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نەزەند بەگیخانی

له  ئێواره یه کی ره نگهه ڵبزڕکاوی به غدای ساڵی 1985دا، له به ر ده رگای سێنته ری کولتووریی به ریتانی، بۆ 
یه که م جار دالوه رم ناسی.... پیاوێکی یاخی ... له  ژێر یاخیبوونه که شی تووڕه ییه کی بێده نگ و بێهووده 
هه بوو، لەگەڵ بەرائەتێکی غامز.  تا ئێستاش، 26 ساڵ دوای ئه و ئێواره یه ، که  دالوه ر ده بینم، بێده نگی 

و بێهووده یی و بەرائەتە غامزەکەی وه کو سیمای سه ره کیی ئەو خۆیان ده رده خه ن. 

دالوه ر قه ره داغی.. 
          شاعیر و برادەر
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له   پڕ  بوو  زه مینه یه ک   ،1985 ساڵی  به غدای 
فه زایه ک  هیچ  دڵه ڕاوکێ...  و  تۆقان  و   ترس 
نه بوو بۆ ئازادی، بۆ جوانی... رژێمی دیکتاتۆری 
به عس نه ک هه ر ته نها بواری گشتیی ته نیبوو به  
به ڵکو  چه وساندنه وه ،  و  داپڵۆسین  ئامرازه کانی 
کاربه ده سته    له   پڕکردبوو  تایبه تیشی  بواری 
و  سیخوڕیکردن  بۆ  خۆی  ناشیرینه کانی 
گه نجه کان.  ئاره زووی  و  هه ست  دامرکاندنه وه ی 
دالوه ر ئه وکات وه ک هه میشه  عاشق بوو، له گه ڵ 
په یوه ندییه کی  پێکه وه   من  براده ری  کچێکی 
زه مه نی  له   خۆشه ویستی  هه بوو...  جوانیان 

به عسدا...   
ستەم و پێشێلکارییەکانی رژێمی بەعس گەیشتنە 
ئاستێک کە من لە ساڵی 1987دا ناچاربووم واڵت 
گرتەبەر..  مەنفام  نادیاری  رێگای  و  بەجێبیهێڵم 
کۆنەوە،  دینارێکی  چەند  بە  و  پاسپۆرت  بەبێ 
بەاڵم بە جانتایەک قەناعەت و هیوایەکی زۆرەوە 
کەوتمە  ئێران  بەرەو  ئەوکاتم  یاوەری  لەگەڵ 
خۆی  سەری  ئەوکات  هەر  دالوەریش  رێ.. 
رێگادا  لە  مەبەست...  هەمان  بەرەو  هەڵگرتبوو 
وەسفی  بەزیو  و  ترسنۆک  بە  پێشمەرگە  هێزی 
ئەو کەسانەیان دەکرد کە دەیانویست بڕۆن و لە 
مەنفا جێگیربن.. تەنانەت دەیانویست قەناعەتمان 
»کوردایەتی«دا  پێناوی  لە  کە  پێبهێنن 
تێگەیشتنمان  بەاڵم  »رانەکەین«،  و  بمێنینەوە 
بەجۆرێک  گشتی  بە  رەوشەکە  و  کوردایەتی  بۆ 
بوو، کە قەناعەتمان لەق نەبوو. من و دالوەر لە 
چەند  تەنها  ببینینەوە،  یەکتر  نەمانتوانی  ئێران 
تا  ئیتر  گۆڕییەوە...  شاعیریانەمان  نامەیەکی 
ساڵی 2004 ئێمە یەکتریمان نەبینییەوە... دوای 
ئێوارەیەکی پڕ رەونەقی شاری  لە  هەژدە ساڵ، 

کردەوە...  برادەرەدا  بەو  باوەشم  ستۆکهۆڵم 
الی  هێنایه وە  ئێمەی  خۆڵ«  »رەنگی  ئەوکات 

