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  رمياينرمياين طة طةمستةفامستةفا::ئامادةكردينئامادةكردين... ... م م لَلَلة ستؤكهؤلة ستؤكهؤ  ةمصشيةمصشيلَلَخؤخؤ  أةنطيأةنطي وةنةوشةيي بؤ  وةنةوشةيي بؤ ئصوارة كؤأصكيئصوارة كؤأصكي

  
دةنگي تثكةآلوي ژن و پياو هاوكات ! چ ئثوارةيةكي خؤش بووة لة هيچ ئثوارةيةكي تر نةدةچوو كي وةنةوشةيي،ئثوارةيةك
وبةش  ناونيشاين شيعريكي ها-ذةنگي خؤص-داخؤص  ذةنگيلة، بة شثوةيةكي هارمؤين ئاوثتةي موزيك ببووثكدالة شيعر

لة يانزةي   لة پايتةخيت سويد- كتثبخانةي كوردي-هؤصي لة وة - ونةزةند بةگيخاينقةرةداغي دالوةر هاووذيان،لةاليةنبوو
ةزةند و  چةندين جار بة نامةي ئةليكترؤين بة ئامساين سويد و فةذةنسا دا لة نثوان ن خؤصذةنگي. ديسةمبةردا خوثنرايةوة

كة بؤ كارةساتة دصتةزثنةكةي جةژين !بثب،تاكوو ئةم كؤرپة شيعريية لة دايك و باووك دالوةردا هاتووچؤي كردبوو
هةولثر نووسرابوو ئةو ذووداوة مثژووييةي كة چةند بارة سةملاندي چارةنووسي كورد دةبث هاوبةش بث وةكوو -قورباين

  .. . وةردا لة نثوان نةزةند و دال ذةنگي خؤص-چارةنووسي

   
كردينةوة هونةرمةندان توانا نزار و ئويلضا سضثدبثري بة سؤزي ئامثرة مؤسيقاييةكانيان،ئامساين خةياصيان فراوان

ئةو دةنگة ! دةنگة بةسؤز و زوآلصةكةي نةزةند،ئةو ئافرةتةي هةرگيز نابةزث!!وونييان زياتر هثناينة جؤش وخرؤشودةر
بؤناوجةرگةي كارةساتةكةي يةكي !ئثمةي بردةووة بؤ هةولثر،بؤ جةژين قوربان،وهثدي هثدي ئاويتةي مؤسيقاكان بو

وةكوو هةصةجبة و بة دةم شةپؤيل ئةو دةنگة ئازا وناسكةوة هةنثكمان خةياصي بؤ ذووداوة مثژووييةكاين تري !شووبات
ؤشي خؤي بة سةر ميوانةكاندا دةنگي باصي خامبث!نةفرةت لة مثژووي عثراق.. ئةنفال دةگةذايةوة ولة دصي خؤيدا دةيووت

  :كثشابوو،كاتث نةزةند وويت
يةك لة يةك بةسةرتا هةصدةكات،بايةك لة خؤرهةآلتةوة با-با كة دثيت شارثك دثتة سةر ذثگات،لة هةر چوارالوة*

يت لةوثدا خؤت دةتةكثنيت و ئاوثنة چكؤلةكةي گريفانت دةردةهثن.. خؤرئاواوة،بايةك لة باشوورةوة، بايةك لة باكوور
  :ئارام وويت.. ئارام !كي خؤش دةنگي پياوثك،بةآلم نةرمدةنگثنةزةند نؤرةي خؤي داية دالوةر، *.. . و
  

  نة سةرةتاية و نة كؤتايي،ئةوةي كة ذوودةدات*
  *.. . كي ئثستاية لة ناو سوذي زةمةنسةفةرث

  
 سةماي بريكردنةوة لة ،ة سةمام دةنگي ئةوانةوة كةوتبووكؤپصة شيعرةكان نؤرةيان پث دةكرا،ئثمةش دصمان بة دة

 تري ئةرث لة ناو هيچ نةتةوةيةكي!! وةك ذابردوو،نةبثت چيتربؤ ئةوةي ئايندة،سةماي هيواكامنان!چارةنووسي خؤمان
لة –ستؤكهؤمل چاوييان بة يةكتر بكةوثتةوة وپثكةوة لة !.. . ذووي زةميندا،دوو هاوذثي تر هةية، پاش هةژدة ساص لثكدابذان

