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کۆتایی

)ڕێبوار(: 
شاعیری بەرگرى 
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شاعیر لە چەند دێڕێکدا
 )ڕێبوار( ناوی تەواوی موسڵیح شێخ ئیسالمییە 

- ساڵى 1947 لە مەریوان لە دایک بوە. 
ــارى  ــە ش ــدن چوەت ــە خوێن ــژەدان ب ــۆ درێ ــت ب ــااڵنی شەس - س

ــاران. ت
- ساڵى 1969 بەشى ئابووری تەواو دەکات.

 - لــە ســەردەمى منداڵــی و الویــدا هۆگــری خوێندنــەوەى شــیعر 
و ئــەدەب بــوە.

- یەکەم ئەزموونى شیعری بە کوردى و فارسى نوسیوە.
ــەوەى  ــە شــانەى چەپــى بزووتن ــە هەڵســووڕانى سیاسیشــدا ل - ل
ــى  ــە هاوڕێیان ــک ل ــەڵ کۆمەڵێ ــووە، لەگ ــدا بەشــدار ب خوێندکاری

ــە(  ــرا )کۆمەڵ ــی ناون ــا، کــە دوای ــان پێــک هێن ڕێکخراوێکی
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لــە بــەىش یەکەمــى ئــەم مەلەفــە تایبەتــەدا ڕاو ســەرنجى چەندیــن 

کەســایەىت و هونەرمەنــد و نوســەرمان ســەربارەت بــە گرنگــى و ڕۆڵ و 

)ڕێبــوار(  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتاىن  و  کــورد  نــارساوى  شــاعیرى  پێگــەى 

خســتەڕوو، لــەم بەشەشــدا چەنــد کەســایەىت و نووســەر و هونەرمەندێــک 

بۆچونەکانیــان هــەر دەربــارەى ئــەو شــاعیرە بەمجــۆرە دەخەنــەڕوو

لــە  یەکێــک  وەک  شــاعیرەوە  بــارەى  لــە  بازگــر(  )ئەحمــەد  شــاعیر 

ڕەوىت  دروســتکردىن  و  هاوڕێــکاىن  لەگــەڵ  )کۆمەڵــە(  دامەزرێنــەراىن 

ــەردى بناغــەى  ــوو کــە ب ــەو چــوار مرۆڤــە ب ــە( دەڵێــت: یەکێــک ل )کۆمەڵ

ئــەم تەشــکیالتەى دە ســاڵ پێــش ئــەو زەمەنــەی دانــا، ئــەو چــوار کەســە 

)فوئــادى مســتەفا ســوڵتاىن، حەمەحســێنى کەریمــى، عەبدولــاى موهتەدى، 

موســڵیح شــێخ ئیســالمى( بــوون، بــە بــڕواى مــن ڕێبــوار توانیــى ئــەم ڕەوتــە 

ــدا  ــاڵەى کۆتایییش ــەو دەس ــەر ل ــنگدار، ئەگ ــتێرەیەکى پڕش ــە ئەس ــکات ب ب

هیچــى نەکردبێــت، لەمــڕۆ بــە دواوە بــە تەمــاى هیــچ کارێکــى تــر نەبێــت، 

هــەر بەوەنــدەى کــە کردوویــەىت بــووىن وا دیــار و بەرچــاوە کــە لــە دڵــى 

ــتە،  ــدوو و خۆشەویس ــانێکى زین ــە ئینس ــۆ هەمیش ــدا ب من

      سروودی كاك فوئاد
فوئاد، ڕۆڵەی ئاگر و خـــوێــــن
تۆوی شۆڕش لە هەموو شـوێن
وەستا شێرانە بــــــــەرامبــــەر
پەالماردەر چەشنی سـەنـــــگەر
گــیڤارای كــــوردەواری بـــــوو
لـە هەموو شــوێن دیاری بــوو

 
دەمێ  یەكیەتیی جــووتــــیاران
دەمێ كۆڕی زەحمــــەتكێشــان
دەمێ ســەنگەر دەمێ  مـــــەزرا
كوڵــهەڵگرتن لەگەڵ فـــــــەال

   
كــێ بـــــێ وەك بروسكە وابێ
كــوردســـتانی پێ ئــــاوا بـــێ
نەك هەركوردستان گشت ئێران
هەمـــوو تــووڕەو تازیە بـــاران
بـــۆ فوئادێ  كــــــە ســـەنگەرە
یـــــادی لــــــە دڵـمان ڕابـــەرە 

 )بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال86(

 

