
  قادر ئةلياسيقادر ئةلياسي... ... ! ! أصزأصزي بةي بة""خةمنيخةمني"" بؤ وةإلمةكةي  بؤ وةإلمةكةي مصكمصكوةإلوةإل
كورتة سةرجنثكم لة مةذ ئةو ذاپؤرتة هةواصةي خاتوو هاوژين حةمةذةشيد بةإلو كردةوة  ، 23.11.2004ذثكةويت 

كرنةوةي شاعريي نةتةوةيي كورد فيستيضاصي يادبةذثوةچووين سةبارةت بة  22.11.2004ذثكةويت  بةذثزيكة 
  .نووسي بووية ذؤژنامةي خةبات دا ل >دصدار<

لة ذاپؤرتةكةدا :  ئةمة بووي خاتوو هاوژين حةمةذةشيد ذاپؤرتة هةواصة  ئةو لة سةري منجنةكةرپوختةي سة
دواي ". دانةر "، نووسرابوو"دانة"واتة لة بايت.  ذةقيب دا بة هةصة نووسرابوووشةيةك لة سروودي نةتةوايةيت ئةي

"  لة ژثر ناوي داي من، بةذثزثك بة ناوي خةمني، وةإلمثكي لة وةإلمي نووسينةكةي منبةإلوبوونةوةي نووسراوةكة
لة ماصپةذي كوردستان نثت " )دانةر(و ) دانة(دة جوايب كاك قادري ئةلياسي دا لة مةذ بة هةصة نووسيين دوو وشةي 

بة وةخت ذاي خؤم لة مةذ ةمتواين نيم  قاصوةي وتاري ئةو هثژاية، لة بةر سةركايت بةإلو بوونة. دا بةإلو كردؤتةوة
 ئةو شتثك لة سةر سةرجنةكاين حةزم كرد بةو حاصةش، چةند نةختثك درةنگة هةر. بؤچووين ئةو بةذثزة دةربذم

  . بنووسمئازيزة 
پذ بة مانا و ناوةرؤكي ) دانةر(من پثم واية وشةي : "ةيتنووسيوي، بؤية پث واية من بة هةصةدا چووم بةذثزي

 بة پثي لثكدانةوةي كاك ئةگةر ئثمة ماناي شيعرةكة: " هةر وةها دةفةرموث .")دانة(ةر دانةريشة نةك ه. شيعرةكةية
  :دةبث بةييت دووهةمي شيعرةكة ئاوا بگوترث، >قادر ـ  دابنةيندانةر لة جثي دانةواتة <... لثك بدةينةوة،قادر

  ).نايشكثنث دانةيي گثذي زةمان(
،  دا كةيلة كؤتايي بؤچوونة.  ين يةاتؤپ دلة انة يان دةندة لة گثذداية و  دبة بؤچووين بةذثز خةمنيچوونكة 
  :شيعرةكة دةصث " :دةفةرموث

و ) گؤي زةوي ية(صدار لثرةدا مةبةسيت لة دةكاركردين تؤپي زةمان كة نةمر د)ناشكثنث دانةري تؤپي زةمان(
  ...".دانةرةكةشي كة خوداية و

 هثژا، ي"خةمني"، لة گةص هةموو ذثزثكم بؤ بةصگانةي خوارةوة بةسنت بةم منيش بؤ سةملاندين بؤچوونةكةم بة پشت
  : لة هةصةداية، چوونكةبةذثزي: دةصثم

دانةيي <: عةبدوخلالةق عةالئةددين دا نووسراوة ، لة نووسيين 1985، چاپي ساصي 174لة ديواين دصدار الپةذة ـ 1
  .>مانةتؤپي ز

ئةويش .  هونةرمةندي نةمر قادر ديالن بوو بة دةنگيبيست، م)ئةي ذةقيب(  جار كة سروودي نيـ يةكةم2
  .ووةكرد"گؤ"بثژة > دانةيي<
م بيستووة >دانةيي< ساص لةمةوبةرةوة تا ئثستا لة هةر كؤذ و كؤبوونةوةيةكي سياسي و كؤمةإليةيت دا 25ـ لة 3
 ئةم سروودة ، ئةگينا يستووةم ب>ئةي ذةقيب<يةكةمني جار سروودي  ، ئةوكاتةية كة من بؤم ذثكةوتةلة  مةبةستم(

 بة سروودي ةبوودا   لة گةص هةصكردين ئاإلي كوردستان دستان لة سةردةمي كؤماري كور1946لة ساصي
  ). و ذةمسي كؤمارنةتةوايةيت

 خةمني هةصة  ئةگةر بؤچوونةكةي بةذثز. كردووةم بثژة> دانةيي< تا ئثستا هةر بة ةوة)1979 (ـ بؤ خؤشم لة ساصي4
  ! بة هةصة خوثندووة >سروودي ئةي ذةقيب < من و منيش تا ئةوذؤ ئةم نوثژةمان نةي پثش نةبث، ئةوا

 ديوانةكةي شاعريي نةمر دصدار و تا ئثستاشي لة گةص بث، بؤچوونةكان و دةنگة تؤماركراوةكان، ؛وةك سةرچاوة
ري ئةو كةسايةيت ية  و وتائةوةش دا، بة پثي نووسينةكاين خودي شاعريلة گةص . بؤچوونةكةي من دةسةملثنن

