
     
ناو  چۆن سانكی زۆر له  یره م، پم سه و گچكه ك ساده یه ڕاده م به آه ستده هه

  !؟ وه م بۆته دا جگه یه زل و چوارشانه  موو شیعره و هه ئه

   
 

 ..! وه تهبیرم ب ینی خۆمی بۆ بگوشم تا وه زه  ك نییهری و شت وه یاده  بۆته مندای الی من نه
 
 د ممه وشت محه ڕه: یدارید                     
 
ى باوآیدا  نده زه مه  له خت ، وه وه تهش چاو آاڵ نابپ  م له هڕو آو ى ئه نهرگیز و هه
  و ماوه دا به و شیعره ر له دالوه.  ئاشق بووه بین ى ده آه هڕآو  دا، باوه ده  رگاآه ده  و له وه تهڕ گه ده
مجار  ، آه ى ئافراندووه هڕو آو ئه  تدارانه سه ده  ندها، هد پیشانده  هڕو آو جوان ئه  ندهه  مه آه
و  ن آه ى داده عاشق، پاتۆآه  و بۆته وه تهم د آه هڕآو. ( كیشدا دیتووهرۆمان  تى ئاوام له سه ده
واى ... بمخوا  هه هڕریكبوو  خه  ، واى باوآهێر ده  له  كى قاییمهچ باران  واى باوآه:  ده

.... ھاتزاران جۆر تام ل ت دم شكا، هه هڕ زاران آه هه  وه ماه  یشتمه تا گه  واى باوآه..   باوآه
ر  و هه هند د و چه به). ما سه  ومه م بكه آه زده ند حه م بگریم، چه آه زده ند حه چه  واى باوآه

  ن جوانترین آار آهاى مڕ ، بهآاندا دیب فسانه و ئهن ر له گه م مه هڕو آو رى ئهۆى تر، ج ندهه
  آاره  ك لهآ یه. ى زماندا آه فسوناویه و ئه ساده  و دیوهن ى شیعر بوو له وه زینهۆر آردى د دالوه
ى من گومانم  و ساتانه ، ئه آانى مرۆڤه جوانه  ره هه  گرتنى ساته نهر و آانی ترى دالوه جوانه ره هه
 .نبگیر  نهگرافیش وۆتۆف  ت به نانه ته  یه هه
ند  مى چه وه  له ێ، با گو ر نییه آانى شیعریى دالوه گژاچوونى جوانییه ى به گهج  رهئ

  .و بگرین كى ئهپرسیار
 
  :د ممه وشت محه ڕه
  
نى شیعریان ۆب  ستهئ  یان آه وانه ، ئه بچنه ۆتمان بۆمى مناى خ رده آانى سه جوانه  رییه وه یاده  ك لهچن سته ده
  ى؟ آه دهل
 

  داغی ره ر قه دالوه



  
/ ن ون ده وهكم پپا  دواوه  له/ كاندیوبد نه/  فره به... آان یمونه مه  فره به/ آان هاروهاجه  فره به/ فر به.. فر به  
ر  به م له پاتۆآه/  وه ك پارچه زار و یه هه  نه یكه ده/ نن وف دهم ل آه تره چه/ رم سه  نه گه تاو دهپ  به/ م خلیسك ده
/ چاوی خۆیان  نه یكه ده  بۆ گاته/ ن و آه ما ده آه آه ینه عه  به پ/ ری خۆیان به  نه یكه ده  بۆ گاته/ نن و آه هداد
... ئای/  وه مه آه دوو دا چاو ده  له... خۆمناگرم/ و  ێرژم ده تا س/ ڵقا پرته  وه گاته ده/ تیی خزمایه  به  كیان آهآ یه
 . وه ه)ی پاستیل بۆیه  ك به یه قسه( ی  سیده قه  له!/ ڵدوو با... نا/ ت داومهآی  یه چ گالیسكه... یر هس
) ب(  كیان بهآ ی ئاسایی بن و یه نھا دوو وشه ته  چن آه رده ده  وه ریی مندایی مندا له وه یاده  فر و مردن له به
. رمسپ بوون ده وره گه  یان به وه آردنه) ھوودهب(و  نیدوو نھ  بنه كو ده ت، بهآۆتایی ب) نون(  ویتریان به بكاو ئهستپ ده

