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دالوەر قرەداغی شــــاعیر زۆر لوە ناسراوترە 
ك ئم لرەدا ب خونرانی بناسنین، ئو 
شاعیرە ھست ناسكی ك خاوەن چندین 
دیوان شیعرە و ھر ل ری شیعرەكانیشییوە 
توانیویتی ل گۆڕەپانی رۆشنبیری و ئدەبی 
كوردیــــدا پگیكی تایبت بخۆی ھبت، 
ھبت ئو پگ شیعرییی دالوەر بۆ ئوە 
دەگڕتــــوە ك ئو خــــاوەن تایبتمندی 
خۆیتی ل نووســــینی شــــیعردا و لوانی تر 
ناچت. ھبت جگ لبواری شــــیعر دالوەر 
ل دوای نیشــــتجبوونی ل وتی ســــوید و 
 یی جدیشی ھوندین ھربوونی زمان چف
بۆ وەرگان ئو پرۆسیی ك بۆ میللتكی 
وەك ئم گلك پویست و لو بوارەدا چند 
 اوەترۆمان و شیعری شاعیرانی جیھانی وەرگ
سر زمانی كوردی و دوا برھمیشی كتبی 
 ل باســــكردن فســــوناوی" بوو كچرای ئ"
رەوی ژیانی ھونرمند و دەرھنری جیھانی 
بناوبانگ "ئنگمار برگمان " ك شانۆكاری 
كورد "دانا رەئوف"پشــــكی بۆ نووسیوە و 
لالین دەزگای ئــــاراس چاپ و بوكرایوە. 
ئمــــ لم دەرفت كمــــی ك ھاوكات بوو 
لگڵ ھاتنوەی شــــاعیر بۆ شاری سلمانی 
ھر ئوەندەمــــان پكرا ك دیداركی لگڵ 
ســــازبكین و دیدارەكش زۆرتر تایبت بت 
ب دونیای شیعر و ھودەدەین ل دەرفتكی 
تردا لبارەی ئزموونی ئم شــــاعیرە لگڵ 
پرۆژەی وەرگانــــدا دیداری تر لگڵ دالوەر 

قرەداغی سازبكین .
نووســـرك  و  ئدیب  *ھمـــوو 
كات و ســـاتكی تایبتی ھی بۆ 
نووســـین، ئم حاتـــ دەكرت 
بسر شیعریشدا پراكتیك بكرت؟ 
دەكرـــت بزانین كاتی نووســـینی 
شیعری دالوەر قرەداغی كی؟ یان 
ب واتایكی تر شیعر لالی تۆ كی 

لدایك دەبت؟
- دەشــــ ئو كردەی پوەندی ب ئزموون 
و دونیابینیی شاعیر و لتگیشتنی خودی 
ھر شاعیركوە بۆ ژانركی شفاف و ئاۆزی 
وەك شیعرەوە ھبت و لم رووەیشوە ھر 
 رەستشاعیرە و خاوەن ســــات و وادە و ك
و ریتواڵ و ئامادەگی خۆیتی ل پرۆســــی 
خوقاندنی دەقكی شیعرییدا. لتان شاراوە 
نیی ك ھموو پرۆســــیكی ئفرنرانی 
ئدەبی و ھونری لساتوەختی خوقاندن و 
برھمھنانیدا ھگری جۆرك ل تقس و 
 كرییدەبی و ھونخودی كارە ئ ك سرووت
لگڵ خۆیــــدا دەیھن و باڵ بســــر ئو 
دۆخدا دەكش ك دەق ئدەبییكی تدا 
دت برھم. دیارە ئم ئزموون ل بنڕەتدا 
ئزموونكی تــــا ڕادەیكــــی زۆر خودیی و 
 زموونو ئت لوە دەگوترمبارەیوەشی لئ
خودییی شــــاعیر دەرناچت ك دەش الی 
شــــاعیركی تر ب ترزكی تر گوزارشــــتی 
لبكرت. سبارەت ب من، ساتوەختی بر 
 ك یوەختو ســــاتنووســــینی شیعر ئ ل
لوانلو دەبم ل شادومانی، بگومان مبستم 
ل شادومانی ئو شادومانییی ك ( یۆھان 
 ك لسیباستیان باخ ) ناوی ناوە: شادومانیی
خوداوە. شادومانییك ك ئامادەمان دەكات 
بۆ خۆ كردن ب مای شیعر و وەك پیاوكی 
تینوو بۆ گۆڕینی ئاوی گودانكانی زوبانمان 

