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 دا ی وشه  و چرپه  نو ئامزی هۆنراوه له
 ی شاعیر»ر سارا عومه«ڵ  گه بی له ده آی ئه یه دیمانه

 2007رویژ  نه ،ی زانا گه: سازدانی 
com.yahoo@2005zanagalali 

  
 کدا بیست یه ی هۆنراوه ندشه  ئه وت له مه  ده یشهم  هه ، کهم آچهو  من ئه: ر  سارا عومه

   ! وه  خۆم بدۆزمهژیانیهاری  به
بوو،  وه ر ئه به نھا له تهردم   هاوده م کرده  زمانی هۆنراوه ڕز، من که به: ر  سارا عومه

و   و ئه مه  هه ی که ستانه و هه ربینی ئه کرد بۆ ده ده دینه م به  هیچ زمانکی دیکهکه
  ! ن ده تیماندا ڕوده ور و ژیانی مرۆڤایه چوارده  له ی که  وو شتانهم هه

  وه  دایک بوونیه تای له ره سه  له  که یه و شاعیره  بوای من شاعیر ئه به:  ر  سارا عومه
 شوازکی دی  جیھان به. ی که وره  چوارده ر له ده بت به ستکی جیاوازتری هه هه

ستیاری  هه و  وه داته نگ ده دا ڕه و تاکه ی ئه وه  و بیرکردنه ئاخافتن ش له مه ببینت، ئه
  ! کات خۆی دیاری ده

  
  ر خاتوونی شاعیر، سارا عومه

com.hotmail@86Xozga 
  

وین و  کانی ئه  جوانه نو داستانه شتک به ا گهد ی وشه  و چرپه  نو ئامزی هۆنراوه کاتک له
ب و  ده ی ئه   وستگه  ئرهت نگک پمان ده ین بۆ شیعر،  ده که ڕاستگۆی آیژكی دووره وتدا ده

  نگاوه م هه ک  بۆ ڕابردووی ئه یه وه ین و خوندنه ک بکه یه وسته  هه  پویسته ، بۆیه داهنانه
وه  تکی وه قیقه  حه  و روشانه  ئیشقکی ده آی شاعیر به یه خانمۆه   ین، که نجام بده  ئه شیعریانه

. ت مکی  دیار و فیکرکی تایبه ه ن قه  خاوه ت ببته ک ئافره ک شاعیر  وه ک مرۆڤ وه وت  وه یه ده
م  آانی ئه یهته زانستی  و وتار و چیرۆك و بابه مای هۆنراوه آردبت به ری نه  سه یه س هه م آه آه

 و خۆی کانی تر نگه  ده نگک بت جیا له بدا ده ده ریای ئه کانی ده پۆله  شه تی له و توانیویه ئه. دا خانمه
 گ و تینی  یه، آه نگه و ده  سارا ئه  و جوانی بکات، دیاره واردارانی جیھانی هۆنراوه ئاشنای هه

 و   ڕۆژنامه  له دا نییه، آه وه گومانیش له. هو ناسرنه  ده وه  دووره کانی له  شیعرییه ناسه هه
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 جوانستانی دونیای شیعری سارا ست به م ئمه هه رده  سهآانی  سایته ندا بت یان لهآا گوڤاره
خش و   نه تی آردووه به وری مرۆڤایه هآانی چوارد مۆآه وه خه یی ناخییه قوو  چۆن له ین، آه که ده

ك شاعیرك  ک آچك، وه سارا وه. وه یازنته آات و ده نگ ده ڕهی پ   دوای هۆنراوه هۆنراوه له
وه و سات له دوای سات گوی  بینته ی شیعردا ده آانی شوشه نو ئینجانه نی خۆی له مه موو ته هه

 ! آات دهپك  شیعر چه
  

 ؟ڕزت کیه ران بزانن به چۆن خونه:  ی زانا گه
  

     : خاتوو سارا
ئاواتی دیداری  م دی به رده  هه ی، که و تاکانه  له ککه وت بم، سارا یه مه ده تا ره  سه

کات،  ست ده  هه میشه سارا هه. یی وشه نه ی وه یبون و  خۆزگه  به جوانی و گوه  پ له یه وه نیشتیمانکه
  م باوه هد ک و مشتک خۆڵ به  مرۆڤ وه کدا، که گایه نو چینی کۆمه مش له  خۆه  له  چنگکه که
هاری ژیانی خۆم  کدا بیست به یه ی هۆنراوه ندشه  ئه وت له مه  ده میشه  هه م، که و کیژه   من ئه!تدا ده