مرن و  ۆن و دهڕ دا دهسی ت و زۆرترین آه ێبار دهفری ل ترین بهسپیترین و چ  كهی مندای، آۆن آه آۆنه
منایی مندا   فر له به.  وه تهچ ر سپیتر ده ت ههو آۆن چۆتر و دونیاش تا د  وه ر خۆش ناآاته فر هه به. نندیارنام

ك س ی آهی پ په ته  نیایی، له رانی و ته رم و نیگه ترس و شه  گوتراو، له ی نه قسه  چپ، له چپه  له  هكیدا پدیو  به
 نپیانیان شو و به  وه تهن دا خۆی ده آه قه دیواری موبه ڵپا له  وشه حه  و له ێگژ ده آانا هه دیواره وان به شه  آه
ئارامیی،   له  یه وره رشی گه ك فه اخستنی یهڕفر  ی تریشدا به آه دیوه  به. بینم رگا ده رده و به  وشه حه  آانی له وره گه
. خات ادهڕونبینین  امان و خهڕبۆ   وره ری گه اخهڕك  دا و یه مارۆ ده ك گهموو شت نگی هه دهب  ی آه و آاتانه تی ئه تایبه به
،  جووه  تهو آه آانی خۆی ده و بیابانه ره به ڵیا و خه ب نتازیا شلده و بۆ فه دا، جهفر بارینی به ڵ گه ر له آورتی هه به
 ڵ ك آۆمه ی یه باخی و ئاپۆره ره قه  نگ، له دهسپی ب ئه  وه هڕ  آان، له ته آایه فیگۆری نائاسایی حه  له ب ده پ  وه ره ده

فر و  به ڵ گه الی من له  كهیتواڕ  تای دروستبوونی جۆره ره سه  وه م ئهت بآر ده. آۆن  نگ له دهسیحربازی ب
  قووی خستمیه  آی تر برد و زۆر به یه و ئاراسته ره منی به  وه تایه ره و سه ر له هه  موایهپ  فر باریندا آه آانی به ساته

مندای الی من   ت آهب  وه ئه  قووه  ونهفسوونبو ربوون و ئه و آاریگه نجامی ئه ره ده ش ده.  وه فسوونیه ژموونی ئه هه رژ
  آه  یه وه ش ئه موونهباشترین ن.  وه نمهبیری خۆمی ب ینی خۆمی بۆ بگوشم تا وه زه  ك نییهری و شت وه یاده  بۆته نه
ش  نج شهیانی پتوانم ژ كو ده م، بهنادو  وه ی منداییه باره دا له وهئ ڵ گه ابردوو لهڕی  سیغه  ستا من بهئ تان وه ئه
ك  ند بم و بژیم و وه وهیدا پ گه وخۆ له استهڕم و  ب بكهزموونی مندای حس ر ئه سه ر له ری خۆم هه وبه مه عات له سه
) ك ئیش وه(  ۆژانهڕ  رهستایش لئاخر ئ... تر و آۆتایی من ب ده مندایی قه چ دهپ. وم ری بكه كی زیندوو بهن ته
ر ك دنیا شت ف یه  وه یانهم و ل آه ی جیاوازدا آار ده وه ته نه  ی ده نزیكه  ر به بیست مندای سه ڵ گه عات له شت سه هه
پاسكیل ئاژووتن و   ر له هه... .ژیم ده  قینه استهڕآی  عات منداییه شت سه من هه  ۆژانهڕ. م آه زموون ده بم و ئه ده

  .ون بینین شان و خهآ نهفر و ر به سه یندا تا گۆرانی گوتن و لهزن خت هه دار و دره آردن و هاروهاجی و به جۆالنه
 
  د مهم وشت محه ڕه
  
،  وه یاڵ شیكاته ترین دیوى زماندا ئاۆزترین خه ساده  توانییان له  آه  دایه وانه ى ئه وه شهپ  له) ر دالوه(  وه الى منه به
ر  سه له  ن قسهۆچ ۆت. رچاوان به  نه بیخه و ى آه ساده  دیوه  وه ننهبھ  وه آانى زمانه زبره  دیوه  ى توانییان شیعر له وانه ئه

