
خةَلةفغةفور
زؤريش كة ثرسيار سادةترين رةنطة
بكةين ئةوة خؤمانى لة مرؤظ طرنطة ئَيمةى
دةخوَلقَينينء شتةكان ئَيمةين ئةوة بَيت:
قةدةرو يان دةدةينَى، فؤرمى(باوَيتى)يان
كردووةو ئةمةى ئَيمة خواستى بَى رؤذطار
لةطةَليدا الحياة) (مائدة ذيان سفرةى لةسةر

البدةين؟ لَيى ناشكرَى ئاشنابووينء
ئةم شيعرَيكيدا لةكؤِرة ثيرباَل فةرهاد
ــةوة، داي وةآلم شيعرَيك بة ثرسيارةى
دةخوَلقَينينء شتةكان ئَيمةين ئةوة طواية
(باش)و دةيكةينة كلتوورو سيفةتى دوايش
تةنانةت ثَيدةبةخشين. (خراث)يشيان
سنوردار هَيندة شتةكانمان باوَيتى زؤرجار
نةفرةتء بةر دةتخاتة لَيى دةرضوون دةكةين

دةضوَينرَييت. الدةر كةسَيكى بة
كؤمةَلطا لةو  يةك كوردى كؤمةَلطاى 
زاَلة هَيندة باوَيتى كة رؤذهةآلتييانةية
ئةمةشة هةر رةهابوون، ئةندازةى بة تيايدا
رةنطانةوةى واقيعة ئةو  بةردةوام  وايكردووة
هةبووبَيتء ئةدةبيمان اليةنى لةسةر تةواوى
خؤى تواناى بةثَيى ئةدةبى ذانرَيكى هةر
كة شيعر بةتايبةت كردبَيت، لةسةر كارى
ثَيكهَيناوةو طرنطى اليةنَيكى (هةست)
(هةستيارتر) مرؤظَيكى وةك شاعيريش
بؤ ئاماذةى بصير د. هــةروةك بناسرَيت

كردووة. جؤرة لةو شتَيكى
كةذاَل هةية)ى بؤم يةكجار (هةر شيعرى
دةرطاى كة لة شيعرانةية يةك لةو ئةحمةد
سوذن لَيرةوة داوة، هةستيارى بابةتَيكى
دةكاتء خوَينيندا كلتورَيكى جةستةى بة
دةروَيشى نايةوَيت دةطرى، بؤى شاعيرانة
كاتيشدا هةمان لة لَى بَيت، كلتورة ئةم

نازانَيت. بة ئاسان لَيى هَيندة دةربازبوون
شةرةف دةزانين راستيية ئةو هةموو
بة مةحكومة كــورديــدا كؤمةَلطاى لة 
يةك لة ثةردةيةك  كضَينى)،  ــةردةى  (ث
بةختةوةريشة، تراذيدياو خوَلقَينةرى كاتدا
خَيزان نةبةخشرابَيت كضَينى كاتاناى وَى
بة هةنطوينى مانطى دةبَيتء بةختةوةر
داطيردةكرَى، شةرةف سورى كؤمارى رةنطى
ثَيويستيان شةرةفثةرستان داطيركردنَيك
هةر بكةن، فةرامؤشى ناتوانن ثَييةتىء
كردةى باآلية خةونء ئةمة بؤيةشة بةردةوام

اليان.
سوور كضَينى) (ثةردةى كاتانةيش وَى
ثانتايى دةخوَلقَى، ئاشوبَيك (نامَينَى) دةكرَى
مةيدانى دةبَيتة  (خَيَل) خَيزان دةسةآلتى 
ناتوانى ياسايةك رَيساو هيض توندوتيذىء
لَيرة كوشتن. جطة لة ئاشوبة بطرَى لةم رَيطا
رذانى بؤ  سةرتاية كضَينى ثةردةى نةمانى 
بةوةى مةحكومن  كة مرؤظطةلَيك  خوَينى 
بدزرَى، كضَينى بةوةى  بن  قايل نةدةبوو
مانايدا سادةترين لة  كضَينى  دزينى ئاخر
ثياوةتىء سةربةرزىء لةدةستدانى شوناسى

كلتوورى خَيَلء ثياوانى  ضونكة  ناوبانطة،
طوَى كضَينييةدا ئةم سَيبةرى لة خوَينين
بةدةم ــرنء دةط ثياوةتى ئاوازةكانى لة 
باوَيتىء بؤ ئافةرين سةربَلندييةوة سةماى

دةكةن. ناعةقآلنيةت
شيعرةكة تايتَلى لة سةرنجدان بة
رووندةبَيتةوة ئةوة  هةية) بؤم  (هةريةكجار
لةسةر قسة شيعر بة دةيةوَيت  كةذاَل كة
هؤنينةوةى تاساتى كة بكات ثرسَيك
نةيتوانيوة طيرؤدةيةتىء شيعرةكةيش
روونتريش بكات، سنوورةكانى تةجاوزى
سةرةتايةك دةيةوَيت شاعير خودى ئةوةية
ئايا ــةوةى ل ثرسياركردن بؤ بكات ضَى
(موقةدةسَيكى دةتوانَيت مرؤظ (خةون)ى
ثرسيارةوةو ذَير بخاتة بَيبنةما كؤمةآليةتى)
طشتى خواستى لة جيا بيردؤزةيةكى بة

