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قکی شیعریی  و خوقاندنی دهی شیعر نووسین  پرۆسه 
مین ڕۆژی خوقاندنی دونیا  که یه له  وه زۆر ڕووه له
                                       ..! چت ده
  

  داغی ره ر قه ڵ دالوه گه دیدارک له                 
  

  د ممه هزانیار مح: سازدانی                       
  

ئینسان   که  شیعردا وایکردووه  له   چییه  و جادووه ئه؟  وامه رده ر به شیعر بۆ هه
دوای   وا به ناو دنیای شیعر و له وه باته کانی خۆی ده تییه تایبه  هشتا شته

و  کان و ئه ی شیعر و جادووه رباره ڕت؟ بۆ پرسکردن ده گه خودی خۆیدا ده
داغییمان  ره ر قه ، دالوه شارداوه شیعردا خۆی حه  له  کهی  گییه چاویدانه  ڕۆحه
کانی دونیای شیعرمان بۆ  دوت و قوییه ده  ک همنانه و گه ئه. دوواند
    . کات باسده

  
    :زانیار
آى  هوويپ پهوآانى وست، د هآى م هي هرۆيكابى سمپ'' آو  هرو هآانى ه هآاريي هورد
ن، ژواكى وگو مستى نوقاوى خزمم، ن کیباخشبين،  هر کیترۆش، آۆرگوف
وشپر ژيوانى ما هر ه هب هك لق، ن هقل هى لك هي هقووت هنر هنووآى ز هوان د........'' 
وونى چ هيان هن، مى رامانى قوو هره ه، ب هرتووگيان  هاوچر هس  وهآو  هل

آى  هستيياريي هيان هوون، چ هه  هل  هھاتن هنى ه هووتگ، يا ئيليوت  هشاعيران
كو  هب ، هنى نيي هك خاونموو ئينسا هو ه  هآ هنديي هتم هتايب  هم هياخود ئوام،  هرد هب
  آن؟  هنديي هتم هها تايب هو  ی هقين هاستنى ر هآانن خاو هنھا شاعير هت  هو هئ
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    :داغی ره ر قه دالوه

ی ژیان و دونیا  هئم  کک له یه  ر هه  بدوین که  و چاوانه دا له کرێ لره ده
  به  که جیاوازییه  .سکی تر ر که ههیان  شاعیر بن  هی  و چاوانه تر ئهئی بین پده

رکی بۆ  ڕووبهو   تافی زمان پژاندا  له  سکه کهشاعیر   که  ودایه نھا له ڕای من ته
 کانی خۆی خودییه  مه گه  که  یه ی هه وه و بواری ئه  یه وه سته ده  ربین به ده
کانی نووسین  سته ره که  زموون و کاری جیاوازتر به ر ئاستی زماندا بئه سه له
زۆر   له  مانایه م بهقکی شیعریی  ده  ی شیعرنووسین و خوقاندنی  پرۆسه. بکا

  یه وشه  و نییه  یه ی هه وه هچ، ئ خوقاندنی دونیا دهمین ڕۆژی  که یه  له  وه ڕووه
پۆتۆز و  تهو   ئاژاوه  له  یهدی رمه ی سه ره و زای گه ک فه هی  وه منته ی ده وه ئه و
ی  دا جگه یه و پرۆسه ی له وه ڕای من ئه به .ریی روبه نیایی و نائومدیی و بسه ته
  ی که ته ڕابه ت و غه یهئلوفی و مه ی ئه باره قه  له  بریتییه  رنجه ستان و سه ر وه سه له

ی  ته و هاڕمۆنییه له  دونیا، بریتییه  خشت به یبه تدا دهک کا یه  له) ر فرنه ئه(شاعیر 
مانا و   خشت به یبه دهکسیری زمان،  ئه  ی ئیشکردنیدا به پرۆسه  لهشاعیر   که

