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  ال دی مه حمه ئه .د ...  بۆ منان تكه آایه حه  ...س شرآۆ بكه آورسی 
  
   : وه وه شه  س به ینه آه  ده یه وه م لكۆینه ئه
   .آان  و بۆچوونه یرانی زاراوه  و قه آی پویست یه وشه ی  وه  خوندنه-١
   .مای شاقووی یی و بنه مای بازنه آارهنانی متۆدی بنه  به-٢
  آان  سمانتیكییه  و چمكه جیھانبینی-٣
   .آان یرانی زاراوه و بۆچوونه  و قه آی پویست یه وشه ی  وه  خوندنه-١
ر   له سه یه یه ندی ده ی آورد چه ئمه .آان دا ییه خنیه  ره  و زانسته ئامز و بیردۆزه خنه بیاتی ره ده  نو ئه یا له .بیاتی آوردی ده  نو ئه له

 و شیمان  وه آانمان خونده قه ده . ئمه یشتۆته  گه وه بی آالسیكییه ره تی عه الغه  به شكی له  به لك آه گه آان و زاراوه هست ده  حازر به آیشه
هن   خۆی آورت ده عریفییه  مه رچاوه و سه  آاتك دا ئه  له مه ئه .رگرتوون ندێ جاریش چژمان لی وه یشتووین و هه  و لی تگه وه آردۆته
  وه سف و ستایشه  وه    یا خۆی به خنه ره . زۆر باردا  له بۆیه .وه قمان بۆ بخونته آانی ده لنه  گشت سووچ و آه  توانای دا نییه هو ل
  ور  ده لهور حیزب یا   ده یا له .ور گرووپ  ده ش یا له بیاتی ئمه ده رتاپای ئه سه .وه م و داشۆڕیی دا خۆی نزیكردۆته  زه  یا له ریكردووه خه
آاندا  تی و سیاسییه یه  آۆمه تی چمكه  خزمه ی خۆی له نده  هه ش نیگایه یشتن و دیده م تگه ئه .ی آردووه شه توولكی دیاریكراو گه آه ته
   .آردووه  نه ق ئاماده آی ده  ستاتیكی و دونیای ناوه نده هه  و ره قینه  راسته  خۆی بۆ چژه نده هه .رخان آردووه ته
 آورتی  به .آراوه ماشا نه ی جوداواز ته آی دیكه زایه آو فه  وه نده هه .یر آراوه  سه ك ئاونه وه ی نده ب هه ده ئه .ش دا  دوا پناسه  له یهبۆ
آو  ممان وه ه ار قهریش زۆر ج گه آات و ئه آان قبووڵ ده  شته نگانه  و زۆر بده وه خواته آانی خۆی ده یرانه  قه  له مكه  ده بییاتی ئمه ده ئه

 .وه  پناو خۆ نزیكردنه ندینیش له  ئاست چه ی له وه ئه .آارهنابت  به فه جوداآانی دونیا لسه مك و فه ر و چه یان نووسه  رووی ده شمشر له
   .آات  آردووه و دهآانی  ئافراندراوه مه رهه ماشای به ن ته م بالیه  زۆر آه بییاتی ئمه ده  دونیای ئه واته .نگ بووینه بده

خشان و شانۆنامه و   شیعر و چیرۆك و په  و له  تكستكی وایه:آات ی بۆ ده ر ئاماژه آو نووسه روه هه .س  شرآۆبكه  آورسی تكستی 
  رحه م ته  ئه هی آ وه  چی؟ له رسوڕمان له سه .دات  ده م دیاریكردنه رسوورمانیش آۆتایی به ی سه  نیشانه  پكدت و به رپۆرتاژ هتد

آرێ   سیمیۆلۆژیادا ده له .نجامداوه ی ئه بوونه  ئاوته مه س ئه  شیرآۆ بكه ی آه وه رسووڕمان له  یا سه وه ته دا آۆبوونه ك بۆته  یه  له بیاته ده ئه
ر خۆی  آات آاتك نووسه وڕمانمان دهرسو بگومان تووشی سه .ست بھنین ده  به دا بۆین و واتای شاراوه آارییانه م ورده  دووی ئه زیاتر به

  !آات قی خۆی ده رحی ده شه
  شكی تردا چیرۆك و له  به خشان و له ی تردا په ندێ جومگه  هه بینی و له ندێ شوندا شیعر ئه  هه  له  :نووس ر ده آی دا نووسه  پشه له
   .٨ال ...ت راپۆرتاژ نانه  و ته ندێ ئاستی تردا شانۆنامه هه
ستی مرۆڤ   هۆش و هه وترێ آه  ئه یه  و رسته و قسه خشان به  په  :نووس  ده١١٦/١١٥ . ال  له بی آوردی ده آانی ئه قه ده   ٭ لهجادی  سه

  چونكه .ك نزیكن  یه خشان له  و په  هۆنراوه شا له وه ڵ ئه  گه  له :  شونكی دیش ده  له روا  آش و سه ش ب له پیشان بدا و ب به
جادی  سه .رواودر بكات به خشان  وپه  نو هۆنراوه ی له وه ر ئه  سه م آاتك دته  به ب واو ده  ته و دووه ب به ده بن و ئه ده دووآیان ئهر هه
   .١٨ال  . یه م دوانه ندی ئه  پابه م هۆنراوه به .رواوه  آش و سه  به ستراوه  به خشان نه په :ت ده
  : رنجامه م سه ه ئ ینه گه  آورتی ده به

   .روا سه+ آش+ ست هه+ سۆز  =  هۆنراوه
   .ست هه+ هۆش = خشان  په
 ب  رۆمان دروست ده  جۆرێ له   نجامیش دا به  ئه  و له وێ آه ی رووتیش تئه  قسه :ت س ده شرآۆ بكه .آی دا مان پشه هه ها له روه هه
  ١٠/٩ ال   .یای شیعرییه بك و خه جازی شیعر و سه ی زاڵ زمانی مه زای زاڵ و ونه  گشتی فه  به :ل پشتریش ده .