دەبات. 
* باری دەروونی و میزاجی كستی 
تاچنـــد رۆی ھی لپرۆســـی 
نووسینی شیعردا، كاریگرییكانی 
ئم حاتـــ لســـر ئزموونی 
نووسینی شـــیعری ئوە تا چند 
رەنگی داوەتوە و خـــاوەن رۆڵ و 

كاریگری بووە؟
- بگومــــان كاریگرییكــــی زۆر و بــــۆ ھر 
كاردانــــوەی  و  رەنگدانــــوە  كســــكیش 
رژەیی و جۆراوجــــۆری ھی. ھموو ژاوەژاو 
و بركوتنــــ نگتیفكان لگــــڵ ئویتر 
و لگڵ قرەباخییكاندا تا ســــر ئســــك 
رۆحمان دادەھزرن و فرسخك دوورمان 
دەخاتوە ل ئیشی خۆمان. بداخوە دۆخی 
ئدەبی و رۆشنبیریی ئم سیخناخ ب ھراو 
زەنا و ژاوەژاو، دەبت كســــی داھنر چند 
بــــۆی بكرت ب كۆنكی تــــردا رەت بب و 
لشــــقامكی ترەوە پیاسی ئوارانی خۆی 
بكات، دەنا دواجار شــــتكی كمی ل رۆحی 
خۆی و لــــ متمان و ل قووی و جیدییتی 

كارەكی خۆی بۆ دەمنتوە.   
*حای رەخنی شیعری كوردی چۆن 

دالوەر ق�رەداغی :
ساتوەختی بر ل نووسینی شیعر

 ئو ساتوەختی ك لوانلو دەبم ل شادومانی
ئا:ش�ڕش مح�مد حس�ن

 و نووســــینانند لدەبینیت و تاچ
ھویانــــداوە   كــــ رەزامندیــــت 
برھمكانی ئوە بخوننوە، ئی 
پت وانیی ك پرۆسی رەخن بگشت 
بوارەكانی لكوردستاندا باری كستی 
كۆمیتییــــكان   یوەندییــــپ و 

جوگیری كردووە ؟ 
 وەندە بی شیعری كوردیی پدۆخی رەخن -
كۆی دۆخی گشتی روناكبیریمانوە. ئوە كاری 
داھنرانی ك گرچی كم و ل ئاســــتكی 
برتسكیشدا بت، رەخنی قووڵ و جیدی 
و خاوەن ئاســــۆی فــــراوان برھم دنت. 
راســــت لو نوەندەدا ب لشــــاو نووسینی 
بنــــاو رەخن دن گۆڕێ ك ل بنڕەتدا یان 
موجاملكردن و ب شــــان و باڵ ھدانكی 
ھرزانن یاخۆ تكوپكشكاندنكی دەقانن. 
بم دواجار كاری داھنران و جوان ھگری 
 بۆ نووسین و قس نودای فرە الیندین مچ
لسركردن. بداخوە حای حازر ئو جۆرە 
رەخنی ب ھردوو ئاراستكیوە پراوزكی 
ئوتۆیان بۆ قســــی جیدی نھشــــتۆتوە 
و قرەباخییكــــی ئوتۆیــــان خوقاندووە 
ك گر قســــیكی جیدیش ھبت ئوا یان 

بو نھنیی ببات و كاری تدا بكا و مودا و 
چاوگی ئیستاتیكی نوی لھبھنجت. 

ئدەبی  لنوەنـــدی  زۆرجـــار   *
ئیرەیی  لـــزاراوەی  باس  كوردیدا 
بردن دەكرت لناو نووسراندا و 
ھندكیش ب رتوش ئو نوەندە 
روناكبیریی ب درەقترین نوەند 
ناوزەد دەكن. تۆ چۆن ل نوەندی 
روناكبیری كـــوردی دەگیت؟ ھیچ 
 ب وە كردووە كستت بك ھسات
 مرھر برامبت بویژدانی كراب

شیعرییكانت ؟
 و دیاردەیجۆرەكان ئ ك لجۆرب راست -
ھی، بم دەكرت كمتر جی بایخ بت 
و مرۆڤ ســــری خۆی پوە بیشــــننت. 
بتایبتی ك ئوڕۆك ئوەی دەستی قم 
بگرت، مووچیكی رزلنانی لالین وەزارەتی 
 وە و زەوی دراوەتدراوەتوە بۆ برۆشنبیریی
و ھرچی بنووســــت بۆی بــــو دەبتوە و 
ھمان ئیمتیازات و شاباشــــی ھر كسكی 
تری ھی ك لو باشتر و جوانتر دەنووست. 
بخشینوەی بگۆترە و ھوانتی ئیمتیازات 
 نان و كاری جوان، دەشر حیسابی داھسل

