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        بث؟بث؟بث؟بث؟    بووبووبووبوو    دةرباردةرباردةرباردةربار    شاعرييشاعرييشاعرييشاعريي    قانثعيشقانثعيشقانثعيشقانثعيش    ناشثناشثناشثناشث
  !ريزبه رانیخوينه

 پينوسـی  بـه  »بـی  بـو  ربارده شاعيری قانعيش بشی« یرديرِسه ژير له تيکبابه داگوثاره مئه ی١٢ یژماره له

  وه؛کرايه بلَاو ميهرزاد ویسرهخه ريزدار
- سـه ده زيری؛نه دیحمهئه المه ريزدار ینووسراوه زريبار یلَهزايه کتيبی رسه له خنهره به رنووسه داتهبابه وله

نیکی گوايه لميعريبه ی٤٢٧ یرِهالپه له سیفار شيعری  »ميهن ای« ناوی به داکهکتيرزیبـه پايـه  شـاعيری  شـي 

- ده خويـان  رگرتنیوه لَککه و سود بو ويهديکه سانيکیکه چیساخته لَکوبه و،نيه قانيع ماموستا خواليخوشبو کورد

  .قانيع ماموستا کانیشيعره پالَ نهيده
 وخـواره  یتهبابه مله و زانیده لَههه به ميهرزاد ویسرهخه کاک یبوچونه وئه زيرینه دیحمهئه ماموستا ريزدار

- لـه  بـه  رِيزهبه دوو وئه بو ويستیخوشه ريزو برِينی رده ويرِای »ما راه« وهداتهده وسرهخه کاک یکهنوسراوه ولَامی

 و لَـام وه قـی ده وه،بيتـه ده بلَـاو  خنـه ره ریسـه  لـه  که تيکبابه رهه بو هولَامدانهوه مافی پاراستنی گرتنی چاو ربه
 تـی زاوهقـه  و ریدادوه و کـات ده رانخوينـه  شـی پيـشکه  خوی کووه زيرينه دیحمهئه المه رِيزبه یکهنوسراوه

  .سپيریده وانئه به کوتاييش
        

ئةوةي کة مةبةسيت ئثمةيـة     
و جــــؤرة لــــةم بــــوارةدا ئــــة

ــاک   ــة کــ ــة کــ ذخنةگرتنةيــ
بة پةلـة و    » خةسرةوي مثهرزاد «

ــث ــؤ  بـ ــةنگاوي بـ ــة هـ ذةمحانـ
هةصگرتووة و هةموو پثوةرةکـاين     
ــردووة و   ــشثل ک ــازي پث ذخنةس
هةماري دةرووين هةصذشـتووة و     
بة باوةش وشةي قةصةو و ذستةي 

ــةر بـــث ــاژيين سـ ســـةروبين ئـ
ــردووة و   ــةذةکان کــــ ذووپــــ
ويستوويةيت خةشي دصـي خـؤي      

ئـاوادا  وة بذثژث و نةياري لة گؤذستاين نةفرين      بةم شث 
بنثژث، لة ذاستيدا يةکثک لةو پثـوةرة سـةرةکيانةي         
کة دةبث ذخنةگر لة پثش هةموو شتدا ذةچاوي بکا و          
بيپارثزث، لة سةر خؤ نةکردةوة و زيندوو نةکردنةوةي 
کثشة و نةگةشاندنةوةي پشکؤي دامرکاو و کاي کؤن        

ينـةوة نةکردنـة، کةواتـة      بة با نةدان و شةذ بـة کؤنةق       

دةبث ذخنةگرتنةکة تةنيا چةق لـة      
سةر تةوةرةي لة سـةر کردنـةوةي       

بوونـــــةوة و ذاســـــتةقينة و ذوون
کردنةوةي هةصـةي بابةتةکـة     ذاست

  .داببةستث و بةس
بةآلم بة داخةوة نووسةري بةذثز    
بة پثچةوانةي هـةموو ئـةو ياسـا و          
ــواين دوو   ــشةي نث ــسايانةوة کث ذث

ــارثک  ــة ک ــي ل ــدا هاوبةش ي ئابووري
ناشيانة لة گؤذةپاين دادگا و ياسـا و   
ــواري   ــؤ ب ــةوة گواســتؤتةوة ب قانوون
مثژوويــي و شــثعري شــاعريان و   
ئةدةبيات و کةلةپووري پثشينيان، ويـستوويةيت ئـةو        
کثشة لة مةيداين چاپةمةين و ذؤژنامةوانيدا چارةسةر       
بکات، کة لـة ذاسـتيدا ئـةم دوو بابةتـة بـة گوريـسي               

  . وة گرث نادرثنحةوباصيش پثکة
 هـةموو  بـة  تريـشةوة، اليـةکي  لـة  و اليـةک  لة ئةمة

 و وشة دواي بة ذاکةذاکة و درثژةپثدان و خؤتيژکردةنةوة
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ــةذان ــة گــ ــامووس دواي بــ ــدا و قــ  و فةرهةنگةکانــ
 خاصــي دوو ويــستوويةيت ذووپــةذةکان، ذةشــکردنةوةي

