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:ـی نھم)ۆران ــعھب( گھورەی کوردمان شاعیری
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دوو وشھی شیعری جـوانت بھســـــھ

 نانی مرۆڤنانی نووسین .. نووسین گرنگترین و شاکارترین داھژوویی و داھکی مرخانوەرچ
ھر ل سایی . .برپاکرد مرۆڤداژیانی ھموو بوارەکانیل ،گۆڕانکاري و شۆرشکی گورەی

. بوون کان و شارستانییکان برپاپشکوتننووسیندا،

ھونری گواستنوەی زادەی بیر و ئندش و .. نووسین ھونرک وەک ھریک ل ھونرەکانی تر 
،)خونران ( بۆ بیر و ھۆشی کسانکی ترب رستۆزی ناخی نووسرە، ب وش و ھست و س

،داھنان و،ھواڵ و،زانیاری و،ھۆکاری گواستنوەی زانست وو ئاسانترین نووسین گرنگترین 
نوە ل ،رووداوەکان و، پندە جوانکان و، بھا پیرۆزەکانی،ئزموون و،کولتوور و،رۆشنبیری و

 وەی مرۆڤدوای ن .

 ک بسک مان بیستووە و ناشی بیستین کمرۆڤدا، ن ل کی ماکی و خۆڕسکی نییھرەینووسین ب
کسیش ..سروشتی بھرەی نووسینی ھبووبت ب ھر ب ماکی و نیا.. نووسری ل دایک بووبت 
.نووسین، نابت ب نووسرتنھا ب بوونی ئارەزووی

،نووسینخواز، ب خۆندنوەی ھمیشیی و ب ڕاھنان و فربوون و.. ین وەرکرتن و فربوون نووس
بردەوامی ب ،شونخونی وب ،خۆڕاگری و، بکۆندان و،، ب ھودانی بوچان ووەرگرتن و

دەردەکوێ و دەناسرێ و، پش دەکوێ و ب نووسین بوکراوەکانیرۆژ ل دوای رۆژ .. نووسین 
.. ناوبانگب وی ناسراووەوە نزیک دەبتوە، ک ببت ب نووسرکی سرکوتوول،سردەکوێ و

نووسر دەب .. چ قوتابخانیکی تایبتیشدا، ھونری نووسین و، ب نووسربوون ناخوندرێ ـل ھی
بکو گرانی و زەحمتی . .رگای نووسین و ب نووسربوون، ب گوڵ رانخراوە ک ئوەش بزانت،

ر نکی زۆریش دکردوو ،یو، دامان و رامانری تازە دەست پر.. نووسس ەتای نووسیندا ل دەترس
بم ل بردەمی مرۆڤی بوابخۆ و ئیرادە پۆیین و، خۆڕاگر و کۆندەردا، شتک نیی ک ناوی ..

وا و ـدەتوانت ھی.. اندووکردن و کۆندان خۆمئگر مرۆڤ بیوت، ب کۆشس و.. بت ئستم
.نت ـانی بدی بھـخۆاستک

ک .. ل رگایک زیار ھی .. ی برز ) گورد ـھ( کویت بۆ سر لووتکی چیای ببۆ ئوەی سر
سرکوتنی سر لووتکی ھگورد ب التوە ،ترست دەشكت وئیتر .. یکمین جار سرکوتیت 

.نووسینیش ھر بم جۆرەی .. ئاسایی دەبت 



پویست پیەوییان بکیت بۆ ئوەی ک ببیت ب نووسرکی ک،ئو ھنگاو و پویستییان چین
:ب کورتی گرنگترین ھنگاوەکان ئمانن .. سرکوتوو و ناسراو 

ک بقی ھیچ شتک نیی.. و فربوون نخوندنوە کلیلی زانستی و وەرگرت: خوــندەوەـ ١
خوندنوە ھۆکارکی گرنگی زیادکردنی ئاستی .. ب مرۆڤ ببخشت و چژ خوندنوە، سوود 

پویست .. گر نووسر دەیوێ بب ب نووسرکی باش .. گشتیی رۆشنبیری و زۆرزانی و زانستی
و کتبی بابت ھمجۆرە ن و گۆڤارە ھمڕەنگکانروژان رۆژنامکا.. بشباشخونرکی
رۆمان، رافی، ـفلسفی، جوگژوویی، کۆمیتی، زانیاری، ـی، سیاسی، مـبئدە( ،بخونتوە

بۆ پویسییچونک خوندنوە خۆراککی) ھتد... چیرۆک، شیعری کوردی، بابتی جیھانی، 
.. بک لگڵ خۆیدا دەبات کت،بواتیککوھر بۆ ،نووسری سرکوتوو.زاخاودانی بیر و ھۆش

ل ویسترەوە، پالی نووس ببک ھیبخانکدا کتموو ماتھ .. شتخانچ ن لبۆ ما بخانکت
ماکی الی ئموە ب نبت، ب تدا قنجی بکو ھر ماک کتبخانیکی .. پویستیتر و گرنگترە 

.ناتواوی دەزانین 
 ) فریدریک نیتش ( دە: "ونھوە، وەکـبدەن بخودەست و برد، بیر و بۆچوونی ونکی براوچیی

ات بۆ خوندنوە یارمتی نووسر دەد" و، ل ھزرە بۆگن و کۆنکانیش دووربکونوە راوبکنباش
فرانسیس . ( نووسینخیایش پویستییکی نووسرە بۆ ..پکھنانی خیاکی روون و فراوان 