ر  وبه وه ک له یه  حزه تا له  ی که رانه وه و بوونه خشت به یبه کان، ده دژه  ونه
  خودا خۆیان مانیفستره  شکی پیرۆز له ک به ن و وه بوون و ئستا هه نه
رککی  بگومان ئه(ت یب شاعیر هه  رکک که نھا ئه ر ته دا گه لره .ن که ده
  وه دروستکردنه  ی لهی خۆ نییه و که  و مافه چۆناوچۆنی له  که یه وه ئه) ردوونی گه

مک  که  وه یه م باره ر له من گه. بت دهند  مه هره کردنی دونیادا بهسکاری و ده
 ر سه ڕۆژ ئیشی له ش شهخودا   وێ بم که مه بم ده م و پی لھه کشی بکهپ

  مدا که وته ڕۆژی حه  کرد و ئیدی له کانی ره وه کردنی دونیا و بوونهدروست
  ی که وه ئهواوکردن و  کردن و تهسکاری رکی ده ئه  ڕۆژی پشووی خۆی بوو،

  بوو له ههگومانی   ی که وه م ئه یکا یان النی کهواو یتوانی ته نهخۆی 
  له  وره ی گه گبه ک هه یه  ، بهکرا ده ئیدیش هیچی بۆ لنه وکانیدا  نجامه ئه

  حکوم بن به کان مه ده درژایی سه  شاعیران تا به  خشییه ، به وه گومانه
  له تدا  ڕه بنه  له  لک که شتگه  خشین به یان به سکاری کردن و ژ واوکردن و ده ته

  که ئه بده مه  که  رنج بده سه .نیایی بوون تهم و  تهجینسی   له  ۆی، واتهخجینسی 
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گرتنی  ی هه ڕژه  له  وا ، ئهب ک هه زییهار جیاو م گه ، به مان شته هه
م  ڕیش ناکه باوه . کاندایه گومانهنوی  رله سهی  وه مھنانه رهه بهرپرسیاریی و  به
نووسسازدا هند ناکۆک بن و  کی ئاوها چاره یه له سه مه  لهخودا و شاعیر   که
  وشک له ر خه رحاڵ گه هه به. بنکتر زویر  یه له یش ر شتکی هند گچکۆکه سه له

کو  ، به برپرسیار نییه  نھا خودا لی ته  ر به وا هه بت ئه ردووندا هه دونیا و گه
                 .ستۆ ئه  وته که ی ده رپرسیاریتییه و به شکی زیندووی ئه شاعیر به

         
   :زانیار

 آى هزاي هخش، ياخود ف هب چژكى خش، يان ئامراز هبچژكى ر هو هئايا شيعر بوون
ت؟ ئايا شيعر ر گهدا بيچدووى   هشيعردا ب  هر ل هنت خوآر ه؟ د خشه چژبه

ن؟ شيعر ي هرس بك هآانمان ه هفيكريي  هو هندنخو  هآات آ همان د هو هآى ئ همۆآ
ت؟                                                  ى بچت ب هدى شيعر د هئآات؟  همان ديا هآى خ همۆآ

  
  :داغی ره ر قه دالوه
و ڕت  دوای شتکدا بگه شیعردا به  لهبت   وه مای ئه ته  بهر  ر خونه گه

  و شتانه ئه  شیعره  وه کو ئه ، به وه هت نایدۆزت قهبگومان وا  ئه،  وه بیدۆزته
  که بگۆزت لکی بۆ هه ڕت یان شتگه بگها اندوای کرێ به ده  ر که خونه  داته ده
. شفکردنیان بت دووی که یان له ڕێ دا بگهاندوای  ڕۆژان به  کرێ ڕۆژک له ده
   نده زه ڵ مه گه و له  یه ، شتک هه هانتوقسو ن  یه ردووندا هه گه  شتک له  م مانایه به

