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  روش ساسان ده ... ی شیعر بۆ ئازیزانی وه  شاعیر بۆ هۆنینه ی کرده سایه، تاراوگه

  ندا  هۆه
  به ناسراو) حمود لی مه شیرین عه (ڵ خاتوو گه  له یه م دیمانه رنجی منی ڕاکشا بۆ سازدانی ئه ی سه وه ئه

ی  وه دوای خوندنه  بوو که  دیداره و ئاکامی گفتوگۆی ئه  له،  سایه
ساڵ   هید له  ی شه بجه ه م وجۆش بۆ هه خه کی پ له یه هۆنراوه
  سایه  ندا که مستردامی هۆه شاری ئه هید له  ی شه بجه ه یادی هه

  رگ که ک به خان پۆشاکی ئای کوردستانی پۆشی بوو وه
پشتر  که، کرد بووان ومیدیاکانی ڕاکش ئه مووئاماده رنجی هه سه
میم  رهه کاندا به کوردیه  ڕه ماپه نیشان له ناو مان ناو  هه به
 ژیان و ر سه  له  وه وت بۆ زیاتر ناسین ووورد بوونه که رچاو ده به
  . ڵ سازکرد گه م له م دیمانه کانی وڕای گشتی ئه  مه رهه به
  ؟وێ چۆن خۆت بناسنی ته ده  -:پ
موو ژنکی کورد تاڵ وسوری  کو هه روه منیش هه،  من شیرینم -:و
ڵ  گه  تا ئستا له وه نی مندایمه مه ته ر له  هه شتوه یانم زۆر چهژ
   شه موو به  هه  به ری بووه زووم کاری هونه  ئاره میشه هه، ش وه ئه

،  نووسین وشیعر گات به  تا ده وه سته  کاری ده ر له  هه وه کانییه
ند  سای چه، ری وکلتوری کوردی کاری هونه  باوم له ژیم دانه  ده  تاراوگه  من له ی نۆ ساه  ماوه وه ئه

شداریم  کو ژنکی کورد به روه درێ منیش هه کاندا کاری کلتوری پیشان ده  بیانیه  ڕکخراوه جارک له
  ڵ شیعروگۆرانی و ووتار به گه  له وه رگی کوردی جۆرا و جۆره  نیشاندانی جلوبه دا به وبواره  له کردوه

  . رسیندی وکوردی وفا زمانی هۆه
  ؟کانت مه رهه  بۆ به بژاردوه ت هه بۆ ناز ناوی سایه  -:پ
 دوولک  سایه، بینم  ده ک سایه کو یه  من خۆم وه چونکه،  ڵ بژاردوه م هه  ناز ناوی سایه وه ر ئه  به  له -:و

یاڵ  نیش خه  داده  ئینسان که یه وه میان ئه که یه، بینم ردووکییاندا ده  هه من خۆم له،  یه ی هه وه دانه
بینرێ ئیتر   ده ک چرکه نھا یه م پاش تۆزک نامن ته رچاوی به  به  دته ک سایه پ یه  له وه یباته ده

م  ک سایه کو یه روه زوویی هه م زۆر به ده ست ده ده سم له ویسترین که  خۆشه  میشه الم من هه ب به وون ده
سانی دورو نزیکم   بووم بۆ که ک سایه کو یه  وه میشه  هه  که هی وه م ئه ی دووهه وه لک دانه،  دیب وایه

تاو خراپ تر   خۆره کانم له موو ئازاره کاتکدا خه  له  بووه ک سایه یه من پویستیم به م کاتک که به
ر  به لهر   هه وه سمه  پایا بحه  له  که  بووه م نه یه و سایه فسوس من شانسی ئه م ئه  به منیان سوتاندوه

  .   پستی خۆمه م پ به که  ناز ناوه وه ئه
  ؟ربینی نووسینی شیعرک م ده که ژاند بۆ یه ستک ناختی هه چ هه  -:پ
موو   ئاوی هه  مدا که سته  جه  له ئاگرکه، نام بۆی و ڕۆژ ده  شه  که ژاندوه  ناخی منی هه سته و هه  ئه -:و
   سانکه  که ی ناسکو نازدارمه  پوله ویش دووری دوو په ئه،  وه ریا کا نی ئۆقیانوس نای کوژنته ده