ی  مك و زاراوه ل بۆچوون و چه  گه ی پش ئمه چه  وه  بكرت آه وه  بۆ ئه ب ئاماژه ده .وه قی آورسی ورد بینه مای ده  بنه ی له وه پش ئه
وه  بییه ده قی ئه ڕ خه مه تیان له قه عریفی سه  بواركی مه یه ده آارهنا و نیو سه ق به ی ده وه ق و خوندنه ر دیاریكردن و ده مه یان له واشه چه

یا  په . بت یه م وشه  پشتی ئه  پ به با مانای آه . شاآار بییاتی ئمه ده نو ئه  له ی آه و هۆیانه  له آكه ش یه مه ئه .ش آردوین پشكه
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  لنه و آه  گشت ئه وآات له ئه .آرێ آانی دونیا ده  زیندووه ی زمانه مه رجه بی ته ده  وتاری دی ئهیان  و ده وه آییه م پشه آاتك ئه .بوو نه
   .وتووه ی تكه ی ئمه خنه  زمانی ره ین آه گه  تده بوونانه واشه عریفیی و چه مه
م  رهه ر به سه خالقبازیمان به نگی ئه  ره میشه هه . نین ره هگ  ب آۆسپ و ته ر به ب و هونه ده  ئه آانمان له یشتنه تگه .آان  شیكله  شیكلك له به

ب و مامۆستایی  ده ئه .بووه ك مانایان هه ریی یه ب و رابه ده ئه! بووه تیان هه الله ك ده ب و خرخوازی یه ده ئه .ویش دا  دوا هه  له دا هناوه
   .یان آردووه ا ههك پستد  یه ب و شۆڕشگیی له ده  و ئه یاندووه ك واتا گه یه

 توانای  مكه بی آالسیكی ده ره تی عه غه هن و به  آورت ده وه  قۆزتوتییه وه بییه ره تی عه الغه  به  له جادی آه ی سه آه عریفه بگومان ته
تی و متۆدیی  آی بابه یه  شوه به .آان وسهآان وای رو  رۆژئاواییه رچاوه نھا سه  ته مكیشه ده .وه آو پویست بخونته ق وه  ده ماوه ی نه وه ئه
ر و  نته  سه  له مكه ده .سن  آاركی زانستی هه ی به وه بینن بۆ ئه آان ده  جیاوازه  پرنسیپه  و سوود له وه آۆنه آان ده  مرۆییه  زانسته له

   نییه ریكه و زانا تاك و الته ر ئه  لكۆه مكه ده .آان یسپلینهكشبوونی د  تیكھه واته .آرت ردیسپلین ده نته  ئه باس له .آانی رۆژئاوا البۆره
وی  ك سوود به یه .دات  گرێ ده وه آان پكه رتاپای دیسپلینه ك سه زوویه كو ته به .شف آات آانی وجوود آه نھا خۆی و بۆ خۆی نھنیه ته
   .رچاوه  سه آاته  ده وی دیكه ك ئه نت و یه یه گه  ده دیكه

   
   الدان ری   پوه ن آه یه گه  زتر سوودمان پده وه خشانه سنیشانكردنی شیعر و په ڕ ده  مه ی ژان آۆهن له آه متۆده .ی من را به
شیعر و  .وه شه  دوو به  آاته آی گشتی ده یه  شوه نوسین به .آات سم ده  حه یه م آشه یی ئه آی ئاماره یه  شوه  به چونكه .هن آارده به
ئیسناد =  پاپشت :ت الله  ئاستی ده نگ و له  ئاستی ده  له  واته: ئاستی شیعریی له . ئیحسائی یی واته آی ئاماره یه  شوه آۆهن به .انخش په

ی  فه زیه  ئاستی وه  و له رتیبی وشه  ئاستی ته له .ست یوه  په:ت الله  ئاستی ده حدید و له ته= دیاریكردن : ت الله  ئاستی ده و له
  )٤٦ .٤٥ .٤٤ .ال .ئاراس .٢٠٠٥ .ال دی مه حمه ئه .مایه ر بنه نھا هه شیعر ته .بۆ زیاتر بوانه( .دات نجام ده ی ئه آه وه  لكۆینه وه ته شیعرییه

   و متافۆر زۆر به ه ون  آه آانه  زانستی و ماتماتیكییه قیی و هاوآشه ی عه وه نتیق و لكدانه خشان زمانی مه زمانی په .و ی ئه  گوره  به
   .آانه  و متافۆر و زمانی ئاماژه زمانی شیعر زمانی ونه .وه شه وانه  پچه به .وت آه ره ن تیایا ده گمه ده
 .خشان ر بۆ شیعر و په  دوو پوه   آاته  ده ی ناولینان و ئاماژه وه آشه آاربھنین ئه آانی میشۆنیك به ر بۆچوونه گه ئه .آی دیكه یه  شوه به

   . زمانی ناولنان و زمانی ئاماژه واته .آردن و ئیحا سف و زمانی ئاماژه زمانی وه
آات   شتك ده  باس له ٨ال .یه قه م ده ردی شیعری شوازی دیاری ئه  و سه وه گانه  : ده .آات  ده ی پناسه آه قه س ده آاتك شیرآۆبكه

ك  مك دا یه رده  سه  له وه زانین شیعر و گانه موو ده خۆ هه .حاه قی وا مه دروستكردنی ده   نییه وه  مانای ئه مه ئه .وه  ناگونجن پكه آه
 بواری  له . و گۆرانی و نمایشكردن بووه وه  پناو وتنه ویش له ئه .وه هۆنرایه یا شانۆ ده .وه هۆنرایه  ده وه گانه .وانتر یا ره .شت بوونه

 سیرانۆ برژراك  آو له روه ك یا فلیمك هه یه  زمانكی شیعریی بنووسرت یا شانۆنامه آرێ رۆمانك به ده .ش دارخی بییاتی هاوچه ده ئه
 .نجام بدرت ڵ زمانی شیعریی دا ئه  گه  له كشییانه م تكھه  ئه م مومكین نییه به . فلیم  آرا به وه آی شیعرییه یه  شانۆنامه بیینمان آه

   .بككی شیعریی دا  سیاق و سه م له به .كشكرت  تھه وه آرێ توخمی گانه ده .وه قكی شیعریی شتمان بۆ بگته  ناآرت ده واته
خشان و  ك آاتدا شیعر و چیرۆك و په  یه  له ویستوومه .مدا یه  تازه مه رهه م به  له  :نووست س ده  دا شرآۆ بكه  آورسی آی   پشه له

  تاوه ره  سه له .یش ك بیرۆآه ریش یان یه وه ك ته  و یه وه مه آتر آۆبكه ڵ یه  گه له .وه آانی خۆیانه  دیاره ته  خاسیه به .و آه  یهر هه .شانۆنامه
   .٨ ال  وه ستته  ببه وه ك پكه یه آانی ملوانكه نكه ت و ده ك په وه .موویان هه .تا آۆتایی

  چ له س پی ده شرآۆ بكه .ین  بكه  بوونه م ئاوته ی باس له وه پش ئه . و نادرتیش دراوه م نهنجا  ئه یه م شوه  به  بوونه م ئاوته ئه
پات  بییاتی آوردی دا دووپات و ده ده  نو ئه  له ه  هه  و به یشتووه  لی تگه ه  هه جادی به  سه ی آه وه آو ئه روه خشان هه ی په زاراوه
   .ر  خونه  به وه نته یه یگه  ده ه  هه جاركی دی به .وه آان ورد بته  زاراوه  له وه  چاوكی نوه ی به وه ه ب ئ میش به ئه .وه بته ده
پاشان ئایا  . بكرت ی دیكه وه كشی ئه آرێ تكھه  ده وه سائیسی خۆیه  خه رح و به ر ته آی دیش چۆن هه  الیه له .ك  الیه  له مه ئه
 و رۆمان و راپۆرتاژ هتد  چیرۆك و شانۆنامه .خشانیش دا ی په  نو خانه له .خشان چین آانی په سائیسه ین و خهآانی شیعر چ سائیسه خه

