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سازدانی:ئهحمهدخهلیل
لهعهرهبییهوه:ئیبراهیمئهحمهد

)هەر واڵتێك بەڕێزەوە وەك ئادەمیزاد مامەڵەت لەگەڵ بكات، ئەوە نیشتمانی تۆیە، بۆ رزگاركردنی زەكەریا 
نیشتەجێ   لە ئۆكسفۆرد  ژیام و چواردە ساڵیش دەبێت  لەندەن  لە  لە دیمەشق رۆشتم و دە ساڵ  تامر 
)الروضة  قاوەخانەی  لە  پشتمەوە  كورسییەكەی  لەسەر  تامر  زەكەریا  كە  پێنەچوو  ئەوەندەی  بووم(. 
الدمشقی( دانیشت و بە تووڕەییەوە وتی: )ئیتر دانیشتن لە دیمەشق كارێكی ئەستەمە(، لە ماوەی دوو 
مانگی نیشتەجێبوونی لە دیمەشق بە جەنگ لەگەڵ نەخۆشیدا بردییە سەر، پیسبوونی ژینگەی شارەكە 
رێگەی نەدا بە نووسەر كە هیچ كام لە یاده وەرییەكانی دەرببڕێت، كە پڕبوون لە گوڵی یاسەمینی دیمەشقی 
و گەشاوەیی سەوزاییەكانی و بێگەردی رووبارەكەی. بۆیە تامر بڕیار دەدات )نیشتەجێ  دەبم ئەگەر بە 
تەواوەتی لە شارەكەی تر گەڕامەوە(. تامر بە داخەوە هەناسە هەڵدەكێشێت و دەڵێت: ئەم شارە ناناسمەوە 
و بە تەواوەتی ناچمەوە سەری و هیچ پەیوەندییەكی بەو دیمەشقەوە نییە كە من ئەیناسم، من ئێستا لەو 
باوەڕەدام كە شاریش وەك ئادەمیزاد وایە، دەژی و پیر دەبێت و دەمرێت، ئەو دیمەشقە لێوان لێوە لە ژیان 
و جوانییە، بە مردنێكی سروشتی نەمردووە، بەڵكو بە دڕندەیی كوژراوە و بكوژەكانیش ناسراون و دەستی 

زەكەریا تامر: 
ئەوانەی هەوڵیان دا دیمەشق بگوێزنەوە بۆ 

سەدەی بیست و یەك، كوشتیان.
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هەندێك  كە  لەوەدایە  خۆشییەكە  و  نایانگاتێ  سزا 
دەكەن  زیاتر  یاسەمینی  رواندنی  بانگێشتی  كەس 
گوڵ  بە  و  رێژە  )خۆڵ  پەندی  كە  دیمەشقدا،  لە 

دەڕازێنرێتەوە( بەسەریاندا جێبەجێ  دەبێت.
دیمەشق  لە  رق  ناتوانێت  تامر  ئەوە  سەرەڕای 
هەڵبگرێت، كە لەسەر قسەی خۆی پیاوی راستەقینە 
رق لە دایكی هەڵناگرێت گەر پیر بێت و رۆژگاریش 

رووخساری بشێوێنێت.

جارێك  چەند  سوریا،  لە  كۆچكردنت  *لەدوای 
خەاڵتی رێزلێنانت پێ دراوە، ئایا خەاڵت پاداشتە بۆ 
تۆ؟ لەبەرئەوەی كە تۆ رۆشتوویت و السارییەكەت 
بۆ  پۆزش  لە  جۆرێكە  ئەوە  یان  دوورخستووەتەوە 

خاوەن )دمشق الحرائق(؟
-هەرچ خەاڵتێكی رێزلێنانم وەرگرتبێت بە دڵنیاییەوە 
نییە،  هێنانەوەش  پۆزش  هەروەها  نییە،  پاداشت 
لەو  هاتۆتەوە  بەئاگا  دەوڵەت  كە  وایە  پێم  بەڵكو 
بە  بەرامبەر  شانیەتی  لەسەر  فەرمانانەی  و  ئەرك 
داهێنەرە سورییەكان و ویستویەتی خەاڵتیان بكات، 
هەڵبژاردنەكەشی  و  هەڵبژاردووە  هەندێكیانی  بۆیە 
وەك  بەكەسێك  بووە،  پاك  و  سەركەوتوو 
رەخنەگرێكی راست رابگەیەنن: باشترین رۆماننووس 
پێیان  و  هەڵبژێرە  بۆ  و شاعیرمان  و چیرۆكنووس 
نەگوتووە رووناكبیری سەر بە ئێمەمان بۆ هەڵبژێرە، 
هەڵنەبژاردووە  رووناكبیرێكیان  هیچ  ئێستا  تا  بۆیە 
كە بە دووڕوویی بۆ دەسەاڵت ناوبانگی دەركردبێت 
و هەموو ئەوانەشی كە خەاڵت كراون لە بوارەكانی 
رۆمان و چیرۆك و شیعردا شایستەی ئەو خەاڵتەن، 
هەروەها ئەو بەرهەمانەیان پێشكەش كردووە كە بە 
گشتی روویەكی پۆزەتیڤی ئەدەبی سوری هاوچەرخە 

ولید  تامر،  زكریا  العجیلی،  عبدالسالم  مینه،  )حنا 
إخالصی، سلیمان العیسی، محمد املاغوط(

