
و   نو واقیعدایه  آى له منایی پیه: داغى ره ر قه دالوه
  ...جوت نتازیادا ده نو فه  آى تریشى له پیه

  
  آارزان عوسمان: سازدانى

   

 دونین آه شاعیرك ده  وه یه دیمانه م ى ئهڕ  له
 ر مای جوانى، به  وه مانباته آانیدا ده شیعره  له  میشه هه
و پ جوان  یهیشیعر  نگه ده  له  آكه و یه ئه

زۆر  شته  میشه هه شیعرى آوردى، آانى دونیاى داهنانه
آانى آى فراوانى شیعره ودایه مه آان یاد آراوه  بچوآو له

دواجار وێ پمان ب یه ، ده ویان قۆرخ آردوه ئه
 ریكین ى خه و ژیانه شكن له ش بۆ خۆیان به مانه ئه

 .ى پوه
  

مى وه  زوبانشیرینانه  میشه هه ك ، وهغیدا ره ر قه دالوه
. وه دایه ى آانى ئمه رهسیاپر

  

  
  

  بوویت؟  وره ستت آرد گه ی هه تۆ چۆن بوو؟ آه ییبۆ مندایی؟ مندا  وه ڕنمه آرێ بتگه ده :پرسیار
  

خ و  کی ته یه ند ونه چه  له  وه بریتییه  ته ماوه  کانی ئمه ی زۆری منداییه ک زوربه مندایی من، وه ی له وه ئه+ 
ماشاآردنی  و ته  ره نجه ر په به و له ستا ڕاوه کی درزتبووی  یه ند ونه باران، چه  به  ش و سپی شۆردراوه ڕه

ی  جیه  له  قژمان بۆ دادن، بریتییه  نجه په  رمان و به ر سه سه  نته ست ده دایك ده  ی آه وآاته فر ئه بارینی به
کۆن   ر له هه  وه ره ی ده موو دیارییه و هه بۆ ئه  وه شگرتنه و باوه وشه  داخراوی حه  میشه رگای هه ی ده وه کردنه
  و سیحره دوین ناآرێ خۆمان له مندایی ده  له  بگومان آه. تاو و هه  رزه و ته  ستره تا ئه  وه رده و به  آه و چۆله

ن و  که دا دونیا جوان ده خته وه و ساته له  چاوانی مندایین که وه ئه. دونیا  یدا به چاوی منداڵ ده  ببورین آه
دا ی وه آردنه سته رجه بزواندن و به  آی له ره نتاسیا ڕۆی سه فه  آه  بیننك جۆره. ن ده ڕوخسارکی تری پده

ی  که و پیه نو واقیعدایه کی له ب، مندایی پیه ده وره دا و گه ده ناسه نو دوو دۆخدا هه گشتی له مندایی به. بین ده
و  مه گه وته که میشیاندا ده خنک، له من و ده خوا و دۆشداده ویاندا گیر ده له. جوو نتاسیادا ده نو فه تریشی له

  کات دته  ودایه جوانیی مندایی له.  ن زی خۆی ڕۆیده ی حه گوره نوێ به رله کا و سه دونیا وران ده
  نده زه چپ و گومان و مه راوزک بۆ چپه موکی خۆی، هیچ په  کاته ده  ره و ڕووبه موو ئه ئیدی هه  وه رکه ڕووبه
ی ب  وه می ئه ی خه وه ڕووخن بئه دهی بت چی جد،  وه می ئه ی خه وه ڕوات بئه مندایی ده... وه  ناهیته



ن  ته به  چونکه  جوانه  ، مندایی بۆیه خۆیدایه مانا و جوانیی خۆی له  میشه ن، مندایی هه یدا ڕۆده جگه چی له
  کات ئمه. زان موکی خۆی ده کان به نگییه و بده مه و گه موو قسه س ناگری و هه که دوێ و گوێ له خۆی ده