آرن و چۆن  آانی نوانیان چۆن دیاریی ده آانی رۆمان و رپۆرتاژ چین؟ سنووره سائیسه آانی چیرۆك چین و خه سائیسه خه .یه مان هه
   .ن آه ده آتر هه ڵ یه ه گ بن و چۆن له آتر ده ی یه تكه
تكی شانۆ بكات  خسییه  شه قك آات باس له موو ده  و هه  شانۆنامه  نوی خۆ ناآرێ ئیتر ببته وته  دوو دیالۆگی آه قك آه موو ده هه
  وه م دیسانه به . زۆر ئاسان نییه رۆمان ی له وه زانین جیاآردنه آو ده روه چیرۆك هه! وه  شانۆمان نووسیه  ئیدی ئمه ی نییه وه  مانای ئه مه ئه
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 آرۆنۆلۆژیا و  آان بت و چ به ره آته  چنینی زمان و آاره چ به . درژی و آورتی بت چ به .ین آانی دیاری بكه  گشتییه آرێ هه ده
واك چ   هه وه  گوازتنه ها رپۆرتاژ واته وهر هه .آان بت هتد ره آته تی آاره یه روونی و آۆمه  ده  باره  له وه  قووبوونه آان و چ به رووداوه

 .نجام دراوه قی آورسی ئه  ده ی له وه ئه .ر ر یا بۆ بینه وه بۆ خونه سه ده  شونی حه  فلیمكاری له  فۆتۆگراف چ به  نووسین بت چ به به
 رپۆرتاژ  خر باس له بینرت؟ نه آو رپۆرتاژ ده ژ وهم ئایا رپۆرتا به .نجامدراوه  نوسین ئه ر به نھا هه  و ته سه ده ندین شونی حه چه
 رپۆرتاژمان  آه قه  ده  له  آه یه وه  مانای ئه مه ئایا ئه .آرت نووسیی ده  دیداركی رۆژنامه  باس له وه آورسییه می   ده ئایا آاتك له .آات ده
  م هناوه؟ رهه به
بوانه  .بۆ زیاتر( آو بنڤنیست روه هه . وێ ی رووتیشی تئكه دیالۆگی ئاسایی و قسه  :نووست دا ده ڕه مان الپه  هه ها له روه هه

ی   خانه وته آه  دیالۆگ ده ته به هه .وه  خیتاب و گانه: وه شه  دوو به آاته خشان ده په )١٩٦٦ .گالیمار .رخ وانی هاوچه آانی زمانه گرفته
 نوان  ریش له آه ڵ خودی قسه  گه  ئاخاوتن له ها مۆنۆلۆگیش واته روه نجام بدرت و هه آرێ ئه  زیاتر دهس یا  نوان دوو آه  له  آه وه خیتابه

ب   ده واته آه .وه ی خیتابه  خانه وته آه چوندرت و ده  دیالۆگ ده ر به  هه وه وانییه  رووی زمانه  له وه دیسانه .درت نجام ده  دا ئه من دوو 
تی آوردی  الغه نھا به میان ته ی دووه مه  ئه بت آه دیالۆگی ئاسایی و دیالۆگی نائاسایی هه .س دا ی شرآۆ بكه آه وه هرژآردن  خانه له
  !نجامی بھن توانی ئه ده
 ناگرت و  خۆیه تكی زانستی به نجه  هیچ ئه یه م زاراوه  ئه نده رچه هه .ی بازاڕیی بت  قسه ست له به نگب مه  ره ی رووت قسه ها  روه هه
 ئاستی   و   ئاستی ستاندار  بۆ  وانان ئاماژه آانی زمان دا زۆر جار زمانه  ئاسته له . دیالۆگی ئاسایی بت ستی له به ر مه نگب هه ره

تی و آولتووری و  یه  آۆمه تی نزیكبوون و هۆآاره  حاله ندی به یوه میش په  ئه آه .ن آه  ده ئاستی ئارگۆتیك یا بازاریی  و  تی ئاشنایه
آو  وه  هه چونكه .تكی ب واتایه الغه میشیان به  ئه وه دیسانه .بی بت ره  عه آالم مجرد   ستیش له به ر مه گه ئه .یه  هه وه آانه سایكلۆژییه
  آه به .د ڕه مكی موجه آو سیسته  زمان وه: وه شه  س به آاته آات و زمان ده  بۆ ده ی  دا ئاماژه وانی گشتیی آانی زمانه  وانه   سۆسوور له

نجامدان و   ئه  واتای به .نت یه گه ی آوردی ده  قسه  آه وه گرته  ده آالم بی  ره  عه  آه پارۆل ها  ره هه .وه گرته  ده لغه   بی ره عه
   .آارهنانی زمان  بۆ به تی ئینسانییه ودره آه توانا و ق النگاژ ها  روه وه و هه سه  آه ن تاآه  الیه  له وه گرته آارهنانی زمان ده به

جازی شیعر و  ی زاڵ زمانی مه زای زاڵ و ونه  گشتی فه  به :ت  دا ده٩ی  ڕه  الپه آات آاتك له ست پده و آات ده  ئه آه آییه ره  سه گرفته
   به وه  دیسانه !ب  رۆمان دروست ئه موویان جۆرێ له ههی  وه  آۆبوونه  و یان به وه آگرتنه  یه نجامیش به ئه سه .یای شیعرییه بك و خه سه

 .ی شیعریی زاڵ بت آرێ ونه م ده به .بت كو دروست ده زا زاڵ نابت به فه .م آه یه .هنت  ده یه م رسته رسوڕمان آۆتایی به ی سه نیشانه
   .آات  دروست ده  دووفاقه جازی شیعر  زمانی مه   ها لره روه هه
   زمانی شیعر خۆی له چونكه!  جازی شیعر زمانی مه م  به .جازییه  یا زمانكی مه  زمانكی دیاریكراو بوترت زمانكی شیعرییه  بهآرێ ده

   . بۆ متافۆر و ئیستیعاره ش ناوكه  پكدت و ونه ونه
   خۆی به ی رابردووه ده فتاآانی سه ست و حه  شه  له ه آ تی آوردییه الغه ی به وه نھا دووپاتكردنه قی آورسی ته  ی ده آی پویست یه وته 

   .لكشكردووه سازی په واشه  ئاسۆآانی چه وه ره نھا به ر ته  و خونه رخانكردووه عریفی ته ی مه آی ب بناغه ئینشایه
   .مای شاقووی یی و بنه مای بازنه آارهنانی متۆدی بنه  به-٢

 تۆدرۆف  هنم آه آارده و مانایا به  به رووت لره .ردی رووته قكی سه ده .آانی ما جگیه  بنه  له آورسی قی   ده م آه آه  ده وه من گریمانی ئه
وری هۆآار   ده ش له  نیزامه م جۆره آات و ئه دی ده نوزه )ت  شیعرییه-٢ ..ر چییه؟ تچتان تۆدۆرف ماگه بنه(  نی مه نیزامی لۆژیك و زه   به

