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د. عارف حیتۆ:

دیدارا پۆیێتیكایێ دگەل 
هەلبەستڤان د. عارف حیتۆ

ئەو مللەتێن حەز ژ شعرێ دکەن کەسانێن خوەسەرن و 
حەز ژ هلێڤرتنا نەپەنى یێن ناخێ ڤەشارتى دکەن
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*بگشتیبیاڤێوەشانێنئەدەبیوكۆڤارو
رۆژنامە،لڤێدەڤەرێچەوادبینن؟

ئەو ب خوە هەبوونا کۆڤار و رۆژنامەیان مینا هەبوونا 
نان و خوێیا لەشییە ژبۆ دۆماندنا گیانێ خواندنێ، لێ 
ژبەرکو زمانێ کوردى ب دوو دیالێکتێن فەرمى دهێتە 
خواندن و خواندەڤانێن دیالێکتا دەڤەرا مە د کێمن، ئەڤجا 
ب شێوەیەکێ گشتى خواندەڤانێن بەرهەمان ژى دێ د کێم 
بن، ئەڤە ژى کار دکەتە سەر وێ چەندێ کو چ کۆڤار 
و بەرهەمێن چاپکرى )خۆ ئەگەر باش و ئافرەندەیى بن 
ژى( بهایێ چاپکرنێ ژى ژ فرۆشتنا وان نەهێت. لەوا 
فەرە دەستەالتا دەولەتێ پاڵپشتییا ڤان بزاڤان بکەت مینا 
هەموو وەاڵتێن گرنگیێ ب کەلتۆر و رەوشەنبیرییا خوە 
ددەن، لێ ژ ئەنجامێ قەیرانا دارایى یا حکومەتا هەرێما 
کوردستانێ و مشەبوون و تەڤلیهەڤبوونا سازى یێن فەر 
و نەفەر، پڕانییا سازى یێن چاپ و بەاڵڤکرنێ بەر ب 
الوازبوونێڤە چوون و وەشانێن ئەدەبى و کۆڤار و رۆژنامە 
ژى کەفتنە د قەیرانەکا کەلتۆرى- جڤاکیدا. ئەڤجا ل 
ڤى سەردەمى، دەڤەرا مە ژ هەردەمەکێ دى پتر پێدڤى 
و  و هزرى  وێژەیى  رۆژنامەیێن  و  دەرکەفتنا کۆڤار  ب 

هونەرییە.
*ئەڤێپێنگاڤێودەرخستناكۆڤارەكائەدەبی

یاتایبەتبهەلبەستێچەوادبینن؟
هەلبەستێڤە،  ب  تایبەت  کــۆڤــارەکــا  دەرئێخستنا 
پێنگاڤەکا هەرە مەزن و کاریگەرە ژبۆ دوکیۆمێنتکرنا 

پیرۆزباهییا  ئەز  دەستپێکێ  ل  جارێ 
هەوە یێن هێژا دکەم کو هوون شیاین 
ل ڤــى ســەردەمــێ قــەیــرانــا کــۆڤــار و 
تایبەتمەندا  کۆڤارەکا  رۆژنامەیان، 
و وێ  دەربێخن  پۆییتیکا  کۆڤارا  وەکو 
کەڵێنا د ڤى بیاڤیدا هەیى پڕ بکەن.

یێن  وێــژەیــى  دەقــێــن  د  ستاتیکایێ  و  جــوانــى  پرۆسەیا 
تەنگییا  بێهن  )ســـەرەراى  هەلبەست  چونکو  کــوردیــدا، 
وێ د بن سوشیال مێدیایێ و شۆرەشا تەکنەلۆژیایێدا( 
هەژیتییا  و  هونەران  هەموو  خاتوونا  مینیت  هەر  دێ 
وێ، دێ هەر سەرکاروانێ هونەر و جوانیێ بیت. ئەڤ 
پێکۆاڵ هوون دکەن، ئەگەر شعرێ نەڤەگەڕینتەڤە سەر 
رەوشا وێ یا جاران ژى، هەوڵدانەکە ژبۆدوکیۆمێنتکرنا 
هــونــەریــدا.  یێن  دى  بیاڤێن  دنــاڤ  شعرێ  ســەروەریــیــا 
بێگومان دێ کۆمەکا گەنجێن هیڤیدار و شعردۆستێن 
رەسەن ڤەگەڕینتەڤە سەر سککەیێ جوانییا هونەرى. ئەز 
پیرۆزباهیێ ل وە و ل دەڤەرێ دکەم کو کۆڤارەکا ب ڤى 
تەرزى بێخنە دناڤ قادا ئەدەبیاتا کوردیدا و گرنگیێ 

ب شعرێ و شاعران بدەت.  
راوەستین؟  *ئەمدێپترلسەرویبیاڤی
هەلبەستێ دۆر ل حیتۆی عــارف دیتنا گشتی ب

چییە؟
شعر وەکو جوانترین هونەرێ کەتا بژارەیا بێ رکابەر، 
هەردەم جهێ بگر و ڤەکێشێن بەردەوامە. هەر ل دەستپێکا 
خوەجهى یا مرۆڤى و دگەل ئێکەمین هزرێن ئەفسانەیى و 
الهۆتى، شعرێ جهێ خوە گرتییە و کراسەکێ پیرۆزیێ 
پێ  قەهرەمانیێ  داستانێن  و  ئەفسانە  جار  بەر،  کرییە 
ئایینى  تەرتیلێن  هێڤێنێ  ژى  جار  و  بەاڵڤکرن  هاتینە 
و نزا یێن کەسێن چاک بوویە. ئەڤجا ب درێژاهى یا 
دیرۆکێ، لێکۆلینێن بەردەوام ل سەر پێناسە و جوانى یا 
شعرێ، ل سەر هونەرێ پایەبەرزێ وێ، وەزیفەیا وێ و 
کاریگەرى یا وێ ل سەر وەرگرى هاتینە کرن و هێشتا 
د بەردەوامن. هەر پێناسەیەکا د هەر جه و سەردەمەکیدا 
بهێتە کرن یان هاتبیتە دانان، کەلواشێ شعرێ پڕ ناکەت 
و دێ هەر یا کێم بیت. هەر هەستەکا مرۆڤ بکەت و 
بکاریت ب شێوەیەکێ رێکخستى دارێژیت و رەهەندەکێ 
هەستەکا  بگریت،  خۆڤە  ب  جوانیێ  یان  مرۆڤایەتیێ 
ئازراندنا  بێژین کو شعر:  دکارین  ئەم  لەوا  شاعرانەیە. 
پرسیارێن  ل  بــەردەوامــە  لێگەریانەكا  و  نازكە  هەستێن 
و  دنەدیاریێدا  مەلەڤانیكرنە  بەرسڤ.  بێ  و  ئازراندی 
و  فرەه  ئاسمانەكێ  ژ  نشكاڤەیە،  ژ  داوەشاندنەکا  خوە 
كەتوارەكێ  و  مــرۆڤ  یێن مشتی  جــاددە  بــەر ب  بلند 
ئەیۆنێن  نازك و جوان. شعر؛  تورینەكا  دبیتە  تێدا  ژیان 
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گەرمن ل دۆر تەوەرێ مرۆڤی دزڤرن و هەر چی رازا 
ڤەشارتی هەیە ب رویسی دادنیتە سەر روویێ كاغەزەكا 
سپی یا هێشتا كچین. پێشمەرگەكە ژگوللەیێن خوە یێن 
نە تەقاندی... گول و بەیبوون و نێرگزان دكەتە رستك 
یێن  پێشبینی  دلەییزینیت.  را  بەردلكان  ستوویێ  ل  و 
عاشقەكێ شەیدا و سەوداسەرە، ژگولێن ناڤ باخچەیان 
كەحێل  ماهینێن  و  دكــەت  درێــژ چێ  و  تیژ  شمشیرێن 
ژبۆ ئاشتیێ دبەزینیت. شعر؛ دلدەرێژكرنەكا دەروونییە و 
هەست و نەست و لڤینێن حێنجێن مرۆڤی پێ ئارام دبن. 
یان پەیامەكا خودایی یە و جوانترین خەالتێن خوداڤەندانە 