و خۆمان   وه بۆمان بگنه  فیلمک بدون که  له  وایه  وه ک ئه دون وه مندایی ده له  وه ره و ڕووبه ی ئه وه هر ده له
ک بۆمان باس بکا و ئمه  یه خشه ر نه سه بدون که مامۆستا له  وه ی شارکه باره  له  وایه  وه ک ئه مانبینیب، وه نه
  و له  لره  میشه مندایی هه  ری، چونکه وه یاده  ناکرێ مندایی ببته  بۆیه. ب زموونکی ژیانمان تیایدا نه ئه  چ

  پموایه  .بوون وره گه لدوانک له شکست و  بته دون، ئیدی ده ک ڕابردوو لی ده ، کات وه ئستادایه
ر شاعیرک، مندایی  گهئستایدا،  ی مندایی له وه زموونکردنه مدیس ئه بۆ هه  وکه شیعرنووسین بۆ خۆی هه

          . شاعیری باش و شیعری جوانی بۆ نانووسرێ  نابته)  شتکی هاسان نییه وه ئه که(ژی  ئستایدا نه له
   

  
  ب چۆن بوو؟ ده ندی نوان تۆ و ئه یوه وآات په ڕنین، ئه مان تپه گفتوگۆآه  له یی منای وه رله به: پرسیار

  
و  ندشه نگ و ئه م ڕووباری ڕه ده یاڵ خۆ به خه بوو بۆ به   ک ز و خولیایه حه  نھا ر ته هه  که ندییه پوه+ 
  شیاوه  و جگه و ماڵ ئه ر قوتابخانه گه تیش ئه تایبه  به. ون ڕۆیشتن تا نو قوویی خه دان و هه  وه کانه ته کایه حه
  پبوون له  ی که و دوو جگایه ی ئه وه ره ده له. فی ژیان ونه باه که کانی منداڵ تیایاندا ده باه بووبن که نه

زموون جگا و شونی  ئه کی بزو و به یه ک جاجاۆکه دت و وه  نتاسیاکانیاوه فه  نائومدیی و پیریی، مندایی به
  . چن کانی خۆی ده سییه که مه تاکه خۆی و بۆ گه کردن لهیتر بۆ پارزگاری

  سیی، په که نھاباڵ و تاکه ی ته مه گه له  من پهمندایی   چونکه م وا ده  بۆیه
خۆم دووان، م خۆوه ده ورت و به ورته له تی و فیگۆری خوقنراو، په سایه که له
و  وه کرده ده موویان بیرم بری هه زار، له هه سییان و به دووان و به بووم به ده
وانیکی زۆر ساردا شه  له  هئستایش ک. دۆڕام و ده  وه مبرده موویاندا ده ڵ هه گه له
گیرفانی و  ته ستی ناوه ده  بینم سک ده نۆڕم، که ده کۆن  و له  که بانیژه  چمه ده

، ئاو دوێ ده  وه رخۆیه به ڕوا و له فردا ده ژ به و به  زاردایه نوقکی ترشوشیرینی له
 و ک ئه ک جاران، وه وه وێ مه خۆمم و ده  وه زانم ئه ده م، که زارم و بانگی ده  زته ده

 کدی یه  ین و گوێ له کدی بکه کرد، قسان بۆ یه ده  وه مان پکه مه گه  ی که ساتانه
 کانمان یوانی پاییزدا دانیشین و یارییه هه ک جاران له ڕ بین، وه شه ڕادرین و به

 .ین کدیدا بده ر یه سه و دونیا به  وه ینه بوبکه
 
  

  
  ؟ وه آانى خۆتى تیا بنوسیته گوتراوه نه  ك تا قسه یه ناگه په  یته توانیت شیعر بكه ستت آرد ده ى هه آه :پرسیار

  
زانی  یشمده وی دنیایی بت و نهمابوو نا ئیدی چ شتك نه وا بزانم آاتكیش هات آه . زۆر دواتر شیعر هات+ 

  وه منداییه  ر له من هه. نا بگیرێ کری خۆی تدا په ب ده  ره ڕووبه  و ش شیعر ئه ده  و ئستایش نازانم که
شاعیرانی کورد بۆ مندانیان نووسیبوون،   ر بوون که زبه م ئه و شیعرانه ی ئه ویست و زوربه شیعرم خۆشده