شیوعیت  حیزبی  پەنجاكاندا  سەرەتای  *لە 
هەشتاكانیشدا  سەرەتای  لە  و  بەجێهێشتووە 
نێوان  لە  هەیە  پەیوەندییەك  هیچ  ئایا  دیمەشق، 
تەسكیی بیروڕاو و تەسكیی شوێن و دەسەاڵتەكانی؟
دیمەشقم  من  كاتێك  ئەوەیە  بیزانم  كە  -ئەوەی 
بەجێهێشت كە بە تەواوەتی توانای نووسینی چیرۆكم 
نەما، ئەو بێ  تواناییەش بە تەواوەتی بێزاری كردم، 
بە تایبەت كاتێك كە من گشت ژیانم تەرخان كرد 
بۆئەوەی تەنها ببم بە چیرۆكخوان و هیچ بەتەماع 
نەبووم بۆ ناوبانگ و شكۆداری و پلەوپایە. هۆكاری 
وەستانی من لەو كاتەدا لە چیرۆكنووسین هەژاریی 
لەو  هۆكارەكەی  بەڵكو  نەبوو،  كەسێتیم  ناخی 
تیایدا  رۆژانە  كە  كۆبووبۆوە  دەرەكییەدا  جیهانە 
بۆ  تر  جیهانێكی  بەرەو  بڕۆم  دەبوو  بۆیە  دەژیام، 
نەبووم،  هەڵەش  نووسەر.  زەكەریای  رزگاركردنی 
تووشی  كە  كاركردنم  توانایەكی  خاوەن  ئێستا  من 
توانای  من  ئێستا  دەكات،  تێڕامانم  و  سەرسوڕمان 
چەند  لە  هەیە  تەواوم  پەڕتووكێكی  بەرهەمهێنانی 
مانگێكدا، لە كاتێكدا لە دیمەشق لە ساڵێكدا توانای 
نووسینی سێ  چیرۆك زیاترم نەبوو، بۆیە پێشوازی 
لەو كەسە سەرسامانە دەكەم كە پیرۆزبایی توانا بێ  
بەربەستەكەم لێ  دەكەن. ژیانی رۆژانە لە دیمەشق، 
داهێنەر لەژێر تەنێك گەرد و خۆڵدا نووقم دەكات و 
هەتا ئەو داهێنەرە لەو گەرد و خۆڵە رزگاری دەبێت 
تا جارێكی تر توانای نووسینی هەبێت پێویستی بە 
كارێكی نمونەیی هەیە، پاشان تا داهێنەر هەست بە 
ئازادبوونی لەو گەرد و خۆڵە دەكات، ماندوو دەبێت 
و  نووسینی چەند دێڕێك دەست هەڵدەگرێت  بە  و 

گفتوگۆ

كاتێك من 
دیمەشقم 

بەجێهێشت كە 
بە تەواوەتی 

توانای نووسینی 
چیرۆكم 

نەما، ئەو بێ  
تواناییەش 

بە تەواوەتی 
بێزاری كردم، بە 

تایبەت كاتێك 
كە من گشت 
ژیانم تەرخان 
كرد بۆئەوەی 
تەنها ببم بە 

چیرۆكخوان و 
هیچ بەتەماع 

نەبووم بۆ 
ناوبانگ و 

شكۆداری و 
پلەوپایە
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خەو  لە  بەیانیش  خەوەوە،  بەدەست  دەدات  خۆی 
خۆڵە  و  گەرد  ئەو  تر  جارێكی  تا  هەڵدەستێت 

دایدەپۆشێتەوە.
*كاتێك قاچت خستە خاكی لەندەنەوە چۆن بیرت 
لە دیمەشق كردەوە یان خورپەی شوێنە تازەكە بە 

تەواوەتی هۆشی بردیت؟
خورپەی  تووشی  و  نەكردەوە  دیمەشق  لە  -بیرم 

شوێنە تازەكە نەبووم یان هۆشی بردبێتم.
لە فڕۆكەكەدا بەخۆمم وت: بەهێزبە و دەستبەرداری 
سۆزی ساختە و چەواشەكار مەبە و بە ساردی ئەقڵت 
مامەڵەت  ڕێزەوە  بە  واڵتێك  هەموو  بەكاربهێنە، 
بەڵكو وەك  لەگەڵ دەكات، نەك وەك نووسەرێك، 
بە ئادەمیزادو دروستكراوێك، بۆیە ئەو واڵتە دەبێتە 
نیشتمانی تۆ. بەریتانیا ئەو واڵتە سەرسامكەرە بوو 
كە رێز لە گشت خەڵكێك دەگرێت، بەاڵم بە مەرجێك 
كە پەیوەست بێت بە یاسا باوەكانییەوە، بۆ ماوەی 
بۆ  ئەوەی  بەبێ   ژیام  تیایدا  سەدەیەك  چارەكە 
رۆژێكیش هەست بەوە بكەم كە سووكایەتیم پێكراوە 
یان چەوسێنراومەتەوە... ماوەی دە ساڵ لە  لەندەن 
و  ئۆكسفۆرد  شاری  بۆ  گواستمەوە  دواتر  و  ژیام 
ئەوە بۆ ماوەی چواردە ساڵە لەو شارەدا نیشتەجێم، 
بەخێرهاتنی  بە  راهاتووم  و  بچكۆلەیە  شارێكی  كە 
بەناوبانگەكەیەوە،  زانكۆ  بەهۆی  بێگانەكان،  كەسە 
بیری  دووردەكەومەوە  لێشی  كە  و  خۆشمویست 
دەكەم و هەندێكجار واهەست دەكەم كە لە یەكێك 

لە خانووەكانیدا لەدایكبووم.
چەند  كە  دەركەوت  بۆم  بووم  بەریتانیا  لە  كاتێك 
كە  بكەیت  كۆمەڵگه یەك  چاودێریی  هەیە  چێژی 
پیرۆز  بە  و  دەكات  خۆی  ئازادیی  مومارەسەی 
خۆیان  مافەكانی  و  ئەرك  تاكەكانی  و  رایدەگرێت 

دەزانن، ئەو چاودێرییەش بەشدار بوو لەسێدارەدانی 
ناو  دەهاتنە  دزییەوە  بە  چاودێرانەی  ئەو  هەموو 
ناخمەوەو دەستم كرد بە نووسینی هەموو بابەتێك 

كە حەزم پێدەكردن.
*چیت لە بیرماوە لە شێوەی جێگا كۆنەكانی جاران 
لە دیمەشق، ئەو جێگایانەی كە تا ئێستا لە یادتا 

ماوەن؟
سەر  كە  بیرە  لە  الجونیە(م  )البحصه  -كوچەی 
تیایدا  كە  بوو،  ساروجە(  )سوق  گەڕەكی  بە 
چونكە  نییە،  بوونێكی  هیچ  ئێستا  و  لەدایكبووم 
گشتی رووخێنراوە و بینای گەردنكەشی دروستكراو 
ئەو  گرتۆتەوە،  جێی  بەرد  و  ئاسن  و  چیمەنتۆ  لە 
كە  )المرجە(  گۆڕەپانی  بە  نووسابوو  گەڕەكەش 
لە دیمەشقدا بە گۆڕەپانی سەرەكی دادەنرێت، كە 
تێدایە  بارەگای حكومەت و فەرمانگەكانی پۆلیسی 
لەوێشدا  هەر  دەكران،  خۆپیشاندانەكان  لەوێوە  و 
پەتی سێدارە لە بەرەبەیاندا هەڵدەواسرا بۆ مل بە 
لەسێدارەدان  سزای  كە  كەسانەی  ئەو  پەتداكردنی 
دانیشتوانی  بۆ  بۆیە  سەپێنرابوو،  بەسەریاندا 
گەڕەكەكەمان هەبوو بە پیاو و ژن و منداڵەوە كە 
سەیری ساتەوەختی لەسێدارەدانی ئەو كەسانە بكەن 

