
محةمةد رَيكةوت خوَيندنةوةي:

كةناَلةوة سآ لة  كتَيبة ئةم ناو زانيارييةكاني 
ضاوثَيكةوتنة لةو بريتيية يةكةميان وةرطيراون،
كةسة نزيكةكاني دؤستء ناسياوو لة زيندووانةي كة
مةال محةمةدي وةك؛ وةرطــيــراون، شاعيرةوة 
مارف دكتؤر مستةفاو عيزةدين دكتؤر كةريم،
طؤرانةوة لة  كة شاعير دَلزاري ئةحمةد خةزنةدارء 
بةشةدا لةم  كردووة، ثَيشكةش زانيارييان زؤرترين 
هةر كراوةء كةسدا  سيودوو لةطةأل ضاوثَيكةوتن
كة هةَلسوكةوتانةي بابةتء  ئةو  بةثَيي يةكةيان
خستووةتةِروو. زانيارييان شاعيردا، لةطةأل بووة هةيان
نووسينء ئةو  بؤ طةِرانةوة لة ثَيكهاتووة دووةميان 
ذيانء لةسةر ثَيشتردا لة كة بآلوكراوانةي بةرهةمة
نووسينةكاني وةك نووسراون، شاعيرة ئةم كةسَيتي
ح ع بيمار، عةبدولِرةزاق فةالح، كاكةي لة هةريةك
سَييةميش، كةناَلي بة سةبارةت طؤران. ئةذي ب،
دةستنووسانةية نامةو وَينةو نووسراوو بةَلطةنامةو ئةو
اليةنةشةوة لةم بةجَيماون، خؤيةوة شاعير لة كة
خراونةتة روو هؤنراوةيةك ثارضة وَينةو نامةو ضةند 

بآلونةكراونةتةوة. شوَينَيكدا هيض لة ثَيشتر كة
(مامؤستاجةعفةرء لة هةريةك لةاليةن كتَيبة ئةم
لةهةرسآاليةني ئامادةكردنء رَيبوارحةمةتؤفيق)ةوة
لةطةَلدا كاري نووسينةوة، بؤ ثَيشةكي كؤكردنةوةو

ضوارضَيوةي ٥٧٦  لة ١٥٠٠ دانةء تيراذي بة كراوةء
ضاثء دةزطاي سةرنجِراكَيشدا بةرطَيكي لة الثةِرةداء

ضاثي طةياندووة. حةمدي بة ثةخشي
نووسين: رَيبازي

هةر  نووسيني لة سةرةكيي ثرسياري ئةطةر  
نووسينة لةو مةبةست كة ئةوةبَيت بةرهةمَيك
طةياندني بؤ رَيباز باشترين ثةيامَيكةو ض طةياندني
ئةو بَلَيين: دةتوانين ئةوا رَيبازَيكة؟ ض ثةيامة ئةو
كايةوة، هاتووةتة بؤي كتَيبة  ئةم كة ثةيامةي
وَينةيةو بآ كورديدا نووسيني لة ئَيستا تاوةكو
بؤ قةَلةم بدةينة  باشي دةستثَيكَيكي بة  دةكرَيت
ئَيستا تاوةكو هاوشَيوة.  لةدواتري كاري  كؤمةَلَيك
وردةكارييةكاني لةسةر رَيبازة، ئةم بةشَيوةي كةس
شتي شاعيرَيك هيض ــةي رؤذان تايبةتيء ذياني
زؤر بةرهةمةدا لةم نووسين  رَيبازي  نةنووسيوة.
زايةَلةي ) لة كة نةزيري ئةحمةدي لةوةي جياوازة
ئةم بَلَيم: دةتوانم بؤية كردوويةتي. قانع بؤ زرَيبار)دا
ذياني وردةكاريي  دؤزةرةوةي كتَيبي يةكةم كتَيبة 
ئةدةبدا مَيذووي لة نة  ئَيستا تاوةكو  كة شاعيرَيكة
هيض ذياني  لةسةر سةربةخؤش نة هاتووةء باسي 
ئامادةكردن، بؤ رَيبازة ئةم كراوة. ئةمة شاعيرَيك
رزطاردةكات لةوة شاعير ذياننامةي نووسيني نةريتي
تر هيضي زياتر دووبارةكراوة دَيِرَيكي ضةند لة كة
دةوترَيتةوة. وتراوةو ئَيستا تاوةكو ضؤن وةك نةبَيت،
هةَلطري رَيبازة، ئةم بةثَيي شاعير ذياننامةي واتة
دةكرَيت كة جؤراوجؤرة وةآلمي ثرسيارو دةيان
دةقي لَيكدانةوةي  خوَيندنةوةو بؤ هةبَيت سوودي 
هةذاريي لة بةشَيك ئةطةر اليةنةوة، لةم  شيعري.
كة ئةوةي بؤ  بطةِرَيتةوة كورد شاعيراني ذياننامةي 
شاعيراني وةكو  هةَلنةستاون خؤيان شاعيرةكان 
بنووسنةوة، خؤيان ذياننامةي ميللةتان تري زؤربةي
بؤ دةطةِرَيتةوة هةذاريية  ئةم تري  بةشَيكي ئةوا
اليةنة لةاليةن ئةم ثَيويستيي بة هةستكردن نةبووني
خوَيندنةوةي ذياننامةء  بة وابةستة نزيكء  كةساني