ژبۆ جوانكرنا ژیانێ و خۆشیا مرۆڤی. شعر؛ كۆمەكا 
دەربرینێن هەڤدژ و هەڤواتا و موفارەقەیێن جوانە كو دبیتە 
خۆدیكا ژیانا سروشتی یا مرۆڤی، مفایەكێ ئەپستمی 
و خۆشیەكا دەروونــی ددەتە وەرگــری. شعر نە سكەیێ 
هەڤسەنگ  یا  لەشكەری  رێڤەچوونەكا  تڕێنێیە کو ب 
نە  ئوو  رێژگەهێ.  بگەهتە  هەڤرەنگ  و  هەڤدەنگ  و 
بەرنامە و ناڤەرۆكا حزبەكا ئیدیولۆژیستە كو بابەتەكی 
باركەت و ژ هەمی الیانڤە گویفكا ببەتێ. شعر؛ شعرە 

و چ دی نە ...! 
*تەگۆتشعر،شعرەونابیتەچ،ئەرێشعر

نابیتەفەلسەفە،نابیتەگۆتاروپەیام؟
گەلەك  یــە،  دەربــرانــدنــێ  ئاوێزەكێ  شعر  بێگومان، 
جاران ژی من ئاماژە ب هندێ كریە كو شعر جوانترین 
شعر  دبێژن  گەلەك  ژی  نوكە  هەتا  و  ئەدەبییە  ژانــرێ 
خاتینا هەمی ژانرێن وێژەیی یە، ڤێجا ل گۆرەی وەزیفا 
شعری و ل گۆرەی تێگەهێ شاعرێ وێ چەندێ دیار 
یان  چێكەت  فەلسەفی  شعرەكا  دشێت  شاعر  ــەت،  دك
شعرەكا تەسەوفی چێكەت، وەكی خانیێ مەزن شعرا وی 
فەلسەفە تێدا هەیە و تەسەوف ژی تێدا هەیە. هەروەسا 
 51 ئێڤارییا  د  نموونە  بۆ  ژی،  "خیتاب"  ببیتە  دشێت 

سالییا دامەزراندنا ئێكەتییا نڤێسەراندا هندەك شعر هاتنە 
د  راستیدا  د  بــوون.  "خیتاب"ێ  شێوازێ  ب  كو  خاندن 
سەردەمەكیدا شعر وەكو خیتاب دهاتە بكارئینان، ئەگەر 
وان  دەف  ل  بكەین،  عەرەبی  كەڤنێ  ئەدەبێ  تەماشەی 
و  شێخ  پتریا  بــوو،  خیتاب  و  هشیاركرن  شعرێ  وەزیفا 
سیاسی  خوەیێن  مەرەمێن  بۆ  شعر  عــەرەب  خەلیفەیێن 
بكاردئینان. هەروەسا وان د شەراندا ژی مفا ژ شعرێ 

وەردگرت.
رۆلە ئــەڤ ژیشعرێ كــوردیــدا ئــەدەبــێ د *

دیتییە؟
و  ئیلۆنێ  شۆرەشا  د  بەلێ، 

بەرێ شۆرەشا ئیلۆنێ شعرێ 
رۆلێ خیتابێ و هشیاركرنێ 
سەردەمیدا  وی  د  دیتییە، 
جــاران  پتریا  شعرێ  وەزیــفــا 
بوو،  ئاراستەكری  خیتابەكا 
ئەڤ رێبازێن نویێن ئەدەبێ 
یێن كو دەركەڤتین و بزاڤكرین 
شعرێ و پەیامێ ژ ئێك دوور 

هندێ  ــۆ  ب ــكــەن،  ب
بــوو داكــو 

نــووكــرن 
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و  پەیڤان  ب  یــاریــكــرن  نەبیتە  هەمی  شعر  و  هەبیت 
دووبارەكرنا هەمان تشتی، هەتا سەرهلدانێ ژی و هەتا 
دامەزراندنا گروپێ نووكرنا هەروهەر ژی ئەگەر شعرێ 
ناڤەرۆكەكا ب هێز نەبایە، یان خودان پەیامەكا ئاراستەكری 
دبێژن  شعرە،  نە  ئەڤە  دگــۆت  هەڤاالن  گەلەك  نەبایە، 
دەما شعرێن "قەدریجان"ی گەهشتنە "ئۆسمان سەبری"، 
و  خوەشك  پر  كالمە  "ئــەڤ  گــۆت،  سەبری"  "ئۆسمان 
جوانە، لێ خوەزی شعربا" لێ تێكستێن قەدریجانی شعرن 
و ب ئێك ژ وان شاعرێن پێشەنگ دهێتە هژمارتن كو 
شعرا سەربەست نڤیسی. شعر دشێت ببیتە هەمی تشت، 
هەتا شعر دشێت ببیتە رۆمان، داستانێن كەڤن رۆمانن و 

هەمی ب شعرێ هاتینە نڤیسین.
*ئێكژنڤێسەرێنكوردیێنباكورێكوردستانێ،
"مەموزین"ائەحمەدێخانیبرۆمانەكێپێناسە
تو نڤیسین، هاتییە شعرێ شێوازێ ب كو دكــەت

چەندلگەلڤێچەندێی؟
بەلێ راستە. داستانا "مەم و زین"ا خانی، رۆمانەكە 
ب شعرێ هاتییە نڤیسین، و گەلەك رۆمانێن وەسا هاتینە 
نڤیسین. نڤێسینا رۆمانێ ب شعرێ هۆستایەتییەكا زێدە 

دڤێت، خانی د وی بیاڤیدا سەركەڤتی بوویە.
*ئەمدخوازنپێچەكێبەحسێخوەبكەی،كارێ
تەیێنوكەچییە؟هەروەسادبیاڤێنڤێسینێداتو

كارلسەرچدكەى؟
نۆکە ڕێڤەبەرێ  ئیداریڤە، کارێ من یێ  ژ الیێ 
گشتیمە ل وەزارەتا کار و کاروبارێن کۆمەاڵیەتى، لێ 
د هەمان دەمدا دویفچوونا نڤیسین و بەرهەمێن وێژەڤانێن 
دەمژمێران  بۆ چەندین  رۆژانە  هەروەسا  دەڤەرێ دکەم، 
دیرۆکى  و  فەلسەفى  و  وێــژەیــى  هەمەجۆرێن  بابەتێن 
دخوینم، خواندن حەزەکا دێرینا منە و هێشتا ژێ بێزار 
بەرهەڤکرنا  ژ  یێ  ئەز  نڤیسینێدا؛  دبیاڤێ  نەبوویمە.  
یێ  شیزۆفرینیا  کتێبا  ژ  راستڤەکرى  یا  دووێ  چاپا 
تەڤاڤ بوویم، پێداچوونێ ب بەرهەمێن نەچاپکرى یێن 
دەمێن  د  هەروەسا  دکــەم،  دەڤەرێدا  نڤیسەرێن  هندەک 
ڤااڵدا کورتیلە شعر و هایکۆیێن خوە خرڤە دکەم وەکو 
بەرهەڤییەک بۆ چاپکرنا دیوانا سااڵ 2023ێ کو دێ 
ژ کۆمەکا کورتیلە شعر و هایکۆیان پێک هێت. ئوو د 
بەرنامەیدایە کو ل ڤێ پاییزێ دەست ب بەرگێ پێنجێ 