دروست بووراوژکردن مرۆڤکی ئامادە.. خوندنوە مرۆڤکی تواو دروست دەکات " :دە ) بیکۆن
انی پویست نووسینکانی ک نووسر.. "نووسینیش مرۆڤکی وردبین دروست دەکات .. دەکات 

ب . تل ناوەڕۆکی بابتکانیان تبگھوبدە ل شوازی نووسین و.. ە ناسراو زۆر بخونیتو
دەربارەی ئو .. تنووسکی تبینیشت ھب .. ئینجاش بخونوە .. بخونوە .. بخونوە کورتی 

خۆت دەربارەیان یکانیزۆر ب کورتی و ب چی سرنج و را و تبینی.. بابتانی دەیان خونیتوە 
 دا .. بنووسنووسو تدڵ بوو ل کی جوانت بیو رست ر وشبیان یا ھ وان. .نووسل ل ک ی

.کاتي نووسینکدا، سوودیان لوەربگریت

بر لوەی ک دەست ب نووسین : ھۆشدا خیاڵ و گکردنی بابت یا پرۆژەی نووسینکت ل ـ ٢
بیر و ھۆشدا گ دا ب جوانی ل ت ئامانج ل نووسینکسرناوی بابتکت و پویست .. بکیت 

وتارک بنووسیت، رەخنیک ئدەبی بگریت، چیرۆکک، ھۆنراوەیک، ئای دەتوت.. بکی
سروودک دەربارەی قارەمانتی پشمرگی کوردستان بنووسیت ، رۆمانک، شانۆگرییک بنووسیت، 

پرۆژەی نووسینی .. بابتک دەربارەی خباتی ئافرەتانی کورد بنووسیت، دەربارەی گندەی بنووسیت 
ی ل بوارکدا ، یا ھر بابتکت، یا لکۆنوەیک دەنووسیتبتک دەنووسیکتبک دەربارەی با

ل ..دەتوێ ب نووسین گوزارشتی لبکیت و بوی بکیتوە ،، ک ل خیات دای وتر
بۆ ئوەی بیگینیت .. رۆژنامیکدا، ل گۆڤارکدا، ل ماپڕکی ئلیکترۆنیدا، ل کتبکی چاپکراودا 

. ونران ب خ



باسک، یا یا ، ی جوان و سرنج راکش چ بۆ وتارکھبژاردنی ناونیشانک:ناونیشانی نووسینـ ٣
گ ـزۆر گرنی مانگانارکـبۆ گۆڤیا بۆ کتبک کۆمیتی، رەخن ئامز، سیاسی، بابتکی ئدەبی،

خوندنوەی نووسینکانت ئارەزوویانبۆ ئوەی ک خونردەروازەن،ی نووسینکانتانـناونیش.. 
.. دا ناچن انبالیانخونر،نکانیاناـن، بم لبر الوازی ناونیشزۆر نووسینی بسوود ھ.. بکن

ان الوازن و، ل ـاوەڕۆککانیـ، ک ننـداریش ھـاوازی بریقـانی جیـب پچوانشوە، زۆر ناونیش
سرنجی خونران رادەکشن و بابتکان دەخوننوە و، بم.. ئاستی ناونیشانکانیاندا نین 

.نگ یدان ب ناونیشانی نووسین زۆر گربۆی گرنگ. .ناونیشانکانیان لیاد دەمنتوە 
خونرانی بابتک بۆ زانینی وەمی ،دەکرێ زۆر جار ناونیشان ل شوەی پرسیارکدا بت و

پرسیارەک،ندنـدرخو وەی ـژە بکتیا ب کتدەن ـان بـباب .. بۆ نموون:
؟ ک برپرس ل داھزانی رۆشنبیری ل ..ی دایکباوەشی کوردستانبۆ کی کرکوک دەگڕتوە 

تان دەست ل ژینۆسایدی کورد ـتاکی داگیرکرانی کوردس؟ ..ان ـ؟ کوان مافکانی ژن..کوردستاندا 
... ؟ ..اکوور و رۆژھتی کوردستان ب زمانی کوردی بخونن ؟ بۆ تاوان گر مندانی ب..ھناگرن  

.ب کورتی ناونیشانی نووسین، نیوەی رگای بۆ چوون ناو ھۆش و خیای نووسرەوە . ھتد 

ت ببیت ب نووسرکی سرکوتوو و، شایانی ئوەبیت دەتوگر:باوەڕت ب توانای خۆت ھبتـ ٤
گاوی ـن ھنیکمی..نووسینوە و، شونکت ل شیکردنوەدا ھبتبرینی ک بچیت ناو جیھانی 

اوەڕبوونت ب توانای ـب،رادەیکی بھز وـوونی ئیـب.. ارەتـوا و بیــم ھیئھناندیی بۆ پویست
ھیواکانیان،وی بوران بدەن، ناتوانن بیارو چاوترسچونک کسانی ڕاڕا و دوودڵ و نور.. خۆت 

ئوە ل برچاو ..، ل تواناکانی خۆت کم مکرەوە ھرگیز خۆت ب کم مزان و. .بدی بھنن 
 بوونر و زانا و دانا نسکی دایکیدا نووس س لک ندە کورد.. بگرە کم پیادی خۆت ئ ش بیی

،وە کنبھ پـک( :دە س لێ ـ ..بکـن وڕێـووە ب(ژ بواتا پشوودر.
.. باوەڕی ب ھموو شتکی تریش دەبت .. مرۆڤ بوای ب خۆی ھبت گر : " دە )ۆگۆ ــڤیکتۆر ھ(
"
" ـۆبوون دایـوا ب خـا، ل بـرین توانـگورەت: " یش دە )زـباب جۆن(

