
ئایا ب پشو بین بگڕوە نیشتیمان؟ئایا ب پشو بین بگڕوە نیشتیمان؟ئایا ب پشو بین بگڕوە نیشتیمان؟ئایا ب پشو بین بگڕوە نیشتیمان؟... ... ... ... پشو و نیشتیمانپشو و نیشتیمانپشو و نیشتیمانپشو و نیشتیمان
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 ل و جــگناوبــانگی كــوردە، ئكی بو، شــاعیرشــپ بــدوع
شــــیعری دــــداری و خۆشویســــتی، شــــیعری سیاسیشــــی زۆرە و 
ھردوو جـــۆرە شیعرەكانیشـــی كـــاریگری لنـــو خونـــدەوار و 

سرتوە، تـۆ  شی دەنا گنجاندا ھبـووە، ئو ب ھوستكانی

چۆن پۆرترتی پشو دەكشی؟

ــــــــــداییكی زووەوە پشــــــــــوم ھر بو ونییــــــــــدا  ل من
ــۆم شــیعری  ــی ك ــی (دەناســییوە، ك لســر برگ شــو نی

نــازانم ئو ھرگــیز چپ .  ، چــاپكرابوو)خونتــان پــوە نبینــم
مژووی چپـدا و   ل تان م جـۆرە پۆرترم ئبووە، یان نـا، ب
بتایبتی ل شست و حفتاكانی سدەی پشوودا باو بوون و 

وــنك . پــتر نرتكــی گیڤــارایی ب بــیری مــرۆڤ دەھنــنوە

 مخۆر و ئازار لباتكار، خكی خو وەك مرۆڤشتی پسایك

كـــۆڵ، ك ئو ئـــازار و خمـــان بـــۆ خـــودی خـــۆی نیـــن و خم و 
نـــــازاری نیشـــــتیمانن، دەناســـــ بم نیگـــــای پشـــــو ل . ئ

چوارچــــوەی وــــنك چــــۆت دەرەوە و بــــۆ ئاســــۆیكی دوور 

نیگـایكی ئایــدیۆلۆجی، ك پمانــدەت ئم خم و : دەڕوانــت
ـــدت و ڕۆژی كـــامرانی و ئاســـۆی  كۆتـــایی پ ـــازار و كـــۆژان ئ

بات ڕوونخ  . دی و داھاتوو كۆتایی بنائوم د كۆتایی بئوم

ــان  ــن و ئــم دەچیــن ئو ڕۆژگــارەوە ك ھمووم ــع دەھ واقی
.خونی پوە دەبینین

 ونیــان دەبیــنی بوجــۆرە خر بســیش ھكمــن و قــانع و بویش بــوو، ھشــــش پوەكــانی پونــی نخ ،ونم خئ

لبر ئوە پشو لناو نرتكی شیعریی و ھزریی ڕەسنوە خونی دەبیـنی و خبـاتی بـۆ . ئازادیی نیشتیمانوە
سبارەت ب مـانوەی پشو وەك . دەكرد نی، بم  شو  ی پباتكـارانتی خسـك س گومــانی لت ھیچـكبھ

.مرۆڤكی ئومدەوار، پویست قسی تر بكین

شاعیرە ئومـدەوارەكی  مرۆڤ و  سیی و ئایـدیۆلۆژییوە،  ماوەیكی زۆر زۆرە پشـو ل ڕووی سیا من ئیـتر  ب بـوای 
بــواش نــاكم تــازە ئو لو تمن و ئزمــووندا ن خــۆی و ن كســمان ھختــن و بــۆ ئوەی . جــاران نمــاوە

پشو، تـا ئو . قوپی گریانی ناخی خۆی ڕابگرێ و ورەی ئم نڕووخن، بت و باس ل خونی ئومدەواران بكات

ست  بانیی بكـات و ك دەیوی باس ل جالد و قور كات خونی دەبیـنی ك بعس وتـی داگـیر كردبـوو، ك دەیتوانـی 

ـــدادیی داگـــیركران بـــگینت گالن دەســـت ب دوای . دادی كـــورد ل تیش لتـــایبوە، بڕیـــندوای ڕاپ م لب
جولی یكمــی شــڕی گشــتیی كوردەكــان، شــڕی ھمــووان لگڵ ھمــووان، پشــو لو خون دــرینی ب ئاگــا 
 كی شـیعری بگرتنكانی فندێ جار نیشانھ كی ھات، ككی ناخڕی و تووشی شۆك و خرۆشانوە و بگرە ڕاپھات

بم ئو ھرگــــیز ئم تووڕەبـــوونی خـــۆی نشـــاردەوە و ھرگیـــز . بیركــــردنوە و برھمكــــانییوە دەردەكوێ
تووڕەیی ناخكییكانی خۆی ل دەفركی دیپلۆماسیاندا نپچانوە تا بیانكات قوربانیی زمانكی شیعریی ماسك 

ئو دەرگای لسر ئاوەیـی . لسر و ناڕاشكاو، یان شوەیكی خوازەئاسا و میتافۆریان بكات ب بری زمانكیدا

و ڕاشكاوی كردەوە و لگڕا تووڕەیی و خرۆشانكانی ھاژە بكن و شیعرەكانی لوڕـژكن ل خۆشویسـتی و ئینتیمـا 
ــان و ل ڕق و داشــۆرینی سیاســییكان ئو ل شــیعرەكانیدا شــتكی نگــوت و . و دەروەســتیی بــۆ نیشــتیمان و مرۆڤك