ــوەر حســێن(  ــوار( )ئەن ــەرى دوەمــى شــیعرەکاىن )ڕێب ــە دەفت ســەبارەت ب

ــى رسوودى ســاوى  ــواىن دوەم ــە دی ــت: ل ــووس، دەڵێ نووســەر و ڕۆژنامەن

ئــازادى هەســت دەکــەى کــە ڕێبــوار ئایدیــا و بیروبۆچــوون و ئایدیۆلۆژیــا 

ــکاڵ و  ــەواو ڕادی ــێکى ت ــە کەس ــوە ب ــۆڕاوە و ب ــەواو گ ــەوەى ت و بیرکردن

چــەپ و مارکــى، زۆرتــر شــیعرەکاىن بریتییــن لــە شــیعرى ئایدیۆلــۆژى یــان 

ــەىت.  ــاى خۆی ــر و ئایدیۆلۆژی ــەوەى فیک ڕەنگدان

ــی  ــە دیوان ــە ل ــەکییەک ک ــە پێش ــاعیر ل ــەر و ش ــن( نووس ــێن بەفری )حس

ــت:  ــوار( دەڵێ ــیعرەکاىن )ڕێب ــە ش ــەبارەت ب ــیویەىت، س ــازادى( نووس ــۆ ئ )ب

ــوە،  ــە دایــک ب ــەوە ل ــۆ ئ ــە ســەرەتاوە ب ــە ڕاســتیدا شــیعر خــۆى هــەر ل ل

ــە بــڕواى مــن ئەمــە ڕاســتیى  کــە شــتێک بڵــێ و خەمێــک بڕەوێنێتــەوە، ب

شــیعر بــوە، کاتێــک خەڵکــى دەروون نەخــۆش هاتــوون، بــۆ ئــەوەى 

پێچەوانــەى بکەنــەوە و بــە نەخۆشــییەکاىن خۆیــان ناخــۆىش بکــەن، ئەگینــا 

ــت و  ــوە، شــتێک دەرببڕێ ــەوە ب ــۆ ئ ــە ســەرەتاوە و ب ــی شــیعر ل حەقیقەت

ــە  ــەوە و گەشــانەوەک ب ــاگا بهێنێت ــە ئ ــرۆڤ ب ــدات و م ــا ب ــە ب ــک ب خەمێ

ــەو ڕۆژگارەدا کــە ســەنگەر شــایەىت مانــەوەى  ڕۆحــى بــدات، ڕێبواریــش ل

مــرۆڤ بــوو، دژى داگیرکــەران، هەروەهــا کارى لەگــەڵ شــیعردا دەکــرد و 

ــە شــنەرسوود  ــووىس، کــە بووشــن ب ــۆ ئەوەیــش شــیعرى دەگــوت و دەن ب

ــە تێکۆشــاىن خەڵکــى کــورد  ــان ب ــە هــاوار گوڕی ــڕ کــرد ل و کوردســتانیان پ

دەدا، ئەمــە حەقیقــەىت ڕێبــوار بــوو کــە مــن دیــم، رسوودەکاىن )کاک 
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فوئــاد، کاک شــواىن قارەمــان، مــام ڕەحــان، ئاســۆى سۆســیالیزم، ســاو لــە 

ــزىب  ــن، حی ــدار ب ــان چەک ــە، زەحمەتکێش ــمەرگەى کۆمەڵ ــمەرگە، پێش پێش

ــار، ژنــاىن تێکۆشــەر(، بوونــە بڕبــڕەى پشــتى  خەباتــکار، بڕیــارى یەکــى ئای

شــۆڕش و ســەنگەرى تێکۆشــانیان پــڕ دەکــرد لــە خــۆىش و ڕاپەڕیــن. هــەر 

ســەبارەت بــە گرنگــى )ڕێبــوار( لــە نــاو ئەدەبیــاىت کــوردی بیرەوەرییــەکاىن 

خــۆى لەگــەڵ شــاعیر، وەک یەکێــک لــە بەڕێوەبــەراىن کــۆڕى گەشــەپێداىن 

فەرهەنــگ و ئــەدەىب کــوردى، هونەرمەنــد )فەریبــۆرس فەغــارى( ، دەڵێــت: 

ــە  ــە ل ــەو یەکێک ــم، ئ ــەوە دەیناس ــە نزیک ــااڵىن)57-58( ل ــە س ــوار(، ل )ڕێب