ناسيني رَيبازي بةثَيي كةسايةتييةكان دةقء
زانياريي نووسةرانةوة. تايبةتي ذياننامةي كةسَيتيء
تةنانةت نيية، لةبةردةستدا طؤران لةسةر نووسراو
سةدةي لة (ئةطةرضي لةدايكبووني ساَلي لةسةر
دةَلَين هةية. جياواز قسةي دةرناضَيت)، بيستةم
خؤيةوة ذياني لةبارةي ثةِرةيةكي ضةند خؤي شاعير
كاتَيك شانؤف) بة (حسَين عةلي داوَيتي نووسيوةو
طؤران، لةسةر بووة دكتؤراكةي تَيزي خةريكي كة
بارةيةوة لةم بةَلطةيةكمان هيض ئَيستا تاوةكو بةآلم

نيية؟! لةبةردةستدا
بةرهةمةدا، لــةم نووسين رَيــبــازي كورتي بة 
لةطةَلدا كاري ئاِراستةية بةو طشتي بةشَيوةيةكي
كؤدَيك وةك بكرَيتء داتا زانيارييةكان كة كراوة
لَيكؤَلينةوةي رَيبازي لة شَيوةيةك لةبةردةم
لةو سةرنج لَيرةدا من بةآلم ئامادةبكرَيت، ئةدةبيدا
هةندَيكجار كة دةدةم جةعفةر مامؤستا ثَيشةكييةي
كة ترةوة  بابةتي ناو ضووةتة  دةرضووةو  رَيبازة لةم 
كة ئةوةشدا لةطةأل واتة رَيبازة، ئةم بؤ نيية ثَيويست
شيكردنةوةي بؤ (هةوَلدانَيك ناوي لةذَير دةيةوَيت
سنووري لة زانيارييةك ضةند شاعيرَيك)دا دةروونيي
لةنَيوان بخاتةِروو بةرجةستةكردندا بةراوردكارييء
ــدا، ــؤران ط ــدء ــرؤي ف

تَيك كا
كـــــة

(يورط
( نةر و لبر كو

نووسيني ــة ل نموونة  ــة ــات كتَيبيدةك
دةَلَيت: دةهَينَيتء بةكاري نةخؤش)داء (فرؤيدي
ئةوةية شايةني طةورةيةو شاكارَيكي كتَيبة (ئةم
لَيكؤَلياراني كؤمةَلناسء دةروونناسء فرؤيدناسء
رَيك ئةمةش بيخوَيننةوة)، ورديي بة ئةدةبءمَيذوو
دراوةو بؤ هةوَلي طؤراندا كتَيبةي لةم كة ثةيامةية ئةو
باشيان كؤدي زانيارييةكان زؤرباش رادةيةكي تا
مَيذووييء لَيكؤَلياري لةبةردةم دروستكردووةو
بةآلم ثَيدانة، طرنطيي جَيطةي سياسيشدا ئةدةبيء
رَيبازة ئةم هةندَيكجار كتَيبةدا، ئةم ثَيشةكيي لة
بابةتي كةوتووةتة اليداوةو خؤي ئاِراستةكةي لة
سةرةوةي ضيني  (ذناني باسكردني وةك البةالوة 
بنضينةيي، خؤشةويستيي ضةمكي دةربارةي كؤمةأل،
وَينةي سمبؤأل، دايكء كوِر، ميتافةو نَيوان ثةيوةنديي
وةك ئةمانة دةكرا  كة رؤمانتيكدا)، شيعري  لة ذن
ئةم وةك نةك بهَينرانايةتةوة بضووك زؤر نموونةي