  ى شیعرنووسیندا؟ هپرۆس  ى له آه یى ده ساده و گوتن ساده  گرنگه



  داغی هر ر قه دالوه
  
بۆ   یه هه  وه زی خۆمه حه  ندی به وه، پ یه هه  وه سروشتی خۆمه  ندی به وهك پر شت هه  ر له به  وه ئه  موایهپ

قان سر ئ ا تا سهڕ وه ناوه  سروشت، له  م به آه ستده من هه. ندی گرتن وهدونیادا پ ڵ گه گوزارشتكردن و شت گوتن و له
ا ڕ وه ده  المدا، توند و له  ك به یه لكهس هڕ ینی پهنی، ف ك گوتهم، زاهید و ساآار و گچكه  كی سادهس آه
  وه كی زووهن مه ته  ر له هه. دانی خۆییتمی ئاسایی لڕر  سه  وه ته یه ۆژ دم نهڕچوار  تا س  نگه هڕو  نآ چه امدهڕ

ز و ژ و چیرۆآئامآی در ندییه وهپ  ته وتوومه آیاندا آه ته فسونیان آردووم و له وی ئهقو  ورم به آانی چوارده گچكه  شته
زار  و هه  روولهك گیا و م ته  ر له هه.  وه نووسینه ژو نامهآردن و وتوو قسه  ته وتوومه یاندا آه گه له.  وه وامه رده به
ك  یه ادهڕ  م به آه ستده هه. ێچ آی آۆندا ستران ده یه ی هاوینی جۆگهوانڕ نیوه  له  آی قوپاو آه تا قووتوویه  وه آه یهپ

، چۆن  وه م بۆته گهدا ج یه زل و چوارشانه  موو شیعره و هه ناو ئه كی زۆر لهچۆن سان  یره م سهپ  م آه و گچكه  ساده
م توانم ب ده. دراو ههڕنراو و تووو و قوپزآراراو شتی په  له  آردووه دونیای خۆی پ  آه  م آردووهكدا بند وهن له
ی  و شتانه ی ئه وه دانهخپ و بایه  وه رآردنه سه ودان بۆ دواندن و له هه  له  آی زۆر بریتییه یه ادهڕآاری من تا   وه ووهڕو  له
  .تی آردوون عنه له  آفیر و به ته  مهبی ئ ده ئه  آه
 
  د ممه وشت محه ڕه
  
  ى نووسین؟ ره ر له سه  ر بخاته دالوه توان ند ده ؟ رۆحى آالسیك تاچه نهۆشیعرى آالسیكى آوردى چو ) ر دالوه(وانى ن
 

  داغی ره ر قه دالوه
  
شیعری . حوی تی نالی و مه تایبه  به  یه ی شاعیرانی آالسیك هه وه ورآردنه ك زۆرم بۆ دهل آی گه رۆشییه استیدا پهڕ  له
ی  حوجره  وه مهڕ گه د دهكی نائومك پیاو وه  میشه من هه... نندحام ل  نن آهژ مھه هك د یه ادهڕ  به  و دوو زاته ئه

  هم، ئ جاویدانه  و شیعره م، الی ئه شكری غه ی له مهن بۆ ئ رآرده وان سه استیی ئهڕ ر به هه  م وایهڕ شیعریان، باوه
ی دی  ندهت و دمان ه نایه  وه هانامانه  دا به م دونیایه ك لههیچ شت  ی آه و ساتانه بۆ ئه ێو آه ستده آمان ده یه ناگه په

  . وه تهنم دهآی ل یه آه چۆله
 
  :د ممه وشت محه ڕه
  

م  آان ئه جۆره  ك لهرۆآانیشتدا ج انهرگ وه  ت له نانه ، ته رى آردووه ك سه یه وهش  به ۆزابوونى زمانى شیعرى الى ت
  ن؟ آه ران دهرگ آارى وه  ن گوزارشت لهۆكى دیار چررگ آو وه وه  وهئ،  وه تهو آه رده ده  زمانه