هیچ ئاوک ناشک،   و به  یه ک هه هن، تنوتییه م ده دا که ونیابینیی ئمهو د
ژیانک وتن،  و نامانفه  یه هیچ کوێ، مردنک هه  وه و نامانباته  یه رک هه فه سه
  له  شیعره  وه هئڕوانین، ئیدی   و پراوپی بینین لوڕژمان ناکا له یه هه
ر  سه  وه مانباته دهتدا،  مییه ده عه  ستکردنکی قووڵ به قاقیی هه  له کدا یه حزه له
می  رده به  وه نباتهما ده ت و ناعه لواری قه ر سه  وه مانباته ، دهڕایی بوون ته
موو  دوای هه  شیعردا به  ش له ده  ئمه. ستان بوون وه سته رسامیی و ده سه
ک  موو نھنییه ی هه وه دووی کردنه  له  وه ماحکی منانه ته  و به ڕین گهب داشتک
پچی   و له  یه دووی ئمه  شتکدا له  له  که  شیعره  وه م دواجار ئه ، بهبین
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ش  ده  چرپن که گودا ده  یمان به بچکۆلهکی  و نھنییه  وه ماندۆزته دکیدا ده
           .بووبین نه  و نھنییه دووی ئه له  اتهو ک تا ئهرگیز  هه  ئمه
  
  

  :زانیار
رووداو،   هل  هكش هب  هووداو و نى رۆاشكپ  هتب هد  هشيعر ن(تى  هووتوويگنيس ۆد هئ 
ى  هبار  هل داغى هر هر ق هدالو ۆئاخ ). هيۆخ هبر هكى سى رووداوۆكو خ هب

  ت؟ژب هد چ  هو هتيى شيعررووداو
  

  :داغی هر ر قه دالوه
تدا  ڕه بنه  شیعر خۆی له. پاشکۆی هیچ شتک  ناکرت شیعر ببتهمان  بگو 

شون و ڕووداو و سات و   به  وه ستنه خۆبه تیی، له پاشکۆیه  له  خۆڕاپسکانه
  ختکدا ببنه وه ساته  ن له ده وده هه  کانن که ڕوداوه  وه کو ئه به.  وه کانه مه رده سه

  دی باشه ئه  .ن مکه راهه مریی بۆ خۆیان فه نه  کو شتک له پاشکۆی شیعر تا به
  بایه تیژڕۆکانی هۆمیرۆسدا سوارنه  سپه ر له پاشکۆی ئه ناسی گه ک هلینی ده

نگی  دهوسا  ئه، بگومان  یهکردبا ی شیعریان نه ی حیله و هاواری خۆی ئامته
 سپردرا و شیی دهرامو فه  بهو شۆختریش،  لهنگی زۆر ژنی  ک ده وهویش  ئه

  نگه ڕه. فت ژنه ده مان نهسیحریی ی ڕژانی ا خوڕهد لیازه ئه  له  ئستایش ئمه
لکی  ر گه هه  ، له وه کانییه وامییه رده به  سیاسییه  ساته هۆی کاره دونیای کوردی به

  هی شیعر نییه  رکک که گرتنی ئه هه  تر زیاتر باری شانی شیعری خۆی به
انا و کات و ران توگۆک  ری وه ی شاعیرکی داهنه هنده .قورس کردبت

ی جوان و برای بۆ مۆسکۆ یشیعر سپی کردنی پرچیدیار  ی خۆی به لیقه سه
ژی تر  ی ته که گۆران حایحازر دیوانه شیا رداوه ده ده هه به  وه شه بی چاوڕه ره عه

  ی ئاشکراشه هو ئه. ی کوڕهیواو  ک پاییز وهجوانی لکی  شیعرگه  له  بووایه
  کان که ساته ی ڕووداو و کاره و بارگرانییه ئهی  ڕیبه زه  میشه هه  که  یه وه ئه
و   ر حیسابی وزه سه لهر  توانا و داهنه ی بهشاعیران، شانی شیعر ر سه  خرته ده
دیوکی تریدا   بگومان به. ن یده دهخۆیان  و توانای شیعریی  ه وسه حه
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دا  ر هی شاعیرکی داهنکار  بووبت له یان هه وه نسی ئهچا  لک که ڕووداوگه
نی  دۆنیس گووته ئهو   وه ره ده  ته ڕووداو چوونه  وا ئیدی له ، ئهشیعر  بووبتنه