یێ کتێبا )رۆمان خۆدیکا ژیانێیە( بکەم. 
*قۆناغێنژیاناتەیانڤێسینێ،چەوادەستپێكر،
گەهشتییە هەتا دەربــازبــووی قۆناغاندا چەند د

ئەڤرۆ؟
و  شعر  ژ  حــەز  مــن  سەرەتاییێ  قۆناغا  ل  هێشتا 
چیرۆکان دکر و ئەو بەرهەمێن ل رۆژنامە و کۆڤارێن 
ل وى سەردەمى بەاڵڤ دبوون، من ڤەدگوهاستنە سەر 
ــەردەوامــى  ب ب  و  خواندنگەهێ  یــا  خــوە  دەفتەرکەکا 
ب  دەســت  من  هەشتێیان  ساڵێن  دەستپێکا  ل  دخــوانــدن. 
و  ئاهەنگ  ل  خــوە  بەرهەمێن  مــن  کرییە،  نڤیسینێ 
بەاڵڤۆکێن سەر دیوارێن قوتابخانا مەمێ ئااڵن بەاڵڤ 
دکرن، ئێکەمین بەرهەمێ ب فەرمى هاتییە بەاڵڤکرن؛ 
رۆژناما  ل   1987 سااڵ  ل  بوو  فولکلۆرى  چیرۆکەکا 

هاوکارى هاتییە بەاڵڤکرن. 
ژیانا من یا وێژەیى د سێ قۆناغاندا بۆرییە؛ قۆناغا 
خوە  بــەرى  شاعرێن  میناکێ  ب  من  کو  چاڤلێکرنێ 

مزۆرى  عبدالرحمن  و  تەییب  موئەیەد  وەکــو  نڤیسییە 
)هەرچەندە کو قەدرى جان و سەبرى بۆتانى و جەگەرخوین 
و هندەک کالسیکێن کورد جهێ سەرنج و خواندنا من 
ــوون، لێ ژبــۆ نڤیسینێ من پتر حــەز ژ  ب ــەردەوام  بـ یا 
عبدالرحمن  و  موئەیەد  هێژا  سەیدایێن  هــەردوو  شێوازى 
دکر(. قۆناغا ل خوەگەڕیانێ کو من بەرهەمێن هەموو 
نڤیسەران ب کوردى و عەرەبى دخواندن )هەر ژ فەرموودە 
یێن ئەبو هورەیرەى بگرە و هەتا دگەهتە کتێبێن مارکس 
هەموو  ژى،  ــەردەوام  ب خواندنا  ڤێ  زێدەبارى  لینین(،  و 
بەرهەمێن چاپکرى یێن کوردى )ب سۆرانى و بەهدینى( 
مە.  ــەرا  دەڤ چیرۆکێن  و  شعر  نەمازەیى  ب  دخــوانــدن، 
ئارمانجا  کرە  شعر  من  کو  خوەدیتنێ  و  دانان  قۆناغا 
بوو  وەرچەرخانەک  خوە و گرۆپێ )نووکرن هەروهەر( 
د ژیانا من یا وێژەییدا کو بەر ب روخسارەکێ جودایێ 
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نڤیسینێڤە بچم. د ڤان هەرسێ دانانگەهێن ژیانا من یا 
ئەز  نشیڤییان،  و  ئەڤرازى  ســەرەراى کۆمەکا  وێژەییدا، 
شیام بەرەف تێگەهێ مرۆڤانتیێڤە بچم )بێى ژ دەستدانا 
دۆزا گەل و جڤاکێ خوە( و رێبازا خوە یا شعرییا تایبەت 
ب خۆڤە دانێم. ئەز دزانم کو هەوادارێن ڤى جۆرێ شعرا 
باوەرێمە  وێ  ل  ئەز  لێ  نەگەلەکن،  دنڤیسم  پێ  ئەز 
کو هەبوونا شێوازێن جودا یێن نڤیسینا شعرێ یان هەر 
بەرهەمەکێ دى یێ وێژەیى، کریارا وەرارا ئەدەبیاتێ پێ 
کامالن دبیت. نۆکە ژى ئەز د پرۆسەیەکا بەردەواما مفا 
وەرگرتنێدامە، هەتا مرۆڤ فڕینا فڕندەیێن بەرى خوە و 
دگەل خوە شرۆڤە نەکەت و تێ نەگەهیت، نەشێت بەر 

ب ئاسۆیێن نەدیار و نەدیتیڤە بفڕیت.
ــۆتگـــروپـــێنـــووكـــرنـــاهـــەروهـــەر ــ *تـــەگ
دروستكریە، وێژەیی یا تە ژیانا د وەرچەرخانەك
ئەرێبۆبیاڤێئەدەبییێدەڤەرێتەهەمانبۆچوون
هەیەكوگروپێنووكرناهەروهەروەرچەرخانەكد

ئەبیاتادەڤەرێدادروستكربیت؟
ئەز دێ تشتەكی بێژم و ئەڤە بۆچوونا من یا تایبەتە، 
وی دەمی گەلەك هەڤركی هەبوون و گەلەك هەڤال هەبوون 
كو ل دژی گروپێ نووكرنا هەروهەر بوون، لێ ل گۆرەی 
باوەریا من و ل گۆرەی خاندنێن من، نە ب تنێ شعر، 
بەلكو هەتا شێوەكارێن دەڤەرێ ژی بەرڤ سەمتەكا دی 
یا پێشڤەچوونێ چوون، چێدبیت هندەك بێژن ئەڤە وەرارا 
سرۆشتییا هەر ژانرەكا ئەدەبییە، ئەو ژی راستە، لێ ئەو 
نەبایە،  گروپە  ئەو  ئەگەر  و  پەیداكر  لەزاتییەك  گروپە 
چێدبیت خەلكی بۆ دەمێ 10 سالێن دی ژی هەر ب 
دەمی  وی  پشتی  نڤیسیبا،  هەشتێیان  سالێن  شێوازێ 
سالێن دوو هزارێ، چێدبیت ئەو ژی 10 بۆ 20 سالێن 
دی ڤیابا هەتا گەهشتبا قۆناغەكا دی، ئەو گۆتن ژی 
هەر  سروشتییا  وەرارا  گهۆرین  ئەو  دبێژن،  كو  دروستە 
قۆناغەكا ئەدەبییە، لێ هەبوونا گروپێ نووكرنا هەروهەر 
لەزاتییەك د ئەوێ پێشكەڤتنێدا دروستكر، سالێن نۆتان 
مە   2010 ســاال  هەتا  هەبوون  رۆمــانــەك  چارپێنج  مە 
دگەهیتە  بگرە  ئاكرەیی"  "نافع  ژ  هەبوون،  رۆمــان   18
رۆمانێن "ئەنوەر محەمەد تاهری" و "حەسەن سلێڤانەیی"، 
پشتی هنگی ساال 2014 ببوونە 34 رۆمان، لێ نوكە 
رۆمانێن  وان  ئەم سەحكەینە  ئەگەر  ناهێنە هژمارتنێ. 