 نوان  وخۆ له ندی راسته یوه په   دات آه م ده ه  قه  له ردانه و سه ردی ئایدیۆلۆژیش ئه  سه ها به روه هه .خات م دا خۆی ركدهنجا رئه و ده
ند  ور چه  ده  له آورسی قی   ده ین آه  ده مه  ئه و واتایه به . آات یان ده ك به ك یا یاسایه یه كو فیكره به .آان دروست ناآات آه یه
ی  ر بناغه  سه قی جیاواز له یان ده آرێ ده ده .تی واتا دا نووسراوه  خزمه ق له ده .آی دی یه به شوه .خات لكی جگیر خۆی ركده تاگهوا
   . بنووسرت یشتن و بۆچوون و فیكرانه مان تگه هه

  كو له  خۆی ناگرێ به ك ژانر له  یه  له  آه یشتووه ی تگهو ل  ئه ی آه و مانایه وا به . تكستكی وا نت  ی ناوده آه قه س ده شرآۆ بكه
  وه آه ر یه رج هه  مه آات به ڵ ده وانیی و رۆمان هتد تكه  و رپۆرتاژ و رۆژنامه خشان و شانۆنامه نوان شیعر و چیرۆك و په

ریش آاركی وا  گه ئه . خۆی  بگرته بییانه ده  ئه رحه موو ته م هه قك ناتوانی ئه  راستی دا هیچ ده له .آانی خۆی پاراستب ته خسووسییه
   .دا زاڵ بت وانی دیكه ر ئه سه ب به نك ده الیه .نجامدرا ئه
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ك شیعرمان   الیه  له نت واته خشان داده  په ر به رامبه  شیعر به  آه آانی آۆهنه میان توانینیه آه  یه:گرین رده ر وه وه دا دوو ته شه م به له
سین و  دره  زتر مه شكردنانه م دابه  ئه نده رچه هه .مبۆلی هتد سه .رۆمانسی .می لحه مه .ستوونی . لیریكی: وه آانییه موو چلولقه  هه به .یه هه
 ناواخن دا   له م به .یی خنه ی ره وه ن بۆ زتر ئاسنكردنی لكۆنه نجام بده  ئه م پۆینكردنه زانن ئه  باشی ده گران به خنه  ره ندێ له هه

جاوزی   ته آی دیكه  واتایه ڕن و به په  نو مژوودا تده  به  ترانئیستۆرین واته بی دیكه ده آانی ئه شه  به  زتر له  نووسینكه شیعر جۆره
   .ن آه ن ده مه زه

آو  ر وه  هه  مومكینتره م آاره بی دا ئه ده  ئه وی  گانه م له به .بن آتر ده ڵ یه  ئاۆزیش تكه مژوو و شیعر دوو چمكی زۆر ئاۆزن و زۆر به
  نووسان و له  هی رۆژنامه  هی مژوونووسان و له  له زانین نزیكه آو ده وه .بی ده ی ئه وه  گانه :نووست آات و ده ی بۆ ده تۆدۆرفیش ئاماژه

ش  ی رۆژانه كو قسه وانی و رپۆرتاژ وبه  چیرۆك و رۆژنامهمان آات رۆمان و هه خشانیش له په .رچاوه مان سه هه .١٠٧ ال  دان هی شایه
  یه و شته خشان ئه  په  آه وه درته می ده خشان چییه؟ وه رێ په  ئه پرس  آانی مۆلر ده ره آته  آاره  له آكه یه .آو جوردان روه هه .ن یه گه ده
   .شه ی رۆژانه  قسه واته .آات ی پده و ئستا قسه  ئه آه
 چیرۆك و رۆمان و رپۆرتاژ و ؟ وه مینته  ئایا چی ده وه نده آی آاتیی سه یه  شوه قی آورسی به  ده  چمكی شیعریمان له ر هات و ئمه گه ئه

و  ر بهخ پارزێ؟ نه آتی ئفكت ده رد و یه آتی سه  یه ی آه و مانایه  به قی ناوبراو چیرۆآه ئایا ده .وه مینته  و هتد ده ی رۆژانه قسه
 رووی   چ له وه  رووی درژیه چ له .ینانووسن ن یا موآری ده سه و شیرزاد حه آانی مۆپاسان آو چیرۆآه ر وه  هه  چیرۆك نییه آورسی   مانایه
 . شیعرییه آورسی قی  دهزی  رآاغه  سه رخستنه زای سه فه .وه زیشه رآاغه  رووی دارشتنی سه  چ له وه آانه نی رووداوه مه  رووی زه  چ له وه رووداوه

  نپاژی واته  و میزه وه ته تایی ماوه  به  به ڕه ی الپه  نیوه ی آه وه  له جگه .یه ردی رووتی هه آی سه مایه م بنه  به ی شیعریی تدایه یان ونه ده
ن  ش ده مه  ئه آه .سته به  مه  لره آه قه  دهرۆآی م ناوه به .بت قی شیعری جگیرده ندی ده زابه  فه آان زتر له زی وشه رآاغه سه خستنه
   .ین آه  یاد نه رۆآیش له تینی نوان شیكل و ناوه ندی به یوه په

  وه دیسانه .ین آان بكه خسییات و آرۆنۆلۆژی و تم و رووداوه می شه نیگای سیسته  دیده یری رۆمان له ر سه گه  ئه؟قی ناوبراو رۆمانه ئایا ده
  ی آه وه  له ست؟ جگه رك پی هه رهنه رشانۆ و ده  سه  بخرته آورسی آرێ  ئایا ده یه؟  شانۆنامه ی باشه ئه .قه بن رۆمان و ده ناآرێ به
آو  آتی آات و شون و رووداو وه  یه  آه وه ناسرنه  آالسیكی ده  به  آه ر و راسینه آانی مۆلییه  شانۆنامه ست له به مه .ی آۆن و نوێ شانۆنامه

ژمردرێ و یاسا   یاخیبوونك ده  جۆره  به  آه وه آانی دوای سانی چله یا شانۆمه .یر بكرت ب سه ما و یاساآانی دارشتن ده بنه
 ی سانی  شانۆنامه نۆیی هیتران آه بیكت و یۆنسكۆ و ژان ئه آانی  شانۆنامه واو له آی ته خرن و گۆڕانكارییه آان پشتگوێ ده قلیدییه ته

 مژووی  ست له به  مه لره( ی شانۆ؟ خته ر ته  سه نه خه  ده خسییاتی دیكه ن و شیكل و زمان و شه آه جاوز ده واوی ته  ته آان به بیست و سییه
  ) نسییه ره شانۆی فه
ر و  آته آان و آاره وانییه  زمانه نده هه ش ره نده  هه  گرینگه ی تمه نده نووسرت و هه رهنانی شانۆیی دا ده  پناو ده  له قكه  ده شانۆنامه