بكات؟ شرؤظةى
ثرسة والَيكردووة ئةم ضيية شاعيرى ئةوة
كةذاَلة خةمى تةنها بة  ئةمة شيعر؟ بكاتة
دةستةوةستان (كؤ)يةكى لةبرى كةذاَل يان
بةرثرسيارانة هةوَلى دةكاتء لةم خةمة قسة
ئةو كة دةدات تؤخةكانى هَيَلة كاَلكردنةوةى
كؤمةَلطا نةبوونى شتيََك نيية بة ئةمة ثَييواية
شوناسى ببَيتةوةو كارةسات ــةِرووى رووب
يةك لةبةردةم خؤى  بوون مرؤظ  ثياوةتىء

ببينَيتةوة. كارةساتدا دنيا
كةذاَل شيعرةى ئةم دةبينم واى من
خودى لةطةَل شاعيرانةية ديالؤطَيكى
كة خؤيشى دةكات خةمَيك لة خؤيدا، قسة
دةضَيذَيت، ئازار  دةروونــى طيرؤدةيةتى،
شيعريش دةكاتء شيعر بة خةمة ئةم بؤية

بةطؤرانى:

دةنا ببةخشم/ بؤم هةية كضيَنى يةكجار بةداخةوة/
ديسان قةسيدةو/ بة ذنى سةدجار/ دةبووم رؤذيَكدا لة

هةموو خةونةكانت. كضى كض/ دةشبوومةوة بة

مامةَلة وريايانة ضةند كةذاَل كة سةير
ئةندازةيةك بة دةكات، وشةكانيدا لةطةَل
نيانى ــؤرمــى (ف كــضــانــدووة وشةكانى 
ثَيويستى هةستدةكات خوَينةر ثَيبةخشيووة)
هةية، كضَيك خةمى ناسكى لة طوَيطرتن بة
بِرى كوشتء لة مَيذوويةكى كة خةمَيك
ذن كة كؤمةآليةتى كارةساتى هةيةو دةيان
بووة يةكةم مةحكومة سووتةمةنىء تيايدا

روويداوة.
لة رَيطرى تةنانةت هةية كلتوورَيك لَيرة
فِرينء ئازادى قةسيدةو ذنبوونى بة خةونى
زؤرينة دةكاتء كضبوونيش بة ديسانةوة
كة دةكات مةحكوم بيركردنةوةيةك  بة
ثةردةيةو شةرةفيش شةرةفء بؤ رةمزة ذن

بوون. بَيشةرةف بؤ هَيماية ئةمةش نةمانى
لةكوَيوة ثةردة خوَينء باوَيتى ثرسى
مَيذوو ئايا  قــةدةر؟ يان ئَيمةين هاتووة؟
داهَينةرى بة خؤمان دةدات رَيطامان

نةزانين؟ خوَينين كلتوورى
شيعرةكةيدا دووةمى وَينةى لة كةذاَل
رةنطة كة دةكــات تر  تابؤيةكى  بؤ  هَيما
ئايينى حةرامى رَيبازَيكى يان ئةمةيان ئايين
لةسةر قسة شيعر بة ئةطةرضى ئةو كردبَيت،
خودى رةنطة دةكــاتء ئايينى تابؤيةكى
ئاييندا كاريطةريى لةذَير كةمتر شاعيريش
نةبَيت، لةطةَلدا رؤحى ثةيوةندييةكى بَيتء
هةمان طيرؤدةى ئاشكرادةكات ئةوةش بةآلم
كلتوورةى نةريتء ئةم  تةجاوزى  كلتوورةو
ئةم كة دةبينَيت بةوةوة خةون نةكردووةو

ببَيتةوة: كاَل بيركردنةوة

بؤى دةستم/ كؤترى جــارَى هيض  بةداخةوة/
ماوةى دةنا هةلَبنيشَيت/ دةستا/ هَيالنةى لة نيية
دةبِرى قوَل نزاى ساتيَكدا/ بة هةزار لة نيَوانمانم
دةستى تووتةى ثةنجة نينؤكى/ لةسةر دةمردم و/

