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 ک ێدی هەو ش اوکوژ یپ  یعری ش ۆ ب کەیەوەندنێخو

 

 موحەمەد عەبدولکەریمنووسین:  

 

ێکن رازاوەن بە هونەرەکانی  بە شێوەیەکى گشتى، دەقە شیعرییەکانى “بەختیار عەلى” دەقگەل
لە درو یییییییتکردنی  رەوانبێژی، و روویەکی جوانی شییییییییعرەکییانی بەختیییار عەلی بریتییە 
پارادۆکس. گەر لە ئا یتی دەربیییی ر یتە ریتیریکییەکان بێی یان لە ئا یتی درو یتکردنی 
کیارەکتەرککی نیاو شییییییییعرەوە بێیی. ریاشیییییییاهەلیەگرە “د،بەیەکی” لە شییییییییعردا، گرنگە لەو 

ەی راماندەکێشیییێتە ناو پانتاییەکەوە، کە شییییعر خیی بەرهەمی دەهێیێی و لە  کیەوە رووەو 
دەتوانێی مەتر یییی پخ بەاتە  یییەر دنیای ئەقجنی و جەبرییەتی دنیا دەرەشییییعرییەکەی پخ 
بشییییییکێیێی. شییییییێرکی بێکە  لە قە یییییییدەی “ئێ”ییییییتا ککێک نیشییییییت ان ە”دا، د،بەیەکێک لە 

ەکیا،، د،بەیەکەکە لەنێوان نیاوی کیامەران و کیارەکتەرککی نیاو قە یییییییییدەکە درو ییییییییی د
کە ایەتی ) وبێکتیڤیتە(ی” کامەراندا درو ی کراوە و دەلێی: “من ناوم کامەرانە/ یەکەمین 
درۆ نو یییییییاوە بە جە یییییییتەی خیمەوە/ ناوەکەی خیمە” پاشیییییییان دەلێی: هەروە  ئەوەی  

ن بە پێکەوانەی  د دۆنی  نیاوی دلیییایی بێیی” لێرەدا دەیەوکیی روونی بکیاتەوە مین کیامەرا
ناوەکەیەوە دلەیش نییە، دووبارە دکی لە رکی پارادۆک”ییێکی ترەوە روونکردنەوە دەدا، و 
بێیییی. د دۆنییی  ” گەر  نیییاوی “دلیییییایی”  دەلێیییی: وە  ئەوە وایە د دۆنییی  واتە “دوودی” 
نییاوی “دلییییایی” بێییی و کە یییییییییایەتیی کییامەران وە  “مرۆ ێکی  گری ییانەی ئەوە دانێین 

ووکیییان “د دۆنیی  و کییامەران” دەبیە هەلگری دوو نییاوی د، بە خییییان،  دلیییاخیش”، هەرد
ئەوانیش “کامەران و دلییایی”یە. شییییێرکی بێکە یییییش لە ریای ئەو شییییاعیرانەدایە مەی ێکی  
زۆری بی درو ییتکردنی “د،بەیەکی” هەبووە، لە مەندین شیییعریدا ئەم د،بەیەکانە دەبییرکن 

وی تییوو” گەر تەماشییییای شیییییعری “پیاوکو، و “من تییوکتیم بە گی دەشییییکێی، من ئاوم ئا
شییەهیدکک” بکەین، پارادۆک”ییێکی جوان لە رکی پیاوکو،ککەوە دەخرکتە پێشییکاو و تو دانى 

 دنییاى  رککەى  و   بیاو   روانییە  ئەو   فیکیدانى   بیرکردنەوە و دنییابییییە پیا  و بێگەردەکەمیانە،
ەى تیاریکییە و هەمیشیییییییە  نیاوەو   بکو،کیک  دەبییێیی،  پەتى  بکو،ککى  وە   بکو،کیک  کە  ئێ ەیە

بەرەوە هەنا ییەبیین لە ،یان دە وا،. بکو، لە شیییعری “پیاوکو، و شییەهیدکک”دا، مرۆ ێکە 
تا ئەندازەى بوونەوەرککى نا کیلە، ،یان کاریگەریى لخ کردووە. ئەو گیانى خیى خ”تووتە  
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ن لە کا یەوە بی ئەوەى خیى لە نەرککردنى ،یان بدزکتەوە. دەیەوکی پیشیانی بدا، بکو،ەکا
نیاوەوە تیاریکىی موتقەن نین، بە جیرکیک بەر ئەو دابەشیییییییکیارییە پەتییەى نێوان “خراپە و 