. مژوو  ئیستاتیکا و له  نگ لهیکی گر یه جومگه  ته بوونهووداو، ڕ  ته خۆیان بوونه
شاعیرانی   ب و له  خۆی نموونه ر مامۆستا گۆران وه هه یه مباره ر له کرێ هه ده
کاک ک  شاعیرکی وهژموونی  توانا و هه  شمان ناکرت چاو له مه رده م سه ئه

ی شیعری  نگانه پشهم  ک باسم کرد الی ئه م وه به. س بپۆشین شرکۆ بکه
شیعر   وه وانه پچه  بهک  پاشکۆی شیعر نه  ته بوونه  کانن که ڕووداوه  وه ئه  ئمه
نھا  ر ته ههک  نهشاعیری تر زۆر جار و الی زۆر نا خۆ  پاشکۆ، ده  تهبووب

  ش له که کو خودی ڕووداوه اس به و ده دا هه که ملی ڕووداوه  شیعر خۆی به
                         . وه کاته تاڵ ده ربین به دهیاڵ و  خهکی  یه سیحر و وزه  شنه موو چه هه
  

  :زانیار
؟  هزمان؟  هرواي هس ش و؟ آ هو هتنمريى بم هن  هك بت شيعرآا هوا د  هييچ 

  هآ  هنيي  هو شت هشيعر ئ(نى  هووتگ، هاوسمان  هوازش تى؟ هي هآ هدونيابينى شاعير
  ؟) هي هآ هووتنى شتگوازى ت، شووترگ هد
  

  :داغی ره ر قه دالوه
   ئاساوه  سپتو ڕ کی کۆنکرتییم وه  وێ به ر بمانه گه  ته حمه زه ڕاستیدا له
قکی  ده  مریی به ئاخۆ چ شتک نه  بچین که  و نھنییه ی ئه وه و کردنه ره به
م  که یه  له  ر ههموو تکستک  هه  که  یه وه ئه  ی ئاشکرایه وه ئه. خشت به بیی ده ده ئه

دردۆنگیی  ی زۆربک  ، به  وێ خۆی پیشانی دونیا بدات یه ده  که  وه ساته
کی  ره ی سه له سه مه  پموایه .دت وه ماحی جاویدبوونه و ته  وه مانهزی  حه له
تا کوێ ی دت،  ڕهناو شیعردا خو له  ی که کییه ناوه  نگه و ده ئه  که  یه وه ودا ئه له
  وه یه ڕگه لهکرت  ده  که  یه و فه گری ئه ههو   ردوونییه گهندک  تا چه گات، ده

دح و  کانی مه وزا و دوکان و بازاڕه فه  دڕ به ڕن و پهت ندا مه ر زه سه هب خۆی
بباکیی و فستیڤاڵ و ر خوانی  کانی سه ڕینه وه م له ده نا و میدیا و سه
و   ئیمتیازت و  عیشه ڕایی کردنی مهسازیی و فا سه زم و به رزانفرۆشیی و هه
نگیی  کی بده کۆمه له ئستایدا گه  هت تکستک لش خۆ ده. رگرتن بدات وه ت خه
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سات   ش له م ده ، بهسکوت بئاخنرت  راپای به راوزنرێ و سه لبکرێ و بپه
ک زی  وهو   وه ڕته بگه  وه ربینه مان گوڕ و تینی ده هه  مانکی ئارامدا، به و زه

ونیای کوردیدا دئستای   م له به. تینی ب ووه ی ئه وشه ن دره ما ساخ خودان هه
کوردیی نووسین   ری به ده راستیدا قه  له.  نییه   و جۆره چ ئومدک بۆ شتکی له