 ئـةم  يةکـةم  :بچةسپثنث بابةت دوو و بکا باس سةرةکي

 جوانکـاري  و خؤشخواين و ئةدةبيات ةريپثو بة شيعرانة

 قانيعي مامؤستا شثعري لة و الوازن شثعري سةناعةيت و

 ناچثــت، کــورد بـةناوبانگي  و ناســراو و گــةورة شـاعريي 

 من خةسرةو کاک جةنايب نووسينةي ئةم پثي بة کةواتة

 شـثعرانةم  ئـةم  مامؤستا شکاندين بؤ زرثباردا زايةصةي لة

 و ئـةو  مل کردوومنةتة و يوةهةصواس کةواکةيدا چاکي بة
 و نيـة  شـاعريييةوة  سـةر  بة فذي مامؤستا بصثم ئةمةوث
 و الواز« چةنـدة  کـة  شـثعرةکانيةيت  منوونـةي  ئةمةش
  .»گصپةتذة لة پذية« و »قثزةونة

ــردن و ســووک و   ــذوو ب ــة ئاب دووةم، مــن جگــة ل
ذيسواکردين مامؤستا قانثع و بةنؤکةرکردين و جـاذي        

 چي و چي ديکة بة دةر، لـة         شاعريي دةربار بؤداين و   
  .ترم نةبووةهثناين ئةم شثعرانةدا هيچ مةبةستثکي

منيش بوثرانة دةصثم و دصنياشم، ئةم نووسةرة بةذثزة        
لةم دوو بوارةدا و لة هةموو ئةو وشة جاوينـة و ذووپـةذة             
ذةشکردنةوانةيدا تاقة بةصگةيةکي بذوا پثکـراو و جثگـاي         

ا و نـةيتوانيوة   متمانةي دةسـت نةکـةوتووة پيـشاين بـد        
بچووکترين ذخنةيةکي ذاستةقينةي ئةدةيب، مثژوويـي،      

تـري  زانسيت لةو بابةتة بگرث و ماندووبوون نةبث هيچـي      
بؤ چةسـپاندين ئـةم بابةتـةش دةمـةوث         . بؤ نةماوةتةوة 

ئاماژة بة چةند خاصثکي بنةذةيت و سـةرةکي و بابةتيانـة           
 ذوو  بکةم تا باشتر هةصة و چةويت ئةم نووسينة بکةوثتـة         

و چاکتر خوثنةري هثژا تثبگا ئةم بابةتـة داري بـة سـةر            
پردووةوة نية و هةر جاوينةوة و دووپاتکردنةوةي وشـة و   

  .ذستةکانة و بةس
 ئةوةي کة حاشاهةصنةگرة و جثگاي متمانةية،       -١

ئةم شثعرانةي مامؤستا قانع لة بـارودؤخثکي تايبـةيت     
ــةنگي و   ــراوة کــة شؤذشــةمةدةين و فةره ــدا وت ئثران
ئازادخيوازانةکـةي خوالثخؤشـبوو دکتـؤر موســةدديق    
ــي ئـــازادي     ــان مةشخةصـ ــةي ذةزاخـ دژي بنةماصـ

هةصکردووة، کة لة ذاستيدا بـارودؤخ و چرکةسـاتثکي         
ناسک و هةستيار بووة، هةر وةک هةموومان دةزانني        
مامؤستا قـانثعيش وتـوويرة و داصـغةي هةميـشةيي و       

 و دثرينــةي دةروون و نــاخي ئــازادي و ســةربةخؤيي
دةرچــووين چةوســاوةکان بــووة لــة ژثــر نريونثــصةي 
ستةمکاران و داگريکةران و چةوسثنةراندا، بة تايبةيت       
ذژمث و دامودةزگاي ذةزاخـان و حةمـةذةزاي کـوذي،          
ــةل       ــة ه ــةبارةي ب ــة ل ــةم کات ــتا ئ ــة مامؤس کةوات
قواستؤةتةوة و بة دةنگثکي زوآلص و ذاشـکاوانة بـانگي      

 بـة تثکـذا خةصـکي       لة کةسايةيت و سياسةمتةداران و    
ئثران کردووة يارمةيت ئـةم شؤذشـة مةزنـة بـدةن و             
وةک پةپوولة ئةويندارانة دةوري ئةم مؤمة بگـرن، بـؤ          

  .سةرکةوتين ئةم بزاضي ذاپةذين و ذابوونة
هةر لة كـايت شؤذشـةكةي دكتـؤر مـسدقدا ئـةم            

كة لة ذؤژنامةدا بآلو    » ي آبادان ناله«شثعرة و شثعري    
دةيبينثت و پثی سةير دةبثت     ئةبثتةوة دكتؤر مسدق    

كة كوردثك لة سةر سنوور ئاوةهـا ذثنـوثين بكـات و            
هثنــدة ئاگــادار بــة بــارودؤخي ئثــران بثــت تيمــسار  
ئةمحةدي بةهارمةست وةكوو نوثنةر دةنثريتة شوثين 

دةچثتـة مـةريوان   . و داواي لث دةكا بگةذثتةوة ئثران 
دةپرسث كث دةتوانث بذوا بؤ كةركووك و ئةم نامـةي          

 و موسدةقة بةرثت بؤ مامؤستا قانيع؟ پثی دةصـثن      من
) حاجي عةبةشـثت  (كةسث بة ناو حاجي عةبدوصآل نث       

ئةويش بانگي دةكا و دةصـث ئـةم        . ئةو دةتوانث بچثت  
. نامةية ببة و بيدة بة قانيع بةصكوو بگةذثتةوة بؤ ئثران   

ــتا      ــة مامؤس ــتة ب ــةم مةبةس ــت و ب ــةويش دةچث ئ
 كة گةيل ئثران    ذادةگثنثت و مامؤستايش پثی خؤشة    