 ئەو   تیا  ،ییانەوە  بە  نوو یییییییاوە  هێاەوە  بە   میاکە” نیاکەون. تەنیانە، بکو، لێرەدا بە لییکێکى
 .مردندا و  جوانى نێوان لە میدییمێک بە کردووە خیى گیانى جێیەی

کیک ییان مەنید میتیدککەوە بەوکیرکتەوە،  یییییییەربیاری  گشیییییییی دەقێیک دەکرکیی لە رکى میتید 
ئەوەش بیکیک جیار دەن بتەوو و نەتەوو دە یییییییی درکژ دەکیا، بی میتیدککی دییاریکراو، و 
ناتوانیی ماوی لخ بپیشییی. بی ن وونە دەن هەیە خیی پەلی هاویشیتووە بی ناو مێژوو، جا  

ەر شییتێکی دییەوە بێی” لە رکی با ییکردنی “کە ییایەتی و  ییومب ەوە بێی یان رووداو یان ه
زۆر جار ناتوانیی رەهەندە مێژووییەکەى دەن فەرامیش بکەیی لەگەی ئەوەشییییییدا قبولکراو 
نەهێقین هی    میتیدەوە و  بە یە  جیر  ببە یییییییتییەوە  شیییییییێوەیەکى موتقەن دەن  بە  نییە 
میتیدککى دى تێیدا ئیش بکا،. گشیی دەقێک بتەوو و نەتەوو دە یی دەبا، بی دەیان رکگە 

 ”ییى جیاواز. بی ن وونە شێرکی بێکە  لە شیعرى دەربەندى پەپولەدا دەلێیو روان

 مەولەوى دە ی بەیتە ئاوەکە  تی فریا نەکەوتى“

 تی فریا نەکەوتى کەوشەکان بی نالى دابیێیی

 تی فریا نەکەوتى کەومکێک دەرمان بەیی بە گیران

 تی فریا نەکەوتى

 لە جێى خی، خەزان بوویی بخ ئەوەى هەلوەرکیی

 لە جێى خی، هەلقرمایی بخ ئەوەى بشێوکیی

 لە جێى خی، بوویی بە میم بخ ئەوەى ب”وتێیی

 برو کەیە 

 پەلە نییە

 شیعریش نییە 

 بە ناوی پێیج هەزار مانگەوە
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 بە ناوى مەولەوى و پێیج هەزار گولەوە

 بە ناوى گیران و پێیج هەزار کیترەوە

 بی زانا ب ی ەتەکانى واڵتى بوشکین

 واڵتى جا  لیدن

 واڵتى بایرۆن

 واڵتى جاندار  

 واڵتى ب” ار  

 واڵتى گاریبالدى واڵتى  انکوخ

  وپا  بی ئەو دیارییەى کە بەکیمەی

  ەرلەبەیانى رۆ،ى شاناەى  خ هەزار و نی ەد و هەشتا و هەشی

 لە رکى بەغداوە 

 .د تانتان ناردبوو بی گوی و کیتر و میای و شیعر کور 

ئەم دکرە شییییییییعرانە میگیییان گیر کردووە لە مێژوو، میتیدى مێژووى لەم دکیانەدا ئیش  
دەکا،، تەنانە، گەر لە رووى میتیدى مێژوویشییەوە هیکى لەبارەوە نەلێین ئەوا بەو مانایە  
نایە، کە بە میتیدى مێژوویى نە خوکیرکتەوە. شیییێرکی بێکە  لەم  یییخ دکیەى  یییەرەتادا  

،ە بی  یخ رووداو دەدا، کە بە یەر  یخ شیاعیرى ئێ ەدا هاتووە، و گرکی دەداتەوە بە ئاما
کارە ییییییاتی هەلەبشەوە. شییییییێرکی بێکە  لە رکى ئەم  ییییییخ دکیەوە فەزا و مینێتىی ئەو 
دۆخەمان بی دەکێشیییییێی. بە شیییییێوەیەکى خێرا پێیج هەزار کە  دەبن بە پەیکەر و وشیییییک  