   بهوه گاته ه دوه ویست و شیرینییه ی دایكی خۆشه ماه  بنه  له ، آهیه و آچه  ئه سارا. وه بدۆزمه
   . ) قانع(مر  شاعیری نه

  
وخۆ  ک یان شاعیرک ڕاسته یه  هۆنراوه  چ جۆره  نو جیھانی هۆنراوه ی بیته وه رله  به :ی گه زانا 

 کاری تکردیت؟
  

تی  هاوڕیه.  یه  خۆی هه ت به تاکانی کارک هۆکارکی تایبه ره  سه ک له تایه ره  گشت سه  :خاتوو سارا
مدا  آه ویسته پاآه  خۆشه هپوول ڵ دوو په گه آه لهکانی مندایم،  بۆ ساته وه ڕته گه  ده من و هۆنراوه

تی    دۆستایه وه شه و ساته ر له  هه)ی نورانی و ڕیش سپیم ویست و باپیره نكی خۆشه نه( ژیام واتا  ده
  .ووهست دا به گه  ڕۆحی خۆمم له زۆر نزیکتر له

  ستم کردووه  و بیرم دت هه وه ی فامم کرده وه وکاته  من له ی، که وه  بۆ ئه وه ڕنمه گه ش ده مه هۆی ئه
ڵ جیھانی  گه  گیانی له ی مرۆڤکی ئاسایی گیانی به قینه  جیھانی ڕاسته کی دوور له مۆسیقایه

 قوویی  م پاکشی کردووم بۆالی خۆی و له رده کانمدا هه سته روون و هه نو ده دا له ندشه ئه
   . مدا ژیاوه گه وامی له رده به سۆزکی پیرۆزدا به

کان  دا دیوانه وم ده مان کاتتدا هه  هه  من زۆر مندایش بووم له ، که یرمهب  زۆر چاک به وه
ند جارک  دوای چه م من له  زمانی بیانیشبوون، به ڵ به  زۆر تکه نده رچه ، هه وه بخونمه
  ی له وه  بۆ زیاتر ڕوونکردنه یشتمایه گه شی تنه وه یشتم و ئه گه ی زۆری تده  زۆربه یان له وه خوندنه

 قانع، مرد، حوی، پیره مه( کان  وره تی دیوانی مامۆستا گه تایبه به. پرسی م ده که واده سکی خانه که
  ) .یام  خهآانی رگدراوه  وه ، هۆنراوهکانی مامۆستا همن و فایی،نالی، شیعره وه

  وه خونده ترم دهتوانی  ی زۆر شاعیری به  هۆنراوهدا م دواییه  لهش  شاعیرانه ه م که  له بجگه
سیان  دا ناوی آه وت لره ڕاستی نامه  به. ژیاندا ماون  تائستاش له که ،وه یخونمه وامیش ده رده به

وتنیشیان بۆ  رآه مم و هیوای سه رده تواناآانی سه ی پنووسه به ری زۆربه م خونه بھنم به
   .خوازم ده
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ر  سه وروپا ژیان به  ئه  له ند ساکه ت تۆ چه تایبه بوو به  نهخت  سه بۆ تۆ زمانی هۆنراوه : ی زانا گه
  یت ؟ به ده
  

 واتای زمانی   به ست و هۆنراوه به  زمانی هه  نازانن، آه ی دیاره ئه!! خت بوو بگومان سه  :خاتوو سارا
و  مه کی ده یه کهسل ڕه ، زمانی په یه پووله ، زمانی په  زمانی گوه  هۆنراوه!  بۆ باخچه وان دت باخه

 تانی خونی بكات  و خهنسوتی ب رشانی و دڕآی ڕۆژگار  پهنده  چه زكه، آه قنه  زمانی قه، ئوارانه
 و فانتازیایه، دواتر  ندشه ون و ئه خهرگیز ناوی نازڕت، زمانی   هه ، آه هیدكه نامرت، زمانی شه

  نگیدا پیاسه ناو بده وه به  سوچكی تاریكییه لهبت و  آانی واقیع ئه  سنوره زمانی پنوسكه، آه
  !! ڕز ؟؟ یشتنی ئاسان بت، کاکی به بت چۆن لتگه جا ئیتر ده !!!!آات  ده
م   هیچ زمانکی دیکهبوو، که وه ر ئه به نھا له تهردم   هاوده م کرده  زمانی هۆنراوه ڕز، من، که به
ور و ژیانی  چوارده  له  که،ی  موو شتانه و هه  و ئه مه  هه ی که نهستا و هه ربینی ئه کرد بۆ ده ده دینه به