و   وه ره ده  هنرامه ڕیزدا ده  پۆل و له  موو جارێ له هه  الم که ی شخ سه ی قوتابخانه بییانهو قوتا کک بووم له یه
سیحری  فسووناوی من به وتنی ئه رکه مین به که راستیدا یه  له.  وه  خونرایه شیعرم پ ده  دا پانی قوتابخانه گۆڕه   له



ی مامۆستا ئیبراهیم بادار  که لفوبی کوردییه کانی کتبی ئه ڕه ی په وه دانه ، بینین و هه وه نگ و کتبه و ڕه  وشه
و پاشان   که کانی کتبه ڕه یامی بزوواند، بۆنی الپه دا حای لھنام و خه و کتبه له  مین شتک که که یه  بیرمه. بوو
رایی  و به له  بوو که  و کتبه هبیم بۆنی ئ ر پت یر بت گه سه  وه الته به  نگه کانی بوو، ڕه نگه نگاوڕه ڕه  ونه

ب بزر  ک هه یه نجینه ر گه گه  ی که و بوایه ی ئه ه که ر که سه  ویست کردم و خستمییه دا کتبی ال خۆشه عومره
کانی  ونه. ڕم دوایدا بگه دا به نگ و بۆنخۆشی کتبه نگاوڕه م دارستانی ڕه ب له وا ده ئه  وه بووب و بکرێ بیدۆزمه

دیار  عات به سه  موو جارک به بوو، هه کۆتاییان نه  تک بوون که کایه یان بۆ خۆی حه که ر یه هه  که هکتب
  کک له یه  بوومه کرد و ده و ڕووداوم دروست ده وه که ناو ونه  چوومه ینی خۆدا ده زه مام و له ڕاده  وه کییه یه ونه
کو  ، به وه بخونمه  که بم تا کتبه فر  وه بوو خوندنه نه  وه ئیدی چ پویستم به.  که  کانی ناو چیرۆکه  تییه سایه که

ڕ و بای  زاران په کانیم چنیبوون و هه ته کایه و حه  خوندبۆوه  ونه ینی خۆدا به زه م له که موو کتبه من پشتر هه
یای بزوواندم و  دا خه و کتبه مین شتک له که بووم، یه  وه فری خوندنه دواتر که .کردبوون نگم پدا نگاوڕه ڕه

یادا  خه ی  و یارییانه ڵ ئه گه ی بوو، ناوک بوو ڕک له که ره ویست کردم ناوی دانه ی تری ال خۆشه هنده
م  باداره  وره گه  و پیاوه ی جیایای ئه نهزاران و هه.  وه کرده م ده دا جگه و کتبه کانی ئه من له ونه  گونجا که ده
  و کتبه ئه من ئستایش که. کرد ئاسمان و دارستان و فین ده نمی پ له کا خشان و چیرۆکه نه ینی خۆدا ده زه له
دا ت  وه کانییه نیاییه رم و ته ون و شه ز و خه موو حه هه کم و منداییم به چه قووییا ڕانه بینم، ناتوانم له ده
      . وه ژته نه
  
  

گرێ  ده  رچاوه سه  وه وه له  مه آانت، ئه ناو شیعره  آان دنیته یادآراوه ك و لهوزۆر بچو  تۆ شته  میشه هه: پرسیار
ى  زیفه وه  مه شكاب؟ یان بۆ خۆى ئه تینوتیت لیان نه) بت ییمنا  نگه ڕه  آه( مى خۆیدا  رده آات و سه  له  آه

  ؟  شیعره
  

یمانکی تر  ی ژیان، بۆ مۆرکردنی په وه رکردنه سه وڵ و خولیا و ئیشکردنک ب بۆ له هه رزه ته  وه ئه  نگه هڕ+ 
  ت و ئایدیا و ڕوانینه ژموونی سیاسه ژر هه و بوون به  وه ره ده  ته کراونه  دونیای ئمه  له  دا که و شتانه ڵ ئه گه له

دا  بیاتی ئمه ده ئه  دونیا و له  کان له رچاوه به و له  وره گه  شته  که  رنج بده هس.  وه کانه نده هه ودا و تاکه کورتمه
هی   ک بکرن و وه نگکی گ گۆ ده  و به  شکۆوه  ب به ده  میشه هه  که  و ڕز و ڕیتۆریککن  ن چ زرینگه خاوه