  یه وره گری بکی گه هه  دا که ی ئمه م دونیا کوردییه له ی نووسینتیسبوون و قه
ک بزانم  چانانی جوانیی، وه ی بوغز و له وه م هنانه رهه به وهنائومدیی و   له
و کوردیی   به  ریان وایه ده که قه  یه ی ئمه مانه ه و قه موو ئه ی هه وره گهمکی  غه
سوپاسکی   وه م ڕووه ب له ده  ئمه. بنووسنکوردی   بهتا ماون ب  ر ده هه
ی  مه حه  کاکه کاک فاتیح و ڕیس و  موده ریمی بدولکه ال عه ی مامۆستا مه وره گه

حوی و  مه  وتن که دا فریا که دونیای ئمه ی نجاییه و جه ین که له کوڕی بکه
دا  یه وره گه  تیوییه م هه مۆ له ئه  مهئ  که  وه نه لییمان بۆ چاپ و ساغ بکهنا
نگیی  ر بده هه  که ڕاستیدا کشه  له.  وه الیان و تا مردن بیانخونینه  وه ڕینه بگه

  قه زۆر جار ده  که  دایه هو له  که ترسییه مهکو  نییه، بهقکی جوان  ده  لهکردن 
ناوی  ، به بکرتر  سه هیان ل ب قسه یان ده وه چانسی ئه  کانیش که جوانه

پاڵ  لهو    وه قسه  ه ژر هوروژمی تۆپه هبن ب ده  وه، ی جیددیه وروژاندنی قسه
. ن ده ده  که قه دونیای جوانی ده  له  برکی کوشنده زه  دح و ستایشی بمانادا مه

ۆ تا ڕاده ی که ئه هریج و ئیستیسھال و پیسنووسییه و ته ئه  موایهمن پکی  یه م
و  ی ئه هنده  نیوه ی ته ی ئمه که ییهر وانیی و هونه بیی و ڕۆژنامه ده زا ئه زۆر فه
ناوی دابان و  به   که  ر نییه ته خه  نگه ک ڕه ک ڕیتم و یه نگ و یه ک ده یه  گوتاره
      .  کات دا خۆی نمایش ده خنه جیاجیاکانی نووسین و ڕه  کایهنو  وه، له ته جیددیه

  
   :زانیار 
  هنھا ل هت  هربرين هد  هرۆم ج هيت؟ ئايا ئژب هد چربرينى شيعرى  هى د هربار هد

 و كۆيرچآو  هرو هبدا ه هد هى ئ هآانى ديك هانرژ  ه، ياخود ل هي هشيعردا ه
ربرينى  هكدا دگن هباسكردنى ج  هل  هووننم ۆت بآر هت؟ دآر هديد همانيشدا بۆر

                   ــــــــــى؟یـچ  هب  هت هربرينى شيعرى تايب هت؟ ئايا دب هشيعرى ه
  



 7

  :داغی ره ر قه دالوه
  ر له دا هه ی ئمه م دونیایه موو شتک له هه  به  ته ربینی شیعریی تایبه ده 

  یه دا هه ردوونه م گه جا چ شتک له. یلکتا دۆلفین و ف  وه گکه  نکه پووش و ده
کانی  چاوه  وه ین، ئه ئمه  وه ئه. بت ت نه شیعرییه  له  وره گری بکی گه هه  که

ر  نھای به لی تاق و ته  گه وشه  ، له  وه  ی نو ژیانهقاقترین شت  شیعر له  که  مرۆڤه
و  له شکی زۆر  ی به به رێ پهبک  وه ش لره ده. گۆزت ده ، هه ی زوباندا باڕزه
 تکستکی شیعریدا  له  یی نو ژیانی ڕۆژانهربینکی ئاسا ده  ببردرێ که  سیحره

دا  ردوونه م گه هیچ شتک له  پموایه. کا ده رسوڕمان ت و سه ابهڕ غه  پمان له
ب  ،گری ڕۆحکی زیندووی خۆی نه تی خۆی و هه ن ژیانی تایبه خاوه  که  نییه
یی  وه ینهق هزکی تهدراب و  نه  وره سیحر ده  توژاک له  بهکه   شتک نییه هیچ
میھری   ستی پ له ڕوانین و ڕامان و ده  وه ئیدی ئه. گرتب نه خۆیدا هه له