و مردن لە ناشرینترین شێوازەكانیدا بناسن.
شێتەكانی دیمەشقم بیرە كە لە گەڕەك و كۆاڵن و 
بازاڕەكاندا باڵوبووبونەوە، هەر شێتێكیش كەسایەتیی 
جیاكەرەوەی تایبەتی پێكەنیناویی خۆی هەبوو، لە 
كاتێكدا شێتەكانی ئێستای دیمەشق ئێسك قورسن 
تامی جیادەكرێنەوە.  بێ   و  بە پیس و چەپەڵی  و 
رووباری )بردی(م بیرە كاتێك كە الو بووم، بۆ هەر 
شوێنێك بچیت سەوزاییە. هەروەها پیاوانی گەڕەكە 
میللیەكان و بەها پڕ لە جوامێرییەكانییانم لە یادە.

كاتێك لە 
بەریتانیا بووم 
بۆم دەركەوت 
كە چەند چێژی 
هەیە چاودێریی 
كۆمەڵگه یەك 
بكەیت كە 
مومارەسەی 
ئازادیی خۆی 
دەكات و بە 
پیرۆز رایدەگرێت 
و تاكەكانی 
ئەرك و 
مافەكانی خۆیان 
دەزانن، ئەو 
چاودێرییەش 
بەشدار بوو 
لەسێدارەدانی 
هەموو ئەو 
چاودێرانەی بە 
دزییەوە دەهاتنە 
ناو ناخمەوەو 
دەستم كرد 
بە نووسینی 
هەموو بابەتێك 
كە حەزم 
پێدەكردن.

ئەوەی كە بەالی منەوە گرنگە بریتییە 
لە مرۆڤ نەك شوێن، شوێنەكان تەنها 
دیكۆرن و هیچی تر
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گفتوگۆ

لە  لێكهاتووەكانم  نووساوە  پێكەوە  كۆنە  خانووە 
خاوەنەكانیان  بۆ  دڵنەوایی  و  پشوو  بۆ  كە  بیرە 
سەربەخۆ  قەاڵیەكی  خانویەك  هەر  دروستكرابوون، 
جیهانی  دڵی  لە  كاتیشدا  هەمان  لە  بەاڵم  بوو، 
كە سەربەرز  یادە  لە  كەسانەم  ئەو  بوو.  دەرەكیدا 
گەر  و  نەدەكرد  قبووڵ  ستەمێكیان  هیچ  و  بوون 
بەرزببوایەتەوە،  قرش  یەك  تەنها  نانەكەیان  نرخی 
ئەوە مانگرتن و خۆپیشاندان و رووخاندنی حكومەتی 
لێدەكەوتەوە. گەڕەكەكانیشم لە یادە، كە دانیشتوانی 
هەر گەڕەكێك وەك یەك خێزانی گەورەی هاوكاری 
یەكتر لە خۆشی و ناخۆشیدا وابوون. هەروەها ئەو 
خێروخۆشیانەشم لە یادە كە بازاڕەكانیان پڕ كردبوو 
كەمدەرامەتێك  هەر  كە  هەرزانەكانیشی  نرخە  و 
دەیتوانی ژیانێكی خۆشی الیق بەو بژی. لە یادیشمە 
دەژیان،  گەڕەكدا  یەك  لە  دەوڵەمەند  و  هەژار  كە 
ماڵی  بە  نوسابوو  كەس  دەوڵەمەنترین  ماڵی  كە 
نەبوو  بوونی  گەڕه كێك  هیچ  و  كەسەوە  هەژارترین 
گەڕەكی  یان  دەوڵەمەندەكان  گەڕەكی  ناوی  كە 

هەژارەكان بێت.
*زوو وازت لە قوتابخانە هێناوە، چۆن كاریگەریی 

ئەوە وەك نووسەرێك لەسەر خۆت دەبینیت؟
لە  من  دەستهەڵگرتنی  هەڵەشەوە  كەسی  -بەالی 
نێگەتیڤی  كاریگەریی  زوودا  تەمەنێكی  لە  خوێندن 
هەیە، بەاڵم ئەوەی بەسەر مندا هات بە پێچەوانەوە 
خوێندن  سیستمی  ئەگەر  لەبەرئەوەی  بوو، 
من  زنجیر،  و  كۆت  دەبێتە  ئەوا  دواكەوتووبوو 
بابەتانەی  و  كار  ئەو  گشت  بۆ  هەیە  خوێندنەوەم 
بەبێ   دەكات  بیرڕۆشنم  و  لێوەردەگرم  چێژی  كە 
ناوهێنانی خاوەن كارەكان، جا ئەو كەسانە بەناوبانگ 
بن یان نەناسراو بن، پاشان دەستم كرد بە نووسین 

بەبێ  ئاڕاستە و بە تەنها گوێ  هەڵخستن بۆ دەنگی 
ناخی خۆم كە هانیدەدام بەرەو نووسین، رەنگە هەر 
چیرۆكی  نووسینی  بەرەو  كردبم  ئاڕاستەی  ئەوەش 
جیا و رێزنەگرێت لەو رێسایانەی كە رەخنەگران بە 
رێسای نووسینی هونەری چیرۆكنووسین ناوزەندیان 

دەكەن.
دەناسم  رووناكبیر  هاوڕێی  هەندێك  من  هەروەها 
بەزەییم پێیاندا دێتەوە، چونكە ئەوان چەندین ساڵی 
زۆریان لە تەمەنیان لەكیس خۆیانداوە بە مەبەستی 
رزگاربوون لەو چەمكە لەناوچووانەی كە قوتابخانە و 

زانكۆ لە ناخیاندا چاندوویانە.
*پەیوەندیت بە پیشەی ئاسنگەرییەوە، ئایا یەكەم 
ئەزموون بوو لەگەڵ ژیان و رووبەڕووبوونەوەكانییەوە؟ 

