان کردووهر لهتی بهسخی ئایهن نهت ههپیرۆزیشدا ئایه

 خۆم  سوورێ لهئاگره « چونکهکهک یهبوونیان وه و بوون و نهتیان گرتووهناعهکونجی قه
ونکی خۆشی ی خهموکووڕگینا مرۆڤ و ڕژمی ب که، ئه دروشمی ژیانیانهتاکه» دوورێ
کانی خودی ژیان گۆڕهپی یاسا نه بهی باشهوهم به دی، بهتهرگیز نایه هه کهتییهمرۆڤایه
 کورایی چاوی ی کوردیش، بهکا ئمهڕۆن، بۆیهو پش دهره بهمیشهکان ههوهوڕهگشت ڕه

 ینشمان لها یار بت سبه و خو دونمان باشترهکانی دوژمنمان، ئیمۆمان لهزمهدوه
 .بتئیمۆمان باشتر ده

 رزه به نموونه لهککهی یهشپستهو نیلسون ماندیال ڕه برای ئازیزم بم ئهیش بهوهبا ئه
 دفراوانی و  بهوهتهرگاکه بده تاریکوترۆکهخه ناو دۆزهتهتئاخنیوه نهکانت کهنهگمهده

ری پ شۆڕ  و سهوهی بردهکهل و نیشتمانهرانی گهوسنه چهوی لهیی خۆی گرهلبورده
تی الی ڕاستی دایت  ڕوومهر لهگهئه(تی عیسا زرهی حهمھاوتاکه کهنده پهپشم وایه. کردن
ی الی خۆمان کهه) چاو دان و چاو بهدان به (لک لهگه) مرده بهرهپتی بخهتی الی چهڕوومه

 .میانک ئهویان بت نهڵ ئهگهلی لهبت شاکه، وا بزانم دهترهرزبه
 و نگینی کورد و کوردستان داپۆشراوهی ڕه ونهلی بهر چواری دی شاکهی س دهوهدنیام له

رخان کردوون، وا بزانم رانی تهسوکار وهاوڕێ و برادهیشی بۆ ماڵ و منداڵ و کهوی دیکهئه
شی  باوه ال بنت و لهوه» لوولردهزمانی گه«کات ی ناچاری دهت یا سبهراتی ئیمۆ ببه
 پان و شتهههی بهروازهکانیمان بۆ بت و ده نازدارهدا ئاوازه»باونی شنهخه«رمی گه
ک  جۆیهنکهی دهوانهر گازی پشت بۆ گشت ئه سهلیجیریش بخاتهی دانت ئهکهرینهبه
 (*).وهو خاکی پیرۆزی کوردستانه ناشننهوهده

ر  دی خونهی شیاوی خۆی لهویست جگهلیی خۆشهی شاکهیه ناوازهمهرههم بههیوادارم ئه
 وه»باونی شنهلوول، خهردهزمانی گه«ی  ڕگهمن بۆ خۆم له. وهی کوردیدا بکاتهو کتبخانه
کدی ناسینمان سای تای یهره سه، پم خۆشه ناسیوه نزیکترهلیم لهرهاد شاکهدوکتۆر فه

یشی تین و سۆزکی مهرههم بهستی پ کرد و بهبات و شۆڕشدا دهری خهنگه سه له١٩٧٤



 <<<Ô

éi<ë

ìƒõ†m

 5

 م کهکه، سوپاسیشی دهوه درینهندییهو پوهکانی ئهماره ناو خونی دهن ڕژانهسهی ڕهکوردانه
ی ند دهم چهر ئهبهی له»باونی شنهلوول، خهردهمانی گهز«ی وهکی زۆر بوکردنهیهماوه

 .من دواخست

 

 

مین واری، برا و هاوبیرم دۆکتۆر ئه پیرانی موغانی ئیمۆی کوردهکک لهم بۆ یهکییهم پشهی ئهوهدوای ئه(*) 
ک زدان وهچنت الی یهنمک دهگهنکهوی دهتی ئهرموویهیدا فهکهه)ندزه ( لهورهشتی گهردهزه:  گوتیوهموتابچی، خونده

م بیارم دا ناسم به دهوه دوورهلی لهرهاد شاکهند دوکتۆر فهرچهگوتیشی هه. کی دروست کردبترستگایه په وایهوهئه
 .»با شنهونی ل، خهلووردهزمانی گه«نی  خاوه دیاریی ڕزلنان لهمهم بکهکه)کوردنامه(رگی ردووک بههه
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 دامکی تازهردهی سه ئاستانهنگی خۆڕووخنی لهرههفه
 
 
 
 
 
سک و کجار ته بوارکی یه که ئاۆز و شونراوهدا هندهمهردهم سهنگی کوردی لهرههی فهخشهنه
 یا ر ڕۆژنامهی ههبارهکرێ لهیم دهی دهمهئه. وهنتیقی هشتۆتهنی بۆ گوتوبژکی زانستی و مهقهڕه

  کورد بت،ر به سهوه، کهنگییهرههکی فهستگایهرنت و دهڕی ئینتهڤیزیۆن و ماپهلهی تهستگهگۆڤار یا وه
  کهیه ههوهتییهرپرسایهو گیانی بهکی ئاشکرای بهندییه پوهوهگرتن و لپرسینهخنهی رهڕاده. بگوترت

ستم بهمه ( هاوتای سفره وای دابنیت کهککی دیکه دی بکرت و الی یهک بهستگایه الی دهنگهڕه
 هرشی وهکهر الیه هه له کهرین و گشتگره بهنگی شونراوی کورد هندهرههی فهرهبه). ی سفرهژماره
 (self-destruction: خۆڕووخنی(خۆڕووخنییه و ورانکاری و نیازی ڕووی ئهر ڕووبهر هه سهیتهبکه
 کیئاسۆیه ورهبه بوویت وهئه ڕوانیچاوه تۆ ینگهههرفه وئه خۆیتایبه و نیشانه تهبوونه که وهبیتهده

 .بۆیشتایه دیکه
 تاریک تر یهنده نگهڕه که وهکهیهچوارچوه بخرته کرێده وهرهسه ییهشبینانهڕه ویلهمه ونه وئه
 یا بت، خۆی کهنگهههرفه خۆڕووخنیی گیانی یوهکاردانه مهئه یوهئه ب ،چاو پش بته
 و ئابووری و سیاسی رجهلومههه وئه کهچوارچوه .داکهورانکارییه له بت شداریکردنکبه
 تا و ربگیرتوه ل سوودی نگیرههفه (renaissance) ڕینسانسکی سنووری تا کراده که یهکنیکییهته

 یوهئه چیکه .کار بخرته ییوهتهنه و سیاسی یقینهڕاسته خۆدروستکردنکی و وهبووژانه داونی
 رازوویته له بئومدی یڕاده تا که تده پ ماندیکه شتکی یبینینده کوردستاندا له مۆئه

 زانیاری، ئاستی رخستنیسه یشپیه وبه و زموونگریئه ماکانیبنه ڵگهله و هدوور وههۆشیارییه
 .بایهناته تی،وایهتهنه ناوکۆی زانیاریی تتایبهبه

یاندن ستگاکانی ڕاگهن و دهچیمان پ دهت ستهکانی دهسمییه ڕه نییه ئامارهوهوهر ئهسهمن کارم به
 وهیانخوننهگرن و دهن و گویان ل دهکهماشایان دهی تهوانه زۆری ئهرهی ههشچۆن هۆش و بیری به

ی گه به و نهیهستگایانهو دهکیی ئهیی و زیرهشاوهدانی لوهسندان و پداهه په نهمهئه. نبه ده خشتهله
ی وستهو ههڕوانی ئهر چاوهوردستاندا، ههک ک وتکی وهت، لهستهده. کهمھۆشیی خهنگی و کهبهده
من . درنی جۆراوجۆر فریو ده شوه بهن کهتهو بابهیش لهم جیھانهکی ئهی خهکرت و زۆربه دهلوه
ی فرانسی گوستاڤ لبۆن ورهناسی گهی کۆمهوهچمککی ئهک بم ناگاته رچییه ههداوه و لرهم ڕووهله
)Gustave Le Bon  ١٩٣١-١٨٤١ (بی لهکت )ی دا، که)رماوهجه: شاماتسایکۆلۆگیی حهو ١٨٩٥ ساب 
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  بهو مافهم بوانم، ئهکهستی نووسینهبه مه لهشبینانهر تۆزک گهگه ئهنگهڕه. تی، نووسیویهوهتهکراوه
سعوود ی بیریاری کۆچکردووی کورد مامۆستا مهکانڕه بیروباوهندێ لهکی ههیهوه لکدانهم بهخۆم بده

 .ی دابنم)١٩١٩ -٢٠٠٢(د مهمحه
رۆشی زمان و کانی پشوومدا، من زیاتر پهشکی زۆری نووسینه بهدا و چ لهم نووسینهچ له
نگ رههی فه من وشه کهوهمهخت بکه جهوهدا ئه جی خۆیشی بت لرهنگهڕه. نگی کوردیمرههفه
ر  ههوهمه دهمه ئهکه. هنم کار دهبی بهرهی عه)ثقافة(و ) وروپاییو ئه(ی ئینگلیزی )Culture(ر رانبههب

رگیز هه) ڕۆشنبیری، ڕووناکبیری(ی باوی  وشه کهوه بیر بھنمه وهو ڕاستییه ئهستهبهم مههنده
) نگرههفه(ی  وشه لهستت و ئمهبوه) قافهثهر، کولتوور و لچهکه(ر رانبهناکرێ و ناتوان به

 ناو کان ڕابکشمهی پاپه)خشیررتهئه(شیر ردهی ئه کارنامهم نییهوهئستا بواری ئه. چاکترمان نییه
ی ڕۆشنبیری تک نگرانی وشههاتووی دۆست و الیهبننه بم سوپای لهوهوهنگ ئه ته، یا بهوهکهباسه

 بۆ گوتن و ر پیه شتکم ههخسا، دیارهم بۆ ڕهیهوهرکردنهسه بهوتی ئهرفهر کات دههه. بشکنم
 .یاندنڕاگه
کانی تهستی بابهت پبه ڕوواهگشتی بهنگی کوردی بهرههت و فهتایبهکانی زمانی کوردی بهکشه
یش وانه ئه کهیهوهی ئهکهم ڕاستییه، بهکادمینکی زانستی و ئهیه چوارچوهر بهوانین و سهزمانه
ڵ گهله. مۆی کوردنتی و ویستی سیاسیی ئهوایهتهتی و هۆشیاریی نهی شارستانهمی پلهرههبه
ی وهبوو دۆزینهیش دهو پیه پش چاومان و بهکان زۆر ڕوون دنهندجار کشه ههیشدا کهوهئه

 و وهتهک نه ئمه وهین که نابهوهی بهر پهک ههچی نه، کهست بووایهردهی بهتر ئاسان و بابهسهچاره
ترسی  پیریی مهچینه ده زۆریش شلگیرانهکهچین، به دهوهشانهوهو تکشکان و هه ڕووهنگرههک فهوه

م ئه. وینر بکهتیدا سهنگ و شارستانهههری فهکانه پلهتوانین به دهمهزانین به، وایش دهوهو ئاگربارانه
نگی رههکی فهستگایهر ده و گۆڤارکدا، یا ههر ڕۆژنامه ڕووی ههکرێ بدرێ به ده و توانجهخنه ڕهجۆره

و کک له یهله. ش کردووهم باشتر پشکهڕانهم باوهدا ئهندێ دیمانه ههپشتر له.  کوردستانداو زانستیی
 و  ڕۆژنامهک تاکه گۆڤار، یهک تاکه کتب، یهک تاکه کوردستاندا یهمۆ لهئه: (دا گوتوومهانهدیمان
).  ڕنووسکی ڕاست نووسرابتکی ڕاست و به کوردییه به که نییهرزنامه و وه و مانگنامهنامهفتهحه

و شکی زۆری ئه کرۆکی بهشبینییهم ڕه و ئهم ترسه، ئهرانییهم نیگهئه. متر بیم کهوهانم لهئستایش ناتو
 .وهتهختم کردوونه دوای جار جهرمبیون و جار لهدا دهم دیمانانهن لهڕانهباوه
کانی ونهخپدان و خهرانی و بایهرینی نیگهوههشکی گرنگ و گه بهم کتبهکانی ناو ئهڕۆکی دیمانهناوه

م ڕووناکبیر له. وهکاتهر ده سهمۆی کوردستان به جیددی و دووربینی ئهڕووناکبیرانی وریا و
ی مکی دیکهرده سه لهنگه که ڕههاتووه کار نه به پانوپۆڕهریتانهعنا نهو مهرگیز بهدا ههیهڕسته

دنی ڕووناکبیری کرپناسه. مان کردبت پناسهت مژووی زۆر نزیکیشدا،نانهمژووی کوردستاندا، ته
ی وریایی و کردنی پلهی پناسهی کوردستاندا، هیندهی مژووی تازهمکی دیکهرده هیچ سهکورد له
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کانی تهڕهکردووم بنهی نهوهمۆی کوردستان، ناچاری ئه جیددیبوونی ڕووناکبیری ئهدووربینیی و
و زراندنی ئهرجکی پویست و گرنگ بۆ دامهمه مه بکهوهتهسته دهجیۆگرافی و دووری و نزیکی له

 .وهبتهی من ڕوونتر دهڕییهو گومان و ناباوهی ئهرچاوهکان سهی دیمانهوه خوندنهبه. یهپناسه
م  ئهت کهمان پ دههوی ڕابوردوودا ئه ساهم پانزدهواری لهی کوردهگه کۆمه لهوهوردبوونه
کی یه شوهم به، ههوهواو بگدرتهکی تهیه شوهب به و دهیهتی خۆی ههۆکی تایبه چیرقۆناغه

ریدا رتاسهکی سهیهوهم گانهرده بهمین ڕگر لهکهیه. ریکی هونهیه شوهمیش بهسیاسی و هه
ک  ناکرێ وهیه، کهزمان ههی جیاواوه، دوو گانهیه دوو چیرۆکی جیاوازمان هه ئمه کهیهوهئه

 دووی  پرسیارک بهنجامگرییهم ئهر ئههه. وه نیشتمانک بگدرتهک و تاکهیهوهته نهچیرۆکی تاکه
 ؟وهگتهی کورد دهمهردهم سهک چیرۆکی ئه: هنتخۆیدا ده

یان کهمهردهب ڕاپۆرتی سه دهوانن کهئه. ستۆی ڕووناکبیران ئهوتهکهم دهکهرکی یه ئهمن پم وایه
و کک لهنیا یهم ڕووناکبیر تهبه. وهی داهاتووهوهست نه دهنه و بیدهوهست مژووه دهنهبنووسن و بیده
 رسانک بناست، ههستابت و چ که کوێ وهو لهئه. وهنووستهککیشیان دهنیا یهزانت و ته دهدوو چیرۆکه

 .وهگته دهوانهوێ و باسی ئهباسی ئه
 چ سوودکی م دیدارانهی ئهوه کۆکردنه بت کهوه ئهم کتبهی ئهوهرهوا الی خونه پرسیارکی ڕهنگهڕه
 و هوتک نزیک ببمهری بابهوهه گه قووی لهتوانم بهبی یا فکریدا، من دهدهکی ئهیهوه لکۆینه؟ لهیههه

دا تۆ وه لکۆینهله. وهمهکا بکهکانی یه جۆراوجۆرهنه بدات الیهکی زانستی ڕگهیهوهی شیکردنههنده
یش کییانه الوهنهو الیهموو ئهریک ببیت و ههدا خهکهتهڵ بابهگهکی ستوونی لهیه شوهتوانیت بهده
تی هزکردنی بابه پاپشت بۆ راگرتن و به ببنهیت کهکش بکهیھه جۆرک تبهن، کهڕۆکهستی ناوهپبه
ت پ نادات وهزانستییش بواری ئهت نیوچهنانهکی زانستی و تهیهوهی لکۆینهم چوارچوهبه. کیرهسه

 و وه بخونیتهک ئاستدا یه و لهک پله یهموویشیان لهیت و ههڵ بکهکان تکه زۆر و جیاوازهدیسیپلینه
 که کادمییهر، میتۆدۆلۆگیی کاری زانستی و ئه و خونهوهرهی نوان لکۆهکۆسپکی دیکه. وهیتهشی بکه

رک و موو خونهن هه ناده ڕگهکدا، کهیه چوارچوههناو کۆمهکان له زانیارییهتیسمانی هۆی قهبتهده
 شدار بن و سوود لهدا بهکهتهکردنی بابهشهی پشخستن و گهپرۆسه ک لهیهوهرهموو خونههه
وه،  بیر و نرخاندنی خۆیهوه بهرهی لکۆهندهوهکی زانستیدا ئهیهوه لکۆینه له.ربگرنکانی وهنجامگرییهئه
 و کانی پکھاتهکارییهرده زیاتریش متۆدۆلۆگی و ویش و بگره، هندهیه ئامادهوهق و تیۆرییه عهبه
رکی بۆ خونه] Interviewیڤین وتن، هاوپهدیدار، چاوپکه [گرنگیی دیمانه. یهی نووسین ئامادهوارهقه

ر سهتی جۆراوجۆر به کی ئاسۆیی بابهیه شوهتوانیت بهکدا تۆ دهیه دیمانهله. وتکهردهدا دهئاسایی لره
. وهویتهکان دوور بکهنجامگرییه سنووری ئامانج و ئهبت لهت ههوهی ترسی ئههو ب ئهوهیتهبکه

کانی ڕه بیروباوهیهی ههو ئازادییهکرت ئهڵ دهگهی له دیمانهر، شاعیر، زانستکار یا بیریار کهنووسه
هت میش نهکاندا بگونجت و ههنتیقییهقی و مه عهرچاوهڵ سهگهم له هه دابژت کهیهو شوهخۆی به



 <<<Ô

éi<ë

ìƒõ†m

 9

 ک مرۆڤک و لهستی خۆیدا وهم ههرده به ڕگرک لهببنه) Apparatus(ی زانستی وهکانی لکۆینهستهرهکه
 نتیقی زانستی بهدا ناکرت مه دیمانه بت لهوهعنای ئه مهمهی ئهوهکانیدا، ب ئهی بیرهم خوڕاوگهردهبه

تکار ببر . 
ستین و بهدهی فکری و سیاسی و زانستی ههندان هاوکشه بیری خۆماندا چهل جار له گهئمه
ماندا  ژیانی ڕۆژانهبین و لهریاندهی دهوستانهڕ و بۆچوون و ههو باوهما بۆ ئه بنهینهیانکهده
 بن و گهس یا کۆمهکهکانی ژیانی تاکهزموونهمی ئهرههکرێ بهو هاوکشانه دهئه.  کارینهیانخهده
 له. کان بنسپیوهزراو و چه دامه و زانست و زانیارییهفهلسهی تیۆری و فهوه تیشکدانهیشهوانهله
نیا کات کانیش تهوسته و ههگۆڕی ڕاستی و ناڕاستیی هاوکشهرکی نه پوهنگهدا ڕهکهردوو بارههه
مککی ک چهک وهمککی مژوویی، نهک چه وهستم کاتهبهم مهکهی یه ڕاده کات، بهشم دهکه. بت
و ل له سای ڕابوردوودا گه٢٥ تا ٢٠ی  ماوه لهبینم کهوا ده خۆم ڕه بهو شانازییهمن ئه. فیلسهفه

  کهوتووهرکه دی و دهتهڕینی کات هاتوونه تپهرمبیون، بهستم پ کردوون و دهی ههپشبینییانه
شک رگیز بهی من ههوهر ئهبه لهدیاره. ستنیشانم کردووه و دهوهتهند زوو ڕاستیم ناسیوهچه
راوزی پیرۆزی  پهتهیشتوونهگهرگیز نهکانیشم ههتی سیاسی، بیر و بۆچوونهسته ده لهبوومهنه
تی سیاسیی کورد سته دهر بهیاندنی سهستگاکانی ڕاگهتیی دههدوژمنای. تدارانستهتی دهکهملهمه
م نجامی ئهرئهنووس و سه چارهئاشکرا لهگردا، بهخنهبیر و ڕهخۆ و ئازادهربهڵ ڕووناکبیری سهگهله

 .کرت دی دهدا بهدیمانانه
*** 

 
. مبژاردووندا ههفتا دیمانهست حهی شهو نزیکهنا له، کهوهته بو کراونه دیمانهدا پانزدهم کتبهله
ڵ گه لهن کهوانه، ئهوهمهنوێ بویان بکهرلهی پم وا بوو پویست ناکات سهو تکستانهشکی زۆری ئهبه
رمیی ڕبوونی کات نرخ و گه تپه بهبوون، کهریک دههادا خهنگی و سیاسیی وهرههتی فهندێ بابههه

  دیاره.مهردهم سهکانی ئهرانییهی پرسیار و نیگهوهرهرامدهن و ناتوانن ببنه وهدهست ده ده لهخۆیان
ی  دیمانه، چونکهست داوه دهمۆ لهیی و نرخی خۆیان بۆ ئه تازهو تکستانهری ئهرتاسهناکرێ بم سه

م به. ننکورتانهمه تهتهو بابهنیا دوو یا سیان لههرام، ت پرسیار و وه پانزده کۆی ده له کهیهوا هه
 بۆ ئستای ویست، کهکان کات و کارکی زۆری ده جیاوازهڕۆکهواردنی ناوهبژنین و ههدیسانیش هه
 .وهمهت بیریشی ل بکهنانهبوو ته نهوهمن هیی ئه

و مامۆستا موو ئه سوپاسی ههوه ده کار بھنم له بهوهبۆ ئه م تکستانهی ئهوهتی بوکردنهرفهوێ دهمهده
 گۆڤار  و لهیان ساز کردووهم دیمانانه کاتی خۆی ئهرد و ناکورد، کهم، کو بکهرانهوان و نووسهو ڕۆژنامه
کدی  یه جۆرک لهندکیان بهڵ ههگه لهوهداخهبه. وهی جیاوازدا بویان کردوونه و نامیلکهو ڕۆژنامه
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 ئاگاداریان م کتبهرچوونی ئه دهم و له بکهندییان پوهتوانی پوهمدهبوو و نهکم نه ڕگایهوین، کهدابابو
 .مبکه
رمیانی و باتی، کاک ئاسۆ گهویستم کاک ئاسی ڕهوێ زۆر سوپاسی دۆستانی خۆشهمهدا دهر لرههه

.  کاتی خۆیدا ڕووناکی ببینت لهم کتبهکرا ئهدهرگیز نهوان ههتیی ئه یارمه بم کهمین بکه ئهکاک کاوه
یدابوونی  پهک لهیه شوهککیان بهر یه ههی کوڕم و بۆ دایکی زریان، که)زریان(ها سوپاس بۆ روههه
 .کیان کردمدا کۆمهم کتبهئه
ویستم توانم سوپاسی شاعیر و ڕووناکبیر و هاوڕی خۆشهی بوه بۆ ئهوهتی بدۆزمهب زمانکی تایبهده

م ی که ورهک لهختییهتی و سهحمهی کوردیدا هیچ زهپناوی وشه لهم، کهبات عارف بکهکاک خه
کن کانمان خزمی یهم و ئومد و بئومدییهرانی و خه نیگه کهوهمهده دی خۆم دهوهزۆرجار به. وهناکاته
 .نکشوهنگ و یهکهو یه

 
 لیرهاد شاکهفه

 ٢٠٠٧-٨-١١نتونا، ستۆکھۆم، سۆلله
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 دوایه، زۆر له زۆر الوازهنگی ئمهرههفه
 
 
 
 
 
 .یتربانگ بکهرانی به کورتییش بت، باسی خۆت بۆ خونهر بهگهین، ئهکهز دهحه: ربانگبه
 

 و هۆی زۆره. بندک ئاسان نهرمهۆ هیچ شاعیرک و بۆ هیچ هونه خۆپشکشکردن بپم وایه: لیشاکه
رکووکی خوارووی ی که ناوچه له١٩٥١من سای . تی دیکهرفهڕم بۆ دهگه ل دهوهئه. جنلکیشیان بهگه

. ر سهۆتهل، بردی خۆمان، شاکهکه گوندهشکی الونیم لهسانی مندای و به.  دایک بوومهکوردستان له
 ١٩٧٥-١٩٧٤سای . ر بوومگهوای خوندن دوو ساڵ ڕۆژنامه. غدا خوندوومه بهند ساکیش لهچه

، ١٩٧٥ی کورد،  و کاشانه تکچوونی النهبه. کردیاندنی شۆڕش کارم دهشی ڕاگه به بووم و لهرگهپشمه
 له). ی جاران ڕۆژاوا(مانیا ئه هاتمه١٩٧٧زی پایی. ستی پ کردمان دهیی بۆ زۆربهئیدی ژیانی ئاواره

ویش، ر لهی ئوپساال خوندکاری دۆکتۆرام و هه زانستگهئستا له. ژیم سود دهوه لهیشه١٩٧٨هاوینی 
 .وهمهرسی زمانی کوردی ده ئافریقا مامۆستام و ده–نستیتووتی زمانانی ئاسیا  ئهله

شیعرم نکی زۆر منداتردا، مه تهپشتریش، له. کاتست پ ده دهوهکانهسته کۆتاییی شهژیانی شاعیریم له
 ١٩٧٣هاری کی نھنی، بهتایهی کوودهمین دیوانم، پرۆژهکهیه. ییوگه و نهم شتی مندانه، بهنووسیوه
 .وهبو کرایه

 
 ؟یهکانی تردا چیت هه بواره و لهوهمی شیعری چیت بو کردۆتهرههمۆ بهتا ئههه: ربانگبه
 

: وه و دیوانکی شیعرم بو کردۆتهم دیوانم، دوو نامیلکهکه بواری شیعردا، دوای یهله: لیشاکه
). ١٩٨٥سود (و ژێ ) ١٩٨١سود (وراز ، هه)١٩٧٧یرووت به (وهتاوی سووره هه تیشکک لهڕووباره

سای (موزینی خانیدا  مهتی لهکوردایه:  نووسیونوهمهکه هۆی خوندنهکادمیم بهی ئهوهدوو لکۆینه
یانم بو مهئه( سودی خشانی مۆدرنی کوردی، به، په) سودییش به١٩٨٥ ئینگلیزی و  به١٩٨٣

  بیست شیعری له بریتییه کهه)رفرمسک و هونه(ی شایانی ناوهنان بت شتکی دیکه). وهکردۆتهنه
 ١٩٨٦ سودی و سای کردمانه) مینختیار ئهالرش بکستروم و به( هاوکاریی دوو دۆست گۆران، به
ندێ  کوردی و هه کردوونهوه سودییه کتبی مندانم له٥-٤ وانهڕای ئهرهسه. وهتهبو کراوه
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 رجومهندێ شیعریشم ته و ههوهونهوێ بو کرا و له ئینگلیزی و سودی لرهبیم بهدهی ئهوهلکۆینه
 .کراون

 
 ریکیت؟ خهوه چییه و بهی کاری ئستات چییهرنامهبه: ربانگبه
 

م  بنجوبناوانی ئهئستا ناچمه. ک من ئاسان نییهسکی وهکی کارکردن بۆ کهیهرنامهدانانی به: لیشاکه
ستت بهر مهگهئه. یشم پ خۆش نییهوه ئهشتک بنم، کهموو  ههب ناو لهم دهوده ئه، چونکهوهباسه
شکی باشی کات و توانستم بۆ وێ بهمهوا ده، ئهک دوو سای داهاتووهمساڵ و یهئه) ئستا (له
رسی زمانی ی ئوپساال ده زانستگه له دوو س ساهوهئه. مرخان بکهم تهکهنجامدانی دۆکتۆرنامهئه

نگ و رههمینار بۆ ناساندنی فهگانی سه. کهرهکردنی گهیش کات و خۆئامادهوهم و ئهدهکوردی ده
 وانهموو ئهرباری ههسه.  زیادبوونه ڕوو لهمیشه، هه وتانی دیکه سود و لهبی کورد، لهدهزمان و ئه

یش شیعر وانهوای ئه. م نییههرککی کئه) مامۆستای کورد(ی گۆڤاری وهبردن وبوکردنهڕیوهبه
وێ ر بتهگه ئهئ خۆ ئاشکرایشه. مدهنجام دهوانییش ئهنگی و زمانهرههی فهوهنووسم و لکۆینهده

 .وهد د بخونیتهب سهر نهب ههدک بنووسیت، ده
 
 یت؟رانمان بکهخونهی ئوپساال بۆ  زانستگهشی کوردی لهر بکرێ باسکی بهگهئه: ربانگبه
 

ی ک زۆربهیش، وهم لره، بهبووهشی ئرانناسی هه بهوه کۆنهر لهی ئوپساال هه زانستگهله: لیشاکه
 ، لهبی فارسی خونراوهدهم زمان و ئهکهی یه ڕادهوروپا، به ئهی ئرانناسی لهکانی دیکهکهشهبه

شتۆ و تاجیکی لووچی و پهڕای فارسی، کوردی و بهرهزمانانی ئرانی سهزانین ئرانناسی و کاتکدا ده
ر وبهمهند سا لهچه. یننیا باسی زمانانی زیندووی ئرانی بکهر تهگه ئهمهئه. وهگرتهو ئۆسیتییش ده

موو پیان باش هه. یگوت ناس نهناگرێ کهخوا هه... خونرێم کرد، بۆچی کوردییش نههوپشنیازی ئه
کانی  کاتالۆگی کۆرسهله. خونرارزی پنج خاڵ دهر وهی س سایش، ههتادا، تا ماوهره سهله. بوو

ب ی مافی ههوهخوندکار بۆ ئه. بوور ناوی زمانانی ئرانی ههبوو، ههدا ناوی کوردی نهزانستگه
-١٩٨٩ سای خوندنی له. سیی خوندبافار)  خاڵ٢٠(رز ک وهبوو پشتر یهکوردی بخونت، ده

خۆ باس ربه کاتالۆگدا سهله. خۆربه کۆرسکی سهکوردی کرا به. ھنامان ههنگاوکی تازه ههوهه١٩٩٠
 .ربگرتی خوندکارییشی بۆ وه)رزقه(نیا کوردی بخون و وام توان ته و خوندکار دهکراوه

 
 یت؟کهتی چیی تر دهستایه کاری مامۆ لهبجگه: ربانگبه
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ک م، وهبه. م نییهر مامۆستام و کاری دیکهوا هه پی بژیم، ئهستت کارکهبهر مهگهئه: لیشاکه
ر دهبهندازهئهکجار و لهرقام و پکارم، یهسه. ریکم خهوهل شتی دیکه گهپشتریش باسم کرد، به

نگ و رهه زمان و فهندیی بهرقایم پوهموو کاروبار و چاالکی و سهه هختانهم خۆشبهرقام، بهسه
 .یه ههوهبی کوردییهدهئه
 
 ؟ر شیعری نوی کوردی چییهرانبهک شاعیرک بۆچوونت بهوه: ربانگبه
 

ی  ئیدی شیعری تازه، کهشیعری تازه. یتکهمۆی کوردی دهچ تۆ باسی شیعری ئهپ ده: لیشاکه
کانی  باوهم و نرخهرده سهکی زۆری بهندییه پوهکه، بهها نییهمککی ڕه، چهوهگرتهکوردییش ده

 وه و نوکردنهوهل جار نوبوونهکردنی شیعری کوردیدا گهشه پرۆسسی گهله. یه ههوهمهردهسه
 و  و شوهوه کردهۆیدا شیعری کوردیی تازهمی خرده سه لهورهخانیی گه.  دی هاتووه و بهبووههه
 .ریکی، هونهیهسهدرهکی، مهیه خوندنگهی کردهوهنالی نوکردنه. ی داهناڕۆکی تازهناوه
 و ڕۆک و شوهگۆران ناوه. زموونی مامۆستا گۆرانه نزیک، ئهوه ئمهرچاو و لهبهزموونکی لهئه

کان کانی چلهی گۆرانیش تا دواساهکهوهکردنهزموونی تازهئه. وهکرده زمانی شیعری کوردیی تازه
ی گۆران رکارانهی هونههرهژر تین و تاوی کۆمۆنیستیدا، شیعری گۆران و بهپاش، لهووهله. بی کرد

 ئمه. وه پشهته های تازهکی دیکهیهوه نهوهفتاکانیشهتای حهره سهله.  سیسبوون و پووان چووورهبه
ی وه بۆ خۆی ئهکهمهردهسه. ڵ گۆران جیاواز بووینگه لهوه زۆر ڕووه له شاعیرک بووین که٨-٧
کجار ناکام و  یهی ئمهیهوهو نهزموونی ئهئه. یدا بب گۆران جیاواز په و لهنگی تازه دهویست کهده

موو  هه لهزموونهو ئهکرد ئهی نهوهشی ئه به١٩٧٤-١٩٧٠نیا چوار سای ئاشتیی ته. ئاۆزه
 وهله.  و جگیر ببنوهکانی ڕوون ببنهرییه هونهما و نرخهزرنی و بنه خۆی دابمهوهکهڕوویه

زموونی کردن و ئهشه گهنگی و نهرههی فهوینه زه دواوه، ئیدی نه به١٩٧٥ تی لهتایبهدوایش، بهبه
، یا وهک نهزموونی یه ئه باس له کهوههشتۆتهی نهوهی ئه ڕگهو شاعیرانهکک لهر یهسیی ههکهتاکه
 م جیھانه ئهکییهک و گۆشه الیهوتینهمان کهکهر یههه.  بکرێوهک نه یهر به شاعیرکی سههکۆمه

یدا دا پهزموونی دیکهنگ و زمان و ئهرههڵ فهگهان لهتیموی و ئاشنایهککمان تکهر یه و ههپانوپۆڕه
تی ڕهوانیمان گۆڕانی بنهری و زمانهیش بۆچوون و نرخاندن و جیھانبینی و چژی هونهم پیهبه. کرد

 شاعیری فتاکان، پاشتر، کۆمهتای حهرهی سه شاعیره٨-٧و  لهبجگه. ردا هاتسهکی بهیهو دوورله
ی وهزموونی نهکی کزی، ئهوامییهردهویش بهوامی، ئهردهر به هه پم وایهیدا بوون، کهپهیش دیکه
 .فتاکاننحه

 مهمن ئه. نگاری و شۆڕشگییهرهی دواییدا شیعری به ساه١٥-١٠م تکی زای شیعری کوردی لهڕوواه
 بۆ رییهکی هونهیهسهرهکارهنانی تفاق و که، بهتاندنی شیعره سیاسهمهئه.  شیعری نوێ دانانمبه



 <<<Ô

éi<ë

ìƒõ†m

 14

. مۆ زمانهشکی زۆری شاعیرانی ئهی الواز الی بهکی دیکهیهنوخته. ستکی سیاسیبهربینی مهده
 ئیدی بتوانن لی ، وا پ ناچ تازهند کردووهھناودا بهڕووههر و کهبهنگه جغزکی ته خۆیان لهمانهئه
 .وهره دهبنه

 
 ی وت؟وهره ده وت و چ له، چ لهوهیتهکه گشتی دهنگی کوردی بهرهه فهچۆن بیر له: ربانگبه
 

 گونجاوترین و ڕاستترین  کهیهوهککیان ئهیه: وه بیر بھنمهدا دوو شت وهب لرهکی دهپشه: لیشاکه
ک ی وهشتی دیکه. ـه)نگرههفه( کار بھنرێ به) Culture ,Kultur(ر رانبه کوردیدا بهک لهیهوشه

کوردستان و  (نگ الی ئمهرههمکی فه چه کهیهوهمیش ئهدووه. ستراونبههه) چاند(و ) ڕۆشنبیری(
نگ رههین فه ده وتانی خۆمان کهله.  جیاوازنوروپایهکی ئهم خهو الی ئه) تشیکی ڕۆژههبه
ب و، تا دهی ئهکانی دیکهته؛ شیعر و چیرۆک و بابهنگی نووسراوهرههم فهکهی یه ڕادهتمان بهسبهمه

کجار فراوان و رکی یهمان ڕووبهنگ الی ئهرههم فهبه. میش نیگارکشان و مۆسیقاکی کهیهڕاده
 .وهگرتهپانوپۆڕ ده

دا موو شتکی دیکه پش هه بکات، لهشهوت و گهپش بکهک یهوهتهلک، نهنگی گهرههی فهوهبۆ ئه
نیا ئازادیی  تهمهئه. سپاو بت دمۆکراسی و ئازادیی بیری تدا چهرکهوروبهتمۆسفر و ده ئهپویستی به

 هیچ له. یشکشانخشهبردن و پالندانان و نهڕوه به ئازادیی بیاردانیش، واتهکه، بهوهربین ناگرتهده
کانی کوردستانیشدا ئازادکراوه) جاران ( ناوچهت لهنانهته.  ئارادا نییه لهرجهلومهم ههشکی کوردستاندا ئهبه
مۆدا دار و گوشارهنی ئهردهرجی دژوار و دهلومهی هه چوارچوهنگی کورد لهرههب فه دهواتهکه. بوونه
و دا و بهیهو چوارچوهله. ین چۆن بتکهز ده، یا حهبوو چۆن بووبایهی دههوک ئهین، نهماشا بکهته
ژی،  و  دهک خۆی پاراستووهیهنگی کورد تا ڕادهرههین، فهبه کار دهمی بهی بۆ جیھانی سیهزوگریهگه
 -رچاو بگرین بهنکی لهموو الیههر هگه ئه–نگی کورد رهه فهمن پم وایه. موو کوردستاندا ههک لهم نهبه
 کوردستانی کی زۆر کز و شواویش لهیه ڕاده و بهیه کوردستانی عیراق و کوردستانی ئراندا ههنیا لهته

نجامی  و ئهوهته بۆمان ماوهوه باوباپیرانمانه لهییمان کهوهتهنگی نهرههی فهشهو بهئه. ویشووره
ی نموونه: نهالیهند و فرهمهوه، دهمانهزاران ساهزموونی ههرکاری و ئهنگینی و هونهسته دهبوونیکههکه
نگی نووسراو، نیگارکشان، رههم فهبه. ستهری و کاری دهونگهندی پشینان، تهڕک، گۆرانی، پهپهمه ههئه

ڵ دنیای گهوتوو بن و له و پشکهری و هۆش و بیرکی تازهوای خوندهی زادهمانهرههو به ئهمۆسیقا، واته
ت و  ج بھنن و نرخی تایبهکانی مرۆڤی کورد بهوانییه ژیاری و ڕهن و پویستییهتاتک بکهرهمۆدا سهئه
نگ رهه فهن بهدم چۆ. ، زۆر الوازهدوایه، زۆر لهژارهوا زۆر هه، ئهنال جگیر و فراوان بکهتیی وایهتهنه

ک ، یهی نییهکی ڕۆژانهیهم ڕۆژنامه، بهیهۆکی ههتهندی پشینان و مهک میلیۆن و نیو په یهخۆش ب که
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، چوار کتبی زانستی نووسراوهی نهکهوهته کۆنی نه و نه تازه، مژووی نهبیی لزانی نییهدهگری ئهخنهڕه
 .یشی دیکه)نییه(دان  و سهنن نییه کاری بھ مندان بهکه
م مترن، بهنگ که ئاستهلره.  پشدایهتکی باشتری لهرفهنگی کورد دهرههی وت فهوهره دهله

کی ستگایه دهنهنگی کورد بکهرههوێ فهیانهکانی کورد ده سیاسییه، هزهر بۆ نموونههه. نگیروگرفتیش هه
 له. کاندا زاهنگییهرههستگا فهی دهر زۆربهسهر به و ڕوکهکجار کورانهدۆگماتیزمی یه. حیزبیی بگیان

نگی رههی فهشهم بهئه...! وه کوردستانه و دوور لهوهره دهی وت، واتهوهرهیش بترازێ دهوانهموو ئههه
 .ماتوانم باسی وردودرشتی بکهدا ن لرهگرێ، بۆیهدهکوردی لدوانکی زۆرتر هه

 وهی چیرۆکی کوردییهبارهکت لهیهوه لکۆینهت کرد کهوه پرسیارکدا باسی ئهپشتر له: ربانگبه
 ؟کردنی چیرۆکی کوردیت پ چۆنهشهڕبازی گه. نووسیوه

 
ڕۆکی ناوه. ست هناوهه درچاوی وهبهوتنکی لهکی کورتدا پشکهیه ماوهچیرۆکی کوردی له: لیشاکه

 سای ٥٠-٤٠موو  چیرۆکی هه لهترهنهالیهی دواییدا قووتر و فره ساه٢٠-١٥م چیرۆکی کوردی له
 بم  نییهوهستم ئهبهمه. وتووهکهڕۆک پش نهقای ناوهم فۆرمی چیرۆکی کوردی بارتهپشتر، به

کی یهواهینامهتی و سیاسی و گهیهری کۆمهمۆی بای ئهوهرهرامدهچیرۆکی کوردی وه
 بک تووشی وهینه بکهنانهو الیهر بیر لهگهئه. ی مژووی کوردستانهشهم بهی ئهندانهرمههونه

تئابادی، وهحموودی دهی مه)رلیدهکه(ک نی شاکارکی وه خاوهر کاتک بووین بههه. بینبھومدی ده
 .وهشتهگه چیرۆک و چیرۆکنووسانی کوردیش دهبهئیدی هیوامان 

 من نگاندن، چونکهسه و ههخنهک ڕه، نهوهبییهدهی مژووی ئه خانهوتهکهی من زیاتر دهکهوهلکۆینه
ی  مانگه١٠-٩و م ئهبه. کادمی نووسیک کارکی ئهر وهیشم ههوهبی نیم و ئهدهگری ئهخنهڕه
 ر بۆ نموونههه. ستگیر بوورنجاکشم دهیر و سهنجامگریی سهل ئه بووم، گهکهوهکی لکۆینهریخه
 بواری بیمان لهدهی ئهخنه ڕه ئمه بنین کهوهکی پ لهب پشهجارێ ده: مکهک دوو شت باس دهیه

ر چیرۆکی کوردی سهمان لهوهل لکۆینه گه ژمارهرچی بهگهئه.  چیرۆک، نییهخنه له ڕهچیرۆکدا، واته
چیرۆکی (ین عارف ی کاک حوسهکهوه، لکۆینهوه الی منهم، بهن، بهخشانی کوردی ههو مژووی په

ندێ بیروڕا و هه. یهی زانستی و ڕکوپک و ڕاستگۆیانهوه لکۆینهکهتا) ١٩٦٠-١٩٢٥ریی کوردی هونه
وترن و ر ده هه سانکی دوورودرژهن، که ههوهی چیرۆک و چیرۆکنووسانهبارهنگاندن لهسههه
. وهکانه بنجوبناوانی شتهوم و خۆم بچمهکه نهو دیتنانه دووی ئهمن وام پ باش بوو وه. وهوترنهده
 . جیاوازوانی دیکه ئه هیینجامی لهوت؛ ئه گیر کهم وهنجامی دیکه، ئهختانه وام کرد، خۆشبهکه
 
 ؟ر باشه بهتک بگرنهمۆ ڕووناکبیران چ سیاسه؟ ئهمۆت پ چۆنهڕۆی ڕووناکبیری ئه: ربانگبه
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ر کی کوردیمان ههیه)Intelligentsia( ئینتلیگنتسیا  ئمه کهیهجارێ من بۆ خۆم گومانم هه: لیشاکه
  کهی وا باوهوهنا ئه زۆریش نین، ده پم وایه، کهک ڕووناکبیرهیه ژماره و نیمانهمانهوی ههئه. بهه

وارمان کرێ بین توژکی خونهده.  ڕاست بت، پم وا نییهیهچینکی یا توژکی ڕووناکبیرمان هه
بیر شتکی  و ڕووناکوار شتکهم خونده، بهواری ڕزگاری بووهخونده نه له، توژکی وا کهیههه

 .دیکه
-١٠ی  ماوهنا بم لهب ب پچ و پهوا دهشکی گرنگی ڕووناکبیران بن، ئهرانی کورد بهر نووسهگهئه
 ساڵ ٩ی  ماوهله. وستی بوونرستی و بھهلپهی ههر نموونه سای ڕابوردوودا زۆر نووسه١٥
ر رانبهبه. وهکدارانی ملھوڕهست چه دهن بهک بووبوون کوتهر و شاعیر ههڕی براکوژیدا نووسهشه

کانی کوکپ، زاریان ندهست و پوهت و دهی سۆڤیه و نامرۆڤانهڕخوازانه و شهرانهتی هرشبهسیاسه
ڕ  ناوهنانی دمۆکراسی و ئازادیی بیروباوهر بهی وتیش زۆرمان بینی ههوهره دهله.  کلیلهچووبووه
گا و نۆ میلیۆن فغانستان دهژنیان بۆ داگیرکردنی ئهبوو، جهر دهو ئاگریان ت بهبوون شت ده

ب، رمی ڕوویان قایم نهر چهگهئه(نا رست و خۆفرۆش دادهپه کۆنهیان به)هستانله(کرکاری پۆۆنیا 
 سان ڕی  بههیمان هه)وتنخوازشۆڕشگ و پشکه(ری نووسه).  چی بن؟ ئستاکهوانهب ئهده
) لرمهک کهبرهبه(ی ستهو داروده) کابوڵ(ری وت سه کهوهم فریای ئه کوردستان، بهوتۆتهکهنه

 .بدات
 و پی ساخته زۆری ڕووناکبیراندا هات لوی چهرهشی ههر بهسه بهپۆل کهترسناکترین شه

ستن، ی خۆیان و مژووی خۆیان ڕاوهکهوهته دژی نهک کهیه ڕادهیشتهکار گه. رستی بووتپهسۆڤییه
ئستا . وهن و ڕووی دزوی کۆمونیستی بشارنهوی بدهکانی شوورهی پاساوی تاوانهوهنیا بۆ ئهته

ت، کانی دنیای سیاسه گرنگهت و گۆڕانکارییهوروپای ڕۆژههکانی ئه دیکتاتۆرهدوای ڕووخانی ڕژیمه
نگ ی الی خۆیشماندا ڕهمانهوت و ئاکاری ئهسوکه و ههوه بیر و لکدانه لهمه ئهیهکی زۆر هههیوایه
 . ڕاستی بنن و بورن پ لهوهبداته

 چاوی  و بهوهکاته مشکی خۆی بیر دهب، بهخۆ دهربهڕاستی ڕووناکبیر بت، سهر بهگهڕووناکبیر ئه
 ئامۆژگاری و ناست و پویستی بهی خۆی دهگات، ڕگه ت دهکات، ڕۆی خۆی چاکماشا دهخۆی ته

 .ڕنونیی من و تۆ نییه
 
 ؟دا چی بکرت باشهو بواره و لهربانگت پ چۆنهک شاعیر و ڕووناکبیرک بهوه: ربانگبه

 بۆ  ژمارهفتاحه. ربچتمینی ل دهفتایهی حهچت ژماره دهوهو ئهرهربانگ ئستا بهبه: لیشاکه
ر گهکرێ ئهڕوان دهیش وا چاوهوهر بهرانبهم بهبه.  زۆریشه، بگرهم نییهگۆڤارکی کوردی که

 وتوو لهکنیکی پشکه و تهیه دمۆکراسی و ئازادی ههی وت، کهوهره دهی له ژماره٧٠گۆڤارک 
و ران و ئهنگ و بیری خونهرههر فه سهتهیشی کردبورهرچووب، کارکی گه، ل دهستدایهردهبه



 <<<Ô

éi<ë

ìƒõ†m

 17

 مه بیر لهکه. رزکی بهیه پلهیشتبتهیشی گهکهڕۆکه و ناوهوهبته پناویاندا بو دهی لهرهوروبهده
هۆی . هناوه دی نهنگیی بهرهه و هیچ ئامانجکی فهوتووهربانگ گۆڤارکی پاشکهبینین به دهوهینهبکه
ربینی  ئازادیی دهی به، ڕگهبووهخۆ و دمۆکراتیک نهربهرگیز سهربانگ هه؛ بهیش ئاشکرایهمهئه

 .ژر سانسۆری ئیدیۆلۆگیدا بووه لهمیشه و ههداوهبیروڕای جیاواز نه
ی ، هندهتیتایبهوتوو بهرکهر و سه گۆڤارکی کاریگهربانگ پش بخرێ و بکرتهکرێ به دهپم وایه

ختی  سهرهنگ و گیروگرفتی هه ئاستهمه ئه، کهماوه دانه و بۆ پارهیهکی باشی ههیهمن بزانم، بودجه
ویکردنی ر، پهروهبیر و کوردپهرانی کارزان و لھاتوو، ئازادهکی نووسهیهستهده. یهگۆڤاری دیکه

ربانگ و ڕی بهگه و خستنهوهی ژیاندنه ڕگهیهمهئه. ند و چۆنی بیردمۆکراسی و ئازادیی ب چه
 . دیلی تاریکایینی کهیان گۆڤاری دیکهده

 

 

 رمیانیئاسۆ گه: کردنیئاماده
 ١٩٩٠-٦٨: ربانگ، ژمارهبه
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 وتنکی تیشکھاوژچاوپکه
 
 
 
 
 
 ورم،  له١٩٩٠تای سای رهسه. و ساڵ و نیوی خایاندی دو، نزیکهوهرامهکردن و پرسیار و وه ئاماده، بهم گفتوگۆیهئه

ر  ههوهکرتهدا بو دهی لرهوهئه. واو بوون، ئینگلستان، تهنده له له١٩٩٢هاری ستی پ کرا و بهکوردستانی ئران، ده
دا بو ١٣٣-١٢١ ڕه، الپه١٩٩٣ ممووزیم، مانگی تهی پنجه گۆڤاری کاروان، ژمارهم جار لهکه یه کهیهو تکستهئه

 . وهکرایه
 : ک چاپ کرایهی نامیلکه شوهم دیداره دواتر بهئه
دوت، ستۆکھۆم نگی کورد دهرههکانی فهلهسه مهلی لهرهاد شاکهوتنکی تیشکھاوژ؛ فهچاوپکه: وییخوسرهزیز کهعه

 .ڕه الپه٤٣، ١٩٩٤
  لهفهلسه، مامۆستای فهوهمالهد کهمهڕزم پرۆفیسۆر محهن هاوڕی بهالیهوه لهستکارییهک دهم که بهم دیدارهر ئههه

ی کوردیدا بو وهییی لکۆینهوهته گۆڤاری نونهی زمانی ئینگلیزی کرا و لهمهرجهی ملبۆرن، ئاوسترالیا، تهزانستگه
 : وهکرایه

Reflections of a Kurdish Poet; An Interview with Farhad Shakely, The International Journal of Kurdish Studies, 
Volume 12(1998), Numbers 1 & 2, pp. 97-107.  

 

 ؟ شیعر چییهت بهبارهت سهپناسه: وییخوسرهکه
 

وجا ئه. کرن شاعیران دهلهی ت و ناخۆشانهحمه زهره ههو پرسیاره لهککه یهمه ئهپم وایه: لیشاکه
  و چوارگۆشهنگی سگۆشهنگاوڕهی ڕه وشه تۆپهکه بیستنی پرسیارهر به ههیهشاعیری وا هه

 ته هناوهوهتهو بابهی لهکی تازه و تیۆرییه شیعری ناساندووهکا که خۆش دهوهڕژێ و دی خۆی بهداده
. نبوون و ههکی ئاوامان زۆر ههبی کوردیدا خهده ئهله. چی گوتبتی، بگومان، هیوهگۆڕێ، ب ئه

ت رهمهیر و سهی سهندین قسه چه، جا بزانهوهی ڕابوردوو بخونهم بیست سی ساهکانی ئهوتنهچاوپکه
 ساڵ زیاتره بیست وه ئهتا ئستایش، که.  نیمسانهو کهکک لهختانه من یهخۆشبه. وێکهپش چاو ده

ب ر ده هه که نییهوهست ئهبه مهدیاره. مش بکهک بۆ شیعر پشکهیه، ناتوانم پناسهنووسمشیعر ده
، یا کام ر شاعیرێ کام پناسه ههیهوه ئهکهستهبهب؛ مهڕ شیعر ههمهی خۆی لهموو شاعیرێ پناسههه

 ر لهیت، ههی شیعر بکهخنه و ڕهوهکانی لکۆینهرچاوهشای سهمار تهگهتۆ ئه. ی پ ڕاستهپناسانه
م  ئهگاتهتا دهوروپا و ههمی ڕنسانس و ڕۆمانسیزمی ئهردهوه و تا سهکانهمی کۆنی گرکهردهسه
رچاو  بهت زیاتریش، باس و پناسهدان، بگره و گۆڕانکاری، سهوه نوبوونه له پهی کهمهی بیستهدهسه
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کیان ر یهرانبهر به ههمیشهبی ههده و مژووی ئهخنهکانی ڕه جیاوازهرچی خوندنگهگهئه. وێکهده
 شیعری ی کهوهر ئه سهکردۆتهک کاریان نهموویهی تاهم هنده، به و گوتوبژیان کردووهگرتووه

م ی ئهگورهن شیعر به شاعیرکی لھاتوو ناچار بکهانتوانیوهین، یا نهوالدا ببهمالدا یا بهمک بهردهسه
 یان ڕاستتر ب؛ واتهمهی ئهوانه پچهنگهڕه. یان بینووستوی دیکهی ئهگورهنووست و به نهیهپناسه

ی وه هۆی ئه بووبتهمک وردهگرانی سهخنه و ڕهوهرهر لکۆه سهر کاری کردبتهشاعیرکی داهنه
 .وهی تیۆری و ئستتیکییه ناو چوارچوهنهی بخهکهمهرهه و بهوهی بۆ بدۆزنه بن پناسهمانهئه

کی یه هیچ پناسه و پیشم وا نییهکم بۆ شیعر نییهیهمن هیچ پناسه. وه کورتی بیبمهبا له
 .ند بکاتناو خۆیا به شیعر لههاتوویبننهی لهقابدراو بتوان وزهی لهچوارگۆشه

 
 ب؟ دایک دهشیعر الی تۆ چۆن له: وییخوسرهکه
 

وێ، ڕاستت ده. کنیکی شیعرنووسینم چۆنهوێ بزانی تهته دهر باشی بۆ چووبم، پم وایهگهئه: لیشاکه
رگیز من هه. بنهیدا دکانم چۆن په شیعرهی شیعرنووسین، خۆیشم الم ڕوون نییهموو ساهو ههدوای ئه
کات  خۆی هات ناچارم دهشیعر که.  بنووسم هۆس، یا فنهکه شیعرک بۆ فنه داوهکی بیارم نهپشه

شیعری . عسی عیراقدا بوون زیندانی بهند هاوڕم له چه١٩٧٥سای . زر کاغه سهبینووسم و بیھنمه
ک متوانی یه ئیعدام کران، نهک کهیهم دوای ماوهۆستانهو د ئهرچی ههم بۆیان نووسی، که)نگتانده(

ما  ڕووی دا، شاعیری کورد نهتادا کهرهله سه. ر شتکی وا بوویش ههبجههبۆ هه. دیشیان بۆ بنووسم
نی وشهکه(وسا شیعری م من دوای دوو ساڵ و س مانگ ئهنووست، به نهبجههشیعر و داستان بۆ هه

 . م نووسی)گرمه
ند ند ڕۆژک یا چهکی زۆر، چهیهم تا ماوهب، بهیدا ده مشکمدا پهرای شیعریك له گهیهجاری وا هه

. نووسمری دهبهرلهنیشم و سهر بۆی دادهکسهر یه ههیهمانگک، بۆم نانووسرت، جاری وایش هه
م ، هندهوهمیشم بو کردهم و دووهکه دیوانی یهجاران، که. مکهم و زۆر، دهستکاریی شیعریش، کهده
رانم و زۆرتر شیعر م ئستا زۆرتر نیگهبه. وهکردهک خۆی بوم دهروهکرد؛ ههدهستکاری نهده
، وام چۆن بووه) یک اندر دو(ردوو ندهکهر یه هه کهیهدیسانیش شیعرم هه. مکهستکاری دهده

 . شیعری خراپیش نین پم وایه، که)تیشک(ک و وه) کیهوهڕانهگه(ک ه، ووهتههشتووه
من وا . موو ڕۆژک ههک و بگرهیهفتهموو حهموو مانگ، ههنووسن، هه شیعر زۆر دهن کهشاعیر هه

 رچییشم نووسیبتشت نۆ مانگدا هیچ نانووسم، یا ههی هه ماوه لهدات کهندێ جار ڕوو دههه. نیم
ریکی کاری  خهی کهیهو ماوهئه. ر شیعرنووسینم سهکاته زۆر کار دهوهخوندنه.  و فم داوهدڕیومه

ر گهم ئه، شیعرم بۆ نانووسریت، بهوهخونمه زۆر دهوهکادمیم و کتبی زانستی و لکۆینهئه
 .تر بۆ دتبم، شیعرم باش دهوهریکی ڕۆمان و شیعر خوندنهک خهیهماوه
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 ؟تی و چاکیی شیعر الی تۆ چییهنیهسهی ڕهپوانه: وییخوسرهکه
 

ڵ گهکی توندی لهندییه، پوهر وایهیشدا ههل بواری دیکه گهک لهنیی شیعر، وهسهچاکی و ڕه: لیشاکه
یش مانهوای ئه. یهککماندا ههر یهنگیی ههرههیشتن و پاشخانی فیکری و فهجۆری جیھانبینی و تگه

 گشتی و کییهم پشهوێ ئهنامه. سهکه چژی تاکه کهوهمنتهی گرنگ دهموو، فاکتۆرکی دیکههه
 م بهدهوڵ دهنیا ههم ته، بهم ئاشکرایهکهستهبه مه الم وایه، چونکهوهمه درژی ڕوون بکه بهتیۆرییه

کی الیه الی مه بهنگهڕه. متی بگرم و هزکی زیاتری بدهی بچووک پشک دوو نموونهیه
شر، شر و نه باس و خواسی دین و مردن و حه زۆرتر له ب کهوه شیعری چاک ئهوهوارهخوندهنیوه
 شیعری وهپهی چهرهوارکی به الی خونهبه. سنی کردگار و نردراوی کردگاردا ڕۆچووبتیا په
ی گوندی و جووتیار و یهو ڕادهکی ئاسان و ڕوون نووسرابت، تا ئهیه شوه زۆر بهیهوهن ئهسهڕه

 . باتیان خه بکات و هز و هیوا بداتهوانهندی ئهوهرژه بهرگری لهبه” یستیشهپو“ن و کرکار تی بگه
ووبت بۆ ناسینی شیعری چاک و بم ههک پوانهمکدا، یهردهموو سه ههناتوانم بم الی من، له

 گرنگ  الوه شیعرنووسین، زۆرم بهستم دابووه دهوم و تازه زۆر الو بومکدا کهرده سهله. نسهڕه
تی بن و زیاتر ڕۆمانتیک کانی کوردیی پهبت، وشهی هه)زن و قافییهوه(روا و شیعر کش و سهبو

ی وهنجامی خوندنه ئهمهئه. ویستیی نیشتمان بدوت جوانیی ژن یا سروشت یا خۆشهبت و له
 شیعری گۆرانیش دیاره. ، بوووهبییهره ڕگای زمانی عهت لهبهشاعیرانی ڕۆمانتیکی ئینگلیز، هه

بات و شۆڕشگی فتاکاندا شیعری خهتای حهرهله سه. ی ال دروست کردبوومیشتنهم تگهدیسان ئه
 جۆرکی ژیم، بگومان بهوروپا ده ئه له ساه١٣-١٢ وه ئهئستایش، که. کشامرنجی ڕادهزیاتر سه

کرێ م، ده بکه بواری شیعری کوردیدا پیادهم لهکهوێ دیتنهر بمهگهئه. ڕوانم شیعر و شاعیر ده لهدیکه
ی هیچ وهوسیبتی، ب ئه نو و ڕاستگۆیانهوه ده شاعیر له کهیهوهن ئهسهبم شیعری چاک و ڕه

و  یا ئهیهم شوهتی ناچاری کردبت بهیهکی ئیدیۆلۆگی، ئایینی یا کۆمهیهوهستنهسانسۆرکی یا خۆبه
ی خۆی که شاعیر بیره گرنگه الوهمجا زۆرم بهئه. وهگرتهڕۆک ده وتم، ناوهی کهوهئه.  بیتیهشوه
ر شتکی  ههر لهری بهی هونهستهرهکه. وتوو داڕشتبترز و پشکهریی بهکی هونهیهستهره کهبه

یم،  دهی کهمهئه.  و مۆسیقاوجا ونهی، ئهکه کوردییه، زمانه، زمانهوه الی منه، بهدیکه
گگیرک بۆ / کک ههتیه و کردوویهزی ئاگادارم ، ڕکی خستووه هۆشیاریی ئاوه، کهکهیهوهبیرکردنه

. ی بزانم بۆچیوه، ب ئه دهکجار زۆرم به، یهوهخونمه شیعرک دهیهنا جاری وا ههبژانی شیعر، ده
 ! پ بت؟یانه)بۆچی (م جۆرهمان بۆ ئهرامکی ئامادههموو جار وب ههجا بۆ ده

گر نیم و خنهمن ڕه. ر بکرێسهی لهب قسه و ده گرنگهوه المه  به کهیه ههم باسهی ئهنکی دیکهالیه
و  بهنووسم، که و شیعر دهوهخونمهمن شیعر ده. گرخنه ڕه ڕۆژان ببمهمایش نیم ڕۆژێ له تهبه
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 یهوهستم ئهبهمه. وێر من ناکهسه هیچ لهمه، ئهوهمهدهرامی پرسیارکی وا گرنگ دهیش وهیهشوه
، یان ناب تی و چاکیی شیعر نییهنایهسهی ڕه پوانهین، که ناگهوهرگیز ئهی من ههم قسانهبم، ئه

ب ، دهوهکۆتهمک دهرده شیعری سهمی شاعیرک، یا لهرهه به دت لهگرک کهخنهڕه. بهه
  و متۆدیکی زانستانهی زانستانهمای بنهگورهی خۆی بهکهب کارهبت، دهکی زانستیی ههیهپوانه

 .نجامک ئهرنا، ناتوان بگاتهگهنجام بدات، ئهئه
تی خۆی ی تایبه و پوانهمهردهر سه ههچ، که بیر نهیشمان لهوهب ئه، دهمانهموو ئهڕای ههرهسه
  لهمیشهتیدا، ههکانی مرۆڤایهه جیاوازگه کۆمهنگاندن و جوانناسی لهسهی ههنرخ و پوانه. یههه

تا  چوزانین ههئمه. نگترندکیان بک خاوتر و درهگۆڕن و ههندکیان زۆر زوو دههه. گۆڕاندایه
و بن و هز و برهیدا ده پهندی تازهپون و چهڕزن و ده دهند پوانهی داهاتوو چهدهتای سهرهسه
 !.نکهیدا دهپه
  بوون ک بوون؟ی بۆ تۆ نموونهو شاعیرانهئایا ئه: وییخوسرهکه
 

ی و پرسیارانه لهککهیش یهمه ئهم پم وایهبه! ؟ چییه نموونهستت لهبهواوی مه تهنازانم به: لیشاکه
 م لهیشتنی خۆی تگهگورهر حاڵ من به ههبه. کرن شاعیران دهریتک، لهک نهل جار، وه گهکه

 .وهمهدهرامیش دهت وهکهپرسیاره
، ستم شیعرهبهدا مهکانم، لرهوهب تۆزکیش باسی خوندنه، دهوهت نزیک ببمهکه پرسیارهی لهوهبۆ ئه
. وهمخونده دهوتایهست بکهردهکم بهرچییه و شیعرنووسینمدا ههوهتای شیعرخوندنهره سهله. مبکه

 من وه الیکهله. بووستدا بوو، شتکی زۆر نهرده بهی لهوهدا ئهرجهلومهو هه و لهنهمهو تهله دیاره
تا هه.  گوندنشین بووین، الدیی بووین، ئمهوهیشه الیکی دیکهزانی، لهبیم دهرهنیا کوردی و عهر تههه
 بم  نییهوهستم ئهبهمه. وهعیرانی کوردم خوندبووهی شا سان دیوانی زۆربهڤده حهنی شانزدهمهته
م ، بهوهوی و نالیم خوندبووهولهوسایش مهم، ئه دهر بۆ نموونههه. یشتبوومموویشی تگه ههله

 ساڵ ١٥-١٤ی نزیکه. یشتبتمکانیان تگهقییهوانی و عهری و زمانه هونه نرخهی لهوهب ئه
 وجا توانیم بک بچمه، ئهوه خوندهستکی دیکهبه مه وردی و بهویم بهوله نالی و مهوپاش کهوهله

 .وهی دیکهوره، یا شاعیرانی گهم دوو شاعیرهی ئهفهلسهناو دنیای شیعر و فه
مووان زیاتر هه له) ران بوور ناوی کامهم ههودهئه(ران موکری دا گۆران و کامهمهردهو سهله
ر مسهرانم لهی کامه)سترهگوڵ ئه( ساندا، دیوانی نی دوانزدهمه ته له بیرمهله. رنجیان ڕاکشامسه

 م لهوهناب ئه. ر بوو بهیان شیعری گۆرانم له ساندا دهنی شانزدهمه تهله. ر بوو بهر لهوسهبۆ ئه
کی زۆر چاکی تییهدا، یارمهنهمهو تهفیق حیلمی، لهی ڕه)بیاتی کوردیدهشیعر و ئه( کتبی بیر بچ که

شیعری گۆران تا . رگرتنییشتن و چژلوهوی تگه دنیای شیعر و هه لهوهداوم بۆ نزیکبوونه
ر سهتای شیعرنووسینم لهرهمی سهرههل بهت گهنانهته. رنجی ڕاکشامر سهکی زۆریش ههیهماوه
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. هتد... ی بادار، باسی جوانیی ژن و سروشتیای ڕۆمانتیکیانه، خهزن و قافییهی گۆران بوو؛ وهوهش
زموونی ژیان یا ، ئیدی ئهی کردووه قسهوهزموونه ئه گۆران لهدا، کهو جیاوازییهڵ ئهگهبگومان له

گرکی کورد، خنهڕووناکبیر و ڕه. مزموون بوومئهزموون یا کهری بت، و من بئهیشتنی هونهتگه
 بتهم، نووسیبووی دهوده باسی شیعری منی کردبوو، ئهوانی شاد، دوو جار که خر و ڕهیادی به

م پاشان، به. وهدا بو بوونه١٩٧٠-١٩٦٨ سانی م لهتهو بابهش شیعری لهپنج شه. ی گۆرانلیفهخه
 هاته نهگرهخنهو ڕهی ئهکه پشبینییهختانهخۆشبه. وهکردنهم بو نهانهو شیعر دیوانم چاپ کرد، ئهکه
ب، رهبووم شاعیرانی عه) دبیرستان(یی ی ئاماده خوندکاری خوندنگهکاندا، که کۆتاییی شستهله. دی
ناو له. وهندهخوبی دهره عهی جیھانیم بهبی عیراق، و شاعیری دیکهرهت شاعیرانی عهتایبهبه

مووان زۆرتر دڵ و مشک و  ههله) بدر شاکر السیاب(ییاب در شاکر سهبدا، شیعری بهرهشاعیرانی عه
 من ییاب شتکهرکاریی سهییاب و هونهی شیعریی سهییاب و ونهزمانی سه. کردروونمی داگیر دهده
.  وهکی چاک فر ببیت و بیخونیتهبییهره عهر بۆ خۆتگه، مهوهبۆتی بگمه)  کوردیبه(انم ناتو
و وروپادا نووسیبوونی، بۆ ئهکانی ئهخۆشخانه نهخۆشی و له سانی نهی کهو شیعرانهتی ئهتایبهبه

 . بووهاتوویان ههباسکردن نهی من تام و چژکی لهکاته
). ٦٩الشعر (ست پ کرد  گۆڤارکی چاکیان دهبی عیراقرهکانی عه نوخوازهدا شاعیرهو سانهر لههه

کی روویه دهوهزرۆی خوندنهی تامهم بۆ ئمهرچوو، بهی ل دهموو چوار پنج ژماره ههپم وایه
یرووت، بویان  به شاعیرانی نوخوازی لوبنان و سووریا، لهکه) شعر(ها گۆڤاری روههه. باش بوو

! ب؟م شیعری باش کوا کۆن دهوتن کۆن بوون، بهکه دهست ئمهی دهنهو ژمارائه. وهکردهده
ی چاکیان تدا بو وهکرد و لکۆینهش دهی جیھانیان پشکهورهیان شاعیری گه دهکهردوو گۆڤارههه
 .وهکرایهده

زموون و گۆڕان بوون،  ئهرشار لهڕ و سهفتاکان سانکی گورجتپهتای حهرهکان و سهستهکۆتاییی شه
زموونی ت دوو ئهدداری و سیاسه.  کوردستانی عیراقدالی کورد لهس، و چ بۆ گهکهک تاکهچ بۆ من وه

 شار و یشم لهوهوتنهیی، دوورکهواوکردنی خوندنی ئامادهوجا، دوای تهئه. ر و گرنگ بوونکاریگه
 زۆر  ڕووداوک بوون، لهه کۆمهمانه، ئه)ختپته(غدا ی به زانستگهی خۆمان و خوندنم لهناوچه
دا زۆرم و سانهله. وتمسوکه و ههوه و خوندنهوهر جۆری بیرکردنه سه کاریان کردهوهڕووه
ی  هانیهوهزووی خوندنهم ئارهر ئههه. وهخوندهتکم دهموو جۆر و بابههه. کجار زۆر، یهوهخوندهده

 خۆماندووکردنکی زۆر ئیدی نگ و بهرههکی فه کۆمهم؛ بهم پش بخهکهم ئینگلیزییهوڵ بده ههدام که
  فارسی فر بووم کهندهوه بووم، ئهرگه پشمهیش که٧٥-٧٤سای . وهندێ شتی پ بخونمهمتوانی ههده

رنجیان ری نیما و شاملو و فروغ فرخزاد، سهشیع. وهی پ بخونمهوهئیدی شیعر و ڕۆمان و لکۆینه
 .ته و قۆناغکی تایبهیش بۆ خۆی داستانکهی ئره ساه١٤-١٣م وروپام و ئه ئهزموونی هاتنهئه. ڕاکشام
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تی تایبهند شاعیرک به ناتوانم بم شاعیرکی دیاریکراو یا چهی کهوهئه ینهگهنجام دهبینی ئهک دهوه
  ڕابوردوودا و نه لهرببم؛ نه ده جۆرکی دیکه بهکهمی باسهرجهتوانم سهده.  بوون نموونهبۆ من

ک  شاعیرکی وه شاعیر بنووسم، یا ببمهک فنه وه کهخواستووه ئاواتم نهرگیز بهئستایش، من هه
 .خۆم بت چاک و خراپ، هیی نگی خۆم ، به ده پم خۆش بووهمیشههه. فنی

 
بی کوردستان دهنگ و ئهرههبی و دواڕۆژی فهده و بار و دۆخی ئهرجی ئستهلومههه: وییخوسرهکه

 بینی؟چۆن ده
 

م ساه پالنکی ده وایهوهک ئه، ڕک وهوهمهواوی بدهته بهم پرسیارهرامی ئهر بتوانم وهگهئه: لیشاکه
 .دستان دانابنگی کوررههتی فهزارهبۆ وه
تیی یهین، ناچارین پاشخانی جیۆگرافی و سیاسی و کۆمهکهنگی کوردی دهرهه باسی فه کهئمه

  لهیهریان هه فاکتۆرکن ڕۆکی کاریگهه کۆمهمانه ئهرچاو بگرین، چونکه بهکوردستانیش له
من . تینگ خۆیهرههمکی فهیش گرنگتر چهوهله. دانگهرههم فهکردنی ئهکردن یا نهشهپدان و گهشوه

.  وتانی خۆماندا باوه له که بیرهت لهمکهو چهیت، ئهکهنگ دهرههدا باسی فهم پرسیاره تۆ لهدنیام که
 زمانانی وروپا و له ئهله. وهو قابه ئهینهنگ بخهرهه فه وای کردووهکهرهوروبهرج و دهلومه ههدیاره
گوترێ  گشتی، که دهڕاست بهتی نوه ڕۆژهه کورستان و لهله. یهنگ شتکی دیکهرههوروپاییدا فهئه
و )  و کتبشیعر و ڕۆمان و چیرۆک و ڕۆژنامه (نگی نووسراوهرههست فهبه زۆری مهنگ بهرههفه

.  فراوانتر و قووترهوهنگ زۆر لهرههوروپا فه ئهم لهمیش مۆسیقا و نیگارکشان، بهکی کهیهتا ڕاده
ری و نیگارکشان ب، مۆسیقا و گۆرانی و شانۆگهدهکانی ئهته بابه لهنگ، بجگهرههوروپا، فه ئه، لهلره
رگ و خۆراک و ڕوشونی ژیان و ست، جلوبه، چنین و کاری دهرهڕک، خانووبهپهرتاشی، ههیکهو په
رامی ک وهیهم، تا ڕادهدهوڵ دهیشدا من ههوهڵ ئهگهله. وهگرتهیش دهوتی ڕۆژانهوکهسههه

 .وهمهنگدا بدهرههی فهمکی کوردانهی چه چوارچوه لهکهپرسیاره
تجیاوازدا، بوونی م و سیاسه و سیستهوهتهنهش وتی فرهر پنج شهسهشبوونی کوردستان بهدابه
کیی ره هۆی سهمانهلفوب، ئه ئه س جۆرهکردن، نووسینی زمانی کوردی بهاوای جیاوازی قسهزار

  دیکهرجیلومه ههر کۆمه سهوهمنتهمجا دهئه. نگی کوردییهرههب و فهدهکداپچانی ئهیهکزبوون و له
میش شکی زۆری وتانی جیھانی سیهڕاست و بههتی نو ڕۆژههکه، بهوهی کورد ناگرتهنھا ئمه تهکه
، بۆ وهگرتهده) میش گۆڕابتوی، مانای جیھانی سیهم، شووره ڕووخانی جیھانی دووهنگه دوایڕه(

بوونی ئازادیی نجامیشدا نه ئهو له(بوونی ئازادیی سیاسی ربو و فراوان، نهواریی بهخوندهنه: نموونه
 .یشل شتی دیکهکنیک و گهبوونی تهر نهوتنی یا هه، دواکه)وه و بوکردنهنووسین و بیر



 24

کانی شهموو به ههمکی کۆنتر، لهرده بۆ سهوهڕتهگهی دهگوڕیشه ڕهنگی کورد کهرههی فهشهو بهئه
ندی ڕک، پهپهههگۆرانی، مۆسیقا، : میش بت، پارزراوهکی کهیهرچی تا ڕادهگهکوردستاندا، ئه
ریتی ژن و ژنخوازی، ڕوشونی نان و خوان و جۆیی و ی مندان، نه و کایهمهپشینان، گه

 .تهم بابهری و شتی لهونگهته
) واری و خوندهشیعر و چیرۆک و کتب و ڕۆژنامه(بییات ده ئهنگی نووسراوی کوردی، واتهرههفه
نگی رههشکی گرنگیش فهبه. یهردستانی عیراق و کوردستانی ئراندا هه کوکرێ بین لهنیا دهته

موو ڵ ههگه کوردستانی عیراق و ئراندا، لهله. وروپای ڕۆژاوا ئهی وت، لهوهره ده لهکورده
نگی کورد، شیعر و رههنی فهندێ الیهوتن و باری ناخۆشی سیاسییشدا، ههیی و دواکهستهژرده
، وه؛ لکۆینهکانی دیکهنهم الیهبه. ست هناوه دهوتنکی وه و پشکهکانکی داوهۆک و شانۆ، تهچیر

ری، گهبی مندان و ڕۆژنامهدهرگان، ئه، کتب چاپکردن، وهبیدهی ئهخنهب، ڕهدهمژووی ئه
 میلیۆن کوردی عیراق و ١٢-١١ب  دهکهی  کوردییهنگهرههو فهئه. وتوونوتوون، زۆریش دواکهدواکه

 .یبینین و دهرچاوه بهمۆ له ئه که نییهمهئه) یبووایههه(یب ئران هه
. ینبی کوردی بکهدهنگی نووسراو یا ئهرهه کوردستانی سووریا و تورکیادا ناتوانین باسی فهله
تداران ستهوستی دهچت هه تورکیا وا پ دهئستا له.  زۆر جیاوازهشهو دوو بهرجی ئهلومههه

نگی رههلی کورد و فهنجامکی باشی بۆ گهوام بت و ئهدهر بهمهی ئهو هیوایه گۆڕان  بت، بهڕوو له
 .بتکورد هه

 داوهیان نهرگیز ڕگهتدارانی کۆمیونیست و شۆڤنیست ههستهوی، ده کوردستانی شوورهله
 نیا لهوێ تهله. وێنگیش پش ناکهرههبوو فه ئازادی نه کهدیاره. وێنگی کوردی پش بکههرهفه
. خوندرا کوردی دهعات بهوتووی دوو سهکرت، خوندنیش حهنستان کتبی کوردی چاپ دهرمهئه

 شیعرێ یا جاروبار. نستان بوورمهیش ئۆرگانی پارتی کۆمیونیستی ئه)زهڕییا ته(ی ڕۆژنامه
بی کوردی دهئه. نم و جۆ بوور باسی گاجووت و مریشکداری و گهنا هه، دهوهکردهچیرۆککی بو ده

رچی گه، ئهوتووتره شیعریان پشکهوێ چیرۆکیان لهله. م زۆر کز و الوازه، بهیهوی هه شوورهله
وی ی شوورهوهشانهوهم ئستا پاش ههنازان. متر تام و بۆنی کوردیی تدایهیش کهکهچیرۆکه

رکی چاکیان ی ڕابوردوودا نووسهم دوو س ساهگات؟ له چی دهوێ بهرجی کوردی ئهلومههه
زار وای بیستھه) حمان و کنیاز ئیبراهیمۆڤبدولهلی عهعه(یشیان دووی دیکه. کوژرا) عیدێ ئیبۆسه(

 . بوونکانی دیکهی کۆمارهوازهڕهرکران و پهنستان دهرمه ئهسمان لهکوردی مو
 مان لهوهب ئهده.  ئارادایهنگیی باش لهرههکی فهیهوه بزووتنه ساه١٢-١٠ مهوروپای ڕۆژاوا، ئه ئهله

ا وروپ ئه لهڕاسته. زموونهمئه و کهکی تازهیهگهکی، کۆمهروپا گرۆیهو ئه کورد لهچ کهبیر نه
ستگا  دامودهل لهناوه، گهی بۆ دانهس سانسۆر و سنوور و کهر و ڕووناکبیری کورد ئازادهنووسه

رخان ته) وهگرته کوردیش دهکه (نگی بگانهرههکی ماددی بۆ فه کۆمهو وتانهکانی ئهنگییهرههفه
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. م نینیش گیروگرفت کهوهڕای ئهرهم سهبه، ستدایهرده به و لهیهوتوو ههکنیکی پشکهن، تهکهده
 و کی ئازادانهندییهبوونی پوه و نهوه کوردستانهدووری له: مکه بکت بۆ باس دهر بۆ نموونههه

وروپا  کوردی ئه کهیه ههوهترسیی ئهمه. کهنگهرههڕۆکی فهر جۆر و ناوه سهڕکوپک کاری کردۆته
 چاوکی ن، یا به بیر بکهتیی خۆیان لهوایهتهنگی نهرههن و فهوروپادا خۆ ون بکهنگی ئههرهناو فهله

رستی کردنی گیانی خۆپهنهشهته). کرێستی پ ده هه ئستاوهر لهیان ههمهئه(ن ماشای بکه تهوهنزمه
بوونی هاوکاری و ، نه)یبرد دهموو دنیا ئاوکرد ههر خۆم خۆش بم، خودای دههه(ستی ربهو بده
 خشخانه په١٢-١٠وروپادا  ئه لهبۆ نموونه. کی ئاشکراژان و پشوییه هۆی شهشکردن بۆتهکاردابه

چی تا ئستا کارکی وا ، کهوهکرته بو ده گۆڤار و ڕۆژنامه٢٥-٢٠ن، ی کوردی هه)انتشارات(
کانی کورد  سیاسییههزه. کان ڕک بخرێمهرهه و فرۆشتنی بهوهشکردن و بوبوونه دابه کهکراوهنه
تاندن یا کاندا بگرن بۆ سیاسهنگییهرههستگا فهر چاالکی و دامودهسهست بهن دهدهوڵ دههه

 ش لهنی گهدوو الیه.  بنوهی هیچیشی ل بزانن یا شایانی ئهوه، ب ئهکهنگهرههتاویکردنی فهسیاسه
م دوو له). کنیکته(، شایانی باسن؛ ئازادی و زانست وه الی منهوروپادا، به ئهنگی کورد لهههرفه

ب،  و درووست ده درووستبووندایهزمووندار، ئلیتک له و ئهبژاردهستچن و ههکی دهدا گرۆیهبواره
ڵ گهندی له پوهدیاره. کودستان خۆیدا نگی کورد لهرههر فه سهکاتهڕۆژدا کارکی چاک ده پاشه لهکه

 ...!و چاکتر بواترهرجی کوردستان بهلومه ههژیین که دهوهو هیوایه و بهوهروا نامنتهکوردستان هه
تر و ، با بک بورانهی دخۆشی نییه زۆر جگهیهو شوهنگی کوردی بهرههمۆی فه ئهواتهکه
 .کجار زۆرنکانی یهواوییه و ناتهوتووهنگی کورد پاشکهرههفه: ین بکهتر قسهگرانهخنهڕه
 
ماشا زموونی شیعریت چۆن تهم و ئهرههر بهسهکانی ژیانت لهوهکارتکردنی تاقیکردنه: وییخوسرهکه
 ی؟کهده
 

زموون و ئه. نواز ههموو شاعیرکدا قۆناخی جیا شیعری ههموو شاعیرکدا و له ژیانی ههله:  لیشاکه
 .کهمی شاعیرهرههمی بهرجهر شیعر و سه سهکاتهر قۆناخکیش کار دهکانی ههوهتاقیکردنه
  لهمیشه ههواک و الوک، زۆر بزو بووم، واتهک ڕه مندای و چ وه، چ بهتاوهره سهر لهمن هه

زموونی  و ئهمویست شتی تازهده. بوونی هۆشیاریی ههم زیاتر الیهکهم بزوییهبه. جموجوودا بووم
ر هه. رمن بوومکوو تر زۆر شهنا وهده. وهمهدهرداپۆشراو ههری سهمویست سهزیاتر فر ببم، ده

ر باسی  سهوهپاشتر دمه.  ب الی منپساوه و نهورهزموونکی گه ئهوه خوندنهنگهیش ڕهوهر ئهبهله
 .مهئه
نی مهتوانم بم تا تهده.  بوومهوره الدێ گهرامی پرسیارکی پشوودا باسم کرد، من له وهک لهوه

موو  شاریش، ههیی چوومه بۆ خوندنی ئاماده کهچونکه.  الدێ ژیاومر لهبیست سانیش هه
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ژیانی . ی خۆمانکهل، بۆ گوندهشاکه بۆ وههاتمهر دههاران و هاوینانیش ههک و بۆ وچانی بهیهفتهحه
وت سوکهتی هه تایبه ژیان، بهیشتنم لهی هۆشیاری و تگهر پله سهالدێ، بگومان، کاری کردۆته

م شاریش ئهچوونه. تیداستهختی و بدهدبهدان جۆری بهژاری و سهبوونی و ههڵ نهگهله
نگی  شیعرمدا ڕهوخۆ له ڕاستهزموونهم ئهم ئهڕ ناکهم باوهی ال تیژتر کردووم، بهیهوهبیرکردنه
ک،  چاوی گوندییهتی، یا با بین بهستکی تایبهی شیعری، یا ههک ونه وهیهوانهله. وهدابته

 تهبوو سروشت، سروشتی الدێ کاری بکردایهده.  شیعرمدا دیار بماشاکردنی شت لهدنشینک، ته
ک دوو شیعرکدا  یه لهنگهتای شیعروتنمدا ڕهره سهله.  کردبتیم پم وا نییهکانم، بهعرهر شیسه
 . جارێ ونهر بهوپاش سروشت ههوهچی لهسفی سروشتم کردب، کهوه

نگ و رههک و فهڵ خهگهتی لهشتی وتان و ئاشنایهر و گهفهتی، سهرگایهت، دداری، پشمهسیاسه
 مانهموو ئهوتی، ههوجاریش ژیانی دوورهرمیی ژیان و ئهومان و ساردی و گهریتی جیاوازدا، لقهنه

م و رههوتی ژیان و شیعر و بهر ڕه سهندن و کاریان کردۆتهمهوهی گرنگ و دهوهتاقیکردنه
نیا شلراون و تهۆش و جیھانبینیمدا ههڵ پکھاتنی بیر و هگه لهن کهتهو بابهشکیان لهبه. موهبیرکردنه

کانمدا  شیعرهڕێ، بتوان لهیان بگهگوڕیشهز و ڕهگهی ڕهوه و دۆزینهوهکک بۆ لکۆینهر یهگهمه
ڵ گه لهزموونکی خۆم، کهستکرد ئهکی دهیه شوههاتووم بهرگیز نهمن هه. وێداوی چنگ بکهرهسه
ن، شاعیری  ههزانم شاعیری دیکهده. وهکانمه ناو شیعرهبووب، بترنجنمهڵ نههست و گیانمدا تکهه

 م دنیایهل وتی ئه سای ڕابوردوودا گه١٤ی  ماوهله. مت بۆ باس بکهبا نموونه. نکهکوردیش، وا ده
نیشتووم شیعرک یز دانهرگم ههبه. وهته و جوان و ناوداردا ماومهوره زۆر شاری گهڕاوم و لهگه

ن، نده لهم لهم شیعرهم ئهی پشانی بدهوهب بۆ ئهر نهم، یا ههی پ تۆمار بکهزموونهو ئهبنووسم ئه
م تا ون، به بابی س مندام و زۆریشم خۆش دهمن ئستاکه. پاریس، مۆسکۆ یا نیوویۆرک نووسیوه

هاتووم شیعریان بۆ زانم، نهنیا خۆم پی ده تهوخۆ که هند ناڕاستهویشب، ئهک شیعردا نه یهئستا له
 .ڕوانی بم دانانیشم، چاوهوه دیاریهیشھات، به نهینووسم و که هات دهشیعر که. بنووسم

ر سهخۆش بووم و لهزۆر نه. وتم کهخۆشخانه نهی دوو مانگ له سود ماوه هاتبوومه تازهکه
داری و ردهست و ده ژان و ههرشار لهزموونک بوو سه ئهوهئه. ن ژیان و مردن بوومسنووری نوا

 .ی دیارهنجهندێ شیعرمدا جپه هههومد و بھومدی و له
 تا ساکی  ئستهر لهمن هه. ت باسکردن نایه له قسه به نووسین و نه به، نهیکهوهوتی تاقیکردنهدووره
ک  وهنگهنیا ڕه، تۆ تهوهوتیت بۆ بخونمهم و شیعری دوورهوتیت بۆ بکهباسی دووره دیکه
ی خۆت وهزۆر تووشی بووبیت و ب ئه به کهکهوتییهستم دوورهبه مهدیاره. یک لم تبگهردییههاوده
ر الوک بۆ خوندن گهنا ئهده. وهڕیتهتوانیت بۆی بگه ج بھیت و نهت بهکهیبژری، ناچار بیت وتههه

 بۆ نیشتمان و وهڕته دنیایی بگهریکا بخونت و پاشان بهمهوروپا یا ئه وتکی ئهبچ چوار پنج ساڵ له
رمانی  فه وایهوهک ئهوتی ڕک وهم دوورهیم، دهموو جار دههه!. ؟ خۆشترهوهزدی خۆی، چی له
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چن و چاویان پ سوکار دهبرا و دایک و باب و خزم و که. ر مرۆڤکدا درابسهو خنکاندن بهکوشتن 
وی ئه. تن و ژیانی خۆیانور خواردن و خه سهوهڕنهگهم پاشان دهن، بهکهوێ و دۆعاخوازیی ل دهکهده

!  یانی چی؟رمانهم فهزان ئه خۆی دهونیا ئهکات، تهکانی دهی بکوژه، یا گوللهتی سدارهڕی پهچاوه
 دوورودرژ کهوهوتنهی دوورکهر ماوهگهت ئهتایبه، بهی نییهوه چاکبوونه کهیهخۆشییانهو نهوتی لهدووره
 .کاتده” ی دیکهکهوته“ی  تاسهمیشههه.  کویهی لهگوڕیشهمرۆڤ نازان ڕه. بوو

سانی ن و کهوهرچاوه بهک بهیه تا ڕادهکانی دیکهزموونهئه. ت و جیاوازهکی تایبهزموون ئهوهخوندنه
 مشکی تی، ڕادیکال، لهڕه گۆڕانکی بنهیهجاری وا هه.  وا نییهوهم خوندنهشدارن، بهیش تیدا بهدیکه

 وهوه خوندنه لهم هزهئه. ج بھ ی بهکهی چواردیواری ژوورهوهبت، ب ئهڕووناکبیردا درووست ده
ی کهکانیشمدا پووله شیعره و لهیهندم ههمهوهزموونکی دهدا ئهم بواره من لهختانهخۆشبه. بیدا دهپه
 ، که)ژێ(شیعری . وهبریسکتهوێ و دهکهرچاو دهجۆر بهڕ و بیر و کتبی جۆربهرد و سووری باوهزه

دا  مانگهو پانزدهی ئه ماوهله. یهتهم بابهزموونکی قووی لهنجامی ئه، ئهیه)ژێ(یعری دیوانی درژترین ش
و دینی مانیکیم ) مانی(کانی ، نووسراوه)ئاڤستا(شت ردهکانی زه، ئامۆژگارییه شیعری ژم تدا نووسیوهکه
م گۆران و م و پنجه، بۆ جاری چوارهوهخوندهی سودیم دهوره، دوو س شاعیری گهوهخوندهده
رد و  دهموو مشکم به و ههوهبوومه مژووی کورد ورد ده، لهوهخونده وردی دهحوی و نالیم بهمه
 .ریک بوو خهوهڕی براکوژییهری شهسهکه
، ر و کاره ئاکادمییهوروبهم دهئه. وهمهرس دهم و دهکه دهوه کاری لکۆینه زانستگهزانی من لهک دهوه
کی ستکارییهر زمان ههرانبهنووسم، بهمتر دهئستا شیعر که. کانیشممهرههر به سه، کاری کردۆتهوهداخهبه

 یدام ال پهستهو هه، ئهوهکهرهوروبه هۆی دهر به، ههوهوالیشهم لهبه.  پویستم ال درووست بووهزیاد له
نگ و رههری، دین، فه سۆفیگه، زیاتر لهوهخواتهبم و دم ئاو نه ڕازی نه شتی نیوچه به کهبووه

  کهوهنهکه ڕوون دهوهموو ئه ههمانهئه. وهدا قوول ببمهجۆر و زانستی دیکهتیی جۆربهشارستانه
 .زموونی شاعیر و ئهمرهه بهنهده دهنگ و ڕووی تازهی ژیان ڕهوهتاقیکردنه

 
 بینی؟ کوردستاندا چۆن دهوری شیعری نوێ لهده: وییخوسرهکه
 

ی، یا ڕاستتر بم، ناو چوارچوهله.  بتسمان شاراوه که لهرجی کوردستان شتک نییهلومههه: لیشاکه
ندرووست و شساغ و تهنگکی لههرهم فهڕ ناکهدا باوهرجهلومهو ههند و داخراوی ئهلبهناو سنووری تهله

 تمۆسفیری کوردستان ببتهر و ئهوروبه دهنگهڕه.  بکاتشه بب و گهردهروهیشتوویش پهگهئازارپنه
 مه، ئه شیعری نوێ نییهمهم ئهستی، بهرهه، شیعری بهیدابوونی شیعری شۆڕشگانههۆی په
م ر ئههه. ریی هونهستهره که بهتهربینی سیاسه، دهرییههونه) لعملرد الفعل، عکس ا(یکی وهکاردانه

  شیعردا، بۆ نموونهتی لهوتکی، بۆچوونکی تایبهیدابوونی ڕه هۆی په ببتهنگه ڕهتمۆسفرهئه
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 پشتر ی کهیهسهدرههو م لهوهمه جیا بکهمهی ئهوهم بۆ ئهوا ده(کارهنان رتی، یا سیمبۆڵ بهسیمبۆگه
گران تیدا بتوانن نرخ و خنهب ڕهکی ئازاد نهرییهگه ڕۆژنامهم کهبه). بوووروپادا هه شیعری ئهله

م رده مۆدی سهبتهن، چۆن دهری پ ئاشنا بکه و خونهوهنه شی بکه سیمبۆدارهو شیعرهکانی ئهرهپوه
 دیسان وه، الی منهیش، بهمهرچی ئهگه؟ ئهوهکاتهی دهمی شیعر و تازههرجر سهکاته سهو کار ده
شیعری ) ١٩٦٢-١٩٠٤( گۆران وت کهکهکی باشی وا ههیهدا ماوهمهی بیستهدهم سهله.  نییهوهنوکردنه
: دا بگوترێ لرهرنگه، دوو شت گوهی شیعری نوی گۆرانهبارهله. وه نوێ بکاتهوه زۆر ڕووهکوردی له

ی شتکی گرنگی کهنجاکاندا و تا کۆچکردنه پهم لهوت، بهکاندا زۆر پش کهکان و چله سییهگۆران له) ١(
زموونی ئه) ٢(یاند؛ ی خۆی گهکهرییه هونه ڕابوردووه چوو و زیانی به بۆ دواوهکهمابوو، بهپ نه

تا و رهنجاکان، سه پاشتر، کۆتاییی پهکهناسرا، بهیدا نهکهکردنههش کاتی گهشیعری نوی گۆران له
موو  ههله. وه ناسرا، نرخنرا و لی کۆرایهدواوهفتاکان بهواوییش حه تهکان و بهستهکۆتاییی شه

  کهفیق حیلمییه ڕهی مامۆستاکهی کتبهشهو بهکی جیددی ئهیهوه لکۆینهکاندا تاکهستهنجاکان و شهپه
الئوددین ی مامۆستا عهکهبی کوردییهده مژووی ئهرنج بدهتۆ سه. رخان کردووهبۆ شیعری گۆرانی ته

ش  گۆران چاکترین شیعری خۆی پشکهو کاته و ئهوه بو کرایه١٩٥٢خۆ مژوو سای . ججادیسه
چی مامۆستا ستابوو، که کۆتایی و ڕاوهیشتبووهگهی کهوهزموونی نوکردنه بم ئهنگهکردبوو، ڕه

، کهنگییهرهه فه ژیانهبۆچی؟ چونکه. داوهخی پ نه دۆست و ئاشنای گۆرانیش بوو، بایهججادی، کهسه
 .کی فراوان، بناسنیه شوهزموونی گۆران، بهبوو ئه باردا نهی لهندهوه ئهکهنگییهرهه فهتمۆسفرهئه

  ساڵ پش مردنی له دهر سوارهگه ئهمن پم وایه. دار بووهرهستکار و بهی ئخانی شاعیرکی ههسواره
م به. ڕاندپه گۆرانی تده و لهوه شیعری کوردییههنایهی ده، زۆر شتی تازهکوردستانی عیراق ژیابایه

دا ی دهناسهنگی فارسی و شیعری نوی فارسیدا ههرهههتمۆسفری فناو ئه بوو لهوه ئهی سوارهکهردهده
رجی زۆرداری و لومه هه له سواره کهیهوهمیش ئهدوه. رببت کوردی ده بهزموونهو ئهیویست ئهو ده
لوپۆ  پهگشتی لهنگی کوردیشی بهرههویش و فه ئهژیا کهویدا دههلهمی پهردهرکوت و تاساندنی سهسه

 و ناسراوهواوی نهته، ئستایش بهم و سنووردارهزموونکی کهرچی ئهگه، ئهزموونی سوارهئه. خستبوو
 .ناسنراوهنه

نگی رههوت، فهست کهکپارزراومان دهچهکی به ئاشتییهی کوردستانی عیراق که١٩٧٤-١٩٧٠چوارسای 
م چوار ساڵ وت، بهکی ت کهیهوهووتنهشیعری کوردی بز. ی کردشهیر گهکجار سهکوردی یه

ڕ و باڵ ی شیعر، پهوهویش نوکردنه، ئهوهی نوکردنهوه ناکات بزووتنهوهشی ئه، بهیکی کورتهماوه
 .ستر پی خۆی ڕاوهسهبکات و له

  کۆمههیرچی ههویش ههدوای ئهله. ر چووه سهی گۆران بهوهمی گۆران و نوکردنهردهسه
. ی جیاجیایهزیره، جه دوڕگه، کۆمهگرتووهکنهزموونی جیاواز و یهوڵ و ئه ههدان، کۆمهرههسه
 خاک و موویان بهی ههوهستنهدا و بهم دوڕگانهنوان ئه درووستبوونی پرد و هاتوچۆ لهنیا بهته
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 کهیش هیوایهوهئه. یدا بب پهوهکی نوکردنهیهوهوتنه بزویهوه، لهوهنگی کوردییهرههزدی شیعر و فه
ری م ڕووبهکرێ بیم، به دهیه هه زۆر شتی دیکهوهیهم بارهله.  دی بتهم زووانهوا پ ناچ به

 .یهوهره بهی بهر هنده ههکهپرسیاره
 
 چین؟ی شیعری نوێ پک دنن زانهگهو ڕهئه: وییخوسرهکه
 

ک  جیاوازییهین، پم وا نییه بکه قسهوهی شیعرهبارهگشتی لهروا به جارێ ههر ئمهگهئه: لیشاکه
  لهکهجیاوازییه. بکانی شیعری نوێ و شیعری کۆن، یا شیعری قۆناغکی پشوودا ههزهگهنوان ڕهله

 له خۆیان یا ک له، نهیهکارهنانیاندا ههی بهڕووخستنیان و شوهکان، وهزهگهشکردنی ڕهجۆری پشکه
 .یانداژماره

م ت ئهنانهم تهبه. کرێڕۆک ده و ناوهگشتی، باسی شوهبدا، بهدهر ئهی شیعر، یا هههو لکۆینهله
یش مهه و ئڕۆکه ناوهمهوان بتوانی بی ئه ڕکوڕهسپاو و دیار نین که چهیش هندهدوو ترمه

ڕۆک؟  یا ناوهیهئایا ستیل شوه. یهمان هه)شواز( ترمی ستیل ، ئمهر بۆ نموونههه. شوه/فۆرم
ناکرێ . ی گرنگتر زمانهنموونه. ری ستیلنزی پکھنهگهردوویشیان ڕه و ههبگومان هیچ کامیان نییه

رچاوی دا ڕۆکی بهکهنهردوو الیه هه زمان له، چونکهڕۆکه یا ناوهزکی شوهگهنیا ڕهبی زمان ته
 .یههه

ک یا  یهیهیا جاری وا هه.  ڕوو بدات پله به پلهیهوهکانی شیعر لهزهگه ڕهک لهر یهی ههوهنوکردنه
 .یه ههوه خۆیهلهو گه پاشخانی شیعری ئهندی به پوهمهئه. وهکرتهنی شیعر نوێ دهدوو الیه

ڕ ژن، دداری یا مهرز و جوان و ڕۆمانتیک لهمۆ شاعیرکی کورد بت و شیعرکی زۆر بهر ئهگهئه
. ش کرددا پشکهتهو بابهرزیان لهردی کاری بهگۆران و هه. هناوهسروشت بنووست، هیچی نوی نه

دان دهۆش سهرخون و مهجگهمرد و قانیع و  پیرهوهوێ، ئهر شیعری ڕوون و ئاسانت دهگهئه
 . ج هشتووینشیعری وایان بۆ به

 .ت و ڕوخسار بی بابهتی ب، گۆڕینی ڕادیکاالنهب گۆڕینی چۆنایه دهوهنوکردنه
 
 ی؟نگاری چی دهره شیعری بهت بهبارهسه: وییخوسرهکه
 

خۆیی ربه بۆ ڕزگاری و سهتان کهالی میلله کهیهستی، دیاردهرههنگاری، یا بهرهشیعری به: لیشاکه
 و وهن هزی بگانهالیهسروشتی داگیرکردنی وتان له. کات دهشهب و گهیدا دهن پهکهبات دهخه
 خونی خشین، بهبهگیانمان ده: چنک ده یه لهوه زۆر ڕووه و داگیرکراو لهستهالنی ژردهباتی گهخه

ر ربازی داگیرکهین، دوا سهکهخشنین، خاکی باب و باپیران ڕزگار دهنهردی وت دههخۆمان دار و ب
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ڕاندن رکی ڕاپه؛ ئهیهرککی سیاسیی هه ئه شیعرهم جۆرهئه. تهم بابهل شتی لهگه... نین ور ده دهوه
  بۆ ئامانجکی سیاسی؛ واتهرییهکی هونهیهسهرهکارهنانی که بهمهئه. جۆش و خرۆشھنانو وه
 .رهتاندنی هونهسیاسه

کی ڕادیکال و ن ئیدیۆلۆژییه دوای ڕزگاربوون، هزکی سیاسیی شۆڕشگ و خاوهندێ وت که ههله
وجا شیعر خرت و ئهر دهیش سهکی دیکهیه پلهکهست، دیارده دهگرتهت دهسته دهشۆڕشگانه

 مهئه. یاندنستگاکانی ڕاگهندکی ده کارمهبتهتدار و شاعیریش دهستهی ئایدیلۆگیی ده بندبژکرتهده
 . پۆلیسیشبنه دهیهنا تیاندا هه شاعیرکی باش ب، دهکهر شاعیرهگهئه
ک خۆشیان ی تکۆشانن و خهبن و نیشانهب هه دهرگهباتی ڕزگاریخوازیدا پشمه قۆناغی خهله
ل  پش چاوی خۆتدا، دوای ڕزگاربوونی وت، گهم بیھنهبه. نکه دهون و شانازییان پوهده

ن، که دهکاندا کایه نو مرگ و باغچهر، مندان ده سهنهبه ئاسایش دهژیانکی خۆش و همن و پ له
 کاتکی ئاوادا له. کدیدا گوی یهن بهدهوین دهن و ڕاز و نیازی ئهکهک ده مل یهست له ددار دهجووته

 کدارهو چهئه. زرم بن و بچندا زرمهو ناوه بهوه کشنیکۆڤهر، بهبهی خاکیلهرگهل پشمهپه
ی کات ونهز دهدوای ڕزگاری مرۆ حه. نگارینره شیعری بهستانهدهر و کشنیکۆڤبهبهخاکیله
 و قام و کگه کۆن و شهک لهکانی مژوودا ببین، نه کتبه یادگار و لهلبوومیناو ئه لهرگهپشمه

 . ببینتوهک و قایش و قورووشه چهکاندا، خۆیان، بهخوندنگه
ری و ئستتیکی  بۆ نرخی هونهمجار جگه که، که جۆرکهستی بۆ خۆی بهرههسروشتی شیعری به

نی ئستتیکی و سیاسییان ردوو الیه ههوتووانهرکهن سهیشدا هندێ شاعیر ههوهڵ ئهگهله. وههتهده
 .منم شاعیری وا که، بهرز و جوانیشیان نووسیوه و به و شیعری شۆڕشگانهڵ کردووهتکه

 
خشان و  مژووی شانۆی شیعری و شانۆی په و لهشیعر چییهندیی چیرۆکهتمهتایبه: وییخوسرهکه
 !بی درامای شیعریمان بۆ باس کهدههئ
 

نگ و رهه جغزی فهت لهوانهب پرسیاری ئهر نه ههخۆزگه. کجار پانوپۆڕه یهکهپرسیاره: لیشاکه
 و وه بیبمه کورتیم لهدهوڵ دهر ههیش، من ههیهو خۆزگهر حاڵ، ب ئه ههبه. کردبی کوردیدا دهدهئه
 .ڕۆمتر نهوالوهی بهبی کوردده ئهله
 بیدهئه و تهڕۆژهه شیعری گرنگی شکیبه وهئه ،Epic داستانه ستتبهمه شیعرچیرۆکه رگهئه

 شخی زینی و ممه ماننموونه رزترینبه کوردیدا له .تدایه نرخیبه و رزبه لگه ینموونه فارسی
 له .ڕاندووهپهتنه زینی و ممه له سکه مبه ب،نووسی داستانیان نهه یشدیکه شاعیری .خانییه
 زینی و ممه و نیزامی جنوونیمه و یلله یشوه رسهله داستان نووسینی مۆیشماندائه میردهسه

 .چووه رسه به کاتی و بسووده خانی
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 مئه ینموونه گۆران ی”کامنا بووککی” شیعری نگهڕه .Balad شیعر به چیرۆکهکورته دیکه کییهشوه
 کوردیدا بیدهئه له .هناوه کار به ریتانهنه و کۆن باسکی بۆ جوانی کییهچوارچوه و زمان .بت رههونه
 .نازانم پویست به بوونیشی و مناکه دی به تهبابه مله گرنگی کارکی من

 وه شایانی ئهوتووی وایشمان نییهرکهرز و سه بهی و نموونهمهکجار که کوردی یهشانۆی شیعریمان به
 و وتووهی دواییدا بک پش کهم بیست ساهخشان لهم شانۆی پهبه. تی باس بکرێتایبهب به
مرد پیره. ری پشان دراونک شانۆگه و وهخساوهلیان بۆ ڕهکانیش ههی تکسته زۆربهختانهخۆشبه
 ندهوهم ئهل، بهکهحمووداغای شیوهم و زین و مهی نووسیبوو؛ مه”!شانۆنامه” س  دوو٤٠ و ٣٠سانی 

 .ینووسینایهر نهم کاشکی ههبتام و ناشیرینن، ده
 
 به پویستی پتر کوردستان ئسته بینی؟ده چۆن ئستادا کوردستانی له چیرۆک وریده :وییخوسرهکه
 شیعر؟ ای یههه چیرۆک پدانیرهپه
 

 مبه کوردیدا، نگیرههفه له یهتازه رکیهونه شیعر، یگوره له کوردی، چیرۆکی رچیگهئه :لیشاکه
 دا،لره ستمان،بهمه چیرۆک ینده که تهبههه .کردووه یشهگه و وتووهکه پش باش کییهڕاده تا

 که یشوانهئه .نییه زۆر ڕۆمانمان و کردووه پ ستیده نگدره زۆر ڕۆمان ناده ،چیرۆکهکورته زیاتر
 .قتشهده نگرههفه گۆلی یانوهبوبوونه به که نین وانهله نهه
 یرهنووسه وئه نیم وهئه ڕوانیچاوه یهوهئه ستمبهمه .وهناوه به وهستمهببه مرههبه نیم وانهله من

 که ینبگه وایش ناکات پویست مهئه رچیگهئه .بهه میشیرههبه چاکترین ،هرکردووده ناوی زیاتر
 یا) چیرۆکنووس کوه ججادیسه الئوددینعه مامۆستا .وهناگرنه کیه ورهگه ناوی و چاک میرههبه
 کیالیه له و منکه چیرۆکی میرههبه یهوهئه یشیکههۆیه .ناسراوهنه (ورهگه چیرۆکنووسکی کوه

 یوهنه ناوله وایه پم من مبه .ناسراوه یدیکه کانینووسراوه و وهلکۆینه به وهیشهدیکه
 نیسهحه .ججادییهسه وتووتررکهسه و وتووترپشکه مووانهه له چلدا، سانی چیرۆکنووسانی

 زۆر کانیچیرۆکه زمانی و کانیچیرۆکه .وبو ورهگه کجاریه بوو، ورهگه چیرۆکنووسکی قزجی
 ڕوویکه که جادوویی شکۆیکه چیرۆکی نموونه بۆ) بکه رده لی شتی ورده ندێهه .تینتایبه

 له رزنبه ینموونه ”داگه نینیپکه” کانیچیرۆکه یزۆربه ئیدی ،(نیشتووه ل ئیدیۆلۆگیی و تسیاسه
 مبه رگرتوون،وه یدیکه رینووسه له نین، خۆی هیی چیرۆکی ندێهه بیری دیاره .کوردیدا بیدهئه

 .خۆی ”داگه نینیپکه” چیرۆکی نموونه بۆ کورداندوونی، جوان زۆر
 .بھنم سکه نوی نییه خۆش پم ن،هه مانورهگه و چاک چیرۆکنووسی زیندوویش یوانهله

 شتم لگه وداله ،یههه سودی زمانی به کوردی یچیرۆک ڕمهله دوورودرژم کییهوهلیکۆینه
 .وهمهبکه یاندووباره دابواره کورته مله ناکرێ که ،گوتووه
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 یا شیعر مکردنیکه و زیاد کرێده بی کوه مرۆڤ داتهده وا ستکیهه تکهپرسیاره میدووه شیبه
 کجاریه کیپویستییه کورد بگومان مده یشداوهئه ڵگهله .!بدرێ بیار خشهنه و پالن به خشانپه

 ،خنهڕه نووسینک؛ تهبابه مووهه کهبه ،نییه چیرۆک نیاته ستمبهمه ،ناشیعره نووسینی به زۆری
 .هتد...کیمیا فیزیک، بایۆلۆگی، ناسی،کۆمه ،فهلسهفه بی،دهئه مژووی

 
 ؟کدایهیهپله چ له کوردستاندا له مندان بیدهئه تۆ بیروڕای به :وییخوسرهکه
 

 ریتینه که زانمده منیش و زانیتده تۆیش ناده ب، تازه و نووسراو بیدهئه ستتبهمه بده :لیشاکه
 ڕازاوه ندچه جیھانکی و ندهمهوهده ندچه واریکورده یفسانهئه و تکایهحه و گوئاگردان چیرۆکی

 .فسووناوییههئ و
 ستمانبهمه ین،کهده مندان بیدهئه باسی که ئمه الی .وهمهبکه ڕوون شتک کیپشه بده دالره
 یشدیکه نیالیه زۆر مندان بیدهئه کانوروپایییهئه الی مبه ،مندانه شیعری و چیرۆک نیاته
 ستیانبهمه واته .نگیشرههفه تنانهته و بایۆلۆگی فیزیک، جیۆگرافیا، مژوو، نموونه بۆ ،وهگرتهده
 یشتنیتیگه یپله له و هنراب مرههبه منداڵ بۆ تیتایبهبه که کرییهشانۆگه فیلمک، کتبک، یهوهئه

 .ئامانج کردبته وانیئه بارهنانی و یاندنتیگه و بت مندادا
ر بم گهکردبت ئهڕۆییم نه زدهنگه، ڕهتاییدایهرهکجار سهکی یهیه پلهدا له کوردستانبی مندان لهدهئه
ند کتب بۆ نازانم تا ئستا چه. وهتهوتووهدوور که) هیچ(ی سفر  پلهنگاوک لهک دوو ههنیا یهته

. نیا شیعر و چیرۆکهش تهیمهئه. بت کتبک هه٣٠-٢٥مووی  ههنگهم ڕه، بهمندای کورد نووسراوه
رخان بی مناڵ تهدهواوی خۆی بۆ ئهته به کهری وامان نییه نووسهئیمه. بی مناڵده ناگوترێ ئهمهبه

شتر رمان ههندێ نووسههه. کردبی بارهله”دا م دوایییانهچی لهیاننووسی، کهده” بۆ منداڵ”ن، پ
 .نووسنده” وهمنداه

 مبه ،یههه ”Teenagers وانڕه و کیژان” الوان بیدهئه مندان، بیدهئه له بجگه وروپا،هئ وتانی له
 .نیین تهبابه مئه زایشاره هشتا ئمه
 بیر و لۆگیک به یکهده ستهه ،وهیخونیتهده که نووسراون، کورد مندای بۆ یمانهرههبه وله شکبه
 .منداڵ فانتازیای و وهبیرکردنه جیھانی یگورهبه کنه ،نووسراوه ساکورهگه بۆچوونی و

 و چیرۆک کورد، لیگه مژووی :زۆره کجاریه براومانکارنهبه و هژا و چاک یسهرهکه ئمه
 یهی ب،هه لھاتوومان و توانا رینووسه رگهئه .مۆیشئه کانیڕووداوه و واریکورده یفسانهئه
 و یرسه شاکاری بگومان نگی،بیھره دیمهسه و لیندگرن ئاسترید و رسنندهئه کریستیان هانس کوه
 رانینووسه وهداخهبه مبه ن،هه چاکمان رینووسه دنیام من .نکهده درووست لی یانرهمهسه
 وئه ،وهبخوننه پی تا نازانن دنیا یورهگه زمانکی مان،دیکه رانینووسه یزۆربه کوه منداڵ، بیدهئه
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 و کتبنووسین ریهونه بزانن تا ببینن ریکامهئه و وروپائه وتانی وتووهکهنههه بۆ یشیانلههه
 .رزبه کییهپله چ تهیشتووهگه چاپکردن

 
 ؟یههه شیعریتدا میرههبه و ژیان له ڕۆکی چ تئافره :وییخوسرهکه
 

 له مبه م،بکه باس شتک نازانم پویستی به یههه وهتمهتایبه ژیانی به ندیپوه یهنده :لیشاکه
 خۆشی بۆنی و جوان نگیڕه نین، زۆریش رچیگهئه ن،هه شیعرم دیاره وهئه شیعریمدا، میرههبه

 ن،مهته به زۆری کیندییههپیو ژندا ڵگهله کانیدا،شیعره له شاعیر، وتیسوکههه .یهپوه ژنیان
 رمنشه زۆر مندای به من .یههه وهنگییهرههفه و تییهکۆمه و روونیده وتنیکههه و زموونئه

 پ ژیانی جار ندێهه ڕاستیبه که کرد، زیادی کیهڕاده به مکهرمکردنهشه الوتیمدا نیمهته له .بووم
 رمۆکییهشه وئه واریشونه له دیسانیش مبه گۆڕاوم، زۆر جاران یرهگو له ئستا .کردمده تاڵ

 مبه ن،کهده ”دداری” و ژن جوانیی باسی نهه شیعرم هندێ الوتیمدا تایرهسه له .بووهنه ڕزگارم
 .بووهنه زموونکمئه چ ناده یان،خه و تاسه و ستهه و دووراودوور رنجیسه نجامیئه موویهه

 دداری یکهکورتییه به .بووه وهزموونهئه له زیاتر ،نووسیوه ویستیمخۆشه شیعری که پاشتر
 و ناسیوهنه ژنم من که ینبگه وا ناش رگیزهه مهئه .نییه من  شیعری چاویربه و گرنگ تکیبابه
 یا ب خۆش ژندا، ڵگهله تیمئاشنایه و زموونئه چمده بۆ وای خۆم کهبه ،بووهنه ژیانمدا له ڕۆی

 فانتازیادا و شیعر یچوارچوه له مترکه و وهتهبووه کۆ هۆشیاریمدا جیھانی له زۆری به ناخۆش،
 .وتووهرکهده
 ژن و (گشتیبه ندرمههونه یا) شاعیر ندییپوه جار لگه که بم، یشوهئه دالره رهه با وجائه
 ندرمههونه .نییه ڕاست جارێ مووهه مهئه .وهڕۆمانتیکییه نگیگوه کجاریه کییهچوارچوه رتهخده
 تهبووه ل ژیانیان و بوونه کاس و وڕ و شت وهژنه ستده به که نهه ریشنووسه و شاعیر و

 .(!بوو؟نه وا تۆستۆی) خدۆزه
 
 کام ؟چییه بدادهئه و نگرههفه له خشینه و بینیده چۆن کوردی یخنهڕه وریده :وییخوسرهکه
 ؟چییه نگیداجهجوابه ڵگهله جیاوازیی و دیاره ینجهشونپه گرخنهڕه
 

ما و متۆد و ڕبوونی سانی دوورودرژ بنه تپه بهبی، زانستکهدهی ئهخنه، یا ڕهخنهڕه: لیشاکه
 شکی زانیاریی مرۆڤ کهبه. وهلوپۆی جۆراوجۆری ل بۆته و لک و پهیدا بوونی بۆ پهچوارچوه

 و ئیدیۆلۆگیی فهلسهبی، فهدهی ئهخنهمکی ڕهکردن و گۆڕانی چهشهر گه سهوخۆ کاری کردۆتهڕاسته
 .هئاشکرا دیار سای ڕابوردوودا به٢٥-٢٠ تیش لهتایبهبی کوردیدا، بهده ئه لهمهئه. سیاسییه
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 بی،دهئه یخنهڕه بۆ ودانهه ودان،هه راته و تاک .نییه کهوشه زانستیی مانای به مانخنهڕه ئمه
 .نتهبابه وله حیلمی فیقڕه و ساح شخ نووری کانینووسینه و وتار .وێکهده رچاوبه وێولهلره
 ،”کردووه ڕکه کیلهفه گوی” قاووقیژیان هایهساه وهئه که دیکه ئاغاکانی میرههبه زۆری شکیبه

 بیدا،دهئه بواری له ئیدیۆلۆگییه ندیبه و پچهلهکه و زنجیر و کۆت کردنیپیاده ،تهسیاسه کردنیپیاده
 و ژارهه رینووسه و شاعیر رسهبه کانهئیدیۆلۆگه و دارتمهسیاسه رمانیفه بردنیڕوهبه

 راننووسه چونکه بگرم، شۆڕشگانه ”گرهخنهڕه” وئه یخهیه نیاته به وێنامه من یارهد .رداسهقوڕبه
 ی”ڕۆنیوه به تاریکی” ڕۆمانی نازانم .داوه کانگرهخنهڕه به یانمافه وئه خۆیان میده به خۆیشیان
 یانڕۆمانه وئه وانیپاه کهو ڕک یشئمه رینووسه و شاعیر زۆر ؟وهخوندۆته رتکوستله ئارتۆر

 .هاتووه رسه به
 تدا شدارییبه و کورده نگییرههفه یوهبزووتنه له ئاگام زۆرێ، تا مکه من، زیاتره ساڵ بیست وهئه
 مبه .یههه وروپایشئه نگیرههفه و بدهئه نیالیه ندێهه له ئاگام کورت تا مکه هاروههه .مکهده
 کوردی به زانستیم و ڕکوپک وتارکی نه ک،یهوهلکۆینه نه کتب، نه ئستا تاهه بکه ڕهباو
 لزانی و چاک گریخنهڕه کوردیش !یئۆخه بم بووبتم، دخۆش پ یهنده که وهتهخوندووهنه
 .وهناگرته قادر حاجی و نالی ڕهمله دمهمحه سعوودمه مامۆستا کانیوهلکۆینه میهقسه مئه .یههه
 نترۆپۆۆگیئه رمیهه له ریانسه و رچوونهده بیدهئه یخنهڕه یچوارچوه له وانهلکۆینه وئه مبه
 .رهناوهده وهفهلسهفه و ناسیکۆمه و

 پی  پ به که فراوانهکی ڕکوپکییهوهستم بزووتنهبهم مهکهبی دهدهی ئهخنه باسی ڕهمن که
ی  ماوهله. وتبکهگری باشی تدا ههخنهب دوو س ڕهر نهبی بوات و ههدهی داهنانی ئهوهبزووتنه

وێ کاری وله لرهچیرۆک و ڕۆمان نووسراون و دیارهل شیعر و کورتهی دواییدا گه ساه٢٠-١٥م ئه
 .بتر ئاگایشی لیان ههبوو ههگرک نهخنهم ڕه، بهبووه ناودا ههرز و نایابیان دهبه

 !بیمان نییهدهی ئهخنه ڕهئمه: ی پت بمکهکوردییهبه 
 
، وهکه ناو زۆرتری خهمووان و بچته خۆراکی هه ببته کهیهوهتیی شیعر ئهنایهسهڕه: وییخوسرهکه
 بیروڕای نووسیت؟ بهب و تۆ پتر بۆ چ چین دهوتوو دهرکها سهدیهو پله بوای تۆ چۆن شاعیر لهبه

کا ب یا ڵ خهگهوتی لهب ڕهب دهدهنگ و ئهرههنیع؟ فههل و مومته یا سهتۆ شیعری قورس چاکتره
؟ توانینت ن چییه شیعری بالیهت بهبارهک؟ بیروڕات سهری خهنگ و ڕنیشانده پشهببته
 ؟ی ئیلزام چییهلهسه مهت بهرهباسه
 

رامکی  وهم لهدهوڵ ده منیش هه، بۆیهیهکیان ههیهرچاوهر سهموو هه ههو پنج پرسیارهئه:  لیشاکه
 و وهنیا جۆری بیرکردنهیشم تهکهرامه وهدیاره. وهمهگشتگردا بۆچوون و دیتنی خۆم ڕوون بکه
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م ک بکه خه دابنم و داوا لهکی گشتی و چوارگۆشهما نیم تیۆرییهتهو بهخات ردهبۆچوونی خۆم ده
 .ون دووی بکهڕی پ بھنن و وهباوه
ر ب چۆن ب و ههک دهر و خهندیی نووسهنووس و پوهر بۆ ک ده نووسهی کهوهی ئهلهسهمه
ر سهی زۆر سوور بووه لهوهم ئهب، بهنه  تازهنگهب چۆن بنووست، باسکی ڕهیش دهو پیهبه
موو ب و ههدهماشای ئه تهوهتهی سیاسه ڕوانگه له بوون کهوانهی، ئهوه زیندووهشتنه بهمیشههه

ست و  داردهنهبیش بکهده ئه بوون کهوهنگه تهمووان زیاتر به ههکان لهمارکسیسته. شتکیان کردووه
یشتن  و تگهوساوهک و چینی چهتی خهیش خزمهمیشههه. ستی سیاسیی خۆیانبه بۆ مهپلکهپرد و پ
ندان و بۆ رمهدانی هونهنجهشکه بۆ ئه کار هناوهکی پۆلیسی بهک یاسایهوانیان وهیشتنی ئهگهو تنه

 بۆ  کار هناوهبییان بهدهری و نائهکی ناهونهیهپوانه. رگرتنی هونهچوارچوهدیلکردن و له
 .بدهر و ئهنگاندنی هونهسههه
ب بۆ ئاخر بۆ ده. مووان ب بۆ ههرج نییهن مهسهبی چاک و ڕهدهن، ئهسهشیعری چاک و ڕه! خرنه
 و زیان ل کردووهڕاون و حهبدا گهده دووی شیعر و ئهک بهموو خهمووان ب؟ کوا هههه