ر   هه م دنیابووم به هوت بیم ب مه  ده یه کرد شتک هه ستم ده من هه. ن ده تیماندا ڕوده مرۆڤایه
نم و  من خوند نده رچه هه. ک خۆم لم تبگات بوو وه سک نه ، که م بکردبایه  شۆڤه  دیکهآی یه زاراوه

کانی   قاپییه  و خۆم به داوه شدا کۆم نه وه ڵ ئه گه م له ، به  زمانی بیانییه شم به کاروباری ڕۆژانه
کی  یه روانه  په بمه موو ڕۆژک ده م هه که ست ده  وا ههمن.   واسیوه  هه وه کانی هۆنراوه هنگا  ره ماسییه

ی  خت بت هنده  سه نده  چه بۆیه.  وه ت کۆمبکاتهبیت هیچ شتکی دی ناتوان  نه ڕۆ و هۆنراوه ره سه
    .وت ی پیرۆزی واتاکانی خۆشمده ی خۆی و هینده که ختییه ی سه باره قه
  

  ی، که و ئش و ئازارانه ربت یان ئه سه ری شاعیرانی له  کاریگه رجه  شاعیر مه بوون به : ی گهزانا 
  شاعیر ؟ یکات به  ده وه ی خواردۆتهنگ  ناخی مرۆڤدا  په له
   

من .  من بنن له" شاعیر "  پیرۆزیتوانن ناوی دۆستان ده ران و هۆنراوه نھا خونه ته  :خاتوو سارا
ر تا  ران، ئیتر خونه  خونه نم به یه یگه یامک ده ک په م وه که ستی پده ی هه وه  و ئه رمه سه ی له وه ئه

   خۆی له ی ڕۆژانه  جیاوازانه ته و بابه  بۆ ئه یه ی خۆی هه  و پناسه که ر یه  و هه ریش جیاوازه خونه
  .ک خۆم خشن نه  من ببه  به و ناوه توانن ئه وان ده  ئه دیاره. سوت ده وان هه ی ئه دیده
 دروست ببت و  وه  خۆیه  له  شتک نییه ویستی هۆنراوه ست و خۆشه  هه شدا من پم وایه وه ڵ ئه گه له

  دا م ڕۆژگاره  لهوه داخه بهنده  رچه ، ههم و بکه نوست با منیش چاو له  ده  هۆنراوهس بیت فن که
   که، یه و شاعیره  بوای من شاعیر ئه  به!!سانه ت و آه  بابه و جۆره  له یه مان هه زۆر نمونه

  جیھان به. ی که وره  چوارده ر له ده بت به ستکی جیاوازتری هه  هه وه  دایک بوونیه تای له ره سه له
 ستیاری  هه و وه داته نگ ده دا ڕه و تاکه ی ئه وه  ئاخافتن و بیرکردنه ش له مه شوازکی دی ببینت، ئه

  .کات خۆی دیاری ده
  

  ؟ یامکه  و بۆ چ په ڕزت چییه  الی به هۆنراوه : ی زانا گه
  

ک چۆن ناتوانرت  روه ، هه وی نییهتی دیاریکرا  تایبهوتۆی  ئهکی یه  پناسه  هۆنراوه :خاتوو سارا
  . ویستی و ژیان بکرت ی خۆشه پناسه

شتكه  گه تی،  آانی مرۆڤایه سته ی هه ه آانه به زایه یاندنی گریان و فرمسكه م بۆ من شیعر گه به
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آان  نگخواردووه  په نسكه  بۆ ئاخافتنی هه آه  خود، له ناخی خۆمان، ڕگایه شتن له  و تگه ره به
خوانكه  ریو و دكی باشكاو، پانتاییه موو گوكی وه رینكه بۆ هه شیعر سه! گیدا ڵ زینده گه له

 له ژیان له تی ی ماندوویه وه سانه آی چرپاوییه بۆ حه آۆیه وه، سه آاته ری نه سه ر نییه به ڤه گۆڕی ده
  ! سته جه

ی نامژت،  بت هه ی من نه ناسه آه هه یه رگیز جمناهت، سینه هۆنراوه بۆ من ئامزكه هه
و   ئه..رنت م ناوه ، ههوه اآات، وشكم ناآاتهنجنت، نائارامم ن رگیز دم ناڕه ویستكه هه خۆشه