یان بینم دوای  ودا ده  خه  له ک چرکه نھا یه م ته به، نیانم زرۆی دیده تامه،   ژنۆی من بیوه  ئه هزیان له
و  فسوس من به م ئه به،  ڵ هناوه دنیا هه ژاموو چاوم به ودا هه  النکی ئه  له  که وانیش نیشتیمانه ئه

  . ر ناش زان من کم و هه  ئه نگ بووه و ته ر من دم بۆ ئه  ناسراوم هه نامۆم و نه
  ؟ی و چی بوو  بۆ که وه ڕته گه مت ده رهه م به که یه  -:پ
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ی   سوره موو گوه وهه ڵ قرچاو ئه رچاومدا هه به له می من سوتان بوو بۆ شارک که رهه م به که یه  -:و
نعان  کاک که  وه  نووسیومه2000سای   که بجه ه  بۆ هه که یه ویش هۆنراوه ری ئه ڵ وه ردا ههها به له
ی  بجه ه یادی هه له کی جوان چیوتی وه میلۆدیه  به نگ خۆشه ست ناسکو ده  الوکی هه نمی که مه
  . م که زۆر سوپاسی ده،  وه م جار بوی کرده که ش بۆ یه زاروشه دوو هه مساڵ که ئه
  ؟ و پاوپ شیعره ربنی ناخ نیه  نھا ده وته کرد شیعرکت نووسیوه  وه ست به ی هه که  -:پ
ب یان   نه وه  پشته ر شتک له گه ئه،  هیچ شاعیرک ناتوان شیعر بنوس دام که  وبوایه  من له -:و

رگیز ناتوان  دیب هه ختی نه هی س مه ه نگوچه  ته سک که  که چونکه،  ئازارا ب له ناخی لوان لو نه
   به کردوه وتیش خۆشی ڕۆژک خۆی نه ڕکه  به موار بوه موو ژیانی ناهه هه سک بدوێ که زمانی که به

روا خۆی  ئیلھامیش هه، چ رده  ده وه سه وکه  ناخی ئه  له میشه وێ بم شیعر هه مه  ده بۆیه، میوانی
یان ،  ی ژیان چیه رنازان واته  هه سک ناکا که که  داغانن ڕوو له کا که  ده سانه وکه  ڕووله وه خۆیه له

  .  ویستی چیه  یان سۆزو خۆشه ناخۆشی چییه
  ؟ بۆ شیعر نووسین یه کات وشونی دیاری کراوت هه  -:پ
 ناو ئوتوبوسدام   من له یه کاتی وا هه،  بۆ شیعر نوسین  دام شاعیر کات وشونی نیه ڕه وباوه من له  -:و
،  رکلینکس نووسیومه  سه له،  بووه زم پ نه  کاغه ی کردوه م سوتفه به، کی جوانم بۆ دێ یه ند ڕسته هچ
کو بارانی  وه،  موو کاتکدا نیه  هه ئیلھامی شیعر له، دا بنوسرێ وکاته ب له ده، چت ی بیرم ده وه ر ئه به له
یان بیری ل ، م رخان بکه من کاتی بۆ ته  که  نیه وه بارێ وتاوک نابارێ ئه  تاوک ده هار وایه به
   به یه می هه ردوو خه ر چی ده  هه خش که به سکی ده که  به  که تی ئیالهیه ش قودره وه  ئه وه مه بکه

رچاوی   هه وه  خه مووی چاوی له کی هه نووسم خه نگ ده و دره  زۆری شه م من به ری ببت به  ده هۆنراوه
  .  وه ه دوژمنی ئ منه
  ؟ک بن چوونی ناختاچوون یه ڵ هه گه کانت له  ئیلھامه ند توانیوته تاچه  -:پ
م یان  که  ده ڵ داروو دیوار قسه گه له  که  بووه وکاته  سۆراغی من هاتب ئه  به  وئیلھامه  ئه  که میشه هه  -:و