کەســە دیــارەکاىن بەڕێوەبــەراىن کــۆڕى گەشــەپێداىن فەرهەنــگ و هونــەرى 

کــورد، لــە شــارى ســنە پێکــەوە کارمــان دەکــر و یارمەتیــى یەکرتمــان دەدا، 

ڕێبــوار یەکێــک لــە شــاعیرە گــەورەکاىن کوردســتانە کــە ئێمــە هەموومــان 

شــانازیى پێــوە دەکەیــن، نــەوەک تەنهــا وەک شــاعیر، وەک کەســێک کــە 

نەخــش و ڕۆڵــى زۆر تایبــەىت هەبــوە لــە بەڕێوەبــردىن ئەدەبیــاىت کاریگــەرى 

ــەکاىن. ــاو رسوود و گۆرانیی ــە ن یاخــود ل

          بۆ مەرگی تۆ كاك شوان
 لە لــــوولەی تفەنــگــــەوە
لـــە مـــەیدانی جەنگــــەوە
نـــــركەی شـێرانەی شـــوان
دیسان لـــــە دەشت ودۆاڵن

یاخۆ لـــــە كــوچەی كـــۆاڵن
كووــــچەی سنەی قارەمـــان
دەلــــــەرزێنـــــێ ئاســـمـان

دەلــــەرزێنـــێ ئاســــــــمان  
)بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال88(

ئەنــوەر حســێن نووســەر و ڕۆژنامەنــووس، ســەبارەت بــە شــیعرەکاىن ڕێبوار 

ــەرە  ــەو کارەکت ــى ئ ــە و کاریگەری ــاو کۆمەڵ ــاودارەکاىن ن ــایەتییە ن ــۆ کەس ب

سیاســییانە لــە ســەر شــیعرەکاىن دەڵێــت: یەکــەم شــیعرى ئــەم دیوانــە بــە 

ــکار  ــى کرێ ــى چین ــتیى جیهانی ــیۆناڵ( رسوودى هاوپش ــیعرى )ئەنتەرناس ش

ــە  ــەواو بوەت ــوار( ت ــە )ڕێب ــە ک ــاى ئەوەی ــەوە مان ــێ دەکات، ئ ــت پ دەس

كاك شوانڕێبوار
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کەســێکى مارکســی و چــەپ، کاریگەریــى لــە ســەر شــیعرەکاىن بــە تــەواوى 

دانــاوە، دوا جــار شــیعرەکانی )بڕیــارى یەکــى ئایــار، پێشــمەرگەى کۆمەڵــە 

ــەش  ــەو دیوان ــەر ل ــە، ه ــەو دیوانەی ــەر ل ــەر( ه ــاىن تێکۆش و رسوودى ژن

گەڕاوەتــەوە ســەر کەســایەتییە تێکۆشــەرە سیاســییەکاىن نــاو کۆمەڵــە، 

ــیعرانە و  ــەم ش ــان(، ئ ــام ڕەح ــوان و م ــاد، کاک ش ــە )کاک فوئ ــۆ منوون ب

شــیعری ئاســۆى سۆســیالیزم ئەوەمــان پــێ دەڵــێ، کــە بیروبۆچــووىن 

ــەواوی  ــەرەو چــەپ و مارکسیســت چــوە، ت ــەواو ب ــەر چــى ت ــوار، ئەگ ڕێب

شــیعرەکاىن ڕەنگدانــەوەى ئایدیۆلۆژیاکــەىت، بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا 

هێشــتا هــەر خەیاڵێکــى لــە نــاو کۆمەڵــە هەیــە وەکــوو هێزێکــى ســیاىس، 

ــوان و کاک  ــە رسوودى )کاک ش ــۆ منوون ــەرەکاىن، ب ــایەىت و کارەکت ــە کەس ل

فوئــاد و مــام ڕەحــان(، ئەمانــە بریتیــن لــە کارەکتــەرە سیاســییەکاىن نــاو 

کۆمەڵــە، کۆمەڵــە وەکــوو هێزێکــى چــەپ و مارکــى وەکــوو هێزێــک کــە 

نوێنەرایەتیــى چینــى کرێــکارى و ڕەنجــدەران دەکات، بــۆ منوونــە لــەم 

دیــواىن دوەمــەدا، شــیعرێک کــە زۆر بــاوە لــە کۆمەڵــگاى کوردســتان )ســاو 

لــە پێشــمەرگە(یە، کــە بەڕاســتى لــەو چاوپێکەوتنــەى کــە ئێمــە کردوومانــە 

لەگەڵــى ڕوون نییــە، بــەاڵم دوا جــار لــە دانیشــتنێکدا لــە ماڵــى خۆیــان مــن 

