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  أصبوار هةوراميأصبوار هةورامي.... .... وةآلمصك بؤ هونةرمةند دياري قةرةداغي وةآلمصك بؤ هونةرمةند دياري قةرةداغي 
  
رتك  شه به ،هآانی ڕۆحی مرۆڤ شاراوه ئامزگرتنی جوانییه   ت و له قیقه و دنیای حه ره  به نگاونانه گرتن هه خنه ڕه
  . تگر ب خنه آی ڕه ره گا ئامانجی سه ندنی آۆمه سه شه گهبۆویستی  خۆشه آه
   ژرناونیشانی  وه له تك بالوبۆته ردا، بابه شی هونه  به  له، آوردستان نتی ر ڕوپه سه  له،نتر تۆڕی ئینته  له
م زۆر ال  ته م بابه ئه.  وه یه) داغی ره دیاری قه (ند رمه ن هونه  الیه له)  گۆرانی آوردییدا بردنی شیعر له ه هه به (

یتی شیعردا مانای  و به ناورسته له ی وشه ه داوهه  ناو وشه نھا پیتك له ه بردنی ته هه  به گرینگ بوو چونكه
ك  آاك دیاری وه. آاندا  آالسیكییه ی شاعیرهآان شیعرییه یته  به ت له تایبه گۆرێ به یتی شیعری ده واوی به ته
ر  سه شك به هواو توانای د  ته یدا آه آه ییه خنه ڕه  نوسینه  له رخستوه خۆی دهدیب و موسیكزان  گركی ئه خنه ڕه

ی  آارهنانی زمانكی توڕه  و به وه  بریندارآرن و وبچوآكردنه وتۆته  آه ربۆیه ههشیعرو ئاوازی آوردی دا 
و  ستی م ده آه : بۆنمونه. مان آه له زمونی گه ن ئه ندانی تری خاوه رمه  هونه ر آۆمه سه بهخۆبایبوو  له
  . شیعر لهدحایبوونی  بهی شیعر، یشتن تگه تی له سه  بده،واری خۆنده نه
  آه  لماویه شته ی ده آه  توڕه ڕێ ناآرێ دیاره ڕۆشنبیریه و چاوه ی ئه آه ره همنه تی هونه سایه  آه  له ڕبینانه م ده ئه

ن گرت خنه آی گرینگی ڕه یه مایه  بنه  جونكه، وه هیوادارم خۆی تۆزێ همن آاته. ر سۆزی سه ك آاری آردۆته یه تاڕاده
  . ن م ناده ه قه فام له ت ونه سه بده زان به رگیز نه سانی زانا هه ، آه همنی و سینگ فراوانییه

گۆرانی بژیم  ك بیاری بوون به گر ڕك وه وان و ڕه خنه  ڕۆژنامه ی مندا بیاردانی بوون به آه وته  له وه داخه  به
   . رچاو  به دته

ر   هه،وێ  زانی دهبی ره  فارسی و عهو س زمانی آوردی زای شارهوارو   خوندهفسیری شیعری آالسیك  ته  دیاره
  زۆر له. ی آوردیدا  ناو آتبخانه  جھشتوین له به  بۆ زۆری له ی رچاوه  سهو وه  گفتوو گۆو لكۆینه  هۆآارهم ئه

  ه شاعیره ی زۆری آه ربهزۆ. دا یه م آشه  گلن له نه  توه یانتوانیوه زایانی زمانی آوردیش نه شاره
، رانی آورد  بۆ خونه وه ته ماونه  آانن آه ه پارزراوهستنوس  دهی زاده آانیان دیوانه مانآان آالسیكییه
  مامۆستایان آانی هسستنو ده ی  آه رچاوه سهی آورد نالی  وره آانی شاعیری گه شیعرییه مه رهه به بۆنمونه

چوون  آنه یه ر له شدا هه ستنوسانه م دوو ده  له آه  یه) یدی جوستان مه محهال  مه (و) ال عارفی چنگنیانی مه (
فاتیح  (و) ریمی مدرس بدولكه العه مه (یانمامۆستا آه  دیوانی نالی دا  له آراوه ش م ڕاستییه  به ئاماژه  ، بووه هه
و  آك له  یه واته.  وه چۆتهیریم پیا ال آه  مهدی مه ، وه محه  آردوه ر سه  لهیان وه و لكدانه وه لكۆینه) ریم بدولكه عه
  .  ی نالی یه م دیوانه  ئه ستمانه ر ده به ی له  گرنگانه رچاوه سه