نگیدا   بده ری پ ئشمدا، له  سه هنت به آانی ئه نجه ست و په  بزاریدا ده  تاریكیدا میوانمه، له له
مدا  آه  و پنوسه نجه ست و په ر ده سه وه به آه یه  نه خه رده  زه و بهی باران  بته تروسكه  نم ئه نم
  . بارت ئه
ت و پم دا رگای تاریكیم ئه ده  ق له ق ته وت ؟ چونكه سات نا ساتك ته  بۆ شیعرم خۆشدهتنیزا هد
ر  گه  ئهیه خۆ فر و آوه م به آی دوو قۆی، به یه یت بچین بۆ پیاسه آچۆه ئاماده (ت  هد

    )!!م گه  چونكه منت له،رمات ناب هنیت سه شت نه آه ته چاآه
ست  آانم نه تا فرمسكه م هه ن به مگریه  ئهو  جوانی و شتی شیعر، ئه ئای خودایه له

دا، بۆیه شقكی پاآ  پانتایی ئاسمانی عه خشت بۆ فین به به عر بام پئهیش. جمناهت
      !!وت خۆشمده
آی  یانییه  بهیامی په (  کار بھنرت بۆ نمونه یام به ی زۆر په وه کرت بۆ ناردن و ڕوونکردنه  ده هۆنراوه

که  یه که) وین  ئهپمه.کانی من  هۆنراوه  له کزمانی ئاسایش  دا به م ڕۆژگاره ی مرۆژ له  دواتر ئ
 .ونه ستی نوان دنیای واقیع و خه هری پردب  بوام وایه هۆنراوه فاآته ین، بۆیه آتر تناگه یه له

  .ین و ڕاستییه بكه مان درك به بت زۆربه ڕۆژكیش ده
  

 بت زمانی شیعر چۆن بت ؟ ده : ی گه زانا 
  

.  وه هۆنته  ده که  هۆنراوهی و تاآه ر ئه  سه وه وته که ه د ربینی هۆنراوه بگومان شوازی ده : خاتوو سارا
 و ساکار   زمانکی ساده نووسم وه ده) نوێ، سپی، ئازاد (  شیوازی  به وه الی خۆمه من له

  . رکی جیاواز بت ند فاکته گری چه بت هه  ده وه  دنیاییه  به زمانی هۆنراوه. هنم کارده به
 خۆی بیری  ردا، که ی خونه ر دیده به ک بت له ک تابلۆیه بت وه  ده  زمانی هۆنراوه من پموایه

یاننووسم   من ده ی که و هۆنراوانه  ئه من پم جوانه. ی بۆ دابنت  پناسه وه الی خۆیه  و له هو لبکاته
  بژرم له یده  من ههی وانانه و پاه کک له  یه کاته خۆی ب وه  خۆی تدا ببینته وه  خوندیه ر که خونه

  .دا که هۆنراوه
ر  ر خونه گه کدا ئه یه ی هۆنراوهیواو کردنی کۆتا ته  شداری بکات له ریش به  خونه جار و بار وا خۆشه

الی   و له وه  حای خۆی بیری لبکاته ش به توانت به وکات خۆی ده ، ئه ی نییهی کۆتا مه پی وابوو ئه
  . بژرت کی بۆ هه  کۆتاییه وه خۆیه
ک خۆی لی تبگات،  شی وه که ره  خونه رج نییه کی نووسی مه یه  هۆنراوه  که،ک وتمان شاعیر وه
کانی  کردنی شته  دروست بکات بۆ پناسه وه ک الی خۆیه یه روازه  ده ره و خونه  ئه یه وه م گرنگ ئه به

 !دا که ڵ مانای هۆنراوه گه وری خۆی له چوارده
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 نووست ؟  دهچ شتك  یان بۆ  بۆ ک ر هۆنراوه عومهسارا  : ی گهزانا  
  

ستی   هه ی، آه سانه و آه  دواتر بۆ ئهنگی ، بۆ بدهکی جوان یه خۆزگهموو  بۆ هه : خاتوو سارا 
   .... بۆ هۆنراوه یه شتنیان هه تگه

  
    نت ؟ کی خۆت بتگریه یه  هۆنراوه بووه هیچ جار هه: ی  گهزانا 

کی ویندار وری ئاسمانی پایزی ئه ، چۆن هه وه م نووسینی هۆنراوه ده ی جار به  زۆربه: خاتوو سارا 
کانم  کانی هۆنراوه وشهی   فرمسکی چاوانم تکه  تنۆکهش و جۆره بارت، به ی لده باران داباو دلۆپه

  . بوون
  

  نووسیت ؟  ده چ کاتک هۆنراوه : ی زانا گه
کردن  له  مه ک خوندا، که ریایه ناو ده م له که  نقوومبوونی خۆم ده ست به ی هه و ساتانه ئه  :خاتوو سارا