لێــم پــرىس، وىت ئــەو شــیعرە هەندێــک لــە کۆپلــەکاىن هیــى چــاوەی برامــە، 

کــە مەبەســتى )فاتیــح شــێخ ئیســالمییە(، کــە ســەرۆکى دەفتــەرى سیاســیى 

ــوو. ــران )حیکمەتیســت( ب ــى ئێ ــزىب کۆمەنیســتى کرێکاری پێشــووى حی

ــالمى( و رسوودەکاىن  ــێخ ئیس ــڵیح ش ــیعرەکاىن )موس ــە ش ــەت ب ــەر تایب ه

ــیعر و  ــگاى ش ــە ڕێ ــە ل ــاندىن کۆمەڵ ــە ناس ــوار ل ــاىن ڕێب ــا تێکۆش هەروەه

ڕێبــوار وەک  دەڵێــت:  بازگــر(-ی شــاعیر،  )ئەحمــەد  رسوودەکانییــەوە 

شــاعیرێک لــەم دەورەدا زۆر دیــارە، چەنــد شــت ڕێبــوار جیــا دەکاتــەوە یان 

ــە ســەرجەمى  ــن ل ــوار دەربکەی ــە پێشــەوەى شــاعیران، ئەگــەر ڕێب دەیخات

ــە، یــان رسوودەکاىن چەپــى کوردســتان، شــیعرەکاىن کــە  رسوودەکاىن کۆمەڵ

ــیعرانە  ــەو ش ــەر ئ ــراون، ئەگ ــتان گوت ــى کوردس ــکار و زەحمەتکێ ــۆ کرێ ب

الببەیــن، زیاتــر لــە نیــوەى لــە %75 ئــەم مێــژووە دەکەوێتــە الوە، یــاىن ئــەو 

بــە تەنهــا بــە قــەد هەمــوو ئێمــە کارى کــردوە، بــە تایبــەت ئــەم دەورەیــەى 

ــى  ــوو، زۆر گرنگی ــە برەوێکــى زۆر گەرموگــوڕدا ب ــدارى ل ــاىت چەک ــە خەب ک

ــە  ــە دەســت دا گیانبەخشــێکى زۆرى هەی ــە داخــەوە زۆرمــان ل ــوو، ب هەب

ئــەم خەباتــە، بــەاڵم رسوودەکاىن ڕێبــوار کەوتنــە ســەر زمــاىن خەڵــک زمــاىن 

پێشــمەرگە دەگوترانــەوە، ڕێبــوار لــەو شــاعیرانەیە کــە زۆر پــڕ بەرهەمــە، 

هیــچ کات کەمــى نەهێنــاوە لــە نووســین، خاڵێــک، کــە بۆچــووىن مــن زۆر 

گرنگــە، ڕێبــوار زۆر دەخوێنێتــەوە، هیــچ کاتێــک پێــى وا نەبــوە پێویســتى 

ــەورە  ــى گ ــە ڕێزێک ــەوە، ئەم ــان بخوێنێت ــت ی ــر بزانێ ــتى ت ــە ش ــەوە نیی ب

دەدات بــە ڕێبــوار لــە الى مــن.

“ئەنتەرناسیۆنال”

هەستن! ئەی هۆزی بەش مەینەتان!
دیالنی برسیەتیی دونیا!

لە تەنوورەی بیروباوەڕمان،
قرمژنی تریشقە ڕاسا

تەنوورەی ئاخرینە هەستن
با هەڵیپێچین دەورەی كۆن

ڕابین و ژێرەوژووركەین جیهان،
ئێمەی “هیچ” بین بە “گشت”، ئەی كۆیالن!

 
ئاخرین شەڕە شەڕی سەروماڵ

با یەكگرتووبین هەڤااڵن
بە ئەنترناسیۆنال

ڕزگار دەبێ ئینسان
    

دەسەاڵتداران ڕزگارمان ناكەن
نە شا، نە شێخ، نە ئاسمان
با خۆمان بۆ ڕزگاری ڕابین
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ئـــەی خێڵی بەرهەمهێنـــــــەران
ڕزگاریی گشتی بێ و ڕەهـــاكەین
گیان لە بەند و مـــاڵ لـــە تااڵن
خۆمان ئاگر خۆشكەین و بوكتین
بە گـــــەرماو گەرمی ئاســــنمان