پەیوەندییەكانی و كەش و هەواكەبی لە یادە؟
هاتنە  ساتی  لە  ژیاندا،  لەگەڵ  ئەزموونم  -یەكەم 
پاشان  دەستیپێكردووە،  دایكم  سكی  لە  دەرەوەم 
ئەزموونەكان بەدوایەكدا هاتن، هەندێكیان و هەندێكی 
رووكەشكراو و سەرنجڕاكێشن، هەروەها هەر  تریان 
ئەزموونێك وانەیەكی زبر لەخۆ دەگرێت لە زیندانی 
ئاسنگەریدا  پیشەی  لەگەڵ  ئەزموونم  بەاڵم  ژیاندا، 
كەسوكارەكەی  بە  پشت  كە  كەسێك  بە  دەمكات 
پیشەیەم  ئەم  و  رۆژانەی  بژێویی  بۆ  نەبەستێت 
تێپەڕبوونی  دوای  تا  لێنەهێنا  وازم  و  خۆشویست 
هۆی  بووە  كە  ئابووریدا،  تەنگەژەیەكی  بە  واڵت 
هەروەها  كارگەكان،  لە  زۆرێك  لەكارخستنی 
پەڕتووكی یەكەمم بە ناوی)حیالندنی ئەسپی سپی( 

دەركرد لە كاتێكدا كە كرێكاری كارگەیەك بووم.
من وەك نووسەر قەرزاری ئەو پیشەیەم، فێریكردم 
چۆن واقیع بەكاربهێنم، وەك كەرەستەیەكی سەرەتایی 
و شێوازی جیاواز و جۆراوجۆری لێ دروست بكەم، 

هەژار و 
دەوڵەمەند لە 
یەك گەڕەكدا 

دەژیان، كە ماڵی 
دەوڵەمەنترین 
كەس نوسابوو 

بە ماڵی 
هەژارترین 
كەسەوە و 

هیچ گەڕه كێك 
بوونی نەبوو كە 

ناوی گەڕەكی 
دەوڵەمەندەكان 

یان گەڕەكی 
هەژارەكان بێت.
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دوایی  شێوازی  ئاسن  و  پۆاڵ  لە  ئاسنگەر  چونكە 
دەسكی  و  گاسن  و  چەقۆ  دروستدەكات،  نەهاتوو 
لە  پێویست  پارچەی  و  قوفڵ  و  تەرازوو  و  دەرگا 
دەكات.  دروست  فڕۆكە  بزوێنەری  و  چنین  ئامێری 
كارگەكان  جیهانی  لەنێوان  جیاوازی  ویستت  ئەگەر 
و جیهانی رۆشنبیر و رووناكبیرەكان بكەی، ئەوا لە 
ئاشكرایە،  و  روون  شتێك  هەموو  یەكەمدا  جیهانی 
هاوڕێ  هاوڕێیە و دوژمنیش دوژمنە، بەاڵم لە جیهانی 
دووەمدا دەمامك باڵی  بەسەریدا زاڵە و ناتوانرێت 

روویەكی راست ببینرێت.
*زۆرێك لە نووسەرەكان بۆن و بەرامەی ئەو گەڕەكەی 
تیایدا ژیاون دەپرژێنن بەسەر پەڕتووكەكانیاندا، ئایا 
گەڕەكەكەت لە دیمەشق، بوونی لە پەڕتووكەكانت و 

ژیانتدا بە شێوەیەكی هەمیشەیی هەیە؟
-وام بە خەیاڵدا دێت كە پەڕتووكە چیرۆكەكانم تەنها 
خۆم،  گەڕەكی  وەك  نەنووسیوە  گەڕەكێك  لەسەر 
بەڵكو لەسەر خەڵكی دیمەشق و گەڕەكە جیاجیاكانی 
نووسیوە، ئەوەی كە بەالی منەوە گرنگە بریتییە لە 
مرۆڤ نەك شوێن، شوێنەكان تەنها دیكۆرن و هیچی 
تر، هەروەها هیچ بەهایەكی هونەریی جیا بۆ كاری 

ئەدەبی زیاد ناكات.
بۆ ماوەی  لە دیمەشق  *سەرەڕای دووركەوتنەوەت 
چارەكە سەدەیەك، ئایا ئێستاش دیمەشق كانگەی 

داستان و چیرۆك و كەسایەتییەكانە؟
-سەرەڕای ئەوەی كە ماوەی چارەكە سەدەیەكە من 
نەنووسیوە  چیرۆكێكم  هیچ  دەژیم،  بەریتانیادا  لە 
هەموو  و  هەبێت  بەریتانیاوە  بە  پەیوەندیی  كە 
بەو  پەیوەندییان  نووسیومن  كە  نووسراونەی  ئەو 

واڵتەوەیە كە تێیدا لەدایكبووم.
و  خەیاڵەوە  بەدەست  بدەین  خۆمان  ئەگەر 

رووناكبیرەكانمان بە جۆرە درەختێك دابنێین، ئەوا 
من دەبمە درەختێكی ئەتوار سەیر كە لە بەریتانیا 
دەژیم، بەاڵم رەگ و ریشەی لە خاكی سوریادایە و 

بە شێوەیەكی دروستنەكراو، پێوەی لكاوە.
داهاتوودا  لە  كە  ئەوانەی  هەموو  پێموایە  هەروەها 
دەینووسم لە چیرۆك، ئەوا هەر لە زەویی عەرەبی 
وا  لەبەرئەوەی  دەمێنێتەوە،  عەرەبیدا  مرۆڤی  و 
راهاتووم كە بابەتێك نەنووسم بە قووڵی شارەزای 
نیم، هەروەها بە كەمی خۆشەویستی ون دەبێت تا 
خوازیارە  كە  بگرێتەوە  جێگای  دڵدارێك  هەجووی 
شارەكەی ببێتە پایتەختی مرۆڤایەتی و سەربەستی، 
نەك پایتەختی قەفەسی جۆراوجۆر و دزی بێ  شەرم 
ئەو كەسانەشی چاو و ڕوویان رێگەیان پێنادات  و 

سواڵ بكەن.
و  هاوڕێیەتی  و  دیمەشق  قاوەخانەكانی  لە  *چی 

گفتوگۆكانی لەیادتا ماوە؟
خۆشەویستییەوە  بە  زۆر  كە  قاوەخانەیەی  *ئەو 
كەسانەی  ئەو  كە  قاوەخانەی)هافانا(یە  لەیادمە، 
رووناكبیر  لە  بوون  ئاوێتەیەك  دەكرد  سەردانیان 
فەرمانبەرە  و  ئەفسەر  و  بیریار  و  رۆژنامەنووس  و 
یەكەمجار  بۆ  قاوەخانەیەدا  لەو  خانەنشینەكان. 
بەرهەمەكانیان  رووناكبیرانە  ئەو  كە  دەركەوت  بۆم 
الجزائری(  خوالێخۆشبوو)سعید  بە  پێشكەش 
هەفتانەی)النقاد(  رۆژنامەی  بەرپرسی  كە  دەكرد، 
بوو كە گەورە رووناكبیر و تەنانەت بچووكەكانیش 
پێشبڕكێیان دەكرد بۆ باڵوكردنەوەی بەرهەمەكانیان 
لەو رۆژنامەیەدا، یان بەرهەمەكانیان دەدایە دەست 
سعید  بیداتە  بۆئەوەی  قاوەخانەكە  بەڕێوەبەری 
چیرۆك  یەكەم  نووسینی  لە  كە  كاتێك  الجزائری. 
تەواو بووم، خستمە ناو زەرفێكەوە و دامە دەست 

هەندێك هاوڕێی 
رووناكبیر 
دەناسم بەزەییم 
پێیاندا دێتەوە، 
چونكە ئەوان 
چەندین ساڵی 
زۆریان لە 
تەمەنیان 
لەكیس 
خۆیانداوە 
بە مەبەستی 
رزگاربوون 
لەو چەمكە 
لەناوچەەانەی 
كە قوتابخانە 
و زانكۆ لە 
ناخیاندا 
چاندوویانە.