  .   تیدا گرانه وه ره ده هاتنهو 
  

    ؟ ویسته ی خۆتت زیاتر ال خۆشه یه کام هۆنراوه : ی گهزانا 
و  پۆلکی ئه موو شه ڵ هه گه کانمدا ماسیم و له موو هۆنراوه ی ههریا  ده وت بم له مه  ده :خاتوو سارا

  . م ده پۆل لده کانمدا شه  تاکی هۆنراوه ڵ تاک به گه دا له ریا قووه ده
  
یت  مان بۆ بکه مه ر باسکی ئه گه  گۆرانی ئه  ناوی سۆزک بۆ دایک کرا به کت به یه هۆنراوه: ی   گهزانا
    ؟

ی  هۆنراوه. ر مرۆڤکدا  ژیانی هه  له یه کی خۆی هه ندییه تمه و تایبه ک زۆر شیرینهدای : خاتوو سارا
کاتکدا ناوبراو  ش له مه  گۆرانی، ئه  به عروف کراوه ند ڕبوار مه رمه ن هونه الیه سۆزک بۆ دایک له

ی  ته و بابه  له بۆ دایکی شتکی کی دسۆزانه ویستیه ک خۆشه کانیدا وه مه رهه نو به پی خۆشبوو له
 و  و برایه  دیاری بۆ دایکی ئه مه بکه" سۆزک بۆ دایک"  منیش  توانیم  ختانه ش بکات و خۆشبه پشکه

  .موو دایکانی تریش هه
   

،  وه ی خۆت بو کرده که  سۆزه  به نگه  ده رگدا به  دوای مه ڕان به  ناوی گه کت به یه هۆنراوه : ی زانا گه
  کانت به مه رهه  کۆی به ، که یه تدا هه رنامه  به یت و ئایا له مان بۆ بکه مه اسکی ئهر بکرت ب گه ئه
  کانت ؟   دیاری بۆ عاشقانی نووسینه یته ک و بیکه  س دێ یه یته نگی خۆت بکه ده

کدا  یه نه دیما ی له وه کردنه بو ر له م جار به که بۆ یه" رگدا دوای مه ڕان به گه"ی  هۆنراوه: خاتوو سارا 
ڵ  گه  و دواتر له وه کرت خوندمه خشده  په وه  وتی سوده  له ڵ ڕادیۆ کوردستان، که گه ه  د

پی کات  ، به  به وه. م نگی خۆم تۆماری بکه ده  ستۆدیۆ به  له ردا که سه مدا بیارمان له که واده خانه
نگی خۆم   ده کانم به مه رهه  به ندک له  هه ، که هی مدا هه رمامه  به  داهاتوودا له کانی خۆم له جاله و مه

  .  کانم رانی هۆنراوه  دیاری گوگران و خونه مه م و بیکه تۆمار بکه
   
  ی گۆرانی بنوسیت ؟ ت زیاتر هۆنراوه نیاز نی  به:ی  گهزانا  

دا تکست بۆ گۆرانی   ئاینده نیازم له  و به وه ی ڕاستی بت بیرم لکردۆته وه ، ئه به : خاتوو سارا
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.  دوو شتی جیاوازن  تکست و هۆنراوه  که ،وه مه دا شتک ڕاست بکه  لره م پم خۆشه به. بنووسم
  .ن بۆ گۆرانی ده ست ده  ده ن که ش هه ندک هۆنراوه م هه به.  ک هۆنراوه بت نه تکست بۆ گۆرانی ده

  
 یاخود  ان وهک  شته  وورده ست به کانی ئاسایی هه  خه زانین شاعیر زیاتر له ک ده وه: ی  گه زانا 
موو  ڕزت پش هه  به ی که و شتانه م ئه بت، به ت هه سته م هه بت ئه ڕزت ده ن، به که کان ده دهدیار
  یت چین ؟ که ستیان پده سک هه که

یشتن  ستی تگه  هه  آه،ن  ههندك مرۆڤ  ههم رده  هه ، که  خۆیدا زۆر ئاشکرایه  خۆی له:خاتوو سارا 
رسامی منیش  سه. وار خونده  یان نهوار بن  چ خونده مه سانی تر، ئه  آه هزتره له و پشبینیان به

 ڕوودانیان  ر له  ژیانمدا به  له بووه ندک شت هه  هه ، که وه من زۆر جار تاقیمکردۆته  که دایه وه له
ی کات دم  توانم بم زیاتر من زۆربه ئه.  دی ته اتوونهک خۆشی ه ق وه قاوده پشبینم لکردوون و ده