 دصداري شاعري وبؤچووينناسراوانةي كورد وةك نةمران ذةفيق حيلمي و مةسعوود حمةممةد كة سةبارةت بة بري

Omar
kn



نووسينةكاين باسي جيهاين . تنخواز بووةنووسيويانة و لة ديوانةكةي دا هاتووة، شاعري مرؤضثكي نةتةوةيي پثشكةو
كةسثكي وةك دصدار . ادةردةكةوث، بذواي بة بريي ماترياليسيت هةبووةمادي دةكا و لة دوو توثي باسةكاين دا، و
ي هثژا، "خةمني" چوونكة بة لثكدانةوةي!كورد دا گژبة بدا  بثت و خودا ،بةو شثوة بريي كرد بثتةوة، بة عةقصدا ناچث
 ناتوانث كورد لة بةين بةرث، ئيتر يشخوداي دانةري زةوي و ئامسان: دصداري شاعري ذوو ئةكاتة دوژمن و دةصث

واتايةكي سادةتر مرؤضثك باوةذي بة ماوةراي تةبيعةت بة  !ي دثن؟"دةذؤست" يان چؤن دةرةقةت> دوژمن<ئثوة
  .نةبوو بث، ناية بريي خؤي لةو ذوانگةيةوة دةربذث

دةستكاري كراوة، عرةكة  زؤربةي وشةكاين شي،ي بةذثز"خةمني"بؤ ئاگاداري خوثنةراين ئةم چةند دثذة، بة تايبةت 
بةر لةوةي . دا وةك خؤي ماوةتةوةلة دةنگة تؤماركراوةكان  كة و لة ديوانةلةو وشانةية> دانةيي< وشةيبةإلم

دوايني ذستةي ئةم دثذانة بنووسم، دةقي هةصبةستةكةي مامؤستا دصدار و پاشان هونذاوة تؤماركراوةكة بة دةنگي 
  .)ئةوةي لة قةوان و كاسثتةكان دا تؤماركراوة(  مسةوةهونةرمةنداين كؤن و نوث دةنوو

   :لة ديوانةكةدا هاتووة
  ئةي ذةقيب هةر ماوة قةومي كورد زمان                        ناي ذمثنث دانةيي تؤپي زةمان

  ذابردوومان ئثمة ذؤصةي ذةنگي سوور و شؤذشني                             سةيريكة خوثناوية
  ا و كةي خوسرةوين                             دينمان ئاينمانة نيشتمانئثمة ذؤصةي ميدي

  كةس نةصث كورد مردووة كورد زيندوو
  زيندووة هيچ نانةوث ئاإلكةمان

  چةند هةزار الواين كوردي نةذذةشثر                                  بوون بة قورباين و هةموويان نثژران
  نة                                           جانفيدانة جانفيدانة جانفيدانالوي ئثستاش حازر و ئامادة

  تاجي ژيانالوي كورد هةصسانة سةر پث وةك دلثر                              سا بة خوثن نةقشي ئةكةن 
   >174ديواين دصدار،ل <

  :ئةوةي تؤماركراوة، ئاواية
  

 >                                                             ذةقيبئةي < سروودي نةتةوايةيت              
   تؤپي زةماندانةيي  نايشكثنثئةي ذةقيب هةر ماوة قةومي كورد زمان       

                    كةس نةصث كورد مردووة         كةس نةصث كورد مردووة
  د زيندووةكور                                                

                                    زيندووة قةت نانةوث ئاآلكةمان
ة ذابردوومان        ئثمة ذؤصةي ذةنگي سوور و شؤذشني  ي                         سةيري كة خوثناوي 
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ا بة خوثن        سةر پث وةك دلثرهةستايةالوي كورد    جي ژيان نةخشي بكا    
مادةيةكورد هةر حاالوي         گيان فيداية، گيان فيدا هةر گيان فيدا            زر و 

 پيشامن داوة، وشةي نوث ية و سوورئةوةي بة ذةنگي (  زؤري بة سةر دا هاتووة، هةصبةستةكة گؤذاينبينرثوةك دة
كةم لة هثژا خةمني  لة كؤتايي دا حةز ئة.)خراوةتة جثي ئةو وشانةي كة دصداري شاعري لة هةصبةستةكةدا هثناويةيت

ة كام بةصگة و سةرچاوةئةو بؤ سةملئاخؤ بپرسم،  ؤي پشت   ئةبةستث؟ بة واتايةكي ديكة چ اندين بؤچوونةكاين 
   سةرچاوة و بةصگةيةكي بة دةستةوةية بؤ بةرپةرچدانةوةي بؤچوونةكاين من؟



: ةوث، بثژمبةصكوو دةم.  دايةةةكةم لة هةصبةرذاسيت تةنيا لة الي منة و بةرام: مةبةستم لةم پرسيارة ئةوة ين ية كة بصثم
صةكان كةم و  هة،نوثدا بة دةربذيين بؤچووين لةو سؤنگةية.  بة جث پثش دةكةوينئثمة بة دةمة تةقة و ذةخنةي

 وثژةي كوردي ئةدةب و هةنگاو بنث، بثگومان لة خزمةيت  دائاقارةو ةببؤية ئةگةر نووسينةكان مان . ةوةكةمتر دةبن
  .دةبثدا 

  29.11.2004قادر ئةلياسي، ئوسلؤ،
  
  
  
  