ـمان ببوو: دوایی پ ستم ئوەی و ئوە  بشـت و وەكخـۆی، . مھجی بشاعیران یای  یی شـیعریی و ڕ ئو دووڕوو
ــــات قســــ و بمش زۆربی ئو خۆبشــــاعیرزانانی بجھشــــت ك ل )بــــركۆت(وەك كــــوڕە  ــــاران، ھ یكی ج

ــتیان  ــد و ل دەستیشــدا پۆس ــان و ھم خكیــان دەختان ــوەی ســرەتاتك و گمی زمــانوە، ھم خۆی چوارچ
پشــو، ھاوكــات ب دەرگــا كــردنوە لســر وزە نــاخكیی مــرۆییكی خــۆی، دەرگــای لســر ھرجــۆرە . وەردەگــرت

ئو ل زمانی ڕۆژانوە نچوو بۆ ناو زمانی شیعر، بكـو ل زمـانی شــیعری : درۆكردنكیش بناوی شیعرەوە، داخست
ب . بــاوەوە، ل شــرمنیی شــیعرییوە، ھــاتوە بــۆ نــاو گـوزارە ڕاشــكاوەكانی زمــانی قســكردن و گوزارەكــانی توڕەیــی

جۆرێ ك جاری واھی پشوم ل شوەی مرۆڤكدا دتوە پشچاو ك لسر شقامك، دەستویخی مژووییكی 

ــا بــووە، ك ب نــاوی شــۆڕش و ئــازادیخوازییوە، دەیــان مشــخۆری سیاســی و گورەبازرگــان و دڕنــدەی بســر  بمان
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ــی، ھیــچ . كۆمگــاوە كــردۆت خــاوەن ــو ھیــچ كشــیكی تــایبتی لگڵ بكرانــی ئم دەوروزەمــانیدا نی پش
كانیاندا نییشنڵ سیاسی و بازرگان و ھاوچگی لجیاتـی . ملمالن ل ك دەكات، كژوویم فرەت لو نكو ئب

ھیــچ . دەرھاویشــتنی ئــازادی، كۆیلیتـی و لجیــاتی مرۆڤـی قارەمــان پیــاوی ترسـنۆك و خۆفرۆشـی ھنـاوەت برھم

یدەو پئ ڕی ناوخۆ، كندەی شوی ھشك پدا: شتڕی خۆكووژی، ئازار نودا، . ششـشیعری پ ڕی ناوخۆ لش
مانی ڕاشـكاویی و زمـانی مبســت ئـمو مانـان . بووە دروستكری شیعركی تووڕە، تفكردن میتافۆر و گڕانوە بۆ ز

كـــات ئو شـــیعرانی پشـــومان برگـــوێ دەكوتـــن، یـــان دەمانخونـــدنوە و دەمــانزانی ئو ل دوورەوە تماشـــای 
باو، دەترسـاین لوەی  شیعری  ھانی  نیشتیمان دەكات، دگران دەبووین ل ئامادەیی ھزركی تووڕە و ناشایست ب جی
نتوەپرســتیی پشــو و ھوســتكانی برامــبر سیاســییكان و واقیــع، وــنی شــاعیركی خــۆ لبیركــردوو، یــان 

تاراوگوە . ھاندەری ڕق و كیـن و خرۆشــاندنی جمـاوەر، ب پشــو ببخشــن  و لشـی پو نیشــتیمانئ م كـاتب
تماشای دەكات، ل نزیكوە دەبینت، كات لو كاراكتران تدەگیت و دەیانناسیت ك وتیان بو دەردە بردووە، 

وە دوور نیـیشتیمان یی ئو نیـی و ئو ل نی شتیمان ل دوور ئو . ك پشو ل ئاستیدا ھـاوار بكـات، تـدەگیت نی

.وتی بردووە بۆ ئوێ

ھانی ناسـاند، بعـس  شزانم گونـدەكی ئو بـیركۆت، ك پشـو ب جی شوە، دە پ ویستیی بمن دەزانم نیشتیمان پ
شرەفی ئم شـاعیرە  یی، لسر  ڕاینگواست، بم لژر ھڕەشی ماستر پالندای و كسـیش ل بـیری ئوەدا ن

.دەست ل ڕۆحی ئو گوندە ھبگرت

سیاری یكم  بۆ پر شتیماندا كس پویســتیی ب پشــو ھی؟  شتیمان؟ ئایـا ل نی وە نی ئایـا ب پشـو بیـن بگڕ
بــۆ یكمجــار ل شــاری .  ھیــچ وەمكــم نــی و جــارێ بــیری لــدەكموە، بم بــۆ وەمــی پرســیاری دووەم، دنیــام

سیم یدام شـیعری كـورت بنووسـم. كۆپنھاگن ل فیسـتیڤاكی شــیعریدا نا لژی ئدەبیـات . زۆریـش ھان جـاركیش ل كۆ

مای یكـ ل خزمكـانی، دەردەدكـی زۆرمـان كـرد ر و لولـھ كیشــدا لوش نـدەوە و لو چیـدی . شـیعری خوئ

مابوو ی نكشیعریی  م كـۆمكی یـنر ووی سشن و مانـدوویی ڕۆحیان . پمفـری تل بر و ڕیـش و ســمسـ
ــــچوانی شــــیعرە . لنیشــــتبوو پ ــــنووریش ب ــــنوور ڕەوان و ڕوون، بس ــــیروڕادا بس ــــزرین و ب ــــو ل ھ وەلــــ پش

پاك . بیری دەكم. سیاسییكانییوە، ھمن و لسر خۆ و ب ئدەب و گورە  رییل ب ڕاستیی بیری ئو مرۆڤ ھو
.و گورەی دەكم، ك ئیتر نیشتیمان و زدی خۆی بۆ ھمیش ل دەست داوە و ڕەنگ ھرگیز نگڕتوە ناومان
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