ب شاعیر و رزی بت؟ بۆ دهی چاکی و بهب شیعری ئاسان نیشانه؟ بۆ دهوهتههخوندوویان
بژرن و دژی ک ههیهرهن بگرن، بهم دادگادا بن و ناچار بکرن الیهرده به لهمیشهند ههرمههونه
. نکی گرت با بیکاتالیهبژارد و کی ههیهرهزووی خۆی به ئارهند بهرمهر هونهگهستن؟ ئهنک ڕاوهالیه
م و زینی خانی  مهنگهڕه. وهی خۆمان بۆ بھنمهکه کوردییهبهده ئهر لهت ههک دوو نموونهبا یه

م و زینی خانی  مهواوی لهتهس بهند کهم تو خودا، چهبه. بیی کوردی بتدهمی ئهرههناسراوترین به
وار و ڕووناکبیرانی کورددا، موو خونهناو ههورم بم لهم ده بهس،ند کهیشتوون؟ من نازانم جهگه
؟ وهکاتهم دهم و زین که نرخی مه لهمهئایا ئه%. ٥ نهن ناگهگهم و زین تده مهواوی لهتهی بهوانهئه
ژاری تییش ههتایبه بهپناوی کورد و ڕزگاریی مرۆڤی کورد وم و زین لهی مهوهی ئهگه بهبتهی دهئه

حوییش وی و نالی و مهولهزیری و مهالی جهکانی مه شیعرهم ڕاستییهنووسرابت؟ ئهکورددا نه
ژار و رخون و ههکانی قانیع و جگه شیعرهوێ، بوانهی شیعری ئاسانت دهنموونه. وهگرتهده
ستم بهژین؟ مه دهند سای دیکه تا چهمانهرههم بهبا بزانین ئه. کانی گۆران و همنشکی شیعرهبه
 .مرهر، شیعری چاک و نهدهیشتن به تگه بم شیعری قورس و لهیش نییهوهئه
ڕای ره سهمهریان، ئهنگ و ڕشانده پشهکدا ب یا ببتهڵ خهگهب لهدهنگ و ئهرههوتی فهوجار ڕهئه
  الی وایه، کهربینی بۆچوونکی سیاسیی ڕووتیشه، دهکی ناڕکهیه قسهوه ڕووی لۆگیکهی لهوهئه
 خۆیان و ندان، بهرمهب ڕووناکبیران و هونهت بکات و دهڕهیه بچت شهڕوه بهمیشهم جیھانه ههئه

 هۆی گۆڕینی بنه و دهنکهتی دهنگایه پشهب کهدهنگ و ئهرههفه! ون، پشی بکهوهیانهشیعر و شانامه
کاری ساڵ . ک ڕۆژ و دوو ڕۆژ نییهزی مرۆڤ، کاری یهیشتن و ئاوهڵ و پشخستنی بیر و تگهکۆمه

موو ژیانیان ند ههرمهر و هونهک نووسهنون وه وا دهیهوه بیرکردنهم جۆرهئه!. و دوو سایش نییه
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 و  و هاونیشتمانی وتکهریش مرۆڤه نووسه کهوهباتهیر ده ب لهوهئه. ر داهنان بر نووسین و هههه
 ی دیکه شوهنجامی بدا، بهی ئهکهره هونهی و بهکه نووسینهکرێ بهی داوای ل دهرکانهو ئهل لهگه

 .دات و دهنجامی داوهتیدا ئهیهندی ژیانی کۆمهبهتی زۆر و زهرفه دهو له
 
 بینی؟بی کوردیدا چۆن ئهده ئهرگان لهی وهوهبزووتنه: یویخوسرهکه
 

 و تاندنههخهر خۆهه ههین، دیارهرگان بۆ زمانی کوردی بکهی وه”وهبزووتنه”ر باسی گهئه: لیشاکه
ویش  کوردی، ئه کۆن کراون بهر چوار کتبهگهی چی؟ ئهوهرگانی چی و بزووتنهنا وهده. هیچی دی

 .رگان پی ناگوترێ وهمه، ئهوهمهم و سیه زمانی دووهله
کانی دنیایش ت ناونجییهنانه و تهوره گه زمانهبه. کی ژیارییهیهلهسهرگان مهمۆدا وه دنیای ئهله

-٥ی وددا نزیکهک سی وه وتکی بچکۆلهله. وهکرتهکرت و بو ده چاپ دهڕهڕۆژێ میلیۆنان الپه
ری سه. وهکرنه ڕکوپکی بو ده بهرزنامه و وهنامهفته و گۆڤار و حهزار ڕۆژنامه هه٦

م نووسراب؟ لهری نهسه له و شت ماوه زانست ماوه، بزانهن بدهندهی لهورهکی گهکتبفرۆشییه
 میلیۆن ر لهگهرموو ئهڕ بفهری کورد؟ باوه خونهگاتهندی دهتی چهی مرۆڤایه و گرانهوره گهسامانه

وتوو نگکی زۆر پشکهرههنی فه خاوهبووین و کوردم بهرد سوپاسبژر ده کوتهیشتایهکی بگهیه
 .ناداده

ب ری کورد بهڕی مشک و هۆشی خونهگهنگی کورد و خستنهرههپدانی فهره و پهوهژیاندنه
ستگای توانا و  داوودهکی ئاوایش پویستی بهیهوهبزووتنه. ت دی نایهرگان بهکی وههیوهبزووتنه

کنیکی ته. وێی باشی دهپاره. وێکی زمانزان و لھاتووی دهخه. یهتی ههوایهتهکار و چاالکی نهبه
 .وێری ده و کارهاسانکهتازه

دا کارکی باشیان م بوارهبوو لهریکا دهمهوروپا و ئهئهران و ڕووناکبیرانی کوردی دانیشتووی نووسه
مترین  و کهکردووه، هیچمان نهوهگرته خۆیشم دهنم، چونکه، پی ل دهوهداخهم به، بهبکردایه

 .هناوه ج نهرککمان بهئه
 

 ١٩٩٢هاری ن، بهندهله
 وییخوسرهزیز کهعه: کردنیئاماده
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 ر نیین بین دوای ئمهمبهپغه ئمه
 تری تر نایهمبهپغه

 
 
 
 
 

 و زموونی شیعریی خۆتان کردووه ئهدا، باستان له١٩٩٠ی سای ١١ ی ژماره”کگرتنیه“ گۆڤاری له: وان
، ری و سایکۆلۆژییهزموونکی درژخاینی چی هونهنجامی ئهئه“: وتووتانه” ژێ“ی سیدهی قهربارهده
زان و شارهخنه ڕۆژان ڕهر ڕۆژێ لهگه ئهم وایهپکی لدهزامان ههگر ژێ بکاتهب ک له یهتوانک 
تان یهم وتهری ئهوهه جهکه” .ی شیعریی توانینکی تازهودا و چوارچوهکانی دیاریکردنی مهرچاوهسه
زان نھا خۆی ئهشاعیر ته“:  ئه کهم تیایه،دنی کهتکرناعه هزی قه، که بۆ کۆنترین فکرهوهمانگتهئه

وت کهرده کاتکدا دهگرک لهخنهک ڕهین نوقسانیی شاعیر وهمان کاتیشدا ده ههم لهبه” !شیعر چییه
مان تا ئستا ههئایا هه. ینووست خۆی ئه بکات که شیعرییهو شوهرگری لهدات بهوڵ ئهمیشه هه ههکه

 ؟ هۆی چییهیهم قسهر ئهسهو سووربوونتان له” ژێ“ر شیعری سه لهیهبیر و بۆچوونتان هه
 

ت شاعیران، تایبهنداندا، بهرمهران و هونه ژیانی نووسه لهیهتک هه حاهی پم وایهکهڕاستییه: لیشاکه
 و ستھنانی زانیاریی تازهده بۆ بهڕاندایه و گهوههکردنوی تازه هه لهمیشه مرۆڤ هه کهیهوهویش ئهئه
 ندیی بهی پوهوهئه .ی بگۆڕتکهرییه هونهستهره بتوانت خۆی و کهنگهو پیه ڕهبه. زموونی تازهئه
نکی ند الیه چهه ل، که بووهوه ئاگادارییه لهی کردوومهیهو قسه ئه، پم وایهیه ههوهیشه”ژێ“ی سیدهقه
 مهم، ئهبدهی خۆمدا ههکهمهرههر بهسهوت بهمن نامه. نی زمانک الیه، وهیهری ههگهدا تازهکهسیدهقه

م کانی، بهرییهنه هونه پشاندان و ناساندنی الیه ببینت لهو ڕۆهتوانت ئه ده کهگرهخنهکاری ڕه
ربین و بۆچوونی خۆی باشتر ی ده شوه شاعیرک بۆ خۆی لهنگه که ڕهوهتهمن دهوهدیسانیش ئه
 وه ڕووی فۆرمهله” ژێ “ئستایش پم وایه. تی باشتر بناسنت هناویهی کهزموونهو ئهبزانت و ئه

 و دوورودرژییه به کهشیعرهخشانهی پهسیده قه، تاکهمهردهو سهتا ئهک ب ههیهسیده قه تاکهنگهڕه
دایکبوونی  هۆی لهتهی بوونهرانهو هاندهی یان ئهکه سایکۆلۆژییهنهر الیه سهوهمنتهده. نووسرابت

 دی دا بهکهسیده قهی لهوهنگدانه ڕه باشتر ئاگادار بم کهسکی دیکه کهیان خۆم لهوه ئهنگه ڕهکه،سیدهقه
ڕاستی دا بهیهو ماوه، له مانگدایه١٠-٩ نوان  لهم تدا نووسیوهکهسیده قهی کهمهرده سهوئه. کرێده
ت، شتییهرده، چ مانی و چ زهوهگرته کوردیش دهی کۆنی ئران بووم، کهفهلسهی فهوهرقای خوندنهسه

ی شیعری وهها خوندنهروه، هه)ناوبانگه به مانیناو کورددا به لهتهبههه(کانی مانی با بین فکره
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ی وهست بوو خوندنهبهی بۆ من مهوهت ئهتایبهوروپایی بهی شیعری ئهوهکالسیکی کوردی و خوندنه
 و فکری فهلسه فهکی زۆری بهندییهوه پوه ڕووی باکگراونده بۆ خۆی لهبوو، که) لوفگوننار ئکه(

ی رمه، گهوهداخه، بهختهو وه ئهڕی براکوژی کهموو شتکیش شهڕای ههرهسه. یه ههوهتییهڕۆژهه
 ریک کردبووم، بهستی خهشیکی زۆری ههک شاعیرکی کورد، بهڕ بوو، بگومان وهپکدادان و شه
ری و  هونهو چوارچوهتی ئهگشتوانم بم بهده. دامدا ڕووی دهکه وته لهی کهساتهو کارهتروانینی ئه
ک شاعیرکیش پم بگومان وه.  بوونتانهو حاه ئه دایک بووهی تدا لهکهسیده قهی کهسایکۆلۆژییه

 .دا بموهکردنه خۆتازه لهمیشهتر بنووسم و ههمی تازهرهه بهخۆشه
 

 شیعری زانن کهی دهیهو ماوهریی ئهکاریگه بینرت، ئایا بهک دهدا خاوییه”ژێ“زمی شیعری  ڕهله: وان
 کاتی م لهکانی خۆتان، بهروونییه دهوه بۆ بارهیگنهن دهک ده، یان وهوهفارسیتان خوندۆته

 !ر دروست نابت الی خونهو ورووژاندنهدا ئهکهسیدهی قهوهخوندنه
 

دا شیعری فارسیم مهردهو سهمن له. یشتبنگه من نها له خاکد لهچت ئوه دهوه له:لیشاکه
 مانی و ندیی بهه پوی کۆنی ئران بووم، کهفهلسهی فهوهریکی خوندنه خهکه، بهوهخوندۆتهنه
 پم تکی چاکت کرد، که تۆ ئیشارهوهر ئهبهله. یهوتکی خاوی هه ڕهک فکر و وهیه ههوهشتهردهزه
 ، چونکهیهفهلسهیشتنی فهنگ تگه و درهفهلسهبت، خاویی فهدا ههکهسیده قهک لهر خاوییهگه ئهوایه
ی ڵ ژیانی ڕۆژانهگه لهندهوهکات، ئهوت دهسوکه و بیردا ههفهلسهڵ فهگهی لهندهوه ئهو شیعرهئه

 ستی داگیر کردبووم، لهشکی زۆری هه بهژی کهڕی براکوشه. وت ناکاتسوکهسیاسیدا هه
ب ؛ بۆ دهیهفیی ههلسه باکگراوندکی فه کهفیدا دامشتووه،لسهری و فه قابکی هونهدا لهکهشیعره
 پم ر، کهی هونهرباره دهیهتم ههکی تایبه بت؟ من ڕایهیهم شوهبت مژوومان به وا بین و بۆ دهئمه
 بۆ که، بهنووسیوهس نهموو که و منیش شیعرم بۆ ههس نییهموو کهر یا شیعر بۆ هه هونهوایه

 .تم نووسیوهرکی تایبهخونه
 

لقاسم بۆ میح ئه سه کهکهیهرناوی نامه سهمهئه” بتوز دهت سهقیقه باران باری حهکه“: وان
یناردین زۆر دهمدا بهڵ براکهگه مناڵ بووم باوکم لهت که دهه کروشی هاوڕی نووسیوهحموود دهمه

ک دوو  یهکهوییهر چاکی زهوتین ههباوکمان پی ئه. مانبوو ههی کهیهو کگهبۆ کاری چاندنی ئه
نین و ینجام بگه ئه بهم کاره زوو ئهی کهوهر خاتری ئهبهیش لهئمه. نمی تیا بچنننک گهده
کاتکیش . چاندنممان تیادا دهر چاک مشت گهمان بۆ یاریکردن، ههکهکهڕه ناو مندانی گهوهڕینهبگه
 باران باری که“: یوت ئاکامدا دهبوو و لهرسام ده، باوکم سهوهڕاینهگهم ده زوو من و براکهکه
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ست  وا ههک شاعیرکی ڕوانگه وهپرسین، ئوه دهوهیهغزام مهر لهیش ههئیمه. ”بتوز دهت سهقیقهحه
 ی دوای خۆتان؟چه بۆ وهوز بووهتی بوون و شاعیرتیی خۆتان سهقیقه و حه باران باریوهن کهناکه

 
  کهک بم،وت ڕاستییهمهده. وهشکتهدا نهر ئمهسه، بهوهی تۆ هناتهیهو نموونههیوادارم ئه: لیشاکه
 کک بووم لهیشدا یهمهردهو سه و لهوه شیعرم بو کردۆتهڕاسته. بووم نه شاعیرانی ڕوانگهمن له

 .کردکاندا دهوه گفتوگۆ و کۆبوونهشداریم له بهکان کهشاعیره چاالکه
 ...ناسران دهوهو ناوه بهلی، کهر شاکهنوهک ئه وهمهردهو سهئه: وان

 
زانی و  دهوی ڕوانگه پشه خۆیان بهبوون کهک  هه کۆمهمهردهو سهئه. ، ڕاستهبه: لیشاکه
وزبوونی  و سهوهگرتهدهکمان نهواندا یهڵ ئهگه له ئمهبوو کهتی کارکردن ههندێ خههه
وه یهم بارهبی کوردیدا، لهده مژووی ئه، یان لهوهگرانهخنه بۆچوونکی ڕه له کهیهوهیش ئهکهتهقیقهحه

نگکی زۆر رهه فهی کورددا کهگهک کۆمهوتووی وهکی دواکهیهگه کۆمه لهوهداخهبه. نووسرێچی ده
یشدا تهبهو بات لهنانهته. زای نین شارهوهنه زۆر الیهی ڕووناکبیرانمان لهیه، زۆربهوتوومان ههدواکه
 له. مانهگاکهم نیشاندانی سیمای کۆمهم قسانهستی ئهبهمه. زانت تیدازا ده شارهۆی به خکه

م  لهبۆ نموونه. یه ههوه واقیعهکی زۆری بهندییهیوهوتنیش پهرکهت ڕاستیدهنانهکی ئاوادا تهیهگهکۆمه
، ییی گۆران نییهوره گهمن نکۆیم له.  دراوه نیشانورهک شاعیرکی زۆر گهی دواییدا گۆران وهسانه

گۆران . داتپی کورد نیشانی ده چه که نییهیییهورهو گهیبینم ئه گۆراندا دهی من لهیییهورهو گهم ئهبه
پی چهم ، بهیهوره گهوه المهراخ بهورامان و قهشتی ههبدو و گهروش عه و دهکچکی بگانه “به

 وهالیهبه” و القمب ئهرهم القم، عهوان و جق و نق و من عیراقم من عیراقم، کورد ئهپاه “کورد به
 .یهکاندا هه ئینسانییهربینهر و ده شیعر و هونه له جیاوازهم دوو بۆچوونهئه. یهورهگه
ی  ساه٤٠-٣٠م بی ئهدهاکی تر مژووی ئه س١٥ دوای نگه ڕه بم کهیهوهستم ئهبهها مههروهه

  یان بهوهیخونتهبت و نه دڵ نهمی منی بهرههبت بهر هه خونهیهوه، لهوهڕابردوو بنووسرته
 .وهوانهپچه

  
 ؟نووسترک ده بۆ چ خونهزانت کهدات و شاعیریش خۆی ده دهو بیارهر ئه خونهواتهکه: وان

 
  شاعیرک کهنگهنووست؟ ڕهر بۆ ک ده تۆ خاکی باشت باس کرد؛ نووسهپم وایه: لیشاکه

ردستان موو کرکار و جووتیاری کو هه گرنگ بت کهوهالیهبت به تی ههکی تایبهئیدیۆلۆژییه
س موو که هه شیعرک بنووسم کهه پیشم باش و نهیهم ههـه”طموح“و  ئهمن نه. وهکانی بخوننهمهرههبه

 .ت بگات
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 بۆ وهکهرهتی ئایدیۆلۆژیای نووسه حاه بهته باست کرد، تایبهی پشتر کهو بۆچوونه ئهتهبههه: وان

  ئوهوت بپرسین کهمانهده.  باشیک به نه خراپی دیارهستی به جدهب کهدهی ئهوهئاسانکردنه
 یهی ههییانهوتکی کیسهران ڕهی خونه ڕای زۆربه بهن که”مامۆستای کورد“ری گۆڤاری رنووسهسه
  نابین لهوه خۆیهک بهیهوهکردنه و هیچ گۆڕان و خۆتازهیهوهکردنهردا خۆدووبارهوهه جه لهکه

  له بۆ نموونهدراوه، گۆڕانیشی بۆ نهوی و ههوهکرنه تیایدا بو دهی کهمانهرههو بهتیی ئهچۆنایه
رگرتنی ی چژوه ڕادهمهکرت بین هۆی ئهده. بداده جیاجیاکانی ئهشه بهف لهلهدروستکردنی مه

 ؟  که گۆڤارهگات به دهی کهمانهرههو بهبژاردنی ئه بۆ ههخۆتانه
 

ندێ هه. مکه کار دهداکه گۆڤارهنھا من له ته که نییهوهمانای ئه تهبههه. نی زۆرهت الیهکهپرسیاره: لیشاکه
ری و نی هونه جیاجیاکان الیهشهپی به بهتهبههه. متر یا زیاتریشینندێ جار کهس و ههجار چوار که

 یان نا، نازانم یه ههوتکی خاویڕه” مامۆستای کورد“ئایا  . ینکه کار دهوهموومان پکه ههکه... مژوو و 
یش مهئه. ندکیش باشترین گۆڤار بت الی ههنگهبین و، ڕه وای نهیهیش ههسی دیکه؟ کهک وایهیهتا چ ڕاده
م دا، بهیهلهسهو مه لهتم نییهکی تایبهمن بۆ خۆم ڕایه. یه ههوهکهرانی گۆڤاره خونهندیی بهیوهدیسان په

 کارکی وا  بمانتوانیایه و خۆزگهرخان بکرێ، ڕاستهتی بۆ چیرۆک یا شیعر تهفکی تایبهله مهکهی وهئه
وروپا  ئهله” مامۆستای کورد“. ینتوانین کاری بۆ بکه نه کهیه هۆی ههیش کۆمهمهم ئهین، بهبکه
 باس ی کهوهی ئهوانه پچه، بهوو نییهوترکی پشکهوروپا خونه ئهری کورد لهچت و خونهردهده
 مه ئهوهداخه، بهی خۆی زۆر پ گرنگ نییهکهتهنگی میللهرههی زمان و فهلهسه مهری ئرهخونه. کرتده

د ن چهبدا، لهده ئهت لهنکی تایبهت بۆ الیهفکی تایبهلهرخانکردنی مه ته من پم وایه کهوای کردووه
شکی یت و بهتی ڕووی ت بکهتایبه بهت ناب کهرهو خونهئه: مکهوتوو نابت؛ یهرکه، سهوهکهڕوویه
ت پک فکی تایبهله مهی کهرانهو نووسهبوونی کادر لهنه: میت، دووهرخان بکهمووی بۆ ته یان ههکهگۆڤاره
وتوو رکهن سه ههی کهفانهلهو مه ئهربگرین پم وا نییهوه” کگرتنیه“ی گۆڤاری جروبه تهر ئمهگهدنن، ئه

  ویستوویانه کات کهیاندا، چونکهکه کارهبوون لهوتوو نهرکهم سه، به کارکی باشیان کردووهڕاسته. بن
ی بۆیان مانهرهه بهون، ئهشکی تر درووست بکهر بهت یان ههت بۆ چیرۆک یان سیاسهفکی تایبهلهمه

مامۆستای  “نی الواز له الیهپم وایه. و دانن و که شهب له بهوهنهمووی بو بکه ناچار بوون هههاتووه
و  ئهتهیشتووینهم زوو گه، بهوهف کردۆتهله دروستکردنی مهند جارکیش بیرمان لهیه و چهدا هه”کورد
 .وتوو نابترکه و سه باش نییه کارکیی کهتهناعهقه
 

 کرت؟ لتان دهوهرانهن خونهالیه لهن که قبووڵ بکهیییانهو گلهموو ئهبت هه دهواتهکه: وان
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ی کاری گۆڤار کهڕاستییه. ڕوانینیی زیاتریش چاوه گله لهکهیی، بهر گلهک ههنه! ببووره: لیشاکه
 .وام بتردهب ناشتوان بهک ڕازی نهر خهگه؛ ئهوایهمانی ک کاری پارلهوه
 

 ک لهروههه. باتبوون دهفهو خهرهب بهده ڕازیبوون ئهندک لهودان بۆ ههم ههبه: وان
و وت لهتانه چۆن دهت بینیمان و، ئایا ئوهب و و سیاسهدهی نوان ئهلهسهی مهوهتاقیکردنه

 ن؟ خۆتان ڕزگار بکهندییهرمهرهزه
. ینکه کاری تدا ده کهیه ههوهسهو س چوار کهندیی بهیوه ڕاستیدا پهخۆڕزگارکردنمان له: لیشاکه
و  لهکهدا بنین و گۆڤارهکه گۆڤاره لهتییانهڕهنگاوکی بنهتوانین هه نه تا ساکی تر ئمهنگهڕه

 وین که ڕک بکهوهر ئهسهموومان لهم هیوادارم ههکی تر، بهیهن بۆ شوه بگۆڕیی ئستاوهیهشوه
 وهداخه بهیهمۆ ههی ئهو ئیمکانیاتهرچی ئه دی بنین، گهدا بهکه گۆڤارهتی لهڕهگۆڕانکی گشتی و بنه

وا مانکرد ئهوه و نه پشهاتهر ڕۆژی خۆی هگه و ئهدا نییهستی ئمه ده له که سنووردارهندهوهئه
 .بینیی زیاتریش ده گلهڕوانی لهچاوه
یش تووشی گرفتکی ی ڕوانگهوهنه. گرت خۆ ده له شیعر توانینی تازهوهای نه دو لهوهنه: وان
 و ییهمۆش هی دون نکی نوێ، شیعری ئهی پانتایییهوهودانیاندا بۆ دۆزینه هه بوو لهورهگه

 ر شاعیرانی نوێ؟رامبه بهتوانینتان چییه
 

کی ندییهیوه ژیاوم و په لرهکی زۆرهیه ماوه کهختانه، بم خۆشبهنگهک شاعیرک، ڕهمن وه: لیشاکه
انکردنی ستنیش ده نیم بهڵ ئوهگهک خادا له یهم له، بهیه ههوروپاوهی ئهوه زمانی بیرکردنهباشم به

ی وهشتا و نهی ههوهفتا و نهی حهوهبت ناوی نه شتک هه که نییهوهڕم بهمن باوه. ران نووسهیوهنه
 ...کهک یهمووی وه ههیهوهم نه بین ئهییهو ڕاده، تا ئهواتا مۆدل نییه. د بتوهنه
 

د مهمحه: م شاعیرانه هیچ کام لهتهبه، ههیهھانبینی هه، جییهم جیاوازیی فکر و تروانین ههبه: وان
کوو نگ وهی جهچه وهها شاعیری تر لهندهچه... ریوان وریا قانیع ولی، مهختیار عهر عوسمان، بهعومه
 ک کۆمه سار ده هه به کهچهتوانین بین وه ده ئمهوهو تروانینهله. لی نانووسنرهاد شاکهفه
نی توانینی ی خۆی خاوهکهپی قۆناغه بهکهر یهوتوون و ههرکه دهران الی ئمهدیب و نووسهئه

 ...تهتایبه
 

. وتکی دوورودرژی ده گفتوگۆیهوه ئهرحاڵ، چونکه ههستم، بهت ناوهکهمن دژی بۆچوونه: لیشاکه
 بووین،  ئمه کهیو شاعیرانهفتاکاندا ئه حهله... ویستت دهوهئهر  تۆیش هه و پم وایهیهک شت ههیه

 و وهکانیان بو کردۆتهمهرههوتوون و بهرکه دهختانهچاالک بووین و ئستا شاعیرانی تر خۆشبه
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 هۆی بهوروپا ژیاوین  ئه لهمان که زۆربهنگهر من، ڕهک ههی نهکهڕاستییهبه. نگیان بیستراوهده
 وه نه دوای لهوه و نهوتووهوێ پش کهنگی لهرهه ژیانی فه که بۆ کوردستان،بوونی هاتوچۆوهنه

 و همبوو نهوهره ده وتدا تیایدا ژیاویت، من له تۆ لهی کهرموگوڕه گهندییهیوهو په گۆڕێ و ئههاتۆته
. نگیان ببیستم و دهوه بناسمهو شاعیرانهک ئه یهک بهو یهوم کان بکه شونی نووسینهمتوانیوهنه

 زانم کهم، دهو گۆڤار و نووسینانهک ئاگاداری ئهیه و تا ڕادهوهته کراوه ڕگه کهختانه ئستاخۆشبه
 مبوونهو کا ئهنگهندکیشیان ڕه هه، کهیهتی خۆیان ههنگی تایبه دهوتوون، کهرکهشاعیری چاک ده

ی وه نه ئمه، کهوهکردۆته نهوهرگیز بیرم له حای خۆم هیچ کاتک و ههش بهبه. بی نهرییههونه
 بت و  دوای ئمهس نییهری شیعر بزانین و بین که ڕبهک دیکتاتۆری شیعر خۆمان بهفتاکان، وهحه
 دسای داهاتوودا ناوک له مژووی سه لهنگهڕه. تنایهری تر مبه پغهرین و دوای ئمهمبه پغهئمه
ماشای شیعر و  تهوهرزییه لووتبهت بهمن قه. کردبتمان نهر شتکی تازهگهمنت، ئهر نه ههئمه
ناو  و لهوهمننهکان دهرهو زۆر گهندهرمهنھا هونه تهم دنیایهم و ئازاری ئهرهه بهله. کردووهرم نههونه

دان شاعیر  سه، که١٩٢٠ تا دواوه به١٨٨٠ سانی با بین له. ری بگره وهیهو پوانهر بهکوردیشدا هه
زا و وی و شخ ڕهولهی مابت مهوهئه. ک شاعیر وهندی ماوه چهمانهم له، بهشیعریان نووسیوه

بن و  و شاعیری چاکیش دروست دهی تازهوهنه.  و ڕاستهر وایهیش هه بۆ ئمهمه، ئه...حوی و مه
 .وتووتر بن باشتر و پشکهیش ئمههیوادارم زۆر له

 

 هیوا قادر: کردنیئاماده
ڵ گهر له و دواتخش کراوه پهوه ڕادیۆی کوردیی ستۆکھۆمهر بهری سهی هونهرنامه بهوخۆ له ڕاستههوفۆنهله هۆی تهم جار بهکهیه

ی سای ١٠ و ٩: ، ژمارهبی، ڕۆشنبیرییهدهرزیی ئهوان، گۆڤارکی وه: وه گۆڤاری واندا بو کرایهفک لهلهک مهدا وهکانی دیکهدیداره
 .١٦٧-١٦٣: ڕه، الپه١٩٩٤
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 یهورهشقکی زۆر گهسۆفیزم بۆ من عه
 
 
 
 
 
 به. نریتکانی کوردستانی باشوور داده چاکهره هه شاعیرهکک له یهلی، تۆ بهڕز شاکهبه: نی پۆلیتیکایه

 ؟وهتوانی چیرۆکی خۆت و شیعر بگیتهکورتی ده
 

م به.  نووسین کردستم به دهوه منداییهمن له. ستی پ کردووه دهمکهم کۆنه، دهکهچیرۆکه: لیشاکه
بی رهردوو زمانی کوردی و عه هه بهنگوباس کهی دهڕۆژنامه  سایدا، لهنی شانزدهمه تهله
 م بهبه. بووبگومان شیعرکی زۆر جیددی نه. وهشیعرم بو کردهمین پارچهکهچوو، یهدهرده
ناوی . وهغدا بو کرایه بهدا له١٩٧٣ سای شیعرم لههمین کۆمهکهیه. تا بوورهرحاڵ شیعری سههه
م بو  شیعرکی دیکههیرووت، کۆمه بهی وت، لهوهره دهله. بوو” کی نھنیتایهی کوودهرۆژهپ“

 .وهم  بو بوونه سود دوو دیوانی دیکهیش لهوه، دوای ئهوهکرده
 
 ی؟ی خۆتمان بۆ بکهکانی دیکهندک باسی کارهتوانی هه شیعر، ده لهبجگه: نی پۆلیتیکایه
 

 بۆ کوردی پنج کتبی مندانم وه سودییهله.  کردووهمهرجهجۆرم تهزۆر شتی جۆربه: لیشاکه
.  زمانی سودیکی شیعری گۆران بوو بهنتۆلۆگییهکانم ئهمهرجه ته لهککی دیکهیه.  کردووهمهرجهته
کادمییشم کارکی ئه. ورد پک هاتووه شاعیری ک شیعری پانزده که لهکهنتۆلۆگییه ئهککی دیکهیه
 . ئینگلیزییه بهکه” م  و زینی خانیدا مهتی لهکوردایه“ ناوی  بهیههه
 

 ک ناکۆکنڵ یهگهکادمی لهشاعیری و ژیانی ئه
 
 وهکرێ باسی ئهین، دهکهم و زینی خانیدا ده مهتی له باسی بیری کوردایهئستا که: نی پۆلیتیکایه
 نجنیت؟گو دهوهکادمی پکهیت چۆن شاعیری و ژیانی ئهبکه
 

 وهمدا بیرم لهکه دوو سای یهکادمی کرد، له خوندنی ئهستم به سود ده لهکه:  لیشاکه
م م ئستا ئهبه. گونجن نهوهکادمی پکه شاعیری و کاری زانستی و ئهنگه ڕه کهوهکردبووهنه
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ژیانی ... ڕاستی دوو دنیای جیاوازنبه. ژیمم و تیدا دهکهست پ دهکی کۆنکرت ههیه شوه بهیهکشه
بت و کات دیسیپلینت ههکادمی ناچارت دهم ژیانی ئهبه. پک نییه، ڕکوقنییه بک ناعهشاعیرانه

ژیانی . وهداتهنگ دهواوی ڕه ته به نووسیندا لهمهئه. قنی بژییتژیانکی عهڕوشون و شوه
 .مییش ناه شاعیرکی باش بمکادکی باش بم و ژیانی ئهکادمییه ناه ئهشاعیرانه

 
 یت؟ شاعیرتیی خۆت ناکهنی زوم له الیهمهئایا تۆ به: نی پۆلیتیکایه
 

م ، بهمتر نییهیی هاوڕیانی شاعیرم که هی شاعیریم لهرچی پلهگهمن ئه. کهڕاستییهمه ئه: لیشاکه
شک ئستا به. بوو باشتر دهرخان بکردایهموو ژیانی خۆم بۆ شیعر تهموو کات و ههر ههگه ئهنگهڕه
شی زمان  سود، بهی ئوپساال لهکدا، زانستگهیه زانستگهنم، لهکادمی دادهوباری ئهکانم بۆ کار کاتهله
 کۆنفرانسی  لهوهیشهکی دیکه الیه، لهوهکه الیه لهمهئه. وهمهرس ده کوردی، دهبیده ئهو

م  لهبۆ نموونه... کادمی پویستهدا ئاستکی ئهو کۆنفرانسانهبگومان له. مکههشداری دجۆردا بهجۆربه
وێ له. تیدابییاتی ڕۆژههده ئه لهسیدههت قبارهشداریم کرد سه کۆنفرانسکدا بهی ڕابوردوودا، لهماوه

 سیده قه دیاره،وه،مووانه پش ههله. ش کردردیدا پشکهبی کوده ئه لهسیدهر قهسهکم لهیههولکۆینه
ریکی  ئستا خهمهقای ئهبارته. وێ، بگومان، کاتی دهتهم بابهکاری له. زیریالی جهالی مه
کی یه شوهیشدا بهمهله. یه”یدابوونی شیعری کالسیکی کوردیپه “کهناوی تزه. ردنی تزکمکئاماده
 .نووسمزیری دهالی جهر مهسهکی لهرهسه
 
 شاعیر، چۆن  تۆیان کرد بهکانی کهکانی، فاکتۆرهڕ هۆیهمهین لهر پرسیارت ل بکهگهئه: نی پۆلیتیکایه
 ؟وهیتهدهراممان دهوه
 

 هیچیان ڕوون مانهکوێ، و چۆن، ئهی، له بیاردان بکرت، که به شتک نییهمهزانن ئه دهئوه: لیشاکه
وار و   خزانکی خونهمن له. یهدا ههم باسهمان لهکهماه کارکردی بنهم که نهوهناشکرێ ئه. نین

وار سانکی خوندهموو کهباوباپیرانم هه. کی شخینیهماه بنهئمه.  بوومهردهروهڕووناکبیردا په
بوو و  کارکردکی چاکی الی من ههوانهی ئهوهخوندنه. بووی ههورهکی گهیهباوکم کتبخانه. بوون

شاعیرکی کالسیکی . لی، شاعیر بوودی شاکهحمهمامم ، شخ ئه. رگرتووهسوودکی چاکم ل وه
 .ژر کارکردی مامۆستا گۆراندا بووم هشتا الو بووم له کهتاوهرهسه له. سۆفی بوو

 

  ناوی ڕینسانس بتشتک نییه
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ی، چۆنی  چی دهوهیهم بارهکرت، تۆ لهنگدا باسی ڕنیسانس دهرهه بواری فهله: نی پۆلیتیکایه
 بینی؟ده
 

ر گهئه. کرت باسی ڕینسانس دهم ل بووه کوردستانی باکوور گو هندێ جگا لهمن له: لیشاکه
بوو، شتی وا  ئیتالیا و فرانسادا هه لهی کهوهک ئه، وهوهینه ڕینسانس بکهک بیر لهیهک زاراوهوه
 ک بهیهوهته نهین که بکهوهی بتوانین باسی ئهوه، بۆ ئه و گرانهورهی گهکهڕینسانس زاراوایه... نییه
ند سووف و بیریار، چهیله فهدا بوات و کۆمهورهند قۆناخکی گه چهب بهینسانسدا بوات دهڕ

 که باسهر وا بیر لهگهئه... بووبتوژمکی بیری ڕادیکال ههند تهب و چهدهر و ئهنهپۆلکی هوشه
 له. تکی سیاسی پویستهستهیش دهمههبۆ ئ.  و نایبینم کوردستاندا نییهها له، شتکی وهوهینهبکه

تۆ .  دی بھنیتانی رینسانس بهستیی زمانی تورکیدا تۆ ناتوردهژر سهک تورکیادا و لهوتکی وه
هزتر  بهمههیوادارم ئه.  نووسین کردووهستیان بهردی باکووریش ئستا دهتوانی بیت کونیا دهته

 موو شونک و له هه زمانی کوردی له کهستراوه بهوهوه بهمهئه. بیدهکی ئهیهوهه بزووتنببت و ببته
 .برت کار ده بهرانهند کاریگهموو کاتکدا چههه
 
 توانن باسی کامه ده بۆچوونی ئوهیت و بهکهش دهچۆن شیعری کوردی دابه: نی پۆلیتیکایه

  ئارادان؟ لهن که بکهبی و شیعریدهی ئهخوندنگه
 

ڕیت و وا  کوردستانیش بۆیان بگهن لهدنیادا هه لهی کهو قۆناخانهموو ئهتۆ ناتوانی هه: لیشاکه
ر بیاتی ههده ئهچونکه. کیشی نییهعنایهم هیچ مه و ههیههم ههون ، ههکهست دهن و دهبزانیت هه

 وتانی  لهکه، به کوردستاندا وا نییهنیا له تهمهئه. تیتی خۆیهبهی تاینی شوهک خاوهیهوهتهنه
بییاتی کوردیدا گرنگترین ده ئهله. ک بکرتگۆرییهند گرۆ و کاتهکرێ باسی چهده. هایهر وهیش ههدیکه
ی شاعیره ین زۆربهتوانین ب دهئمه.  شیعری کالسیکه، کهبییاتی کالسیکهدهبییات ئهدهشی ئهبه
 گۆران، که. کاتست پ ده مامۆستا گۆران دهمیش بهدووه. نیهسهدرهم مهر بهکانمان سهورهگه

می ژیانی شاعیریی گۆران کهم بیست سای یه، بهبییاتی ڕۆژاوادا بووهدهژر کارکردی ئهزۆریش له
ڕ و ئیدیۆلۆگی قۆناغکی ندێ باوه کارکردی ههاتر، بهود. وهسه کالسیکییهدرهم مه ناو ئهوتهکهده

دا لره. کرێ ناوی بنرێ ڕیالیزم یا سۆسیال ڕیالیزم دهکات کهست پ دهی شاعیریی گۆران دهدیکه
 .وه ژر کارکردی مارکسیزمهتهوتووه کهین کهتوانین باسی گۆرانک بکهده
 

 کردوومی ل ورهکجار گهسۆفیزم کارکی یه
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 ن؟ند گۆرانک ههکرێ بین چهیانی ده: نی پۆلیتیکایه
 

م له. کی کالسیکهیهمین قۆناخی گۆران شوهکه یهچونکه. نت س گۆران ههنانهدوو یا ته. ڕاسته: لیشاکه
ترین و چاکترین  جوانمن پم وایه.  نزیکهوه نالییه لهوه ڕووی شوازهدا گۆران لهمی کالسیکهردهسه

ر گهکانی ئه قۆناخی ڕیالیزم یا سۆسیال ڕیالیزمدا، شیعرهله. تیکانی گۆران هیی قۆناخی ڕۆمانتیکیهشیعره
 .م ناشتوانین بین چاکنین خراپن، بهنه
 
 ؟ خۆی کردووه گۆران زۆری لهیانی پتان وایه: نی پۆلیتیکایه
 

دا تا ندێ جگه ههکانی، له ڕیالیستییهی من بزانم شیعرههنده. ناسیوه نهمن گۆران خۆیم... نازانم: لیشاکه
 ستی ئینسانی الی گۆراننگه هه ڕهک مارکسیستک،وه. زیوهی دروشمی سیاسیی ڕووت دابهڕاده

 .زیوه زۆر دابهوهتیی شیعره ڕووی چۆنایهم لهرێ، به سهزۆریش چووبته
 
 ؟وهبینیتهدا ده قوتابخانه کامه  تۆ خۆت له:نی پۆلیتیکایه
 

و کزبوون چوو، الساییی ره سۆسیال ڕیالیزم بهفتاکاندا، کهتای سانی حهره سهله: لیشاکه
ک سورریالیست و دا وهویان ده شاعیران ههندێ لهڕاستی ههبه. وهکرایهسورریالیزم و داداییزم ده

 هۆی  کۆمهمهئه. ستی پ کردبی دهدهکی ئهیهوهدا بزووتنهو سانهله. کان بنووسنداداییسته
 یشتنهی کوردستانی باشووردا گهی ڕزگاریخوازانهوهڵ بزووتنهگهڕژیمی عیراق له. بووسیاسیی هه

وتنی کهرجی پشلومه ههم سانهئه. می ئاشتی بووهرد، سه٧٤-٧٠ چوارسالی وتنک؛ واتهڕککه
تیف س، لهناویاندا؛ شرکۆ بکهیدا بوون، لهران پهکی نوی نووسهیهوهنه. بییاتی کوردی دابین کرددهئه
ریم اللی میرزا کهلی و جهرهاد شاکهد، فهمهر قادر محهنوهفیق سابیر، ئهشو، ڕهبدو پهت، عهمههه
ت و من مهکرد ههبۆ داهنانی سورریالیزم و داداییزم کاری ده ی کهوهدا ئهمانهناو ئهله. بوونهه

نج  گه کهو کاتهبگومان ئه. وهکرده دهچووین، زمانمان تازهردهکان ده کالسیکه فۆرمه لهئمه. بووین
شتدا ندێ  هه لهنگهرچی ڕهگه ئهئمه. وینری بکه دووی نوگه وهبیعی بوو کهبووین، زۆر ته

 شیعری منیشدا قۆناخی شیعریی له. بوونی خۆیشمان ههسهم داهنانی ڕه بهوهالساییمان کردبته
کی زۆر یه ماوهمهئه. ژر کارکردی ڕۆمانتیزم و مامۆستا گۆراندا بوومتادا لهره سهله: یهجیاواز هه
پ و میش شیعری چهسیه. همی شیعریم سورریالیزم و داداییزممی دووهردهسه. کورت بوو
. ”وهتاوی سووره هه تیشکک لهڕووباره” ناوی بهیه شیعرکم هههدا کۆمهم قۆناخهله. شۆڕشگانه

کات، فکری ی مرۆڤ دهوه باسی ناوهم کهکهزموونی شیعرک دهمۆیش ئه و تا ئهوهشتاکانه ههله
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 و وهره دنیای دهی مرۆڤ، دوور لهوهو وجوودی، دنیای ناوهفی لسهری فهندێ هاندهئینسان، هه
 بکرێ پی بین نگهینووسم ڕهی ئستا من دهوهئه. ژر کارکردی سۆفیزمدامئستا له. بینراو

. وهدۆزمهودا دهمن خۆم له. کات و زۆرم کار ت دهیهورهشقکی گهسۆفیزم بۆ من عه. ”نوسۆفیزم“
م که دیواری زیندانهنیگاری تۆ له“دیوانی دواییم .  بووتهم بابهی لهورهشکی گهووم بهدیوانی پش

 .یهتهم بابهر لهویش هه، ئه”کۆمدههه
 
 ی چی؟ دهوهیهم بارهبینی و له چۆن دهمه، تۆ ئه نییهخنهبی کوردیدا ڕهده ئهن لهده: نی پۆلیتیکایه
 

کی هۆیه. بی زۆر الوازهدهی ئهخنه ڕهوهفاتاکانه حهتی له تایبهی دواییدا، بهم سانههل: لیشاکه
ناسینی  ب بین نهوه ڕاستتر ئهنگهپ و مارکسیزم، یا ڕهپۆلی چهدا شهم سانه لهیهوهکی ئهرهسه

مۆ ئه. ست بدات دهتیی خۆی لهابهت و ببی جیددییهدهی ئهخنهی ڕهوه هۆی ئهمارکسیزم، بۆته
ب و دهی ئهوهرزکردنهتوان بۆ به نهخنهر ڕهگهئه. ینبی بکهدهکی جیددیی ئهیهخنهناتوانین باسی ڕه

 زۆر وهم ڕووهوت؟ من لهکهب چۆن پش دهدهب کار بکات، ئهدهب، جوانکردنی ئهدهی ئهوهبزووتنه
. ترسیداره و مهرجکی ئاۆزلومهوا ههبت ئه نهبی ڕۆژانهدهی ئهخنه وتکدا ڕه لهرگهئه. رانمنیگه

. بتهزتر دهبییات بهدههایش ئهروهردا، ههر و نووسهنوان خونه پردک لهبته دهخنه ڕهچونکه
 تدا یخنهی ڕهو وتهئه. ووست بچت چاکتر و جوانتر بنوهو ئهره بهکات کهریش ناچار دهنووسه

. یهیش ئاژاوهوهئه. ر و بیریار شاعیر و نووسهبتهسک دهمو که هه کهیه ههوهترسیی ئهبت، مهنه
ری ل ریش سهشکی زیندووی ژیان و خونه بهبییات  نابتهدهبت، ئه نهبیدهی ئهخنه ڕهکورتی کهبه
 .شوتده

 

 نئۆغلوجان گویلشه: کردنیمادهئا
 نی پۆلیتیکایه

 ١٩٩٥-٧-٢١ی ڕۆژی ژماره
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 ر هوندورێ شیعرا باش لسه
 یڤهمرۆڤ دپه

 
س ست، هن کهلبهس دبژن هههن که. الل بکنێ زه”شیعر“م ڤ ترما رێ دخوازم ئهز بهئه: منووده

 ؟لۆ کیژان ژ ڤان ڕاستهگه. سژی شئر دنڤیسیننس شر و هن کهدبژن شئیر، هن که
 

 ها کولتورا ئیسالمی هاتییه و ژ ڕگهبییهره عهکهیه وشهدهسل خوهشیعرێ، د ئه) یابژه(پرسا : لیشاکه
 مرۆڤ دکاره. تن دن ین ل ڕۆژهالتک میللهله ناڤ زمان و کولتورن گهتییهناڤ زمان کوردی و که

ک پرسن دنژی لهێ، گه”شیعر“ن پرسا  تهنه.  ئیسالمیکه ڕۆژهالتی، پرسهکه پرسه کو نھا بوویهبژه
، کتب، مهقه: بۆ نموونه. لن دن ناڤ زمان مه و ی گهبی هاتنهرهیا زمان و کولتورا عه کو ژ ڕگهنههه
 کهن پرسه تهڤ پرس نھا نه، ئهیهه دن هکهل ڕاستییه. بی هاتنهرهموو ژ زمان عهبییات ههدهب، ئهدهئه
تن ک میللهله و د زمان گه، ئۆردوونه، فارسینه کوردینه بژهڤ دکارهرهکوو پرسن مه، بهبییهرهعه
 . پرسن ڕۆژهالتیها ئدی بوونهپرسن وه. ژی ب کار تندنده
مامۆستا : ک نڤیسکارن کورد، بۆ نموونهلههرچی گگهئه.  باش دبینمکه پرسا شیعر پرسهز ب خوهئه

.  پرسا شیعرێ باشتر دبینمز ب خوهژی، ل ئهب کار ئانییه” ستبههه“ پرسا ند جییاندهگۆران د چه
ل .  ڕاستنژی نهک ب خوهوه کو هیچ یه، ڕاستی ئه نڤیسینه ب خوهو ناڤن کو ته، ئهل کیژان ڕاسته

 . ڕاستن و ناڤن دن نهـه”شیعر“ڕن رگیناال وێ بنهم ل ئۆر ئهگهئه
 

تی شئیر بن کو ب تایبهبه نڤیساندن؟ سهنگی و ب چ زاراڤای کوردی هاتییهشئیرا کوردی که: منووده
 رێ هاته نڤیساندن چ بوو؟ڤهل وێ ده

 
، ست پ کرییهرێ دهکو دهبییاتا کوردی پشان بدن کو ژ دهستپکا ئهم بخوازن دهر ئهگهئه: لیشاکه
مامی بییاتا کوردی ب تهدهدیرۆکا ئه: ند تشتان تتی ژ چهحمهو زهئه. تهحمه و زه هسانهکی نهکاره
 .بوویهکی زانستی و باش چ نهیه نڤیسینژی، ب شوهر هاتبهگهئه.  نڤیسینهاتییهنه

سبینن، ڤ کورد دحهسان تهم وان کهبگومان ئه. ن کوردییهال دیالکت و زاراڤاین زماسهیا دنژی، مه
بییاتا دهستپکا ئهبۆ ڤژی ده. ر زاراڤاین کوردی کو نیشانا پرس دادنن سهنهلک ههل هن خه
ڕ دکم بن باوهبهڤ دو سهئه. وانینهحسن کو زمانزانی و زمانهش و به موناقهکهیهلهسه مهکوردی دبه

ر گهم کورد دکارن بژن، ئهل دیسانژی ئه.  هسان بهبییاتا کوردی نهدهستپکا ئه دیاریکرنا دهکو
ڕ ز باوهر چاڤ بگرن، ئهک ل بهک یه نڤیسین یهبییات، شیعر پ هاتنهده ئهڤ دیالکتن کو ژ زوودهئه
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بۆ .  بکارئانیننڤیسین و شیعرێ هاتنهری دیالکتن دن بۆ ورامی بهدکم کو دیالکتا گۆرانی و یا هه
 .ست پ کرییهورامی دهبییاتا کوردی ب زاراڤای ههدهئه:  بژهڤژی مرۆڤ دکاره

 کهلهسهڤ گردای ب مهڕ دکم ئهز باوه؟ ئهست پ کرییهورامان دهرما ههپرسا کو بۆ چ ژ هه
هلی دین ئه“ کو بوویهتی هه ی تایبهکی خوهمان، دینهورارما ههیا ههڤچهر کو ناژبه. یهدینیڤه
و پانییا ستران و ئایینن وان ین دینی ب ڤ ” یارسان“و ” ییکاکه“ دبژن ، نھاژی ژرهـه”قحه

ن سترانن دینی، ژێ  تهب کو مرۆڤ نهبه سهڤژی بوویه کو ئهمومکینه. دیالکت چ بوونه
 فۆرما  کو بوویهک دیتنه و فۆرمه کرنهحسا ڕووح و ژیانا خوه، به”ڕووحی “ترژی ستراننزده
 .بییاتا کوردیدهک بۆ ئهستپکه دهوژی دبهئه. شیعر

  کو مرۆڤ نزانهک ژ وانژی وندا بوویهلهنھا ناڤ گه. نهورامی ههزن ب زاراڤای ههک مهلهشیعرن گه
ل دیسان د ناڤ . نه ههستن مهر دهژی نھا کم ل بهن کو وان نڤیسینهتشت. خت ژیانه و چ وهکینه

یدی، ک خانای قوبادی، سه، وهزن مانه، ب دیالکتا گۆرانی، ناڤن مهبییاتا کوردیدهدهکالسیکن ئه
 .کن دنلهوی، بسارانی و گهولهمه

پشتی . ست پ کرییهی کورمانجییا ژۆرین، دهزاراڤا/ یابییات ب شوهده کو ئهپاشی وێ، مرۆڤ دبینه
ژی ب زاراڤایکتا کورمانجییا باشوور ده/ وکرییهدیال مرۆڤ ئیرۆ نکاره. ست پ ژهلکو  ب 

ک ، ل وه پ بنڤیسینهس ل ماال خوه کو هن کهمومکینه. یهورامی ههبییات ب زاراڤای ههدهئه
ک ژ کالسیکن شه به بوویهبییاتا کوردیدهدهورامی د ئهزاراڤای هه. ایهمبییات ئدی رۆال وی نهدهئه
بییات ب دو زاراڤاین کورمانجییا ژۆرین و یا ژرین پ خورته و ب پش دهم دبینن کو ئهل ئه. مه
 .ند ت نڤیسینمهوله دهکهبییاتهده و پ ئهش دبه، گهڤهدکه

ندیی ب چ گرێ مهوله، تو ڤ دهیه شئیرا کوردی یا کالسیک ههکهندییهمهولهدهم دزانن کو ئه: منووده
 ددی؟

 
که یهلهسهندی، ب دیتنا من، مهمهولهڤ دهئه. ندهمهوله یا کالسیک، پ دهبییاتا مهدهئه: لیشاکه

 زیندوو، کهشه به بوویهده١٩ و ١٨، ١٧ڕنن نگا کوردی د قهرههکولتور و فه. نگییهرههکولتوری و فه
 . پژیان ژ کولتورن ڕۆژهالت و کولتورا ئیسالمیکهشهبه
تن  و کولتورا ملهرن خوهوروبهبییاتن دهدهژی ژ ئه و نه ژییایهرێ خوه ب سهبییاتا کوردی نهدهئه

. نگی و ی کولتورییهرههب فهبهسه: ڤهندییژی ئهمهولهکی ڤ دهبهبهب دیتنا من سه.  بیندن هاتییه
زیری بگرن، م جهئه.  ین کالسیک س چار زمان زانبوونهم دبینن کو پانییا شاعیرن مهورا ئهله
بی، فارسی، رهک وان ب س زمانان کوردی، عهر یهوی ب کمانی ههولهدێ خانی، نالی یا مهحمهئه

 .ینهجارانژی ب تورکی شیعر نڤیس
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  بژهبی و مرۆڤ دکارهرهبییاتا عهدهک ستاندارد ژ ئه، وهبوونهستن وان ههردهین کو ل بهنموونه
ک ، وهبییاتا فارسی بوویهدهیا ئهرز، نموونهیا بهل نموونه. بییاتا فارسی بوونهدهتر ژ ئهزده
ستییه کو شاعیرێ کورد خوه. کی دنعدی و وهدین ڕۆمی، حافز، سهداللهوالنا جهمن مهرههبه
 زیریدهالی جهل ب ئاشکرا د شیعرا مهسهم ڤ مهئه. والناک مهکی وهک حافز، یهکی وه یهوژی ببهئه

 :دبینن کو دبژه
 زم تو دخوازینسوورێ ژ نهر لوئلوئ مهگه
 ت؟ل ببین، تو ب شیرازێ چ حاجهر شیعرێ مهوه

ڤ ئه. زنترژی دبینه ژ حافز مهو خوه کو ئه بژهمرۆڤ دکاره.  ژ حافز کمتر نابینهال خوهیانی مه
ک ژ ڤ شه بهل و وان شاعیران، خوهورا مهله. بییات پشان ددهدهزنبینی کولتوور و ئهمهخوه
 .بییات و کولتوورێ دیتنهدهئه

 :، دبژهینی پرس ب کار ئانییهعنا، عهمهینی  دیسا عهده خوهکهنالیژی د شیعره
 ر گرتووهفته دهرسم بهب ههرهفارس و کورد و عه

 یه، دیوانی ههمۆ، حاکمی س موکهنالی ئه
 
 کهبییاتهدهنگین، ئه زهکهبییاتهده دناڤ ئهم دبینن، یانی شاعیرێ کورد ی کالسیک خوه کو ئهکهوه
ر هه. بوویه” بییاتا ئیسالمیدهئه“و ” بییاتا ڕۆژهالتـدهئه“:  بژه کو مرۆڤ دکارهدیتییه نددهمهولهده
 .شدار بوویه به تدهڤهبییات و ب کولتور، ب ڕۆناکبیرن خوهدهلن ڕۆژهالتا ئیسالمی، ب ئهک ژ گهیه

ک سنوور له، گهتنهڤ دوور کهن دنژی ژ ههتبییاتا مللهدهها ئهروهبییاتا کوردی و ههدهئیرۆ مخابن ئه
ئیرۆ مرۆڤ . نگیژی چ بوونهرهه، سنوورن سیاسی، ین ئکۆنۆمی، ین فه چ بوونهتاندهد ناڤا ملله

ل . بی، یا تورکی یا فارسی ناس دکهرهبییاتا عهدهکی کورد ب گشتی ئه کو ڕۆناکبیره بژهنکاره
بییاتا فارسی و ده، ل ئهبییاتا تورکی ناس بکهدهکی ژ باکوورێ کوردستان ئه کو ڕۆناکبیرهمومکینه

بی رهبییاتا فارسی و عهدهیرێ ئهشن دنژی، غهکی ژ بهها ڕۆناکبیرهروههه. بی ناس ناکهرهعه
 .بییاتن دن ناس ناکهدهئه

ژ (م، بردهرن کورد، ڕۆناکبیرن وێ سه ڕۆناکبییانده١٩ و ١٨، ١٧دساال م دبینن د سه ئهکهل وه
ب و تورک ـ باش ناس رهتان ـ فارس، عهبییاتن س مللهدهبییاتا کوردی، ب کمانی ئهدهئه) ینغه

 .ژ ڤ هاتییه) یا کالسیکان(ندی مهولهڤ دهئه. کرییه
 

ند زێ بخوازبم تو چهبتی، ئهخهدێ خانی دحمهر ئه لسهز دزانم تو ژ نزیکڤهر کو ئهژبه: منووده
 مدسالییا نڤیساندنا مه کوردان سسهانده٩٥د ساال . رسڤینیهـ ببه فرهکهرسیڤهپرسن من ب بهکورته

ند و پرتووک هاتن تن، بهرانس ل دار کهژ بۆ وی جڤین و کۆنفه. دێ خانی پیرۆز کرنحمهو زینا ئه
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دێ خانی ناس دکن؟ حمهلۆ ب ڕاستی کورد ئیرۆ ئه، گهاڤان بگرهر چنڤیساندن؛ گاڤا مرۆڤ ڤژی ل به
یا وی چ بوو؟ وی فهلسه؟ فهحسا چ دکهم و زینا وی به؟ مه چییهدێ خانی کرییهحمهیا کو ئه

 :یت ج ببژه ب ڤ بهستییهخوه
 ،سانهم دل بکم فهرحا غهشه

 .هانهم بکم بهزین وو مه
 

وتی ژ و چهئه.  ڕاست بکمالڤ بوویه بهده کو د ناڤا مهکهوتییهز چهر تشتی، دڤ ئهی ههربه: لیشاکه
پانییا . ” زانستییهکهوتییهکنیکی، چه تهکهوتییهچه “ بژهز نزانم، ل مرۆڤ دکاره، ئهکو و ژ ک هاتییه

 ژ ئالیی تاریخی و ڤ ڕاستییا خوهل ئه. م و زین دانینهدسالییا مهک سسهان وه١٩٩٥کوردا ساال 
 .ڕاستهکی نه، تشته تونهعیلمیڤه

. ێ زایین١٦٥١رێ مبه هه، کو دبهێ کۆچ ـ هیجری ژ دایک بوویه١٠٦١دێ خانی ساال حمهورا ئهله
 : گۆتییهدهوهم و زینا خدێ خانی د مهحمهپاش ئه. هایهوه نه  بژهس نکاره و کهکی ڕاستهڤ تشتهئه

  چلوچارانهیشتهئیسالی گه
 وێ گوناهکارانوی پشره

م نکارن ب زۆر ئیرۆ ئه. ێ کۆچی١١٠٥ ، دبهێ کو خانی ژ دایک بوویه١٠٦١ر  بخن سه٤٤م ر ئهگهئه
سابا کۆچی کو ب حه. ورا وی حسابا کۆچ کرییهله. رز بکندێ خانی فهحمهر ئهتاریخا زایین لسه

دسالییا م سسهرئهگهئه.  نڤیسین هاتییهانده١٦٩٣م و زینا خانی د یانی مه. ١٦٩٣رێ مبه هه، دکهـه١١٠٥
م و دسالییا مه دکاربوو ببوویا تاریخا سسه١٩٩٣م و زین لگۆر تاریخا زایین حساب بکن، ساال مه

مهئه. زین ئهڤژی لگۆر حساب لگۆر حساب م لگۆر تاریخا ر ئهگهئه. ڕاسته نهدێ خانی دیساحمه، ل
ێ کۆچ، ١٤٠٥ دسالییا وێ دکهساب بکن، سسه نڤیسین حهم و زین هاتییه کو مه١١٠٥هیجری 

ساب بکن، ب دسالییا وێ حهم لگۆر دل خانی سسهر ئهگهئه.  دکه١٩٨٤) تاریخا زایین(رێ وێ مبههه
 مهکه کو جارا یهکنیکییه تهکهیهلهسهڤ مهئه. م و زینسینا مهدسالییا نڤی سسه دبه١٩٨٤ڕاستی ساال 

 .حس بکمز ب نڤیس بهئه
ز نکارم ببژم کو پانییا کوردان ئیرۆ ئه” دێ خانی ناس دکن،حمهلۆ کورد ئهگه“ر پرسیارا کو لسه
ێ ڕۆناکبیرن %٥ژم کو ز دکارم بن پانییا کوردان، ب ترس ئه تهنه. دێ خانی ناس دکنحمهئه

م و زین یان  ـ مهورا ستاتیستیک ل با من تونه، لهنهند ڕۆناکبیرن کورد ههز نزانم چهکوردان ـ ئه
م یا وی ناس ناکن و مهفهلسهدێ خانی ناس ناکن، فهحمهـ ئه% ٩٥ون دن ـ ئه. دێ خانی ناس دکنحمهئه

دێ حمهم و زینا ئهک س چار جارانژی مهر یه کو ههڕاسته، ندنه کو خوهڕاسته. و زین ناس ناکن
ز نھا ناخوازم ب دوورودرژی بژم کو چما ناس دکن و چما ناس ئه. کرنه، ل ناس نهندنهخانی خوه
 .حس بکهکی دن به ل جھه و مرۆڤ دکاره درژهکهیهلهسهورا مهناکن، له
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م و یا مهشوه/ فۆرم: ک؛ یهنهین گرنگ هه، دو نوقتهم و زینا ویدهدێ خانی و مهحمهال ئهسهد مه
ک ، ل پرسا وه”چیرۆک“یان ” یتبه“م و زین دکن، یان دبژن حسا مهکو به) سنکه(پانییا. زینیه
م و مه. حس دکهس به، کم کهیه”ڤیسنهمه“یان ” ویسنهمه“ال سه مهبی کو پ گرنگهدهکی ئهترمه

 .  نڤیسینوی هاتییهسنه کو ب فۆرما مهکه و چیرۆکهوییهسنه مهزین ب خوه
شھوور و پۆپولر کی مهله گهکه فۆرمهبییاتا ڕۆژهالتدهدهژی د ئه١٨تا ی  هه١٤ڕن وی ژ قهسنهمه

ک ژ  کو یهنگهڕه.  نڤیسینهویسنهک شاعیرن فارس و تورکژی ب مهلهدێ خانی گهحمهری ئهبه. بوویه
.  بوویهئسیرا ویدهک د بن تهلهک گهلهێ خانی گهحمه کو ئهوییهنجهری ناسکریژی نیزامی گهوانا ی هه
 .ین نیزامی دبژن”ویسنهپنج مه“یانی ” مسهخه “ر ژره کو ههنهوی ههنجهوین نیزامی گهسنهپنج مه

ل . دێ خانی و هن شاعیرن دنحمهتی ل با ئه ناس کرن، ب تایبهکورداندا هاتییهد ناڤا ” ویسنهمه“
 ڤ گرنگهل ئه. مایهبی ڕۆال وژی نهده ئهکهک فۆرمه و وهنانڤیسه” ویسنهمه“س  کهد ڕۆژا ئیرۆده

بییاتا ده ژ ئهکهشهه و بیه”ویسنهمه “دێ خانی ژ ئالیی فۆرمڤهحمهم و زینا ئهکو مرۆڤ بزانبه مه
ڕۆژهالت . 
دێ حمهب ڕاستی ئه. زن کرنه پ مه کو د ناڤا کورداندهدێ خانییهحمهسووفبوونا ئهیلهال فهسهیا دن، مه
 د فهلسه کو فه و دیاره باش ناس کرییهما خوهردهیا سهفهلسه، ل وی فهسووف بوویهیله فهخانی نه

 د فهلسهکن کو چما و چقاس فهلهبن وێ گهبهسه. الڤ بوویهک بهله گه نهدێ خانیدهمهحڕۆژگارن ئه
دێ حمهئه.  ـ سۆفیزمیهووفهسه ناسکرن، یا ته هاتییهیا کو زدهفهلسهل فه. الڤ بوویه بهناڤا کوردانده
. ووف ناس کرییهسهی ب ڕیا تهفهسهل کو وی فه بژه، مرۆڤ دکارهزن بوویهکی مهخانی سۆفییه

فا موحییددین لسه کو فه بوویه،ده” تولوجوودحدهوه“یا فهلسهئسیرا فهک د بن تهلهدێ خانی گهحمهئه
دێ حمهب ڤیا، ئه. ژی دبینهم و زیندهشن مهف ب ئاشکرا د پانییا بهلسهمرۆڤ ڤ فه. بییهرهئیبن عه
 .ندییهستن ویژی خوهر ده بهتییه و چ کهفا ئیسالمی ناس کرییهلسه؛ فه دنژی ناس کرنهنهفهلسههخانی ف

فسیر  ته، لگۆر دیتنا خوه، لگۆر ئیدیۆلۆژییا خوهیا خوهدێ خانی ب شوهحمهم و زینا ئهس مهر کههه
دێ حمهحسا ئه مارکسیست بوون، گاڤا کو بهپ بوون، ساالن کو پانییا کوردان چه٢٠- ١٥ری به. کرییه

دێ خانی ئالیگرێ حمهئه“: ستن کو بژنحس دکرن و دخوهبه) پکی چهیه(کی په چهکهخانی دکرن وه
 کو مه، نهنهڤ گۆتن ب نڤیسینژی ههئه” .ران بوویهر، جۆتکار و پرۆلیتهپتیی بوو، ئالیکارێ کارکهچه

، مایهپ نهها ئیرۆ کو مۆدال چهروههه. ڕاستهڕاست بوو و نھاژی نه، نهڕاستهڤ نهن ئهبگوما. بھیستییه
ڤژی یی نیشان بدن، ئهوهتهکی نهسهک کهن وهدێ خانی تهحمهس دخوازن کو ئهک کهلهئیجار گه

 کو  بژه، ل مرۆڤ نکارهیهه هم و زیندهڕی د مهڤ بیروباوهڤ تشت، ئه ئه کورێ ڕاستهئه. ڕاستهنه
 .ڕییا وی نیشان ددن و باوهفهلسهفه
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کی ک ئینسانهل وه. ووف و سۆفیزمهسه تهم و زیندهست یا د مهردهری سه و ئیدیۆلۆژییا ههفهلسهفه
ک  کوردژی وهت کو مللهستییه و خوهژی ناس کرییهت خوهرد و کولن مللهیشتی دهک تگههۆشیار، یه

 .ک نیشانی وان بده کو ڕیهستییه، ئازاد بژی و خوهتن دن ڕزگار ببهملله
 

 و فهلسهر، فهر تو هونهگه. بتیزیریژی دخهالی جهر مهدێ خانی، تو لسهحمهب قاسی ئه: منووده
ی فهلسه؟ کوورانییا فهتییهرکهڤ بکی، کیژان شائیر بتر ب سهری ههرانبهردو شائیران بهزمان هه

 ؟یه ههبتر ب کیژانیرا
 

ر  من لسه کوڕاسته. تهحمهک زهلهتیژی بۆ من گهب تایبه. تهحمه پ زهکهڤ پرسیارهئه: لیشاکه
 ژ تیین منژی ژ خوهحمهزه.  و نھاژی کار دکمزیریژی کار کرییهالی جهر مهدێ خانیژی و لسهحمهئه
نڤن گهردووان دکم، بۆ من ههز ژ ههز حهئه.  تب کورتی . زن و پیرۆزنک مهلهردوژی مرۆڤ ل
مرۆڤ د . هترهی فرهلسفهدێ خانی ژ ئالیی فکر و فهحمهرسیڤا ڤ پرسیارێ بدم؛ ئهر کاربم بهگهئه
الی زن ی مهری مهلیی ههل ئا. هئالیبوونا وی باشتر دبینه ڕۆناکبیرییا وی، فرهم و زیندهمه
ز دکارم  شیعر ل بنن، بگومان ئهکهم وهر ئهگهئه. زن بوویهکی مه و سۆفییهووفهسهزیری تهجه

 کو وه ئهستا من نهبهمه. ک ژ یا خانی بلندتر بوویهلهزیری یا شیعری گهالی جهرا مهبژم کو هونه
زیری الی جهستن مهرده فۆرمن جودا ل بهریڤه کو ژ ئالیی هونهڤهئهڕاستی . ز خانی بچووک بکمئه
ک ل خانی یه. ک فۆرمن دن ب کار ئانینهلهو گه) چارینه(ل، ڕوباعیزه، غهسیدهورا وی قهله. بوونههه

، نهعرن خانیژی ههند شیچه. م و زین نڤیسییه و پ مهوی بوویهسنهوژی مه کو ئهفۆرم ب کار ئانییه
ک زن، یهک وهتا ئاخر یهل هههووم و زین ژ ئه کو مهبهبال ژ بیر نه. کی خورت و بلندنله گهل نه
ل و زه غه١٢٠-١٠٠ بهر نه، جزیری هههایه وهزیری نهل بۆ جه.  ب کار ئانییه شیعر تدهکشا
ست، حس، بیربرن، ئیدیۆلۆژی  کو ههتر بوونهل زدهمن مهبگومان فۆر.  و ڕوباعی نڤیسینهسیدهقه

 . پ نیشان بدهفا خوهلسهو فه
 

بن بهسه.  نڤیساندنهاتییهنه) پرۆسا(سر  ب قاسی شئیرێ، نهبییاتا کوردی یا کالسیکدهدهد ئه: منووده
 ؟وێ چنه

 
ست پ نگ ده، یان درهبوویهنه) سرنه(خشان  پهبییاتا کالسیکا کوردیدهده کو د ئهڕاسته: لیشاکه
.  کی گرنگهبهبهالتییا سیاسی سهستھهڕ دکم کو دهز باوه، ئهڕهب وێ بگهبهر مرۆڤ ل سهگهئه. کرییه
خشان ل با وان زووتر ب پش ، پهبوویهالتا وان یا سیاسی ههستھهتن کو دهم دبینن کو مللهئه
خشان  ین دن ب پهیری شیعرێ، تشتن خوهشاعیرن کورد ژ غه.  فارس و تورککه، وهتییهکه
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شاعیر و سۆفیی : بۆ نموونه. کی دن ب کار ئانینه یان تشتن دینی، ل پانی زمانه نامهکه وهنڤیسینه
 وی ین کو نھا ین، ل نامه ب کوردی نڤیسییهندی، گاڤا شیعر نڤیسییهقشبهوالنا خالیدێ نهزن مهمه

ز ب دلنیایی ئه. بی نڤیسینهره ـ ب فارسی و عهین وی مانه نامه٣٠٠ ـ نزی نه ههستن مهر دهل به
ل شیعر ... دێ خانیژیحمهها ئههروهه.  ب فارسی نڤیسینه نڤیسینهزیریژی نامهالی جهدبژم گاڤا مه

 کو زنهکی مهالتا سیاسی هۆیهستھهڕ دکم کو دهکر، باوهت وا کو من ئیشارهچا. ب کوردی نڤیسینه
 .ست پ کرییهنگ دهخشان درهبییاتا پهدهئه
 

فت ، د حهر چاڤانهبییاتا کوردی یا ل باکوورێ کوردستان ل بهدهوشا ئه، ڕهدساال داویدهد سه: منووده
بییاتا کوردی ل باشوور چاوان بوو؟ دهوشا ئهلۆ ڕه، گهتنهکهرنهفت پرتووکن ب کوردی ده حهساالنده

من ئاشتیی ش و دهڕ، شۆڕهت، شهل سیاسهلت، دگه ی باشوورێ وهفت ساالنهکی حهسمهر تو ڕهگه
کی  شئیر جھهسمدهیدان؟ د ڤ ڕه مهڤهرکهبییات ی چاوان دهدهکی ئهسمهر چاڤان، وێ ڕهڕاخی به

 ؟هچاوان دگر
 

کی ل ڕۆژهالتا کوردستانژی، یه و تا ڕاده سالن داوییده١٥٠ل باشوورێ کوردستان د ڤان : لیشاکه
وشا باشوور و باکوور ب سا ڕه موقایهر هندێ مرۆڤ نکارهژبه. تییهبییات ڕۆژ ب ڕۆژ پش کهدهئه
ب . ڤهبییات پش بکهده کو ل باشوور ئهها کرنهبن دینی وهبهبن سیاسی، سهبهسه.  بکهڤوودوورههه

 و ڕۆژ ب ڕۆژ بوویهند ههمهوله کولتوری یا دهکهتا نھاژی ل باشوور ژیانه هه١٩-١٩١٨تی ژ ساال تایبه
 ، بوونهست پ کرنه دهحمووددهما شخ مهرده و کۆڤارن کوردی کو د سه؛ ڕۆژنامهندتر بوویهمهولهده
  کو ل باشوور زمان کوردی بوویهیهها ژ وان ساالنڤهروههه. ڤنبییات و زمان پش بکهدهب کو ئهبهسه

ڤ ئه. ندنه ب کوردی خوهباندهکتهندنا خوه د مهزن ژ خوه مهکهشهرد بهندن، زارۆکن کوزمان خوه
 .وامهردهتا نھاژی بههه و ست پ کرییهیان ده١٩-١٩١٨ری ژ گهژیانا ڕۆژنامه. کی گرنگهتشته
ها  وه٥٠ر ب  و به٤٠تا سالن ڤ هه، ل ئهزن بوویهری مه فۆرما ههبییاتا کوردیدهده شیعر د ناڤا ئهڕاسته
، گۆتار، نڤیسارن خنهری، ڕهخشان؛ چیرۆک، شانۆگه گوهاڕتن، ئدی پهوش هاتییهل پاش ڕه. بوویه

 .ست پ کرنه دهردیدهبییاتا کودهبی د ئهدهن ین ئهین دک شوهلهسیاسی و گه
نگ و کولتورا رههر فه گشتی لسهکهیه ونههادهکی وهز بکارم د جھه کو ئهتهحمهکی زهلهنھا گه

 ١٠٠-٧٠نگا کوردییا ههرژی کو دیرۆکا فه هسانهکوردی ل باشوورێ کوردستان پشان بدم و نه
ر ستی لسهر زۆردهگهئه: ز دکارم بژم کورت بکم، ل ب گشتی ئهیاندهقیقهند ده چهساالن د ناڤا

ش ب گرتن و ر شۆڕه؛ ههکژی خراب بوویهلهوشا سیاسی گهژی و ڕهبوونهرد ههی کووهتهنه
ش ، گهتنهبییات ڕۆژ ب ڕۆژ پش کهده کو زمان و ئهزنه مهکه دۆماندن، ل شانازییهکوشتن هاتنه

ل ڕاستیژی . نگی و کولتوریدهرهه د دیرۆکا فهش و گرنگه گهکهڤ خالهئه. وام بوونهرده و بهبوونه
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م  و ئهتییه پشکهبییاتا مهدهبژن کو ئهبن و نه باییژی نهبن، ژ خوهغروور نهک مهلهم گه دڤ ئهڤهئه
م دبینن ئه.  بننبییاتا خوهدهکی واقعی و ڕیالیستی ل ئهم ب چاڤهدڤ ئه. زن مهکه قۆناخهگھیشتنه
 تییه شئیرا کوردی ب پش کهرێ ڕاستهئه.  ل پاش مانهجاالندهک مهله، د گهک بواراندهلهم د گهکو ئه
 ل پاش ا کوردیدهبییاتده ب گشتی د ئهخنهز دکارم بژم کو ڕه ئهبۆ نموونه.  وسانهبییات نهدهل ئه
بییاتا زارۆکانژی پش دهها ئهروههه.  تونهبییاتا کوردیدهده د ئهخنه کو ڕه بژه و مرۆڤ دکارهمایه
 کو کورد ڕۆژ ب ڕۆژ شهل دیسانژی مرۆڤ کفخوه. تینه کو پاش کهنه و هن ئالیین دنژی ههتییهکه

 .ر بکنندتمهوله دهبییاتا خوهدهدخوازن ئه
 

 د ، مرۆڤ بکاربهلت بکهبییات ل باشوورێ وهدهکتیڤ یا ئه ئهکهمهحسا دهر مرۆڤ بهگه: منووده
بی دهنسن ئهندهیا تهشهوشا شئیرێ چاوان بوو؟ مناقه ڕه؟ د وان ساالنده بکهرا کیژان ساالندهناڤبه

 ی بوو؟”ئیزم” نزیکی کیژان دهاتن کرن؟ تو ب خوهمینا؛ سورریالیزم، فوتوریزم، ڕیالیزم و ئیزمن دن
 

ند م چهبییاتا کوردی یا باشوورێ کوردستان بنرن، ب ڕاستی ئهدهم ل دیرۆکا ئهگاڤا ئه: لیشاکه
 ٥٠- ١٩٤٠ سالن بژهری ئاکتیڤ و باش مرۆڤ دکارهقۆناخن هه. من جھ دبیننردهقۆناخن ـ سه

ندتر مهولهری دهل ژ وان هه. ند و باش بوویهمهولهک پ دهان قۆناخه١٩٦٢ تا هه١٩٥٩پاشی . بوونه
بییاتا کوردی ب پش ده ب ڕاستی ئهد وان ساالنده .  بوونه٧٤-١٩٧٠تیتر بگومان سالن و ب پشکه

الڤ بکن،  به بنڤیسن ومن خوهرههبووبوو کو به باش ژ بۆ ڕۆناکبیرین کورد ڤهکهجاله و مهتییهکه
 ین فکری و ئیدیۆلۆژی د تیۆریدهلهسهک مهله گهد ڤ قۆناخا داوینده. حس بکن بکن و بهشهمناقه

 .حس کرنهاتن به
و ست من، من ئه دهتهکه چ دهستپکدهد ده. ست پ کرییه دهبیژی د وان ساالندهدهژیانا من ئا ئه

یین منژی د کۆڤار قالهشیعر و مه. بوویارچ هه و ههخنهبییات، ڕهدهیا ئه شیعر، تیۆریکهندن، وهدخوه
 .شاندن دهاتن وهیاندهو ڕۆژنامه

 ئینگلیزییا من باشتر پاشی د سالن داوییده. بی ـ زانیبوورهن دو زمان ـ کوردی و عهوێ چاغ من ته
ک ژ شهز پ نزیک سورریالیزم بووم و بهی ئه ب ڕاستستپکدهد ده. ز فارسیژی هین بوومبوو و ئه

بن سیاسی ـ بهپاش سه.  کورت بووکهو قۆناخهل ئه. ز ژێ دکروێ قۆناخژی داداییزم بوو کو من حه
 دن کهوژی ئیزمه، ئهلک ژێ ڕند فم بکهکریتر بنڤیسیم دا خه ڤهکهز شیعرهها کرن کو ئهئیدیۆلۆژی وه

. کیمه نزیکی چ ئیزمهبیڤهدهز ژ ئالیی ئهز نکارم بژم کو ئه سالن داوی ئدی ئه٢٠-١٥ل ڤان . بوو
حسا  کو بهرییمهووف و سۆفیگهسهبییاتا تهدهتر نزیکی ئهز زده، ئهک ب کار بینهر مرۆڤ ئیزمهگهئه

 . زمن تینهرۆڤاندهشارتی ین د ڕووح و گیانا مهشن ڤه به و کوهوندورێ ئینسان دکه
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الش ل ئۆتۆبووسان سوار دبوون، یانی ریکا التینی شائیر بهمهکی ئهالتهت گوتن کو ل وه: منووده
. ران دهاتن دیتنمبهرقژی شائیر مینا پخهالتن شهل هن وه. تتر بوونسرێ بقیمهو ژ نڤیسکارن نهئه

 ت ددان شائیران؟ل و جڤاک چ قیمهو، ئانژی گه چاوان بولره ب گهوشا وهل کورستان ڕه
 

لک ب  و خهکی بلندهب گشتی ل ڕۆژهالت و ل کوردستانژی، بگومان، جی شاعیر جییه: لیشاکه
سن کو شیعر ناس دکن و کو س، کهموو که هه، ل نهویستی ل دنهکی ڕز و خۆشهچاڤه
 . بهییات ههبدهر کولتور و ئهزاهییا وان لسهشاره

تا سالن  و ههمن کالسیکدهردهتی د سه، ب تایبهزن بوویهکی مهجیی شاعیر ل کوردستانژی جییه
ژی ل ئیرۆ ب خوه. زنتر بوویهل جیی شاعیرن کالسیک ژ جیی شاعیرن ئیرۆ مه. ژی٣٠-١٩٢٠

 کو دڤ مرۆڤ یه دن ههکهڕاستییهل . ز دکهلک ژێ حه و خهکی باشهکوردستان جیی شاعیر جه
 .بی گرتنهدهت یان نرخن سیاسی ئیرۆ جھ نرخن ئه کو سیاسهحسا وژی بکهبه

م س چار شاعیر ندکار بوون،  ل ور ئهغدای خوهیا بهرسیتهم ل ئونیڤه چاغ ئهییده٧٠د سالن
بییات ناس دهشن دن کو ئهکارن بهندهخوهکاران و چ ندهچ خوه. ندنش دخوهینی بهبوون کو ل عه

ن وان، مامۆستاین  تهنه.  دنینویستی ل مهکی ڕز و خۆشهز دکرن و ب چاڤه حهدکرن ژ مه
 نرخ و جھ وان ها شاعیرن دن کو د جڤاتا کوردیدههروهه.  دنھتنتی ل مهکی تایبهژی ب چاڤهمه
ک  وه، ل نهیه کو جیی شاعیر ل ڕۆژهالت هههان دکر، پشان ددز ژ ولکی حهبوو و کو خههه
 . رێبه
 

رن دبینی؟ تو  کو تو گۆران مینا باڤ شئیرا کوردی یا مۆده بھیستییهک جاران ژ تهلهمن گه: منووده
 ر نڤش ل دوو بینی زمن؟سیرا وی یا لسههسا گۆران بکی و تهکی بهدکاری هنه

 
ئالیی کو . نهکرنا شیعرا کوردی ههند ئالیین نووکرن یان تازهستن مامۆستا گۆران چهر دهسهل: لیشاکه

 زمان کوردی یا  کوکی نڤیسییه ب زمانهک، مامۆستا گۆران شیعرن خوهیه. ال زمنهسه مهپ گرنگه
” حربه“زنن یان وه” رووزعه“موو شاعیرن کالسیک هه: م، ژ ئالیی فۆرمڤهدووهه. تی، کوردییا پاکهپه

 کو ل دژی وان فۆرمان م مامۆستا گۆرانهکهجارا یه. سی ب کار ئانینهبی و فاررهن کالسیک ین عه
ڤ ئه. ردی گرتنه و وان فۆرمان ژ فۆلکلۆر و سترانن کو کوردی ب کار ئانییه و فۆرمنهتییهرکهده

کی گۆران شاعیره. ڕۆکهمژی بگومان ناڤهسھه. زن بوو مهکهدی گاڤهگوهارتنا فۆرم ژ بۆ شیعرا کور
تی و رکهکی ڕۆمانتیک  پ سهک شاعیره وه دوورودرژ ژیانا ویدهکهشهتی به، ب تایبهڕۆمانتیک بوو

کی ربینن کالسیین کالسیکی، ژ دهسفن کالسیکی، ژ ونهڕۆکا شیعرا کوردی ژ وهناڤه. زن بوومه
ڤ چ ژ ئالیی ئه.  ئاشکرا بوونهرنیزم تدهبوون و مۆده دن کو تازهکه قۆناخه و ئانییهڕزگار کرییه
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 ک ئالییانڤهله ژ گه به،یان و متافۆرن شیعریڤهربین و ژ ئالیی ونه، چ ژ ئالیی ده بهبکارئانینا زمنڤه
 .  کرییهتازه
نج یان شاعیرن گه. زن بوو، مهین تازهوهر نفشن ئان نهۆستا گۆران لسهئسیرا مام تهستپکدهد ده

م  ههزن دبهک گاڤا مهئسیرا وی، ل چاوا کو زارۆکهتن بن ته دکهستپکدهخوازنژی، د دهبخوازن و نه
ها چ ژی وه، بۆ مهبهتی بۆ ویژی چ د تایبهکهتهخسییهها شهروه، هه دگرهتا دێ و باڤ خوهخسییهشه
 ک مهر یهبوو، ل پاش ههموویان ههر ههئسیرا مامۆستا لسه تهستپکده کو د دهڕاسته.  بوو
ئسیرا مامۆستا م ئیدی، هدی ژ بن تهبژی کو ئهبهیدا بوو و بوو سهبی یا شاعیریی پهدهکا ئهتهخسییهشه

 و نفشن کو ر نفشا مهئسیرا مامۆستا گۆران لسه کو ئدی ته بژهکارهل ئیرۆ مرۆڤ ن. ڤنر بکهگۆران ده
 . مایه هاتنه،ل پاش مه

 
وروپایژی ل ئه. وروپای دژینلت، ل ئهی وهرڤهک ژ شائیرن کوردییا ژر ل دهلهنھا گه: منووده

؟ ئانژی ژیانا سرگوونی نی چنهیرنی و نهسیرن دی ین ئهلۆ تهگه. یهپرۆسا د پشییا شئیرده
 ؟کی دکهسیرن چاوان ل شائیرهته
 

ش م شهڕ دکم کو ئهست پ کربوو، باوه ده ییده٧٠ د سالن ک شاعیر کو مهسن وهم کهئه: لیشاکه
ڕ وهبا. الڤ بوونتن و ل دنیای بهرکه ژ کوردستان ده کو پانییا مهڤهیر ئهل سه. س بوونفت کهحه

ب . زن ل شاعیری دکه مهکهئسیره تهیی و تاراوگهبگومان ئاواره. ک ل کوردستان مایهدکم کو نوها یه
ر گهئه.  ناڤیهڤهنگا کو مرۆڤ دکهرههئسیرا وێ کولتور و فهک، ته؛ یهئسیر ژ دوو ئالینهڤ تهدیتنا من ئه

ورا مرۆڤ ب ڕییا زمانان کولتور، له. ئسیر دکه، تهدخوینه و پ ڕۆهنیتر بکن، زمانن کو مرۆڤ فر دبه
تی  یا تایبه)کهیهجروبهته (کهزموونهژی، ئهک ژ مهر یههه. تن دن ناس دکهبییاتن مللهدهنگ و ئهرههفه

ند بوون، چهند زمانن جھ فر کی جودا و چهالتهتن وهم که، ئهک مهر یهر کو ههژ به. چ بوویه
ئیجار مرۆڤ ب هسانی وێ .  گرنگهکهیهلهسهڤ مهندژی، ئهر ههژ به.  دن ناس کرنبییاتنهدهئه
 . دبینهلتدهیی وهرڤهرد ین ل دهمن وان شاعیرن کورههئسیرێ د بهته

. تر دبه زدهردههین مرۆڤ د وارێ هونجروبه؛ حس و ته کو پسیکۆلۆژییهڤه دنژی ئهکهگرنگییه
 کو ئسیر کرییه تهبهر نههه. زنهکی پ دوورودرژ و مهیهجروبهته) ئکسیل (ال بۆ من تاراوگهسهمه

 یان لک شیعرن من فم بکهژی کو خه گرنگهکی دن دنڤیسم و بۆ من نهوعهز شیعرێ ب نهئدی ئه
کی حسا تشتهز بهورا ئهژی، لهلک بهر چاڤن خه بکم کو ل بهکیحسا تشتهز به ئه گرنگهبۆ من نه. نه

 . رببمم و دهستن هوندورێ مرۆڤ پشان بد، دخوازم بیر و ههلکیهر چاڤن خه ل بهدکم کو نه
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ن ب هلن ڤی. زنتر ببهکی مهڕه ژ شهک دکاره جارنان پرتووکه، دبژهیهکی ههگۆتنا عالمه: منووده
، دۆزا نهڕێ ئازادیده د شهالتن کود وه. زنتر ببهکی مهڕه ژ شهکژی دکاره، شعیرهینیرهرنی و نهئه

التان، ئانژی ها شئیر ژ بۆ ین کو ژ بۆ ئازادییا وان وههروهه. رژی ژ شائیران ت کرنڕکهشئیرا شه
ڕێ جڤاکی و ما شهمینا ت زانین، د ده. ن نڤیساندن و ت نڤیساندمبۆلژی هاتنه سهسنفان بوونه

ڕا فوتوریزما ڤگهرکش تهسه.  نڤیساندنک شئیر هاتنهلهنین گهر له لسهڤیکاندهسیاسی ی بۆلشه
ل ” السییخه“ڕێ ما شهد ده. نین نڤیساندنهر لهک شئیر لسهله گهڕووسی مایاکۆڤسکی ب خوه

ت،  مینا نازم هیکمهی ین بژارتهاالنژێ ژ ئالیی شائیرن ترکیهفت سی و پشتی وێ ب ههتورکیه
ک شئیر لهمال گهفا کهر موستههان شائیرن دن لسه و ب دهئاتال ئیلمان، فازل هوسنو داگالرجه

رۆکن دنژی ر هن سهئیرۆژی لسه.  نڤیساندنک شئیر هاتنهلهفا بارزانیژی گهر مستهلسه. نڤیساندنه
هسا هی بهکی ب فرهتی چاوان دبینی؟ تو دکاری هنهتو شئیرا ب ڤی بابه.  نڤیساندنک شئیر تنههلگه

 ر و پۆلیتیکای بکی؟تکلین  هونه
 

لکن دن، ژ  ڕۆناکبیر و شاعیران یدان و ژ خه دن بینم مهکهز ل ڤرێ ناخوازم کو تیۆرییهئه:  لیشاکه
ال کو سهو مهئه.  دکمڕیین خوهحسا بیروباوهن بهز تهکرن و کار بکن، ئهبخوازم کو لگۆرا ڤ تیۆریی بف

 و  بهڕ ناکم کو تازهباوه” لک چاوان به،ندیین نڤیسکار و خهدڤ کو پوه“و ” نڤیسکار بۆ ک دنڤیسه“
 کو  وکارژی کرنهستنهوه خمیشهون کو ههل ئه. حسکرن به و پژی هاتییهیه هه ژ زووڤهلهسهڤ مهئه
د ناڤا . ت نھرتنه و چاڤن سیاسهل ب ڕوانگهسه کو ل مه وسان بوونهسنه، که ژیندار بمینهلهسهڤ مهئه

 ین سیاسی، ستن خوهبه کو بۆ مهتر بۆ مارکسیسیتان گرنگ بوویهموویان زدهتی ژ هه ب تایبهوانده
یان و ک بهژی یهمیشههه. کوانهردهرا بکن مینا نهست بکن و ژ خوهردهرژی بهبییات و شیعر و هونهدهئه
، که یاسایهکهنگاز بکن، ل وهلهقیر و بهژار، فهسن ههت، یا کهتا میللهبوو کو خزمهی وان ههلگهک بهیه

رێ، تا بخن ناڤا  بۆ دیلکرنا هونهند،رمهکرنا هونهنجهشکه بۆ ئه پۆلیسی ب کار ئانینهکه،قانوونه
 .بی ب کار ئانینهدهری و ئه هونهکهیهلهسهری، بۆ مههونهبی و نهدهئه نهکهیانی پیڤانه. کیهچارچوه

چما، بال “گۆتنا کو . س ژێ تبگھیژهرکه و ههسی بهموو کهز نکارم بژم کو شیعرا باش بال بۆ ههئه
ها روههه.  و ژێ فامژی ناکه، ناخوینهڕهس ل شیعرێ ناگهر کهورا ههژی، له”فم بکهس ژێ موو کههه

 ر شاعیر ب ئازادییا خوهگهئه.  بۆ باشبوون و چاکبوونا وێلگهلیل و به دههسانبوونا شیعرژی نابه
کی دن سهل که.  دژمژیز نه و ئهه، بال بککی هلبژرهیهره بهره و ژ خوهکی بگره کو ئالییهزوو بهرهئا
 .ژیریه و دژێ هونه ڕاسته، نهکی هلبژرهو ئالییه کو ئهجبوور بکهر شاعیر مهگهئه
من رههموو بهدێ خانی د ناڤا ههحمهم و زینا ئهمه: یان بکمند نموونهحسا چهبییاتا کوردی بهدهزێ ژ ئهئه
ڕ ناکم کو ژ ز باوه، ئهحس کرییهرژی بهل چاوا کو من به.  ناسکرنتر هاتییهه زدبییاتا کوردیدهدهئه

م و عنای کو مهڤ ت وێ مهلۆ ئهل گه. تر بنزده% ٥ ژ م و زین فم کرنهڕۆناکبیرن کورد ین کو مه
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ها نای وێ روههه! ها نابینمز وهنا، ئه! زنه مه گرنگ و نه باش و نه؟ یان نه بلندهکهبییاتهده ئهزین نه
 نگازێ کورد هاتییهلهژار و به بۆ ههی کورد، نهوهته بۆ نه مرۆڤ کورد، نه بۆم و زین نهعنایژی کو مهمه

زیری، ین الی جهک شیعرن مهم و زین، بۆ شیعرن دنژی وهن بۆ مه ته نهلهسهڤ مهئه. نڤیسین
 و ناس لک وانا فم دکهک کم خهلهرزن، ل گه پر بلند و بهبییاتنهده ؛ ئههانهر وه نالیژی ههوی و یولهمه
 . بیژی کم دکهدهتا وان یا ئه کو قیمهلگهرگیز نابت بهڤ کم ناسکرن و کم فمکرن ههئه. دکه
رخوین شیعرن قانیع، ین جگه: کهلههوژی گ، ئه بخوازهین شیعرا هسان و سادهر مرۆڤ نموونهگهئه

 .ک ین همن ـ ژیدهژار، تا حه، ین ههببینه
لکژی، ژ ئالیی نگ و ڕشانن خه بن و ببن پشهلکیرهبییات کو ب خهدهنگ و ئهرههال فهسهمه

ربینا ڤ دهئه. اسییا ڕووته سیکهربین و گۆتنهڤ دهئه.  زانستییه نهکه و گۆتنه ڕاسته نهلۆگیکیڤه
 دچن، زنڤهکی مهڕهر ب شهموو به و مرۆڤ ههیهڕدهموو د ناڤا شه کو دنیا ههها دبینهسیاسیژی وه

ل . ڕڕن شهڤن پشییا وان و هه بکهل شیعر و دیوانن خوهندژی دگهرمهدڤ کو ڕۆناکبیر و هونه
ها ببن روهل و جڤات بگوهۆڕن، ههنگ، کۆمهخوازن ببن پشهبییات کو بدهنگ و ئهرههر فهگهئه
ک  کارێ ساله، نهک دو ڕۆژانه کارێ ڕۆژهقل مرۆڤان، نهتنا بیر و تگھیشتن و عهب پشکهبهسه

، ته شارستانییهکهیهلهسهڤ مهئه. دان سال دگره ب سههان سال و  بگرهڤ ب دهئه. ژیدو ساالنه
 .کی دوورودرژ دخوازهخته کو وهنگییهرهه کولتوری و فهکهیهلههسمه
ڕێ ڕزگاری ب کار تت،  کو بۆ شهبژه نهلستییا سیاسی، بژهرههنگاری یان بهرهر شیعرا بهلسه

 و یهدکن ههبات  خهالت خوهیییا وهربخوهتن بۆ ڕزگاری و سهکو ل با میلله) کهنۆمنهفه (کهیهدیارده
ست لن بندهباتا گه و خهڤهالتان ژ ئالیی هزن بگانهت و سروشتا داگیرکرنا وهبیعهته. ڤهپش دکه

 ، بوونهنهتان کو ههک ملهلهرا گهن و باگهنۆمهڤ فهئه. ڤن ههکه وهگ ئالییانڤهلهبۆ ڕزگاریی، ژ گه
م  ل جه و چ ژ ئالیی ڕۆحیڤه،باتکاری، چ ژ ئالیی فۆرمڤهرا خهلستی و شیعرههب کو شیعرا بهبهسه
ڤرن م دار و کهخشن، ئه دبهم جان و ڕوحن خوهئه“ک ب گۆتنن وه. ڤنک ههتن جھ جھ وهمیلله
الت ربازن دژمن ژ وهم سهم ئاخا باڤ و باپیران ڕزگار دکن، ئهملینن، ئه دخهالت ب خوینا خوهوه
 شیعر ڤ جۆرهورا ئهله. ژی دبیننتاندهک میللهلهبییاتا گهدهم د ئهکو ئهنه هن ونه” ردخینن دههخو
ڤ ئه.  بکنبات ئامادهرم بکن و وان بۆ خهلک گه، دا ب گشتی خهیه ی سیاسی ههکی خوهرکهئه

  . سیاسیکهستهبه بۆ مهرییه هونهکهیهسهرهبکارئانین که
 کهدان ئیدیۆلۆژییهشگر و خوه سیاسی، شۆڕهکه و کو هزهالتن کو پاشی ڕزگار بوونههن وه

 دنژی کهیهجهره و دهکهیه پلهن و دیاردهنۆمهڤ فه، ئهستن خوه دهالتی گرتییهستھهڕادیکال کو ده
 میکرۆفۆنا ئیدیۆلۆژییا ها دبهروه، هه سیاسیکه شیعرهن دبه تهوێ گاڤ شیعر نه. ڤهر دکهبسه
ڤژی ئه. ندن وێ ئیدیۆلۆژیی دبن کارمههن ماسمدیاییدهستگهالتداران و شاعیرژی د دهستھهده



 60

 وێ گاڤ شاعیر  باش بهر نهگهستن وی، ل ئه دهڤهندی دکه کارمهکی باش بهر شاعیر، شاعیرهگهئه
 . پۆلیسن دبهته

 کو کم جاران جھـ بۆ نرخن هایه وهر ب خوهنگاوهر و جهڕکهلستییا شهرهه شیعرا بهسروشتا
  کو دکارن ئالی ئیستتیکی و سیاسی بنهل دیسانژی شاعیر هه. ری و ئستتیکی دهلههونه
یرۆکا ل گاڤا مرۆڤ ل د. شگ بنڤیسن و شۆڕهندانهرمه هونهکه گرێ بدن، شیعرهڤودوورههه
،  باش بهکهیهت نموونه نازم حیکمهمومکینه. ک کمنلهها گه، ب ڕاستی ین وهتان بنهبییاتا میللهدهئه

  و کرییه گونجاندییهڤودوورهر ب ههت و هونهورا وی سیاسه، لهحسا وی بکهکو مرۆڤ به
 .تییا باشرکه سهکهمهرههبه
ڤ دوورن؛  ژ ههند نرخن جھ جھدهرا چهها دبینم کو جیاوازییا د ناڤبهز وهئهز ب کورتی ببژم، ر ئهگه

ب دیتنا من، نرخن ئیدیۆلۆژی و سیاسی ... ری، نرخن ئیدیۆلۆژی و سیاسینرخن ئستتیکی، نرخن هونه
. تر دژین زده وری، نرخن ئستتیکی درژهن نرخن هونهمهل ته. ن وان کورتهمهزوو دمرن و ته

 هژی یه ساالنڤه١٠٠٠٠ کو ژ نهورا هن نرخن ئینسانی ههله. مرن کو نه ژ وانرا بژهها مرۆڤ دکارهروههه
تر دوپنجی ساالن زدهد، سه ژ سه، نکارهبهل کیژان نرخ سیاسی هه.  گوهارتنهاتنه و نه مانه خوهکهوه
 نزیک نیڤ دنیایژی گرتن، ل تاکوت هاتن و ههیان سیاسه دیت کو دهدهدساال داوین د ڤ سهمه. بژی

 یاندهخانه وان ئدی د موزهک ژ دیرۆک و مرۆڤ دکارهشهن بوون بهو، تهئه. پاش ڕووخیان و مرن
 .ببینه

تتیک و ین مر ، نرخن ئس نزیکی نرخن نهکی باش به شاعیرهب دیتنا من، چ شاعیرێ کو بخوازه
 .، ژ نرخن کو زوو دمرنژی دوور دبهری دبههونه
 ب یڤینا خوهڤپهم ههز دخوازم ئه، ئهبه بکی، تونهکی دن کو تو بخوازی ل زدهر تشتهگه:  منووده
؟ ین کو ب کوردی نانڤیسینن و شائیرێ کورد کییه.  گرێ بدمکرنڤهشه ت مناقه کو ژ مژڤهکهپرسه

 بییاتدهدهری د ئهمپهله؟ ب گهسبینه وان مینا شائیرن کورد بھهزمانن دن دنڤیسینن، مرۆڤ دکارهب 
 ؟ ڕۆال زمان چییه ژ بۆ تهتیژی د شئیردهو ب تایبه

 
ئیرۆ ل دنیای .  دلیزن کو ڕۆال خوهنهک فاکتۆرن سیاسی، ئیدیۆلۆژی و ین دن ههلهل ڤر گه: لیشاکه
کی د دیرۆکا م پچهر ئهگهئه.  دانینژی سنوور بنهک کو بۆ نرخن مه و بوونه هۆیهنهسنوور ههک لهگه
 ئیرۆ که وهزار سالیری ههکی بهم دبینن کو گرنگییا زمن ل با شاعیرهپاش بچن، ئهره بهبییاتدهدهئه

دین ڕۆمی و اللهوالنا جه مهکهکی وهشاعیره: مبییاتا ڕۆژهالت بیندهک ژ ئهیهزێ نموونهئه. بوویهتونه
ل . ک بوویه توردین ژ ئالیی ئتنیکڤهاللهوالنا جهبی دبژن کو مهدهدیرۆکڤانن ئه. وینجهک نیزامی گهوه

کرم ز نافوالنا دخوینم، ئه گاڤا شیعرن مهز ب خوهئه.  ب فارسی نڤیسینه کو وی شیعرن خوهوهڕاستی ئه
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ک بلندن، لهک گرنگن، گهلهر کو شیعرن وی گهکی دن، ژبه یان وه، فارس بوویهو تورک بوویهکو ئه
 .ز دکمز ژ وان حهر هندێ ئهمرن، ژبهری و نههونه
و ئه. تیژی یا فارسی باش ناس دکهبییاتا ڕۆژهالت، ب تایبهدهریکی ناس دکم کو ئهمه ئهکهز خانمهئه

ددین اللهوالنا جهبییاتا مهدهحسا ئه بهک مهڕۆژه. ههلهکژی فه و ئالییهک جھوویه؛ ئالییهئالییانهژ دو 
 پ که؛ مرۆڤ دنیایهیان نابینهوهته سنوور و نه، مرۆڤ تدهدکر کو گاڤا مرۆڤ شیعرن وی دخوینه

زژی گاڤا ئه.  و ژ دو کولتوران تمریکیمهمه ئهز ب خوهئه: وێ گۆت. هـ و یونیڤرسال دبینهفره
وێ خانمژی، مینا من، . ست و شعوور چ دبهینی ههددین دخوینم، ل با منژی عهاللهشیعرن جه

 .دفکریڕییا دینی نهک شاعیر ددیت و ل زمان، ئتنیک و باوهک مرۆڤ، وهوالنا وهمه
ک  کو باڤ وی، وه و مومکینهییا وی کورد بوویهم دزانن کو دویژی، ئهنجهها نیزامی گههروهه
ب به سهکژی بۆ من نابهڤ یهئه. ل ب فارسی شیعر نڤیسییه. ری بوویهربایجانی دبژن، تورک ئازهئازه
 .زنهکی مهو بۆ من شاعیرهورا ئهز نرخا نیزامی کم بکم، لهکو ئه
 رچه پهرچهئیرۆ دنیا په. ڕتن گوهه هاتنه یا ئیرۆدها مهحس کرن، د دنیایین کو من بهلهسهڤ مهئه

رچقاندنا زمن ئانینا زمن، یان پهبوونا زمن، بکارنهبۆ ڤژی ئیرۆ نه.  بوونه و سنوور زدهبوویه
و  ئهکرن،غهده قهکی بتهتهر زمان میللهگهئه: بۆ نموونه. نه ین دن ههنجامن خوه و ئهتیجهنه

ت نوها زمان بۆ میلله. ڤه دوور بکهبژی کو ژ ئازادییا خوهبه سه و دبهر ب مرن دچهتژی بهمیلله
ئیرۆ بۆ . رێ ل زمن بنهک به ئدی وهبۆ ڤژی مرۆڤ نکاره.  ژیان و مرنکهلهسه مهئیدی بوویه

ر  و بۆ ههیه گرنگ یا زمان ههکهکو ڕۆلهر ژ به.  کو ب کوردی دنڤیسهسهو کهمن شاعیرێ کورد، ئه
 . ناسنامهکیژی بوویهیهوهتهر نهکی، بۆ ههتهمیلله

 لهسهڤ مهئه.  مولکن وان زمانانمن وان دبهرههنجامدا بهشاعیر و نڤیسکار ب کیژان زمانی بنڤیسن، د ئه
 ب  زمان خوهتان نکاریبوونهو نڤیسکارن هن ملله کو شاعیر بوونهب ههبه، ل هن سهئیرۆ ئیدی ئاشکرایه

ژی، ل باشترین شاعیر و نڤیسکارن وان ب بهرهندی کو عهزایرژی، چهت جهال مللهسهمه. کار بینن
ککۆمارژی، ب رهزن لیۆپۆد سدار سینگۆر کو پاشی بوو سهل سنیگال شاعیرێ مه. فرانسی دنڤیسن

 .کادمییا فرانسییهندام ئه نھاژی ئهزمان فرانسی دنڤیسی،
، تییهک ئینسان ژ کیژان میلله کو وهوهک ئهئالییه: نه ههمن شاعیر و نڤیسکار، دو ئالیین خوهرههبه

و ئه. و کوردهخوازیژی ئهمال، تو بخوازی و نهک یاشار کهک بدن وهیهم نموونهر ئهگهئه. پ گرنگه
ها هروهه. م دنڤیسهرهه و ب تورکی بهبییاتا وی، تورکهده، ل ئالیی ئه کورد دبینههژی، خوب خوه

 .یهیبییاتا وی ئینگلیزده، ل ئهلمان ڕوشدیژی، هندییهسه
وا ديرۆکا ئه  . کو ب زمان کوردی دنڤيسهسهو که، نڤيسکارێ کورد ئهبيياتا کورديدهدهژ بو من، د ناڤ چارچ

 ریوهفرات جه: کردنیدهئاما

 )١٩٩٦ (١٨ژمار م، ههنووده
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، نجام دراوه ئهقکی سیاسییانه عهنگاندنی ڕابوردوومان بهسههه
 یش زیانکی فیکریی زۆری ل داوینمهئه
 
 

ێ ند جار و چهوهبوتان کرده) تمهتیف ههله(ڵ گهر شیعر لهسهی کاتی خۆی لهیانهو بهئه: ڕامان
 ؟... چۆنهو مانیفستهڕۆکی ئه یادت ماب، ناوهر لهگه، ئهباس کراوه

 
ڵ گه کاتی خۆی له کهوهوتهکهو مانیفسته  تکستی ئهر جارکی تر چاوم بهوبهمه لهفتهدوو حه: لیشاکه
و پی ئهی بهکهڕۆکهوه نادیاره. وه نووسیبوومان و بومان کردبووهوهپکه) تمهتیف ههله(کاک 
رنجی ندێ باری سهومان دابوو هه هه و بک شیعرییش بوو، ئمه بک یاخیبووانهی ئمهمهردهسه

  لهی کهزاتهراومهو ههیش بوو بۆ ئهوه ڕوو، کاردانهینه بخهوهوهکردنهی شیعر و تازهبارهخۆمان له
مکدا ردهسه له  کهوهرییهی شیعری کوردی و یاخیگهوهکردنهی تازه باره لهیدا بووبووبی کوردیدا پهدهئه

 و جۆره ناو ئهینهی خۆمان بخهوهبار بووین بۆ ئه لهبهجروک تهن و چ وهمهک تهیش چ وهئمه. باو بوو
توان سک پی خۆش ب، ده، کهستدایهردهبه و له یه ههکهی، تکستهکهڕۆکه بۆ ناوهپم وایه. وهباسانه

 .و وتراوه و بزان چیی تدا نووسراوه وهبیخونته
 

 ؟..بووکی ههرییه چ کاریگهو مانیفستهئه: ڕامان
 

سمی بو کی ڕهیه شوهکدا بهناو خه له بووبت چونکهورهم گهڕ ناکهی باوهکهرییهکاریگه: لیشاکه
ویست بوی یاندهدا و نهدهی نهره قهیاندن خۆیان لهستگاکانی ڕاگهمیدیای کوردی، ده. هوبووهنه
 ستگایانهو ده ئهیشتهگهدهستمان نهتیف ده له من و نه بوو نهوهویش ئهکی ئاسان، ئهر هۆیهبه، لهوهنهبکه
ک بوو بۆ یهبهجره تهوهکی تره ڕوویهله. بووینست بوون نزیک نهده بیار به کهوهسانهو کهو له
ی و دۆستانه بوون، یان ئهولردا ئاماده ههرانی کورددا لهی نووسه کۆنگره، له١٩٧١و ساه، ی ئهوانهئه
 وب ئهر نههه. وتبووست کهیان دهکه هاتبوون و ئاگادار بوون و تکستهوهکانی ترهغدا و شاره بهله

 .نکه نوخوازیی شیعری کوردی دهن باس لهکانک هه خهیدا بوو کهیان ال پهئاگادارییه
 

  ڕوانگهتۆ چۆن له... وهوتهکهکی پیس بوو هیچی ل نهیه هلکه ڕوانگهتیف پی وایهکاک له: ڕامان
 یت؟گهده
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ک گرووپک  و چ ئستایش، ناکرت وهمهرده سهو چ ئهڕوانگه. تیف باشی بۆ چووبوو لهپم وایه: لیشاکه
وتن و جۆری ی پشکهیان بگری، شوهکه یهکهب تۆ یهده. ماشا بکرن کاریان کردب، تهوه پکهکه

 .بوو وابوو یان وا نه بی ڕوانگهوهو ڕووهی، لهماشا بکهمی جیاوازدا تهرده سهیان لهوهبیرکردنه
 و فوکوکه زیاتر کهوت کهرکهیانکرد، زۆر پووچ بوو و ده دهرانی ڕوانگه و برادهی ڕوانگهایانهو ئیددیعئه
م کردبوو، بهربییان دهدهیانکی ئه حیساب بهوان بهئه. دامهردهو سه لهکانی عراقهبهره عهقلیدی شاعیرهته
بی دهی تیۆریی ئه باره هیچ جۆرێ تۆ له بهبی، چونکهدهک ئهنهیان زیاتر ئیسالحی و سیاسی بوو کهیانهبه

ی گه دوورودرژی باسی کۆمهچی زۆر بهب هیچ شتکی تدا نابینی، کهدهر ئهسهوان لهو دیتنی ئه
. س بکات باوانهدارکی ڕفۆرمیست بتوان ئهتمه سیاسهنگه ڕهن کهکهڵ دهواری و گۆڕینی ناو کۆمهکورده

من پم .  کاری شاعیر نییهمه ئهچهبا و پهال و فدانی عهیشیاندا باسکردنی مهی ڕۆژانهوه کردهر لههه
می شاعیر و کهرکی یهئه... ریک بکات خهر باسی شتی وا بکات و خۆی پوه شاعیر و نووسهیرهسه

 . فدانچهبا و پهک عه نهبییهدهنانی ئهمیان داهکهرکی یهکو ئه، به نییهوهر ئهنووسه
 

 ؟ر نوخوازی چۆنهرانبهتی خۆت بهبۆچوونی تایبه: ڕامان
 

 گیانی وخۆی بهندیی ڕاسته پوهمهئه. ربگرینک وهیهک مۆدهنوخوازی ناکرێ وه: لیشاکه
 نوخوازی ڕی بهر باوهگه؛ ئهیهه هوهندکهرمهر هونهرک یان ههی شاعیرک یان نووسهرانهداهنه

ست و  بنبهگاته و دهوهچتهر زوو ل دهی، ههندانهرمه گیانی هونهب لهشک نهب و نوخوازی بهنه
ک ئاگرک من نوخوازی وه. شی بکاتمن پشکه شتکی پ نهوه ڕووی نوخوازییه ئیتر لهنگهڕه
رز وام ب و گی بهرده بهمیشه ههو ئاگرهب ئهرم ڕابگری، دهت گهکهوێ ماهر بتهگهتۆ ئه. بینمده
  لهیهشهو به ئهیه،ستهو ههنوخوازی ئه. تکه ماهرمایی بدات به و بتوان ڕووناکی و گهوهبته

وام بت و گ و ردهر بههتوان همرێ، دهی دهو ڕۆژهندک، تا ئهرمهتی هونهتایبهسروشتی مرۆڤک به
 وهتیی ژیانی مرۆڤهمکی تایبهرده سهندیی بهنوخوازی پوه. وه بکاته خۆی و خۆی تازهتین بدات به

توان نوخواز ب و نجک ده یان گهیهنجان ههنیا الی گه نوخوازی تهگات کهس وا تده، زۆر کهنییه
 گراهام گرین (ک مردکی وه پیرهنگهمن وای نابینم، ڕه. وهچته ل دههونهمه تهچته دهئیتر که
Graham Green (هلهشکهندهوهکانی ژیانیدا ئه دواسابهی شتی جوان پ ،ی ندهوهنجی ئه گهش کردب

ری و خیگهموو یا پیری نووسیونی ههی بهو شیعرانهبانی، ئهزای تاهها شخ ڕهروههه. کردبنه
 .تهو بابه له زۆرنکی دیکهزانین خهموویشمان ده و ههی تدا بووهوهنوبوونه
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وێ،  و دیتن و ڕۆشنبیریی زیاتری دهبهجره ڕۆماننووسین ته چونکه واریدهوه ڕۆماننووسین ئهله: ڕامان
می رده سهراتی شیعری له و مغامهخشین زۆرترین بهنکهسپ، چوچه زۆر نهوه بۆ شاعیر ئهنگهڕه
 .نی پیربوونمه تهک لهدا وهتی ڕوو دهنجایهگه
 

 فیکردن، نموونهلماندن یان نه سه، چ بهنتیق و لۆگیکهم مه، ئهیهم قسه بۆ ئهوههنانهگهبۆ به: لیشاکه
م من  شیعر هنا، بهش کرد و وازی لههکانی پشک باشهنجتیدا شته گهک ڕامبۆ لهشاعیرکی وه. یههه

می پیریدا رده سه لهن کهوانهکانی ئهدینی ڕۆمی جوانترین شیعرهاللهوالنا جهمهیه؛ یشم ههی دیکهنموونه
  بهکه) فیه ما فیه( برزی، یا مسی تهوی یان دیوانی شهسنهخشان و چ شیعر، مهنووسیونی، چ په

والنا  مهن که گرنگانهو نووسینهله مرن،نه مکن ئستایشرهه بهه کۆمهمانهئه. تیهخشان نووسیویپه
مک بوو ختک نووسیونی ئیدی دهوالنا وهمه. رتی و هونه مژووی مرۆڤایهشی کردوون بهپشکه

  که بووه،شاری قۆنیه، موفتیی والنا موفتی بووهزانین مه دهئمه.  ج هشتبوونجیی بهنی گهمهته
 و ووف بووهسهریکی فربوونی ته خهوهمسه هۆی شهکی زۆریش بهیه و ماوهبرزیی ناسیوهمسی تهشه

نگ کاندا ڕه شیعره دواتر لهقائیقی ئیشراقی کهندێ حه هه بگا بهوهمسه هۆی شهتی بهویستوویه
مس ، دوای ناسینی شهیهبریزیدا  ههمسی ته دیوانی شه لهکهی  زۆرهموو شیعرهو ههئه. وهداتهده

یشی بۆ کهرییه هونهعبیره و تهکامولی کردووه پیریدا تهوالنا زیاتر لهی مهکه ڕۆحییهبهجرهته. نووسیونی
 .رچووهی ل دهیهوره گهو دوو دیوانهبینن، ئهک ده، وهیهبهجرهو تهئه
 

ک جاڕی نوخوازی یه شوهر گرووپ بهی دوایی، ههو سانهتی له تایبهی ئستا الوان بهئه: ڕامان
 بینی؟ چۆن دهو نوخوازییانهت کردب، ئهو بزاڤهی ئهعهر موتابهگهدا، تۆ ئهده
 

. وتووهابوردوو کهی ڕ ساه٢٠-١٥م کانی ئهمهرههموو نووسین و به ههمن ناتوانم بم چاوم به: لیشاکه
م ، بهوهتهگات و خوندوومهم پ دهوهشک له، بهوهکرتهنووسرت و بو ده کوردستاندا دهی لهوهئه
ست  ده کهر وایهتی الوان بۆ خۆی ههبیعهته. وتبکه نهو نووسینانه زۆری ئهرهشی هه به چاوم بهنگهڕه
بین تر دهوره گهنج بک خۆی بهگه. وه وامان بیر کردبتهنگهنجی ڕه گهیش بهمهئ. نکه نووسین دهبه
 ، پی وایه واقیعدایه لهی کهوهزان له گرنگتر ده بهوهی خۆی زۆر لهبهجره، یان تهیه ههی کهوهله

 و تییهنجایهتی گهبیعه تهمهئه. وهتهخۆیدا کۆ بووه یان لهکهتهی میللهبهجرهبییات و تهدهموو ئهندی ههناوه
 وه بیست سای ڕابوردووه پانزهندیی به پوهی کهمانهرههو بهله. بنی خراپ و باشیشی هه الیهنگهڕه
رچاو کم به تکستهکرێ بم کۆمهده. وتبرچاو که زۆر چاکم بهیڕاستی من ناتوانم بم نموونه بهیههه
، ناتوانم رک نووسهکانی یهمهرههکان و بهرییه هونهمی کارهرجهم سه تکستی باشن، بهوتوون کهکه
ر  نووسه بتوانم بم فنهنگه؟ ڕه گرووپهستت کامهبه نازانم مهو گرووپانهی ئه دهکه. مستنیشان بکهده
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ک شون وم نهکه، واتا من زیاتر شون تکست دهی نووسیوهوانه جو چیرۆکه یان ئهو شیعرهئه
 .یکهرهنووسه

 
  لهولر کهها گرووپی ههروهند، ههههرانی گۆڤاری ڕهلی و برادهختیار عهک بهکان وهگروپه: ڕامان
لیل و  گرووپی زانا خهکان کهها زناکییهروهیدا بوو، ههت پهیعییه ناوی تهشتاکان بهڕاستی ههناوه

 دا؟ )وران( گۆڤاری ک شاعیر لهرهاد پیرباڵ و کۆمهی فهبهجرهیش تهوهڕاج و دوای ئههاشم سه
 زناک ئاگام له. وتبرچاو کهندکیانم بهمی ههرهه بهنگهی، ڕهکهی باسیان دهو گرووپانهله: لیشاکه
و ی لهرانهو برادهوتب لهرچاو کهسکم بهمی کهرهه بهنگه، ڕهوهخوندۆتهمیانم نهرهه و بهنییه

ک ی ناویان هات، ناتوانم وهرانهو گرووپ و نووسهئه. بیستووهم ناوی زناکم نهدان، بهگرووپه
کی ک گرووپم وهم، بهو باس بکهم یان ئهندێ تکستی ئه بتوانم ههنگهڕه. مماشایان بکهگرووپ ته

. وه، من وای نابینمکه یهیان نزیک ب لهکهبهده ئهنگ، که و هاوڕهک گرووپکی هاوشوهمتجانس، وه
وه ڕۆکهری و ناوه ڕووی هونه لهوتوو کهرکهم تکستی زۆر سهرچاوم، به بهوتهکهتکستی زۆر ده

 .مهکجار که، یهرنجی منی ڕاکشابسه
 

ڕووخ ک پردێ دروست بکات، زوو دهنی خه نوان خۆی و کۆمهتوان لهی نهو شیعره ئهنده: ڕامان
نی چی؟ دهوهیهم بارهتۆ له... و نام 

 
 تییشی لهیهرککی سیاسی و کۆمهند ئهرمه هونه و پی وایهمککی سیاسییهک چهیهوه تا ڕادهئه: لیشاکه
ی نگی و ڕووناکبیرانهرهه مانای فهک به، نهوهتهدا لک دهکه مانای سیاسیی وشه بهو، پشهستۆدایهئه

 شیعر ب لهریش دهماوهر بنووسرێ و جهماوهب بۆ جهر ده شیعر ههمن پم وا نییه. تیوایهی پشهوشه
کان وتووهرکه زۆر چاک و سهین شاعیرههماشا بکدا تهتانی دیکهبی کوردی و میللهده ئهر لهگهئه. تبگات

ندی و خوار ری ناوهستم خونهبهدا مهر لرهماوهجه.  هیچ جۆرێ لیان تناگاتر بهماوه جهن کهوانهئه
: وهبی کوردی بھنمهده ئهک لهیهنیا نموونهبا ته.  لی تبگاتنیا نوخبه ته بهیهوهشاعیری باش ئه. ندییهناوه
مان ، زۆربهیهورهکجار گهزیری یهالی جه شیعری مه که نییهوهسک نکۆیی لههیچ که. زیریالی جهمه
 له%) ٥یان % ٤ (یهوانهواری کوردیشدا لهناو خونهواری کورد، لهموو خونهک هه نهزانین که دهوهئه
 یان زیری شاعیرکی بچووکهجهالی  مه نییهوه جۆرێ مانای ئه هیچ بهمهم ئهزیری تبگات، بهالی جهمه

 .باش نییه
 

 بینی؟ کوی شیعری کوردیدا دهی خۆت لهئه: ڕامان
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 نازانم چی بم، وهو ڕووهمن له. ر یان شاعیر باسی خۆی بکات شتکی خۆش نییهنووسه: لیشاکه
. وهته بوم کردوونهوه)١٩٧٣( سای  له کهدا دیاره کتبههو کۆمهم لهرههک به وهی نووسیومهوهئه
 یه ههوهوهندی بهستن، پوهوه کوێ دهم له، به شیعرم چاپ کردووههکۆمه) ٥-٤(یش تا ئستا وانهله
کانی دیاری مهرههو بهر  بۆ نووسهڕاستی جگه بتوان بهیهبیی وامان ههدهکی ئهیهخنه ڕه ئایا ئمهکه

 مان بهخنه ڕه ئمهوهداخهب بم زۆر بهری کورد؟ ده خونهیان بۆ دابن و بیانناسن بهبکات و پله
م ، بهر هیچ نییهمان ههخنهم بم ڕهشی وا بدهکی ڕهیهوێ ونه من نامه نییه وتهو بابههیچ جۆرێ له

 .وهوتۆته سفر دوور کهم لهکی زۆر کهنگاو ههی ئمهخنهڕه
 

 ؟کردووهکانی تۆ نهمهرهه بهگرێ ڕۆژباشی لهخنهتا ئستا ڕه: ڕامان
 

) حفووز ماییمه(،  شتکی نووسیوهوه)ژێ(ی بارهله) الدی مهحمهئه(،  وتار بهک تاکهوه: لیشاکه
 وهم بو کرده)کی نھنیتایهی کوودهپرۆژه ( خۆی کهکاتی.  شتکی نووسیوهوه)ژێ(ی  بارهدیسان له