ــة    ــي نام ــووة و وآلم ــار ب ــتةمةوة ذزگ ــة دةســت س ب
شثعرةكةي بةهارمةست دةداتةوة و بة نامة شثعرثك       

: بؤ منوونة. كة لثرةدا چةند بةييت لث بآلو دةكةينةوة
  شثعرةكةي نالةي ئابادان

  ايا اي ابدان هم درد دردم 
  رنگ زردمايا اي آبادان هم
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   من و تو هر دو در چنگال ابليس
  گرفتاريم به صدها سحر و تلبيس

  ئةمةيش چةند بةيت لة شثعرةكةي بةهارمةست
  دانسنج و سخناي قانع دانا و سخن

   باك چو شيرانبا طبع روان و دل بي

  ي بيگانه زبون شوكي گفت برو خانه
  در ميهن خود ويل و پريشان و نگون شو

  گر اهرمنان عهد وفا را بگسستند
  شكستندي مردي و مدارا بپيمانه

  در بر خودي و مادر و فرزند ببستند
  تا اين كه نمودند كه ديوانه و مستند

  بسي شكر كه آن دوره رسيدست به پايان
  آباد شده، مثل بهشت ميهن ايران

ئةمةش چةند بةيت لة وآلمةكةي مامؤسـتا قـانيع          
  بؤ ئةمحةدي بةهارمست 

    امبيگانه خاك از من تنها نه
  امنهديوا داغ از من تنها نه
   هزاران زمن خلق شيداترند

  زدرگاه بيگانه رسواترند
  ...ز ظلم خوانين و اعيان و

  ...ز زخم سنان زدندان 

 دةگةذثتـةوة  عةبدوصـآلدا  حـاجي  لةگـةص  مامؤستا

 مـةريوان  بـؤ  ئـةو  گةيـشتنةوةي  هةر .مةريوان دثتةوة

 و شــادا بةدناوةكــةي كودةتــا لةگــةص دةبــث ذثكــةوت
 دةچثتةوة ناچاري بة ايشمامؤست .موسةدقدا ذووخاين

 لـة  باسـة  ئـةم  .كـةركووك  بـؤ  كرثكاريةكـةي  سةر بؤ

 بـة  كراوتـةوة  بـآلو  زرثبـاردا  زايةصةي ي٢٠٨ الپةذةي

 زةمحةيت خؤي بة بةذثزة نووسةرة ئةم ئيتر جا درثژي

 ببينثـت  و بگثـذثت  زرثباردا زايةصةي بة چاوثک نةداوة

 بايةخي زيندووكردنةوةي بؤ من زةمحةتةي هةموو ئةو

 زؤر كـةچي  بآلونـةكراوةكاين  بةرهةمـة  و قـانيع  ژياين

 لـة  نزيكتـر  بة خؤي و دةگرث وا ذةخنةي نسافانةيئبث

  .دةكاتةوة سةري لة و دةزانث قانيع

 لثرةدا جثگاي خؤيـةيت ئاماژةيـة بـةو راڤـة و            -٢
لثکدانةوة هةصة نيوة و ناتةواوةي مامؤستاي ذخنـةگر        

مؤسـتا  بکةين کة سـةبارةت بـةم کؤپلـة شـثعرةي ما          
قانيع ئةجنامي داوة، کة چؤن بابةتةکةي بـة کـةيفي          
خؤي لة سـةر تـةوةرة ترازانـدووة و دوو شـثعري بـة              
هةصة و پثچةوانة مانا کردووة و بازي داوة بة سةر ئـةو     
شثعرانةدا کة ناوةرؤک و کاکصة و ذؤحي مةبةستةکةية 

وهـةوا و بزاضـةية کـة ئـةو         و چةسپثنةري ئـةو کـةش     
ايک بووة، ئيتر ئةم بةذثزة هثنـدة       شثعرانةي تثدا لة د   

خؤي لث گـؤذاوة واي زانيـوة ئـةتوانث بـةم جـادوو و              
چاوبةستنة خةصک خبصةتثنث و وا بـةنج و بثهؤشـيان          
بکا کة هةذ لة بذ نةکةنةوة و لةو مانا سادة و ساکارانة            
تثنةگةن و ملي ذث بگرن و بة دواي ئةودا بةرةو هةر           

  .هةصدثرث کة ئةو پثي خؤشة بيانبا
وثنةري بةذثز داوات لث دةکةم تاقة جارثک ئةم        خ

چةند بةيتة خبوثنةرةوة و بوثرانة بذياري خؤت بـدة و     
بزانة ئةو بابةتة سةر لة بةري ئاوةژوو نةکراوةتةوة و بة       

  !مةرامي ناسازي خؤي لة سةر تةوةرة نةيترازاندووة؟
  ايا ز تو باقيست همان ناله و فرياد

  يصد دادگفتي شب و روز دو صد واي سمي
  ان دوره كه ديديم چنين بود و چنان

  ي نيلي كه او را امنيه نام استان چته
  چو غالم استي كوهي زبرش همصد چته

  گويند كه فاشيستي او جمله تمام است
  اين دوره به كام است كام دل درويش در

ــةر    -٣ ــةنايب نووس ــةي ج ــا ذاڤةک ــستا ب ــا ئث  ج
دا کوجـا   خبوثنينةوة و بـزانني لةگـةص ئـةم شـثعرانة         

پـشت  ! دةصث بة ذؤحيش بـث هةرسـثنةرم      (مةرحةبا  
بـةآلم  ! تؤ پثت ومت هةزار جـار     ! هةصکردوو پةشؤکاوم 