مەنید رووداوککەوە رووداوی یەکەم: کە بە یییییییەر  دەبن. ئەم تەعبیرە وکیە دەکیا، لە رکى  
مەولەویدا هاتووە، پاش ئەوەى مەولەوى لە یییییەر واڵخەکەى دەکەوکتە خوارەوە و پشیییییتى 

  مردنیانى  خێرا  دەشیکێی و پاش ماوەیە  دەمرکی. شیێرکی بێکە  تەعبیرى دە یەو یانى و 
و نەمرکیی..    بشیییییییکێیی  تییوکتی  مەولەوى  دە یییییییی  بیدەنە  ئیاوەکە  نەییانتوانیوە  کردووە  بەوە

رووداوی دووەم: فریا نەکەوتوون کەوش )پێجو(ەکان دابیێن بی نالی، کاتێک نیشت ان بەجخ  
دەهێقێی. رووداوی  ییێیەم: فریا نەکەوتوون کەومکێک دەرمان بدەن بە گیران، کە بە هیى  
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 یییەرەتانى گەدەوە دەمرکی. شیییێرکی لە رکى  یییخ رووداووى مێژوویى شیییاعیرەکان انەوە  
مردن و بە پەیکەربوونى پێیج هەزار کە یییی ان بی دەکێشییییێی. دکیەکانى تریش    وکیەى خێرا

هەر دە تبردن و گە انەوەن بی مێژوو، مونکە شێرکی بێکە  ئەوەشی بیر نامێی، واڵتانی 
غەرب کی یاییان فرۆشییی بە رکوومەتی عێراقی و  شییتی بە ییەر هەلەبشەدا. بییە شییێرکی  

گوکی واڵتە ئەوروپییەکاندا و لە رکی کە یایەتییە    هەولی ئەوەی داوە، برو یکەیە  بدا، بە
گەورەکانیانەوە، بە شییییێوەیەکی تەنائامێاانە  ییییوپا ییییی ئەو دیاریی “کی یایی”یە بکا،، کە 
ئەم   نییییاوهیێییییییانیی  قییییاتیوقییکیرد.  پیخ  کیوردی  هەزار  پیێیییج  و  عیێیراقیی  ریکیوومەتیی  بە  دایییییان 

،ە دادە، بەوەی  کە ییییییییایەتیییانە بی خیی دەرخەری ئەو را یییییییتییەیە دەقەکە خیی ئیامیا
مییامەلەیەکی مێژووییییانەی لەگەی بکرکییی. بییە شییییییییعرەکەى بەختیییار عەلیش هەر بەپێى 

 .دە تبردنى دەقەکە بی هەر میتیدکک بێی لێک دەدەییەوە

 پیاوکو، و شەهیدکک

 ئەی گەمژە

 من لە پێیاوی هەموو جوانییەکاندا مردم، تی لە پێیاوی هیکدا

  ەوە، تی لەو ەری هەموو پوومییەکانەوەمن لەو ەری هەموو مێژەکانەوە هات

 دۆ اند، کە …هەموو وکیەکانی بە دیوارەکانەوە، بەرامبەر بینی گولێک نین

 نایبیییی میدی کە …هەموو ئەم  تایشە، بەرامبەر پەپوولەیە  نییە

 لە  ئیییدی  کە  …هەزار فریشیییییییتە، ئەم زامە، بی  ابژکیێییی، بەرامبەر نیگییای ککێییک نییە
 دە تتکوو 

 ناکەیی تامی ئیدی کە…اغ، برییی بی مەرهەمبکەن، بەرتەقای گوناهی مامێک نییەهەزار ب

 نایگەیتخ ئیدی کە …بگەیتە  ەد بەهەشی، هێیدەی گەیشتن نییە بە مقی هەنشیرککی بەرز

  نامیتە  ئیدی کە  …بکیتە ناو  یییییەد  ووبار، وەکوو مەلەکردن نییە لە گیمێکی پی ما ییییییدا
 ناوی

 کە و وەرەوەبەیانی تف لە زامەکانی ب

 تف لەم شوکن خەنشەری دو،میە بکە و وەرەوە
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 جوانترە …بە بکووکی “وە  مرۆ ێک” لە نێوان خەندەی کالیبتی ەکاندا ب رە

