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هؤنراوةكةدا داواي ئةوةي لةهةردوو شاعير . (قانع) ي بؤ دةينَيرَيت و دةنوسَيت هؤنراوة دوو لة بةرزنجة دةبَيت، كة كاتَي شؤ) ئةحمةد شوكري (دكتؤر
هؤنراوةي لة بةآلم ، دةكات بينيني داواي ئاسايي دةكةينةوة)بةشَيوةيةكي بآلوي (كةلَيرةدا يةكةميدا هؤنراوةي لة بيبينَيت . بَيت و لةبةرزنجة كة لَيدةكات
نوسينةوة، هونةري هؤنراوة لةِروانطةي . ناداتةوة هؤنراوةي يةكةمي وةآلمي قانع كة دَيت ئةوة دواي ئةمةش ، دةبينَيت بةخؤيةوة توند شَيوةيةكي دووةميدا
ئةحمةد هؤنراوةكةي كةوةآلمي قانعيش هؤنراوةكةي تةنانةت كوردي . ميللي ئةدةبياتي سةر بة هؤنراوةي لة جؤرَيكن ، ساكارن سادةو هةردووهؤنراوةكة
ذيانة لةو بةشَيكن و يةكتريين دةروني دؤخي دَلدانةوةي هؤنراوةيية نامة لةم هةريةك كة ئةوةي بةئةندازةي نيية طرنط ئةمة . شَيوةية بةهةمان شوكريية
قانع ئةوةي وةك بطرَيت وةريان بةهةند لَيكؤَلةر دةبَيت كة تَيداية كؤديان هةندَيك تريشةوة لةاليةكي لةاليةكةوةو شاعير هةردوو ذياننامةي ونبووةي
تياداية باشيان كةرةستةي هؤنراوةكة هةردوو ، بةكورتي . نةكردووة مةاليةتي قانع كة واباوة ئَيستا تا بةتةواوي)كةديارة مزطةوتم دةَلَيت (طةهَي ئيمامي

. ١ ماونةتةوة بةنادياري ئَيستا تاوةكو كة ذياننامةيان اليةني هةندَي ِرؤشنكردنةوةي بؤ

ئةوةى لةبةر ئازيزم:  تيوى
بارةى لة تر خةَلكانى

بؤ نامةيان مــنــةوة
باسى و نوسيويت 
كردوويت، بؤ منيان
ئةمةوَيت منيش
تر دَيِرَيكى ضةند
ئةم و  بكةم زياد 
نامةيةت بؤ بنوسم،
دةزانم ئةزيزم تيوى
لة كة ثَيتخؤشة

و بزانيت من حاَلى
كاركردنم ئاطادارى

منةوة لة راستةوخؤ و بيت
ثَيبطات. نامةت

دةِرؤمــة ماَل لة خؤرةتاو ــى رؤذان
كارى ئَيستا دةر، و دةشت بؤ دةِرؤم و دةرةوة

بوويت لَيرة كة ئةوانةن هةندَيكيان و دروستدةكةم طةورةتر
وَينةى كَيشاوة كة كارَيكم ل) (روزندا شةقامى بينيوتن. لة و
بة و سةربانةكةشى زةخيرةكةيةتى و ذوورى بضوك ماَلَيكى
ديمةنَيكة كردوة كة ئامادة تريشم كارَيكى داثؤشراوة و ثوش
ديوارى طةآلى ئاشَيكةو  وَينةى ماَلةى ئةو  بةرامبةر
كة كردووة ئامادة ترم هَيَلكارييةكى هةروةها كَلَيساكةية،
بِرينى خةريكى دةشتةكةدا لة كة داربِرةوانةية ئةو ديمةنى
سةرطةرمى ئةوانةدا لةطةَل طةورةن. سنةوبةرى دارَيكى
جؤراو كةرةستةى ئامَيرو وَينةكَيشانى لة وةرطرتنم سوود

...... هتد. و و طاسن طاليسكة جؤر، وةك
لةو باشترةو تر كارةكانى هةموو لة داربِرةوةكان وَينةى

دةكةيت. ثةسةند كارةم ئةو تؤش كة باوةِرةدام
كوخ ظان فنسنت

  ١٨٨١ ئةتن
ئةزيزم: تيوى

دةست كاسان ))م )) بةرهةمى ئاوى) ِرةنطى ...كتَيبى (وانةى
وانانةم، فَيربوونى ئةو و خوَيندنةوة ئَيستا سةرطةرمى و كةوت
رةنطى بكةم كة بة خؤم لة وا زؤر بة ناشمةوَيت لة داهاتوودا
رةنطى بة كاركردن شَيوازى لةوانةية بكَيشم، وَينة ئاويى
من نيازى  وانانةدا لةو ضينى مرةكةبى يان (قاوةيى) سثى 
كارم كردووة ضونكة قاميش و قةَلةم بة تةنها ئَيستا  تا  بن.

. باشترو ئاسانترة من بؤ قةَلةمانة وَينةكَيشان بةو
كردوون ئامادةم دواييدا كارانةى لةم كة كاركردنة جؤرة ئةو
طرنطى كة بوون ثَيويست زؤر بــوونء هَيَلكارى زؤرتــر
وَينةى لة بريتية كارةم ئةم ثريسثيكتيظ بة ثَيبدةم تةواويان

. ثَيآلودروو و دارتاشى و ئاسنطةرى كارطةيةكى
تةواوى دَلتةنطى  بة ئةويش رؤشتنى و رؤشت خانم لَيرة  (ظ)
كضة ئةو وةك هةموو كة ذنة مؤدَيلَيكى باش بوو ئةو كردم..
مةكينةيةكى كَيشاوةو وَينةم ماَلةكةم هاتونةتة كة مؤدَيالنةى

كَيشاوة. تابلؤكةدا لة دروومانيشم
نةماوةو ئيتر جؤآليى ئامَيرى  ئَيمةدا  ئَيستاى  زةمانةى لةم
بؤ رةنطةوة بارةى شَيوةو لة جؤآليى داخة، جَيطةى ئةوةش
ئَيستا بةآلم سةرنجِراكَيشة، زؤر  رةنطى وَينةى هَيَلكارىء
جؤَالييةكة لة هيضى كارى رةنطيى بؤ دروومانيش مةكينةى

كوخ ظان ظنست نيية....  كةمتر

مةجيد ساالر وةرطَيِرانيلةفارسييةوة:

 ٢٨ نامةى

تؤفيق حةمة رَيبوار ئا:

د.شؤية كةشكؤَلَيكي هؤنراوةية دوو ئةم سةرضاوةي -١
ثارَيزراوة  من الي ئَيستا نوسيويةتي و ١٩٥١ ساَلي كة