 وهیهبارهنووسان وشاعیران شتیان له ڕۆژنامهنووسی لهم شتیان دهوده ئهی کهرانهو براده لهکۆمه
و ، ئهریدا شتکی دیار و ئاشکرایه قابی هونهی سیاسی لهوهی بیرکردنه دیاردهالی ئمه. نووسیبوو

ت و  سیاسهوخۆی بهندیی ڕاسته پوه کهکهیهنرێ، پله شیعری کوردیدا داده لهی کهجاتانهرههد
 ندهرمهو هونهی ئهری و ئستتیکییه هونهڕۆکهو ناوهک ئه، نهیه ههوهته سیاسهند لهرمهنزیکبوونی هونه

 .کاتشی ده پشکهو شاعیرهیان ئه
 

 دیوانی ساڵ له) ٢٧ (ر له کاتکدا بهنی؟ له بۆ شیعر و شونی خۆت دانه پله وایهتۆ پت: ڕامان
  بهو شیعرانهی ئه دهر مامۆستا گۆران کهرانبه بهکی نھنی پکشیی تدایهتایهی کوودهپرۆژه

 ی؟ چی دهنهمهو زهڕاند، پاش ئه قۆناغی گۆرانیان تپهوهشانازییه
 

 بێ نگهنج ڕهک گه وه کهیهوهمیان ئهکه؛ یهیهنی هه دوو الیهمه ئهپشتریش باسم کردووه،: لیشاکه
می نی دووهالیه. ج هشتووه گۆرانـم به و شیعرانه پم وابوو بهی تدا بووب، کهنجانهفوکوی گهکه
ی وهبۆ نه. م وتووهوه ئهباسم کردووه و” کتایهی کودهی ئاشکراپرۆژه” ناوی  وتارکدا به له کهیهوهئه

. ماشام کردووهرز تهبهک شاعیرکی پله و وهرز مامۆستا گۆران بووه بهرهی هه نموونهئمه
 دا بچیت کهیهو نموونه گژ ئهب به دهوه و بگۆڕیت،یتهوێ شتک نوێ بکه تۆ بته کهیهوهیش ئهکهڕاستییه

ر  شیعری کوردیدا تۆ هه لهم بووهکهی یه و پله مامۆستا گۆران نموونهکه.  ڕووگه بهدا بووهو بوارهله
 و ئستایش  وتوومهوهیهو ڕوانگهر لهمن هه. ڕنی تبپهیهو نموونهوێ ئهتهی، دهک بکهیهوهبوونهتازه
  مامۆستا گۆرانمان بهم کردب کهوهبم باسی ئهسیش نهکه تاکه مننگهڕه. ر واریده ههی وتوومهوهئه
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تر وره گه مامۆستا گۆران، یان خۆ بهتیکردن ب به سووکایه که نییهو مانایهجھشتن بهبه. ج هشتووه
 و دا ژیاوهمکرده سه مامۆستا گۆران له کهوهقههو مونته لهکه مامۆستا گۆران، بهزانین ب له

ی مامۆستا بهجره ته له زۆر جیاوازهی ئمهبهجرهم تهش بکات، به پشکهورهمکی گهرههتی بهتوانیویه
 .گۆران

 
 ... سودی و کردت بهوه گۆران دایه هز ئاوڕت له زۆر بهوهدوای ئه: ڕامان

 
 سود وروپا و له ئهی چوومهوه دوای ئه،ر گۆرانرانبهویستی بهک ڕزگرتن و خۆشهوه: لیشاکه

 کردوومن و شانازیی ی کهو کارانهک لهست پ کرد، یهوێ دهزراوم له و ژیانکی دامهوهگیرسامه
رکی کورد و شاعیرکی سودی،  هاوکاریی برادهمی گۆرانم بهرهه به کۆمهیهوهم ئهکه دهپوه
 و پیان خۆش ریان نووسیسه سودی لهککی زۆریش بهخه. وهکردۆته سودی و بومان کرده
  نهکی باش ب کهیهگهیش بهمه ئهرنگه ههڕه. تیوایهتهری و نهرکی هونه ئه لهشک بوو بهمهئه. بوو
 .میری مامۆستا گۆران بکه سهوه چاوکی نزمه بهمویستووه ئستایش نهوسا و نهئه
 

 ؟..ب ههر نموونهگه، ئه)گۆران(ر سه لهجاوزێ کراوه هیچ ته واتا ئیستا پت وایهکه: ڕامان
 

ر مۆ ههکانی شیعری کوردیی ئه باشه نموونهم پم وایهس بنم، بهوێ ناوی کهنامه: لیشاکه
ب تۆ ده! ین بکهتر قسهکی زانستییانه زمان بهبا ئمه.  ج هشتووهی گۆرانیان بهبهجرهمووی تههه
  ڕووی میتافۆر و لهمجا له ئهوه ڕووی زمانهیت؛ لهند بوارکدا پشان بده چهبی لهدهکی ئهیهبهجرهته

 ین، زمانی نموونهکانی گۆران بکهمهرههماشای بهدا تهم بوارانهر بین لهگهئه. وهڕووی ئستتیکه
مامۆستا گۆران . ڵ زمانی شیعری گۆران زۆر جیاوازه گهمۆ لهکانی شیعری ئهتووهورکهسه

ک ساکار یهی تا ڕادهکهڕێ، زمانه زیاتر تپهوهتوانی لهیده نه زماندا دانابوو کهسنوورکی بۆ خۆی له
  زمانی شیعره جار لهندێی؛ هه ئاسانی لی تبگهمۆ ناتوانی به کاتکدا زمانی شیعری ئهبوو، له

میتافۆر الی مامۆستا گۆران . یهکی ههودایهند مه چهبینی کهک دهیهمۆدا وشهکانی ئهوتووهرکهسه
ندێ  دواییشدا هه، لهیه ههوهبی ئینگلیزییهدهی ڕۆمانسیزمی ئه ماوهندیی زیاتر به پوه کهمیتافۆرکه

 وه الی گۆران، ئیتر میتافۆر لهیشتبووهبی واقیعی گهدهریی ئه کاریگه بهمیتافۆری زۆر ساکارتر که
کات رزیی با ده باسی بهگۆران که. دی ناکرێی ال به نه، میتافۆری دووالیهکردووهڕی نهزیاتر تپه

 بوعدی اسهو ب ئهمهردهم سهم الی شاعیرکی چاکی ئهدات، بهی پ ده)بوعد(ن و ک الیهر یههه
 .یهزیاتری هه
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ی زنی تازهی وهندێ شوه و ههوهوتهبی دوور کهرهی عهفعیله ته له مامۆستا گۆران ڕاستهوهدوای ئه
 .تر بواتوالوه زیاتر و ئهوهیتوانی لهستا و نهودا وهر لهم هه، بهوه ناو شیعری کوردییههنایه
کی باش یه دیارده بهشیعر بووهخشانه پهم کهدا باسی شیعری خۆم بکهتهم حاه بتوانم لهیهوانهمن له

بی ده ئهتی قووتر و ئستتیکیتر له بۆ زۆر بابهوهرگای کردۆتهبی کوردیدا و دهده ئهوتوو لهو پشکه
 .دا بشکرێمهردهو سهلهبوو  و پویست نهکراوه، نهیشیان الی مامۆستا گۆران نییهمهئه. کوردیدا

 
 تاچی؟ شیعردا یان کوودهی لهگه شۆڕشگ تده ئاکام ئایا مامۆستا گۆران بهینهگه دهوهوهله: ڕامان

 
  بوو کهسهو کهر شۆڕشگ، مامۆستا گۆران ئهک هه، نهیین و ڕژهمکی سیاسین چهوانهئه: لیشاکه

 .یواوی گۆڕتهشیعری کوردی به
 

کانی ت، بوارهرگ، ئافره؟ مهوهسووڕتهر چی دهسه زیاتر لهکانی ئوهری شیعرهوه تهباشه: ڕامان
 ؟..تری ژیان

 
 وهته بابه فنهقی به شاعیر دهین، ناتوانین بین فنهکهی شیعری دهبهجره باسی ته کهئمه: لیشاکه

 . نووسا دهر ومرێ هه و ئیتر تا دهگرتووه
  نووسیومن بهی کهو شیعرانهم، ئهخسیی خۆم بکهی شهبهجرهر باسی تهگهتادا ئهرهسهمن له 
ربینی  دهندیی بهشکیان پوهشکیان شیعری ددارین و بهبه) کی نھنیتایهی کوودهپرۆژه(تی تایبه
. وه خۆی کردۆتهمیردهتی سه و مرۆڤ و سیاسهگه کۆمه چۆن بیری له کهیه ههوهنجکی یاخییهگه

ت نانه، تهیهندێ شیعری سیاسیم هه دوو س ساکدا ههت بووم لهی سیاسه من گیرۆده کهوهپاش ئه
قۆناغی . موو سیاسین ههوانه، ئه)وهتاوی سووره هه تیشکک لهڕووباره( ناوی  بهیهدیوانکیشم هه

یه و قۆناغهیش ئهو، ئهوامهردهر بهکات و تا ئستایش ههست پ ده دهوهشتانهتای ههرهه  سدواتر له
 هۆی ی مژووی فیکریی ئران بووم، بهتادا گیرۆدهره سهله. سائیلی فیکری ڕۆیشتوومو مهره بهکه

ریکی مک خهردهسه. رانم خوندکانی ئ کۆنهیش زمانهو فیکرهر بۆ ناسینی ئه، ههناسینی ئاڤستاوه
تی حافز و  تایبهبی کالسیکی فارسی کرد، بهدهی ئهوه خوندنهستم بهدواتر ده.  بوومو خوندنهئه
 نیگاری تۆ له دیواری(دیوانی . ی فارسعدی و جامی و شاعیرانی دیکهدینی ڕۆمی و سهاللهجه

ربینی ری دهرتاسهتوانم بم سه دهکردووه هشتا چاپم نهیش کهو دیوانهو ئه) کۆمدهم ههکهزیندانه
  .ووفهسهکانی تهتهحاه

 



 69

؟ تۆ کانی خۆیانیان نووسیوه سیالبی گاتا شیعرهر بهزاری گۆران هه شاعیرانی شوهپت وایه: ڕامان
 ؟وهی پ نووسرابته گاتاکه ب کهم سیالبهر ئه ههورامان ماوه هه له کهییهشت بگهم ههبی ئه

 
 به) ویولهمه(یین، من پم وا نییه بگه)١٠(کو یی نین بهشت بگهوی ههولهکانی مهشیعره: لیشاکه

ر به، لهکردووهکم نهیهوه هیچ لکۆینهوهو ڕووهله. بووب گاتا و ئاڤستا ههزایی لههیچ جۆرێ شاره
 .وهمهم بدهانم وه نایشتووهئه
 

 الی مجا به تیدا ژیاویت، ئهیت کهووف بکهسهیشتنی خۆت بۆ تهر بکرێ باسکی تگهگهئه: ڕامان
 ؟وهوانه پچه یان به خواناسین خۆناسینهتۆوه

 
واتا ) ربهمن عرف نفسه فقد عرف : ( دهززالی کهکی ئیمامی غهیه بۆ قسهوهڕمهگهمن ده: لیشاکه
 .ناسیوسا خوایش ده ئه پشدا خۆت بناسهله
 

 نزیک وهرهوهو تهک لهیهتا چ ڕاده) ژێ( دیوانی بینی، لهنوان شیعر و دراما چۆن دهنزیکی له: ڕامان
 !کانی شیعری درامیی تدا بووب؟زهگهموو ڕه شیعرێ بنووسیت ههئایا توانیوته.. وهبوویته

 
 ر بم شیعر لهگهب ئه پکشی نهنگهکن، ڕه زۆر نزیکی یهوه ڕووی مژووییهیعر و دراما لهش: لیشاکه

موو درامان و تکستی دراماتیکی کانی کۆنی یۆنانی ههر تکسته سهوهڕینهر بگهگهئه. یدا بووه پهدراماوه
 شیعر تیش بهانی جیھان و وتانی ڕۆژههتکانی میللهوره گهفسانهموو ئه شیعر نووسراون، ههبه

 بینین شیعر و دراما زۆر لهکسپیر دهمی شهرده، دواتر تا سهوه ڕووی مژووییه لهمهئه. نووسراون
زی درامای گهرچی ڕهگه، ئهوه دراما جیا کردۆتهمی دواتردا خۆی لهرده سه نزیکن، شیعر لهوهکهیه
ک یه، شیعری لیریک تا ڕادهوهوتهکه وا نهمهموو شاعیرێ ئه الی ههنگهڕه. ر هناوهڵ خۆیدا ههگهله

 .وه دراما جیا کردۆتهخۆی له
 ره هه شیعره لهخۆی که) ژێ(تی شیعری  تایبهبینرێ، به ئاشکرا دهسکی درامی بهفهدا نه)ژێ (له

  کهیه ههوهمهردهو سه جۆری نووسینی ئهندیی بهوخۆ پوهتهویش ڕاس و ئهیهو دیوانهکانی ئهدرژه
ی و باسانهت و ڕۆژئاوا و ئهندیی ڕۆژههی مژووی ئران و پوهوه خوندنهمن خووم دابووه

م من بت، بهیش هه الی شاعیرانی دیکهمه ئهنگهڕه. بوو ههوهتهو بابهندییان بهوخۆ پوهڕاسته
 .وعدکی فیکریی زیاترم پ داوهب
 

 ر؟ شاعیرکی داهنهسک بب بهرتهکی به ڕۆشنبیرییهتوان بهمۆ دهشاعیری ئه: ڕامان
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ک ، نهوهیبینه نهیه وشهو تاکهر بهی ههوهم بۆ ئهخر، بهوێ نهمی کورتت دهر وهگهئه: لیشاکه
 ئمه. وتووهکهی شیعری فریایان نههرهنیا به تهرگیز بهیش ههمۆ، شاعیرانی کۆنر شاعیری ئههه
هره به. ند و شاعیررمهی هونه پکھاته لهمهشکی که بههره بهربین که وا دهم بۆچوونهتوانین ئهده
 ڕووی  لهیاندن و خۆڕۆشنبیرکردن، چم خۆپگهک، بهیه بناغهبته شتکی سروشتی و خوایی دهکوه

ند خۆی کات و چهند خۆی ماندوو ده چهتیند خۆیهرمهرکی هونه ئهوه بت چ ڕۆحی،  ئهوهرییههونه
 .ینگهپ ده

وار و ڕووناکبیری  خونده کهکانیاندا دیارهمهرهه بهکانی کورد و فارس، لهوره گه شاعیرهشک لهبه
دینی ڕۆمی؛ اللهی جهکهر نموونه سهوهڕمهگهدیسان ده.  بوونهی خۆیشیانکهمهردهی سهورهگه
 مدا به میسراعی دووهنووس، له فارسی ده دت میسراعک بهزای زمانی یۆنانییه شارهندهوهئه

ندێ شیعردا زمانی تورکی و گرکیی  ههنووس، لهده)  یۆنانیبه( گریکینووس یان بهتورکی ده
 م پیاوهوێ ئهکهردهوالنا دهکانی مهمهرههی بهوه خوندنه به کهیهوهستم لهبه مه. کردووهڵتکه
یشی که ڕۆحییهبهجره و تهبووهدا ههمهردهو سهکانی ئه زانست و زانیارییهزاییی زۆری لهشاره
ر گهدان، ئهناسه ههتهو بووهر الی ئهی شیعکهست ده و ههرڕژه سه کهندهمهوه دهندهوهئه
دینی ڕۆمی و اللهوالنا جهکانی مهوه خوندنهندیی زۆر به پوهمهئه. وهبتهخنک و ل دهینووس دهنه
 شاعیری بۆ. ر وا بوونزیری و خانییش ههالی جهنالی و مه. یه ههوهیشیهکه ڕۆحییهبهجرهته
شاعیری دروست % ١٠ هرهر بهگه شاعیرکی باش، ئهش ناکات تا بب بهنیا به ته بههرهمۆیش بهئه

 وهرییه ڕووی هونهوێ لهیهند دهین و چهگهی چۆن خۆی پ دهوهر ئه سهوهمنتهده% ٩٠بکات 
 .تش بکارز و با پشکهکی بهیه شوهکانی به ڕۆحییهسهرهخۆی پش بخات و که

 
 ؟ر الهووتهیاندن هه خۆپگهستت لهبهمه: ڕامان

 
ی، من وای کهقلیدییه مانا ته دین ب به گوایهین کهگه تی ده ئمهی کهو مانایهالهووت به: لیشاکه
کی ندییهتوانین بین پوهتی، ده خوایهی کهوه نوان مرۆڤ و ئه لهندییهی ڕۆحی پوهلهسهمه. متناگه

 نیا له ناکرێ تهکهندییه، پوهکانی الی خۆمان بین عیرفانی یان سۆفییه زمانهکرێ به ده، کهمیستیکاله
 .یماشای بکهی دیندا تهچوارچوه

 
ردوون و ژیان و  گهر بهرانبهوست ب بهم هه ب بۆ شاعیر و ههم کشه شیعر ههی پت وایهئه: ڕامان
  مرۆڤی شاعیر؟خودی
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 ژیانی  لهشکه به کهیوه چاوی ئه بهکهم، بهماشای شیعر ناکه ته چاوی کشهمن به: لیشاکه
  بت کهعنایهو مه ئه کشهستت لهبهر مهگهئه. وهن شاعیره الیهری لهیاندنی هونهند خۆی و پگهرمههونه
ب پ بگرێ و ، دهوهو شلکییه، لهوه ساواییهک چۆن منداک لهر وه ههکههی کشه ڕاستهیم، بهمن ده

ی وڵ و وزهڕێ و ههپهدا تدهو قۆناخهکانی ژیان بت، شاعیریش دیسان بهرمییهفری ساردی و گه
 که،یهی کشه بتوانی بنگه ڕهوهو ڕووهله. وێدا پش بکهو بوارانهتیی بدات و لهب یارمهخۆی ده

و ترین ئهوره گه لهککهندک یهرمهکانی شاعیرک یان هونهرییه هونهسهرهتی مشتوماکردنی کهتایبهبه
م رده بهوتهکه، دهوهبتهڕووی ده ژیانی خۆیدا ڕووبهند لهرمه شاعیر و هونهی کهددییانهحه و تهرهگهته

بژرێ و ل ن، یان ڕگای ئاسان ههیهبژرێ و خۆی پ بگهخت ههی سه ڕگهبدووڕیانک یان ده
 . ند ئاسان نییهرمه بۆ شاعیر و هونهی کهو هاوکشانه لهککه یهوهئه. وهبته
 ی کهمکانهو چه ئهوه،مهکه ده دووبارهوهوست بت، من دیسان ئه شیعر هه کهوهوهی ئه بارهله

ک وا وست خهگوترێ هه دهکه. یهوهرهسهتیان به تارماییی سیاسهمیشهین، ههکهر دهسهگفتوگۆیان له
. ی سیاسی ڕووداوکی ڕۆژانهر بهرانبهوست ب بهوستی سیاسی بت و ههب ههزانن ئیلال دهده
 مهیت، ئهکهک دهیهماشای دیارده چ چاوک تهۆ بهت. خالقی و ئستتیکییهکی ئهیهلهسهوست مههه
 بگومان وهو ڕووهله.  نییهوهوستی سیاسییه ههندیی به، هیچ پوهوستکی مرۆیی و ئستتیکییههه

 لهسهکان و مهرییه هونهلهسهر مهرانبه بهوهب خۆی ساغ بکاته و شاعیر دهوستهشیعریش هه
بژرێ و بیاری خۆی کانی خۆی ههسهره و ئستتیکی کهکی کراوهیه شوهکان و بتوان بهتیکییهئست
 .بدات

 
 ؟یهتی خۆی هه یان شیعری گۆرانی خاسییههیچ شیعرت بۆ گۆرانی نووسیوه: ڕامان

 
شکی  به پم وایهیشینووسم، چونکه و هیوادارم نهنووسیوهخر، من شیعرم بۆ گۆرانی نهنه: لیشاکه

 شیعری باش  کهکان و پیان وایه خراپهر تکسته بهنایان بردۆته پهمیشهندان ههرمهزۆری هونه
ندێ  ههنگه شیعر، ڕه لهیشتنهگه تنهتی یان لهند خۆیهرمهتیی هونهسه بدهنازانم له. گۆرانیناکرته 
 .بژاردبری باشیان هه شیعب کهممان ههی کهنموونه

 
و کرێ، الی تۆ ئهرگی شاعیر دهی دوای مهرا و هوریایانهرکردن و ههموو ناوبانگ دهو ههئه: ڕامان

 ؟وهوتهکه چۆن دهزمهبه
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ک ک یهله) ژارمام هه (پم وایه. مانهت هه ڕۆژهه لهی ئمهپوورهلهو که لهشکهیش بهوهئه: لیشاکه
 بۆ شاعیر و ناوداری که ڕوییه پسته لهشکهویش بهکات، ئهک دهکانیدا باسی پستی ڕوییه وتارهله

 . ژیاندا هیچی بۆ ناکرێم لهکرێ، بهراوهوریای بۆ ده ههختهو وهمرێ ئه دهکورد، که
ر سهق به زابوونی ئه، پت وایهمهردهم سهریی ڕۆشنبیریمان کرد بۆ شاعیری ئهباسی کاریگه: ڕامان

 ؟که و شیعرهکهرم و گوڕ الی شاعیرهستی گهست و نهستدانی ههده هۆی لهشیعردا نابته
 

ر گه ناکۆکی و جیاوازی ئهنگهق و شیعردا نابینم، ڕه نوان عهک لهنی دژکارییهمن دووالیه: لیشاکه
من . کوستک یا جیھانبینییهربینی ههبۆ ده یهتیی خۆی ههیان زمانی تایبهکهر یه ههدا ب کهوهب لههه
  زۆر لهسان که کهڕاستیشه. چ دهفهلسهسائیلی فیکر و فهقنی، بیر و فیکرم زیاتر بۆ مهم ئه دهکه
م دیسان ت و عیرفان، به و حیکمهفهلسه زمانی فهبتهیان دهکه زمانهوهبنه نزیک دهفهلسهسائیلی فهمه
ر  سهوهدیسان دمه. داعریفهمکی مهمکی شیعر و چه نوان چهب لهعاروزکی زۆر نه تهنگهک وتم ڕهوه

) زیریالی جهمه(ک زنی وه الی شاعیرکی مهووفهسهت و ته سۆفییهی خۆم کهکهویسته خۆشهنموونه
  کهیهتکی سۆفییانهربینی حاهڕی جوانی و ئستتیکی، هاوکاتیش دهوپه ئهتهگا زمانی شیعری دهکه

ی وانهئه. تییهکه ڕۆحییهلهسهنکیشی مه و الیهقنییهی عهلهسهنکی باشی مهووف الیهسهبگومان ته
ی، که ڕۆحییهنه الیهگرن یان دوورن لههردت وهفه و حیکمهلسهی فهکه مادییهنهنیا الیهت یان تهقنییهئه
 شیعر دوور گۆڕدرێ و زیاتر له زمانیش دهختهو وه ئهکات، دیارهم دهراهه فهنهو الیهووف ئهسه تهکه
 .وهوتهکهده
 

و یشتنی فیکر  باسی پگهق؟ چونکهنووسرێ یان لۆژیکی ئهین ده زهواتا شیعر زیاتر بهکه: ڕامان
  الی شاعیر؟ڕۆحیشت کرد له

 
 ست لهبهر مهگهئه! ک یهری دژ بهوهک دوو تهک بگرین وهر یهرانبهین بهق و زهنازانم بۆ ئه: لیشاکه
 . نزیکترهوهسته هه شیعر لهست ب دیارههه
 

 وهڕتهگهده) یراندا ب قهعر لهماندا هاوڕا بی و شیگهر لهگهئه(یرانی شیعر  قهکی گرنگ لههۆیه: ڕامان
  شیعردا؟ لهکهنی ڕوئیایهمتر خاوه شاعیری کورد کهبۆ بزربوونی ڕوئیا که

 
کی یه، با بین دیاردهبووهر ههیرانی شیعرمان هه قهسای ڕابوردوودا ئمه)٣٠ ـ٢٠(ی  ماوهله: لیشاکه
. ، چ ماددی، چ ڕۆحیبووب، هۆکاری زۆرهی ال دروست نهی که شاعیر ڕوئیاوهم ئه، به نییهتازه

 دایهکه پرسیارهی لهو ڕوئیایه ئهشکی زۆری شاعیرانی کورد کردووه بهن وایان لههۆکاری زۆر هه
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ودیوی  ئیدی ئهت که حاهیشتۆته و گهر داخراوهسهرگای زۆری له، یان ده نییهی کهکهست دههه
 یوه بۆ ئهرجکی زۆر گرنگه مهودیوی دیوار کاتکدا بۆ شاعیرک دیتنی ئهله. ن نابینکادیواره

 . کاندا بکاتڵ شتهگهعامول لهک شاعیرکی زیندوو تهوتوو، وهرکهک شاعیرکی سهبتوان وه
 

 ؟وهکاتهدا نزیکی دهتهم حاهووف لهسهی تهپرۆسه: ڕامان
 

و ووف ئهسه، تهوهکاتهکان دهی شونهرگای زۆربه ده کهیهو کلیلهووف ئهسهته. زۆریش: لیشاکه
ت بۆ ڕووناک ردهفتا په پشتی حه کهیهو ڕووناکییهدات، ئهکانمان پشان ده پشتی دیواره کهیهیهئاونه
 یهردهفتا پهو حه لهیهک هه، خهیه هههو خۆیهکهسهی ڕۆحیی کهبهجره تهندیی بهیش پوهمهئه. وهکاتهده
 .بێمووی ده ههیشهبێ و ههوتی دهحه
 

و ی ئهب، ئایا زۆربهڕوئیای نه) ینرکهرای ل دهتاک و ته(ی گشتی  شوهر شاعیری کورد بهگهئه: ڕامان
 ؟وهرسیاره ژر پونه ڕوو ناکهخرنه ناوی نوخوازی ده بهی کهبانهجرهته
 

 ی کهو نموونانه ئهشکی زۆریانبه. وه ژر پرسیارهم خستۆتهوانه ئهمکه دهوه الی خۆمهمن له: لیشاکه
کانی ی نموونهوه الساییکردنه لهکه هاتب، بهوه ڕوئیای شیعرییه لهن، پم وا نییهکهشی دهپشکه

ر و شکی زۆری شاعیر و نووسهبه. یی ساده بهکه قووی، بهبهک ویش نه، ئهوهوروپشتمانهده
، وهنهکهبی دهرهسی فارسی و عهدوو یان پلهچیرۆکنووسانی کوردستان ڕکوپک السایی شیعری پله

 کرنه دهوهمهم و سیه زمانی دووه لهن کهو شتانهوان ئهواری و ڕۆشنبیریی ئهی خونهرچاوهسه
نیا ک ته نهمهئه. ن و باشیشی ل تناگهوهیخوننهواو دهناته زمانکی نیوهوانیش بهبی و فارسی و ئهرهعه
با . کرێستی پ دهکانیشدا ههوه لکۆینه لهکه شیعر و چیرۆکدا، به لهکاندا، واتهی داهنانه نموونهله

و کک له یهتهری بووهی بونیادگهلهسهی دواییدا مهم سانههل. مکتان بۆ باس بکهیهدا نموونهلره
شکی  بهم ئاگام له، بهوهتهم خوندوونهو شتانهموو ئهمن نام هه. کرێ زۆر باس دهی کهدیاردانه
ی بتوانم ندهوهندا، ئهکابییهده ئه تیۆرییهب لهزاییم ههب من شاره دهیش کهوه حوکمی ئهبه. یهباشی هه
 وهوا لیهب ئهیش نهکهسییهر ئهگه ئهوهیخونمه زمانک ده، بهوهخونمهوروپا دهکانی ئهبییهده ئهتیۆرییه
 من ی کهرییهو بونیادگهئه.  سودیندێ جاریش به یان ههوهخونمه پی ده کهستم ئینگلیزییهبه، مهنزیکه
گۆڤاری . کرێ دوو شتی جیاوازن کوردستان باس ده لهی کهوهڵ ئهگهیشتووم لهاسم و تی گهینده
 ی ستراکچرالیزم و له باره لهقینهکی ڕاستهیه ونهیتوانیوه نهی که خراپانهو نموونه لهککهیه) ندههڕه(

و نووسرن یان ئهنددا دههه ڕه لهی کهو شتانهی ئهه پشان بدات، زۆربوهبهدهکانی ئه تازهی تیۆرییهباره
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ب رهرانی فارس و عهی نووسهوهک الساییکردنهینووسن، دیسان وهندن دههه نزیکی ڕهی کهکانهخه
 .بییانهده ئهو تیۆرییهیشتنی قووی ئهک داهنانک یان تگهک وهیبینم، نهده
 

ر ی بکات و بتوانین سوودی ل وه بۆ ئمهت ـ چیی پیهاللهیا ـ  زانستی ده سیمۆلۆژواتهکه: ڕامان
 ! بکات؟مهبگرین، یان ک ئه

 
تی  خزمهر بگیردرێ و بخرتهکرێ سوودی ل وهر زانستکی تر دهک ههسیمۆلۆژیا وه: لیشاکه
 .وهر و داهنانههونه

 
 ن؟یکه خراپییش دهن و بهدهستی ل دهن دهگرووپ هه: ڕامان

 
ن، من که دهو باسانهی ئهوانهی ئهبی کوردی؛ زۆربهدهکانی ئه خراپهره هه دیارده لهککه یهوهئه: لیشاکه

م  ئهم کهگهر تدهکسه یهوهخونمهکانیان ده شتهموویان ناناسم، که ههموویان، چونکهناتوانم بم هه
، دا زمانه لرهسهرهیشتنکی قووڵ، که تگهنتهیه بیگهی نییهیهسهرهو که ئه، چونکهستی نییه ڕا بهکابرایه
 ک و تیۆرییهتییه شارستانهتانک و له کولتووری میللهزابوون له شارهش ناکات چونکهویش به ئهدیاره
 !ش ناکاتبزانی بهیش کهنیا زمانه تهمهردهم سهکانی ئهبییهدهئه

ک یان شارکی عراق دیه کورهک لهکابرایه. کهپویستییهبییه ده ئهو ژانرهڵ ئهگهبوون لهتکه
وروپا  ئه لهی کهو گفتوگۆ فیکرییانه دوای ئهوته بکه و ڕۆژانهفتانهتوان حهدانیشتب و نه

  لهککه زماندا یهوارییش لهکۆه.  و لی ئاگادارمیهلی ههزاییم توان ب شارهنووسرن، چۆن دهده
م ربگیردرێ، به وهوهکان بۆ لکۆینهبییهده ئهی تیۆرییه زۆربهکرێ سوود لهکان، دهردهده

 .یهی خۆی ههما و ڕگه، بنهرکهرگرتن خۆیشی هونهسوودوه
، تووشی خنه و ڕهوه بواری لکۆینهشیعر و چیرۆک، چ له بواری  چ لهی ئوهو قسانهله: ڕامان

 شیعر و چیرۆک و ی لهکهی دهعه موتابهی کهوانهشک له به بئومدی بوون، پت وایهجۆرک له
  ئومدکی ل بکرێ؟ کهرچاو نییهبهکاندا له نجهناو گهشت لهکی گهیه هیچ نموونهوهلکۆینه

 
بی کوردی هیچی تدا ده بی ئهکی وا بدات کهیهنجامی گفتوگۆکانمان ونه ئه من پم ناخۆشه:لیشاکه
 من وهداخه به کهیهوهی ئهکهم ڕاستییهبه. وتوو نینرکهن هیچیان سه ههی کهو نموونانه و ئهنییه
  تاکهنگهبینم، ڕهم دهکجار کهوناک یهی ڕونگ و ڕۆشنبیریی کوردیدا نموونهرههی فهناو چوارچوهله

کل ( و بم وه تکست دم ئاو بخواته تاکهون، نایشتوانم بهرچاو بکهوێ به و تکست لهتکست لره
وێ، س پش ناکهکه تاکهت بهنگی میللهرههفه.  وا نابینمکهلهسهمن مه).  ما یرامء بخیر، علیشي
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ی بهجره ته، بهیه ههوهمانهڕبوونی زه مژوو و تپهوخۆی بهندیی ڕاستهتی پوهستانهی شارلهسهمه
نگکی رههنگمان فهرههوتووین، فهدا کۆڵ و دواکهو بواره له، ئمهیه ههوهتکهماددی و ڕۆحیی میلله

 بئومدی  بهمهرگیز ناب ئههه. مهکجار کهشمان یهی گهب پی ل بنین و نموونه دهوتووه،دواکه
 ب لهده. تنینهخه خۆمان نهب ئمه دهکهیشتووم، بهگه لی تنهو مانایهربگرین، خۆیشم بهوه

 کانی خۆمان بنین کهم و کووڕییهواوی و که ناتهنگاو بنین و پ له شتی باشتر ههیشتن بهپناوی گه
 .وتووهتکی پاشکهنگی میللهرهه فهنگی ئمهرههفه
 

تی و نایهسهی ڕهجوانی هاوکشهن ناتوانن بهکه بواری داهناندا ئیش دهی لهوانهئه: ڕامان
 ن؟کتر بکهی یهرختی تکههاوچه

 
تی و یهناسهڕه.  ڕابردوودا یان ئستا چ لهمان کردووهم شتانه گفتوگۆی ئهل جار ئمهگه: لیشاکه

کی ئاسایی ناکرێ،  خه بهم دوو شتهی ئهوهستنهم بهک نین، به یهمۆدنیستی دوو شتی دژ به
ند رمهم بۆ هونه، بهداو شتانه نوان ئه لهوهدا کابرا بتوان گونجاندن بدۆزته ژیانی ڕۆژانه لهنگهڕه

 پی تیی خۆیشی بپارزێ و پ بهنایهسه تا ڕه پویستهرجند مه چهپم وایه. کارکی ئاسان نییه
، خۆناسین یاندنی قووڵ زۆر گرنگهڕۆشنبیری و خۆپگه. نگاو بنمۆیش ههتیی ئهمۆدرنه

 ی؟کهدی دهری کورد به ند و نووسهرمهند هونه الی چهرجانهم مه، ئایا ئهکی گرنگهیهلهسهمه
 شبینی؟ ڕهشمهدیسان له: ڕامان

 
 .شبینمی ڕهبه: ب بم دهوهداخهبه: لیشاکه

 
 هیچ بیانووی مانه ئهنووسن، تۆ پت وایه ڕۆح و شوازی کالسیک دهمۆ بهندێ شاعیری ئههه: ڕامان
 وام بن؟ رده به نووسینانهو جۆرهر ئهسهی لهوهرییان ماب بۆ ئههونه

 
ی جاران بنووست، پم وا زن و قافییه وه بهسیده قهیهوهی کالسیک ئه شوهت لهسبهر مهگهئه: لیشاکه
 بهجرهوێ تهندێ بیهرمهر هونهگه ئهدیاره.  بنووستو شکهبریری ڕۆحی و ئستتیکی ماب به تهنییه

 . نیموهدا جوانتر دابژێ دژی ئهو شکهی خۆی لهکهشیعرییه
 

رفراوانی رکی بهماوه و جهوهخونرتهکانی دهبینی شیعرهتی دهحمهی ڕه)همن( مامۆستا ۆ نموونهب: ڕامان
م تا  بنووس، بهتوانی شتی تازهیده و نهوهنهمه تهوتهیناکا کهک بوو، قه، چ بیانوویهیه کوردستان ههله

 ؟  چییهمهڕی بۆ ئهبه، مور ماوه کوردستان ههی همن لهئستا ڕچکه
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ب شتک ڕوون دنن ده) همن( ناوی مامۆستا م کهس بنم، به ناوی کهپم خۆش نییه: لیشاکه
ر گهم ئه، بهیهت و ئیخالسی زۆرم بۆ مامۆستا همن ههولی ئرانییان من ئیراده قهکی بهپشه. وهمهبکه

  شاعیرکی باشی نازانم، بهم، بهماشای مامۆستا همن بکه تههوواوهریی ته چاوکی هونهمن به
م جارکی یهم قسهمن ئه(کانی مامۆستا همندا موو دیوانهو ههنا لهپم وایه. یشی نازانمورهشاعیرکی گه

کی زۆری شبه. بژرین و بین شیعری چاکن شیعر هه بتوانین دهنگه، ڕه) نووسینیش نووسیوهتر به
 و زمانکی مهکجار کهنی داهنانیان یهقلیدین و شیعرکن الیهکانی مامۆستا همن سیاسین و تهشیعره

کان  فارسهر میتافۆری شاعیره سهوهچته دهمیشه میتافۆردا هه، له کار هنراوهزۆر سنوورداریان تدا به
 مزی نییهستم کهبه مهوهمه دهوهم دیسانیش ئهبه. ری سهخستۆتهوتۆی نهی ئهو شتکی تازه

 ککیان، کهکانی مامۆستا همندا یهناو شیعره لهرنجدان ب که جگای سهنگهڕه. ر مامۆستا همنرانبهبه
قلیدییشدا  قابکی تهرچی لهگهزانم، ئهوتووی دهرکه شیعرکی چاک و سه من بهی جودایییه،ناه
ی مهرجهتناسکی ناسراوی سودی ته هاوکاریی ڕۆژههم بهو شیعره من ئهختانهخۆشبه. ووسراوهن

بگومان شاعیر و ) ژارهه(و ) همن(مامۆستایان . وهته بو کراوه و سانکهزمانی سودی کردووه
 .بوون نهورهم شاعیری گهکوردیزان بوون، به

 
 ؟ر زمانی بگانه سهینه ڕوومان ب بیخه له کهیهمرمان ههقی وا نهی نوخوازیدا دهناو جیھانله: ڕامان

 
نگای  بازاڕ و پشهینهخهرچی ده هه، پمان وایهیهوروپامان ال ههندێ جار گری ئه ههئمه: لیشاکه
 تی  ئمه که نییهوهوروپا ئهبازاڕی ئه. وروپایی پی خۆش ب ئه ب که گرنگانهو شتهب له دهوروپاوهئه
ستگاکانی  ده و به ماسمیدیاوهندیی زۆری بهوروپا پوه ئهمۆ لهوروپا و ڕۆشنبیری ئهیشتووین، ئهگه

وروپا،  ئهربینی سیاسی لهنای ده کهتهکی زۆر بووهیهیاندنیش تا ڕاده ڕاگه، دیارهیه ههوهیاندنهڕاگه
. دانتهو سیاسهتی ئه خزمهوخۆ لهوخۆ و ناڕاستهستگاکانیش ڕاسته کوێ ب، دهندیی سیاسی لهوهرژهبه
. وهوێ و بو بکرته ئهم بگاتهرههی بهوه بۆ ئهرجی دروست کردووهلومه هه کۆمه دیارهم بازاڕهئه

بی ده ئهکه. ریبی و هونهدهری ئه پوهناوی ل ناوه هری دروست کردوو فیلته و کۆمهرهگه تهکۆمه
من باسی .  نییهوه خۆیهکهواریی تکسته کۆهندیی به پوهمه بازاڕی جیھانی، ئهکوردی ناگاته

ر الی  ههم کهرز بکهیش عهوهب ئهم هاوکات دهنگی کوردیم کرد، بهرههوتوویی تکست و فهدواکه
بی کوردی ده ئه زۆر لهکرێ کهوروپا دهکانی ئهی زمانهمهرجهبییاتی وا تهدهندێ جار ئهکان ههییهوروپئه

 .تی پویستیان پیهوه ڕووی سیاسییه لهن؟ چونکهیکهم بۆ ده، بهوتووترهدواکه
 سود  لهم خانمهئه. نگالدیشهکی به خه کهکیان دروست کردووه)سرین نهسلیمهته(دا م سانهر لههه
می خۆی  ده بهسلیمهته. یناسنیبینن و ده دهیهندێ دۆستم ههم ههخسی نایناسم، بهمن شه. ژیده
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، ندێ شتم نووسیوه و بۆ خۆم هه نییهوه دنیای نووسینهندیم بهر نیم و هیچ پوه من نووسهده
 کی دیاریکراو دژ بهیهنده بۆ پوپاگهکی باشهیهسهرهسرین که نههسلیمی تهوهر ئهبهم لهبه

یاندنی وا و ناشیرین بۆ گهکی زۆر ناڕهیه شوهکی دیاریکراو، ماسمدیای ڕۆژئاوا بهئایدۆلۆژیایه
 .کهیه نموونهمههن، ئه کاری دهیامی سیاسی بهپه
 

تی تایبهکانی جیھان، بهناه کهگاته نهمی کوردی کهرههم بهردهبهله ی دیواری زمان ڕگرێ نییهئه: ڕامان
 ؟وهوانه الی ئه الی خۆمان چ لهوروپی  چ لهکانی ئه زیندووهزانینی زمانهنه
 

و هشکرێ لژین و دهوروپا ده ئه له کهیهککمان هه خهه کۆمهی دواییدا ئمهند ساهم چهله: لیشاکه
 کانمان خستۆتهنگ و کۆسپهموو ئاسته هه ئمه که نییهو مانایه بهمهم ئه کاریان پ بکرێ، بهوهڕووه
زاران و و ههوروپا لهکانی ئه وتهله. کی باش بتایهره سهنگه ڕهمهوتووین، ئهرکه و تیدا سهالوه
زاییی م شاره ههن کهیدا بوون و ههسک پهند که چهختانهبهژین، خۆشوێ دهی لهزار کوردهدان ههسه

وروپیدا ندێ زمانی ئهر ههسهتکیشیان بهسهم ده و ههیهبی کوردیدا ههده زمان و ئهباشیان له
 ه یان بتانی دیکهو میللهرهی داهنانی مرۆڤی کورد بهوه پردێ بۆ گواستنهتوانن ببنهشکت و دهده

 .ب هه پویسته کهدا نییهو ئاستهم له، بهندێ شت کراوه هه.وهوانهپچه
 

ست  الی تۆ چۆن دهو شیعرهی ئهوهنووسیت پش نووسینی سرووتی نووسینه شیعرێ دهکه: ڕامان
 ، یان چۆن؟وهیتهکهی یان زۆر بیر دهکهمول دهئهکات، ئایا زۆر تهپ ده

 
ی  بارهی شیعرک له سبهموتووه و نهنووسیوه پالن شیعرم نهرگیز به ههرموون کهڕ بفه باوه:لیشاکه
وروپایی وێ شاعیری ئهمن له. رنجی ڕاکشاوموروپا شتک زۆر سه ئهئستا له. نووسم دهوه شتهفنه
 شاعیر  کهیرهزۆرم پ سه. وه شتهی فن بارهریکی نووسینی دیوانکم لهناسم پی وتووم ئستا خهده

هخشهمن ناتوانم نه. شتی وا بم وا دیارهم، بهو بکهدانان بۆ شیعر پو یهک ههوایهش و هه که 
وێ ی خۆم بمهوه، ب ئهروونی و ڕۆحییهتکی ده حاهمهالی من ئه. خولقن شیعر ده کهیهتقووسک هه

ی من ناتوانم کهڕاستییه. ب بینووسم دهکات کهب و ناچارم دهیدا دهم، شیعر خۆی پهیان پالنی بۆ دابن
ناو  لهشکی بهنگهم ڕه هۆی خولقاندنی شیعر، بهبته دهم که بکهقسهو تهشه و ئهو کهسفی ئهوه

 میشه ماددی و ڕۆحی و ڕۆشنبیری هه پاشخانیدیاره. وهڕی بتوانی بیدۆزتهر بۆی بگهگهکاندا ئهشیعره
 تۆ ی کهوه هۆی ئهمکدا ببتهرده سهندێ شت لهی ههوه خوندنهنگهڕه. رهیدابوونی شیعرێ کاریگهبۆ په
کی سیاسی دیسان یهلهسه مه لهوهبیرکردنه. کی تریه شوهک به بنووسیت نهم جۆرهت بهکهشیعره
کی یه شوهی بتوانی تۆ بهوهوێ بۆ ئهختکی دهک وهیهبهجرهیشتنی تهم تگه، بهیهریی ههکاریگه
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ویستم ندێ هاوڕێ و دۆستی خۆشهبوو هه) ١٩٧٦( سای  لهوه؛ دنمهندێ نموونههه. ریبیری دههونه
ی کهمن بۆ گرتنه. ری بووهابی شخ نوو کاک شهوانهکک له گیرابوون، یهوهن ڕژیمی عراقه الیهله

  سدارهواسران و لهسیان هه س کهو هاوڕیانهر ئهم هه، به)نگتانده( ناوی شیعرکم نووسی به
یر بوو بۆ من، ژاندنکی سهیان ههکهچی گرتنهمتوانی هیچ بنووسم، کهیان نهکهمن بۆ کوشتنه. دران
؛ وه بووه دووبارهیهبهجرهو تهیش دیسان ئه)بجهههه( بۆ .  بنووسمو شیعرهک بوو توانیم ئهیهبهجرهته
توانی بینووسم، تا مدهنووسی، نهنووس، من هیچم نه نهبجههر ههسهما لهس نه کهکهساتهتای کارهرهسه

ی ک وشهنیا یهرچی تهگهئهم، ریی ل بکهعبیری هونه ب و تههوجا توانیم شتکم ال گهساڵ و نیوێ ئه
 .کار هناوهدا به و شیعرهم لهبجهههه
 

وزای و فهس له شیعر، زۆر کهر بهرانبه بهیه ههوه ڕوئیای خۆتهندی به پوهیهشتکی تر هه: ڕامان
 الی تۆ چۆن  لههیو پناسه، ئهی شیعر چییهزانن پناسهچ تا ئستا نهیبینین پ ده دهی کهشیعره

 ؟وهوتهکهده
 

کانی ماشای پناسه تهوه ڕووی مژووییهر لهگهئه. وهتهم داوهم پرسیارهمی ئهل جار وهگه: لیشاکه
ڕاستی به. بووبنی شیعر هه زیاتریش پناسهنگهک، دوو، س یا ڕهمکدا یهردهر سه ههین، لهشیعر بکه

 ناسهشاعیر ناتوانڕهخۆی پ ،ن ئهگران و تیۆریزانهخنه بۆ شیعر دابنک که دهو کارهکان دن، کات
ن و قابکی بۆ ی دادهکهک بۆ شیعرهیهگرێ پناسهخنهنووس، ڕهشاعیرک شیعرکی جوان ده

 .کم بۆ شیعر نییهیه، من هیچ پناسهوهدۆزتهده
 

تی بواری سایکۆلۆژیا و  تایبهی بهکهیری زمان ده چۆن سه...ریگرده زمان وهزۆر چژ له: ڕامان
 زانستی زمان؟

 
ر سهگرم و کاری لهرده زۆر چژی ل وهی کهو شتانهکک لهوروپا یه ئهتهی چوومهتهوهله: لیشاکه
ی زمان  ناسینی پکھاته.ی زمانهلهسهی زانستی، مهوهک لکۆینه و چ وهک کاری ڕۆژانهم، چ وهکهده

ی  زانستگهمن چوار ساڵ له. بزایی هه شارهس که کهداتهتی دهی، چژی تایبهکهخۆی، ستروکتووره
 وروپا و به ئهته چوومهچی کهیشتم، کهگهڕاستی هیچی ل تنهم به، بهغدا زمانی کوردیم خوندبه

، زۆر شتی ی زمانی کوردیم کردووهستروکتوور و پکھاتهماشای  تهوانیی تازهی زمانهشوه
 .یشتبوومگهرگیز هیچی ل تنه پشتر هه کهوهتهیرم تدا دۆزیوهیرسهسه

 ی کهکانهو خهالی ئه. یه ههوهکتره یهکی قوویان بهندییهیرن و پوهمکی سهزمان و فیکر دوو چه
بوعدکی زۆر وتوون، وشه کهر نهتیدا سهی شارستانه پله و زۆر بهیهوتوویان ههنگکی دواکهرههفه
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  وشهی کهوهگرێ بهدهرتانی تر بوعدی زۆر جیاواز وه الی میللهچی وشه، کهیهساکاری هه
 مهئه. گرێردهیش وهی، بوعدی تازهکهنگییهرههعنا فه، مهیه قامووسدا هه له کهیوهکه، ئهلکسیکالییه

ناو گرووپکی تدا و لهمکی تایبهرده سه لهنگه ڕهالی ئمه. یه ههوهتانه ژیانی فیکریی میللهندی بهپوه
یدا ی په بوعدی دیکه و کۆمهرگرتووهی وهتهفافییهو شه زمان ئهکانه،ستم سۆفییهبهتدا، مهتایبه

نی ک بوعد و الیهران یهی شاعیران و نووسه بترازێ زمان الی زۆربهوهکوو تر و لهم وه، بهکردووه
کانی دنیا رزه بهالی شاعیره. راویبوون بباتیی و سهو سادهره زمان به وای کردووهوهداخه و بهیههه

وێ  نامهدیاره. یتکهست پ ده ئاشکرا هه، بهو بوعدانه هۆی خولقاندنی ئهته فیکر بووه بوعدێ کههکۆمه
 ت بهتیی میلله شارستانه لهعبیره زمان تهکه، بهوه شیعره بهوهستمهنیا ببه تهی زمان و فیکر بهلهسهمه
  .وهکانیهنهموو الیههه
 

 و فیکری بیدهفی و ئهلسهنی ڕۆشنبیری و نووسینی خۆت چ کتبکی زانستی و فهمه درژایی تهبه: ڕامان
 ؟ر فیکر و داهنانت کردووهسهکاری له

 
ستنیشانکردنی  ب، دهوهریکی خوندنهساک ب خه) ٤٠ ـ٣٠(سک که ی بۆ کهکهڕاستییه: لیشاکه

 ک له نه ب کهوهیر ئه سهنگهڕه. تهحمه و زۆریش زهند کتبک کارکی ئاسان نییهکتبک و چه
 م لهوڵ بدهی بردووم ههوهو ئهرهژاندوومی و به کتب ههنگ، کۆمه دواتر، درهکه، بهتاوهرهسه
 .وهمهم و بیریان ل بکهسائیل تبگهندێ مههه

ن زیاتر  کتب ههم، کۆمهیدا بکه گشتی په فیکردا بهووف و لهسه تهزایی له کرد شارهوهستم بهکات ده
: وه و فیکریان نزیک خستوومهفهلسهکانی فهلهسه مهژاندوومیان و زیاتر لهووم و ههکاریان ت کرد

ر بوون و ڕاستی کاریگه بهن کهو کتبانهله) لئانماری شیممه(مانی پرۆفیسۆر ری ئهکانی نووسهمهرههبه
 نهالیه (واته) Mystical Dimensions of Islam (موویان ناسراوتره هه لهناویاندا کتبک کهله. پم خۆش بوو

 خۆزگه.  فارسی کرابتهیشمبیستووهبی و نهره عهتهکراوه و نه کتبکی نایابهکه) کانی ئیسالمعیرفانییه
 نگهم ڕهدا کتب زۆرن، بهو بواره لهتهبههه.  کوردیمکردهخسا و دهڕه ڕۆژان کاتم بۆ دهخۆم ڕۆژێ له

) برزیمسی تهشه( دیوانی ین، من پم وایه بکه کتبی دیکه باس لهوه ووینه دوور بکهوه لکۆینهر لهگههئ
 .وهیش بیانخونمهندین جاری دیکه چه پم خۆشهن کهو کتبانهله) حافز(و دیوانی 

 
 ؟ و واتای چییهوهوتهکهچۆن ده) یتانشه(ی کاندا وشه کۆنهمکی متۆلۆژیا و ئایینه چهی لهئه: ڕامان

 
ی پی ڕاهاتووم یهریتانه دینی و نهو ونه ناتوانم لهوهمهکهیتان ده شه من بیر له کهدیاره: لیشاکه

 ردهروهکی موسوماندا پهیهگه کۆمه من موسومانم، له کهوهوه هۆی ئهبه. وهومهزۆر دوور بکه
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ندێ  ههوخۆ له ڕاسته کهفھومکهمه) یتانشه(فھوومی مه. تیشم ال دروست بووهکی تایبهیهنهکراوم و
  من ئستا زۆرجار بهیهوهی ئهکه، ڕاستییهرگیراوه وهوهکانی ئایینه ڕۆژانه قسهتکستی قورئان و له

خلووقکی فیزیکی ب یتان مهپویستی نازانم شه ، من بهوهمهکهیتان ده شهیش بیر لهکی دیکهیهشوه
 نگهڕه. ڕیان پ بفرۆشو بگرێ و شهم و ئهی ئهخهمکدا حازر ب و یهردهموو کات و سه هه لهکه
فسی یتان نهم، شه بکهکهلهسهووف باسی مهسه زمانی تهر بهگهعبیر ل بکرێ، ئهیتان وای تهشه

؟ تهی تۆیش هه، وتیان ئهیهیتانی خۆی ههموو مرۆڤ شه ههر دهمبه پغهنکهچو. تیمرۆڤ خۆیه
ی  ونهتاوهره سهر لهب بین هه ڕاست بت، دهدیسهم حهر ئهگهئه). بلی، ولکن اسلم شیطاني( وتی
 یتانک لهسکمان شهرکه هه ئمهواتهکه. نراوهی جیاواز نو شوه و بهیهنهالیهکی فرهیهیتان، ونهشه

شکی تۆ به. ڕدان شه لهمیشه ههیتانهم خوا و شه، ئه ناخماندایهکیش لهک خوایهر وه، ههناخماندایه
 مهئه. وێر بکه کامیان سهبیت و پت خۆشهنگری کامیان ده الیه کهیهوهسته دهت بهوهبژاردنی ئههه
ی پشتگیریی م و سبهکهیتان دهمۆ پشتگیریی شهی  ئه تۆ بیار بده که نییهارکی ڕۆژانه ڕاستی کبه
ر گهتی ئه تایبهنی مرۆڤکدا، بهمهی ته ماوه لهکی دوورودرژهیه پرۆسهمهم؛ ئهکهی تر دهکهنهالیه
یتان کارکی ئاسان زاندنی شهبه. زنببهیتانی خۆی ی شهوه ئهگاتهدا ب، دهگهکامولی ڕۆحیی لهته
 فسیان بهکات نه. عبیریان ل کردووهموو شتک باشتر ته ههکان له الی سۆفییه، من پم وایهنییه
 وهیهو بارهر لههه. یفسی خۆتدا بکهڵ نهگهڕ له شهیهوه، کاری تۆ ئه شوبھاندووهگ و دڕندهسه

وتیان ) عدنا من الجھاد االصغر الی الجھاد االکبر: (  وتیوهڕایهڕ گه شه لهر کهمبهجارکیان پغه
س موو که هه و پم وایهیه و ههفس ڕاستهجیھادی نه. فس وتی جیھادی نهستت چییه؟بهمه
ڕی توانی شههند د چه کهیه، جا ئیتر بچووک بت یا فراوان و قووڵ،دا ههو بوارهکی لهیهبهجرهته
تی زۆر ل زهک له سۆفییه کهو شتانهک لهیه. ویکهر دهریدا سهسهند بهیت و چهفسی خۆت بکهنه
 .فسی خۆیداڵ نهگه لهیهڕهو شهنجامی ئهگرێ ئهردهوه
 ڵ ونهگه لهنگه ڕه کهی گیراوه جۆرک ونهیتان بهندێ جار شهبی کوردییشدا ههده ئهر لههه
 زۆر  و نهیه و ترسناکهوره گهو هزه ئهموزینی خانیدا نه مهیتان لهشه. گونجابتدا نهکهریتانهنه

م ، بهوتووهڕاشکاوی نهی زۆر بهمهخانی ئه. وه و ویستی خودا خۆیه ئیراده لهدووریشه
 .ت نییهحمهیشتنیشی زۆر زهتگه

 
 ـ بدون بۆ فھوومی نیتشه مهواو به مرۆڤی  ته لهکان توانیویانه کوردهرهوا ب سۆفیگهر گهئه: ڕامان

  خوا؟نهی بگهوهئه
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بی و رهتی الی ئیبن عه تایبه بهبووهکان هه الی سۆفییهوه پش نیتشهله) مرۆڤی کام(فھوومی مه: لیشاکه
فصوص ( کتبی له) مرۆڤی کام( باسی و کهئه. تیۆریی وحدة الوجودکانی  گرنگهره هه بناغه لهککهیه

 .نداده) مرۆڤی کام(ی  نموونهد بهممهکات، موحهدا ده)الحکم
. کان دواتریش زۆر باسی ل کراوهسووفهیلهکانی ئیسالم  و فهالی سۆفییه) مرۆڤی کام(فھوومی مه

 ه گفتوگۆ و مامه بهیان ورووژاندووهیهلهسهو مهبی ئهره دوای ئیبن عهکان لهبهره عه سۆفییه لهکۆمه
 باشی گوزارشی  بهس که کهالی کورد تاکه. کی دیکهو خه) نی نابلسیبدولغهعه (وانهر کردن، لهسهله
 و بناخه) وحدة الوجود(فھوومی الدا مهکانی مه شیعره له.زیرییهالی جه مهکردووه) مرۆڤی کام (له

الی  حافزیش مامۆستای مهپم وا نییه. نبینرن، ههبی دهرهک الی ئیبن عه وهکهکانی تیۆرییهگرنگه
زیری  مامۆستای جهوه ئستتیکی و فۆرمهربین و له ڕووی ڕووی دهحافز له.  فیکردازیری بووب لهجه

.  شاعیرکی سۆفی دانانموه، من حافز بهکهیشتنی خهی تگهوانه پچهه، بوه ڕووی فیکرهم له، بهبووه
کانی  شیعرهله. ک نالیی خۆمانویش وهئه. م شاعیرکی سۆفی نییهبووب، بهوی جوانی هه ههنگهڕه

ر  بهله. بووه نه هیچ جۆرێ شاعیرکی سۆفیم نالی بهتی، بهیهڕی ههی سۆفتی بگهنالییشدا بۆ گوزاره
 حافز و ندێ میتافۆردا سوودی له ههله.  حافز جیاوازهواوی له ته بهوهو ڕووهله) الی جزیریمه (وهئه
 کورددا سک لهنیا کهته. ت وجوودییهحدهم  وه و ههم سۆفییهجامی هه. رگرتووهحمانی جامی وهبدلهعه
 .زیریـیهالی جهمه)  الوجودوحدة( تیۆریی شک لهک بهکردب وه) ڤی کاممرۆ( تیۆرییعبیری له تهکه
 

 ؟کامولهو ته ئهیشتۆتهزیری خۆی گهجه: ڕامان
 

  بهکهی ڕۆحی، بهبهجرهر تهک هه نهی کورد بوو کهورهکی گه سۆفییهپم وایه. به: لیشاکه
 .تیی خۆی دواوهفییهی سۆبهجره ته لهریعبیری هونهته
 

ی چاکی  حسابکی سۆفییانهی کهیهو خانه ئهوتهین، ناکهحوی الببهنی دینیی مهر الیهگهئه: ڕامان
 ڵ بکرێ؟گهله
 

. راورد بکرێزیری بهالی جهڵ مهگهحوی له بکرێ مهم پم وا نییه، بهحوی سۆفییهمه: لیشاکه
یش گرنگتر وهله. بیوهرنهکانیدا ده شیعرهکانی سۆفیزمی لهما گرنگهری بنهزیی جهندهوهحوی ئهمه
 .رچاو نییهحوی بهالی مه)  الوجودوحدة(مکی چه
 

، بی و فارسییهرهی زۆری عه زۆربه، کهی سۆفییانهحوی توانیبتی زاراوه مهی پت وا نییهئه: ڕامان
 م هنابتی؟م جار ئهکهر بۆ یهوردی و چژی کوردی هه ناو شیعری ک بنتهکانهزیره
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الی  مهی کردب، چونکهو کاره مژوودا ئه لهس نییهم کهکهم یه، بهی کردووهو کارهحوی ئهمه: لیشاکه
، ی خوارووهنیا کوردیستت تهبهر مهگهئه.  کوردی کردووهی بهو کاره و ئهحوی کۆنتره مهزیری زۆر لهجه
بی ده ناو ئهتهکانی سۆفیزمی هناوهمکه چهکانی دیکهی پش خهوانه لهککهحوی یهمه. یه شتکی دیکههوئه

 .نتر بووهمهتهحوی بک به مه له کهی کردووهو کارهیش ئه)ویولهمه(هاوکات . وهکوردییه
 

 وتب؟ق که و ئهفهلسهی فه پش پرۆسهفسانه ئه بواری فیکردا پت وایهله: ڕامان
 

و  ئهم پم وا نییه بهوتووه، پشی کهوهینه لکی بدهوه ڕووی مژووییهر لهگهئه: لیشاکه
رببن و ڕوونی ت ده و حیکمهفهلسه و فهفسانهتی ئهقییهسبهواوی ئهتهی کراون بهوانهلکۆینه

 .کردووه کارم تدا نه ناتوانم شتک بم چونکهوهو ڕووهله. وهنهبکه
 

 رگرتووهقی وهتیی چینی زیاتر مۆرکی ئه شارستانهیه ههی کهوانهو لکۆینهن ئه دهباشه: ڕامان
ر ، ههوه ئهیشتهگهری نهتیی سۆمهچی شارستانهرگرتب، کهی وهفسانهی مۆرکی ئهوهک لهوه

 .قنیتی ئه شارستانییهبوو بهینی نهکی زهتییهشارستانه
 

م تا  کهنگهڕه. وهمه، یان بتوانم ڕوونی بکهوهڕمه بگهوانهری و ئهمن مژوونووس نیم تا بۆ سۆمه: لیشاکه
 و تا ئستا وهتهکوژاوهیان نهکهتییهکان شارستانهچینییه. بتدا ههالنهسهو مهزاییم لهکورت شاره

 یشهوهر ئهبه  و لهوهتهمۆ ماوهکان تا ئهینیی چینییهقی و فیکری و زه کولتووری ئهوهر ئهبه، لهوامهردهبه
 کن لهتییهکان شارستانهدی و ئاشوورییهکهری و ئهم هی سۆمهتوان باسی بکات، بهک دهمۆ خهئه

. وتاون فه ب کهوانهکی ئهزار یه هه لهنگه ڕهوهته ماوهی بۆ ئمهوه و ئهوهتها کوژاونهکی دیاریکراودیهماوه
 . نییهوهتییهو شارستانهی ئهبارهواومان لهکی تهیه ونهئمه

 
 ی؟کهوستک دهلالجدا چ  ههم  حهردهبهله : ڕامان

 
.  ئیسالمداوف و ڕۆحی و فیکری لهسهکانی ژیانی تهرنجاکشه سهرهه هستییه که لهککهیه: لیشاکه

  کهیشدا نییهوه، هیچ گومان لهیهورهکی زۆر گهلالج سۆفییه حه کهدا نییهوههیچ گومان له
یشدا ووفهسهو تهی ئه چوارچوهم ناکرێ له، بهیشهورهکی زۆر گه و یاخییهیهورهندکی گهرمههونه
ر ، ههلالج زیاتر موغامیرکی سۆفییهحه. قنیووفی ئهسهکرێ پی بین ته دهین کهماشای بکهته
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ی وهر ئهبهله:  درا؟ وتی سدارهلالج لهبۆچی حه: یان پرسی)شبلی (له. رگی هۆی مهیش بووهوهئه
 .تای خۆی بووی ئاشکرا کرد، خهکهنھنییه

 
 لالج بدات؟ قی حهتی حهتوانیویه) ماسینیۆن ( پت وایهتۆ: ڕامان

 
کانی موو دیاردهلالج و هه حهوی داوهوروپا ههکانی ئهتناسهی ڕۆژههک زۆربهویش وهئه: لیشاکه

کی  خهکۆربن و نه ماسینیۆن و نه  نهوهداخهم بهووفدا بناست، بهسه تهتری جیھانی ئیسالمی له
ت ر ڕۆژههرانبه بهوروپاییهو گری ئهنووسن، له دهوهت و ئیسالمهی ڕۆژههباره لهیش، کهدیکه

 .یتکهر ده ههو گریهست بهکاندا تۆ ههناو ده لهمیشه؛ ههبووهڕزگاریان نه
 

 یت؟کهان دهستنیش ده کووه کوردستان لهدانی سۆفیزم لهرههتاکانی سهرهسه: ڕامان
 

 سدا که ئه سۆفیزم له کهیهوهمیان ئهکهیه. ینماشای بکه ته دوو شوهب بهسۆفیزم ده: لیشاکه
ریکی  خهکهیهی ماوهوهرئهبه، لهوهو ڕووه، لهند بووهدا چهوهشداریی کورد له بهستی پ کردووهده

 .وتووهست که دهندێ ڕاستیی باشم ههوهوی بیرهی کورد و مژو بارهم لهوهلکۆینه
، ناو کوردا نییه، له هیچ جۆرێ کوردی نییه بهتکهریقه تهک ـ ڕیفاعی ـ  کهتکی وهریقه تهبۆ نموونه

یدا وی پهری عراقدا برهوروبهتی دهوهندێ ده خوارووی عراق و هه زیاتر لهبییه وره عهچونکه
 و پشتر، ی کورد بووه)ابو الوفا تاج العارفین ( تهریقهو تهرانی ئهزرنه دامهکک لهچی یه، کهوهکردو

 کک له یهتهووف و بووهسه جیھانی تهتهیشتووه و پاشان گه بووهرده سۆفی، جهی ببتهوهپش ئه
 ندییه،قشبهتی نهریقهی ته پشینهگاندا، که خواجهتیریقه ته لهتهبههه. تی ڕیفاعیریقهرانی تهڕبه
 کوردستاندا ی لهوهئه. بووه و پشخستنیدا ههکهتهریقهیاندنی ته پگهوریان له کوردێ دههکۆمه
 لهم قادری ، بهندییهقشبه، قادری پش نهندییهقشبهتی نهریقهتی قادری و تهریقه تهبووهوی ههبره

نگی کورد و مرۆڤی کورد رههر فهسهریی لهندی کاریگهقشبهتی نهریقهی تهندهوه ئهوهڕووی فکره
 .بووهنه
. وهنی ژیانمانه زۆر الیه بهواوی مۆری خۆی ناوهته به کهیهتهریقهو تهندی ئهقشبهتی نهریقهته
دا ی پانزهده سهبدوی ئیالهی لهال عهپۆلکیان مه، شهوهنه کوردستاپۆل هاتۆته دوو شهندی بهقشبهنه
تی بۆ  هناویهوهڕاسته ئاسیای ناوه لهوهندهقشبهکانی شاهی نهلیفهی خه ڕگه و لهوه ڕگای خواریزمهله

 . کوردستانیشیشتۆته گهووهتورکیای عوسمانی و له
 تهیشتووهمدا گهیهی نۆزدهده سه لهوهزوورییه خالیدی شارهوالنا هۆی مهم بهپۆلی دووهشه

 هیی ی کهبییاتهدهو ئهی ئهزۆربه. واریدای کوردهگه کۆمه لهرتر بووهیان زۆر کاریگهمهئه. کوردستان
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 وانهدی خانی لهحمههزیری و ئالی جهمه. یدا بووه پهوهوالنا خالیده هۆی مه بهووفهسهت و تهریقهته
 تورکیای  که لهندینقشبهی نهو لقهر بهزووری ژیاون و سهوالنای شارهوان پش مه ئهنین، چونکه
 . کوردستانتهیشتووهوه گهسانی دیکهال ئیالهی و که هۆی مهعوسمانیدا به

دی حمهشخ ئه(دا ژیاوه مهرده سهوی له ئیمامی سرهند کهمکدا ژیاوهرده سهزیری لهالی جه مهدیاره
. مدای دووهزاره هه لهی ئیسالمهوهرهنوکه” مجدد االلف الثاني”وترێ  پی دهکه) فارووقی سرهندی

می رهه به، به) الوجودوحدة(کی فیکری بوو بۆ تیۆریی یهوهرچدانهرپه بهکه) کتیی شھوودیه(تیۆریی 
 یشتبووهگهزیریدا نهالی جهختی مه وهی سرهندی لهکهم تیۆرییهبه. نرتادهفکری سرهندی د

. بووبدا هه) الشھودوحدة(ڵ تیۆریی گهتیی لهزیری ئاشنایهالی جه ناکرێ مهوهر ئهبهکوردستان، له
یان پۆلهو شهم ئه، بهبووه کوردستان ههسای ڕابردوودا له) ٦٠٠ ـ٥٠٠(ی  ماوه لهو مانایهووف بهسهته
ندی قشبهی نهپۆلهو شهڕاستی داگیر کرد، ئهتی ناوهکانی ڕۆژههواوی کوردستان و ناوچهته بهکه

 .گری و ئاهه نیشانهوالنا خالید بوو به دواتر مهدیدی بوو کهدموجه
 

 و وهدۆزنهفسیری سیاسیی بۆ دهندی تهقشبهتی قادری و نهریقه باسکردنی تهس لهزۆر که: ڕامان
ند  چهتانهریقهو ته ئهک ڕووناکبیرێ پت وایه، تۆ وهتانهریقهو تهر ئه بۆ سهوهنهبهملمالنی ناخۆش ده

 ؟وهو قابه ناو ئهخرته زۆر ده به کهیه ههوه سیاسییانهلهسهو مهندیی بهپوه
 

. کورد و مژووی بیر: یه ههوهتهو بابهی ئهبارهمینارم لهمدا سهردانهم سه لهنهختاخۆشبه: لیشاکه
بوو، دا ههتهریقهو دوو تهنوان ئهک لهوالنا خالید ناکۆکییهی مهوهتادا دوای هاتنهره سهی لهکهڕاستییه

 له.  الوه و خرایهوهکا کرایهوالنا خۆیدا یهی ژیانی مه ماوهکشا، لهی نه زۆر درژهکهم ناکۆکییهبه
بووبن و تا ئستایش  ههداتهریقهو دوو ته نوان ئهندێ جیاوازی له ههنگه ڕهوهڕووی فۆرم و شکه

ی ت شوهنانه تهتی قادری کهریقه ته لهوه نزیک بوونهندهوهوالنا ئهکانی دوای مهچهم وهبن، بههه
ی )هرزیکری جه(تی قادریدا ریقه تهوترێ و لهی پ ده)فیزیکری خه (ندی کهقشبهتی نهریقه تهزیکر له
ددینی ری زیائهمی شخ عومهردهسهمدا و له کهدینی یهمی شخی سیراجودرده سهوترێ، لهپ ده

  بوو لهوهکردنه تازهمهئه. وهندییهقشبهتی نهریقه ناو تهشک هنرایهک بههر وهکوڕیدا، زیکری جه
ی  زیکرهو شوه ئهددینی بیارهری زیائهچی شخ عومهکردبوو، کهی نهوهوالنا خۆی ئهمه. ندیداقشبهنه

و ناکۆکی و  بم ئهوههنمه دهوه بۆ ئهیهم نموونهئه. وهندییهقشبهتی نهریقه ناو تههنایه
شبووب ر ههگهئه.  ڕاستی نازانمبوون، من به ههداتهریقهو دوو ته نوان ئه لهی گوایهکییهرهدووبه

ڕۆکدا دژ  ناوهک له،  نهیهوهستی سۆفیانهست و نهی هه ڕووی شوهو زیاتر لهکی فۆرمله ناکۆکییه
ی لهسهوروپا مهتناسانی ئه ڕۆژههۆر لهز. یامیان پیهک پهردووکیان یه ههک بن، چونکه یهبه

 و وای وهندییهقشبهتی قادری و نهریقهی تهلهسه مه بهوهستنهبهناکۆکیی ناوخۆی کوردستان ده
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کان وروپییهتناسان و ئهی ڕۆژهه ناشیرینهو یارییه لهشکه بهمه، ئه ڕاست نییهمهئه. نکهفسیر دهته
 .هننکاری دهت به تانی ڕۆژهه کورد و میللهر بهرانبهبه
 

 بۆ بووهی سیاسیی ههی سۆفی پرۆژهورهوالنای گه مهن گوایه دهرچاوهندێ سههه: ڕامان
 تکی کوردی؟وهزراندنی دهدامه

 
والنا و می مهردهسه زاییم لهک شارهیه تا ڕاده کردووه ووالناوهی مه بارهبک کارم له: لیشاکه

 باسی وهو ڕووهتوانم لهده.  کاری باشتری کردووهیه کهکی تر ههخه. یهودا ههکانی و ژیانی ئهنووسینه
مبووڵ سته ئهکدا لهیه کۆنگرهر، س چوار ڕۆژێ لهبهومه س ساڵ لهم کهر ـ بکهلگهپرۆفیسۆر ـ حامید ئه

والنا خالید به ر مهسه ئینگلیزی لهی بهوره کتبکی گهی بۆ کردم کهوهه بووین، باسی ئوهپکه
 ستی سیاسی و پالنی سیاسیی لهوالنا هه مهی کهوهئه. وهدا بو ببتهم سانهب له و دهیهوهستهده

 وهکی تره الیهله. گونج نهنگهی ڕهماشای بکه تهوهووفهسه ڕووی تهر لهگه ئهبووب، دیارهمشکدا هه
ک بیر ک سیاسییهکانیدا وهی نامه زۆربه و لهکهر ناوچهرانبه بهبووهستکی زۆر وردی ههوالنا ههمه
نووست، تۆ وا  دهکات، نامه دهوالنا قسه مه، کات کهم کردووهوه نووسینیشدا باسی ئهله. وهکاتهده
بووب و دوو ستی سیاسیی هه دووری نازانم ههبه. ووفسهرکی تهک ڕبه نهکه،پاشایهیت کهست دههه

 سای والنا که مهبۆ نموونه. ستدانردهبه له م بۆچوونه پاپشتی ئه ببنهیش کهی بچکۆلهس نموونه
کات و رێ، باسی ژیانی خۆی دهنغدا ده بهکانی خۆی لهلیفه بۆ خهم نامهکه شام و یهگاته ده١٨٢٢
. شیان کورد بوونر شه و ههت داناوهی ڕۆژههش ناوچهری خۆی بۆ شهر نونهکسه یهوێ کهکهردهده

حموود والنا، شخ مهکانی مهره نونهکک لهیه. بووهکان هه کوردهره نونهڕی زیاتری به باوهدیاره
کات، یدا دهڵ سوتانی عوسمانی پهگه لهکی زۆر بچکۆلهندییهوالنا پوهی مههرم نونه و ئهییهسووسه

بکێ ) حموودی سووسشخ مه(وێ یهین، سوتانی عوسمانی دهمۆ باسی بکهی ئهوه لکدانهر بهگهئه
 و لیفهموو خهههیش بۆ کات و نامهریدهت دهریقه تهر لهکسهالنا یهمه.  الی خۆیدا ڕایکشو به

 ناو وهڕته بگهرکرد و جارکی تر بۆی نییهت دهریقه تهسووسیمان له( نووس و دهکانی دهموریده
 ).تریقهته
 

 ؟، چۆنه)ی هیندستانریکهشه(ڵ گهندیی لهی پوهئه: ڕامان
 

 وهوالنا زۆر لهمه. کرێوالنا دهر مهرانبهی به ناشیرینانهستراوهبه ههو قسه لهککه یهوهئه: لیشاکه
 کورد و مژووی  بهکهوالنا به مهک به نهتیکردنه سووکایهوهئه.  باس بکرێیهو شوه بهترهرهوگه

ی پترۆگراد  زانستگه ، لهکیمۆشکین ـه ناوی ـ ئهخسی که شهناسم بهرکی ڕووسی دهنووسه. کوردستان
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کیمۆشکین کتبکی زان، وتی ئه ڕووسی دهم دۆستکم، که، بهوه ـ  من ڕووسی ناخونمهایهمامۆست
راوز و ک په کۆمهکهرجومهڕای تهرهم سه ڕووسی، بهته کردووهوه ئینگلیزییه لهوهوفهسهی تهبارهله

م بۆی باس کردم، و دۆستهدا، ئهکییهو پشهله. کیی بۆ نووسیوه و پشهیشی ل زیاد کردووهوهلکدانه
تیی ستی کوردایهوالنا هه مهکات که دهوهر ئهسهخت لهکات، زۆر جهوالنا دهکیمۆشکین باسی مه ئهکه
ر به، من لهی باس کردووهوهکیمۆشکین ئه ئهوه؛ت بۆ کورد کردۆتهوهزراندنی ده دامهو بیری لهبووه هه
  بوام بهم، کهکهم دۆسته، بهوهخوندۆتهم نه)کیمۆشکینئه(ی که، خۆم ڕایهوهی ڕووسی ناخونمهوهئه

 .ی بۆ باس کردموه ئهیه،ی ههکهقسه
 

ناو سۆفیزمدا قی کوردی له بونیادی ئهت بدا، پت وایه سۆفییهخ بهس بایهک کهئستا وه: ڕامان
 وهبخونیته

 
ند شت، ر چه بهینهنا ببهب په دهوهداخهڕین بهقی کوردی بگه بۆ بونیادی ئهر ئمهگهئه: لیکهشا
ی سروود و  چوارچوهشکیان له به کهت تکستی ڕۆحی و دینی،تایبه، به تکستهوانهک لهیه

 .وهتهدا بۆمان ماوه پراکتیکی ڕۆژانههشکیش لم به، بهریدایهتقووسی دینی و تکستی شیعری و هونه
  زۆری، لهرهشکی هه بهوهڕینهقی کوردی بگهکانی ئهگ و ڕیشهر بۆ بونیاد و ڕهگه ئهمن پم وایه

ندی ک پهکانی وهنه الیه بهوهستنهیبهک ده خه کهیهوهشکی تری ئهبه. وهبینینه سۆفیزمدا دهی، له%)٩٠(
 تهو جیدییهم و ناتوانم بهماشایان ناکهق تهی فیکر و عهرچاوهسه بهپشینان و شتی فۆلکلۆری، که من

زموونی ربینی ئه و دهتی ڕۆژانه ب یان حیکمهربینی ساکار و ڕۆژانه دهنگهڕه. وهمهبیریان ل بکه
 وهر ئهبهله. ی بکهوانهماشای ئهفی تهلسهی فیکری و فهبهجرهک تهم ناکرێ وه ب، بهپیاوکی دنیادیتوو

ورکی زۆری  پاشخانی سیاسی دهدیاره. وهدۆزینه سۆفیزمدا ده لهرچاوهک سهقی کوردی وهبونیادی ئه
 وه ویکره ف بهوهستینهت ببه سیاسهر  ئمهگه، ئهواریدا بینیوهی کوردهگهمۆی کۆمه شکپدانی ئهله
ت تایبهدیسان سۆفیزم، به. وهکانهتییهیه کۆمه گۆڕانکارییهبهوه ستینهت ببهرکی تری سیاسهمسهجه
ین یان ڕینی کورد دژی زوم و زۆرداری بکهر باسی ڕاپهگه ئهئمه. ی بینیوهورهوری گهندی، دهبهقشهنه
ری ؛ س ڕبهوهیدۆزینهندیدا دهقشبه نهین لهتیی کورد بکهیهی کۆمهرجلومه هه لهعبیرکی سیاسییانهته
 وانهندی بوون، لهبهقشه نهلی کوردیان کردووهتیی شۆڕشی گهرکردایه سه کهی ئمهرخهم چهی ئهورهگه

تی ریقه تهر بهسهرسکیان ، ههی بارزانیماهعیدی پیران و بنههری و شخ سهیدوی نهشخ عوبه
 .ندی بوونقشبهنه
 

 شیعری سۆفی کامترین کی شاعیریت، پت وایه تۆ شاعیرکی سۆفییت یان سۆفییهواتهکه: ڕامان
 ب؟ر ههگهیشت ئهبی کوردیدا، نموونهدهناو ئهشیعرێ ب له



 87

 
 .زیرییهالی جهشکی باشی دیوانی مهم به، نموونهبه: لیشاکه

 
شی پشکه) زیریالی جهمه(ر سه لهیهی، تزکت ههکهزیری دهالی جهر مهسهخت لهزتر جه: انڕام
 ی؟بکه
 

 کادمی و بوون بهوتنی ژیانی ئه، پشکه ئامانجتهکردووهکادمیم بۆ خۆم نهمن خوندنی ئه: لیشاکه
 من بۆ خۆشیی خۆم له. ستبه مهاشبته و  نبووهب نهتهرگیز مهدۆکتۆر و مامۆستا الی من هه

الی می مهرههم و ژیان و بهرده سهشغووم به مهدا سانکهو بواره له.وهکۆمهزیری دهالی جهمه
 یهوهی ئهکه زۆرهشه و بهوهتهندکی بو بووه و هه نووسیوهوهیهو باره شتم له؛ کۆمهوهزیرییهجه
 .وهکردۆته ئستا بوم نه تاکه
 

  خوا؟یشتنه ژیانی سۆفی بۆ گه لهبووهورکی هه چ دهدا میینهر و سۆراغهم سهله: ڕامان
 

 بۆ مهی، ئهماشا بکه ته ناوی ژنهی ئینسان کهشهو بهمۆ بۆ ئه ئهی کهمکهو چهک ئهر وهگهئه: لیشاکه
موو شتکدا  هه تۆ ئیشراقاتی خوا له کهیهوهیشی ئهنکی دیکهم الیهبه، مککی زۆر دنیاییهخۆی چه

 ژن ب و وه پیاوه نزیکترین شتک لهنگهڕه. بینیموو شتکدا ده ههی نووری خوا لهوهرچدانهبینی، پهده
ن  دهیهکاندا ههناو سۆفییهکی زۆر باو لهیهقسه. بۆ ژنیش پیاو ب )خودا ) له جمیل یحب الجمالان ال

 پیاو  ژن جوانتر ب یان بۆ ژنک چی لهب چی له بۆ پیاوک دهباشه، ده  جوانییشهزی له و حهجوانه
 جوانتر ب؟

 
ی ستهره کهبته دهکو نرینهر، بهی داهنهستهره که نابتهکان میینه پنجاب الی سۆفییهله: ڕامان
ینی و جنسی ی ڕۆحی و زهسهب بۆ پیاو، موماره ههب میینهفالتوون ده تۆریی ئهم لهبه. رداهنه

 . و ئیشراق بیباتره و بهوهی پ بدات و پاکی بکاتهرهی پهوهکات بۆ ئهڵ دهگهله
 

 زمان ندیی به مرۆڤ، پوهبهر رانبهی بهکه دهوینهو ئهعبیر لهک تهیه چ شوهووفدا بهسه تهله: لیشاکه
ی نر کان شوهسییه کهی ڕاناوهوهر ئهبهت کوردییش لهنانه زمانی فارسی و تهبۆ نموونه. یه ههوهخۆیه

 مهشکی زۆری ئهبییاتدا بهده ئه له.، بۆ ژن بت یان پیاوه)وئه(ر هه) وی دیئه(و ) وئه(رناگرن، و م وه
، وه جیا ناکرتهنهو الیهکاندا ئهی سۆفییه شیعری زۆربهله.  یان پیاوب ژنه ئایا موخاته کهوههتشاردراوه

 هوستم ئهبهم مه دهمه ئهکه. وهکرتهجیا ده) هي(و ) هو ( بهبیدا ئاسان ب چونکهره زمانی عه لهنگهڕه
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 یهکان هههایش الی سۆفییهی وهنموونه.  جوانیی ژندا بینیوها لهنیکان نووری خودایان ته سۆفییه کهنییه
ییی ورهکو گهیی و سکسی، بهستهی عاشقی جهو مانایهک عاشق بهم نه، به عاشقی کوڕ بووبنکه

 وهنیشته تهنجی لهت دانیشتبوو کوڕکی گهریقه شخانی تهک لهیه. دا بینیوهو مرۆڤه جوانیی ئهخالقی له
کک  خهه، کۆمهکهر ڕانی کوڕه سهوتبووه ڕانی که کهوتبۆوه لی نزیک کهندهوهئه. بوو الی ئاگردانکدا

ریکی  خهم سۆفییهدا و ئهکرد بزانن چی ڕوو دهماشایان ده تهوه کونکهربان خۆیان داگرتبوو، لهسهله 
 البرد و کهر ڕانی کوڕهسه، ڕانی خۆی له چییهلهسهیشت مهگه تده بوو که ئاگادارندهوه، سۆفی ئهچییه

ربینی ده. و بووهی ئهسته عاشقی جه نییهوه ئهلهسه مهیشتن که تگهو کاته، ئهکه ناو ئاگرهخستییه
 .وهه و مین نرینه بهوهستینه بیبه قووترهوهشق زۆر له عهری لههونه

 
 ؟ چییهتهم تۆمهدینی ڕۆمی، ئهاللهبرزی و جهمسی تهنوانی شه: ڕامان

 
والنا برزی و مهمسی تهندیی شهی پوه باره له که بتام و بچژانهو قسه لهککه یهیشمهئه: لیشاکه
 هیچ جۆرێ ، من بهوه قابی ماددییهخرته دهتی کهیهنهو الیهستم ئهبهکرێ، مه دهوهدینی ڕۆمییهاللهجه
 . ڕاستی نازانم و به نییهوهڕم بهباوه

 
 !؟یه ههوهیه بارهت لهوه یان توژینهیهق و تکستت ههڕاستی نازانی ده بهکه: ڕامان

 
والنا تۆ بی مه. یکهنکی ماددی نا الیهست به ههوهبرزی بخونیتهمسی تهموو دیوانی شههه: لیشاکه
 وهڕم به من باوهوهر ئهبه، لهر بیویستایهگهی بکات ئهنهو الیهعبیر لهیتوانیب تهوار بووب نه کۆهندهوهئه
 .نییه

 
 بینن؟ چۆن دهو ڕۆه ئهتیی ئیسالمی، ئوه بونیادنانی شارستانهر ڕۆی کورد له سهبینه: ڕامان

 
من وای .  گشتی بهوهکه مژووی کورد و ناوچه بهوهستینهب مژووی بیر الی کورد ببه دهئمه: لیشاکه
ر گهئه. تیی ئرانی مژووی فیکر و شارستانه لهشک بووه ئیسالم بهر له ڕابوردوودا بهبینم کورد لهده

تی، ئرانی ی ئراندا کردوویه چوارچوهتیدا لهتیی مرۆڤایه شارستانهکی کردب لهشدارییهکورد به
. وهمۆ نایناسینه ئه و ئمهکراوه تۆمار نهوه ناوی کورده بهوهداخهم بهک سیاسی، بهتی نهشارستانه

ک سیمبۆی  وه گرتووهستی پوهواوی دهتهمۆ به کوردی ئهی کهو شتانه لهککهشت یهردهی زهلهسهمه
 بۆ ک نییهیهلهسه مهمهشت کورد بووب یان نا، ئهرده زه گرنگ نییهوه المهڕاستی من بهبه. سیسیا

 تهتیی کوردی بووهنگ و شارستانهرههدواتر، دوای هاتنی ئیسالم فه. ند بمۆمان سوودمهڕۆژگاری ئه
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 ش کردب لهدا شتکی پشکهو ماوانههر لگهکورد ئه. تیی ئیسالمینگ و شارستانهرهه فهشک لهبه
 رچی ئیسالم خۆی کۆمهگهیشدا، ئهیه چوارچوهوتی، لهنگی ئیسالمیدا کردوویهرههی فهچوارچوه

ستی کورد  جده.ووف بووهسه تهمیشه زاڵ ههرهوژمی ههم ته، بهبووهوژمی جیاوازی فیکریی تدا ههته
کانی ده سهله. ستی کورد نابینمڕاستی جدهکانی تردا من به بوارهم له، بهیارهووفدا دسه تهله

 ، بهکاندا کردووهتهریقه تهووف و لهسه تهی لهکی زۆر چاک و چاالکانهشدارییهڕابوردوودا کورد به
 وا لهبت، ئهووف نهسه تهدا که بوارککی کورد لهشدارییهنیا بهته. ندیداقشبه قادری و نهتی لهتایبه
، یان با بین )Consumtion(یشدا ڕۆشنبیری وه لهوهداخهبه. کاتست پ دهمدا دهی بیستهدهسه

هلیک ووفدا کورد موستهسه تهم له، بههلیک بووهی دواییاندا کورد موستهم بارهله. ئیستھالکی، بووه
 ناو ی ماددی هاتهفهلسهپۆلی فهم، شهی بیستهده سهیشتۆته گهچی کهکه. همھن بوورهه، بهبووهنه

ر گه ئه ئمهبۆ نموونه. مھنرههک بهک وهرگرت، نهکی ل وههلیکک کهک موسته و کورد وهوهکورده
ک کی وه خهیزمدا کۆمهک مارکسکی وهیهفهلسه بواری فهت لهنانهین تهکان بکهبهرهماشای عهته
 بیریاری مارکسیستی مانه و ئهیهحموودیان ههجیب مهلعالم و نهمین ئهحموود ئهمین و مهمیر ئهسه
ی وهکان بۆ شیکردنه مارکسییهوه لکۆینهک لهتیی خۆیان کهوایهته چاوی نه بهم توانیویانهبن، بهرهعه

 ته بووهیشدا کهو بوارهکورد له. کانیانر بۆ کشهسهگرن، یان بۆ دانانی چارهربگای خۆیان وهکۆمه
ت هاوشانی مارکسییه. نی فیکریک الیه، نهرگرتووهی وهکه سیاسی و ئایدۆلۆژییهنهنیا الیهمارکسی ته

  کهیهمان هه)دمهسعوود محهمه(ویستمان مامۆستا ڕز و خۆشهک مامۆستای به بیریاری وهئمه
  بهستی خۆیشی دیارهربگرێ و جدهر وهس و کارڵ پۆپهکانی برتراند ڕه تیۆرییهتی سوود لهتوانیویه
 .وهمۆی کوردهفیکری ئه

 
تیی ئیسالمی ناو شارستانه لهی هیی کوردهوهین ئهوڵ بده گشتی هه ئستا بههاتووه نهوهکاتی ئه: ڕامان

  پشتیوان بۆ ڕۆشنبیریی داهاتوومان؟ینه و بیکهوهینه جودای بکهکهتیی ناوچهو شارستانه
 

 ی دواییدا له ساه٦٠ ـ٥٠م رجی سیاسی لهلومهیزانین، ههیش و منیش ده ئوه کهیهک ههڕاستییه: لیشاکه
ق  ئهنرخاندنی ڕابوردوو بهنگاندن و سه هه کهڕاست، کارکی وای کردووهتی ناوهکوردستان و ڕۆژهه

 . داوه ئمه زیانکی زۆری لهوه ڕووی فیکرییهیش لهمه، ئهو چاوی سیاسی کراوه
 ڵ مۆدلهگهتی خۆی له ویستوویهمیشهی ڕابوردوو هه ساه٦٠ ـ٥٠م واری کوردی ئهنج و خونهگه

یش کهگونجاندنه. بگونجن)  سیاسی چ مۆدلی فیکری یان ئایدۆلۆژی و( مدا ردهکانی سهباوه
 توراسکی ندهرچه، هه بووه فیکرییهپوورهلهو کهی و ئهکهتهر حیسابی ڕابوردووی میللهسه لهمیشههه
 ئیسالم  که و گرانهوره گهپوورهلهو کهشکین له بهر شتک بین، ئمهم هه، به و گرانمان نییهورهگه
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ی دواییدا کارکی  ساه٦٠ ـ ٥٠مقی سیاسیی کوردی لهم ئه، بهدا دروستی کردووهتهههم ڕۆژله
 .ی خۆیکهتییه فیکری و شارستانه ڕابوردووه لهوهوتهواری کورد دوور بکه خونهوای کردووه

،  هاتووهو ڕۆژه ئهمکه دهپم وایه؟ هاتووه نهوهئایا ئستا ڕۆژی ئه.  داوه ئمهی لهوره زیانی گهمهئه
 ڕۆژگار ی کهو داواکارییه دوای ئه بچین بهمانتوانیوهوتووین، خۆمان نهدا دوا کهوه خۆمان لهم ئمهبه

 بۆ وهڕانهووف و گهسهکانی تهریقهتیی ئیسالمی و ته بۆ شارستانهوهڕانهگه. کاتداوامان ل ده
 بۆ مرۆڤی کورد، پم ی داهنان و ئستتیک بووهرچاوهمکدا سهدهرسه له ووف کهسهانی تهکڕهبیروباوه
 .وتووییرستی و پاشکهپهک کۆنهی وهکه مانا کۆنه به ب بۆ دواوهوهڕانه ب و گهو مانایه بهمه ئهوا نییه

 
کان لیبی و کامکارهندهودیو عه ئستا لهن مۆسیقا کهک بیناسازی یاکانی وهره بواری هونه لهئمه: ڕامان
 کانی خۆمان چ له شته هاتووهوه کاتی ئهوهر ئهبه، لهوهژننهپووری عیرفانی گۆرانیی کوردی دهلهکه

 و  بووهی هی ئمه، کامهوهینه جودای بکه وردهکاری، ورده یان شوهفهخرهبواری خۆشنووسی و زه
 تانی تری ناو ئیسالم  بوون؟ی هیی میللهامهک
 

،  حاکمکی سیاسی بووهتلیسی کهفخانی بهرهمیر شهک ئهیر ب پیاوکی وه تۆ پت سهنگهڕه: لیشاکه
 که، بهم مژووی چاکی بۆ کورد نووسیوهکهر یهک هه نهو پیاوهئه. نگی ئیسالمهرههی فهردهروهم پهبه

 کرنهمۆ دهی دروست کردوون ئهفنامهرهی خۆی بۆ شهو تابلۆیانهئه. یشهورهندکی گهرمههونه
دا، تابلۆکانیش خۆ ماون و بویش مهردهم سهری کوردی لهتای هونهرهک بۆ سهیهرچاوهسه

تی و ری ڕۆژههی هونهوه چوارچم له، بهزراندووهتی دامهی تایبه قوتابخانهمهئه. وهتهکراونه
 .مھن بووهرههر و بهئیسالمیدا پیاوکی داهنه

م ، بهوهته ماوهوهمهردهو سهمی بیستراومان لهرهه من ناتوانم بم بهوه داخهبۆ مۆسیقایش به
 ئامری باس له) الی جزیریمه ( بۆ نموونهیه،کانی کورد ههکارهنانی ئامری مۆسیقی الی شاعیرهبه

 مهئه.  ها خانییشروههه. کاتزان باسی چی دهیکات و ده دهوهزاییه شارهکات و لهمۆسیقا ده
 .کهمهرده مژووی کولتووری سه لهشکه و بهبووه ههکهزاییه شارهکه، بهقلیدی نییهکی تهیهلهسهمه
 

 رچی زووتره هه، ئایا پویست نییهوهتهۆر پچپچ نووسراونهمان زرانهو هونهمژووی ئه: ڕامان
 .؟وهکادیمی بنووسرتهی ئه شوهکاندا بهموو بواره ههمژووی خۆمان له

بی و ده بواری مژووی ئهین له مژوونووسیندا بکهوتووییی خۆمان له باسی دواکهر ئمهگهئه: لیشاکه
 وتنهو دواکه ڕۆژی تر دابنیشین و باسی ئه تا ده ئستاوهر لهتوانین ههتریشدا، دهکانی نهسیاسی و الیه

 و مانهی ههوه، ئهوهڕینهکانی مژووی کورد بگه گرنگهر بۆ کارهگهئه. یشمان زۆرهین و نموونهبکه
. تگیریان بۆ کورد نووسب مژووی گش کهکییهمین زهد ئهمهدلیسی و محهفخانی بهره شهنیمانه
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و ئه.  مژووی ڕکوپکمان نییهڕێ، ئمه تبپهم نموونانهله. دحمهر ئهزههمال مهدواتریش مامۆستا که
 نهت الیه تایبه مژووی کورددا، بهمک لهندێ چهی ههوه بۆ ڕوونکردنهودانهن هه ههی کهشتانه

 پرسیاری پشوودا باسی مژووی له. نیا مژووی سیاسی نییه تهت بهیللهم مژووی مکانی، بهسیاسییه
ر تی، هونهبی، چینایهدهتی، ئهیهکانی تریش، مژووی کۆمهنهنکی بت و الیه الیهوه ئهنگهفیکرت کرد، ڕه

 .کردووهدا هیچمان نهو بوارهب بنووسرێ و له ده کهنی دیکه الیهو کۆمه
 

  بۆ مژوو؟یهفسیری ماددی هه تهبوات به: ڕامان
 

 .خرنه: لیشاکه
 

 .بایتد تهمهسعوود محهڵ مامۆستا مهگهواتا له: ڕامان
 

 !بامڵ ک ناتهگهبام و لهڵ ک تهگهئیتر نازانم، له: لیشاکه
 

نگیان کانتدا ڕه شیعره و لهوهوتهکه الی تۆ چۆن دهمکی نامۆبوون له چهوهفییهلسه ڕووی فهله: ڕامان
 ؟وهتهداوه

 
 وهکانهوروپاییهن ئه الیهی ڕابوردوودا لهم سانه ئستا لهی کهمکانهو چه لهککهنامۆبوون یه: لیشاکه

امۆبوون ی نکهڕاستییه.  کراوهت و باسی لوهبییاتی ڕۆژههده ناو ئه و دواتریش هاتۆتهباس کراوه
 نوان تی لهتایبه، بهوروپا ڕووی داوه ئهی لهوه ئهیه، ههوهندێ گۆڕانکاریی میژوویییه ههندیی بهپوه
 و دروستبوونی ورهی گهسازی و کارگهیدابوونی پیشه پهداریدا واتهرمایهی سهی بورجوازی و ماوهماوه

ندان باسیان رمهمکی نامۆبوون دروست ب و هونهی چهوههۆی ئه ته شتکن بوونهه کۆمهمانهشار، ئه
نی ڕووحی م نامۆبوون الیه، بهکردووهعبیرم ل نه تهیهو شوه شیعری مندا نامۆبوون بهله.  کردبلوه

کات، تۆ  دهوه باسی ئهربگرین  کهعدی وهک سهر شاعیرکی وهگه ئه، بۆ نموونهیهوری تدا ههزیاتر ده
 مکهو چهعدی ئهکانی سهم نامۆبوونهکانیدا، به شیعرهی لهکه نامۆبوونکی زۆر دهست بههه
 جی ری خۆی بهدهوی و بۆ قهر زه سهته و فی داوه خودا مرۆڤی دروست کردووه کهیهییهفهلسهفه

خلووقکی الواز فی ک مه وهوهندۆتهی ل سهئیرادهست بکات خوا  هه که نامۆبوونهوهئه. هشتووه
کانی تریش  سۆفییهی، الیکهستی پ دهعدیدا هه شیعری سه لهم نامۆبوونهئه. ویر زه سهتهداوه
  به بکرێوه ئهنگهم ڕه الوازیی ئینسانیی خۆم بکهعبیرێ لهوم داب تهر ههگهمن ئه. یکهستی پ دههه

 .وهنامۆبوون لک بدرته
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، وهسک بکاتهرته ئاسۆی ڕۆشنبیری بهی کهوه هۆی ئهبتهت ده سیاسهس پی وایهزۆر که: ڕامان

 رکی ل داویت؟ره و چ زهیاندووهبیی تۆ گهدهنی ئه الیهت چ سوودکی به سیاسهالی تۆوهبه
 

نجی ک زۆر گه وهدیاره. وهڕمهت بگه و قازانجی سیاسهرره حاکدا نیم بۆ زهئستا من له: لیشاکه
ربینی ک بوو بۆ دهیهت ڕگه، پم وا بوو سیاسهوهته سیاسهمکدا نزیک بووم لهردهسهکورد له

کانی رکردنی کشهسهکیش ب بۆ چارهیهچاره و ڕگهی کوردی تدایهزعهو وهست و ئهست و نههه
. ب بکرت دهی پم وا بووهو گۆڕانکارییهم زانیب بۆ ئه نزیکترین ڕگهواری، یان بهی کوردهگهکۆمه

ت دوور  سیاسهچ، له ساڵ دهندهوه بۆ بیست و ئهمکه، من ده کهیهوهی ئهکهئستا ڕاستییه
 وستت چییهی تۆ هه مانایهورنا بهگهتی، ئهی حیزبایه مانای کاری ڕۆژانهت بهوه؛ سیاسهتهوتوومهکه
 .م باس ناکهو مانایهی خۆت، بهکهتهر میللهرانبهبه
 وهالمهکانی تری به زیانه.  قازانجیک له بۆ من وهریی زیاتر بووهت زیانی هونهب بم سیاسهده

و ری لهزیانی هونه. میکهی خۆمدا دهکه و نیشتمانهوهته پناوی نه له پم وا بووه چونکهگرنگ نییه
ب ب وا بنووسرت و دهدهب ئه پم وا بوو دهیدا بوو،ریم ال پهمکی هونهندێ چه هه کهوه بووڕووه

  نموونه ئستا بهی شیعری کهندێ نموونهیدابوونی هه هۆی په الی من بوونهوانهوا ب، ئه
ری ی هونه شوهی سیاسی بهوه بیرکردنهعبیرکردن لهته. ی خۆمیان نازانممرههکانی بهویستهخۆشه

رگیربوونی سیاسیدا ی دهمهردهو سهی لهو شیعرانه ئهمن پم وا نییه. وتووهر کهس تیدا سهم کهکه
 زۆر هختانخۆشبه. بووهت زیانی بۆ شیعری من هه سیاسهوهو ڕووهنووسیومن شیعری باش بن، له

ت ڵ سیاسهگه کرد من لهوهستم بهکجار زوودا ههمکی یهرده سه لهزانم کهر دهوهخته بهخۆم به
 ب ترس و ب س و یشم دا که بیارکی بورانه و پم وایهوهومهب لی دوور بکهناگونجم و ده
وێ خۆم بۆ مه من دهمزانی کهیشمدا ده بیارهوڵ ئهگهر له هه.وهوتمهت دوورکه سیاسهدوو کردن له

 .زانم باشتری دهم کهرخان بکهشت ته
 

 ؟یران بووهڕین دووچاری قه پاش ڕاپهب لهده ئهدای کهو ڕایهڵ ئه گهند لهتا چه: ڕامان
 

. یهبی کوردستاندا ههدهی ئه بازاڕی بزانین چی لهوهرژمر و بۆ ئه بۆ سهوهڕینه بگهب ئمهده: لیشاکه
 بۆ وهته هاتوومهدا که منم مانگهی ئه ماوهتی لهندایهک چه وهیهوهمیان ئهکه، یهیهنی هه دوو الیهمهئه

 مهئه. وهکرنه بو دهتانهو بابه و شتی لهنامهفته و گۆڤار و ههدان ڕۆژنامهبینم سهکوردستان، ده
ی وتنهو باری دواکهو تینوتی و ئهین و پمان وا ب ئه شتکی باش حیسابی بۆ بکه بهنگه ڕهکهنالیه
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موو م هه هۆی ئهتهڕیوه بووه کورد پیدا تپهی کهشییهو باری ببه یان ئهکورد تیدا ژیاوه
 .یهوهبوکردنه

ت بییاتی میللهدهنگ و ئهرهه فه کهیهوه مانای ئهڕۆژنامه ئایا زۆربوونی گۆڤار و یهوهم ئهنی دووهالیه
دان گۆڤار و سه به ، کهوهکرنه بو دهدا کهو نموونانهناو ئهله. ؟ من وای نابینموتووهپش که
 و  فیکرن لهکهتی دروست دهکشن و گۆڕانی چۆنایهرنج ڕاده زۆر سهی کهو نموونانهن، ئهڕۆژنامه

 .وتوونکهرچاوم نهنگی کورددا تا ئستا بهرههتی و فهشارستانه
 

یامی  پهند توانیویانهکی زانکۆ، مامۆستایانی زانکۆی کوردستان تا چهک مامۆستایهوه: ڕامان
 نن؟یهی خۆیان بگهقینهڕاسته

 
 مامۆستاکانی زانکۆ نکی کاریر الیهگهئاگاداری کاری زانکۆکانی کوردستان نیم، ئه: لیشاکه

دا یهو پلهک لهیهوه، یان با بین لکۆینهبینیوهم نهوه من لکۆینه کهیهوهی ئهکه ب، ڕاستییهوهلکۆینه
 ی تریان کهکهنهالیه. مدیوه نهوهداخه بهوه، کوردستان بنووسرت و بو بکرتهمۆ لهب ئه دهب که
 . بموهیهو باره و ناتوانم هیچ شت له، هیچ ئاگام لی نییهیاندنی قوتابییه و پگهوهوتنهوانه

 
ک چیرۆکنووس کی زانکۆ، چ وهک مامۆستایه مامۆستایت، وهوه بواری شیعر و لکۆینه لهجگه: ڕامان

رانی  خونه، پمان چاکههی ههوهخشانی کوردییهی چیرۆک و په باره تزکت لهوهک توژینهو چ وه
 . بزاننیهوهو لکۆینهی ئه باره نوشکک لهوه ڕگای ڕامانهکورد له

 
کانی  خهبییاتی کوردی بهدهمویست ئهک ب دهیهر شوه ههوروپا به ئه چوومه کاتی خۆیدا کهله: لیشاکه
، یهنی ههیش دوو الیهمهیت، ئه زمانی تر بزانیت و کار بکهکرێ که دهوهیش بهمه ئهدیاره.  بناسنمدیکه
و ر ئه سهیتهبی کوردی بخهدهی شیعر و چیرۆک و ئهربگی، نموونه تۆ تکست وه کهیهوهنکیان ئهالیه

 وهی، لکۆینهبکهش  پشکهوه تۆ لکۆینه کهیهوهیش ئهی دیکهکهنهالیه. وهک بیخونته تا خهزمانانه
کانی  جیاوازهی ژانرهباره، لهوهبی کوردییهدهکانی ئه جیاوازهبی کوردی و قۆناغهدهی مژووی ئهبارهله
، چیرۆکی وه چیرۆک بخونمه کرد توانیم کۆمهوه لکۆینهستم بهی دهوهدوای ئه. وهبی کوردییهدهئه

پم وا بوو .  کوردستان ئاگام لیان بووهی کاتی خۆی لهوانهستدا بوون و چ ئهردهبهی له وانهکوردی، چ ئه
خشانی کوردیدا  بواری پهیش لهکانی دیکه خهدیاره. وهدا بکرێ و لیان بکۆمهم بوارهب کارک لهده

 من  ب کهوه، ئهداکانی دیکهنوان کاری من و کاری خهب، لهر ههگه جیاوازی، ئهنگهڕه. کاریان کردبوو
  کوردستاندا نووسراون، ب گودانه لهی کهو چیرۆکانهموو ئه، ههرگرتووهمووی وهکوردستانم هه

 من  کهم کردووهوهیشدا باسی ئهکهکیی لکۆینه پشهله. لفوب و ئهوانی و زاراوهسنووری سیاسی و زمانه



 94

وانی و سیاسی و شتی  سنووری زمانهمهی گوێ بدهوهم، ب ئهکه نووسراو ده کوردیباسی چیرۆکی به
  ناتوانم، بۆ نموونه،ی کهتهناعهو قه ئهیشتمهک گهیهدا دوای ماوهوه بواری لکۆینهر لههه. دیکه
کرد ستم ده هه، چونکهیهوهو لکۆینهشک لهک به کار بنم وهکانی سۆڤتی جاران بهچیرۆکی کوردهکورته

. یهی کوردستاندا ههشهو بهموو کوردستاندا و ئه ههنوان چیرۆکی کوردی لهکجار زۆر لهجیاوازیی یه
ی  باره لهوهرهاوژم، پم وا بوو پویست ناکا لکۆینه ڕۆمانی ل دهی کهوه بیاری ئهیشتمهدواتر گه

  کهخۆیهربه ژانرکی سهوهکی تریشه الیهمن، له که ژماره بهوهکه الیه لهچونکهم،  بکهوهڕۆمانی کوردییه
 . دروست بکاتوهرهت بۆ لکۆه چیرۆک ئیشکالییهکردنی به تکهنگهڕه
 

 ٦٠یوه ما، له و باسکردنی چیرۆکی چوارپارچه دوورودرژهنهمهو زه، ئهو مژووه ئهوهدیسانه: ڕامان
و ی ئهوهوتن و خوندنهستکهزابوون و ده.  قۆناغکی پانوپۆڕ و دوورودرژه سادا پم وایه٧٠ـ

 ت کرد؟نهو الیهری ئهسه چۆن چارهوهکادمییه ڕووی ئهوێ، له زۆری دهمهرههموو بههه
 

، ی سنووردارتر ب باشترهکهد کارهنکادیمیدا مرۆڤ چهی ئهوه کاری لکۆینه لهخۆی ڕاسته: لیشاکه
 .داتقی خۆی ده زیاتر حهواته
 پویست بوو ی کهو تکستانه ئهیهوهویش ئه، ئهیهک هه ڕاستییهوهت چیرۆکی کوردییه نیسبهبه

. رسن مرۆڤ بت نین که زۆره و ماددهسهرهو کهریان بدوین، ئهسهڵ بکرێ و لهگهیان لهلهموعامه
ربگرین، بی وهرهخشان یان چیرۆکی عهموو په ههب کهبی کارکی ئاسان نهره بۆ زمانی عهنگهڕه
. بوو نهتهحمهو زه، کۆنترۆکردنی بۆ من ئهتاییهره و سهمه کهکهرهسهی کهوهر ئهبهم الی کورد لهبه

ی ساهم ده چیرۆک تا ئهیه، سووریاوهی بهشهو بهک ئهشی کوردستاندا، وهندێ به هه لهبۆ نموونه
 وجا  لهئه. ی کوردستانی سووریا بکه تۆ بتوانی باسی چیرۆکی کوردی لهبوو کهپشوویش ژانرێ نه

 کوردستانی وهمایهم دهکهی یه پلهستدا بوو، بهردهبهممان له کی زۆر کهیهکوردستانی تورکیا نموونه
 .و کوردستانی ئراناق و دوای ئهعر

 
 وهزیدهحموودی بایهال مه مه و  لهی نۆزدهده سهوهنهیبهرهاد پیرباڵ، دهک دکتۆر فهن، وههه: ڕامان
ر  سهوهنهیبهن ده کوردستانی عراقدا ههم چیرۆکی کوردی، لهکهستنیشانکردنی یه دهن بهکهست دهده

 ی؟ چی دهم دوو بۆچوونه ئهبۆ. مۆفوئاد ته
 

 و  پناسه، دیارهمککی ڕۆژئاواییهچیرۆک و ڕۆمانیش چهی چیرۆک و کورتهکهڕاستییه: لیشاکه
 و چیرۆکهیان ئه) فابل(ر چیرۆک گه چیرۆک چی ب، ئهستت لهبه مه کهیهتی ههری تایبهپوه
و ب ئه، دهتهکایه حهوه، ئهمۆ نییهچیرۆکی مۆدرنی ئه کورتهوه ئهیانهتان هه میلله ب کهییانهفسانهئه
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 خۆت یهو بناغهر ئهسهب له و دهکی ڕۆژئاواییهیه چوارچوهکهرییه هونه چوارچوه بزانی کهواقیعه
، رگرتووهان وهوانم له، ئمهرکی ڕۆژئاواییهمۆ هونهچیرۆکی مۆدرن و ڕۆمانی ئه. یتپش بخه

ال تاکانی چیرۆکی کوردی بۆ مهرهی سهوهڕاندنهگه. یهتیی خۆی ههفھوومکی تایبهیش مهوهئه
  و نه چیرۆکی ناسیوهزیدی نهحموودی بایهال مه مه، چونکهزیدی کارکی ڕاست نییهحموودی بایهمه

واریی کۆ تی باوی کوردهکی گوئاگردان و حیکایه و چیرۆفسانه ئه کۆمهکه، بهنووسیوهچیرۆکی 
 .وهکردۆته

،  کردووهوهوارییهی کوردهگهی کۆمهبارهی لهوهکی باش بووه و لکۆینهیهوهرهحموود لکۆهال مهمه
م ، بهوههوارییی کوردهگهی کۆمهبارهنترۆپۆلۆژی لهی ئهوه بۆ لکۆینهکهتایهرهکرێ بگوترێ سهده

 .حموودیشال مه مه چیرۆک و له لهقییه ناحهمه، ئهبی چیرۆکنووس بووه
  چیرۆکی نازانم، نهڕاستی بهم به، بهرناوی چیرۆکدایهژر سهی لهکهرچی تکستهگهمۆ ئهفوئادی ته

ری دانانم،  چیرۆکی هونهسائیب بهمیل وما ـ ی جه خهویش تا چیرۆکی ـ لهکانی دوای ئه خهو و نهئه
تاکانی چیرۆکی ره سهپم وایه. وه نوان چیرۆکی گوئاگردان و چیرۆکی تازهوتهکه ده کهودانکههه

 .وهک پش ئهکان و دواتریش نه بۆ سییهوهڕتهگهکوردی ده
 

چیرۆککی زۆرت ه و کۆمهیدانی چیرۆکی کوردی کردووه مهرک ئیشت لهک خونهوه: ڕامان
ی جوانی تدا  نموونهر چیرۆکی کوردی کهرانبهشبینی بهک؟ ئایا گه چ بوایهیشتیته، گهوهتهخوندووه

 ؟ چ جۆرێ دروست بووه الی تۆ  بهرنج لهب، یان باری سه
 

 سانکه. یهی کوردیمان هه چیرۆک ئمه ناگۆڕێ کهو ڕاستییهشبینی هیچ لهشبینی یان ڕهگه: لیشاکه
 کار بھن، نموونه بهوتووانهرکهکی سهیه شوهری چیرۆکنووسی به هونه که بووهوهکورد فری ئه

  بک جیاواز ب لهنگه ڕه کهیهدا دیتنکم ههمووی شتی باشن؟ من لره ههوانهم ئایا ئه، بهزۆره
م و بم  تکست و چیرۆک دیاری بکههری چیرۆکی کوردیدا کۆمهرتاسهسه توانم لهده. کیهیی خه

ی و نموونانهله. وتوویان بزانم، ناتوانم وا بمرکه سهره و هه چیرۆکی نموونهم بهچیرۆکی باشن، به
ڕۆک و اوهک نرنجیان ڕاکشاوم وه بیرم مابن، دوو س تکستکن سهدا کردبن و لهگه کارم لهکه
ش کانیان پشکه باسهوتووانهرکهکانیان زۆر سهرهری، زمان ب یان فۆرم، نووسهی هونهسهرهکه

ڕاستی  بهکه) تدا پناوی ئافرهله( ناوی  بهججادییهددین سهالئهککیان چیرۆککی عهیه. کردووه
 یهرکمان هه نووسههکاندا ناوی کۆمه چله لهمهئ. کاندا چله لهوتووی چیرۆکهرکه سهرهی ههنموونه
موویان  ههدا لهوانهناو ئهنووسی، له، چیرۆکیان ده)هاوار(ی سهدره مه کوردستانی عراق و چ لهچ له
 یه مامهکانه و زیرهندهمهوهڕۆکی ده، ناوهججادییهددین سهالئهوتووتر تکستی مامۆستا عهرکهسه
ی ڕایبکشی و ر بکه خونه وا له کهری چیرۆکنووسییهو هونهت ئهنانه و تهڵ زماندا کردووهگهله
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واوی تهججادی بهددین سهالئهر دێ، الی عهسهوان چیی به پاشان پاهیت کهریی بدهلمیحاتی هونهته
رنجی کاندا زۆر تکست سهوو تکستهمناو ههدواتر له. کرتستی پ ده و هه کراوهستهرجهبه

 تهیشم کردووه)تا پناوی ئافرهله(ک چیرۆکی ر وههه. ی سودیشم کردوونمهرجهڕاکشاوم و ته
م کی ئه ڕۆژژمری دیهله( ناوی به) د ئیسماعیلمهد محهحمهئه(مجا چیرۆککی مامۆستا ئه. سودی
م ، بهها قزجی چیرۆکنووسکی باشهروهرنجی ڕاکشاوم، ههسه زۆر یش چیرۆککهوه، ئه)داخواره

 . نییهورهججادی گهک سهوه
 

 کات کۆمهرهلیم به و سهنهنگه فارسی، محدین زهروشیان به تورکی، دهشار بهیه: ڕامان
ش  کهن و لهواری بکهی کوردهگه کۆمهعبیر له تهیان توانیویانه، کامهبی نووسیوهره عهمیان بهرههبه

  بووب؟ستهرجهواوی بهتهوای کوردیدا بهو هه
 

بییات ده ئه باس لهمن که. م ڕاشکاوی باسی بکه ڕوونی و بهدا بهب لره ده کهیهک ههڕاستییه: لیشاکه
ن پی و زمانانهر به سه نووسیویانهزانهڕو بهی ئهبییاتهدهو ئه، ئهبییات زمانهده ئهم پم وایهکهده
فی شرهلی ئهکات و عهرهلیم بهسه. یانناسم دۆست و ناسیاومن و دهوانهرچی دووان لهگهنووسن، ئهده
ند وان چهئه. بی کوردی نییهده و ئهبی و فارسی و تورکییهرهبی عهده ئهوهم ئهروشیان، بهده

یاندا پشان کهبهده ئهکانی مرۆڤی کورد لهواری و کۆسپ و گیروگرفتهی کوردهگهی کۆمهنه وتوانیویانه
و چوار ناو ئه لهمن پم وایه. ر بکرێسهی لهوهکانیان لکۆینهی تکستهکه یهکهکرێ یه دهمانهن؟ ئهبده
 گهکی باشی کۆمهیهتی ونه توانیویه کهروشیانههف دشرهلی ئهوتووتر عهرکهموویان سه ههدا لهڕزهبه

 وهکانیهر چیرۆکهسه تارماییی سیاسی و ئایدۆلۆژی بهمیشهرچی ههگهو مرۆڤی کورد نیشان بدات، ئه
 وانهڕاستی ئهم به، به باس کردووهمیشهی کوردیی ههندێ نموونهمال ههشار که یهڕاسته. یههه

 وهنهنگهی محدین زه بارهکات، ناتوانم له باسیان دهواری نین کهی کوردهگهی باشی کۆمهنموونه
 باسی کات کهرهلیم بهسه. وهتهمخوندوونهکانی نیم و نهزای نووسینه شارهوتۆ بم، چونکهشتکی ئه

 لیم که سهوهمنته دهیشوهم ئه، بهخاترده دهو شونهکی باشی ئهیهکات ونهی خۆیان دهکهگونده
بی ره عهن تۆ بهک پی ده خه کهیشتووه تگهوهریدا و لهسه به زاهستهو هه ئهمیشهنووس، ههده
دا کانی نووسینهڕگیری لهک پهیهر خۆی ال ببات، تا ڕادهسه لهتهو تۆمهی ئهوه بۆ ئهمیشهنووسیت، ههده

 ندهرچهتی، ههیهلیم ههر سهرانبهک به خه کهیهرنجهو سهی ئهوه کاردانهوه ئهپم وایه. داپشان ده
 بهرهرکی عهک وتم نووسهم وه، بهش کردووه و شتی باشی پشکهیشهورهندکی زۆر گهرمههونه

 .رکی کورد بی نووسهوهپش ئه
 

 ؟وه شتی کوردییه له زۆر دوورهوه یان پش ئهی زمانهلهسهر مه ههوه التهبه وهئه: ڕامان
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ی گهماشای کۆمه چاوی ک تهو بهی ئهوهر ئه سهوهمنته، دهم زمانهکهی یه پلهبه: لیشاکه
 کات؟واری و مرۆڤی کورد دهکورده

 
ی وه واقیعی ئیشی کردب بۆ ئهر به ههرهو نووسه ئهییهرج ن نووسین و کاری داهنان مهله: ڕامان

 رچاو؟ به بخاتهگهالمیحی کۆمهوا و مهش و ههڕوونی کهبه
 

، بۆ نموونه یشی کردووهو وته و باسی ئهژیاوه وتکدا نه لهیهر ههتام، نووسهگهمن له: لیشاکه
کانیدا  نووسینهچی زۆر جار لهنووس، که ئینگلیزیش ده و بهنگلیزهرکی ئی نووسهکه) لمان ڕوشدیسه(

و الی ئه. رکی ئینگلیزهر نووسه ههو پیاوهم ئهکات، بهوای هیندستان و پاکستان دهش و هه کهباس له
زای ند شارهچه یت که بکه پرسیارهوهتوانی ئهنووسن ده زمانانی تر دهیش که به کوردانهرهنووسه
 مال پم وا نییهشار کهکات و یهرهلیم بهم سهب، بهفیان وا نهشره ئهنگه، ڕه.تیی خۆیهکهگهکۆمه
 . چاکی بناسنی کوردی بهگهکۆمه

 
ی م زۆربه، بهڵ داستان و مژوو و فۆلکلۆر کردووهگهیان لههچیرۆکنووسان زۆر جار مامه: ڕامان
وێ ر بیانهگه چیرۆکنووسی کورد ئهپت وایه. هناوهست نهدهوتنی به رکه سهعاموالنهم ته ئهزۆری

 ست دنن؟دهوتن به رکهکار بھنن، چۆن سهموتیڤاتی داستان و فۆلکلۆر و مژووی خۆیان به 
 

ر ت و هونه مژووی میللهگشتی، بتوان سوود لهند بهرمه چیرۆکنووس، یان هونهی کهوهئه: لیشاکه
 و وتووه چاومان پ کهتانی دیکه الی میلله لهکهیهبهجره تهربگرێ، دیارهپووری خۆی وهلهو که
ی الوازن یان با بین ستدان نموونهردهبهن و له  ههی کهو نموونانهالی کورد ئه. یبینینده
 به وهن دوو چیرۆکنووسی کورده الیهم، لهکهباس ده) ی دمدمقه (دا بۆ نموونهوتوو نین، لرهرکهسه

وتوویان رکه کاری سهم پم وا نییهبی، بهدهک پاشخانکی مژوویی بۆ کارکی ئهکار هنراون وه
ی تر ـ نموونه.  دمدم کردووهعبیری لهچیرۆکی درژ ته کورته بهیان کهوهتی ئهتایبهکردب، به

ی مژووی کوردستان شکی یان قۆناغکی بچکۆله بهوی داوه هه، کهحیمی قازییه ـ ی ڕهرگهشمهپ
 ڕووی ، چ لهکو زۆر الوازیشه، بهوتوو نییهرکهک سهکی نهیهیش نموونهوهری، ئه کارکی هونهبکاته

 چیرۆک،  بهر ئاغای کردووهوههججادی بۆ نموونه جهمامۆستا سه. وه ڕووی پکھاتهزمان و چ له
 وه ڕووی زمانهتی لهتایبهوتووتر ب، بهرکهوان سهی ئهوهججادی لهی مامۆستا سهوه هشتا ئهنگهڕه
ریی تی کارکی هونهمرد ویستوویه پیرهکه) م و زینمه. (کار هناوهڕاستی زمانکی جوانی به  بهکه