یەكەم ئەزموونم لەگەڵ ژیاندا، لە ساتی هاتنە 
دەرەوەم لە سكی دایكم دەستیپێكردووە
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بەڕێوەبەری قاوەخانەكە، دواتر لە هەفتەی داهاتوودا 
بۆیە  باڵوكردنەوەی چیرۆكەكەم،  بە  بووم  سەرسام 
خێرا دەستمكرد بە نووسینی دووەم چیرۆك، پاشان 
دامە دەست بەڕێوەبەری قاوەخانەكە و دوای چەند 
سعید  بینیم  قاوەخانەكەوە،  ناو  چوومە  رۆژێك 
الجزائری بەتەنیا دانیشتووە، بیرم كەوتەوە كە لەسەر 
دووەم چیرۆكم ناوی خۆمم نەنووسیوە، بۆیە هەستم 
الجزائری نزیك بوومەوە  بە شەرم كرد و لە سعید 
چیرۆكێكم  و  فاڵنە  كوڕی  فاڵنی  ناوم  من  وتم:  و 
بۆ ناردویت و لە بیرم چووە لە كۆتاییەكەیدا ناوی 
خۆم بنووسم، پێكەنی و پێی وتم: دانیشە دانیشە.. 
لەوباوەڕەدایت نەزانین بخوێنینەوە؟ بەیانی رۆژنامە 
و  باڵوكراوەتەوە  دەبینیت  چیرۆكەكەت  و  بكڕە 

ناوەكەشتی لەسەرە.
ئەو سەرەتایەم لە رۆژنامەی)النقاد(، یەكەم هەنگاوی 
رەقەوە.  نووسینی  رێگەی  لە  بوو  باوەڕبەخۆبوون 
بە  تۆمەتباركردن  لە  ترس  بەبێ   دەتوانم  هەروەها 
لەوكاتەدا  هاڤانا  قاوەخانی  كە  بڵێم  زیادەڕۆیی 
وێنەیەكی راستگۆی چڕی ئەدەبی و رۆشنبیری سوریا 
بەربەرەكانیی  ویستیان  تر  قاوەخانەی  زۆر  و  بوو 
پەیكەری  وەك  و  نەبوون  بەاڵم سەركەوتوو  بكەن، 

ئێسكی وابوون بەبێ  گۆشت.
تەوژمە كێبڕكێكەرە ئاشتیخوازەكان لە قاوەخانەكەدا 
بریتی بوون لە تەوژمە ماركسی و چەپڕەو و تەوژمە 
نەتەوەییە عەرەبیەكان و تەوژمێك كە باوەڕی وابوو 
واقیع و كێشەكانی جیابكرێتەوە،  لە  نابێت ئەدەب 
و  بیر  باڵی  ژێر  بچێتە  كە  ناگونجێت  ئەوە  بەاڵم 
باوەڕەكانەوە و ببیت بە  زوڕناژەن بۆی، هەروەها 
تەوژمەكەی تریش )بێ  دەسەاڵت و لە جێی نەبووان 
بوو( و الواز بوو و هەرچی هەڵدەستا و دادەنیشت 

تەوژمە  ئەو  كە  ئەوەی  لەگەڵ  ئامانج،  بە  دەیكرد 
لە  هەیە  ئەوەی  مافی  كە  رەوتە  تاكە  ئێستادا  لە 
كۆتاییدا پێبكەنێت. هەروەها قاوەخانەكانی دیمەشق 
خاوەن بازاڕگەرمی و رووتێكردن بوون بەو پێیەی كە 
گونجاو بوو لەگەڵ نەریتەكانی ئەو شارە داخراوەدا، 
لە  رۆژانە  نەیاندەتوانی  گەنجان  كە  كاتێكدا  لە 
ماڵی خۆیان پێشوازی لە هاوڕێكانیان بكەن، بەاڵم 

قاوەخانە دەیتوانی بە ئاسانی ببێتە ئەو جێگەیە.
*گۆڕستانی )الدحداح( جێگایەكی تایبەتی هەیە الی 
تۆ، هۆكاری ئەوە چییە؟ چۆنیش لە پەڕتووكەكانتدا 

رەنگی داوەتەوە؟
هیچ  یەكن،  وەك  من  لەالی  گۆڕستانەكان  -هەموو 
تردا  یەكێكی  و  گۆڕستانێك  نێوان  لە  جیاوازییەك 
بەاڵم  مرۆڤە،  وێستگەی  دوا  ئەوە  چونكە  نییە، 
گۆڕستانی دحداح ئەو جێگایەیە كە دایكم و باوكمی 
تیادا نێژراوە، ئەگەر منیش لە دیمەشق مامەوە، ئەوا 
هەر لەوێدا ئەنێژرێم. هەروەها لە دوا سەردانمدا بۆ 
دیمەشق، سەرسام بووم بە گران بوونی گۆڕەكانی، 
وەك نهۆمی گەڕەكە خۆش و گرانبەهاكانی دیمەشق 
و مافی خاوەن گۆڕێكە لەو گۆڕانە كە پێوەی بنازێت.
لە رۆژانی گەنجێتی و خۆتێهەڵقورتاندن و بەجۆش 
بۆ هەموو زانیارییەكی نوێ ، نزیك گۆڕستانی دحداح 
مردوو  هەزاران  دەمتوانی  بۆیە  نیشتەجێبووبووم، 
ببینم لەكاتی بەخاكسپاردنیاندا و بۆشم روونبووەوە 
بێ   كۆتاییەكی  و  دژوار  و  سەخت  چەند  مردن  كە 