  داغی له ره گر آاك دیاری قه خنه ڕهقی برای  آی زه یه ه ند هه چه  م به  بكه وێ ئاماژه مه  ده یه وه م ڕونكردنه دوای ئه
یان  ه ند هه رمه  س هونه آات آه  شیعركی نالی ده آانیدا باس له خنه سپكی ڕه ده  ت له تایبه یدا به آه نوسینه
  . مان شیعری نالی س ئاوازی جیاوازدا بۆ هه   له چیوه

  :رموت فه زن ده نالی مه : آاك دیاری نوسیویه
  

   خووناوی دی زارم ی به نجه  په نایی آردوه حه 
  ستی ددارم ی ده آوشته  ت ب آه هاده نگی شه  ڕه مه ئه 

  
 وا تۆ  ؟ آه آردوه آه نه رچاوه  سه ت به ؟ بۆ ئاماژه ه هناو وه آه یه رچاوه  چ سه ت له  شیعره م ده آاك دیاری ئه

     وه دنیاییه به
  ی نجه  په نالی یه آه وه ستت ئه به ۆ مهت ،ونم دێ خووناو به مانای شه. یت آه آه ئه  ڕاستی و دروستی شیعره باس له
  .  خون دت به ونم شه مانای تۆالی   ن آه یه گه وه ده  ئه مه  یان ئه، ونم خوناوی بوه  شه ی به آه دداره

 س  و ئهآاتكدا  له زان  ده ه  هه  بهنگه ی ڕه وشه   بۆیه آردوه ی نالی نه آه یری دیوانه  سه گر دیاره خنه ڕه
تی   زۆر تایبهستنوسكی گر ده  خنه  ڕهگونج یان ده.  آاریان هناوه به  آه هك نوسینی ناودیوان وه  انهند رمه هونه
  یدا آه  ناو آتبخانه له

  .  شار داب  حه
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.  نوان د له آراون) نگه نگی و ڕه ڕه (ی ر وشه سه  له  ی آه وانه و گفتوگۆو لكۆینه  گر ب ئاگایه له  خنه  ڕه دیاره
  . ی بیست و پنج ساڵ  بۆ نزیكه وه ڕته گه ی ده آه ش مژووه مه ئه،ریم الآه دی مه مه هدار و مامۆستا مح زنه مارف خه
  پناوی ب و له ده  ڕگای ئه له (ناوی ی به وه آتبكی لكۆینه غدا،  به له1979سای  ی آۆڕی زانیاری آورد چاپخانه
دیوانی نالی و  (ناوی  به آه وه تی لكۆینه بابه  ریم، آه ال آه دی مه مه  بۆ مامۆستا محه چاپ داوه له)  نالی دا

م  ی ئه111ی  ڕه  الپه له) . دا خنه رازووی ڕه  تای ته دار له زنه دآتۆر مارف خه ی آه نالی یه نگ رهه فه
  ی  وشه ر ده نوسه،دا آتبه

  له) . نگ ب ڕه ( ب واته) نگ ڕه (ب  ئه  دآتۆر نوسیویه ر واش بت آه گه  ئه یه)  نگه ڕه (ی آه ڕاستییه) نگی ڕه (
  رموێ فه دا مامۆستا ده م آتبه  ی ئه112ی  ڕه الپه د دا مه سعود محه مامۆستا مه) ودامانی نالی سته ده (آتبی

 آی فسیرو بۆچونی زانایه  ته مه  ئه، نوسرابایه) ت ب هاده نگی شه  ڕه مه ئه (بوو ده) ت ب هاده  شه نگه  ڕه مه ئه(
  .  بوری آاك دیاری من له رم سوڕده  من سه ر بۆیه  هه، یه ه هه)  نگه ڕه (یگوتوه م نه، به  زمانی آوردییهی زن مه

  ی پچرو یی خنه تكی ڕه ن بابه سه عید حه  سه مه رو شاعیر آاك حه  نوسه، ئستا ر له ی س بۆ چوار ساڵ به نزیكه
ر   نوسه،لی آوردستان نت ر ڕوپه  سه له) شیعری گۆرانی (تی مان بابه ر هه هس  له وه ی جوانی بو آرده گه  به پ له
قی  ده قاو  آاك دیاری ده.  ناو گۆرانیدا ن له به  ده ه هه  به  وشه ی گۆرانی بژانی آورد گرتبو آه  زوربه ی له خنه ڕه
. ن سه عید حه  سه مه آاك حه ی آه چاوهر  سه ی ئاماژه بكا به  وه ب ئه   به وه  آردۆته ی دوباره خنه مان ره هه
آات  ده ریم دنان آه  عهر ئاوازدانانی گۆرانیبژ سه ت به سه بونی ده  نه  به دا ئاماژه آه ییه خنه ڕه مان نوسینه هه له
ك   نه یهئاوازكی پرسیاری بوا  به بوایه و ده  یه ه ی هه آه وازه ڕبینی ئا ه د آه دا) غر ڕۆی ئۆ ئه ( گۆرانی  له