ثةنجةكانت. هةموو نةخيَر ضةثت،/

ئايينى تابؤيةكى بؤ رةمزة وَينةية ئةم
ثياوى ذنء نَيوان لةدةستدانى دةست كة
حةرام هاوسةرَيتى بازنةى لــةدةرةوةى
كردنيدا لةبةرامبةر بةجؤرَيك ــردووة، ك
بؤ دؤزةخَيكى دانراوةو  بؤ توندى  سزايةكى
بة كلتورَيكى بووة دواتر تابؤية ضَيكردووة. ئةم
كارى بــةردةوام خَيَليش كؤمةآليةتىء
بؤ تاكةكانى كردووةو تؤخكردنةوةى لةسةر
ئةوةتا راهَيناوة.  بيركردنةوةية بةو كاركردن 
كةذاَل) حةزى عيشقء  دةستى/  (كؤترى
خةونى دةست/ حةزو (هَيالنةى لة نيية بؤى
ئةم ئةطينا هةَلبنيشَيت، مةعشوقةكةى)يدا
ضةند لة بروسكة هةورة وةك خواستَيتى
دةستى ئاوَيزانى دةستى كةمدا ساتَيكى
بة دواتريش  رامووسنء يةكتر بكاتء ئةو 

بمرداية: نينؤكةكانى لةسةر مةبةستى

تووتةى دةستى ثةنجة نينؤكى/ لةسةر دةمردم 
ثةنجةكانت. هةموو نةخيَر ضةثت،/

ناسكى شاعيرانةية، جوانى خةونَيكى
بةدةردةكةوَيت. لَيرةدا كــةذاَل هةستى
بوونى نارازى ناَلةية، بة ضةند هاوارَيكى
ديمةنَيكى دةبَيت. ئاشكرا لَيرةدا كةذاَل
لَيرةدا كةذاَل شاعيرَيتى ناوازةية، ضةند
سوَيية، بة ضةند خةونَيكى دةضريكَينَى.
ضةند رامانَيكى دةوةستَى. لَيرةدا كؤمةَلطا

دةبزوَى. لَيرةدا بير باآلية،
هةية)، بؤم يةكجار (هةر شيعرى لة
شيعر وَينةى (ئةو)دا دةدوَيت، لةطةَل كةذاَل
خةونةكانيان ئاشكراكردنى ئامَيزى بة بووة
ناوى دةكرَيت طةلَيك خةون يةكترى، بؤ
راستةقينةى عَيشقَيكى سرووتةكانى

لَيبنرَيت.
ورووذَينةرى هةَلطرو سروتانة وَينةو ئةم

دةيةها

لةسةر قسةيان ناكرَيت كة دةاللةتن ثرسيارو
نةكرَيت.

كةشفكردنى بؤ طـــةِران بَيطومان
بة ثَيويستى كةذاَلدا شيعرى لةم ناديارةكان
روانين، ورد خوَيندنةوة، ورد بيركردنةوة ورد
بةرزى لة نةبَيت رَيطايةوة لةم ضونكة هةية،
ناطةيت شيعرييةكان وَينة فةنتازى ئاستى
دَيِرى بة دَيِر خوَيندنةوةى لةطةَل بةتايبةت
عاشقانة ئاوازَيكى بة هةست شيعرةكةدا
عيشقى لوتكةى كة ئاوازَيك  دةكةيت،

دةخاتةوة. خوَينةر بيرى جاويدانى
كاتدا هةمان لة جوانن، خةونى وَينةكان
لَي ناسكييان بةرادةيةك عاشقانةن، سرووتى

دةِرذَى:

لة ثاييزيش دةِرذَى/ ئاميَزت لــة بــةهــار 
وةرزة لةم كام بة  ــاوةِر  ب من باشة ضاوةكانت/

بكةم؟ ساَل جوانانةى

نةريتة لةسةر قسةكردن بؤ ــةذاَل ك
ناتةندروستى كلتوورى ياساغكراوةكانء
ئايا ضَيدةكات، باآل شيعرى وَينةى رؤذهةآلت،
ثرسة بةشيعركردنى لة كةذاَل شَيوازةى ئةم
كة نيية ئةوة دةرةنجامى كؤمةآليةتييةكاندا
اليةنى عةقَلياندا بةسةر سؤزيان ميللةتة ئةم
هَيندة نيو كاريطةرن شيعر بة هَيندةى زاَلةو
ناطرن؟ لَيكؤَلينةوة ئةكاديمييةكان بؤ طوَى
وةك دةكرَيت ــةوةى ئ حــاَل هةر بة 
ئةم نووسينى ثشت مةغزاكانى لة يةكَيك
هةندَيك نادروستى بِروانرَيت، لَيى شيعرة
ضوارضَيوةيةكى كة كلتوريية اليةنى
تاكةكاندا ذيانى بةدةوةرى ناسوودبةخشى
ضةند وَيناكردنى رَيطاى لة كَيشاوة،
ديالؤطَيكى وةك شيعرييةوةو ديمةنَيكى
كة شيعر) (كةذاَلء خؤشةويست دوو نَيوان
كؤمةَلطا نادروستى بيركردنةوةى بؤ هَيماية
راستيشدا لة دايكبووةو  لة قةسيدةية  ئةم
باشةكانى شيعرة لة يةكَيك  وةك دةكرَيت

بكرَيت. تةماشا كةذاَل
xalafgafur@yahoo.com
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