رَيبازَيكي لَيكؤَلينةوة. بة خؤي ببَيت ثَيشةكيية
ثرسيارةكان: شَيوازي

وةرطرتني  لة يةكةم كةناَلي ــرا، وت وةك    
طفتوطؤكردن بة بةستووة ثشتي ثرسيارةكان
توانراوة اليةنةوة لةم طؤراندا، هاوضةرخةكاني لةطةأل
ثرسيار بةآلم  ببينرَيت، شاعير  هاوضةرخي زؤرترين
هةبووة تريش  كةسي ضةندين  كة  ئةوةية لَيرةدا 
بؤضي ئةمة نازانم بكرايةء لةطةَلدا دةكرا طفتوطؤيان
ئةطةر كة شاعير كضي خاني  هَيرؤ  وةك؛ نةكراوة،
تَيدا زانياريي جَيكردنةوةي مةوداي تةمةنةكةشي
زؤري سوودَيكي ناِراستةوخؤ دةتوانرا ئةوا نةبووبَيت،
عةزيز هاوِرَييان لة هةريةك هةروةها لَيوةربطيراية،
لةم بيماريش عةبدولِرةزاق ئةحمةد، كةريم محةمةدء

الية. زانيارييان زؤر تا كةم بوارةدا
لة كة ثرسيارانةي ئةو  طشتيي  بةشَيوةيةكي
باشيان رَيطايةكي كراون، طفتوطؤكاندا تةوةري
شاراوةكاني راستيية رؤشنكردنةوةي دؤزينةوةو لة
ثرسيارةكان نموونة بؤ  طَيِراوة، شاعيرةدا  ئةم ذياني
بنةماَلةي درةختي دؤزينةوةي ناو رؤضوونةتة
درةختي ورد بةشَيوةيةكي توانراوة شاعيرةوةو
تيشك هةروةها بدؤزرَيتةوة، شاعير بنةماَلةي
ذياني لة هةمةجؤر اليةنَيكي ضةند  سةر خراوةتة
نةخؤشييء ذنء منداألء خَيزانء  وةكو:  شاعير،
بةنديخانةو ذيانء شوَيني خواردنء هاوِرآء سةفةرء
ياخيبوونة طرتنةكانء هؤكاري طرتنةكانء مَيذووي
زمانزانييء رؤشنبيرييةكانء كؤمةآليةتييء سياسييء
ذيانء ناسيني بؤ كة تر،  شتي  كؤمةَلَيك  ئاوارةييء
لةوةي جطة ئةمة بَيت. ثَيويست شاعير كةسَيتيي
سةر بردووةتة رَيطةيان ثرسيارةكان زنجيرةي كة
كة تر زانيارييةكي ضةند ئاشكراكردني دؤزينةوةو
دؤزينةوةي وةك: شاعير بة خزمةتكردنة ناِراستةوخؤ
بةطي (سلَيمان بآلونةكراوةي شيعرَيكي  ضةند 
ئةوةي بَلَيم: دةتوانم طؤران. باوكي فارسي) كاتب
ذياني لةسةر  ئَيستا تاوةكو كراوة، اليةنةوة لةم كة
بكةين ئةوةش لةياد نابَيت شاعيرَيك نةكراوة، هيض
نيية ئةوةدا ئاستي لة هَيشتا كؤمةَلطاكةمان كة
مَيذووييةكان راستيية بتوانَيت سَلةمينةوة بآ كة
كؤمةَلَيك لة جطة ئةمة بيدركَينَيت،  بنووسَيتء
لة هةروةك رَيطربوون، اليةنةوة لةم كة تر بةربةستي
ماوةي تةمةن (بةداخةوة هاتووة: دووةمدا ثَيشةكيي
شاعيردا هةردي ئةحمةد لةطةأل ضاوثَيكةوتن نةدا
ذياني شاراوةي  اليةني زؤر ئاطاداري كة بكةين،
ئةوةي بةهؤي تريش بةِرَيزي هةندَيك بوو، طؤران
ثةيوةندييان نةمانتواني بوون  وآلت دةرةوةي لة كة
جةمال شارباذَيِري، جةمال شاعير وةك بكةين، ثَيوة
لةئاست هةر .....هتد، عةزيز  بةهجةت بةختيار،
زةنطي ئَيستاش دةَلَيت: بةردةمياندا رَيطرييةكاني
نادرَيتةوة، وةآلمم لَيدةداتء هةر تةلةفؤن هةندَيك
رةنطة دةبينن من كة دةرطاكةوة لةوديو ئَيستاش
رَييةدا لةم بةَلَين ثةيمانء  دةيان  نةكةنةوة، لَيم
لةم زانياريي هةندَيك بؤية كراون، زيندةبةضاأل