دەستپێكی وەكی یێن "نافع ئاكرەیی" و هەروەسا رۆمانێن 
دی،  رۆمانێن  هندەك  یان  شەوكەت"ێ  "كەوسەر  خانم 
دێ بینین جوداهییەكا گەلەك مەزن یا د ناڤبەرا واندا 
د بیاڤێ شێوازێ دەربڕینێ و بیاڤێن دی، بەشەكێ ڤێ 
پێشكەڤتنێ ڤەدگەریتەڤە بۆ وێ بزاڤا نووكرنا هەروهەر 
كو  دبینن  وەســا  هەڤال  گەلەك  پەیداكری.  شلقەكا  كو 
گروپێ نووكرنا هەروهەر شكەستن ئینایە، یان ئەو وەسا 
هزر دكەن بۆچی گروپ نەما، گروپ نە وەكی حزبەكا 
سیاسییە كو دڤێت هەتا هەتا بمینیت، بەلكو گروپ تنێ 
تێروانینا مرۆڤی  بزڤاندنا مەژیێ شێوازێ  لڤاندن و  بۆ 
یە دگەل هاڤێتنا بەرەكی بۆ ناڤ گۆمەكا راوەستیای 
یا ئاڤێ كو ب شلقیتن. پشتی هینگێ هەر پێلەك دێ 

بخۆ چیتن.
*كۆمەكاگەنجێنهەلبەستڤانلدهۆكێهەنە

و شیان پەسنا گەلەك خــوەدا ئاخڤتنێن د تو كو
رادەی وی هەتا دكەی، ئەدەبی یێن وان تێكستێن
دشعرەكاخۆداتەناڤێگەلەكژوانهۆزانڤانێن
گەنجئینایە،تودبینیئەڤنڤشەپشتیهەوەدێ

بنەناڤەكێدیار؟
هەلبەت ئەو ناڤێن من د شعرا خوەدا ئیناین هەتا نوكە 
كەس ژ وان ژ نڤێسینا شعرێ نەڤەقەتیایە، من ئەو شعر 
بۆ "ئەحمەد عەبدولال زەرۆ" پێشكێشكربوو، وەكو ئێكەمین 
سەرنڤێسەرێ گۆڤارا پەیڤ، پاشی من ناڤێ وان گەنجان 
ئینا، ئەز هونەری د شعرێن واندا دبینم، ئەز وێ خیتابێ 
د شعرێن واندا نابینم كو هزربكەن شاعر كەسەكێ "فوق 
و  مینبەرێ  سەر  ل  یێ  مەالیەكی  وەكی  و  المجتمع"ە 
وەعزا دخینیت، چونكی پرانییا وان شعرێن دبێژنێ شعرا 
پێگیر د وی ئاراستەیدا دچوون، چونكی گرنگیدان ب 
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ناڤەرۆكا شعرێ دڤێت ل سەر كیستێ وێنەیێ شعرێ و 
روخسارا شعرێ و ئیستاتیكا شعرێ نەبیتن، ئەگەر شاعر 
بشێت هەڤسەنگییەكێ دروست بكەتن، وی دەمی شعرەكا 

جوان و سەرنجراكێش بیتن. 
بیاڤێ دخوینن" تە هەلبەستێن ئەم دەمێ *
دییێكارێتەبرەنگەكێبەرچاڤتێدادبینن؟
تە  هەلبەستێن  ســەر  ل  كارتێكرن  چ  سایكۆسۆشیالێ 

هەبوویە؟
"منسۆزەکدابوویاراخوە

کوڤێهەیڤێئەگەرمووچێخوەوەرگرم
شووشەکگوالڤێبۆبکرمبدیاری
لێهەیڤهاتومووچەنەهات"

ــاردا ب ل نــە ڕەوشــێــن د هەلبەستڤانی ڕۆلــێ
چییە؟

مرۆڤ کورێ سەردەمێ خوەیە، بەرهەم و خۆدیکا 

جڤاکێ خوەیە. شاعر ژى خۆدیکا پاشخان و سەربۆرا 
خوە یا ئەپستمییە. هەر شاعرەکێ وەرگرى، ب شێوەیەکێ 
راستەوخۆ یان نەراستەوخۆ هندەک بەرژەنگێن پاشخانا وى 
ب شعرێڤە دهێنە دیتن. بێگومان تایبەتمەندى و بسپۆرییا 
من دبیاڤێ چارەسەرکارییا دەروونى و سایکوسۆشیالێدا 
کاریگەرییەکا نەکێم کرییە سەر ناڤەرۆکا بابەتێن شعرا 
بەلکو کاریگەرى کرییە سەر  تنێ  نە شعرێ ب  من، 
نڤیسینێن من یێن رەخنەیى و جڤاکى ژى. ئەز ڤێ چەندێ 
ب نۆرماڵ دبینم! خۆ دەمێ شعرێن هەڤاالن ژى دخوینم، 

ب چاڤ و دیتنەکا سایکوسۆشیالى لێ دنێڕم. 
رۆڵێ شاعرى د هەموو رەوشێن ل بار و نە ل باردا 
بشافتنا هەستێن  یان ژى  بەرسڤانە،  و  پرسیار  ئازراندنا 

ئەیۆنێن  و  پرسیار  مشت  دلێن  رویسکرنا  و  هەلچووییە 
گەرمێن هەست و خەیالێنە. چ جاران )خۆ دەمێ هێژ 
گەنج و د قۆناغا خوە یا ئێکێدا ژى( من خوە نەکرییە 
ماموستا و پڕزانێ شیرەتکارێ جڤاکى، چونکو ئەرکێ 
بابەتەکێ دیارکرى و  شاعرى پشکدارکرنا وەرگرییە د 
نە  شاعر  من  دەف  ل  وییە!  ئاراستەکرنا  نە  ئازراندیدا، 
پێشبینکەرە،  هەستپێکەرە،  لێ  شیرەتکارە،  و  پێشەنگ 
ئازرێنەرێ بابەتانە. ئوو ئازرێنەرێ بابەتان ژى هەڤاڵێ 
بکەتە  خوە  شاعر  هەردەمێ  ڕێنیشاندەرە!  نە  جڤاکییە، 
و  جــوانــى  ژدەســتــدانــا  حسێبا  ســەر  ل  دێ  ڕێنیشاندەر 

میناکێن شعرى بیت. 
بەرجاڤ رەنگەكێ ب جڤاكی خەما ئــەم *
قۆناغێن د تایبەت ب دبینینن، تــەدا هۆزانێن د
ژبۆ یەكە ئەڤە داعشێدا، دژی شەرێ و قەیرانێ
بیاڤێخواندنێنتەیێنجڤاكیڤەدگەریت"یانژی
گرنگەهەرهۆزانڤانەكنیزیكیجڤاكێخوەبیت؟

و  پاشخان  خۆدیکا  شاعر  کو  گۆتى  مە  هەروەکو 
سەربۆرێن خوە یێن ئەفیۆناوییە، پاشخانا هەر مرۆڤەکى 
ژى ژ جڤاک و پەروەردەیا وى یا زارۆکینیێ پەیدا دبیت، 
ئەڤجا مرۆڤى بڤێت یان نەڤێت دێ دناڤ جغزا جڤاکێ 
خوەدا وەک مەدارێ ل دۆر خوە و ل دۆر دەردۆرا خوە 
زڤڕیت. خەما جڤاکى خەمەکا رۆژانەیا هەر مرۆڤەکێ 
خوە  خەمێن  هەچکوهەیى  خەلکێ  ئەگەر  بەرپرسیارە، 
رویسى  خوە ب  هەستێن  بڤەشێرن، شاعر  و  داعویرن  ب 
ددانتە سەر مێزێ و دکەتە متایێ دانوستاندنێ. شاعر 
ژى مرۆڤە، ل بوهارێ باقوفکێن وى ڤەدبن و ل پاییزێ 
دلخۆشیێ  دەمــێ  ل  ئاخێ،  ســەر  دکەڤنە  وى  بەلگێن 
وەکو  نەخۆشیێ ژى  ل  دبێت،  دنیایێ  بۆ دلێ  سترانان 
من  خواندنێن  هەلبەت  گرى.  دکەتە  بەهیڤانەکى  هەر 
ژبۆ  هاریکارەکێ مەزنن  و  پشتەڤان  دەروونجڤاکى  یێن 
دەربرینێن من، لێ ئەو شاعرێ هەست ب جڤاک و دەردۆرا 
خوە نەکەت، ما چ دنڤیسیت و بۆ کێ دنڤیسیت؟! ل 
ڤێرە دبیت پرسا راستەوخۆیى یا شاعرى یان هونەر ژبۆ 
هونەرى و هونەر ژبۆ مللەتى- وەرگرى بکەڤیتە قادێ! 
ژبۆ  و  هونەرانە  هەموو  خاتوونا  شعر  دبێژم  جاردى  لێ 
وەکو  نووخواز ژى  نڤیسین، شاعرێ  دهێتە  بژارە  کەتا 
شاعرێ میللى دەربرینێ ژ کارڤەدانێن خوە یێن دناڤ 
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جڤاکیدا دکەت، لێ هەر ئێک ب شێوازەکى! گرنگە 
شاعر د جڤاکێ خوە بگەهیت و بزانیت دێ چەوا پرسان 
بابەتێن  ئازرینیت. لێ نەمەرجە هەموو پرسێن ئازراندى 
چاڤەڕێکرى بن و هەموو خەلک بکارن سەرەدەرییەکا 