، دی خانی هاتووهحمهد ساڵ دوای ئه دووسهمردێ که پیرهیهوهیر ئهسهلچنت، ر ههسهتری له
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ر م بریا هه، دهش کردووهپشکه) م و زینمه( ناوی وتووی بهکهرنه الواز و سهندهوهکارکی ئه
موویان ههر هه) ریوانی مهسوارهدوازده(و ) ڵکهحموود ئاغای شیوهمه(ها روههه. ینووسیبایهنه

 .وتوونکهرنهتکستی خراپن و سه
 

 بواری  شتکی جوانی کوردیمان لهباشه. ردوو بواری چیرۆک و ڕۆماندا ههشبینی لهزۆر ڕه: ڕامان
 ؟ڕۆماندا نییه

 
 و  چیرۆکنووس باشه، ناکرێ بی فنهوهڕینهر بۆ تکست بگهگه ئهیهشتمان هه: لیشاکه
  به کهوهندێ تکست بدۆزینهوێ هه و له بتوانین لرهنگهڕه. کانیداموو شته ههه لوتووهرکهسه

ی ندهوهکاندا ئه کوردییهناو ڕۆمانهله. ججادیی مامۆستا سهوهک ئهین وهی باشی حیساب بکهنموونه
کی باش ب، یا یهوونه ڕۆمانی ـ شار ـ ی حوسن عارف نمنگه، ڕهوه ئاگام ل ب و خوندبتمهکه
 نگهڕه. یهوه پداچوونهی پویستی بهکهرییه هونهنهرچی الیهگهش، ئهالی ڕهزیزی مهی عه)وارهغه(

س ـ م رهمی ـ ههکهرگی یهنیا به، ته)موکری(کانی مهرهه بهوهداخهبن، بهڵ من نهگهبن لههه
 .مر بدهسهانم بیاری له ناتووهر ئهبه لهوهخوندۆته

 
 ر بوارکدا له ههم لهردهستی سهی ڕابوردوودا باسی باشترین کهفتهند ههی چه ماوهله: ڕامان

ر و شاعیر د سای ڕابوردوودا باشترین نووسهی سه ماوهر بکرێ لهگه، ئهوهکاندا بو کرایهڕۆژنامه
 ؟ جیھاندا کیهناو کورد یان له چ له بوشاوه زۆر دره که الی تۆوهبه
 

م ب و ههتم پی ههناعهم خۆیشم قه هه کهوهمهمک بده، ناتوانم وهکجار گرانهپرسیارکی یه: لیشاکه
ر و زاران نووسهدان و ههیان و سه دهد سای ڕابردوو بهی سه ماوهله. ری کوردیش ڕازی بکاخونه

  بهمیشه، من ههتهحمهناویاندا زهسک لهبژاردنی کهمتر بن، هه هیی کورد کهنگه، ڕهیهشاعیرمان هه
 . کان ناوه لهوهڕاوم ب بیرکردنهدوای تکستی جواندا گه

 
بی دنیادا ده ئهرخانیان لهرچه وهی کهستنیشان بکه دهوره کتبی زۆر گهوێ دهر بتهگهی ئهئه: ڕامان
 ن؟ کامانه کتبهو دهران، ئهرچاوی خونه بهیته و بیخهوست کردووهدر
 

 .تهحمهیش زۆر زهوهئه: لیشاکه
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 واقیعی  تۆوهوێ لهمانه، دهیشت دیارهنجهری ژیایت و جی پهگهڵ ڕۆژنامهگهقۆناغکی باش له: ڕامان
شکی  بهم بزاڤه ئه تا ئستا، پت وایهوهکانهستهه شران ببیستین، لهنده ههری لهگهژیانی ڕۆژنامه

وری وێ ده لهک کهیهی دیارترین گۆڤار و ڕۆژنامهستان ب؟ ئهریی کوردگهزیندووی بزاڤی ڕۆژنامه
 ؟)مامۆستای کورد(روسۆراغی ی سهگاب؟ ئه

 
 یدا لهوهی کوردستان و ناوهوهره ده لهریی کوردیگه ڕۆژنامهب لهر ههگه جیاوازی ئهنگهڕه: لیشاکه

وانی ست ڕۆژنامه ده و بهیهڕۆژئاوا هه له ی کهکنیکهو ته، ئهوهکنیکه ڕووی تهککیان لهدوو بواردا ب؛ یه
اشی  بر بهگه ئهنگاوکه بۆ خۆی ههوهوێ، ئهست ناکه کوردستان ده له، دیارهیهوهکورد و مرۆڤی کورده

ی وهرهندێ گۆڤاری ده ههکان، لهرچوونی گۆڤارهر جۆری ده سهکاتهکار بھنرێ کارکی باش دهبه 
ی لهسه مه گرنگهم کهنی دووه، الیهکار هنراوهی باش به  شوهکنیک بهبینن چۆن ته دهوهوتدا ئه
ری گه ڕۆژنامه که و نییهبووه نهو ئازادییهستایش ئه ئ جاران و نهی کوردستان نهوه ناوهله. ئازادییه
ی ڕهر الپه سهرت بخاتهید و شهکی ب قهز و ڕای خهر کاغه سه بیخاته دیدایهی لهوهکورد ئه
 کی ڕای خهیانھشتووهکانی کوردستان نهره داگیرکه یان ڕژیمهمیشههه. وهکان و بو بکرتهڕۆژنامه
 کانی کوردستان خۆیان ڕگا به سیاسییهرچاو، یان هزه بهکان و بخرتهکانی ڕۆژنامهڕهر الپه سهبخرته

 وان دروستیان کردووهی ئهرجهلومهو هه و ئهو یاسایهئه. ن و بوایان پی نییهڕ نادهئازادیی بیروباوه
ی ئاشکرای  دوو نموونهمهڕ بدات، ئه ئازادیی بیروباوهه ب ناتوان ڕگهوه بمنتهیهم شوهر بهگه

 کان له کوردییه و گۆڤارهر باسی دیارترین ڕۆژنامهگهئه. ی وتهوهی وت و ناوهوهرهجیاوازیی ده
ی ه، گۆڤار و ڕۆژنام و کارم تدا کردووهو بوارهشکم له خۆم بهین، ناتوانم چونکهی وت بکهوهرهده
. بینن چۆنی دهیهوهرانه خونهندیی بهوتوون پوهرکهند سهند باشن و چهم چهن، بهوتوو ههرکهسه

 .وه و بو ناکرته داخراوهوهـه١٩٩٦ ، له)مامۆستای کورد(دواسۆراغی 
 

کان  کوردیدا، جیاوازییهرییگهمۆی بزاڤی ڕۆژنامه نوان دون و ئهی لهراوردێ بکهر بهگهئه: ڕامان
 بینی؟ چیدا دهله
 

 ڕووی متر بوون، له و دون کهیان زۆرهمۆ ژمارهئه. تییهندایهکان چهجیاوازییه: لیشاکه
کارهنانی  و بهکارهنانی ونه بهتی له تایبهین، بهکهوتنی باش ده پشکهست به ههوهکنیکیشهته
نکی تر الیه.  زۆرم پ خۆش بوووهنهو الیهاش بۆ ڕکخستنی گۆڤاری کوردی، لهی ب شوهکنیک بهته
 وره گۆڕانی گهوه داخهزۆر به. ڕهی ئازادیی بیروباوهلهسه، مه بووایهوهرچاوه بهکرد بهزم ده حهکه
 .ستی پ بکرێ کوردستاندا ههبوو له دهدا نابینم کهو بوارهله
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ریی کوردیدا گهنی ڕۆژنامهمهر تهسه بهریی کوردی کهگهی ڕۆژنامه ساهندهوهدوئه یادی سههل: ڕامان
 ؟وهنووسان بھنیته بیری ڕۆژنامهوێ چ شتک بهته، دهڕیوهتپه

 
نجام  ئهنتهیهشداریی تدا بکات و بیگهتوان بهریی کوردی دهگه ڕۆژنامهگرنگترین شت که: لیشاکه
 هیچ کان و ناب سازشی تدا بکرێ و به گرنگهره هه شته لهککه یه کهڕی ئازاده،ی بیروباوهلهسهمه

بریا . ڕی ئازاد بگرێ بیروباوه بهدرێ سانسۆری حیزبی و ئایدۆلۆژی ڕگه نهوه بهجۆرێ ڕگه
 هۆی  به زۆر جار بووه کهووخاندایهن بیاڕلینهی بهو دیوارنووسی کوردیش ب ترس ئهڕۆژنامه

ت یشتنی میللهگهی خۆی و نهقینهڕی ڕاستهی بیروباوهوهڕی مرۆڤی کورد و شاردنهڕاگرتنی بیروباوه
 هۆی بتهکرێ و ده کاری باش ده بووخنری پم وایهو دیوارهر ئهگهئه.  حاکمانی خۆیبه

 .شوارییی کوردهگهوتنی کۆمهپشکه
 

 ؟یهدا ههو دوو بوارهکتان لهیهوهن؟ ڕوونکردنهگهتناسی چۆن تدهکوردناسی و ڕۆژهه: ڕامان
 

  لهشکهی کوردناسییش بهماشای بکهک زانست تهر وهگهکتر جیاواز نین، ئه یه لهو دوو بوارهئه:  لیشاکه
 ش کردووهکانی کورد خۆیان چییان پشکه کوردناسه کهیهوهمیان ئهکه یهیهنی ههتناسی، دوو الیهڕۆژهه
ی کورد گهی کۆمهتناسی، دیراسه ڕۆژههشک لهک بهکان وهوروپییه ئه کوردناسهیهوهم ئهنی دووهو الیه

  که کردووهندێ کاریانوروپایی ههتناسی ئه ڕۆژهه، پم وایهوه کردب و لیان کۆیبتهیانکهو وته
بی کوردی دهکانی ئهی شاکارهوهستنووس یان لکۆینه ده پاراستنی کۆمه شتی باش بن، بۆ نموونهنگهڕه
 مانهئه.  مژووی کورد لهوه، یان لکۆینهر کردووهسهکان کاریان له ڕۆژئاواییهکه) م و زینمه(ک وه

ر سه و کاری لهک هاتووهکراب؛ ڕۆژئاواییه کورد خۆی نه کاری وا بههمردهو سه ئهنگه شتکن ڕههکۆمه
 ک بۆ جۆرهیه بناغه بهوروپایی بووهتناسانی ئهی ڕۆژههوه لکۆینه کهیهوهی تریش ئهکهنهالیه. کردووه

ی گهماشاکردنی کۆمهته. یشتنی ناڕاسته تگهواری کهی کوردهگه کۆمهک لهیهوهمک و بیرکردنهچه
ی گهنیا کۆمهک ته، نهگایهو کۆمهماشاکردنی ئه نزم ته بهمیشه ههوروپایی، که چاوی ئه بهوارییهکورده

 ی کهرز و جوانه بهو ئاسته ئهنمهیهرچی بم ناتوانم بیگهدا ههمن لره.  گشتیت بهکو ڕۆژههکوردی ، به
 کتبی تی له تایبه، بهکانیدا باسی کردووه کتبهعید لهک ئیدوارد سه ناسراوی وهبیریارکی

 ی که نامرۆڤانه سیاسییهرکهو ئهکات و ئهکان دهتناسه ئاشکرا باسی ڕۆژهه زۆر بهدا که)تناسیڕۆژهه(
کی شدارییهکانی به مرۆیی و شارستانییهموو نرخه ههت له بۆ داماینی ڕۆژههستۆیان گرتووه ئهوان لهئه

 .زۆریان تدا کردووه
تناسان وستی ڕۆژههنیا باسی ههو ته ئهم، چونکه بکهعید قسهک ئیدوارد سهتوانم وه من نهنگهڕه
 یاره دکات که گشتی دهتناسان بهکانی ڕۆژهه باسی کارهکهب و ئیسالم ناکات، بهرهر عهرانبهبه
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 م جۆره، بهتناسه یان ڕۆژهه کابرا کوردناسه کهیهی وایش هه نموونهدیاره. وهگرتهکوردیش ده
 .ڕنی ڕزپه نموونهمانهئه. بێردهڵ کورد دهگهتف لهردی و عههاوده
 کردهی زانستی دهوه بواری ڕۆمان و لتوژینه چ شاکارکی جیھانیت لهر بۆت بلوایهگهئه: ڕامان

 کوردی؟
 

 وهکهیهر باره هه، لهیهرچی شاکاری دنیا ههوتووم، بریا ههکه دوای هیچ کارێ نهوهو بارهله: لیشاکه
 . کوردیتهب، بکرایه

 
 ؟ی گرتووهرچاوه سه کووهڕۆشنبیریی تۆ له: ڕامان

 
مان پ )لشخانی شاکه(ی ماه، بنهماهک بنه وه، کهزاننرانمان ده دۆستان و برادهپم وایه: لیشاکه
ی من بزانم و وار و ڕووناکبیر بووین، هندهیش خوندهوه حوکمی ئه بهکی شخین ویهماه بنهن، لهده

 وه چاوم کردۆتهکه. بوونوار و زانای باشمان پشتاوپشت ههکی خونهر خه هه ئمهوهخوندبتمه
 زۆر  کهسکه، باوکم که مای ئمه لهشک بووه و گۆڤار به بووم کتب و ڕۆژنامهورهماکدا گههل
ی هنده. یهیری کوردیش ههک غهیهنگی کورد و تا ڕادهرهه ژیانی فه و ئاگاداریی باشی لهوهخونتهده

الوژ و هیوا  گهبوو لهشداریی هه و بهندا ئابوونهکاستهتای شهرهنجاکان و سهکان و په چلهمن بزانم له
 ی بچمهوهپش ئه.   مانگ بۆی هاتوونچوون، مانگ بهردهی دهوانهبات و ئهتاو و ڕۆژی نوێ و خهو هه

 کوردی متوانی بهکردم و ده باوکم فری زمانی کوردیی دهوه ماهتی، یان بخونم، لهوهی دهقوتابخانه
 زوو فری زمانکی باشی وهدوای ئه. بی بوومرهب و فری زمانی عهکته مهتهدواتر چوومه. وهنمهبخو
زایی زیاتر  و شارهوهم  پی بخونمهدهوڵ دهو ئستایش ههوم داوه ش ههو پیهر بهبی بووم و ههرهعه
. وێڕاستی خۆشم ده به کهیهو زمانانهبی لهرهی عهزمان. بیداره کولتوور و شارستانتی عهم لهیدا بکهپه

 دوو م کهکهیری دهسه) بیرهزمانی عه(ک  وهکهم، بهیر ناکهسه) برهزمانی عه(ک بی وهرهمن عه
و ب، لهرهنگی عهرههت و فهگرتنی شارستانییهک بۆ ههیهنجینه گهته بووهمکی جیاوازن؛ زمانکهچه
 وروپا و زمانانی دیکه ئهته چوومهدا کهم سانه لهوهداخهبه. وێبیم خۆش دهره من زمانی عهوهوهڕو

م دهوڵ دهر ههی بۆم بکرێ ههم هنده، بهوهبی بخونمهره عهوام بهرده بهما کهم نهو بوارهفربووم، ئه
 .بزاییی زیاترم ههشاره

 
 ووفی؟سهریکی ته ئستاش خهی گرت کهرچاوه کوێ سهیبوونی جاران لهی یاخئه: ڕامان
 ریت و شتهو نه لهووف خۆی یاخیبوونهسه؟ تهویف یاخی نییهسه موتهبۆ پتان وایه: لیشاکه
 چاوهرسه. ی جارانمکهر یاخیبووه من ههوهو ڕووهله. کانی مرۆڤ خراپه شتهڵ و لهی کۆمهوایانهناڕه
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ست  چۆن هه کهوه خۆیهکهری مرۆڤهوهه گهکوو لهست پ ناکات، به دهوه ڕووداوی دیاریکراوهله
ب، سلیم ده تهو یاسایانهر ئهرانبهدا زان، بهر مرۆڤ و کۆمهسه بهی کهو یاسایانهر ئهرانبهکات بهده

 بۆ ژیانی وهڕتهگهی یاخیبوون الی من دهرچاوهن؟ سهب چاک بکرن یان بگۆڕدر دهیاخود پی وایه
سکی کورد ک کهم دواتریش وه، بهوهکانیهرد و ئازارهوای و دهموو ناته هه تیدا ژیاوم، بهالدێ، که

 هزابوون لی زیاتر و شارهگهیش بینینی کۆمهوه و دوای ئهم کراوهکهلهر گهرانبهوایی به ناڕهکه
 . هزتر کردمی ال بهستهو ههتانی جیاواز، ئهتی و میللهنگ و شارستانهرههفه
 

 رگرتبن؟ک یان چژت ل وه تۆ کهڵ دوو گۆرانیی کوردی کهگهدوو سیمفۆنیا له: ڕامان
 

 :  گۆران ده ب کهو مانایهر بهگه سیمفۆنیا ئهله: لیشاکه
 ،  ڕۆحم ئاشنای وهل زیاتر به بیتھۆڤن گهله

، ندێ سیمفۆنیا گرتووه ههنیا گوم له و تهوروپاییدا زۆر نییه مۆسیقای ئهزاییم لهی شارهکهڕاستییه
 .زاییم نییه خوا، شاره بهزایی، نهم بی شارهمۆزارت و بیتھۆڤن و چایکۆڤسکی، به

 
 .دوو گۆرانیی کوردی: ڕامان

 
 شک لهی بهوهر ئهبهسیان ناهنم، لهم ناوی کهرگرتوون، بهی چژم ل وههوانزۆرن ئه: لیشاکه
ردان و لی مهیامدان، عه خهماون و ئستا لهی نهوانهله. ویستمنمۆ دۆست و خۆشهندانی ئهرمههونه
 .رسغهلی ئهید عهسه
 

یام، کامکاران، داغی، خهرهر قهنوهججادی، ئهسه: ( بمانهر ئهسه دێ ڕات له و بهکهر یههه: ڕامان
د موکری، شکسپیر، هیگ، مهلیم، محهواد سهعدیی شیرازی، جهوی، مامل، سهولهم و زین، مهژار، مههه

سعوود درخان، مهر، بیکاسۆ، میقداد به، سارتهوییهده عهعداوی، مۆراڤیا، رابیعهوال سهنه. داڤنشی، د
دینی اللهبی، جهرهمرد، کامۆ، جۆرج ساند، بۆدلر، محدینی عهوی، پیرهلهد، مینۆرسکی، هادی عهمهمحه

 ؟..حوی، خۆتڕۆمی، مه
 

 : لیشاکه
 .کی ئیسالمیدایه فس و جبه لهزنهندکی مهرمه و هونهورهکجار گهدسۆزکی یه: ججادیسه
 . کوردستاندا بژیایه لهمیشه، بریا هه کوردهندکیرمههونه: داغیرهر قهنوهئه
 .ست مه سۆفی و نیمچهشاعیرکی نیمچه: یامخه
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 .بوایهیشیان ههش خوشکی دیکهبریا شه. خزانکی مۆسیقازان: کامکاران
 .هناکار دهزیاتر سیاسی بوو، کوردیزان بوو، شیعریشی به : ژارهه
 .تییهموو مرۆڤایه و هیی هه موکی کورد نییهنیا ته کهشاکارکه: م و زینمه
 .ورهکجار ناسک و گهشاعیرکی یه: ویولهمه

کی مهرمههونه: ماملهیی کوردهابادی بوو پاشان بوو بهند . 
 .ورهشاعیرکی گه: عدیی شیرازیسه
 .وهم بیر دنته)نصب الحریة: (لیمواد سهجه
 .وهی چاک بتهکه دهرچی زووترههیوادارم هه. کی کوردچیرۆکنووس: د موکریمهمحه
 .تییهموو مرۆڤایه موکی هه کهورهکجار گهشاعیر و شانۆنووسکی یه: کسپیرشه
کهیلهفه: هیگوایش نهنگه پاڵ و ڕهنهخه زۆر شتی دهسووف بووب. 

 .یهورهکی گهند و زانایهرمههونه: داڤینشی
 .خۆشم ناوێ:  عداویل سهوانه. د

 .خۆشم ناوێ: مۆراڤیا
تدا دووانی تری وا رییهشهموو به مژووی هه، بریا لهورهکی زۆر گهسۆفییه: وییهدهی عهڕابیعه
 .بووایههه

 . و بزوورهسووفکی گهیلهفه: رسارته
 .وترکهوم بۆ دهییی ئهورهبینی  زیاتر گه لۆنهرشه بهکانیم له ورده، کات شتهندکهرمههونه: پیکاسۆ

 .ریی کوردیگهتای ڕۆژنامهرهسه: درخانمیقداد به
 .ناسراوهشکی بیری نه هشتا به کهورهبیریارکی گه: دمهسعوود محهمه

 .چووهات و دهتناسیدا دهویستیی کورد و ڕۆژههنوان خۆشه لهتناس کهڕۆژهه: مینۆرسکی
 .ردتی، ئیسالمیی پاک و بگهبیریارکی عراقی، ڕۆژهه: ویلهدی عهها

 .ترهوره ڕاستیی خۆی گهی زۆر لهکهناوه: مردپیره
 .نزڵ مهدا بگاتهی نهرگ ڕگه مه کهنسییهڕۆماننووسکی فرا: کامۆ

 .نایناسم: جۆرج ساند
 .نووسرێر دهسهی زیاتری له خۆ زۆر له پم وایهنسییهشاعیرکی فرا: بۆدلر

 .تییهترین بیریاری ئیسالمی و مژووی مرۆڤایهوره بکرێ بگوترێ گهنگهڕه: بیرهمحدینی عه
ک ر بم وهگهیر ب ئه پتان سهنگه، ڕهبووهو نهک ئهک وه نه کهشاعیرکه: ددینی ڕۆمیاللهجه
 .ویش دروست نابئه
 .ۆفیی کوردعیرکی سشا: حویمه

 .خۆمم: خۆت
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 بدلواحیدحموود زامدار و ئازاد عهمه:  یڤینیڤپههه
 ١١٨ــ٩٩ ڕه، الپه٥/٢/٢٠٠٠، ٤٤: ڕامان، ژماره
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 لیدای شاکهکهتخانهینه مهک لهپشوویهساته
 
 
 
 
 
شتاآانت آردووه، ان و ههله چاوپكەوتنەآانی آوردستاندا آه باسی شیعری آوردیی حەفتاآ: ربانگبه

وا پ دەچت شاعیرانی حەفتاآانت زیاتر بە دڵ بت و بە جۆركی ڕەخنەگرانه باسی شاعیرانی 
 جیاوازیی ئەم دوو ئەزموونه له چیدا دەبینیت؟. شتاآان دەكەیتهه
 

 وهمهکهآی شیعری دهیهوهمن آه بیر له نه. نەخر، مەسەلەآه بەدبوون و بەدنەبوون نییه: لیشاکه
 و تکست وهبمه تکست ورد دهموو شتکدا له پش ههم، لهدهمک دهردهبیاتی سهده ئهرنج له سهو که
هز و شتاکانیش تکستی بهفتاکان و هه الی شاعیرانی حهدنیا به. وه ژوورهی چوونهروازه دهمهکهده

و  شاعیرانی ئهککم له خۆم یهفتاکانم، چونکهمی حهرهههمن زیاتر ئاشنای ب. یهتکستی الوازیش هه
 مه ئه، چونکه نییه میکانیکییهشکردنهم دابهڕم به باوه من هندهیش بم کهوهدا ئهر لرهبا هه. یهوهنه

یش وهۆ ئهوجا خئه. کانیان زۆری شاعیران و شیعرهرهشی ههر بهرانبه بهمکی تدایه ستهجۆره
کات  چۆڵ دهنووست و ئیدی جگه ساڵ شیعر دهکی شیعری، دهیهوه ناکرێ وا دابنرت نه کهئاشکرایه
کردن شه گهتا ئستایش له ههنگه ڕهزموونکن کهنی ئهفتاکان خاوهی حهوهشاعیرانی نه. سانی دیکهبۆ که

 .و کامبووندا بت
 زۆر  لهکی دروست کرد کهیهوهفتاکان نهحه. شتاکاندا جیاوازی زۆره و ههفتاکاننوان شیعری حهله

نگی یش دهسهر کهڕای نزیکییان، ههرهنگک بوون، سه دههبگومان کۆمه.  نزیک بوونوهکدییه یهشتدا له
ی بیستوپنج، ندا تکا نزیکهفتاکاڕاستی حهتا و ناوهره سهله. بووتی خۆی ههتیی تایبهسایهت و کهتایبه

 داهنان  لهوت شاعیرمان ماون کهش حهنیا شهمۆ تهموویاندا ئهناو ههم لهبوون، بهسی شاعیرک هه
، یا هیچی وهتهواوی ل چوونه تهر به ههوانی دیکهئه. وامنردهدا بهمی تازهرههشکردنی بهو پشکه

کان،  باشه شاعیرهتهبهفتاکان، ههدوای قۆناغی مامۆستا گۆران، شاعیرانی حه. اوهموتۆیان پ نهی ئهتازه
 .بوو گۆران جیاوازیان ههکی ئاشکرا و لهگوڕ بوون و سیمایهکجار بهوژمکی یهته
مک رهه بهیانتوانیوه نهوهرییه ڕووی هونه لهستیان پ کردووه دهوهشتاکانه ههی لهو شاعیرانهئه

وی  ههمیشهشکی زۆریان ههبه.  ڕاپسکاندبتی ئمهوهمی نهرهه به خۆی لهن کهش بکهپشکه
 رج نییهم مهی ئمه، بهکهوهکانی نه چاکهمی شاعیرهرههک بهمک بنووسن وهرهه بهیان داوهوهئه
 .وتبتنرکهدا سهمهله
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 و زمانهڕاستی ئهبه. وانیش زمانهی دوای ئهکهوهشتاکان و نهی ههوهی نهوره گهرهگرفتکی هه
رزی کی بهیه، پلهتهینراوه و، گهینرایهی دوای گۆران گهکهوهستی گۆران و نهر دهسه لهی کهکوردییه

رانی ووسهشکی زۆری نواریی بهزایی و تکچوونی میزاجی کوردهشاره هۆی نهجوانی، ئستا به
وێ  من نامه کهوهمهخت بکه جهوهوێ ئهمه دهوهدیسانه. چت و ژاکان دهوهو پووکانهره، بهمۆوهئه
ناو بگومان له.  بگلنمکان توهدهوهشتا و نهی ههوهرانی نهموو نووسهکی گشتی ههیه شوهروا بههه
 من بۆم نگهڕه. یهوتوویش ههرکهیه و تکستی چاک و سهار ههدهرهن و بهسهنگی ڕهوانیشدا دهئه
وێ  و لهم لرهکهست دهم دیسانیش هه، بهوهکانیان بخونمهمهرههموو به ڕکوپکی ههلوابت بهنه
 .نوتوو ههرکهندێ تکستی سهن و ههسهنگی ڕهندێ دههه
 
کانی ناو ڕووناکبیرانی کورد، دوای  گرنگه باسه لهککهکگرتووی کوردی یهزمانی یه: ربانگبه
 بینیت؟ چۆن دهم باسهی کوردستان، ئهمجارهی ئهوهردانهسه
 

 هۆی بنهن، دهل شتیش ههردا، گه شتی چاک و دخۆشکه پاڵ کۆمه کوردستان، لهله: لیشاکه
 وه ڕاستکردنهست بکرته ده کووهب چۆن و له، دهوهکرده دهوهوێ بووم بیرم له لهمن که. رانینیگه

  کوردستانی عراقدا زمانی کوردی لهمۆ لهئه. زعی زمانی کوردییه وهو شتانهکک لهیه. و چاککردن
 کار کی ئازاددا، بهوایهش و هه کهکی زۆریش لهیهربو و تا ڕادهکجار پانوپۆڕ و بهبوارکی یه

ڕۆک ندێ ناوهکو بۆ هه، به خۆی نییهکهبت، بۆ زمانهر سانسۆر و سانسۆردانانکیش ههگهئه. تبرده
 غهده خۆی قهکه کوردییهر زمانه ههی کهوه له زۆر جیاوازهمهئه. ندێ باسی سیاسی و فکرییهو هه

 ن هاتۆتهگمهکجار دهتکی چاک و یهفهردا دهرجهلومهم ههله. کار بھنرتدرت به بت و ڕگا نه
م به. ی کوردستانداشهو بهب لهر نه ستانداردکردنی زمانی کوردی، هه بۆ پشخستن و بهوهپشه
 بواری ڕزمان و ی لهردانییه و پاشاگهو ئاژاوهئه. یهوهوانه پچهبینرت ڕک بهوێ دهمۆ لهی ئهوهئه

 کهکارهنانه بهرچاو بگرین، کهبهوه له ر ئهگهئه. داوهمکدا ڕووی نهرده هیچ سه، لهڕنووسدا زاه
کی یه شوهکارهنانی زمان بهجوانکاریی زمان، یان به. ی ڕابوردوو گوره لهربوهند فراوان و بهچه

 ون  وردهانی ڕنووس و ڕزماندا وردهکسھنانی دیوارهرهپوتۆزی ههژر ته، لهندانهرمهجوان و هونه
رپرسیاریی زمانزان و نیا به تهمهئه. ر بکرتسهکرێ چاره دهیی و ناماقووییهڕهم بهئه. بتده

تدار و سهدار و دهتمهرکی سیاسهرپرسیاری و ئهکو به، بهر و ڕووناکبیران نییهنووسه
ی  شوهندیی به پوهکه، بهوانی نییهکی زمانهیهلهسهنیا مهنیش تهرکردسهچاره. کانیشهرکردهسه

ی باره و چ لهوهڕۆژهی پاشهبارهیه؛ چ له ههوهتدارانیشهسهدار و  دهتمهی سیاسهوهبیرکردنه
م کهست دهمن وا هه. ادندانهو ناوهی کورد لهوهته مژووی نه مژوو، شارستانتی و له لهوهیشتنهتگه
 وهی کوردستانهوهره ده لهسانکهردانی کهستتوهنجامی ده ئهوانییه زمانهساتهم کارهشکی ئهبه
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ی  پرۆسهم لههه. پننی کوردستاندا بسهر خهسهی خۆیان بهڕی ناکوردانهوێ بیروباوهیانهده
مووان  ههرکردنیشیدا، ڕۆی پارتیی دیموکراتی کوردستان لهسهاره چم له خۆیدا و ههکهردانییهپاشاگه
رکردنی سهچاره. یانوه بۆ ڕوونکردنهوه پشهبار بتهتی لهرفه هیوادارم دهل هۆ، کهر گهبه، لهزیاتره
 کوردستاندا له. تب دهCultural policyنگیدا رههتی فهی سیاسه چوارچوه و ناڕکیی زمان لهئاژاوه
 بیری ل زانت و نه لی دهتداران نهسه دهسکیش له هیچ که و پم وایهنگی نییهرههتی فهسیاسه
 .وهکردۆته

 
 ؟مت چییهرههدوا به: ربانگبه
 

 یان هر دوو س پرۆژسه، هاوکات له بوومهوه فری ئه سانکه کهیهوهی ئهکهڕاستییه: لیشاکه
 . لوتم بۆ من وا باشتر دهبت، بهکی باش نه خوویهمه ئهنگهڕه. مبی کار بکهدهمی ئهرههبه

کی  یهشانۆنامه. وهمهمساڵ بوی بکهی ئهو هیوایه بۆ چاپ، بهیهم ئامادهئستا دیوانکی تازه
کاتی . ری کوردست خونه ده بگاتههاره بهم ئهیهوانه کوردی و لهم کردۆته)ئاوگوست ستریندبرگ(

وت ر بۆم ڕک بکهگه، ئه نووسیوهوهی ڕووناکبیرانی کورده باره ئینگلیزی لهکم بهیهوهخۆی لکۆینه
ی  پرۆژهک دوو وردهیه. م بکهی ئامادهوهم و بۆ بوبوونهنوێ کاری تدا بکهرلهم سهدهوڵ دههه

 .بمریکیان دهن، خوا یار بت، هدی هدی خهشم ههدیکه
 
 ؟وهخونیتهئستا چی ده:  ربانگبه
 

شیعری هدا کۆمهم ڕۆژانهله. وهخونمههاوکات دوو س کتب ده. ر وامیشدا ههوه خوندنهله: لیشاکه
 Birthday Letters د هیووز(ینمهی شاعیری ئینگلیزی ده)تسهوهخو ی چاکیشم رچاوه، دوو س

 .وهبییهرهی ئیبن عه)وحدة الوجود(ی تیۆریی  بارهن لهوهستهدهبه
 
 ؟وهخونیتهعات دهند سهڕۆژی چه: ربانگبه
 

ر گهپم وایه ئه. یه ههوه و کار و زۆر شتی دیکه ژیانی ڕۆژانهندیی به پوهمهئه. دنیا نیم: لیشاکه
 .وهخونمهعات ده سهتا سنووری دهربگرین، ڕۆژی تکا وه
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ی وهره دهر و ڕووناکبیری کورد لهک نووسه کۆمه سانیکی دوورودرژهوهرچی ئهگهئه: ربانگبه
. نران دروست بکهکی نووسهکتییهکی یان یهیهه کۆمهیانتوانیوهچی تا ئستا نهژین، کهکوردستان ده

 ؟ چییهوهوه الی ئ بهمههۆی ئه
 

ران و ڕووناکبیراندا ناو نووسهنیا لهیه، تهی کوردستان ههوهره دهی له و پشویهو ئاژاوهئه: لیشاکه
  لهی بیستوس ساه نزیکهوهرچی ئهگهمن خۆم ئه. وهکانی ژیانمانی گرتۆتهنهموو الیهکو هه، بهنییه
کتی زراندنی یه بۆ دامه ببم کهودانانه ههو جۆرهی ئه تکهمویستووه نهرگیزم ههژیم، بهوروپا دهئه

 .ر ناگرنمزانی به دهران دراون، چونکهی نووسههو کۆمه
ت و ئیدیۆلۆگیی وت سیاسهرک بیهنووسه. تییهت و حزبایهکی گرنگ، بگومان، سیاسههۆ زۆرن، هۆیه
 تهری حزبک هاتووهک نونه وه بکات، دیارهبیدا پیادهدهکی ئهیههاو کۆمه نی خۆی لهکهحزب و تاقمه

 .ر و ڕووناکبیرک نووسهک وه نهوهپشه
م مۆ لهئه. ر و ڕووناکبیر نییهکی ڕاست و باشمان بۆ نووسهیه پناسه ئمه کهیهوه ئهکی دیکههۆیه

زانن و ر ده نووسه خۆیان بهن کهسک ههد که دووسهوهمهالی که، به ژیین تۆ و منی تدا دهدا کهسوده
 مانهڕاستی ئهم ئایا بهبه. بنسکی وا ههد که پنجسهنگهوروپادا ڕهموو ئه ههله. وهکتبیان بو کردۆته

زانن، ر و ڕووناکبیر ده نووسهی خۆیان بهوانهشکی زۆری ئهبه. رن؟ ڕووناکبیرن؟ بگومان نانووسه
 ئمه. م بازاڕه ئه دوای تکشکانی سیاسی ئستا ڕوویان کردۆتهن کهدارانهتمه کادر و سیاسهو کۆنهئه

 و کتبیان بو ر و ڕووناکبیر بوونهوروپا، نووسه ئهی بنهوه پش ئهن کهکمان ههک خهکۆمه
ر کاتی خۆی گهئه. ستیان دیار بووهردیدا جدهنگی کورههفهب و ده بواری ئه و لهوهکردۆته
م ندێ له، ههوهکانهن ڕژمهالیهڕای ڕاونرانیان لهره سه که بووهوهبووبت، ئهکیان ههرانییهنیگه

کابرای مۆ چی ئهکه. کانیان ڕاو ناونمهرههیش خۆیان و به ژدانۆڤیست و ستالینیستانهدارهتمهسیاسه
 شانوبای ئازادیی کات و بهنگ دهرههگرت و باسی فهرت دهرانبه نازانمچی دت به سیاسی و کۆنهکۆنه

دا کۆ مانهڵ ئهگهنگ بگرت، ناتوانت لهرهه و فهسک ڕزی وشهبگومان که!! داتدهڕدا ههبیروباوه
 ..... !ڕێر ل گهچی بم، هه. رییهگه و ناوچهکیی خهوهیش بیرکردنهکی دیکههۆیه. وهببته

 
بۆ . بایهرت و ناتهکی پهیهگهی کوردستان، کۆمهوهره دهوروپا یان له ئهی کورد لهگهکۆمه: ربانگبه
ایا ب چی بکرت؟ ئک، ده لۆبییهنگ و قورسایی، ببتهن دهکی خاوه گرۆیه ببتهیهگهم کۆمهی ئهوهئه

ل،  پاریس و برۆکسهکانی کورد لهنیستووته سود، یا ئهراسیۆنی کورد لهک فیدهڕکخراوی وه
 ن؟ چی بکهوهم ڕووهتوانن لهده
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یش وهله. یه ههوهرامی پرسیاری پشووه وهوی بهکی پتهندییهیش پوهم پرسیارهرامی ئهوه: لیشاکه
ی کورد خۆی ی ڕزگاریخوازانهوهبزوتنه. یه ڕۆیان ههوهووهم ڕیش لهبترازێ هۆکاری دیکه

کوردی . وهداتهنگ دهدا ڕهوهرهناو کوردی دهئاشکرا لهیش بهمهئه. یهرنامه و ب بهرتوبوهپه
یشت وهئه. یهکیان هه یهپاشخانی زۆر جیاواز و دوور له. شن نینکی هاوچهیش خۆیان گرۆیهوهرهده
ن یارییان پ دهوڵ ده و ههوهکه ناو کوردهستیان خستۆتهوروپایش دهتانی ئهوه دهچت که بیر نهله
 . کاریان بھننن و بهبکه

م م و بیکهبدهدا هه)دام میترانمه(ک سکی وه شان و بازووی که به نیم کهسانهو که من لهختانهخۆشبه
 ناوی کوردی  دوو جگه، یا لهری کوردستانی داوهی دوو س جار سهوهر ئهبههر ل دایکی کورد، ههبه

کی ڕویئاسای یهوهتی و خۆدزینهیهکهلهسهزاندنی ئاستی مه کورد و دابه بهکردنه گاتهمهئه. هناوه
  بهNGOکان  تییهکوومه ناحوهایش ڕکخراوهروههه. ی کوردلهسه مه لهدارانی ڕۆژاوایهتمهسیاسه
 کوردستان، بۆ ڕابواردن و چنه قات دهی پنج قات و ده مووچه بهت دانانم، کهکهرهی خر و بهفریشته

ی وه و بوکردنهوهکی نانهره و دووبهی نھنی و بۆ ئاژاوهستی دیکهبهم هاوکاتیش بۆ مهبۆ دزی و، به
 .نگی و سیاسیی ئیمپریالیستانهرهههری ئیدیۆلۆگی و فهژه
 ویستی کورد خۆیان  خواست و بهیش، هیچیان بهی ناوت هناون و زۆری دیکه کوردییانهو ڕکخراوهئه

کدا مایه یاسا و بنههی کۆمه چوارچوه لهمهئه. ست خۆیان نییهدهکراون و بیاریان به دروست نه
 و یهوه پشتهتکی لهگریت سیاسهرکامکیان دههه. نبکه) تیکوردایه(نادات یان پ  ڕگهزرنراون کهدامه

شک  بهنگهڕه. کرنخو دهبرن و به دهڕوه به کی پشوودرژانهیهرنامهپی بهت و بهبۆ ئامانجکی تایبه
 مانهئه. نکهتی کورد دها بت خزمهبت و پیان و نهو ڕاستییهکان خۆیشیان ئاگایان لهند و کادره کارمهله
ماکانی دمۆکراسی کار پی بنهکانی خۆیاندا بهناو ڕکخراوهم لهژین، بهوروپا ده ئه لهرچی سانکهگهئه

و  ناتوانن ئهمانه ئهواتهکه.  جی باسکردنیان نییه ئره کهی ناشیرینی دیکهیان دیارده ده لهبجگه. نناکه
 .نج بکه جبهرکهئه
بت و  و ئامانجی ڕوون ههرنامه بهوت کهجۆرک پش بکهرجی کوردستان به لومهر ههگه ئهیهوهله

  بچن، کهوهو ئهره و بهوهرهر کوردی ده سه کار بکاتهمهم ئهودهک، ئه یه ژمارههزک بتوانت ببته
 .ک لۆبیهببنه

 
کانیت پ ڕهدیت و بیروباوهمهسعوود محه تۆ دۆستکی نزیکی مامۆستا مهزانین که دهئمه: گربانبه

 ؟ی مامۆستا چییهمی تازهرههوت؟ بهردستاندا چاوت پ کهی کوردانهم سهئایا له. باشن
 

م به. یهددا ههمهسعوود محههڵ مامۆستا مگهندیم له پوه سانکهوه ئه کهیهوهی ئهکهڕاستیه: لیشاکه
ت  خزمهولر چوومه هه لهم جارهئه. ڕووک ڕووبه نه بووهوهفۆنهله و ته هۆی نامهر به ههکهندییهپوه
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نگی پ ننادروستی تهن و بکیش تهمه تهوهداخهبه. وتکدی که یهمین جار چاومان بهکهمامۆستا و بۆ یه
سعوود دا مامۆستا مهکه کورده میلیۆنه٤٠-٣٠موو ناو ههموو کوردستاندا و له ههمۆ لهئه. چنیوههه
 ڕاستی  به که دسۆزه و هنده بیری تیژه، هندهرچاوڕوونه به هندهو پیاوهئه. ترین بیریارهورهد گهمهمحه
 .نهگمهکی دهیه مژووی کوردستاندا دیاردهله
ی وره بیریارکی گهک تاکهو وهئه. ژیڕیشدا دهن و ڕیزپهگمهمکی زۆر دهرده سهسعوود لهۆستا مهمام

واری کورد ی خونهوره گهشکیم هشتا به، بهش کردووهمی گرنگ و قووی پشکهرههکورد زۆر به
 ری ئاسایی و ساده، خونهر وایه ههفهلسهو فهفیکر . ناسیوهیان نهو پیاوهتیی ئهسایهم و کهرههفکر و به

 هۆی می مامۆستا، بهرهه ئامانجی ناساندنی بیر و بهبوو ڕووناکبیران بهم دهناتوان تی بگات، به
مینار و  سهبوو کۆمهده. وهته بیری مامۆستا نزیک بکردایهری کوردیان له، خونهوهوهلکۆینه

 کوردستان پشدا لهب لهکاری وا ده.  ڕک بخرتوهدهمهسعوود محهی بیری مه بارهکۆنفرانس له
ر دا سهیش بیاری لهی ئوپساال و زانستگهین بۆ زانستگهم دا بانگھشتنی بکهوهوی ئه ههمن لره. بکرت

دا،  مامۆستا نهرچوونیان بهی دهم ڕژیمی عراق ڕگه کردبوو، بهو زۆر پرۆگرامی باشیشمان بۆ ئاماده
 .ر بووسهی لهغهده قهچونکه

ر، المجتمع البشري لماذا یشبه وروبهمی مرۆڤ و دهرگی سیهبه: ی مامۆستا س کتبنمی تازهرههبه
 . وتووژکی دوورودرژهمستشفی المجانین؟ و ژیان و جیھانبینی، که

کاتی بیری شتی وشک و شۆره ده له گرنگن، چونکهالوه زۆر به کانی مامۆستامفییهلسه فهمن بیره
  و بورانهرچاوڕوونانه و زۆر بهیامکی گرنگی پیه پهسعوودهنیا مامۆستا مهمۆی کورددا تهئه
 .کات دهنووست و قسهده
تا ئستا م هه، بهیش زۆر سروشتییهمهدن، ئهمهسعوود محهن دژی فیکری مهسانک ههزانم کهده
ی شتیان دژی وانهئه. وهرامی بداتهفی وهلسه لۆگیکی فهڕ و به بیروباوه فکر و به بهیتوانیوهسک نهکه

  نووسیویانهی کهوهئه. سیان ڕووناکبیری جیددی نین که و نووسیوهد وتووهمهسعوود محهبیری مه
 . فکر دانانرێ،  بهیش، دیارهوهئه. وهره دهچۆته ئیدیۆلۆگی نهیی ڕۆژانهی جنو و قسه بازنهله

ک کار رزییهری دهی سه هندهمهم ئهیه، بهنی بیری مامۆستا ههندێ الیه ههم لهخنهمن خۆیشم ڕه
 .و پیاوهر ئهرانبهویستیی من بهر ڕز و خۆشه سهناکاته

 
 یه؟د ههمهسعوود محه بیری مامۆستا مهت لهخنهه ڕوهکه چ ڕوویهله: ربانگبه

فکری : نمانهکانی ئهمهرههکانی به گرنگهنهالیه. یهنهالیهرکی فرهسعوود نووسهمامۆستا مه: لیشاکه
ڕی هندێ دیتن و باو، ههوانیدا، بۆ نموونه بواری زمانهوانی، لهبی و زمانهدهی ئهوهفی، لکۆینهلسهفه
 ی خۆی کاری کردۆته نۆره بهمهئه. دا ناگونجنوانیی تازهماکانی زمانهڵ بنهگه له من پم وایهن کههه
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کارهنانی ترمینۆلۆگیی  بهها لهروههه.  ببته تووشی ههوه ڕووی ڕنووسیشهی لهوهر ئهسه
 .بووڵ ناکرت کاری زانستیدا قه لهمه ئهکه. کاوهپ ئامانجی نهک دوو جارک بینیومهوانیدا یهزمانه

 وهلتی ناشرمه. ڕهکان زۆر دفراوان و خۆشباوهکان و کوردناسهتناسهر ڕۆژههرانبهمامۆستا به
و ئستا ئه. وهکرده تا س چوار ساکیش وام بیر دهنگهوروپا و ڕه ئهی بمهوهمنیش پش ئه

ریکایی مه ئه-ستینیله ناوی بیریاری فه، بهوه گومانهخاتهکان دهتناسهکاری ڕۆژهه ی کهتیۆرییه
ی ئیدوارد )Orientalism(ی کتبی وه من پش خوندنهڕ بکهباوه.  تۆمار کراوهوهعیدهئیدوارد سه

هاندانی ڕووناکبیری  پاڵ سعوود له، من پم خۆش بوو مامۆستا مهو گومانه ئهیشتبوومهعید گهسه
ن یشی بۆ ڕوووه و مژووی کوردستان، ئهگهی کۆمهگرانهخنهی ڕهوهکورددا بۆ خوندنه

پناوی زانست و زانستخوازی رلهربازی سهیان، سهکان، با بین زۆربهتناسه ڕۆژهه کهوهتهبکردنایه
 .ئیمپریالیزمنندی کۆۆنیالیزم و وهرژهری به نونهکهنین، به

نیگای  گۆشهماشاکردن له تهکرێ به ده کهوهیهو چوارچوه ئهونهکهمووی دهی من ههرنجانهم سهئه
مـوو کوردستاندا مامۆستا  ههمۆ له ئه کهوهیمه دهوه شانازییهنا به ناو ببرت، دهوهجیاوازه

 .ترین بیریارهورهد گهمهسعوود محهمه
 
 ن چی؟ دهوهمک و ناوانهم چهی ئهباره کورتی، لهر بههه: ربانگبه

 .بیی کوردیدهی ئهخنهیی، کۆمۆنیزم، ڕهئای کورستان، بارزانی، ئیسالم، ئاواره
 

 :لیشاکه
 و شو و تۆمۆیش پهیانبینی و ئه کاتی خۆی خانی و حاجی ده کهیهونهو خهر ئههه: ئای کورستان

 .ژیینریدا نه سبه له دی ئمه هاتهترسم که دهوهله. یبینینمن ده
 رکردهترین سهوره گهفای بارزانی بهال مستهمی مژووی کوردستاندا، مهی بیستهدهموو سه ههله: بارزانی
 فسیر بکرت، چونکهتهسندانی پارتیی دموکراتی کوردستان کوو په وهیهم قسهوت ئهناشمه. نمداده

ت و رست و کۆمونیست و ڕۆژههپهوهتهکتی و پارتی و نه یهموو کورد، به بۆ ههبارزانی سیمبۆه
و  ناو و ناوبانگی ئه بهورهنی بارزانی، زیانکی گه خاوه تاکهکاته خۆی دهی کهوهپارتی به. وهڕۆژاوایه

 .نتیهگه دهپیاوه
 

تیدا  داهاتووی مرۆڤایهله. بووه و گرنگی ههورهکجار گهخشکی یهتیدا نه شارستانتیی مرۆڤایهله: ئیسالم
 .بتتریشی دهورهخشکی زۆر گهنه
 

 .وه مردنیش، لم نابتهت بهنانه هیچ، ته بهنگهزارڕهتکی ههینهمه: ییئاواره
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 مهو سیسته ڕووخانی ئه بهندهچه. تیدا مژووی مرۆڤایه بوو لهش، یا سوور،کی ڕهیهڕهالپه: کۆمونیزم

 .کان دگران بوومی ڕۆژاوایی و ئیمپریالیستهوتنی قسهرکه سهیش زیاتر بهوهدخۆش بووم، له
 
ر ئستایش هه. یان ل کردمم پرسیاره کوردستانیش بووم زۆر جار ئه لهکه: بیی کوردیدهی ئهخنهڕه
 دوور وه سفرهنگاوک لهک دوو ههمووی یهبیی کوردی ههدهی ئهخنهڕه. وهمهده دهرامهو وهئه
 .وهتهوتووهکه

 

 باتیئاسی ڕه: کردنیئاماده
ی نۆزده١١٥: ربانگ، ژمارهبه  ٢٣ــ١٩: ڕه، الپه)٢٠٠٠(م يه، سا
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 رامنکان هشتا تینووی وهپرسیاره
 
 
 
 
گشتی ، بهوهتهی ناسک و ئاوازدار و پرشنگدار ڕازاوه وشهتابۆی شیعری تۆ به: ییرزنجهبه. ـه

 یاخود وته ڕکهمهئه... کات ده دکی پخورپه دووی ڕۆحکی ول، بهڕان به گهست بهر ههخونه
 ؟رج کراوهی تدا خهی شاعیرانهلیقهسه
 

ست بهمدا مهکهی یه پلهدا له لرهڵ زماندا، دیارهگهندیم لهر زمان، پوهرانبهوستی من بههه: لیشاکه
شق، هاوکاتیش ویستی و عهندیی خۆشهوست و پوه ههمیشه بیرم بت، ههی لهندهوه، ئهزمانی کوردییه

ری خوندن و نووسینی  کوردی ف باوکم به، که خوندنگهچووبوومههشتا نه. رسووڕمان، بووهسه
. بوو) گوڵ(ی لفوبدا فری نووسینی بووم، وشهتای فربوونی ئهره سه لهی کهو وشانهکک لهیه. کردم
کی بۆ یهند وشه چهو تیپهی ئهک نموونهوه). ڵ(کردم، تیپی ی فر ده باوکم تیپکی تازهیهو ئوارهئه

 . یانم له بیر ماوهکهه)گوڵ(ی ر وشهم ئستا ههم، بهر بکههسشقیان له منیش مهنووسیبووم که
 زۆر منداڵ و کاتهئه. رسم خوندبووال سمایل، دهوت، الی مامۆستا مه مزگهپشتریش دوو س مانگک له

کی رگایه ده بیرمهله. م شتک فربووبتمڕ ناکه باوه کورت بوو، کهندهوهیش ئهکهی خوندنهبووم و ماوه
 سوور بووم وهر ئهسهر کشابوو، زۆریش لهسهم لهتۆکهتخهندک خهبوو، هه ههستوورمانی ئهختهته
تکی دا خهو شتانهناو ئهجارکیان خواوڕاسان له. بتکی ههعنایهبت شتک بت و مه دهی نووسیومهوهئه

نازانی .  وات نووسیوهمهد، وتی ئهمجهزانم چی بوو، کاکم، کاک ئهچوو، ئستا ناک دهیه وشهتدا بوو له
 .  شتم نووسیوه دخۆش بووم کهوه بهندهچه
مک خوندن ی کهوهر ئهبه، له قوتابخانه چوومهدواتر که.  خوندبتم زمانی کوردی بووم زمان کهکهیه

 مهئه. مانخوندبی دهره عه بهم جارهم ئهرگیرام، بهم وه پۆلی دووهر لهکسهزانی، یهو نووسینم ده
 .وام بتردهر به ههوه و نووسینی کوردییهوه خوندنهوم بهندی پته پوهگرت که نهوهی لهڕگه

ی امه ڕۆژنله. ندامکی چاالکی پارتی دمۆکراتی کوردستانیش بووئه. بووکی باشی ههیهباوکم کتبخانه
پشتریش . دار بوودا ئابوونه)کوردستان(ی نامهفته حهدا و دواتریش له)ڕۆژی نوێ(و گۆڤاری ) باتخه(
. مانبووه ههرچووبت ئمه کوردی دهک بهرچییهدا ههو سانه لهپم وایه. دا)تاوهه(و ) هیوا( گۆڤاری له

ویم وله دیوانی مه بیرمه لهچونکه. یشتمگهێ بم لیشیان تدهونامه. وهخوندهم دهم شتانهی ئهمن زۆربه
م ، بهوهخوندهندکم ل دهبوو، ههیشمان هه)م و زینمه. (یشتنم ب تگه، بهوه مندای خوندۆتهبه
ی الی کهوتابخانه قوهڕه هۆی شهبه١٩٦٣هاوینی سای . یشتمگهده لی تنههنا چونکهر زوو وازم دههه
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شت و ههبه(دیوانی .  ج بھینل بهین و شاکهدوو جاریش ناچار بووین بار بکه.  داخرابووئمه
 رگ له تا بهوهرگه به، لهوه خوندبوونهندهوهرانم ئهی کامه)سترهگوڵ ئه(ی مامۆستا گۆران و )یادگار

ریک  خهباشترین شتک خۆمان پوه. خت و سارد بووجار سهکیش یهو ساهزستانی ئه. رم کردبوونبه
و ی ژیانمدا، ئهم سانهموو ئه ههله.  خوو الی من بوو بهمهئه. ی کتب بوووه خوندنهبکردایه

  لههمئه. رخان کردووه تهوه زۆری کاتم بۆ خوندنهرهشی هه بهمیشه هه کهستگیر بووهم دهرییهوهختهبه
 وه ڕووی دیکه لهدیاره. ندی بۆ پک هناممهوهربینکی ده و دهیدا، کۆگای وشهکهتهزهپاڵ خۆشی و له

 ش بوو کهیهوهم خوندنهر ئههه. مکه بیرم بمنت دواتر باسی دهر لهگه ئهبووبت، که زیانیشی ههنگهڕه
 ستم کرده ساندا دهنی دوانزدهمه تهله. بیمدهشیعری و ئهی هرهی بهوهقینه هۆی تهبوو به

 .رروبهی ب سهشیعرنووسین، شیعری مندانه
چاکی کتب و  بهمدا بووم که پۆلی سیهبی بووم و هشتا لهرهر زوو فری عهیشدا هه قوتابخانهله

 ندی که ناوه چووبوومهتازه. زانیر چاک دهبیم زۆرهڕزمانی عه. وهخوندهچیرۆکی مندانم پ ده
 م بهبی، بهدهنووسی؛ بیری ڕاگوزاری و وتاری ئه شتم پ دهورده. بییش بنووسمره عهمتوانی بهده
ژی ئووف بوو، نازانم دهبیمان، تالیب ڕهرهمامۆستای زمانی عه. وههاتن بو بکرنهده نهوهکی ئهکه

ت و مهتیف ههبی، لهره عهوخۆ بهکردنی ڕاستهکی ڕک خست بۆ قسهخر، پشبکیهی بهیان نا، یاد
 .ت پ درا خهمکمان بههکی قهیه. وهمن بردمانه
مامکم، . وانیمبی و زمانهدهی ئههرهر به سهیشمان کارکی زۆری کردۆتهکهماهی بنه پکھاتهپم وایه
 شیعر ز له و زۆریشی حهبووه) هیوا(ندامکی چاالکی پارتی کاند ئه چلهلی، لهی شاکهحموودشخ مه
 شیعری جوانی تدا دان پارچه سه ج مابوو کهی ل بهورهشکۆکی گهدوای کۆچی خۆی که. بووه

تی و  کوردایهرمیستکی گهکانیشدا دروشمی ههنووسراوه نهره زۆر جگای الپهله. تۆمار کردبوون
 دوای  لهڕهنیشتم و الپه دادهوهشکۆهم که دیار ئه به منداییهومن به. ریی نووسیبووروهکوردستانپه

 شک له، بهلی، شاعیرکی کالسیکی ناسراوهد شاکهحمهم، شخ ئهمامکی دیکه. وهمخونده دهڕهالپه
مامکی . وهتهک دیوان، س جار چاپ کراوه و دواتریش وهوهونهدا بوکرابو)الوژگه(کانی لهشیعره

م شخ ک دوو شیعرکی ئهی ماممدا یهکهشکۆه که لهپم وایه. لی، شاعیر بووهباوکیشم، شخ عه
 .بوون ههلییهعه
ی  ناوچه لهبوو، میوانکی زۆر،مان ههورهخانی گه شخ بووین و دیوهی ماهوهر ئهبه لهئمه

جیجی گوز و ورامی و هههه. هاتن بۆ ترێ فرۆشتنشارباژی ده. کردین، ڕوویان ت دهوهجۆرهجۆربه
هاتن و  دهوهتووتنه بارهراخی بههنا، قهیان دهی دارین و شتی دیکهستهرهکراو و کهوهی وشکهمیوه

هنا و لی خورما و دۆشاویان دهندهری مهوروبهکانی دهییهزوهرمیان و خوارتریش، قه گهکردهڕوویان ده
 بوو بهجاری وا هه. دا الیان دهو الی ئمهو و س شهموو دوو شه ههمانهئه. ڕۆیشتنراخ دهو قهرهبه

 ووبوو به بتییهیه کۆمهم بارهوت بم ئهمهده. وهمانه زیاتریش دهوهڕ و تووشییههۆی باران و ته
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نگاندن و سه زمان و هه لهوهبییات و بۆ بیرکردنهده شیعر و ئهزکردن لهو بۆ حهپاشخانکی پته
 فری سانکی دواتر که.  و جیاوازی مشک بۆ شتی تازهوه و کرانهجۆری جۆربهتاووتوکردنی وشه

کانی ئرانم  کۆنهانی کوردی بووم و زمانهی زمندک زاراوای دیکه بووم و فری ههند زمانی دیکهچه
 .کی زۆری دامتییه یارمهم پاشخانهکی زانستی خوند، ئهیه شوهوانیم بهخوند و زمانه

م که یهب لهر نههه. مریک ناکه خهوهبژاردنی وشه ههنووسم زۆر خۆم به شیعرک دهمن که
ی ستهره کهبته و دهوه هانامه خۆی دت به مشکمدایهی لهیهو کۆگای وشهئه. مداڕشتندا وا ناکه

ربینی بار و دهی لهبژاردنی وشه ههله. مکهستکاریی زۆر ده دوا، ده بهوهم ئیدی لهبه. ربینده
یم ی دهمهه ئیش بنم کهوهدا پ لهب لرهده. بمریک دهی خهی ماندووبوون پوهگونجاودا تا ڕاده

فتاکاندا  حهی لهیهو س نامیلکهک ئه، نهوهگرتهکانی دواترم دهمهرههو به) ژێ(زیاتر دیوانی 
ستکاریی ، بواری دهوهری بت یا وتار و لکۆینهخشانی هونهخشاندا، چ په نووسینی پهله. نووسیومن

عنا و  کورتی مه بکرت بهنده شت بگۆڕت، چهتوانت زۆرر دهنووسه. رفراوانترهزمان زۆر به
کی یه ونهیهبینی شاعیری وا ههتۆ ده.  شیعریشدا زۆر گرنگه لهمهئه. وهسته دهڕۆک بدا بهناوه

ک  وهمهئه. ی جوانتر ناکاتکه تکستهمهئه. وهکاته دهش جاره و شه تکستکدا پنج جارهشیعری له
ری وهستههه. و بکاته دوای کیلۆ خۆی قه بت، کیلۆ لهشمیله کچکی ناسک و جوان و نهیه واوهئه
نگ و نی ئاهه الیهب بیر لهده. بژریت ههکهی جوان بۆ تکسته، وشه نییهوهر ئه ههر وشهرانبهبه

. وهبنه دهدا دووبارهکه تکسته له، کهوههیتیش بکهو تیپانه، لهنگانهو ده، بیر لهوهیتهمۆسیقایش بکه
رانی کورد تی ر و خونهشکی زۆری نووسه به که نییه و ساکارهو شته سادهی زمان ئهلهسهمه
 . یشتوونگه
نم توا نهوهو ڕووه لهنگهڕه. یه ههوهکانمهڕۆکی شیعره ناوهندیی بهکه پوهمی پرسیارهشی دووهبه

 دووی شتکی نادیار و  و بهتیش ڕۆحی شاعیرک، بگومان وه تایبهڕۆحی مرۆڤ به. زۆر شت بم
 ١٩٧٣هاری  بهکی نھنی، کهتایهی کوودهمین دیوانم، پرۆژهکهکی یهماشایهر تهگهئه. ناسراودا وهنه

 ؟ لهی نازانم کیهوه، بهشهپشکه: نووسیوهدا ئاوام کهشکردنه پشکهبینیت لهیت، ده، بکهچاپ کراوه
رانی و ست و نیگهی هه و ڕاستگۆیانهربینکی ساده دهمهئه... دوایا ومر بهم هه؟ به؟ چۆنهکویه

نا و رچی په زۆر شت ت بگات و ههوێ لهیه و دهتای ژیاندایهره سه هشتا لهدوودیی مرۆڤکه
 مهش بوو وای ل کردم خوو بدهم کونجکۆییهر ئههه.  بپشکنتردوونهو نھنی گهر بهلهکه

.  فر ببموهردوونهی ژیان و جیھان و گهبارهی شتک لهو هیوایه، بهفهلسهی بیر و فهوهخوندنه
 مرۆڤ نگه ڕهدا کههو ڕاستیی دوای ئهڕان به، گهیهم تینوتییهربی ئهکانم دهشکی زۆری شیعرهبه
تی ئیبراهیم، دروودی خوای ل بت، زرهحه.  هیچ بگاتی بهوهر ب ئه سهموو ژیانیشی بباتههه
یزانی هشتا خودا ده. وت خودا خۆی بکهیویست چاوی بهر دهچی ههری خودایش بوو، کهیامبهپه

؛ ناوبانگهی ئیبراهیم زۆر بهکهرامه؟ وههناوهڕت نه، باوهبینینی منت بۆ چییه:  لی پرسی، بۆیهدووده
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رکی خودا ئاوا یامبهر پهگهئه! م با دنیا بم، به به، واته»بلی، ولکن لیطمئن قلبي«: رموویفه
لی، ی ئیمامی عهس هنده کهوهم ڕووهمانان چی بت؟ لهبت حای ئمهران و دوودڵ بووبت، دهنیگه
 .میش شاعیرلی و پیاوچاک بوو ههم وهلی ههعه. بووهو نهڕی بتهبوو، باوهریش نهیامبهرچی پهگهئه
 
.  بتوهره سهریی شاعیرانی پش خۆی به گشتی بهر شاعیرێ کاریگه ههڕ وایهباوه: ییرزنجهبه. هـ
 و  نموونه کام شاعیر بۆتهالی ئوه... ر بهگرته دهو شاعیرانهکک لهی یهلک جاران ڕچکهگه

 و؟پشه
ک فن زم کردبت وه دڵ ویستبتم و حه به بیرم نییهموو ژیانی شیعرنووسینمدا له ههمن له: لیشاکه

هشتا . مر بکه به و لهوه شیعریان بخونمه دڵ پم خۆش بووه بهن کهزۆر شاعیر هه. شاعیر بنووسم
 ژده و ههڤدهنی حهمه تهله. ر کردبوو بهرانم لهکانی گۆران و کامهشکی شیعره بووم به ساندوانزده

ر  بهیشم لهندێ شاعیری دیکهروش و ههحموود دهییاب و مهدر شاکر سهک شیعری بهساندا کۆمه
. نووسموان نهک ئه وهزم کردووه حهوه دهن، لهبوون و ههیان شاعیر هه ده دنیام کهوهم لهبه. بوون
 .، ئستا، پویست ناکات ناویان بھنمتازه

 بۆ ناسینی شیعر و تکستی جوان وهرکی فراوانترم بۆ کرایه، ڕووبهندێ زمانی دیکهدوای فربوونی هه
بی ره عهن بهکاتی خۆی م. م دنیایهجۆری ئهنگی جۆربهرههبییات و فهدهڵ ئهگهو ئاشنابوون له

 ئینگلیزی  به ساڵ دواتر کهم چواردهک، به چه، ماوایی لهوهیم خوندبووهمینگوهی ههکهڕۆمانه
 .  بوو جوان و شاعیرانهوه المه به ببم، هندهشکهریک بوو شاگهڕاستی خه، بهوهخوندمه

م ، بهوهشاعیرانی کالسیکی کوردم  خوندبوونه نکی کرچ و کادا شیعر و دیوانی زۆر لهمه تهله
و کرا، ناکرێ لهدهنه. وه نزیک ببمهو کارانهکانی ئهقییهری و عه هونه نرخهم توانیبتم لهڕ ناکهباوه
 و ر باسی زمانگه ئهمهئه. یتکانی شیعری نالی ت بگهپچهری و ئاۆز و پچه هونهنهدا الیهنهمهته

زمونکی ها، یا ئهزموونکی وهی خۆت ئهوهن، ب ئه ههستی مرۆڤانهندێ ههوجا ههئه. ینفکر بکه
 بۆ منداکی رهتۆ وه. کاتوێ چی بت و باسی چی دهیهیت کابرا دهبت، ناتوانیت تبگهقایت ههبارته

و ، ئه بکهوهشقی ژنهی عهم تاسهده، یان سووتان بهوینی نیشتمان بکه سان باسی ئهشپنج شه
، دایکی خۆی ل یهرچی ژنی دنیایش ههموو نیشتمان و ههیت؟ منداک، ههکهچوزان باسی چی ده

 . تی و نۆشی گیانی بتقی خۆیشیههه. فرۆشت مشت نوقی ترش و شیرین دهرچت، بهده
م ی شاعیرانی کالسیکی کورد، ئهوه خوندنه بهوهکردهستم وردی دهدوا بهووه بیست سا لهپانزده
  دهنیا به ته نووسراوه کهندانهرمه قووڵ و هونهندهوهم و زین ئهمه. بووی هه تام و چژکی دیکهجاره

ری نه زانست و بیر و هوزای کۆمهب شارهده. یت ناتوانی تی بگهوه جار خوندنهجار و دوانزده
. ر وایهزیری و نالییش ههالی جهشیعری مه. وهکانیهکارییه ناو وردهی بچیتهوهیش بیت، بۆ ئهدیکه

زای ر شارهگهم تۆ ئهبه. تیکانی شیعری کالسیکی ڕۆژهه گرنگه باباته لهککهوف یهسهڕی تهبیروباوه
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من زۆر جار . تزیری چی دهالی جهناتوانیت بزانیت مهبیت، وف نهسهی تهفهلسهکانی فهما گرنگهبنه
ری  سهبینیومه. وار و ڕووناکبیری کورد کردووهزیریم بۆ خوندهکاریی شیعری جهندێ وردهباسی هه

تا زیاتر شیعر هه. وهتی زووتر بیبمهری دت و خواخوایهی سهقهم دنیایش بووم تهقاندووم، بهبۆ له
 شیعری گۆراندا، هات لهکی وهتۆ دژوارییه. مترهستهیشتنی ئه ئاخنرابت، تگهفهلسهق و فه و عه فکربه
ی شاعیرانی  شیعری زۆربهله. ویستیی زۆریشمدا بۆ مامۆستا گۆران، تووش نابتڵ ڕز و خۆشهگهله
 .ر وایهمۆی کوردیشدا دیسان ههئه

ک یا دوو  یه ناکرێ بهن کهو شاعیرانهوالنای جامی لهوددینی ڕۆمی و مهاللوالنا جهحافزی شیرازی و مه
میان فکر و رچی الی ئهگه، ئه زمانی حافز ئاسانترهزمانی ڕۆمی له.  وازیان لی بنیتوهجار خوندنه

ی  گیرۆدهه هندم سۆفی بووبت، دهڕ ناکه، باوهی فکر بووهی گیرۆدهحافز هنده. وف قووترهسهته
 شیعری له.  بووهوینداری مۆسیقای وشهیش ئهندهوه ئهده. کارهنانی زمان و میتافۆر بووهری بههونه
ی وهم بیرکردنه، بهیه و نیشانهک حافز زیاتر عاشقی زمان و ونهی فارسیدا شاملوویش وهتازه

کانی وارگهو الی ڕۆح و ههره سروشت یا بهکاتهب کات ڕوو دهر نه، هههری قووترهسوهرابی سپه
 .وهبتهڕۆح شۆڕ ده

یتکی شاعیرکی  شیعرک یا به کهوهندک شت بدۆزیتهمی شیعری شاعیرکدا ههرجه سه لهنگهڕه
 ئسیری شاعیرانی ته سایش دیسان لهزموونی کۆمهر شاعیر دوای ئهگهئه.  بیردات بھن بهدیکه
خۆی خۆی ربهتیی سهسایه کهیتوانیوه شاعیر، نه ببتهیتوانیوه نهواتهبووبت، که رزگار نهدیکه

ر م ههم، بهدهی سۆفیت بۆ ههوره شاعیری گه ناوی دهیهوهبی فارسیدا لهده ئهله. دروست بکات
دداری و . ربیوهی دهو عیشقهی خۆی ئهه شویان بهکهر یه و ههیهیان تام و بۆنی خۆی ههکهیه

تی ، دداری بابهیهتی شیعر و شاعیر ههوه و لهیهتی ژن و پیاو ههوهله. ر وایهویستییش ههخۆشه
 وت لهرچاو بکهکمان بهیهر الی شاعیرک دک، ونهگهبینی ئهم تۆ ده، به گرنگی شیعر بووهرههه

ر ر شاعیرک، هههه.  هیی خۆی نییهمه، ئهی دزیوهمهین ئهر دهکسه بچت، یهدیکههیی شاعیرکی 
ر گهچی ئهچن، کهک دهیهموو لهفر ههکولووی به. یهتی خۆی ههشاعیرکی باش، شواز و زمانی تایبه

موو دنیادا دوو کولوو ه هله. ککی دی ناچت یهک لهیت، هیچ کولوویهماشای بکه میکرۆسکۆپ تهبه
. هانر وهندیش ههرمهر و هونهشاعیر و نووسه. ر وایهی داریش ههگه. ک بچنیه لهوهنادۆزیته

 ؟وا نییه! دارهره و بهقینهندی ڕاستهرمهبوو بم شاعیر و هومهده
تۆ ... کرتر شیعر دهسهه و توانین و بۆچوون لر شاعیرێ داوای پناسه ههله: ییرزنجهبه. هـ

 یت؟ پ دهوهم ڕووهچیمان له
 

ب  گرنگتر دهوه له؟ من پم وایهوه کایه شیعر بنتهک بۆیهر شاعیرک پناسهب ههنازانم بۆ ده: لیشاکه
مکی ، یا چهوهمکی شاعیردا بگینه چهب جاروبار چاوک بهر نهیا هه. بتک بۆ شاعیر ههیهپناسه
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مکی شاعیر  کوردستان، چهتیش له تایبهی خۆمان، بهتهو ڕۆژههله. کهو خه بیری ئهوهشاعیر بنینه
 سوودکی نگهین ڕهماشای بکهی کورتخاین ته چاوکی ڕۆژانهر بهگه ئهم شواندنهئه. زۆر شونراوه
 بینین بهین دهماشای بکه تهوهنگییهرههکی فراوانی شارستانی و فهیه ڕوانگهم لهبت، بهشاعیری تدا هه

ی که ڕۆژانهسووده. وهتهی شکاوهکهنگهرهه زیانی فهی و بهکهوهته زیانی نهزیانی شاعیر خۆی و به
. ی زۆری ل بکرتکی داوایهوهیدا بکات، ب ئهتوانت بازاڕکی پانوپۆر بۆ خۆی په دهدایهوهشاعیر له

ت و ڕکخراوی سیاسی  سیاسهردهم دهئه. کاتشی دهی پشکهوهرج بۆ ئه مهتی بکرتهی چۆنایهوهب ئه
وتووتر و تداری جاران پشکهسته پاشا و میر و دهوهم ڕووهله. دار دروستی کردووهتمهو سیاسه

 شاعیر رکناسیشیان لهفاداری و ئهر داوای وهگهوان ئهئه. مۆهتدارای ئسته دهرتر بوون لهروهرپههونه
رجک ک مه و وهکردووهرامۆش نهری و ئستتیکییان فهنی هونهم دیسان الیهکردبت، به
وتن بۆ پاشا بکات، رکهندرژی و سهمه داوای تهبووهس نه بهندهوهبۆ شاعیرک ئه. وهتههشتوویانه

فاداری حیزب و ی وهوانهمۆ، ئهم شاعیری سیاسیی ئهبه. ی بکردایهمهری ئهکی هونهیه شوهوو بهبده
حیزب . گرنردهر وهتی خۆیان هه دروشمکی سواو و بتام خهه وتنی کۆمهت و ئیدیۆلۆگین، بهسیاسه
بی ده ئه بئاخنن کهوهیش بهکهلکهزۆر مشکی خه وت بهیانه دهکهیش واز ناهنن، بهمهت بهستهو ده

ڕکردنی بۆ به. بتر ئاوا دهروه و شۆڕشگر و نیشتمانپهوره و شاعیری گهیهمهوتوو ئهرکهچاک و سه
. ریک بۆ پوانی کارکی هونهیه بناخهنهیکه و دهوه بازاڕهنهخه تیۆریی ئاووایش ده کۆمهم کایهئه
 چ کاولستانک دروست ر دیاری بکات، ئیتر دیارهز و گری هونهدار و حیزبی سیاسی گهتمه سیاسهکه
 سانسۆری ، خۆی بۆته خۆی گرتووهی لهخنهس خۆی ڕهموو که ڕابوردوودا شاعیر پش ههله. بتده

 .پاندووهی سهمه و ئهتووهی ویسمه ئهو تیدا چاالک بووهی ئهرهوروبهو ده ئهخۆی، چونکه
ک  یهنگهنیا ڕه تهمهم ئه، بهندییهرمهرجکی گرنگی شاعیری و هونه مههره به که نییهوههیچ گومانم له

زمان . یاندن و ڕۆشنبیری و زانست و زانیارییه خۆپگهی دیکهکهشه بت، نۆ بهکهلهسهی مه دهله
ی بتوانت وهیش، بۆ ئه زمانی دیکهکهنیا زمانی شاعیر خۆی، بهک ته، نهیهرنگی ههکجار گخشکی یهنه
موو رکردن، ههردهزابوون، پشکنین و سه، شارهوهخوندنه.  بناستم دنیایهجۆری ئهنگی جۆربهرههفه

ی کهمهردهی سهورههب ڕووناکبیرکی وریا و گمۆ دهندی ئهرمهشاعیر و هونه. رنگرنگ و کاریگه
 پشتر رجک که بۆ مهیهوهڕانه گهکهبه. یش نییهرجکی تازهمه. رجکی گران نییه مهمهئه. خۆی بت

تۆ . رامۆش کراوهرانی کورد، فهشکی زۆری نووسهب الی بهر نهک، ههیه و ئستا تا ڕادهبووههه
 تیشکی  چۆن به، بزانهزا بکهزیری، خانی، نالی و شخ ڕهالی جهک مهسانکی وهمی کهههرماشای بهته
  لهرجهم مهئه. ر وا بووهب و تورکیش ههرهالی فارس و عه. وهوشتهدرهنگ دهرههیان زانیاری و فهده

کانیان،  چاکهشاعیرهشاعیری ڕۆژائاوایی، . کراوهکرابت، ئاسانتر نهختتر نهر گرانتر و سهگهڕۆژئاوا ئه
پناوی م کات لهبه. وار بووهک گۆرانیش، پیاوکی خوندهیشن، شاعیرکی وهورهڕووناکبیری گه

ی کهمهرهه، بهرامۆش کردووهم فه، بهریی، نام واز ل هناوهری هونهت و ئیدیۆلۆگیدا پوهسیاسه
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مام (، دواتر ی نووسیوه)روونستی دهبههه(و ) بدو عهروشده (گۆرانک که. وه خوارههاتۆته
 .ی داناوه)و القمب ئهرهم القم، عهکورد ئه(و ) رنهوهچه
نگاندنی بازاڕی دوور سه و ههوه بیرکردنهند لهرمهمکی شاعیر و هونهر توانیمان چهگه ئهئمه
. ین بکهکی دیکهیه شوهی شیعر بهشتوانین پناسهوسا ده، ئهرککی ئاسان نییه ئهمه ئه، کهوهینهبخه
ک بۆ یهکانی بناخهڕ و تیۆرییه بۆچوون و باوهی، بهکه شیعرهی، بهکهمهرهه بهوسا شاعیر خۆی بهئه

 و ئاسان نابن و کانی سادهرجهم دنیام مه دابنت، بهکی تازهیه پناسهیهوهله. نتناسینی شیعر داده
 .ر بیاردهبنهکان دهری و ئینسانییه هونهنرخه

 
 یهم دیارده؟ ئهبی کوردیی داگیر کردووهدهرفراوانی ئهرکی بهبۆچی شیعر ڕووبه: ییرزنجهبه. هـ
 ؟رتییه یان نهرتییهئه
 

رامکی وامان ین و تا ئستایش وهکه دهم پرسیارهر ئه هه ئمهسانکه. منیش نازانم بۆچی: لیشاکه
وتوویی ک دواکهک بیانوویهزۆرجار وه. من نهو پرسیارکردنه ئیتر پویستیمان به کهوتووهکهچنگ نه
 م، چونکه ناکهمهڕ بهم من زۆر باوهکرت، بهک باس دهیهگهلک و کۆمهتاییبوونی گهرهو سه
 زۆر نگهری کورد ڕهوروبهکانی دهگهکۆمه. نکهق ده لهم بۆچوونه ئهکهن ی زۆری وایش ههنموونه

 مکهخشان دهوان پهبینین الی ئهچی ده ڕابوردوودا، کهت لهتایبهبووبن، بهوتووتر نه پشکه ئمهله
کرێ  دهر بۆ نموونههه. کار هنراوه زۆر بواردا به  و لهکی باشی بیوهیه و پلهستی پ کردووهده

 .کان بکرتنییهرمهکان و ئهکان، ئاسوورییهباسی ئرانییه
ک ، وه ڕوهک ڕک بخات و ببات بهیهگه کاروباری کۆمهندی کهکی ناوهستگایهبوونی ده نهیهوهله
 کورد زۆر نگ بووبت کهکی گرکان، هۆیهنییهرمه الی ئاسووری و ئهکان و کسهت الی ئرانییهوهده
تۆ .  من ناکاتت بهناعهواوی قهتهش بهمهرچی ئهگهئه. خشان کردبت نووسینی پهستی بهنگ دهدره
زا تزان و دنیابینیو و شارهوار و سیاسه زۆر خونهدلیسی کهفخانی بهرهک شهبینی پیاوکی وهده

 نووسینی مژووی کوردستان تهستی داوه ده، کههز بووههال بتیی لهستی کوردایه و زۆریش ههبووه
زای کوردی نووسین  شاره که بووهوهر ئهبه بگوترێ لهنگهڕه. ک کوردیتی نه فارسی نووسیویهبه
ی نووسینی شیعر م خۆ پشینه، بهچاکه. بووودا نه کاتی ئهی کوردی نووسین له، یان پشینهبووهنه
ویش  کوردی نووسی؟ ئهزیری شیعری به جهی چۆنه، ئهبووهزیریشدا نهالی جه کاتی مهکوردی له به

تکی کوردی وهرۆکی دهفخان سهرهیش بترازێ شهوهله. ندانهرمهرز و هونهتا بی بهچ شیعرک؟ هه
 .سمی زمانی ڕههی خۆیدا کوردی بکاتکهتهوه دهیتوانی لهڕاستی ده به، کهبووه
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تدار سته ده نهزیدی، کهحموودی بایهال مهینی قازی و مهک شخ حوسهسانکی وهبینین کهدواتریش ده
ی من که کوردییهبه.  کوردی نووسیوهخشانیان بهی دینیش بوون، پهورهرۆکی گه سهبوون و نه
 .ییهی ڕکوپکم ال نزکارانهکی ئاوهیهوهڕوونکردنه

، کی باش نییهیه الی کورد، بگومان دیاردهبییهدهربینی ئه زای دهرهی هه شیعر شوهی کهوهئه
 شیعر کی بهکی باش تهیهخشان تا ڕاده و په بک گۆڕاوهیهم دیارده ئستا ئهرچی پم وایهگهئه
یش شیعر وه لهبجگه. یتند بکهی شیعردا به چوارچوهک لهیهوهتهبییاتی نهدهتۆ ناتوانی ئه. چنیوههه
ربینی، یان نووسینی، ی دهسهره که، ناتوانت ببتهیهرجی قورسی هه مه کۆمهی کهوه هۆی ئهبه
 .موو شتکهه

 بیم ئمهوێ مهده. بی نییهدهخشانی ئهنھا پهستم تهبه مهم دیارهکهخشانیش ده باسی پهمن که
، فهلسهفه:  بۆ زمانی کوردیوه بگوزینهمهردهم سهکانی زانستی ئه جۆراوجۆره لقهیهوهپویستمان به

  ناکرت بهمانهخۆ ئه. دان زانستی دیکهرمانناسی و سهکنیک، فیزیک، دهناسی، تهسایکۆلۆگی، کۆمه
 . کوردیشیعر بکرن به

 
  بهوهحمانهفز و دی بهخت و ڕه و بیاری سهخنه نیازی ڕه به وا بووهئایا: ییرزنجهبه. هـ

 ؟؟ چ بیارکت داوهوهکانی خۆتدا بچیتهشیعره
 

، چ شیعر وهکاندا بچمه تکسته بهدا کهده نهوهنووسین کردبوو، زۆر گوم بهستم به  ده تازهکه: لیشاکه
  بوو کهیهو ونهمی ئهرههبه. بوو بکیش میتۆلۆگیی ههنگهکی سایکۆلۆگی و ڕه هۆیهمهئه. خشانیان په
سک رک، یا کهیامبهک پهشاعیر وه. یانهدا هه وتی ئمهتیش شاعیر، له تایبهند، بهرمهر و هونهنووسه

ینووست ی دهوهیش ئهوهر ئهبهله. کراا دهماش بۆ دت، تهوه نادیاره، لهوه ئاسمانهیامی له و پههره بهکه
یش وه لهبجگه. ک نووسراوکی ئاسمانی و دینیماشا بکرت، وهک شتکی پیرۆز تهبت وهده
 نابین و پی وهرووی خۆیهسهس له نی الوتیدا پیاو کهمه تهله. دا گرنگهم شتهن لهمهزموونی و تهمئهکه
 . و داهنانه و مژووگۆڕه ئیتر شاکارهوه خوارهو دتهمی ئهه قه لهیوه ئهوایه

. می خۆم بگرمرهه به لهخنهسک خۆم ڕهموو که پش هه ڕاهناوهوه خۆمم بهمن سانکی زۆره
وانی و انهستی زم و ههوهنجامی خوندنه ئهم لهدابت، به نهوهم ڕووه خۆم بیارکم لهنگهڕه

ی ئستا هنده. م ال دروست بووهم میکانیزمهوروپادا، ئهڵ ڕووناکبیرانی ئهگهندی لهیوهجوانناسیم و په
 شیعر یوهبۆ بوکردنه. وهیانخونمه دهوهگرانهخنه چاوی ڕه و بهوهچمهکانمدا ده نووسینهبتوانم به

نگ دیسان رهد. هم جیان دهکی باش بهیه و دوای نووسینیان ماوههم نییله هیچ پهممی دیکهرههو به
 وهیشتوون و بۆ ئه گهبم کهتا دنیا نه. وهتهدا گرتۆ کووپهرابم لهی شهده. روکاریان سهوهدمه
بی کهرهمه هشتا یهری وا ههنووسه. هنمریاننا ده کووپهک، لهم خهرده بهشن بخرنهده
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موویشیاندا بوی  ههنرت و لهی ده، بۆ چوار گۆڤار و ڕۆژنامهوهبۆتهی وشک نهکهنووسینه
 هل جار تووشی هه دیسان مرۆڤ گهوهیشهم حاهبه.  نیمتهو بابه من لهختانهخۆشبه. وهکاتهده
 کات بهز ده، یا حهوهبتهشیمان دهمکی پهرههی بهوه بوکردنه لهدات کهبت و وا ڕوو دهده

 . و دایشتایه بینووسیایهجۆرکی دیکه
ک دواتر، ساک، یا زیاتر، یه، ماوهوهمهکه کتبک بو دهکه. یهرکم ههدا بۆ خۆم پوهم بوارهمن له

شک، ی بهوه بوکردنه له که، ڕووی داوهیه، واجاری وا هه. وهیخونمه وردی دهجارکی تر به
م وا شهو به، ئهقی ئستام بووایه عهر بهگه ئهوتوومه. وهتهشیمان بوومهک پهیهک، یان وشهیهپارچه

 وه ئهن کهدوو کتبم هه. برد کار دهبارترم بهکی لهیه وشه وشه جی فنهنووسی، یان لهدهنه
  لهشیمان نیم و پم وایهشیان په وشهک دانه یهتا ئستایش لهم هه، بهوهدوونه بوم کرسانکه

  کهیهوهرنجاکش ئهسه. ن خۆیان بکهرگری له که بهیهوتۆیان هه هزکی ئهوهرییهڕووی هونه
نھا یشیاندا، تهوی دیکهئه له. ی تدا نییههک هه یهوهندییشه ڕووی ڕنووس و خابهککیان لهیه

مووی  ههکشاوتردا لهنکی ههمه ته لهم ک دهبه.  دانراونه ههک به)کۆما(ک و ورگول یهنوخته
ند، رمه هونهی کهوه بۆ ئهرکهم، پوهرههر نووسین و بهرانبهرانبوون به؟ نیگهوهشیمان نابمهپه

. ی دسۆز و جددییهکهر پیشهرانبهی و بهکهمهرههر بهرانبهند بهگشتی، چه بهمھنرههر یا بهنووسه
ک م، نهیشتوو بکهگه شتی نهمی کرچوکاڵ و الوازی خۆم ڕازی بم و چاوپۆشی لهرهه به بهمن که

 وهیشهکی دیکه الیهله. نمتهخهدهسکدا خۆم ههموو که پش هه لهکهتنم، بههخهدهر ههر خونههه
سانی تر بگرم می کهرهه به لهخنه ڕووم بت ڕه بتوانم له کهوهستمهبه خۆم ده لهم ڕگهم کارهبه

 . چاوما بهوهنهکانی خۆم بده خراپهوانیش شته ئهیهم ههوه ترسی ئهچونکه
ر چژ و سه به کهیهو گۆڕانهنجامی ئهی جار ئهربهند زۆرمهخۆگرتنی هونهلهخنه و ڕهپداچوونه

 کات کهری و ئستتیکی وا دهستی هونهکشانی هههه. وانیی ویدا دتری و زمانهنگاندنی هونهسههه
ماشایان  ته چاوکی دیکهبت و بهکانی پشووی خۆی ڕازی نه شتهر و شاعیر، بهند، نووسهرمههونه
تا  ههنگه ڕهند کهرمه الی هونهکردنکی زۆر سرشتییهشهستکی زۆر ئاسایی و گه ههمهئه. بکات

 هۆی گۆڕانی ند بهرمه هونهنگه ڕه کهیهیش ههوه ئهیهم دیاردهر بهرانبهبه. یدا بژیگهر لهمردن هه
 وره بهکه چاکتر و جوانتر، بهورهک بههم نرییشی بگۆڕت، به و چژی هونهلیقه، سهوهئایدیۆلۆگییه
کی حزبی یهستهره کهبتهری دهبی و هونهدهمی ئهرههم بهودهئه. رتاندنی هونه سیاسهورهنشوتر، به

زۆری  بهر، کهنگاندن و نرخاندنی هونهسه گۆڕێ بۆ هه دتهکی دیکهیه نرخ و پوانهو سیاسی، جۆره
 . یه و ههبووهبی کوردیدا ههده ئهیشمان لهتهم بابهی لهنموونه. ر هۆی داڕووخانی جوانیی هونهتهبده
 
یدا کهیامهیاندنی په گهبت چۆن بت و چۆن شاعیر لهوتوو دهکهرشیعری سه: ییرزنجهبه. هـ
 بت؟وتوو دهرکهسه
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وت شیعر تهر دهگهئه. وێستک دهبه تۆ شیعرت بۆ چی، بۆ چ مه کهوهتهستراوه بهوهوه بهمهئه: لیشاکه
کجار  تۆ بارکی یه که ئاشکرایهوهخالقی ئهیامکی سیاسی، دینی یا ئهیاندنی پهک بۆ ڕاگهیهسهره کهیتهبکه
 م دنیایهکانی شیعری ئهوتووهرکهرز و سه جوان و بهره ههنموونه. ر شانی سهیتهخهخت وگران دهسه
 شیعری چاک و  نییهوهستم ئهبهم مه دهمه ئهم کهبه. رخان کراونها تهیامکی ئاوه بۆ په نین کهوانهئه
. وهک بگرته و ئاسمانیدا یه نرخی مرۆڤانهڵ کۆمهگهبت لهڕۆککی وای ههوتوو ناتوانت ناوهرکهسه
ڵ گه له کهوهتهمری ماوه نه بهو شیعره ئهمیشه داهنانی شیعر، ههتهستی داوهی مرۆڤ دههتوهڕاستی لهبه

 ، بهڵ باسوخواسی ڕۆژانهگهی لهو شیعره ئهوهشهوانه پچهبه. هکانی مرۆڤدا تکهمره نهباس و نرخه
 .وهتهاوه و کوژ زوو سیس بووه، ههریک بووهت سیاسیدا، خهتایبه

ی وهئه. ردا ڕاستگۆ بتڵ خونهگهی و لهکهرهڵ هونهگهڵ خۆی و لهگه شاعیر لهیهوه گرنگ ئهرهشتی هه
 سهرهب کهش دهیهوهم گانهبۆ ئه. وه بگتهوه، ئهوهتلتهی دهژی و پوه ناخیدا دهتی و لهڕی پیهباوه
یی  بناخهره ناویاندا زمان ڕۆی هه له کار ببات، که بهوتووانهرکهکی چاک و سهیهوه شکانی بهرییههونه

ز من خۆم زیاتر حه. یه ههوهڕۆکه ناوهندی به پوه کهوه پشهدا باسکی تریش دتهلره. یهو گرنگی هه
م  بکهرمهو ههکانمدا باسی ئه شیعرهم لهدههوڵ دهه. کاتی مرۆڤ دهوه باسی ناوهم کهکه دهو شیعرهله
م ڕیوم، به خۆم پیدا تپهم کهکهزموونک دهباسی ئه. یانبینیوهزای نین و نهی شارهکانی دیکه خهکه
ن، هادا ژیابزموونی ئاوه ئهبن لهکانکیش هه خهنگهڕه. ر ئاگایشیان ل نییهران ههشکی زۆری خونهبه
 س بهر که هه کهت و ورده تایبهزموونکی ڕۆحی، هندهتی ئهتایبهی مرۆڤ، بهوهزموونی ناوهم ئهبه

ن کان دهسۆفییه. وهکاتهتی خۆی بیری ل دهی تایبه شوهگات و بهتی خۆی لی تدهی تایبهشوه
 سک کهر که ههواته» تی، خۆیهکهکهی خهی ژمارههنده خوا، یننهگهک دهی  خهو ڕگایانهی ئهژماره«
زموونی  ئهنگهڕه. کات دهشفهم کهتی خۆی ئهی تایبه شوهژی، بهدا دهزموونهو ئه خواناسین و لهگاتهده

 ی لهزموونانه ئهم جۆره ئهیوه باسکردن و گانهواتهکه. چت نهککی دیکه هیی یههیچ خواناسک له
ی وه، زیاتر لهتری پویستهتر و جونکارانهندانهرمهکی هومهیهرچاو نین، وزه بهی مرۆڤدان و لهوهناوه

ی و شاعیرانهئه. وتبتزای بن و چاوتان پ کهیش شارهککی دیکه تۆیش و یهم کهباسی شت بکه
ن و کۆن و  باسی دیمه وایهوهک ئهنووسن، وهکان ده ڕۆژانهلهسهشیعری سیاسی و شیعری مه

ی کهکاره. ناسیتزانی و دهو چاکتری ده تۆ خۆت لهن، کهی خۆتت بۆ بکهکهی شاره کووچه بهکووچه
ی کهی باسی شارهوهک ئهشی بکات، وهدا پشکه قابکی جوان و ڕازاوه لهنگه ڕهیهندهوهر ئهو ههئه

زموونکی  شاعیر باسی ئهم کهبه. وترچاوت بکه و بهوهکاتالۆگکی توریستیدا بخونیته خۆت له
 تۆ  کهرمک و شارکه باسی وتک و ههمهکات، ئهزموونکی ڕۆحی دهکات، باسی ئهی خۆی دهوهناوه
 م پ خۆشتره شیعرهم جۆرهن خۆم ئهم. کاتبینراوت بۆ دهباسی نه.  و چۆنه کویه و نازانی لهتبینیوهنه

ئاسانییش ناتوان خۆی ر وا به هه شیعرهم جۆرهم بگومان ئهبه. نووسمیش ده شیعرهم جۆرهو ئه
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 مهئه. زی ل بکات و نرخی بزانتس تی بگات و حهموو که ههی کهو شیعره ئه و ببتهوه پشهبباته
 . وتکی وریا و لزان و قووی دهیهخنهیش گرنگتر، ڕهوهم لهوت، بهای دهزری وریا و شارهخونه

ی رکهو ئه ئهندکی دیکهرمهر هونهک ههزانم وهم ده، به یان نهیهیامکی دیاریکراوی ههنازانم شاعیر په
ی کامبوون و پۆپهو چهرهدا بت بههووی ئه هه لهمیشهی بت و ههکهره دسۆزی هونه کهستۆیه ئهله

تک ستهنک یا دهسک یان الیهی کهعنایهو مه بهرکک نییهیش ئهمهئه. وهرزی بکاتهجوانی و چاکی به
 سرشتی  لهشکه بهی کهیهوهو لکدانه بهکهپنت، بهسهردا دهسهی بهمهکات و ئهداوای ل ده

یش نهو الیه، بگومان، ئهودانهم ههئه. کردنیشهوتن و گه میکانیزمی پشکهد خۆی و لهنرمههونه
یدا بگونجنت و کهمهرههڕۆکی بهڵ ناوهگه له و مرۆڤدۆستانه نرخکی مرۆڤانههب کۆمه ده کهوهگرتهده
 .و بکاتتکه

 
یت، ئستا چۆن می ڕوانگهردهو سه» کفری«ی ی ناوچهکهونهزموتۆ شاعیرکی دیاری ئه: ییرزنجهبه. هـ
 ڕوانیت؟ دهزموونهو دوو ئهله
 

 وهریش وتارکم بو کردهوبهمهسا له. یان ل کردوومم باسهل جار پرسیاری ئهتا ئستا گه: لیشاکه
. شاعیرانی کفریم تدا کردبووزموونی وردی باسی ئهو به» کتایهی ئاشکرای کوودهپۆژه« ناوی به

ڵ گه له ڕوو کهتهکی وا خراوهیه شوه و بهتدا زۆر شونراوهڕه بنه لهکه باسه کهیهوهی ئهکهڕاستییه
مووی توانم هه نهنگه ڕه کهیهل هۆی هه گهم ڕاستی شواندنهئه. وهگرتهک نهڕاستی و مژوودا یه

موو م هه، پویستی بهیهی گرۆی کفری و ڕوانگهلهسهم مه ئهپم وایه. مهدا باس بکلره
ری  نووسه ناگۆڕت کهوه لهوره، شتکی زۆر گهبووه یان نهک پشتر بووه.  نییهریککردنهخهخۆپوه
م کهست ده وا ههوه ڕووهمله. نگتر نووسیبتیی ڕۆژێ زووتر یان درهوهک ئه، نهمدا دیارهرهه بهباش به

. یهختکردنهسپاندن و جهم چهرۆشی ئهموومان زیاتر په ههت لهمهتیف ههویستم کاک لههاوڕی خۆشه
تیف ک لهوخۆ، وهژیم و ڕاستهی کوردستان دهوهره ده لهی سانکهوهر ئهبه لهوهمن الی خۆمه

 وهرهسه له کهم نووسیوهو وتارهنیا ئه، تهوهتهبوومه نهم شواندنهڕووی کارکردی ئهت، ڕووبهمههه
 . ناوم هنا

رمیان ی کفری یا گهزموونی ناوچهک ئه وهی ئمهکهرییهزموونی نوگهر باسکردنی ئهجارێ خۆی هه
نیا  تهئمه. کهزموونهی ئهخ و کارکردی بایهوهمکردنه بۆ کهودانکه و ههسنووربۆدانانکی ئاشکرایه

م جار که بۆ یه بووین که کوردانهو شاعیره ئه ئمهکهبووین، بهرمیان نهی کفری یا گهشاعیرانی ناوچه
 .وه ناو شیعری کوردییهڕۆک و فۆرمکی نومان هنایه و ناوهوه کردهدوای گۆران شیعری کوردیمان تازه

کان و سته دوا سانی شه لهیبییهده ئهو پۆسسه ئه بوانتهوهویژدانه بهسکر که ههپم وایه
رانی کفری یا  شاعیر و نووسهی کهنجامهو ئه ئهگاتهی کرد، دهشهفتاکاندا گهڕاستی حهتا و ناوهرهسه
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 ڕووی زمان و تک له؛ تکسش کردووه تکستی نویان پشکهرانی ڕوانگهرمیان زۆر پش نووسهگه
ی مامۆستا گۆران جیا کهزموونه ئهئاشکرا خۆی له بهوهڕۆکه ڕووی ناوه و له ڕووی شوهله

موو  ههتاوهره سه لهو تکستانهبگومان ئه. ر بدونت خونهکی دیکهیه شوهوێ بهیه و دهوهکردۆته
 کان به شاعیرهیهوهم گرنگ ئهی کامبوون، به پلهووهیاندبگهیان نهوهکانی نوکردنهرجهمه

ی تکستدا ج  چوارچوهریی خۆیان لهیشتنی هونهدا تگهویان ده، ههوه زانینه، بهوهئاگادارییه
 . گۆروونیان بھننهلی ده مه زمانکی دیکه و بهوهنهبکه

  خۆمان به کهوهکردۆتهرگیز وامان بیر نه هه ئمه کهوه کردۆته و دووبارهم وتووهوهل جاریش ئهمن گه
رگیز  هه ئمهم کهر ناکه ڕاستی باوهبه.  گرتبتسی دیکه کهرمان لهنگهک دابنین و سه گرۆیهتاقمک و به
تیکردنی شتبت بۆ دژایه و پالنمان داڕخشه دانیشتبتین و نهوه جاران پکه ڕۆژان و جارک لهڕۆژک له
ت  ڕوواهی بهی ئمهوهئه.  چۆن بنووسین و چی بنووسینی کهوهت بۆ ئهنانهنک یا تهس و الیههیچ که

ری و  هونه و بۆچوونهوهوین، جۆری بیرکردنهربکهک دهک گرۆیه وه و وای کردووهک خستووهیه
رانی هیی نووسه له مک بوو کهرهه بهش دیارهیهوهو بیرکردنهامی ئهنجئه. مانهکهبییهدهئستتیکی و ئه

 و نوخوازی ڕوونتر وهمکی نوکردنه چه کهوهو ڕووه لهئمه.  جیاواز بوومهردهو سهی ئهدیکه
ب ر نه، یا ههبوو چۆن بت بوو ده تازهوه المانهی بهبهدهو ئهمانزانی سیمای ئهیشتبووین و دهتگه
 ، قابک کهوهربین بدۆزینهری بۆ دهزووتر توانیمان قابکی هونه. نووسینب چۆن نه دهمانزانی کهده
رانی نوخوازی موو نووسه ههی له ئمهکدا بوو کهیه پله لهی ئمهیشتنهم تگهئه.  بت و جیاواز بتتازه
 .وهکردهمان جیا دهکهمهردهسه

  شتکی تازهیان داوهوهوی ئه و ههیش پیان خۆش بووهرانی دیکهیش و نووسهبگومان برایانی ڕوانگه
وان ئه. یهدیھنانی شتکی دیکه و توانستی بهزکردن و هیواخواستن شتکهم حهن، بهش بکهپشکه

رکردندا بوون، یانده ڕکخستن و بهوهۆی کۆبوونه هکرد و زۆر له و پالن کاریان دهخشه نهرچی بهگهئه
می رههشکردنی بهپشکه. بوو دی، ڕوون نهکرد بیھننهزیان دهی حهو نوخوازییهمکی نهم چهبه

ندێ وسا توانییان هه، چوار پنج ساک، ئهند سایک دوای ئمهوت، چه دوا کهوهوانهن ئه الیهیش لهتازه
 .نش بکه پشکهی تازههنموون

و ی ئههره توانست و به، لهرستانهخسی و خۆپهستکی شهبهر مهبهوێ لهیشدا من نامهوهڵ ئهگهله
 دوای ی کهبهدهو ئهبی نوی کوردی، ئهدهئه. وه ژر لوهم بهوان بکه دابشکنم و ڕۆی ئهبرایانه
می رههنجامی بۆچوون و بهی دروست کرد ئهکی دیکهیهتا گۆران، لووتکهی مامۆسکهبییهده ئهلووتکه

ب ده ناو فکر و ئه شتکی نوی هنابتهم کهکه دهوهکیشهیه وشه تاکهمن شانازی به. موومان بووهه
 .بت با ببتیشی کی دهکهنه، خاوهوهو داهنانی کوردییه
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م ئه. وفداسهبی تهده ئهیت لهوه و توژینهوهرمی لکۆینهرگه سهرکهدهقه: ییرزنجهبه. هـ
 ؟ستگیر بووهنجامکت دهرئهدا؟ ئایا دهری هه چۆن سهیهوهبیرکردنه

 
. وهمیت بۆ بگمه کورتی شتکی کهر بهم ههدهوڵ دههه. یه چیرۆککی درژی ههمهئه: لیشاکه
  بهوهندی ئستامهر پوهسهبووبت بهخکی زۆری ههنگیم دهرههتی و فهیه کۆمه پاشخانییهوهله

 .ستی پ کرد ده جۆرکی دیکه بهکهوخۆیه ڕاستهندییهم پوه، بهوهرییهسۆفیگه
 زدا بوو کهل بواری جیاوا گهزموونکی چ و پی ژیان و لهڕاستی دوای ئهوروپا، به ئه هاتمهمن که
 تکشکان و یشتبوونهموویان گه ههزموونانهو ئهکرد ئهستم ده ههوه ناخهله.  ج هشتتم بهڕۆژهه
. هنادههشت و واز ل نهدهج نهی ژیانم بهو بوارانه و ئهتهو ڕۆژهه ئاسانی ئهر وا بهنا ههست، دهبنبه

م ل وهڕانه و دواتر ڕگای گهوهره دهھاتبتم، یا بۆ خوندن هاتبتمهبازی ههرر سهبهبووم لهسک نهمن که
رمی و  گهکی سیاسی بووم و زۆریش بهیههندامی کۆمهکرد، ئهباتی سیاسیم ده خهو کاتهمن ئه. گیرابت

. رخان کردبووکانم تهییهتیه فکری و کۆمهتهناعه سیاسی و قهڕهتی بیروباوهدسۆزی خۆمم بۆ خزمه
یشدا )کیهوهڕانهگه( شیعری ک لهوه. ک یهیاندهگهووڕۆژم ده گیان شه دڵ و بهربازکی گومناو بهک سهوه

. بوو مردن نه هیچ جۆرک باکم لهڕاستی بهکسان بوو، به یه الوه، ژیان و مردنم بهتکم پ داوهئیشاره
م چاک بت یان خراپ، من وا بووم و بووبت، بهر ئازایی و عاقیم نهبهان له هیچیمانه ئهنگهڕه

ندیشم  بووم و چهوهره سهکی باش لهیه تا ڕادهوهیشه و پایه ڕووی پلهله. وهگمهت بۆ دهکهڕاستییه
کرد و دهنی تینووی منیان پاراو نهروودا، دهده هیچیان دادی منیان نهمانهم ئهبه. کشامده ههبویستایه

 .کردناومیان خوناوی ده دڵ و هه کهوهدایهدهیان نهپرسیارانهو دڕکهرامی ئهوه
. کجار ناخۆش بوومڕاستی تووشی گژاوکی یهک دوو ساک بهی یهوروپا، ماوه ئه هاتمهیوهدوای ئه

 ددا ستکی وام به ههوهمهکه دهو سانه بیر لهئستا که. چیممای  تهم و بهکهزانی چی دهمدهخۆیشم نه
کانی ڕک موو شتهبینراو، هه، هزکی نه و هزکی دیکهبووهست نه دهک بیارم بهیه هیچ شوه بهدت که
م،  تبگه بمتوانیبایهو نهیشتبتم  گهو باسه لهم نهوده ئهنگهڕه. ر داوهسهکی بیاری له و پشهخستووه

 . بینم ڕوونتر دهو شتانه، ئهختانهم ئستا، خۆشبهبه
ڵ توانستی مندا بگونج گهنگیم و لهرههڵ پاشخانی فهگه له نیازی خوندنی شتک که به١٩٨١سای 

 ندێ کۆرسی تازهبوو هه، دهم بکهوه لکۆینهست بهی بتوانم دهوهبۆ ئه. ی ئوپساال زانستگهڕووم کرده
بوو کارکی زانستییش ده. مخوندبوونغدا نهی بهی زانستگهکه کوردییهشه به پشتر لهبخونم که

. نووسیم» م و زینی خانیدا مهتی لهکوردایه«ر سه له بوو کهیهوهو لکۆینهم ئهکهم، کارهش بکهپیشکه
. زیریشم ناسیالی جه مهوه هۆی خانییهبه. ی خانی و جیھانی خانیی کردمۆده گیریش بوو کهوهر ئههه

 تی له کوێ و ناسین و ئاشنایه لهوهم خوندنه، بهوهزیریم خوندبوونه پشتریش خانی و جهدیاره
ی وه خوندنهکردهستم ده. وهوف و بیری عیرفانییهسه ناو دنیای ته ڕایکشامهتییهم ئاشنایهکوێ؟ ئه
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 ستم که بوهوهیشهوهر بهویست ههمدهنه. کانی شاعیر و بیریارانی سۆفیری و فیکرییه هونهوارهشونه
پیشم خۆش بوو . وهوف خۆیشی بناسم و لی بکۆمهسهبوو مژووی ته، دهوهکانیان بخونمهمهرههبه

  مژووی کوردستان و لهندی لهقشبهتی نهریقهته. ش کردووهکانی کوردستان چییان پشکهبزانم سۆفییه
روا ک ناتوان ههیهوهرهر و لکۆه هیچ خونه که و گرنگهوره گهواریدا هندهی کوردهگهی کۆمهپکھاته
دا م بوارهله. یشتنی بداتوی تگهرنجی بدات و هه قووی سهب پیاو بهده.  الیدا ڕابوورێرپیی بهسه
واوی دڵ و تهر بهزووری ههوالنا خالیدی شارهتیی پرشنگدار و تیشکھاوژ و ڕووناکیپژنی مهسایهکه
م و کورتیش  کهندهکی چهتییهوم دا ئاشنایهوفدا ههسهی تهنگینهم دنیا ڕهر لههه. روونی داگیر کردمده

 . میدا بکهبی و جامیدا پهرهاللوددینی ڕۆمی و ئیبن عها جهوالنززالی و مهڵ ئیمامی غهگهبت، له
 وه ئه ئستایش کهڕ بکهباوه. وهدابتهتیوان ههر ههسهم لهولی مام همن، لفه قهبت، بهپت وا نه

ست هه. میشتووگهم هیچی تنهکهست ده، ههریک کردووه خهوهم شتانه خۆم به ساکهچوارد پانزده
 و وه لی بکۆیته نییهوهوف هیی ئهسهته. رف فر ببمم دوو حهوهودای ئه جاران زیاتر عهم لهکهده

 خوارێ روونتدا بچته دڵ و دهتا زیاتر به، ههشقهوف عهسهته. وهو چوارچوه قاب و ئهمیته ئهبیخه
 .گریتردهبھنی، چاکتر چژی ل وهر بن دهت لهگ و ڕیشهتا زۆرتر ڕهو هه

 
ی وت وهکانی ناوه و پشھاتهر دیاردهسهوست له شیعر هه بهوت داوهتا کوێ هه: ییرزنجهبه. هـ
دا م قۆناخهمانان لهوستی ئوه؟ ڕۆڵ و ههکهرهوستی گهزانین شیعریش ههک دهربگریت؟ وهوه
 ؟) کانی کوردستانهر ڕووداوهسهستم لهبهمه( چۆن بت کهرهگه
 

وستبازی لوست و ههی ههمه گه، لهوهی بزهاتنهندێ جار تا ڕادهرموو من ههڕ بفهباوه: لیشاکه
موار و ناقۆ و  ناههو باره بۆ ئهوهڕتهگه دهوهکه الیهزانم، لهش، دهستهم ههدرووستبوونی ئه. بزارم
شکی  بۆ ڕۆی بهوهیشهکی دیکه الیهڕێ و لهپه و تدهڕیوهی کوردستان پیدا تپهرهوبهربسه

من هیچ .  پیشهوشتی و بیرنزمییان کردۆتهرستی و درۆ و بهلپه ههڕووناکبیرانی کورد  خۆیان که
ر رانبهب بهبت و دهستی ههوبت ههرک، ده ڕووناکبیرک، شاعیر یان نووسه که نییهوهگومانم له

 ت خۆیشی بهنانهرۆش بت و تهپه جیھانیش بهی و بگرهکهی و ناوچهکهکانی وتهڕووداو و پشھاته
 وستهم ههب ئه و ئیلالن وبیلالن و ده پویستهدا نیم کهوهڵ ئهگهرگیز لهم ههبه. رپرسیار بزانتبه

یش جیا مهمن ئه. چیرۆکک؛ شیعرک یا ڕۆمانک یا کورتهوهرییهکارکی هونهی  چوارچوهبخرته
ی پ وهتهنووسرت، یا مژووی نهل دهویستیی نیشتیمان و گه بۆ خۆشهی کهرهو هونه لهوهمهکهده

ی  ڕووداوی ڕۆژانهررانبه بهوستهبم ههت دهخهواوی پی سهتهی من بهوهئه. وهکرتهزیندوو ده
دا که مژووی کوردستان و ناوچهیان ڕووداوی گرنگی سیاسی لهمووماندا دهی ژیانی هه ماوهله. سیاسی

ندێ؛ رمهموو هونه ههر بیارهگهئه.  ئاستیاندابت لهوستی ههب پیاو ههبوو و ده ده، کهڕوویان داوه
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 ی لهکهوستهبت و ههوستی ههرتاش، ههیکهن یا پههۆژهشاعیر بت، نیگارکش، چیرۆکنووس، ده
 الوقائع جریدة(رشیڤ و  تۆمارگا و ئهبتهر دهب و هونهده ئهواتهرببت، کهریدا دهکی هونهیهریدهئافه

 ).العراقیة
 شتیان بۆ  عراق ڕووی دا، زۆر شاعیر و چیرۆکنووسی کوردمووز لهی ته شۆڕشی چواردهکه

، ی نووسیوه)باتا کۆڕی خهله(حوسن عارف . ی نووسیرکردهریم قاسمی سهبدولکهی عهکهشۆڕشه
سندانی مھووری و بۆ پهد شیعریان بۆ ڕژیمی جهحمه، گۆران و ئیبراهیم ئه)ڕووخا(ی ریمان شانۆنامهنه

ژار همن و هه. میانرهه به و نه ناویان ماوهه ئستا نیانی دیکه که ده له، بجگهریم نووسیوه کهکاکه
 بیستنی س به کهمۆ تازهم ئه، بهرخان کردووهکانیان بۆ ڕووداوی سیاسی تهزۆری شیعرهرهشی ههبه
زان مۆ نهری ئه خونهنگهڕه. ر یان شیعرنا هونه) ت بی ڕیهغدا نیوهی شاهی خائین، بهبۆ ئهده (

 کوردستان له. نمان ههتهم بابهی لهیشدا زۆر نموونهمهرده سهمر لههه.  خائین دانراوه و بۆ به کیهشا
گیرت، الن دهبدو ئۆجهدوورێ، عهی بۆ ده)سماء عهکییهسیدهقه(زرت، شاعیر دت مهمان دادهرلهپه
 .ڕژتدههه شاکارکی بۆ ککی دیکهیه
تدا باس بکرت و لی ر و سیاسهندیی نوان هونهی پوه چوارچوه لهیهم هاوکشهت ئهکرده

. ر بۆینسه زۆری له ئیدی پویست ناکات ئمه که شت نووسراوهندهوه ئهوهشهیهم بارهله. وهبکۆرته
ی جوان م باسهدا، ئه) گولزاری نالیپکک لهچه (ت لهتایبهکانیدا، به نووسینهد لهمهسعوود محهمامۆستا مه

 .وهر کردۆتهسهبه 
 له. رز و باش بترکی بهری سیاسی هونه شیعری سیاسی یا هونهوت کهکهمجار وا ڕک دهکه

زیری دوو شیعری الی جهمه. مهکجار کهی شیعری سیاسی یه، نموونهختانهکالسیکی کوردیدا، خۆشبه
کی کورتدا نووسیبت، یه ماوهردوویانی لهچت هه، وا پ دهفخان نووسیوهرهانی میر شهسندبۆ په
ت بۆ میری موزیندا ئیشارهتای مهره سهخانی له. کنک یهر وه ههوهیشه ڕووی کش و قافییه لهچونکه
 باسی وه شانازییهالی بهن. داتسنی دهگرت و جارکیش پهی ل دهخنهکات، جارک ڕه دهزیرهجه

م کهی یه ڕادهزیری و خانی و نالی، بهجه. کاتتی پاشای بابان دهی تایبهکه مومتازهتاقمه
بی ده ئهله. تی ڕووت ئاستی سیاسهتهزاندووهبهکانیان دانه کاره، بۆیه گرنگ بووه الوهیان بهکهرههونه

ت ر و سیاسه هونهوتووانهرکهکی سهیه شوهتی به شاعیر توانیویههن ک ههندێ نموونهجیھانیدا هه
 وهی پکهم دوو دژهسک زیاتر ئهموو که هه، لهت، پم وایه؛ نازم حیکمهوهک نزیک بکاتهیهله

ی رچی شیعرگهروش، ئهحموود دهکانی لۆرکا، پابلۆ نروودا و مه شیعرهشک لهبه. گونجاندووه
 .رکی جوانیشنم هونهسیاسین، به

م  ئهدیاره. وه ناو کاری سیاسییهوتبوومهش ساک کهی پنج شهفتاکاندا، ماوهتای حهره سهله
  خۆم بوو که ئاگام لهوهک بایی ئهیهرچی تا ڕادهگهک شاعیر کاری ت کردبووم، ئه وهیهوهستنهخۆبه
ک  یهنگهڕه. ربینی سیاسینخۆ ده ڕاستهندێ شیعرم نووسیون کهدا ههو سانهله. دۆڕنمم نهکهرههونه
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 ند ساکی دیکهر چهگهئه. شیعرن زڕهوانی دیکه بن ناوی شیعریان ل بنم، ئهوهکی ئه کهکیان بهدوویه
ی هرهنکی ببههۆژه دهبوومهمنیش ده، بگومان وهته بمامایهوهته نزیکی سیاسهتدا یا لهناو سیاسهله
 .تیت و حیزبایهرباری سیاسهده
 ر لهب ههوستی سیاسییان دهند ههرمه شاعیر و هونهرج نییه مه کهیهوه ئهم باسهی ئهنکی دیکهالیه

رکی شتمانی وتکن و ئه مرۆڤن و هاونیکانی دیکهک خهمانیش وهئه. رببنریدا دهکی هونهیهچوارچوه
  ڕگاوباندا، لهر لهگهن و ئهدهن و باج دهکهربازی دهمانیش سهئه. ستۆدایه ئهتییان لهیه کۆمهیدیکه

عاتکدا،  سهتر خراتر لهد کیلۆمهنجا یان دووسهد و په سهسنووری دیاریکراو زیاتر ل بخوڕن، با بین له
 .رببن دهی دیکه شوهوستی سیاسیی خۆیان بهکرێ ههیش دهو پیهر به هه.ب سزا بدرنده
 
 چ ئوه. نرت دادهوهتهی نه ناسنامهبیش بهدهب و ئهده ڕۆحی ئهزمان به: ییرزنجهبه. هـ

 ؟ یه ههم ڕاستییهر ئهسهکتان لهیهوهڕوونکردنه
 

 زۆر کرێ به و دهرهناوهری ده سهوهکی زۆر پان و پۆڕ و گشتییه ڕاستییه لهکهپرسیاره: لیشاکه
کی ندییهیوه پهچم، که بۆی دهوهتهکی زۆر تایبهیه گۆشهمن له. وهرام بدرتهی جیاواز وهشوه
 .یه ههوهبی کوردییهده کورد و ئهوخۆی بهڕاسته

ر ، نووسهیهکی خۆی ههیه ناسنامهوه الی منه، بهوهک لکۆینه نه،بی داهنانهدهستیشم ئهبهب، مهدهئه
 وهی گوێ بهوه، ب ئهو زمانه موکی ئهبتهکانیان دهمهرهه زمان نووسییان، به کامهو شاعیر به

ی  دیارده دنیایهم زۆر جگای ئهله. یهوهتهل و وت و نه کام گهر بهس، سهکهک تاکهبدرت خۆی، وه
ر ، یا ههوه بیر بچتهکی وتکی داگیرکراو زمانی خۆیان لهی خهوه هۆی ئهدزوی کۆلۆنیالیزم بۆته

 ره نووسه که بووهوهیشی ئهکهنجامهئه.  کاری بھننب و داهنان بهدهک زمانی ئهتوانن وهب نهنه
نسی،  فرازائیر بهرانی جهنووسه: ر بنووسن زمانی داگیرکه بهی داگیرکراووهتهکانی نهرهداهنه
بی و ره عهرانی کوردستان به ئینگلیزی، نووسهفریقا و هیندستان بهندێ وتی ئهرانی ههنووسه

 .فارسی و تورکی
 وهرانی کوردههن نووس الیه لهم زمانانهکارهنانی ئه مژووی بهبت دوو قۆناغی جیاواز لهدا دهلره
ی وهته وت و نهندیی ئیسالم حوکمی کۆمهتی ناوهوه دهدا کهمانهردهو سهله. ینستنیشان بکهده

 ینه بخهکهلهسه و ناکرێ مه بووهوانهتهو نهموو ئهی هه)لینگوا فرانکا(بی ره، زمانی عه کردووهوهپکه
ر یش زۆر جار ههی دیکهوهتهرانی زۆر نه نووسه، چونکهوهاندنی زمانهپی داگیرکردن و سهچوارچوه

ی وهتی تواندنه سیاسهوهندییهتی ناوهوهن دهالیهیش لهوه لهبجگه. بی نووسیویانهره زمانی عهبه
ی ئران و عیراق و تازهتانی وهم دهبه. بووه ئارادا نهبی لهرهپاندنی زمانی عهکان و سهوهتهنه
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ی وهوی تواندنه ههوه پالنکی تۆکمه و بهوی کردووه و پهبووهتکی داڕژراویان ههتورکیا، سیاسه
 .کانی خۆیان داوهپاندنی زمانهکورد و سه
ندکیان کوردی زۆر س کوردن و ههکهک تاکه خۆیان وهن کهری چاکمان ههک نووسهئستا کۆمه
ی بهدهو ئهئه. نووسنران ده داگیرکهکک له زمانی یهم بهتیشن، بهرمی کوردایهر و دگهروهنیشتیمانپه

 پی دا کهو زمانهبییاتی ئهدهی ئه خانهوێ، لهمانهوێ و نههنن، بمانهمی دهرهه بهرانهم نووسهئه
 . نرت دادهنووسراوه

 بۆچی گرت که دادهوهر ئهسهری کورد زۆر پیان لهندێ نووسه ههمکرده سه بیرمهله
 بهدهو ئهشک له بهبی کوردیش بهدهن، ئهکهبی عیراقی دهدهکانی عیراق کات باسی ئهوهرهلیکۆه
بی ده ئه لهشک بهبتهبی کوردی دهده ئهنا نهده.  بوو تزکی سیاسیی ناکوردانهمه ئهدیاره. دانانن

 عیراقدا بی لهرهبی عهدهکرێ باسی ئهده. بی عیراقی بتده ناوی ئهیهبکیش ههده ئهعیراقی و نه
ی، بییهره عهبهدهو ئه لهوهکاته جیای دهب کهتتیی خۆی ههندێ تایبه ههنگهی ڕهعنایهو مهبکرێ، به
 بی کوردی لهدهتوانین باسی ئههایش دهروههه... نووسرتین دهحره بهغریب یا له مه، لهبۆ نموونه

 پیاو نگه ڕهن کهری کورد هه نووسهندهوه سود ئهئستا له. ین عیراق بکهکوردستانی خواروو یا له
 ٤٠–٣٠ی رانی سوددا نزیکهکتیی نووسه یهر لههه.  سود بکاتبی کوردی لهدهبتوانت باسی ئه

رانی کتیی نووسهترین یهورهن گه دهوهگاتهرانی سودی زۆر جار بهنووسه. نندامی کورد ههئه
م به.  هاونیشتیمانی سودنرانهم نووسه زۆری ئهرهشی ههبه. رانی سودهکتیی نووسهکورد، یه

بی سوددا ده مژووی ئهبی سودی و لهدهئه شک له بهنووسرت نابته سود دهی لهو کوردییهئه
 ی تر کهوهتهنگاری یا نهن، یۆنانی یا هه ههری دیکه سود، دیسان، نووسهر لههه. وهجی نابته