 
ئاخرین شەڕە، شەڕی سەر و ماڵ

با یەكگرتووبین هەڤااڵن
بە ئەنتەرناسیۆنال
ڕزگار دەبێ ئینسا

ئێمەین كرێكاران و وەرزێران
كۆمەڵی مەزنی زەحمەتكێش
هەر بە ئێمە دەبڕێ  جیهان

تاكەی بۆ تەوەزەلی خوێنڕێژ؟!
بەاڵم ئەمڕۆ و سبەی، ئەی هەڤااڵن

هەر كە فەوتان قەل و دااڵن
هەتاوی گەش هەتا هەتایە
تیشك داوێژێ  بۆ ئینسان 

 )بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال76(

هــەر دەربــارەى ڕۆڵــى گرنگــى ئــەم شــاعیرە )عەبدولــا موهتــەدى(، 

ســەبارەت بــە چۆنیەتیــى دامەزرانــدىن کۆمەڵــە لــە کتێبــى پێــج ســاڵ 

لەگەڵ)عەبدولــا موهتــەدى(دا دەڵێــت: ئێمــە ئــەو وەختە لــە ڕێکخراوێکدا 

بوویــن بــە نــاوى ڕێکخــراوى کۆمەڵــە، ڕێکخراوێــک کــە دواتــر ناومــان لــێ 

ــی  ــە بریت ــن، ک ــەس بووی ــوار ک ــەرەتاوە چ ــە س ــە ل ــە، ناوەندەک ــا کۆمەڵ ن

ــادى مســتەفا ســوڵتاىن، حەمەحســێن کەریمــى، موســڵیح  ــە فوئ ــوون،: )ل ب

ــن(. شــێخ ئیســالمى و م

لــە دیوانــی )بــۆ ئــازادى(دا ئەنــوەر حســێن، لــە پرســیارێکى تــردا لــە شــاعیر 

ــی  ــارى 1986ـ ــۆ ئای ــە ب ــار( ک ــەد ئای ــاڵە س ــەد س ــیعرى )س ــێت، ش دەپرس

نووســیوە، یەکێکــە لــە شــیعرە گــەورەکاىن تــۆ و بــە شــیعرێکى کرێکاریــى 

ــوار  ــە وەاڵمداڕێب ــوو؟ ل ــک ب ــە دای ــەم شــیعرە ل ــارساوە، چــۆن ئ ــوردى ن ک

دەڵێــت: ئــەم شــیعرە لــە گەرماوگەرمــى گەشــەکردىن خەبــاىت کرێــکارى لــە 

ــەى  ــى م ــە ســەرەتاى مانگ ــەوەدا ک ــاوى ئ ــە پێن ــتان ل ــە کوردس ــران و ل ئێ

وەک ڕۆژى جیهانیــى کرێــکار ببێتــە ســونەت و ترادیشــین لــە واڵتــدا، 

ــەک بگــرن،  ــکاراىن جیهــان ی ــەت کرێ ــە تایب ــە بیرمــە رسوودەکاىن ئێمــە ب ل

کەوتــە ســەر زارى جەمــاوەر و بەڕێوەبــردىن یەکــى ئایــار لــە شــارەکان ســاڵ 

بــە ســاڵ گــەرم و گەشــرت دەبــوو. 

           “بڕیاری یەكی ئایار”

پونگی خوارد مونجی دەریـــای كرێكــار
دژی ســـــــەرمایە ئــــــەوەڵی ئایـــــار
سوور بوو بە خوێنمان شــەقامی شاران
شـــــــەقیبرد قەاڵی ســـــــەرمایەداران
زنجیری كۆنی هــــــەزاران ســــــــــاڵە
دەپــچڕێ و جادوو حوكمـــــــــی بەتاڵە

كرێكارم!
هاتوومە مەیدان

ئەڵێم، هەر كارە ئینسانی خوڵقان
سەد ساڵە ئەڵێم،

ئەمە بڕیارە!
بڕیاری ڕۆژی یەكی ئایارە

كرێكارانی جیهان یەكگرن!
چەرخی چارەنووس لە دەست خۆگرن!

بەرهەمهێنەری بژێویی ئینسان
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هــەر دەربــارەى گرنگــى ئــەم شــاعیرە،)ئیرباهیمى عەلیــزادە(، 