 کە دواجار بولبولەکان خییان دەمرن، تی بی لە پێیاویاندا دەمریی؟

 .هێیدە کالفام مەبە ئەی دۆ ی، واباانیی مردنی تی گولاار دە ازکیێتەوە

 . ەیرکە و ببییە ئەی دۆ ی، دوای مردنی تی، ،یان هەروەکو خییەتی 

 . ەیرکە و بگری ئەی دۆ ی، دوای گە انەوەشی، مردن هەروەکوو خییەتی 

ناونیشیان بابەتێکى گرنگى دەقى ئەدەبییە، دە یەاڵتێکە بە یەر کرۆ  و بەشیەکانى ناوەوەى  
هیى نوکیەرایەتىکردنییەوە تیا   دەقى ئەدەبییدا. نیاونیشییییییییان نوکیەرایەتىی دەن دەکیا،، بە

ئەندازەیە  تەمومژى نێو دەقەکە دە ەوکیێتەوە. ناونیشییییان ئەو رووبەرەیە، زۆر جار دانەر 
ناوەرۆکى دەقە ئەدەبییەکەى لە رکوە دەمیێی. شیییییعرى “پیاوکو، و شییییەهیدکک”ى بەختیار  

بوونى ناونیشییان پابەند واتە  دەقیش پابەندبوونى.  دەکا،  دەن پابەندبوونى  لە  پێیەوى   عەلى
بە نیاوە ۆکى دەقەوە ییان هەر نەبێیی نیاونیشییییییییانەکە دوور نەکەوکتەوە لە خودى دەن. بە 
جیرکک  یییێبەرى ناونیشیییان بە  یییەران”یییەرى دەقەکەدا  ابکێشیییرکی. لێرەوە فەزایەکى وا 

ئیامیا،ەپێکەر” و مەدلو  “ئیامیا،ەپێکراوەکیان” بکەونە گفتوگیوە.   -بەولقێیی دا  “نیاونیشیییییییان
لە شییییعرى “پیاوکو، و شیییەهیدکک”دا بەم جیرەیە، ناونیشیییانەکە لە دوو بەش   گفتوگیکەش

پێک هاتووە پیاوکو، و شییەهیدکک، پیاوکو، “ق”ییەکەر”ە ییییییییی شییەهید “گوکگر”ە، ئەوەى لەم  
شیییعرەدا  ییەرنشیاکێشییە ناکیکیەکیی جوان درو ییی کراوە بەو پێیەی پیاوکو،یش مردووە 

نەوە  ییییەرزەنشییییی و ئامی،گاریی شییییەهید  هەر وە  شییییەهیدەکە. پیاوکو، لەو دیوى مرد
دەکا، و شەهیدیش لەودیو مردنەوە گوکدەگرکی. “من لە پێیاوی هەموو جوانییەکاندا مردم،  
تی لە پێیاوی هیکدا” . ناونیشیانى شییعرەکە بە لییکێک بە یتراوەتەوە بە واتا و مەدلولەکانى  

نیگیاى ک ، دە یییییییکەوتیى نیاو شییییییییعرەکەوە. پییاوکو، بە “جوانى، مێژ، بینى گوی، پەپولە،  
  بە یتراوەتەوە  دالێکە  شیەهید  بەاڵم  بە یتراوەتەوە،  ەوە  هتد”.  …بەرز  هەنشیرى  مقێک  ماچ،
 ک ، نیگیاى  لەدە یییییییتیدانى دیوار،  وکیەى  پومى،  و   “هیکى  وە  ى(مەدلو )  واتیا  کیمەلێیک بە

وانین دەت  جیرککە بە  ناونیشیان  هێاى.  ەوە  هتد” و  ،یان  لەدە یتدانى و  دۆ ان  کالفامی،  ماچ،
لە  یەرلەبەرى شییعرەکەدا بیبییییەوە، بەو مانایەى دەتوانین هەموو  یەردکیککى شییعرەکە،  

 .پیاوکو، دابیێین کە  ەرزەنشی و ئامی،گاریی شەهیدەکە دەکا،

 پیاوکو،” من لە پێیاوی هەموو جوانییەکاندا مردم، تی لە پێیاوی هیکدا“
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 ، تی لەو ەری هەموو پوومییەکانەوەپیاوکو،” من لەو ەری هەموو مێژەکانەوە هات ەوە“