یەکتری، دووبارە ئێمەی کۆکردەوە. 
و  گریان  و  سۆز  پڕ  ساتی  چەندەها  لە  جگە 
برادەرانە،  میهرەبانیی  و  دڵەڕاوکێ  و  پێکەنین 
خۆڵ«  »رەنگی  زیندووە،  یادەوەریماندا  لە  کە 
بە شێوەیەکی ئەبەدی من و دالوەری کۆکردەوە، 
قەسیدەیەکی  لە  کە  بەرهەمێکدا  لە  کۆکردنەوە 
ئایینی دێرین دەچێ و رۆحانییەتی دوو هاوڕێی 
خۆڵ«  »رەنگی  هەڵگرتووە...  لەخۆیدا  عاشقی 
هاوار و نااڵندنەوە و رەنگی ئێمەیە لە سەردەمی 
خنکانی  و  براکوژی  و  ئەنفال  و  دیکتاتۆریەت 
ئازادیدا. ئەم شیعرە بانگێک بوو بۆ ژیاندنەوەی 
برادەرایەتی، بۆ نزیکبوونەوەیەکی دیکەی بێوێنە 
لە دەرەوەی نۆرم و نەریتە باوەکان... ئەم شیعرە 
رۆژنامەنووسی  هەندێ  بۆچوونی  پێچەوانەی  بە 
کاڵفام، کە هەستی پیاوساالرییان رێگایان پێدەدا 
دالوەری  دەنگی  تەنها  واتە  پیاو/  دەنگی  تەنها 
تێدا ببینن، چونکە تەنها پیاو بە بکەر و ئاکتەر 
نییە  کاممان  هیچ  بەرهەمی  راستیدا  لە  دەزانن، 
بە جیا و بااڵدەستیی هیچ یەکێکمانی بەسەرەوە 
نییە، بەڵکو نەفەسی دوو برادەری دوور و عاشق 
تێکەڵییەکە  دێڕێکی شیعرەکە  نامۆیە، هەموو  و 
لە ریتم و وشەی هەردووکمان، لە ئاواز و سۆز و 
گریان و عەشقی رۆحانیی دوو برادەری شاعیر... 
لەم  دالوەر  ئەوی  و  نەزەند  منی  نییە  ئاسان 
هەردووکمان  چونکە  بدۆزرێتەوە...  شیعرەدا 
لە  جگە  ئەزموونە  ئەم  هەین...  لەوێدا  پێکەوە 
دیکەی  قۆناغێکی  گەورەیی شیعرەکە،  و  جوانی 
کە  بوو،  دالوەر  و  من  برادەرایەتیی  پەیوەندیی 

بەهۆیەوە گەیشتە ئاستێکی بااڵتر...

دۆسیه
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هەموو  ماوەی  لە  کە  بڵێم  ئەوەش  پێویستە 
مەترسیی  سەرەڕای  دووریدا،  سااڵنەی  ئەو 
پەیوەندییەکانی نێوان دەرەەوە و ناوەوەی واڵت، 
سەرەڕای  مەینەتییەکانمان،  و  ئازار  سەرەڕای 
و  واڵت  لە  دەرچوون  بۆ  دالوەر  شکستییەکانی 
گیرسانەوە لە مەنفا، ئێمە پەیوەندیمان نەپچڕا... 
هەروەها لە ماوەی 26 ساڵ هاوڕێیەتیدا، درزێک 

نەکەوتە نێوان پەیوەندییەکەمانەوە. 
»تەیرەکانی  شیعری  کۆمەڵە  چاپکردنی  دوای 
ئیسماعیل«، کە دالوەر بۆ بەرگەکەی تابلۆیەکی 
تابلۆیە  ئەو  و  بەکارهێنابوو  جەمیلی  قەرەنی 
لەسەر شیعرێکی من و تایبەت بۆ دیوانی »دوێنێی 
کە  لەوەی  بووم  دڵگران  کێشرابوو،  سبەینێ« 
قەرەنی  لە  رووخسەتی  و  پێنەکردووم  پرسی 
جەمیلیش وەرنەگرتبوو... بەاڵم کە بە تەلەفۆن 
مەسەلەکەمان باسکرد، ئەو بە بەرائەتی منداڵێک 