كەڵكە بۆ ژیانێك كە لە ئاگر و ئاو دەچێت.
*لەم دواییەدا چەند مانگێكی دانەپچڕاو لە دیمەشق 
ژیایت، ئێستا چۆن دیمەشق دەبینیت؟ ئایا لە یادتدا 
و  تامر  زەكەریا  دیمەشقەكەی  لەگەڵ  بەریەككەوتن 

یاسین رفاعیە و...؟    

گفتوگۆ

لە رۆژانی گەنجێتی 
و خۆتێهەڵقورتاندن 

و بەجۆش بۆ 
هەموو زانیارییەكی 

نوێ ، نزیك 
گۆڕستانی دحداح 
نیشتەجێبووبووم، 

بۆیە دەمتوانی 
هەزاران مردوو 
ببینم لەكاتی 

بەخاكسپاردنیاندا و 
بۆشم روونبووەوە 

كە مردن چەند 
سەخت و دژوار 
و كۆتاییەكی بێ  
كەڵكە بۆ ژیانێك 
كە لە ئاگر و ئاو 

دەچێت
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هەمان  هەر  ئێستا  دیمەشقەی  ئەم  بەخوا!  -پەنا 
لە  كەشوهەواكەی  كە  جارانە،  جەهەننەمەكەی 
و  ئاو  دەچێت،  )كلكوتا(  كەشوهەوای  لە  هاویندا 
هەواكەشی پیس بووە و بۆ ئادەمیزاد دەستنادات، 
هەروەها زۆریی دیدەنگەی پزیشكی و دەرمانخانەكان 
لە  جگە  نییە  تر  هیچی  دیمەشق  كە  دەریدەخات 
نەخۆشخانەیەكی بەرفراوان، هەژاریی بەرباڵویش وای 
چەتە  بوونەتە  هەندێكیان  كە  ئاستێك  تا  كردووە 
و رێگر و لە تااڵنی و دزیشدا چەك بەكارناهێنن و 
و  بوونەتە چڵێس  لەپڕ  دەوڵەمەندبوون،  ئەوانەشی 
چاوچنۆك و برسی، بەوەوە ناوەستن كە دەستیان 
كەوتووە لە ملیۆنەها و ملیارات و داوای زیاتر و زیاتر 
دەكەن و خەڵكیش گوێنادەن بەوەی چییان بەسەر 
دێت، وەك ئەوەی ژیانیان هی خۆیان نەبێت، هەروەها 
بەدوای رووداوەكانی واڵتەكەیان و جیهانیشدا ناچن 
و خوێنەری رۆژنامە و گۆڤارەكان كەمن و خوێنەری 
و  جەنگ  رۆشنبرییش  ژیانی  كەمترن،  پەڕتوكیش 
ئۆتۆمبێلەكانیش  زاڵە.  بەسەریدا  واتایی  كوشتاری 
لەسەر شەقام بە یاسایەك دەڕۆن بەڕێوە كە لە جیهاندا 
خۆت  مشوری  یاسای)خۆت  ئەویش  نییە،  وێنەی 
پەیوەندییەكیان  هیچ  تەكسییەكان  شۆفێری  بخۆ(، 
بەیەكدا،  داوە  دەموچاویان  و  نییە  پەروەردەوە  بە 
هەروەك ئەوەی تازە لە سەردانی دایك و باوكیان لە 
گۆڕستان هاتوونەتەوە و شارەزای دیمەشق نین و بە 
شوێنانەیان  ئەو  ناونیشانی  خۆیان  دەڵێن  سواربوو 
پێ  بڵێن كە بۆی دەچن، هەموو شۆفێریكیش نرخی 
تایبەتی خۆی هەیە و رێگەیەكی هەیە بۆ پەالماردانی 
گیرفانی سواربووی بێ  باڵ. هیچ شتێك لە دیمەشقدا 
دەستنادات بۆ خواردن، گۆشت ساختەیە، گۆشتی 
میوەش  و  سەوزە  هۆرمۆناتە،  هەمووی  مریشكیش 

بەهەمان شێوەیە و قەبارەیان ناسروشتی و ترسناكە. 
پێی  شێوەكارەكانم  هونەرمەندە  هاوڕێ  لە  یەكێك 
راگەیاندم كە خەیارێكم لەو جۆرانەی كە پێی دەڵێن 
خۆماڵی، خستە ناو ساردكەرەكەوە و بۆ رۆژی دوایی 
لێنیشت  ترسم  و  بووە  ئەستوور  و  درێژ  كە  بینیم 
هەموو  میوە.  نەك  ئاژەڵە  كە  هەستكرد  وام  و 
هەفتەیەكیش، دەمبیست كە هاوڕێیەك یان خزمێك 
فڕێندراوە بۆ نەخۆشخانە بەهۆی ژەهراوی بوونی بە 
بەناوبانگەكاندا.  چێشتخانە  لە  یەكێك  لە  خواردن 
بوون  بەناوبانگ  كە  دیمەشق  فرۆشیارەكانی  بەاڵم 
لە  نەرمونیانەكەیان  پێشوازیكردنە  و  رووخۆشی  بە 
داواكارییەكانیان،  گشت  بەجێهێنانی  و  كڕیارەكان 
و  شەڕدەكەن  كڕیاردا  لەگەڵ  هەمیشە  و  گۆڕاون 

بەردەوام سووكایەتییان پێدەكەن.
ئەوەشی ئێستا حەز بە پیاسەی شەقامەكانی دیمەشق 
بنووسێت  وەسێتنامەكەی  كە  وایە  باشتر  دەكات، 
لەبەرئەوەی  بكات،  كەسوكاری  لە  خواحافیزی  و 
پالن داڕێژەرانی دیمەشقی نوێ  هیچ حسابێكیان بۆ 
بوونی  بە  باوەڕییان  ئێستا  تا  و  نەكردووە  پیادە 
ناناسمەوە،  تەواوەتی  بە  ئەمڕۆ  دیمەشقی  نییە. 
كە  نییە  دیمەشقەوە  بەو  پەیوەندییەكیشی  هیچ 
شارەزای بووم و خۆشمدەویست، بۆیە باوەڕم هێنا 
كە شاریش وەك ئادەمیزاد وایە، دەژی و پیردەبێت 
و دەمرێت، بەداخەوە كە دیمەشقی سااڵنی پەنجاكان 
و جوانیی  مرۆڤایەتی  بە  لێو  لێوان  و شەستەكانی 
نەمردووە،  سروشتی  مردنێكی  بە  سەرسوڕهێنەر 
بكوژەكانیش  كوژراوە،  شێوە  دڕندەترین  بە  بەڵكو 
بە  شانازی  و  نایانگاتێ  سزا  دەستی  و  ناسراون  
تاوانەكانیانەوە دەكەن بەوەی كە ئەوە گواستنەوەی 
بەرەو  ناوەڕاست  سەدەكانی  تاریكایی  لە  دیمەشقە 