ھناسكانی پش خۆیانن؟ 
- گر داھنان پوەر بت ك بگومان دەبت وا 
بت، ئوا ئیدی چ حیكمتك لو دابشكردن 
و قۆناغ بندیی سیرەدا نیی ك بۆ جیاكاری 
ل كاری ئدەبی نوەكانــــدا دەكرت. كاری 
 دژوویی خۆی جر سات و قۆناغی منداھ
و لگڵ تمنی نوەكاندا دت و ھر جارە 
و ب سیما و روخساری پرشنگداری خۆیوە 
 وڕۆكوە. بنــــۆڕە .. ئخۆی نمایش دەكات
شــــیعركی نالی دوو سد ساڵ عومری خۆی 
 كی قووڵ لكدا وەك دەقیچرك و ل دج
دونیای ئمدا وەدیاردەكوتوە، كسكیش 
ك لمۆدا دەنووست، ب ھموو خونواریی 
و فلســــف و الف و گزافی روناكبیرییانی 
خۆیوە دەقك برھم دنت ك یكســــر 
ھر لــــدوای نووســــینییوە دەمرێ و ھیچ 
شتك لدوای خۆیوە جناھت. دەكرت 
رەواتر بت نوەكان لسر بناغی داھنان 
پۆلــــن و قۆناغ بندیی بكرن نك لســــر 
 دایكبوون و دەستكردنی لی ســــابنچین
نووسین. سبارەت ب نوەی ئستایش، من 
سوپاسكی گورەم بۆ قم جوانكانیان 
ھی ك بگومان قمی جوانیان تدای و 
 وەدا نییكیش لوشجوان دەنووسن. چ خ
ك ئو قمان درژكراوەی ھناســــكانی 
پش خۆیــــان بن، ئوان النــــی كم بریتی 
بوون ل نوخب كم و پوختكی شــــیعر و 
ھگری جۆرك ل گوڕی بردەوامییش بوون 

   .منگاوەكانی ئبۆ ھ
*ئدەبی برگری و شیعری برگری 
دیاریـــان ھی لالی  مژوویكی 
ئمی كورد و نتوە چوساوەكان 
 رەنگ ك یك ناوی دیار ھو زۆر
 كات كنانیان نناوھ ویست بپ
لم بزاوتـــدا خزمتیان كردووە، 
دالوەر ئم ئزموون چۆن دەبینت 
ل قۆناغی خۆیدا و تاچند توانی 
برەو ب مسلی نتوایتی كورد 
بدات؟ ئی ل ئســـتادا ئم جۆرە 

لئدەب ئامادەبوونی چۆن ؟
- ئدەبی برگری ئمــــ ل قۆناغی رزگاری 
نیشــــتمانیدا، وەك ئدەبی برگری ھر گل 
و نتوەیكی تری دونیا خاوەن خســــت 
و ســــیما و دەنگی دیاری خۆیتی. غدركی 
گورەی ب ھر بیانوویك ب، ھوی سینوە 
و بكم دانانیان بدرت و ھكی راســــت و 
چپیان پدا بھنرت، لكاتكدا ھندك لو 
شــــیعرانی لو قۆناغدا نووسراون ھگری 
 ورەن لكی گجوانی و وزەی كــــی زۆر لب
رۆحی مانوە. من بۆ خۆم رزكی زۆر ل تاك 
 و قۆناغل دەگرم ك مانو قتاكی ئــــب
ھستیار و ھتیوییی ئمدا نووسیویان و 
رزكــــی زۆرتریش لوانیان دەگرم ك كاری 
جوانیان ھناوەتــــ برھم. بیرمان نچت 
ھر لو قۆناغدا بوو ك بۆ نموون (موكری) 
 ڕە لد الپچوارســــ گۆڤاری (كلتوور) ی ب
 دراو لی وەرگشیعر و ڕۆمان و شــــانۆنام
شــــاخكی رەقوتقدا دەردەچوواند، "سابیر 
سدیق" ی شاعیر ل ھمان شاخدا شیعركی 