"ن ـن دـیۆ لبـک.. رۆڤ ـای مـتوان: " دە ھی ک کوریش پندکی تری 

، یا ئگر نووسرکی ناسراوی ماپڕ و سایت و رۆژنامکانیت: رەـبژـگرماوگرم ھبابتکی ـ ٥
ب راشکاوی لسری بنووس، .. ورۆژگارە ھبژرەبابتکی گرماوگرم ئم.. رۆژنامنووسکیت

..  چونک خونرانی نووسینکانت چاوەڕی ئوەت لدەکن، ک وەکو رۆشنبیر و نووسرکی ناسراو
بوونت ک ،انارەکیـرا و ھویستت بزانن ک چین دەبارەی روودا و کارەسات و بابتکانی رۆژگ

انی ـدانی برسییکان، نارەزاییکـ، خۆپشانـاوەرراپڕینکانی جم: ی خی بۆ نموون باس و خواست
پشمرگانیـداستانکوتن و ـ، سرکی، ملمالنيی سیاسییکان، ـرانکانی دارایـخکی، قی

قیرانی کمی ئاو و کارەبا .. داعشی دڕندە و بەوشت دژ بی کوردستان ل شرەکانیقارەمانکانمان
.ھتد... بنزین و خزمتگوزارییکان، کشی بکاری، و



پشا بیرۆک و زانیارییکانت دەربارەیل:  بۆ بابتی نووسینکت دابژە) نووسکرەش( ـ ٦
ھکانت ریش پدا بچۆرەوە و ،زیاتکل جار،ب جوانی رکبخ ونکت ابتی نووسیبناوەڕۆکی 

و ب دڵ وداو ، ب وردی پکو رک وب شوەیکی جوانئینجا لسر خۆت و ب .. راست بکرەوە
. ی بک )نووس ـپاک( دایبژە و،

تۆ نووسرکی تازە دەست پکردووی، ھشتا ل سرەتای نووسیندای، دەتوێ ببیت ب : نووسینـ ٧
ک ،ئوەمان وت..ئارەزووە ل ناخدا ھی بھرە و چونک ئم .. نووسرکی ناسراو و سرکوتوو 

ک سووری بم مادام ئو بیارە بورانت داوە.. تنھا ب بھرە و حز و ئارەزوو نابت ب نووسر
 رەکیینی و سرکی ئخا مر ئنووس ببیت ب وەی کر ئسب.. ل زار میل بشتی ھگ گومان ک

وە دەست پکنگاوکردنی ھکانیش .. دەکات دەست پنگییوە و شکستی و ئاستخلبوون ت لناشب
ەش ل برچاو بگرە ک نووسین ئو" وار ـت ب سـناب.. ت ـوار تا نگلـس: " کورد وتنی .. بترسیت 

 کی جدییو کار تیرپرسک.. بیر وشوھک بیر رستھ ، نی بن، کرنی بن یا نرئ
،انیان و، ل کاردنوەی خونران برانبر ب نووسینکانتـرسیت ل ئنجامکـووسیت، تۆ برپدەین

پویست ،بۆ ئوەی ببیت ب نووسرجا .. بۆ تۆی نووسر دەگڕنوەبنیان ب خراپیبن ب باشی 
و، تو ئاوودەی دەبتدەگرینووسینوەاوەیکی باش بنووسی، تا وات لدت دەق ب ـ بۆ مـرۆژان

چۆن ئو ھروەکو.. ناتوانیت ھبکیت بب نووسینو، بدانووسین دەبت بشک ل ژیانت
تۆش .. اوە بوون و، ناتوانن وازیان لبھننـای یا قـخواردنوەی رۆژانی چکسانی ک ئاـوودەی

ـخۆت ئا وودەی نووسین بک ..نووسین چ ـژ و خۆشـچونککی زۆرت پت ـییخشدەب ..
.. تا شارەزایی و توانایکی باشتر دەبت و .. ورت دەستی پبکـار و کـتی ساکـاوە، ب بابلسرەت

ل .. یی ئاوەکانوە ویکسر نچۆت قوھیچ ملوانخوازن،.. ـانوە کوت قوـدەچیت ناخی باب
لر موە خۆی فنکاوەکانکردووە، تا بتروایپ ب لـوانزانو مۆرانـگ( وەکو .. ـووە ب ( دە " :

 ترسم ،بپرس ،بنووس"
،وە بنووسرۆشجۆش و پ رەوە، زۆر بکی خۆت میابیر و خ م لستبۆ ئ ج

دەدەن،ڵ، زوو کۆر نین وـخۆڕاگ،زار دەبن وـران، ک بـبۆ ئو کسان گ،ننووسین و ب نووسربوو
، تا زیاتر بنووسیت پشتر تبردەوام ل نووسیندا بردەگرینووسین بھرەیک ب خۆڕاھنان

وەکو چون ماسوولککانمان ب وەرزش و .. توانات بھزتر دەبت ،دەکوت و، بیرت قووتر و
..نووسینیش بم چشنی .. راھنان بھزدەبن 

مترس و کۆمدە و تا دەتوانیت .. تدەست لسر نووسین رابھنیو پویست خیاڵ و بیر و ھۆش 
 ت بدڕ.. بنووسزەکو کاغ نبنووس  ..ت بدڕزەکو کاغ بنووسن  ..ت بدڕزەکنکاغ و  ئینجا
 بنووس ..ری جیھانی ـکنووس  )کسپیر ـش ( دە:

"ھــزار پــڕەم دڕی .. ڕەیکم نووســی تا الپــ" 
دا، اندا ھبن و، کسانک ل دەوروبرلوەش مترس ک رەنگ ل سرەتاوە کموکوڕی ل نووسینک

پشیمان و سارد خۆڕاگر ب و بم .. پت پبکنن ،نت بکن وک، گات ب نووسینکانیا خونرا
ھر ئو ،کرۆژک دت دنیاب ک .. ک دەنووسن ،چونک کسانک ھدەکن.. مبرەوە 

سانننکدەکت پستادا پئ ز و ی لر وەربگرن و ، بکانت بن و، سوودیان لرسامی نووسینس ،



.شانازییوە ناوت برن 
"باش کوات بنووستۆ ئگر حزدەکیت ببیت ب نووسرکی: " دە) ئیپیکتن(
ئوە .. ئو نووسرەی نتوانت ب نووسینکانی خۆی و خکی بزاربکات : " دە ) کینگسلی ئامس (

"پویست ناکات ک بنووست 
بو ،نگ وش و زمان نتواننرە.. ت خیاڵ و بیری مرۆڤدا دادەمن،زمان ل ئاستیجارزۆرراست

.بکنشیرینی خیاڵل و ناخی دەروونشت ل گوزارـژ و ھزەوەچ
.. ئوەی دەشخونتوە .. ھموو قسیکی بۆ نایات .. ئوەی دەنووسیت : " دە ) ودانـوب پالـیاک( 

"رت ـان وەرناگـھموو قسک
:لم بارەیوە دە .. نوخوازی کوردمان ی نمر، گورە شاعیری )عبدو گۆران (

ای پی مســـتمـو خـیــئکــم ئھـرچــند
ـــتمـاو چــوارچــوەی ھـبسـبـۆم ناخرــــت ن

پویست ل سرەتاوە بۆ خۆت بنووسی، نووسینکانت پشانی نووسرانی شارەزا و خاوەن ئزموون 
سوود ل تبینییکان و را و پشنیار و ..کانی نووسینیان بیوە ، ک ئوان قۆناغ سرەتایییتبدە

چونک ھشتا زۆر شت ماوە ک .. خۆت ب نووسرە گورەکان بروارد مک .. رنماییکانیان وەربگرە 
دوو بنماش زۆر پویستن ل نووسیندا، .. گاو برەو لووتک سربکوە ـگاو ب ھنـھن.. فریان ببیت 

یب مرج،مک ب کک ول ھۆشدا ئوەش .. داھناندووەمیان ن زمان دەومندی و یکمیا
راگیاندن و ژی ـووی کۆلـیا دەرچ،ووس بتـامنـروژندەب ،وتـارنووس  ک ـمزانپویستی 
 تروژنامسیاسی، یا ب ژی زانیارییت دەرچووی کۆلکان بی .. وەیکو گرنگ ئب ھرەی کب
، یا بیت، یا دکتۆرکبيترکابا ئندازی.. خۆت لسر نووسین رابھنیت ،ھبت وتنووسین

.. ، گر ب ژیانامی بشکی زۆری ک نووسراندا بچینوە بیت، یا پارزەرکبیتمامۆستایک
.نموونش زۆر زۆرن .. پیشکانیان دوورن ل بھرەی نووسینیانوە 

بم بشکی تری نووسران " نووسین بھرەی : " ل نووسرە گورەکان دەن ئگرچی ھندێ
نۆ بشکی تری بریتیی ل ،بشی نووسینل دەیک بشبھرە ل نووسیندا، تنھا : " دەن 

.ب ئارام گرتن و بزار نبوون، راھنان لسر نووسین

ل کنووسین خووی ک وەدا نیینانگومانیش لگای راھوەرتکی تر ،دەق دەگرر خوویوەک ھ
تا .. ھاوسر وان بھرەی نووسین و بھرەی خوندنوەش دوانن و لک دانابن ، وەکو دوو . .

نیتوەدا،.. دەتوانیت زیاتر و جوانتر بنووسیت .. ەوزیاتر بخوندنخو ھۆش و رۆشنبیری زادەی ل
ن ک ل پيش ـزۆر بابت ھ. .یگرییان لسر بیر و رۆشنبیریت دەبت کسانی تر دەخونیتوە و، کار

دەتوانین ل ری .. ردوونتوە ـئم بابتانیان بسر کر، ان نووسری تـب دەی،من و تۆدا
.وەربگرین سوود ل بیر و ل بۆچوون و ل ئزموونکانیان.. خوندنوەی نووسینکانیانوە 

ی ک ل نووسیندا سوود ل ربازەکانی نووسین:تی خۆتت ل نووسیندا ھبتشوازکی تایبـ ٨
ریچک و ھوبدە ک كسایتی خۆت متونوە و، .. مکرەوە ان بم السایی.. وەربگرە نووسران



.. بیری خۆت بکن ل نووسینکانت گوزارشت.ربا زو مۆرکی تایبتی خۆت ل نووسیندا ھبت
.زاجیاوب نووسرکی ببتۆش 

، و رەوانناسک و بکارھنانی زمانکی پارواو و شیرین و پتی : زمان گرنگترین کرستی نووسینـ ٩
بنما ل و کانخستل یکک .. زمانکی نووسینی دوور ل ھی رزمانی و رنووسی 