  . ری به ئاوازكی خه
  ؟؟) ) غر ڕۆی ئۆ ئه ( (ت آات ده دا پرسیار ده م ده زن له  گۆرانی مه: آاك دیاری ده

     به  من ئستا آه؟رگرت  وه وه آه یه رچاوه  چی سه ت له و دوو همای پرسیاره وانه م دوو جووت آه ئه: گر خنه برای ڕه
  .  وه مه آه  آۆتایی رسته  همای پرسیارم خسته آردی بۆیهی چی پرسیارم ل  ئامازی وشه

 نیا بۆ  ته ك به  نه، آان دانراوه  شیعرییه یته موو به  آۆتایی هه ی مامۆستا گۆراندا همای پرسیار له آه  دیوانه له
  دا نابینرێ آه یعرهمی ش رجه  ناو سه له) هتد.. .  چی، بۆآوێ،ی آه (م هیچ ئامازكی پرسیاری به،) ڕۆی ئۆغر ئه(
ی   ڕسته  به آه بینرا رسته ر ئامازی پرسیار نه گه آدا ئه یه ڕسته  نادات له  وه دا یاسای رزمان ڕگا به آاته م  له

  ت به آه ره رامبه به،زوی خۆت ئاره ك به  یه  تۆ رسته آردن نیه ستی قسه ربه مه سه ێ، ئه دهم ب له  قه له پرسیاریی
زو  ی حه  زاده یه خنه م ڕه  ئه واته. ی آه حای دهرسوڕمانی  ری یان سه به  خه،پرسیاری زكی ئاوا ڕبینه ده

ردا  ست وه وێ ده یه آانی دا ده خنه  نو دنیای ڕه آاك دیاری له، ڕبینی ئاوازدا  ده تی له یشتنی خۆیه تگه
  رنامه  به آك له  یه ی به ئاماژه.  ردیهش مقاماتی آو وه آانی گۆرانی آوردی ئه  آۆنترین فۆڕمه آیك له یه له

  آك له چێ و یه قامك ئه مه لی ند عوسمان عه رمه دا هونه یه رنامه و به  له،آردوهآانی آوردسات  رییه هونه
آت  یه ر هات و وشه گه ئه ( گر ده خنه ڕه دا، آه  ناو مقامه آار دن له زن به شاعیری مه) حوی مه (آانی هۆنراوه

م   آه یه وه منیش بوام به) . نگ بین و ناب لی ب ده یه وره آی گه تایه م و زیاد آرد خه آی شیعریدا آه یه توحفه له
 ،ی داد هه (ی م زیاد آردنی وشه  به،ی وا ناب بكرێ ه رگیز هه  گۆڕێ و هه ك مانای شیعر ده یه ی وشه وه آردنه

  و بوه ر هه ناو مقامی آوردیدا هه له) هتد.. . مان  وای توخوا، ئه،گ های ه  فه،ی توخواآه
ر، تاهیر  زغه لی ئه ید عه  سه،ردان لی مه عه (وانمان  پشه  ئایه،وه  جیاآاته وشانه م زیاده یتوانیوا مقام له س نه آه

   ناو توحفه ه ل هناوه آار نه یان به م وشه زیادانه ئه) د عارف جزیری مه  سوه، محه، ساح دیالن مه تۆفیق، حه
   ؟آاندا شیعرییه

نازانم شاعیر و  ؟ نییه ردانكی السارانه  ست ت وه یكات ده گر ده خنه  برای ڕه ی آه ڕزیاته م فه  ئه ئایه
 بۆزیاد ی)  وای توخوا،گ های ه  فه،ی  توخواآه،ی داد هه (ی وشه ساح دیالن  مه ندی آورد مامۆستا حه رمه هونه
  مقامكی آوردیدا  له نگن آه نازانم بۆ شاعیران ب ده مقام چیوتی؟   خۆی به آانی آه یهعر شی  توحفه بۆ آردوه

آی  ی گفتوگۆیه وه م بۆ ئه آه داغی ده ره  دیاری قه  له م پرسیارانه منیش ئه ؟ن آه  زیاد ده و وشانه گۆرانیبژان ئه
ست  باده مقامكی آوردی نوێ ب  ری جۆره اهنهوێ خۆی د یه ر ئه گه  ئه،ڵ خۆیدا بكات گه باشترو جیدی تر له

ری گۆرانی   هونه  به نگی خۆی تۆمار بكات، چونكه ر له زیاده وشه بۆ هۆگرانی ده ده مقامی به ندێ آار بت و هه به
  . یدا وه زیاتر قوڵ بته ی خۆ یدا آه  آاره له  ناسراوه چاآترهگوتن 
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