ســکرتێرى کۆمەڵــە ڕێکخــراوى کوردســتاىن حیــزىب کۆمۆنســتى 

ئێــران لــە کتێبــى )ســێ ســاڵ لەگــەڵ ئیرباهیمــى 

دامەزرانــدىن  بــە  ســەبارەت  عەلیــزادە(دا 

بەشــدار  کــە  کەســانەى  ئــەو  و  کۆمەڵــە 

ــت:  ــە دەڵێ ــدىن کۆمەڵ ــە دامەزران ــوون ل ب

کۆتاییــى ســااڵىن دەیــەى حەفتــاى زایینــى، 

دەورەیەکــە کــە زانکــۆکاىن ئێــران ببوونــە 

و  قســەوباس  چاالکــى  ناوەندێکــى 

دیالۆگــى ســیاىس لــە نــاو کــۆڕ و کۆمەڵــى 

ــیاىس  ــووىن س ــل و بۆچ ــدا مەی خوێندکاران

شــکڵى  بــوو  خەریــک  جۆراوجــۆر  و 

دەگــرت، ئــەم بــاس و گفتوگۆیانــە لــە نــاو 

خوێندکارانێکــدا کــە بیــرى چــەپ و غەیرە 

ــە  ــەوە ل ــە الیەک ــوو، ل ــان هەب مەزهەبیی

ــاىت دژى  ــووىن خەب ــى ئەزم ــر کاریگەری ژێ

دیکتاتــۆرى لــە ناوخــۆى واڵتــدا بــوو، لــە 

الیەکــى تریشــەوە پێوەندیــى هەبــوو بــە 

کێشــەکاىن نــاو بــەرەى چــەپ لــە ئاســتى 

جیهانــدا، لــە گەرمــەى ئــەو بــاس و گفتوگۆیانــەدا 

بیــرى  بــە  تــاران  زانکــۆى  لــە خوێنــدکاراىن  ژمارەیــەک 

ــەوە و  ــەک دەگرن ــەىت و ئامانجــى سۆســیالیزم ی ــاىت چینای ڕێکخســتنى خەب

ڕێکخراوێــک، کــە دوا جــار نــاوى )کۆمەڵــە(ى لــە ســەر دانــرا، پێکدەهێنــن، 

ــە  ــەرەتاى کۆمەڵ ــەراىن س ــو دامەزرێن ــن وەک ــە دەتوانی ــانەى ک ــەو کەس ئ

ناونیــان بنێــن، بریتیــن لــە: )فوئــاد موســتەفا ســوڵتاىن، موحەمــەد حســێن 

کەریمــى، عەبدولــا موهتــەدى، موســڵیح شــێخ ئیســالمى، ســدیق کەمانگــر، 

ســاعد وەتەندوســت، ئیــرەج فــەرزاد، شــوعەیب زەکەریایــى، فاتیحــى 

ــى(. ــوراد بەیگ ــێن م ــەرى، حس ــەدەى بیگل ــالمى، ی ــێخ ئیس ش

* * *

شــاعیر  لــە  حســێن(  دیکەدا)ئەنــوەر  پرســیارێکی  لــە 

دەپرســێت: چــۆن دەڕوانیتــە شــیعرى ئەنتەرناســیۆناڵ، 

کــە تــۆ بەدەســکەوىت هونــەرى کۆمۆنــەى پاریــس 

ــە(  ــن پۆتی ــینى )یۆژی ــە نووس ــردوە، ل ــاوت ب ن

ــۆ  ــۆ ب ــەم جــار ت شــاعیرى فەرەنســییە و یەک

کوردیــت وەرگێــڕا، شــاعیر دەڵێــت، یەکێــک 

جیهــاىن  هونــەرى  گەشــەکاىن  کارە  لــە 

ســەر  لــە  زۆرى  کاریگەرییەکــى  ئێمەیــە، 

خەبــاىت کرێــکارى کۆمۆنیســتى بــوە، پەیامــى 

یەکســانیى مــرۆڤ و ڕزگاریــى یەکجــارى لــە 

ســتەم و لــە چەوســاندنەوە و لــە خورافــە 

وەهــا  کــورت  شــێوەیەکى  بــە  نــەزاىن  و 

گونجانــدوە، کــە ئێســتایش پــاش نزیکــەى 

ســەدەونیوێک هــەر جوانــە و هەســتى جیلــە 

تازەکانیــش دەبزوێنێــت. 

ســەبارەت بــە رسوودى پێشــمەرگەى کۆمەڵــە 

ــۆاڵن، کــە موســڵیحى شــێخ ئیســالمى  وەک پ

لــە 31ى جــۆزەرداىن 1360ى هەتــاوى واتــە 

21ى ژوىن 1981 نووســیویەىت، پێشــمەرگەى کۆمەڵــە 

وەک لەشــکرێکى ئەرتــەىش ســوورى کرێــکار نــاو دەبــات، وەک 

ــە ناوەڕۆکــى شــیعرەکەیى ئامــاژەى پــێ داوە، )ڕێبــوار( دەڵێــت،  چــۆن ل

پێشــمەرگەى کۆمەڵــە وەک پــۆاڵن، ئــەو کاتــە پێشــمەرگەى کۆمەڵــە وەک 

بەشــێک لــە هێــزى چەکداریــى بزووتنــەوەى کارگەریــى کۆمۆنیســتى 

نیشــان دەدا، ئیــرت بــە بۆچــووىن ئــەو کاتــە کــە 30-35 ســاڵ لەمــەو 

بــەرە، کــە ئێســتا هەندێــک شــت گــۆڕاوە لــەو بابەتــەوە، بــەاڵم بنچینــەى 

ڕێبوار، ئەگەر چى 
تەواو بەرەو چەپ و 

مارکسیست چوە، تەواوی 
شیعرەکانى ڕەنگدانەوەى 
ئایدیۆلۆژیاکەتى، بەاڵم لە 
هەمان کاتدا هێشتا هەر 
خەیاڵێکى لە ناو کۆمەڵە 
هەیە وەکوو هێزێکى 
سیاسى، لە کەسایەتى 