 .آات پسن و چایكۆف ده  عوسمان چوار و ئه  باس له آورس قی   ده راسته .آانی شانۆی نوێ آییه ره ما سه  بنه بنه رهنانیش ده آانی ده شوه
   خۆ؟ ئمه  بگرته آانی شانۆنامه سائیسه آرێ خه رانی شانۆ ده آته  ناوهنانی ناوی شانۆ و بنووسان شانۆ و آاره قك به ر ده م ئایا هه به
آانی  سائیسه نووس و خه قی ناوبراو ده زمانكی شیعریی ده  به نووست آه  ده  ئاسك ی  شانۆنامه .س زانین آاتی خۆی شرآۆ بكه ش ده وه ئه

   . ب هچ نكۆ لكردنك ریی بوو بهآی شیع یه  شانۆنامه ئاسك  .ست هنا ده وتنی به رآه آرا و سه دیده شانۆی تدا به
مای  مای شاقوولی و بنه  بنه:مامان آرد  باسی دوو جۆر بنه  ) .ئاراس .٢٠٠٥ .ال دی مه حمه ئه .مایه ر بنه نھا هه  شیعر ته    له ئمه
مای   بنه ر به قی آورسی سه ك ده یه رادهجا با بزانین تا چ  .مای شیعرییه میشیان بنه  و دووه یه وه مای گانه میان بنه آه یه .یی بازنه

   .وه قی گانه  پاڵ ده ینه ی بیده وه  بۆ ئه شاقوولییه
   :ن وه ی الی خواره مانه قكی شاقوول ئه ماآانی ده بنه
  وه  ناونیشانه ندی به یوه ت و په آتی بابه  یه-١
   .آان نتیقی نوان توخم و ونه مهندی لۆژیك و  یوه یا په .ندی نوانیان یوه آان و په  رووداوه-٢
  نی یا آرنۆلۆژیا مه  هی زه-٣
  تا و آۆتایی ره ندی نیوان سه یوه  په-٤
  آتان واته  ئه  تۆدرۆف پی ده  آه یه آمان هه تی آورسییه خسییه  و شه سه  شیرآۆ بكه  آه یه تخوانمان هه آایه حه .قی آورسی دا  ده له
   .آان  آرده ساو به هه
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   :روونی سفی فیزیكیی و باری ده وه .وه گیته آمان بۆ ده رهاتی آورسییه سه  به:ت بابه
قاچكی  .ه رده زه .قنج .وریا .نگ ناوشان ته .ست باریك ده .و پان ته .ئسك سووك .با رته آه . ساچوو به :سفی فیزیكی آورسی وه
   .آانی باشن همگ جه .خت ندروست ته ته .قژرووتاوه .ل شه ده
س  موو آه شی بۆ هه باوه( سبو ده .قچراو رۆح هه .دگوشراو .ت بتاقه .یاوی خه .شپرزه .گیر تاآی گۆشه . ماندوو:آی سفی ناوه وه

  ) وایه
  ) كی سنه ملی راآردووی خه سكه ئه آی عوسمانی یه فه نه قه .ر به وره آانی ده  آورسییه:خسییات می شه سیسته
ردوو ال و  نگیریی هه آات و الیه  ده ره  دوو به: آات باس له شی ده آو مۆدلك پشكه آشیت و وه تی رووس ده آایه  هكاری حه ك پرۆپآات
و  ئه .وه گته آان ده ته آایه  و آورسی حه  دۆسته پووله په .بایه شه  یا ره با قی آورسی دوژمن   ده له .آان وآشه ی گمه مادده

آی آورسیش دارگوزی  ه چه ره .وه گته ی داهاتوو ده وه رز بۆ نه ت و ده ش حیكمه رهاتانه سه و به  و له ری هاتووه سه  به ی آه رهاتانه سه هب
رۆنۆلۆژیا یا قی ناوبراو آ  ده واتا له .مام ونه  نه تۆو و پاشانیش به  بنه قی آوردستان و پاشان بوونی به  زه ره مبۆلی هه ك سه  وه باپیره
آانی سروشت ورد   توخمه ر له گه ئه .آان نفاله مانی ئه  تا زه وه  خواره وه  پیدا دته وه  دارگوزه  باپیره له .آی سفت یه  شوه نی به مه هی زه
 زمانی  به .آو ئاآتان آورسی وه .وه دانهآی من  نو دونیایه مانباتیشه ها ده روه هه .آی رۆمانسی  نو دونیایه چینه ی ده وه رای ئه ره سه .وه بینه

آو  زمانی آورسی وه .ویتر سروشته آكی دارتاش و ئه آات یه ند ده  بوونی دوو خوداوه  و باس له وه گته آانمان بۆ ده  شته وه منداكه
 و  ویتر آرده  دووی ئه ك له وان و یه كی ره زمان به .یه ی مندانه یاكی ساده  خه ر به  سه زمانكه .آتان زمانكی ب گروگۆه ئه

یار  عبا و نه آو ده  وه با شه ره توخمی   و  باره و دا زۆر له قیی ئه مای عه ڵ سایكلۆژی منداڵ و بنه  گه ش له مه ئه .وه  خواره آان دنه رووداوه
یان تا  مزه م ره  ئه وه ریشه بی سۆفیگه ده  ئه ت به هه بیاتی رۆژه ده رتاپای ئه  سه ریئ له  و ناسك و به آو جوانكیله  وه پووله  په و توخمی 

   .ی گشتی رگای زاآیره  ده  له یه نھا لدانكی دیكه  ته وه آردنه م دووباره ئه .آارهناوه تخووبی بمانایی به
  وه؟ ستته به  ده وه آتره  یه آان به  رووداوه ی آه ندییانه یوه و په چین ئه

 من   : بت آاتك ده ی دروست ده  زاآیره لنك له آه . تووشی هاتووه آات آه  ده رهاتانه سه و به  باسی گشت ئه آه ورسییهتا آ ره سه
  لره .با دوژمنتی شه  ره وه ئه . هاوڕێ و دۆستی آورسی بووبت پووله ر په گه  ئه٣٣ال ! تۆوی و زۆر ساوایی خۆم بیر نییه رۆژگاری بنه

دوالیسم  .یتان و پاآیی و پیسیی ری و شه په .جوان و ناشرینی .ش و سپی دونیا ره .ڕ و خر هزی شه .وه می دوالیسمه  نو سیسته هوین آه ده
   .ی مندان رده روه خالق و فیرآردن و په آانی ئه رزه  ده  له آكه  یه وه ی سونائی دیسانه یا فیكره
دیو و پاشانیش  آی خۆشی نه منداییه .تی الویی ره وێ تا هه آه رده  پیدا سه وه  مندایی آورسییه آی آرۆنۆلۆژی له یه  شوه آان به رووداوه

  ) ژمرێ آانی خۆی ده شقه  درژی عه به( ڵ دارسوو هتد  گه آاری و چاوبآ له رزه هه
د  حمه ویتر ئه  آوشتی و ئه آكیان فرۆآه یه( ی شیریی دیكهنیش دوو برا  دایه  و له نجیره  دارهه بت آه نی ده یبات دایه دایكی آورسی سو ده

 ئیتر  ئمه .ی آه ره  بن سبه وته آه مگین ری ده وی غه وله تی الوی و مه ره  هه گاته پاشان ده .) و خانمه ی ئه ره بته آوڕی نۆبه موختار ده
  رزه ڕ ده  مه  له بۆ نموونه .وه بنه تی قووت ده یه ی و آۆمهخالق زی سیاسی و ئهر ندین ده  نوانیان چه  له  رووداوكین آه  زنجیره ر به رامبه به