قسەی کرد، کە من هیچم لەبەردڵ نەما...
دالوەر بۆ من تەنها برادەر نییە، بەڵکو شاعیرێکی 
بەریئە و پیاوێکی شاعیرە. بەرائەت الی دالوەر 
بە مانا سادەکەی پاکێتی و بێگەردی یا بێگوناهی 
هەموومان  ئێمە  من  بڕوای  بە  چونکە  نایەت، 
بەشێوەیەک لە شێوەکان گوناهبارین و بەشێک لە 
ناشیرینیانەی  و  ناتەواوی  ئەو  بەرپرسیارییەتیی 
بەرائەت وەکو  بەڵکو  ژیانمان دەکەوێتە ئەستۆ، 
جۆرێک لە بەئاگایی و رۆحانییەت، کە لە ئەنجامی 
زانین و گەیشتن بە ئاستێکی بااڵی تێگەیشتن لە 
ئەو  رێگای  لە  دالوەر  دی.  دێتە  وجود  و  خود 
بەئاگاییەوە خۆی دادەبڕێنی لە ئێستای ناشیرین 
لەوێدا  دەیەوێ  و  منداڵی  بۆ  دەگەڕێتەوە  و 
نیشتەجێ بێت... منداڵی وەکو مەملەکەتێک بۆ 
خودێکی کامڵ کە خۆی لە ئێستادا رادەپسکێنێ 

و نایەوێ تێکەڵ بە هەڵە و ناتەواوییەکانی ئەمڕۆ 
بێت. لەوانەیە ئەمە دابڕانێکی هۆشیارانە بێت لە 
پێناوی راگرتنی هارمۆنیایەک کە دەشێ جۆرێک 
بێت لە ساویلکەیی، کە تەنها لە منداڵیدا دەتوانین 

پێی بگەین و تێیدا بژین. 
دەیەوێ  منداڵی  بۆ  گەڕانەوە  رێگای  لە  ئەو 
پێمان بڵێ کە نایەوێ گەورە بێت، واتە نایەوێ 
ببێتە بەشێک لەو جیهانەی کە ئەوی لێ هاتۆتە 
نەگبەتییەکانی  و  نەهامەتی  جیهانی  دونیاوە... 
و  تاوان  و  کورد  رەوشی  دژواریی  و  سەردەم 
واتە  من  رای  بە  ئەمەش  ناشیرینییەکان... 
دووبەرەکی.  و  کینە  و  رق  لە  خۆبەدوورگرتن 
دەشێ  رۆحانییەکەی  مەفهومە  بە  بەرائەتە  ئەو 
بریتی بێت لە ئاشتی، لە عەشق کە مرۆڤ فراژوو 
ئاستێکی  بوون...  دیکەی  ئاستێکی  بۆ  دەکات 
بۆ  گەڕانەوەیەیدا  لەو  پێکەوەبوون.  دیکەی 
و  منداڵی  بەردەرگاکانی  و  تەمەن  سەرەتاکانی 
دوێنێی رۆژەکان، دالوەر دەتوانێ بە تەواوی خۆی 
بێت، بەاڵم ئەم خودبوونە لە جیهانی ئەمڕۆماندا 
خۆشەویست  کەسانی  لەوانەیە  و  نییە  ئاسان 
و  تۆران  مایەی  ببێتە  و  تێنەگەن  لێی  نزیک  و 
بێوچانە  گەڕانێکی  و  خولیا  ئەمە  زویربوون... 
کە دالوەر هەمیشە دەباتەوە الی تەنهایی... لە 
کۆتاییدا دەیهێنێتەوە ناو باوەشی وشە و فۆرمی 
شیعر... هەر لەوێدا داخیل بە مەملەکەتی منداڵی 
هەڵدەکشێ...  و  عاشق  دەبێتەوە  و  دەبێتەوە 
لە  هەریەکێک  دەڵی  کە  نووسەرەی  ئەو  کێیە 
ئێمە لەناو خۆماندا منداڵێکین و تراژیدیا کاتێک 

دەستپێدەکات، کە ئەو منداڵە بکوژین...؟ 

بەرائەت الی 
دالوەر بە مانا 
سادەکەی پاکێتی 
و بێگەردی 
یا بێگوناهی 
نایەت، چونکە 
بە بڕوای من 
ئێمە هەموومان 
بەشێوەیەک 
لە شێوەکان 
گوناهبارین 
و بەشێک لە 
بەرپرسیارییەتیی 
ئەو ناتەواوی و 
ناشیرینیانەی 
ژیانمان دەکەوێتە 
ئەستۆ، بەڵکو 
بەرائەت وەکو 
جۆرێک لە 
بەئاگایی و 
رۆحانییەت، کە 
لە ئەنجامی زانین 
و گەیشتن بە 
ئاستێکی بااڵی 
تێگەیشتن لە 
خود و وجود 
دێتە دی