   شیعر و چیرۆک و ڕۆمانی ئمه  بک  ب که یر نه پت سه  بۆیه. ژر گومان  زنرن و بخرنه سوور ناکرێ ببه
ب  ده ئه  له  وه ی ئه چن نیو هنده کی حیزبییدا نووسراو ده یه وه کۆبوونه  کی سیاسی له یه یاننامه به  ی له هنده
ڵ سیاسی  گه ی له قانه ژر و ده تنکی ژربه و چ ڕکه یدا پده حزه ندک له هه  له  بیاتی ئمه ده ئه  وه داخه به. ناچن
ناو ژیان و  وام له رده ی به ئیشکردن و جووه  شیعر واته  من ڕاموایه. ب بازرگان و پاشاکاندا هه وره و گه

ی  نگانه و ده چاوی ئاسایی نابینرن و لوڕژ بت له به  ی که زیندووانه  و شته ب پ بت له زینووتییدا، شیعر ده
  ر شانه سه رککی له ئه  وا شیعر تاقه ین، ئه رکی شیعر بکه بلوێ باسی ئهر  گه. گوی ئاسایی نابیسترن به  که
  . ژیان بۆ ڕوانین له  زاجکی تره تمۆسفرکی دی و مه خساندنی ئه ویش ڕه ئه
  
  

خۆت باست   آات آه ئیش ده  یه و ئاڕاسته تى به تایبه  گشتی و شیعر به ب به ده مۆ ئه ئه  ند پتوایه تا چه: پرسیار
  نگك بن جیاواز له ده  دا چۆنن؟ ئایا توانیویانه ى ئوه وه خوندنه آان له ده وه ى دواى نه وه ت نه تایبه  د؟ بهآر
  بت؟ آى نویان هه ى پش خۆیان و دونیابینیه وه نه
  

گومانی   ی وه م ئه ، به ته حمه ری شتکی زه کی ڕاگوزه یه شوه روا به هه و پرسیاره ی ئه وه مدانه راستیدا وه له+ 



ر  هه. تی ی خۆیه رانه ختی داهنه وه ر و ساته ن داهنه ك خاوه یه وه ر قۆناخ و نه هه  آه  یه وه ئه  تدا نییه
ی نوێ بۆ  روازه ندا دت و ده مه زه ر به سی داهنه که.  یه رانه ختکی تری داهنه وه ی ساته رکیش درژآراوه داهنه
ریب دت و  سکی غه ک که زۆریی وه ر به سی داهنه ، که وه کاته نو ژیان ده  وه بۆ چوونهربین،  یاڵ و ده خه

دا گرفتکیش  مه له دیاره . ر ژیاندا کشاب سه رگاکان داخرابن و تاریکیی بای به موو ده هه  کاتکیش دت که
نھا باڵ  ب ته ده دونیا، ئه  ڕوانته ده ی آه  چاوه و ی ئه وه ریی یان با بین نوكردنه مكی نوگه چه  ی آه وه به  یه هه
ڕکی  ر ڕووبه سه ریی به آاریگه  ڕاسته. ی بكات دا پراآتیزه گه ر ئاستی آۆمه سه و ناتوان له  تی نایه قه ره ده

گۆڕانکاری  دا ڕۆبچ و گه راپای آۆمه آانی سه ه ڕایه  به  آه  ی نییه و گوڕه م ئه جدت، به  وه دیاریکراوه
بیی  ده کانی ژیانی ئه موو قۆناغه هه  له گشتی  ، به وه ومه که دوور نه  ی ئوه که پرسیاره ر له گه. دی یی بھنته ڕیشه
و   بووه باخی هه ره ژاو و قه وزا و ژاوه فه النی دونیا جۆرک له موو گه بی هه ده کانی ژیانی ئه ک قۆناخه دا، وه ئمه