و کارەکتەرەکانى
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ــزى  ــکرێکى هێ ــە ش ــە ل ــمەرگەى کۆمەڵ ــە پێش ــوو ک ــەوە ب ــەى ئ فیکرەک

ــە. ــوورى کرێکاران ــەىش س ئەرت

  پێشمەرگەی كۆمەڵە

ئــــاگری شــــــۆڕش
دوژمـــنی ترســـــان
هێرشــــی هــــــێنا
ســــــەر كوردـستان

لـــــە قواڵیی دڵــی
زەحمەتكێشان ڕا

هەڵیانكرد ئااڵ
هەستان ڕاسان

پێشمەرگەی كۆمەڵە وەك پۆاڵن )3(
لەشكرێكی ئەرتەشی سووری كرێكاران

ڕێبواری ڕێبازی
یەكگرتن تێكۆشان
بۆ ڕزگاریی گشتی

كرێكاران  
 )بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال81(

یەکیضــک لــە شــیعرە جــوان و کاریگــەرەکاىن شــاعیر شــیعرى  )پێشــمەرگەى 

کۆمەڵە(یــە کــە ئەنــوەر حســێن، نووســەر و ڕۆژنامەنــووس ســەبارەت بــە 

ــۆڕىش  ــەرەتاکاىن ش ــۆ س ــەوە ب ــیعرە دەگەڕێت ــەم ش ــت، ئ ــیعرەکە دەڵێ ش

ــە  ــگێڕ، ب ــەپ و شۆڕش ــى چ ــە وەک هێزێک ــدىن کۆمەڵ ــە و ڕاگەیان کۆمەڵ

بۆچــووىن مــن ئــەو شــیعرە لــە ســەرەتاکاىن دروســتبوون یــان خۆڕاگەیانــدىن 

کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕى زەحمەتکێشــاىن کوردســتاىن ئێــران، ســاڵى 1981 

ــوە.  ــى زۆرى هەب ــە رسوود و کاریگەری ــش کراوەت ــوورساوە، دوا جاری ن

رسوودى ژنــاىن تێکۆشــەر کــە پێشــکەش کــراوە بــە یەکــەم دەســتەى ژنــاىن 

پێشــمەرگە لــە تەشــکیالىت کۆمەڵــە لــە الیــەن ڕێبــوارەوە، لــە غەزەڵــوەرى 

1362ى هەتــاوى بەرانبــەر بــە ئۆکتۆبــەرى 1983نوورساوە، کۆڕى مۆســیقاى 

بانگــەواز میلۆدییەکــەى بــۆ دانــاوە و یەکەمیــن دەســتەى ژنــاىن پێشــمەرگە 

خوێندوویانــە، لــەم شــیعرەدا کــە فەوزیــە نەرسەتپــور، وەک یەکــەم گروپــى 

ژنــاىن پێشــمەرگە و هەروەهــا هاوســەرى موســڵیحى شــێخ ئیســالمى، 

ــەڵ و  ــوەى کۆم ــان، وەک نی ــى گرینگی ــان ڕۆڵێک ــێ دەکات، ژن ــاژەى پ ئام

ــەو رسودە.  ــەبارەت ب ــەر س ــوە. ه ــەرى هەب ــازادى و بەراب ــۆ ئ ــات ب خەب

)فەوزیــە نەرسەتپــور( دەڵێــت: شــیعرى ئــەم رسوودە لــە الیــەن ڕێبــوارەوە، 

ــن دەســتە پێشــمەرگەى ژن  ــان یەکەمی ــى چــەک لەالی ــەى وەرگرتن ــە بۆن ب

ــە  ــش هێنای ــیقاى بانگەوازی ــۆڕى موس ــرا و ک ــە دان ــکیالىت کۆمەڵ ــە تەش ل

ســەر میلــۆدى لــە ســەر یەکێــک لــە ســەمفۆنیاکاىن بتۆڤــن، ئێمەیــش 

ــێوەى  ــە ش ــن ب ــەس بووی ــە 12 ک ــمەرگەى ژن ک ــتەى پێش ــن دەس یەکەمی

کــۆڕ بەشــداریان کــرد، چەکداربــووىن ژنــان دەســتکەوتێکى خــودى 

ــەڵ  ــتومڕ لەگ ــۆ و مش ــاس و گفتوگ ــە ب ــوو، ب ــە ب ــکیالىت کۆمەڵ ــاىن تەش ژن

ڕابــەرى کۆمەڵــە بــە ئەنجــام گەییشــت، دواییــش بــوو بــە بڕیــار و تــەواوى 

هاوڕێیــان لــە شــوێنەکاىن تــر تــەواوى شــوێنەکاىن تەشــکیالتدا چەکدارکــران.