وةهـا نـةبوو    ! ئةيدرکثنم بة هةزار  ! نةمبيست مين الر  
دمثة حاص مين دةروثش، دةبووژمثـةوة بـة   ! کار و بار  

قانثع جگة لة پةشيماين خؤي بانگـةوازي       ! دصي ذثش 
 گةذانـةوة بـؤ داوثـين ذژمثـي         الدةران و هةڤاآلن بـؤ    
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...) وطـن ؟ اي هـم   !!پاشايةيت ئثران بةم جؤرة دةکـا     
جگة لةوةي کـة خـؤي کـردووة بـة          ! نووسةری بةذثز 

شاعري و ئةديب و ذاڤةکةي بـة شـثعر و ئـةدةبياتثکي      
ذةسةن و لة لووتکةدا کردووة، دصنياشـم هـةر کـةس           
ئةم دةقة خبوثنثتةوة چاک بؤي ذوون دةبثتـةوة کـة          

رةو ئةيةوث ذؤژي ذووناک بـة شـةوةزةنگ        کاک خةس 
بداتة قةصةم و بصث بة خوثنةراين ئـةم کؤپلـة شـثعرة            
قفــصث لــة ئــةقص و ئــاوةز و مثــشکتان بــدةن و چــاو  
بنووقثنن و گوث لة من بگرن و هةقتان بة سةر ماناي           
ذاستةقينةي ئةم شثعرانةوة نةبث، دصنيا بن هـةر مـن          

ينا لــة ذاسـت دةکــةم و نووسـراوةکة درؤ دةکــا، ئـةگ   
کوثيي سةر لة بةري ئةم شـثعرانةدا نـاوي پاشـايةيت           

  !!ئثران ذةزاخان و حةمةذةزاي کوذي تثداية؟
ــاوةز    -٤ ــژدان و ئ ــاوي وي ــةم چ ــان لثدةک  داوات

ــة ذووين   ــا ب ــة بــدةن ب ــذيارثکي مرؤڤان هةصــبثنن و ب
ــةم     ــةک لـ ــا چ ذادةيـ ــاوة تـ ــةم پيـ ــةوث ئـ دةرکـ

ث پثـدةچث بـوتر   !! ذةخنةگرتنةيدا هةقوثژ و ذاساصة؟   
نووسةري بةذثز نةيويـستووة بابةتةکـة ئـاوا بـشثوثنث      

زانيوة و الي خوداش بـةرپرس      بةآلم هةر هثندةي لث   
،  بةآلم ئةم    »اليکلف اصصة نفسا اال وسعها    «نية، چونکة   

بؤچوونة هةصةية و لةگةص ئـةو هـةموو وشـة و ذسـتة             
کةصةکةکردنةدا ناگوجنث و ناکرث بـةم پينـة دذاوة و           

ث، لــةو الشــةوة کــة ســةيري شــذ و وذة پاســاو بــدر
نووسني و بابةتةکـةي دةکـةين خـؤي بـة هاومـاص و             
هاوشاين زؤر کـةس نازانـث، خـؤي بـة عولـة دةداتـة             
قةصةم، لةوانةشة ئةم جؤرة پاساو بؤ هثنانةوةشـي زؤر         
لة سةر شان قورس بث و بـة سـووکايةيت پثکـردن و             

  .هثنانةخوارةوةي پلة و پايةي خؤي بزانث، واهللا اعلم
 پةسـنثکي  پـاش  شثعرةکانيدا لة قانيع ؤستامام -٥

 و نيـشتمانپةروةري  باسـي  و نيـشتمان  تةسـةيل  و تثر
 بـةگژداچووين  بـؤ  هةصـنان  و بثگانةپةرسيت لة دووري

 دةکاتـة  ذوو سـةرةوة  خشتةکيةي پثنج بةو داگريکةر،

 هـاووآليت  ئـةي  :دةصـث  و تثکـذا  بـة  ئثران هاووآلتياين

 و زوصـم  کة تةئثس هةواي و کةش ئةم ئايا خؤشةويست
 موسةديقةدا سةردةمي لةم و نةماوة حةمةذةزا ستةمي

 و ناصـة  ئيتر ئايا هثورة، و لةبار بارودؤخثکي بارودؤخةکة
 دووسـةد  ذؤژدا و شـةو  لـة  پثش لةوة کة ماوة؟ هاوارت

 و چـةرخ  و بارودؤخ ئةو !دةکرد؟ هاوارت سثسةد و ئاي
  وو؟واب ئثستة وةک ئايا بوو، ئاوا ئاوا دميان کة خولة

ئةو چةتة و ذثگرة جلوبـةرگ شـينانة کـة ناويـان            
ئةمنية بوو، کة سـةد چةتـةي کثـوي لـة الي ئـةوان              

دةسةآلت وابوو، کة دةصثي هةر چـي       وةکو ديلثکي بث  
ئةي هاووآليت  ! فاشيسيت دنياية لةواندا کؤ بووةتةوة؟    

ئازيز هيوا و ئاماجني فةقري و هةژار لةم چةرخ و خول           
دي و بـة مـةرام و ئـارةزووي    و سةردةمةدا هاتووةتـة   

  .هةژارانة، کةواتة وةرنة پثشةوة يارمةتيدةر بن
خوثنةري بةذثز خؤ کاتث کـة مامؤسـتا خةسـرة و        
ذاڤةي شثعرةکان دةکا، خؤي بـة ئـةديب و شـاعري و            
نووسةر دةداتة قةصةم، بصثي خوانةخواسة لة ماناکردين 
نيوةي ئةم کؤپلةدا کـؤص بووبـث و نـةيزانيبث مانايـان      