 
  :داغی ره ر قه دالوه



  
زی  می خۆم و حه دونیای خۆم و توانای آه ڵ گه آی زۆر له یه ادهڕتا   رم آهبژ ده ان ههرگ ك بۆ وهاستیدا من آارڕ  له

... آرد خۆم نووسیبام و هینی خۆم با زم ده تدا حه هڕ بنه  له  م آهـگ رده ك وهش آار وه له  ، جگه وه تهی خۆمدا ب گچكه
م، ریبگ وه ێو مه ده  دا آه و آاره ۆحی ئهڕ ڵ گه له  ۆحی خۆمهڕزآردنی ان هاوئامرگ نگاوی من بۆ وه م هه آه یه

ژیی و و پشوو در  لیقه سه  له  هبریتیی  وه تهنم ی ده وه ئه. تی آانییه شاراوه  نگه یتم و موزیك و دهڕی  وه دۆزینه
 ڵانیاندا قوورگ ساتی وه له  ی آه گرافانه ره و په م نین ئه آه  وه ت ناشارمهل. زوهد  ك لهخۆبوردن و جۆر له
ۆح و دونیای ڕماندنی  مووی ده و هه  رییه مووی آاریگه هه  وه ئه..... شتوومسكیان پژاندوومیان و هۆن هۆن فرم هه

  .یتریبگ وه  آته ره گه  دا آه و آاره زای ئه فه  له  خۆته
 
  :د ممه وشت محه ڕه
  
  
  ى؟ریگ وه ێو ته ده ،دا ت ئه خنه و نناهكى جوان وازت لبمجار چ آت ئه
 

  :داغی ره ر قه دالوه
  
ی )فر به(ۆمانی ڕ  بانهو آت ك لهآ یه. م یه انی هیچیان نهرگ تی وه قه ره ده  نگیشه هڕم خۆ  كی جوان، بهل بگهآت

 ناچپ  كی تر آهب، آت ی میچ ئالبومه)مۆری ڵ گه آان له ممه شهس(ۆمانی ڕكی تریان آ ، یه ئۆرهان پاموآه
  له ڵمسا ئه  یدا آه آه دییهسو  انهرگ وه ڵ گه له  یه)اپۆرت بۆ گریكۆڕ(راوردآردنی  آتر بین، به رداری یه سبه ده
  . وه كی جوان بوبۆتهو چاپ آی چ آییه شهپ  دیی و بهسو  ته آراوه  وه كییهگر
 
  :د ممه وشت محه ڕه
  

  :ى آه ده  مكانه م چه گوزارشت له  آورتترین وشه  چۆن به
 
  .آا بینیننگیی ب دهتا ب.... آا گوتنتا چاو ب: یاڵ خه

 .آی دی یه وه كردنهستپ تای ده ره سه: آۆتایى
 :دوعا ۆح، سڕۆر ج س: نیكۆس آازانتزاآیس

 مزڕ هننا   شهامكڕستتدا،  و دهن كم لهوان من آه  خودایه+
 مپچ تا نه  شهآ امهڕزۆرم   خودایه+
 !مبا بچ ێڕ گهل  ، ده شهاآڕزۆرم   خودایه+
 .نگ كی درهتاوی پاییز هه  ك بهخۆشتنی آۆتر:  فسانه ئه



تی شاعیر  مه ی هه)مان آه بچكۆله  خواو شاره. (رینیی ترش و شیآانی مندا ك نوقه ك وهپیاو: ت مه تیف هه له
و تا   وه ندمهمانی خوی گشتی سل بخانهآت  ، له وه ندنهخو  كردنمدا بهستپ تای ده ره سه له  ی آه بانهو آت له  كهآ یه
 . ریمدایه وه یاده  له  بهو آت ی ئه وه ندنهژی خوستایش چئ
 .نیایی ته  آی تر به نیاییه نیایی و ته وان تهردنی نناوآارآ: وف سه ته
 
  
  
  
 . وه ی کوردستانی نوێ دا بوبۆته ری ڕۆژنامه ب و هونه ده ی ئه نامه فته ی هه 2007کانی سای  ژماره  کک له یه  له  وتنه م چاوپکه ئه* 