کان و تا  ده وه ی قۆناخی نه رای من هنده و قۆناخانه به م هیچکام له به. ر گی جیدیی و داهنهن راش ده تاکوته
قی  کان زۆرترین ده ده وه ی قۆناخی نه کامیشیاندا هنده هیچ  بوون و له نا نه راوزه هه  نجاڵ و پ له ئستایش جه

  . نووسراون شیعر و چیرۆک، نه  قی جوان له خراپ و ده
  
  
  

وێ بپرسم ئایا تۆ  مه ت بوون، من ده ریكى سیاسه نجتیاندا خه مى گه رده سه  له  ى ئوه و جیله زۆرك له: یارپرس
  ؟ بووه آى سیاسی و شۆڕشگیت هه شدارییه هیچ به

   

قۆناغی  ک دوو جار له یه  .بووم کی سیاسیی و شۆڕشگیی نه شدارییه ن هیچ چاالکیی و به من خاوه+ 
و  چژک له  جۆره. بیی ره عه شداری خۆپیشاندانم کرد دژی بیاری کردنی خوندن به بهییدا  ئاماده

ڕاین و باران و  گه کاندا ده جادده  و به  بۆ قوتابخانه  وه چووینه ده ڵ نه کۆمه به تی که تایبه بوو، به دا هه خۆپیشاندانانه
گۆڤار و  تم له بابه  وه ناوی خوازراوه چ به ناوی خۆم و شتاشدا چ به سانی هه  له. داین ده تاو لی هه

کانی  و گۆڤاره ڕۆژنامه کرا له بوون و ده ن شۆڕشگیی نه کا ته م بابه بوون، به کانی شاخدا چاپ  بوکراوه
  .  وه مه بکه ش بویان وه ناوه
  
  

) آۆڤان(ردى  ده  یانتوانى به نه چى و چی،....پارز واڕكخراوى خرخواز و من  له  په  دا آه م شاره له: پرسیار
د تیدا  به تا بۆ ئه  آانتا آوخكت دایه دونیاى شیعره  م تۆ له ، به وه رگه نو مشتى مه  وته ن، تا دواجار آه دا ڕابگه

ت  سه بوو پش تۆ ده آاتكدا ده ؟ له وه یته بده) آۆڤان(رگى  مه  شیعركدا ئاوڕ له  آرد تۆ له چى وای.. بژی
  ؟ وه ژیانى آۆڤان بدایاته  له وڕیانئا
  
قووییما گریاندمی و  و له  وه کدا خوندمه یه ڕۆژنامه  له  ی که زنانه دته  واه و هه کک بوو له مردنی کۆڤان یه+ 

و   هرۆژان ی که دان ڕووداوانه و سه له  ککه یه  وه داخه مردنی کۆڤان به. رمبی دا ده و شیعره قابی ئه  دواتر له
ر  هه. قوربانیی  بنه کانی دونیادا منداڵ تیایاندا ده ی شونه زۆربه وتی خۆمان و له  ی جۆراوجۆر له شوه به
  ڕاسته. کردن کردن و بازرگانی پوه کۆیله سدرژیی و به تا ده  وه ژارییه خۆشیی و هه ڕ و برستیی و نه شه له
کانکی دسۆزیش  ن چاالکیین و خه ک خاوه یه ن و تا ڕاده ن ههری مندا نته الی خۆمان زۆر ڕکخراو و سه له
دا  و بواره کارکردن له. ن مخۆرانه سی و خه که زیاتر تاکه  ونه و هه م ئه خۆن، به ده  یه له سه و مه می ئه خه ن که هه
تا   یتۆدی پیداگۆگیی نووهما و م داڕشتنی بنه ر له وت هه کانی پسپۆڕی ده ن و خه ی ورد و درژخایه رنامه به

 بۆ  یه کی بچکۆالنه شدارییه رحاڵ شیعری کۆڤان به هه به. بۆ منداڵ  گه ئاوگۆڕپکردنی ستروکتۆری ڕوانینی کۆمه



  . مکی قووڵ ربینی غه ده 
  
  
  

  . وه ته ى هاوتیدا بوآراوه ى ڕۆژنامه)410( ژماره  له  وتنه م چاوپكه ئه/ تبینى
   

   

 