و ھی زمانوانی و رنووسینووسر دەبت ئوە بزانت کسرکوتوو،کییکانی نووسریەسر
خونرانیش ب نابدی ،کم دەکنوە ونووسینکیداڕشتنیفۆرم و یل بایخزۆر ،زاراوەیی

بزمانکی ،ب شوازکی ناسک و.. دووربکوت پویست نووسر ل وشی سواو. .دەزانن زمانکی
رەچاوی رەوانبژی و جوانکارییکانی زمانکی .. ژت ـنووسینکی داب،ھب و گۆڵ وب گرێ

ھموو ..نووسر ھونرمندک ..تبکايشخابندییکان،وی پرسیار و سرسوڕماننیشانکان،و
ئشیاماو بنمنریای ھونـبنوەی نووسینن،ـتروویداڕشتن و، رازانـکجوانی دەروەی نووسین

 تایبتیش ل ب.. وان بکین ب قوربانی وش ـواتا و مبستی ج،ئمش ئوە ناگینت. .دەگینن 
. داڕشتنی ھۆنراوەدا

پشوودرژ و ئارامگرزۆر پیویست نووسر :ژی ھۆیکی سرکوتنی نووسرەـئارام گرتن و پشوودرـ ١٠
.. اوەیکی بوت ـژرت، یا مـئاسانی بۆی دانڕئو بیرۆکی ل خیاڵ و ھۆشیدای ببت، لوانی

،نیی) زۆرب و بۆرب ( گرنگ .. ۆگرییکانی ب س ساڵ ئینجا تواوکردن ـپیر ھندێ ل شانـشکس
ە ھیچ خونر ک بابتک دەخونتوە، ماوەی نووسین و تواکردن ب الیو) ت ب ـکم بوخ( بکو 

 کی نییر .. گرنگییو گرئھەنووس ک،بسا تی یا بک نووسیبیفت ل ک یتو بابگرنگ ئ
ئوەش ناگین ک .. ل توانای نووسر کم ناکنوە خوڕاگری.. دای و دەیخونتوە بردەستی

دەروونیی الی تا ئم ھست .. نووسین پویستی ب ئیلھام و ھست.. خواردووە نووسرکی شکست
ر نتنووسر ..ورووژزۆرتوانیتشنا.. نووسین ناکات ئارەزووینووسنـاخی خـۆی بکات ل ..

وەکو گوا .. خیاڵ و بیرۆک و ئیلھام جاری واھی .. ھڕەمکییان دەست ب نووسین بکـات 
.بارنک بۆی دن و دەبارت

چونک ون بالی خونرەوە گرنگی خوێ ھی :اندا ونیکی خۆت بوبکرەوە لگڵ نووسینکـ ١١
..ب بابتکتوە بوبکرەوە ونی گونجا و پیوەست،دات ووسینکگر بشکرت ل گڵ ن.. 

ی خۆت ل تنیشت کۆمپیوترکوە بۆ نموون ک ونیک.. چونک ون نیوەی رگا گورتر دەکاتوە
ب حز،مۆدرزمی ئوە دەگین ک تۆ کسکی شارستانی و ئم ..وە بوی دەکیتگرتووت و

، ونیکی خۆت داتیا ک ل بردەم رەفتکانی کتبخانک.. ت نووسین دەکیخوندنوە و 
. تدەکیحز ب خوندنوەی کتب ،و، ک تۆ رۆشنبیریکیدەدەنوەلوا انخونر.. وە بودەکیت

رەخنگرتنی خونران پست و ب اننووسرھندێ ل : فروانوە رەخنکان وەربگرەب سنگکیـ ١٢
دەش بشکی زۆریان .. وەربگرە م تۆ ب سنگکی فراونوە رەخن و کۆمنتکانب،نیگران دەبن

ب زۆر ب جوانی و.. دخۆشب بوەی ک باتکت خونری ھی .. بخشبن ت پو سوودبنراست
مایی ب الی خونران انتئم وەم.. ان بک شیسوپاسی.. ووە وەمکانیان بدەرەوە یشرز



خۆشیزەدخ .. و رتۆ بای ت کنیوە دەگکانیان دەدەیت ئرا و بۆچوون توندیش .. ب م بب
ایتی کردن ب مبستیان سووک،پرپچی ئو کسان بدەرەوە ک ھشکی کستی دەکن سرت و

ی دۆستخواز و رۆشنبیربۆ کسانکی خونرنووسینکانت تۆ .. خۆت ب نووسینکت خودی 
ھست بریندار دەیانوت ئیرەییت پدەبن و .. ھن بم کسانکی ھیچ لباری ئوتۆش.. دەنووسی 
بکو زیاتر . .مڕووخ،ورەبرمدە وبم ھشانب وخۆڕاگربم .. بھنن پتھرەسبکن و، 

.سوورب ل نووسیندا 

ەست پکردووی، سرسختان داکۆکیگر تۆ نووسرکی تازە د: داکۆکی ل مافکانی ئافرەتان بکـ ١٣
 کسانیلی،دااناوـو پیژنـان وان نبک .. سبوە ـدکانی ئافرەتان ۆزیشری مافداکۆکیکبک .. ب

ل ک پاپشتی پاساوە ئایینییکان بوەستوە و  کۆنانو داب و نریتئو تیۆر توندی ل دژی ھموو 
.. ردوون ـان پشل کشیزکردوون و، مافکانیپراوو مافکانی ئافرەتانیان، رۆی ودەکنپیاوساالری