پۆزەتیڤانە دگەل بکەن.  
*گەلەكمیتۆدێنرەخنەیی"ناڤەرۆكاهۆزانێ
رەتدكەنودبێژنپەیامدهۆزانێداگرنگنینە"

سەرەرایكوتوئێكژوانهۆزانڤانێننوخوازی،لێ
ئەمناڤەرۆكەكادەولەمەنددهۆزانێنتەدادبینین؟

بۆچیناڤەرۆكلدەفتەگرنگە؟
هەر دەقەکێ وێژەیى پەیامەکە ژبۆ ئازراندنا بابەتەکێ 
دیارکرى، ناڤەرۆک پێ دڕپسیت و روخسار سیبەرێ لێ 
ئێکن،  هەڤتەمامکەرێن  روخسار  و  ناڤەرۆک  دکەت. 
دبیت گولێن پالستیکى جوانتر بن ژ یێن سروشتى، لێ 
بێهنا وێیە بهادار و جوانتر لێ دکەت. دبیت گەلەک 
نەچنە  هەتا  لێ  هەبن،  سەرنجراکێش  و  جــوان  جلکێن 
بەر مرۆڤەکێ ب گیان، چ بهایێ خوە نینە. شعرا بێ 
ناڤەرۆک ژى مینا جلکەکێ هەلگرتیێ ناڤ کەنتۆرێیە، 
مرۆڤ جارەکێ چاڤێن خوە ب جوانیا وێ کلددەت و 
دشیاندا نینە دگەل هەست و هەلچوونێن مرۆڤیدا بژیت. 
دەمێ دبێژن پەیامێ گرنگیا خوە نەمایە، ب هزرا من، 
یان  شیرەتکرنێ  و  ئاراستەکرى  پەیاما  ئەو  پێ  مــەرەم 
ڤان  گرنگییا  نەمانا  دگەل  ژى  ئەز  خوینگەرمکرنێیە. 
پەیڤ و  ڤەڕێژێن  و  رامان  پەیامانم، لێ هەموو  جۆرە 
قالبێ  دناڤ  دکەڤنە  وێژەیى  دەقەکێ  هەر  هەڤۆکێن 
دەربرینێ  ناڤەرۆکا هەر شعرەکێ ژى  ئوو  ناڤەرۆکێدا. 
ژ دیتن و بۆچوون و هەستێن خوەییێ شاعرى دکەت د 

رەوش و جهدەمەکێ دیارکریدا.
*لگەلگرنگیدانبناڤەرۆكێ،ماتەروخسار

پشتگوهخستییە؟

دناڤ  بلەز  پێداچوونەکا  هــوون  ئەگەر  دبێژم  ئــەز 
خویا  هنگۆ  بۆ  بکەن، دێ  شعریدا  یێن  من  بەرهەمێن 
بیت کو من گرنگییەکا مەزن ب روخسارێ شعرێ دایە 
و هەردەم من یێ هەوڵداى کو چ جاران ناڤەرۆکێ ل سەر 
حسێبا روخسارى بەرچاڤ نەکەم. شعر خۆشییە و مفا، 
ئەڤە ژى ژ هەڤسەنگى و هارمۆنیکییا دناڤبەرا روخسار 
و ناڤەرۆکێدا پەیدا دبیت. ناڤەرۆک مفایەکێ ئەپستمى 
بۆ وەرگرى پێشکێش دکەت، روخسار ژى خۆشییەکێ 
ددەتێ، لێ مشە جاران ئەو خۆشییە ژ میناکێن هزرى و 
ڤەڕێژێن رامانێ ژى پەیدا دبیت، لەوا خۆشییا شعرێ ب 
دبیت.  داڕێشتى هەڤسەنگ  ناڤەرۆکەکا جوان  هەبوونا 
ئوو هەکو ئەم دبێژین کو شعر تنێ خۆشى و لەززەتە، 
مەرەم پێ ئەو نینە کو یا بێ ناڤەرۆک بیت، لێ ژبەر 
تەنا خوە، مفایەکێ دەروونــى و  هندێیە کو خۆشى ب 

رەحەتییەکا گیانى ددەتە کەسێ وەرگر. 
*گرنگییاهەلبەستێبۆژیانێچییە؟

ژیانێ مینا گرنگییا مەزیقێ  بۆ  گرنگییا شعرێ 
و بەرێخۆدانا کەڤاڵەکێ شێوەکارییە، خۆشییەکێ ددەتە 
مرۆڤى و ئازراندنەکێ دئێختە دپرۆسەیا تەصەورکرنێ و 
تێهزرینێدا. هەر شعرەکا نەبیتە سەدەمێ لڤاندنا مەژێ 
وەرگرى، وەکو وێ چەندێیە کو مرۆڤ د جاما ترێنێ 
جوان  را سەح دکەتە حەودکەکا گولێن  ترومبێلێ  یان 
دەرمانێ  و  گیانییە  خوارنا  شعر  دبۆریت.  ژێ  بلەز  و 
برینانە و خۆدیکا خوەدیتنێیە، ما کى ژ مە هەیە حەز 

هەیەجانا  ئــەڤ  ببینیت؟  خــوە  چاڤێن  ب  خــوە  نەکەت 
ددەمێ گوهداریکرنا شعرێدا مرۆڤى دگریت، جۆرەکێ 

خوەدیتنێیە یان هەست ب خوەکرنێیە. 
چ هەلبەستێنە، خواندەڤانێ كو مللەتێن *

تایبەتمەندییەكلدەفهەیە؟
چونکو هەر ژ دەستپێکا ژیانێ و هەستپێکرنا مرۆڤى 
کرییە  پیرۆزیێ  کراسەکێ  خوە،  دەردۆرا  سروشتێ  ب 
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و  نــزا  بــۆ  ژ  شعرى  میناکێن  و  پەیڤ  و  شعرێ  بــەر 
شێوەیەکێ  ب  لەوا  بکارئیناینە،  پەرسگەهان  تەرتیلێن 
عەفەرى شعر یا بوویە پشکەک ژ پێکهاتەیێ جوانییا 
هەر  دکەسایەتییا  ئاخفتنێ  مەزیقەیا  و  هــزرکــرنــێ 
شعرێ  خواندنا  دەستپێکێ  ڤێ  گــورەى  ل  مرۆڤەکیدا. 
و ژ  نێزیک دکــەت  خــوداڤــەنــدێ چاکیێ  مــرۆڤــى ژ 
تویڤلێن ژیارێ دوور دکەت. ئەوێن حەز ژ شعرێ دکەن 
کەسانێن خوەسەرن و حەز ژ هلێڤرتنا نەپەنى یێن ناخێ 
ڤەشارتى دکەن، ئەڤە ژى بێى هەبوونا ئازادییا کەسۆکى 
بیت.  لەنگ  یا  خوەکێمدیتنێ، دێ  نەهەستکرنا ب  و 
و  نەدیتى  رێکێن  و  دوور  ئاسمانێن  بــەر  مرۆڤى  شعر 
نەدیارڤە دبەت، ئەو مللەتێن حەز ژ شعرێ دکەن مەژى 
ڤەکرى و گەڕیدەیێن بەردەوامێن ژیانێنە. دبیت کەسەک 
و  کرن  دهێنە  مەژى  زانستى ب  داهێنانێن  ببێژیت کو 
کو  وان  دبێژمە  لێ  دلینیێیە،  پوختێ  بابەتەکێ  شعر 
کەساتییا جڤاکییا مرۆڤى سێگۆشەیەکە ژ هزر و دلینى 
و رەفتارێ، کەسایەتییا هەڤسەنگ و بەرهەمهێنەر ب 