ب  یی من نه میشه نھا هاوڕی هه ڵ ڕژم ته  ناخی خۆمی بۆ هه  که بووه س نه  که  دم پ بووه نده وه ئه
  . م بدون گه زانن چۆن له یشتوون ده  ناخی من ت گه  له و دووانه رئه هه  مه ه ز و قه ویش کاغه ئه
  ؟شقن من یان ئه کانت خه شیعره  -:پ
ب  ویستی نه ۆشهشق وخ ر ئه گه م پدا ئه کانی تردا ئاماژه پرسیاره کو له روه کانی من هه  هۆنراوه -:و
  وه  ناخی منه کانی من له موو هۆنراوه م هه  ده وه ر ئه به دوو در بنوس له،  دا ناتوان سه و که دی ئه له
  .   فرمسکی چاونوسیوه یانم به رهاتوون زۆر به ده
  ؟ شیعر چی بت وێ به ته  ده  -:پ
ند  چه به ناخم کاری کردوه  له  ی که وئازارانه وێ ئه مه ده، ربم ویستی ده شیعر سۆزوخۆشه وێ به مه  ده -:و

فایی دۆست  ویستی نیشتیمان بت یان دووری ئازیزان بت یان ب وه ئایا خۆشه، ری بم  ده د هۆنراوه
  شیعر  م به  ده مانه موو ئه ویاران بت هه

   ؟مۆدا ئه  له یه ند شیعر گرنگی هه تاچه  -:پ
ری  ب بۆ ئیمۆی کوردوستان یان کاری گه وتۆی هه کی ئه  شیعر هیچ گرنگیه  که  من پم وانیه -:و

 شاعیر ب  تا ئواره با هه،  یه کی ئیمۆ فکرو زکری الی پاره خه، رتاکی کورد سه ب له وتۆی هه ئه
  چی ده  خۆی که چونکه،  یه تی هه زه نھا بۆ شاعیر تامووله شیعر ته،  ئاو نه کی برنج نا که  خه ژنه جه

   ناگات وزمانه س له زۆر که
  ؟ وه یته کدا بوبکه یه  نامیلکه کانت له مه رهه م به جه  سه وه کردۆته  نه  وه  بیرت له ی چۆنه ئه  -:پ
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ی  وه رئه  به  بۆ من له خته کارکی سه، ور نابین ی من ده وه م بیر کردنه به،  وه  من بیرم ل کردۆته -:و
. خی پ نادرێ  بایه نده وه کانم ئه نم کاره ی ب الیه وه رئه  به  حزبکی کوردی نیم لههیچ ربه  من سه

وکوردستان   بۆ مندانی ئره  زۆر پویسته ی که وه ئه، ی نووسم رقای چیرۆکی مندانم ده ئستا سه
ندان من ئستا ناتوانم  بۆ م یه کی زۆری هه  گرنگیه وه  ئه تیم بدات بۆ چاپ کردنی که  یارمه سک نیه که
ی   پاره م ووتیان لره میدیا به ش داوام کرد له  لره، م وێ چاپی بکه م له بۆ کوردستان بیبه وه ڕمه بگه

زار  م چل هه بین به موو منداک سودی ل ده  هه چی که ی زۆری ت ده چ بۆ کتب پاره زۆری ت ده
  . بوو نه سته  هیچی تیا به ن بۆ ڤیستیڤاڵ که که رج ده ئیرۆ خه

  ؟ن ربکه توانن مافی خۆیان مسۆگه تان چۆن ده ئافره  -:پ
  پسینان ڕاستیان ووتوه، وێ وڕزبۆ خۆیان دابنن خۆیان خۆش بیه ژنان که  له یه وه نھا دواوم ئه  ته -:و

  . ر گه ئه
هۆی  ن به یان ده، ردا  سه س ناتوان خۆی بکات به وا که ئه ری خۆیدا سه کا به مریشک خۆی خۆڵ نه

  وه سته حه واندا ده  پاڵ ئه ندین ژنی تریش له  چه واته که،  وه خۆنه زاران مرۆر ئاو ده  هه وه نمکه  گه گوه
 نابین که  وه ری ئه  ژر سه بخاته سته ده ب ژن ئه و ده، واشیر دابۆ داپیردا ب ئه ر وانه گه ئه

  . دایک بوونی  دیاری ڕۆژی له  بیکاته  وه تکه  پاکه ناو قی بۆ بکاته پیاومافوهه
  ؟ی کوردستان وه ره  ده بینی له یاندنی کوردی چۆن ده ڕاگه  -:پ
ست دانی  ده  هۆی له بته ش ده وه ئه،  وه نه که  شت بوده ه هه یاندن زۆر جار به  من پم واب ڕاگه -:و