 .بی سودیده ئهشک له به بۆتهمانهمی ئهرههبه. نووسن سودی ده سود و بهتهنجی هاتوونهگهبه
گرت و ده ههیهوهتهو نهی ئهنجینهموو گه هه کهدایهوهک لهیهوهتهب بۆ زمانی نهدهگرنگیی ئه

  یا لهوهکانهمی مادهرده سه د نووسراومان له دوانزدهنیا دهر تهگه ئستا ئهئمه. یپارزتده
رۆکمانی پ مۆ بهی ئهڕانهڵ و شهگچهو ، زۆر لهیشتایه کوردی پ بگه بهوهکانی دواترهمهردهسه
 هۆی تا ئستا بهوهم ئهبه. کراین باس ده جۆرکی دیکه و بهوهبوونه کۆمان دهگرن، لهده

نگی و رههتی و فهیهنی کۆمه زۆر الیهوهزیری و خانی و نالی و حاجییهالی جهکانی مهتکسته
 .وه بۆتهوانیی کوردمان بۆ ساغزمانه
ی وهتهنه. یهتیشدا ڕۆکی گرنگیان ههوایهتهستی نه و ههوهته پکھنانی نهبی لهدهب و زمانی ئهدهئه
 م به، بهباوهک ههیه و له پارچهل هۆی سیاسی و ناسیاسی زۆر پارچهر گهبهمۆ لهب ئهرهعه

 وهوانه پچه الی کورد بهیهم دیاردهئه. تیی خۆی پاراستووهک دیسان یهوهبییهرههۆی زمانی عه
 ، ئستاکههناوهکگرتووی پک نهبیی یهدهمکی زوودا زمانکی ئهرده سهی لهوهر ئهبهله. وهوتۆتهکه
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تی و وایهتهستی نه هۆی کزکردنی هه بۆتهمهل جار ئه گهکی، کهرهنی دوو زاراوای سه خاوهبۆته
 .ردانستوه و دهوه ژووره کاری بھنن بۆ هاتنهی دوژمنانی کورد بهوهلنکیش بۆ ئهکه
 
سنگنیت؟ دهچۆن هه) مامۆستای کورد(ی گۆڤاری  ژماره٣١رکردنی ڵ دهگهزموونت لهئه: ییرزنجهبه. هـ
 ستا؟ی گۆڤاری مامۆستای کورد بۆ وه ئه؟یشتووه کوێ گهنیی کوردی بهمه ئاستی چاپهوهالتانهبه
 

نگیمان و زۆر جاریش رهه مژووی فهشک له بهته بووه تازهزموونکهمامۆستای کورد ئه: لیشاکه
 .ر سهیشی بچتهم جارهبا ئه. وهتهرامم داوه پرسیاریان ل کردووم و وهوهیهبارهله
 وتبووهکی زۆر خراپ کهیهتی تا ڕادهی کوردایهوهشتاکاندا بزووتنهڕاستی هه ناوه بیرمان مابت لهر لهگهئه

م ئه. دناو کردبوووتبت خۆی بهست کهی هیچیشی دهوه و ب ئهوهرستییهتپهژر کارتکردنی بیری سۆڤیه
 ناوخۆی  لهکان کهییه سیاسوتی تاقم و گرۆ و هزهسوکهر هه سه کارکی زۆری کردبووه سیاسییهڕبازه

کی یه شوهربین بهڕ و ئازادیی دهکانی ئازادیی بیروباوهلهسهر مهرانبهکانی خۆیاندا و بهڕکخراوه
 ج کانیان بهرانی کورد شاره نووسه زۆر لهوهیشهمهردهو سهر لههه. وهکرده بیریان دهستالینستانه

وروپای  ئه پاڵ هزکی سیاسی، یا ڕوویان کردبووهون و خۆیان دابووه شاخ بوهشتبوو، ئیتر یا له
کجار کانیان یهمهرههی بهوهتی بوکردنهرفهر و ڕووناکبیرانی کورد دهبۆ نووسه. ت و ڕۆژئاواڕۆژهه

یان کانی کوردیش ڕگهیه سیاسیهزه. وهنهغدادا بویان بکهکانی بهنییهمه چاپهتوانی لهیاندهنه. سک بووته
تیشدا بواری هیچ وروپای ڕۆژههکانی ئه وتهله. وه ئازادی بنووست و بو بکاتهکی بهدا خهدهنه

 بوون هیی هزهی ههنییانهمهو چاپهوروپای ڕۆژئاوایش ئه ئهت لهنانهته. بووکی کوردی نهیهبوکراوه
 . داده هیچ بیرکی جیاواز نهیان بهیش ڕگه لره دیسانکان بوون کهسیاسییه

کان  سیاسییهکۆی هزه سهبت لهک ههکۆیهب سه ده کهوه کردهوهرجکی ئاوادا بوو بیرم لهلومه ههله
 و  ئازادی تیدا بنووسنرانی کورد بتوانن بهی ڕووناکبیر و نووسهوهک بۆ ئهیه جگهجیاواز بت و ببته

  لهختانه خۆشبه بوو، کهکۆیهو سهمامۆستای کورد ئه. ری کورد خونهیننهکانی خۆیان بگهڕهباوه
ی کنیککی تازهم جار تهکهبۆ یه. وهوری خۆی کۆ کرده دهکجار زۆری لهککی یه سادا خهی یانزدهماوه
نگاوی زۆر گرنگ و  ههوهداهنان و مۆنتاژه ڕووی  و لهوهریی کوردییهگه ناو ڕۆژنامههنایه

ی دنیادا  زۆر وت و جگه وای ل هات لهکه گۆڤارهش ژمارهر دوای پنج شههه. ی هاوشتپشۆیانه
.  کوردستانوهیشتهگهی ده دانه٥٠ – ٤٠ی ک نزیکهیهموو ژماره ههله. کرا و داوا دهوهخونرایهده
 کوردستانی ئران و له. عسدا بوونستی ڕژمی به ژر ده لهکانی کوردستانی عیراق کهت شارهتایبهبه

 .کردستی دهو دهست و ئهم ده و ئهوهکرایهنوێ کۆپی دهرله نھنی سهکوردستانی عیراقیش به
ر  بوو، ههکهگۆڤارهگۆڕی ی ڕبازی نهو دمۆکراسی و ئازادییهمزانی ئه دهوهتایشهره سهر لهمن هه
رناگیرێ و تی ، وهوهتنراوهری سیاسهت خونهتایبه، بهوهری کوردهن خونهالیهئاسانی لهوا به
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 هۆی ئازادیی ی بهیهو پشوی و ئاژاوه ئه کهوهکرده دهم دووبارهوهم زۆر جاریش ئهبه. ناگات
 هۆی زۆر و  به که چاکترهو همنی و ئاسایش و ڕکخستنهبت، زۆر لهیدا ده پهوهڕهبیروباوه

 وتار  به گرنگ نییهوه ئهیشم ال ڕوون بوو کهوهها ئهروههه. وه کایه دتهوهرکوتکردنهداپۆسین و سه
 ، بههوکردهب به دهکهبه. ین و بنووسیندمۆکراسی و ئازادی بکه!) باسی(ی دوورودرژ وهو لکۆینه
ریتکی  نهشک له بهینهزرنین و بیکهر دامه الی خونهو نرخانهرچاو و زیندوو ئهی بهنموونه

 دوو یا  کهیان جار وامان کردووهبینی دهیت دهماشا بکه تهکهکانی گۆڤارهر ژمارهگهتۆ ئه. سپاوچه
. وهتهت و بو کراونهدا جگایان دراوهک ژماره یهک، له یهواو دژ بهڕی جیاواز و تهس بیروباوه

ن و  ناو ببه لهزموونهو ئهیانویست ئه دهبوون کهوشتنزم و ترسنۆک ههخۆش و ڕهسانکی نهم کهبه
 که گۆڤارهرکرایه سهوا ده هرشی ناڕه زۆر الوهله. ن کاری ببهی خۆیان بهپهستی پیس و چهبهبۆ مه

 ش ساڵ کهم دوای پنج شهردانی ناوی بزڕنن، به و پاشاگهی ئاژاوهک نموونهیانویست وهدهو 
یدا کرد، ویستی پهکی گرنگ و خۆشهری کورد جیهسپاند و الی خونهواوی خۆی چهته بهکهگۆڤاره

ر چۆنک بت ناویان بھنرت و یانویست هه و دهوه ماستاوساردکردنهستیان کرده دهنانهو الیهر ئههه
 .کانیان باس بکرتنییهمهچاپه
 چاک بژار وه ڕووی زمانهکان له وتاره بوو کهوه، ئه، پم وایهکهشی گۆڤارهی گهنکی دیکهالیه
 وه ڕووی ڕنووسیشهها لهروههه.  کار بھنرت بهدرا زمانکی پاراو و کوردانهوڵ دهکران و ههده
  به ڕنووس کهک شوهر یه سهخستهموو دهکانمان ههمان نا و نووسینهرهوکجار گهنگاوکی یههه

 هۆی مامۆستای به.  پۆیکردنیستیان کردهککی زۆر ده و خهڕنووسی مامۆستای کورد ناسراوه
 .رچووری باشیشیان ل دهش کران و دواتر نووسهیشتوو پشکهپگهری تازه زۆر نووسهوهکورده

من تا ماوم . خت بووکجار سهرککی یهی مامۆستای کورد ئهوهرکردن و بوکردنهڕاستی کاری دهبه
  و کاریان تدا کرد و خۆیان پوهوه پشه هاتنه زۆر پیاوانهم کهکه دهو دۆست و برایانهسوپاسی ئه
 . بووی کهو گۆڤارهبوو بهدهرگیز نهوان مامۆستای کورد ههوڵ و ماندووبوونی ئهب هه. ماندوو کرد

خۆ هۆی ڕاسته. هاتمدهڕۆستی نهڕاستی من خۆم ئیدی ده بهک کهیه ڕادهیشتبووه کۆتاییدا کار گهله
 رانی سودنھا خونه تهنگهوه، ڕهکرده زمانی سودی بو ده من هاوکات گۆڤارکیشم به بوو کهوهئه

ی  ئمه ڕاست وایه بوو کهوهی من ئهکهخشهنه. کردتیم دههایش مامۆستایهروهئاگایان لی بیت، هه
کات و ست پ دهزرن و دهمهک دادهستگایهتای کارک، یا دهرهسک سه کهکوردیش فر ببین که

ری بۆن و تیدا سهریبگرن و لهه وسانکی دیکهم با دواتر که، به ڕوهیبا بهند سایک دهچه
س یان کهژی و ده دهنجا ساهدوپه سه کهیه دنیادا ههستگای وا لهگۆڤار و ده. وام بنردهبه
 ته هاتوونهکی دیکه و خه و دواتر یا مردوون، یان خۆیان وازیان هناوهرشتییان کردووهرپهسه

 ئستا ماون و سپ ختانه خۆشبه، کهوهک دوو هاوڕی نزیکدا کردهیهڵ گهم لهکهم باسهودهئه. جیان
 له. بوو ئاسان نهم کهگهمن ت ده. ستۆ ئهرککی وا بگرنهتوانی ئهیاندهسیان نهم کهبه. و ساغن
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شتی  فریای زۆر وهت نامنتهوه کاریشت کرد، ئیدی کاتی ئهکه.  کار بکاتوروپا مرۆڤ ناچارهئه
نگیی ڕکوپک و رههر کارکی فهسک خۆی بۆ کارکی وا، یا ههوێ کهتهر دهگهئه. ویتیش بکهدیکه

ر  چۆن سه، جا بزانهر بکهبهستهچوونی بۆ دهڕوهرخان بکات، تۆ ژیان و ئابووریی بهجیددی ته
متوانی ی پووکان، ئیدی نه تا ڕاده سای ماندووبوونی، دوای یانزدهوه کورتی بیبمهبا له. گرتده
 .رکی ناخۆشی گۆڤاری مامۆستای کوردی کوشتوام بم و، ژیان و ئهردهبه

شکی باشی کوردستانی باشوور و  دوای ڕزگاربوونی به بوو کهوهڕاستی ئهکی گرنگی تریش بههۆیه
ستگای  داوودهب بیر له کورد ده که،تی کوردستان، من پم وا بوو، ئستایش پم وایهزرانی حکوومهدامه
یاندن و ستگاکانی ڕاگهیاندن و دهموو کاروباری خوندن و پگه و، ههوه و زانستی و نوباو بکاتهورهگه

رچاوڕوونی تکی بهنگیدا، سیاسهرههتکی فهی سیاسه چوارچوهری لهگهنی و ڕۆژنامهمهچاپه
 ساڵ دوای ی ده نزیکهیش، واته ئستاکهوهداخهبه. ج بکاتتیدا، جبهی زانسرانهروهنیشتیمانپه

نگ و زمان و ژیانی رههوتنی فهرج و ئاسۆی پشکهلومهی کوردستان، بار و ههشهو بهڕزگاربوونی ئه
در و ههره به دوای ڕۆژ زیاتر و ڕۆژ له خراپتر بووهکه، بهبووهشتر نهک چاکتر و گهواریمان نهخونده

 .برتده
 
 نن؟ لهیهگهکتر ده یه کودا هاوجووت و هاوشانن و سوود بهله” تیشاعیر و حیزبایه“: ییرزنجهبه. هـ

 ک؟ یهکودا ناکۆکن به
 

پی بوا و بژرت و به حیزبک ههیهی ههوه مافی ئهسکی دیکهر کهک ههشاعیریش وه: لیشاکه
ر ند، یا ههرمهر شاعیر یا هونهگهکات ئهست پ ده دهووه لهکهگرفته. ی خۆی کاری تدا بکاتتناعهقه

ی خۆی کهرهم هونه هه کهوهت حیزب و ئیدیۆلۆگییه خزمه خۆی بخاتهیهو ڕادهر، تا ئهمرۆڤکی داهنه
 و حیزبی پ گرنگتر و وهوتهور بکهی خۆی دوکه و نیشتمانهوهتهل و نه گهم لهبدۆڕنت و هه
 .وانهپیرۆزتر بت له

تی تی حیزبایهی سیاسهوهره ده، پاشا لهتی ماوهمی پاشایه هشتا سیستهوروپا کهندێ وتی ئه ههله
ربینی نگدان و ڕادهستوور مافی دهپی دهستت و بهوهی ڕادهکهڕی ئیدیۆلۆگیی ناو وتهو شه

ی پیرۆزی  نیشانه سیمبۆڵ و بهدا پاشا بهو وتانه له، چونکه نییهوهکانه سیاسییهلهسهی مهبارهله
خۆیان ... ندیش وا بوونایهرمهبوو شاعیر و هونهڕاستی دهبه. نرتکتیی خاک و نیشتمان دادهیه
کخستن و ت، ڕۆی یهسته دهیشتبته گههت حیزبک کتایبه، بهوهتییهڕی حیزبایه ناو شهتهخستایهنه

نایان بۆ کاندا پهوره گهیرانه قه و لهنگانه  تهک له خه که بوونایهو هزه و ئهیان ببینیایهوهکۆکردنه
 .ببردنایه
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. یهنهووالیهکی دگرن و بازرگانییهردهردوو الیان سوود وه ههندیی نوان شاعیر و حیزبدا دیاره پوهله
، وهتی سیاسی و ماددیی خۆیهسته هۆی ده حیزب بهدۆڕنت، چونکهمدا شاعیر دهکهی یه پلهله

ڕنت و پشانی پهیدهزووی خۆی هه ئاره بهی کهیموونهو مه ئهیکاتهکات و دهمۆ دهستهشاعیر ده
ردن و یژنت و گهوانک، باش دهیموونهر مهک ههیش، وهتهو خزمهر بهرانبه بهدیاره. داتکی دهخه

شاعیریش . وهڕازنتهک دهیهرزانه و لهتکه تهموو جۆره ههی ز و به زریزهرۆکی بهسینگ و به
ری و  هونهت نرخهنانهبت ته و ناچار دهوهتی حیزبه خزمهخاتهی دهکهرهخۆی و هونه

 .یکاتیت و دهبوو بیت و بیکات، دهده نهی کهوهانی خۆیشی پماڵ بکات و ئهکتییهمرۆڤایه
ڕی  شه لهحیزبک که. ینچاو بکه ژیانی حیزبدا ڕهب دوو قۆناغی جیاواز له دهدا پم وایهلره

 ڵ حیزبکدا کهگهی لهکه یا چینهوهتهکانی نیشتمان، نهر و دوژمنهر داگیرکهرانبه بهڕزگاریخوازیدایه
، تهستهکی بچووکی دهیهر نموونهیشدا حیزب دیسان ههم قۆناغهله. ست جیاوازه دهالتی گرتبتهستهده

 وهوانهپچهبه.  پای بداتهدا کهوهبت لهوتۆی نهوتکی ئهستکه شاعیر دهنگهم ڕه، بهتهستهمیکرۆده
م حیزب به. تیی دیکههامهری و کوشتن و زۆر نهدهربه بۆ زیندان و دهوه بکشتهندییهم پوه ئهنگهڕه
یش موو شتکی دیکهچت و شاعیریش و نیشتمانیش و ههنین دهو گهرهت ئیدی بهسته دهیشته گهکه
 .پچتڵ خۆیدا ڕادهگهله
 
 ؟وهنهدهنگ ناکانتدا ڕه شیعرهپووری میللی لهلهبۆ ڕووداوی مژوویی و که: ییرزنجهبه. هـ
 

پوور لهتوانت ڕووداوی میژوویی و که؟ شاعیر دهیهمهردهستت شیعری کام سهبهنازانم مه: لیشاکه
رجیش مه. ڕ گه و بیخاتهوهی بۆ بدۆزتهکی دیکهیه کار ببات، یا چوارچوه شیعردا بهمز لهک ڕهوه
 و ندهمهوه دهبینی میتۆلۆگیای یۆنانی هندهتۆ ده.  کار بھنتی خۆی بهکهلهپووری گهلهنیا که تهنییه

ر سهی سیمبۆی شیعری خۆیانیان له و پکھاتهنایان بۆ بردووه زۆر شاعیری دنیا په کهناسراوه
هد و ئۆرۆرا و  لنین و فهن کهزۆر شاعیری کورد هه. ر وایهڕووداوی مژووییش هه. زراندووهدامه

 . ی شیعریان بووهکوژرانی لۆرکا و گوڤارا و نروودا تکه. مز ڕهی پاریسیان کردۆتهکۆمۆنه
ک وه: رگرتووه وهوهنگیی آوردهرهه مژووی سیاسی و فه ڕمزم لهممدا کۆمهکه دیوانی یهمن له

ر نبهوی و عهوله، مهدهغه نهمان، کچهقارهردهوارچرا، بهد، چمهفید، قازی محهحموودی حهشخ مه
م و زین و لی، مهکر، داریکههاباد، دیاربهمی ڕزان، قامیشلی، مه، چهرختهگۆز، ئهخاتوون و تاوه

پووری سیاسی و دینی و له که له کار بردوون کهم بهمزی دیکه ڕهیش کۆمهوانه لهبجگه. ئاگری
م و ڕۆمیۆ، سیزیف، سپارتاکۆس، گوڤارا، کاسترۆ،  هاتوون؛ عیسا و مریهوهالنی دیکهنگیی گهرههفه
 ).ر درینای سهکهپرده (ندرڤیچهی ئیڤۆ ئهکهسکی ڕۆمانهیش که)فاتکه. (ق و سینیمماررنهوهخه
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ی  ساهم پانزدهکانی ئهشیعرهزۆری رهشی ههبه. نووسم شیعر دهکی دیکهیه شوهئستا ئیدی به
یشدا م شیعرانهله. بنریک دهووفدا خهسه و ئۆنتۆلۆگی و تهفهلسهکانی فهتهڵ بابهگهدواییم زتر له

ی جاران ئاشنایان  کۆنکرتانهمزهو ڕهر ئه بهمهبهنا دهمجار پهم که، بهیهمز قورساییی خۆی ههڕه
 شاعیرانی سۆفی ن کهوانهر ئهکانم ههکانی ئستای ناو شیعرهمزهرمینۆلۆگی و ڕه تشک لهبه. بووم
 بکرێ باسی نگهڕه. ووفسهبی تهدهی ئهتانهڕهشکی بنه بهتهشیان کردوون و بوونهپشکه

ین،  عیرفانی بکهبیده، ئهبی سۆفییانهدهربینی ئهمز و ده و ڕهتی وشه قامووسکی تایبهنگکی،رههفه
ی جیاواز و  شوهکانیان بهمزهیان ڕهکهر یه زۆر جار شاعیرانی سۆفی ههزانین کهیش دهوهم ئهبه

 . کار هناونتی خۆیان بهتایبه
کی یه تا ڕادهکات، کهتی خۆی دروست دهنجامی کارکردنکی درژخایندا قامووسی تایبه ئهشاعیر له
 وهندێ ڕوویشه ههم لهبه. کانیشتنی تکسته و تگهوه کلیلی کردنهکانی بکرنهشانهکرێ نیزۆر ده

 .وتکهردهیدا دهکه قامووسهئسیری شاعیرانی پش خۆی لهته
 
 و تی چ ئاشنایه بۆ سودی، توانیوتهوه کوردییهبی لهدهمی ئهرهه بهرگانی کۆمه وهبه: ییرزنجهبه. هـ

 کان بخوقنی؟مان الی سودییهکهبهدهک بۆ ئهتییهدۆستایه
 

شکی ڕاستی بهر به و ههدایهوهی مشکشۆردنهشهڕهم ههرده بهوروپایی لهری ئهخونه: لیشاکه
 کارکردی بیری نگکهرههوروپایش فهمۆی ئهنگی ئهرههفه. وهتهزۆریشیان مشکیان شۆردراوه

 بارکی ئاوادا له.  ئاخنراوهوا و نامۆڤانهدان پشبیاری ناڕه سه و به دیارهئاشکرا پوهی بهرستانهزپههگڕه
م، یا لکی یا وتکی جیھانی سیهوای گهکی ڕهیهلهسه بت مهوهڕی ئهم مرۆڤ بتوان چاوهڕ ناکهباوه

کی باشی وروپاییدا جگایه مشک و ویژدانی مرۆڤی ئهان، لهلکی موسمتیش گه تایبهت و بهڕۆژهه
ر گهوجا ئهئه. وهره سهیی ناچتهزهی به پلهوروپایی لهردیی کابرای ئهڕی هاودهپهوئه. وتست بکهده

. وهتهگرسکیش دهکجار تهرکی یه ڕووبه دروست ببت، دیارهوهبییاتهده هۆی ئهک بهتییهدۆستایه
 و وهر خوندنهسهخکی زۆری بهمۆ دهکانی دنیای ئه سیاسییهوتی گۆڕانکارییهڕووداوی سیاسی و ڕه

ناسم،  چاکیان ده پم وایهڕووناکبیری سودی، که. یه ههوروپاوهر و ڕووناکبیری ئهیشتنی خونهتگه
ی )یاندنستگای ڕاگهده(سمیی ماسمیدیا  زمانی ڕهدات بهوڵ ده ههمیشههه. ترسنۆکترین ڕووناکبیری دنیایه

لکی داگیرکراو و وای گهی ڕهلهسهنا پشتگیریی مهرگیز ناورت ب پچوپههه.  بکاتی قسهکهوته
  نوان تۆ ون پشان بدات له بالیه خۆی به کهیهوهڵ بکات ئهگهتیت لهزۆر زۆر پیاوه. مبینیو بکاتسته

یش مانهم ئهبه.  بک باشتر بنن، کهڕاستی هیوومانیست ههپ یا بهندێ ڕووناکبیری چههه. کانتدادوژمنه
 .ڕن ڕزپهکهما، به و بنه نموونهمن و نابنهکجار کهیه
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.  سودیون بهی ساکدا کرا ماوه له کهوتووه کهو کتبانهرژمری ئه سهلک جار چاوم به گهم سودهله
 کتب ٢٠٠٠دا و سالهی ئه ماوهر لهگه ئه که بیرهم لهوهم ئهستدا نین، بهرده بهکانم لهئستا ژماره

% ٢٥ یکرت، نزیکه دهوهمریکایی و ئینگلیزییه ئهله% ٧٠ تا ٦٥ وا نزیکهی سودی کرابت، ئهمهرجهته
ندی و ڕووسی و کوو هۆهی وهکانی دیکه زمانهله% ٤،٥ ، نزیکهوهیهمانی و ئیتالی فرانسی و ئهله

کو  زمانی وه، لهزارهو دوو هه کتب له١٠ کاته ده، که%٠،٥ی  نزیکه، واتهوهمنتهی دهوهئه. وهژاپۆنییه
 ک دانهوت سادا یه حهه لیهجاری وا هه. ( سودیکرته دهوههندی، ئۆردوو، فارسی، تورکی و کوردییه

 رهشی ههبه. یهکهرجهلومهکی زۆر ڕوونی ههیه ونهمهئه).  سودی ناکرتهوه کوردی یا ئۆردووهکتب له
کی یهسپردرت و پارهرگان ده وه بهوهکانهخشخانهن پهالیهرکک لهک ئهکان وهمهرجهزۆری ته

بی دهسک ڕاسپرن ئهن که ماندوو ناکهوهوهکانی سود خۆیان بهخشانهم پهبه. ندهباشیشیان ده
 چاوقایمیی ک کرابت بهرچییهدا ههم بوارهله.  سودینهن یا جابوقا بکهرمهکی کورد یان ئهخه

نجام  ئهوهخسییهندی شهتی و پوه هۆی دۆستایه و بهرانی کورد خۆیان کراوهڕووناکبیر و نووسه
ر و ڕووناکبیر و نووسه. کانی سودکانی ناو بگانه گرۆ بزو و چاالکه لهککه سود یهکورد له. دراوه
ی بیست سای  ماوهله. نوهرچاوه بهم نین و به کهکانی دیکهی گرۆیه گورهواری کوردیش لهخونه

گۆران، : ی سودی کراونمهرجهانی چوار شاعیری کورد تهنیا دیوخۆ، تهربهک کتبی سهڕابوردوودا، وه
! ستان بشۆ و دهئیدی ئاو بنه).  کرۆنۆلۆگییهکهڕزکردنه(فیق سابیر لی و ڕهرهاد شاکهس، فهشرکۆ بکه

 . سودیتهکراوه نهوه کوردییهچیرۆکک لههتا ئستا هیچ ڕۆمانک یان کۆمه
بی دهی ئهندێ نموونهب هه دهی کهوهی ئههکهر که سهوتمهم بۆ سود، کهدوو س ساک دوای هاتن

.  دروست بووبوو، بگۆڕموهی کوردهباره لهوهکانهی الی سودییهیهو ونه سودی و ئهمهکوردی بکه
 بوون، کهوار هه خوندهکهندێ کۆلوانیشدا ههناو ئهنیا کوردستانی تورکیایان ناسیبوو، لهوان پشتر تهئه
 و یه زمانی هه کورد نهیاندبوو کهکانیان وا تگهسودییه. زاری بۆ کوردرمهی شهه پهڕاستی بووبوونهبه
 کورد ڕۆمان، کتبی مین جارهکه یهمهیانوت ئهنووسی، دهکیان دهرچییه ههخۆیان لره. بییاتده ئهنه

ستگا  ده لهن و پارهوره بکه گهی خۆیانی پوهوه، بۆ ئهی نووسیوهر شتکی دیکها هه یمنداڵ، شانۆنامه
 . ربگرنکان وهسودییه

 شیعری ختیار و شاعیری سودی الرش بکسترومدا کۆمهڵ کاک بهگه له بوو کهوهمین کار ئهکهیه
کاندا  و گۆڤاره ڕۆژنامه جار له١٣ و اشی دایهنگکی ب دهکهکتبه.  سودیمامۆستا گۆرانمان کرده

ک کوردیی ککیان نهیه. ریان نووسیبووسه خراپی لهدوو کوردیش زۆر به. ری نووسراسهباشی لهبه
 وانهبوو ئه، دهیهیشیان وتبووی گۆران شیعری چاکتری ههوی دیکهئه.  کرمانجییش نازانخوراوو، بگره

 !).زن و بۆ مۆسکۆی جوانلنینی مه(ک وه بکرن مهرجهته
 –ژۆڕنای سودی .  زمانی سودینگی بهرههی گۆڤارکی فهوه بوکردنهستمان کرده ده١٩٨٥سای 

رانیدا ی نووسهسته دهند دۆستکی کورد و سودی لهری بووم و چهرنووسه من سهکوردی، که
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ست باشترین  دهیشتهگه دهکه وگۆڤارهوهمان ل بوکرده ژماره١٦ی چوار سادا  ماوهله. بوون
کدا شاعیرکی کورد، چیرۆکنووسکی کورد یهموو ژماره ههله. داری سودیشتمهڕووناکبیر و سیاسه

 و گهی زمان، مژوو، کۆمهبارهمان لهوهها وتار و لکۆینهروههه. کردش دهو کوردناسکمان پشکه
کدا نتۆۆگییه ئهکانمان له دا شیعره١٩٩١ سای نجامدا له ئهله. وهکرده بو دهوهی کوردییهبدهئه

. وه شاعیری کوردی گرتهمی چواردهرهه به، که)مکهوری وتهبۆنی هه( و چاپمان کردن وهکۆکرده
 . ری نووسراسه و لهوهنگکی باشی دایهیش دهمهئه
 موزینی خانیدا به مهتی لهر بیری کوردایهسهی کاتی خۆی لهیهوهو لکۆینه دا ئه١٩٨٥ی  سار لههه

  له یش کۆمه١٩٩٨ سای له. وهک کتب بو کرایه سودی و وهئینگلیزی نووسیبووم، کرایه
: وهبوکرایه کتب ی سودییان کردبوو، بهمهرجهرگی سودی ته س وهکانی خۆم، کهشیعره

یشدا م سانهر لههه. رگرتووهبیی وهدهتی ئه تا ئستا دوو جار خهندا، کهو گۆمی لی خهک لهمروارییه
 چیرۆکنووسی کوردمان ١٦–١٥چیرۆکی  کورته٢٥ی ند دۆستکی سودی نزیکه هاوکاریی چهبه
 ی ڕۆژک لهو هیوایهورودرژم بۆ نووسیون، بهکی دوکییه و خۆیشم پشهی سودی کردووهمهرجهته

 .وهک بو بکرتهنتۆۆگییهک ئهیش وهوهڕۆژان ئه
کی یهلهسه مهمهئه. کجار کز و الوازه یهکهئسیرهم ته، بهئسیرکیان نییه هیچ تهی ئمهم کارانهمن نام ئه

  و بهبکی خراپ و نزمهدهتی ئهبی ڕۆژهههدبی کوردی یا ئهده ئه نییهوهعنای ئه و مهسیاسیی ڕووته
ی  باره لهسهله درۆ و ده لهوروپایی مشکی پ کراوهمرۆڤی ئه. ت نایهوه و لوردبوونهوهکاری خوندنه

 بکرت، یا جارک و دوو زانی نه به شتک نییهمهئه. وهی ئیسالمه بارهمووانیشدا له پش ههت و لهڕۆژهه
بۆکشراو و خشهتکی نه سیاسهمهئه. کنیکی بتری و تهکی هونهیههوت ڕوو بدات و ههکه ههجار به

تیکردنی سۆڤیت و کۆمونیزم، بوو، بۆ دوژمنایهفغانستان ههکی ئه خهکات کاریان به. سپاو و داڕژراوهچه
هنا بۆ فغانییان ده شانی ئهنجی لهرهیان فهده. و وتهکرد بۆ باسکردنی ئهدهرج  میلیۆنان دۆالریان خهبه
تی دژی ئیسالم رکی ڕۆژههر نووسهگهئه. کردنشیان دهوان پشکهمان و پاهک قارهوروپا و وهئه

 یھننهدان جار دهن و سهکهدهیان زمان ی دهمهرجهکانی تهمهرههر ژن بت، بهگهتیش ئه تایبهبنووست، به
 ژنه. سرین نهسلیمهعداوی و تهوال سهلمان ڕوشدی، نهسه: وهنهکهی دهورهڤیزیۆن و گهلهر تهسه
 و رستانهزپهگه ڕه ڕۆماننوس و ڕۆمانهنهکهده) حموودیبتتی مه(ک نگی وهرههکی بفهریکایییهمهئه

 ن و بهکهیان زمان دهی دهمهرجهته)  Not Without My Daughter م، ناکهب کچهبه(یشی کهفاشیستییه
کانی ڕۆژاوای ڤیزیۆنهلهما و تهری سینهرتاسه سه فیلم و لهنهیکهفرۆشن و دواتر دهی ل دهمیلونان دانه

زاران  و ههوهنهکهی دهبارهه و د دوای ساڵ دووباره دوای جار و ساڵ لهتیدا جار لهن شارستانهخاوه
 .نکه دهد ساهزاروپنجسهنگکی ههرهه و فهم جیھانه میلیاردێ مرۆڤی ئهتی بهسووکایه

ک ڕووداوکی زۆر وه!!!) ک نۆبنه(تی نوبل یش خهم دنیایه زۆرجگای ئه وتانی الی خۆمان و لهله
 یتهرنج بده سهوه نزیکهر لهگهم ئهبه. کرتماشا دهجار پیرۆز تهکبیی یهده و پاداشتکی ئهورهگه
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کی بتامی یموونبازییهمووی مه ههوت کهکهرده، بۆت دهتهم خهبژاردن و بیاردانی ئهپرۆسسی هه
 گشتی، وروپایی، بهئهواری م، مشکی خونهرزت بکهی عهکه کوردییهبا به. یهکارانهواشه و چهدرۆزنانه
 یاندنهستگاکانی ڕاگهژدیھای ده و دیلی چنووکی ئهداری و ئیمپریالیزمهرمایهتی سهستی سیاسهدیلی ده

 ).؟ کوردی چیی پ بگوترێ باشهنازانم به  (conformist وارکی کۆنفۆرمیستهیش خونهوهر ئهبهو له
 
زموونکی ال  چ ئهژیانی تاراوگه. وروپا بوونی ئهندهڕاگه په ساڵ پتره٢٠وا بۆ : ییرزنجهبه. هـ

 خش؟به التان چی ده؟ تارواگه...رت بوو، یاخودتیدهر و یارمهپدهشه گهدروست کردوون؟ تاراوگه
 

 مهین و ئهدهنووسی خۆمان ده خۆمان بیاری چارهیشتووین که وا تگهه هه زۆرجار بهئمه: لیشاکه
 دوای پیاو که. رموو هیچ وا نییهڕ بفهم باوهبه. کشین بۆ قۆناغی جیاوازی ژیانمان دهخشه نهخۆمانین که

ک  پش چاو وه، وای دتهوهکاته دهسانی دیکهرهاتی ژیانی خۆی یا کهسه بهسانکی دوورودرژ بیر له
دا یهو کووچهم کۆن و به و ب ویستی خۆمان، مشکئاسا، بهوهکه ناو البرینتموو خرابتینه ههبی، ئمه
بژاردنی ڕبازی ر ههگهئه. وهتهمان دۆزیوه و ڕگهبژاردووهمان هه، ڕگهچین و پیشمان وایهدین و ده
 و ژیانی  خۆم تاراوگهمن.  دابشتایهکی دیکهیه شوهشکی زۆریم به بهنگه، ڕهست خۆم بووایه دهژیان به
م، پم وا بوو، رناتیڤی خراپ، بهته س یا چوار ئهکک بوو له یه تاراوگهکهبژارد، بهنهم ههتاراوگه
، ندهمهوهرشار و دهکجار زۆر و سه یهزموونی ژیانی تاراوگهئه. متره کهوانی دیکهمیان لهی ئهکهخراپییه

 .ر پویستیش ناکات و ههوهمها کورتیان بکهد ناکرێ لرهکه
و زۆر له. وهکردهوروپا ده ژیانی ئهیی بیرم له چاوکراوه، بهختانه، خۆشبهتاوهرهسهر له من هه

ندبوونیان مهوهی ده ڕگه ئرهدا، یان سانی دواتریش، هاتنهو سانهر له ههی کههاوڕێ و دۆستانه
.  میلیۆنریشندکیان بوونه ئامانجی خۆیان و ههیشتنهوا ببینت، زۆریان گهخوا پیان ڕه. دبژارهه

 بوو وهزم لهمن حه.  و جیاوازندیی دیکهمهوهم جۆرێ دهر، به بهندیم گرتهمهوهمنیش ڕگای ده
دا رینهم دنیا پانوبهڵ ئهگهتی لهایهینم و ئاشن بواری زانست و زانیاریدا پ بگهی بتوانم خۆم لههنده
 و خوندن و وهم، خوندنهکهیه: ر به دوو ڕگام گرتهستهبهم مهبۆ ئه. ر وایشم کردم و ههیدا بکهپه

  کهیهرچاوانهزاران کتب و گۆڤار و سهو ههی من ئستا ئهرمایهسه. ڕانرکردن و گهفهمیش سهدووه
جۆری ری وتی جۆربهفه سه له کهیهرییانهوهو یادگار و بیرهویستمن و ئهمی خۆشههاوڕێ و هاوده

 .وهته بۆم ماوهم دنیایهئه
شی نیا به تهرمبیوهر ده شیعر و چیرۆک و هونهی بهوهئه. کجار قووهزموونکی یه ئهژیانی تاراوگه

 ی نهکه نادیارهشه بهسی دیکه کهکه) Icebergئایسبرگ  ( کهچیایههۆهرچاوی سه و بهوهرهسه
 وتاری له. رببت دهیه شاردراوهشهو بهبییاتیش ناتوانت ئهدهر و ئهنههه. تی ئاگای لیهبینت و نهده
 . نووسیوهوهوتییهزموونی دوورهی ئهبارهدا شتکم له)ن وران و تهستهوینک گیان مه جامی ئهبه(
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 خودی  بینینی ئوهبینن؟ به چ ئاستکدا دهرخی کوردی لهزمانی شیعری هاوچه: ییرزنجهبه. هـ
 بینن؟ کودا دهدا لهمهردهم سهمان لهکهبهدهئه
 

  قسهوهمکهردهی زمانی شیعری سهبارهکی گشتی لهیه شوهر وا به ههتهحمهزۆر زه: لیشاکه
بیی شاعیرکیشدا ده ژیانی ئهت لهنانهته. نمکدا شاعیری چاک و خراپ ههردهموو سه ههله. بکرت

نی  دوو الیهب لهین دهکه باسی زمانی شیعر ده کهیش بترازت، ئمهوهله. نقۆناغی جیاواز هه
ری  ڕووی هونه و لهوه دروستهکارهنانی ڕاست و ڕووی ڕزمان و بهین؛ لهرنجی بده سهوهگرنگه

 ی کهو شاعیرانهئه. وهگرتهیش دهبژاردنی وشهی ههلیقهی شیعری و سه ونه، کهوهو جوانییه
ی ورهکی گه جیاوازییهمهئه. منکجار که یه گونجاندووهوه پکهوتووانهرکهیان سهو بوارانهردوو ئههه

دا مامۆستا مهردهو سهله. کانی کوردستانهستهنجا و شهو سانی چل و په می ئمهردهنوان سه
 ک شاعیری دیکهم هاوکات کۆمهبه. بشتیی زمانی کوردی بووی جوانی و بهگۆران لووتکه

. وتوو بوونرکهکارهنانی کوردیدا سه بهبووبن، دیسان له ئاستی گۆرانیشدا نهر لهگه ئهبوون کههه
ران، سیری، ددار، کامهک ئهی گۆراندا، شاعیری وهمی ژیان و چاالکیی شاعیرانهردهر له سههه
ندک ڕۆکی شیعری هه تۆ و من ناوهنگهڕه. بوونژار و قانع ههردی، دیالن، همن، ههونی، ههعه
کار  زمانیان چاک و ڕاست به که بنووقنین و ڕاستییهم ناتوانین چاو لهبت، به دڵ نهمان بهمانهله

 .هناوه
م ناو ئهله. ک شاعیربگومان زۆریان شیعرنووس و شیعربازن نه. کجار زۆرنمۆ شاعیری کورد یهئه
 ستهرهنووسن و کهزای زمانی کوردین و جوان دهڕاستی شاره بهی کهوانهدا ئهموو شاعیرههه

کان، س دهوهشتا و نهشاعیرانی هه. منکجار که، یهمۆ کردووهستهتی دهواوهتهکانیان بهرییههونه
.  داماوهوهستیانه ده بهکه کوردییهوارن و زمانه کۆهوه ڕووی زمانهرچت، لهچوارکی ل ده

 زمانی له، ئاگایان وهته چۆی ماوهر به زیاتری هه نیوهیان لهی وشهنجینهزای ڕزمان نین، گهشاره
 و نازانن شیانبیستووهر نهب شاعیرک فری ببت، ههی دهکارییهو ورده و ئهشیعری کالسیک نییه

ر گه، ئهر وایه چیرۆکیشدا ههیم له دهوهی شیعرهبارهی لهمهئه.  بیابانه و بنچکی کامهری چ دارکهبه
 .بتخراپتریش نه

 .وهتهرام داوهکی تردا وهیه جگهتم، وا بزانم، لهکهمی پرسیارهشی دووهبه
 
م و زینی خانیدا چ  مهتی لهنی کوردایه ناوی الیهتاندا بهی دۆکتۆراکه کارنامهله: ییرزنجهبه. هـ
 ؟کی نوت تدا کردووهنجامگیرییهئه
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و ئه. نووسیوهی دۆکتۆرام نه من کارنامه کهوهمه ڕاست بکهوهکی ئهبا جارێ پشه: لیشاکه
کانی رجه پشمهشک بوو له، بهکردوومه» موزینی خانیدا مهتی لهکوردایه«ر سهی لهیهوهلکۆینه

 .رگیران بۆ خوندنی دۆکتۆراوه
بینیبووم و ی باوکمدا که کتبخانه لهوه منداییهر له ههی کهو کتبانهکک بوو لهیه) م و زینمه(کتبی 

ی وه، ب ئهوهند درکم ل خوندبووهوێ چه و لهستم دابووی و لرهروا دهند جارکیش ههچه
م خوند، بهمان ده)م و زینمه(غدایش خوندکار بووم ی به زانستگه لهکه. موتۆی تبگهشتکی ئه

 که. وهکانی نزیک ببینهفییهلسهوانی و فهزمانهری و  هونهنه الیهی لهوهراوی و ب ئهخوندنکی سه
 باشتر م جارهئه. ی شاعیرانی کالسیکی کوردوه خوندنه بهوهستم کرده ده سود، جارکی دیکههاتمه

ی ئۆپسا  زانستگه لهکه. ر بنووسمسهکرد شتکی لهزم دهزۆر حه. وهم خونده)م و زینمه(و قووتر 
ر  ههم و زین نووسراوهتی مهوه لهیهوهیر ئهسه. وتکهم بۆ ههلهو هه کرد ئهوه لکۆینهبهستم ده

 حیساب  بههاتووهس نهچی کهکات، کهست پ ده دهویوهتی لهی کوردایه بناخهکرێ که دهوهباسی ئه
موزۆر شتیان م و زین کهی مهکانی دیکهنهالیه. وه و لی بکۆتهوه ڕوون بکاتهمه کیتاب ئهو به
. نووسرابوور نهسهوتۆی لهتی، یا ناسیۆنالیزم، هیچی ئهنی بیری کوردایهم الیه، بهر نووسراوهسهله

 .ری بنووسمسه چاکم زانی له بهبۆیه
ی رجی کوردستان و ڕگاچارهلومههی هبارهکانی خانی لهتییهڕه بنه بیرهوم داوهدا ههیهوهو لیکۆینهله

کانی شه بهم له، بهربیوهیدا دهکهی کتبه دیباچهی لهو بیرانهخانی ئه. وهمه شی بکهوهڕزگاربوونه
. ر بنتیدهی خانی یارمهوهی بیرکردنهیشتنی شوهکرێ بۆ تگه دهن کهڕی وا ههیشدا بیروباوهدیکه
ی کوردی  باره خانی له کهیهیهرنامهو بهی ئهوه و ڕوونکردنهوهی من لکدانهکهنجامگیرییهئه
ی خۆیاندا دابنم و  و چوارچیوهواره قهکانی خانی له بیرهوـم داوهمن هه. یبووه ههوهمی خۆیهردهسه

 وه ئهپنم، کهدا بسهکههر تکستسه زۆر بیر و بۆچوونی خۆم بهی بم بهوهک ئه، نهوهبخونمه
شی چاو پ کهرگی کتبهنیا بهی تهوهم و زیندا ئهی نووسرانی مهدساه یادی سسهله. ناگرێهه
 الی  الی خۆی و بهککیش خانیی بهر یههه. م و زینی نووسیر مهسهم و لهه قهستی دایهوتبوو دهکه

  له بوو که سیاسییه و پشوییهو ئاژاوهی ئهوهنگدانه ڕهمهئه. کشاادهڕکدا ڕحیزب و تاقم و بیروباوه
م و زینی شخی خانی هیی ڕاستی مهبه. ی کردبوونهشهوار و ڕووناکبیرانی کورددا تهناو خونده

 .ر بنووسرتسهی لهی جیددی و زانستانهوهیان لکۆینه ده کهیهوهئه
 
ختی هزری و وه ساتهوهم زینی خانییه مهکرت لهده» خانی« بۆ ی ئوهوهئایا خوندنه: ییرزنجهبه. هـ

ر دنیای سه لهیهوهو خوندنهرتیی ئهست و کاریگهیوهمژووی ڕۆشنبیری کورد دابنرت؟ په
 ؟یهدا ههم میانهک له لکنزیکی و دوورییه؟ چ جۆرهندهی مژوویی و سیاسی و هزریمان چهنووکههه
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ی وه هۆی ئهبته نهمه، ئهوهخونینهر شاعیرکی کالسیک، ده کاتک خانی، یا ههزۆر گرنگه: لیشاکه
نا  ببت، دهمهردهو سهکانی ئه و نرخهمهردهو سهتیسی ئهمان قهوهز و توانستی بیرکردنهمشک و ئاوه

 شک له به رابردوودا ژیابت و ئستا بووبتهسک خۆی لهر کهگهئه. ردوو ڕابشیک له بهبینهیش دهئمه
دا مهردهم سهژییت و لهیت و ده خۆت ههم تۆ ئستا که، به زۆر ئاسایی و سرشتییهمه ئهڕابردوو، دیاره
... یهوه، وشکبوونهتهسایان کارهمه ڕابوردوو، ئهشک له بهیتهستی خۆت، خۆت بکه دهچاالکیت، به
پ و تکی چهین و خه ڕابوردو، کالسیک، یا کۆن پشتگوێ بخه نابت، کهوه بهترسییهم مهخۆالدان له
کی گرنگ، رپرسیارییه به لهیهوهری، خۆدزینهرککی هونه ئه لهیهوه خۆدزینهوهئه. ردا بنینسهڕاستی به

 به  گاته، کهوهڕننهپه دهوهن خۆیان بهزانم هیی وا ههده. داهاتوویش پویستهمۆ و  بۆ کامکردنی ئهکه
 و شته توخنی ئههاتووهوان نه بۆ ئهوتوو دابن که مۆدرن و پشکه بهندهوهن و خۆیان ئهڕابوردوو  بکه
 .سنۆکانهکی تررستییهپه، کۆنهرستییهپه کۆنهمهئه. ون بکهکۆن و پواوه

 وه ڕابوردوو، ئستا و داهاتوو پکهی دینامیزمکدا بت که چوارچوهبت لهی ڕابوردوو دهوهخوندنه
 روا ئاسان نییهی ڕابوردوو کارکی ههوهنه خوندهیشمان ال ڕوون بت کهوهب ئه دهدیاره. وهستتهببه
کجار کی یه وریایی و هۆشیارییه له بجگهمه ئهت، چونکهوار یا ڕووناکبیرک بکرموو خونده ههبه

  لهنگه ڕه، که زانستی گرنگیشی پویستهی قووی کۆمهوهری و مژوویی، خوندنهزۆری هونه
 باسی دوو ک نموونهر وهدا ههمن لره. مۆدا فربوونیان خۆماندووکردنکی زۆری بوتڕۆژگاری ئه

بۆ ناسین و نرخاندنی شیعری کالسیکی، ب . یه ههوهڕۆکه و ناوه شوهندیان به پوهم کهکهن دهالیه
ی گونجاندنی بت و ناتوان ڕاده دهپاچهسته دهوهرهر و لكۆهدا خونه)رووزعه( زانستی زایی لهشاره

ی شیعری  بارهی له ستروکتورالیستییانهوههو لکۆینشکی گرنگی ئهبه.  ت بگاتکهرییه هونهبیر و قابه
بوودیب مال ئهکه. ندهنی کش ده الیهخکی زۆر بهکرن، بایه دهوهبی و فارسییهرهکالسیکی عه

بوو ئه. بات کار دهکانیدا ڕباز و تیۆریی ستروکتورالیزم به نوووسینه و لهبهرهگرکی ناسراوی عهخنهڕه
یان وهڕاستی خوندنه به، کهبی نووسیوهرهر شیعری عهسهکجار نایابی لهی یهوه لکۆینهدیب کۆمه
ری  هونهڵ نرخهگه و ئاشنابوون لهبهدهو ئه ناسینی ئه لهوهکاتهردا دهم خونهردهبهکی فراوان له ئاسۆیه
ی فۆرمی بارهبوو دیب لهکانی ئهکی گرنگی کارهشبه. بی پش ئیسالمرهکانی عهوانی و ڕۆحییهو زمانه

دا میتافۆر و بیر و یهو چوارچوه لهدا کهوهکان و توانستی شاعیر له، کشی شیعرهیهوهو شیعرهئه
ڕزم دا دۆستی بهم بواره لهکی لھاتووی دیکهیهوهرهر و لکۆهنووسه. وهکانی خۆی ج بکاتهستههه
 ویش لهئه. نندهی لهتناسیی زانستگهشی ڕۆژهه به لهبییهرهبیاتی عهدهی مامۆستای ئه)پیرلشتفان ش(

. ش کردووهر و کاری نایابی پشکه بهبیدا ڕبازکی ئاوای گرتۆتهرهی شیعری کالسیکی عهوهلکۆینه
 رجکی گرنگهکانی ڕابوردوو مهفییهلسهه فکری و فوژمهزابوونی تهتی و ناسین و شارهها ئاشنایهروههه

، چۆن بی چییهرهی ئیبن عه)وحدة الوجود(زان تیۆریی  نهیارۆ که. یشتنی شیعری کالسیکیبۆ تگه
حوی بگات؟ خانی بیریارکی وی یا مهولهدی خانی، مهحمهزیری، ئهالی جه شیعری مهتوان لهده
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 م پیاوه ئهگات کهم و زین، مرۆڤ ت دهی، مهکهی شاکارهوه خوندنهبه. یتی خۆیهکهمهردهی سهورهگه
نی بیری  خانی خاوه که ئاشکرایهوهم هاوکاتیش ئهبه. زا و ئاشنای زانستی جیا جیا بووه شارهندهچه

 و فکری وهکانی فیکره ئامادهبه قا بهوهستته خۆی نابه، واتهوهکاته بیر دهخۆیانهربهتی و زۆر سهخۆیه
 و خۆی بهئه. ی زینی مژووی بیر الی کورد زنجیره لهکی گرنگهیهقهخانی ئه.  دۆگمابۆتهال نه
 شکه بهوهر و فیکرییشهڕووی هونهله . زانتزیری و شاعیرانی پش خۆی دهالی جهکی مهوامییهردهبه
 ی کهو لقه، ئهندییهقشبهتی نهریقه تهر بهخانی سه. تی ئیسالمیکریی ڕۆژههری و فمی هونه سیستهله

دی مهند، شخ محهقشبه بیر و ڕبازی شای نه و له هاتووهوهڕاسته ئاسیای ناوهوخۆ لهڕاسته
 ڕی به باوهچت که دهیش زیاتر ڕی توهر ئهبهله. وهوتۆته، که)١٣٨٩ – ١٣٨١ (هائوددینی بوخاراوهبه

ی )لشوهوودت ئهحدهوه(ک بووبت، نههه) ١٢٤٠–١١٦٥(بی رهی ئیبن عه)لوجوودت ئهحدهوه(تیۆریی 
 ت ناوی نیزامی و جامیی لهنانهر تهگهخانی ئه). ١٦٢٤ – ١٥٦٣(دی فارووقی سرهندی حمهشخ ئه
 و خۆی وانی گرتووه ڕبازی ئهوهرییه ڕووی هونه لهبوو کههر دیار د ههوه، ئههنایهیشیدا نهکهشاکاره

 .نتوان دادهی ئهکهگهندامکی خویندنه ئهبه
نگری وارانی کورد یا الیهر خونه سهمی خۆیدا کارکی زۆری کردبتهرده سهم خانی لهڕ ناکهباوه
فکری قووڵ و . کانی دوای خۆیوهر نه سهردۆتهکجار زۆر کاری ککی یهیهم تا ڕادهبووبت، بههه
 ناو بیری خانی له. نک تی بگهوت تا خه کاتی دهکه، بهوه ئاسانی بو نابتهر وا به، هه وایهتازه
 و وهی بیرکردنهر شوه سه و بگومان کاری کردۆتهر بووهکاندا زۆر کاریگهدرخانییهی بهماهبنه
ستیان یبینین و جده دهیهماهو بنهندامانی ئهی ئهی الی زۆربهتییهستی کوردایهو ههئه. وتیانکهسوهه
ئسیری  ژر تهوتبتنهکه ناکرێ نهدات که نیشان دهوه ئهوه مژووی سیاسی و ڕۆشنبیریی کوردهبه

ک ی وهوره شاعیر و ڕووناکبیری گهیشتۆتهه گم فکره ئهوهوانیشه ڕگای ئهر لههه. وهبیری خانییه
 و ی پ داوهشه و گهی زیاتر پش خستووهو بیرهمیش ئهئه). ١٨٩٧ –؟١٨١٦(حاجی قادری کۆیی 

وێ و مۆی کورد، بمانهی ئهی بیری ڕزگاریخوازانهرهجه و شه سیلیسلهواتهکه. وهبوی کردۆته
 .دی خانیحمهر ئهه سوهچتهر دهوێ ههمانهنه

 سهر که ههنگهڕه. نگ و ڕۆشنبیریی کوردرهه باوباپیرانی فه لهککه یهوهرییشه ڕووی هونهخانی له
ر و رناس، بۆ نووسهسکی هونه بۆ کهمن پم وایه. وه لک بداتهتییهم خزمایهپی بۆچوونی خۆی ئهبه

ب ند دهرمه شاعیر و هونهکات کهی فر دهوهم و زین ئه، مهمهردهم سهندکی ئهرمهشاعیر و هونه
 قوربانی ر بکاتهماشا بکات و ناب هونهک ئامانجک تهر وهرزی ئستتیکی و کامبوونی هونهی بهپله

 ئاسانی هیتوانی زۆر ب، دهست ببووایهبهی مهکه سیاسییهیامهنیا پهر تهر ههگهخانی ئه. ئیدیۆلۆگی
. م بتفاقننگازن، ئهلهم بهکوردنۆ، ئه: ی دروشمی بتام و بپزی سیاسیوه هۆنینهتهستی بکردایهده

رخون،  جگه تازه بهد ساڵ دوای خانی، تازهنجا، سسهدوپهبینی دووسهتۆ ده. ک بن، ڕابنکوردنۆ یه
ڵ کۆچی گهمان لهکانی ئه شیعرهیهوهیش ئهکهنجامهئه.  شیعرنهکه دهم دروشمانهیا ئاپ جاسم دن ئه
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 ریی شاراوهنی هونهیان الیهم و زینی خانی ئستایش دهم مه، بهوه پشتریش، پچرانهنگهخۆیاندا، ڕه
 .ر بکرتسهیان لهوهب توژینه ده، کهوهتهو نادیاری ماوه

 
 و گه بهمهئه. وه چیرۆکت بوکردهدا کۆمهیهم ماوهرگان لهوه شیعر و  لهجگه: ییرزنجهبه. هـ

وت تهت؟ یاخود دهکان نایهندشهم و ئازار و ئهتی خهقهرهشیعر ده) نیاته (ر بهی ههوه بۆ ئهیهنیشانه
ک  یهرخانی لهسپۆری و تهڵ کاری پگه ئاگایی من تۆ زیاتر لهچیت؟ به تی ههوهیشه بوارکی دیکهله

 ند بوارکدا؟ چهی بهوهندنهشارش و بوکردن و بهک توانا پهبواردا، نه
 

 وهیهم باره لهم نووسیوه)بۆنی تاریکی(چرۆکی ه بۆ کۆمهدا کهکییه پشهو کورتهوا بزانم له: لیشاکه
م زۆر بیری وا به.  چرۆکنووسیشم ببمهماته به چیرۆکنووسم و نهڕاستی من نهبه. شتکم وتووه

بت  دهوهر ئهبهت، لهڕۆستیان نایهنیا ده ته و شیعر بهوه چوارچوی شیعردا جیان نابته لهن کههه
 من توانست و  که نییهوهعنای ئهم نووسینی چیرۆک مهبه. وهیان بۆ بدۆزمهی دیکهچوارچوه

، وهی داهنانه بازنهچنه چیرۆکیش و شیعریش ده، چونکهوهمهکهرش و بو ده پهی خۆمهرهبه
رببت، ئیدی ستی خۆی دهیه ههوهندک گرنگترین شت ئهرمهبی و، بۆ هونهدهداهنانی ئه
  کهیهووسینانهو نستم ئهبه، مهدا جیاوازهڵ نووسینی دیکهگه لهمهئه. بت با ببت چ دهکهچوارچوه

جاری . وهرگان یا لکۆینهک وهیت، وه بکهکی خۆتیان بۆ ئامادهیان بۆ بکشیت و پشهخشهبت نهده
م و  بکهک ساڵ خۆمی بۆ ئامادهی یه نزیکهک من ناچار بوومهیهوه بۆ نووسینی لکۆینهبووهوا هه

خشانی کوردی نووسیومن، موزیندا و په مهتی لهر کوردایههسی لهیهوهو دوو لکۆینهئه. مکار بکه
ندی و قشبهتی نهریقهی کوردی، تهسیدهر قهسه لهکانوهلکۆینه. ککیان ساک کاتی خایاندر یههه

 .ریک بوومی خهیان مانگ و نیو، دوو مانگ پوهکهر یهڕووناکبیرانی کورد هه
ی مهردهم سهکانی زانست و زانیاری له بوارهیهوهستم ئهبهم، مهکهدن دهرخانکر باسی خۆ تهمن که
ریک  خهوهموو شتکه هه ئیدی ناکرێ ڕووناکبیرک خۆی به که قووڵ و فراوان بوونهدا هندهئمه
موو ین، ههگهاری تبهکی زانستی، یا بوارکی زانییهلهسه مهواوی لهتهوت بهر بمانهگه ئهنگهڕه. بکات
دا نووسراون، ناتوانین و بوارهی لهرچاوانهو سهوی ئهین بۆ خوندنهرخان بکهنیشمان تهمهته

نی نزیک ک، دوو، یا س الیه ڕووناکبیر خۆی بۆ یه کهیهوه ئه ڕگهواتهکه. وهکیان بخونینهپنجیه
یش مهرجهمن ناتوانم شیعریش بنووسم و ته. هاوژتتک نهموو شل بۆ ههرخان بکات وپهک تهیهله
نترۆپۆگی ریکی فۆلکلۆر و سایکۆلۆگی و ئهبیش بنووسم و خهدهر مژووی ئهسه لهوهم و لکۆینهبکه

ل جار وا نگی کورد گهرههوتنی فهواوی و دواکهزانم ناتهده. مکیش بایۆلۆگی ببمو بک فیزیا و که
نگ ببات، رههنکی زانست و زانیاری و فهموو الیهست بۆ هه ڕووناکبیرکی کورد دهت کهکاده
بینت و  دهرنجاکشانه سهتهوتن و بابهموو پشکهو هه و ئهوروپایهم ئه ئه پیاو دتهت کهتایبهبه
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موو م ههوڵ بده، ههوه بخونمهموو شتککرد، ههزم ده حه ئره هاتمهمن خۆیشم که. وهخونتهده
ر م ههمانبت، به کوردی ههیش به، ئمهوان کردوویانهی ئهوهب، ئهر نه کوردی، یا ههمهشتک بکه
حاڵ ک مهیهک پۆژهونک و وهک خهڕاستی خۆی وهبه. حاه ناکرت و مهمه ئهیشتم کهزوو تگه

ی  چوارچوهنگیدا، لهرههکی فهیهخشهی نه چوارچوهری بۆ بکرت و لهکرت کا دهکه، بهنییه
س که بۆ تاکه کهیهوهستیشم ئهبهمه.  دی بنینهونانهو خهشکی باشی ئهتکی ڕۆشنبیریدا بهسیاسه

تناسی شی ڕۆژههی بهکهندهمهوه و دهوره گهمی کتبخانهم یا چواره قاتی سیهجارکیان له. حاهمه
کرد م دهیهرچاوهو میلیۆنان سهماشای ئهستابووم و تهن ڕاوهندهی له زانستگهر بهفریقاناسیی سهو ئه
 رچاوانهو سهنیا ئهوێ تهر بمهگه ئه، کهوهکرده دهوه دی خۆمدا بیرم لهله. بوونوێ هه لهکه

ب ب هیچ نهگونجن، دهی مندا دهلیقهڵ چژ و کار و سهگه و لهنهزم لیا خۆم حه کهوهبخونمه
م کی بچووکی دنیای زانست و زانیارین لهیهردیلهی من گهلیقهز و کار و سهحه. زار ساڵ بژیمبیستھه

 .دامهردهسه
 و  چیرۆک و ڕۆمانهزم لهڕاستی زۆر حهم بهنووسم، بهمدا شیعر دهکهی یه پلهرچی من لهگهئه

چیرۆکیش ندێ کورته نابتم ههیش بووبت پای پوهزهو حهر ئه ههنگهڕه. وهخونمهزۆریش ده
ڕۆمان . مستی بۆ ببهم ناورم ده ڕۆمانک بنووسم، بهوهیش کردۆتهوهزۆر جار بیرم له. بنووسم
 .وێنی دهی درژخایهخشهکاری و نهئاماده

 
تناسی  ڕۆژههر بهکانی سهته و بابهوه دووی لكۆینه بهکهیهچت ماوهپ ده: ییرزنجهبه. هـ
ڕی  ڕۆژئاوا هشتا زامی شهڕتان وایهباوه! وانهک لهنده کار و کرداری هه گومانن لهوتوون، بهکه

 ؟زانج و زیانی بۆ کورد چۆنهدا قاو زام و برینانه ئاست ئه مابت؟ لهوهسته جهکانی بهخاچه
 

می رههزای کار و بهڕاستی زۆر شارهژیام، به کوردستان دهی لهو کاتهتا ئه: لیشاکه
ی خۆیان و بارهوستکی ڕوون و دیارکراوم لهیش ههوهر ئهبهبووم، لهکان نهتناسهڕۆژهه

واوی کی تهیه ونهمهم ئهبی، بهره کوردی و عهوونهندێ کتب کرابهه. بوو نهوهمیان و نیازیانهرههبه
مدیت  دهرک زۆرم پی خۆش بوو کهک خونهوه. بووتناسی، یا ڕاستتر بم، کوردناسی نهڕۆژهه
 و خۆی بۆ ر کورد و کوردستان نووسیوهسهریکایی یا ئینگلیز یا فرانسی کتبی لهمهکی ئهکابرایه
 .رخان کردووهدا تهیدانهم مه لهوهلکۆینه

ی وهکرد ئهستم دهکرد، ههک دهقییهوایی و ناهه ناڕه جۆرهستم بهدا جاروبار ههو نووسراوانهناو ئهله
بوو  ڕوون نهی من هندهستهم ههم ئهبه. یشتووین لی تگه ئمه که نییهو ڕاستییهین ئهوان دهئه
 .یدا بکاتتناسان پهههر کاری ڕۆژرانبه ددا به گومانم لهکه
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 سسنی هۆندی بوو، که ناسیبتم مارتین ڤان بروننهوه نزیکهتناس و کوردناسک لهمین ڕۆژههکهیه
  له١٩٧٦مارتینم سای . وتکهکدی ده یهوێ چاومان بهو له و زۆر جار لره ر ناسیاومهیش ههئستاکه
 و باسکی موو قسه ههبوو که نهو باشهی من ئهکهم ئینگلیزییهودهئه. وتستانی سووریا چاو پ کهکورد
م به. کردمان ده کوردییش قسه ئینگلیزی و به بووین بهوهی پکهعاتهو دوو س سهم، ناچار ئهپ بکه

ی  باره ئینگلیزی له بهیرچاوانهو سهکی باشی ئهشی بهوه خوندنهستم کرد بهوروپا و ده ئه هاتمهکه
تناسان و کوردناسان، با بین هه ڕۆژیشتم کهگه دوای جار باشتر تده نووسراون، جار لهوهکورده

ند وستکی چه بویژدان و ناڕاست و نازانستین و ههندهموویان، چهک هه زۆریان، نهرهشی ههبه
ئاشکرا روا بهوان ناین هه ئهدیاره. یهت و ئیسالم هه کورد و ڕۆژههر بهرانبه بهیاندوژمنانه
ر  سهنهخه گومان دهوهکادمییانهی ئهوه ناوی کاری زانستی و لکۆینه بهکهن، بهتیت بکهدوژمنایه

ی ڕابوردوو، ئستا و وهچاندنهزرنن و بۆ پوومهوا داده تیۆریی درۆ و ناڕهموو شتک و کۆمههه
 .داهاتوویشت

 وتانی کادمیدا لهی زانستی و ئه کۆنفرانس و کۆنگره کۆمه سای ڕابوردوودا له٢٠–١٥ی  ماوهله
ی ڵ زۆربهگهتیم له ئاشنایهوهم هۆیهبه. شداریم کردووهدا و تورکیا بهنهریکا و کهمهوروپا و ئهئه
 هاتووم قاڵ و کشهمه و زۆر جاریش تووشی گفتوگۆ و دهیهکاندا ههوردناسه زۆری کرههه
 .یانداگهله

شونن کان دهی ڕاستییه زۆربهوه ناوی زانست و کاری زانستییه بهتناسان و کوردناسان کهڕۆژهه
وخۆ یان  ڕاستهمانهئه. نکه ده وا کهزایی نییهزانی و ناشارهر نهبه، لهوهنهکهژوو دهو مژوو ئاوه

ی که ئامانجه کهکی سیاسیی ئیمپریالیستانهیهخشه و نه و پۆژهوه بیرکردنهشکن لهوخۆ بهناڕاسته
 . مۆ و ڕاوکردنیسته نیازی ڕخۆشکردن بۆ ده بهتهناسینی ڕۆژهه

ڵ کورد و گهکی زۆر لهوییه تکه کهوهوه هۆی ئهندکیان به ههوت کهبکه جاروبار وا ههنگهڕه
ختی و دبهموو بهو ههئسیری ئه ژر تهونهکهیان ببزوت و دهستی مرۆڤانهن، ههکهیدا دهواریدا پهکورده

 کورد تر لهگۆڕت و ڕاستگۆیانهوستیان دهیش ههو پیهر کورددا هاتوون و، بهسه به کهوهماورانییه
دا، )مینۆرسکی(کانی  نووسینهله. نهگمه زۆر دهمهم ئهن، بهکهکی ب فوفتری دهتییهدون و دۆستایههد

دریک فره(ک، یههایش تا ڕادهروههه. کرتتی دهندک دۆستایه جۆرێ ویژدان و ههست به، ههبۆ نموونه
 .ی دانمارکی)هننی هاراد هانسن(ی نۆروژی و )بارت
 رهشی ههبه. نکه کار دهدا چاالکانهو بوارهک کوردناس ناسراون و لهن وهیان ڕۆژئاوایی ههمۆ دهئه

ناسی، ریکی زمان، کۆمه خهن کهندکیش هههه. ریکنڵ باری سیاسیی کوردستاندا خهگهزۆریان له
کانی پشوو زۆر وه هیی نهۆ لهممی ئهردهکانی سهکوردناسه. نترۆپۆۆگینی ژن و ئهلهسهمه

وڵ ن و ههکهتیی کورد دهڕۆ دوژمنایه ڕۆژی نیوه بهمانهئه).  Aggressive(ڕانیترن ر و شههرشبه
 وانهو لکۆینهتۆ ئه.  و نییهیهکی ههرچییهر هه سهنهن و گومان بخهی بکه پارچهن پارچهدهده
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  بواره دوای رۆژ گومان لهبینی ڕۆژ لهی رابوردوودا نووسراون، دهاه س١٥م  له کهوهرهبخونه
ئستا کابرای . چت زیادبوون دهورهر بهواریدا هه کورد و کوردهر بهکانی سهتهکانی بابهجیاوازه

ت کوردیی باشوور و کوردیی باکوور دوو زمانی جیاوازن،  ڕاشکاوی پت دهکوردناس زۆر به
 وهتهک نهزیدی کورد نین، کورد یهخۆن و کوردی نین، یهربهرامی و زازایی و لوڕی زمانی سهوهه
 دی خانی باسی کردووهحمهی ئهوه، ئهشی نییهکی هاوبه زمان و جیۆگرافیا و مژوویه چونکهنییه

ڕی سۆران و کتی و پارتی شهیهڕی شه. یه داخوازکی فیۆدانهکه، بهتیی کوردی نییهوایهتهبیری نه
 زۆر ماننر ئههه. تهم بابهی لهیت و بالۆرهیان به و دهندییهقشبهڕی قادری و نه، یا شهبادینانه

وی و بۆ زازا و بۆ لهزیدی و عهت بۆ یه و ڕکخراوی تایبههزراندنی کۆمهرمی پشتگیریی دامهگهبه
ستگای زارو و دهدان دامهیان و سه کوردستانیش دهوروپا و له ئهمانن لهر ئههه. نکه دهگرۆی دیکه

ن بۆ تکدان و کهباتکی بوچان دهزرنن و خهمهتی و زانستی دادهیهنگی و کۆمهههرناو فهبه
ی خۆڕاگرتنی کهه کۆتهی بوونهنگییانهرههخالقی و دینی و سیاسی و فهما ئهو بنهی ئهوهشاندنهوههه

تری ژر چه لهمیشه هه ئیمپریالیستییهم پۆژه ئهرج نییهمه. کیهوهتهک نهی وهوهکورد و مانه
شکی به. کانیانجکردنی نیازه بۆ جبهوهدۆزنه دهیان ڕووپۆشی دیکهزۆر جار ده. کوردناسیدا بکرت

کی تیی خهت یارمه ڕوواه و بهوهته دنیادا بو بوونهه بNGOی  ناحوکوومییانهو ڕکخراوهزۆری ئه
، النهو گه کورد، یا به جۆرک زیان بهون و بهستکی ڕووتی سیاسی لهبهن، بۆ مهدهماو دهولقه
 ونکه چکهداگیرکاره. ونن تی بسرهشنهو چهتوانن بهرانی کوردستان نه داگیرکهنگه ڕهینن کهگهده

 وهککردنهتی و کۆمه ناوی دۆستایهم بهم ئهتوانی خۆتی ل بپارزی، به، تۆ دهدوژمنکی ئاشکرایه
 .تکه ماهدته
ڕ و ڵ باوهگهرچن یا شتک بن له دهیهو چوارچوهک لهوهی نهوه ترسی ئهتناس لهههندک ڕۆژهه

 دوای ونه نازانستی دابنرت، ناچارن بکهکانیان بهدواجاریش کارهگونجت و دا نهکه باوهبۆچوونه
ک  کات وهناسم کهوروپایی دهتناسی ئهمن ڕۆژهه. ن بکهلهدا مهکهوژمهڵ تهگهی باو و لهقسه
نی ندێ الیهههر  سهنهخه گومان دهی کهڕانهو باوهزانم ئه ده ڕاستهنیشین ده دادهوهس پکهکهتاکه

م رده بهئاشکرا و لهچی ناورێ بهکه. ڕی سیاسیننگیی کورد، باوهرههمژوویی و فه
 وهترست به دهوهله. ترست ده بکات یا بنووست، چونکهیهم قسهدا ئهکانی دیکهتناسهڕۆژهه

واوی تهکادمی بهسکی ئهر کهگه ئهیهیش ههوه ئهدیاره. وهکاته بیر ده نازانستییانهتاوانبار بکرت که
یان ن، دهکهرۆزی دهفه ئاسانی ئهوان به بکات و بنووست، ئهوان قسهکانی ئهی بۆچوونهوانه پچهبه

 کاتی  کهیهو نووسینهق ئهکی زۆر زهیهنموونه. یننگهستن و زیانی پ دهبهدهتاوانی درۆی بۆ هه
هیچ گۆڤار و ژۆرناکی زانستی . کینزی نووسیبوویی مهوهرامدانههبی بۆ وهامۆستا تۆفیق وهخۆی م
و رچی ئهرپهیویست به ده، چونکهوهکردههبییان بو نهی مامۆستا وهکهمهرههکادمی بهو ئه
 هبی کۆمهمامۆستا وه. کان نییهی کورد مادهچهیوت بنه ده کهوهکینزی بداتهی مهڕانهباوه
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کی یهیانھشت دانهم ئستا و ئستایش نه ئینگلیزی، به بواری کوردناسیدا نووسیون بهی لهوهلکۆینه
مال مامۆستا جه. وهوروپادا بو بکرتهکانی ئهکانی زانستگهکادمی و زانستییهناو ئه به گۆڤارهله
کاندا بو  زانستییه ژۆرناهکانی لهوه لکۆینهیانھشتووه و نههزیش زۆر جار ڕی ل گیراوبهنه
 .یش زۆرنی دیکهنموونه. وهببنه
زیدی بنووست، یا وی یا یهلهر زازا، عهسهکک شتک لهر یهگهبینین ئه دهوهوانهپچهچی بهکه

ن و بوی خهر بۆی ڕک دهکسهی، یهکتیی زمانی کوردر یه سهی گومان بخاتهکهوهلکۆینه
 .وهنهکهده
 وهگومانه و بهوهوسهته به کهبوونهسانیک هه کهمکهالنی ئازادیخوازدا زۆر دهناو ڕووناکبیرانی گهله
 و وهی تیۆرییه چوارچوهخرابته نهوستهم هه ئهنگهڕه. تناسانیان کردبتماشای کاری ڕۆژههته
ریکایی ئیدوارد مه ئه–ستینی لهم بیریاری فهبه. کی سیاسی بووبتیه شوهی زیاتر بهکهربینهده
کی یه چوارچوهی خستهوستهم هه، ئه)Orientalismتناسی ڕۆژهه( نووسینی کتبی عید بهسه

 وهتناسیی شی کردهکی نوێ، ڕۆژههیهشوه ، بهوهکی مژوویی و سیاسییهنیگایه گۆشه و لهوهزانستییه
کانی ناو تیۆرییهدا و لهوه دنیای لکۆینهشکی گرنگ له بهعید بۆتهی سهکهئستا ڕبازه. وهو خونده

 . برت ناو دهPostcolonialismک تیۆریی پۆستکۆلۆنیالیزم بدا وهدهئه
و ر به ڕووناکبیرانی کورد ههمن پم وایه.  گشتی بهتناسییهڕۆژههر سهعید لهی ئیدوارد سهکهوهلکۆینه
ن، بۆ ئاشکراکردن و  بکهتهو بابه بواری کوردناسیدا کارکی لهتوانن لهعید دهی سهمتۆده

ی زمان و بارهی لهنجامگیرییانهو ئهکان و ئهزانستی کوردناسهتیۆری و زڕهی زڕهوهدرۆخستنهبه
ک یهنیا به  تهنگه و ڕه کارکی ئاسان نییهمهئه. ینووسن و ده نووسیویانهوهنگ و مژووی کوردهرههفه
من . تیوار و ڕووناکبیری کورد خۆیهدا خونهیهم ڕگه لهرهوکجار گهکی یهیهرهگهته. کرتسیش نهکه
.  باس و گفتوگۆتهوتوومه و ناسراوی کورددا کهورهت گهنانهندێ ڕووناکبیری تهڵ ههگهل جار لهگه
نگ و زمان و مژووی ههر مکانیزمی شواندنی فه نابینن و لهیهشهڕهو هه ئهمانه ئهیهوه ئهکهردهده

 .یشتوونگهکورد نه
 
 وه ناوه له بزاڤهمنوان ئهبینن؟ جیاوازی لهئاستی گشتیی ڕۆشنبیریی کوردی چۆن ده: ییرزنجهبه. هـ

 ن؟که دی دهی وتدا بهوهرهو ده
 

زانم، کاتک مرۆڤ شتکی من ده. وتووه، زۆریش دواکهوتووهنگکی دواکهرههنگی کورد فهرههفه: لیشاکه
کانی تییهیه سیاسی و کۆمهساتهت و کارهوهبوونی دهی نهیت و بالۆرهر بهکسهن یهس ههوا ب، زۆر که

منیش . یکهنگهرههتنی کورد و فهک و پاساوکی دواکهک هۆیه وهوهنهکه دهمژووی کوردستان دووباره
م و دی خۆم  خۆم فریو بده بیانووانهم جۆرهم ناتوانم بهیشتووم، بهزانم و چاکیش تیانگه دهو شتانهئه
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زراند، تمان دامهوهر کات ده و ههتییهوهنجامی بدهمان ئهکهنگهرههوتنی فه دواکهم که بکه ئاسوودهوهبه
کان ش و تاریکی شتهنی ڕهنیا الیهی من تهگهی وا ت نهوهبۆ ئه. کرنکانمان تیمار دهردهموو دهئیدی هه

 .بینمدا پیشکیش دهو تاریکییهناو ئه لهم، کهرزت بکهب عهبینم، دهده
می نگ و ڕنووس و سیستهرههی زمان و فهرییهروبه و پشوی و بیسهیهم ئاژاوهرکردنی ئهسهارهچ

دا بم پالنک مهک ئهکی وه گفتوگۆیهمن ناتوانم له. حیل نییهکراو و موستهیاندن کارکی نهخوندن و پگه
ر و موو ڕووناکبیر و خونهنم تۆیش و ههتوام دهرکردنی دابژم، بهسه و بۆ چارهو بارهبۆ ئه
نگی کورد رههکانی فهنهموو الیه ههوردی بیر له بهر ئمهگه ئهم کهتدارانی کوردستانیش دنیا بکهستهده
 توانین لهربگرین، ده وهکی دیکهزموونی خه ئه و سوود لهوهکانی بکۆینه گرفت و کشه و لهوهینهبکه
م نگ لهرهه فه، کهم وتووهمهیش من ئهزۆر جاری دیکه. ین بنجب بکهوتنهو دواکه سادا ئه١٠– ٧ی اوهم

زووی و داخواز و ئاره) تنییه( نتموو شتک بهوت و هه ناتوان پش بکهوه خۆیهر لهدا ههمهردهسه
ی کورد و وهته واقیعی نه، کهCultural Policyی نگههرتکی فهبوونی سیاسههه.  ڕوهباش ناچ به

رچاو بهمۆ له کانی دنیای ئهکردن و گۆڕانهشهچاو بکات و گهتی ڕهیهپاشخانی سیاسی و دینی و کۆمه
 ڕیزی ینتهتوان ڕووناکبیری کورد بگهڕۆژی کورد ببینت، دهدا پاشهکی دوربینانهودایه مهبگرت و له

 .تینگی مرۆڤایهرههشکی چاالک و زیندووی فه بهوتن و بیکاتهپشکه
 ی دواییدا لهم سانه له کهیه تاراوگهبی کوردی لهدهی ئهلهسهت مهکهمی پرسیارهشی دووهبه
 وام باسی لوهردهر بهل جار ورووژنراوه و ئستایش ههیاندنی کوردستاندا گهستگاکانی ڕاگهده
  له کهیه ههوهوهندیی به پوهم پرسیارکردنهوخۆی ئهکی ڕاستههۆیه. وه پشههنرتهکرت و دهده

 وهرهی کوردی دهگهنوان کۆمهو لهرم و گوڕ و پتهکی گهندییهشت نۆ سای ڕابوردوودا پوهی ههماوه
ریکا مهوروپا و ئه ئهس لهدان که سهنگهیان و ڕه دهئستا ڕۆژانه. یدا بووهلی خۆیاندا پهو نیشتمان و گه
وشت و  زانیاری و ڕه کۆمهڵ خۆیشیاندا دیارهگه بۆ کوردستان و لهوهچنه دهی دنیاوهو وتانی دیکه
 ی کهییانه ماددموو دیارییهو هه له، بگومان جگهوهنهبهیش دهوهی بیرکردنهت شوهنانه و تهخووی تازه

و ره ڕۆژ به ڕۆژ بهیهم دیاردهئه. وهنهبهسوکار و دۆست و ئاشنایانی خۆیانی دهڵ خۆیاندا بۆ کهگهله
 و وهرهندی نوان کوردی ده پوه کهئستا وای ل هاتووه. چتکردنیش دهشهزیاتربوون و گه

ک گیرت و وهرده ئاساییتر وهکه کوردستانیش دیاردهت و لهڕپهنایکی ڕکوپکتردا تدهکهیان به کهوته
 .کرتشکی سرشتی و ئاسایی چاوی ل دهبه
 یا یهی کوردی ههبی تاراوگهده، یا ئهیه هه تاراوگهبکی کوردی لهده بت ئایا ئهوه ئهکهر پرسیارهگهئه

بی کوردی دهبگومان ئه. ڵ خۆیدا هناوهگهرامیشی لهاوا وهیدابوونی پرسیارکی ئر په ههنا؟ من پم وایه
کی بی کوردییشدا جگایهدهی ئه چوارچوه و لهیهکی فیزیکی و جیۆگرافی ههیهک دیارده وه تاراوگهله

 رمییهم گهیش بهکهم پرسیارهڕ ناکه باوهبووایهها نهکی وهیهر دیاردهگهئه. ست هناوهدهگرنگی وه 
 . بکرایه
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 وهبت له دهوه ئهم باسهنکی گرنگی ئه، الیهیه هه تاراوگهبی کوردی لهده ئهیشتین که تگهوهکات له
 چ کانی چین و لهندییهتمه؟ تایبه چۆنهبهدهم ئهڕۆکی ئه و ناوهواره و قه شوه کهوهبکۆینه
 هیچ  تا ئستا ئمه؟ پم وایهنووسرت جیاوازه کوردستاندا ده لهی کهبهدهو ئه لهوهکهڕوویه
م  ئههاتووهکی کورد نهیهوهرههیچ لکۆه. ستدا نییهرده بهدا لهم بوارهکی جیددیمان لهیهوهلکۆینه
یر چی سهکه. وه و شیکردنهوهرنجدان و وردبوونهتی سه بابه بکاته فیزیکییهم بوونه و ئهیهدیارده

. وه لی بکۆنه و ویستوویانهریک کردووه خهندێ جار خۆیان پوه ههی بگانهوهره لکۆه کهیهوهئه
ی ڕابوردوودا م سانه کورد نین، لهوه، کهرهک دوو لکۆه سود یهر لهی من ئاگادار بم هههنده
  دیاره، کهوهجی سودهکانی نیشته بگانهنگی گرۆ و تاقمهرههی فهبارهن له بوووهریکی لکۆینهخه

 .شکی گرنگی بووهکوردیش به
ی )ادب المھجر(ر بیرمان بۆ کسهکرت یه دهبی تاراوگهده باسی ئهر که کوردستانی خواروو ههله

جبران خلیل (ک چت و ناوی وهم دهی بیستهدهسهتای رهم و سهیهی نۆزدهدهکانی کۆتاییی سهلوبنانییه
ریکای مهریکای باکوور و ئهمه ئه له کهوهوتهکهمان بیر ده)بوو مازی و ئیلیا ئهیمهجبران، میخایل نوعه

ڵ گه لهه تاراوگبی کوردی لهده بکرێ ئهنگهڕه. بووتی ههیان تام و بۆنکی تایبهکهبهدهژیان و ئهباشوور ده
 و جیاوازیی کهنگییهرهه فهم جیاوازیی پاشخانهراورد بکرت، بهدا بهی تاراوگهبییهره عهبهدهو ئهئه
 .بورتدهکیان هه یهک لهیهکان تا ڕادهمهردهسه
 جۆرکی ندی بهو پوهژیان، هاتوچۆ ی وتی خۆیان دهوهره دهرانی لوبنانی له نووسهی کهمهردهو سهئه

کنیکی نوێ و یدابوونی تهمۆ پهئه. خایاندکجار زۆری دهک کاتکی یهیهت ناردنی نامهنانهته.  بوودیکه
ر دووریی سه مرۆڤ بهی کهوه هۆی ئهندیکردن بۆتهی پوهسهره و کهیان شوهبوونی دهر، ههکاریگه

 هۆی فاکس  بهمۆ ئمهئه. وهم بکاتهواوی کهتهر بهۆگرافی و فیزیکی ههجیۆگرافیدا زاڵ بیت و دووریی جی
 وییهم گۆی زهت و ڕۆژاوای ئهتوانین زۆر خرا ڕۆژهه دهوهرنتهر و ئینتهفۆن و کۆمپیوتهلهو مۆبایل ته

بۆ . نگ ئاسته ناتوانن ببنهفیزیکییهنی و مه جیۆگرافی و زهو دابانه ئیدی ئهڕاستی تازهبه. ستین ببهوهپکه
 هۆی ، بهوه هۆی دیسککه بهمۆ ئمهم، ئه دهوهوینهکهمان دوور نهکهی باسه چوارچوهی لهوهئه

 بۆ کوردستان و ڕۆژی وهتوانین وتارک یا شیعرک بنرینه دهوهرنته هۆی ئینتهخۆ به یا ڕاستهوهفاکسکه
توانم  دهوه من لرهوهرنته هۆی ئینتهر دیسان بههه. وهکاندا بو بکرته و گۆڤارهمه ڕۆژنالهدواتریش 

م ڤیزیۆنی ساتییت بکهلهکانی تهناهماشای کهته. وهولر و سلمانی بخونمهکانی ههموو ڕۆژێ ڕۆژنامههه
 .کانی کوردستان بمیهنگیرههنگوباسه سیاسی و فهموو دهو ئاگاداری هه

 جۆری  هۆی نزیکی لهستمان، بۆته دهوتۆته کهوهکنیکییهوتنی تهی پشکهسایهی به م نزیکییهئه
 نگهڕه. کدایه زۆری خهرهی ههستی زۆربهردهبهکانی زانیاری له رچاوهمۆ سهئه. یشمانداوهبیرکردنه

 کوردستان ی ڕووناکبیرک لهوهڵ ئهگه لهوهیخونتهی کوردستان دهوهره دهی ڕووناکبیرک لهوهئه
  کوردستان له لهکنیکییهوتنی تهم پشکه ئهدا کهو جیاوازییهڵ ئهگهله. بت زۆر جیاواز نهوهیخونتهده
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م ربگرت، به وهکی بچووک سوودی لیتییهمایهنیا کهبت و تهموو ڕووناکبیرکدا نهستی ههردهبه
ر و  کۆمپیوتهت زانی کوردستانیش پ بوو لهر هندههه. ی ساڵ و دوو ساهلهسهیش مهمهدنیام ئه

کانی دیهت کورهنانه تهنتهیهبت کای خۆی بگهده. وتی دهوهداری ئهرمایهبازاڕی سه. رنتئینته
ی لهسه بیرمدا بت مهنگک به ئاسته تاکهوهم ڕووهله.  دنیایشکانیستان و شاخستانهنگهموو جههه

مانی، زۆر ئاسایی ، ئینگلیزی، فرانسی یا ئهوره زمانکی گهزایی له کوردستان شاره لهنگهڕه. زمانه
 نگهبی، ڕههر فارسی و عهکرته دهشکی زۆری زانیاریی ڕۆژانه بهیش دیسان چونکهوهم ئهبت، بهنه

 .وهک سووکتر بووبتهیهتا ڕاده
کی یهی ماوهکه و کارکردهیهکی تازهریایه دهرم و خرایه گهندییهم پوه و ئهکنیکییه تهوتنهم پشکهئه
لوپۆ پهژی و  و دهیه هه سانکهین کهکهبک دهده ئه باس لهئمه. وتربکهواوی دهتهوت تا بهده
 .هاوتده
 
 یاد؟  چیت دتهوهکانیه)ندشهویستی و ئهجوانی، خۆشه (ی ناوهنانی ژندا بهخماخه چهله: ییرزنجهبه. هـ

 ؟تدا داگیر کردووهوه پانتایی بیرکردنهی شیعر الی تۆ؟ دایکت هیچ شونی لهسهره کهبتهژن چۆن ده
 

  ناو شاکارهونی داهنان بوون و لهمکدا ههردهموو سه هه لهن که ههزۆر نرخی مرۆڤانه: لیشاکه
 ویستی، زۆر جار، له، جوانی و خۆشهم نرخانهدوو له.  زیندوویی و پاراوی ڕاگیراونکاندا بهرییههونه

یاڵ و ی خه ڕووگه ژنیان کردبتهران نین کهندان و داهنهرمهنیا هونهوت تهڕاستت ده. وهبتهژندا کۆده
می خۆیانیان رده دنیای سهن کهپیاو ههورهبینی زۆر گه دهوهتۆ مژوو بخونیته. بیر و هۆش و کرداریان

 کانیان به و تۆپهی گالیسکهکانیان و شونپچکهربازهمۆیش جپی خۆیان و سهتا ئه و ههژاندووههه
نیا ژن ته.  داوهوهسته دهستاون و خۆیان بهت وهستهم ژندا بدهردهبهچی له ، که دیارهتی دنیاوهڕوومه
زۆی خۆڕسکی  و ئارهریزه غهندی زۆریان به پوهم ڕۆنه ئه، کهویست و دۆست نییهر و خۆشههاوسه
 . دوژمنیش بتیههوژن له. سیشه دایک و خوشک و کچ و خزم و کهکه، بهیه ههوهبوونهند و فرهزایه

 وهداخهبه. ر و کچویست و هاوسهک خۆشه و دواتر وهک دایک و خوشک ناسیوهمن ژنم پشتر وه
نیا دوو جار چاوم دا تهیهم ماوه دوورم و لهوهسوکاره دایکوباوک و که من له بیستوپنج ساهوهئه

م و پم وا بوو  ژیانی ڕۆژانهشک بوون لهوان به ئه کوردستان،وێ بووم، لهتا لههه. وتووهپیان که
 رگیز به ههکدی داباین کهیه جۆرک لهپ، بهم لهبه. منتر ده و تا سهوامهردهر به ههو بارهئه
 ته بووه دمدا لهوهم ئهبه.  جی خۆیانوهکان ناچنه و شتهنگه ئیدی درهتازه. هاتبوویایشمدا نهخه

ت تایبه بم، بهوه نزیکیانهکوو برا لهکوو کوڕ و وهمتوانی وه بژیین و نهوهکرا زیاتر پکه نهک کهگریه
دی خۆم . بت بۆیانککم ههک و که چاکییه بمتوانییایهنگه ڕهدا کهبوونییانه و نهنگانهو کاتی تهله
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ی لهسه مهکی پیرۆزدا بوو، کهیهلهسه پناوی مهوان لهم لهوهنهوت دوورکه کهوهمهده دهوهبه
 .و نیشتمانهشکن لهوانیش به و، ئهمهکهنیشتمانه

 شک لهبه.  س چوار ساکی خایاندندییهو پوهویست و ئهنکی کرچوکادا کچکم خۆش دهمه تهله
ویشم به  ئهوهباتی سیاسییههۆی خهم به به. و نووسیونۆ ئهم بمهردهو سهکانی ئه ددارییهشیعره

 وتبووه ساردی کهوهته هۆی سیاسه، دیسان بهوهس مانگ پش ئه. وهمبینییهج هشت و ئیتر نه
  که، بیستمرمیانهو گه بۆ ئهوهدا، دوای بیستوپنج ساڵ، چوومه٢٠٠٠ زستانی سای  لهکه. وهنوانمانه

م ناسی و )تزینه(دواتر . خر و ڕۆحی شاد بتیادی به. ر کۆچی دوایی کردبوووبهوهدوو مانگک له
و م بۆ ئه)ژێ(کانی دیوانی  ددارییهشیعره. ژیین دهوه پکه بیستودووسایشهوهخۆش ویست و ئه

 .نووسیون
وا بزانم . شیاوهم نهر نهگه، ئهتهحمهکجار زه و ناسینیشی یهیهورهکجار گهکی یهڕاستی نھنییهژن به

یای ی خه و پپهزار ئۆیه هه و بهوهینهکه دهوره گهم باسه زۆرجار ئه، ئمهپشتریش وتوومه
 کهبت، بهویست نهر دۆست و خۆشهک هه نهیهوه و لهژنیش مرۆڤه. وهرازنینهی دهڕۆمانتیکییانه

تهیهوه دوژمنیش و لهتهبببکاتهوه هۆی ئه بب ت الی شاعیر و تایبه بهمهئه. خ دۆزهی ژیانت ل
جاری وا .  ئازادییهس زیاتر پویستیان بهموو که ههند لهرمهشاعیر و هونه.  دیندان دتهرمههونه
ند جوان و ، چهککی دیکهوجا یهستکردنی ئازادیی خۆی، ئهربه هۆی بهبته مرۆڤ خۆی دهیههه
ویستی یا روونی مرۆڤدا، سنووری نوان ڕق و خۆشه دهبت؟ لهویست بت، بۆ نهندیش خۆشهچه

ستیشی پ ر هههادا ههی سنوورکی وهوهڕینه په لهنگهڕه. ک باریکترهموویه تاهدۆست و دوژمن له
 . یتکهنه

جارک . قووی باسی ژن بکاتجوانی و بهی قورئانی پیرۆز بهوانیبتی هندهم هیچ تکستک تڕناکهباوه
ڕاستی به. رک هاوسهمیش وهک دایک و جاری سھه وهکات، جارکی دیکههۆیان دهسفی ف و دهوه
 . وانبژیی جوانی و ڕه لووتکهگاتهدا دهیهم س جگه لهکهرییه هونهربینهده
 
ی ی دروستبوونی دیارده مایه بۆته کوردی تدایهی سیاسییه ناسرشتییهو بارهئه: یینجهرزبه. هـ

زاناین و ب و ڕۆشنبیری و نیوهده ئهئاگاین لهی نیوهوهک ئهوه. ترسیدارخش ولکدابانی مهزیانبه
روو و خواروو، کرمانجی سه «ب و نووسراومان بهده کورتی و ئهمان بهکه ئاست زمانهیشتنمان لهتگه

ی وه بۆ ئهیهک ههیه چ ڕگا چارهوهی ئوه ڕوانگهبینن و له چۆن دهیهم دیاردهئه» بی و التینیرهپیتی عه
 ر خۆی؟ بهری بکاتهرتاسهرگی سهمان بهکهبهدهئه
 

سپاندنی وونی کوردستان و چهشبم جار، دوای دابهکهکدابانی کورد، یهیهی لهدیارده: لیشاکه
م به. ستی پ کردڕاست دهتی ناوهکانی ڕۆژههزراوهدامه تازهتهوهکانی نوان ده سیاسییهسنووره
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لفوبی التینی ڕووی کردنی ئهنهشهیدابون و تهرناکتر و قووتر بوو، دوای پهته خهم، کهدابانی دووه
کانی  جیاوازهشه بهندی مرۆڤی کورد له پوهنگی، چونکهرههک فهتی بوو، نهم ڕوواهکهدابانی یه. دا

ک هاونیشتمانتی و ، وهوه نوانیانهسمی خرایهندێ کۆسپی ڕهرچی ههگه، ئهوهر مایهکوردستاندا هه
 و درزی وهوتهنجامی کاریتری ل کهم زۆر خراپتر بوو، ئهچی دابانی دووهکه. پاسپۆرت و ڤیزه
ش کرد و یان دابهکهی وتهوانهئه. ی نوتر بووکی دوژمنانهیهخشه نهمهئه. وه نوانهقووتری خسته
 نوان وانیشن سنووریان خستۆتهوانیش بوون و ئهر ئهزراند، ههکاندا دامهشهنوان بهسنووریان له

 .پنن زۆر بیسهوێ بهیانهمۆیش ده و ئهوهنهماکهلفوبیهدیالکت و ڕنووس و ڕزمان و ئه
لفوبی کارهنانی ئه به پشتگیری لهوهرمییه دگهستراوی بهزانی و چاوبهر نهبهس لهندێ کهمۆ ههئه

رۆشک بۆ باری ک په و وهوه ڕووی دسۆزییه لهمانهشکی زۆری ئهمن دنیام به. نکهالتینی ده
ت  ڕوواهیان بهم دنیایشم زۆربه، بهوهنهکهنگ و زمانی کوردی وا بیر دهرههفهباری ناله
ری زۆر ڕووناکبیر و نووسه.  ئاگادار نینکهی باسهقینهی ڕاستهندازه گرنگی و ئهتاون  و لههخههه
 .یشتوونگه نهم باسهخ و ناسکیی ئه بایهی کورد ئستایش لهورهگه

 سانی ی له سیاسییهرجهلومهو هه لهوهمهناو کورددا جیا ناکهلفوبی التینی لهیدابوونی ئههمن پ
ش بکرت و بوو کوردستان دابهده. ست بووردهمی گتیدا سهڕی دووهشبوونی کوردستان و شهدابه
ی وه بۆ ئهوهدا بھرتهڕاستهو ناوهلهک یهبوو کشهده.  بکرتپارچهدا پارچهته تازانهوهو دهناو ئهله
ر ی ڕۆژاوا، ههوه بۆ ئهوهستک بھرتهبوو جدهده. وهقینه بت بۆ تهک بۆمبک ئاماده وهمیشههه

ش بکرت  جۆرک دابهبوو کوردیش بهده.  کاری بھنتستی بۆ ببات و بهکات پویستی پ بوو، ده
 بۆ ڕۆژاوا و کترسییه مهبت و ببته زیانی ههها کهکگرتووی وه هزکی یهبته نه ڕۆژان ڕۆژێ لهکه

 و وهر خۆیهسه به بهبتهکات و دواتر دهی دهرک ئامادهی جادووگهو دوه ئهبتهریالیستان، نهئیمپه
 گژ ردی پ بکرت بهبوو دینامیزمک دروست بکرت، بتوانرت کوده. خواتری خۆیشی دهسه
ک بگرت، دینامیزمی رگیز یهتوان هه، تا نهیش ڕووی داوهکانی دیکهوهتهک چۆن الی نهکتردا، وهیه
یاندنی ستگای ڕاگه ژاراوی ده بهن کهککی زۆر ههمۆیش خهئه. نگی و سیاسیرههفه

 وروپا و له ئهنگاوک لهر شتک هه هه و پیان وایهوهتهکان مشکیان شۆراوهریالیستهئیمپه
. یکهخۆیی و ئازادیی کورد و نیشتمانهربهوتن و سه هۆی پشکهبتهوه، ده نزیکیان بخاتهریکاوهمهئه

. ونکه ئاسانی شونی دهک بهدات و خه و مرۆڤی الواز زوو فریو دهکی دگیرهیهرستی مۆدهڕۆژاواپه
  گوایه کهوهو ناوهزرن، بهستگات بۆ دامهیان دهرج بکات و دهملیۆنان دۆالر خهتوان ڕۆژاوا ده

جکردنی ک بۆ جبهیهرده پهکاتهموویشیان دهم ههکات، بهنگ و زمانی کوردی دهرههتی فهخزمه
 .کانی خۆیریالیستانه ئیمپه و نیازهپرۆژه

کان و  سییهیرووت له شام و به لهکانی دیکه و گۆڤاره)١٩٤٣-١٩٣٢(رچوونی گۆڤاری هاوار ده
کتیی زمان و ی یهوهشاندنهوهی ههخشهکردنی نهتای پیادهرهمدا سهی بیستهدهکانی سهچله
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م کرد، پیان وا بووبت بهتادا کاریان تدا دهره سهی لهوانهندێ له ههنگهڕه. نگی کوردی بوورههفه
 ی خۆیان، سوودک لهوهپی بیرکردنه، بهن و گوایهکهب و زمانی کوردی دهدهتی ئه خزمهکاره

ی رهنگی کوردیش دژی بهیانویست دهمی گتیگردا دهڕی دووه کاتی شه لهبینن، کهکان دهفرانسییه
م ڕ ناکهت باوهتایبهڕ بووبتن، به خۆشباوهموویان هندهم ناکرێ ههبه.  کار بنننازیزم به

 نگ و ناهۆشیار بووبتن کهبه دهندهوهت و کامان، ئهالدهک جهسانکی وهکان، کهدرخانییهبه
 چ نیازک  بهلفوب التینییهو ئهگرن و، ئهیانزانیبت کۆۆنیالیستانی فرانسی بۆچی پشتیان دهنه

ڵ کۆۆنیالیستانی ئینگلیز گهندییان لهپش پوهوهزۆر لهوان ئه. درتی پ دهرهکرێ و پهش دهپشکه
و شی زانیاری و پۆلیسی نھنیی ئهڵ بهگهت لهنانه و تهبووهیاندا ههرهودایهستهو فرانسی و ده

 بوو، هو ئهیهزانه ناحه گوماناوییهخشهم نهم هۆی ڕازیبوونیان بهبه. بووهتییان ههیشدا ئاشنایهوتانه
. وهوتهستیان بکه دهوهکی دیکهیه ڕگهتدا دۆڕاندبوویان، لهیدانی سیاسه مهی لهوهیانویست ئهده
هنا  کار دهر بهیان ههککی دیکهوروپایی خه، کۆۆنیالیستانی ئهکردایهیان نهم کارهدرخانییانیش ئهبه

 .وهشه پبردهکانی خۆیانیان پ دهخشهو نه
 موو کورد به هه کهیهوهویش ئه، ئهوه بۆ خۆپاراستن و مانهمدایهرده بهی لهک ڕگهزمانی کوردی یه

 یا –لفوبی گونجنراو ئه(لفوبی کوردی بت ب ئهیش دهلفوبیهو ئهلفوب بنووست و ئهک ئهیه
 ر بهی سیاسی ههبازانهکههستکی تهبهر مهبهو لهوا  ناڕه بهبی، کهره عه- ی فارسی-موارکراوهه
و رهمیان ئستا بهئه(لفوبی کریلیک  ئهلفوبی التینی و نه ئهنا نهده). برتبی ناو دهرهلفوبی عهئه
ندن  هۆی ڕووخابته دهی بکات و، بگرهکهنگ و زمانهرههناتوان هیچ بۆ کورد و بۆ فه) چتمان دهنه

ر لفوبی التینی ههئه. زار سای ڕابوردوودا بنیاتمان ناوهی هه ماوه لهیش کهو هندهو تکشکاندنی ئه
  که نییهوهر ئهلفوبی کوردی ههخ و گرنگیی ئهبایه. وه ناو کوردهته هنراوهو نیازهتیشدا بهڕه بنهله

 کارهنانی بۆتهدان ساڵ به دوای سه کهیشهوه ئهکه، بهترهبارکان لهنگه، یا بۆ نووسینی دهجوانه
 و داوهک ئهروههه. تیی کوردنگ و شارستانهرههز و بیر و هۆش و فهی پاراستنی ئاوهنجینهگه

 دات گرێ دهوهت پکهالنی ڕۆژهه زۆری گهرهشی ههنگی بهرههنگی کورد و فهرهه فه کهیشهزینه
ر بیار هه. وی و سیاسیعنهکی مهیهکه یهیانکاتهتیدا دهکی مژوویی و فکری و شارستانهودایه مهو له
تیکردنی ئاشکرای پن دوژمنایهر زمانی کوردیدا بسهسهلفوبی التینی بهوێ ئه بیهر گۆڕانک کهو هه
ر گهئه. ر کوردرانبه بهتکهیم خیانهڕاشکاوی ده تی و زۆر بهیهکهنگ و زمانهرههکتیی کورد و فهیه
لفوبی التینی  ئه بهدا کهوهڵ ئهگهنووسرت لهلفوبی کوردی ده ئهی بههوریبگرین، ئهیش وه ڕژهبه
 ی بههومۆ ئهئه. وهتییه ڕووی چۆنایه لهتی و نهندایه ڕووی چه لهراورد ناکرت، نهنووسرت، بهده
ئاسانترین . می نووسینی کوردیرجهی سه)ددا سه لهپانزده% (١٥ نووسرت ناگاتهلفوبی التینی دهئه

لفوبی  ئهلفوبی کوردی و خۆیان لهکارهنانی ئهر به سهوهڕنه کوردی باکوور بگهیهوه ئهڕگه
 .یهی ههورهکجار گهخکی یه بایهوه ڕووی سیاسیشهها لهنگاوکی وههه. نتورکی ڕزگار بکه
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بت چار  گۆڕینی نه و بهیهلفوبی ئستای کوردی گیروگرفتکی زۆری هه ئهس پیان وایهندێ کههه
 ندهوهکان ئهواوییه ناتهم نهبیت، بهواویی بچووکی تدا ههندێ ناته ههکهلفوبیه ئهیهوانهله. ناکرت

 جی بھین و وازی ل بھنین و  بهکرت که دهوهریش بهسه چارهکرن و نهر نهسه چارهن کهورهگه
ست بهر مهگه، ئهیهلفوب تازهو ئهزانین ئه کاتکدا سوور دهین، له بکهکی تازهلفوبیه ئهست بهده

تری ورهواویی گهیان گیروگرفت و ناتهیدا دهدایکبوونڵ لهگهڵ هاتنیدا و لهگهر له بت، ههکهالتینییه
وا ، ئهوهینه بیری ل بکهوه ڕووی دیکهر لهگهخۆ ئه. ینی بکهکهتیکییه فۆنهنهر باسی الیهگه، ئهتدایه
  و لهوهتهک بشۆریهوهته مشکی نه کهوه ناو کوردهته هنراوهو ئامانجه بهکهلفوبیه ئهین کهگهت ده

. ی بکاتپارچه و پارچهگوڕیشه دارکی زڕی بهوه و بیکاتهڕابوردووی خۆی دووری بخاته
 نیازی  بهکان بوو کهکی تورکهیهوهرفی التینی بۆ نووسینی کوردی الساییکردنهکارهنانی حهبه

 ستیان کرد بهموو شتکدا ده ههلفوبی خۆیانیان گۆڕی و لهت ئه ڕۆژههی تورکیا لهوهدوورخستنه
 Milan Kundera میالن کوندرا . نگرههلکی بفه گهیش بوون بهوهوروپا و، بهی ئهوهالساییکردنه

ناوبردنی نگاو بۆ لهم ههکهیه“: ، دهیهکی جوانی ههیه قسهوهم ڕووهله)  دایک بووه له١٩٢٩(
ناو ببرت، ی لهکهی و مژووهکهنگهرههکانی، فه کتبهبده). ریوهیاده(تییهی بیروهک سینهیهوهتهنه

کی  درۆ دروست بکات، مژوویه بهنگکی تازهرهه بنووست، فهب کتبی تازهسک ههب کهدوایی ده
دنیای . بووه هه و کهیههه  کهوهچته بیر دهی لهوه ئهوهتهکی کورت نهیهدوای ماوه.  بنووستتازه
 ”.وهچته بیر دهت خراتریش لهنانهموو شتکی تهریش ههوروبهده

توانت تکست شکی کوردستان نهری به خونهنگه ڕه که نییهوهر ئهلفوبی التینی ههی ئه)رتهخه(ترکزه
  کهیشهوه ئهکه، بهم نییهکی کهترسییهیش مهمه ئه، کهوه بخونتهشکی دیکهکانی بهمهرههو به

 واوی له ته بهسپن کهچهنگک دهرهه و فهوه کایهی جیاواز دنته و مشککی دیکهوهبیرکردنه
کتیی  و یهوهی مانهکه کۆهبت کهک دایده ڕابوردوویه و لهی کورد جیاوازهزارساهنگی ههرههفه
  بهنگی و سایکۆلۆگییهرهه فهم بارهی ئهوهنگدانهڕه. کردنی بووهشهوتن و گه و دینامیزمی پشکهوهتهنه

ئستا . وتکهردهدارانی کوردستانی تورکیا دهتمهکجار زۆری ڕووناکبیر و سیاسهشکی یهئاشکرا الی به
 وا بهی خۆیشی خوندبت، ئهکهر زمانهگهتی، ئهه تورکی خوندوویر به هه کهک دروست بووهیهوهنه
  نییهوهنگ و مژووی کوردستانهرههب و فهدهر ئهسه فی بهوهر ئهبهتی و لهلفوبی التینی خوندوویهئه

نازان که ههمهئه. و هیچی لنه کهوت نییهر وا ڕپه خوکی کوردی تورکیا زۆر بت، توانروا دهوارب 
 س پش من کتبی مندانی به، که کوردی نووسیوهم جار ڕۆمانم بهکه، منم یهمن زمانی کوردیم داهناوه

 بی کوردی لهدهی ئهمژووی تازه. نووسیوه کوردی نهی بهس شانۆنامه، پش من کهنووسیوهکوردی نه
موو ئاغا و شخ کانی پشتر ههرکرده، سهکردووهیی نهت کوردایهس پش ئمهکات، کهست پ ده دهوهمنه

 و زانانهی نهدان قسه و، سهوهلی کوردمان هۆشیار کردۆته گهین کهال و فیۆدال بوون، ئمهو مه
ت و ئیدیۆلۆگیی ترسیی سیاسه و مهڕووناکبیرانی کوردستانی تورکیا باسی خراپه. تهم بابهی لهوجانهگه
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رمترین مالیزم و دگه دسۆزترین شاگرد و قوتابیی کهیشتوون کهگه نهوهم لهن، بهکهزم دهمالیکه
بت،  کوردستانی تورکیادا ڕووناکبیری کورد هه لهڕاستی من پم وا نییهبه. مالیزم خۆیاننری کهوپدهبره
کی کوردستانی ی خهو ڕووناکبیرانهئه. ندبتیابن، خۆیانیان پ گهک ههیهند دانهڕ چه ڕیزپهر بهگهمه

وتبت و کهیشیان تدا ههوره ڕووناکبیری گهنگهوان ڕهئه. ک کوردتورکیان، ڕووناکبیری تورکن، نه
کانی  و کۆدهوه مشک و بیرکردنه ڕووناکبیری کورد نین، چونکه کهیهوه ئهکهم گرفتهوت، بهبکههه

 . تورکی داڕژراوهیان بهوهکردنهسیستمی بیر
ی خۆی و که ماهر بداتهستی خۆی ئاگر به دهتی نایت بهنگ و شارستانهرههن فهلکی خاوههیچ گه

 ن که ههلی دیکهزۆر گه. کنته و ههوهشینتهوهمووی هه، ههزاران سادا بنیاتی ناوه ههی لهوهئه
یاندا لفوبکه ئه گیروگرفت لهوهندێ ڕوویشه هه لهیهوههنن و له کار دهی خۆیان بهتلفوبی تایبهئه
ب، هیندستان، ره، چین، عهکه جوولهن، بۆ نموونهبه کاری ده بهوه شانازییهم دیسان بهبت، بههه

. یشان، ژاپۆن، کۆریا و زۆری دیکهنگالدش، گورجست، بهشهبهریتریا، حهن، ئاسووری، ئهرمهئران، ئه
 و شتک لفوبی التینی ڕاهاتووه ئهنیا بهمۆ ته ئهرک یا ڕووناکبیرکی کوردستانی باکوور کهخونه

 زۆر و فراوان و رهشی هه بهر خۆی لهک هه، نهوهنووسرابت ناتوانت بیخونته نهلفوبیهو ئهبه
شی  به لهکه، به کوردیی خواروو نووسراوهی بهبهدهو ئهکات، ئهش دههبی کوردی ببدهگرنگی ئه

. نووسرت بادینانی کوردستانی عیراق دهی لهبهدهو ئه؛ ئهشهبی کرمانجییش ببهدهی ئهوره گهرههه
ی  تکستهمهو کهت ئهنانهته. ش بووهبی کوردی ببهدهموو کالسیکی ئه هه لهوالوهیش بهوهله

ی کاندا ونه التینییه تیپه لهر تیپی التینی دادی نادات، چونکه سهته خراوهکالسیکی کرمانجییش که
یش بترازێ، وهله. کان کالسیکییه هۆی شواندنی تکستهبتهیش دهوه و ئهکان نییهنگهموو دههه
ر بۆ هه. کانی کالسیک بگاترییه هونه نرخه بناست ناتوانت لهلفوب التینییهو ئهنیا ئه تهسک کهکه

ر کسهزای کالسیک یهسکی شارهکات، کهده) دلفی قهئه( شاعیرکی کالسیک باسی م، که دهنموونه
 نتهچویا کات چاوی یار ده. ڕاست و ڕکه) ا: لفئه(ک تیپی ژنی یار وه بهیهوهست ئهبهگات مهتده

 وهیشهکی دیکه الیهچت و له چاو ده لهکهی تیپهی شوهوهر ئهبهوه لهکه الیه لهمه، ئه)ع: ینعه(تیپی 
ناست،  نهبییهرهعه-لفوب کوردیو ئهسک ئهم کهبه). چاو (بی واتهره عهبه) ینعه(ی وهر ئهبهله

 . تبگاتری و ئستتیکییه هونهتییهم تایبهناتوانت ئه
من نوم ( ناوی  کهوهخوندهری دیاری تورک ئۆرهان پاموکم دهدا ڕۆمانکی نووسهم سانهله

رچی پاموک گهئه.  تورکی نازانم، چونکهوه ئینگلیزی خوندهم بهکهمن ڕۆمانه. بوو) سووره
 ی خۆی بهوهر ئهبهچی له، کهیهتدا هه ڕۆژههنگی کالسیکی تورک ورهه فهکی باشی لهزاییهشاره

ی ه هندێ ههتهوتووهتی، کهنووسرت، خوندوویهلفوبی التینی ده ئهی بهو تورکییهتورکیی نوێ، ئه
ی کهویستهکی قژی خۆشهموویهه باسی تاکهوانهکدا پاهیه جگهله.  خۆی لیان بئاگایه کهوهرییههونه
تگوت  دهوه جۆرک خوار بووبووه بهکهمووه تاه، ده ج ماوهوه بهکهرینهر سهسه بهکات کهده
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واری دانیشتووی  خوندهد ساڵ پش ئستا، عاشقکی کۆلکهچوارسه. بییهرهی عه)ع(ین رفی عهحه
، بۆیه )بووبتهه(یهیش ههلفوبی دیکهئه  کهوه کردبتهوهنبووی عوسمانی ناکرێ بیری لهستهئه
 نیا بیگوتایهبوو تهو دهئه. بی چووهرهینی عه عه تیپی لهکه مووه داوهخت کردبت کهی جهوهئه
کات، ده) بیرهعه(ینی رفی عهدا باسی حهکه ڕۆمانه لهی کهوهئه. چووین دهرفی عه حه لهکهمووهتاه

 .کهوانهک پاهتی نه خۆیه پاموکی ڕۆماننووسئۆرهان
دا هیچ لفوبیهو ئهله. لفوبی التینیکانی ئهجاڕه گاتهره ههنه الیه لهککهکانیش یهنگ و فۆنمهشواندنی ده

بین رهنگی عهان دهندکی هه کهوهو بیانووهبه. نراوهدانه) ئـ، ح، ع، غ، ڵ، ڕ، وێ(کانی نگهک بۆ دهیهنیشانه
ت نگانهم دهدان جار ئه، سهوهسته دهبی کوردی بگری بهدهی ئهمکی کالسیک و تازهرههر بهتۆ هه(!!). 
یت؟ ریانبھنی و فیان بده زمان دهروا سووک و ئاسان لهتوانیت ههئیدی چۆن ده. وتکهرچاو دهبه
ری خانی موزیندا زۆر جار هونه مهله. وهتوان ئاوا بیر بکاتهناس دهستینهقکی فاناتیکی ڕانیا عه تهمهئه
 پم وایه(رفکدا جیاواز بن  حهنیا لهکدی بچن و ته یه لهنت که جۆرک دادهکان بهیتهی به قافییهدایهوهله
، )سلصل، نهنه(، )ییا، موحهییاموهه (بۆ نموونه). Homonymگوترت هۆمۆنایم  ده وشانهم جۆرهبه
نینھنیان ل لفوبی التینی شتکی پکهر ئه سهخرنه دهمانه ئهکه). عاجیل، ئاجیل(، )عموورئموور، مهمه(
 بیرکی وت کهکهرده بۆمان دهوهینهکان بکه نازانستییه و بیانووهگه به وردی بیر لهر بهگهئه. چتردهده
ب و رهتیی عهنگ و شارستانهرههموو فهتیی هه؛ بیری دژایهیهوهلفوبی التینییهپشت ئه لهرستانهزپهگهڕه

مال فا کهی ڕابوردوودا مستهدهکانی سهتای بیستهره سه لهکه. تکورد و ئران و ئیسالم و ڕۆژهه
وروپای ی ئهتانهپاند و زۆر شتی ڕوواه سهی تورکداوهتهر نهسهلفوبی التینیی بهئه) تاتورکئه(
 و تازه“شتا ساڵ دوای دروستبوونی تورکیای هه. چوو بۆی دهوهرستانهزپهگه بیرکی رهرگرت، لهوه

نگی رههتی و نرخ و فه، زۆر ڕووی شارستانهوه کوردیشهالنی تورکیا، به، گه”وروپاییمۆدرن و ئه
 .و ناشبن... وروپایی ئهبوون بهم نهست چوو، به دهتییان لهڕۆژهه

  و لهوه ژر لوهکرن بهکرت، دوو ڕاستیی زۆر گرنگ دهیرانی زمانی کوردی ده باسی قهکه
 و  کوردیی خواروو زمانکی ستانداردهیه کهوهمیان ئهکهیه: کرنروشون دهکاندا بسهی باسهرمهگه
ک یه (یهدی ههبیی ستاندارده ڕۆی زمانکی ئهوانی سانکهرکی زانستی و زمانهموو پوه ههبه

واوی و  و ناتهو گیروگرفتئه: میشو دووه) هتد...یاندن، کارگیستگاکانی ڕاگه، خوندن، دهشوه
 یه ههوهرووهیی سه کوردندی بهنیا پوهکرێ، ته باس دهلفوبوهی ئهبارهی لهیی و جیاوازییهفره

نا کوردیی نووسرت، ده و دهلفوب نووسراوهئه) یا چوار( س  بهنیا کرمانجییهته). کورمانجی(
و لفوب و ڕنووسی ئهڵ ئهگه لهلفوب کوردییهو ئهر ئهگهئه. یهزراوی خۆی ههلفوبی دامهخواروو ئه

 بینین کورد لهین، دهراورد بکههنن، به کار دهبی بهرهعه-رسیلفوبی گونجنراوی فا ئهدا کهزمانانه
دا بگونجن و کهکانی زمانهڵ سیستمی فۆنمهگه لهکهلفوبیهتی ئهموویان زیاتر و چاکتر توانیویههه
لفوبی  ئهی بهانهوتهو نهک لهیهوهتههیچ نه. کان دابنتنگهری دهی نونهکان بپارزت و نیشانهنگهده
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 ی کورد بهنووسن هنده فارسی ده-بیرهموارکراوی عهلفوبی ههیا ئه) ئارامی، فارسی(بی رهعه
 .رببتت ده دانانی تیپی تایبه نووسین، بهبه) نگدارڤاول، ڤۆکال، ده(کان  بزونهیتوانیوهڕکوپکی نه

 
بیت؟  زاڵ بوویت یا ده تاراوگهتی له تایبهکانتدا بهزار و برینهم و ئار خهسهچۆن به: ییرزنجهبه. هـ

 دات؟ دهوهم ڕووهکت لهتییهشیعر چ یارمه
 

فرن، بههک تۆپهم و ئازار وهرموو خهڕ بفه؟ باوهکانمدا زاڵ بوومهم و ئازارهر خهسهجا کوا به: لیشاکه
بوونی ورهڵ گهگهله. بت دهورهر گهش ههکهه پیری بۆی، تۆپهدریو ههره ژر، بهورهتا تۆ بههه

ماشای  تهوهشبینییهڕی ڕهوپه ئه زۆر جار به کهوهلتی ناشارمه. بن دهورهکانیشمان گهمهخۆماندا خه
 .مکهموو شت دهر و دنیا و ههوروبهده
 ی لهوهکی بۆنخۆشی ئاسمانی، بهیهناسه ههکات لهروونمان پ ب شیعر جاروبارێ دڵ و دهیهوهله

کی یهوه دوورخستنهمهم ئهبه. وهکانی واقیع و ژیان دوورمان بخاتهقوته ساردوس و ڕهڕاستییه
کی رانییهنجامی نیگهکانمان ئهمهکجار زۆری خهشکی یه بهمن پم وایه. چتر دهسه و به کاتییه

رۆشی ماڵ و سامان و  په، کهکانی دنیاوه ماددییه نرخه بهمانهوهستنهنجامی خۆبهماددین، ئه
کانمان بت بیر و بۆچوون و نرخهدا زاڵ بین، دهرانییهم نیگهر ئهسهی بهوهبۆ ئه. نکهتمان دهستهده

تۆ . بتتکمان ههستهم دهڕ ناکهباوه) داگۆڕانه(دا م گۆڕینه له ئمهچونکه) بگۆڕین(نام . بگۆڕن
 میشهی ههدکارییانه و خونشتن و بهڕ و شۆڕ و خراپهموو شهم هه ئه بزانهوهرهباش بیری ل بکه

من پم . کاتیان خۆش دهکه ئاگرهبن و چییهیدا ده پهوه چییهن، له و ههبوونهبوون و هه دنیادا ههله
ر کات هه. ت، ناوبانگ و سکسسته، ده؛ ماددهز و چاوبرستیی مرۆڤه گرنگ حهره هۆی ههوایه

ک ییو و وه ماستی مهبته دنیا ده ڕزگار ببت، دنیا بهڕانییانه خراپ و شهزووهم ئارهمرۆڤ توانیی له
ی سانهو کهئه. یهورهکی گهووف هزسه تهوهم ڕووهله. وهخۆنه ئاو دهوهڕ و گورگ پکهن مهده

رۆشی  پهپی ژیانی ماددی، لهههپه ههووف، لهسهر ڕگای ته سهخوا خۆشی ویستوون و خستوونیه
 یهم دنیای ههمی ئه خه نهقینهکی ڕاستهسۆفییه. ت و سکس و سامان و ناوبانگ ڕزگار بوونستهده
  بهم دنیا بۆ داناوم، بیدهشکت لهر بههه! خوایه: رموتفه دهوییهدهی عهڕابیعه. و دنیا هیی ئهنه

 .سمیکانت؛ تۆ خۆت به دۆستهو دنیا بۆ داناوم ، بیدهشکیشت لهر بهکانت، ههدوژمنه
 ، نهوهرانی دوورم بخاته و نیگهژارهم و په خه لهوهتهکم دۆزیوه ڕگایه تا ئستا نهوهداخهبه