جوانی وەك ( باھۆز ) ی دەنووسی.    
* زۆرك پرۆسی وەرگانی شیعر 
بۆ سر زمانكی تر ب ناھقییكی 
 یان وایم دەدەن و پق ورە لگ
شـــیعر ك وەردەگدرت بشكی 
زۆر ل بھاو جوانییكانی لدەست 
دەدات، تـــۆ چۆن لـــ وەرگانی 
شیعر دەڕوانیت و وەك خۆت ھیچ 
ئزموونكـــی لو جـــۆرەت ھی؟ 
بواتایكی تریش ھیچ شیعركت 
وەرگدراوەتـــ ســـر زمانی ترو 
شـــوازی وەرگانكی نیگرانی 

كردبیت؟ 
_ ل ڕاستیدا وەرگانی شیعر ل وەرگانی 
ھــــر ژانركــــی ئدەبی تر ھســــتیار تر و 
زەحمت ترە. دەتوانم بم جۆرك ل ریسك 
 نیی و مانایش بمم ئشیی بركو س
كــــ لگڵ وەرگانی شــــیعردا نبم، بكو 
مبستم ئوەی ك دەب وەرگی شیعر زۆر 
وردبین و لوەشــــاوان خۆی بۆ ئامادە بكات. 
 ،نیی  و رست انی وشــــر وەرگشــــیعر ھ
بكو ترجمكردنی رەنگ و موزیك و فزا 
و ئو سیحرەی ك شیعرەك ل قوویی خۆیدا 
 شاعیرەك وەرگ یگرتووە. چ باشتر كھ
بناســــ و ل نزیكوە پرســــیاری برامبر 
ھندــــك دەســــتواژە و الینی شــــاراوەی 
شــــیعرەك لبكا. من لم رووەوە ئزموونم 
لگڵ ئو وەرگاندا ھی ك شیعری منیان 
بۆ زوبانكانی تر وەرگاوە. بتایبتی ئازاد 
برزنجی بۆ زوبانی عرەبی و چۆمان ھردی 
بــــۆ زوبانی ئینگلیزی، لودا جگ ل توانا و 
سلیقی خودی وەرگەكان، یكتر ناسین 
 ری لی كاریگكدی كردن رۆی و پــــرس ب
جوان وەرگانی شیعرەكاندا بینیوە. لبارەی 
ئزموونی خۆیشــــموە بۆ وەرگانی شیعر، 
ل راســــتیدا چند ھنگاوكــــم ناون و چند 
شیعركم ل فارسی و عرەبی و سودییوە 
وەرگاون، بم ب گشــــتی لــــ وەرگانی 
شیعر دەسمموە و كمتر دەورم توخنی 

بكوم.  
*تاچنـــد رەزامنـــدی لـــ خۆت 
 ئایا توانیوتوەی كت ئـــبابل
 شیعر ك یتبك وشتانموو ئھ
ل ناوەوە كینگی پداویت؟ بواتای 
ئـــوەی رووداوـــك، بارودۆخك 
ھبووە و تۆ ویســـتبتت ب شیعر 
قسی لسر بكیت و نتكردبت 

و لدەستت چوو بت؟
- من بھیچ جۆرك ھســــت ناكم شتكی 
ئوتــــۆم كردبت تــــا لخــــۆم رەزامند بم. 
 ڕەتدا من بۆیبن ند بم؟ لــــچی رەزام لــــ
شیعر دەنووسم، چونك رەزامند نیم. من بۆ 
ئوە دەنووســــم ك خللك ھی و ناتوانم 
ب كردەوە و ل واقیعدا راســــتی بكموە، بۆ 
ئوە دەنووسم ك شتكی گرنگ ھی و دەبوو 
بمنووسیبا و نمنووسیوە. بم دواجار شیعر 
دوایین فریــــادڕەس و جگی بك گریان و 
مشــــتك تووڕەیی و توورەكیك ســــیحر و 
پیاسیكی منانی تدا دەبتوە. وەك ھر 

ئینســــانكی تر، زۆر شت ھی ك ل ژیاندا 
گینگیان پــــداوم، بم ژوان نیم ك لالم 
نبوونت شیعر، لبرئوەی ل بنڕەتدا ئو 
شتان ھی ئوە بوون ب ھاوار بگوترن، ھی 
 ن و لكدا بنووســــررزوحائ وە بوون لئ
بیاننامیكدا باس بكرن، نك بكرن شیعر. 