؟ئةمة چ سنوورثكة داگريكةران دروستييان كردوة؟ئةمة چ !شيعري هاوبةش خبوثننةوة-اري سةرزةميندادووايةمني ش
  ؟!.. سنووربةزاندنثكة شاعريةكان دةيكةن،ژن وپياواين مثژووي ئثمة دةيكةن

دةنگي تثكةآلو،دةنگي ژن و پياو،لة ئةوةي ئةم كؤذةي لة كؤذةكاين تر جيا دةكردةوة،ئةوةبوو، كة لةم ئثوارةيةدا،
  !خوثندنةوةي شيعرثكي هاوبةش و هاوچارةنووسدا كراية باو

تثكةآلو بن،هةروةكوو چؤن لة كؤذةوةكةماندا،لة هةصةجبة ..  دةنگةكاندا خؤشة،لةمةودوا لة سةر شانؤمن پثم
  .. . وئةنفالةكامناندا تثكةآلوبووين
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- هةوارگةي دآلن– شيعر و مؤسيقاي  ئةمتؤسفثري ئةو ئثوارةية بةرنامةي: دةبرد وويتكاك دانا ذةئوف كة كؤذةكةي بةذثوة
،كوردستاين ذؤژهةآلتةوة پثشكةش دةكرا،لةذاستيدا منيش تا ي بريدةخاتةوةكة لة ساآلين حةفتاكاندا لة ذاديؤي كوردي

شووداندا،ئينجا هاتةوة بريم كة لة وچاووم بة يةكث لة هةزاران دةرياچةكاين ستؤكهؤصم كةوت لة كايت پ چوومة دةرةوة
بؤ تاقانة ميواين كؤذةكةمان كة ، بة ناوي ئةنفاللة دواي پشوودان نةزةند بة زماين ئينگليزي شيعرثكي خؤي!كوردستان نيم

.. شاثاين باسة كة ئةو خامنة سويديية لة كايت گوثگرتندا،ئةشك بة چاوانيدا هاتة خوارث. ژنثكي سويدي بوو،خوثندةوة
 من دةرفةتثكم دةسكةوت وبة سويدي لة گةص ئةو خامنةدا كةومتة گفتوگؤ و بؤم دةركةوت كة لة مانگي حوزةيراين پاشان

من غةرقي موحيبةت و ميوانداريي كوردةكان  -:وردستاين باكوور بووة،خؤي ووتةينئةمساصدا بؤ ماوةي شانزة ذؤژ لة ك
د بؤ ماوةي پثنج ذؤژ لة ماص دةرنةچووم و هةر بريم لة ژياين ةذانةوةم بؤ سويپاش گ!بووم، هةرگيز لة بريم ناچثتةوة

ي هاوذثي بة گؤراين ئينگليزي سويدي و كوردي، هثندةي تر هؤصةكةيان بة ئاواز -ئولضا و توانا.. . ) ئثوةي كورد دةكردةوة
هؤصي ئثوارة شيعرثكة و لة پشووي دووةمدا بؤ جگةرة كثشانث چوومة بةردةرگاي . ومؤسيقا و دةنگة خؤشةكانيان ذازاندةوة

ئةمة لة كاتثكدا شةواين ستؤكهؤصم بة !!تةماشايةكي ئامسامن كرد،ئامساين ستؤكهؤصم نقووم بووة لة هةزاران ئةستثرةدا
 وا دياربوو،كة ئةستثرةكانيش،بؤين شثوةيةكي ئاسايي لة زستاندا زؤر درثژ وهةورة وذؤژةكاين تاريك و كورتة،بةآلم

ميوانةكان داوايان لة هونةرمةنداين خؤشةويست و بةذثز عةدنان كةرمي و ،پثش كؤتايي!ردبوويان ك-ذةنگي خؤص-شيعري
ئةوانيش بة گؤراين خؤش . بكةن بة هونةري خؤيان بةشداري ئةو ئثوارة پذ لة ئةستثرة ية-پةيوةند جاف كرد 

  .. .  بؤ كردينخؤش،گوآلوپرژثين باخچةي شيعرةكانيان
            
  ةم ئاوابوونةدا هةموومان پثكةوةين ل*  

  پثكةوةين كة دةبينةوة خؤص
  بايةك بة سةر ذوخسارماندا هةصدةكات

   لة دوايةمني شاري سةرزةميندا،ئينجا من و تؤ هةصدةسينةوة
  *. لةو ديوي زةمةنةكان ذادةوةستني لةگةص يةكةمني چاوكردنةوةدا، ذوخساري خودا دةبينني

  .. .. هةموو اليةك هةر بژين
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