جوونن و دۆخکی نوی  کان ده ی ناو شته نوستووه  و ژیانه ئه  ندن که رمه هونه
  به( ی نوێ گداگۆمکی پ کانی چه گه کۆه  هآک ل هحای حازر ی. خشن به پده
) ماییدا بۆ منداڵ  کاری سینهنیگار و نووسینی چیرۆک و شیعر و   تی له تایبه

و ژیانه  ئهکردن و ئاشناکردنی  سته رجه ر وناکردن و به سه له  ئیشکردنه
ر  ههڕاهنانی  ڵ وی مندا ال سروشتدا  ور و له چوارده  کان له ی شته خۆیه ربه سه
موو شتک  هاوڕی هه  چۆن ببته  ی که وه ر ئه سه لهوه  نییه مه ی ته تایه ره و سه له
  باو له سیستمه ی دانهک یه که یهک  و وه  وه نگیان بناسته دهچۆن   دا و م دونیایه له

لیان   وه جیاوازه  و ئاڕاسته  نه الیه  مه دیدکی هه  ، بهردوون ی گه که گشتییه
              .گویان بۆ ڕادرتبیاندون و دا بگرێ و  گه ندییان له پوهبنۆڕێ و 

         
  

  :زانیار
ديدا، ئومآانى ب هسات  هآانى عاشقبووندا، ل هسات  هئينسان ل  که  هييچ  هو هآارى ئۆه
بات؟ ئاخؤ  هشيعر د ۆهانا ب... ؤزييداشكان، دابران، ئانھايى، د هآانى ت هسات  هل
  ؟) هئينسان نزيكتر  هل  هف هلس هاو فچ  هشيعر ل(نى  هووتگتالى ۆستر هئ

  
  :داغی ره ر قه دالوه
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مانه،  ماندا بۆ شیعر هه ییه میشه هه  وه ڕانه و گه ی له و نھنییه بوونی ئه ش هه ده  
کات  داگیرمان ده  وه هۆیه شیعر به  بت که دا فسوونه ئهو  ئه و  که خودی نھنییه  له

ست  من هه .الی  وه ڕینه گه ین و ده که ی ده تاسهرزک  ته  و به  ر جاره و هه
  یه ی مرۆڤدا هه ئمهناو   له)  ردوونیی زۆر جار گه( کی  کی ناوهبانگ  م که که ده
  وه بیستین، ئه دهشیعردا   لهنھا  ته)   هزۆر جار خودایی  که( ی  که وه نگدانه دهو 

تان پدا، ڕۆحی  ئاماژه  دا که حزانه و له ک له یه حزه له  کرێ له ده  که  شیعره
  وه ین و لیه کی تدا بده وه، پشوویه ینه پروونبووی خۆمانی تدا کۆکه هه
حای  شبه من به .ناو دونیا  وه بچینه  وه نگه کانی جه باراناوییه  جلکه  مدیس به هه

و  رقای شتکم سه ،عردامڵ شی گه له  ی که و ساتانه نھا ئه م ته که ستده خۆم هه
و   قیقه ده  ی له وه موو ئه مانگ و هه  نا ساڵ دوازده ، ده یه کی گرنگم ههئیش
تاڵ و  ستبه م پیاوکی ده که ستده ، هه وه منته کان ده عات و ڕۆژ و ساه سه

نو  نھا له ته  م کهب  پویستهمن . ستوپ سپییم ده  ک مناکی گچکه نائومد و وه
م  خۆ بوونه به تیی و متمانه و ئازایه ن ئه مدا بۆ شیعر، خاوه وه ڕانه گه  عردا و لهشی
 یرانه قه  لهکرێ  دهو   یه شونکم ههبزانم دم خۆش بت   بژیم، که  که

  وه ڕمه بگهرم و  نای بۆ به پهم و  رگای بده ده  لهبم   وه تاسه  به  کانمدا ڕۆحییه
    .یال
  