نا  نجا ڤگو هەرسێ گۆشەیێن هەڤ قەبارەیێن ڤێ هە
دبیت.  کامالن  سێگۆشێ 
پسپۆرییا  ژى،  ڤێرە  ل 
مـــــــن دبــــیــــاڤــــێ 
سایکوسۆشیالیێدا 
ــە  ــ ــیـ ــ ــریـ ــ ــارکـ ــ کـ
ــا  ــڤ ــەرس ــەر ب ــ سـ
ــیــیــا  مــــن. پــڕان
پــــرۆســــەیــــێــــن 
ــێ ب  ــدن ــان ــان ژی

شێوەیەکێ راستەوخۆ یان نەراستەوخۆ پێکڤەگرێدایینە. 
*جڤاکناسعارفحیتۆ،هۆزانڤانعارفحیتۆ،

ڤەکۆلەرعارفحیتۆ؟کیشژوان؟
هندى کوورتر ب ناڤ بابەتاندا بچمە خوار، پتر تێ 
ژ  پێزانین  گەلەک  و  شاگردم  هێشتا  کو  دەر  دئینمە 
من دکێمن. من هەردەم یێ هەوڵداى کو د ڤان هەرسێ 
بیاڤاندا بەرهەمەکێ هەژى خواندنێ پێشکێشى خواندەڤان 
و وەاڵتێ خوە بکەم، لێ هێشتا قوتابیمە و یێ دقۆناغا 
و  جڤاکى  بابەتێن  د  سەرهەلبوونێدا.  ب  و  لێگەریانێ 
دبینم،  بەرانبەر  یێ  ئەز  وێژەییدا  و  زانستى  ڤەکۆلینێن 
لێ د هەلبەستێدا ئەز خوە دبینم. ئەڤجا حەز دکەم ئەو 

کەسە بم یێ خوە دبینم. 
*پیڤەرێهەلبەستاسەرکەڤتیچییە؟

شعر ب میناکێن شعرى و جوانییا دەربڕینێ و ڤەڕێژا 
پەیڤ و رامانان دبیتە شعر، شعرا سەرکەفتى ئەوە یا 
هزرا وەرگرى دبزڤینیت و خەیال و هەستا وى دئازرینیت. 
توخیبێن  بەر ب  و  ڤەدکەت  وەرگــران  شاپەڕێن  یا  ئەوە 

نەدیتى و نەگۆتیڤە دفڕینیت.
زۆر، خواندەڤانەکێ هەبوونا بێژین، دشێین *

پیڤەرێهەلبەستاسەرکەڤتییە؟
هەلبەت وەرگر یان خواندەڤان چوکلەکێ گرنگە ژ 
ئەڤجا  وەرگــر(،  دەق،  شعر-  )شاعر،  چوکلێن  هەرسێ 
هەلبەستێ  ستایلەکێ  بۆ  زۆر  خواندەڤانەکێ  هەبوونا 
مەرجە  نە  لێ  راوەستانێیە،  سەر  ل  و  پویتەدانێ  جهێ 
هەر شاعر یان شعرەکا گوهدار یان خواندەڤانەکێ زۆر 
ئەم  چونکو  شعرێیە،  وێ  سەرکەفتنا  نیشانا  هەبیت، 
شیعاران  نەبەحسى  دکەین،  شعرێ  بەحسى  یێ  ڤێرە  ل 
دکەین! مرۆڤ ب سروشتێ خوە )هەروەکو عەلى وەردى 
دبێژیت( حەز ژ هزر و دەربرینێن ب ساناهى دکەت 
کو مەژێ خوە پێڤە نەوەستینیت، ئەڤجا نۆرماڵە 
کو ڤەهینۆکەکا دیارکرى هەستێن جەماهیرەکێ 
دیارکرى بئارینیت و سەرەدەرییەکا گەرم دگەل 
بکەت )نەدوورە ئەز ژى ئێک ژ وى جەماهیرى 
و  هەژى  هونەرەکێ  وەکو  شعر  لێ  بم(، 
پایەبەرز بۆ جەماوەرەکێ دیارکرى و 
کەتا بژارە )نە جەماهیرى!( دهێتە 

نڤیسین.
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*هەلبەستاخرابکیشکە؟
هەروەکو دبێژن چ ژنکێن کرێت نینن، بەلکو ژنکێن 
جوان و یێن جوانتر هەنە. ئەز ژى دبێژم چ شعرێن خراب 

نینن. بەلکو شعرێن خۆش و یێن خۆشتر هەنە. 
*هەلبەستانەمرکیشکە؟

دناڤدا  مرۆڤایەتیێ  کوورێن  ساخلەتێن  شعرەکا  هەر 
سروشتێ  یێن  جوداجودا  سەردەمێن  ژ  دەربڕینێ  هەبن، 
دگەل  و  بکەت  مرۆڤایەتیێ  و  مرۆڤان  یێن  هەڤڕکى 
سنسلەکا درێژا ڕڤێشتان بمینیت ناڤێ نەمریێ وەردگریت. 
نەمرە ژبەر هندێیە کو  دبێژین شعرا جزیرى  ئەم  دەمێ 
ب درێژاهییا ڤان هەموو چەرخێن بۆرى هەر زێندى مایە 
رەوشا  و  تێگەه  ل گــورەى  رڤێشتێن هەر سەردەمەکى  و 
هەر سەردەمەکى سەرەدەرى دگەل هاتییە کرن و دهێتە 

کرن. 
دهێتە هەلبەستڤان و هەنە گازندە ئەڤرۆ *
گونەهبارکرنکووەرگریێژخوەدوورکری،یان
ژیدیوارەکدناڤبەراوەرگروهەلبەستڤانیداهەیە؟

تودگەلڤێیەکێی؟
چ جاران شاعرى نەڤێت و نەشێت دیوارەکى دناڤبەرا 
شعرا خوە و وەرگریدا دروست بکەت، هەر شعرەکا ژ دەڤى 
یان قەلەمێ شاعرى بکەڤتە سەر کاغەزێ ژبۆ هندێیە 
کو بهێتە خواندن. لێ شعر نە وەکو ئاهێن خوارنێیە کو 
پێدڤى پێ هەبیت. شعر  هەموو کەس و هەموو مااڵن 
هونەرەکێ تایبەتە و خواندەڤانەکێ تایبەت هەیە. نە هەر 
شعرەکا بهێتە نڤیسین ژبۆ هەموو خەلکییە و نەهەموو 
هەموو  دگــەل  ــێ  ســەرەدەری دشێن  شعرێ  خواندەڤانێن 
ستایلێن شعرێ بکەن. لێ هەبوونا ستایل و خواندەڤانێن 

هەمەجۆر پرۆسەیەکا سروشتى یا وەرارا شعرێیە.
*نەبووناخواندەڤانی،سویچێنکێنە،وەرگرێ
چاالکنینە،یانهۆزانڤاندووریکاودانێنوەرگری