نجامدا چۆن دم   ئه چی له م که ستی  پناکه  خۆشم هه دات که ندک شتم ده ی هه خورپه
 پش چاوم،  ڕۆک دنه کی گه ریه ک شانۆگه  ڕاستی و وه بنه کان ده  ئاوهاش شته وه ته ئاگاداریکردومه

ند  ڕوودانیان من چه ر له  به رسام نابم، چونکه ن من پیان سه ده  ڕووده  که،ی شت  زۆربه وه ر ئه به له
م  رده و هه مه ی که هه سته و هه  بۆ ئه وه ڕنمه گه ش ده مه ئه.  ستم پکردووه  و هه کلیپکم لبینیوه

 .ماکان ی یاده  گوچکه  جریوتی به یانیان جریوه ی به رده کی زه یه که ک چۆله  وه میوانمه
 

 نیت ؟بی  ده وه  چییه ویستی و جوانی له ی خۆشه رچاوه ک شاعیرک سه وه : ی گه زانا 
  

aŠb@ìímb‚ : ک سه  هه ر له بهسۆزییه ویستی و جوانی له ی خۆشه رچاوه مووشتوه  ڕاستگۆیی و د  
  ، که وه ار ڕووبارکهن ردانی که  سه ، له کی نووه یانییه ڕوانی هاتنی به له چاوه. گرت  ده رچاوه سه
ی  نو ئاونه ی ڕاستگۆیی خۆت بوانیت له  ونه دا بت و تر له گه له  ت ندشه خۆت و ئهنھا  ته

  موو شتک به  هه ر له ویستی و جوانی به خۆشه! نت دا مۆسیقات بۆ بژه ریایه و ده ئاوی پاکی ئه
  . گرت  ده رچاوه ور سه چواردهسانی  ر که بهن  را  به  خۆ و دنیابوون ابوون بهبو
دا و   مای هۆنراوه یت به ر بکه کی زۆر سه تییه که  دوای ڕۆژکی دوورودرژ، دوای شه ند جوانه چه
کاندا  نو ده  خۆی له  هۆنراوه وکاته ر ڕاسگۆیی بنوسیت، جا دنیام ئه سه وێ داستانک له له

  . وه هکات ویستی و جوانی سروشتت بۆ ده شی خۆشه باوه
  
تی ال  ستی ئازار و بتاقه آات و هه راسانی ده ك هه یه  گشتی چ وشه ر به سارا عومه: ی زانا گه 

 ؟آات  دروست ده
  

ندك آردار و  كو هه  به نھا وشه ك ته  نهن راسان بكه  من هه  زۆرن، آه شهڕاستی و به  :خاتوو سارا
 بۆ بریندارآردنی  یه ی مائاوایی نامۆترین وشه وشه  گشتی  بهتوانم بم م ئه به. فتاریش ڕه
 .  ....ی ژیاندا وڕو رمن له آی شه یه نه خه رده زه
  
 ؟دا  یه م دیمانه  له ڕزت چییه ی به وتهدوا  : ی گهزانا  
  

ی  که  یه  به که رمانی یه م و خه که ڕز ده ی به کۆتایدا سوپاسی ماندووبونی ئوه له  :خاتوو سارا



 

www.dengekan.com 
5/24/2007 

 .ت که ره ان بهر خونه
  وی؛ورم فه نجامدا  ئه  له ودی شاعیرمان دوواند حمه ژاڵ ئه کهڕز   به سارا خانم ی آه نهبۆ دیما

ستى  و هه تى کچانه  زمانى شیعریى و جورئه رنجاکشه ردا سه شیعرى سارا عومه ى له وه ئه
کانى  مه رهه کانى به وامه رده  به ره خونه  بۆخۆم له  وایانکردووه نه  الیهم س ،ئه  یه رانه روه نیشتمانپه

   که،داد کوری  نوێ و مینانه نگه و ده نو ئه  له هنگک  سارا ده راسته .بم نجه  گه نده مه هره م به ئه
  نگه م ده  ئه  که،ن که  ده وه ستبه رزوو هه کانى هه سیده رى قه  خونه دنیامم ژین به ى وت ده وه ره ده له

کانى  ندییه تمه کى باشتر تایبه یه شوه دا به ئاینده  له یشه وانه  له،وت جیاوازبت یه  ده یهشیعری
ى  نووسه و چاره ر ئه سه  بۆ بیاردان له  هشتا زووه  ببت چونکه سته رجه شیعرى سارامان ال به

کانیدا  ره م خونه رده به ه ل وه رجى ئه  مه  که، دایهد شاعیرکى کور کانى کچه نگاوه ڕوانیى هه چاوه له
 بۆ   کهدا و ناوه  له که سارا زیره! ان بکاترپشکی ویش سه ى ئه وه ن بۆئه  دنیاى بکه نت که داده