راستگۆ و تۆ بزانن ک انکانی خونرـگر خوش.. ئم بابتان ب درژای سان خونران رادەکشن 
ب ب کبگومان.. موزایدە ب چوسانوەی ئافرەتان ناکیت بۆ مبستی تایبتی خۆت، ،جدیت و

بۆ ت دەدەنھانزیاتریش ،پشوازی ل نووسینکانت دەکن وگرمی دەستخۆشیت لدەکن و، 
.نووسین لم بوارەداب داکۆکیکردن و دان،درژە

دەروازەیکی ئامرکی ئاسان و ئینترنت وەکو م سردەمدا،ل: سوودوەرگرتن ل ئینترنت ـ ١٤
.. دەست پکردوو دەبخشت تازە ی انسوودکی زۆر ب نووسر.. ی نووسینفراون بۆ بوکردنوە

 سانسۆر دەتواننچونک رایی بخ ئاسانی و ب کانیزۆر بوەنووسیننوبکبۆ دەشتوانن ..ان ب
بشکی گشت ب رۆژان ،چونک خونرانی ئمرۆ.. سایت و ماپـڕ نووسینکانـیان بنرنرینـزۆرت
بویان ئگر نووسینکت یا زیاتر پشتگوێ خرا و، ل سایتک یا زیاتردا.. سایتکاندا دەکنزۆری

و گرماوگرم بننووسینکانتبم بابتی .. دە نووسینی تریان بۆ بنرە ..دگیرمب .. نکردەوە 
بابتی ھوبدە . مرجیش نیی، بابتکانت تنھا سیاسی بن .. پیوەندییان بم رۆژگارە ھبت

زۆر .. یان زیاترن انچونک خونر.. وە یان بکرەل ماپڕە ناسراوەکاندا بوھمڕەنگ بنووسیت و، 
 وتنرکڵ.. نووسین گرنگترین ھۆی سگش لمرچی ئز( گو بۆرب م .. دا نین ) ۆربب

،وتناتوانت پشوو بدات و ننووس.. نووسری ب توانا و ک نووسین بووە ب بشک ل ژیانی 
مم رۆژگارەدالی ئکان و باس و خواسی رۆژانشت .. ڕ کبکی نستوت و ھیچ ھدەنگ بب .

توانانی داھنانیش ل ھندێ .. ل دوای گرنگی زمان ل نووسیندا، داھنان زۆر گرنگ : داھـنانـ ١٥
..دیاری دەکات وک رژەی زیرەکی زمانوانی ،کسدا ماکیی و دەگڕتوە بۆ ھۆکاری رەچکی

بوارە لسر ئم بنمای ل .. ھی، ل گشکردنی کاری داھناندا ل الی مرۆڤ شیرۆکی بھزی
نووسری داھنر .. ەکانی کسکاندا ھی ل نوان بھرھمجۆرەجیاوازەکانی داھناندا، جیاوازی 

نووسری داھنر بپی بیر و باوەڕ و بوای خۆی .. لو دەرگایان دەدات ک پشتر لیان ندراون 
. دەربارە شت باوەکان دەنووسیت ،ب شیوازکی دژەباو.. دەنووسیت 

( ک ل ناخدان ، گوزارشتن لو ھستانیبیرۆککانی نووسینکانت: ل نووسیندایراستگۆیـ ١٦
زیاتر ت ھبتڕانەبوات بم باوزیاتر تا زیاتر راستگۆبیت و ) بھاکان، پرنسیپکان، باوەڕەکان 



ران دەبنر خوسریت لکیش کاریگت باوەڕیانزیاتر ت و خت دەبپ. .ی،بیرۆکرووح وکورت
 ستی ناختوھ.. ھج ل ریک )رەکبیم(ردەمتی بزەکو کاغر ئس تدا دەچۆڕکنووسپ،

منیئریکش نھوتنی نووسرکسکی ترەرر . .یا شکستی نووسست لکنووسک پرس
. شتوەی کاغزەکدای و، سرەکتی تری ب ناخی دڵ و دەروونتوەی، ب زادەی بیر و ھۆ

"شھید وەک خونی .. مرەکبی پنووسی نووسر پیرۆزە " دە ) جیراد برینان(
ک ل زمانوە دەربچن ل گوکان ی بم ئو وشان.. ئو وشانی ل دوە دەربچن دەچن دوە .. 

ژدانی ـدەنگدانوەیان لویوشکانت ھبستراو و دروست کراوبن، وشکانت گر.. زیاتر تناپڕن 
راندا نابندەست دەدەیت ،وتخو الیان ل ویس.. راستگۆیی خۆت لپ وپـبۆیئ ب ڕی ـت

،ل بارەی بابتکوە منووس ک بوات پی نیی و،بئاگادار.. ـافییوە بنووسیت ۆیی و شفـراستگ
وا ل وشکانت بک .. ت شرمزارت دەکاتاییدا پنووسکچونک ل کۆت.. ب پرۆشی نووسینی نیت

ئو وشانی ک ب .. دەن ھنسابانیشوەکو گیانلبر.. یان لبت ـخۆشگشبن و بۆنوڵ ـک وەکو گ
.ھی یداخکیخونران و اودراون، کاریگرییکی زیاتریان لسر ـزاخسۆز و ھسـت پاکی و راستی

 واتک میشڵ ھگل راندا .. خۆتدا رستگۆبنڵ خوگل کیدا .. راستگۆبڵ خگل راستگۆشب. .
.یش متکنل نووسینکاندا، ماستاو بۆ کس مک و، شانی کس