شادومانم ك نبوونت شیعر.   
* زۆر بـــاس ل كۆتایی شـــتكان 
دەكرت، ب نموون كۆتایی مژوو و 
..ھتد، بگومان ئدەبیش بھموو 
 دەرنییب م باسوە لژانرەكانیی
و ھـــر جارە و مرگـــی ژانرك و 
كۆتایی یككی تر بانگش دەكرت 
و تا كار گیشتۆت ئوەی ھندك 
بانگشی كۆتایی شیعر لدەدەن و 
ژانركی تری بسردا فزڵ دەكن، 
تۆ پت وای شـــیعر كۆتایی بت و 
رۆژـــك بت بھـــاو نرخی خۆی 
لدەست بدات، ئگر ئو رۆژە بت 

دالوەر چ دەكات؟
_ راست شیعر ل چاو جاراندا ل ئوروپاش 
 كانی شیعر لبو تیراژی كت مری كنخو
چاو ژانركی وەك بۆ نموون رۆماندا كمترە، 
بم ئم مانای زەنگی كۆتایی ھاتنی شیعر 
 میششــــیعری قووڵ و جیددی ھ .نیناگ
خونری خۆی دەیدۆزتوە و دوای چندین 
دەی مانا و سیحر و خوندنوەی نوی تدا 
 یلسم مزیاتر ئ موایت. من پدەگۆزھ
الی ئو كسان بووەت كش ك جماوەریی 
 و گوڕی شیعر ل ستببوونی شیعریان الم
ژمارەی ئو كساندا دەبیننوە ك ل ھۆك 
 ی لكدا گوك یــــان گۆڕەپانییاخۆ كارگ
 دەدەن، یاخۆ لی بــــۆ لپرن و چرادەد
تیراژی فــــرۆش و چاپكردنوەی یك لدوای 
 نوخب شیعر ب مواینن. پكیدا دەینرخی
كم و پوختكی خۆیوە جوان و ھر ئو 
نوخبیی ك دەتوانت رزی شیعر بگرێ و 
 ك وەیی ئش شایســــتیو نوخبر ئھ

شیعری بۆ بنووسرت.     
*زۆرـــك پیانوایـــ ك شـــاعیر 
باش نیی زۆر شـــیعری شاعیرانی 
 توبـــادا بكوە نتنتـــر بخو
ژر كاریگـــری ئوانـــی دی، تۆ 
ئـــم بۆچونـــ چـــۆن دەبینیت و 
دەتوانین بزانین ك ئایا تۆ شیعر 
و ئزموونی شیعری شاعیرانی تر 
دەخونیتوە، ئایا لم پرۆسیدا 

ھیچ مترسییك ل ئارادای ؟
_ لت ناشــــارموە ك من برلوەی زوبانی 
فارســــی فر ببم، جگ ل چند شاعیركی 
دیاریكراو، كمتر حزم ب خوندنوەی شیعر 
دەكرد. دوای ھوــــدان بۆ فربوونی زوبانی 
سودی و ئاشنابوونی زیاتر بو زوبان، زیاتر 
 م بدا وروژا. بوەی شیعرم تندنزی خوح
 شوەی رۆمان رامدەكندنگشتی، زیاتر خو
و چژكی زۆرم پدەبخشت. بم سبارەت 
ب س كردنوە ل خوندنوەی شیعر لبر 
دروســــتبوونی كاریگریی، لــــ بنڕەتدا ئو 
ترســــ حاتكی تندروســــت نیی و بگرە 
ســــرەتایكی ختارناك بۆ ئیفلیج بوون و 
تواوك ئوەی ك رەخنی تقلیدی كوردی 
دوو ســــ دەیی بانگشی بۆ دەكا و پی 
لسر دادەگرێ و دەیوت شیعری كوردیی 
ل مودایكی برتسك و تنگ و ب ئاسۆدا 

دیل بكات.  
*زۆرك لنووسر و شاعیران ئو 
دەمی ل نووســـینی قسیدەیك 
دەبنـــوە و بـــر لبوكردنوەی 
جۆرە دڕدۆنگی و ناجگیربونكیان 
لال دروست دەبت، تۆ وەك خۆت 
تاچند حاتـــی لم جۆرە لالت 
بدی دەكرت؟ ئی ھیچ كات ھبووە 
پشیمان بووبیت ل بوكردنوەی 

برھمكی خۆت؟ بۆچی؟
 ل ی كســــانو ككم لكك مــــن یر _
ساتوەختی ناردنی شیعركمدا بۆ بوكردنوە 
دردۆنگییكی سیر دامدەگرێ. دوای چندین 
جار پداچوونوە و خوندنوە و دەســــكاری 
كــــردن، كات شــــیعرەك بــــۆ بوبوونوە 
دەنرم، ھستدەكم وشیك ھی دەكرت 
مورادیفكــــی تری ل جــــگا دابنرت، یاخۆ 
 ،ك دوو وشكردنی یوگۆڕپئا ت بدەكر
ریتمكی گونجاوتر ب دكی شیعریی بدرت. 
چندــــك بۆم بكرت و بلوــــت خۆم فریای 
ئنجامدانی ئو گۆڕانكارییان دەخم. بم 
 ،وەی خودی شیعرەكوكردنب بارەت بس
نا ... لبوبوونوەی ھیچ شــــیعركم ژوان 

نیم.