دنڤیسیت؟
ژیانا  ساناهیکرنا  ب  و  تەکنەلۆژیایێ  سویچێن 
رۆژانەیە، دەمێ هەر دەقەکێ هەژى و پێزانینەکا مفادار 
ب شێوەیەکێ کورت و پوختکرى ب رێکێن فێسبووک 
و تیکتۆکێ و کەناڵێن دى یێن سوشیال مێدیایێ بهێنە 
زەحمەت  خوە  خواندەڤان  بۆچى  دێ  ما  پێشکێشکرن، 
هەنۆکەیى  رەوشــا  هەروەسا  گەریێت.  بابەتان  ل  و  دەت 

یا پڕانییا وەاڵتان سەرەدەریێ دگەل بهیستنێ و پەیامێن 
ب ساناهى دکەت. لێ د سەر ڤێ چەندێ را ژى، ئەو 
هزرا کەڤنا دبێژیت کو شاعر دەربڕینێ ژ حەز و پێدڤى 
یێن جەماهیرى ناکەت و تنێ بۆ جەماوەرەکێ دیارکرى 
گەلەنپەرییا  نەبوونا  یێ  دى  سەدەمەکێ  دنڤیسیت، 
هاڤێتن،  پشتگوه  بهێتە  نینە  دشیاندا  کو  خواندەڤانییە 
چونکو دەمێ ئەم بەحسى خواندەڤانان دکەین هزرا مە 
دکەڤتە سەر جەماهیرێ وەرگر، نە جمهۆرێ تایبەت.    
*ستایلێتوپێدنڤیسیپترلسەرنووخوازان
نوخواز هەلبەستا تە، دیتنا ب هژمارتن، دهێتە

دڤێتچەوابیت؟
ــووخــوازا  ن هەلبەستا  ساخلەتێن  بشێین  ــەم  ئ هــەتــا 
دەڤەرەکێ یان جڤاکەکى بدانین، فەرە هەڤبەرى بەرهەمێن 
هەڤچەرخا  هەلبەستا  بکەین.  دەڤــەر  هەمان  یێن  بۆرى 
دەقەکێ  ژ  هەشتێیان  دەستپێکا  و  حەفتێیان  ساڵێن 
هەڤسەنگ،  برگەیێن  و  کــورت  هەڤۆکێن  ئێکگرتى، 

شعرى  وێنەیێن  و  دەستنیشانکرى  جەڤەنگێن  هندەک 
یێن چوینگ )سنسلەکرنا کۆمەکا وێنەیێن شعرى کو 
هەمى پێکڤە دخزمەتا وێنەیێ دوماهیێدا بن- چوینگ( 
پڕانییا  قۆناغێ  ڤێ  پشتى  شعرا  لێ  ــات...  ده پێک 
بەرفرەهتر  یێ  دى  بیاڤەکێ  و  بەزاندینە  ساخلەتان  ڤان 
لێ  نەئێکگرتى-  دەقەکێ  ڤەکرییە؛  خواندەڤانى  بەر  ل 
دنــاڤ  مەزیقەیا  و  ــژ  درێ هەڤۆکێن  پێکڤەگرێدایى، 
پارادۆکسان  خوەییێ هەڤۆکاندا، جەڤەنگێن دووجان ب 
و ژێکڤەکێشانا رامان و ڤەڕێژا پەیڤان، وێنەیێن خوەسەر 
قالبەکێ  نە  نووخوازى  ڤەکرى....هتد.  یێن  دوماهى  و 
دانایە و هەر شاعرەکێ ژ وى چوارچۆڤى دەرکەفت دێ 
ژ نووخوازیێ ڤاڕێ بیت، هەر هەوڵدانەکا هلوەشێنگەرى 
و بونیادگەریێ- نووژەنکرنێ، دێ چیتە دناڤ بیاڤێ 
نووخوازیێدا، پشتى دەق دهێنە بەاڵڤکرن، ئەڤجا لێکۆڵەر 
دبشێڤن و ساخلەتێن جوداکاریێ ل سەر دادنن، ئوو ئەگەر 
ببن  زۆر  ڕڤێشتاندا ساخلەتێن جوداکاریێ  دوو  دناڤبەرا 
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)چ ب شێوەیێ ستوونکى بیت یان ئاسۆیى(، ناڤێ رێباز 
یان ستایلەکێ نوو ل سەر دهێتە دانان و ئەڤ هەموو 

رێبازێن هەیى ب ڤى تەرزى هاتینە وجودێ.   
*نوخوازێنکوردشیاینە،تشتەکینوویێکوردی
و نەبیت بیانی چاڤلێکرنا چو کو بکەن دروســت

نووخوازییەکاکوردیبیت؟
هەمى جڤاک مفاى ژ هەڤ دبینن و کارلێککرنێ 
و  گوهۆرین  کــریــارا  دکـــەن.  هــەڤ  ل  کارتێکرنێ  و 
نووکرنێ ژى پرۆسەیەکا تەراکومى و پێکڤەگرێداییە، 
خوە  بــەرى  رێبازەکا  سەر  ل  بازدانە  نوو  رێبازەکا  هەر 
هەموو  مینا  ژى،  کورد  نووخوازێن  وێیە.  تەڤاکەرا  و 
سەر  ل  کرییە  بازدانەکێ  پێکواڵ  دنیایێ  نووخوازێن 
ژ  مفا  بێگومان  بیانى(،  )نەیا  کــوردى  وێژەیا  رێبازێن 
بنگەه  د  لێ  دیتییە،  دەردۆر  وەاڵتێن  و  جیهانى  بزاڤێن 

ژبۆ  و  بوویە  کــوردى  نووخوازییەکا  خــوەدا  تێگەهێن  و 
جڤاکێ کوردى هاتییە پێشکێشکرن. 

*ئەواژالیێگروپێنکوردی،بتایبەتنوکرنا
ڤێ ل بوویە کرن،داهێنانەک هاتییە هەروهەرڤە
دەڤەرێ،یانچاڤلێکرناداهێنانێننوخوازێنبیانی

بوویە؟
گرۆپا نووکرن هەروهەر، ل سەر خواندنەکا رەخنەیى 
ئاڤاکرن،  هاتبوو  خوە  بەرى  بەرهەمێن  هەڵسەنگاندنا  و 
د  پاشى  و  شعرێ  بیاڤێ  د  بوو  نوو  داهێنانەکا  ئانکو 
پڕانییا بیاڤێن دى یێن وێژەییدا هاتییە کرن. لێ هەروەکو 
ئەزمۆنێن  ژ  مفا  بەرسڤدان،  هاتییە  پێشیێدا  پرسیارا  د 
جیهانێ و وەاڵتێن دەردۆر ژى دیتییە. دەقێ وێژەیى نە 
وەکو متایەکێ دى یێ هشکە یان قالبێ چێکرنا بلۆکایە 
کو ب چاڤلێکرنێ وەکو خوە بهێتە ڤەگوهاستن، بەلکو 
کریارەکا گیاندارە ب پاشخان و ژیوارکییا هەنۆکەیى و 

پێشبینى یێن پاشەرۆژێڤە گرێدایە.