ئەم دیمەشقەی 
ئێستا هەر هەمان 
جەهەننەمەكەی 
جارانە، كە 
كەشوهەواكەی 
لە هاویندا لە 
كەشوهەوای 
)كلكوتا( دەچێت، 
ئاو و هەواكەشی 
پیس بووە و 
بۆ ئادەمیزاد 
دەستنادات، 
هەروەها زۆریی 
دیدەنگەی 
پزیشكی و 
دەرمانخانەكان 
دەریدەخات كە 
دیمەشق هیچی 
تر نییە جگە لە 
نەخۆشخانەیەكی 
بەرفراوان

دیمەشقی ئەمڕۆ بە تەواوەتی ناناسمەوە، 
هیچ پەیوەندییەكیشی بەو دیمەشقەوە نییە 
كە شارەزای بووم و خۆشمدەویست
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رووناكیی سەدەی بیست و یەك.
ئەگەر نەنكی خوالێخۆشبووم تا ئێستا زیندوو بوایە 
رواندنی  زۆر  بۆ  كە  ببیستایە  بانگێشتەی  ئەم  و 
ئەوا دەستی  لە دیمەشق،  یاسەمین دەكرێت  گوڵی 
بە  كە  شامیەی  باڵوە  پەندە  ئەو  وتنی  بە  دەكرد 
پوخت و پاراوییەكەی دەڵێت: زبڵكوانە و بە گوڵ 
دەڕازێنرێتەوە. هەموو ئەوانەی كە لەسەر دیمەشق 
نییە  دەسەاڵتی  كە  نییە  ئەوە  مانای  كردن  باسم 
حاڵی   و  خۆی  لەسەر  زیاتری  چیرۆكی  بدات  هانم 
سەیر و سەمەرەی ئێستای بنووسم، چونكە پیاوی 
راستەقینە رق لە دایكی هەڵناگرێت گەر پیریش بێت 

و رۆژگاریش روخساری بشێوێنێ .
وەك  ئایا  دەژیت،  بەریتانیا  لە  تۆ  كە  *بەوپێیەی 
یان  زاڵە  ژیانتا  و  داهێنان  بەسەر  تازە  شوێنێكی 
یان  مەنفایەك  وەك  لەگەڵیدا  گونجاند  خۆت 
مایەوە؟  سەرزارەكی  بە  لەگەڵتدا  پەیوەندییەكەی 
ئایا لەندەن دەستەمۆی كردووی یان وەك پڵنگێك 
و  بۆن  لە  پڕە  كە  دیمەشقه ی  بەو  دەبێتەوە  خێرا 

بەرامەی جێگاكە و یاسەمینەكەی؟
كە  ئەوەیە  بەریتانیا  بەرباڵوەكانی  بارودۆخە  -لە 
مرۆڤ ئەگەر لە ناكاو زیانێك بە ماڵەكەی بگات، وای 
لێدەكات كە توانای ژیانی نەبێت تیایدا و دەگوێزێتەوە 
بۆ ئوتێلێك تا ماڵەكەی چاكدەكرێت، منیش هەمان 
چاكبێتەوە،  خانووەكەم  چاوەڕێدەكەم  و  كرد  كارم 
بەاڵم  چاكنەكرێت،  تریش  ساڵی  سەد  لەوانەیە  كە 
لە  من  هەروەها  دەگرم.  ئارام  بێزاربوون  بەبێ   من 
ژیانیش  و  مەنفام  لە  ناكەم  بەوە  هەست  بەریتانیا 
تیایدا وەك پەیوەندیی گەورە بە خزمەتكارەوە نییە 
بە  رێگە  بەڵكو  ناكات،  دەستەمۆ  كەسێك  هیچ  و 
كەسێك  بۆ گشت  دەدات  گەشەكردن  و  پێگەیشتن 

شێوەیەی  بەو  نەك  دەیانەوێت  كە  شێوەیەی  بەو 
كە ئەو دەیەوێت، رێگەش بە دڕك و گوڵیش دەدات 

پێكەوە لە یەك زەویدا بڕوێن. 
محمد  شاعیرت  هاوڕێی  پەرتوكی  بە  *سەبارەت 
دەكەم(  نیشتمانەكەم  لە  )خیانەت  املاغوط 
وتوتە)متمانە پێكردن بە وشە خۆشەویست دەبێت 
لەم دەمی درۆ و رووپاماییەدا و هەندێك لە جوانیە 
ونبووەكەی بۆ دەگەڕێتەوە(، ئایا تا ئێستاش وشە 
بەهێز و كاریگەرە لەم سەردەمی میدیای بینینكاریدا؟
-لەبەرئەوەی مرۆڤی خوازیار بە خواردنی تەندروست، 
پشت نابەستێت بە تەنها یەك خۆراك هیچ ناهێڵت 
و  هێلكە  و  ماسی  و  سەوزە  و  گۆشت  دەبێت  و 
شیر و میوە و دانەوێڵە بخوات، ئەویش لە خۆراكی 
هەمەجۆری  لە  زۆرێك  بە  پێویستی  رۆشنبیریدا 
بێت،  تەندروست  بەڕاستی  خواردنەكەی  تا  هەیە 
و  تەلەفزیۆن  و  پەڕتووك  و  گۆڤار  و  رۆژنامە  بۆیە 
رادیۆ رۆڵی خۆیان هەیە. هەروەها من خۆشم چەند 
كاتژمێرێكی زۆر بە شەو و رۆژ بە دیار تەلەفزیۆنەوە 
هەست  و  ویژدانم  سەرزەنشتكردنی  بەبێ   دائەنیشم 
ناكەم ئەوە و هەڵگیرساندنی جەنگە بۆ لەناوبردنی 
شێوازە  لەو  شێوازێك  هەموو  كە  وشە،  پەڕتووكی 
دەربڕینانە تایبەتمەندی و چێژ و رۆڵی خۆی هەیە لە 
فێركردن و پێگەیاندنی راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆدا.

بە دڵنیاییشەوە وشە رۆڵی زۆر گرنگ و ترسناكی 
خۆی هەر دەمێنێت و لێشی ناترسم لە كێبڕكێكردنی 
لەگەڵ میدیاكاندا كە بە هەمان شێوە پشت بە وشە 
و وێنە دەبەستێت بەیەكەوە، بەاڵم ئەوەی لە واڵتە 
عەرەبییەكەماندا لێی دەترسم، باڵوبوونەوەی نەزانین 
و شانازی پێوەكردنە بە ئاشكرایی و وای دادەنێن كە 

حاڵەتێكی سروشتییە. 