نادياريي ماونةتةوة). هةر بة اليةنةوة
ثارَيزي: دؤكؤمينت هونةري

جوانترين  دؤكؤمينتارييةوة، هونةري روانطةي لة  
كة كراوة كتَيبةدا ئةم بةرهةمهَيناني لةطةأل مامةَلة
دةيانخةمة خوارةوةدا الي خاآلنةي  ضةند لةم من

ِروو:
بةشي لة كة ضاوثَيكةوتنانةي بةو سةبارةت -١
فؤتؤطرافي روو، وَينةي كتَيبةكةدا خراونةتة يةكةمي
كورتةيةك لةطةأل نمايشكراوة كةسةكان نوَيي
ئَيستادا، لة  دانيشتنيان شوَيني ذيانء مَيذووي  لة
خوَينةر لَيكؤَليارو بؤ هةية زؤري سوودَيكي ئةمةش
زانيارييانةدا ئةو لةطةأل خؤي هزري بتوانَيت كة
لة خستوويةتييةِروو كةسة ئةو كة طرَيبداتةوة
ثةيوةنديي جياوازيي تريشةوة  اليةكي  لة اليةكةوة،
كةسةكةدا لةطةأل شاعير ثَيكةوةبووني بابةتي تةمةنء
بابةتء شوَينء مَيذووي بطةِرَينرَيتةوة سةر ئاسانيي بة

رووداوةكان.
شوَيني ضاوثَيكةوتن، رؤذي بة دراوة ئاماذة -٢

ضاوثَيكةوتنةكان. ئامادةبووي كةساني ضاوثَيكةتنء
سةرضاوةي بة  ئاماذةدراوة دووةمدا، بةشي  لة -٣
كؤتايشدا، بةشي لة وةرطيراون. كة نووسينانةي ئةو
دةستي بة ئاماذةدراوة وةرطيراون، كة وَينانةي ئةو
دةستكةوتةكةي، ئةرشيفي واتة لَيوةرطرةكةي،
ثَيشوةختء مةرجي ئةمانةش هةموو ديــارة كة 
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كةوتووةتة ٢٠٠٧دا ساَلي ٩ي لة مانطي كة بةرهةمانةي لةو يةكَيكة هاوضةرخةكانيدا)، يادةوةري لة كتَيبي (طؤران
كةسَيتيء ذيانء لةسةر هةمةاليةنة  زانياريي كؤكردنةوةي ضةندان ئامادةكردنء لة  ثَيكهاتووة بةرهةمة ئةم كوردييةوة، كتَيبخانةي

طؤران-ة. ئةويش كة كورد شاعيراني طةورة لة يةكَيك وَينةي بةرهةمء

ميرخان قادر

لة وةستان نا  بؤ سةرةوة! ئةوةى رةواية ثرسيارَيكى 
تووشى دةشَيت مرؤظدا بةرهةمَيكى هةر بةرامبةر
بَيت بةبيردا ثرسيارَيكمان وةها بكاتء ئَيستَيكمان
بةرينء دةروازةيــةكــى خؤى بؤ وةرطرتن ضَيذ  ،
هةَلكةوتةو بةثًيى هةية، خةياَلى هزرو اليةنى فرة
نةريتء دةطؤردرَيت،فَيربوونء كةسةكان رؤشنبيرى
بةآلم هةية، خؤيان بة تايبةت ضَيذى رَيساش و ياسا
ضَيذةية ئةو ئةويش ضَيذ لة هةية مةبةستَيكمان لَيرةدا
لةطةَلداوةو هةوَلى بةرهةمةكة خاوةنى و داهَينةر كة
ئةو ضَيذانةى ئةمةو بةرامبةر بؤ كردويةتية ثةيامَيك
تايبةتمةندَيتى كةرةستةو  خةسَلةتى  كة ديش
دةيبةخشَيتة خؤى بؤ  هونةرى كارَيكى  جؤرة هةر

بةركةوتةكانى.
كةرةستةو تايبةتمةندَيتى خؤى بؤ طَلجؤشى كارى
جوانكارى فةلسةفةء دةربإينء زمانى تةكنيكء
كاركردنء ئةنجامى  لة كة هةية خؤى بة  تايبةت
طةيشتوة، ثَيى خؤيدا ساَلةى هــةزاران مَيذووى
شَيوةطةرى هونةرى  لة بةشَيك بة كة هونةرة  ئةم
و بةرزة ثيشةيي خةسَلةتى هةَلطرى دةكرَيت سةير
و تةكنيكى هونةرَيكى  وةك  وايكردووة  ئةمةشة  هةر