تن و ل ـردن و ل ئاخافـب ڕای من، راستگۆیی کلیلی بختوەریی ل کارک: " دەی )ئناتۆل فرانس (
"رکردنوەدا  ـبی
زووی ـنـاوسکی ھنگـوینی تدای و، کلکیشی چ.. راستی وەک ھنـگ وای " :  دەیش) شۆپنھۆر ( 
ـپ وەی"

دەزانیت ر ـازا و بوـو ئگر تۆ خۆت ب نووسرکی راستگۆ: مب ب پاشکۆی ھیچ الینکی سیاسیـ ١٧
 .. ت ببیت بی دەبنکان وئاوت بزانیت، راستییکلتکاری گخزم ھیچ ، مۆرکی خۆت ب

ھمیش ب ئو پڕی بباکییوە داکۆکی ل ی و الینخوازی بخۆتوە من ئایدۆلۆژیایکی سیاس
ویستی خۆت دیاری بکو ھ کان بککی سیاسیش دەزانیت .. راستییچاالکوان ر خۆت بگر .. ئگئ

. .پرستت دەزانن ل راستییکان البدەیت الینگران ل دەست دەدەیت و، ب نووسرکی سیاسی ھل
نی راستییکان و شفافییتی ھوست، ل خستکـانی نووسری سیاسی کوات ئازایتی ھمای

و، ل تپویست ھی سوور بۆ خۆت نکشی.. سر ب ھچ الینکی سیاسیش بیت .. سرکوتوون
نووسرکی رەنگ و .. ب وھردەم راستیخواز.. ب رەش می سپیی و .. ن نترسیت سنووربزاند

.جیاواز ب دەنگ

، نابت تگر تۆ خۆت ب نووسرکی دسۆزی گلکت دەزانی: خۆت ل خکی جیامکرەوەـ١٨
خاکی و کستییکی ھردەم .. توە خۆت ل خکی جیابکی،لخۆبایی بت وو لووت برز و بفیز

لگڵ .. لگڵ خۆشی و ناخۆشییکانیاندا بژی ..ل خکی بزان ب یککخۆت،وبسادە
 شوان .. ئازارەکانیاندا ئازار بککی لکتۆ ی ن کوە بکست بوان .. تا ھکانت لرووی قس ک

بب ) ئـوە ( بکارھنانی چونک ،)ئـوە ( نک ب راناوی دەست پبک،)ئـم ( دەکیت ب راناوی 
ل دیوارک ی پبکیتھستئوەی بب .. جماوەر جیادەکیتوە خۆت ل ی پبکیتھستک ئوەی



ئوسا دەبیت ) ئوەش منن .. من ئوەم و ( : بۆی پیان ب ..و جماوەردا دروست دەبت خۆتنوان
.انوە ـی دیـناخدەچیت،ویانمانـمتبـوا ب جی 

 سۆزبکی دروەرکینیشتمان پرروەری و و، داکۆکیکختی ئازادی و دیموکراتی و دادپرسس
تی بکسانی و مرۆڤایی .. ن بککانی ئافرەتان و منداماف ردەم ھاوپشتی .. داکۆکی لھ

..انوە ب ـدر و چوسـغتملکراوان ب و، دژی زۆرداری و س
:دە ) کس ـیرکۆ بـش( ری گلکمان ـورە و نمـشاعیری داھنری گ

" ی ـیش لوـیعری منـوێ بت، شـورە ل کـدری گـغ" 

بردەوام ھاتوچۆی بنکی رۆشنبیری : بیرییکانی شارەکت بکرۆشنیان ھاتوچۆی بنک ئدەبی و ـ١٩
سمینارەکانیشدا بشداری بک و لوەکانل کۆڕ.. و بارەگا و ناوەندە ئدەبییکانی شارەکت بک و 

 .. ڵ بکخۆت ت بز مرو، دوورەپ ران بککانتان .. رۆشنبیران و نووسراو و بۆچوون
ب .. ئاراوە دەمتق و ورووژاندنی ئو بابتانش بک ک دن ل شبشداری.. ۆڕبکن ـئاوگ

ھستی کسیش رەخن بگرە و . .ە بدەربب شوەیکی ھمنان راشکاویش را و بۆچوونکانی خۆت 
 کبریندار م.

ز دەست پبک ـنت ب سرەتایکی باش و بھانووسینک: سرەتا و کۆتایی نووسینکانت بھزبنـ ٢٠
بچن قوویی بابتکانتوبۆ ئوەی خونران برە.. ج راکش بنـورت و سرنـاکانت کبم سرەت..
اتیس وابن ـموگنوکییکانت، پویست وەکپشبۆی رست.. بکن نووسینکانتحز ب تواکردنی،و
ڕوەبری قوتابخانکمان، ک چووم بۆ قوتابخان، ب: ( بۆ نموونوە ..شنـران رابکـخۆن.. و 

) ....دم و وتیلکرو پیرۆزبایی پگیاندم، مژدەیکی خۆشیب زەردەخنیکی ناسکوەبانگی کردم،
، دەرگا بۆ خونران دەکنوە، خونر دەیوت نھنی ئو مژدە ل چشنی ئم جۆرە پشکییان

.ک چییخۆش بزانیت
گشبین ب .. ب و ھیواخوازدا ھرگیز رەشبین مب، و ھردەم گشبین ل کوتاییکانی نووسینکانیش
 موەکانی دوای ئن وەی کژە.. بخوازی و درنو ب نان و بداھ ازی و ـچاکسب کاری ـگۆڕانب