ڕای   داره بته مرێ ده هن ده م ده ی دراوس آات ژنی چواره آه پیاوه  یا  ساب ی قه  آۆته بته م ده ژنی دووه   وه آانه تییه یه آۆمه
رخۆش  ست و سه ئامۆزای مه  یا  دارچرا بته هاوسی درژی خرخواز ده آۆنه  یا  می ئاش رده به ستوونی  بته باز ده نه  چه  یا  ست رئاوده سه
  ٧٣/٧٤/٧٥/٧٦/٧٧/٧٨/٧٩آانی  ڕه  الپه بوانه ( ی جۆالنه خته  ته بته  عاشقی شت ده   یا  یخانه رگای مه  ده بنه ده

ورۆز  وه بۆ نه مرد و گردی یاره  پیره ر له ناس هه آانی شاری سلمانی ده  ناوداره  تیایا آورسی پیاوه  رووداوك آه پاشان زنجیره
ال  (آات رخان ده  ته م رووداوه ی بۆ ئه ڕه ندین الپه  چه دمۆنس آه ی ئه آه رهاته سه  و به وت ساه س و بیست و حه پاشان ناسینی بكه٩٧ال
١٠٠/١٠١/١٠٢/١٠٣/١٠٤/١٠٥/١١٤  

  آو رووناك به خسییاتی جھیانی وه  شه به تی آوردی خسییه نا و عوسمان چوار و باسكردنی شانۆ و چواندنی شه م یۆحه  پاشان ناسینی ولیه
ی  وه آانی گرانه قه  زه ره  هه  توخمه ندین شونی دیكه  چه  و له ڕانه م الپه له .وه  چواره ندی رۆحی چایكۆف به یوه پسن و په نورای ئه

نجی  زات رۆیشت و پیریی هات و گه زات هات و مه مه یا  .١٤٨ال .. شانۆ هات و شانۆ رۆیشت :آو  وه وه بته ت دهتی آوردی دووپا آایه حه
   یا ٢٢٥ ال  رۆیشت
   مجۆره ئا به

  دنیا رۆیشت و دنیا هات و
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  ی رۆژ بازنه .و ی شه بازنه
   .٢٧٨ و ال  وه سوڕانه

   یا 
  آورسی رۆیشت و آورسی هات و

  ٢٧٢ ال  هات و ئهرۆیشت و شت  شت ئه
  ٢٠١ ال  ) را  بۆ ناو سه وه با بچمه .آه المدا  باسه منیش له( ی قانیع وه  خوندنه یا 
  :آانیش  سیاسییه رزه  ده  له

  ٢٠٣  ال ! بۆ آوێ؟ بوو بچوینایه ئه ..ستمان  ده ته دایه ستیان نه و شاخانه ده ر ئه گه ئه///رست بوو  حاجی شاخپه رزو عه : بۆ نموونه
  ٢٢٦ ال  را رآی سه رده ڕی به شه یا 
  ٢٢٧ ال  یلوول شی ئه شی ره دوای شه 

    یا 
  ٢٤٩/٢٥٠آوژێ ال  خۆی ئه ...ك یه ربازگه ی سه وره  گه ره  ستوونی هه به

 آورسی  ۆشرا بوو بهش آورسی فر ش ره رۆژێ نایب زابتكی ره ...آی شۆریجه آوڕی دار لیمۆیه .كی آورآووك خه .رێ بوو سمه ئه ..ك آورسییه
  ٢٥٣دان ال  نجه شكه ئه

  ٢٥٤ال  .ربنن روونی لده توانی ناو ده یان ئه نه ... بوتل با و نه  آاره  شیشی داخ و نه نه ...  و بچكۆه ه  زیندانی ریوه:بوو رۆژ هه
  ٢٥٤/٢٥٥ال  ...شكا و چۆآیان ئه ...رم دانیشن  سه ی له وه رله چی به آه ..دی و زلی وایشم ئه ته آه
   یان ری یده حه كی  هاوه

  ٢٥٥ال ! نی آه ش ئاگام لبوو پئه  قیمه م تاآوو بوو به جنو جنو به
    : آۆتایی دت یه م شوه  به آه ته آایه بیست و حه نفالكردنی آورسی ده  ئه وا به یی هه ره  ئاوه ی شاعیر له وه ڕانه پاش گه

  ی  آورسی تازه .چاومگا .آه م چایخانه رده  به  چوومه و رۆژه ر ئه هه
  و ستا ئه وه .شاتاآان بوو هه ...بوو م دیار نه آه م آورسیه زۆرم بینی به

  ڵ   ئاوه خشی به به .آی عوسمانی یه گه نه آی تر و قه  و آورسیه آورسیه
  !نفالكران ئه ..موو بران  خوار هه وه ره به ...ری آفری وروبه كی ده ی خه زاواآه

  ك یه ند چرآه چه .شدا  خاكی ره چاوم له
   .تیس ی قه سلكه ڕه  په بوو به

  برێ رم هه ی سه خته و وه ئه
  م بند فیو سلكه ڕه په
  ورمكم دی ختی ساماكدا هه  ته له
   دا آه آورسیه ی   شوه  له آه
  مان آورسی هه

  دانرابوو .گای خودا  باره نزیك به
  ئجگاری .ڕوان بوو چاوه
  ٢٩٦/٢٩٧ ال   .ری دابنیش  سه ازادیی خۆی ب و لهئ
ی  وه رای ئه ره  آورسی سه:ین آه  ده وه ی الی خواره م خانه  درك به وه ین ئه  بكه یه وه م گانه یری ئه  سه وه نییه مه نزووری زه  مه ر له گه ئه

آانی شاری سلمانیمان بۆ   مژووییه رهاته سه  به وه می آورسییه  ده تخوان له آایه  و حه آتانكه ها ئه روه هه .یه آه قه ناونیشانی ده
  وه ڕانه بوونی شاعیر و گه ره نفال و ئاوه یلوول و شۆڕشی شاخ و ئه شی ئه  تا رۆژی شه وه  خواره  پیدا دته وه وییه وله  مه ر له هه .وه گته ده

   .نفالكردنی آورسی و ئه
 .تاش ره ندی نوان آۆتایی و سه یوه په .ی نوێ وه  بنا گوی نه وێ بیچرپنته یه  شاعیر ده مین آه ت ده ز و عیبرهر  ده  آۆمه نده م نوه له
   . پناوی ئازادی آۆتایی دت هید بوون له  شه آات و به ستی پده  دایكبوون ده  له به .آی زۆر ئاساییه ندییه یوه په
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ر   سه م له به .بژراوه آی ئینتیقایی و هه كو مژوویه به .وه آو خۆی بۆ بنووسته  تا مژوومان وه ییهقكی مژوویی ن ده .م نوانه ق له ده
وتن و  نزووری پشكه  مه ر له گه م ئه به .آات ق ده آانمان بۆ نه ته  حاله  و ونه  زمانی ئیستیعاره  به راسته .هی مژوویی آاری آردووه