  :زانیار 
ريبى  هغدی  ئه ت؟ن هي گه هد چنفا  هى؟ مچشتنى نيشتيمان واتاى ھر ج هالوالى د  
  هب ستكردنى قوول هآانتدا ه هشيعر  هك لبر  هل  هت آ هتايب  هب (ى؟ چ  هل  هعبير هت
                                      ؟)  هي هى هگ هريبى ئاماد هغ
  

  :داغی ره ر قه دالوه
بت ئیدی  ده ،قیی و نائومدیی و ناهه ڕ ی شه موو سانه و هه دوای ئه  پموایه 

ئیدی   کهتی  تایبه  ین، به نفا و نیشتمان بکه لی مه مکگه ی تر بۆ چه وه خوندنه
نیازی   مدیی بهنائوڕی و  ردا تپه سه سای به  ڤده حه  شازده ،هاری ئازادیی به

دا  ئاوی ئیژه  ی له کی ئمه خه  وره کی گه شتییه پ باری کهخۆ قووتارکردن، 
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و ڕگا و   و باخ  به جاددهم با،  دهگوی تۆوی  وک وه  وه شی مایه وه ت و ئهناش
نیشتیمان   من له؟  ڕاست نیشتمان چییه دی به ئه . وه دونیادا بوبوونه کانی  شاره

  ش له دها ئست  ی که ریبییه و غه ئهریبیی،  غه  ڕا پ بووم له وه ناوه  بووم و له
ڵ  گه له  وه نیشتمانه  لهکۆڵ   به  که  یه ریبییه و غه مان ئه کانمدا بیبینیت، هه شیعره

رنجی  کانمدا سه شیعره  ندێ له هه  له  ی که ته و پریشکی غوربه ئهخۆمدا هناومه، 
و   ربووه تمبه   وه هنیشتیمان  له  که  یه ته وربهو ئاگریی غ مان ئه یت، هه ده ده
م و  له عه؟ نیشتمان  ڕاست نیشتمان چییه دی به ئه. ی دت نهر  هه ش نووکه هه
خون بۆنی رچۆپی کشان و  سهورۆز و  ئاگری نهو  ی سم بسکهو   ریته خه
  وه که ری یه سه  ر به ک و سه کۆمه له ؟ نیشتمان گه دره ت و غه خیانهوت و  نهو 

ی هاوتیان  ئاییندهکین و  ال نی وهدوکا و  نهمیزاجییای نان و ئینشیقاقات
نیشتمان  ؟ ڕاست نیشتمان چییه رێ به پرسم ئه مدیس ده ؟ هه نهفرۆشت
تاوانبار ڕانیی و  شه  شانی پیاوهنازکمۆخ؟   ر تی تا سه کانییه ی ئسکه وه کاندنه

ک  یه  ی ئمه یره سه  م نیشتمانه ئهزانم  من ده؟ تی کانییه قه دهو قۆشمه و 
وه  پووله په  دوونانی پیاوه ڵ ئیزندان و ڕاوه گه ی له وره ی گهژوومکانی  یه و ب

  وه هقادری کۆیی شیی و حاجییق والنای نه نالی و مه  ر له هه  که  یه خۆیدا هه
ر مناترین پیاوی  سه تا  کی زۆر کۆمیدییانه یه شوه  بهمۆ  تا ئهکا و  ست پده ده

  ئیدی به  ب ئمه م ده تا و ده ره سه  وه ڕمه گه یسان دهد . وه بته درژ دهکورد 
زمانی نۆستالگیا و قووڕپوان و   جیاواز له زوبانکی دی نیشتمان بدونین

الی ت  سیاسه ندایگ ئهتا ئستا   ی که زوبانه  و کی جیاواز لهزوبان . وه کوزانه
ر  سه  له    یان له ی ئمهبی ده گوتاری ئهب،  ده فاسازانی ئه پشتیوانی سه  به  ئمه

      . ڕۆناوه
  
                                                             

  365  ژماره: هاوتی
24  /10/2007  

  


