سووکەلەنگەر

ئامادەیی
داهێن تەنیا
داهێنانەکەیەتی
ئازاد عەبدولواحید

* لە ناوەندی ئەدەبیی کوردیدا زۆرن ئەوانەی وا تێدەگەن ئەگەر بە
بەردەوامی بەرهەمەکانیان باڵوبکەنەوە و لە ڕۆژنامە و گۆڤارەکاندا ناویان بێت
و لەناو تێزی ماستەر و دوکتۆراکان لە بارەی دەقەکانیانەوە بنووسرێ ،ئەوە
دەبنە داهێنی بێ ڕکابەر و دەچنە ڕیزی پێشەوە .ڕاستییەکەی ئەو بۆچوونە
هەڵەیەکی زۆر کوشندەیە ،بە تایبەتی لەو کاتانەی دەبێتە خەون و خولیا و
ختوورەی ئەوانەی خۆیان بە داهێنی گەورە دەزانن ،یان تووشی واهیمەی خۆ
بە داهێنزان دەبن ،کە من لەمێژە ئەوانەم بە دۆنکیشۆتەکانی داهێنان ناوبردووە.
* تۆ زەین بدەیێ لەالی خۆمان هەموو ئەوانەی داهێنی ڕاستەقانین و بە
داهێنانی خۆیانەوە سەرقاڵن ،کەمیان لە بارەوە نووسراوە ،ئەوانە کە داهێنان
لەالیان (مەسەلەیەکە) ناپەرژێنە سەر ئەوەی (ڕەخنە) چی لە بارەیانەوە دەڵێ،
یان بیروڕای ئەم و ئەو لە بارەیانەوە چییە ،بۆیە دەبینی کەسانی گرنگی
وەک ڕەشید نەجیب و ئاوڕەحمان بەگی نفووس و تەنانەت پیرەمێرد ،لە شیعری
کالسیکیشدا کەسانی وەک سالم و کوردی و دەیان ناوی دی زۆر کەم ئاوڕیان
لێ دراوەتەوە و لە بارەیانەوە نووسراوە ،هۆکارەکەش بێجگە لەوەی ئاماژەم پێ دا
زۆرە ،لەوانە هەندێ کەس کە زۆری لە بارەوە دەنووسرێ ئایدیۆلۆژییە ،هەندێکی
پێوەندی بە هۆز و شارچێتییەوە هەیە ،هەندێکی هەبوونیی و دەستڕۆییوی
کەسەکەیە ،هەندێکی دیکەی باش ئیشکردنە لەسەر خۆیان و بەرهەمەکانیان،
بەاڵم داهێنی ڕاستەقانی زۆر دەروەستی ئەوە نییە چی لە بارەیەوە دەنووسرێ،
یان نانووسرێ ،ئەوانە پشت ئەستوورن بە هێز و سیحری داهێنانی خۆیان ،بە
ڕۆشنبیرییە قووڵ و گەورەکەیان ،بۆیە سووڕ دەزانن ئەمڕۆش نەبێ ،بەیانی
بەسەر دەکرێنەوە و مافی خۆیان پێ دەدرێ.
* لەپێش ڕاپەڕین لە عێراق کەسێک هەبوو ناوی عەبدولڕەحمان مەجید
ئەلڕوبێعی بوو ،ئەو کە کورتەچیڕۆک و نۆڤلێت و ڕۆمانی دەنووسی،
دەسڕۆییوێکی دەسەاڵتی ئەوسا بوو ،کارێکی وای کردبوو بە دەم چەورکردن،
یان بە خاتر و خۆتر و خوایشت ،بە دەیان ماستەرنامە و دوکتۆرا لە بارەی
بەرهەمەکانییەوە بنووسرێ ،تا ئەوکاتە هیچ داهێنێکی عێراق چارەکی ئەو
پیاوەی لە بارەوە نەنووسرا بوو ،بەاڵم ئەو هەموو نووسین و تێزە فریای نەکەوتن تا
وەک داهێنێکی تەواو ناوی بمێنێت و ئامادەبوونێکی داهێنەرانەی پێ ببەخشن،
یان ناوی بە درەوشاوەیی بهێڵنەوە ،لە کاتێکدا نووسەران پێشبڕکێیان بوو لە
بەسەرکردنەوە و نووسین لە بارەی کارە بێ نموود و بێ ڕەونەقەکانی ،بە دەیان
ناوی داهێنی گەورەی وەک مەحموود ئەلبریکان و حەسەب ئەلشێخ جەعفەر
و جەلیل قەیسی و محەمەد خزەیر و ئەحمەد خەڵەف و فوئاد ئەلتەکەرلی و
کێ و کێ هەبوون پەراوێز خرابوون و زۆر کەمیان لە بارەوە دەنووسرا ،ئەوانە چ
ئەوسا و چ ئێستا ،ئەگەر لەناو نووسین و توێژینەوەکانیشدا نەبن ،ئەبڵووقەی
ڕاگەیاندنیشیان لەسەر بووبێ ،بەاڵم بە گەورەیی لە یادەوەریماندا مانەوە.
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