 دۆ اند، کە …پیاوکو،” هەموو وکیەکانی بە دیوارەکانەوە، بەرامبەر بینی گولێک نین“

 نایبیییی میدی کە …پیاوکو،” هەموو ئەم  تایشە، بەرامبەر پەپوولەیە  نییە“

ە ئیدی ک  …پیاوکو،” هەزار فریشیییییتە، ئەم زامە، بی  ابژکیێی، بەرامبەر نیگای ککێک نییە“
 لە دە تتکوو 

شییییەهیدیش لە تەواوى دکیەکاندا وە  گوکگرکک بەبخ وتیى هی  وشییییەیە  ئامادەیی هەیە.  
ئامادەیى شیەهید لە رکى “راناوى  یەربەخیى تی و راناوى لکاوى کە یی دووەمى تا  یان 

 .بەکارهێیانى وشەى دۆ ی، گەمژە، کالفامە” ەوەیە

کانى “پیاوکو، و شیەهیدکک” بێگومان زاکیرەى  گەر بە شیێوەیەکى  یتوونیانە بیوانییە وشیە
ئێ ە دەبە یییییییترکتەوە بە خیالێیک لە دەرەوەى دەقەوە. بەو پێیەى تێگەیشیییییییتیى  یییییییتوونى 
“دۆزییەوەى وشییییەیە، بەو مانایەى ئەو وشییییەیە چ واتایە  لە دەرەوەى  یییییاقى دەقەکەوە 

تیوە هەیە.    دەوروو،کیێی، ئەم وشییییییانە چ پەیوەندییەکیان بە وشییییییەکانى ترى ناو زاکیرەى
ئامانشیش لێرەدا دۆزییەوەى پەیوەندیى وشەى ناو دەقەکەیە بەو وشانەى هاوماناى خیین.  
لێرەوە وشیییییییەکیانى “پییاوکو، و شیییییییەهییدکیک” دەبیە دالێیک و  کیوکییکەرى کیمەلێیک واتیا و 
مەدلولى نیاو زاکیرەى خوکیەر. ئەم واتیاییانە دەکەونە دەرەوەى دەقەکەوە، هەر بییەشیییییییە 

ە بەپێى پەیوەنیدیى  یییییییتوونى بە کیمەلێیک مەدلولى ترى دەرەدەقییەوە گرو نیاونیشیییییییانەک
دەدرکی. پیاوکو، ئەو دالەیە کیمەلێک مەدلولى دەرەکى وە  “تێگەیشییتوکتى و ،یاندۆ ییتى، 
نەرج”ییییییە،، رۆمان”ییییییە،، ئامی،گاریکەر و ماتریالێتى و گالتە بە ،یانى  ەمایانەی پاش  

ش مردن”ی لە خیییدا کی کردووەتەوە، بەاڵم مەدلو  و مردن و هەروەهیا گیالتە بە  کاى پیا
مانا دەرە یییاقییەکانى شییەهید بریتین لە “پشییتکردن لە ،یان و خینەوی”ییتى و لەدە ییتدانى  
رۆمیان”یییییییییە، و مێژە میاترییالییەکیان و بیایەخ بە گرنگییدانى ،ییانى رەماى و رکاى پیاش  

وانى و زەریفیەکى بێوکیەى مردن، ماوە وانى پاداشییتى شییەهیدبوون”. ناواخیى شیییعرەکە ج
درو یییییییی کردووە، بەو پێیەى ئەوەى نوکیەرى دنییاى میاترییالى و بیاوەشیییییییکردنە بە بیابەتە  
دنیاییەکاندا پیاوکو،ککە نە  کە ییێکی  ۆشیییبیر یان کە ییێکى ئەقجنى یان کە ییێکى باش،  