گفتوگۆ

ئەگەر نەنكی 
خوالێخۆشبووم 

تا ئێستا زیندوو 
بوایە و ئەم 
بانگێشتەی 

ببیستایە كە 
بۆ زۆر رواندنی 
گوڵی یاسەمین 

دەكرێت لە 
دیمەشق، ئەوا 

دەستی دەكرد بە 
وتنی ئەو پەندە 
باڵوە شامیەی 
كە بە پوخت 

و پاراوییەكەی 
دەڵێت: زبڵكوانە 

و بە گوڵ 
دەڕازێنرێتەوە
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لە  پەرتوكێك  هەر  یەكەمی  چاپی  شەستەكاندا  لە 
و  بوو  دانە  هەزار  دە  محفوظ  نجیب  پەرتوكەكانی 
ئەمڕۆش و دوای ئەوەی رێژەی دانیشتووانی نیشتمانی 
نەخوێندەواران  رێژەی  و  زیادیكردووە  عەرەبی 
هەر  لە  وەرگرت،  نۆبڵی  خەاڵتی  كەمیكردووە، 
پەرتوكێكی نوێ تەنها سێ  هەزار چاپی لێدەكرێت و 
ئەمەش هێمای ئەوەیە كە جیهانی عەرەبی بریتییە 
لە جیهانی سوریالی نوقم بوو لە سوریالیزمدا و مافی 
بكات   )كافكا(دا  لەگەڵ  مامەڵە  كە  هەیە  ئەوەشی 

بەو پێیەی وەك قوتابییەكی سەرەتایی.

محمد املاغوط و من
*یەكێك لە رەخنەگرەكان دەڵێت: )تاقیكرنەوەكەی 
محمد املاغوطی شاعیر و زەكەریا تامر لە پانتاییەكدا 
دەبن..  تێهەڵكێش  دەنگەكان  تێیدا  كە  دەكرێنەوە 
ئەم  ئایا  تریانە(.  ئەوی  ویژدانی  هەریەكەیان 
تا  ئایا  راستیشە،  ئەگەر  راستە؟  شیكردنەوەیە 
ئێستاش تۆ و املاغوط سەرەڕای دووریی جێگاكانتان 

لە یەكترەوە، هەر ویژدانی یەكترن؟
لەگەڵ  چاوپێكەتنێك  لە   1974 -ساڵی 
پرسیارم  هەمان  فەلەستینیدا  رۆژنامەنووسێكی 
لێكرا، لەوكاتەدا ئەم وەاڵمەم دایەوە: محمد املاغوط 
لە  هەژارێكم  منیش  و  هاتووە  الدێوە  لە  هەژارێكە 
شارەوە، دووان كە رۆشنبیرییەكەیان لە قوتابخانە و 
زانكۆكانەوە وەرنەگرتووە، بەڵكو لە رێگەی ئەرك و 
ماندوبوونی كەسییەوە بەبێ  ئەوەی ئاڕاستەكرابێتن 
وەرگرتووە، ئەوەش كارێكی زۆر گرنگە، من و ناوبراو 
ئەدەبیی  گەشەكردنێكی  كرد،  گەشەمان  پێكەوە 
كاریگەریی  لە  سروشتی  شێوەیەكی  بە  رزگاریخواز 

ناوزەند  و زاڵبوونی ئەوەی كە بە لوتكەی ئەدەبی 
دەكرێت، ئەو لوتكە جیاوازانە، جگە لەوەی كە ئێمە 
ژیانێكی زۆر سەخت و تاڵ ژیاین و رووبەڕووی یەك 
دوژمن بووینەوە، بۆیە رقەكەمان لە یەك قوڕگەوە 
دەهاتە دەرەوە، ئەو قوڕگەی هەڕەشەی بێبەشكردنی 

هەوای لێدەكرا.
ئەوە وەاڵمەكەم پێش زیاتر لە سی ساڵ لەمەوبەر 
نەهاتووە  بەسەردا  گۆڕانكاریی  زۆر  ئێستاش  و 
لە  بووە  سەركەوتوو  هەریەكەمان  كە  لەوەی  جگە 
جیاواز  و  نوێ   بابەتێكی  هەموو  پێشكەشكردنی 
لەوەی كە باوە، بەاڵم ئێمە هەردووكمان هیالك بووین 
و گۆڕاین و گەشەمان كردووە.. یان بۆ پێشەوە یان 
بۆ دواوە، ئەو هیالكی و گۆڕان و گەشەكردنە وای 
لە هەردووكمان كرد ببین بە دوو دوورگەی جیاكراو 
پێویستیان  و  دوورن  دوورگەكانیش  یەكتر،  لە 
بەاڵم  نێوانیاندا،  لە  هەیە  پرد  دروستكردنی  بە 
هەردووكمان تەمەنێكی زۆرمان بڕیوە و املاغوطیش 
كاتی نییە بۆ بنیادنانی ئەو جۆرە پردانە، هەروەها 
منیش كاتم نییە و چیتر خاوەنی ئەو هێز و ئارامیە 
نیم بۆ ئەمجۆرە بەدەستهێنانانە، هەموو ئەو كاتەشی 
كە ئێستا هەمە تەرخانم كردووە بۆ كاری نووسین، 

یان بۆ كات بەسەربردن و خۆشگوزه رانی.

چوارشەممە، 29/مارس/2006

سه رچاوه :
سایتی جذور الثقافية 

 

وشە رۆڵی 
زۆر گرنگ و 
ترسناكی خۆی 
هەر دەمێنێت 
و لێشی ناترسم 
لە كێبڕكێكردنی 
لەگەڵ میدیاكاندا 
كە بە هەمان 
شێوە پشت بە 
وشە و وێنە 
دەبەستێت 
بەیەكەوە، بەاڵم 
ئەوەی لە واڵتە 
عەرەبییەكەماندا 
لێی دەترسم، 
باڵوبوونەوەی 
نەزانین و شانازی 
پێوەكردنە بە 
ئاشكرایی و 
وای دادەنێن 
كە حاڵەتێكی 
سروشتییە

 من و ماغوت ژیانێكی زۆر سەخت و تاڵ ژیاین 
و رووبەڕووی یەك دوژمن بووینەوە، بۆیە 
رقەكەمان لە یەك قوڕگەوە دەهاتە دەرەوە