بؤية چاوي لث نوقاندووة و بازثکي چل       !  بداتةوة؟ لثک
ــةردا داوة؟  ــة س ــةزي ب ــؤ  ! گ ــة ب ــةر وا ني ــةي ئةگ ئ

بواردوويةيت؟ تؤ بصثي زانيبثيت و بةآلم ماناکردنةکةي       
بڤة بووبث و ئةگةر بة ذاسيت و دروسيت ماناي کرداية          
هةموو ذةجنةکةي دةدرا بة با و  ذثسةکةي دةبووةوة         

ئةو وشة و ذسـتانةي کـة بـة         بة خوري و ئةبوا هةموو      
زؤرةملث پثکـةوةي نووسـاندبوون،   بـؤ چةسـپاندين           
مةبةستة ناحةزةکةي خؤي، وجنذوجنـذي بکردايـة و        
بيخستايتة تةنةکةي خؤصةکةوة، کةواتـة چـشي لـةو         
ــريي     ــةرچي ب ــردووة و ه ــة ک ــازبردن و ناوککةوتن ب

ئةگينا چؤن مامؤستا . لثکردؤتةوة وا بة گياين ذةحةتة
تثکدا شاعريي دةربـارة و پيـا هةصـخوثين         قانيع لة کا  

مامةشاي زاصم و زؤردارة، ئـاوا باسـي سـةردةمي شـا             
دةکا و ئةمنيةکاين ئاوا دادةشؤرث و بة هةموو بارثکدا         

يـا تـؤ بـصثي مامؤسـتاش واي         ! هةصيان دةشصةپثنث؟ 
زانيبث حةمةذةزاشا ئيقرة لة فارسي ناکا و حـةرفثکي         
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کورة خؤ !  وتووة؟لثي تثناگا؟ بؤية ئةو کؤپلة شثعرةي
دةصثن شا هةنثکي خؤنبوو و گآلوة گآلويش بة فارسي 
قساين دةکر، وةک ئثمة نةبوو تةپ لة فارسي نةپثکث       

  !ئيتر چؤن لةو شثعرانة تث نةگةيشتووة؟
 و شــثعر کارشناســي و لثکؤصــةر و ئــةديب ئــةم -٦

 کـة  ئةوةيـة  بةصگةکامن لة يةکث :دةفةرموث ئةدةبياتة

 شثعردا بوتيقاي بواري لة چون يةن قانع هي شثعرة ئةم

 بة فذي کةواتة و ناچث قانيع تريشثعرکاين لة و الوةزة

 قـانثع،  مـل  دةکرثتـة  زؤرةملـة  بـة  و نية قانثعةوة سةر

 شـثعريدا  بـواري  لـة  شثعرانة ئةم جارث :دةصثم منيش

 ئاسـيت  لـة  و نية کةمتر قانع تريشثعرةکاين لة هيچي

 بـاآلي  تـري اينشـثعرةک  وةکـو  هـةر  باتةکةيدا و خؤي

 سنجة، و سوور ئةوان وةک ذواصةتيشي و ذةنگ و بةرزة

 ذسـتة  و وشـة  دووپاتکردنـةوةي  هةموو ئةم ذاستيدا لة

 لـة  کوروزانةوةيـة  و سـينةکوتان  هـةموو  ئـةو  و بؤشانة

ــةرخؤ ــةي س ــةيت کردنةوةي ــةک خؤي ــة ن ــر چوون  ژث

  .شثعرةکاين و قانيع پرسياري
 وةکـو  هـةر  تريـشةوة  اليـةکي  لـة  اليـةک  لة ئةمة - ٧

 و خؤشةويــسيت و قــانع ناســراوي دةزانــث کــةس هــةموو
ــةورةيي ــاين و گ ــة ذثزلثن ــاو ل ــکدا ن ــداري و خةص  بايةخ

 و ذةش و نةخوثنـدةوار  چـيين  ناو لة تايبةت بة شثعرةکان
 سةناعةيت بواري لة شثعرةکاين ئاسيت بةرزي بةر لة ذووتدا

 ابابةتانـةد  ئـةم  و ئيـستيعارة  و تةشـبية  و جوانکاري و شثعر
 و خــوراو مــايف لــة کــردن بــةرگري بــةر لــة بةصــکو نيــة،

 گةلةکـةي  سةرکردنةوةي لة و کورد گةيل چةوساندنةوةي

 و زهلثـز  بةرابـةر  لـة  بوونيةيت بوثر و نةترسي و ذاشکاوي بة
ــةگينا ســتةمکارانةوة، و زاصــم و چةوســثنةر و داگريکــةر  ئ

 نووسـةري  و ئةديب و کةصةشاعري ئاستانةدا لةو گةلةکةمان

 مـةحوي  مةولةوي، نايل، :وةکو هةية، قانثعي لة بةرزتر زؤر

 گـشيت  گؤذةپاين لة قانثع وةک کةچي ديکة، کثي و کث و

ــاو لــة و ــاپوورةي ن ــةرز باآليــان ئاوةهــا خةصــکدا ئ  و نيــة ب
 و ورد زاري سـةر  ويردي و مؤسيقاي و گؤراين شثعرةکانيان

  .نني جةماوةر درشيت

 زؤر لة و وةکردو درثژدادذي هثندة بةذثز نووسةري

 و گالنـدووة  تثـوة  مةاليشي تةنانةت وصيوة، تث بؤري و
 ئةگـةر « :دةصـث  گرتؤتـةوة،  ئةوانيشي ئةدةبيةکةيبث