کەوە بەپێى کولتوور و کیمەاڵیەتى و ئەققى باو. ئەم شیعرە لە رکى درو تکردنى پارادۆک”ێ
لە کارەکتەری “پیاوکو،”دا جیرکک ئێ”یییتاتیکاى نامیی مخ کردووە. ئێ”یییتاتیکایە  د، بەو 
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روانییە باو و رککەی ئێ ە، کە هەمیشییە نوکیەرانی جوانی و دنیادۆ ییتی ێی ئێ ە کە ییێکی  
ئەرکیی بووە. ئێ”یییییییتیاتیکیایە  کە لێرەدا لە رکی دەربیییێکی ریتیریکییانەوە نییە، بەلکوو لە 

تکردنی کارەکتەری “پیاوکو،”ککی ناو شیعرەکەوەیە. ئەو روانییە باو و تەق یدییە رکی درو 
تێک دەشیکێیێی، بکو،ەکان وە  هێاککى تاریکپەر یتىی موتقەن و نەفیکەرى ،یان تەف”ییر 
بکرکن. ئەم شییییییییعرە هەل یالێیەرى دیوە تییوو و تیامەزرۆکەی نیاوەوەى بکو،ککە بی ،ییان.  

وەشیکردنە بە ،یاندا و ئەمرکی لە پێیاوى مێژ و رۆمان”یییە، و با  نوکیەرى   ئەوە پیاوکو،ە،
 .هتد …

پییاوکو،کیک کە نەفرەت ێکراوى نیاو کولتوور و  یییییییییاقە کیمەاڵیەتییەکیانە کەمى دەمرکیی لە  
پێیییاوى هەموو جوانییەکییدا. بەو پێیەى پیییاوکو،، بکو،ککى نییادنیییایى نییە، بکو،ککە روو لە 

ییەکەمانە، ئەو جیهانەى تێیدا دە،یین نە  جیهانێکى دى.  ئارەزوو و روو لە جیهانە را یییتەق
بکو، لێرەدا نوکیەرى جیهانێکى پەراوکاخراوە. ئەو جیهانەى دوو هەزار و پێیج  یییەد  یییای  
کردبووەیەوە  بیرییییان  ئەو  وە   ئەوانەى  و  ئەویش  پێش  بگرە  و  ئەفنتونەوە  لە  زییییاترە 

کاتیبوونییەوە م کەچ بێی بی جیهانێکى پشییتگوکەراوە. جیهانى بێیرخکراو، جیهانێکە بە هیى  
بااڵ. ئەفنتون جیهانى هە یتپێکراوى بە  یێبەرى جیهانێکى دى لەقەل دابوو. جیهانی  یێبەر  
جیهانێکى لەبەرگیراوەیە. جیهانى لەبەرگیراوەش نرخى شتێکى عادى و نائە ڵ وەردەگرکی.  

لە هە جیهیییانێکى دووردە یییییییتە. دوورە  ئەفنتون  ر گی انکیییارییە .  جیهیییانی رەقیقى ێى 
جیهانێکى ئە ییقە و  ییێبەرەکەى کەوتووەتە ناو ئەم دنیا را ییتەقییەی تێیدا دە،یین. لێرەوە  
بکو، دەکەوکتە  ییییییەرزەنشییییییتکرنى شییییییەهید، مونکە لە پێیاوى جیهانێکى دوورە دە ییییییتدا  
مردووە.  یییەرزەنشیییتى شیییەهید لە ێیەن پیاوکو،ەوە،  یییەرزەنشیییتى جیهانی رەقیقی واتە 

ر” ە لەێیەن جیهییانى  یییییییێبەر واتە “ئەم جیهییانەی تێیییدا دە،ین” بە مییانییا  “جیهییانەکەی ت
ئەفنتوونییەکەی؛ بە دەربیییە هەرە باوەکەی خیمان  ییییییەرزەنشییییییتى ئەو دنیا دەکا، بەم 
دنییایەی ئێ”یییییییتیا لە نیاوی دە،یین. پییاوکو، لێرەدا نوکیەری ئیامی،گیاریکردن و گیالتەکردنە بە 

ێییانى کیمەلێیک زاراوەى ئیاییییەوە روون دەبێتەوە بیاوە ەکیانى شیییییییەهیید، بە هیى بەکیاره
شییەهید لێرەدا ئاما،ەیە بی شییەهیدککى دییی”لەدە ییتدانى مامى رەرام، باوە  بە بەهەشییی،  
رووبار کە ئاما،ەیە بی بوونى رووبار لەو دنیا.” لە را یییتیدا  یییەرزەنشیییتکردنى شیییەهید لە 