ئوان .. اتندی ـو، یان پمان نھوونان نکردــتواومیا ..راـمان نکـم پـئوەی ئ.. دەدەن و
. دەیان ھنندی .. ان دەکن و ـتواوی

شوازی نووسینکانت ئاسان .. :کانت بدەیتکی زۆر ب تکنیکی داڕشتنی نووسینپویست بایخـ٢١
.. ب ) ھونر بۆ گشتی ( بکو لگڵ تیۆری .. مب ) ھونر بۆ ھونر ( و ساکاربن و، لگڵ تیۆری 

و .. رستکانت کورت بن .. شکانت روون بناتای وو.. درژە ب نووسینکانت مدە زیاد ل پویستیش
.. وردی دا ھبتـووسی کـل رن،انی وـل رزمتیشزاپویست شارە.. بگکانیشت زۆر درژ نبن 

.یا کمترین ھت ھبت .. وەی نکویت ھی رزمانی و رنووسییوەـبۆ ئ

.ابتکانت دەبیتوەدوای ئوەی ک ل نووسینی ب: پیاچوونوە ب نووسینکانت ـ٢٢
ک یا دووجار پکانت راست یااـجاررەوە و، دەشی دەستکارندا بچۆرەوە و، ھب وش ک لی کۆم

ئوسا بیان نرە .. شتی تازەش بخیت سریان .. بشکیان البریت و .. بکیت و ل رستکانیشیان



ب .. بۆ بوکردنوە ل رۆژنامکاندا یا ل گۆڤارەکاندا یا ل ماپڕە ئلیکترۆنییکاندا 
. کیت بوکردنوەیان ھست ب خۆشییکی زۆر دە

کی تایبتی، بک ب نووسینگی خۆت ژوورماکتاندا ل ،گر بۆت دەلوتئ: ژوورکی تایبتی ـ ٢٣
ا بچت و زیاتر ب ناخی دەروونیدتدەتواننووسر.. یکی ھمن و بدەنگدا چونک ل کشوھوا.. 

ھست بوە .. کتبخانیکیشت ھبت گر لو ژوورەدا .. شتکان بنوە یادی ،جوانتر بیربکاتوە و
.. ن و ھانت دەدەن و دات ل ژوورەکل نووسرانوا ھست دەکیت ک کۆمک.. ناکیت ک تنیای

تیت بدەنئامادەن کن.. یارموەکو دە ) یب باشتری ھاوڕکیش بدە و .. ) کتجار و بار پشووی ..
 بگرە ک کوردییان و گۆرانییوە خۆشن گوێ لالتب .

، بم ھرگیز خۆت مدە ب دەستی نائومدییوە و.. :ب دنیاییوە ژیان سرکوتن و شکستیشـ ٢٤
تییک ـشکس.. بکو بوات بخۆت ھبت .. ھرەس مھن .. و ب بدەست مزان و خۆت ب الواز
و اـوزەی کارەبداھنری ) ۆنـئدیس( داھنری مزن ـک.. ھان نیی ـان و جیـایی ژیـیا دووان کۆت

) ٩٩٩( ۆن تکا  تاقیکردنوەکانی دروستکردنی گۆپی کارەباییدا، ئدیسـل.. ان داھنانی تر ـب دەی
گۆپی داھنا سرکوت وتاقیکردنوەیدارەمین )١٠٠٠( تا ل سر.. بم کۆی ندا جار شکستی ھنا، 

.ب ھونی باوەڕبخۆبوونی بکات ئم باوەڕەی ئدیسۆن،یشنووسربا ..
"تر خۆڕاگـرن ـاسرکـوتن شایـانی ئو کسانـی، ک زی: " دە )ناپلـیۆن ( 
یادەکاریـری ئامـرکوتن بـنییک ل سرکوتندا نیی، بکو سـچ نھـھی: " یش دە ) کۆن پاوڵ ( 

د وەرگرتن ل ھ و ل شکستییکان ـربوون و، پنـاندووکردن و، فـان و، خۆمـاری بوچـباش و، ک
." .

خۆی بدات و، پارزگاری ل نووسر بایخ ب ژیانی ک پویست : ژیانی کستی نووسرـ ٢٥
ان دابت و دەست لدنیا ل ژینووسر نووسین ئوە ناگینت ک .. بکات خۆی ستی تندرو

.خۆشبوت پویست نووسر ژیانی زۆر ب پچوانھبگری،
کی درژ ـنوە، قژـوودییکان دەکـیی کۆنکان و وجـرە رۆمانسـالسایی نووسانھندێ نووسر
ودی ئو ـزی خـحبۆ ازادی و ـئمیان دەگڕتوە بۆ ئ.. ش دادەنن ـر و ریشکی پانیـدەھلنوە و س

ان، ـری کوردمـری نمـکی کوردمان السایی، نووسـک نووسروە ــستا نمدیبم تا ئ.. ـان کس
ک و ـران( ک ب زۆری ب .. وە ـبکات) یم ـدولەحـر عبـعوم( تا ـدان مامۆســی منـری ئدەبـنووس
گ شۆڕی لسر یتی گوـووزەوان و فقیان و کلـورامی و پـتک و کشی ھـپسبشاڵ وـیچۆغ

. وانی دەوتوە پۆل و،نانت ھر بم جالنشوە دەچوو بۆ قوتابخان وت) . دەکرد 

٢٠١٦/ نھرویج / رەزا شوان