  . یاندنی کوردی رڕاگه رامبه کی به ی خه سیقه
  ؟ ت الچۆنه تیانه سایه م که ئه  -:پ
 داغی ره  مھاباد قه-
  ح   ساله  کازوه-
  یال زانا له -
  قیب خانی نه پسه  حه-
سالع  ازیوهداغی وک ره کو مھاباد قه م وه  بکه م زاتانه تی ئه سایه که وێ باس له ته  ده -:و

  جۆره وه یان الی خۆیانه که ریه  هه نت هناوهنابت ناویا  جه ی که مانه ئه، قیب خانی نه پسه یالزاناوحه وله
کو شاژنی کورد  ککی وه یه، ستن ده م به ه قه ی که وژنانه مووئه بۆ هه یه  من ڕزم هه یه کیان هه تیه سایه که
 ژنی کورد ڕۆشن  یویست که  بۆ ژنی کورد و ده ی کردوه  قوتابخانه م ژن بوو که که قیب یه خانی نه پسه حه

م  دان به الماری ده  دوژمن په وه که مووالیه  هه له، وی تیابوو  ئه دا که یه مانه وکات وزه ت لهبیر بکا
ئی من  ڕه م به به،  که داغی ژنکی ڕۆشن بیروزیره ره مھاباد قه، وستی خۆی رهه  سه وسوور بوو له ئه

باس  ب که ی هه وه بتوان زمانی ئهی  وه ن ب بۆ ئه ب ب الیه مرۆڤی ڕۆشن بیر چ ژن بت یان پیاو ده
 ژر ڕکفی  سانی ڕۆشن بیر چونه که ر گه م ئه ک خۆی بکات به کان وه جوان وناشرینه  شته له

الم من  به، وان حای ل بت فی ئه ده ب به مک ده موو ده بن هه وا زمانی ڕاستییان ده ئه،  وه کانه حیزبه
ب   و ده ڕای من ئه  به ژنکی خۆڕاگره،  یال زانا ژنکی شۆڕش گه له، یف بۆ مھاباد خان م حه ده
ی ڕاستی بت  وه  ئه وه  خانه ت کازوه  نیسبه به،   ژنکی کورده زمانی کوردی بئاخفت چونکه  به میشه هه

فی ژنان  ما رباس له ویش هه م پمواب ئه  به فی چیه ده  نازانم هه وه خوندۆته کانیم نه مه رهه من به
  . کی گوی ل بگرن وتوبت خه رکه وارم سه ئومده، کات ده
  ؟نن یه گه  الی تۆ جی ئه م شاعیرانه ی ئه ئه  -:پ
  مرد  پیره-
  دی خانی  حمه  ئه-
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   نالی -
  وی وله  مه-
ری  ن سهم، نن یه گه الی من چی ده  که ت هناوه م زاتانه نابت ناوی ئه جه وه کانه ت شاعیره نیسبه  به  -:و

  . مووشاعیرکن ی هه وان قوتابخانه ئه،  وزاتانه ونم بۆ گیانی پاکی ئه نه وازش داده ڕزونه
  ؟مان م دیداره  بۆ کۆتایی ئه ت چی یه دوا ووته  -:پ
 زوڕنای خۆیان  ر به وان هه م بۆ ژنان ئه هۆڵ ل بده  من ده تا ئیواره زانم هه خۆم ده، ی من  دوا ووته -:و

 پش  میشه  هه  که وه نه بکه وه  بیر له میشه  ژنان هه م تکام وایه که ی خۆم ده م من قسه ڕن به هپ ده هه
نھا   ئاستی ڕاستیدا مافی ژن ته ن له خه ن چاودا نه ق بکه ت بۆ هه  ئیشاره میشه ون هه پیاوان بکه

  وانه ق ومافی ژن زۆر له دا ههکتر ریه سه  به رکو خۆ نواندن نیه ڵ په  یان هه رگ وئارایش نیه جلوبه
  کانا له کلیپه له  شوشه بوکه ن به که  خۆیان ده داخم بۆ کچان که،  وه ب باش بیر بکاته ژن ده تره  وره گه
  .م گۆرانی بژانا رده به
   
   

  

  