ك  آات وه  خۆی تۆمار ده یاری روانگه  نو ته ین زیاتر له آه ست ده  هه وه ئه .ین  بكه قه م ده یری ئه  سه وه وانییانه  زمانه یهو گۆڕانكاری گشت ئه
   .نجام دراوه یی دوایی ئه م بیست ساه  له ی آه  شیعرییانه وه و هه گشت ئه

یر بكرت   سه وه یه  تازه ك وشه و بیست و یه ی ئه  رگه نھا له  نابت ته وه ئه .ین بكه  قه م ده یری ئه  سه وه نیگای نوخوازییه  دیده ریش له گه ئه
  م نویخوازی به به .وه آانییه وه  نو قامووسی نووسینه بیستراو بھنته ی نوێ و نه ی پ ئاشناآردووین وشه وه  ئه میشه س هه  شرآۆ بكه آه

 س ئاست دا  نوخوازی له .ی بۆ آردووه  زۆر شون ئاماژه دۆنیس له آو ئه ر وه  هه چونكه .ناگرت تیبار وه ئیع  به ته م حاله ك ئه یه هیچ شوه
  :بت شكیل ده ته
  و جیھانبینی   روانگه-١
  آان عبیرییه ما ته  بنه-٢
   ئاستی زمانی شیعری-٣
ی   پاڵ قوتابخانه آرێ بردته  و ده وه بنه  دووپات ده آورسی قی  ه د آان له ییه  و جیھانبینی روانگه رتاپای روانگه  سه وه م بۆچوونه له

  :ن وه ی الی خواره مانه آانی ئه تییه ڕه  بنه  خاه  آه یه روانگه
  نگین جه  دژی ئازار ده بۆیه . نووسین قابووی ئازاره-١
   خۆی  ناشرینیناگرته بۆیه ..رسته  جوانی په-٢
   وه ك دا س ناآاته ترسییه یچ آۆسپ و مه ئاستی ه  له بۆیه .. شۆڕشگره-٣
   .ڵ شخه  مه بته ی آورد ئه وه  بۆ نه بۆیه ...ینووست  مرۆڤی آورد ده-٤
   .بت تبیق ده قی آورسی دا ته ر ده  سه واوی به  ته  به م چوار خاه م ئه نی آه  الیه به
 ی سانی سه ره  آه ر به ق سه عبیریی و ئاستی شیعریی ده ما ته ی بنه  زۆربه ره كو هه به .مووی ر هه ن هه ر نه گه ئه .واو آی ته یه  شوه به
    یا ٢١٩ ال  تاوی نیشاندام فری رووناآی آردم و رگای هه  :  فتاآانه حه
  ی ی پاییزه پووله ندێ په هه
  ت و ی حكومه س باگژه  ده توو له هه
   و س بكه ندێ شیعری  هه

  ٢٣٩ ال  شۆل ره قامی  دوو س مه
  ٤١ ال  یشتوون  گه باوه شه زاران ره  هه به ...وه  وتی عوجاجه  ناو لم و خۆڵ و له  له یا 
   یا 
  شت ك پده وه .ستمان  ده ته دایه ستیان نه ده .م شاخانه ر ئه گه ئه

  ٢٠٣ال !  بۆ آوێ؟ بوو بچووینایه ئه .ست بونایه بده
 زمانكی  م به  به تی تدایه آایه آانی حه تییه ڕه  بنه قی ناوبرا و گشت چمكه ده .مای شاقووییه  بنه ر به  سه واته .وییه ق گانه مای ده بنه

   .نت یه گه نھا الواز آردنی شیعر ده ش ته مه ئه .یه وه تی گانه  خزمه  شیعر له واته .شیعریی نووسراوه
  آان  سمانتیكییه  جیھانبینی و چمكه-٣
قی آورسی   وردی ده ر به گه ئه .آانی نوخوازی گه  آۆه  له آكه  یه و جیھانبینی  روانگه   آات و ده ستنیشانی ده دۆنیسیش ده ئهآو  روه هه

 .ین كهنسیشانب ر ده تی نووسه قییه زای عه زای زیھنی و فه ش فه ووه  و له وه  ژر توژینه ینه نتیكانه بخه  سمه و چمكه  گشت ئه وه بخونینه
   .وه ینه ر بكه سه  به م چمكانه آان دا ئه  ونه ب له  ده وه ئه
  وه ئه .رای پشت ر گازه  سه آان بخاته  بكۆتاییه و ئیحتیماالته ره ق به ستت یا ده ق ببه  چه وه خۆندنه-وری آۆ  ده ر بت و شیعر له گه ئه

 .آات ی خۆیمان بۆ ئاشكرا ده آه یامه خات و په د بینییكی دیاریكراو خۆی ركدهن مبۆل و چه ند سه ند واتا و چه ور چه  ده ت له حیكایه
قی شیعریی الی  آانی ده  آوشنده یرانه  قه  له آكه وت و یه آه رده قی ده  زه قی شیعریی آوردی دا زۆر به  نو ده  له م شكستییه  ئه ته به هه

   . نییه وه  آورتی و درژییه ندی به یوه ما په  بنه چونكه .ون آه رده ا دهآانیش د  آورته قه  ده  له ته م حاله ئه .خۆمان
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آی  با یه آات  شف ده ژمن خۆیمان بۆ آه آو ده كو وه  و به یاره دا نه قه م ده  له با شه  ره  یا   با    آرد آه وه مان بۆ ئه تا ئاماژه ره  سه له
 . حامییه  و خۆی آردۆته بی زوبانه ره  عه با ین  گه  تدده وه ین و له  بكه م توخمه آانی ئه اتهیری پكھ ر سه گه ئه .٢١٠ال  . ب زوبان ره عه
  ها له روه هه .٢١٣آات ال  یان ده تكمان بۆ به  ئایدیۆلۆژییه مه ئه .ی دوژمن ره  پاڵ به چته  ده  آه  زمانه با آانی  ته سله  خه آك له یه

  ی آه وه  پاڵ ئه له . بت وه ره ی سه مان ونه واو آردنی هه آو ته آات وه  ده٢٥١ ال  ش  ش ره ایب زابتكی ره ن  آاتك باس  شونكی دیكه
  ی آوردیی دا جۆره  زاآیره نووسرن له  ده وه  وا پكه  آه ناوه م دوو ئاوه  ئاشكرا ئه  به شه ش ره ره نگی پستیشی  ره .بییه ره زمانی عه

تكی  آو سیفه  دزوی یا وه خت له آرێ جه  ده وانییه آی زمانه یه ناو دیارده ی ئاوه وه دووپاتكرندنه .وه بووژنته ك خۆی ده رستییه زپه گه ره
و دوو   نوان ئه  له ند خاه و چه  دانانی ئه ناسك ...ی دۆست ناسك پووله  په ت   آاتك ده بۆ نموونه .آاربھنرت جوانكارییش به