. بكرَيت تةماشا ثيشةيي
دةبَيت هونةرى كارَيكى  هةر لة رامان  ء روانين
بينةرانى و بَيت بةرهةمةدا  ئةو مَيذووى  ئاستى لة
جؤرة ئةو جوانناسى و ثيشةى مةعريفةى هةَلطرى
كارَيكى هةر طشتيةكانى خةسَلةتة لة جطة بن كارة

. هونةرى
بةرهةمة طةشةكردنى ئةنجامى لة طَلجؤشى كارى
دةربإينى زمانى خاوةنى  بووةتة  بةكاربردةكانةوة 
بضَيت بيرمان ناكرَيت بؤية ماددةية ئةو تايبةتى
رؤذان لة رؤذَيك سيراميكى(طَلجؤشى) كارى كة
لةم هةر بةكارهاتووةو  كردووةو جَيبةجآ ئةركَيكى 
بةكارهَينانى طةشةكردنى لة دةبَيت روانطةيةوة
ضييةوة لة ئامرازَيك  ديزاينى بزانين و  تَيبطةين
دةنَيتء هةنطاو  كوآ بةرةو طرتووةو سةرضاوةى 
رووةو طؤرانكارييةكانى ئاراستةى و دةطؤرَيت وا بؤضى
دةشَيت بةكارهَينان باشى ديزاينَيكى ئايا دةبنء كوآ
كرؤكى بةكارهَينانى كة بَيت جوانيةك هةَلطرى
ئامَيرَيك دةشَيت ديزاينى بَيت واتة ديزاين سةرةكى
تايبةت شَيوازَيكى بةكارهَينانةكةيةوة بةهؤى كة
كة بخوَلقَينَيت جوانكارييةك شَيوازة ئةو وةردةطرَيت
نةهتبَيت، بةبيردا رةهاوة ستاتيكى رووى لة ثَيشتر
بَيت؟ ئةطةر جوانيةك هةَلطرى بةرهةمة دةشَيت ئةو
ئةو ئاستَيك ض تا ضَيذبةخشة، بةرهةمة ئةو ئايا وابَيت

هَيناوةتة ثَيش؟ نوَيى ضَيذة شتَيكى
و ثرسيارانة ئةم ئَيمة رزانينةوة لةو و ئاسانية بةو طةر
بؤ ئايا بكةين لة خؤيان وةك ئةوة دى ثرسيارطةلَيكى
ضَيذَيك لةوانةدا ئايا نابَيت؟ مايةى بيركردنةوةو خؤى
مَيذووى ئاوإدانةوةيةكى ثَيداويستى ئةمانة ئايا نيية؟
بةوة ثَيويست ئةى ناهَينَيتةطؤإآ؟ طَلجؤشى كارى
و بين حاَلى لَى شتَيكى ثيشةييةوة  رووى لة ناكات
رؤذَيك ئايا  دةربكةين؟دةثرسم تةكنيكانة لةو  سةر
لة بيرمان خواردنَيكدا نان  ذةمة لةمة رؤذان لة
زياتريان ضةند تا كة  بةردةممان كردووةتةوة قاثَيكى
ترادسيؤنة) طَلجؤشى بؤ نموونةية كةمدةكاتةوة(ئةم
لةطةأل ضةندة ئةو قاثةية كة لةسةر وَينةيةى ئةو يان
بابةتيشةوة شَيوةو رووى لة طونجاوة بةكارهَينانةكةيدا
ئارةزووى لةسةر كاريطةرى ضةندة شَيوانة رةنطء ئةو و

خواردنى ئَيمة كردووة.
ئةويش دةسةثَينَيت خؤى ثرسيارَيك ئةنجامدا لة
ئةم ناو  بضينة بنَيينء هةنطاو رَيطةيةكةوة ض لة ئايا 
وةآلمدا لة بَيطومان  ، كةى  و  ضؤن؟  جوانةوة، دونيا
و ئةويش خوَيندنطةية قوتابخانةو ثةنامان دةبَيت هةر
مامؤستاو ئامادةكردنى ثرؤطرامء داإشتنى رَيى لة
نةضَيت بيريشمان و دةبَيت دييةوة ثَيداويستيةكانى
زووتر رؤذَيك  دةبا هةية خؤى باشى رؤَلى ميدياش 
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