دى نوو یەر”ەوە. بیموونەکانى ێیەن پیاوکو،ەوە،  یەرزەنشیتکردنى شیەهیدە لە ێیەن “خو 
نوو یییییییەر بە یییییییەر زمیانى پییاوکو،ککەوە دەربیاوە. بەو پێیەى خودى دەقە شییییییییعرییەکە  
بەرگرییە لە دنییابییى پییاوکو،ەکە و رەتکردنەوەى دنییابییى شیییییییەهیید لەێیەکى ترەوە. گەر 

www.azadbun.com


 www.azadbun.com    بەرهەمی ماڵپەڕی ڕێکخراوی ئازادبوون بۆ تواناسازی و تاکگەرایی

 

ی بەپێى “میتیدى ،یانیامەیى”  یییەیرى دەقە شییییعریییەکە بکەین ئەوە بێگومان دەبێی دە ییی
 مێژووى نوو یییییییەرەکە،  ،ییانى  و   “نیا یییییییین:  لەوانە   بیدەییە خیالە دەرەکییەکیانى نێو دەقەکە

 دەقەکە بی   تێگەیشیتی ان  دەقەکە،   یەر  بەەییەوە  نوو یەر  دە یەاڵتى  گەر  هتد” …  شییعرەکە
 تەواوى  ئەمەش  نییییادیییییییانەیە،  دنیییییابییییەکى  عەلی”  “بەختیییییار  دنیییییابییى.  بێتەوە   وونتر

قەکە دە ییییییکتەوە لەو رووەوە پیاوکو، هەمان بیموونى نوو یییییەرى  دە نێو  نا وونییەکانى
هەلگرتووە. بەختیار عەلى لەم دەقە شیعرییەدا بە ئاگاییەوە درزککى لەنێوان دوو جیهانبیییدا 
درو یییییییی کردووە، بەاڵم درو یییییییتکردنى ئەو درزە لەنێوان پیاوکو، “دنیایى” و شیییییییەهید  

ر جوان خراوەتە  وو “هەزار بیاغ، بریییی بی “نیادنییایى” دا ، لە دوو دکیى شییییییییعرەکەدا زۆ 
  لێرەدا  ئەوەى  نییاکەیییی”  تییامی  ئیییدی  کە  …مەرهەمبکەن، بەرتەقییای گونییاهی مییامێییک نییە

 زۆر  لێرەدا  ماچ”  “گونارى  ماچ”ە؛  “گونارى  وشیەى دەدا،  نیشیان  شیاعیر  تواناى و  وردبییى
ى پێوە دەلکێیی، بکێتە  گونیاه  میانیاى  کیاتێیک  ئیایییىیدا  دنییاى  لە  میاچ.  بەکیارهێیراوە  ئیاگیایییانە

دەرەوەى موارمێوەى “،ن و مێردایەتییەوە ییاخود کە یییییییە مەررەمەکیانەوە”، بییە لێرەدا  
وشیەى گونا  کە لکێیراوە بە مامەوە، دنیایەکى دەرە دییی ان پیشیان دەدا،. شیاعیر لە  کى 

ووکى ئەم وشیییییییەیەوە هەل یان دەکەنێیی لە نیاو جیهیانبییییە دییییەکەوە. ییاخود دەلێیی: بە بک
 وشیییییییەى  لێرەدا  جوانترە،  …“وە  مرۆ ێییک” لەنێوان خەنییدەى کییالیبتی یییییییەکییانییدا ب رە

 پیاوکو، .  هێیاوە  بەکار  “گەورە”  وشیییییەى  بکووککردنەوەى  بەرانبەر  ئاگامەندانە  “بکوو ”ى
 بە  شیییییییێوەیە  بەم  بیەمیادا  لە  داوایە  ئەم.  ب رکیی  مرۆ ێیک  وە   “بکوو ”ى  بە  دەکیا،  داوا

کک، دیارە شیەهید لە ئایییدا پێگەیەکى زۆر گەورەى هەیە، لە شیەهید  وە   مەمرە  “گەورە”یى
بیە ەتیدا بە گەورەیى مردنە. ئەم دەقەى “بەختییار عەلی” هەر وە  دەقەکیانى ترى مێژوو 
لەگەی دەقێکى تردا پێکیداموون “ یییییییەیرکە و ببییە ئەی دۆ ییییییییی، دوای مردنی تی، ،ییان 