یش  م بۆچوونانه موو ئه هه . )م رپشکتبکه تا منیش سه..  دنیام که(ت  ده و  شیعرکى داناوه
بت  م و آوتری نه  مرۆڤ تا آه  چونكه،  کورتییه وم  کهَبى   شیعرییه نگه م ده  ئه  که،ن  نایه ومانایه به

  پشه ختى له کى سه یه  رگه، آهزانت  ده وه  دنیام سارا بۆخۆیشى ئه. بچت وه و پشه ره ناتوانت به
خۆیى  ربه ى داهنان و سه ى رووگه وه  ئه  چونکه، وه ته ازاوهڕ  گوزار نه وگوڵ شى به رگاکهو 
مى  رده کانى به و تاریکییه دڕک و دڕنده بژرت نابت له یدا هه که کانى داهنانه ته سه خهشوازو  له

چى   که،و نایناسم مبینیووه ڕوو نه ووبهڕ ى که و سارایه وامى بۆ ئه رده هوتن و ب رکه سه.  وه مته بسه
  .کانم ویسته ێ نزیک و خۆشههاوڕ  لهآكه  یه وه کانییه رى شیعره له
  
 سایت و  مۆ له ی ئه م کچانه ی ئه باره له  ر داغی شاعیرو نوسه ره هاباد قه  خاتوو مهڕز  بهاتردو

   وی؛ورم فهبینرت  میان ده رهه کان به هڕۆژنام
  

بینم زۆر   ده  که،تیش  تایبه بینم و به می کچانی کورد ده ه می قه رهه  به  بۆ من که ی دخۆشییه جگه
روونی   ده  له بن و گوزاره رده روونی خۆیان ده ن و ده که کانیان ده  قسه وه رییه بو  و به ئازایانه

 و هاوکات توانای  یه ی نووسینیان هه هره  به ی که و کچانه ئه. ن که نی خۆیان ده مه کچانی تری هاوته
دکی زۆرن بۆ ی ئوم روونی بشکنن، جگه ستی کولتووری و ده ربه توانن به  و ده یاخیبوونیان تدایه

  .کردن شه تیان بۆ دروست بکات بۆ زیاتر گه رفه  ده کانی ئمه زگا کولتوورییه  ده  پویسته ، بۆیه ئمه
  
   ی؛ورمو فهداغی  ره هاباد قه ارا خاتوو مهی خاتوو س باره ها له روه هه
  

  بهکانی   شیعرهم بۆ که رینی لده ه ئاف وه  ناخی دمه  و له رنجی منیشی ڕاکشاوه سارا خان سه
سارا کچکی کوردی .  یه کی فراوانی هه نتازیایه ستکی پاراو، زمانکی پاراو و فه  هه  چونکه،ت تایبه
 کولتوور و   له  واقیع دووره ژی و به وروپا ده  وتکی ئه  له  که، دایه وه ریش له  و هونه ره داهنه

  ، که  وایه وه ک ئه  وه  جوان و خۆماییه نده وه ی ئه که ی و زمانه که سته ست و نه م هه زمانی خۆی، به
ی   خۆی جگه مه ئه. ی خۆی بکات که ڵ کولتووره گه  دان و ستان له ناو کوردستاندا بژی و ڕۆژانه له

ستی خۆیدا  ست و نه  هه  و له ستکی بایه نی هه  خاوه کورده م کچه ی ئه وه  و مانای ئه خکی زۆره بایه
  کی جوانی له یه هره ش به وه  له جگه.  ندیدا بووه یوه  په ڵ زمان و کولتووری خۆیدا له گه  له همیش هه
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ی  وه  له یه ی خزان ڕۆی هه بگومان ژینگه.   کراوه رده روه ش په یه هره م به  و ئه  پدراوه وه سروشته
  ی ساراوه یه هره و به هۆی ئه م به رچی من نایانناسم، به گه  ئه  بکات، بۆیه شه سک گه ی که هره به
   کچه  و توانیویانه  داوه  نازداره م کیژه ی ئه رده روه  په توانم بزانم دایک و باوکی سارا گرنگییان به ده
  .ن  ند تر بکه مه هره یان به که نده مه هره به
  
   وی؛ورم فههاباد   کۆتاییدا خاتوو مه له
،   ناختدایه  له ی که و جوانییه م بۆ ئه که ی شانازیمی و سوپاست ده گه سارا گیان بم، ج وێ به مه ده