خاوەنكی ل گوتنی ژوان دەبتوە یاخۆ 
لنو ئو قرەباخیی و موجامل ھزراناندا 
بزر دەبت. ل ھموو ئو پرۆسیشدا ئوەی 
ك ل ئستادا زەرەرمندە، ئو كارە ئدەبی 
 ن كجوانان مــــن و كدەگم رییــــو ھون
بژر تۆپ قســــ و نووســــینی ھرزانوە 
دەبن. سبارەت بخۆم، خۆشبختان كمم 
 شدە زۆرە لو حمتر بر نووسراوە و كسل
مدحكر و سرزەنشتكر گمارۆدراوم. چند 
نووسینكی كمم لسر نووسراوە و زوربی 
 دانمن. برنج و گرنگی پی ســــزۆریان ج
تایبتی ل سرەتای ئزموون و دەستپكردنما 
ھندك لو قمان بوون رنون و ئاسۆی 
تــــر و رگای نویان بۆ ھنگاوەكانی داھاتوو 

لبردەممدا كردەوە.     
ئاراســـتكاری  و  ســـرچاوە   *  
یكمی نووســـینی شـــیعر لالی 

دالوەر قرەداغی چ شتك؟ 
- سرچاوەی یكمی من بۆ نووسینی شیعر 
ل ئاستكی سرەكیدا زوبان. ئیشكردنی من 
بو ئاراســــتدای ك ھوڵ بدرت ل زوباندا 
شــــتكی تــــر بگوترت و زوبان ل ســــیاقی 
ئیشكردنی خۆیدا ب ئاراستی كشف كردنی 
دونیاگلــــی نودا ببرت. واتــــ ھگۆزانی 
بردەوامی نھنییك ك ھمیشــــ ل زوباندا 
نوێ دەبتوە. ئوە ئیشــــی شــــاعیرە پی 

مودای ئو ئیرەیــــی بردن و چاڵ بۆ ئویتر 
 ختانوە. خۆشبتمتر كردبی كندنكھ
 ی كوردســــتاندا زیاتر لیم پارچكــــورد ل
یازدە ھزار نووســــر و ھونرمندی ھی و 
مانگان ڕزیان لدەنرت، ئیدی باوەڕناكم لو 
 وەی كر ئس ترژس بیپدا كخییرەباق
ئیرەیی بویتر ببات. بتایبتی گر ئیرەیی 
ب یكتر بردنك برامبر كاری داھنرانی 
یكتر نبت بكو بــــۆ ئیمتیاز و خت و 

.رات بب
زاراوە  كۆمـــك   كـــماوەی  *
ســـیر  ســـیر  دەســـتواژەی  و 
سریانھداوە وەك "نوەی پش 
راپڕیـــن و نـــوەی دوای راپڕین 
یاخود نووســـر و شاعیری پش 
راپڕین و دوای راپڕین و..ھتد . تۆ 
 نانمجۆرە ناولوات بند بتا چ
ھیـــ؟ بواتایكی تـــر زەمن و 
رۆژگار دەتوانت جیاكاری لنوان 
نوەكاندا دروســـت بكات بھموو 
رەھندەكانییوە ؟ ئی "شـــاعیرە 
الوەكان "ئگر بشت ئو ناوەیان 
ل بنین" و ئزموون شیعرییكانی 
ئـــو نوەی چـــۆن دەبینیت؟ ئایا 
ھســـت ب تایبتمنـــدی خۆیان 
دەكیت ل ئزموونی شـــیعریاندا 
یاخـــود ئمانیـــش درژكـــراوەی 

ــ�ر  ــت رەواتر ب�ت ن�وەكان ل�س دەكر�
ــاغ ب�نديی  ــان پ��دل�ن و ق�ن ــ�ی داه�ن بناغ
ــا�ی  س ــ�ی  بنچين ــ�ر  ل�س ــ�ك  ن ــن  بكر�

ل�دايكبوون و دەستكردن� نووسين.
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