 .ڕتهادا بگهکی وه دوای ڕگایه بکات بهوهشی ئهنی مرۆڤ بهمه تهیهوهڕیشم بهباوه
 
 کاری ژار بهی مامۆستا ههم و نووسینانهرههو به زمانی ئه کهیش وایهیشتنی ئوهتگه: ییرزنجهبه. هـ

 ؟وهالی ئوه به ارهم ک ئهکگرتووی کوردی؟ چۆنهی زمانی یه بنچینه بکرێ بههناوه
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و ڕابوو و تیاندا ژیابوو، ئهکانی کوردستان گهی ناوچه زۆربهی کهوه هۆی ئهژار بههه: لیشاکه
. ی کوردییش ببتزای هندێ زاراوهی جۆراوجۆر فر ببت و شاره وشهوت کهکهی بۆ ههلههه

 تی له تایبهکانیدا، بهمهرهه بهر زوویش له ههکه، بهوهه کۆ بکاتبوو وشه نهوهر ئهیشی ههکهفربوونه
کارهنانی زماندا  به لهژاری دا کهکی زۆری مام ههتییه یارمهمهئه. هنان کاری دهرگاندا بهوه

  نهبووایه نهزموونانهو ئه و ئه ژیانهو جۆرهئه. وتکهکی نهربین په و دهتدار بت و بۆ وشهدسته
یزانی ی دهوهوسایش، ئهدوای ئه. رح بکاتزیری شه دیوانی جهربگت و نهم و زین وهیتوانی مهده
کرێ ژار گرنگن و دهکانی مام ههمهرهه بهوهم ڕووهله. وهدا کۆی کرده بۆرینهمبانهنگی ههرهه فهله

 .ربگیرتسوودکی زۆریان ل وه
من پم وا . کرتکی ناڕاستی ل دهنجامگرییه و ئهوه پشههنرته دهههه بهیهلهسهم مههزۆر جار ئ

ژار هه. رچووبتک زانستک، ده زمان، وهری له هیچ جۆرێ سهژار زمانناس بووبت و به مام ههنییه
 و لهی ئهیهزاران وشهو ههئه. ونکردوکردوون، بژاری نهی پی نههتهم ته بهوهی کۆکردۆتهوشه
مام . ر بکرتسهی کاریان لهوهبۆ ئه. وهکی چاکن بۆ لکۆینهیه بناخهوهیدا کۆی کردوونهکهنگهههفه
کارهنانی زمان،  بۆ نووسین و بهزراوی نییه نۆرمکی دامهوهر ئهبه، لهزانیوهژار ڕزمانی نههه
موو فۆرم  ههیهوهندی ئهمهوه دههن و پی وایه کاری دهکات و بهردا تۆماری ده بیرچیی هات بههه

ک کات، وه و پشوی دروست ده ئاژاوهمه ئه دیارهکه. کار ببرن به وهکهیهکان بهو شوه
 .تیکردوویشیه
، ر بۆ نموونهمن هه. کرتی پ دهبت باشتر کارک نۆرمی ڕزمانیی هه بچت یهوه ئهورهزمان تا به

ک  وه زاراوای کوردیی خواروودا، کهله. وهمه ڕوون بکهم باسهنکی بچووکی ئهم الیهدهوڵ دههه
ر نر گهناو ئه. ند یا جنسی ناو، ڕۆکی نییه، گنووس، وات زایهیهزمانکی ستاندارد ڕۆکی گرنگی هه

، وهکرنهدا کۆ ده)ئۆبلیک(ی  چوارچوه لهی کهو دۆخانهک لهدا بت، یا یه دۆخی کارابت یا م، له
  ئمهبۆ نموونه. ک ماوهجیاوازییه) نداء، ڤۆکاتیڤ( دۆخی بانگکردندا نیا لهته. دیسان هیچ ناگۆڕت

یشدا گۆڕان ڕووی مهت لههنانته. کچ، خوشک، پوورێ: ینم دهبه... ، خاه، بابه، مامهکوڕه: ینده
) کرمانجی(روودا  کوردیی سهله. بوو بگوترت دایڕاستی ده به، که)دایه(ن ک دهی خهزۆربه. داوه

 کرمانجییشدا ڕۆی گنووس گۆڕانی ت لهنانهته. یهندیی ههکجار گرنگ و ناوهگنووس ڕۆکی یه
ر  سهی بچته)ی( دۆخی ئۆبلیکدا ب ناوی نر له دهی کهختهسا سهو یا ئهبۆ نموونه. ردا هاتووهسهبه
کی یه زاراوای موکریاندا پاشماوهله. هن کاری دهدات یا بهس گوی دهم که و کهواوی کز بووهتهبه

ک وتم، ی وهکیه شوهم بهبرت، به کار دهکردندا به قسه و لهشواو و ناڕکوپکی نر و م ماوه
 کوردیی کک بت بهئستا یه.  دابنیتکارهنانه بهو جۆرهما و قانوون بۆ ئهتۆ ناتوانیت بنه. ناڕکوپک
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 زانم و پم وایهی دهه هه کار ببات، بگومان بهی ئۆبلیکی ناو بهخواروو شتک بنووست و شوه
 . تکدانی زمانهمهئه

 کی زانستی لهیهشوهبه . بووویش زمانناس نهئه. ژار بووک مام ههر وه، ههوهم ڕووهمام همنیش، له
ستی ، دیار بوو ههزراندنی سروه بۆ کوردستانی ئران و دامهیوهڕانهدوای گه. یشتگهدهزمان نه

ستانی ئران رانی کوردران و خونهی نووسهو تکستانه ئهراوردکردنی ال دروست بووبوو، چونکهبه
 کوردستانی عیراق پیان  مام همن سانک بوو له جیاواز بوون کهوانهنارد، لهیان دهبۆ سروه
م ی بۆی باس کردم ئهو شتانهکک لهردانی، یه سه چوومه١٩٨٥ هاوینی  که بیرمهله. ڕاهاتبوو

 ترمی ڕزمان و زمانناسی باسی انستیدا و بهی ز چوارچوهتوانی لهیدهو نه ئهدیاره.  بوویهلهسهمه
و دۆخی یویست ب ئهمام همن ده. یاندمی تگهکهستهبه مهی نموونهوه هنانهم بهبه. بکات

 هنرت، پویست ناکات، لهکار دهکردندا به قسه موکریان له لهکه) کاسووسی ئۆبلیک(ی ئۆبلیکه
 .تبدار ههنووسینیشدا سه

 ڕووی ین، لهژار و مام همن بکهکانی مام ههماشای نووسینه تهوهگرانهخنه چاوکی ڕهر بهگهئه
،  نییهوهستم ئهبهمه. وهدۆزینه دههدان ههیان و سه، دهوه ڕووی سینتاکسه، لهوهڕزمانه
موو ژیانی خۆیانیان بۆ  ههو دوو پیاوهئه. وهمهم بکه کهمانهرههو به نرخ و جوانیی ئه، لهخواستهخوانه
. ج هشتیان به کهوهتهیان بۆ نهورهرخان کرد و کاری زۆر گهنگی کورد تهرههتی زمان و فهخزمه
و ندبوو، ئهسهی نهرهمۆ پهک ئهنگی کوردی وهرهه هشتا زمان و فهفتاکان، که بۆ سانی حهنگهڕه

وت، باش بووبت کهرچاو دهژاردا بهکانی مام ههمهرجه و ته نووسراو لهی زمان کهکارهنانه بهشوه
ڵ گهری و بۆ ئاشنابوون لهری و دیالکتگهگهسکی ناوچهرک بووبت بۆ شکاندنی بیری تهو هانده

ی وهی زمانی کورد و بیرکردنهکانمۆ پویستییهم ئهبه. کانی تری کوردیدای زاراوای وشهنجینهگه
 زمان کی جیددیتر بیر لهیه شوهکات بهڕۆژی زمانی کوردی وا پویست ده پاشه لهدرژخاینانه

 . وهبکرته
 و جیان پ وهکانی ڕزمان بکرته جیاوازهموو شوهی هه زمانی ستانداردی کوردیدا ناکرێ جگهله

 نانوو خوارد، له): وو (کرێ بهندێ جار دههه) تان( مھاباد ڕاناوی لکاوی ه، لر بۆ نموونههه. بدرت
 ی، ماهو شارهئه: وتکهردهڵ ناودا دهگهی ئۆبلیک له)کاسووس(یا دۆخ . باتیی نانتان خوارد

ندێ ر ههسه خرتهده) وانـه( سلمانی پاشگری له). بووبوو(جی له) ببوو(کارهنانی یا به. دیحمهئه
ندێ یا هه. وانخواتهوان، ئهڕواتهئه): یشکانی دیکهمکاتهم دهڕ، بهپهزۆری کرداری تنهبه(کردار 
رمیان  گهله). دام( جی له) یام(، )ندهوهئه( جی له) نگهوهئه: (کرێیر بژ دهکی سهیه شوه بهوشه
 جی له) کوڕ ئازا(، )مای باوکی ئازاد( جی ، له)ماڵ باوک ئازاد: (ماوه نه پارتیکی ئیزافه سنهو له

) ، بردییهخواردییه): (وو(ک ڕژرت نهداده) ی (واو بهولر پاشگری ڕابوردووی ته ههله). کوڕی ئازا(
 هیچیان م فۆرمانهئه). ، نووسیومهمههه( جی له) یتم، نووسیتمهه(، یا )، بردووهخواردووه( جی له
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 چۆنت توانی ڕۆژانهتۆ ده. بیده زمانی ئهشک نین له و بهوه نو ڕزمانی ستانداردی کوردییهناچنه
 وتارکت بۆ ، کهوه مندای کورد وتهرست به دهم که، به نییهوهیت، من کارم به بکهوێ وا قسهده

 ڕۆمانک، چیرۆکک، یا  بکرت لهنگهڕه.  کار بھنی بهبیهدب زمانی ئه نووسی، دهڕۆژنامه
. یه شتکی دیکهوهم ئه بنووسرت، بهیه ڕۆژانهو زمانهکان بهسهندێ گفتوگۆی کهکدا ههیهشانۆنامه

 زمانی ، که کار بھنرت؛ زمانی ڕۆژانهی جیاوازدا به دوو پلهب له زمانی کوردی دهمن پم وایه
سک  بۆ کهکهی زمانهیهم دوو پلهسنووری نوان ئه.  زمانی نووسینه و زمانی ستاندارد کهکردنهسهق
  نییهعنایهو مه بهیهم دوو پلهبوونی ئههه. چاو بکرتب ڕه و دهبت ئاشکرایهوانیی ههستی زمانههه
، یهوه و دوو سیستمی بیرکردنهری دوو پله پشاندهکه، بهوهوینهکهک دوور ده زمانی خه له ئمهکه
 وهکردنی زمان ئهک ئاسانکردن و سادهروههه. یه ههیهم دیاردهی زمانانی دنیادا ئه زۆربه لهکه
ۆی  هبته دهم جیاوازییهیشتنی ئهگهتنه. وهبینهل نزیک ده زمانی گهل و له گه له ئمهین کهناگه
 تیس بمنن و زیان بهریدا قهگهسکی شۆڤینیزمی ناوچه سنووری تهران لهی زۆر جار نووسهوهئه

 .یننیشیان بگهکهنگهرهه زمان و فهخۆیشیان و به
 و یهه ههبیدا نهده زمانی ئهکانی کوردی له جیاوازهی دیالکتهواژهستهت دهنانه و تهکارهنانی وشهبه
 وهوهقامگیری لهی زمان و ناسهئاژاوه.  کار ببرن بهکی گونجاو و لزانانهیه شوهر بهگه، ئه تاوانهنه

من . وهکهبییهده ئه ناو زمانه، بیھنتهتی دیالکتکهی تایبه ڕزمانییهو پکھاته تۆ ئهبیت کهدروست ده
ی  شوهر ناو لهگهدا ئه)کرمانجی(روو  کوردیی سهله. هوی بچووک دنمهک دوو نموونهر یههه

، وهکهواژهسته دوای دهچته دهکه دوای ناودا بت، بهر بهکسهناو ناتوان یهوا ئاوهدا هاتبوو، ئهئیزافه
 بچووک، برای چا من ئاکه: نموونه.  دوای ناودا دتر بهکسهناو یه کوردیی خواروودا ئاوهم لهبه

. مکهی من، برا خوندکارهکه بچووکهکچه: وترن کوردیی خواروو ئاوا ده بهمانهئه. ندکارمن ی خوه
ی منی کهکچه: هایان ل دت، ئاوهوه دابژیتهکه کرمانجییهپی نموونه بهیهم دوو ڕستهر ئهگهتۆ ئه

ناوی بچووک و ئاوه) من( ووهناو مانهکچ و برا ب ئاوهدا لره. ی منی خوندکاربچووک، براکه
 روو دابژیت؛ له کوردیی سهی شوهبه) کارابزر(یا تۆ بیت فۆرمی پاسیڤ. رگرتخوندکاری وه

ندکردنی مهوه هۆی دهتوان ببتهکان دهی زاراوهوهنزیککردنه). هات نووسین(بی ) نووسرا(جی 
کی هچهزای مژووی زمان و ڕهسانکی کوردیزان و زمانناس و شارهرجک که مهبهم زمان، به

ی کهکوردییه) ناوبه (نیستیتووتهئه. واری شۆڤینیست خونهک کۆلکهن، نهبیکه) ئتیمۆۆگی (وشه
ن، کهوردیی پ دهتی زمانی ک خزمهگرن گوایهرده میلیۆنان دۆالر وه ساه دوانزده دهوهپاریسیش ئه

 یننهگهوان زیان دهی ئهندهوه، ئهتیکردنکی ئاشکرای زمانی کوردییهن دژایهیکهوان دهی ئهوهم ئهبه
 .ن بیکهیانتوانیوهکانیش نه فاشیستهت داگیرکارهنانهی تهکهکورد و زمانه
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ی ؟ ئهیهی زانستی کامبوون ههبت؟ یا دوا پلهه کام دوه ڕووی زانستهئایا زمان له: ییرزنجهبه. هـ
رخ، داڕشتن و ن و هاوچهسهقنی، نووسینی ڕهی ئهوهب، بیرکردنهدهتیی ئهیه زیندووڕۆی زمان له

 ؟ند گرنگه و چۆنهنگیدا چهرههی فه ناسنامهتی مۆسیقایی لهزهله
 

ندروستیی ر زمانی کوردی و ته سهوهمهیبهم من ده، بهی تۆ گشتی بتکه پرسیارهنگهڕه: لیشاکه
و چوار ی ئه ماوه و لهوه ناو زمانی کوردییهوتهکی باش کهیهوهفتاکاندا بزووتنه حهله. زمانی کوردی

ی بیر و ر تکای پله سه کاری کرده دی، کهیر هاتهوتنکی سهکردن و پشکهشهی ئاشتیدا گهساه
ریکی نوووسین بوون و واوی خهتهی بهوانهم ئهدهوئه.  کوردستاندانگ لهرههواری و فهخونده

. سک که٧٠–٦٠  خۆی داب لهنگهری کورد ڕهی خونه ژیانی ڕۆژانهشک بوون لهکانیان بهمهرههبه
زای ڕزمان و ڕنووس سی و شارهنووکی الوازیان ده کوردییهبوون کهسانک ههدا کهمانهناو ئهله
نووسی و کی چاک و جوانیان ده کوردییهبوون کهسک هه که١٥–١٠یشدا مانه پاڵ ئهم لهبوون، بهنه
یان  ڕگهو کوردیزان و زمانناسانهئه.  فر ببنیش شتیان لوهکی دیکهی خهوه بۆ ئه نموونهبوونهده
 . بکاتنهشهیان تهکه خراپهئسیرههشت تهیاندهگرت و نه دهزایه ناشارههکو خهکاریی ئه خراپهله
 وه هۆی زمانی کوردییهککی زۆر بهخه. کجار زۆر بووهنووسن یه دهی کهوانهی ئهمۆ ژمارهئه
 کهکارهنانی زمانه به کهوهمکی کۆنهردهی سهوانه پچهبه. دات زمانی کوردی نان دهژین، واتهده

 سمی بهک زمانکی ڕه وهک کهیه ڕاده زمانی کوردی بگاته زۆر خۆشهدیاره. ی بوورردیسهی دهمایه
کی  شانازییهمهئه. کانک بتوانن پی بژین خه کار ببرت که فراوان به جۆرکی هندهکار بت و به

کارهنانی زمانی  و ئاستی به پلهیهوه ئهکهردهم دهبه. یکههنگرهه بۆ کورد و فهیهورهکجار گهیه
ی وانه زۆری ئهرهشی ههمۆ بهئه. و خراپی و الوازی ڕۆیشتووهره و بهنگاوهتا بی دالهکوردی هه

. ووسزای ڕن شارهزای ڕزمانن و نه شارهنووسن، نهت دهقهکی زۆر خراپ و سهنووسن کوردییهده
ری کورد نگی کورد و خونهرهه فهتی بهڕی سووکایهوپهن و ئهکه دهکه زمانهتک بهڕاستی ئهبه
ک یی و وهکی پیشهیهستهرهک کهکی بژوی خۆیان و وهیهرچاوهک سهب وهر نه ههمانهئه. نکهده

 کابرای کرکار که. نیان چاک بکهکهانه زمویان بدایه ههسبابکی کار و پیشهک ئهئامرازک، وه
، مشتووی وهی بکات، پاکی بکاتهکهکوشهتی چه خزمهمیشهدات ههڵ دهوهن، هه کار دهکوش بهچه

ردی زهمهدات، دهسانی ده ههکات، لهی دهکهتی داسهرزرکیش تا بتوان خزمهوه. باشی بۆ دابنت
بوو نووسانیش دهر و ڕۆژنامهنووسه. نگ بگرێیپارزێ و ناه ژهزبردن ده شکان و درکات و لهده

 وهیانهکهی کار و پیشهسهرهنگ کهتهی خۆیان، بهکهی خۆیان و نانهکهر خاتری پیشهبهب لههیچ نه
 بن کهسک ههزار که هه٥ا  ت٤ کوردستاندا مۆ له ئهنگهڕه. کردایهت نهقهیان ئاوا سهکه، زمانهبھاتنایه

ی دا ژماره زۆرهم ژمارهناو ئه لهیهوه ئهکهردهم دهبه. بت ههوه زمانهندیی بهریکی کارکن پوهخه
 م کوردیزانانهوجا ئهئه. س که٣٠–٢٠ توانی پیان بی زمانزان و کوردیزان ناگاته دهی کهوانهئه
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فتاکان کانی سانی حهکوردیزانه. نکهری کورد دهر و بینه خونهئسیر له تهنه نین که ڕۆژاوانهله
ستیان دیار یش جدهو پیهکرد و بهشدارییان دهیاندندا به و ڕاگه کاری ڕۆژنامهوخۆ لهخۆیان ڕاسته

 و ڕادیۆ و رزنامه وهه و مانگنامنامهفته و حه ڕۆژنامهمۆ لهی ئهوانه زۆری ئهرهشی ههبه. بوو
 وخۆ کار له ڕاستهی کهوانهن، ئهکهکاندا کار دهگه و خوندنه زانستگهن، لهکهکاندا کار دهڤیزیۆنهلهته

رانی ئاساییدا کوردیزان ناو خونه لهکهکپدانی زمانه هۆی شهبنهن و دهکهک دهنگی خهرههزمان و فه
و داڕزان رهو پوان و بهرهدر و بهو ههره دوای ڕۆژ زمانی کوردی به ڕۆژ لهن کهوانیشر ئههه. نین
 ژر نهوخۆ زمان بخهلوێ ڕاستهیان بۆ دهتهرفهو دهمتر ئهمۆ کهکانی ئهکوردیزانه. نبهده

 . ن و کۆنترۆی بکهوهدرییهچاوه
و ئه. سییهکهکی تاکهیهلهسهک، مهیه و، تا ڕادهوهکراوه قۆناخکی دیاری بهستراوهکامبوونی زمان به

. بینینزادا ده شیعری نالی و شخ ڕهی لهکه، نموونه کام دانراوهندا بهکهمی بابانهردهسهی له زمانه
اکانیش فتمۆ و حهزمانی ئه. نجاکاندا زۆر جیاوازهڵ زمانی پهگهحموود لهمی شخ مهردهزمانی سه
ڕ کسپیر بنووست، باوهک شهمۆ وهر ئینگلیزک ئهگهئه. موو زمانک ئاوایههه. ک ناچنیهزۆر له
بیش رهرکی باشی عهنووسه. نیشی پ بکه گاتهنگه، یا ڕهوهکی بخونیتهمهرههسک بهم کهناکه
مکدا نۆرمی ردهموو سه هه لهم زمانانه ئهمبه. نانووست) جاحظ و ابو حیان التوحیدي(ک مرۆ وهئه

کامبوونی زمان . نن و لی ال نادهکهوییی دهران و ڕووناکبیران په و نووسهیهزراوی خۆیان ههدامه
  بواره بتوانی لهپورێ که دهوهندیی زمان بهمهوهده.  جوان پی بنووسیتیش نییهوهر ئههه

 . کاری بھنتنیاری و زانستدا بهکانی زاجیاوازه
 
ن کی خوندنی ئاکادمی و خاوهزگایهرچووی دهر ده زمانناس و زمانزان ههرجهمه: ییرزنجهبه. هـ

 ن که دهندانی دیکهد و چهمهسعوود محهی مامۆستا مهربارهر وا بت چی دهرز بت؟ گهی بهبوانامه
 ؟وهرداخت کردۆته و پهیان زمانی کوردییان پۆشتهانسقانه شاکار و دمهرههو بهبه
 

بکی کتهرفی مه حهنه( زمانناس یا زمانزانی باش یهوهله. رج نییه هیچ مهوهخر، نهنه: لیشاکه
ن  ههسیان که ده، واتهر ڕاستهیش ههمهی ئهوانه پچهدیاره). لی گرتبت ئوستادێ پهخوندبت و نه

چی ناتوانن  و کهیهت زمانیشدا ههنانهبییات و تهده بواری ئهکادمییان لهرزی ئهی به بوانامهکه
.  زۆرنوهم ڕووهیشمان له»ربهشاهیدی موعته«.  کوردی بنووسن بههکی ڕکوپکی بھهیهنامه
 سۆڤیتی جاران  لهوهی کوردییهی زمانبارهی کاتی خۆی دۆکتۆرایان لهوانهشکی زۆری ئهبه

سکیان تدا چنگ سیان کوردیزان نین، کهرچت، کهحمانی حاجی مارفی لی دهوڕه، کاک ئهکردووه
  بوانامهواتهکه.  بنووستکی پاراو و ڕاست و پوخته کوردییهک یا وتارک بهیهوێ بتوانت نامهناکه

 . کوردیزان  نابن بهوهدادکیان نادات و به



 162

رک یا ڕووناکبیرکی  نووسهگرم کهرچاو ده به لهوه، ئهرج نییهکادمی مهم خوندنی ئه دهمن که
ر گهئه.  کاریان بھنتکان بکات و به جیاوازه کۆششی خۆی، خۆی فری زانستهکوردی خۆکرد، به

ب ر کوردناس و کوردیزان بت، خۆ دهگهئه. ی بتکهزای زانستهب شارهزمانناس بت، خۆ ده
ر ری کورد سهوروبهکانی ده زمانهکانی کوردی بزانت و لهمژووی زمانانی ئرانی و دیالکته

م کدا باشتر بخونرن، بهیه زانستگه لهنگه ڕهم زانستانهئه. زای ئتیمۆۆگی بتربکات و شارهده
 .شیاو نییهخۆ فر ببت، نهربهوێ سهسک بیهر کهگهئه
 
یاتی ت و به نازم حیکمه، دون بهوهیتهکه شاعیرانی کورد دهندێ لهمی هه دهر کههه: ییرزنجهبه. هـ

کیان یه و پوانهکی شیعری و پناسهیهموو ونهرسام بوون و ههدۆنیس سه شاملوو و ئهمۆ بهو ئه
نون؟ خۆدیلکردن و قی و ئاکاری الی شاعیری کورد دهنکی ئه چ الیهیهیاردهم دئه. وهبیننهتدا ده
 ؟دا مانای چییهم ناوانهی ئه بازنه لهوهتوانه

 
ن و ورهیش شاعیری گهو شاعیرانهئه. یبکی تدا نییه عهورهر شاعیری گهرانبهرسامبوون بهسه: لیشاکه
ر هۆی به لهزلکردنهم حهم نابت ئهکانیان بت، به شیعرهزی لهکی زۆر حهیهر تا ڕادهکرێ خونهده

کی یهک مۆده وهمانهی شیعری ئهوه بت خوندنهوهر ئهبهناب له. ری بتی نائیستتیکی و ناهونهدیکه
و وتنخوازی و مۆدرنی بدا بههی پشککانیاندا ناسنامهمهرهه بهواسین بهماشا بکرت و خۆههم تهردهسه
نیا الی  تهورهو شاعیری گهوره  بت و پی وا بت شیعری گهکهرهمزانینی خونهکهر خۆبهبه، یا لهسهکه
ر سه لهمهناب ئه. بتی ههورهبت و ناکرێ کورد شیعر و شاعیری گهیدا ده و پهیه ههکی دیکهخه

موو شیعری ناوداری با ڕووناکبیرکی کورد هه. کانی خۆمان بتوره گه شاعیرهران وحیسابی داهنه
ی خون و ناس و تکهی خۆی نهکهوهتهر شیعری کالسیک و نوی نهگهم ئه، بهوهدنیای خوندبته

 یا شاعیرکی هوررکی گه نووسهموو ژیانی ناتوان ببته ههبووبت، بهستی نهست و نهمار و ههده
 دی رانی کوردستانی تورکیا و سووریا بهشکی زۆری نووسهئاشکرا الی به بهمهمۆ ئهئه. کورد
.  نییهوهر چژ و ئستتیکا و شیعری کوردییهسهم فی به، به کوردییهینووست بهی دهوهئه. کرتده

 وهمی کرده دهر کهم هه، بهر کردووهبهجلکی کوردییان له و بهرهریکایی یا عهمهوروپایی، ئهکچکی ئه
 . زانی کورد نییهده

 ڵ به و تکهوهگرنهک دهک یهیه شوهکدا و بهیه جگهموو دنیا لهنگی ههرههموو دنیا و فهشیعری هه
ک ریایهر زهمک و ههر چهو ههر ڕووبارک م ههبه. ریاکانم و زهک ڕووبار و چهبن، وهکدی دهیه

تی نگی تایبهنگ و دهت و دیاریکراودا، تام و بۆن و ڕهکی تایبهیه و ناوچه جگه و لهیهتتیی خۆی ههتایبه
. بت وا بتشیعریش ده.  میسیسیپی ناچتمازۆن ناچن و یانگتسی له ئه و سیروان لهدیجله. یهخۆی هه
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  له، کهیهتی خۆی ههنگ و بۆنی تایبهم تام و ڕه شیعری جیھان، به لهشکهتکدا به کاشیعری کوردی له
 .وهکاتهموو دنیا جیای دهشیعری هه

 
. داوهری هه سهکهیهی کوردیدا ماوهخنه شیعر و نووسین و ڕهری لهڕبازی بونیاتگه: ییرزنجهبه. هـ
! ن نادهوهسته دهکانیاندا هیچ به نووسینهم له هه چونکهرهسه زۆریان لهییی گلهم ڕبازهگرانی ئههه
م  کهوهیشهکی دیکه الیهله!  شواندنکیان خوقاندووه و جۆرههڵ و پکهیان الواز و تکهکهم زمانههه

موو  هه خوازراوانهۆرییهو تیوت بهیانهده. تی و مژووییی کوردنیهزای باری ژیانی کۆمهشاره
! وهی خۆیان بیبن و دایبژنهست و پوانهز و مقه گهنوێ بهرله و سهوهشننهبوهکان ههقهده
 ؟یهکتان ههیهوهبینن و چ ڕوونکردنه چۆن دهم میتۆدهبوونی ئهبوون و نههه
 

 نجامکی باشی لهتا ئستا ئه) ریادگهبونی(ر ڕبازی یا تیۆریی ستروکتورالیزم گهئه: لیشاکه
 تاوانی که، به نییهکه یا میتۆدهکهبووبت، تاوانی تیۆرییهی تکستی کوردیدا نهوه و لکۆینهوهخوندنه

بی و ده توریی ئه کۆمه لهکیکهستروکتورالیزم یه. هن کاری دهزایی به ناشاره به کهیهسهو کهئه
 کاری دن  ک بهیهوهم گرنگ ئه، بهی تکستدا کردووهوه ناسین و شیکردنهتکی باشیشی لههخزم

. بوودیب و شتفان شپرلم کردووهمال ئهکانی کهوهدا باسی لکۆینهکی دیکه جیهو چۆن؟ وا بزانم له
بگومان . دا کراوهم تیۆرییهر ڕووناکیی ئهبهی چاک لهوه دیسان لکۆینهوهبی فارسییشهدهی ئهبارهله
بی فارسی و ده باسی ئهمن بۆیه. ستدانرده به لهوهزاران لکۆینهوروپاییدا ههبی ئهده بواری ئهله
 . نزیکنوهبی ئمهده ئه لهمانه ئهم، چونکهکهبی دهرهعه
ر بهن و لهبییهده ئهم تیۆرییهنگری ئه الیهن کهده کوردستاندا وای پشان دهمۆ لهس ئهل کهگه

ی نجامانهو ئهم ئه، بهوهنهکه و شی دهوهخوننهدا تکستی کوردی دهکهماکانی تیۆرییهڕووناکیی بنه
توون و یشگه نهکه تیۆرییه هیچ جۆرێ له زۆریان بهرهی ههزۆربه. ستدان وا نانرده بهتا ئستا له

 . بییهرهمی فارسی و عهم و سیهستی دووهیان کتب و وتاری دهکه و زانیارییهوهی خوندنهرچاوهسه
ی وه ئهن، چونکهکهنگی کار دهرههکی فهک مافیایه وهمانهشکی زۆری ئه بهیهوهیرتر ئهیش سهوهله
ن،  تکست ناکه ڕوو لهمانه ئه، واتهنگرانی خۆیانهست و الیهر و دۆر تکستی برادهسهنیا لهینووسن تهده
کورد . نکدی دروست بکهی پووچ بۆ یهی درۆزنانه و پایهنن و پلهکدی هه یه گرنگهوه الیانه بهکهبه
ر ر ههگهیش مهمانهتکست و ناوبانگی ئه. ر خای بیخوازێگهتحی بکات، مهی دایکی مهو کچه ئهده

 .ست ناکتبهستھه و دهس شتی ساختهنا کهن، دهڕی پ بکهخۆیان باوه
 
 نووکهتا ههکات و ههبی کوردی داگیر دهدهندی باس و خواسی ئهند پرسیارک نوهچه: ییرزنجهبه. هـ
بوونی نه: ک، وهبووهیدا نهی ستانداردی بۆ پهتی و گونجاوی پناسهمککی بابهرامک و چهوه



 164

رش و بوبوونی شاعیر و  خۆی، پهبی کوردیی گرتبتهدهموو مژووی ئه ههک کهیهرچاوهسه
کگرتوو، ندکی ڕۆشنبریی یهبوونی ناوهرانی چاالک، نهکی نووسهکتییهبوونی یهرانی کورد، نهنووسه

 و چ وه ناوهتگوزار چ لهکی چاالک و خزمهزگایههبوونی دامودکگرتوو، نهبیی یهدهبوونی خیتابکی ئهنه
 چین و م شتانه هۆکاری ئهڕی ئوه باوهبه. یشکی دیکهبوونی شتھایهنهی کوردستان و وهره دهله

 ؟ چۆنهبوونانهم نهی ئهڕگاچاره
 

نگ و رههوتنی فهی پاشکهلههسی مه چوارچوهموویان لهکرێ هه ده پرسیارکهه کۆمهمهئه: لیشاکه
 .وهماندا جیان بکرتهگرتنی توانین و گوتاری ڕووناکبیرانهکنهبی کوردی و یهدهئه
بی کوردی ده مژووی ئهیان داوهوهوی ئهسک ههند که سای ڕابوردوودا چه٨٠ی  ماوهله

بی دهئه: نمانهنگی گرنگ ئهدوو ئاسته.  و نییههبوو کارکی ئاسان نهمه ئهم دیاره، بهوهبنووسنه
 کهبهدهوێ مژووی ئهسک بیه و که دیالکتی جیاواز نووسراوه کۆمه مژوودا بهکوردی له

ی مژووی ورهشکی گه بهیهوهمیش ئهنگی دووهئاسته.  بتو دیالکتانهزای ئهب شارهبنووست، ده
تا ئستا ت ههنانه تهئمه. وهتهیی ماوه شاراوه هۆی سیاسی، بهر کۆمهبههشتا، لهبی کورد دهئه

 ی کوردستان، نازانین، کهوهره ده، لهوهمی نالی و حاجی قادرهرههی ژیان و بهبارهوتۆ لهشتکی ئه
تا بی کوردی، ههده مژووی ئهیوهی نووسینهباشترین نموونه.  دوور نینوه ڕۆژگاری ئمهزۆریش له
  سنووری سیاسی و نه نه کهوهنیا ئهته. ججادییهددین سهالئهی مامۆستا عهکهنرخه بهئستا، کاره

 و  سامانی کوردی داناوه کوردی نووسرابت، بهک بهرچییه و ههکردووهچاو سنووری دیالکتی ڕه
بی دهکگرتووی ئه و یهکی فراوان و تازه مژوویه که هاتووهوه کاتی ئهمکهده. تۆماری کردووه

 .کوردی بنووسرت
 ڕووی له. وه دوو س جۆر لک بدرتهکرێ بهر و ڕووناکبیرانی کورد دهرشوبویی  نووسهپه

 هیچیشمان وهم ڕووهه و لوهتهموو دنیادا بو بوونه ههران به، ڕووناکبیران و نووسه دیارهوهجیۆگرافییه
  کهوه پشهوشکی وا بته کوردستان ڕه ڕۆژان لهب هیوادار بین ڕۆژێ له نهوهپ ناکرێ، ئه

بوونی  نهی دیکهکهڕووه. ستی تیدا بژینربه ئازادی و سه، بتوانن بهوه ڕووناکبیرانیشهی، بهکهکهخه
کی ک پویستییه وهمهئه. وهیدا کۆ ببنه چوارچوهان و ڕووناکبیران لهر  نووسهک یا ڕکخراوکهستگایهده

 . و پارزگاریی مافی ڕووناکبیران، گرنگهوهرکردنهسهک بۆ بهندیکایهک سه، وهژیانی تازه
ی یا کی سیاسستگایهک ده وهمیشهران و ڕووناکبیران، ههی نووسههکتی یان کۆمه یه والتی ئمهله
ی وه بزووتنهی بهورهش زیانکی گهمهئه. ماشا کراوهکارهنانی سیاسی تهبار بۆ بهکی لهیهسهرهکه
فتاکاندا چۆن پارتیی دمۆکراتی کوردستان و  حه له بیرهمن چاکم له. یاندووهنگی کورد گهرههفه

ران و کتیی نووسهری یهبهڕوهی بهستهکانی دهشکردنی جیگهنیشتن بۆ دابهکۆمونیستی عیراق داده
مۆی  ئهله. ر وا بووهمووزیش ههی ته دوای چوارده لهبیستوومه. ی ڕۆشنبیریی کوردهکۆمه
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ران و زۆر کتیی نووسه ناوچوونی یه هۆی لهڕی براکوژی بوو بهبینین چۆن شهکوردستانیشدا ده
کی ستگایه ده کهیهوهران ئه نووسهیهتاندنی کۆمهکی گرنگی سیاسهههۆی. یشکگرتووی دیکهستگای یهده

کی ستگایهر دهگهئه.  و نییهبووه کوردستاندا نه لهوهیاندن و بوکردنهئازاد و پانوپۆڕ و فراوانی ڕاگه
یی بۆ پاراستن و  پیشه)کییهقابهنه(کی ندیکایه سهبوو بهران دهکتیی نووسه، یهبووایهها ههوه

رانی کتیی نووسهندامی یهئه) وه١٩٨٠ سای له ( بیست سای ڕکهوهمن ئه. رانپارزگاریی نووسه
 ساکدا دوو جاریش ڕک  له، که بوومه ئامادهکهکتییهی یه کۆنگرهنیا دوو جار لهمۆ تهتا ئههه. سودم

ر سه لهم باسانهئه. نگیرهه کاروباری فه و نهیهباسوخواسی فکری هه دا نهو کۆنگرانهله. خرتده
 ئاشکرایش کرن و به دهوهڤیزیۆنهله ڕادیۆ و تهکیش لهیهکان و تا ڕاده و گۆڤارهی ڕۆژنامهڕهالپه
. کرتندا دهکاخشکارهڵ پهگهران یا گفتوگۆ لهراندا باسی مافی نووسهی نووسه کۆنگرهله. کرنده
 م پشنیازهڵ ئهگهکات، ک له هاوار دهری کۆنگرهبهڕوهبه. نگدانیشیان نییهتی دهت تاقهنانهکان تهندامهئه

 یانهوهی ئهلهموو پههه. نابتست ههس ده؟ دیسان کهک دژه. نابتست ههس ده؟ کهیهم بیارهیا ئه
 تازه. قوڕننراب هه شیو بخۆن و شهوه و پکه ئواره، یا بگاتهوه بخۆنهوچانک بدرت، بچن قاوه

دار، یا تمهنابی سیاسه بن بزانن جهوهڕی ئه چاوهوهته بوونهوه لهم وتانهر و ڕووناکبیری ئهنووسه
ی پاشا و واهن جنو ههک میلیۆ یهیهر ههنووسه. تکات و چییان پ دهتباز، چییان بۆ دهسیاسه

تای ره سهله. کاتریک ده خه خۆی پوه و نهوهداتهرامی ده وهسیش نهکات، کهزیران دهکوهرهسه
و زیری ئهکوهرهک دانیشتبوو، ئۆلوف پامی سهیه چشتخانه شاعیرکی سودی لهشتاکاندا کچههه
 ی کرد به و فنجان قاوهوه پشه ڕاستوڕاست لی چووهکچه. خواردوێ نانی دهی سودیش لهکاته
 کاری بھنت، یتوانی بهبوو، دهک مافی ههپام یه. وت گوڵ کاتری پ نهسیش لهکه. روچاوی پامداسه

 .نجامک ئهیشتهگهخایاند تا دهب س سای دهیش هیچ نهوهئه. بچ الی پۆلیس و دادگا شکاتی ل بکات
چای وێ پیاهبت، یا بیهکان ههرۆکه سه مافی جنودانی بهکردووهی نهوهری کورد داوای ئهنووسه

ک مرۆڤ و بت، وهواوی ههی ئازادیی تهوهر ئهسهبت سوور بت لهم دهروچاویاندا، بهبکا به سه
نگ و زمانی کوردی بدرت و رههه فخ بهکانی بپارزرن، بایهر ڕزی بگیرت و مافهک داهنهوه
یی و ی پیشهل داوا و داخوازی دیکهرخان بکرت و گهتیان بۆ تهوهی دهشکی باشی بودجهبه
موو  بت و ههوهرانهنگ ڕووناکبیران و نووسه تهک بهیهموو شوه ههبت بهت دهوهده. نگییشرههفه
ریکی داهنان و لی خهسه تروته ئازادی و به بتوانن بهرجکیان بۆ دابین بکات تالومههه

، وهک بت لیانهنگیرییهڕوانی هیچ الیهی چاوهوهکردن بن، ب ئهردهروهم و خۆپهرههپشکشکردنی به
 . یا داوای هیچ شتکیان ل بکرت

 زۆر مهبت، ئهکگرتوویان ههکی یهندیکایه سهیهوهست ئهبهر مهگهئه. یهنی ههران دوو الیهکگرتنی نووسهیه
کگرتوو بن و کی سیاسی یهک پارتییهران و ڕووناکبیران وه بت نووسهوهست ئهبهر مهگهم ئهبه. پویسته

بیروڕا  جیاوازیی  پم وایهکهکی وا نابینم، بهر هیچ پویستییهک ههککردار بن، من نه و یهکقسهکبیر و یهیه
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و نگی کورد، بهرهه بۆ فهکهندییهمهوهبیری ناو ڕووناکبیران دهڕه و شهوشهڕه و شهوهی بیرکردنهو شوه
. ندییهمهوه بواری داهنان و بیردا دهجیاوازی له. نجام بدرت ئهکی شارستانییانهیه شوهی بهرجهمه
 . وتکه پش دهو جۆرهر بههکیش هیهوهتهنگی وت و نهرههفه

، چ ستگایانهم ده ئهیهوه ئهکهم کشهنگی، بهرههت هیی فه تایبه، بهزگای زۆره کورد دامودهپم وایه
م و کهری یهتاوین و بیاردهستگای سیاسهموو دهر هه، ههوهرهی کوردستان و چ هیی دهوههیی ناوه
وار خوندهزا و نه و ناشارههرهسانکی ببه زۆریان کهرهشی ههبه. تهاندا سیاسه کاروباریدوایی له

ێ، یا خۆیان و ئهوتۆته ڕیان کهیش که باش و چاالکانهرا ڕووناکبیرهو تاکوتهئه.  ڕوهن بهیانبهده
ست و پیان تا دهوهن، یا ئه بتوانن ڕووناکبیر بوهته چوونهوه و لهوهتهت سیاسه خزمهخستۆته

 . تکیان نییهسته و هیچ دهوهتهستراوهبه
ی کهقامگیره ناسهوشه، ڕهموارییهواری و ناههموو ناگهم ههکی گرنگی ئه هۆیهم کهگه دهوهمن له

کانی رهو گهران و هزهئسیری داگیرکاژر ته و لهشهڕهم ههردهبه له میشه ههتی، کهکوردستان خۆیه
 به. بتی پی ههمتمانه) کیشو خه (کهری کورد کارکی وا بکات ڕووناکبیرهب ڕبهم دهبه. دنیادایه
تکاری و دادۆشین مانی بۆ خزمهڵ ناکات، ئهگه درۆیان له دنیا بن کهوهری خۆیانی بزانن و لهنونه

 و ڕووخاندن و خونشتن وه جیان ناهیت و بۆ تانکردن و ڕووتاندنهدا بهی ڕگه نیوهناوت، له
 . هاتووهنه
 
) وهکانهفییهلسهعرفی و فه مهکنۆلۆژیا و قوتابخانهندی ڕۆشنبیری و تهبهمه ( ڕۆژاواوهله: ییرزنجهبه. هـ
 الی یهم دیارده، ئه ڕۆژاواوهوبینین بهون و خهدابووه ههوهووفهسه وتی تهووف و لهسه بۆ تهوهڕانهگه
 زۆری ڕۆشنبیرانی رهی ههریکا و زۆربهمهوروپا و ئهی ئهندهراکهتیی پهندێ ڕۆشنبیری ڕۆژهههه

 بۆ رامکه وهکهلهسهخشت؟ ئایا مهبه مانای چی دهمه ئهوت، بۆ ئوهکهرچاو دهتی نوین بهڕۆژهه
 بۆ س نییه بهو ڕۆشنبیرییهنھا ئه ته، یاخود بهنیایهق و تهنھا ڕۆشنبیری ڕۆژاوا موته تهر به ههی کههوئه

 ؟ی ڕۆحییهوهر؟ یاخود ونبوون و خۆدۆزینهن کاریگهنسیکلۆپدی و خاوه ڕۆشنبیرکی ئهبوونه
 

ی خۆمانی تدا  ونه ئمه کهیهیهاونهو ئڕۆژاوا ئه.  زۆر گرنگهناسینی ڕۆژاوا بۆ ئمه: لیشاکه
و ی خۆمان، یا ئهمیش ونهین، ههماشای بکهر بورین تهگهین، ئهک ههی خۆمان وهم ونهبینین؛ ههده

 یهتمان ههرفه ڕۆژاوا زیاتر ده لهئمه. وێ نیگاری بکشنیانهیبینن و دهوان ده ئهی خۆمان ، کهیهونه
نگی جیاواز و ههری ناکۆک، دوو فهک، دوو دیاردهیهی دژبه دوو شوه لرهمان بناسین، چونکه خۆکه

 . ینکهراوردیان دهگرین و بهکتر ڕادهر یهرانبهبا بهنگی ناتهدوو ڕه
وکشی و بیاری ندی جهناوه. تیشهکنۆلۆگی و زانست و سیاسهندی فکر و تهمۆ ناوهڕۆژاوا ئه

  که نییهوهعنای ئه مهمهئه. مۆنی دنیای ئهرکردهنگ و سه زۆر بواردا ڕۆژاوا پشهله. یاسییهس
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. ینبووی بکه چاکی بزانین و پمان خۆش بت و قه بهب ئمه یا دهموو شتکی ڕۆژاوا چاکههه
موو شتکی داری ههرمایهمی سهم سیسته نین، بهری خراپهلۆگی خۆیان نونهکنهزانست وفکر و ته

 هیچ نرخکی ی گوێ بهوههنت، ب ئه کاری ده پناو قازانجدا بهکی بازرگانی و له کایهکردۆته
 چاکتر نهم کایهیش ئهوهر بۆ ئههه. وهک بپرینگته هیچ تاوان و خراپییهی لهوهتی بدات، ب ئهمرۆڤایه

ن، مۆ داگیر بکهزی مرۆڤی دنیای ئه و مشک و ئاوهوهننهکانی دنیا بته بازاڕهن ویدا بکه پهوبره
روون کانی دهڕانییه نزم و ماددی و شهنهڵ الیهگه لهکات کهشیان ده جۆرک پشکهداری بهرمایهسه

 . و ڕۆحی مرۆڤدا بگونجت
نگ رههندی فهوزانست و زانیاری بوو، ناوهندی فکر ت ناوهی ڕۆژههمکی دوورودرژ ناوچهردهسه

 ت، به ڕۆژههوساوهله. نگ پشهوروپا بۆته ئه دواوه ڕنسانس بهم لهتی بوو، بهو شارستانه
ی م سی چل ساهله. چت دهڕۆژ بۆ دواوه و ڕۆژبهکشدایه پاشهتی ئیسالمی، لهتیش ڕۆژههتایبه

تی نگایهم پشهدات، به شانی ڕۆژاوا دهندێ بواردا شان له هه و لهکی باشی داوهکاندواییدا ژاپۆن ته
کی ماددی، تییهم شارستانه، بهتییهنی شارستانهڕۆژاوا خاوه. یهست ڕۆژئاواوهدهر به دیسان هه

و ر ئه سهمخاتهی دوایی، دههناوم چوار ئاوهکارهنانی ئهبه. وا و نامرۆڤانه، ناڕهبداد، زۆردارانه
 تی دابنین؟ شارستانه بهمهکرێ ئهر وا بت، ئایا دهگه ئهی کهگومانه

کانی زانست رچاوهی سهوه بۆ دۆزینهمیشهو ڕۆژاوا ههرهتی بهدابوونی ڕۆشنبیرکی ڕۆژههوههه
کجار گرنگی م هۆکارکی یهبه. وروپا و ڕۆژاوائه زریقوباقی  بهتانههخه زۆر جار ههکه، بهبووهنه
  کهیهوهو ڕۆژاوا ئهره بهوهته ڕۆژهه ڕووناکبیران، لهوهموویشیانه پش ههبوونی مرۆڤ، لهوازهڕهپه

 ڕووی ، لهوهممولهحه ڕووی سینگفراوانی و ته، لهوهڕه ڕووی ئازادیی بیروباوهالت لهڕۆژهه
 ، لهوه ڕووی دمۆکراسییه، لهوهتییهیه ڕووی دادی سیاسی و کۆمه، لهوهژیانی بیری جیاوازهوهپکه

 له.  بۆ خۆیکهیه و ورانه دراوه قوڕی پوهوهیشهدان ڕووی دیکه سه و لهوهبژاردنهڕووی مافی هه
کانکی زۆر ملی ڕێ یری نازانم خه سهبت، بهدانی تدا نهناسهتی ههرفه دهسکدا کهبارکی ئاوا ته

وێ تۆ یانهت دهالتدارانی ڕۆژههستهدار و دهتمهسیاسه.  ڕۆژاوانتهیهبگرت و خۆی بگه
ت م ڕگهیت، بهخت بکهماکان بیت و خۆت بۆ نیشتمان بهچی یاسا و بنهر بیت و ملکهروهنیشتیمانپه

 دانان و ن لهت نادهیت، ڕگهک بکهیهدا تۆیش قسهو نیشتمانهنگوڕووی ئهی ڕهوه ڕازاندنهن لهناده
کان و رکردهبژاردنی سه ههن لهت نادهرگه. بتنگت ههماکاندا دهی قانوون و بنهوهشاندنهوههه

زاران و میلیۆنان  ههوهمانهناوی نیشتبه. وهیته ناو دی خۆیشتدا بیری ل بکهت لهنانهالبردنیاندا ته
. وێن و چییان دهوان چی دهن و بزانن ئهک بکه خهی پرس بهوهن، ب ئهده کوشت دهمرۆڤ به

 وهی بزووتنهرکردهت سهنانه تهکه باو، بهبۆتهنه) کانسمییهڕه (رۆکهنیا الی پاشا و سه تهریتهم نهئه
 دژی زۆرداری و  گوایهوان کهئه. نکهوت دهسوکه و ههوهنهکهبیر دهکانیش وا ڕزگاریخوازه
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یان کهر یهکانی خۆیاندا ههناو ڕکخراوهچی لهن، کهکهبات دهپناوی ئازادیدا خهن و لهوهوساندنهچه
 .وهنهکهکانیان دهنهست ڕک الساییی داگیرکار و دوژم دهتیشیان گرتهسته دهکه. دیکتاتۆرکهخهرفه

 بنهت، ده ڕوواهب بهر نهگونجنن و، هه ڕۆژاوا، خۆیان دهنهگه دهن کهتی ههزۆر ڕووناکبیری ڕۆژهه
 مهیشی بخهوهب ئهده. کانینگییهرههتی و فهیه سیاسی و کۆمهوهزرا دامه و لهیهگهو کۆمهشک لهبه
 و وروپا نییهکو ئهریکا وهمهئه. نگ نییهکه و یهکپارچهو و یهک شتی پته یهوهم ڕووهله ڕۆژاوا ر کهسه

 .یهی جیاوازیان ههوروپایش خۆیان پلهوتانی ئه
 که، بهوهراوی دی ئاو ناخواتهشتی سووک و سه و به دای ئاووا نییهوهڕووناکبیری جیددی هه

  له کهنگه ڕهم جۆرهڕووناکبیرکی له. کانی بۆ پرسیارهیهی قووڵ و ڕاستگۆیانهرامودای وهعه
کجار  ناو سیستمکی یهوتهکهپ ده لهنکهسان ببت، چوپه ڕۆژاوا تووشی ماتی و حهتادا دتهرهسه

نوێ ڕک رله سهیوهوێ تا بتوانت مشکی خۆی و سیستمی بیرکردنهکی دهیهماوه. وهجیاوازه
 م بهربگرت، بهکانی ڕۆژاوا وه زانستییه دیسیپلین و میتۆدهتوان سوود لهدوا ده بهوهله. وهبخاته

بی زۆر وریا بت و چۆن ده. وهنگ نزیک ببتهرههکانی زانست و فهشه به لهوهگرانهخنهبیرکی ڕه
 ئاسانی  زۆر بهیهک ههخه. بۆ زانستی ڕۆژاوا بباتست بات، ئاوایش دهست بۆ دووپشک دهده
ڕووناکبیر . ی گرنگیش بورییهرجکی دیکهمه.  بداتوهی  بھ پیهوهتوان دووپشک بگرت ب ئهده
 . خات، بورێ باسی بکاتر ڕاستیی بینی، چاوی خۆی دانهگه ئه بور بت کهب هندهده

. بوودا نهو وتهی ئازادی بت لهوهئه. بوووتوو نه وتکی پشکهوهزانسته ڕووی سۆڤیتی جاران له
 یان خوندکاری کورد چوونه دهزانین کهموومان دههه. وایی و بدادی و درۆی ناڕه نموونهپ بوو له

یان بۆ و زیندانه و ئهیهو ورانهندیان ڕاستیی ئه بۆ کوردستان، چهوهڕانهگه دهم دواتر کهبه. وێئه
کرد،  باسی سۆڤیتیان ده کهکه، بهوهشاردهیان دهکهر ڕاستییهک ههیان نه؟ زۆربهوهگایهکی دهخه
 کک لهترسنۆکییش یه. نمی ترسنۆکی داده نموونه بهمهمن ئه. نکهشت دهههتگوت باسی بهده

 .خنڕووکانی ڕووناکبیری دهکهکۆه
 زۆر تدا له ڕۆژههرچی لهگهئه. وتووهم و پاشکهکجار کهی زانستی یهوه وتی خۆماندا لکۆینهله

م پدان و پشخستنی زانستدا، بهره په لهبووهیشی ههوره و ڕۆکی گهبووه هه زانستگهوهزووه
کنۆلۆگی و وتنی تهکانی پشکهمهرههڵ بهگهلهمۆ خۆی بگۆڕت و پی دنیای ئه پ بهیتوانیوهنه

 وهمن ئه.  سبوونک هاتوونکان تووشی جۆرهزانسته. ی زانستیدا خۆی بگونجنتوهتوژینه
یان دروست زعهم وهدا، ئه ڕاستیی دیکهپاڵ کۆمهل هۆی سیاسی و ناسیاسی، له گهم کهگهتده

 ڕۆژاوا تی دته ڕووناکبیری ڕۆژههکه.  ئارادایه له ناگۆڕت کهو ڕاستییهه هیچ لمهم ئه، بهکردووه
م توانت ئهش دهو پیهر بههه. کاتوتنی ڕۆژاوا دهی وتی خۆی و پشکهوتنهم پاشکهست بههه

ر ی خۆی یا ههکهتهی ونی دیکهل الیه، مژوو، دین و گهگهی کۆمهوه بۆ لکۆینهدیسیپلین و متۆده
 تی دته ڕووناکبیرکی ڕۆژهه کهر وا ئاسان نییه کارکی ههمه ئهدیاره.  کار بھنت بهکی دیکهجیه
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ی ال و توانستهتدا ئهڕه بنهب لهده. ورتکدی هه یهزانست له و ڕاستی، زانست و زڕهڕۆژاوا ساخته
داری و رمایهندیی سیستمکی سه میکانیزمی پوهب بتوانت لهده. داتی پ برهبت و خۆیشی پههه
 .کان بگاتستگا سیاسی و زانستییهده
 پویست بت ووف بوات، پم وا نییهسهو تهره، به ڕۆژاواوه، لهوهتی لرهر ڕووناکبیرکی ڕۆژههگهئه
 دوو  بهیهوه لهوهووفهسه تهریکبوون به خهم کهست پ بکهده وهوهجارێ با له. وهڕانه بگوترت گهمهبه

 وێ لهیهکات و ده دهوه لکۆینهست بهدا دهو بوارهک لهیهوهره توژهیهوهککیان ئه بت؛ یهشوه
مکی فکری و ک سیستری، وهفی و هونهلسهکی فکری و دینی و فهیهوهک بزووتنهووف بگات وهسهته
ک  وهکهبت، به سۆفیزم ههڕی به باوهرج نییهسکی ئاوا مهکه. کی مژووییدایه چوارچوهپستمۆلۆگی لهئه
 ناویشیاندا، بگومان، له.  ڕۆژاوا زۆرن لهتهم بابهکی لهخه. کاتماشای ده تهوهی لکۆینهر بوارکی دیکههه

وی شواندن و تا بشتوانن هه و ههوهبنه لی نزیک دهوهزکی خراپ و دوژمنانه نیا بهن کههیی وا هه
نرخ و کجار بهڕاستی کاری زانستیی یه بهن کهم زۆریش ههبه. ندهکارهنانی دهدبهناوزڕاندان و به

 – ١٩٢٢(مانی ی ئه)لئانماری شیممه(مۆدا پرۆفیسۆر  دنیای زانستیی ئهله. ش کردووهیان پشکهورهگه
 وهووفهسهی تهوه لکۆینهستیان بهیش جدهی ئینگلیز و زۆری دیکه)حامید ئالگار(و پرۆفیسۆر ) ٢٠٠٢

 سسوک بهمه تهی کهوه ئهگاته دڵ دهڕ و به باوهسک به که کهیهوهم ئهی دووهشوه. ئاشکرایه
ک خه. ماشا بکرتی فکری تهکی دیکهیهر دیاردهک ههب وهیش دهمهئه. ۆفی س بکات و ببتهوهتکهریقهته
 . بوودی، کریشنا، گیڤاریست یا نازانمچیبتهنتیمارکسیست، ده مارکسیست، یا ئهبته دهیههه
ری  نونهتهبنیا ده تهفریقایش بهت و ئهنگی ڕۆژههرهه فهنیا و نه تهنگی ڕۆژاوا بهرهه فهنه
 و ورهکجار گهکی یهیهنجینهی میلیۆنان سادا گه ماوهتی لهمرۆڤایه. تیقی مرۆڤایهمی عهرههبه
.  کردووهکههک کهر یهسه و له ناوهوهزایی و زانیاریی پکهزموون و شاڕهندی ئهمهوهرشار و دهسه
 هیی یهنجینهم گهئه. ش بنتییش تیدا هاوبهموو مرۆڤایهههب  و دهمی ناوکۆی مرۆڤهرهه بهمهئه
ر  سهڕۆژدا دنه پاشهن یا لهوییهم زهر ئهسه، ئستا لهوییهم زهر ئه سهته هاتوونه کهیهوانهموو ئههه
تۆ . وییشهت زهنانهک و تهر و ڕووهوهمو گیانه هیی ههکه، بهنیا هیی مرۆڤهک تهنه. وییهم زهئه
کان  سیاسییهموو پارتییه ههدرت که گرنگیی پ دهندهوه ئهی پارزگاریی ژینگهلهسهبینی ئستا مهده

رخان  تهم باسهکانی خۆیان بۆ ئهرنامه بهشک لهبت، بهڕیشیان پی نهر باوهگهت ئهنانهناچارن، ته
  یا خراپهتی بۆ چاکه مرۆڤ خۆیهمهئه.  یا خراپهی چاکهستهره که نابنهوه خۆیانهکان لهزانسته. نبکه
یت و مرۆڤی پ ق ری ل دروست بکهکی ورانکهکرێ چه دهکهیهستهرهبارووت که. بات کاریان دهبه
 .کۆیتیت و تونلی هاتوچۆی ل ههشتوانی شاخی پ کون بکهم دهیت، بهبکه

  زۆرن و هندهمۆ زانست هندهئه. کان بتموو زانستهزای ههنیا ناتوانت شاره تهمرۆڤک بههیچ 
ریک بکات و  خهوهکجار بچووکهشکی یه به خۆی به ئیتر مرۆڤ ناچاره کهوهلق و پۆپیان ل بۆته

دان یان و سهیت، دهببهر بوارکی زانیاری ر زانستک و ههست بۆ ههده. سنوورک بۆ خۆی دابنت
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 له= و فوق کل ذي علم علیم  (رمووهقورئان زۆر جوانی فه. زانن تۆ چاکتری ل ده لهن کهس ههکه
  که نییهوهعنای ئهنسیکۆپدیایی مهڕووناکبیری ئه). یهک هه زانایهوهنزانستکهموو خاوهرووی ههسه
شکی زۆری، موو، یا بهی خۆیدا، ههکه بواره بوارکدا، له له کهیهوه ئهکهزانت، بهموو شتک دههه
 .یزانتب بیزانت، دهی دهکارییانهو وردهئه
بگومان . دا هاتووهکه پرسیاره له کهیه ڕۆحییهوهو ونبوون و خۆدۆزینه ئهم باسهی ئهنکی دیکهالیه
 مرۆڤ، مرۆڤی هۆشیار و ویژدانزیندوو،  کهمۆ کارکی وای کردووهی ئهریالیستییهم دنیا ماتهئه
زات و را و مهم ههو مرۆڤه دی بهئه.  بنرخیی زۆر شت بکاتوانی، به چۆه بۆشایی، بهست بههه

 کوکۆی  دوای شتکدا وه، بهیهو تینووی شتکی دیکهئه. وهمۆ ئاو ناخواتهی دنیای ئهژاوهژاوه
یانبیست و ی دهو شتانهموو ئه هه لهکه، شتی ڕاستییهوهکانی بداتهرامی پرسیاره وهوهدابمرکنته

ڵ و  تکهندهوه دنیا ئه نهر، کهبهومهد ساڵ لهی نۆسهنزیکه. یانبین باشتر و جوانتر و ڕاستتر بتده
کی بینین زانایهربو بوون، دهمۆ فراوان و به ئهیکانیش هنده زانستهڵ و ئاۆزکاو بوو، نهپکه
 ج یی بهورهتی و گهختی مامۆستایهخت و بهته) ١١١١ –١٠٥٨(ززالی ک ئیمامی غهی وهورهگه
  تاریکیی دیدا ببته لهکدا کهیه دوای تروسکهڕێ، بهگه دوای ڕاستیدا ده سای ڕک بههت و دهده

قال أولم تؤمن؟ قال (یویست دنیا بت م دهبوو، بهڕی ههکوو ئیبراهیم باوهمیش وهئه. ییی دنیامایه
. بایهماناندا گونجاو و تهنتیقی ئمهڵ لۆگیک و مهگه لهیهوه بیرکردنهم جۆرهئه). بلی، ولکن لیطمئن قلبي

 باسی که) ١٦٤٠ – ١٥٧٠(زیری  جهالیمه.  جیاوازهکهوهک سیستمی بیرکرنهم الی سۆفییهبه
 :کی کردبتیهه شخ هیچ ههکات، پی وا نییهنعان دهشخی سه

 
 تهنعان غهنۆشی شخی سهی نهمه
 تهنستان غهرمهچوو نڤ ئهو نهئه

  دیلالیا تهجهمیسل مووسا وی ته
 ت؟هتا، هان غه دی، کان خهی ته

 

 ییرزنجهۆ بههه: کردنیئاماده
 یا ١٩٩٦ کان لهپرسیاره. ستی پکرددا ده١٩٩٠ سانی یی لهرزنجهۆ به کاک ههکی دوورودرژ کهیه پۆژه لهشکه بهیهم دیمانهئه

تیف دار، لهزنهف خهمار. د(ی تردا ڵ دوو دیمانهگه لهکهدیمانه. وت دوا که٢٠٠١تا سای یان ههوهرامدانهوه. دا دانرابوون١٩٩٧
 . چاپ کرا٢٠٠٥ی کتبک سای  شوهبه) تمههه
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  وکی دڕنده ئیدیۆلۆگییهمهولهعه
  و دزوهنامرۆڤانه

 
 
 
 
 
 رخۆ؟     سهر برد؟ هاروهاج یان همن و لهسهمنایتان چۆن به : درخانبه
 

  که گرنگهوانهرهو لکۆهر مرۆڤک بۆ ئهیان ههندک رمهی ژیانی شاعیرک، هونهنهم الیهئه: لیشاکه
 تیۆریی کۆمه. سهو کهر ئه سهن ژیانی مندای چ کارکی کردۆته بدهوهرنجی ئهوێ سهیانهده

ر باش ورد  گهش ئمهو تیۆرییانه ب ئهدیاره. نکهخت ده جهندییهم پوه ئهن کهسایکۆلۆگی هه
کی ئاوا نین، یهوهمای لکۆینهته به ی من بزانم ئوههنده. ینکهدی دهر به  ههندییهو پوه ئهوهببینه
 .وهمهده دهم پرسیارهرامی ئه کورتی وه بهبۆیه
ت تایبه، بهسانی دیکهماوه و که بیری نه مرۆڤ خۆی لهن کهو سانهنی مندای، ئهمهشکی تهبه
 مرۆڤ  کهیانهوه و گرنگیش ئهشکی دیکهبه.  بیریانهسانی نزیکیان، لهی خزانی خۆی و کهندامانئه

کرێ بم ده. بوومه بیرم بت، منداکی هاروهاج نهی بیستبتم و خۆیشم لههنده. تی بیریهخۆی له
و  ڕووهیهم وزهم ئاقاری ئهبوو، به و چاالکی و توانستکی زۆرم ههزانم وزهده. منداکی بزو بووم

بوو، نی هوشیاریی ههم زیاتر الیهکهبزوییه. ی خۆم بوووهو ناوهره زیاتر بهکهبوو، به نهوهرهده
نا ده. وهمهدهرداپۆشراو ههری سهمویست سه فر ببم، دهزموونی تازه و ئهمویست شتی تازهده
 ب پساوه و نهورهزموونکی گه ئهوه خوندنهنگهیش ڕهوهر ئهبهر له هه.رمن بوومکوو تر زۆر شهوه

 . الی من
 
ی رچاوهر شیعری کوردیتان هنا، سهسهبه) کی نھنیتایهی کوودهپرۆژه (ی لهو ئینقالبهئه: درخانبه
  گرتبوو؟ کووهله
 

بووبت ی ههیهوره قووڵ و گهو کارکردهئه) کی نھنیهتایی کوودهپرۆژه(م دیوانی ڕ ناکهباوه: لیشاکه
نج می چاپکراوی شاعیرکی گهرههم بهکهپرۆژه یه.  شیعری کوردیداله) ئینقالب(تا  ناو بنرێ کوودهکه

 .ک ساندا نووسیبوو سان تا بیست یا بیستویهژدهنی ههمه تهی لهو شیعرانهشی زۆری ئه بهبوو که
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ی مژوویی و  چوارچوهب لهین، ده بده شیعرههو کۆمهرنجی ئه سهوهنکی دیکه الیهر لهگهئه
م ، بهوهدا بو کرایه)١٩٧٣(هاری  بهرچی پرۆژه لهگهئه. ینماشای بکهدا تهکهمهردهئستتیکیی سه

. موویانم نووسیوه و ساڵ و مانگی ههمن ڕۆژ. یان، سانک پشتر نووسرابوونکان، زۆربهشیعره
کان قامهء، شهنه(یان ناوم نابوو وهم، ئهمویست دیوانک چاپ بکهده) ١٩٧١(ر سای ڕاستی ههبه

 و پویست ناکات دا باس کردووه)کتایهی ئاشکرای کوودهپرۆژه( وتاری موو لهم ههمانهئه). بریندارن
 .وهمهیان بکهدووباره
 وام بۆ وه هۆی باوکمهوه و بهمانهکهماهتیی بنهیهی کۆمهوپایههۆی پله بهوه منداییهر لههمن ه
ر  بهی بچمهوهپش ئه. وهمهواریدا چاو بکهنگی و خوندهرههناو کتب و ژیانی فه لهوتبوو کهکههه

تاییدا ره پۆلی س و چواری سه هشتا له.خوندن، باوکم فری خوندن و نووسینی کوردیی کردبووم
  شانزههشتا پانزه. ر کردبوون بهران موکریم لهکانی گۆران و کامهشکی باشی شیعره بهبووم که

میشیان رچی زۆر کهگه، ئهوهکانی کوردم خوندبووه کالسیکهی شاعیره دیوانی زۆربهسان بووم که
 .یشتمگهل ده
ڵ هاوڕی گهله. بیره عهکی چ و پ بهیهوه خوندنهستم دایهندی دهی ناوه خوندنگه چوومهکه

.  بوووهب و نوکردنهدهر ئهسهر لهوباسمان ههم قسهروتدا سهمهتیف ههویستم کاک لهخۆشه
تای رهیی و سه ئامادهله. خشیینبه ئیلھامکی زۆری پ دهبرهکانی عه نوخوازهمی شاعیرهرههبه

کۆین (می رههندێ بهی ههوهخوندنه. وهدا به ئینگلیزی بخونمهوم دهغدادا ههی بهسانی زانستگه
ری ڕاستی ئاگرخۆشکهبه) ویلسۆن، سارتر، کامۆ، کافکا، سارۆت، هۆسۆرن، دیستۆیڤسکی و دیکنز

 شیعری ک دوو مانگکدا کۆمهی یه ماوه لهوت که کهوایش ڕک. یاڵ بوو و خههرهی بهوهقینهته
و ر ئههه. وهی سورڕیالیزم خوندهوهر بزووتنهسهیشم لهوهشاعیرانی سورڕیالی و دوو کتبی لکۆینه

ری جیھان و چ بۆ رتاسه ڕووداوی گرنگ، چ بۆ سه پ بوون لهوه ڕووی سیاسییه لهسانه
 وهی بیر لهوه هۆی ئه بوو بهنگییهرههتی و فهیه سیاسی و کۆمهم پاشخانهئه. مانی خۆکهکوردستانه

 بوو له بنووسم، دهکی دیکهیه شوهبوو بهده. وه و جیاواز بدۆزمهب شوازکی تازه ده کهوهمهبکه
 رهی ههدیارده. راندا دابنم نوان شیعری خۆم و شیعری مامۆستا گۆ سنوورک لهوهرییهڕووی هونه
ی و سیمبۆڵ و نیشانانه ئهکاتهی دهکهوژمی یاخیبوونهب، ڕووی ته کات مرۆڤ یاخی دهیهوهئاسایی ئه

م کهبوو ڕووی یاخیبوونهمنیش ده. ریتی سیاسی بت یا هونهستهتن، دهستهری باترین ده نونهکه
ی  خۆیدا نیشانه خۆی لهمهئه.  مامۆستا گۆرانتی شیعری کوردی بت، واتهستهترین دهوره گهله
 چووم؟ران موکری یا دیالندا نه گژ قانع، کامهی بۆچی بهئه. تیی مامۆستا گۆرانهرایهیی و ڕبهورهگه
وتی سوکهت و ههمهی ههکه بچکۆلهکی نھنی و خوا و شارهتایهی کوودهرچۆنک بت پرۆژههه
 مژووی شک له به بوو به، تازهیهوهو نهموومان، شاعیرانی ئهتیی ههیهری و کۆمهبی و هونهدهئه
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ویشی ر ئهگهوت، ئهر بکه کتبی مژوودا به س چوار دکی لهوهموویه هه بهنگهبیمان و ڕهدهئه
 !!.وتر بکهبه
 
ن  دهچونکه... ر خودی خۆتان کردووهسهتان لهکی دیکهتایهن کوودههست ناکئستا هه: درخانبه

 ؟وه شیعر بۆتهلی لهشاکه
 

تا بی کوردیدا ههده ئهله. گوترت و چی ناگوترت چی ده گرنگ نییهالوهوێ، زۆرم بهڕاستت ده: لیشاکه
 و ئستتیکی و  مرۆڤانهنرخه) Point of departure(رچوونی ی ده نوخته کهکمان نییهیهخنهئستایش ڕه

 ناوی ی بهشاتهموو شاتهو ههئه. ڕ و ڕیزپهی تاکانهڵ ڕزمدا بۆ دوو س نموونهگهکان بت، لهرییههونه
. رییهی ستالینیزمی سیاسی و هونهکی دیکهنووسرت، ڕوویهگوترت و ده دهوهبییهدهی ئهخنهڕه

، تاوییهیشمان سیاسهکهنگهرهه فهوهر ئهبه، لهتاوییهرتاپ سیاسهکی سهیهگه کوردی کۆمهیگهکۆمه
ران پاشکۆی شکی زۆری ڕووناکبیران و نووسهبه. رپرسانه و نابهوارانهخوندهتکی نهم سیاسهبه

من . نیشتبتتی ل نهتۆزی سیاسهپه ته کهوهخونیتهمجار نرخاندنک ده تۆ کهوهر ئهبهله. تنسیاسه
ش  پيشکهوهک لکۆینه وه کهوتووهرچاو کهبی و سیاسیی وام بهده نووسینی ئهیان جار ڕووی داوهده

 وا، به حوکمی ناڕه درۆ، به ئاشکرا بهبینم بهچی دهکه!! ی زانستی و نازانم چیوه، لکۆینهکراوه
  لهکهته بابهبووهجاری وا هه.  بویژدانی ئاخنراوه شواندنی ڕاستی و بهژوو، بهی موهشکردنهڕه

الی ناوی من و ناوهنانی  هیچ جۆرک به ر بهبینم نووسه و  دهبووه ههوه خۆمهندیی به پوهوهچمککه
 .یوراوه، یان نهیویستووه نه، دیارهچووهمندا نه
. وهوپش بوو دیوانکم بو کردهمهند مانگک لهمووی ساک و چه؟ ههوه شیعر چووبتمهب لهبۆ ده

سنی  بم و په، بۆ من جوان نییهوهڕۆکیشه ڕووی ناوهله. نجا شیعر پک هاتبوو پهمم، لهشهدیوانی شه
ری و  هونهتوانت نرخهرت، دهگیردی ل نهبت و ڕگهگری ڕاستگۆ ههخنهر ڕهگهم ئهم، بهبده

ی جیددی و وه خوندنه، کهر نووسراوهسهی لهوهتا ئستا دوو س لکۆینه.  ڕووکانی بخاتهوانییهزمانه
. یه باسکی دیکهوه، ئهکانی من نییه کار و داهنانهری کورد ئاگای لهر خونهگهئه.  بوونرپرسیارانهبه
ی کانی، نیوهرده ڕووزهنییهمهعس و چاپه ڕژیمی فاشیستی به لهبت، بجگهنج سایش ده بیستوپوهئه

موو  و ههر من داناوهسهی لهیاندنی کوردییش سانسۆرکی فاشیستانهستگاکانی ڕاگهنی و دهمهچاپه
ری ر و بینهست و چاوی خونه دهر به و ناهن بگاتهوههرته تاریکیدا دهمکی من لهرههداهنان و به

 .کورد
ر ک ههبیمدا، وهدهتای ژیانی ئهره سه لهنگهڕه.  شیعرداتی لهتایبهمنووسم، بهسکی کهمن خۆم که
 ی بهوه ئه بیست ساڵ زیاترهوهم ئه چاپکراوی ببینم، بهمی خۆم بهرههزم کردبت بهالوک، حه

 یشتوو هاته پگهمکم بهرهه بهکه.  و گۆڤاردا ڕۆژنامه لهوه، بوکردنهیهوهوکردنهت بیهیامدا نهخه
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یر بت بیم س دیوانی دواییم، پش چاپکردنیان،  پت سهنگهڕه. وهدۆزمهتکی بۆ دهرفهپش چاو، ده
ک کات، یه دیوان چاپ دهیه که ههشاعیری وا. وهتهکانیان بو بووهڕۆکهمی ناوهکجار کهشکی یهبه

 وروپایش و له ئهله. وهکردبته و گۆڤاردا بوی نه ڕۆژنامه پشتر له کهشیعری تدا نییه
 ، لهڤیزیۆن و ڕادیۆوهله ته یان لهوهمهم بو بکهرهه بهوتووهکهیان جار بۆم هه دهکوردستانیش به

رخستن  خۆدهوێ، چونکه نا، نامهم زۆر جار گوتوومهن، بهڵ ساز بکهگهم لهمانهکاندا، دینییهمهچاپه
 .زانمخۆشی ده نهبه
 
 بژارد؟ووفتان ههسهووف، بۆچی تهسهر تهسهن لهوهریکی لکۆینهخه: درخانبه
 

 :رموێفهزیری دهالی جهمه: لیشاکه
 تا عیشقهپرسن میحنردی مهر بداغ و بدهژ هه

 .ر تداسهر ژانا دل داغ و کهبهچ زانن بخه
ووف و سهندی تهبه مهوتهچۆن ڕم که. بژاردووهووف منی ههسه تهکه، بهبژاردووهنهووفم ههسهمن ته

  بھنمهرانی پ و خونهری ئوهما نیم سهته و بهربچم؟ چیرۆککی دوورودرژهمتوانی لی دهبۆچی نه
 .ژان
ناو له. بووه دوور نهوه ژیانی منه، هیچ کاتک لهک پراکتیکی ڕۆژانهڕ و چ وهک بیروباوهووف چ وهسهته
نجا سای ڕابوردوودا پۆیانی دوپه سهله. بوونووف ههسه تهر بهسانی سه کهمیشهماندا ههکهماهبنه
  سزدهنی دوانزدهمه تهمن له. بوونهلیدا ههناو شخانی شاکهندی لههقشبتی قادری و نهریقهردوو تههه

رکی دا ڕبهو گوندهله. مخوند دهکی دیکهیه جگه دوور بووم و لهوهی خۆمانهکه ناوچهسایدا له
 ر به سهوو، پم وایهب برهییدکی عه سهیید مودریک، کهبوو، سه و دیوانی ههکیهووفی ل بوو، تهسهته
 چوومهموو ڕۆژک دههه. کجار خۆش بووییددا نوانم یهڵ سهگهدا لهنهمهو تهله. بوو) ڕیفاعی(تی ریقهته
 ره هه موریدهکک لهمامم یه. بینینیشم دهتی دیکهریقهندێ تهری ههویش ڕبهر لههه.  ردانیسه

شکی زۆری به. ندی بووقشبهمی نهسمانی سیراجوددینی دووهتی شخ عوزرهکانی حهنزیکه
 موریدی  یاخی بووم و بوومهڕانهو باوهنکی دواتردا لهمه تهله. ووف بوونسهکانیشی شیعری تهشیعره

 بۆ کم بۆ دانابت، خودا واییهخشهی نهوهوروپا، ب ئه ئه هاتمهکه. تی و مارکسیزمپایهڕی چهبیروباوه
ستم جۆردا دهتی جۆربهی بابهوهپاڵ خوندنهله. وهکانمدا بچمهڕهموو ژیان و باوه هه بهڕک خستم که

و ره ساڵ به ساڵ بهوانهم خوندنهئه. وهووفهسهی ته باره لهوهندێ لکۆینهی ههوه خوندنهکرده
ند سا دواتر چه. وهخونده ئینگلیزی دهووفم بهسهته و مژووی وهپشتر لکۆینه. بوون چوونزده
 متر دن بهبی و کوردی کهرهدا عهم بوارهله. یان فارسی بوون زۆربهکان کهرچاوه بۆ سهوهڕامهگه

ووف سه ته دوو بواردا له لهوم داوه هه کهیهوهی سانکی دوورودرژ، ئهوهنجامی خوندنهئه. هاناوه
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 وف لهسهی تهوهنگدانه کوردستاندا و ڕهووف لهسهندنی تهسهرهیدابوون و پهمژووی په: وهبکۆمه
 .شیعری کوردیدا

ست و پلی، ، دهنگکارییهنگ و ڕهریکی ڕه خه ڕۆژانهرک که، خومگهوتووهبگومان تۆ چاوت پ که
فرۆشت، خۆی و  و دهوهگرته گوو دهسک کهیان که. بتنگ دهڕهنگ یشی ڕهکهت ماهنانهکانی، تهجله

کانم، ئستا شیعره. ر هاتووهسهمنیش وام به. رگی و دوکان و مای بۆنی گووی ل دتجلوبه
 ندیی من بهم پوه، بهووفیان گرتووهسهی تهرامهنگ و بۆن و بهت ڕۆحیشم ڕهنانهوتم و تهسوکههه
ناو ب خۆت لهووف بناسیت، دهسهڕاستی تهوێ بهر بتهگهئه. کی پتر تیۆرییهندییه پوهوهوفهسهته

و  من ئهوهداخهبه. وهتوانا و بتویتههز و رکی به شاگردی ڕبهیت، ببیته بکهردهروهدا پهکهڕبازه
 .وتووهکهست نهم دهختییهخۆشبه

 هلی چۆن چۆنی مامهشاکه: تیی کوردایهوه، جیھانگیری، بزووتنهتگهوهۆفتی و خهس: درخانبه
 کات؟ دهو وشانهڵ ئهگهله
 

، وهوینه دوور بکهی میتافیزیکییانهوه لکدانهر لهگه ڕبازکن، ئههمکک و کۆمه چهه کۆمهمانهئه: لیشاکه
 و وهی بناسیتهکهتوانی مژووهر کامکیان بگریت، دههه. یهبوونیان هههی بیری منیشدا هوهره دهله
ی وانه پچهووف، بهسه تهدا جیاوازن کهوهم لهبه. یتمک، بۆ دیاری بکهک چهکیشی، وهتایهرهسه

رزتر و کی بهندیی نوان مرۆڤ و هز، پوهوهیه)یان ناسیۆنالیزمی کوردی(تی جیھانگیری و کوردایه
ر بهله. تقیقه ڕاستی و حه بهیشتنهووف گهسه تهیشدا جیاوازن کهوهها لهروههه. کاتتر دیاری دهورهگه
 کاتکدا ، لهوهتهکی تایبه جیۆگرافیایه به و نهوهمانهکی زهیه بگه به نهوهتهستراوهبهووف نهسه تهوهئه

. یهنکی دیاریکراویشیان ههمهتیس ماون و تهدا قه سنووری کات و جگهتی لهایهجیھانگیری و کورد
 مانهماکانی ئه یاسا و بنهتوانم لهک دهیه تا چ ڕادهیهوهخ بت، ئهی گرنگی و بایهب بۆ من مایهی دهوهئه

ر بت وروبهی جیھانی جیۆگرافیای دهی جیھان، ئیدوهیشتن و لکدانهکیش بۆ تگهیهم و تا چ ڕادهتبگه
 .ندهی، ڕووناکاییم پ دهکهعنا فراوانه مهیان جیھان به

 ت و چوونهوهخه.  پشان ناداتکهڕهکی ڕاستینی باوهیه ونهوهتگهوه خهووف بهسهی تهوهستنهبه
ووف سهری تهوههم گهبه. انهکشقی ڕۆحی و فیزیکیی سۆفییهشکی بچووکی مه بهوهتهوهخه

 )٥٤: ، مائدةیحبھم و یحبونه(ق ویستیی موته، خۆشهوینه، ئهویستییهخۆشه
ر سهمۆ بهی ئهڕۆکهعنا و ناوهو مه، به)Globalization( یان یهمهولهستت عهبه مهجیھانگیری، پم وایه

کی کورتدا یه ماوه لهنگهڕه. یه و دزو و نامرۆڤانهدڕندهکی پنرت، ئیدیۆلۆگییهسهتیدا دهمرۆڤایه
مۆ ئه.  باشتر نابتیان ئیدیۆلۆگیی نامرۆڤانه دهی لهکهم ئاکامهست بھنت، بهدهوتنک وه رکهسه

کانی هبینی خ دهیشهوهر ئهبهر لههه.  پشتهتی له و سیاسهک و پارهی چهورهکجار گههزکی یه
خالقی و  ئه نرخهی ئاوڕک لهوهون، ب ئهکه گیان دووی ده دڵ و بهبه) رستلپههه(ئۆپۆرتونیست 



 176

. ڕ بۆ سوودی کاتی و زووتپهوشتهق و ڕهرپشۆڕکردنی ئهیش سهمهئه. وهنهکان بدهتییهمرۆڤایه
ی وهکنیک و لکۆینهوتنی زانست و ته دژی پشکهنت کهیه ناگهوهرگیز ئهتیکردنی جیھانگیری ههدژایه

کی  ئیدیۆلۆگییهسترت بهکردن ببهشهوتن و گهب پشکه بۆچی ده کهدایهوه لهکههزانستی بین، هه
 .کاتداران دهرمایهریالیست و سهتی ئیمپه خزمه کهوهی سیاسییه و نامرۆڤانهدڕنده

 پناوی ئازادکردنی مرۆڤی کورددا و  فی و سیاسی بت لهلسه بیرکی فهی کهیهدهو ڕاتییش تا ئهکوردایه
ی مرۆڤ، کورد و ناکورد، بگومان وهوساندنه هۆی چهبته بت و نهرانهروهیشی دادپهکهئامانجه

 .کۆشموتنیشی تدهرکهم و بۆ سهکهپشتگیریی ده
 
می پش زانکۆ، یان دوای زانکۆ، ردهلی ج هشت، سهر شاکهسهلهریی م کاریگهردهکام سه: درخانبه

 !!می فادیمهردهیان سه
 

، ک دیاری کردووهمایهر چ بنهسهت لهمانهردهو سهکرد بزانم ئهزم دهکی حهجارێ پشه: لیشاکه
 مهئه.  بتمی فادیمهرده ناوی سهوجا شتک نییهمانی یان سیاسی و مژوویی؟ ئهزه

کانی سود و ی ڕۆژنامهرستانهزپهگه و نووسینی ڕهوست و قسهکی بتامی ههیهوهکردنهدووباره
 .وروپایهئه

 بنه دهیه که ههوهرچاوانهو سهکی زۆری بهندییهکانی ژیانی مرۆڤ پوه جیاوازهمهردهریی سهکاریگه
ر ک هه نهمهئه.  و فراوانکردنی ئاسۆی توانینییوهو بیرکردنهندکردنی زانیاری و فکر مهوههۆی ده

مھنانی رهه و بهوهڵ زانیاری و بیرکردنهگهروکاریان له سهڕێ، کهگه ڕاست دهبۆ ڕووناکبیران به
 .ر وایهستییش ههی فیزیکی و دهن پیشهسکی خاوه بۆ کهیه، بگرهزانیاری هه

تای ره سانی مندای و سهکاتهده)  زانکۆ پ ڕاستترهم لهمن زانستگه ( زانستگهنهمی پش چووردهسه
زۆری رهشکی ههبه. تیی داهاتووی مرۆڤسایه بۆ بنیاتنانی کهرهکجار کاریگه بگومان یهالونی، که

 ی لهوهر ئهبهمن له. گروێهدا دیهم ماوهوت و جیھانبینیی مرۆڤ لهسوکه و ههوهماکانی بیرکردنهبنه
رستی، قپهوی ڕادیکابوون، حهکی پتهمایهدا ژیاوم، بنهژار و سادهوتوو، ههکجار دواکهکی یهگایهکۆمه

 ڕووی  چ لهکهیهرمیان ناوچهگه. خشیوم پی بهیهم ژینگهتیکردنی زۆرداری، ئهدادخوازی و دژایه
  کارکی زۆری کردۆتهمهئه. ڕگرهخت و دژوار و په سهوهشتی جیۆگرافییه ڕووی سرووا و چ لهئاووهه

ربچت، رکوکی ل دهکه. رمیانهستم الدی گهبهمدا مهکهی یه پلهله. کهکی ناوچهتیی خهسایهر کهسه
نگی الدیان رههر فهو، هه و خورماتوپهتهرهوال و قهلهقین و جهرمیان، کفری و خانهی گهکانی دیکهشاره

رایی ، سازشکار بت یان مهقینهن و ڕاستهسهرمیانیی ڕه، گهرمیانیت بینیوهند گهمۆ چهتۆ تا ئه. تدا زاه
 زوو وههۆی دپاکییانه به وهوالیشهم لهبه. نگمه دهو کردبت؟ بهم و ئهو ماستاوی بۆ ئه

خت  ئاسانی خۆیان بهبه.  قوربانی سوودی گشتینهندیی خۆیان بکهوهرژهن بهدهئاما. تنرنهخهدههه



 177

ی نهم الیهسنی ئه په نییهوهستم ئهبهمه. ن مافی خۆیشیان بکهرگری له نازانن بهرمنن که شههنده. نکهده
ک دانی ن، وهک ده، وهخۆزگه. ونایهبو وا نهخۆزگه. رزی بنرخنمم و بهکان بدهرمیانییهتیی گهسایهکه

 . مار بوونایه
  لهوهپاڵ قووبوونهکانی دواتردا لهمهرده سهم لهکان فر بووم، بهتییهڕهما بنهمدا بنهکهمی یهرده سهله

ی مایانهو بنهماکان، ئهه بن لهگرانهخنهکی ڕهیه شوه بهخۆم داوهیشم به لهو ههفکر و زانستی جیاوازدا ئه
 ت بووم و زۆریش بهریکی سیاسهڕۆژگارک خه. نگنمیانسه و ههوهندم کردوون، ورد ببمهسهخۆم په

کانی بژارده ههڵ نرخهگه له بازاڕکهمه ئهیشتم که گهوهم کات لهبه. رخان کردبوودسۆزی خۆم بۆ ته
می ردهوروپام درژترین سهسانی ئه. وهوتمهکرد و لی دوور کهم ل نهنج، هیچ سودوومندا ناگو
وروپا  ئه من لهبیستوپنج ساڵ و س مانگی ڕکه) یه٢٠٠٣تای سای ره سهکه( ئستا وه، ئهژیانی منه

 .ار کردووهنگدکانی ژیانمی ڕهموو گۆهنگ ههوڕهک خومکی حه وه دوورودرژهم ماوهئه. ژیمده
 
کوو ؟ وهکردووه نهکی باوکساالریتان ئامادهتایهی کوودهکانی کوردستان پرۆژهبۆ فادیمه: درخانبه

 ؟وهنهده چۆن لک دهو کچانهبیریارکی کورد کوشتنی ئه
 

 و فادیمه. وازکدادانی دوو شارستانتیی جیایهکانی به قوربانییه لهککهیه)  شاهیندالفادیمه: (لیشاکه
ن، ردوویان کوشتههه.  هیی ئیسالمنگی کوردن و نهرههی فهقینهری ڕاسته نونهباوکی، هیچیان، نه

، وهڕتهپه دهکه سکهدا لهو کاتهک ڕک لهیهن، کیژۆهدهڕ پکدا دهتاری تیژتپهدوو قه. قوربانین
 .وروپای ئهکانی دیکه شاهیندال و فادیمه کورتی چیرۆکی فادیمه بهیهوهئه. وهپلیشتهوت و دهکهردهبه

 ستی ناچتهده) کرابتشت نه(بووبت ر شت نهگهباوکک ئه.  بتوهر ناوکه ههمن دژی کوشتنم به
ی سود )دنیانستگاکانی ڕاگهده( ماسمدیا وهمووانه پش هه کوشت لهی دا بهی فادیمهوهئه. کچی خۆی
خۆشی سود نگی نهرههستگاکانی سودی بوو، فهت و دهی پۆلیس و حکوومهتی دووڕوویانهبوو، سیاسه

 . بوو
نووسرت و ی دهوهم ئهبه.  کرا نووسرا و قسهیهلهسهم مهر ئهسهکجار زۆر لهوروپا یه ئه سود و لهله
. مووی درۆ و دووڕوویی و دووفاقییهی ههوی دیکهئه. نجی ڕاست بتدا پ سهنیا له تهنگهگوترت، ڕهده

ماسمدیا . تخوقن بۆ ناوزڕاندنی کورد و ئیسالم و ڕۆژههتکی زین دهرفهها دهڕووداوی وه
نجا  پهی فادیمهلهسهمه.  دژی ئیسالمڕکردنهدا، شهم قۆناغهمی، لهکهرکی پیرۆزی یه ئهکهستگایهده
 م سودهر ئههه. نفال باس کراوهی ئهندهوهد ئهسه.  باس کراوهبجههی ههندهوهست ئهی، شهندهوهئه

ی جگری )تاها محدین (بجههساتی هه، ڕک دوای کاره(!!!)ی کورد  و دۆستهرروهدمۆکرات و مرۆڤپه
کانی وره گهره سهکک له یهکه) ر شووریپی(د بانگھشتن کرد و رکۆماری عراقی بۆ سوسه

غدا ردانی بهچوو بۆ سه) کانکگرتووه یهوهته نه لهری سودهئستا نونه (کانی سودهسۆسیالدمۆکراته
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و بیست گرانی جیھانی لهپی ئاماری ڕکخراوی مینھهبه. ر ئرانداسهوتن بهرکهستخۆشیی سهو ده
تی  میلیۆنی ڕکی سودی ئاشتیخواز فرۆشتوویهن و النابرن، ده کوردستاندا ههی لهه)ملغ(میلیۆن مین 

وروپا خونژکی  چۆن ماسمدیای سود و ئهبیرهشتاکانم چاک له من سانی هه.  ڕژیمی عراقیبه
ر هه. ددام بوون سه عاشقیمهو دهئه. داک پشان دهیهی فریشته شوهینیان بهددام حوسهک سهوه
داری ئاشتیخواز و تمهی سیاسه نموونهنهکهک ئاریل شارۆن دهمۆ خونژکی وهوانیشن ئهئه

ریکا مهستگای سیخوڕیی ئه چۆن ده، بزانهبکه) The Nation(کانی گۆڤاری ماشای وتارهته. مرۆڤدۆست
)CIA (راقدا شت ساڵ شهی هه ماوهلهران و عراقی به ههڕی ئز و توانستی خۆی پشتی عموو ه

  به فادیمه پیان وایه که نییهوهر ئهبهله. وا نییهوا و ناڕه، ڕهق نییهق و ناهه ههکهلهسه مهواتهکه. گرتبوو
وان ی ئهۆگییه ئیدیۆلو چوارچوه ئستا ڕک بۆ ئه کوژرانی فادیمهیهوهر ئهبه لهکهبه. ق کوژراوهناحه

 ، ئستا له)تۆماس کویک(یه دی ههکی سوکابرایه. بارهدات و گونجاو و لهست دهن دهکهکاری پ ده
ستی بۆ درژ ی دهوه، دوای ئه کچی کوشتووهندهوه بیست و ئهمی خۆی ده ده، خۆی بهزینداندایه

دا م سانهر لههه.  یهخۆشیی سایکۆلۆگیی هه، نهخۆشهنه مهن ئهیاندنی سود دهم ڕاگهکردوون، به
ن باوک یان الیه سان له و پانزدهشت تا چواردهر کچی بچووکی ههستدرژیی سهوای دهیان جار ههده

اوانی دینی ، یان تنگی سودییهرهه تاوانی فهمهیانگوت ئهم ڕۆژێ نه، بهوهته بو کراوهوهباپیری خۆیانه
 .سیحییهمه

زانم و تۆیش منیش ده. وینهر ڕووی زهشتی سهههت بهگای کوردستان و ڕۆژههمن نام کۆمه
ی مهم ئهبه. کرتدان تاوان دهیان و سهده. یهواویمان ههوش و ناتهدان خهیان و سهزانیت، دهده
 ڕیان به باوه کهیش نییهوهر ئهبهله.  نییهوهی و دادهر ڕاستسهیکات فی بهیت و دهوروپا دهئه

 مکهڕۆژاوا ده.  دنکهکی بازاڕهکهی ڕووتن و به مووی قسه ههمانهئه. دمۆکراسی و مافی مرۆڤه
موو النی موسمان و ههموو گه ههکه، بهکهنیا دینهک تهنه(ت و دژی ئیسالم ڕی خۆی دژی ڕۆژههشه
یاندنی ڕۆژاوا زۆر ستگاکانی ڕاگهده. یاندووهڕاگه) وانهمی ئهرهه بهیش کهتییهنگ و شارستانهرههو فهئه
 بت تی بت، موسمان بت، کورد بت و ئامادهوێ، خۆی ڕۆژههست بکهسکیان ده که گرنگهوه الیانهبه

ت درن و خهتی دهخرن و یارمه پش دهمانهئه. ی بداتتیی خۆنگ و دین و شارستانهرهه فهجنو به
 سود ئستا له. نمانهتی نۆبل لهرگری خهسرین و نایپۆلی وه نهسلیمهلمان ڕوشدی و تهسه. کرنده

ڤیزیۆن له تهر سهیت بیتهر ئامادهگهن ئهگرت، پی دهرنهری وهنابهک مافی پهر ئرانییههه.  مۆدلبۆته
 .وهمنیته دهرناکریت و لرهوا دهئه) هاوجنسباز(یت  ئاشکرا بی هۆمۆسکچوهو به
بتتی ( باسی پشان درا، که) ، نا ..مکه ب کچهبه(ی رستانهزپهگهکاندا فیلمی ڕهدهوهتای نهره سهله
 ک سوددا که وتکی وهله. کاتک کردبوو، دهه ئرانیی شووی بهریکایی کهمهژنکی ئه) حموودیمه

ر باسی  باس ههوهیاندنهستگاکانی ڕاگهموو ده ههووڕۆژ لهشه. ماشای کردس تهپشان درا میلیۆنان که
دان یان و سهده. نگ و شارستانتیی ئران و ئیسالم بوورههشکردنی فه و ڕهریکییهمه ئهو ژنهئه
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ی دا ده سهر لهگهرموو ئهڕ بفهباوه. ر نووسیسهدان وتاریان له ڕک خست و سهوهیهبارهلهمیناریان سه
 .ڕزگار کرابوو) وهرکووکیشه کهبه(مک بوو کوردستان  ئستا دهنفال بکرایه یان ئهبجهه بۆ ههوهئه

ک دژی یهکی کوردستان و پرۆژهر خه سهمه بکهوخۆ کار بتوانم ڕاستهکدا نیم کهیه پایه و له جگهمن له
راوی  ئاوا سه که قووتر و ئاۆزکاوترهوه زۆر لهم باسهئه. م بکهباوکساالری بۆ ژنانی کوردستان ئاماده

ی ئیسالمی گه و مۆدلی کۆمهر نموونهسهواری لهی کوردهی کۆمه)ستروکتور (پکھاته. وهلی بکۆرته
. ر بکرێسهب چاره ده که درزکی تدایهه بگومان کۆمهیهم پکھاتهئه. تی بنیات نراوهڕۆژههو 

ب  دهیهوهیش گرنگتر ئهوهله. نجام ئهیی ناگاتهفهلسهکی تیۆری و فهرچاوڕوونییهرکردن ب بهسهچاره
تی و ڕۆحیی یهی کۆمهڵ پکھاتهگهی مژوویی و لهڵ پاشخانگه لهر که ڕشاندهک بکرتهیهفهلسهفه
ی شهنجرابت و گه ههکهگهکانی کۆمهپی پویستییهماکانی بهبار و گونجاو بت و بنهدا لهکهوهتهنه

مۆ رستانی ئهلیبرال و ڕۆژاواپهکانی دون و فمنیست و تازهی مارکسیستهما تیۆرییانهو بنهئه. کردبت
 . وه کایهواری بننهکانی کوردهیرانهرک بۆ قهسهن ناتوانن چارهکهپشنیازیان ده

واوی  ناتهت پن لهی ڕۆژههکانی دیکهگه و کۆمهی ئمهگه کۆمه کهکردووه نهوهسمان نکۆیمان لهکه
 ژر کرن بهرچاو بگیردرن و نهبهستی له ب دوو ڕادا دهم بوارهم لهبه. وهوساندنهو بدادی و چه

ی ک تاوانی شوهیه بکرێ بین تا ڕادهنگهڕه.  تاوانی ئیسالم نینکهگهکانی کۆمهههه) مکهیه: (وهلوه
 ی تکستی ئیسالمین،ی کورانهوهکانن، تاوانی خوندنهما ئیسالمییه بنهیشتن لهکردنی ئیسالم و تگهپیاده
واوی و بدادیشیان له هیی  ئیسالمی نین و ناتهن که ههگهیان کۆمه دهچونکه. م تاوانی ئیسالم نینبه

تی ئاسیا، ریکای التین، باشووری ڕۆژههمهک هندستان، ئهکان زۆریش زیاترن، وه ئیسالمییهگهکۆمه
وتووی ی بداد و پاشکهگهی کۆمه نموونههو نزیکی خۆیشمانهر لههه. فریقاڕاست و خوارووی ئهناوه

ی  ڕگهفتا ساه حهوهمالیستیش ئهیه، تورکیای کهنستان، ئیسرائیل و گورجستانمان ههرمهئاسووری، ئه
) مدووه( بکات،  پیادهو مۆدلهوێ ئهیه و ده ڕۆژاواوه بهوهستۆته پش و خۆی بهنائیسالمیی گرتۆته

وان ئه. ر ڕی ڕاست سه بگرت و بمانخاتهستی ئمه ده نییهوهی ڕۆژاوا ئامانجی ئهفهلسهڕۆژاوا و فه
 وهردیهر بهسهکنن و داری بهیته ههوهتهڕه بنهوێ لهیانه دهکهن، به چاک بکهی ئمهگهوێ کۆمهنایانه
 .وهنه و ڕابوردوویشی بسوهشننهوههن، ئستای ههنه

یان ڕوهدان ساڵ به یان و سه و دهستدا بووهژر ده زیاتری دنیای له نیوهمکدا لهرده سهڕۆژاوا له
م پ ک دانه ڕۆژان کۆۆنیی ڕۆژاوا بوون، یهی ڕۆژێ لهدان وتهیان و سهو دهناو ئهله. بردووه

 قۆناغی ئاساییش و یشتبتهی دمۆکراتی و گه وتککی ڕۆژاوا بووبته کۆمه به کهنیشان بده
ی  ج هشتووین، ئستاش نیوهیان بۆ بهڵ و کشهیان گچهی دهوه لهبجگه. وتنختیاری و پشکهبه

 .رانی ڕۆژاوایهردانی ڕۆژاوا و نونهستتوهنجامی دهکانمان ئهکشه
 وهم زۆریش لیهبوو، بهنابت نهی جهکهرسیارهوخۆی پرامی ڕاستهی وتم وهوهمووی ئهزانم ههده

 و کیژهئه. تیکانیهنجامهکان و ئه جیاوازهندیی نوان شارستانییه پوهکهکرۆکی باسه. دوور نییه
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نگ رهه جی پکدادانی فه لهن کهبوونی میکانیزمکی مرۆڤانهکوژرن قوربانیی نهی کوژراون و دهکوردانه
 .ینکیان بگه یهکان، به جیاوازهستانییهو شار
 کهن، بهوێ پشانی بدهیانهس ده زۆر که که نییهو کاولستانهڕۆژاوا ئه: ینکیش بۆ دز بکهیهبا قسه
 شایانی یه کهتی و زانستیی ههیهنگی و شارستانی و کۆمهرههنی فیکری و فه زۆر الیهپم وایه

 . فر ببنوهی دنیا لیانهدیکهکی ن خهوهئه
 
 ن چی؟ی ئازاد ده بوکراوهت بهباره، سههلیی ئازادهکی ئهیهدرخان بوکراوهبه: درخانبه
 

 گومانکی خاته دهوهره گوگر و خونه کهتان جۆرک هیپۆتزهکهمی پرسیارهکهشی یهبه: لیشاکه
تکی ڕه بنهنگه ڕهسپاندنی بیرک کهبت بۆ چهکی پداگۆگی نهیه شوهمه، تۆ بی ئههاوهوه

درخان به: مکه ئاوای ل دهوهتان بۆ دابژمهکهن من ڕستهر ڕگام بدهگهبت؟ ئهی نهقینهڕاسته
 تی و نه توانیویهم نهئازاد بت، به) یوه بۆ ئهوهسوی بۆته(کات ز ده زۆر حههلییهکی ئهیهبوکراوه

 .یشتوان ئازاد بتده
 دژی  کهتی حیزبکی سیاسیدایهستهژر ده لهوهنهکهکدا بو دهیه ناوچهتان لهکه مانگنامهئوه

ڕاستی توانن ئازاد بن؟ به، ئیتر چۆن دهیش دژی بووهمیشه و ههڕهدمۆکراسی و دژی ئازادیی بیروباوه
 زۆر جار کهمی حیزبهکهری یهو ڕبه) ینک(ی ناو وره گهرهتداری ههسه ده کهیرهمن زۆرم پ سه
می رهه و ناو و بهشی سانسۆریان داناوهستگای ڕهیان دهم هاوکات دهکات، بهڕ دهباسی ئازادیی باوه

 کاتکدا له.  کردووهغهدهقهیاندنکی خۆیاندا موو ڕاگه ههر و ڕووناکبیری کوردیان له نووسهکۆمه
 یاندنیان بهنگ و ڕاگهرههستگاکانی فهن، دهران ده ڕووناکبیر و نووسه ڕز لهکهرۆکی بای حیزبهسه
وێ مژووی یانهت دهنانهری کورد، تهر و داهنهیان ڕووناکبیر و نووسه بینی دهننهست دهنگی دهبده
لس رست و کاسهلپه و هههسی بوودهیان کههاوکاتیش ده. ی و سیاسیشیان بشونننگرههبی و فهدهئه

وان ئه. رمان و ڕووناکبیر و داهنه قارهنهکهک دهرچاوی خه بهله) Good for Nothing(ولی ئینگلیز  قهو به
ر رانبه به ستالینیستییهتهو سیاسهر ئهههریکایش، مه ئهوروپایش، له ئه لهکه کوردستان، بهنیا لهک تهنه

 واتهمان نابیت کهگهر لهگه بیت، ئهڵ ئمهگهب لهتۆ ده. نبه کار دهبیر بهسانی ئازادهڕووناکبیران و که
وانی ئه(ڵ گهکاتکیش له. یتوا تۆ دوژمنی ئمهیش بیت، ئهوانی دیکهڵ ئهگه لهیت، که)وانی دیکهئه(ڵ گهله

تۆ :  کارنهخه دهکی دیکهیه شوه بهو لۆگیکهر ئه نوانیاندا ناچت، هه و موو بهوهبنه ئاشت ده)دیکه
ردوو  دژی ههواتهیت، کهکهی ئاشتی دهتیی پرۆسه دوژمنایهواته کهوهیتهکه بیر نهک ئمهر وهگهئه

موو ی هه جگهیان لهکهوان خۆیان و حیزبه ئهم لۆگیکهپی ئهبه.  دوژمنی کوردیتواتهالمانیت، که
وان ر ئهک بن ههر کویه هه خۆیان له کهیرهدا زۆر سهوهوان لهی ئهکهتزه. ننی کورد دادهوهتهنه
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 و شتی  ڕاستهوستهو ههنیا ئهربگرن، تهوستکیش وهر هههه.  پیرۆزهو شونهر ئهقن و ههر حهسهله
 .ر ناگرتهادا داری ئازادی بهکی وهوایه ئاووههله. رام و حهتاهموو به ههدیکه

 
 ی کتب، پتان وایهوه بوکردنهنرت لهماسی دادهمی ئهرده سه کوردستان به له٢٠٠٢سای : درخانبه

 ندروست ب؟کارکی ته
 

ی و ڕزهم ئه، بهوهرام بدرتهک وهیه)نا (کرێ سووک و ئاسان بههها دپرسیاری وه: لیشاکه
کتب . م تاریکتر بکهکهها تاریکاییی باسهرامکی وه وهم نادات بهمه، ڕگهران هه و خونهر ئوهرانبهبه

ی ربینی پله، دهیهوهی ڕوونکردنهسهره، کهیاندنه ئامرازکی گهکه، به خۆیدا ئامانج نییهخۆی له
 واتهکه. تییهی قۆناغکی شارستانهنجینه، تۆمار و گهنگی و زانستییهرههکردنی فهشهزانیاری و گه

، یا دیاریکردنی ورهی گهستھنانی ژمارهدهی وهکهین ئامانجهک ناکه پشبکیه باس لهدا ئمهلره
 و گۆڤار و کرت، ڕۆژنامه کوردستان کتبکی زۆر چاپ ده لهڕاسته. وتوو بترکهدۆڕاو  و سه

لیمی دروست نگیی ساغ و سهرهه بارکی فهمهم ئایا ئهبه. چنرده لشاو ده بهرزنامه و وهمانگنامه
دا نگییهرهه فهرجهلومهم ههرانی کورد لهنگکاران و ڕووناکبیران و نووسهرهه؟ ئایا فهکردووه

 وهت؟ ئهستهی ده)تعیهڕه( پاشکۆ و بنهستن و نهر پی خۆیان ڕاوهسه هزک له ببنهتوانیویانه
ملکراو کی ستهیهوهتهبۆ نه.  ڕوهبا به کوردستانی عراقدا کورد خۆی، خۆی ده له سای ڕکهدوازده
کراو بکات، ب پرسیاری نهش ناکا، ده بهه کراوی کهوهبوون بهشکهک کورد شاگهوتووی وهو دواکه

کرا ، دهبوو بکرانایه ده بت کهو پرۆژانهرانی ئهکراون، نیگه نه بت کهو شتانهرانی ئهب نیگهده
شدا ڕوون  س بهکورتی لهر بهدا ههم بوارهکانی خۆم لهرنجهتوانم سهمن ده. کراونم نه، بهبکرانایه

 :وهمهبکه
 بو رزنامه و وه و مانگنامهی ڕۆژنامهڕهزاران الپهکرن و ههدان کتب چاپ دهرچی سهگهئه) کیه(
ری کورد؟ ست و پش چاوی خونهر ده بهتهکانی زانیاری خراونهتییهڕه بنهتهم ئایا بابه، بهوهکرنهده

 !!ءبگومان نه
 پاڵ زۆر بواری زانیاری و له. ژیموروپا ده ئه من لهیستوپنج ساه بوهزانی ئهک دهوه) دوو(
  سانکیشهوهئه). Cultural policy (نگییهرههتی فهرنجی ڕاکشاوم سیاسهی زۆر سهوهنگیدا، ئهرههفه
 تۆ ناتوانی  کههومه ئاگادار بکهیهوره گهرهتهو خهدارانی کورد لهتمه و سیاسهرکردهوێ سهمهده
. بتنگیت نهرههتی فهر سیاسهگهیت ئهیت، پش بخههز بکهینی، بهی، پ بگهک دروست بکهیهوهتهنه

 نجا ساڵ زیاتره پهوهئه.  زیاتریش گرنگهری و بگرهسکهی ستراتژیی عهنگی هندهرههتی فهسیاسه
ی ک و قایش و قرووشهکدار و فیشهک و چهزاران چهو ههله. ڕووخاوه) هابادمه(کۆماری کوردستان 

و ، ئهوهژار و همن و قزجیمان بۆ مایهکانی ههمهرههم به، بهماوه شکیش نهنگه، تفهکهکۆماره
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 کهن کۆمارهنگهرههو فهمی ئهرهه، بهوامهردهژی و بهتییان تدا دهی ڕۆحی کوردایهدان الوهسه
 م لهڕ ناکه، باوهم باس کردووهوهیشمدا ئه نووسینی دیکهمن له. شی مرۆڤی کوردی کردپشکه

رجی لومهی هه گورهد، لهمهوا قازی محهی پشهدارک هندهتمهمژووی کورددا هیچ سیاسه
تمدارکی ی سیاسه هندهاوهو پیئه. یشتبتنگ و ڕووناکبیران گهرههخی فه بایهی خۆی، لهکهمهردهسه
 .رۆش بووپهی بهکهوهتهنگ و زمانی نهرههوروپایی بۆ فهئه
)س (بهزمانی کوردی لهری دوو  س)متی ههحکوومهک تدا نه حکوومهندان حیزب و نیوهو چه) ر

 و وهشانهوهو ههره، بهوینکهر فریای نهگه ئهک که جگایهیشتۆته گه، بگرهوتووهکهر پش نههه
ی لی کورددا زمانی کوردی هندهموو مژووی گه ههم لهڕ ناکهباوه. چت دهوهناوچوون و پووکانهله
کانی کوردستان و ره داگیرکهی ڕژیمهکردنهو ورانکاری و پارچهئه. ر بووبتسهترسیی لهمۆ مهئه

 و پشۆکانی کورد رکردهر زمانی کوردیدا، ئستا سهسهنی بیھنن بهیانتواتناسانی ڕۆژاوا نهڕۆژهه
 .نکهجی دهستی خۆیان جبهدهبه 
می ردهختترین سهڕین، خوناویترین و سه تا ڕاپهوهفتاکانهڕاستی حه ناوهت له تایبهعس، بهمی بهردهسه

 و خونژ  دڕندهشی ڕژیمیری ڕه سبهکوردی لهزعی زمانی  وهم پم وایهسیاسی بوو بۆ کورد، به
زانم م، دهیکه من دهیهورهکی گهیه قسهمهزانم ئهده.  ئستای باشتر بووددام حوسندا، لهو فاشیستی سه

ب م خۆ دهبه. وهپووچنمهت ڕووناکبیرانیش دهنانهداران و تهتمه سیاسه هیوای زۆر لهیهم قسهمن به
 با تووڕه.  بنبا تووڕه. بن دهکان پی تووڕهرچی نووستووهگه ل بدات، ئهوهنگی وریاکردنهسک زهکه

درخان ر بهگهئه!! مرزیان بکه عهرامکم پیهم منیش وهوده ئهتهبهچۆن؟ بۆچی؟ هه: نبن، با پرسیار بکه
 .گوتیشم ده زۆری دیکهرچووبایه،ولر ده ههله

شساغدا کتب، نگکی لهرهه فهله. یه ههوهنگییهرهه ژیانی فهندیی به پوهتهم بابهی ئهنکی دیکهالیه
ناسنرت  دهوهیاندنهستگاکانی ڕاگه و دهنی و ڕۆژنامهمههۆی چاپهبه . یهکتبی چاک، نرخی خۆی هه

ی ورهڕووناکبیرکی گه. ، تی بگات و نرخی بزانتهوی بیخونتهوهدرت بۆ ئهر هان دهو خونه
 وهبته کتبک بو دهمۆ کهئه.  سود زۆر خراپ بووهزعی کتب لهئستا وه: (سودی پی وتم

ست و  شهچی لهنووسرێ، کهری دهسهکاندا له و گۆڤاره ڕۆژنامهمووی بیست، بیستوپنج جار لههه
ند دا کتب چه کوردستانی ئمهی لهئه). نووسراری دهسهست جار لهنجا، شهب پهفتاکاندا هیچ نهحه

ر کتبی شاعیرکی گهتی بت، ئهرکردایهندامانی سهر کتبی ئهگهنووسرت؟ ئهری ده سهجار له
ری سههشت نۆ جار لمفرۆش هههگرانی قهخنهیه و ڕهختی هه بهنی حیزب بت، دیارهزوڕناژه

ک  یهکات، بهکانی چاپ دهمهرههمی بهرجهسه) تمهتیف ههله(ک ی وهورهشاعیرکی گه. نووسنده
ی کات دیسان دوو وشه چاپ دهڕهد الپهد و چوارسهی سسهچوار دیوانی تازه. یش باس ناکرێوشه
 کۆلکه. یهغهدهیشی قهوهوای بوبوونهر ههت ههنانهم، تهباسی کتبی خۆم ناکه. ر نانووسرتسهله

کانی کوردستاندا نییهمهڤیزیۆن و چاپهله تهوروپا له و دووڕووی دانیشتووی ئههواری بوودهخونده
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 و دسۆز و قینه ڕاستهم ڕووناکبیرهکرت، بهش دهر پشکهک ڕووناکبیر و فیلۆسۆف و داهنهوه
 ریش تاکهگهئه. تڕیشدا ناویان نایهی تهکه کوولهوروپا لهکانی کوردستان و ئهر و ڕاستگۆیهداهنه

نگ؟ رههنی فهیش ناو دهمهئه. کرنتی پکردن و ناوزڕاندن باس دهجارک باس بکرن بۆ سووکایه
 ؟خانهحپهنگی قهرهه یان فهنگهرههی فهخانهحپه قهمهئه
 
 ؟تان چییهی نوپرۆژه: درخانبه
 

زی ز و دابهبه هه کهبووهی بۆ من ههیهو چاکهیش ئهمهئه.  نووسین ناژیموروپا به ئهمن له: لیشاکه
 وه چی بت ئهیفم لهکه. یش نانووسم ڕاسپاردهبه. ر خۆم و نووسینم سهبی کار ناکاتهدهبازاڕی ئه

شی زۆری  سای ڕابوردوودا به پانزدهی ده ماوهله. هم نییلهیش پهوهبۆ بوکردنه. نووسمده
کان داوای کادمییه زانستی و ئهجاروبار گۆڤاره. وهک کتب بو کردوونهکانمم وهمهرههبه

.  ئینگلیزییهیان بهوهئه. نووسموا بۆیان دهبت ئهم ههوهتی لکۆینهرفهر دهگهئه. نکهم ل دهوهلکۆینه
 بتوانم  که نییهو باشهزعی ڕۆحی و سایکۆلۆگیم ئهچت، وه بۆ دوو س ساک دهوهئستا ئه
 :تیرموویهاللوددینی رۆمی فهوالنا جهمه. مبت و کاری بۆ بکهکم ههیهپرۆژه
  جان منء تن و بنگر به خانهبنگر به

  این مست و آن خراباز جام عشق او شده
 
 لشاو ی بهنجانهو گهتی ئهتایبه، بهنووسان چییهران و ڕۆژنامهلی بۆ نووسهیامی شاکههپ: درخانبه

 ڕزتان؟ الی بهدنه
 

ر و ڕنون  ڕۆی مامۆستا و ڕشاندهبووهموو ژیانمدا پم خۆش نه ههرموو من لهڕ بفهباوه: لیشاکه
موو  بۆ ههبت کهیامکی گشتیی هه بت پیاو پهزاکارانهه کارکی ئاویش بترازێ پم وا نییهوهله. ببینم
 کوردستانیش، یش و لهزۆر جار، لره. ست بداتده) نجاننووسان، گهران، ڕۆژنامهنووسه(سک که

م وهر ئههادا هه کاتی وهله. مکیان بکه ڕنونییه الم و پیان خۆش بووهتهک هاتوونه خهڕووی داوه
رکم شک سهرمانک و چارهر دهگهمن ئه. مزموونی خۆمیان بۆ باس بکهندێ ئهست دت ههده له

 .کردردی خۆمم تیمار ده، پشتر دهببردایه

 

 رنوهکر و کاروان ئهبووبهمید ئهحه: کردنیئاماده
 ٢٠٠٣-٢-٢٢، ٢٩: درخان، ژمارهبه
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 رێوهه گهرفی به حهغه ب موبالهرزانههه
 
 
 
 
 
م بوو، تاوانی ئهری له ڕزمان و ڕنووسی آوردیدا ههروبهر شواوی و بسهگهی آورد له باشووری آوردستان، ئه١٩٩١ڕینی تا ڕاپههه
و ی ئهوهو هشتا مانهبوون مۆ ئیتر آورد بۆ ههئه. ت و بیاردانداسهندی دهبوونی آورد له ناوهتی و نهوهخسته پاڵ بدهمان دهسییهمایهآه
آردن و ستانداردآردنی پناو پوختهنگاوک لهشنه ههر چهیه ههی ههتهستهو دهوه خۆی ئهر ئهبهب، لهآی ههسییه ناتوان بیانوویهمایهآه

ند دا چهم چوارده ساهی ئه له ماوهكهر ماون، بهك هههآانی ڕابوردوو نموآووڕییهبینین آهیشدا، دهوهڵ ئهگهم لهبه. وهبنتهیدا ههآهزمانه
 .ر سهتهی تریان هاتوونههنده
ی ٢٢٧ی بوو، له ژماره) ززمان مهدراکهمائهززمان وهئه( ناوی ی ئوپساال له سوید، له وتارکدا کهلی، مامۆستای زمانی آوردی له زانستگهرهاد شاآهفه
نگ رههندی فهندترین ناوهمهوهموو آوردستاندا گرنگترین و ده هۆی سیاسی و مژوویی، له ههر آۆمهبهآوردستانی خواروو، له«: دا ده)هاوتی(

ی رچاوهترین سههوربته گهی ڕابوردوو له گۆڕاندا بت، دهم چوارده ساهك ئهر وهر ههگهنده، ئهمهوهآی و دهرهنده سهم ناوهئه. و زمانی آوردییه
 ».نگی آوردرههناوچوونی زمان و فهوه و لهشانهوهوه و ههپووآانه

مه نگی آوردی، به باشم زانی ڕووی پرسیار بكهرههها داهاتووی زمان و فهروهم گۆڕانكارییه و ههآانی ئهندییهتمهی هۆآار و تایبهوهبۆ ڕوونكردنه
 .وه بۆمان بدوێیهم بارهم لههلی و داوای ل بكرهاد شاآهفه

 دیحمهئه. م
 

ی آه له هاووتیدا بو ست پ بكهوه دهی خۆتهربینهو دهم لهآهز دهرهاد، حهآاك فه: دیمانه
وه و پووآانه“بنه هۆآار بۆ له چین آه دهموآووڕی یان شتگهو آهله توانینی تۆدا ئه. وهتهآراوه
 ؟”نگی آوردیرههناوچوونی زمان و فهلهوه و شانهوههه
 

 ڕووی ڵ لهکردنی تاک و کۆمهشهپی گهو بهی جیاوازدایه  ئاست و پلهکارهنانی زمان لهبه: لیشاکه
 و یهکی ساکاری ههیه پیشهسک کهکه. گۆڕت دهوهنگییهرههفکری و شارستانی و ئابووری و فه

فی و لسهی فه ترم و زاراوهندی پ لهمهوه زمانکی ده نییهوهویستی بهژی پ دهژیانکی زۆر ساده
. کانی خۆیدا زمانی پویستهڕۆژانهی پویستییه  چوارچوهنیا لهو تهئه. ڕ گهکنیکی بخاتهسیاسی و ته

 کتوژی به و یهسادهی زۆر کانی خۆیشی ونهروونییه ناسک و دهست و بیرهربینی ههت بۆ دهنانهته
نگی و سیاسی رههوتنی فه ڕگای شارستانتی و پشکه بهوهتهگه، کات نهم کات کۆمهبه. هنتکار ده

و ر بهچت و ناتوانت هه زیادبوون دهڕۆژ ڕوو لهکانی ڕۆژبهڕوات، ئیدی پویستییهو ئابووریدا ده
پی تیۆریی  بهنگهڕه.  ڕوهی جاران خۆی ببا بهیهواژهستهدهربین و  و ترم و ده وشههکۆمه

 و گهم کۆمهفسیرکی ماددی بکرت، به و تهوه به گۆڕانی یاساکانی کارهوهسترته ببهمهمارکسیزم ئه
 .فسیر ناکرت ته ماددهنیا بهس و ژیان تهکهتاکه
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 وه کوردستانی عیراق، یا باشووری کوردستان، ئستا کارم بهی بکهز دهحه( کوردستانی باشوور له
 کی ئۆتۆماتیکی کۆمهیه شوه بهم گۆڕانهئه. تی و قوودایهڕه گۆڕانکی بنه لهگه، کۆمه)نییه

 ڵ خۆیداگه لهوهی کار و بیرکردنهی تازهما و شوه بنه یاسای ناچاری و کۆمهپویستی و کۆمه
ق  زانست و فکر و عهکدا کهگایه کۆمهله. کاتست پ ده دهوهمان لرهکهی باسهگرکوره. هنده
  گۆڕانانهم جۆره خۆیان بۆ ئهتاوهره سهر لهتا ههوه یا ئه ڕوهن بهیبهی دهوانهست بت، ئهردهسه

 یه تازهرجهلومهو ههما و قانوون له بنهر زوو کۆمههه گۆڕان ڕووی دا، ی کهوهن، یا ئهکه دهئاماده
 بۆ دیاره. ڵی کۆمههوک بۆ ڕکخستن و ڕکخستنهیه بناخهنهیکهن و دهکههنجنن و کاری پ دهدههه
) وهنی و نادیارهپه نهله (وهیبه غه ناکات لهوهڕوانی ئهس چاوهما و قانوونانه، کهو بنهھنجانی ئههه
یشدا رکهم ئهله.  خۆیاننکهگهکانی کۆمهکات مرۆڤه دهم کارهی ئهوهئه. ک بگاتواک و ڕنونییههه