   ببیته یه ئومدم پت هه. بی ریده کانتدا ده  شیعره  له  که،ی  پاراوه سته ست و نه و هه بۆ ئه
ووری پانی کولت  گۆڕه  له  ئاماده میشه مکی بور و جوان و هه ه بیاتی کوردی و قه ده کی ئه یه ستره ئه

  .کوردیدا
  
    وی؛ورم  فهر بۆمان دواو اتوو سارا عومهی خ  باره  بورهان قانع له زمانکۆڕز  بهادش کۆتایی له
  

  ى دواییدا له م سانه  له م خانمه بیاتى کوردى، ئه ده کانى ناو ئه  تازه  ناوه  له ککه ر یه هموسارا ع
،  ست خۆشیه ى ده  جگه  که، وه ى جوانى بوکردۆتهتک ند بابه کاندا چه  کوردیه  ڕۆژنامه وڕ ماپه
م  م به نکى که مه ڕاى ته ره  سه یه  خنجیله م خانمه  ئه  که ،یان کردووه م به وه  ئه میشه  هه چونکه

نکى  مه  ته  سارا له  که،چت  بیر نه شمان له وه بت ئه دا ده زانت، لره زمانکى پاراوى کوردى ده
م   وتى دووه  له  پاراوه  کوردییه و زمانه  فربوونى ئه وه ر ئه به ژى له  دانیمارک ده  له هو منداییه

 . شتکى ئاسان نیه
تى   بابه چیرۆک و که وست بهونھا شیعر نان  ته  که، یه وه  ئه نگه شه  قه م خاتوونه نکى ترى ئه الیه

ر  سه ى له کى جوان قسه یه شوه وتنکدا به وپکه چا  له  که،ى وه ڕاى ئه ره وست سهون زانستیش ده
   .تى کورد کردووه کانى ئافره کشه

مانى و  یا و ئهناڤ نده ایک زمانى وتانى سکه زمانى د  له  بجگه  که،ى که  حوکمى زمان زانینه سارا به
کات   نه له  پهنگاو بنت و  هواشى هه  به  خانمهم ر ئه گه  ئه زانت پم وایه نسیش ده ڕه  فهئینگلیزی و

 ،م که رکى یونیڤرساڵ، پاشان داواى لده  نوسه  ببته وه رکى لۆکاه  نوسه  له  کهم، آه وڕ ده سه ته
ناو   له داهنان و  له ر ڕژه  سه ره چه و که  ئه  چونکه وه ورى فارسدا قووڵ بتهوناو کلت  زیاتر له که
رانى ئرانى مۆنۆپۆڵ  زاى نوسه ش فه تمۆسفیرکى ڕه  ئه وزین کى حهقس  ته میشه دا هه و کلتوره ئه

و  شاملۆ و سوهراب و فروغ( ک  ک شاعیرى وه  کۆمه بۆ ژیان و یه دیدکى واقیع بینانه   که، کردووه
ک  تکى وه ڕاى بلیمه ره  سه دروست کردووه ) یدونى موشیرى ره  فهنیما یوشیج و نادرى نادر پور و

  . ى دیکه وشاوه ندان ناوى دره  چهو) نگى گوشیرى هۆشه( و  ) ت دایههیسادقى ( 
  که ک بۆ خودى شیعره کانى شیعر بۆ شاعیر نه کیه ره  سه وماته  مقه کک له م یه  کۆتاییدا ده له

ى  که ه ناسک ئیلقا شیعرییه  )رگدا  دواى مه ڕان به گه( ى  ڕ  له سارا ، دیاره کى شیعرییه یلقایهبوونى ئ
  وشمدا دت  له ک به زوویه گرم ته  ده زینه  حه نگه و ده  لهێرکاتک گو  ناساند، من هه  ئمه خۆى به

 !! وجودمان ؟؟ که ته چ مه -:م  ک ئیسماعیل خورماى ده وه
سان  دی کانى سارا چونکه ناره  که گاته  خۆباییبوون نه کانى له پۆله  شه سفه م وه دواجار هیوادارم به

  ...!! خۆکوشتن  له ونمکه  شه و نهبوو ڕى نه وپه غرور ئه -:ت خورماى ده
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. خوازم وتنی بۆ ده رآه  و هیوای سه ته رفه م ده م بۆ ئه آه  دهر ڕز سارا عومه  بهآۆتایدا سوپاسی له
ڕز آاك  داغی و به ره هاباد قه د و مه حمه ژاڵ ئه ڕز آه شداربووان خاتوونانی به سوپاسی بپایانی  به
    ی زانا گه /خوازم  هرفرازیان بۆ د م و هیوای سه آه زمناآۆ بورهان قانع ده
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