 خــصةتثينپــريةژن تــةئويلي لــة مةاليانــة کؤکــةر

 هـي  !!بيـسةپثنث  و وةربگـرث  کةصکيش   »قالةقيترة«

 :بـصثم  هةيـة  دةرفـةمت  ئةوةندة هةر لثرةدا  »...قانثعة
 فثر گاصثکيش و گذ حاص هةزار بة ئثستة ئةگةر !جةناب

 خوثنـدةواراين  و مـةال  پثآلوي تؤزي سايةي لة بوويب،

 بـذ  لـة  هـةذت  جـةنابت  ئثستا ئةگينا حوجرةکانةوةية،

 !دةچثـت؟  کوثـوة  بؤ گاگةل نةتدةزاين و نةدةکردةوة
 لـة  گوايـا  تـؤ  کـة  کةسـةي  ئةو چووة بري لة ئةوةيشت

 بـة  دذيدادة بـؤ  خـؤيت  يةخـةي  و دةکةيتةوة سةري

  »!خصةتثنة؟ پريةژن مةالي هةر« :خؤت فةرموودةي
 و لـةوثر  و الر بؤچوونـة  بـةم  ئةيـةوث  بـةذثزة  ئةم - ٨

 و داخـا  کـةس  هةموو دةسيت لة دار چةوثآلنةي و چةوت
 کــة ذکــةي ئــةو ســةر لــة بــث ســوور هــةر منــداص وةک

 بـــةذثزي بنةماصـــةي بـــة ذث تةنانـــةت و گرتوويـــةيت

 ذاي بـارةدا  لـةم  نـةبث  هيچ و ببزوثنن لثو نةدا مامؤستاش

 گفت بثنة ئةوان ئةوةي پثش خثرا چونکة دةربذن، خؤيان

 يـا  چـاک  خؤياندا جةرگي بة بنثن پث خوانةخواسة نةکا و

 و دابـني « :دةصـث  و کـردووة  ئاگربذي بصثن شتثک خراپ
 شــثعرةيان ئــةم مامؤســتا ذثــزداري بنةماصــةي دصنياشــم

 فارسـي  يزار و کـةلتوور  لـة  دووري هـؤي  بـة  يـا  نةديوة

 !!!نـةکردووة  هةسـت  باشـي  بة شيعرةيان ئةم ناوةرؤکي

  ...)دةکرا شثعرة ئةو چاپي لة بةرگري ئةگينا
هةر کةسث تةنيا شارةزاي ئةلف و بثـي نووسـيين          
کوردي بثت کاتث ئـةم دةقـة دةخوثنثتـةوة دةزانـث           
نووسيين ئةم مامؤستا بةذثزة تا چ ذادةيةک شـصةژاوة         

کـوردي چةنـدة الواز و      و بة پثوةري ياساي ذثزمـاين       
الرولةوثرة، لثرةدا هةر ويستم ئاماژةيةکي گچکة بـةم        
بابةتة بدةم ئةگينا ئةگةر مبانةوث سةر لة بري دةقـي   
ئةم نووسينة بة پثـی ذثزمـاين کـوردي بدةينـة بـةر             
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ــةکي    ــيت قوتابيـ ــة ئاسـ ــنيام لـ ــتةرگةري دصـ نةشـ
  .سةرةتاييشدا نةمرة وةرناگرث و سةرکةتوو نابث

، ئةم  »زايةصةي زرثبار «تةواوبووين  من ئةصثم پاش    
کتثبةم بردة خزمةت مامؤستاي نووسـةر و وةرگثـذ و          
شاگردي گةورةي قانثع كـاك وريـا و داوام لـث كـرد             
بيخوثنثتةوة و ذاي خؤي دةربذث و لة خزمةتيدا دامنا 

پاش سـث مانـگ چوومـةوة خزمـةيت و          . و گةذامةوة 
ي گةورةيي زؤر . فةرموويان بة وردي خوثندوومةتةوة   

نواند و سپاسي خؤي و بنةماصةي قانثعي پث ذاگةياندم 
و دةعوةتثكي بؤ كردم كة لةگةص بنةماصـةي بـةذثزي          
خؤي و چةند كـةس لـة بـرازا ئازيزةكـاين نووسـةر و              
ذووناكبري بؤ دثي سةرگةت، بؤ نـاو باخةكـةي بـاوكي           

ذثزثكي زؤريان بؤ دانام و زةمحةيت زؤريـان        . خثزاين
لـة کـايت    . سـةرگةت ماينـةوة   تا ئثوارة لـة     . كثشابوو

هةصــگةذانةوةم مامؤســتا دةســتخةتثكي بــؤ نووســيم، 
وةكــو پثــزانني و مؤصــةت بــؤ چــاپ كــردن، كــة لــة  
سةرةتای كتثيب زايةصةي زرثباردا كؤپيةكـةمي چـاپ        
كردووة، كة بـة داخـةوة كـاك خةسـرةو خـؤي لـث              

با ئـةوةش   . بواردووة و ذةنگ بث متاشايشي نةكردبث     
زاكاين مامؤستا قانثع، نووسةر و     بصثم نؤ كةس لة كوذة    

ئةديب و ذووناكبري و ذؤژنامةوانن لة كوردسـتان و لـة           
  .ئةورووپادا بةناوبانگ و ديارن