ە انەوەشیییی، مردن هەروەکوو هەروەکوو خییەتی.  یییەیرکە و بگری ئەی دۆ یییی، دوای گ
خییەتی”؛ ئەم دەقە جوو، بووە لەگەی شییییییییعرککى عومەرى خەیییامییدا بەپێی یییا ییییییییای  
دەقئاوکاان، کە دەلێی: “دنیا وەکو خییەتى مرۆ نامێیێی/ تی تیزى ئەویش هەروەکو  یزى  
کەمییییایەتیى   دەرەمییین  لیێشیییییییى  وابیوو/  خییى  وە   نەهییییاتیبیوویین  کە  ئیێی ەش  دوکیییخ/  و 

بەپێى یا ییییاى دەقئاوکاان تووشییییى گرتیەخیى دەقى تر هاتووە، بەو پێیەى   واتە  ناهێیێی”.
تییرى دەقئاوکاان راوە ییییییتاوە لە ییییییەر جەختکردنەوەی ئاو ییییییى هەموو دەقێک بە مەند  
دەقێکى تر. بە دەربیییێکى تر هەموو دەقێیک خیاوەنى مەنید بیاوکە، دەن شیییییییتێیک نییە خەل   

نیش ئیامیا،ەیە بی بوونى مەنیدین بکرکیی، بەلکوو درو ییییییییی دەکرکیی؛ دییارە درو یییییییتکرد
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کەرە ییییتەى لەپێشییییتر. ئەو دەقەى بەرهەم دکی، دەقی پاشییییییە. هەموو ئەو دەقانەى دەمیە  
 .نێویەوە بە شێوەیەکى ئاگامەندانە بێی یان نائاگامەندانە دەبیە دەقى پێشین

 فەرهەنگی 

 .هیلەندییە بەناوبانگی و  گەورە وکیەکێشێکی   انکوخ/

 .رۆ  لە مێژووی ئەل انیاداب” ار / یەکەمین  ە

گاری بالدی: فەرماندەیەکی بوکر لەو جەنگانەدا بی درو ییییتکردنی یەکێتیی ئیتالیا، بە یەکێک  
 .لە پالەوانە نیشت انییەکانی ئیتالیا تەماشا دەکرکی

بوشیکین/ شیاعیر و نوو یەری روو یی،  یەبکی رۆمان”یی”یم، بییادنەری ئەدەبیاتی روو یی 
 .ەترین شاعیری “روو امان” تەماشای دەکەنمیدکرن، هەندکک بە گەور

،اندار : ککێکی پاکداوکن و را ییییییتگی و میهرەبان، ئەمە هیکاری خیشییییییوی”ییییییترانی بوو، 
بەوپە ی ئازاییەوە رابەرایەتیی شیییە ی  یییەد  یییالەی نێوان فە ەن”یییییەکان و ئییگ یاەکانی 

بە “ ییییییی بولێکی  کرد، مەنیدین جیار ئییگ یاەکیانی تێیک شیییییییکیانید. بە بیییارککی نیاپ یین کرا  
نیشیت انی” لە فە ەن”یا. پاش مردنی ئیتر ،اندار  بوو بە رووخ”یارککی خیشیەوی”یی لەناو 
ئەدەبیا، و وکیەکێشان و پەیکەر ازیدا. زۆر لە گیرانیبێژان و هونەرمەندان و دەرهێیەرانی  

 .فی م ئاما،ەیان بە ،اندار  کردووە لە بەرهەمەکانیاندا

  ەرماوە کوردییەکان 

 ی گوی تا خوکیی فریشتە، بەختیار عەلیتا ماتەم

 ئێ”تا ککێک نیشت ان ە، شێرکی بێکە 

 دەربەندی پەپولە، شێرکی بێکە 

 ئا یی دەن، پ. د. عەلی تاهیر بەرزنشی

رەخیەی بونییادگەری لە تییرەوە بی پراکتیاەکردن، رەخیەی شییییییییعری بە ن وونە، د. عەلی  
 .تاهیر رە ەن

  ەرماوەی فار ی
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