هەلبەستێدا قۆناغا چ د خوە نوکە هوین *
دبینن؟

حەزێن پرتێن ڤێدانا قۆناغا د یێ نۆکە ئەز
هەالویستیدا، هێشتا گەلەک شعر ماینە دتویرکێ مندا 
ئەوا  بێخمە سەر کاغەزێ.  نەگەهم هەموویان  دبیت  و 
من پێچێبوویى من یا کرى و یێ پشتراستم کو رڤێشتێ 
بهێت دێ بازدانێن مەزنتر ل سەر شعرا دەڤەرێ کەن و 

دێ دەقێن جوانتر نڤیسن.
*حەزێنتەوخەوناکوردان..ئێکن؟

"تەڤ حەزێن من
ئەوێن کورکبوویی.. زەکاتە ژبۆ خەونا کوردان"

ئەز ژى کوردم و ئێکم ژ جڤاکێ کوردەوارى، وەکو 
کــوردەک خەونان دبینم و رۆنــدکــان ژبــۆ دەردەســـەرى 
یێن کوردان و کوردینیێ دبارینم. دبیت حەز و خەونێن 
کەسێن تاک د هەمان جڤاکدا تا راددەکى ژ هەڤجودا 
بن، لێ خەونا مەزنا هەموو جڤاکێن دنیایێ خوەسەرى 
و خۆشگوزەرانى و ژیانەکا بێ ئارێشەیە، هەموو تاکێن 
جڤاکى ب هەموو تەخ و ئاستڤە د ڤێ خەونا گەلەنپەریدا 

هەڤپشکن.
*گرنگەهۆزانڤانلگەلخەونامللەتێخوە

بیت؟
خەونا مرۆڤایەتیێ کوورتر و بەرهۆزترە ژبۆ شاعرى، 
وێ  ژ  پشکەکە  ژى  شــاعــرى  مللەتێ  چونکو  لــێ 
مرۆڤایەتیێ، دگەل دژیت و پێ داخبارە و کارتێکرنێ ل 
سەر دکەت، ئەڤجا یا گرنگە کو دگەل خەونا مللەتێ 
ناگەهینیت  چەندێ  وێ  بەرسڤە  ئەڤ  لێ  بیت.  خوە 
دکەم.  شاعرى  نەپێگیرییا  و  پێگیرى  بەحسى  یێ  کو 
فەرە شاعر یێ ئازاد بیت و ئەڤ ئاسمانێ بەرفرەه جێ 
هەڤبین و فڕینێن وى بیت. هەر جهەکێ بۆ دفڕیت و 
پێڤە  وى  دەردۆرا  و  جڤاک  مۆرکا  دێ  داددەت،  لێ 

نیشان بیت. 
دگەل شیاینە کورد هۆزانڤانێن دیتناتە ب *

خەمامللەتێخۆبن؟
چونکو هەتا نهۆ ژى پڕانییا شاعر و وێژەڤانێن کورد 
یێن د قۆناغا شۆڕەشگێرى و پێگیریێدا، ئەڤجا هەموو 
هەوڵ و پێکۆڵ ژبۆ هندێنە کو دگەل خەما مللەتێ خوە 
بن. گەلەک ژێ ل ئاستێ پێدڤى بووینە و هندەک ژى 
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هێشتا یێن ل قوناغێن هەوڵدانێ. ل دەستپێکێ نڤیسەر 
هەرێمێ،  پاشى  وەاڵتــى،  و  دەڤەرۆکیێ  ئاستێ  ل سەر 
ئوو پاشى دنیایێ دهێتە نیاسین. ئەڤجا هەر شاعر یان 
بەرەف جیهانیبوونێڤە بچیت، فەرە  بڤێت  رەوشەنبیرەکێ 
خااڵ تفتانا )إنطالق( وى ژ جڤاکێ وى یێ ئێکێ دەست 
خەما  دگــەل  نەچارە  ژى،  ڤێ چەندێ  بکەت. ب  پێ 

مللەتێ خوە بیت.
*جوانترینهەلبەستاعارفحیتۆیکیشکە؟

ــکــرى، ل دەف من  ــەاڵڤ ب هـــەر هــەلــبــەســتــەکــا مــن 
بەاڵڤکرن. مشە  هاتییە  یا  لەوا  یا هەبووى  جوانییەک 
جاران شاعر دبێژن کو هەر شعرەک مینا زارۆکەکێ 
ــورەى رەوش و  وانـــە و حــەز ژ هــەمــوویــان دکـــەن ل گـ
بارودۆخێن سەرەدەریکرنێ. هەر شعرەکا من چیرۆکەکە 
و هەلوەستەیەکە کو د جهدەمەکێ دیارکریدا حەز ژێ 

دکەم.
*چهیڤییەکددلێحێتۆیدامایەوتانهاب

جهـنەهاتییە؟
و  گەلەکن  هیڤى  مرۆڤایەتیێدا  و  ژیانێ  بیاڤێ  د 
دبیت د بێ هژمار بن، لێ دبیاڤێ وێژەیدا هیڤییا من یا 
هەرە سەرەکى چێبوونا زمانەکێ ئێکگرتییە کو هەموو 
پارچێن کوردستانێ بکارن بەرهەمێن هەڤ بخوینن و ب 
زمانەکێ ئێکگرتى سەرەدەریێ دگەل بەرهەمێن هەڤ 

بکەن. 
*هیڤییێنهەلبەستڤانانژی،وەکییێنمرۆڤێن

دینە،یانئەوکویرترهزردکەن؟
بێگومان شاعر کوورتر و دوورتر هزر دکەن، هەرچەندە 
هیڤى یێن وان گەلەک سادە و ساکارن، لێ پیچەکێ 
و  جوانیێ  هەبوونا  شــاعــران  یێن  هیڤى  زەحمەتن.  ب 
خۆشیێ و پێکڤەژیان و هەڤ قەبوولکرنا مرۆڤانە، لێ 
ملمالنێیا ل سەر پایەدارییا جڤاکى و هەڤڕکى یێن ژبۆ 
ب دەستڤەئینانا پاریێ نانى، نە جوانیێ دهێلیت جوان، 
و هەڤ  پێکڤەژیان  هێلیتە دخۆشیێدا،  د  تامێ  نە چ 

قەبوولکرنێ ژى دکەتە میناکێ ماچیکرنا ستێران.
*ئەڤناڤەلدەفتەچپێناسەهەنە:

محسنقۆچان: سێگۆشەکە ژ گولێن زەر، ژنکێن 
وێنەیێن  هۆستایێ  خوەسەر؛  و  ئازاد  دەولەتەک  و  تەڕ 
پەڕێ  وەکو  نازکە  شعرێدا  د  هەلچوونییە،  یێن  شعرى 

گولێ و وێرانکەرە وەک تۆفانێ.
موئەیەدتەیب:قوتابخانەیەکە ل دەستپێکا ساڵێن 
هەشتێیان و وێڤە، هەموو شاعرێن دەڤەرێ )ب گەنج و 

پیرڤە( یا لێ خواندى.
د.عەلیوەردی: ژ وان ژیرمەندانە یێن پشتى وەغەرا 
وى خەلک پێ دحەسیێن کو شەمالکەکا هەل بوو شەڤێن 
تارى رۆهن دکەت. ئەوى د زانى کا خەلکى چ دڤێت، 
لێ مخابن خەلکى نەدزانى کا وى چ دڤێت. ئەڤ رەوشە 
ب درێژاهییا دیرۆکێ هەر هەبوویە و دێ هەر هەبیت. 
نوویە  عیراقا  نیشاندەرەکێ  وەردى  عەلى  من  دیتنا  ب 

دبیاڤێ لێکۆڵینێن جڤاکى و سروشتێ مرۆڤیدا.
سەبریسلێڤانەیی: ئەڤە بیست ساڵن ل ئێڤارەکێ 
بکەت  رۆمانێ  تێکهەلکێشى  فەلسەفێ  کو  دگــەرت 
خوە  و  بخوینیت  خوە  ناخێ  فەلسەفا  خواندەڤان  داکــو 
ببینیت. لێ خواندەڤان چاڤ ل دەرن! سەبرى ژى وەکو 
خوە  پەیڤێن  پارزینکێ  سێڕیانا، ب  خەمجڤینێ سەرێ 
یێن جوان و مەحفیرکێ خەیاال خوە یا بەردریاى هەردەم 

ل سەر سەفەرێیە.
نڤێسەرێن  ئــەوێ  جهە  ئــەو  نڤێسەران:  ئێكەتییا
خوە  دۆر  ل  دهۆكێ  یێن  هەمەدەنگ  و  هەمەرەنگ 

كۆمڤە دكەت.
*سوپاس