ــثيب     ــد كت ــشي چةن ــانثع خؤي ــا ق ــتا وري مامؤس
بايةخداري لـة فارسـيةوة وةرگثذاوةتـة سـةر زمـاين           

چوون و چـةن كـاك خةسـرةو        كوردي، كةچي بة بث   
  .عرة تثنةگةيشتووندةصث فارسي نازانن و لةم شث

ئةم گةورة پياوانة، گةورةيي زؤريان لةگـةص منـدا         
نواند و داوايان لـث كـردم لـة چاپخانةكـةي خؤيانـدا             
چاپي كةم كة ئةوان يارمةيت چاپةكةشـيان دابثـت و          

  .من زؤر خةرج نةكةم
 کةواتة چاک واية با بدةينةوة سةر هثـصةکةي         -٩

 لـةم   خؤمان و لـة دصـنيايي ئـةم بـةذثزة بکؤصـينةوة،           
بوارةدا نةقصي خةليفةي شثخثکم وةبـري هاتـةوة کـة          

خةليفةيــةک هثنــدة کةشــف و کةرامــةيت : دةصــثن
گةورةگةورةي شـثخةکةي بـؤ خةصـک دةگثذايـةوة،         
خةصکي بة جـارث وةذةس بـوون و ذؤيـشنت بـؤ الي             
شثخ و وتيان قوربان فآلن خةليفةي جةنابت کةشف و 

ة، کةرامــةيت زؤر لــة زاري جةنابتــةوة دةگثذثتــةو   
ئثمةش تا ئثستة هيچمان لة جةنابت نةبيـستووة، تـؤ          

شثخيش بةوپـةذي   ! بصثي ئةوانةي خةليفة ذاست بث؟    
براينة ئةگـةر ذاسـتتان دةوث مـن        : دصپاکيةوة دةصث 

هيچ نازامن و ئةوانةش کة خةليفـة وتـووين مـن لثـي        
خةصکةکة بة دصنياييةوة ذؤيشتنةوة بـؤ الي        . ئاگامبث

ئثمة ذؤيشتينة الي شثخ    ! خةليفة و وتيان بة خةليفة    
: و سةبارةت بةو شتانةي تؤ پرسيارمان لث کـرد، ويت         

من هيچ نازامن و ئةو شتانةش ذاست نني، خةليفة بث          
شثخ بـؤ خـؤي وت، ئـةي چـؤن          : هثص و گفت دةصث   

  !شثخة و کةشف و کةرامةت نازانث؟
لثرةدا کاک خةسرةويش وةک ئةو خةليفةي لثی       

ا بنةماصـةي ذثـزداري     قةوماوة، بة دصنيايةوة دةصـث يـ      
مامؤستا ئةم شثعرةيان نةديوة، يا ئةگةر ديبثتيـشيان        
فارسي نازانن و کةواتة هةر دةبث من ذاسـت بکـةم و            

ئةم قولة کـة ئـةو      : بةس، منيش بة دصنياييةوة دةصثم    
بةرثزة لثي هةصکردوووة و بـةو شـثوة ئـةو خـؤي بـؤ              
سوور ردؤتة وة و هةر دوو قاچي کردووة بة کةوشثکدا 

 بنةماصةي مامؤستا، بةصکو مامؤستا قانيع خؤيشي       نةک
زيندوو ببثتةوة و بصث ئـةو شـثعرانة هـي مـنن و لـة               
بارودؤخثکي ئاوةهادا وتـوومن، کـاک خةسـرةو هـةر          

  .وا نية و مامؤستا نازانث و من دةزامن: دةصث
 کـاک  بـةذثز  عةرزي دؤستانة و برايانة با کةواتة - ١٠

 جـةنابيان  ردةنـةي خؤماندووک ئةم بکةين قانثعيش وريا

 کردؤتةوة يةکال !گواية؟ بابةتةکةي و نووسيوة نامةي کة

 اليـةين  لـة  مةريوانـةوة  لـة  ذؤژانةدا لةم« :دةفةرموث و

 پـاش  لـة  کـرا،  بؤ تةلةفؤنثکم خؤشةويستةوة دؤستثکي

 مةريوان لة کة ذاگةياندم پثي هةواصپرسي و وچؤينچاک

 ويـةکي ذابردو هـيچ  و نايناسـن  کة کةسثکةوة اليةين لة
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 اي« شثعري گواية کة کردؤتةوة بآلو ئةوةي نية ئةدةيب

 بؤيــان تــرخةصــکي و نيــة قــانثع شــثعري »مــن مــيهن

ــيوة، ــازامن نووس ــةم ن ــة ئ ــة کةس ــةرچاوةيةکي چ ل  س

 ئةکـةم  حةز هثناوة؟ دةست بة زانياريةي ئةم ئةدةبيةوة

 کؤپلـة  ئـةو  تايبةت بة ذاگةيةنثت، پثمان کرا بؤي ئةگةر

 چـشمةي  پرخـرد  پـسر  اي هان« :ثتدةص کة شيعرةيان

ــاموس   /روس از شــو دور مــشو ســين مــشو امريکــي /ن

 و نالة مهة کش بر /گنبدکاوس از کن شرم مشو انگليزي
 ئـةم  »ايـران  ايـرانيم  ايـرانيم  ايـرانيم  /افـسوس  پر افغان