کی زیندوو، ب یه شوهم بهگرن، بهرده وهکانی دیکهوهتهزموونی وتان و نه ئهبگومان سوود له
ی وهرکی دۆزینهب ئهی دهوانه ئه.وهی خۆیانهکهموون و  کارهزتی ئه خزمهنهیخهکۆپیکردن، ده

 ن، ڕاست وایهج بکهڕیان جبهگهماکان و خستنه و گشتاندنی بنهوهرکی ناسینهکان و ئهقانوونه
 هکرت، و ل زانیاری و زانستیان نهیان بن و هیچ گومانک لهکهکانی کارهزای بوارهسان بن شارهکه

 هیچ کان بهنجامهکات و ئهڵ داگیر دهرتاپی کۆمه سهکرت، ئاژاوه نهمهر ئهگه ئه.دسۆزییان دنیا بین
 .کانری گرفتهسهکردن و چارهشه هۆی پشخستن و گه ببنه نابن کهیهو شوهجۆرک به

. کردبوو نه ئاماده نویهم بارههکان پشتر خۆیان بۆ ئرکردهداران و سهتمه کوردستان، سیاسهله
 ساڵ ت دوای چواردهنانهم تهبه. رچی هیی پاساودان نییهگه پاساو بدرت، ئهنگهیان ڕهمهئه

 مانهک نابینین پمان ب ئهیهوهی بیرکردنههک، هیچ گهک، هیچ همایهیهحوکمانی، هیچ نیشانه
ی کوردستان گهکانی کۆمهموو بوارهمن باسی هه. نر بکهسهان چارهکوێ کشهیانهڕاستی دهبه

 .مکهنگ و زمان دهرههنیا باسی فهنیا و تهم، تهناکه
ی بۆ خشه جۆرک نهنگی کوردی بهرههکات زمان و فهی کوردستان وا پویست دهیه تازهوشهم ڕهئه

 وهی کورد بت و یارای ئهوهتهکانی نهیستی و ئامانج و داخوازهی پووهرهرامده بتوانت وهبکشرت که
 کار بکات و ستاوژکی مرۆڤانهک دهکردندا وهشهکانی زانست و زانیاری و گهموو بواره ههبت له

ا و چاالکی ندامکی کار ئهکاتهواری دهی کوردهگه کۆمهر بکات کهبهسته دهوههایش ئهروههه. سووڕتهه
میش بت، ک، با کهشدارییهدا بهرخهم چه شارستانتیی ئه و مرۆڤی کورد بتوانت لهمهردهم سهدنیای ئه

 .کانی مرۆڤی کورد بت، چ ماددی و چ ڕۆحیی پویستییهوهرهرامدهنگی کورد وهرههب فهده. بکات
ستگای ده. سکیان بۆ دانرابووکجار تهدی سنوورکی یهنگی کوررههکانی پشوودا زمان و فهمهرده سهله

تی  سیاسهشک بوون له و به ڕوهیانبرد بهکان دهره داگیرکهم بوون و ڕژیمهیاندنی کوردی کهڕاگه
ی ال دروست وستهو ههستی خۆڕسکی خۆی، ئه ههر بهواری کورد ههمرۆڤی خونده. واننگیی ئهرههفه

 که. وهشی بۆ بکاتهنگ و زمانی خۆی گیر بکات و باوهرهه فهست له دهوهموو هزکه هه بههبووبوو ک
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ینی خۆیدا کردارکی  زهر لهکسه یهوهخوندهی ده)ڕۆشنبیری نوێ(یا ) کاروان(ک گۆڤارکی وه
نا و ت دادهستهری بیر و کرداری دهنهمی به نوکهی یهڕه الپه پنج یا دهدا، کهنجام دهی ئهماتماتیکییانه

ستگای  و دهی بوکراوهوهر ئهبهله. نگاندسهدهپی چژی خۆی ههڕۆک و بهپی ناوهیشی بهوانی دیکهئه
 ی بیری ئاونه کهر بکهی ل دهشهو بهرچی ئهگهبوو، ئهربو نه بهم بوون، زیانیشیان هندهیاندن کهڕاگه

ک کی وهستگایهپاڵ زۆر شتی الوازیشدا دهم لهبه. وی دی شتی باشی تدا بووران بوو، ئهداگیرکه
ڕاستی جی زرانیدا، بهتای دامهره سانی سهب لهر نهبوو که، ههغدا هه بهکورد له) ی(کۆڕی زانیاری

د، حمهر ئهزههمال مهد، کهمهسعوود محهججادی، مهالئوددین سهک عهپیاوانی وه. شانازی بوو بۆ کورد
حمانی حاجی وڕهفا، ئهدی خاڵ،  شوکور مستهمهڕڕیس، شخ محهریمی مودهبدولکهال عهژار، همن، مههه

کرد، یا پشتیوانی  کاریان تدا دهیدۆ گۆرانی و زۆری دیکهلی سهناتی کوردۆ، عهز، قهبهمال نهمارف، جه
  دا ١٩٧٤-١٩٧٠ چوار سای ئاشتیی  لهنگی کهرههی فهستگای گرنگی دیکه دهکۆمه له بجگه. بوون
 .بوونهه
ستگای ڕادیۆ و یان دهده. کرن و کتب چاپ دهوهبنه و گۆڤار بو دهدان ڕۆژنامهیان و سهمۆ دهئه
ی کشه پاشهوه ڕووی زمانهکورد لهواری ناونجیی زانیاریی خونده. نرنت ههڤیزیۆن و ئینتهلهته

  لهزانی، کهی ده کوردی زمانکی دیکه لهری کورد بجگه زۆری خونهرهشی ههجاران به. کردووه
  زمانکی دیکهوالوه کوردی بهری کورد لهی زۆری خونهمۆ زۆربهچی ئهبی بوو، کهرهعیراقدا عه
مکی الواز رههکرت، به دهرهم خونهشی ئهی پشکهنگ و زمان و زانیارییهرههو فهوجا ئهئه. نازانت
وای ئاردی ی حهولی مامۆستا گۆران، ده قه، به که زمانک نووسراوه، بهخۆشهت و نهقهو سه
 .جۆیه
یان ل وهڕوانی ئهو چاوهرن  کوردستاندا کاریگهمۆ لهی ئهناو زانستییانهنگی و بهرههستگا فهو دهئه
ن، کردن ببهشهوتن و گه و دواتریش پشکهوه چاکبوونهورهنگ و زمانی کوردی بهرههکرت فهده
 .نرنامهڕۆک و ببهت و ڕووخاون، خۆیان بناوهقهخۆش و سه زۆریان خۆیان نهرهشی ههبه
کانیان؛  گرنگهره کوردستانی خواروودا زۆرن، ههنگی کوردی لهرههکانی زمان و فه تکشکاوهنهالیه

. ی کوردی و داڕمانی ئستتیکی شوازی کوردینووسینتکچوونی ڕنووس، ڕزمان، سینتاکسی ڕسته
موو فاکتۆری  ههمانهئه. ینیش بکهکهژارکردنی زمانهژاری یا ههکرێ باسی ههیش دهمانه لهبیجگه

تکی بوونی سیاسهنگی و نهرههتکی فهبوونی سیاسه، نهم، پم وایهکهیهی م ترکزهترسناکن، به
واوی و ناته. نگی کورد بکاترهه کار بۆ دواڕۆژی زمان و فهوردی و ژیرانه بتوانت بهوانییه، کهزمانه

و ت بۆ بنبکردنی ئهبکمان نهیهخشه نه ئمه کهیهوهم ماورانی ئهشبن، بهر دهن و ههالوازی هه
 . گیانی زمانی کوردیتهر بوونهی بهڤایرۆسانه

 
نامه و مانگنامه نییه آوردی وتهك دانه ڕۆژنامه و حهله آوردستاندا یه«ی مان وتاردا دهله هه: دیمانه
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نووس بی دهرهعهلفبی یه آه به ئهشهو بهنیا بۆ ئهت تهربینهم دهئه. »آی ڕاست بنووستیهبه شوه
گر خنهك ڕهی وهسانهو آهیه ئاخۆ ئهیشم ههو پرسیارهوه ئهیهم بارهر لهیشه؟ ههآهشه التینییهیان به

خنه له گركی زمان آه ڕهخنهیه، چی؟ ئایا ڕهنگدا آتب و بڤۆآیان ههرههر له زمان و فهیان لكۆه
ك ه بنووست؟ یان وهیشتبت به دروستی و ب ههو ئاسته گه بهگرێ، ناآرێ خۆینووسین دههههبه

ه ههتدا ڕنووسی آوردی بهڕهر له بنهب ههس به دروستی نانووس، دهی آه هیچ آهتۆ ده
 داڕژرابت؟

 
 مۆ له ئه کهوهگرتهمدا زمانی ستانداردی کوردی دهکهی یه پلهکانی من لهرنج و تبینییهسه: لیشاکه

می نووسراو و رهه ڕووی بههنرت و له کار دهبی بهدهک زمانکی ئهشی کوردستاندا  وهدوو به
  کهوهمهیش ڕوون بکهوهبا من ئه.  وهگرتهی زمانی کوردی ده%٨٠تا % ٧٥ی  نزیکهوهچاپکراویشه
 م زمانزانکی فارس یا پاکستانی بهڕ ناکهباوهبی؟ رهلفوبی عهن ئه دهلفوبیهو ئهنازانم بۆ به

ن که دهلفوبیه ئهو جۆرهکان کات باسی ئهوروپاییهت ئهنانهته. بیرهی خۆی ب عهکهلفوبی زمانهئه
 .نبهده کار بهModified, modifierad) (ترمی 

 نگه ڕهوهماکانی ڕنووسه ڕووی بنههنووسرت، ل تیپی التینی ده بهی زمانی کوردی کهشهو بهئه
 کهلفوبیهئه: رچاونبهق و لهکجار زه دوویان یه کهیهتری ههورهی گهم کشهمتر بت، بهی کهکشه

 موو زمانی کوردی، بگرهکی هه کهک به نه، چونکهت و نازانستی و ناکوردییهقهکی سهلفوبیهخۆی ئه
 بوو له دهن که فۆنمی گرنگی زمانی کوردی ههکۆمه. تاراوای کرمانجی خۆیشی نایهکی ز کهبه
میش دووه. نراوه و دانهم نییه، بهبووایهک بۆ پشاندانیان ههیهتک، نیشانهدا ئیشارهکهلفوبیهئه

کی یه بکات و شوهشهبی گهدهک زمانکی ئه وهیتوانیوه و نهکی ستانداردی نییهیهکرمانجی شوه
لفوبی کوردی ر جیاوازیی ئهسهی لهیهموو ههو ههیش بترازێ ئهوهله. ستاندارد دروست بکات

نا نووسرت، ده س ڕنووسی جیاواز ده به، کهی کرمانجییهنیا کشه تهوه ڕاستیدا ئهکرت، لهده
 .نووسرتلفوب دهک ئه یهر بههه) ستانداردی کوردییه زمانی  من پم وایهکه(کوردیی خواروو 

 نگهزۆری، یا ڕهرهشی هه به کهیهوه ئهم باسهئه!) بوو بم ئنجھنده(خت و بزاریھنی یرانکی سهقه
 کیان بهندییهسانکن هیچ پوه کهوهکه ناو کشهنهخهن و خۆیان دهکهی باسی زمان دهوانهموو، ئهر هههه

ر نووسن ههن و دهک دهرچییهبینی ههیش دهوهر ئهبهله. ن و هیچی ل نازانن و تی ناگه نییهوهزمانه
 سکیان تاکهکه. چنرده دهوهزانینهواری و نهخوندهی نه پگه یا لهوهتهی سیاسه نوختهمووی لههه

نجای نووسینی کوردیدا  دنیای جهها لهروههه.  و نییهبووهوانیی پ نهانهکی زانستی و زمیهگهجارێ به
کی جوانی نووسی مانای سک کوردییهر کههه. وان ناکرتجیاوازیی نوان کوردیزان و زمانزان یا زمانه

کی جوان  کوردییهک بهیه ناتوانت نامه کهیهوانی وایش ههزمانه. وانیش بتتوان زمانه ده که نییهوهئه
ت نانهججادی و تهژار و سهک همن و هه پیاوانکی وه، کهم گوتووهمهل جار ئهمن گه. بنووست
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ر گه ئهنگهڕه. بوونوان نهم زمانهیش بوون، بهورهفایش کوردیزان بوون، کوردیزانی گهشوکور مسته
 .رمانن ناوی دهمانه ئه، پی وا بووایهت بکردایهژار باسی فۆنم یا دیفتۆنگالی مام هه

ب شتکی ر نهوانیش بن، یا ههب زمانهنووسن، بگومان، ده دهوهی زمانی کوردییهبارهی لهسانهو کهئه
شکی به.  بتوهسته دهکی زانستییان بهیهگهکانیان بهڕ و بۆچوونه بۆ پاپشتی باوههای ل بزانن کهوه
 ڕووی ، لهیهنووسن و بۆچوونکیان ههن و دهکه بواری زمانی کوردیدا کار دهی لهوانهکجار زۆری ئهیه

ی وهر ئهبه، له نییهوهستم ئهبه، مهیههم هه دهمن که. یههینووسن ههی دهوهوارن و ئه کۆهوهڕنووسه
ینووست و ی دهوه ئهوه ڕووی زانستییه لهیهوهستم ئهبه، مهنمی دادهه هههیه، ئیتر به ههوه الی منهبه
 .کی جیددی ناگرتیهخنهی ڕهرگهیت بهده
کانی کوردستان و کانی زانستگه کوردییهشه بهکات که دهوه باسی ئهوهواکم خوندهدا ههم ڕۆژانهله
کانی رنامهی بهوهنهرانسکیان پک هناوه بۆ هاوکاری و نزیککردغدا کۆنفههی بشی کوردیی زانستگهبه

کان بوو شهرۆکبه و نووسینی سهرنجاکش بوو، قسه سهوه الی منهی بهوهئه. تهو بابهخوندن و شتی له
 کهنووسهبوو، تاوانی ڕۆژنامه ههداکه نووسینهی لهیههموو ههو هه ئهنگهڕه. اندبوونی دوکه ڕۆژنامهکه

ت نانهم ته، به)ی نووسین، الی من، تاوانهه ههم کهرز بکهت عهوهم ئهکهز دهحه(بووبت 
 ر هیچ ئاگایان له ههو دۆستانهندێ له ههئاشکرا دیار بوو که. یر بوونکانیشم پ سهڕهبیروباوه

  بهه ههکانیان بهت ترم و زاراوهنانهته. دات و نازانن چی ڕوو دهکورد نییهنگی رههرجی زمان و فهلومههه
ک فر ببن کرن، چ کوردییه دهردهروهدا پهشانهم بهی لهد خوندکارهندسهو چهب ئه دهباشه. کار هنابوو

 ش بکرت؟ زانستیان پشکهو کامه
ی دنیای زانست تی دیکهک زۆر بابهڕنووس، وه. یههتدا ههڕه بنهر لهناکرێ بین ڕنووسی کوردی هه

 یینده و ینووسینده یوهئه یهوهئه گرنگ مبه .)Conventional ( هکی پکھاتنیهلهسهواری، مهو خونده
 که ک،کابرایه .بت گونجاو و نگهاوئاهه کاندا،نتیقییهمه مابنه ڵگهله ڕزماندا، و ڕنووس ماکانیبنه ڵگهله

 ،یههه یههه ڤدهحه ییداڕهنیوالپه تکستکی له و داماوه وهڕنووسه ستده به زانت،ده رنووسه به خۆی
 فر کانڕاسته قانوونه و مابنه ناتوان که تیخۆیه تاوانی ،نییه کوردی ڕنووسی و زمان تاوانی مهئه

 و ڕاست که بووبتنه حای ندهوهئه هشتا بت، کوردینووسین ریکیخه ساڵ هایاهس سککه .ببت
 ببات، کار به ههه کییهشوه کابرا که ڕازیم یشوهبه من نووست؟ده بۆ نازانم ،وهبکاته کیه له ناڕاست

 شخ باسی بین با که رکسهنوو .ستتببه پوه خۆی یداکهنووسینه ریرتاسهسه له یرجهمه وبه
 حموود،مه :نووستده جیاواز یشوه پنج چوار به شخ ناوی دانووسینه وله رهه کات،ده حموودمه
 .بگرم یکهنووسینه ڕزکی هیچ ناتوانم ئیتر من محموود، محمود، حمود،مه

 یانده .بووه یداپه کوردیدا وارییندهخو و زمان و نگرههفه دنیای له یرسه زۆر کییهدیارده ئستا
 یوهئه ب بزانن، ل هیچی یوهئه ب نکهده ڕنووس و زمان باسی وهخۆیانه له رهه نهه سکه

 له .بزانن نگرههفه و زمان کانیئاسانه تارهسه تنانهته یوهئه ب بن، کوردیزان یا زمانزان
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 رهه یا وێ،ئه چتهده ڕووسیا و تورکیا کوردی واریخوندهنه میوانکی رهه خواروو کوردستانی
 تیخزمه چنهده وهرۆشهپهبه دات،ده رسه (کانیشجاسووسه تنانهته) وروپاییئه وارکیخوینده کۆلکه

 کوردی زمانی بای رۆکیسه یارۆ بی کوه نکهده ل ڕنووسی و زمان پرسیاری جۆرێ به و
 بین،ده ڤیزیۆنلهته یردهپه و ڕۆژنامه یڕهالپه رسهله ناوانه مئه که کوردیش نائاگای ریونهخ .بت
 .الیه له ردکیانده مووهه رمانیده بنه و بب و زاننده شتک ڕاستیبه مانهئه وایه پی
 یشیانکهمهرههبه .وارنخوندهنه و وارهکۆ کجاریه کوردستان کانیوانهڕۆژنامه کوردینووسیندا بواری له
 گۆڤاری ڕڕیزپه تاکه .گرتووه کوردی یوهتهنه و زمان و نگرههفه یخهیه که یهیهختانهدبهبه ئاژاوه وئه
 من وتوون،رکهسه داوههه وله نام .بھنن کار به کگرتوویه ڕنووسکی ندهده وڵهه که ـه (ڕامان)

 گرمده کانیانوههه ڕزی مبه ،نههه وهڕووه ندێهه له وایه پم و یههه یانگهله مکشه زۆر خۆیشم
 ناوی تنانهته کوردستان، زانیاریی کۆڕی کوه کیستگایهده .وهنهکهده ڕنووس له بیر جیددی به چونکه

 کیه تاکه که مده پت دنیایی به مبه ،یههه ندامیانئه ندچه نمنازا .نووسنده ههه به یشیانستگاکهده
 سانی که یکۆڕه وبه قناهه به جاران .نییه تدا زمانزانکیشیان نیوه تنانهته ،نییه تدا زمانزانیان

 زانیاریی گۆڕی) یههه یوهئه مۆئه ڕاستیبه مبه زانیاری، (گۆڕی) یانگوتده بووهه فتاکانحه
  .نبۆگه و رستلپههه ترسنۆک، مردوو، کیستگایهده :ـه (کوردستان

ك دانه ڕۆژنامه و له آوردستاندا یه :وهمهکهده دووباره مڕهباوه وئه رهه یشدیکه جارکی من ،به
ر رتاسه سه کتبیش نییهنهک دایه. آی ڕاست بنووستیهنامه و مانگنامه نییه آوردی به شوهوتهحه

 . ڕاست نووسرابت
 

باس له گرفتی ڕزمان و » رانی آوردستانموو نووسههه«یته آهتدا آه ڕوو دهآهله وتاره: دیمانه
ره رآه ههنگه له ئهتایه، ڕهم دوو پهری ئهسهچاره«ی آه آهوه دهی و ئاماژه بهآهڕنووس ده

م ئه. »یته لواری بھومدیگهده«دا آهی وتارهله درژه. »نگی آورد بتههرآانی زمان و فهئاسانه
تیی سهن یان بدهآهتدارانی نیشتمانه بھومدت دهسهی تۆ له چی و له آیه؟ ئایا دهبھومدییه

س و یچ آهر و نه هتدار و نه نووسهسهم آاره هنده ئاسانه، چۆنه نه دهر ئهگهران؟ ئهنووسه
 ڕۆین؟دا دهم ڕگه نادروستهی بهتاآهڕی تۆ ئمه ههندك آاری بۆ ناآات؟ به باوهناوه

 
م نجامی ئهزانم ئهم دهڕۆین، بهدا ده ناپیرۆز و نادروستهم ڕگهی بهتا کهمن نازانم هه: لیشاکه
نگ و رههکانی مژووی فه و شانازییههنجینموو گهی ههوهشانهوه و ههوهمۆ پووچانهی ئهباره
ک ی کورد خۆیشییه وهوهشانهوهت ههنانهی تهکهنجامهزانم ئهده. ب و زمانی کوردییهدهئه
 . کیهوهتهنه
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نگکی رههنی فه خاوه کورد ببته کهوه پشهلکی زینی وا هاتۆته کوردستانی خواروودا ههمۆ لهئه
ی وهم کار و کردهوار و ڕووناکبیر، بهکی خونهیهوهبیی ستاندارد و نهدهند، زمانکی ئهمهوهده
در و ههره بهر که بهکی گرتۆتهیهڕوات و ڕگه دهوهوانه پچهتیی سیاسیی کورد ڕک بهرکردایهسه

رد ستیی کو ژردهمی خۆی و لهرده سههیی ل گله کهورهخانیی گه. باتو ملشکان و نابووتبوونمان ده
 کان، یا بهوارهژار و خونهک ههکان، نهرکردهتداران و سهستهستۆی ده ئهخاته دهکهکات، تاوانهده

 :کانوساوهڕووناکبیران و چه: مۆزمانی ئه
 میران ل حاکم و ئهنامووسه

 قیران؟ شاعیر و فهتاوان چییه
ر ک ههنه. وارنخوندهڕاستی نهداری کورد بهتمه و سیاسهرکردهزۆری سهره ههشیمۆ بهئه
نیا وان تهئه. وهنهوێ دووریان بخهیانهوارن و تا بۆیان بکرت دهکی خونده دژی خهیش بگرهوهئه
 وێ کهیان دهوانههکانیانن، ئچی خۆیان و حیزبه ملکهوێ کهیان دهوار و ڕووناکبیرانهو خوندهئه

و  ئهمانهئه. نبه کار نهبه) نا(ی رگیز وشهن و ههن خۆیان بفرۆشن و زمانیان گرێ بدهئاماده
قوربان من :  سوتانی گوتووهوه، گوتی بهی بۆ گامهکهژار جارێ چیرۆکه مام ههن کهه)کیمحه(

نگی رههی فه)وعاظ السالطین (مانهئه. تی باینجانزرهک حهتی سوتانم نهزرهغومی حه
 .تینحمهی ڕه)ردیلی وهعه(ی دۆکتۆر کهناسییهکۆمه
سانی شایان و  کهستگای زانستی که دهکۆمه: کراو نییه و نهوه، ئاسانهیمهر، دیسانیش دهسهچاره

 دیھنانی ڕینیسانسک لهنگی بۆ بهرههی فهن، پالنکی تۆکمه و کاری تدا بکه ڕوهن بهلھاتوو بیبه
 یا(ی کیهرکردهسه، Cultural Policy) :نگیرههتکی فه سیاسهواته(نگی کوردیدا رههزمان و فه

 پرۆژه پشتیوانیی وهوییهعنهمه و ماددی ڕووی له که بور و رگجهبه) کیتییهرکردایهسه
  .بکات کهنگییهرههفه

 کخه دائمه وتی له که داوههه ریسه وهوهله کوردی زمانی کانییرانهقه یتانهڕهبنه ۆرز کیهۆیه
 زمانی زایشاره وهزانستییه ڕووی له ڕووناکبیران، و راننووسه وهموویشیانههه پش له و گشتیبه

 .بوونهنه فری و خوندووهنه نستیزا شوازکی به ڕزمانیان نین، یکهپکھاته ئاشنای نین، کوردی
زمانیش زانینی بنووس ماکانیبنه له تۆ تهحمهزه زۆر ڕکه یوانهتهنه وئه الی .یتبگه ڕ 

 یانکهزمانه زانستی کییهشوه به و یههه وارییانخونده و نووسین دوورودرژی کیمژوویه
 زۆر کییهڕاده تا ڕنووس .وهتهباوه یهکشه مئه کردووه دهرروهپه وارانیانخونده و داڕشتووه

 هاوه بده وشه داتده بیار مکهیه یڕاده به که ڕزمانه مهئه بیم وێمهده .ڕزمانه ستیپوه
 کوانزمانه کوه بده ئیتر خوندی که سککه مووهه نام من .نووسرتنه هاوه و بنووسرت

 کیهڕسته کانیشهبه که نبکه فر یندهوهئه داخوندنگه له بده خۆ مبه بت، زمان زایشاره
 ،نموونه بۆ بۆچی، ناشزانی دیاره زانی،نه ڕزمانت که تۆ .نووسرتده چۆن وشه بزانت و وهبناسته
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 بۆ بۆچی یتناگه وهله .جیا به ندکیشیانهه و بنووسرت وهخۆیه پش یکهوشه به بده (دا) ندێهه
 تاهه .(نین) سکه مسیه و مدووه بۆ مبه ،(نیین) بنووسیت بده فیکراونه کۆی سیکه مکهیه

 .کردبت پ کاری و یشتبتتگه زمان یکارییانهورده وله دیوهنه سکمکه تاکه من ئستایش
 

ه ندك له ههستی تۆ تبگات، تكایه ئاماژه به ههبهر باشتر له مهی خونهوهرهاد، بۆئهآاك فه: دیمانه
 .رچاوبهآان بكه آه له مدیا و بڤۆآی آوردیدا دنه رچاوهق و بهزه
 

رنت ر ئینتهسهکانی کوردستان له ڕۆژنامهموو جارێ کهمن هه. کجار زۆرنکان یهههه: لیشاکه
م به. بتهری ده پیاو پیان دهوێ، کهکهرچاو دهی ناقۆم بههدان ههیان و سهدهم، کهماشا دهته
 .ی ڕنووس و ڕزمان نییهه ههلهسهنیا مهیرانی زمانی کوردی ته قه کهوهمهیش ڕوون بکهوهب ئهده
 :مت بۆ باس بکهمانهتوانم ئهی باو دههی ههک نموونهوه

ر بهیش لهمهئه. وه)هتد...، ڕادا، وه(کانی کارهنانی پۆستپۆزیسیۆنهی بهبارهواو لهزانینکی تهــ نه
 .نازان هیچ (Case, Kasus: دۆخ( زمانی کوردیدا  لهوهکانی ناوهی دۆخهبارهر له کابرای نووسهیهوهئه
 Word  سازیوشه تیبابه گشتییشبه ،لکدراو ناوی دروستکردنی ماکانیبنه له یشتنگهتینه ــ

formation. نههه جۆره مئه یشوهئه ربهله وهبنهده دبارهسه و دووباره میشههه. 
 .بتده واوته (ی) به کهناوه که تتایبهبه ،(Genitive)دائیزافه دۆخی له ناو کارهنانیبه له کردنههه ــ
 به نووسرنده وهناوکه به که (کۆ و تاک میسیه سیکه تتایبهبه) لکاو ڕاناوی یههه کارهنانیبه ــ
 .بووبت واوته (ی)
 .(Punctuation) ندیخابه کارهنانیبه مایبنه له زاییناشاره ــ
 پۆستپۆزیسیۆن دانانی وهوانهپچهبه مبه کان،پۆستپۆزیسیۆنه له شکبه ناوچوونیله و ونبوون ــ
 .نییه پویست که داجگایه وله
 .داکهکرداره ردانکردنیگه کاتی له ،(ڵهه) کوه کردار ندێهه ی(Prefix)پشگر یههه کارهنانیبه ــ
 .(Past particip) گوترتده پی که داڕزمانییه فۆرمه وله (وو) و (و) یشوه کردنیتکه ــ
 کوردستان یورهگه کییهڕۆژنامه داڕۆژانه مله .کوردی کالسیکی شیعری و نگرههفه هل زاییناشاره ــ
 رهه هاروههه ،(!...وێنانه دقه زیندووه):نووسیبوو هائاوه ی(قیبڕه یئه) دکی درشت تکیخه به
 ل سویان ستههه ده نهتوه دایکی) :کردبوو ل وا مردیپیره یکهناوداره شیعره یهڕۆژنامه وئه

   .(!...وهبسنه
 کات بت،ده واوته (ی) به ڕابوردوویان گیڕه که داکردارانه وئه ردانکردنیگه له کردنههه ــ
 .وهلکاوه ڕاناوی به نووسنرنده
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 کوردی و رگیراوهوه وهبگانه زمانکی له وخۆڕاسته که (Syntax) سینتاکس کیهشوه کارهنانیبه ــ
 .نییه
دان ی سهوانهس لهند کهوجا پم ب چهئه. ونکهرچاو ده به ڕۆژانهی ئاسایین کهنیا نموونه تهمانهئه
هنن؟  جی دهزانن و به دهمایانهم بنه، ئهوهنهکهش دهکانی کوردستان ڕه و گۆڤارهی ڕۆژنامهڕهالپه
گرن رده وهوهرووه دیالکتی کرمانجیی سه له وشهزانانهکی زۆر ناشیرین و نهیهشوه به یش بترازێوهله

 ئیتر کارهنانهم به بهپیان وایه.  بنکهزای بنجوبناوانی وشهی شارهوهی هیچی ل بزانن، ب ئهوهب ئه
 .بتکگرتوو دروست دهه و زمانی یوهبنهکدی نزیک ده یهزاراواکانی زمانی کوردی له

 
. ناسنیده” ی التینیتاتورآانهی ئهمالیستانهآه“روو به هی لفبی آورمانجیی سهتدا ئهآهله وتاره: دیمانه
 نگنی؟سهدهڵ آورمانجیی خواروودا چۆنی ههگهله. تر بۆمان بدوێوه زدهیهم بارهتكایه له

 
ودانی  هه بهستراوهوخۆیش به و ڕاستهکی سیاسییهیهد دیاردهلفوبی التینی الی کورئه: لیشاکه
 وه ڕووی جیۆگرافی و  سیاسییهی کوردستانیان لهوانهئه. شکردنی کوردستان بۆ دابهوهریالیستانهئیمپه
. یکهنگهرهه فهی وکهکردنی زمانهپارچهکاری بۆ پارچه ئامادهتنهووانیش بوون کهر ئه کرد، ههپارچهپارچه
یان درۆیان بو  دهبوو، چونکهکجار ناپیرۆزیان ههوروپایی ڕۆکی یهتناسانی ئهدا ڕۆژههم بواره لهدیاره
. وامنردهر بهیان ههو پیالنگانهر ئهسهئستایش له. فرۆشتکیان ده خه بهوه ناوی زانسته و بهوهکردهده

 .نکهج ده جبهوهندێ ڕووناکبیری ناپاکی کورده هۆی ههکانیان به کارهندێ لهبگومان هه
 ، که)تاتورکئه (مالهفا کهتی مستهی ڕۆژههرستی و شواندنی ناسنامهی ڕۆژاواپهترین نموونهورهگه

ڕابوردووی موو شارستانتی و کی ڕۆژاوایی و ههیهوهته نهی تورک بکاتهوهتهزۆر نهویستی به
ب بوو، رهو دژی عهئه.  بوورستانهزپهگهئاشکرا ڕهتاتورک  بهوست و ئیدیۆلۆگیی ئههه. وهبسته

وای . وهوته دوور بکهوانه لهر نرخک بووه ههیویست بهده. ت بوودژی ئیسالم بوو، دژی ڕۆژهه
وروپایی و مۆدیرن و  ئهبته ئیتر دهوهخاته دوور بنگهرههو فهی خۆی لهوهر بهزانی ههده

لکی گه:  و دتر تورکدا هاتووهسهمۆ به ئهرچوو کهی ل دهمهیشی ئهکهنجامهئه. وتووپشکه
ی س هندهناو کورددا کهله). شبت دهو نه( ڕۆژاوایی بوو به و نهوهتی مایه ڕۆژهه به، نهبناسنامه

ت  ڕوواهرچی بهگهوان ئهئه. بووتاتورک نهڕ و ئیدیۆلۆگیی ئهدرخان دسۆزی بیروباوهی بهماهبنه
ت و کامان الدهجه. ت بووستهر دهسهنیا له ڕاستیدا  ناکۆکییان تهم لهدژی تورکیا بوون، به

 وه دهوه و زۆریش لهنهک بکهتاتوردا الساییی ئهیان دهوهوی ئهموو ژیانیاندا هه ههدرخان لهبه
ی دهڕاستی سه ناوهکان لهردخانییهبه. تاتورک بوونی ئهوهتی و بیرکردنهسایهرسامی کهسه

ت و کامان الدهجه. یان ڕووخاکهتهمارهما و ئه کوردستاندا نهتی سیاسییان لهستهمدا دهههنۆزده
ی ماهبنه. وهستی بننه دهنگدا وهرهه زمان و فه لهتدا دۆڕاندوویانهه سیاس لهی کهوهیانویست ئهده
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 کی دیکهند جیه چه کرتا و لهمبووڵ و لهسته ئهر دوای ڕووخانی میرنشینی بۆتان لهدرخان ههبه
. وکارییان کردوون و هابووهریالیستیدا ههستگاکانی ئیمپهڵ دهگهندییان له پوهمیشهم ههژیان به

یش هیچ مهئه.  بووم هاوکارییه و ئهیهوهم بیرکردنهمکی ئهرههلفوبیش بهیدابوونی بیری گۆڕینی ئهپه
 یهرچاوهک سهر یهکان ههدرخانییهتاتورک و بهی ئیدیۆلۆگیی ئهرچاوهزانین سه ده کات کهیر نییهسه
 .وهتههراوییان خواردووههک کانیی ژ یهردوو الیان لهو هه
 یههواو و ههکی ناتهلفوبیه ئهوه ڕووی زانستییهلفوبی التینی لهم ئه، به الوهینهیش بخهتهو بابهر ئهگهئه

 وت فۆنم له حهوهمه الی کهی من بزانم بههنده. تزمانی کوردی نایه) کانیفۆنمه(کانی نگهڕۆستی دهو ده
 .نراوهکیان بۆ دانهیهدا هیچ نیشانهلفوبیهو ئه لهن کهکوردیدا هه

،  بگونجنرت و چاکسازی بکرت یا نهکهلفوبیهکرێ ئه ئایا ده که نییهوه ئهکهبۆ من پرسیاره
لفوبی ین؟ ئهلفوب بگۆڕب ئهستک دهبه چ مه پناوی چیدا و به بۆچی، له کهیهوه ئهکهلهسهمه
کانی زمانی کوردیدا نگهڵ دهگه له جوانترین شوه و بهکی ڕکوپکهلفوبیهمۆی کوردی ئهئه

 .کرنر دهسهئاسانی چاره بهوانهم ئهوه، بهی تیدا مابته کشهک دوو ورده یهنگهڕه. گونجنراوه
 نیازی  بووخنین بهکهموو خانووهین ههکمان درزی بردبوو، نایهیهرهنجهماندا پهکه ماهر لهگه ئهئمه

وارکی  شونهو خانووهر ئهگهوجا ئهئه. واوین و تهکه خۆی چاک دهکهرهنجهپه. کهرهنجهچاککردنی په
ر رانبه بهراوهخشبهر تاوانکی نه ههوهک زمانی کوردی، ئهنی بوو، وهمهزار ساڵ تهمژوویی بوو، هه

 .ین و بیووخنینر تکی بدهگهتی، ئهموو مرۆڤایه ههر بهرانبه شارستانتی و به کورد و بهبه
 که، به هیچ ڕاست نییهمهئه. وههنرته دهگهک بهتی وهتی و زۆرایهمایهی کهلهسهزۆر جار مه

ین، باسی کهین، باسی تکست دهکه باسی زمان ده کهمهئ. ک زانستی، نهکی سیاسییهیهوهبیرکردنه
ی نجینهموو گهلفوب هه گۆڕینی ئهبه. ینکردن ناکهین، باسی زمانی قسهکهزمانی نووسراو ده

 زۆری زمانی کوردی بهرهشی ههبه. وهمنینهستی خای ده دهچت و به ناو دهنووسراومان له
 م به، به نییهوهسته دهسپیوم به ئامارکی چهوهم ڕووهمن له. وسراوهلفوبی کوردی نوئه
 و  نووسراوهلفوبیهم ئهی زمانی کوردی به%٩٠تا % ٨٥توانم بم نتیقی دهمندنکی مهخه
 نگیرههموو زمان و فهروو ههر خاتری کوردی کوردستانی سهبه ناکرێ بین له ئمه.نووسرتده
 مهلکی مۆدرن و به گهمانکاتهی پمان وا بت التینی دهوهر ئهبهکنین و واز ل بنین، لهتهرد ههکو
مۆی رانی ئه نووسه کهیهبهدهو ئه ئهوهمنتهی دهیه%١٠یا % ١٥و ئه. وروپایی ئهبینهده

 ڕووی ویش له ئهمی دنن، کهرههبهینووسن و کانی تورکیا و سووریا و ڕووسیا دهکوردستانه
  لهنگ نییهرههنفهنشارستانی و خاوهلکی خاوههیچ گه. وتۆی نییه نرخکی ئهوهرییهئستتیکی و هونه

. لفوبی التینیداک ئهڕۆکی وهپناوی شتکی پووچ و بناوه ڕابوردووی خۆی هنابت لهدنیادا وازی له
ب، فارس، رهنی، گورجی، هیندستان، پاکستان، عهرمه، یۆنان، ئهکهڕووس، جووله چین، ژاپۆن، وهئه
ندێ مۆ ههر ئهگهئه! سها کردووه؟ کهک تا ئستا خۆی تووشی ماورانیی وه. نگالیتیووپی و بهئه
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نگی رههان و فهر دسۆزیی زمبه لهندههۆڵ بۆ التینی ل دهواری کوردستانی تورکیا ده خوندهکۆلکه
درخان ت و کامان بهالده شونپی جهمالیستن، کوردی کهمانه ئهیهوهر ئهبه لهکه، بهکوردی نییه

 کانی ڕۆژاوا لیک به نامرۆڤانهمۆیش بۆ تزهی ئهمانهئه. یدا و دۆستی ڕۆژاوا بوون شهگرن کهدههه
 کوردی  نهمانه ئهیهوهیش ئهکی دیکههۆیه. وه خواره دتهمیانداهمی خۆیان و مشکیان و قهده
 .یهنگ و زمانی کوردی ههرهه ڕابوردووی فه ئاگایان لهزانن، نهده
:  فرانسا داگیری کردبووچت کهزائیر دهرجی جهلومه ههرجی کوردستانی باکوور زۆر لهلومههه

یشدا  کارهووه و له بیر بچتهنگی خۆی لهرههاگیرکراو زمان و فهلی د گهوی داوه ههداگیرکارک که
ردستانی تورکیا ی کووانهزائیر زۆر لهباتکارانی جهم ڕووناکبیران و خهبه. وتوو بووهرکهزۆر سه

نگ و هره زمان و فهوان وازیان لهئه. وهشۆرابووهوان مشکیان نه ئهژیرتر و هۆشیارتر بوون، چونکه
ی ستهره کهیشیان کردهمانه ئهوهوانهپچههنا، بهلفوبی خۆیان نه ئههنا، وازیان لهدینی خۆیان نه

موو وتانی  ههبیزانیان لهرهکاتکیش ڕزگار بوون، مامۆستای عه. بات و تکۆشان دژی فرانساخه
 بۆ وهڕانهست پ کرد بۆ گهیان ده)تعریب(دن بانرهتکی عهمهزائیر و هه برد بۆ جهوهبهرهعه
 و کوردی یدا بووهتکی باش پهرفه کوردستانی عیراقدا ده لهمۆ کهئه. نگ و زمانی خۆیانرههفه

چی  کورد، که بهوهی ببنهوهی فری کوردی ببن، بۆ ئهوهربگرن بۆ ئهتوانن سوودی ل وهباکوور ده
ن و ناو ببهویش له، ئهنجا سادا بنیات نراوهدوپهی سه ماوهوێ لهی لهوهوێ ئههیانوان دن و دهئه

، ب وهکانی کوردستانیش ب بیرکردنهنگهرههزان و بفهوار و کوردینهخونده نهرپرسهبه. بیووخنن
 مای زمان نهر بدهی ئاگر بهوهن بۆ ئهکهکیشیان ده کردوون و کۆمهرگایان بۆ ئاوه دهوهوردبوونه

 .نگ و مژووی کوردرههو فه
رکیا و ڵ کوردستانی توگهندیی لهی من پوهواری کورددا هندهناو خونه لهیهس ههم که کهپم وایه
م کهڕ نا بیست ملیۆن کوردی تورکیا، باوه پانزدهم له دنیایی پت دهبه. بتودا ههوارانی ئهخونه

. یشتبن و لی گهوهدی خانییان خوندبتهحمهموزینی ئهزیری و مهالی جهبن دیوانی مهس ههبیست که
ستی  دهب بهجا بۆ ده. ناسنلفوبی کوردی دهالن و ئهیان مهوا نۆزدهبن، ئهس ههر بیست کهگهئه

زار سادا ی هه ماوهاکبیری کورد لهر و شاعیر و زانا و ڕوونوار و نووسهی خونهوهخۆمان ئه
زیری و نجکی کورد جهنجا ساڵ گهین دوای پهب کارکی وا بکهدروستیان کردووه، بیووخنین؟ بۆ ده

 ناست؟ججادی نهد و سهمهسعوود محهفایی و گۆران و همن و مهنالی و خانی و وه
 

 :پرسیارند آورتهچه: دیمانه
 نووس؟ه آوردی دهب ههلی بهرهاد شاآهئایا فه
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زانم م ده، بهوهو ئیتر بیبمه) به(روا سووک و ئاسان بم مویست هه دهوهلتی ناشرمه: لیشاکه
 بۆم وه خۆدزینه بهنگه که ڕهوهشرتهک دهم ڕاستییهدهوم ئهکهرامه وهوهکه الیه لهناکرێ، چونکه

ری کورد وام ل رۆشم بۆ خونهویستی و په ڕز و خۆشهوهیشهکی دیکه الیهلهحیساب بکرت، 
 . لکحایبوونکی باشترینهگهی بۆم تا دهگهپ له پبهکههم، به جی نهی ڕدا به نیوهکات لهده
ڕزمان، شواز، :  فراوانترهوه الی من لهکهم باسهی ڕنووس بت، بههنیا ههستت تهبه تۆ مهنگهڕه

 .یشنی دیکهندی و الیهربین، ئستتیک، خابه و دهسینتاکس، وشه
کمان  خهواریدا کۆمهمۆی کورده دنیای ئهوا لهین، ئهگشتی باسی کوردینووسین بکهر بهر ههگهئه
زیز عه: ی جیاوازدا، بۆ نموونه پلهله نووسن، دیارهکی جوان و ب گرێ و پاراو ده کوردییهن کههه
لی، د شاکهمجه، ئهنزادهسهبدوی حهس، عهشو، شرکۆ بکهبدو پهت، عهمهتیف ههردی، لهگه
ند و چه... لیهایی، کوردۆ عهتای نهر قادر، عهنوهلی، ئهبات عارف، ئامانج شاکهن، خهسهعید حهسهمهحه
یشدا ڕزانه بهم دۆستهناو ئهر لهم ههبه. دا بیرم بۆیان ناچتم ئان و ساته لهوهداخه بههسکی دی ککه

 زوو ی من ئاگادار بم، چونکهشو، هندهپه.  و لی نازانن نییهوهر ڕنووسهسه فیان بهن کههیی وا هه
ی ڕنووس کارییانهو وردهموویان زتر ئاگاداری ئههه ین، لهکهفۆن قسان دهله تهبینین یا بهک دهزوو یه

 .و ڕزمانه
توانم  دهی ڕنووسهلهسهرچی مهم هه، بهپرسه خۆم مهیان لهوه ئهوهمهکه کوردییهی زمانهبارهله
م ن، به دابنره هه بهنگه ڕهن کهی نووسینی من ههندێ شوههه: ریببمکورتی دهر وا بههه

رکی سه چارهتهیشتوومهگه من خۆیشم هشتا نهی ڕنووسن کهشانهو به لهوانه ئهیهوهی ئهکههۆیه
 توانم به بترازێ، دهوهله. مر بکهسه زتر کاریان لهپیشم خۆشه. وهیانهبارهواو و بنجب لهته

کی یهنموونه. ی تدایههمترین هه، کهنووسینی دیکهی  گوره نووسینی من لهیانی بم کهئارخه
 چوار وه ئهدا، کهو دیوانهله. ـه) موو ئاشکرای تۆ ڕاز و ههموو ڕازی من ئاشکرایههه(بچووک دیوانی 

 ، که)یوبۆشه (مدا نووسراوهوتهی حهڕه الپهله: ی تدایههک ههنیا یه، تهوهته بو بووهساڵ زیاتره
 کاتی نووسیندا، یا ندێ جار پیاو لههه). ویبۆ شه( و بنووسرێ وهنهک جیا بکر یهکان لهبوو وشهده
 .تباران بکرر گوللهسهسی لهیان ناب کهمهئه. ڕێپهردا تدهسهی بههبژریدا، ههه کاتی ههله

 وینهکهر و ڕووناکبیرن، دهشکی زۆریان نووسه بهدا، کهکانمڵ دۆستهگهدان جار لهیان جار و سهمن ده
ی زانستی گه بهتوانیت بهر دهگهیم ئه دهمیشههه. ر زمان و ڕنووسسهوه لهباسی قووڵ و دوورودرژه

ر من گهم ئهم بھنم، بهکهوستهڕ و هه باوهم واز لهدهنت دهم، بهه من ههیت کهتم پ بکهناعهقه
 . من بدهنکی وا به تۆ کرد، تۆیش بهتم بهناعهقه
  

 ه فر ببن؟آی دروست و بھهیه آوردییهیان ههو شانسهلی ئهرهاد شاآهآانی فهقوتابییه: دیمانه
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ی  ماوهله. ننگ و وتی جیاوازرهه و فهوهته زمان و نهر بهخونن سهی الی من دهوانهئه: لیشاکه
: بوونکی زۆر خوندکارم ههیه، ژمارهی ئوپساال کارم کردووه زانستگه من لهدا کهموو ساهو ههئه

ر بهله. لووچمانی و تورک و کورد و بهسودی و فارس و فینالندی و ئیسالندی و ئستالندی و ئه
ی ڕووناکبیرکی خۆیشمان کارییانهو وردهک ئهن نه بکرکه پشدا فری زمانه لهمانهب ئهیش دهوهئه

 .تی ناگات
ر خوندکارکی وریا و هۆشیاری کورد دوو ساک گهتوانم بم ئهمن ده. موو شتک نییهمامۆستا هه

م خوندکاری بگانه. بتکی زۆر چاک ده فری کوردییهوت، بهالی من بخونت و خۆیشی بیه
 و زاری کوردیی باکوور و کوردیی باشوور بووهردوو شوهی دوو سادا فری هه ماوهله  کهبووههه

 فری یتوانیوهی چوار سادا نه ماوه لهبووهخوندکاری کوردیشم هه. وهتی پیان بخونتهتوانیویه
 .یزانیوه پشتر نهیان کهوه ئهی دیکه ببت، واتهزاراواکه

 

 دیحمهجید ئهمه: کردنیئاماده
 ٢٠٠٥-١٠-٢٧ی دیمانه، ڕهماپه

www.dimane.com 
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 هیچ نگی، لهرههتکی فهمۆدا هیچ سیاسه کوردستانی ئهله
  ئارادا نییهکی کارگی و سیاسیدا لهیهناوچه

 
 
 
 
 
 گرووپی آفرى ياخود فتاآاندا بانگى نوخوازيتان لهتاى حهرهسهک شاعيركى ياخى له وه: نگزه
 ى آوردى بوو لهرايى شۆڕشى شيعرى تازه بهياند، آه ڕاگهوهيه)ى شيعرى آفرىقوتابخانه(

شاعيرانى پاش خۆتان دا چ به آينهو ڕاچهر ئهسهساڵ پتر به) ٣٥(ڕبوونى آوردستاندا؛ پاش تپه
 ن؟ده
 

  و پیشم خۆش نییهبینیوهرم نهبهر یا موژدهیامبههموو ژیانمدا ڕۆی پ هه ڕاستی من لهبه: لیشاکه
) رمیانگه(ی شاعیرانی کفری ی ئمهرییه نوگهوهو بزووتنهئه. ب یا پ بسپردرتهام ههڕۆکی ئاوه

 نگ و شیعری کوردیی دوای گۆران بوو لهرههی فهوهکردنهری و تازهتای نوگهرهستمان پ کرد سهده
. ستی پ کرد دهتهو بابهی لهوهولریش بزووتنه سلمانی و ههک دوو ساک دواتر لهیه. ستانداکورد
ی  شیعری تازه بهی کهنگینهخوڕ و ڕه بهو ڕووباره تکا بوون بهپۆالنهم شهموو ئهنجامیش ههرئهسه

کی ک ڕاستییه وهی ئمهزموونهو ئهئه  که ال دروست بووهستکی وام لهمن هه. برتکوردی ناو ده
 دراوهی پ نهوهرگیز بواری ئهنگی، ههرههوانی و فهکی ئستتیکی و زمانهیهنجینهک گهمژوویی و وه

م تا ت کهمهتیف ههویستم کاک له هاوڕی خۆشهنگهڕه. ش بکاتک خۆی بناسرت و خۆی پشکهوه
م ری کورد، به خونهیاندبته گهوهیهو بارهندێ ڕاستیی لهوتبت و ههست کهدهمی تکی کهرفهکورت ده
 هۆی وه، به ـه١٩٧٥ڕاستی سای  ناوهر لههه. وتووهکهست نهرگیز دهیشم ههمه کهتهرفهو دهمن ئه

 غهده قهوهعسهن ڕژیمی بهالیهواوی لهتهمی من بهرهه ناو و بهدا،باتی ڕزگاریخوازانه خه لهوهشداریمهبه
. کردووهنگی من نهزموون و دهم و ئهرهه بهمتری به کهوهتی کوردیش لهستهسانسۆری ده. کراوه

، هشتا ئاسان بوو، می من ببووایهرههزموون و بهنگ و ئهنگ و ڕهکردنی دهغهدهر قه ههکهر تاوانهگهئه
نگی کوردی زۆر چاالکانه کاریان رههب و زمان و فهدهکانی ئه و پۆلیسهتهتی سیاسی و چهستهم دهبه

ک گوژمکی س و وهکهک تاکه مژووی من وه، کهوهنهش بکهی من ڕهکه که ونه کردووهوهبۆ ئه
ای سیوپنج ئستا دو. کوردری رچاوی خونه بههن تیشکی بگاته و نهوهئستتیکی و شیعری بسنه

ی ئامۆژگارییان ئهنووسن؟ مۆ بم؟ پیان بم وا بنووسن و وا مه شاعیرانی ئهب من چی بهساڵ ده
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ی وه؟ بم ئهوهریی شیعری کوردی بخوننهنوێ مژووی نوگهرله و سهم و بم بۆن جارکی دیکهبکه
 ؟وهنه بیری خۆتانی ببه و لهمووی درۆیه ههر ههیان گوتووه ئوهتا ئستا به

  که بیرمهله. مابووکمان نهندییه هیچ پوهتمهتیف هه سادا من و کاک لهژدهی ههی نزیکه ماوهله
کی بۆ نووسیبووم و باسی یهتیف نامه، کاک لهوهی هاتوچۆ کرایهم جار ڕگهکه، بۆ یه١٩٩٢سای 

نگمان وێ دهیانهن و دهکه دهی ئمهزموونهو ئهتیی ئه دژایهوهموویانه هه چۆن بهبوو کهی کردوهئه
 قییهموو زۆرداری و ناههو ههرچی ئهرپهڕ و به گهومه بکه چاالکانهداوایشی ل کردبووم که. بتاسنن

ی ڕزگاریخوازی وهۆگۆڤینا و بزووتنهلی بۆسنیا هرسر گهگهتیف گیان ئهله: بۆم نووسی. وهمهبده
رچی ڕاستی و کرت و ههڕۆ زومیان ل ده ڕۆژی نیوهزمانی سۆمالیا بهستهتی بهچانستان و میللهچه

ی من و تۆیش بخورت، خۆ دنیا و مافه با ئهوان زیاتر نیین، ده لهکرت، ئمه پشل دهیهداد هه
 وهکی جوان ئهرییهوهک بیره وهیشدا پم خۆشهم بوارهر لههه. داتت ڕوو ناخاپوور نابت و قیامه

. ردی کفری بوو بهیشی بۆ ناردبووم، کهردکی بچکۆلهیدا بهم نامهکهڵ یهگهتیف له له کهوهبگمه
 .گرتووهم ههردهو بهئستایش ئه
شکی به. نگی کوردستانی بترههب و فهدهۆی ئهمی ئهوه نهک من بهسکی وه که کهیهزۆر شت هه

، وهته ڕوون کردوونهوهکانمهمهرههی نووسین و به هۆکانی خۆمم بهبی و فکرییهده ئهڕ و بۆچوونهباوه
  وایهپم. ره دهتی من بهسته دهیان لهوه، ئهری کوردری کورد و داهنه خونهگاتهندی ل دهم چهبه

متر  و که تاریکیدایهنگیی من تا ئستایش لهرههری و فهزموونی هونهیام و ئهڕۆکی پهکرۆک و ناوه
 . وتووهر که و نرخاندنی بهوهڕووناکاییی ناسران و لکۆینه

کنیکی ، تهرترهکجار زۆ یه ئمهوان ئازادییان لهئه. مدایهرده بهتکی باشیان لهرفهمۆ دهشاعیرانی ئه
بواری .  ستدا بترده بهی زانیارییان لهرچاوهزاران سهدان و ههی سهوه هۆی ئهزانیاری بۆته

 و دان ڕۆژنامهیان و سهمۆ دهئه. راورد ناکرتر بهدا ههمی ئمهردهڵ هیی سهگهیش لهوهبوکردنه
ران و ڕووناکبیران و  نووسهن که کوردستاندا هههڤیزیۆن لله تهیان ڕادیۆ و کۆمهگۆڤار، ده

و ناز و کی زۆر لهیه تا ڕادهئمه.  مرۆڤی کوردیننهنگی خۆیان بگهنگ و ڕهتوانن دهندان دهرمههونه
 و  ڕووناکبیرتری ئمهوهب بم نهبن دهن و لم زویر نهم بدهر ڕگهگهم ئهبه. ش بووین ببهتهنیعمه
ی کی دیکه هۆیهوالوه بهوه کتب و خوندنه له بووبت ئمهوهر ئهبه لهنگهڕه. وارتر بووخونه
نیا ک تهمۆ زمانی کوردی، نه پم وایه ئهوه ڕووی زمانیشهله. بووریککردنمان نهرمی و خۆخهرگهسه

یی و زهڕاستی شایانی به به که و داهزراوه الوازکانیش، هندهوره گه الی ناوهالی الوان، بگره
 .دپسووتانه

مۆی ی ئهوه نهینمه بگهوهزموونی خۆمهی ئهباره شتک له کهوهمهتان وا لک بدهکهکرێ پرسیارهده
ن بت باسی مهتهندکی بهرمهرکی یا هونه نووسه نییهوهر ئهزموون هه ئهمن پم وایه. شیعری کوردی

و تی، ئهکانیهم و کارهرههبه) رکداهنه(ندک رمهنی ژیانی هونهگرنگترین الیه. ژیانی خۆی بۆ الوان بکات
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یشتنی تگه. وهبتهکی نوێ و جوان و ناسکدا کۆ دهیهریده ئافه له کهی داهنانهرمانه تیشکھاوژ و گهساته
 نهالیه. توان دروستی بکات دهوه و لکۆینهخنه ڕه، کهیهکی دیکهیه پرۆسهم و داهنان پویستی بهرههبه

، وهب شی بکرنهده. وه ناناسرنهوه خۆیانه لهرمک ههرههکانی بهرییهوانی و هونهئستتیکی و زمانه
نگی رههی فهنهو الیهزانم ئهم ده به.کانیان ئاشکرا بکرت شاراوهر البدرت و ڕازهسهیان لهردهب پهده

 .ر بکرتسه چارهروا ئاسانیش نییه بۆ خۆی، ههکهیهکوردی ورانخانه
 
ندن و سهرهمۆى پهآى فراوانى ئهمايه بنهى شيعرى نوى آوردى بكرتهآرت قوتابخانهده: نگزه
 ن؟آانى آوردستاييه وژهآردنى تکاى ژانرهشهگه
 

، بی و شیعری نییهدهی ئهنگی، قوتابخانهرههکردنی فهشهندن و گهسهرهی په بناخهبتهی دهوهئه: لیشاکه
و ئه. زرنمه و دایاندهوه کایهیانھنتهیدابونی خۆیدا دهڵ پهگه له کهیهر و چژانهو نرخ و پوه ئهکهبه

می رده سهی جیاوازدا و له جگه لهرج نییهمه.  نینکشوهنگ و یهکه یهمیشهیش ههر و نرخانهپوه
 و و وزه، ئهرمییهو گوژم و گهباو ئهش و دانهم شتی هاوبهبه. ک بچن یه لهو نرخانهجیاوازدا ئه
 . و داهنان و جوانکاری و گۆڕینوهکردنه ماکی تازهبته که دهیهدینامیزمه

ربو و تۆزکیش مكکی به، چه نووسیوتانهک ئوهکان، وهبییهده ئهکردنی ژانرهشهندن و گهسهرهپه
 نگ و زمان بهرهه فه کهیهوهمیان ئهکهیه. ینرنج بده سهنیگاوه دوو گۆشه لهم باسهکرێ ئهده. ماوییهته

. رچاوهیان زۆر ڕوون و بهمهیکات؟ ئه چی بکرت و ک دهب؟ دهوهبووژنرنهکی گشتی چۆن دهیهشوه
ی فر وه ئهم وتانهنگی ئهرههرنجدانی فهوروپا و سه ژیانی ئه، چونکهب الی من زۆر ڕوونهر نههه

عنا  مهبه (ماحکارانه و ڕک و تهکی تۆکمهیهتوانت پرۆژهتی سیاسی دهسته چۆن دهکردووم که
 Cultural :نگیرههتی فهگوترت سیاسه پی دهمهئه. جی بکاتڕ و کاری پ بکات و جبه گهبخاته) یکهشهبا

policy .ۆدا هیچ سیاسه کوردستانی ئهلهکی فهمی و سیاسیدا، لهیه هیچ ناوچهنگی، لهرههتکی کارگ 
ج  جبه بواری زمانی کودیدا، زۆر چاالکانهت لهتایبه، بهنهرا و ڕووخنهرانهم کاری تکدهئارادا نییه، به

 .کرتده
 ڕووی کان لهبییهده ئهیدا ببت و ژانرهنگی پهرههکی فراوانی فهیهوه بزووتنهیهوه ئهکهی باسهنکی دیکهالیه
زیر م وه ویستی ئهرمانی کارگی و به فهن بهیامهئه. ن بکهشه و گهوه ببووژنهوهتییهتی و چۆنایهندایهچه
یش دیسان وه ئهن، که خۆش بکه ڕگهوهندێ ڕووه ههوان بتوانن له ئهنگهڕه. و گزیر دروست نابتو ئه
 رگان،وه. نگیرههتی فهنگی، سیاسهرههدانان بۆ ژیانی فهخشه نهی پشووم، واتهکهر باسه سهوهچتهده
ک و پشتگریی  ب کۆمهیش بهمهئه. بتری هه و کاریگهورهخشکی گهتوان نه، ده، بۆ نموونهمهرجهته
 .ت ئاسان نییهستهت و دهوهده
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ندکی رمههونه. م دابنینکهی یه وزهب هۆکاری خۆیی، سۆبژکتیڤی، بهیشدا دهمانهموو ئه پاڵ ههله
. ستی حیزبه ده چاوی له و نهزیره پشتگریی وه پویستی به و نهرۆکهڕوانی سهه چاور نهداهنه
 .ی ناتوان لی بگرت هیچ شتک ڕگه کهیهوژم و گوژمهو تهر ئهداهنه

 
 وه، چ خوندنهى آورديدا داپۆشيوهرى وژهڕووبهآى فراوانيان له مۆ پانتاييهى ئهو شيعرانهئه: نگزه

 رنجكى ال دروست آردوون؟و توانين و سه
 

نگی و رهه ژیانی فهکم لهی بکرت ئاگایه هندهوم داوهدا من ههموو ساهم ههی ئه ماوهله: لیشاکه
نووسرت ک جاران شیعر زۆر دهمۆیش وه ئهڕاسته. بووهرچی ئاسان نهگهبیی کوردستان بت، ئهدهئه

تی تایبه، بهکانکی باشیان داوهیش تهکانی دیکهم ژانرهکهست دهم من وا هه، بهوهتهکرو بو ده
ی وهخنه و لکۆینهڕه.  دی هنابتوتۆی بهوتنکی ئهوا پ ناچت شانۆ پشکه. چیرۆک و ڕۆمانکورته

کجار ین، یهدا چاوی ل بکهریگهیاندن و ڕۆژنامهوتنی ڕاگهی پشکه چوارچوهر لهگهجیددیش، ئه
 .بوونی خۆی پشان بدات ههیتوانیوه و نهوتووهدواکه

یش وانه لهنگهم ڕهزمان، میتافۆر، مۆسیقا، به: ینرنجی بده سهوهنه زۆر الیهکرێ لهمۆ دهشیعری ئه
ند  تا چهوه بازاڕهخرته دهوه ناوی شیعرهی بهو تکستهئه. بت) تشیعرییه(تی گرنگتر شیعرایه

؟ ئایا یه و خۆژیاندنی تدا ههوه هزی مانهنده خۆی بکات؟ چهرگری لهک شیعر بهتوانت وهده
زرنت؟ من کنیکی دابمهری و تهمای هونه قانوون و بنهڵ خۆیشیدا کۆمهگهتوان شیعرک بت لهده

و  ئهوهکرتهنووسرت و بو ده کوردستاندا دهمۆ لهی ئهو شیعره زۆری ئهرهشی هه بهپم وایه
 .وهتییهی شیعرایهکانی جوانی و پکھاتهمکهموو چه ههی تدا نین و دوورن لهرجانهمه
  هاتبت کهوهوه لهوهیانخونمهی دهو شیعرانهشکی زۆری ئه بهکی گرنگی ناڕازیبوونی من له هۆیهنگهڕه

 وه، لکۆینهوهخونمهشیعر ده. وهخونمهیش ده چوار پنج زمانی دیکه کوردی، من به لهبجگه
ی تی و ناسینهم ئاشنایهئه. مۆ بتنگی و فکریی دنیای ئهرهه ژیانی فهم ئاگام لهدهوڵ ده، ههوهخونمهده
ی کات، نموونهت ال دروست دهراوردکارانهستکی بهوێ، ههتهوێ یا نه، بتهنگی دیکهرههب و فهدهئه
 .تیرایه جۆرک ستانداردی جوانی و هونهبته دهست کهرده بهخاتهرزت دهبه

رز و  شیعرکی کوردیی جوان و بهر پارچهسهوم بهکهپ ده لهدات کهیش ڕوو دهوهزۆر جار ئه
 تنهورکهم جوانی و سهی ئهوه شیعرکدا، ب ئهرز لهی بهند دکنیا چه تهنگهناسکدا، یا ڕه

 . وه و ناسراوهوره ناوکی گه، یا با بم بهوهته ناوکی تایبه بهوهستمهببه
 
و وسته النى دنيا و هه گهنتهيهيامى خۆى بگهتى پهديدى تۆ، شيعرى آوردى توانيويهبه : نگزه

 ر دروست بووبت؟سهتامانى له
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النی دنیا هیچ ئیش و ک بی گهر وه خونهداتهستکی وا ده ههکهجۆری داڕشتنی پرسیاره: لیشاکه

  بن شیعرکی جوانی کوردییان بگاتهوهڕوانی ئهموو دانیشن و چاوهبت هه نهوه ئهکارکیان نییه
چی بت؟ تۆ ) یامی خۆیپه(ب وجا دهئه. ی و لۆغان شاینه خۆشییاندا بیکهموو لهست و ئیتر ههده

ییان پ  تا ئستا پهکی دیکه خهنمان پ بت کهگمه و ده و ناوازهورهیامکی گهی کورد چ پهبی ئمه
 بردب؟نه

 دوای به. ین بمانناست و بزانت ههم دنیایهشکی ئهب بهر نه ههیش دخۆش بین کهندهوهب به دهئمه
ر و ڕووناکبیر و  خونهنگی خۆمان بهرهه فهمیش بت،شکی، با کهر بتوانین بهگهیشدا ئهوهئه

توانی ده. یتشی بکه پشکه تۆ چیت پیه کهیهوه جیھان ئهخۆناساندن به. کانی دنیا بناسنینوهرهلکۆه
 مژوو تۆ که. تیزی مرۆڤایههق و ئاوتی و عهارستانهنگ و شرههی فهنجینهر گه سهیتهچی بخه

 بیرت بۆ میشه، ههوهبیتهمۆ ورد دهتیی ئهنگ و شارستانهرههمۆ و فه دنیای ئه له، یا کهوهخونیتهده
ست  جدهوه وتی کردو مرۆڤایهش به چییان پشکه مرۆڤههو کۆمه و ئهوهتهم نهچت، بزانیت ئه دهوهئه

 .تی و مژوودا ببینیمرۆڤایه) ماریعه(نباری  ئهکانیان لهو دیارییه
ی مهرجهکان تهمهرهه به کهیهوهنگی کورد ئهرههب و فهده کورت و باش بۆ ناساندنی ئهرهی ههڕگه

 کارکی وهم ڕووهله. وهین و شیکردنهرنووسسه و لهخنه و ڕهوهتی لکۆینه بابه بکرن، ببنهزمانانی دیکه
کانی جۆره جۆربهی زمانهمهرجهند شاعیر و چیرۆکنووس و ڕۆماننووسی کورد تهچه. م کراوهکجار کهیه

کی سیاسی، ر هۆیهبه ڕۆژاوا، لهوروپا، له ئهر یا شاعیرک لهندێ جار نووسههه. مزۆر که. مدنیا کراون؟ که
  ناساندنی دانانم، بهنگی دانانم، بهرههندیی فه پوه بهمهمن ئه. درتخی پ ده و بایهوهرتهک دهورهگه

موو و ههیاندنی دنیادا ئهستگاکانی ڕاگه ده لهتی نۆبل، کهت خهنانهته. یشتنی دانانمکگهیهتی و لهئاشنایه
ری و جوانی و ب و نرخی هونهده ئهکی بهندییه پوهی جار هیچکرت، زۆربهی بۆ دهیهشهبانگه

 وه، ئهوهڕاستی لتی ناشرمهبه. تریشهوالوه بیارکی سیاسی و ئیدیۆلۆگی و ئهکه، به نییهوهئستتیکه
من . وهنمهکانی ناخومهرههگرت، من ئیتر بهردهتی نۆبل وهی خهرهو نووسه ئه وام ل هاتووهسانکه

تی نۆبلی ی خهوهم دوای ئه، بهوهکانیم خوندبوونهمهرههشکی بهناسی و بهنایپۆلم پشتر ده. س. ڤ
ر بهرگرت لهتی نۆبلی وه خهم که، بهرکی باشهنایپۆل نووسه. وهتهخوندووهک دیم نهرگرت، یهوه
 .تهو بابهن لهیش ههزۆری دیکه.  ئارادا بووکی سیاسی له هۆیهکهش بوو، بهرکی با نووسهبوو که نهوهئه
من خۆم زۆر . بی کوردیدهشکردنی ئهرگان و پشکه بۆ وهوڵ دراوهندێ ههی دواییدا ههم سانهله
 کوردیم ب و شیعریدهشکی باشی ئهدا کارکی زۆرم کردووه و بهم بواره له دخۆشم کهوهبه
 ر پیشی نازانت، چونکهس هه کوردستان کهرچی لهگه، ئهی سودی و ئینگلیزی کردووهمهرجهته

مۆی ناو شاعیرانی ئهله. وه تاریکیدا بیھته لهکات و بیاری داوهڕ دهیاندنی کوردی خۆی ل کهڕاگه
رهاد س و فهشرکۆ بکه: ی زمانان کراونمهرجهتهمووان زیاتر  ههسیان له دوو کهکوردستاندا پم وایه
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یی و وره ئاستی گهرگیز له ههو ناسینهم ئه، بهک ناسراوهیهمامۆستا گۆرانیش تا ڕاده. لیشاکه
 وت کهکهرده بوارکی ئاوهادا بۆت دهله. بوو کارکی زۆرتر بۆ گۆران بکرایهده. شاعیرتیی گۆراندا نییه

 دنیا ش بهک پشکهیهوهتهنگی نهرههبت و فهری ههتوانت ڕۆکی کاریگهتی سیاسی چۆن دهتهسده
 ی ده ماوهم لهدهنت دهر بکه، من بهبهستهویم بۆ دهعنهکی چاکی ماددی و مهتۆ پشتگرییه. بکات

بی کوردی ده ئهکانی ڕۆژاوادا چاوت بهخانهی کتبفرۆشی و کتب زۆربهم لهکارکی وا بکه سادا دوانزده
 .کاندا باس بکرتنگییهرههبی و فهده ئهندهناوهی زمانان کرابت و له مهرجهوت تهبکه
 
 ى لهوهتاى شۆڕش و شيعر و دواتريش گيرسانهرهآى سهتييهرگايهنوان پشمهلی لهشاکه: نگزه
موو و ههخشیيت لهپرسم ژيان چیى پ بهده... تیى زانكۆندن و مامۆستايهوبوونى خووروپا و تكهئه
 ت؟نجاڵ و ماندووه جهشتهگه
 

 زموونهو ئهمووی گرنگتر و جوانتر و هژاتر ئه هه لهنگهخشیوم، ڕهژیان زۆر شتی پ به: لیشاکه
دان شار و و سهوێ باسی ئهمن نامه. وهته الم کۆ بووهییدا لهی سی ساڵ ژیانی ئاواره ماوه لهبت که

نگی و رهه ڕۆحی و فهزموونهو ئهم ئهبه. رم ل داون بینیومن و سهم که بکهیان وتهده
 ورهزموونکی گه ناسینی مرۆڤیش ئهنگهڕه. م نییهکی کهیهنجینه گهستم هناوه دهی بهتییهشارستانه

 .ی مرۆڤهوهستم ناوهبه و چ خۆم، مهبت، چ مرۆڤی دیکه
 
رميان و  گهتهآانكى داوهمۆ ته ئه، آهيه ههييه فيكرى و وژهو بزاوتهند ئاگاتان لهتا چه: نگزه

 بينن؟چۆنيان ده
 

 له. ینکه ده و قسهوهینهکهی جیاواز بیر ده دوو شوهبه)  و منئیوه (چت ئمهوا پ ده: لیشاکه
 و ب ردهرمیاندا، با ب په گهر لهک ههنه. بیده هیی ئهبینم و نه بزاوتی فکری دهرمیاندا من نهگه
 یهوهستتان ئهبه مهر ئوهگهئه. بی نابینمده کوردستانیشدا بزاوتی فکری و ئهم، لهرزت بکهڕوودامان عهله
کرن و دان کتب چاپ دهزراون و سهڤیزیۆن دامهلهدیۆ و ته و گۆڤار و ڕادان ڕۆژنامهیان و سهده

  و نه فکره نهمه، ئهی داگیر کردووهکهرنت و فاکس و مۆبایل و دوامۆدلی ئۆتۆمۆبیل وتهئینته
دنیا وێ وتانی یه ده کهدارییهرمایهمی سهی سیسته ستراتگییهو بیرهمی ئهرهه بهکهنگ، بهرههفه
ب . کانی خۆیمهرههبۆ کا و به) وانسرکه(رانگولک  سهبکاته) ژارستانت وتانی ههتایبهبه(
 بگۆڕت و گهمه کۆ و هزکی وا که بزاوت و وزهنگ ناتوان ببتهرهه فه و لزانانهدانانکی ژیرانهخشهنه

 . ر بخات سه دوو پلهک،یهتیدا پلهی شارستانهیژه پهکان بهمرۆڤه
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. کردووهنهشهرز و گهپهکی داخراو و دوورهیه ناوچهوهنگی و فکرییهرهه ڕووی فهکوردستان له
وتووی کنیکی پشکه ته نابت کهوهراوزبوون بهوتن و په جغزی دواکهکه لهوهته و نهکهرهنانی وتهده

 ن و میکانیزمی دیکهکه دهشه گه دیکهی شوهنگ و فکر بهرههفه. زرنینمهدا دایکه وتهبۆ بھنین و له
رمیانیش ی گه، بگومان ناوچهوهگرتهموو کوردستان دهک چۆن هه وهم قانوونهئه. سووڕنیاندههه
 ری کوردستان ببتههرتاس سه کهیهم ههورهیشدا من ئومدکی گهوهموو ئهڵ ههگهله. وهگرتهده
وت و بیری وردی  کاتی دهمهشزانم ئهم دهر و داهنان، بهنگ و هونهرههیدانکی گرنگی فکر و فهمه
 .وتده
 
زمان آرد پش مانگک آۆچى دوايى آرد، حه, آاريترزهنى ههمهى تهداماو هاوهمهحه: نگزه
تۆ وام پش مردنى له رده بهوه، آهومان بۆ بگيتهآانى خۆت و ئهرييهوهبيرهندک له نابيشتان ههجه
 ؟...دواده
 

می که پۆلی یه خوندن کرد لهستم بهییی کفری ده ئاماده لهکاندا کهستهڕاستی شه ناوهله: لیشاکه
 ر لهی ههو خوندکارانهبوو لهکک یه) ی بووکهسمییه ڕه ناوهمهئه(شید د ڕهحمهد ئهمهندیدا، محهناوه
ر زوو منیش و م ههبه. ژار بووت زۆر ههرگ و ڕوواه و جلوبه شوه بهو کوڕهئه.  ناسیمتاوهرهسه
و ئه. ر دۆست و برادهیش بووین بهوهر ئهبهر له و ههبهده شیعر و ئهزی له حهیشتین کهتیفیش تگهله
کرد و کتبی  و وتووژمان دهمبینی و زۆر جاریش قسهوام دهرده کفری خوندم بهله ی کهش ساهشه

 .کی و دایکیشیم ناسیمان فراوانتریش بوو کات برایهکهندییهسنووری پوه. وهگرتم بۆ خوندنهردهل وه
تادا زۆر ره سهله.  بوورز و پاکفسبهرامئاماده، دسۆز، نهڕوو، وهلهد کوڕکی خۆنزمگر، قسهمهمحه

  مامۆستاکانیش بهندێ لهکان و ههی خوندکارهزۆربه. ندک گۆڕام دواتر وا بزانم ههدیندار بوو، به
 وهکردهدهوان بیری نهک ئهه بوو ووه ئهکهلهسهمه. بووم وا نهقسووک، به ئه بهنگهنا، یا ڕهشتیان داده

د مهمحه: ری، وتی سهر بنتهکی دی کنگربان ویستی سهجارکیان کوڕکی خه. کردده نهوتیسوکهو هه
 له: ، وتیوهرامی دایهر وهکسهدیش یهمه کوێ بووی؟ محهش کرا تۆ لهق بهی عهو ڕۆژهنازانم ئه

، دیسان وهدایهری کفریم دهه سمخوند، کهغدا دهی به زانستگه لهیش کهو سانه  ئه.کنگربان بووم
فرۆشت، ی دهستی شیرینی و پاقالوهکی دهیهبانهره عهمبینی بهک دهیهماوه. وتکهجاروبار چاوم پ ده

  لهپم وایه. کردب و شیعر دهده و باسی ئه قسهستمان بهستاین و دهوه ڕادهیهو ناو جادهم لهبه
 زار، کهتای سای دووههرهتا سه ههوهمبینییه، ئیتر نهرگه پشمه من بووم به، کهوهفتاوچوارههاری حهبه

  هاتهبوو، ئاگام ل بوو کهمینارکم هه کفری سه من لهو جارهئه.  بۆ کوردستانوهڕامهم جار گهکهبۆ یه
 و جاره ئه.وهن شاد و شوکر بووینهک ده الم و وهیانده زوو خۆی گهکهمینارهدوای سه. وهرهژوو
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ک دوو جارێ کتبم  یهوه سوده دیاری دای و دواتریش لهکانی خۆمم به کتب و چاپکراوهشک لهبه
 .بۆی نارد

مووی  نزیک بووین ههوهکه یه لهدا کهموو ساهو ههی ئه ماوهله. منووس بوود کهمه محهوهداخهبه
ڕۆحی شاد و . وهئاگاداریش نیم هیچی بو کردبته. می خۆی پشان دابوومرههارک بهند جچه

 .    ڕووناکاییی پر بت لهکهگۆڕه
 
 تان؟ى ئستا و ئاييندهڕزتان و پرۆژهآانى بهم چاالآى و بوآراوهرجهسه: نگزه
 

 کانی خۆمتان بۆ ئامادهوهتار و لکۆینهتوانم لیستکی کتب و ور کاتک پویستی کرد دههه: لیشاکه
 بۆ شیعر بکشرت و خشهم بکرێ نهڕ ناکهبت، باوه ههوه پرۆژهندیی به پیوهیش کهوهئه. مبکه

ی بۆ خشهب نهکادمی، بگومان، دهتی ئهی زانستی و بابهوهم لکۆینهبه. ی بۆ دابنرتپرۆژه
 .بکشیت

 شکی کاتم بهردیم و بهبی کوده سود، مامۆستای زمان و ئهی ئوپساال، له زانستگه لهه سانکوهئه
رخان  تهوهی کاتم بۆ خوندنه بترازت زۆربهوهله. چت دهوهکردنهرس ئاماده و دهوهرس وتنهده

وروپا و  وتانی ئه و لهوههکانی سود شارهزۆر جار له. وهخونمه زۆریش دهختانه و خۆشبهکردووه
ر کورد سهکردن لهمینار و کۆنفرانسی زانستیدا، یا بۆ قسه سهبوون لهکرم بۆ ئامادهریکاوه بانگ دهمهئه

 وهو ڕووهله. رکردننفه ژیانی مندا کتب و سه لهورهدوو خۆشیی گه. بی کوردیدهنگ و ئهرههو فه
 .هنم کاری ده بهستهبهو دوو مهمدا بۆ ئهکهی یه پلهوێ، لهکهست دهکم دهیه پارهرهه. مبدیی خۆم ناکه

 ڕۆژک خۆزگه. وهمهر بدهم زوو زوو سهکهز ده، زۆر حهوهته ڕگای کوردستان کراوه کهوساوهله
 . کوردستانیش بژیمر له هه و بمتوانیایهبھاتایه

 

 المیح سهفات: کردنیئاماده
 ،٢٠٠٦-١-٢٠، )٧ (نگ، ژمارهزه: رچاوهسه
 ٢٠٠٦-٢-٢٠): ٩ (، ژماره٢٠٠٦-٢-٥): ٨(ژماره

 

 

 

 



 205

 مر نین، بهیامبهک گاندی و گیڤارا و ماندال پهڕاسته، پیاوانی وه
 رانیان گرتووهیامبهڕاستی ڕگای پهبه
 
 
 
 
 

ب، دهت ئهتایبهکانیش، ڕۆشنبیریی کوردی، بهدهوه نهمدا تای بیستهدهمی سهی دووه نیوهله: ڵکۆمه
. کرا دی نهڕزتاندا به نووسینی به لهیهم دیاردهم ئهردا زاڵ بوو، بهسهپی بهریی چهمۆرک و کاریگه

وو تان بکهماهریی ئایینیی بنه، یاخود کاریگهوتهو ڕه بوو بهبوونی ئوهت نهناعه قهمهئایا ئه
 ؟وهرتانهسهبه
 

ی ی دیکهل دیاردهک گهتی، وهپایهری و چهپگه چهم کهست پ بکه دهوهوهجارێ با له: لیشاکه
 و پشان دراوه و وهته لک دراوه و بویژدانانههکجار ههکی یهیه شوهواری، بهی کوردهگهکۆمه

 ڕاستی و وا و دوور لهر هرشکی ناڕه بهتهوتووهتییش کههپایت مژووی چهنانهته. شونراوه
کان، خۆیان بووه، پهناو چهکان، یا بهپهشکی، تاوانی چه بهتیکردنه،م شواندن و سووکایهئه. ڕاستگۆیی

  نامرۆڤانهر شوازی بهتهنایان بردووه په، کهپ بووهکجار زۆریشی تاوانی دوژمنانی چهشکی یهم بهبه
 .پوستی چهڕۆک و ههشکردنی سیما و ناوهبۆ ڕه

ستیان مارکسیزم و بهپ مهن چه دهدا که وتی ئمهله. مری ناکهپگه باسی مژووی چهمن ئستاکه
و وێ بار یه دهکهیهوهی بۆچوون و بیرکردنهپ نیشانهچه.  ڕاست نییهمهم ئه، بهکانهمارکسیسته

وا  و ڕهرانهم و زۆرداری بگۆڕت و سیستمکی دادگه ستهق و پ لهوا و ناههن و ناڕهرجکی بۆگهلومههه
مکاران و دیکتاتۆر و ملھوڕ و خونژان پ دژی زۆرداران و ستهچه. زرنتی دابمهکه جگه لهو مرۆڤانه

 وینهرزهم سهتی ئهپ ویستوویهچه. شخوراوان بووهبه و زۆرلکراوان و وساوه و پشتیوانی چهستاوهڕاوه
تی پ ویستوویهچه.  خۆشی تیدا بژیینموومان بتوانین بهی ههوهکی خۆش و جوان بۆ ئه جگایهبکاته
نگیان ببیسترت و موویان دهن و هه کاری بۆ بکهوهکانی پکهندامهموو ئهک دروست ببت ههیهگهکۆمه

 درژاییی ی بهو زۆردارییه بۆ ڕزگارکردنی ژن لهبووهکی ههیهرنامهپ بهچه. بتبیاردانیان ههمافی 
 .تی بووهت و مرۆڤایهدالهپ خوازیاری داد و عهچه. ک مرۆڤ پشل کراوهکانی وهمژوو لی کراوه و مافه

 و دزو واوی شونراوهتهپ بهی چهقینهی ڕاسته سیمازانین کهرچاو بگرین ده به لهم بیرانه ئه کهئمه
موو ران و پیاوچاکان، ههیامبهموو پهکانی مژوو، هه ڕاستهموو شۆڕشگه ههنا ئاشکرایهده. کراوه

ڕی ر باوهسهتی کاری بهپایهری و چهپگهچه. پنپ بوونه و چهسۆفی و چاکخوازان و مرۆڤدۆستان چه
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 دیاره. تی بۆ مرۆڤ و مرۆڤایه و چیی پیهی چییهکهرنامه بهیهوه نییه، گرنگ ئهوهرستییهدینی و خواپه
 پاک موو نرخه ههناست کهک دهو خودایه ئهپ بت، چونکهتوان چهمرۆڤی خواناس زووتر و باشتر ده

 و یه ههشزانت ژیانکی دیکهه و دی ڕاستی پشان داوه و ڕگهوهتهکانی بۆ ڕوون کردووهو ڕاسته
ی نموونه) نیلسۆن ماندال(و ) رنیستۆ چ گیڤارائه(و ) هاتما گاندیمه(ک پیاوانی وه. یهک ههیهوهلپرسینه

ڕاستی ڕگای  بهمانن کهم ئهر نین، بهیامبهمان په ئهڕاسته. رستنقپهر و ههروهمرۆڤی پاک و دادپه
 م پم وایه، بهبووه یا نهبووه چی ههڕی به دی خۆیدا باوهله) گیڤارا(من نازانم . ن گرتووهرانیایامبهپه
 گیڤارا ی کهیهو پله ئهقی بگاتهتۆ بی ناهه).  یرزقحي عند ربه( و رستییهقپههیدی ڕگای ڕاستی و ههشه
 به) ر ساداتنوهئه(یا ) الم عارفبدولسهعه(ک ناسی وهن و خوانهسانی بۆگهم کهنرت، بههید دانه شهبه
 .مڕ ناکههید دابنرن؟ باوهشه
مارکسیست و . پیش ڕاست نییهک مارکسیست و سۆسیالیست و چهمکی وهکردنی چهت تکهنانهته

 ن کهیش ههم هیی وای پاکی و دادخوازین، بهڕاستی نموونه بهن کهبوون و ههسۆسیالیستی وا هه
 ی لهپانهو مارکسیست و سۆسیالیست و چهمن ناتوانم ئه. نوییهرزهم سهنترین ئافرنراوی ئهبۆگه
، خت کردووه پناوی داد و چاکی و خردا بهڕاست گیانی خۆیان لهتی ناوهههریکای التینی و ڕۆژمهئه

لبانیادا  سۆڤتی جاران یا ڕۆمانیا یا ئهی لهرانههدنجهشکهو جاسووس و خونژ و ئه ڕیزی ئهمهبخه
گرم،  لی دهش کهیهخنهو ڕهڵ ئهگه، له)کاسترۆ(ک من ناتوانم پیاوکی وه. ست و بب و بکوژ بووندهکاربه
 مامۆستا کپیاوکی وهورهمن ناتوانم گه. مماشا بکهک چاو ته یهدا به)لیۆنید بریژنڤ(ک سکی وهڵ کهگهله
ک  یهله) ریفشخ ستار تاهیر شه(ک کی وهعسییهبهو خۆفرۆش و خوی و کۆنه) دمهسعوود محهمه(

پ  چهناسنرا و ستاریش بهپ دهرست و دوژمنی چهپه ڕاستۆ و کۆنهد بهمهسعوود محهمه. دا دابنمخانه
 !!!تنخوازوو پشکه
 یته بیخهیه ههرچی خراپهستیت و هه دژی ڕاوه لژی، زۆر ئاسانهۆتهوتری که مارکسیزم بائستا، که

 و دژی وه پشهباتهی زیاتر خۆی دهوهمۆیش ئه ئهیهوهیر ئهم سهبه. کانپهستۆی مارکسیست و چهئه
و ر ئهههرست و پاپشتی مافی مرۆڤ، پهمهوله دمۆکرات و عهتهکات و بووه دهمارکسیزم قسه

وری رگرت و دوا پارووی چه تا دوا فلسی کۆمونیزمیان وهن کهرست و نیوپیاوانهلپهئۆپۆرتونیست و هه
 و داگیرکراوی وساوهخت و چهدبهلی به پشتیوانی سۆڤت بوون دژی گهن کهوانهر ئههه. سۆڤتیان خوارد

 .فغانستاننلی ئه دژی گهریکان و دیسانمهمۆیش پشتیوانی ئهفغانستان، ئهئه
راڵ و نهدارانی مرۆڤخۆر و جهرمایهریالیزم و سهر ئیمپهتی ک بوون؟ ههپایهپ و چهی دوژمنانی چهئه

 ناویان بووایه دڵ نهسکیان بهرکهک و ههرچییه ههبوون، کهکان نهدیکتاتۆر و جاسووس و خونژه
ن بت پی ده دڵ نهسکیان بهرکهک و ههرچییهمۆ هه ئهنیش نین کهوار ئهپ و کۆمونیست؟ ههنا چهده

ریم قاسم بدولکهددیق و عهد موسهمهد و محهمهمنتالیست و تیرۆریست؟  قازی محهئیسالمیست و فونده
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زار س، ههیاوی که پبوونهدهی نهوهر ئهبهم لهبوون، بهسیان کۆمونیست نهفای بارزانی کهال مستهو مه
 . ناویان بردن دوویان و لهیان خستهناو و ناتۆره

مای  بنه کۆمهڕم بهباوه. زانی مارکسیست دهپ بووم و خۆیشم بهنی الونیم چهمهند ساکی تهمن چه
 نووسین و  لهڕهوهم بائه. وهمبینینهتیدا دهپایه مارکسیزم و چه لهبوو کهرستی و داد ههقپهڕاستی و هه

یشم ماون و خوا یار بت مانهرههو بهوه و ئهتهنگی داوهفتامدا ڕهشکی سانی حهکانی بهشیعره
 ڕم به باوهوهفییهلسه ڕووی فکری و فهشتاکاندا لهتای ههره سهله. وهمهکهنویش بویان دهرلهسه

 شتاکاندا، ڕووم کردهڕاستی هه ناوهدواتر، له. بووکیشم نه)بدیل (اتیڤرنم هیچ ئالتهما، بهمارکسیزم نه
توانت پکی ڕاست ده و چهپکی ڕاسته موسمانی ڕاست چهو ئیسالمم ناسی و پیشم وایه) وفسهته(

، من ئیسالمه ڕم به باوهبوو، چ ئستایش که مارکسیزم ههڕم بهی باوهو کاتهچ ئه. موسمانکی ڕاست بت
 مهک، بیکه ڕگایهمه بیکهیهوهڕم بۆ ئهمن ئیدیۆلۆگی و باوه. گرتووهلنهڕم بۆ جوانی و خۆشی ههبیروباوه
ختیاریی مرۆڤ، بۆ م، بۆ بهقی و بدادی و زۆر و سته ناهه لهی پهوییهرزهم سهک، بۆ گۆڕینی ئهچرایه

 وهداخهبه. تییان داگیر کردووهشکی زۆری مرۆڤ و مرۆڤایهو ناودی بهرچاو ی بهو تاریکییهدڕپدانی ئه
بوونی ماددی  و بۆ هه بۆ ژیانی ڕۆژانهم پم وایهبوو، بههیچی پ نه) ڕۆح(و بۆ ) دڵ(مارکسیزم بۆ 

 .وهشاندهوهیشیان ههوهکان ئهرچی مارکسیستهگهزۆری پ بوو، ئه
 ر له دهودا بهن، لهکهم ڕۆشنبیریی کورد دهردهکانی به گرفتهسینکتاندا باس له نوو لهئوه: ڵکۆمه

ڕین دوای ڕاپه) ئازادی( ساڵ  ڕای تۆ، چواردهبه. ت کردووهسته گرفتی ده، باستان لهگهگرفتی کۆمه
 ؟بییات و ڕۆشنبیریی کوردی زیاد کردووهده شیعر و ئهچیی له

 
ت بکات و ستهماشای ده تهگرانهخنه، ڕووناکبیرک ڕهدا زۆر باو نییه وتی ئمهزانم له دهمن: لیشاکه
 و شوهم من ناتوانم واز لهبه. وه بخونتهگرانهخنهتی ڕهیهسووڕانی سیاسی و کۆمه و ههپکھاته

ندیی نوان ڕووناکبیر و پوه. موهی بیرکردنهرنامه به لهشکه بهمه بھنم، ئهیهوهتوانین و خویندنه
 ته زمانی کوردییش زۆر جار خراوهبه. ری نووسراوهسهزاران جار له و هه نییهت باسکی تازهستهده
 . وهکم بو کردوونهیهوهند لکۆینه چهوهم ڕووهمن خۆیشم له. وهر باس و لکۆینهبه
 و گۆڤار دان ڕۆژنامهین، سهکان بکه و ناوجادهکانی کوردستان و شۆستهماشای کتبفرۆشییه تهر ئمهگهئه

 زۆرن ڤیزیۆن و ڕادیۆکانیش هندهلهی تهژماره. وتکهرچاو دهزاران کتبمان بهو سیدی و کاست و هه
، وهیانخونیته و دهوهکۆیته دهتانهم بابهوردی له بهم کهبه. ندنکانیان بزانن چهنهر خاوهر ههگهکه مه

، وهتییهندایه ڕووی چه لهنیا زیادبوونکه، تهمانهنهوسان و پهموو ههم هه ئهوت کهکهردهت بۆ دهوهئه
 بواری تی لهتایبه، بهکی خراپی تووش بووهکشیهنگی کوردی پاشهرهه فهوهتییه ڕووی چۆنایهرنا لهگهئه

 مۆ لهکم کردبت، ئهقییهی ناههوهم، ب ئهرزت بکه ڕاشکاوی عهتوانم زۆر بهمن ده. زمانی کوردی: زماندا
  نییهرزنامه و وه و مانگنامهنامهفته و حه ڕۆژنامهک تاکه گۆڤار، یهک تاکه کتب، یهک تاکهکوردستاندا یه
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ر تا مسه، لهکان بکهماشای کتبی خوندنگهته.  ڕنووسکی ڕاست نووسرابتو بهکی ڕاست  کوردییه بهکه
 یهوه ئهیهیی و ئاژاوهرهم بهنجامی ئهئه. ت زانیارینانهوانی و ڕنووس و تهی زمانهه ههر پن لهوسهئه
 بت، کهیدا دهیشتوو پهگهزان و تنهردینهوار و کوخوندهکی نهیهوه سای داهاتوودا نهی ده ماوه لهکه

شتاکانی فتاکان و ههری حهک خونهر دۆخی جارانی و وه سهوهڕتهچت تا بگهبیست تا سی سای پ ده
 تی سیاسی لهسته ده کهیهوهنجامی ئه ئهرناکهتهبار و خه نالهم باره چیمان کرد؟ ئهواتهکه. وهل بته

ستگا و  دهکۆمه. وێ تبگات و تناگات و نایهیشتووهگهنگی تنهرههتی فهی سیاسهلهسه مهکوردستاندا له
ت ئامانجکی دیار و ئاشکرای  خزمه و بخرنهوه دروست بکرنهوهتهڕه بنهب له دهن کهت ههستهده
کانی تی و مژوویی و سیاسی و ڕۆحییهیهیی و کۆمهوهته نهتتییهڵ تایبهگه له کههاوهنگیی وهرههفه

ندی رده و  ناوهروهنگ و  پهرههکانی فهتهزارهکان، وهک زانستگهوه: نگ بتکورددا بگونجت و هاوئاهه
 .موویشیان کۆڕی زانیاریی کوردستانکان و پش ههیاندنی حیزبهڕاگه
ش  بهوهر ئه، ههوه و لیان ورد ببینهوهینهکان نزیک بکه گرفتهستی خۆمان لهڕاوێ بهر بمانهگه ئهئمه
 وهر ئه ههکهلهسهمه: نم ڕادهم جۆره بهکه هاوکشهمیشهمن هه. یه هه واقیعک بگرین که لهخنه ڕهناکات
 . کرام نهتوانرا چی بکرت، به ده که بتیشوه ئهکهب پرسیاره دهکه، به چی کراوه کهنییه

 
  تاراوگهی لهوهت، دوای ئه سیاسهی لهکه ئهوهوتنه دوورکهمان کتبی خۆتا، باس له ههر لههه: ڵکۆمه
 ؟وهویتهکه چی دوور ئهستت کرد له، ههوهوتیتهت دوور که سیاسهله
 

م ر ئهسهرخانم کردوون لهزموونی شیعریی خۆم ته بۆ ئهینمدا کهک دوو نووس یه لهپم وایه: لیشاکه
ڕووی ند و ڕووناکبیری دنیا ڕووبهرمهنه زۆر شاعیر و هو کهزموونکه ئهمهئه. م نووسیوهباسه
ت اسهمنت و تا سیر ده ههیهم هاوکشه ئهپیشم وایه. ڵ کشاوهگهردکی زۆریان له و دهوهتهبوونه

 .وهبت نابتهر ههو تا هونه
م به. ت بتریکی سیاسهندامی حیزبک بت و خهند ئهرمه هونه نیم کهوهک من دژی ئهمایهک بنهوه

ر و کانی هونهنگیی نوان نرخه چۆن هاوسهندهرمهم هونه ئهکات، کهست پ ده دهووه لهکهکشه
 دیسیپلین و تیی حیزبک کهندامهنگیی نوان ئهگرت؟ چۆن هاوسهئیدیۆلۆگی ڕادهت و کانی سیاسهنرخه
ک ڕووناکبیرک و و وهخشی ئهک و نه الیهکات  لهی و چاوپۆشیی ل داوا ده و گوایهوهستنهخۆبه
، یهو دسۆزی هه ئازادی و داد و پاکی ڕی به و باوهیه ویژدانکی زیندووی ههگر کهخنهسکی ڕهکه
ی وهتی ئهزموونی دوورودرژی مرۆڤایهئه. کی ئاسان نییهیه هاوکشهمهگرت؟ ئه ڕادهوهکی دیکهالیهله

ختی ی ته پچکهبت و لهت گیر دهسته چمکی دهستیان له ڕووناکبیرانی حیزبی کات ده کهپشان داوه
کانی خۆیان رییه مرۆڤی و هونهدۆڕنن و نرخه زۆریان خۆیان دهره ههشی، بهوهبنهت نزیک دهستهده
ر گهتی ئهتایبهوت بکات، بهسوکهتدا ههڵ سیاسهگهبت لهتوانت و دهند دهرمههونه. نکهست دهپپه
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ت تی و سیاسهحیزبایهم به. مدیتوو بووست و زۆرلکراو و ستهکی بندهگایهکی یا کۆمهیهوهتهی نهڕۆه
ب نرت؟ بۆ دهبات و تکۆشان دانه خهبیر بهندکی ئازادهرمهب کاری هونهوجار بۆ دهئه. ک شت نینیه
م بات بت، بهیکات خهست و داونپیس دهم و دهرست و دهنگ و خۆپهبهتبازکی دهی سیاسهوهئه

 بت؟ ت نهباند خهرمهردکشانی هونهسووتان و ده
 

ی وه کۆمونیستی، دوای ئه لهکردووه) گۆران(ی وهشیمانبوونه پهتاندا باستان لهو نووسینهر لههه: ڵکۆمه
 ک که و شاعیره چۆن بووهم دانپدانانه؟ ئهوهنه ڕوون بکهمهکرێ زیاتر ئهده. وهڕتهگه ڕووسیا ده لهکه

 بوو؟
 

 ی لهوهڕانه مامۆستا گۆران دوای گه بوون کهوهن ئاگاداری ئهس ههیان کهه دپم وایه: لیشاکه
ستا وه ڕادهنگوباسهم دهختی دژی ئه سهی بهوهئه. شیمان بوو کۆمونیستبوونی خۆی پهسۆڤت له

ن شان بدهک کۆمونیستک پبوو گۆران وهههوه ی پویستیان بهوانهکانی خۆی بوون، ئه نزیکهدۆسته
ندامی حزبی شیووعیی  و ئهکی دوورودرژ کۆمونیست بووهیه گۆران ماوهدیاره.  کاری بھننو به

تیکردنی زۆر ڕی بۆ گۆڕین و بۆ دژایه و بیروباوه گۆران ڕاستگۆ و پاک بووهپیشم وایه. عیراق بووه
  کهر ڕاستگۆ بووهیشدا ههوه، لهوتووهمی سۆڤتیش که سیسته چاوی بهکه. گرتووهم ههو سته

نگ بۆ ی زۆر درهم ڕاستییه ئهوهداخه به. بداتفرهڵ خۆی بکات و خۆی تهگه درۆ لهیویستووهنه
 .وترکهده

میان شاعیری کۆچکردوو مامۆستا کهیه:  گوێ ل بووهوهسه دوو کهم لهنگوباسهم دهمن خۆم ئه
نگی خۆی  دهژارم بهی مامۆستا ههکهقسه. ژارن خوالخۆشبوو مامۆستا ههمیشیارخون و دووهجگه
 که)  پاریس له١٩٨٦پاییزی  ( کردووهوهگوتوبژکی دوورودرژمان پکه. یهال هه کاست لهو به

 .وهتهکردووههشتا بوم نه
 شکنیت و نهو دادهتیی ئهبی و مرۆڤایهدهی ئه پله کۆمونیستبوونی مامۆستا گۆران لهنه
 ر بووهدهباتکار و کۆنهر و مرۆڤکی خه شاعیرکی داهنهو پیاوهئه. کاتتری دهورهی گهوهشیمانبوونهپه

کانی خۆیدا ئازار و  فکری و سیاسی و مرۆڤانهتهناعه پناوی قهکانیدا و لهڕه پناوی بیروباوهو له
 کار وا ناوی گۆرانی بهستکی ناڕهبه مهنکی سیاسی بهر الیهگهئه. زۆری کشاردکی  و دهنجهشکهئه

نیا  تهکه، بهکردووهماشا نهند تهرمهک هونهوی وهرگیز ئه، هه) کار هناوهد بهی بهکهیا ڕاستییه (هناوه
ی یهم قسهمن ئه. شی بکاتزب پشکهی حینگ و گوایهبهندامکی دهک ئه وهست بووهبهی مهوهئه

 دان کۆلکه سهم بهودهئه.  و نووسیومهر وتوومهریش ههوبهمهیم، بیست ساڵ لهینووسم و دهئستا ده
با ی خۆیان بستهوهر ئهبه لهدام، چونکهالماریان دهنگی حیزبی پهبهندامی ملھوڕ و دهوار و ئهخونه

 من که. ماوه گۆران نهمۆ کاریان بهم ئهبه. تی گۆرانگههرز و که پاڵ بای بهدایههبوون، خۆیان د
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 گرنگترین یر بوو کهڕاستی زۆرم پ سه، بهوهکانی مامۆستا دزارم خوندهرییهوهمی بیرهکهشی یهبه
چاوکردنی  ڕووی ڕه گۆران له کهیهنهو الیهنیا ئه تهوهی مامۆستا گۆرانهباره لهم پیاوهریی ئهوهبیره
 چ مهب ئهده. وتووهکهکان دوا نه حیزبییهوهرگیز بۆ کۆبوونه هه وند ڕکوپک بووه چهوهکاته

ی حیزب ندامکی گوایهی ئه)کرهده(ک گۆران تا رکی وه مرۆڤ بکات داهنهدۆگماتیزمک بت وا له
 ؟وه خوارهبیھنیتهزنیت و داببه

و شاعیره  پاڵ ناوی مامۆستا گۆران چییان بۆ ئهی خۆیان دابووه دۆنکیشۆتییهشکرهو لهنازانم ئه
ی ڕووسی مهرجه شیعری تهیانتوانی پانزدهی سی سای دوای مردنی گۆراندا نه ماوه کرد؟ لهرهداهنه
ک شاعیرکی یا وه(ک شاعیرکی کورد  و وههونهک کتبک بوی بکه سۆڤت وهن و لهبکه

سفی سروشتی من نام شیعری دداری و وه. ری ڕووسی بناسنن خونهبه) کۆمونیستی کورد
بات و  باسی خه کهیان بکردایهو شیعرانهر ئه، با هه واز ل بنهوه، ئه ڕووسیتهگۆرانیان بکردایه

ڵ دوو هاوڕی سودی و گه له١٩٨٦سای . نکهسکۆی جوان دهچینی کرکار و ڕگای لنین و مۆ
ک  سودی و وه بیست شیعری گۆرانمان کردهوه، پکه)مینختیار ئهالرش بکستروم و به(کورددا 

ند وه چهی ئمهرگانهو وهی ئه ڕگهر لههه. وهنگکی باشی دایه و دهوهکتب بومان کرده
سک زیاتر موو که هه لهی کهوهئه. ی ئیسالندی و ئینگلیزییش کرانمهرجه تهشیعرانه وک لهیهپارچه
 . بوو دۆنکیشۆتییهشکرهو له بوو ئهی ئمهو کارهدژی ئه

و  ئهبت کهستکی وات ال دروست ده، ههوهکانی گۆران بخونیتهوردی شیعرهر بهگهڕاستی تۆ ئهبه
ند و رمهناکۆکیی نوان هونه:  و زۆریش ئازاریان داوهبووه ژیانیدا هه لهوره ناکۆکیی گه دووپیاوه

  لهوجا گۆرانک کهئه. تیی حیزبکی کۆمونیستندامهسیاسی و ناکۆکیی نوان کوردبوون و ئه
 وهشیمان بووبتهچت پهی خۆی بمرت، زۆر ڕی ت دهکه وته تا لهوه ناردبتیانهوه بۆ ئهوهسۆڤته
 .ی درکاندبتمهک دوو دۆستی شاعیر ئهب الی یهر نهو هه

 
ش  تا ئستهونهو ههندک لههه. بی بۆ التینیرهوک درا بۆ گۆڕینی تیپی عه هههکۆمه: ڵکۆمه
 ؟ چییهوهیهم باره لهڕای ئوه. وامنردهبه

.  و شتم نووسیوهم کردووه دوورودرژی قسها ئستا س چوار جارک به توهیهم بارهله: لیشاکه
وانی بت، باسکی سیاسی و ی باسکی زانستی و زمانهوه پش ئهم باسهوت ئهڕاستت ده
دان و رههم سه ههم چونکهبوو باسکی سیاسی بت، بهدهتدا نهڕه بنهخۆی له. ئیدیۆلۆگییه

، کی سیاسی بووهیهوه و بیرکردنهی پرۆژهی زادهکهوامییهردهکردن و بهشهم گهی و ههکهیدابوونهپه
 . وهی ل بکرتهنگهو ڕه ئهشیاوه نهت و بگرهحمهئستا زۆر زه

ن ستیاوخۆ دهکی ڕاستهیه شوهوروپایی به کۆلۆنیالیستانی ئهوهمهی بیستهدهتای سهره سهر لههه
 ئیمپراتۆریای ر بهکانی سهرمهناو ههتیش له تایبه و بهوهڕاستهتی ناوه ناو کاروباری ڕۆژههخسته
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ناو ی لهکهوییهشکردنی زه و دابهو ئیمپراتۆریایهمیان ڕووخاندنی ئهکهوان ئامانجی یهئه. عوسمانیدا
و ر زوویش لههه. ری و ئابووریی خۆیان بووسکهتی سیاسی و عهستهزراندنی دهخۆیاندا و  دامه

و دیھنانی ئهبۆ به. بوون و ستراتگیشیان ههکۆۆنیالیستان ئامانجی درژخایه. وتنر کهیاندا سهکاره
نزیکترین و . ن دابنن و درژخایهکانهبوو میکانیزمکی ورد و زیرهیان ده ستراتگییانهئامانجه
 پارچهت و پارچهتله لهکهکانی ناوچهزهگه و ڕهوهته گرۆ و تاقم و نه بوو کهوهه ئرترین ڕگهکاریگه
 کۆۆنیالیستان خۆیان ببت و موویان پویستیان بهر ههی ههوهکتردا، بۆ ئه گژ یهن بهن و بیانکهبکه
م کۆن  ههما کالسیکهو بنه ئهمهئه. ن ئاسانی حوکمیان بکهمانیش بتوانن بهن و ئهریان بۆ شۆڕ بکهسه
 .Divide and rule: گوترت پی ده کهیهیهم تازهو هه
 خاکی که یوانهئه رهه بۆچی ینگهتده باش یشوهئه ئیتر وهبخونینه ورد پاشخانه مئه که ئمه

 ڕاستیناوه تا کورد .نببه ردهده وبه یشیکهزمانه ویستیان کرد، پارچهپارچه و شدابه کوردستانیان
 و شاعیر .بوونه ڕنووسی و لفوبئه و وانیزمانه کییهکشه هیچ میشبیسته یدهسه میسیه ییهده

 زۆرک تا مکه بووبت شکبه رهه له کورد ریخونه و نووسیویانه زمانه وبه ورهگه رینووسه
 کانیساه دوا له رهه کوردی رییگهڕۆژنامه تایرهسه ،بووههه کوردی بیدهئه تکای له ئاگای
 باش کییهڕاده تا بیستیشدا یدهسه میدووه ییهده له کردبوو، پ ستیده وهمهیهنۆزده یدهسه
 .کرد یشهگه
 بۆ لیستییهریائیمپه یدڕندانه کییهپرۆژه کوردی زمانی نووسینی بو التینی لفوبیئه کارهنانیبه

 و فکری گوڕیشهڕه له و خۆی مژووی و ڕابوردوو مووهه له کورد یوهتهنه یوهدوورخستنه
 له بدادهئه و زمان بواری له ییهورهگه وتنهپشکه وئه کخستنیپه و ڕاگرتن بۆ و کانیڕۆحییه

 که بوونوهتهنهبه پرۆسسی ناوبردنیله بۆ هاتبوو، دی به عیراقدا، ردستانیکو تتایبهبه کوردستاندا،
 .وتبووکه چنگ باشی وتنیرکهسه مدابیسته یدهسه له
 وبه کوردی لفوبیئه .ینبده رنجسه وهڕووتیشه زانستیی کییهڕوانگه له لفوبئه باسی کرێده

 و ختسه چارکردنیان که بن،هه تدا تیکییفۆنه واوییناته دوو یا کیه یهوهله ئستای ییهشوه
 هیچ به که واوهناته فۆنمی دانه وتحه وهمهکه الی به تورکی _ التینی لفوبیئه مبه .نییه کراونه

 شهبانگه وئه یوانهپچه به ڕک مهئه .بنووسرت فۆنمانه وئه ب کوردی تکستکی ناکرێ جۆرک
 تیپی گوایه نیکهده رستپهبگانه زانیکوردینه واریخونده کۆلکه ندێهه که یهنازانستییه و ناڕاست
 .بتردهده باشتر کوردی زمانی کانینگهده التینی

مۆ  ئه که، خۆ دیارهوهینه لک بدهکه باسهوهتیی کوردیشهوایهتهندی نهوهرژه ڕووی بهنیا لهر تهگهئه
لفوبی کوردی  ئه زیاتریشی بهو بگره% ٩٠نووسرت تا  زمانی کوردی دهی بهوههمی ئرجه سهله
 ڕووی  لهیش نهشهو بهئه. نووسرتلفوبی التینی تورکی ده ئهبه% ١٠نیا  تهنووسرت، واتهده

 .راورد بکرت بهداکه زۆرهشهڵ بهگه ناکرێ لهوهری و ئستتیکییه ڕووی هونه لهوانی و نهزمانه
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 التینی کارهنانیبه وایه پیان وهخۆیانه له رهه زاییناشاره و زانینه ربهله که نهه سانککه مۆئه
 سانهکه وئه مبه .یههه بگومان ،نییه گرفتمان نام من .کاتده رسهچاره کوردی زمانی کانیگرفته

 .وارییانهخوندهنه و یشتنگهتنه ینیشانه ینده یوهئه و چین کانگرفته نازانن رهه ڕاستیبه
 لفوبئه یوهبه رهه وایه پیان و بیره مئه دوای تهوتوونهکه رستیڕۆژاواپه ربهله رهه ندکیشهه

 .بینهد ڕزگار وتووهدواکه و دڕنده و پیس تهڕۆژهه مله و وروپاییئه بینهده ئیتر بگۆڕین
 تورکیش یوهتهنه و مردووه تاتورکئه ساه فتاحه وهئه مبه ،وهکردهده بیر وای ڕک تاتورکیشئه
 .ناشبت و وروپاییئه به بوونه
 کییهپگه و کردووه یشهگه کورددا ناوله (تاتورکئه مالکه کانیڕهباوه وتنیشونکه واته) مالیزمکه
 یوهئه ب تورکیان، تیوهده دژی وهسیاسییه ڕووی له که یوانهئه یزۆربه تنانهته .وهکردو یداپه
 رمیگهبه زۆریش و مالیزمنکه دسۆزی قوتابیی و شاگرد وهئیدیۆلۆگییه ڕووی له بزانن، خۆیان به
 گرنگی کییهبگه تورکی التینی یلفوبئه یوهبوکردنه .نکهده ڕانهباوه وئه وتنیرکهسه بۆ باتخه
 .یهمانهئه سیاسیی یرنامهبه
 ،یهوهکوردستانه کانیسیاسییه هزه ستده به سیاسی تیستهده ئستا که خواروودا، کوردستانی له
 .کهزمانه پشخستنی و کوردی زمانی کانیگرفته رکردنیسهچاره بۆ یههه باش کجاریه تکیرفهده

 .کوردستان تیوهده سمییڕه زمانی ببته توانتده چاکیش زۆر و یههه ستانداردمان زمانکی ئمه
 کانیدیالکته ینجینهگه له و ینبکه ندمهوهده زمانه مئه ینبده وڵهه یهوهبه پویستمان نیاته ئمه

 به و ینبکه رسهچاره ئاسانیبه ڕنووس یهکش توانینده هاروههه .ربگرینوه سوود کوردی زمانی
 و بور سیاسی، تیستهده بده ناکرت، سکهتاکه به مهئه .سپنینبچه ماکانیبنه زانستی جۆرکی
 بکاته زمان یکشه رکردنیسهچاره ڕاوکده و ترس ب بتوانت یوهئه بۆ بت، هۆشیار و دسۆز

 .خۆی کانیگرنگه و کیهرسه پرۆژه له ککیه
 

رگدراوی بی وهده ئهستم لهبه، مهی زمانی کوردیدا چۆنهوهره دهحای شیعری کوردی له: ڵکۆمه
 کانی دی؟ر زمانه بۆ سهیهئمه

 
کی رچی مژوویهگه، ئهیهکی هه ڕۆژاوا ئستا ئیتر مژوویهوروپا و له ئهی کورد لهگهکۆمه: لیشاکه
، نگیی وای بکردایهرهه کاری فهدا کۆمهم سی چل ساهبوو لهم ده، بهزراو نییهیش کۆن و دامههنده
و من به. وروپایی ئاشنا بووایهری ئهبی کوردی الی خونهدهی ئهرامهنگ و بۆنوبه ناوی کورد و ڕهکه
سمیی نگی ڕهرهه فهم کهگه ت دهوهژیم، چاک لهپا دهورو ئه سی ساڵ لهبته دهریکهوا خه ئهی کهپیه
ند و مهوه دهخشخانهکان، په و ناسراوهوره گهڤیزیۆن، رۆژنامهلهستگاکانی ڕادیۆ و ته دهوروپا، واتهئه
ترۆڵ کراون  کۆنوه ڕووی سیاسییهکان، لهت زانستگهنانهکان و تهکادمییهستگا ئهکان، دهستۆیشتووهده
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م ئه. سووڕنیاندهکی دیاریکراو ههت و ئیدیۆلۆگییهوخۆ، سیاسهوخۆ بت یا ناڕاستهو، ڕاسته
 ناب  ئمهوهر ئهبهله. یهئیسالمی ههت و دژهڕۆژهه و دژهرستانهزپهگهڕۆککی ڕهیش ناوهئیدیۆلۆگییه

ی زمانانی مهرجهب و شیعر و چیرۆکی کورد تهده بن و ئهوه خۆیانه لهمانه بین ئهوهڕوانی ئهچاوه
 کورد بت و  کاریان بهن کهکه دهمهکات ئه. نخی پ بدهری بنووسن و بایهسهن و لهخۆیان بکه

و ت ئهنانه ته بدهوهرنجی ئهتۆ سه. کانیان بکات سیاسییهتی ئامانجهناوهنانی کورد خزمه
بی کوردی دههاتوون ئه، نهیان ناسیوهکهبهده و ئه زمانی کوردیشیان زانیوهی کهانهتناسڕۆژهه

 پشان وه فۆلکلۆر ئهبۆ؟ چونکه. ریک کردووه خهوه فۆلکلۆره خۆیان بهمیشه ههکهن، به بکهمهرجهته
ژی، هشتا فری وتوودا دهکهتایی و پشنهرهه قۆناخکی س هشتا لهیه،وهتهو نه، ئهلهو گه ئهدات کهده

 .م بھنرهه و ناتوان شتکی نوێ و داهنانکی گرنگ بهبووهتی نهژیانی مۆدرن و شارستانه
ی زمانانی ئینگلیزی، سودی، ئیتالیایی، فرانسی و مهرجهندێ تکستی کوردی تهدا ههم سانهله

بکی دهک ئه و وهدراوهیان پ نهقینهخی ڕاستهرگیز بایه ههمانهرجههم تم ئههۆالندی کراون، به
 .گرتووهرنهی شایانی خۆیان وهجددی و ڕزگیراو جگه

 می کوردیم کردوونهرهه به کۆمه کهیهوهوروپا کردوومن، ئه ئهی من خۆم لهو کارانهشک لهبه
ختیار  هاوکاریی کاک به بیست شیعری مامۆستا گۆرانم، به١٩٨٥تا سای رهسه. سودی و ئینگلیزی

فرمسک و (وه،  کتبک بومان کرده سودی و بهمین و شاعیری سودی الرش بکستروم، کردنهئه
بۆنی ( کتبی ١٩٩١سای . ری نووسراسه جار لهکاندا سزده سودییه و گۆڤاره ڕۆژنامهله). رهونه
 و دیسان  زمانی سودی شاعیری کورد بوو به شیعری چوارده کهوهمان بو کرده)مکههوری وتهه

ییی وهتهر داوای گۆڤاری نونهسهپار له. وهر کرایه سه بهوهگرانهخنهن ڕهالیهک لهیهتا ڕاده
 ئینگلیزی و یری کوردم کرده شاعوه، شیعری دوانزدهبته نیویۆرک بو ده لهی کوردی کهوهلکۆینه
 ر داوای گۆڤارکی مندان لهسهر لهوبهمهند ساک لهچه. وهی گرتهکهی گۆڤارهڕهفتا الپهی حهنزیکه
کی چیرۆکی نتۆۆگییهئستایش ئه.  ئینگلیزیبی مندانی کوردم کردهده تکستی ئهریکا کۆمهمهئه

 .وهبتهدا بو دهم ساهی ئه ماوهزمانی سودی، خوا یار بت له م بهکه دهکوردی ئاماده
 و ی زمانان بووهمهرجهمی تهکجار کهمی شاعیران و چیرۆکنووسانی کورد یهرهه گشتی بهبه

زیری و الی جهناو شاعیرانی کالسیکی کورددا مهله. بی کوردی ناناستدهوروپایی ئهری ئهخونه
 ویش زۆرتر لهئه(ند زمانک کراوه ی چهمهرجهمیان تهرههک ناسراون و بهیه خانی تا ڕادهدیحمهئه

ی کوردستانیشدا پم وایه شیعری مهردهم سهناو شاعیرانی ئهله. )کادمیداسکی ئهکی تهیهبازنه
ر زمانانی  سهتهرگدراوهمووان زیاتر وه ههلی لهرهاد شاکهس و فه شیرکۆ بکهمامۆستا گۆران و 

 .وروپائه
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) حوی و نالیمه (ک لهر یهکانی ههنگی شیعره و ڕهرامهدا بۆن و به)ژێ( شیعری ه کۆمهله: ڵکۆمه
 وانیشهی ئهوهڕ و بیرکردنهریی باوه، یاخود کاریگهریی شیعرییهنیا کاریگه تهمهبینین، ئهده
 ؟وهرتهسهبه

ب شۆپ یش دهو پیهر بههه. شت نۆ ساکدا نووسراونی هه ماوهله) ژێ(کانی دیوانی  شیعره:لیشاکه
یرانکی فکریی زۆر  قهدا من خۆم لهو سانهی لهکهڕاستییه.  دی بکرتریی جیاوازیان تدا بهو کاریگه

 ستم دابووهده. وهر بخونمهجۆدا شتی جۆربهوم دههه. ژیامچکندا دهناسهقووڵ و دژوار و هه
ک کانی ئران وه کۆنهبی کالسیکی کوردی، زمانهدهبی کالسیکی فارسی، ئهده، ئهفهلسهی فهوهخوندنه

. میدا بکهوفدا پهسه تهزایی لهمویست شارهده. وی و مانکی و ئاڤستاهلهفارسیی کۆن و پارسی و په
 .وهخوندهلوفی سودیم دهگوننار ئکه. وهخوندهززالیم دهئیمامی غه

 چاوکی  بهم جارهم ئه، بهوهناسی و خوندبوومهبی کالسیکی کوردیم دهده ئهمن پشتریش دیاره
وانی و ئستتیکی و  زمانهمویست نرخهده. وهمخونده دهوهکی دیکهیه ڕوانگه و لهدیکه

وه، دا زۆر شاعیری کوردم خوندهیهو ماوهله. م باشتر بناسم و تبگهبهدهو ئهکانی ناو ئهتییهمرۆڤایه
حوی  و مهویولهزیری، خانی، نالی، مهالی جه مهخکی زیاتر و قووترم بهموویاندا بایهناو ههم لهبه
کانمدا  شیعرهوێ له و له لرهرانهه و داهنوره گهو شاعیره کارکردی ئه که ئاشکرایهوهمهئیتر له. داده
 . بتوهڕه ڕووی فکر و بیروباوه و چ لهوهرییه ڕووی هونهوت، چ لهکهردهده

 

 دمهوشت موحهڕه: کردنیئاماده
 ٢٠٠٦-٣-١١): ٢١٣ (ڵ، ژمارهکۆمه: رچاوهسه
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 بژاردشیعر منی هه
 
 
 
 
 

 کرد شیعر بنووسیت؟ستت پ  دهچۆن بوو که: النتز
 

ناو خزانکی من له. بژارد شیعر منی ههکهبژارد، به شیعرم ههبووم که من نهوهئه: لیشاکه
مین کهمن یه. ریتکی زیندوو بووه نهمیشهوێ شیعر هه و له بوومهورهواردا گهڕووناکبیر و خونه

کدا بو یه ڕۆژنامه شیعرکم لهمین جاریش کهکهسی و یه ساندا نوونی دوانزدهمه تهکانم لهشیعره
 هز و گیانی بهکی بهندییه کوردستاندا پوهندیی مرۆڤ و شیعر لهپوه.  سان بوومشانزده وهبووه

 .گیانییه
 

 نووسیت یا جاروبار؟ دهمیشههنیت؟ ئایا هه ده کووهتۆ ئیلھام له: النتز
 

، ڕ، ونه، باوه)هیی شیرین و تاڵ(ری وهی بیر، یاده شوه ڕۆحمدا، به؛ لهناو خۆمدایهام لهئیلھ: لیشاکه
م نووسم، بهوام دهردهکرێ بم بهده. داتیش زۆر شتم دهژیانی ڕۆژانه. ، نرخ و شتی تررامهبۆنوبه

ی زانستی و وهنووسم، لکۆینهوتار دهم، که دهمهرجهته. موو جارێ شیعر نییهینووسم ههی دهوهئه
 .نووسمزانستی و ڕانانیش دهنیوچه

 
 نووسیت؟  ردوو زمانی سودی و کوردی ده ههئایا شیعر به: النتز

 
ند ساک چه. یان نانووسم هیچ زمانکی دیکهنووسم و به کوردی دهنیا بهکانم تهمن شیعره: لیشاکه
منووسی شیعر ی دهوهیشتم ئهر زوو تگهم هه ئینگلیزی بنووسم، بهر بهوم دا شیعوپش ههمهله
بی و ره سودی و عه بهوهمن وتار و لکۆینه.  تۆزێ جیاوازهکهلهسهخشان مهبۆ په. بوونه