شاعیر  .آتر نیشت یه  ته  و له و خانه  ب ئه  به  آه ه ش ش ره ره ی  وانه  پچه زۆر به .وه خوندرته رم و نیانیدا ده  نه ه ل ئاوناوه
  !نت دایده
  !یبنیت آوردی دهتی  قییه آو عه روه نھا ناشرین و دزو و بح بت هه  ته رج نییه  مه ش آه نگی ره  ره ر به رامبه  به ته قه  سه یشتنه م تگه ئه
  م آاتك باس له به . با شه ره  و  با ی  ره  به ژمن واته ی ده ره  پاڵ به درنه  دوو توخم و ده بنه ده .شیش نگی ره بی ره ره  پاڵ زمانی عه له
آو   وه م خاه آرێ ئه ده . جوانیی  به انهها د  زیاتر به ر سمه ئه زانین  موومان ده  هه ر سمه  ئه    ده  .آات ك ده رآووآییه نگی پستی آه ره
   .ماشا بكرت ت ته قییه آانی عه ما ژرینه بنه  آولتوور و سایكلۆژی نگ له تی ره مزییه ره
سی بور و  پاڵ آورسی درۆزن آور  له: وه شه  دوو به بته دونیای زیھنی ده .وه چینه آانا ده خالقییه  ئه  چمكه  آاتك به وه آی دیشه  روویه له

   .یه ئازا هه
   ته سه درۆزنترین آورسی ناو دونیا آورسی ده 

  ٢٤٨/٢٤٩ ال  ن ورن پرسیار آه  ئه ئازاترین آورسیش آه
  جۆره .شكی مژووه ی به وه نھا گواستنه ستی ته به  مه  تك آۆتایی دت آه تی حیكایه  خزمه نھا له  ته یه  ساده م جیھانبینییه ئه
 .آانی روانگه  روونه یامه  په ره  هه  له آكه ش یه مه  ئه ی رووناآی بت آه وه تی گواستنه  خزمه ب له ده ی ئه وه  پناو ئه  له  آه آه یه هو رزوتنه ده

  وێ آانم خۆش ئه ژاره هه  : وه آاته مان بۆ دوپات ده وه  روونی ئه ی آه به وه تی به یه تی آۆمه داله ویستی و عه آانی خۆشه یامه ی په وه گواستنه
   .٢٧٦ال 
ویستی  ڕوانی خۆشه  چاوه نده هه .آانن یاتییه  حه ڕوانی شته ژاران چاوه ی هه نده  هه چونكه .ن  زۆر ب ناآه  ئینجیلییانه یامه م په  رای من ئه به

   .وه بنه وای پووچ ده ته آانیش به  سیاسییه تی و بگره یه  آۆمه  چمكه ب به ده  ئیلتیزامی ئه لره .ندان نین رمه ران و هونه نووسه
  قی  آی ده ره ری سه وه آو ته ر وه  هه ی آه آه شی شاره وانتر بۆ باوه یا ره .شی زد و نیشتیمان  بۆ باوه ورووپاوه  ئه س له ی شیرآۆ بكه ڕانه گه

آانا   و آۆنه  جاده  به قیب ی ره ئه ست آوردان و سروودی   ده تهوتۆ  آه با شه ره  و  با ندی  به  مه آه  سووره منه ئه بینی  ده .ییه آورسی
نفال خۆی روون  ئه یامی دژه آو په  وه تاوه فه ژادی آورد نه نه    آه  نووسراوه سته به و مه آانی دا به شه  رووآه ره  مانا هه له .آات  ده پیاسه
   .وه آاته ده

   .بن آتر ده ڵ یه آی دی تكه  الیه ش له وامی زاآیره هرد به .ك  الیه وامیی آورد له رده  به لره
  وه ئه .تی  شرآۆ خۆیه  آورسی ین آه ر وا تبگه گه ئه .بت هید ده شه .آرت نفالده یه ئه آورسی   ر آه  مژووی نووسه شیك له  به لره

ی  وه رای ئه ره سه .آرت هید ده دی قۆناغكی مژوویی و شه یهشا .د بت  آورسی شایه چ آه م زۆر پی ده به .بت هید ده  شه  آه شیرآۆیه
   .یه ددا هه هید و شایه  نوان شه لكچوونكی زۆر له

ردی  آی بگه  دونیایه له .جاركی دی . ژرخانی ناهۆشیاریی دا له .آانی دا  قووه ونه  خه له .ر دا  زیھنی نووسه نفالكراو له آورسی ئه
ك چۆن  ر وه ری دانیشی هه  سه  ئیجگاریی بت و له نگب ئازادی به  ره  آه وه آاته  و هیوامان بۆ زیندوو ده وه بووژته دهزدان  گای یه باره

ی  وه  له واویان آردووه آی ته شدارییه  به وانه ك له تییه سایه  آه ر هه .نیشتن ری داده  سه ویتر له  دووی ئه ك له هاتن و یه عاشقانی ئازادی ده
   قوویی زیھن دایه و له  و له ك دایه له نی فه شكه  آه ویش له ئه .مین ك ده هوایه . دانیش آورسی ر   سه  رۆژێ ئازادی بت و له هآ
   .!!!مینیش چش ر زه سه
  وركم دی ختایی ساماكدا هه  ته له 
   دا آه  آورسیه ی   شوه  له آه
  مان آورسی هه
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  دانرابوو .گای خودا  باره نزیك به
   ئجگاری به .ڕوان بوو چاوه

  ٢٩٧ ال   .ری دابنیش  سه ئازادیی خۆی ب و له
 : وه شه  دوو به آرته دونیا ده . پناوی ئازادی  له رآكه هید ئه  شه: وه یی الی خواره یه م هاوآشه  ئه گاته س ده ی فیكریی شیرآۆ بكه پرۆژه
   .وه نووسرنه آانی ده تیڤه  پۆزه نھا چمكه  و ته ك دا زیندووه زایه  فه  له زاآیره .ولهپو ی په ره با و به شه ی ره ره به
آو زانستك  ب وه ده .وه ر ویستمان مژوو بنووسینه گه ئه .سات رگه سات و مه  تراژیدیا و آاره می آوردی پی له ی بیسته ده م مژووی سه به

 جوانكردن  ب خۆیان به ی ده نده ر هه ب و هونه ده ئه .وه  زیندوویی بمیننه دات به تیمان ده  یارمه ویشه هر ئ چین و هه  پیایاهه تیانه زۆر بابه
لن و   نو لۆچ و آه آانمان و له  قووه ره  هه  نو زاآیره وه ب شۆڕبنه ش ده نده هه .ن آردنی واقیع خریك بكه و رتووشكردن و فابریكه

ویش   ئه آه .بین تیس نه  تیدا قه ی آورد رۆژ نییه  ئمه ین آه مان بكه وتنانه و آۆستكه  گشت ئه باس له . داآانی رۆح  تاریكه واره هه
   .كش ھه  روو هه می له ه ی قه تییانه ت ناآات بابه س جورئه  آه ك آه ریی مژوویه واوآه  ته بنه  و ده  زاآیره شیكن له به
  