 لـة  وتـراوة،  مـسديقدا  شؤذشةکةي سةردةمي لة شثعرة

 بـاوکم  و وةکراوةتـة  بـآلو  ئثراندا ذؤژنامةکاين لة يةکثک

 دکتـؤر  مةبةسـيت  ...هـان  :دةصـثت  کـة  شـثعرةدا  لةم

 لـة  ئةصقة نؤکةري نةبثتة کة دةکات لث داواي و مسديقة

 خبـوايت وآلت ذووتاين و ذةش خةمي و بثگانةکان گوثي

 و پثوةنـد  و کـؤت  لـة  نيـشتمان  ئثـراين  و خبوات ئثران
 پةهلـةوي  پاشـايةيت  دةوصـةيت  نةهاتووي لةبن ستةمي

ــاوکم، مةبةســتةکةي ئةمةيــة .بکــات ذزگــار ــا ئيتــر ب  ب

 خؤيـان  مانـاي بث بلوثري ئةدةبةکةمان نةياري کةساين

 ديکــة خةصــکي نــةبووة بــةوة پثويــسيت قــانثع لثــدةن،

 چـصکاوخؤراين  و بةکرثگرياوان ديارة وا .بصثن بؤ شثعري

 .نـاهثنن  قـانثع  لـة  واز گؤذيـشدا  لـة  ئثران دوژمگةالين
  )٢٠١٠ /١٠/ ٢٨ قانثع، وريا زادة قانثع ئيمزا،

لةوانةية دوور با کاک وريـا هـةر سةرئثـشةيان بـؤ            
مبثنثتةوة و چيـدي، چونکـة کـار لـة کـار تـرازاوة و               
جةنايب کاک خةسرةو بذياري خؤي داوة و بذاوةتةوة،        

لة کؤتاييدا هيوادارم بؤ هـةموان      «: ئةوةتة دةفةرموث 
بة گشيت و اليةنگراين شثعر و ئةدةبيايت کـوردي بـة        

 بووبثتـةوة، سـةملابث و چةسـپابث، کـة     تايبةت ذوون 
لکان ذةپاصـي ئـةم شـثعرة بـة قانعـةوة نائينـسايف و              

ويژدانية و قانع بة دؤمةي ئامسانگ و زةوين ذؤحي      بث
  »!!!پاکي لةم شثعرة گآلوة دوورة

بؤية پثنووسم بة ساکاري «:  لة کؤتاييدا دةصث-١١
لة جةرگةي بةرگريدا قوت بؤتةوة، لـة نووسـينةکاين         

ر مةال ئةمحةدي نةزيريشدا ئـةوةي دةسـةملث        ذثزدا
کة خؤي بة ئةدةبيايت کورديةوة ماندوو نةکردووة بـة         
تايبةت لة بواري نووسني و نةسري کـوردي ذةسـةندا     
دةســثکي بــاآلي نيــة بؤيــة ئــةم ذخنــة و بؤچوونــةم 

تا وآلم و بةرةنگاري !!! سةنگني و ذةنگني دانةذشتووة
خــودا کــة ســوپاس بــؤ » !!و بــؤ دژايــةيت بذةخــسث

سةنگني و ذةنگـني داينةذشـتووة ئـةگينا هـةموومان          
الفاوي عيلم و زانياري دةيربدين و لة زةرياي بثـبين          
نةسر و ئةدةبيايت ذةسةين کوردي ئةو بةذثزةدا نـوقم         

لـة  : قشقةذة لة کـوث بوويـت؟ ويت      : دةبووين، وتيان 
  !!!ذاست دةکةي بة قاچ و قولتا ديارة: حةمام، وتيان

ؤخي لة هةولثر لة ديدارثكي كاك كاك ناجي مةرد
وريا قانثعدا مامؤستا وريا لثي دةپرسث لة مةريوانـةوة         
ــة كةســث شــيعرة    ــة گواي ــراوة ك ــؤ ك ــةفؤنثكم ب تةل
فارسييةكةي باوكمي بة قيزةون و گلپترة ناو بردووة و 
وتووية ئةم شثعرة هي قانيع نيـة، تـؤ ئـةم نووسـةرة              

ـ  . نةوةصآل: دةناسي؟ كاك ناجي دةصث    ةفرمث ئةويش ئ
بابةتةكةم نةخوثندووتةوة كة وآلمي تةواوي بدةمةوة،      

ئـةم نووسـةرة بـدؤزةرةوة و       . بةآلم شتثكم نووسـيوة   
ئـةم  . بثدرث يا بينثرة بؤ فآلن كةس بـا وآلم بداتـةوة     

فةرموودةي مامؤستا وريا نةبووبا من نةمدةويست وآلم 
بدةمةوة؛ ئاخر دواي جيابوونةوةمان مـن پـثم وا بـوو           

دووپـايت  . ثناوة هةر كةسث بة ذثي خؤي     ئيتر وازي ه  
دةكةمةوة و داوا دةكةم كاك خةسـرةو واز بثنثـت و           

  .كاي كؤنة بة با نةدا و كةس لة شةذدا خثري نةديوة
 ئةگـةر  ذاسـتيدا  لـة  پثدا ئاماژةم پثشةوة لة وةک هةر

 کؤتاييــةدا کؤپلــةي بــةم تــةنيا چاوثــک زانثــک کــوردي

 ؤهةصکثشانةيخ ئةو دةردةکةوث بؤي ذووين بة خبشثنث

 ئــةو دةصــثم بوثرانــةش !!نزيکــة؟ ذاســتيةوة لــة چةنــدة

 تـا  نزيکتـرة  بالؤرةوة و بةيت لة و خةسرة کاک نووسينةي

  .ذخنةگرتنةوة و لثکؤصينةوة لة
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