 . نووسمئینگلیزییش ده
 

 بت؟» شیعریتر « زمانکی دیکه زمانک لهئایا پت وایه: النتز
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دا، م بواره لهره بیارده که زمان خۆی نییهوهئه. نکان شیعری و شاعیرانهموو زمانههه: یلشاکه
و ) ی شیعریونه(گۆڕت و متافۆر کان ده وشه کهرهدار و داهنههره؛ شاعیری بهیهکه شاعیرهکهبه
 .کاتربینی جوانیان ل دروست دهده
 

 ؟ چی پویستهرگانی شیعربۆ وه: النتز
 
 مهرجهی شیعر تهوهئه. بتی پیاو تووشیان دهتانهحمه زهرهرکه ههو ئه لهککهرگانی شیعر یهوه
ردوو ب ههبت و ده جوانیدا هههایش لهروه زمان و شیعردا و ههب چژکی چاکی لهکات دهده

. واوی بزانتته کوردی به کهسکی سودیمان نییه کهمۆیشتا ئه سود ههله.  چاک بزانتکهزمانه
بی ده چاکی ئاشنای زمانی کوردی و ئهزانن، بهکی چاک دهییه سودم کهی دووهوهالوانی کوردی نه

ری نوان نووسه هاوکاری لهر زمانی سودی به سهتهرگدراوهی وه کوردییهو شیعرهئه. کوردی نین
 .کراوه» مهرجهته«ر سودیدا سهکورد و نوو

ر و  سود زۆر نووسه له لره، چونکهختی باشتر بووه کوردی به به کراوهم شیعری سودی کهبه
س  بهمهئه. ری کورد کردووهشی خوینهبی سودییان پشکهدهشکی ئه بهن کهرگی کورد ههوه
 .کی باشهتایهرهم سه، بهنییه

 
 ؟یهرانی سودیدا هاتوچۆت ههڵ نووسهگهله: النتز

 
م ، لهم لره، بهیهرانی سوددا هاتوچۆم ههکتیی نووسهندامانی یهڵ ئهگهندێ جار لههه: لیشاکه
 .ناسمر دهک نووسهنیا یه ته، پم وایهنتونایهسۆلله
 یت؟کهشداری دهکاندا بهبییهده ئه ئواره؟ لهیهدا ههرانت خونهندێ لهڵ ههگهندیت لهپوه: النتز

 
 ل جگام داوه لهری گهسه. کی چاالک بوومیهوهر و شیعرخونه ئاخوه١٩٩٥-١٩٨٥سانی : لیشاکه

 .م ماندوومکهست ده وا ههم ئستاکهبه.  وتانی تریشسود و له
 

 ؟وهبته کوردستان بو ده، له سود نووسیوتهی لهوهئه: النتز
 وتار و وه لهبجگه. وهته کوردستان بو کراونهکانم له کتبهندێ لهی ههچاپی تازه: لیشاکه
ڵ گهکان جاروبار دیدارم له و گۆڤارهڤیزیۆن و ڕۆژنامهلهکانی تهناه و کهوهمهکهیش بو دهمهرجهته

 .نکهساز ده
 



 217

 ن؟ ههر و شاعیری دیکهتدا نووسهکهناو خزانهله: النتز
 

ک خزانی ، نهماه یا بنهوره خزانی گهم، واتهکه دهمهرجهی خزان کوردانه تهمن وشه: لیشاکه
 ی مندا و لهکهوه نه، ئستایش لهبوونهندێ شاعیر ههلیدا پشتر ههی شاکهماهناو بنه، لهبه. ناوکی

 .نرمان هه شاعیر و نووسه دوانزدهوهمه الی کهنجتردا  بهی گهوهنه
 

 ن؟گهکانی تۆ ده شیعرهوان لهی ئه؟ ئهبییاتهده ئهزیان لهسیان حه، کهیهر مندات ههگهئه: النتز
 

 ئینگلیزی  سودی و بهکانم بهکانم شیعرهمنداه. بییاتهده ئهز لهزریانی کوڕم زۆری حه: لیشاکه
 . کوردیندکیش بهم هه، بهوهخوننهده

 

 ڕاگنی النتز: کردنیئاماده
 ) سندارن(گۆڤاری 

 .٣٨: ڕه، الپه٢٠٠٦م، ماییسی یه، سای پانزده١٠: ژماره

 

Ragni Lantz 
Sändaren, nr. 10, årgång 15, maj 2006 
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 ؛ نگییهرههفه شۆڕشکی  پویستمان بهئمه
 نگیرههی فهقینهشۆڕشکی ڕاسته

 
 
 
 
 
تی و ڵ شارستانهگهیت لهڕاویت و تکه دنیادا گهیت و دوایی بهرمیانهم گهتۆ ڕووناکبیرکی ئه: نارکه
 ڕووی  لهرخدایه کوی دنیای هاوچهیبینی له ئستا دهی کهرمیانهم گهئه. نگی تردا کردووهرههفه
 ؟وهنگیشهرههدانی و فهاوهئ
 

ژین و دوای کانی سکۆتالند دهنارهری کهوروبه ده لهیهک هه ماسییهن جۆرهده! یرهزۆر سه: لیشاکه
م کات ژین، بهریکای التینی دهمهکانی ئهرمه گه ئاوهچن لهبن، ئیتر دهراش دهی تۆزێ ههوهئه

وێ یان و لهکهدایکبوونه شونی له بۆوهبن و دنهتر دهزاران کیلۆمه ههوهبتهمردنیان نزیک ده
ن و بیری ل کهی دهند تاسه چهوهونهکه نیشتمان دوور ده له کهو ماسییانهمن نازانم ئه. مرنده
 نیو ریی ماسی لهوه بیرهی من بزانم هنده چونکهوهنه نیشتمان بکهم بیر لهڕیش ناکهباوه. وهنهکهده
و ڵ ئهگه پش چاو، له دتهو ماسییانهک ئهوێ منیش زۆر جار خۆم وهڕاستت ده. یش کورتترهقیقهده

 بیر لم لهرمیان و شاکه ساتکیش کوردستان و گه ڕۆژکیش، تاکه من تاکهدا کهجیاوازییه
 .وهتهچووهنه

الن راوزک بۆ گهبوون، په دنیادا هه و گشتگر لهورهو ئابووریی گه دوو سیستمی سیاسی جاران که
م ودهئه!). مجیھانی سیه: (یان بۆ داتاشیبووننگدار و فبازانه و ناوکی ڕهوه هرابووهو وتانی دیکه

 ک جۆره و وهختیی خۆیاندبهشی و بهی ببهوهبووکردنهرهوتووی دنیا بۆ قه دواکهرهالنی ههگه
جیھانی : وه بووبت ناوکی تریان بۆ خۆیان دۆزییهوهندنهسهستی تۆهبه مه بهنگه ڕهکیش کهیهگاته
 و ئاغا و وره گهریکا خۆی بهمه و ئهماوهش نه ئاوڕووپارزییهو تۆزهئستا ئیتر ئه.  مچواره

 موویشیان به و ههکی دنیا نییهتی و بۆ خهکی بۆ مرۆڤایهزانت و هیچ ڕز دهم دنیایهی ئهگشتکاره
 . نت غومی خۆی داده و به کۆیلهتکار و بهخزمه

ک وتوو چی بت؟ نهژار و دواکهخت و ههدبهرمیانکی بهی گه و پایهب جگههادا دهمکی وه سیستهله
 و ڕاستییه بیر له بت؟ من کهیان کامهست جگهڕاتی ناوهردستان و ڕۆژههب کورمیان، دهگه
 . بمشبینی ده، زۆر جار تووشی بئومدی و ڕهستی خۆم نییه ده، بهوهمهکهده
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 درۆ و ف  لهم و بویژدانی، پهقی و سته بدادی و ناهه لهمۆ په دنیای ئه کهیهوهی ئهکهڕاستییه
ی فیلن، کان دهوره گههزه. تیکانی مرۆڤایه جوانهپینی نرخهوخان و داته ڕو لهستی، پهو چاوبه

ن، کهموو شتک پشل دهزووی خۆیان هه ئاره و بهوهسووڕنهدا دهم دنیایهی حوشترن، بهده
 له. نکهال دهههالند گوی جوان هه و چهوهپلیشننهزمان دهستهی بهند مرووله چه نییهوهباکیان به

ست النی بنده گه کورد و لهرمیان و له گهیت؟ ک ئاوڕ لهکهڕوانی چی دههادا تۆ چاوهکی ئاوهدنیایه
 وهموو هزکمانه ههب بهین، ده بدهوهوی مانهب هه ده زیاتر کهوه له چارکمان نییه؟ ئمهوهداتهده
ڕ و توانست و نگ و باوهرهه فهست بگرین به، دهمانه هه کهوهجوانانه و نرخهست بگرین بهده
م به. وماوهتی لی قه زۆری مرۆڤایهرهشی هه بهنیا نیین، که ته ئمهب بزانین که، دهوهکانمانههرهبه
 تایهتاههتی هه ناش مرۆڤایه، ناکرێ ووهر وا بمنتهچت، ناکرێ ههر ده سه بهمکهردهیش سهمهئه

 . بدادی بتقی وستی ناهه پپهدیل و
 
 دا لهری ساهم سه کۆڕکی ئهتۆ له.  گرنگیپدانی تۆیه لهورهشیکی گه بهر زمان که سهبا بینه: نارکه

 ڕاست و وهیشه ڕووی زمان و ڕنووسکی کوردی لهیهندان وتت هیچ گۆڤار و ڕۆژنامهرمههۆی هونه
کانی کوردستانیشدا کادمییه ئهزراوه زانکۆ و دامهت لهنانه تهشت کرد کهوهباسی ئه. دروست نییه

 ؟وهنه زیاتر ڕوون بکهمهکرێ ئهده. رشانه و پهزمانی کوردی حای خراپه
 

بووه و ڵ زماندا ههگهم لهکجار عاشقانههکی یندییه پوهوه سانی مندایمهر له ههپم وایه من: لیشاکه
ژیام  کوردستان ده لهیش کهمهو دهئه. وهته و بیرم ل کردووهوهته لی وردبوومهرانهوهستهزۆر هه

توانی مدهڕاستی نهم بهدا، بهکانم دهنییهمهرنجی نووسین و تکست و چاپه سهگرانهخنهوردی و ڕهبه
ندێ  ههوهالی خۆمه. بووم نهو بوارهزای ئه شارهستم، چونکهکانی زمان ببه زانست و تیۆرییهپشت به

یشتنکی ک تگه خۆم بوون، نهیوه و بیرکردنهلیقهی سه زاده کردبوون کههمام گهڕ و بنهباوه
ندێ زمانی ڵ ههگهتیم له و ئاشنایهکی زانستی زمانم خوندیه شوهوروپا به ئه لهدواتر که. زانستی
ال دروست بوون و ڕم لهما و باوه بنه و چ هیی کۆن و مردوو، کۆمهیدا کرد؛ چ زمانی تازهدا پهدیکه
 تکستکی کوردی ی چژی ئستتیکی بیر لهوهره دهوانی و لهی زانستی زمانهوهره ده لهکرادهنه
 .وهمهبکه

 س چت، لهدران و شواندن دهو ههره زمانی کوردی بهگرم و پم وایه دهخنهمۆ دم ڕه ئهمن که
کانی خۆشییهری نهسهچاره. کارهنانڕزمان و ڕنووس و ئستتیکی به: وهمهکه بیری ل دهوهڕووه

. کانهما زانستییهنست و بنهکارهنانی زاستی به پوه، کارکهکنیکییهڕزمان و ڕنووس کارکی ته
م  ئهیش زۆرن کهزراوی دیکهستگا و دامهکانی کوردستان و کۆڕی زانیاریی کوردستان و دهزانستگه
موویان، ب  ههمانه ئهیهوهی ئهکهم ڕاستییه، بهوانهرکی ئه و ئهوان بووهرکی ئه ئهرکردنهسهچاره
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 هۆی ته بوونهمانهئه.  بوونهورهوتوون و تووشی شکستکی گهکهرنهواردن، سهڕ و ب ههڕیزپه
م ئه. وهڕته بگهیان ساڵ بۆ دواوهو پش بوات، دهرهی بهوهباتیی ئه زمانی کوردی لهی کهوهئه
ر کچ و کوڕی زادان هه، سهت کردووهقه سهوه ڕووی زمانهکی کوردیان لهیهوهند نه چهستگایانهده

کردن و جوانبوون و شهی زمانی کوردی و گهوهبوونهنگی تازه پشهیانتوانی ببنهمۆ ده ئهکورد که
منن و نازانن چۆنی بن و چۆنی  دادهوهکی کوردییهیهست ڕسته ده بهی، ئستاکهوهبوبوونه

 کی جوان و پاراو و ڕاست و له کوردییهکانیان بهست و بۆچوونهڕ و ههبنووسن، نازانن چۆن باوه
ی کوردیزانن، وانهسک لهکهری کوردستاندا، تاکه رتاسه سهله. رببندا دهرز و زانستانهکی بهیهپله

و می ئهرههنن، بهگمهم و دهکجار که یهمانه ئهنووسن، دیارهکی جوان دهی کوردییهوانهکک لهتاکه یه
. ینننجی کورد پ بگه گهک دانه یهیانتوانیوه نهمانهئه.  نییهکادمییانهناو زانستی و ئهستگا بهده
ی هزاران ههدان و ههیت سهکهک دهیه و کتب و نامیلکهرزنامه و گۆڤار و وهر ڕۆژنامهماشای ههته

 سکی بگانهی که دهوهخونیتهن دهربی و دهدان ڕستهسه. وتکهرچاو دهڕزمان و ڕنووست به
 . ، نووسیونی فری کوردی بووه دوو س ساکهکه
ی  پلهیان لهمهئه. ر بکرتسهستوور چاره ده قانوون و به بهنی ئستتیکیی زمان شتک نییهالیه
 و لیقهو چژ و سهستی ئه، پوهرانهران و داهنهمی نووسهرههو به) یا شاکار(ستی کار مدا پوهکهیه

ریتک،  نهه کۆمهیانکاتهکات و دهیان دهدهرروهدان سادا پهی سه ماوهک لهیهوهته نه کهیهتوانسته
بی و دهوانی و ئهستی زمانهمترین ههسک کهر که هه نرخک کههک، کۆمه)عورف (هکۆمه

کی رپرسیارییه، بهخالقییهکی ئهرپرسیارییه بهمهئه. ان و ناورێ لیان ال بداتبت، ناتوئستتیکیی هه
 .کاتکار ده) ئۆتۆماتیک ( زۆر خۆکارانه کهوییهعنهمه
 ی کهوارییهخوندهیی و نهره و بهو ئاژاوهشکن لهمۆی زمانی کوردی بهکانی ئهموو گرفتههه
ستوور و، ستی ئه و زنجیر و پبهوره کۆسپی گهتهوه و بوونهن گرتۆتهوارییارتاپی کوردهسه
توانن  ده و نهوهتوانن بجوونه ده که نهوهستۆته جۆرێ به و نیشتمانکیان بهوهتهستوپی نهده

تی  سیاسههک) Cutural policyالسیاسة الثقافیة،(نگی رههتی فهبوونی سیاسهنه. وهنهبیریشی ل بکه
 مه ئه.یهساتهم کارهموو ئهی ههرچاوه، سهیهتهو سیاسهندیی ئهشکی گرنگ و ناوهوانی بهزمانه
. کهیهوهتهناوچوونی نهتای داڕزان و لهره سهمهئه. رناکهته و خهورهکجار گهساتکی یهکاره

 و خوندنی با و دهرروهکانی پهتهزارهان، وهکانی کوردستان، کۆڕی زانیاریی کوردستزانستگه
موویان یش، ههنی دیکه الیهو کۆمه) تیتی و ناحوکمهی حوکمه(یاندن ستگاکانی ڕاگهڕۆشنبیری، ده

 . یهدا، ههم تاوانهدا، لهساتهم کارهستیان لهوخۆ، دهوخۆ یا ناڕاستهموویان، ڕاستههه. رپرسیارنبه
م زانم که ده، چونکهر کردووهسهم لهمجار قسهڕاستی من که به کهیهی زۆر گرنگ ههدیکهبوارکی 

 کتبکی کوردی من زۆرجار که. ژاریی زانستییهنگی و ههرههژاریی فهستم ههبهن، مهگهس تی دهکه
درژ و پانوپۆڕی ناو گۆڤارکی  وتارکی گم، کهدا ده کتبکی خوندنگه چاو به، کهوهخونمهده
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گرت، رم دامدهڕاستی شهبینم، بهکان ده کوردییهڤیزیۆنهلهکی تهیهرنامه بهم و کهکهماشا دهجیددی ته
کی یهوهتهنگی نهرهه فهیهمهئایا ئه. مکه دهوهشانهوه ڕووخان و بئومدی و ههست بهڕاستی ههبه
ری کورد و مندای رخواردی مرۆڤی کورد و خونه دهنگ و زانسته کهرهه فهمهئهک کورد؟ ئایا وه

شک  بهتوانین ببینه چۆن دهوهنگهرههی زانست و فه نزمهم پله بهدرت؟ ئمهکورد و الوی کورد ده
ی گه و کۆمهمهلهوعه(ک ی وهڕۆکانه زل و پووچ و بناوهموو قسهو ههی ئهمۆ؟ ئه دنیای ئهله
 وارییه گۆج و ئیفلیجهیشتن و خوندهم بیر و تگهبه) کسانیت و یهلمانییهنی و دمۆکراسی و عهدهمه
 هنرن؟ دی دهبه

ی ؟ ئهیه هه ئایا چارهیهوهی من، ئهڕانهم بیروباوهربینی ئه، دوای دهنتیقی و لۆگیکییانهپرسیارکی مه
 دنیادا  جۆرک بهک و بهیه پلهیشتۆتهمۆ زانست گهئه. یه هه؟ بگومان چاره چییه،یهر ههگهچاره، ئه
کی یهستهره کهنهربگرن و بیکه زۆری وهرهشی هه بهتوانن سوود لهک ده خه کهوهتهبو بووه

 کرێ له دهرگرتنهم سوودوهئه. کردنشه و گهوتنرک بۆ پشکه ڕبهنهپستیمۆۆگی، بیکهنگی و ئهرههفه
ی مهی کورد ئهبۆ ئمه. یشدا ڕک بخرتوهتهل و وت و نهی گه پلهکرێ لهسدا بت و دهکهی تاکهپله

ی  چوارچوهب لهجی بکات، دهتی سیاسی جبهستهب دهیان دهمهئه. دوایی گرنگ و پویسته
 وهوییهعنه ڕووی ماددی و مهتی سیاسی لهستهب دهدا بت، ده و ژیرانهکوپک و تۆکمهکی ڕیهخشهنه

 عنایهو مهرگیز بهرگرتن ههسوودوه). نگیرههتی فهسیاسه(گوترێ  پی دهیهم پرۆژهئه. پشتگیریی بکات
 دیلی کانی خۆمان بسووتنین و ببینهنگییهرهه مژوویی و ڕۆحی و شارستانی و فهموو نرخه هه کهنییه
 و کارکردکی یهها ههیشتنکی وه تگه کوردستاندا جۆرهمۆ لهئه. کی بگانهتییهنگ و شارستانهرههفه
ی وهتاتورکه، یا با بین الساییکردنه، بیری ئهمالیزمه بیری کهو بیرهئه. یهکدا ههناو خهکجار خراپی لهیه
ربگرین تیی دنیا وهنگ و شارستانهرههکانی فه چاک و ڕاستهنهموو الیه ههب سوود له دهئمه. لیزمهماکه

م ین، بهچای بکهبهین و زیندهنگی خۆیشمان فێ بدهرههکانی فهنه پیس و خراپ و بۆگهنهو بورین الیه
 مهزانم ئهده. وهکانی خۆمانهتییهنگی و شارستانهرهه ڕۆحی و فهرزه نرخه بهست بگرین بهتوند ده
کجار ژیر کی یهتییهرکردایهرکرده و سهنیا سهته. جکردنیشی ئاسان نییه، جبهکی ئاسان نییهیههاوکشه

 .توان کاری بۆ بکاتو بور و دسۆز و دووربین ده
کانی ی، بواره زۆربهموو، تۆ ب له ههانک له زمینه زمانی کوردی بکهیهوه پویستمان بهئمه

، یهربینی تازه دهپویستمان به. ری کورد بۆ خونهوهبت و بیگوزتهتی ههستهزانیاریدا ده
 بواری  لهی زانستیی ڕۆژاوایه متۆدیکی تازه، پویستمان بهیهی تازه ترم و زاراوهپویستمان به

م رهه کوردی به زانست و زانیاری بهکانی جۆراوجۆرهتهیه بابهوه زانستیدا، پویستمان بهیوهلکۆینه
 .نگیرههی فهقینه؛ شۆڕشکی ڕاستهنگییهرهه شۆڕشکی فه پویستمان بهئمه. بھنین
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م زمانی ردهی بهکان گرنگترین کۆسپهم بوارهکی ئهکادمییهزا و ئهک شاره بوای تۆ وهبه: نارکه
 ن؟ خاڵ کامانهکگرتووی کوردی خاڵ بهستاندارد و یه

 
وه باسکی قووڵ و دوورودرژی تیۆری م پرسیارهی ئهوهرامدانهی وه ڕگهمن ناتوانم له: لیشاکه
ر ک ههریت نهتهمۆ بووهزانم ئه ده.مش بکه پشکهوهکگرتووهی زمانی ستاندارد و زمانی یهبارهله
  گوایه کهوهکاتهدپات ده دووپات و سهو هیپۆتزهر ئهکسهکات یهسک باسی زمانی کوردی دهکه

کی نازانستی یهوهر بیرکردنهسه لهکهیه قسهمهئه.  ڕاست نییهمهئه. کورد زمانی ستانداردی نییه
 .یهوه پشتهلۆگیی لهس ئامانجکی سیاسی و ئیدیۆندێ که و الی ههچنراوههه
و ئه. یه زمانی ستانداردی کوردیمان هه ئمه من پم وایهم کهرزت بکهکورتی عهر بهوێ ههمهده

نووسین ک من پی دهدانی وهنووسیت و من و سهیت و پی دهکهی ئستا تۆ پرسیاری پ دهزمانه
  کۆمهموو کورد، دیارهنگی و زانستیی ههرههزمانی فه تهبووهر نهگهم ئه، بهزمانکی ستاندارده

دا، و هۆیانهر ئهسهوتن بهرکهسه.  دی بتهمه ئهیانھشتووه نهن کههۆی سیاسی و مژوویی هه
 . کراو نییهدا، کارکی نهرانهگهو کۆسپ و تهر ئهسهبه
و کۆشن ئه تدهوه بۆ ئه هیی ناوخۆیش چاالکانهکی وره و دهشی بگانهیان هزی ڕهمۆیش دهئه

ی چل سای  ماوه کوردستانی عیراقدا، لهله. ن ناوی ببه و لهوه بپووکننهبییهده ئه ستانداردهزمانه
زمانی ستاندارد و : چوونوبوون دهو کامبوون و پتهرهش و ڕووناک بهی گهڕابوردوودا دوو دیارده

 تییانهوایهته مژوویی و نهوتهستکهو دوو دهمۆ ئهئه. زانینوهتهنهبوون؛ خۆبهوهتهنه بهبی ودهئه
دا و ورانکارییهم کورد خۆیشی لهم دوژمنانی کورد و هههه. چن دهوهشانهوه و ههوهو پووکانهرهبه
توان  ده ئارادایه کوردستانی عیراقدا، له، له کوردستانی خواروودامۆ لهی ئهزموونهو ئهئه. شدارنبه

توانت موو کوردستاندا، ده ههسمیکردنی زمانی ستانداردی کوردی، لهڕهندی پشخستن و به ناوهببته
خۆگرتن و ڕۆستی له دهی کهیهو ڕادهی پ بدات تا ئهشهند بکات و گهمهوه زۆر دهو زمانهئه
 .مۆ بتکانی دنیای ئهوره و گرنگی زانیاری و زانستهشکی گههمھنانی برههبه
 
ی بی کوردیدا مایهده و ئهوهی لکۆینه چوارچوهکان لهندییهههند و ڕهههندی ڕهئستا نوه: نارکه

 وان چییه؟ی ئهربارهبیروڕای تۆ ده. نجی کوردن گهشکی زۆر لهرسامیی بهئیعجاب و سه
 

ماشا ک تهک یهموویان وه ههو دۆستانهمن ناتوانم ئه. رگوێ بهیر دته تۆزک سهم ناولنانهئه:  لیهشاک
ی جیاواز و نگکی جیاواز و پله دهه کۆمه لهمان و چ ئستایش ئهتاوهره سهچ له. نگنمسهم و ههبکه

ر سهیان لهز قسهگهکی هاوڕهیهکهک یهک، وهمهک کۆناکرێ وه. ریی جیاواز پک هاتوونئاستی هونه
کی ڕاست یه ڕگهنگهیش دیسان ڕهوهئه. ر، باس بکرن نووسهک تاکهس، وه کهک تاکهکرێ وهده. بکرت
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دا انهمناو ئهله. رکند و نووسهرمهر هونه ههکهوان بهکک لهنیا یهک تهبت بۆ ناسین و ناساندنی نهنه
ک  و وهک ڕوانگهمانیش وهئه.  یهواریش ههخوندهری نهنووسه و کۆلکهیهری باش و جیددی ههنووسه

ری چاک  نووسهبنهک یا دوویان دهدرن؛ یه بژنگ دهند سایکدا لهی چه ماوه، لهبیی دیکهدهل گرۆی ئهگه
 .مم و پنجهی چوارهری پله نووسهبنه یا دهوهچنهر ل دهیا ههیش وانی دیکهوتوو، ئهرکهر و سهو داهنه

مکدا رده سهله. یانکه کوردییه، زمانهیانهکهند زمانهههرانی ڕهی نووسه) Achille’s heel:شیلی ئهپاژنه(
 وهکاتهی کۆیان دهوههگوترا ئ، ده!) و شوناستهبهرانی خود و ئهنووسه(گوترا وای ل هاتبوو پیان ده

سانی ت کهنانهکانیان، تهیارهز و نهی ناحهوه هۆی ئهته بووهیشهم الوازییهر ئههه. زانینهنیا کوردینهته
 سک لهبۆ که. ر سهنههرشیان ببه) ق ناحهم زۆرجاریش بهبه(ق  حهدسۆز و ڕاستگۆیش، به

رزی  ئاستکی بهی پش بخات و لهکهت نییه زمانهحمهبت، زهکی ههیههرهنی الونیدا بت و بهمهته
  . کاری بھنتری و ئستتیکیدا بههونه

، وتووهمجار وا ڕک کهت پ بم، کهکهرچی، ڕاستییهگه ئهوهمانم خوندبووهند تکستکی ئهپشتر چه
رز  جوان بوون، بهڕاستی که بهوهمم خوندهرهه دوو بهکمساڵ یهم ئه دڵ بووبت، بهشتکم به

 خۆی رهو نووسهکرێ به دهکهیهخنه ڕهمهئه..... م خۆزگه، بهوهشامه گهوهدهله. بوون، داهنان بوون
 .بم

 
 اشکرا بهئووف بهسهریی تهشون و کاریگه.  شیعر و جیھانیشدا پیاوکی عیرفانییتتۆ له: نارکه
بی کالسیکی کوردیدا ده ئهوف لهسهی؟ ڕۆی تهوف چی ئهسهی ئایین، تهربارهده.  دیارهوهکانتهمهرههبه
 ؟رهند کاریگهچه
 

ر سهم له دوورودرژی قسه و بهوهتهم داوهتهم بابهرامی پرسیاری لهل جار وهپشتر گه: لیشاکه
م م باسه ئینگلیزی نووسیومن، ئه بهکادمیدا، کهی زانستی و ئهوهندێ لکۆینه هه لههاروههه. کردووه

بت با ببت، ک دهرچییهوف ههسهر تهسهر دین و لهسهوستمان لهتۆ یا من هه. تاووتوێ کردووه
بی کوردی دهی ئهرانه داهنهرز و زۆر و جوان و بهرهشی هه به بنین کهو ڕاستییهب پ لهم دهبه

می رههرووتریش، به سهو بگره%) ٩٠(ت وهدا نهسهنگی کوردی و فکری کوردی، تا ئاستی لهرههو فه
 .کانی کوردستانهوتهمی مزگهرههوفی کورد و بهسهته

س زۆریان پ ناخۆش ێ کهندربی، ههم دهڕهم باوهئه) رلینبه (دا لهوره کۆنفرانسکی گهجارکیان له
ر ئسقان دژی رچی تا سهگه دانیشتبوو، وتی من ئهوهنیشتمه تهری مارکسیست لهکی نووسهبرایه. بوو

لی ی شاکهکهم قسه، بهبووایهوف نهسهمی ئیسالم و تهرههکرد هیچ شتکی کورد بهزم دهئیسالمم و حه
 . م وایه، بهبووایه وا نهخۆزگه. ڕاسته
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 هیچ بوارک بۆ  گۆڕێ، کههنرته دهزانانه و نه سادهکی هندهیه شوهدا بهناو ئمه لهم باسهئه
 .وهنتیق و ویژدان و ڕاستگۆیی ناهتهزانست و مه

 
وای وشک و ئاووههی وهر ئهبهرمیان لهوترێ گه؟ ده چییهوهکه یه و داهنان بهندیی ژینگهیوهپه: نارکه
 .مینی داهنان نییهرزه سهرمه،گه
 

 میسردا بوو له ڕاست بت، دهمهر ئهگهئه. یهرستانهزپهگه و ڕهکی فاشیستانهیه قسهمهئه: لیشاکه
ا والنمه(و ) نالی(زوور  شارهو له) ببینهتهمو(دا  کووفهو له) ینتاها حوسه(ک رگیز شاخکی وههه

تی کایههکی سود و باموو خهبوو ههیان ده. وتنایهکهنههه) ییابدر شاکر سهبه(دا سره بهو له) خالید
ز ئاوهسکی بهی وا کهقسه. ر بوونایه و داهنهورهو سویسرا شاعیر و نیگارکش و ڕۆماننووسی گه

 زۆر بواری رمیان لهرانی گهستی داهنهجدهمۆیش  ئهرهه. بی مسینیشی ناکت پوولکی قهبه
ی بیست سی سای  ماوهبینم لهمن وایشی ده. رچاوهبهنگیی کوردستاندا دیار و لهرههژیانی فه

 ئاستی کوردستاندا، ک له، نهورهکی گهشدارییهرمیان بهوتووی گهکهر و ههسانی داهنهداهاتوودا که
 کوردستان داببم و رمیان لهوێ گهم من نامهبه. نکهش دهتیدا، پشکهۆڤایه ئاستی مر لهکهبه

  و کوردستانیش به جوانهوه کوردستانهرمیان بهگه.  و بمژووگوڕیشهکی بهیه دیاردهمهبیکه
 .وهرمیانهگه

کات  دههو باسی ئهوهان و ڕزهرسووڕم سه نووسینکیدا به لهورهی گه)دمهسعوود محهمه(مامۆستا 
ک تکی وهردا زانا و بلیمهوبهمهد ساڵ لهی هندستانی چوارسه)سرهند(ک کی وهدیه کوره چۆن لهکه
تی  ڕووداوکی تایبهوهئه. وتووهکههه) فاتی کردووه وه١٦٢٤ سای دی سرهندی، کهحمهشخ ئه(

 . و زۆریشهیهی ههموو جیھاندا نموونهه ه، لهسرهند و هندستان نییه
مۆیشدا وتووی ئهناو مۆدرن و پشکه دنیای بهت لهنانه تهیهرستانهزپهگه فاشیست و ڕهم ڕوانگهئه
ق فریقایی بعهشی ئهب و ڕهره عه کهوهنهکهن وا بیر دهس ههزاران کهدا ههوروپایهم ئهر لههه. یههه
 .ر بنمھۆشن و ناتوانن داهنههو ک
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فتاکاندا شیعری کوردیمان نوێ تای حهره سه بووین لهئمه
 وهکرده

 
 
 

 :ستپکده
 

یت کهز دهو تۆ حهوتراوه  نهوه)ى ڕوانگهوهبزووتنه(ى وهى نه باره لهى چى ماوهکهست دههه: نارهه
 ى؟ بکهستپکدا باسى لوه دهله
 

و  ئهوێ واى ناو بنین، واتهر بمانهگه، ئهوهفتاکانهى نوخوازانى سانى حه بارهله: لیشاکه
 تا ییهو ونه ئه، من پم وایهوه کردۆتههو شیعرى کوردیى تاز دواى گۆران هاتووه ییهوهنه

کانی  ڕاستییهشکی بهکهیه، ونهیهنهکالیهکى یهیه، ونه ئارادایه و لهش کراوه پشکهئستاکه
  باس کراوه و لهیش کهشهو به، ئهی کشاوهشکى باس کردووه و ونهنیا به و تهداپۆشیوه

 ، لهوه ڕووى مژووییه له زۆر شتى تدا بت کهنگهڕه.   ڕاست بترج نییه مهستدایهردهبه
 یهوهستم ئهبه مهى ڕاستیی وتووهشم نیوه دهکه. پکابت ڕاستیی نهوهڕووى ئستتیکییه

  لهوتووهکهبى کوردى بوارکى باشیان بۆ ههدهى ئهمهردهو سهکانى ئه نوخوازهشک لهبه
  لهوه،ى شیعره باره لهموو بوارکدا، هه بۆچوونى خۆیان له کهوهیاندنهزگاکانى ڕاگهى دهڕگه
 دید و بۆچوونى خۆیان ،وهیهوهو بزووتنه مژووکردنى ئهى به باره، لهوهوهکردنهى تازهباره

و مکدا ئهردهموو سه هه، لهرانهو نووسهئه، سانهو که ئهیهوهرنجاکش ئهسه. نباس بکه
کتیدا، می یهرده سهعسدا، لهمی بهرده سهمی پارتیدا، لهرده سهله: وتووهست کهیان دهتهرفهده
ر سهرگیز لههه: داوهمانی ئاشتبوونه زهڕی براکوژیدا و له کاتی شه سووریا، له ئران، لهله

ت و ستهموو ده، دۆستی ههوتووهکهکیان نهکۆی خۆپشاندان پهر سهسههمیکرۆفۆن و ل
 تهرستییان کردووهپهستی نزم و دزو و پیسی ناوچهتدارک بوون، ههستهموو دههه

.  ی ناقۆی خۆیانارهوی بای کورتی خۆیان و قهوهنگگرتوو بۆ شاردنهرکی ڕزیو و ژهسوپه
 و شاعیرانهر باسکى ئهگه ئهئمه. وتووهکهست نهى دهتهرفهو ده ئهیهسى تر هه کهم زۆربه
ستم بهبى کوردیدا، مهده ئه لهنوهکردنهستپکردنى تازهتاى دهرهڕاستی سه بهین کهبکه

و  ئه ئمهایهنی، من پم ورچى ناوکى ل دهرمیان یا ههرکووک، کفرى، یان گهشاعیرانى که
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کان باس موو ڕاستییه بتوانین هه کهدراوهمان پ نهتهرفهو ده ئهوتووه وکهنهمان بۆ ههبواره
ری کورد و  خونه بگاتهنگی ئمه دهیھشتووه نه کهبووهتک ههسته دهمیشههه. ینبکه
وت و ربکه دهیامی ئمه و پهی ئمهقینه ڕاستهیهره و بهی ئمهرانهی داهنه وزهیھشتووهنه

، عس بووهتی بهسته، دهبووهتی داگیرکاران ستهمک دهرده سهتهستهو دهئه. ببیسترت
وه ندێ وتار و لکۆینهى هه شوه لهنگه ڕه.ر وای کردووهتی کوردیش ههستهم دواتر دهبه

 ب دهمهردهو سهى مژووى ئهوهم بۆ نووسینهندێ شتمان باس کردب، بها ههوتندو چاوپکه
تر باس بکرێ و ڕا و بۆچوون و تییانهکى بابهیه شوهتر و بهکى زانستییانهیه شوهبه
مووى رى کورد بتوان هه ڕوو و خونهموو بخرنهکانى هه جیاوازهنهوست و الیههه

میدا، بۆ خوندنی بای کاد ئاستی ئهت لهنانهر بم تهگهیر بت ئه پت سهنگهڕه. وهبخونته
ر سه، لهزموونی ئمهر ئهسهی زانستی لهوه تز و لکۆینه که گیراوهوه له، ڕگهزانستگه

 .ت بنووسرتمهلی یا ههرهاد شاکهشیعری فه
 
سن، ئه ههوه کارى توژینهى بهوانهگرانى خۆمان یان ئهخنهکرا ڕه ئهى کهوه لهجگه: نارهه
م  ڕوو، بهتهکانیان بخستایهو ڕاستییهیه وهو قۆناغ و بزووتنه لهوهتهوان ئاوڕیان بدایهئه
خۆیان بۆ ) گرووپی کفرى(کهوهکانى ناو بزووتنهى تاکه، ئهم بوونهرخهمته یان کهیانکردووهنه
ى وهره دهننهیهنگى خۆیان بگهک هاوارێ، دهب وهخسنن، هیچ نه بهتهرفهو دهیانتوانى ئهنه

 ن؟ب باسى بکهخۆیان یان هیچ نه
 

ک الى ر یه هه، پم وایهکان خۆیانهکانى ناو گرۆى کفری شاعیره تاکهستت لهبهمه: لیشاکه
 توانى لهیاندن، نهزگاکانى ڕاگه دهگاتهستت نهک وتم دهم وه بکا، بهوه ئهوى داوه ههوهخۆیه
م ودهرک، ئه خونهنیتهیهنگى خۆت بگه دهوهکانهڤیزیۆنهلهو ڕادیۆ و تهى ڕۆژنامه ڕگه
  جیاوازهکه یهکى تر هه، ئایا ڕاستییهوهیتهکه تۆ چۆن بیر ده کهرى کورد ناتوان تبگاتخونه

 کى ئاشکرایه، هۆیهوهئه. وه مشکیهته و براوه پی وتراوهوه ناوی ڕاستییهی تا ئستا بهوهله
ت و چ مهتیف ههویستم له، چ دۆستى خۆشهوهوتنهک چاوپکهى کۆمه ڕگهم دیسانیش لهبه

ى وتاریش، من  شوهها بهروه هه. مان کردووهدا قسهو بوارهسانى تریش لهخۆم و چ که
 جامى به (ککیانیه: وهزموونى شیعرییهى ئه باره له بیرم ب دوو وتارم نووسیوهى لهوهئه
، ـه) کتایهى ئاشکراى کوودهپرۆژه(یشیان وی دیکهو ئه) ن وران و تهستهوینک گیان مهئه

 ند جارک لهتیش چهمهتیف ههکاک له. ردووه دوورودرژى کم بهزموونهو ئهباسى ئه
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  بخاتهکهبییهده مژوویی و ئه ڕاستییهوی داوهکانیدا ههرییهوه بیرهکانیدا و لهمینارهسه
ستت سک ڕاوهکههر کۆمهرانبه بهبووه ئاسان نهویش هندهبۆ ئه. ری کوردستی خونهردهبه
ن ڕاستی و جوانی پشل  و ئاماده بوونهی خۆیاندا ئامادهرستانهونی خۆپهروپناوی ده لهکه
ت، مه هه من و نه، نهئمه. وشتهی ڕهلهسهوخۆ مه ڕاستهم باسهی ئهنکی دیکهالیه. نبکه

ی دهر هنگهین، ئهتکدا سازش بکهستهڵ هیچ دهگهیش نیین، له و ئامادهبووینه نهئاماده
 و وهته نه هۆی ڕووشاندنی ناو و ناوبانگمان یا زیان بهردک ببتهی گهک، هندهرزییهدهرهسه

 . وه، بیر ناکاتهک ئمهسک ئاوا، وهموو کهم ههینت، بهنیشتمان بگه
 
 

 :وهى ڕوانگهبارهله
 
کانى ناو سه که، لهو گرووپهمى ئهرهه کار و به لههکى زۆر گیراویهخنهڕه) ڕوانگه(ى وهره دهله: نارهه

 خنانهو ڕهم ئهن، به بیکه ویستوویانهى کهوهکردنهو تازه، لهکهى گرووپهکهیاننامه به، لهکهگرووپه
ن یه ناگهوه ئهمهئایا ئه.  بکاتستهرجهدا بهکهتى پرۆژه ماهییهک پویست گۆڕانکارى له وهیانتوانیوهنه
بت رنا خۆ دهگهى خۆیان پشتگوێ خستبت، ئهوهرهکانى دهنگه دهو گرووپهکانى ناو ئهسه کهکه
 تیڤ؟گهتیڤ یان نه پۆزهموو کات گۆڕانکارى بکات به ههخنهڕه

 ى گرۆى ڕوانگهھاته پکندى بهیوهنابتان پهى جهو پرسیارانهشکى زۆرى ئهڕاستی بهبه: لیشاکه
 با وهمهمى بده پویست ناکات من وهوه ڕوانگهت بت بهتان تایبهکهر پرسیارهگهئه. یه ههوهخۆیانه

 هاتووین، وهموومان لیه ههبت که ههوهو پاشخانهندیی بهی پوهم هنده، بهوهنهمى بدهخۆیان وه
بى و دهکى ئهیهوه کۆبوونهتوانم بم گرۆى ڕوانگه گشتى من دهبه. م بکهوهارهبکی لهیهکرێ قسهده

ر گه ئهوهر ئهبهله. تى بووهیهکى زیاتر سیاسى و کۆمهیهوهبوو، کۆبوونهنگی  نهرهههۆشیارى و فه
س کهکوو تاکه وهنگهک گرووپ، ڕهریان وهسه لهبووهکى نهرییه نووسراب هیچ کاریگهوهشیانه بارهله
 ب که نهوه، ئهوهکردۆتهی کۆ نهمانهک وتم هیچ شتک ئه وهچونکه. بووبتى ههرییهو کاریگهئه

ندێ  ههب، ویستوویانهتییان ههیهوتى سیاسى و کۆمهستکهندێ ده ههسکن ویستوویانه کههکۆمه
 سیاسی  یارییه له ڕاستتر بت بم ویستوویانهوه ئهنگهن، یا ڕهیاسییش بکهتى و سیهگۆڕانى کۆمه

. وهک بۆ خۆیان بدۆزنهن و جپیهک بکهشدارییهدا بهمهرده سهوکانی ئهتییهیهو کۆمه
 .وانى وشیعرىزمانهى ئستتیکى و ر بناغهسهک له، نهیه بووهو بناغهر ئهسهوان لهى ئهکهوهکۆبوونه

 گۆڕینی ر لهگه، ئهبووایه ڕۆکى هه،بییهدهی ئهخنهست ڕهبهدا مهخنه، لرهبوو ڕهبگومان ده
ر هیچ من ناتوانم بم هه. وان گۆڕینی تکست الى ئهکاندا و لهسه گۆڕینى کهبت، لهیشدا نهکهگرۆیه
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 ین، لهکیان بکهک دوویهمی یهرههماشای بهوردی تهر بهگهئه. داوه ڕووی نهو برایانهگۆڕانک الی ئه
 قووڵ  هندهکه گۆڕانهم پم وا نییهوت، بهکه دهرچاوی بیست سی سای ڕابوردوودا گۆڕان بهماوه

 .نداواریی ئهبی و هونهده ژیانی ئهواوی جیاواز لهتهی قۆناغی به نیشانه بووبتهبت که
  و شتک نییهماوه نه گرووپی ڕوانگهمکهڕاستی دهزانم؛ به پویست دهک بهیههودا ڕوونکردنهلره

ک رکرد و دواتر وهیان دهیانی ڕوانگه بهتاوهره سهی لهسهوت کهش حهو شهئه.  بتناوی ڕوانگه
وتۆیان  شتکی ئه دواوه به١٩٧٥ سای کرد، له سیاسی کاریان دهنگی و نیوهرهه فهڕکخستنکی نیوه

ندکیشیان ، ههوهعسیشه حیزبی بهکان، به سیاسییه حیزبهشک له بهندکیان بوونههه. ماوه نهوهپکه
  دیکهی شوه بهکانی ڕوانگه دیارهندامه ئهک لهک دوویهم یهبه. ما هیچیان پ نهوهبییهده ڕووی ئهله
ر کانی جارانیان ههنگییهرههبی و نافهده نائهوتهسوکهر ههسه و لهوهنهکه خۆیان کۆ دهک لهخه
و  تکهی ڕوانگه جیاوازهو دوو شوه ناچاری ئهمدا من بهم قسانهبینی له دهوهر ئهبهله. وامنردهبه
 .مکهده
و  درژاییی ئه به و پم وا نییهرنجاکشه زۆر سه کهیه ههڕوانگهندامانی نکی گرنگ الی ئهالیه
شکردن ی خۆ پشکه، شوهوانهی کارکردنی ئهویش شوهردا هاتبت، ئهسه گۆڕانکی بهموو ساههه

کی رۆیهک گ وهمیشه ههرانی ڕوانگهی سیوپنج سای ڕابوردوودا سه ماوهله. یانهوهپشهو خۆبردنه
 ڕق و روونکی پ له دڵ و ده لهسانی دیکهر کهرانبه بهوستیانمیشه هه، ههداخراو کاریان کردووه

 کاری بھنن بۆ  و بهوهلک بقۆزنهموو هه ههویان داوه ههمیشه، ههبووهوه قین و فبازییه
 و  و هیچ چاکهبووهنگی نهرههبی و فهده ئهییهندوهرژهم به زۆر جار ئهندیی خۆیان، کهوهرژهبه

 . بووهردیی تدا نهنگ و زمانی کورههخرکی فه
 ترساون خۆیان له نهوهرگیز لهکان ههبازهڕوانگه. وه پشهوشت دتهی ڕهلهسهیشدا دیسان مهلره
 وهگمهوستت بۆ دهنیا دوو ههمن ته... نواس و خۆیانی پدا ههوهنه نزیک بخهتی سیاسیستهده
شکی گرنگی  باسی به ئمهت کهتایبه تۆمار بکرن، بهم گرنگهردوو به ڕابوشکن له ئستا ئیتر بهکه

م له. ژیمی کوردستان دهوهره ده لهی سی ساه نزیکهوهمن ئه): ١... (ینکهبیمان دهدهمژووی ئه
 م، بهش بکهوروپایی پشکهری ئه خونهبی کوردی بهده ئهوتووهکهیان جار بۆم ههدا دهیهماوه

کانم نیا باسی خۆم، یا باسی خۆم و هاوڕێ نزیکههاتووم تهرگیز نههه. زمانانی سودی و ئینگلیزی
دا شیعری و کتبهه، لوه سودی بو کردهکی شیعری کوردیم بهنتۆلۆگیایه ئه١٩٩١سای . مبکه
حمان مزووری و ولهبدران موکری و عهر قادر و کامهنوهردی و ئهشو و ههت و پهمهس و ههبکه
کی یهبژاردهپشتریش هه. ری سودی کردووهشی خونه و پشکه کردووهمهرجهلیم تهرهاد شاکهفه

 International Journal of(ر گۆڤاری وبهمه س ساڵ له.وهته سودی بو کردووهم به)گۆران(دیوانی 

(Kurdish studiesداوایان ریکاییمهئه ی وله .ئینگلیزی مهبکه کورد شاعیری ندێهه میرههبه کردم ل 
 گۆڤاری پار سای .کردووه ئینگلیزی یمهرجهته کوردم شاعیری ژدههه شیعری دایهژماره
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(rattapallax)کوردییان شیعری داوای ریکاییهمئه ی مهه خۆم کردم، لکاک و شیرکۆ کاک بۆ وا 
 ڕۆژگارکدا له من . هوکرده بویشیان و کهگۆڤاره بۆ ناردم منیش و بنرن بۆ شیعرم نارد تیفله

 تاکه که کردده ئینگلیزی و سودی یمهرجهته عارفم حسن چیرۆکی و سبکه شیرکۆ شیعری
 کۆنفرانسی له  .وتبووکهنه گوێ ربه عارفیان ینحوسه و سبکه شیرکۆ ناوی وروپاییئه کیرخونه

 و (دانهکه) تۆرنتۆ و (ئینگلستان) نندهله ،(ئیتالیا) ڤنیسیا ،(دانمارک) کۆپنھاگن نگییرههفه و بیدهئه
 وهدسۆزییه و ڕاستگۆیی ڕیوپهئه به کردووه کوردیم بیدهئه مژووی باسی که دادیکه شونی لگه
 شیرکۆ کاک ساه پانزده وهئه مبه .کردووه شپشکه کوردیم بیدهئه مژووی و کوردی بیدهئه

 به بگره میلیۆنان، کنه ،یههه کوردستاندا له واویانته تیستهده شرکۆ کاک یکهحیزبه و سبکه
 و گۆڤار و ڕۆژنامه و ڤیزیۆنلهته و ڕادیۆ ستگایده یانده ،ستدایهدهربه له دۆالریان میلیارد

 شاعیرک، کوه من، کوه سکیکه دا،ساه پانزده مئه یماوه له ڕوه، به نبهده چاپخانه و خشخانهپه
 شرکۆوه کاک یکهتهکوومهح ڤیزیۆنکیلهته له قیقهده کیه نیاته ،قیقهده کیه ئایا ک،کادمییهئه کوه

 چاپ سککه بۆ دیوانیان دانه کیه کتب، دانه کیه ئایا وم؟ربکهده یا مبکه قسه بووههه بوارم
 ڕک فستیڤاڵ یانده سانه ؟وهبکاته بیر وهوانهئه یوانهپچه به یا بتنه وانئه ڵگهله که کردووه

 دنیاوه مووهه له وارخونده کۆلکه دانسه و نکهده خشپه و خشته دۆالر میلیۆنان و نخهده
 چاکیش رچیگهئه ،کردووهنه بانگ منیان بت، درۆیش به جاران، له جارێ مبه ن،کهده بانگھشتن

 وارانههخوندنه و لۆرگه وئه شدارییبه کوه و تییهچۆنایه کیشدارییهبه من شداریکردنیبه زاننده
 وروپائه له یبییانهدهئه و نگیرههفه کاره و مرههبه یانده وله ئایا .وهنهکهده کۆیان وانئه که نابت

 بووههه وا جاری ؟دراوه پشان و کراوه باس وهوانهئه یاندنیڕاگه ستگاکانیده له ندیانچه کردوومن
 ،ناردووه کانیانڕۆژنامه و ڤیزیۆنلهته بۆ دیاری به  کمیهدانه ندچه ،وهتهبووه بو شیعرم دیوانکی

 وانڕکوڕه وا رهه بکات، باس مکهدیوانه یوهبوبوونه وایهه بووده ییهڕهالپه وئه رپرسیبه
 له (2)  .وهنهیبکه بو لیشاکه رهادفه ناوی ناکرێ وتووم پیان چونکه ناتوانم، وهداخهبه تیوتوویه
 له بوون شکبه ئاشکرابه کانیانالتولووته رهسکهعه و ڕوانگه کانیراهنهجه کوردکوژیدا ڕیشه کاتی

 داده کوردیان هانی و نووسیده کانپیاوکوژه بۆ شیعریان .وستهه خویترین و ڕشه خوناویترین
 چ و تمههه تیفله کاک چ و من چ داکاته وله .ننبسووت و بووخنن ن،بکه تان و بکوژن کورد
 ررانبهبه یدیکه کیکۆیهسه و کهڕهشه له شکبه ینهبکه خۆمان مانتوانیده دیکه شاعیرکی رهه

 خۆم دامنه پ یڕگه مرانهروهنیشتمانپه هۆشی و ستهه من مبه .بھنین کاری به و وهبدۆزنه
 وتی،دووره سای بیستوپنج دوای جار، مکهیه  بۆ٢٠٠٠ سای که .وهمهبکه ساغ نکهالی رسهله
 ئاسانیبه زۆر ،(بووهه یهڕگه وئه رهه وسائه) وهڕامهگه وهولرههه له و کوردستان بۆ وهڕامهگه
 و رخستنخۆده بۆ بھنم کار به کوردستان دمۆکراتی پارتی یاندنیڕاگه ستگاکانیده متوانیده

 ریسه وێمهده من که وت، نچیروانیشم کاک خسیشه به و پارتی برایانی به مبه کشان،خۆهه
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 بۆ شیعرم ویشه و مینارسه یشیهناوچه وئه کانیشاره له و مبده نیشتمانییش کتیییه کانیناوچه
 رزانهوشتبهڕه زۆر نچیروان کاک و پارتی تییرکردایهسه که بم وهئه مژوو بۆ بده .نبخه ڕک
 ردووهه کانیناوچه نوانله هاتوچۆ بۆ دام تییارمه زۆریشیان و، رگرتوه میانکهبیره

 و وتکه اللجه مام نابیجه به چاوم سلمانی له پشتر که وتکه ڕک وا تنانهته .داکهتهحکوومه
 شتانه مئه یوهئه ب وت،که بارزانی سعوودمه کاک نابیجه به چاوم وسائه دوای کیهفتهحه ینزیکه

 له نه دواتریش، نه و وسایشئه نه من، .وهبکاته مکه من ررانبهبه وانئه ویستییخۆشه و ڕز له
 و دحمه سلمانی له نه .وت کتییه به مقسه دهۆک و ولرهه له نه و کرد مقسه پارتی دژی سلمانی

 راهنهجه وئه رهه دواتر ساڵ ندچه .پارتی نایسه و دحمه ولرههله نه و کرد کتیمیه نایسه
 به ینهالیه وئه تییرکردایهسه ستیردهبه چوونه لیالنهزه چۆن بینی کوردکوژیمان ڕیشه یبییانهدهئه

 .ناداده خائینیان و رستپهکۆنه و دوژمن
 ڕاستیبه برایانه وئه .بزانرت و بگوترێ دالره باشه پم و یههه ڕوانگه گرووپی رسهله دیکه شتکی

 میشههه .بووهنه تدا یانقینهڕاسته ڕووناکبیرکی رگیزهه .بوون وتوودواکه وهنگییهرههفه ڕووی له
 بیرهعه و کوردی له نییه و بووهنه ڕوانگه به رسه سکیکه هیچ .بوون سیاسینیوه و ڕووناکبیرنیوه
 ستیده و مدووه ستیده کراویمهرجهته کتبی میشههه .بزانت و زانیبت تری زمانکی والوهبه

   .وهتهخوندووه میانچواره و مسیه
 
 ؟ردنیانهتاوانبارک یاخود رانهبراده وله گرتنهخنهڕه وهئه :نارهه
 

 . کى مژوویییه ڕاستییهکه، به تاوانبارکردنیانه نهگرتنه وخنه ڕهنه: لیشاکه
 
ى گرت یاخود رچاوه سهوهستهو دهبوونى ئه تووڕه لهوهکردنه بیارى تازه ڕاى ئوهبه: نارهه
  بوو؟و قۆناغهکى ئه پویستییهوهکردنهتازه

 
بى دهیانى ئه به بهبى نهدهکى ئهیهوهستپکردنى بزووتنه ده بم کهوهتا ئهره سهبا جارێ: لیشاکه
ک  وهمن پم وایه.  بیار بکرێ به شتک نییهمهران، ئهى نوسهوه کۆبوونه بهکرت و نهده
وان سکى زمانهدار یان کههره ڕووناکبیرک یان شاعیرکى به کهداتکى مژوویی وا ڕوو دهیهلهسهمه

ى کهتهنگى میللهرهه بوارى فهکات لهکى فیکرى و ئستتیکى ده بۆشاییهست بهندک ههرمهیان هونه
رى ر، کورد و خونهو نوخواز و ڕبهوره کوو شاعیرکى گهدواى مردنى مامۆستا گۆران وه. خۆیدا

 گۆرانیش ب شتک بگوترێ که، دهیهک هه بۆشایییهکرد کهدهستیان کان ههتى شاعیره تایبهکورد به
نگاوى تر بوو دواى گۆرانیش ههم ده، بهوهکرده گۆران شیعرى کوردیی تازه ڕاسته. یگوتووهنه
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تاى ره سهرمیان، کهی شاعیرانى گههاوشتمان، ئمه بوو ئمه وهیش ئهنگاوهو ههئه. بنرێ
یانک رکردنى به بیار ناکرێ، دهک وتم به وهم شتانهم ئهى شیعرى کوردى بوو، بهوهکردنهتازه

 .کیهوهتاى بزووتنهره سهناتوان ببته
 ، بۆ نموونهیانک گرنگهتاى بهرهک پی وا ب سه خهنگه ڕهوه ڕووى شکه لهوه، ڕووى فۆرملهله
 موو شتکدا پش هه لهوهوان بویان کرده ئهییانهو بهین، ئه بکه ڕوانگهیانى باسى بهر ئمهگهئه
ک ى یهکهڕۆکه، ناوهنگیرههبی و فهدهیانکی ئهک بهتی بوو، نهیهیانی سیاسی و ڕیفۆرمی کۆمهبه
بکی چۆنین بنووسرت؟ دههب ئ، دهبى خراپ چییهده ئهبى چاک چییه وده ناکات ئهوه باسى ئهڕهزه

ل پرسیاری  و گهب چۆن بت، پویستى قۆناغ چییهر زمان دهرانبهوست به، ههئستتیک چییه
 خۆیشیان رانى ڕوانگهوتارى نووسهو ڕهوه کرده.  هیچ ناکاتوانهباسى ئه. شنهم چهی لهگرنگی دیکه

ک گۆڕین  نهتى و سیاسییان ویستووهیهوان ڕیفۆرمى کۆمه ئهکه کى ئاشکرایه، همایهیهوهلیلى ئهده
و ن ئهکه ده شانازیی پوهکانیان که گرنگه کارهک لهوان یه ئهبۆ نموونه. بىدهى ئهوهکردنهو تازه
الى مه. الى کوردر مه هرشک بوو بۆ سهمهئه. کانترسه نهمههیانى قهن به پی ده کهیهتکسته

 دژى ری کوردب ڕووناکبیر و داهنه بۆ ده.ى ڕووخاندووه؟کهعس وتهر بهگه ئهکورد تاوانى چییه
پم وایه . ى بسووتنباکه و عهچهب ژنى کورد په بوو دهوهڕت؟ باسکى تریان ئهالى کورد راپهمه
سکى ریفۆرمیست بیکات، کرت که دهمهئه. ووتاندبوونیانو سبایشیان کۆکردبۆوه  وعهچهندێ پههه
 بوارى  بوارى وشه و لهب لهتۆ ده.  بکاتها شتی وه نییهوهرک ئهم کارى شاعیرک یان نووسهبه

 ڵ چاکى کۆمهوه بوارى ئهک لهیت نهڕین بکهبیدا ڕاپهدهربینى ئه بوارى جوانکارى ودهئستتیکدا، له
ناو  و تۆوی گۆڕانکاری لهڕی تازهک ڕووناکبیر بتوانیت بیروباوهر و وهک داهنه تۆ وهنگهڕه. یتبکه

ال و  مهبا سووتاندن و جنودان به و عهچه په له و جیاوازهیه شتکی دیکهمه، ئهوهیتهدا بو بکهکۆمه
 . زانای کورد

کى یهوه بزووتنهی باسم کرد، واى کرد که شیعرییهوانییه زمانهکییه ئستتیو پویستییهبوونى ئههه
وه رمیانه گهست پ بکات لهر دهبوو هه دهکهوهست پ بکات، بزووتنه کوردستاندا دهرى لهگهتازه

یش ناب تییهو ڕاسم ئهست پ بکات، بهبوو ده بوو دهوهوه، گرنگ ئهولر و سلمانییه ههبت یا له
سک  بوون و هیچ کهیهوهبوونهو تازهتاى ئهرهرمیان سه شاعیرانی کفری، شاعیرانی گهبشونرت که

 .وان پش ئهوتهناکه
 
نابت ک جه وهیهوهبوونهو تازه یاخود ئهیهوهو نوبوونه ئهبووایهچم دهى من بۆى ئههنده: نارهه
 بینى که دهوهقى ئهزهى به ماشا بکهر تهگهم تۆ ئه، بهوهتهکانى گرتبایهبییهده ئهانرهموو ژی  ههده
کى زۆر یه ڕادهکانى تر به ببین و ژانرهو گۆڕانهرچاو توانیى سوود لهکى بهیه ڕادهنیا شیعر بهته
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 زۆرتر بوون یاخود و بزاوتهکانى نو ئه شاعیرهى کهوه بۆ چى، بۆ ئههوڕتهگه دهمههۆکارى ئه. مکه
 بوو؟ ههو گۆڕانه پویستیی ئهکان بوایان بهنیا شاعیرهته
 

وتوودا، شیعر شوازى زاى تانى دواکهر بکرێ بم میللهگه ئهنگهتاندا، ڕهنگى میللهرهه فهله: لیشاکه
 بۆچى ، کهیهک هۆى مژووییى ههیش کۆمهوهئه.  شیعرهمیشهبدا ههده ئهژانرکى زاڵ له. بییهدهئه

 مهئه. وتووتانى دواکه الى میلله لهبییهدهربینى ئهستى دهردهى سه، شوهى زاهشیعر شوه
کان،  فیزیکییهکان، زانستهتییهیه کۆمه، زانستهیه ههوهتنى زانستهو پشکهکى زۆرى بهندییهپوه

ستگای وانیش گرنگتر ده لهنگهم ڕهیش، بهلکی دیکهرمانسازی و گهک کیمیا و دهکانى تری وهزانسته
و کات زمانى ، بگومان ئهوتنایهکان پش بکهتییهتى ومرۆڤایهیه کۆمهر زانستهگهئه. ت بتوهده

ی وهیش بزووتنهر بۆیههه.  بوودها زمانى شیعر نهنی تههنرا و کار دهکى تر بهیه شوهکوردى به
دا  سانهور لهم ههبه. یویست بیگۆڕتکرد و ده شیعر دهوخۆ ڕووی له بگومان ڕاستهوهکردنهتازه
ی شیعردا وهکردنهڵ تازهگه ڕک لهنگهڕه. بووکی نوخوازی ههیهوه بواری چیرۆکیشدا بزووتنهله

تیف ک له چیرۆکنووسی وه ئمهمهردهو سهئه. وتکهم زۆریش لی دوا نهبووبت، به نههاوکات
ین عارفیش، حوسه. بییان دیارهدهستی ئه جده کهیهلیمان ههد شاکهحمهرزنجی و ئهحامید به

  و تکستی تازهمی تازهرههیویست به جیددی دهم زۆر بهکی پشتر بوو، بهیهوه نهر بهرچی سهگهئه
 . ش بکاتپشکه

خشانى کوردى ، پهکانکى باشى داوهبى کوردى تهدهشتاکاندا ئستا ئهڵ سانى ههگهراورد لهبهبه 
، ڕۆمان خشانی باش نووسراون، چیرۆکى باش نووسراون تکستى په، کۆمهنگاوى باشى ناوههه
  لهنھا شیعر ژانرى زاهر بین تهگه ئهرچووهسهکى بک بهیه ونهیهنهو و ئهنووسرت، پم وایهده
 و پویستییهستیان بهمووان ههکان پش ههتا شاعیرهرهک سه وهویش ڕاستهم ئهبه. بى کوردیدادهئه

ی شاعیر یا اره، ژمی ژمارهلهسهم مهڕ ناکهباوه. نگی گۆڕین و نوخوازی پشهکرد و بوونه
 .تیندایهک چه نهتی گرنگهدا چۆنایهلیره. بتبوو کارکردکی ههوهم ڕووهچیرۆکنووس له

 
، بى کوردیدا کردووهده ئهییی له گۆڕانکاریى ڕیشهى ڕوانگهوهن بزوتنه ئهى کهوانهزۆرن ئه: نارهه
 ینن؟یب ده چین کهو گۆڕانگارییانه ئه ڕاى ئوهبه
 

 و ورهڕاستى من شتکی گه کردبتى بهى ڕوانگهوهیی بت وبزووتنهى گۆڕانکارى ڕیشهوهئه: لیشاکه
و  لهککه یه ڕوانگه؛ نییهنیا ڕوانگهبی کوردیدا تهده ئه لهی گۆڕانکاریی کردووهوهئه! رچاو نابینمبه

 و لهند جۆگهدا چهپاڵ ڕوانگهم له، بهوه زمانی کوردییهب ودهریای ئه ناو زهتهی ڕژاونهالنهجۆگه
ک یا هزکی  بین پارتییه مژووی سیاسی نییهمهوجا ئهئه. نبوون و ههیش ههڕووباری دیکه
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یرى تکست من سه.  تکستهلهسه و مهره نووسهلهسهدا مهلره.  دی هنای بهو گۆڕانکارییهسیاسی ئه
دانى خراپیشى م سه به و باشى نووسیوه،ورهژیانى خۆیدا تکستى گه لهیهرى وا ههم، نووسهکههد

ر بهله. ککى خراپهو یه، نۆى چاکه  تکستى نووسیوه دهوهوانهپچه بهیهریش هه، نووسهنووسیوه
ب دهڕاستى ئه یان فن واى کرد، به واى کرد یان گرووپى کفرى واى کرد ناکرێ بین ڕوانگهوهئه
ى دواى و نوکارییه ئهبى کوردیدا هاتووه،دهر ئهسهى بهو گۆڕانکارییهئه. ماشا ناکرێ تهیهو شوهبه

و موومانه ى ههوهکردنهمى تازهرههمى کار و بهرهه، بهیدا بووه پهبى کوردیداده ئهمامۆستا گۆران له
 پاڵ  ناکرت بدرتهوهر ئهبهله.  دی بھنین بهیهوهکردنهو تازه ئه توانیومانهوهمانهمووههبه 
ر  بم، ناتوانم بم ههوهی گرۆی کفریشهبارهمن ناتوانم شتکی وا له. ک گرۆیهسک، یا تاکهکهتاکه
. ها ڕاست نییهکی وهیه قسه، چونکهوهییهب و شیعری کوردده ئهتهمان هناوهوهین نوکردنهنیا ئمهته
 رک له نووسهنگهر شیعری کوردی، ڕه سه کارمان کردبتهندکی دیکه زیاتر ههندکمان له ههنگهڕه

 ی کهوانییهری و زمانه هونهنجامهو ئهم ئهند کردبت، بهمهوه زیاتر زمانی دهرکی دیکهنووسه
 .موومانهمی ههرهه بههیمۆ ههئه

 چیدا، ین؛ گۆڕین لهکه دهنانهب بزانین باسی کام الیهین، دهکه باسی کارکرد و گۆڕانکاری ده کهئمه
، زمان، ونه: نگ و جۆراوجۆرنڕهبدا زۆر و فرهده ئهکانی گۆڕین و گۆڕان له بواردا؟ بواره کامهله

 و وهمای وردبوونه بنهینه بکهم ڕاستییهر ئهگهئه. ۆری تریشبیر، شواز، فۆرم، مۆسیقا و ز
 هیچ رانی ڕوانگهتوانم بم نووسه، دهکانی کوردستانبییهدهخشی گرۆ ئه نه لهوهلکۆینه

 . هناوه دی نهبی کوردیدا بهده ئهتییان لهڕهیی و بنهکی ڕیشهگۆڕانکارییه
 

 :وهرییهى گرووپى کف بارهله
 
و شاعیرکى دیار قینه رکى ڕاسته داهنهت کهمهتیف ههل ڕزکى زۆرمان بۆ مامۆستا له گهله: نارهه

م ، بهندى نووسیوهمهوه شیعرکى دهوهته ڕووى بابهڕاستى له بهى کهوهڵ ئهگه، لهیهورهو گه
 وهته ڕووى بابهو لهى ئهوهکردنهستم تازهبه، مهکارى هناوه به ى کهو زمانه لهیهکى زۆر ههیهخنهڕه

 ؟وهب زمانیش نوێ ببتهدا ئهوهڵ نوبوونهگه لهمیشه بگومان ههک زمان، که نهبووه
 

ک ب وهناسین، هاوکاتیش دهکتر ده یه سانکی دوورودرژهک هاوڕێ و دۆستکتیف وهله: لیشاکه
 کاک بگومان.  ئاسان نییهمه بۆ منئه. نگنمبسهکانی ههمهرههرک خۆی و بهشاعیرک و داهنه

 خوا و شاره(کانى تى دیوانه تایبهر زمانى کوردى، بهسه لهبووهکى زۆرى ههرییهتیف  کاریگهله
کجار کى یهرییه، کاریگه) سپیلوولیرده دایکبوونکى تر و گهبوون بۆ لهمان و ئامادهکهبچکۆه

 زمان ت بهبارهمۆ سهى ئهیهخنهو ڕهئه. ش بکات پشکهتى زۆر شتى تازه، توانیویهبووهی ههورهگه
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نووست  زمانک دهتیف بهئستا له.  خۆیشیم وتووه بهک ڕاسته، منیه تا ڕادهگیرێ، پم وایهلی ده
ین ى پی دهوهئه. تر بتندانهرمههزتر و هونهکرا بهم ده، بهاپهناکرێ بگوترێ زمانکى خر
تیف ئستا  لهوه داخه بهگرتن،ست پوهوه و دهنوێ داڕشتنهرلهو سهوه مشتوماکردن و ڕکخستنه

ى خنه ڕهوهو ڕووهو لهئه.  ناداتوه و گرنگى به یان کاتى نییهیهوهنهمه هۆى تهنازانم به.  ناکاتوهئه
ى کهکۆماره ( ناوى ناوهتیفدا کهى لهنهو دیوامن دنیام له. ى ل بگیرتخنه ڕهقیشهگیرێ وحهل ده

 کار بھنت، وتر به زمانکى جوانتر و پتهکرا دهم، بهى جوانى هناوه ونه کۆمه)تمهتیف ههله
 .کردووه نه ماندوو خۆی پوهدیاره
و بۆ ، زمانی ئهتدا ببینینمهتیف هه مژووی داهنانی لهدا دوو قۆناغی جیاواز لهندهم پوهب لهده
کی جوان  کوردییهری کورد کهمۆ نووسه ئهنگهڕه. هز بوو و به زۆر تازهشتاکانیشفتاکان و ههحه

تی داوای ری کورد مافی خۆیهیش خونهوه ئهربه بن، له جاران زیاترنووست له دهندانهرمهو هونه
 .یش بکاترانی دیکه شاعیر و نووسهت و لهمه هههز لهزمانکی به

. ، زمانی الفاوهتیف زمانی ڕووبار نییهزمانی له. ک ڕووبار، نهیهت سرووشتی الفاوی ههمهتیف ههله
 م الفاو دۆڵ و مۆڵ ناناست،ناست، بهڕوات و ڕگای خۆی دهناو دۆکدا دهڕووبار ڕکوپک به

کی یههرهنی به خاوهتیف، کهله. کنتهدهموویشی ههندێ جار ههر و هه بهگرتهنار دهشت و کهده
کانی تافۆره م زمان و بیر لهدا زیاتر و قووتر بیر لهنهمهم تهبوو له، دهیهن و بونهگمهکجار دهیه

 .وهبکاته
 
 نو کان لهکارى و ئاماژهو ڕاڤهوه و لکۆینهخنه ى ڕهى جگاى تبینى ب زۆربهوهئه: نارهه

ر  ههرخان کراون زیاتر لهت تهمهتیف ههکانى مامۆستا لهمهرههرانى گرووپى کفریدا بۆ بهبراده
 ؟وهڕنیتهگهى بۆ چى دهکه، هۆیهکهرکى ترى نو گروووپهبراده

 
ر بهرخان کراون، لهت تهمهکان بۆ ههوهو لکۆینهخنه ى ڕه زۆربهى کهوهت بهبارهسه: لیشاکه
 من  ساه٣٠ى  نزیکهوهوه ئهمهالى کهژیاوم، به  نهم من لره، به ژیاوهو لره ئه کهیهوهئه

عس تا بههه. تی سیاسییهستهنکى تر سانسۆری ده، الیهنکه الیهوهئه . ج هشتووهکوردستانم به
زیری رمانی وه فهبه...) یپرۆژه(مم کهدیوانی یه.  بووغهدهد قهداسهسهر حوکم بوو، ناوی من لهسهله

تریش سانسۆری کورد، دوا.  کرابووغهده کتبی کوردیدا قهڵ کۆمهگهعس لهیاندنی عیراقی بهڕاگه
 ندێ هزی سیاسیی کوردستان له ههر بهیاندنی سهستگای ڕاگهنی و دهمهندێ چاپهسانسۆری هه

ر سهریکا، زۆر شت لهمه ئهروپا و لهو ئه، لهوهره دهله. بووعس پاکتر و  ئاسانتر نهی بهکهسانسۆره
 زمانانی سودی و ئینگلیزی و ئیتالیایی و تورکی ی بهوهئهر به لهدیاره. کانم نووسراوهمهرههبه

 مه بکهو شتانه نیم دانیشم ئهوانهمن خۆیشم له. ری کوردرچاوی خونه بهوتۆتهکه، نهنووسراوه
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رچوو شق ده دیمهبی لهره عهکانم بهکی شیعرهیهبژارده ههپرار که. مکوردی و ڕکالم بۆ خۆم بکه
. وهکاندا بو کرایهبییهرهوره عه گه ڕۆژنامهندکیان لهر نووسرا و ههسه وتاری چاکی لهمهکۆ
، ری نووسراوهسهکانی ئراندا له ڕۆژنامهک بیستم له فارسی چاپ کرا و وهکیش بهیهبژاردههه
تیف زیاتر ر کاک لهسه لهه دگران نیم کوهمن هیچ به. بینیوهرچی خۆیشم هیچم ل نهگهئه

 .ر بنووسرتسهیشی لهی دیکه دوو هندهیهوه شایانی ئهو پیاوه و ئه پم خۆشهکهنووسرابت، به
 

 یاندنڕاگه... ڤیزیۆنلهته
 
 ؟وهڕنیتهگه بۆ چى دهزانه ناحهو سانسۆرههۆکارى ئه: نارهه
 

یی و ، دڕندهیشتنهگه، دپیسی و تنهزانییهواری و نهخونده، نهیهتبازانههۆکارکى سیاسه: لیشاکه
 واتهبى کهم نه گه تۆ لهرگه که ئهوهکاته وا بیر دهیه کوردستاندا ههزۆر هزى سیاسى له. ملھوڕییه

زانه کى زۆر ناحهیهشههاوک!  دوژمنى منىواتهیشم بوویت کهکهڵ دوژمنهگه لهمى، کهکهڵ دوژمنهگهله
 . برت کار ده دژی ڕووناکبیر یا شاعیرک بهمهت کات ئهتایبهڕاستى، بهیه بهوشتانه بهو زۆر 

 
ت  تایبهى بهدهمى دهه قهمکى نوێ لهرهه به تۆ بهکانى گرووپى کفرى کهمهرههدیارترین به:  نارهه
 ى کتب چاپ کرابت؟ شوهستم لهبهن، مهنه کاماو قۆناغهمى ئهرههبه
 

تای ره سهله. ب سنووردار بت دهیش دیارهکهرامه، وه زۆر سنووردارهکهپرسیاره: لیشاکه
ی پرۆژه( و منیش دیوانی وهی بو کرده) مانکه بچکۆلهخوا و شاره(تیف دیوانی فتاکاندا کاک لهحه

ن  الیه و لهوهری کوردهن خونه الیهردوویشیان له، ههوهبو کردهم )کی نھنیتایهکووده
کانی شیعری  دیاره نیشانه ئستایش لهو دوو دیوانهئه. رمی پشوازی کران گه زۆر بهوهگرانهخنهڕه

 .کوردین
 
 ى؟و گرووپهر به الى گرووپى کفرى، تۆ هشتا سهوهبا بینه: نارهه

و خۆ ئه. یشمکی دیکه هیچ گرۆیهر به سهم و نهو گرۆیهر به سه، نهوهخر، نهنه... خرنه: لیشاکه
ندامیان  ئهببته ڕۆژان ی ڕۆژێ لهوهبوون و نین، ئه حزبکى ستالینیستی پۆیین نهبییانهده ئهگرووپه
ن و مه ڕووی جیۆگرافی و تهنجک بووین لهگه ه کۆمهئمه. ندام بتر ئهب ههتا مردن دهئیتر هه

 نزیکیی تر ش کۆمهو نزیکییه حوکمى ئه به. نزیک بووینوهکه یه لهوهتییهیهپاشخانی کۆمه
 بیر و بۆچوونمان زۆر وهندێ ڕووه ههله. ری و فکرینگی و هونهرههبی و فهدهئه: دروست بووه
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موو ڕاستی ههبه.  د بیرمان جیاواز بوو سهد لهندێ شتى تریشدا سه هه له نزیک بوو،وهکهیهله
.  چوار پنج ساک زیاتر نییهرمیان لهرکووک یا گرۆی گهی کهی قوتابخانهتیی ئمهمژووی نزیکایه

 بوو، خۆشر نهیش ههوهدا کۆچی کرد و سا پش ئه١٩٧٤تای سای ره سهتیف حامید لهمامۆستا له
 ج یش من وتم به١٩٧٥ بووین و هاوینی رگهتیف پشمه من و له٧٥هاری  تا بهوه ه٧٤هاری  بهله

توانم نیا ده من ئستا ته.وهتهری کوردستانم داوهم جار سهکههشت و دوای بیستوپنج ساڵ بۆ یه
ت مهی سی سای ڕابوردوودا چ من و چ ههاوه مله. وهمه، یامن وا بیر ناکهوهمهکهبم من وا بیر ده

وانی و ری و فکری و زمانه ڕووی هونهت لهکی تایبهیه شوهککمان بهر یه، ههسانی دیکهو چ که
 ناکرێ ئمه وهر ئهبهله.  و خۆمان دروست کردووهمان کردووهشه گهوهموو شتکهنگی و ههرههفه

 جاروبار ناچار ئمه که.  ستاندارد دابنینی جارانمان بهرییانه فکری و هونهرهوهو پر ئهئستایش هه
 ڕوون و پاشخانهکی مژوویی ئهک ڕاستییهنیا وهوێ تهمانهین، دهکهبین باسی گرۆی کفری دهده
 کهمۆ، بهر ئهک هه نه کهوهینه بدهسانهو کهکانی ئهکارییهرچی درۆ و ف و ساختهرپه و بهوهینهبکه

  خۆمان و له لهرگریکردنهنیا بهک تهیین نه دهی ئمهمهئه. وهنهکهش دهشونن و ڕهمژوویش ده
سکی جوانیخواز و ڕاستیخوازی ر کهبوو هه و دهخالقی و ئستتیکیشهرککی ئه ئهکهر، بههونه

 .  ایهنی بزانیی خاوهتریش خۆی به
 
ى دواى وهر شیعرى نهسهبوو بهى کفری ههریى شیعرى قوتابخانهش کاریگهم دواییانهتا ئه: نارهه

 ؟ ماوهررییه ههو کاریگه، به ڕاى تۆ ئستایش  ئهوهخۆیانه
 

، بییهده ئهکىیهوهرى نه نونهک بی کابراى شاعیر که نابینم وهیهو شوهری بهمن کاریگه: لیشاکه
وه کهیهکان بهنه بهموو گۆههه) خومکش(کوو وهیه ووهسته دهنگی بهی ڕهکهرهوت تووش حهشه
.  من وای نابینم. یهیهو قوتابخانهر به بوو ئیتر سهی پوهنگهو ڕهسک ئهر که ههکات، واتهنگ دهڕه

کانى  الى شاعیرهوهنگ بداتهوت و ڕهربکهوێ تا دهنکى زۆرى دههمبى زهدهکى ئهیهوهریی نهکاریگه
ولر و بادینان  ب، چ گرۆی کفرى، چ ههفتاکان چ ڕوانگهى حهوهریی نهکاریگه. وان دن دوای ئهتر که
بۆچى . خرمن؟ نه دهتایه تا ههرییهم کاریگهم ئهبه. ى دواتردا دیارهوهبى نهده ئهگشتى لهب، به
 دت ر ک دوای ئمهین وپمان وا ب هه ئیمپراتۆر بۆ شیعر دروست بکهوه خۆمانه لهئمه

نج زاران گهن؟ ههی ئمه)ولی عھد(رگر ی تاجوهندکیان شازاده و ههیهی ئمهکهماهکی بنهیهشازاده
 . بنهیدا ددار پههرهکى بهدان خهبن و سهدروست ده
رانی  ژر کارکردی شاعیر و نووسهوتهکهکات ده نووسین دهست به الوک ده کهر وایهزۆر جار هه
نگیی خۆی دروست رههبی و فهدهتیی ئهسایهک کهیهدار دوای ماوههرهسکی بهم کهبه. وهپش خۆیه

ر سه بهریی ئمهمکدا کاریگهرده سهبگومان له. ر نامنتسه لهیهو شوهی بهو کارکردهکات و ئهده
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ک ، نه چاپیش کراوهکانی، که دیوانهکک له یهناسم کهمن شاعیری وا ده. بووه ههوهشاعیرانی دواتره
 ئاشکرا ل ر بهی ههیان ونهیان د و ده دهکهیه، بهوهرهسهی منی به)ژێ(ر کارکردی دیوانی هه
 .ر وا ناکاتدار و داهنههرهم شاعیری بهبه. رگرتووهوه
 
 ؟یهش ههنگى تازهو ده شیعرى کوردیدا دروست بووه  گۆڕانکارى لهیه ههوهڕت بهواتا باوهکه: نارهه
 

 . بگومان.... بگومان: لیشاکه
 
ولر و سلمانى،  هه لهوهکاتهفرى جیا دهى ک شیعرى قوتابخانه چین که شیعرییانهتهسهو خهئه: نارهه
 ؟فتاکانهى ههوهستم شیعرى نهبهمه
 

 وهکردینهی جیا ده شاعیرانی دیکهواوی لهته به کهخۆی شیعری ئمه گرنگترین تایبهپم وایه: لیشاکه
م شاعیرانی تر کانماندا، بهکسته تڕ له گهخسته زمانمان دهکی زۆر بورانهیه شوه بهئمه. زمان بوو

 ڕووی له. بووبوون کارکردی زمانی گۆران ڕزگار نه هشتا لهتا سانکی زۆریش دوای ئمه
ی )کی نھنیتایهی کوودهپرۆژه(تۆ بچۆ دیوانی .  جیاواز بووین ئمهوهکانیشه شیعرییهپکھنانی ونه

و  ئهبینی هیچ شاعیرکی کورد پش ئمه، دهوهت بخونهمهههی )مانکه بچکۆلهخوا و شاره(من، یا 
 .هناوه کار نهی بهو متافۆره و ئهزمانه
ند شیعرکم  و چهوهکانی گۆرانه ژر کارکردی شیعرهوتبوومه کهتاوهره سه ڕاستی من خۆیشم لهبه
هید ی شهورهگر و ڕووناکبیری گهخنهڕه.  بوو ئاشکرا تدا دیارریی گۆرانیان به کاریگهبوون کههه

کیشی بۆ بی کردبوو، پشهرهی عهمهرجهد دوو جار شیعری منی تهحمهریم ئهجید کهمامۆستا مه
ی )لیفهخه (وه جگرهبتهلی ده شاکهی کردبوو کهوهدا پشبینیی ئهشکردنانهو پشکهنووسیبوون، له

.  زمانی خۆم بنووسمب من به و ده زمانی من نییهوه ئهیشتم که گهوهر زوو لهم من ههبه. گۆران
 .ر وایشم کردهه
ند شیعرکی میدا چهکه دیوانی یهله. ینووسیک گۆران دهک ڕک وهیهتیش ماوهمهتیف ههله

 : شیعری گۆرانکن لهیهر ونه هه کهوههشتوونه
 ڕ خامۆشهپهردهزه، کهورد بۆ س مه

 . کۆشهنھا من و تۆی له ته بهم ڕیهئه
ست پ تی خۆی دهکانی گۆران هنا و زمانی تایبه زمان و متافۆرهر زوو وازی لهتیفیش ههم لهبه

 .کرد
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م من به. وهبوونهرى یان تازه نوگهلک بوون بۆ دروستکردنى جۆرک لهنگاوگه ههوانهئه: نارهه
ک  ب نهم خاکه دایکبووى ئه لهکى شیعری کهیهوه بیرکردنهم بۆ نموونهکهتى دهتى تایبهسهداواى خه

 ب؟ دایک ئهولر و سلمانى له ههى لهوهئه
 

و  ئه بتوان بگاتهوهگرانهخنهبی و ڕهدهى ئهوه ڕووى لکۆینهسک له کهباشتر وایه: لیشاکه
م کهینووسم یان دۆسته خۆم دهم که بکهوهبهدهو ئهى ئه باره لهوه، من ناتوانم لکۆینهنجامهرهده
واوی ته بهن کهتی وا ههسهدا و دواتریش خهمهردهو سهر لههه. ت بحمه زهوه ئهنگهینوس، ڕهده

و  نازانم بۆ باسکردنی ئهو جگا گونجاوه بهم ئره، بهوهنه جیا بکهککی دیکه یهشاعیرک له
 .کارییانهورده
ر نووسن هه دهرانهوامن و داهنهرده بهی کهو شاعیرانه ئهین دیارهکانی دواتر بکهر باسی قۆناخهگهئه
ت سای ڕابوردوودا  بیس من لهی کهو چوار دیوانهر ئهگهتۆ ئه. یهتیی جیاوازی خۆی ههسایهکه کهیه

 تکستی هیچ کانی من له شواز و زمان و متافۆری شیعرهبینی که ده،وهوه بخونیتهبوم کردوونه
 ناب وا لک یهم قسهئه. ک من نانووستشاعیرکی کورد ناچت و هیچ شاعیرکی کوردیش وه

 .کتر جیاوازن یه لهکه، به یا خراپترهککی دی چاکتره یهکک لهوه یهبدرته
 شتی وا له. یرهکانی کوردستان، بیرکی زۆر سهپی ناوچهی شیعریی جیاواز بهوهباسکردنی بیرکردنه

 . وهمهرامی بده پویستیشی نازانم وهر به و ههوهکی جیددیدا جی نابتهیهوهلکۆینه
 
 رمیان بوو؟نگى گهده) گرووپى کفرى(و گرووپه توانى پم بی شیعرى ئهئه: نارهه
 

نگ و  تا دهبژاردووهمان هه خۆمان بۆ پارله و نهزراندووهومان دامه حیزبی پشه نهئمه: لیشاکه
  و نهنگی سلمانییهس ده شرکۆ بکهنه. رمیان بوویننگى گهناکرێ بین ده. رمیان بینری گهنونه
 دی دا بهکانی ئمهمهرهه به لهرمیانیانهندێ سروشتی گه ههیهوانهم لهبه. ولرهنگی ههشویش دهپه

 دیار رمیانی پیوهکانیشمان کارکردی گهی داڕشتنی میتافۆره دووری نازانم شوهت بهنانهته. بکرت
 .یه باسکی دیکهوهبت، ئه

ى وهکردنهى تازه ڕاستیدا قوتابخانهرمیان لهى کفری یا گهنهوترێ قوتابخا پی ده کهیهو قوتابخانهئه
یی و رى شیعری کوردى، دواى مامۆستا گۆران و ناکرێ سنوورکی ناوچهرتاسه، سهشیعری کوردییه

 .ی بۆ دابنرترانهگهناوچه
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 ، که داوهوهى بهندین جار ئاماژهتیش چهمهتیف ههت پ دا ومامۆستا لهخۆت ئاماژه: نارهه
 بۆ یهوه ئهکهن، پرسیارهکانى ئوهڕۆکى شیعرهکى وزیندووى نوهرهشکى سهووف بهسهته
 دا؟رى هه سهوهم گرووپهنو ئهووف لهسهته
 

بی و دهربینی ئه دهندیی بهی پوهتیفیش، هنده کاک له من ونه، نهتاوهره سه لهئمه: لیشاکه
یه و ک ههم ڕاستییهبه. بووه نهوهووفهسه تهکمان بهندییهیوهبت، هیچ په ههوهڕۆکهتیکی و ناوهستهئ

، وهتییهیه ڕووى پاشخانی فکری و کۆمهردووکمان له هه ئمهزانت، دهوهسیش ئه زۆر کهپم وایه
ى ماهبنه: ى شخینماه دوو بنهر به تیفیش سهو لهمنیش . تریقهووف و تهسه تهشک بووین لهبه

 ڕۆکى وهئه. ندیینقشبهتى نهریقه تهر بهیش سهی ئمهماهتى قادرین و بنهریقه تهر بهتیف سهکاک له
ناو له  تۆوک بوو کهو پاشخانهئه. ڕۆژدا پاشه لهدا دروستبوونى جیھانبینیى ئمه لهبووهگرنگی هه

 م دیوانی من بکهکهی یهکهشکردنهماشای پشکهتۆ ته. مانگرتووهکانماندا هه شیعرییهکرۆمۆسۆمه
ر م هه؟ چۆنه؟ به کویه؟ لهی نازانم کیهوه بهشهپشکه:  ئاوام نووسیوهکه) ١٩٧٣ی سای کهچاپه(
 یهو پویستییهربینی ئه ئاشکرا ده بهمهبینی ئهت دهخۆ پویست ناکا من هیچ بم، خۆ...  دوایا ومبه
 .وه دۆزییهوهووفهسه تههۆیکانیم بهرامه وهندێ له دواتر ههکه

ی  ڕگهوروپا و له ئهوه، لهکادمییههۆى کارى ئه بهوه،وه هۆى خوندنه حاى خۆم بهش بهمن به
م دهکه . ووف ڕۆیشتوومسهو تهره و بهووفم ناسیوهسه ته،وهی فارسی و ئینگلیزییهرچاوهسه
ت به تایبهوف، بهسهم میراتی تهرجهکه سه بهووفى کوردى نییه،سهنیا تهستم تهبهووف مهسهته

کانی هشکى زۆرى دیوان به. من کردووه کارکى زۆرى لهوهئه. ریبى و هونهدهربینى ئهى دهشوه
یه و ورهکى زۆر گهیه ئیزافهووف، کهسهکانى تهته بۆ بابهرخان کراوه بیست سای دواییم تهپانزده

 کوردستاندا  شاعیرى سۆفی له،یش، دیارهپش ئمه. بى کوردىده بۆ ئهیهمونهکی کهندییهمهوهده
الی مه: نورهندکیان زۆریش گهی کورد زۆرن، ههویفسهبى کالسیکدا شاعیری موتهدهئهله. بوونهه
وان ربینى ئهى دهڵ  شوهگه لهربینى ئستاى ئمهى دهم شوهحوی، بهوی و مهولهزیری و مهجه

 . زۆر زۆر جیاوازه
. ووفهسه تهبیدهرینی ئه و بهورهتکی گهڕهمزدار بنهو زمانی ڕه) ، سیمبۆڵنیشانه(مز زانی ڕهتۆ ده

. ندهمهوهکجار فراوان و دهمی شاعیرانی سۆفی یهرههکانی بهربین و نیشانه و دهنگی وشهرههفه
کانی خۆم،  ناو شیعرهوه بگوزمهنگهرههو فهنووسم ناچم ئه دهمۆ شیعرکی سۆفییانه ئهم من کهبه
 نگهرههو فهم ئهدهوڵ ده ههکهچنم، بهوان ههکانی ئهکارهر مۆدلی سهکانم لهی ونهم پکھاتهنایه
دان یان و سه ده، چونکه نییهنگهرههو فهعنای دابان له مهمهئه. مندتر و جوانتر و فراوانتر بکهمهوهده

م گرم، بهردههمۆ منیش سوودیان ل وبوون و ئهزیرییش ههالی جه پش مهن کهمز هه و ڕهنیشانه
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 زمانی  بهوهنگی شیعری عیرفانییهرهه ناو فهتهم هناوهمزی تازه و ڕهدان ونهیان و سههاوکاتیش ده
 .کوردی

هام پ رامكی وهدا منیش وهم کاته لهڕ بکهدا؟ باوهری ههدا سهناو گرووپی ئمهوف لهسهبۆچی ته
رمیان تی گهتکی تایبهسهیان خهمه ئهنگهڕه. نازانم، منیش نازانم بۆچی. مبکه خۆم ت بهناعه قه کهنییه

 . یشم نییهزکارانهکی ئاوهیهگهم هیچ بهبت، به
 
لر و وکانى ههقوتابخانه له یهتابخانهم قوشیعرى ئهتکم ل کردى که سهمن داواى خه: نارهه

 ؟تانهسهو خه لهککهدا یهشیعرى ئوه له ووفهسهم ته بوونى ئهپت وا نییه. وهسلمانى جیا بکاته
 

کاتى له م که ت بۆ باس بکهوه بوو، ویستم وا بم، ویستم ئهوهر ئهى منیش ههکهستهبهمه: لیشاکه
 ر، واته سهتهیشی چووهرییه فکنهو الیهمۆ ئهئه.  بوونورهتى گهسهخۆیدا زمان و متافۆر دوو خه

 .وهگرتهڕۆک ده ناوهووف، کهسهته
 

 ڕین شیعرى دواى ڕاپهت بهبارهسه
 
 نووسرێ؟ دهوهڕینه دواى راپهى لهو شیعرهرمیانیت، ئهرى گهڤهند ئاگادارى شیعرى دهتا چه: نارهه
 

  کهییهو شوه بهکراوهکوردستان ناژیم، بۆم نه  له ساه٣٠ی وهر ئهبه لهىکهڕاستییه: لیشاکه
 و وهکرانهدا بو دهم وته لهى کهبییانهده ئهقهو دهیجۆری ئه پهومهزم کردب بکهویستبتم وحه

، یشتووهو جاروبار کتبیشم پ گهو گۆڤارم بینیوه  ڕۆژنامه ،وتووهرچاو کهتکستم به. وهکرنهده
رمیان  گهگشتی و له کوردستان به له کهیهبهدهو ئهمی ئهشکی که بهی من بینیومهوهڕاستى ئهم بهبه
کی یه شوهکی زانستی، بهیه شوهوێ و بتوانم بهکهتکم بۆ ههرفههیوادارم ده. ت نووسراوهتایبهبه
ی بی تازهدهی ئهباره، لهوهرمیانهی گهبی تازهدهی ئهباره، لهوهی تازهوهبی نهدهی ئهبارهکادمی، لهئه

 . بنووسموهی کوردییهبی تازهدهی گشت ئهباره، لهوهبادینانه
 ئاستی کوردستاندا ناسراون و  لهن کهرمیان ههر و شاعیری گهند نووسهمۆ چه ئهختانهخۆشبه

 .بی کوردیندهو جوانی ئهشکی گرنگ کانیان بهمهرههبه
 
، هیچ یهرانهنووسرێ دخۆشکهڕین دهى دواى ڕاپهو شیعره گشتى ئهى ئاگادارى بهندهوهئه: نارهه

 ؟   دیارهریى پوهکى نوگهسیمایه
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ۆشم  من بگومان دخوهکه الیهگرت، لهختدا ڕامدهم دووڕیانکى سهرده به لهتکهپرسیاره: لیشاکه
ستم  من دهم کهبه. ش بکات پشکهوڵ بدا شتکی تازه بن و ههنجکى کورد شتکى تازهر گههه
 شتک وهیهو بارهم له خۆم ناده به، ڕگهمانهرههو بهشی زۆر و گرنگی ئه بهگاتهیشتبت و نهگهنه

 .ریکردنی ل بتبم بۆنی داوه
 

 :دوا وستگه
 
مان و نهره شیعر بهلۆژیاوهکنهموونیی ته هۆى هژه بهویش ئه ئهیهگشتى بۆچوونک هه به:نارهه
 ی؟ چى ئهوهو بارهتۆ له. چئه
 

 توانى بهوا ده ئهوهیتهر تۆ وردى بکهگه، ئههایهکى ڕهیهچ، قسهوتان دهو فهرهشیعر به: لیشاکه
وتان ناچ، من و فهرهبى بهدهربینى ئهک دهبى، وهدهک ژانرکى ئهی؛ شیعر وهریبکى تر دهیهشوه
ویستى بمنت، تا ب، تا ددارى وخۆشه ههوییهرزه سهمتا مرۆڤ له. دا نیمو بۆچوونهڵ ئهگهت لهقه

متر چاپ  دیوانى کهمۆنگه ئه ڕه.منتر دهستى جیاوازی ئینسانى بمن، شیعریش هه ههکۆمه
 و ڕی یان ڕاستهوهفرۆشرێ، ئهو نهوه بتهشیعر بو نهى جاران دیوانهربوییهو به بهنگهبکرێ، ڕه

 ریکا کهمهوروپا و ئه ئهئستایش له. ک پی خۆشهمن و خهر دهم شیعرى جوان ههچ، بهت ده
ری خۆی یه و خونهر ڕۆى خۆى ههکنیک و زانستن، شیعر ههوتنى شارستانتى وتهى پشکهلووتکه

 ش بکات کۆمهمانی، شتکى جوان پشکهریکایی، ئینگلیز یا ئهمهمۆ شاعیرکی ئه ئهیهوهله. یههه
من . تب جاران قووتر دهى لهکهمهرههم دنیام نرخاندنی به، بهوهورى کۆ ببنه دهمتر لهکى کهخه

 نرخاندنی  و نهیهی جیددی و زانستی ههخنه ڕه کوردستان نهم، لهباسی کوردستان ناکه
 .ندانهرمههونه

نگیی باشیشم رههکی فهندییهژیم و پوهدا دهم دنیایهوتووی ئهکجار پشکه وتکی یهمن خۆم له
وتان و فهرهم شیعر بهست ناکهم وا هه، بهیهتانیش ههریکا و فرانسا و ئینگلسمه ئهسانک لهڵ کهگهله

 .تی بۆ چۆنایهتی گۆڕاوهندایه ڕاستتر وا بت بین چهنگهڕه. چووبت
 
 ؟وه نووسین وبوکردنهبى لهوام دهردهر بهتۆش هه: نارهه

 پم وایه پرسیارکى... نووسرت پ نارچی شیعر بهگهئه... تا بمن نووری چاو و هزی پم: لیشاکه
کردبت، م وشکی نههرهم بدات و هۆشم کار بکات و بهندروستیم ڕگهى تهو ڕۆژهتا ئه. زیاتر فیزیکییه

 .به. هیوادارم بتوانم بنووسم
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 ؟ستت پ کردووه دهى کهو جۆش وخرۆشهمان ئه ههر بههه: نارهه
 

و جۆشوخرۆش ، ئهو سۆزهئه. وتبت ڕاستم نهنگه وا بم ڕهرگهبگومان نا، ئه: لیشاکه
نووسم، رموگوڕتر ده جاران گهت لهندێ بابهی ههکه ڕاستییه:ردا هاتووهسه گۆڕانى بهرموگوڕییهوگه
نى مه تهندى بهرموگوڕى پوهگه. ر وازم ل هناوهنووسم، یا ههتی تر، ساردتر دهندێ بابه ههمبه

 یهوهله. یه ههوهرییهزموونی هونه ئهندی به، پوهیه ههوه فیکرییهتیناعه قهندى به، پوهیه ههوهمرۆڤه
م به. ر نانووسم ههنووسم، شیعری سیاسی و شۆڕشگی کهک جاران نهئستا شیعری دداری وه

 .رموگوڕتر بۆم دت جاران گه لهینووسم، به ئستا دهى که شیعرهو شوهئه
 
 ین؟ کردب بیکهوهزت بهمانکردب و تۆ حه نهر ئمهپرسیارک گه: نارهه
 

 .پرسیومن لت نهدان پرسیار هه سهوه: لیشاکه
 
 ک؟وه: نارهه
 

 .با بمن بۆ کاتکى تر: لیشاکه

 

 . نجام دراوهل ئه دی شاکهله ١٩/٨/٢٠٠٦روارى  به لهم گفتوگۆیهئه: تبینی
 

 لی نارنیعه: کردنیئاماده
 .٨٦-٦٤: ڕه، الپه٢٠٠٧ری م، فبریوه، سای دووه١٣ی ری، ڕووناکبیری، ژمارهبی، هونهدهنار، گۆڤاری ئههه: رچاوهسه
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 کانکارانی دیمانهئاماده
 

 باتیئاسی ڕه
 

ر دوای هه.  سود جگیر بووم له١٩٨٢تای سای رهسهم، وهرهدهدوای ناچاربوونی هاتنه
زراند و بۆ مان دامه»تارا«ی پیتچنینی ی تردا نووسینگهڵ س هاوهگه، لهکهقکردنکی زمانهتهقهته
 ختانهخۆشبه. ست هنادهوتنمان به رکهکردنی زمانی کوردیدا سهریزه بواری کۆمپیوتهمین جار لهکهیه
  کاتکدا له لهمهئه. لی بوورهاد شاکهی گۆڤاری مامۆستای کوردی فه٥-٤ ممان ژمارهرههمین بهکهیه

ی مندان و پنج »رکۆچه«ی گۆڤاری  ژمارهشتاکان دهکۆتاییی هه.  بووغهدهکوردستان ڕۆنیۆش قه
، ١٩٨٦سای . بوومی نهکی کهوروپا ڕۆی منای کوردی ئهو کاته بۆ ئهرکرد، کهکتبی مندانمان ده

تای سانی ره سهپاشان له. م چاپ کرد...)بانی و کتی و تاهیه(ڕی براکوژی، کتبی ی شهرمهگه
؛ وهرگا و بوم کردنهسترید لیندگرنم وهی سود ئهورهری گه کتبی نووسهکاندا دوودهوهنه
نگکی قانوونیی سودی کوردیم چاپ کرد و رههیش فه٢٠٠٦ی سا. »تووتهناله«و » برایانی شردڵ«

 .مکهرجیمی قانوونی کار دهک موتهرگاندا وه بواری وهئستایش له
 

 هیوا قادر
 

م نی ئهخاوه. جی سوده نیشتهوه ـه١٩٩٢ کۆتاییی سای له.  دایک بووه سلمانی له له١٩٦٦سای 
 .یهوهارهی خومانهرههبه
 
 . سلمانی١٩٩١شیعر، / کانردهزهــ چاوه١
 . ستۆکھۆم١٩٩٤شیعر، /  باران و گوڵ لهم پهکهــ کوه٢
 . ستۆکھۆم١٩٩٦م، کهڕۆمان، چاپی یه/ کانرابییه سهــ ئاونه٣
 . ستۆکھۆم١٩٩٨شیعر، / ون خهرک لهــ کیشوه٤
 . ستۆکھۆم١٩٩٨انی سویدی، رگدراو بۆ زمشیعر، وه/ نارــ هه٥
 . ستۆکھۆم١٩٩٨رگردراو بۆ زمانی سویدی، چیرۆکی مندان، وه/ فربهــ دوو کلوه٦
 . ستۆکھۆم٢٠٠٠م، که، چاپی یهرنامهفهــ سه٧
 . سلمانی٢٠٠٢چیرۆکی مندان، / فربهــ دوو کلووه٨
 .ولر هه٢٠٠٤شیعر، / ــ سوی سوور٩
 . سلمانی٢٠٠٦، بی نامهدهئه/ م دتناسه هههراب لــ بۆنی شه١٠
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 . سلمانی٢٠٠٦رگان، لینگا بۆینگا، ڕۆمان، وه/ مکهــ هاوڕێ نیگارکشه١١
 . سلمانی٢٠٠٧ڕۆمان، / ر مانگهسهــ منداک له١٢
 

 د مهفاتیح سەالم محه
 

ئاستى خوندنی تا . ووە لە قەزاى کفرى، سەر بە پارزگاى کەرکووک لە دایک ب١٩٦١لە ساى 
لە سەرووى ناوەڕاستى حەفتاکانەوە خەریکى خوندنە و هەوى .پۆلى شەشەمى وژەییە 

دا بە ناوى ) پاشکۆى عراق(دا و لە ١٩٧٨یەکەم شیعرى لە تەمموزى . نووسینى داوە
پاشتر لە دواى سانى هەشتاکانەوە لە زۆربەى گۆڤار و . ەوە بو کردۆتەوە )کوردستان(

بەیان، : ژنامە کوردییەکانى ئەوساى بەغدا شیعر و بابەتى ڕۆژنامەوانیی بوکردۆتەوەڕۆ
لە بوکراوەکانى شاخیشدا بەشدار بووە بە بوکردنەوەى . تاد...هاوکارى، کاروان، ڕەنگین

یەکەم . گزنگ، نووسەرى کوردستان، ئزگەى گەلى کوردستان: بەرهەمە شیعرییەکانى وەک
دا یە کە هیى فاتیح )لە ئەسکى چاوەکانى هەڵەبجە (ەبجە نووسرابت شیعرى شیعرک کە بۆ هەڵ

 .سەالم بووە، پاش س ڕۆژ لە نووسینی لە شاخدا بو کراوەتەوە 
وە بووە بە پەیامنرى و تا ) کوردستانى نوێ(دواى ڕاپەڕین لە ژمارە سەرەتاییەکانى ڕۆژنامەى 

ار و هەواڵ و ڕیپۆرتاژ و بابەتى ڕۆژنامەوانیی بو دید) ٣٠٠٠(پرۆسەى ئازادیی عراق زیاتر لە 
 .بەشداریى لە چەندین کۆڕ و دیدارى شیعریدا کردووە . کردۆتەوە

ئەندامى هەردوو کۆنگرەى سەندیکاى ڕۆژنامەنووسانى کوردستان و ئەندامى سەندیکاى 
ین ە کە بەربوتر)زەنگ(جگرى سەرنووسەرى هەفتەنامەى . ڕۆژنامەنووسانى جیھانییە

کۆمەڵە شیعرکى بوکراوەى هەیە بە ناوى . هەفتەنامەى گەرمیانە و لە کفرى دەردەچت
، ئەنفال و )کۆمەڵە شیعر(میوان: و س کتبى ئامادەى چاپن بە ناوى) ٢٠٠٤(ساى ) سووتانى ڕۆح(

 . شەڕەکانى بەرگریى ئەنفال لە گەرمیاندا، ڕۆژنامەگەرى
کارمەندى تەندروستییە لە . دلۆڤان، هزرڤان، دابان، هلین: یخزاندارە و چوار مناى هەیە بە ناو

 .نەخۆشخانەى کفرى 
 ڕەوشت موحەممەد

 
وە پەیوەندیى توندوتۆڵ و ــه١٩٩٦لە ساى . لە هەورامان لە دایک بووم) ١٩٧٩(لە ساى 

لەو ڕگایەشەوە حەزکى گەورەم بۆ . ئاشنایەتیم لەگەڵ ئەدەبى کالسیکى کوردیدا هەیە
دەمەوێ (کتبکى شیعریم بو کردۆتەوە . ى ئرانى ال دروست بووە)تەسەووف و عیرفان(ى ئەدەب

 .٢٠٠٥، ساى )شتک بگریم
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ئستا . م)خورماڵ(و سەرنووسەرى ڕۆژنامەى )کۆمەڵ(ی نامهفتهندامی دەستەى نووسەرانى حهئه
 .م)زانکۆى ئیسالمیى بەغدا(خوندکارى 

 
 عەلى نارنى

 
 خوندنى ١٩٩٦ساى . ى سەر بە قەزاى کفرى لە دایک بوومە)نارن(دى لە گون١٩٧٥ساى 

 یش بەشى ئابوورى، کۆلژى کارگى وئابووریم لە ٢٠٠٤ئامادەییم تەواو کردووە و ساى 
لە سەرەتای سانى نەوەدەکانەوە سەرقاى خوندنەوە و کارى . زانکۆى سلمانى تەواو کردووە

ئەندامى کاراى سەندیکاى ڕۆژنامەنووسانى . یش دەکەمهاوکات کارى وەرگان. ئەدەبیم
لە زۆربەى هەرە . بە هەردوو زمانى کوردى و عەرەبى دەنووسم و بو دەکەمەوە. کوردستانم

زیاتر نووسینى ئەدەبى . زۆرى ڕۆژنامە و بوکراوەکانى هەرمدا نووسین وشیعر بو دەکەمەوە
 یەکەم کۆمەڵەشیعرم چاپ کردووە بە ٢٠٠٤ساى . دەنووسم و یان وەردەگم وبو دەکەمەوە

م کە لە گەرمیان )خەک(ئستا جگرى سەرنووسەرى مانگنامەى ). لە چاوەڕوانیى هاتنتدا( ناوى
 .دەردەچت

 
 وییخوسرهزیز کهعه
 
 پاشان له و  دایک بووهگی لهیزوبهکی فهیهماه بنه بۆکان لهر بهی سهنگیجه یهدا له١٩٤٥ سای له
واو  و تاران تهقز، مھاباد، سنهکانی سه شارهندیی لهتایی و ناوهرهخوندنی سه. ج بووهقز نیشتهسه

ی  مامۆستای خوندنگه به و بووهرگرتووه تاران وهبییاتی لهدهدا لیسانسی ئه١٩٧٤ سای له. کردووه
  به بۆ پاریس و بووهپدانی خوندن چووهدا بۆ درژه١٩٧٦ سای له. قزکانی سهبیرستانهندیی دهناوه

 بۆ وهتهڕاوهدا گه١٩٧٨ سای له. ی سۆربۆن زانستگهتبیقی لهبییاتی تهدهخوندکاری دۆکتۆرای ئه
 له.  کار ال براوهدا له١٩٨٠ سای له.  کاری خۆی داوهی بهیش درژهی دوو سای دیکهئران و ماوه

 له. ی مھابادمین کۆنگرهکه یهکگرتوو لهندامی کۆمیسیۆنی ئامۆزش و زمانی یه ئهدا بوو به١٩٨٥سای 
 و  سروه و شیعر و وتووژی لهندین نووسراوه و چهزراوه دامه گۆڤاری سروهدا له١٩٨٦سای 
و ر لههه. وهته بو بوونهنگندیل، کولتوور، پشهمامۆستای کورد، قه: کی کوردی وهکانی دیکهگۆڤاره
قز و کانی ورم، مھاباد، سهجانه کۆڕی شیعر و میھرهی شیعر و وتار لهوه خوندنهشدا بهیهماوه
 .شداریی کردووهدا بهبانه

 
 ریوهفرات جه
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  لهکهکیه. ژی سود ده لهوه١٩٨٠ سای له. وانکی ناوداری کوردهرگ و ڕۆژنامهر و وهنووسه
ب و دهندکردنی ئهمهوه دهکی گرنگی لهشدارییهکانی کورد و بهمدارهرهه چاالک و بهره ههرهنووسه

 بوو که) منووده(ری گۆڤاری رنووسه، سه٢٠٠١-١٩٩٢ سادا، ی ده ماوهله. زمانی کوردیدا کردووه
 .ییهنگی کوردرههکی گرنگی فهیهرچاوهمۆیش سهتا ئههه

ند ی چهمهرجهکانی ته چیرۆکهشک لهبه. نووستچیرۆک و وتار و ڕۆمانیش دهری کورتهوهفرات جه
ی نیشتمان  و تاسه باسی ژیانی تاراوگه کهـه)نگرهپاییزا ده(ری وهمین ڕۆمانی جهکهیه. زمانک کراوه

 .کات دهوهڕانهو گه
ی ستهندامی ده و ئستا ئهرانی سودهکتیی نووسهندامی یه ئهوهــه١٩٨٧ سای ری لهوهفرات جه

ک ڕۆمان، چیرۆک، یهمۆ چوار کتبی کورتهری تا ئهوهفرات جه.  ی سودییهPENری پن بهڕوهبه
 ١٥ی وه و نزیکهتهی بو کردووه)ڕه الپه١٠٧٠(کی چیرۆکی کوردی نتۆۆگییه و ئهس دیوانی شیعر

 .ی کوردی کردووهمهرجه تهوه سودی و تورکییهکتبی له
 

 بدولواحیدئازاد عه
 
غدا و  بهتاییی لهرهش سای سهشه.  دایک بووهولر لهی شاری ههیراوهکی تهڕه گه له١٩٥٨-٥-١٧ له

ستگای جیاوازی  ده کۆمه له١٩٩٤ تا ١٩٧٦سانی . ولر خوندووه ههییی لهندی و ئامادهناوه
بردنی ڕوهنی بهنجومهندامی ئه ئه١٩٩٦تا سای هه. ند بووهولر و سلمانی، کارمه ههکارگیدا، له

 له. ی گون بووهنامهفتهری نووسینی حهبهڕوهری ڕادیۆی گون و بهبهڕوهستگای گون، بهده
 .ـه)ڕامان(ری گۆڤاری رنووسهم و سهکهرپرسی یهمۆیش به و تا ئهوه ــه١٩٩٦

ر و ختهی دیوانی ئهوه و لکۆینهوهساغکردنه: وه کتبی بو کردوونه١٦بدولواحید تا ئستا ئازاد عه
ی شیعری نوی کوردی، وهبی، لکۆینهرهرگانی شیعری کوردی بۆ عهح، وهشخ نووری شخ ساه

نگی رهه گفتوگۆی گرنگی فهک بۆ کوردی و کۆمهیهند شانۆنامهرگانی چه، وهوهیاندنهی ڕاگهبارهله
کانی کوردستان و عیراقدا  گرنگه و گۆڤاره ڕۆژنامهی لهمهرجه و تهوهدان وتار و لکۆینهسه. و فکری

 .ن بۆ چاپ و ئستا پنج کتبی ئامادهوهتهبی بو کردوونهره کوردی و عهبه
 
 حموود زامدارمه
 

.  دایک بووهولر له هه له١٩٤٤سای . وانکی ناسراوی کوردستانهر و ڕووناکبیر و ڕۆژنامهنووسه
 . و داهنانی الوان بووهری وزه هاندهمیشه و ههبووهی ههنگانهخشکی پشهناو ڕووناکبیراندا نهله
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ر فۆلکلۆر و سهکی لهیهوهند لکۆینه، چه کردووهماده کوردی ئاک و لوڕی بهنگی لهرههزامدار فه
، دیارترینیان ی کوردی کردووهمهرجه تهوهبییهره عهمی لهرهه به و کۆمهوهشیعر بو کردوونه

 .ی ئیلیۆته)خاکورانه(ی سیدهقه
  و گۆڤارهۆژنامهی ڕ زۆربهستی بهنووسکی چاالک جدهک ڕۆژنامهحموود زامدار وهمه

نگی رههیان گفتوگۆی گرنگی فهبدولواحید، ده گۆڤاری ڕاماندا، وای ئازاد عهله.  دیارهوهکانهکوردییه
 . ک کتب چاپ کراوهرگی وه و تا ئستا س به کردووهو فکریی ئاماده

 
 دیحمهجید ئهمه
 

دا ١٩٨٨له . دایك بوومی بانه له رۆ له ناوچه آیوهدا له گوندی١٩٦٧دییه، له سای حمهجید ئهناوم مه
. جینمان، ئارام، له ستۆآھۆم نیشتهآهری، و آوڕهم، پهآهرهڵ هاوسهگه سود و ئستا لهتههاتوومه
آتیی یه«ن الیهدیدار له. ری گۆڤاری دیدار بوومبهڕوهی بهستهندامی دهآاندا ئهدهوهتای نهرهله سه

دانی رههدواتر به سه. وهآرایهی وتاندا بو دهچوو و له زۆربهردهوه دهه»الوانی آورد له سوید
له . وهنگی دایهودا ڕهتیم زیاتر لهیهنگی و آۆمهرههو جیھانه بووم و آاری فهڵ بهرنت تكهئینته
هاری تا بهوه و ههرنتدا آردهمان له ئینتهمانهی دینامهفتهری ههڵ پهگهدا به هاوآاری له٢٠٠٣هاری به

 .بردمان دهڕوهی چوار ساڵ به، بۆ ماوه٢٠٠٧
 

 رمیانیئاسۆ گه
 

رمیانی وتی ی گهزای دووزی ناوچه قهر بهی سه)خدری زینده: لیخدر وه( گوندی  له١٩٦١سای
 ندیی لهمی ناوهم و دووهکهباح، یهلبووسهی ئه دتاییی لهرهی سهقوتابخانه.  دایک بووهرکووک لهکه
  دا له٨٠/ ١٩٧٩ سای خوندنی له. رکووک خوندووه کهییی لهندی و ئامادهزای دووز، ناوهقه

 زانکۆی سلمانی بی کوردیی لهدهشی زمان و ئهی چوار سادا به ماوه و  لهرگیراوه وهزانستگه
 بۆ  هاتووهوهی ئرانه ڕگه له١٩٨٤/ ١٩٨٣ سای له. واو کردووهته) ددینهالحدواتر زانکۆی سه(

کان بۆ  ئرانییهشی زمانه به له زانکۆی ئۆپساال، و دواتر لهدوو ساڵ زمانی سودیی خوندووه. سود
تۆکھۆم  سک مامۆستای زمانی کوردی لهپاشان وه.  ئرانیی خوندووهی دوو ساڵ زمانانیماوه

رقای  و ئستا سهرگیراوه زانکۆی ستۆکھۆم وهشی پداگۆگیک له بهدواتر  له. کاری کردووه
تناسیی زانکۆی شی ڕۆژهه بهندیی بهیوه پهی زانکۆوه ڕگههاوکاتیش له. داشهو به لهیهوهلکۆینه

کردنی تزکی ریکی ئاماده خه ساه٤ی که نزیوه و ئه ڕووسیا، کردووه، لهوهربۆرگهسانت پته
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 بواری له. لوڕ و کرمانجیی خواروودا/ یلینوان دیالکتی فهراوردکی ڕزمانی لهر بهسه لهزانستییه
 : چاپ کردوونی مانهرههم بهدا تا ئستا ئهوهنووسین و لکۆینه

 .١٩٩٢ سود/  مژووی کورد و کوردستان، ستۆکھۆمــ کورته١
 .٢٠٠١تایی، ستۆکھۆم، سود رهکانی سهــ ڕزمانی کوردی بۆ قۆناغه٢
 .٢٠٠١سود / یی، ستۆکھۆمکانی ئامادهــ ڕزمانی کوردی بۆ قۆناغه٣
 .٢٠٠٤ی زانکۆ، ئۆپساال، سود ، چاپخانه)حویمه(ــ شاعیری کالسیکی کورد ٤
 .٢٠٠٤یدرالی، سلمانی، کوردستان، خۆ یان سستمکی فربهتکی کوردیی سهوهــ ده٥
، زانکۆی ) زمانی سویدی بهوه،لکۆینه(ــ گرنگیی زمانی دایک بۆ مندانی بیانی و دایک و باوکانیان ٦

  .٢٠٠٧ستۆکھۆم، سود
 .٢٠٠٥لفبی کوردی، ــ ئه٧

چیرۆک و ی شیعر، کورتهکان بوارهن بۆ چاپ لهی ئامادهک کتبی دیکه، کۆمهمانهرههم به لهبجگه
 .داردهروهپه
 
 ییرزنجهۆ بههه
 
واو وێ تهر لهییی ههتایی و ئامادهرهخوندنی سه.  دایک بووه شاری سلمانی لهدا له١٩٦١ سای له

تا تا ئس. ی کردووهرهکه دیدا چهی کوردی لهویستیی وشه خۆشهوهنی منداییهمه تهر لههه. کردووه
 کوردستان و کاندا لهنگییهرهه سیاسی و فه گۆڤار و ڕۆژنامه لهوه ناوی دیکه ناوی خۆی و چ بهچ به
  لهوهــه١٩٨٥ سای له. وهرگانی بو کردوونهت و وه وتار و بابهی کوردستان کۆمهوهره دهله
 :وهتهی بو کراونهمانهرههم بهئه. ژیمانیا دهئه
 .١٩٩٦، سود )ددامهسعوود محهڵ مامۆستا مهگهدیدار له(نگی رژینی بدهــ په١
ڵ گه لهنگییهرههدیدارکی قووڵ و فراوانی فکری و سیاسی و مژوویی و فه(ــ ژیان و جیھانبینی ٢

م ، چاپی سیه١٩٩٩م، سلمانی ، چاپی دووه١٩٩٩رلین م، بهکه، چاپی یه)ددامهسعوود محهمامۆستا مه
 .٢٠٠١سلمانی 

. ڵ دگهنگ لهرههر زمان و فکر و فهسه لهیڤیندیدار و هاوپه(رامن کان هشتا تینووی وهــ پرسیاره٣
 .٢٠٠٥، سلمانی )لیدارهاد شاکهت و فهمهتیف ههدار، لهزنهمارف خه

 .٢٠٠٤رلین ی کوردستان، بهکی تری کۆۆنیالیزمکردنیهقهئه... ی گاپــ ئاو، پرۆژه٤
رلین ، به)سکی ترداند کهڵ چهگه هاوکاری لهمانی، به زمانی ئهبه(مدا ی بیستهده سهــ کورد له٥

٢٠٠٠. 
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 کربووبهمید ئهحه
 

ی  سلمان سانک له کهـه)درخانبه(ی نامهفتهری حهرنووسهر و سهزرنهن و دامهخاوه. وانهڕۆژنامه
 .چتردهولر ده هه و ئستا لهوهکرایهبو ده
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 پست
 
 
 

 د حمه ر ئه زهه مال مه                      کهبه...... با ونی شنهخر، خهنه..... لوول ردهزمانی گه
 
 دامکی تازهردهی سه ئاستانهنگی خۆڕووخنی لهرههفه
 
 دوایه، زۆر له زۆر الوازهنگی ئمهرههفه
 

 وتنکی تیشکھاوژچاوپکه
 

 تری تر نایهمبه پغهر نیین بین دوای ئمهمبه پغهئمه
 

 یهورهشقکی زۆر گهسۆفیزم بۆ من عه
 

 یڤهر هوندورێ مرۆڤ دپهشیعرا باش لسه
 
ش زیانکی فکریی زۆری ل مه، ئهوهنجام درا ئهقکی سیاسییانه عهنگاندنی ڕابوردوومان بهسههه

 .داوین
 

 لیدای شاکهکهتخانهینه مهک لهپشوویهساته
 

 رامنکان هشتا تینووی وهپرسیاره
 
  و دزوه و نامرۆڤانهکی دڕنده ئیدیۆلۆگییهمهولهعه
 
 رێوهه گهرفی به حهغه ب موبالهرزانههه
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 ئارادا کی کارگی و سیاسیدا لهیه هیچ ناوچهنگی، لهرههتکی فهسهمۆدا هیچ سیا کوردستانی ئهله
 نییه

 
رانیان یامبهڕاستی ڕگای پهم بهر نین، بهیامبهک گاندی و گیڤارا و ماندال په، پیاوانی وهڕاسته
 گرتووه

 بژاردشیعر منی هه
 

 نگیرههی فهقینهاسته، شۆڕشکی ڕنگییهرهه شۆڕشکی فه پویستمان بهئمه
 

 وهفتاکاندا شیعری کوردیمان نوێ کردهتای حهره سه بووین لهئمه
 

 کانکارانی دیمانهئاماده
 
 

 

 