“سروودی ژنانی تێكۆشەر”

شۆڕشە هەستن، ڕاپەڕینە
ئەی ژنانی گشت واڵت

شان بە شانی پیاوان هەستن!
بێنە ناو ڕیزی خەبات!

 
ئێمەین كە نیوەی كۆمەڵین
وێـــنەی باڵێكی مـــەلیــــن
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ژنانی تێكۆشەرین  
)بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال84(

هــەر ســەبارەت بــە ڕۆڵــى ژن لــە کۆمەڵــە وەک هێزێکى گرینــگ و کاریگەر 

ــەن  ــە الی ــە ل ــە گرینگ ــەم ڕۆڵ ــى ئ ــتان و لەبەرچاوگرتن ــاىت کوردس ــە خەب ل

موســڵیحى شــێخ ئیســالمى ڕەنگدانــەوەى لــە شــیعرەکاىن شــاعیر )ئەحمــەد 

ــمەرگەى ژىن  ــا پێش ــە تەنه ــەوەى ک ــەوەک ئ ــە ن ــت: کۆمەڵ ــر(، دەڵێ بازگ

پەیــدا کــرد، ئــەم خاڵــە خــۆى لــە خۆیــدا شــتێکى زۆر گەورەیــە کــە کۆمەڵــە 

ژىن چەکــدار کــرد، بــەاڵم کۆمەڵــە هــەر لــەوێ نەوەســتاوە و بابــەىت ژن کــە 

ــەوە،  ــاو خەباتەک ــە ن ــتاندا، هێنای ــاو کوردس ــە ن ــە ل ــى زۆر گەورەی گرێیەک

بــەو مانایــە هەمــوو ژنێــک ئــەم هەســتەى دەکــرد کــە پشــتوانێکى 

هەیــە، ڕەوتێــک بــە نــاوى کۆمەڵــەوە، هەمــوو کۆنەپەرســتێک هەســتێکى 

ــدان هیــى خــۆى  ــارەزووى خــۆى مەی ــە ئ ــى دەکــرد، کــە ناتوانێــت ب خراپ

ــکەوتە  ــەم دەس ــان، ئ ــاىف ژن ــینى م ــردن و داپڵۆس ــەر زەوتک ــە س ــت ل بێ

ــوە  ــە چوارچێ ــک دەیخەیت ــەت کاتێ ــە تایب ــە ب ــکەوتێکى زۆر گەورەی دەس

ــان ڕەوتێکــى  ــە کوردســتان ی ــچ حیزبێکــى ســیاىس ل ــەوە، هی مێژووییەکەی

ســیاىس هەتــا ئــەو کاتــە بــەو ڕەواىن و جوانییــە بابــەىت ژىن نەهێنابــوە نێــو 

مەیــداىن خەباتەکەیــەوە، بۆیــە مــن ئــەو شــتانە دەڵێــم کــە بتــەوێ ڕێبــوار 

بنــاىس، ڕێبــوار، یەکێــک لــەم چــوار کەســە بــوو، کــە بــەردى بناغــەى ئــەم 

ــا. ــە دان ــەو زەمەن تەشــکیالتەى دە ســاڵ پێــش ئ

سروودی كاك شوان

 شەو نەبوو تەقەی تـــفەنگ
 نەسمێ  جـەرگی شەوەزەنگ
خەڵـــــكی ئەڕژێنە كــــۆاڵن
بــــەرەوپیری كاك شــــــوان

سروودێك لــــە ســـەر لێوان
بەخـــــــەیربیتەوە بۆالمان

كـــــــاك شوانـــــی قارەمان
كــــتاك شوانی قـــــتارەمان 

 )بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال88(

حەســەن ڕەحــان پەنــا، ئەندامــى کۆمیتــەى ناوەنــدى کۆمەڵــە، ڕێکخــراوى 

کوردســتاىن حیــزىب کۆمۆنیســتى ئێــران ســەبارەت بە کەســایەتیى کاک شــوان 

وەک کەســایەتییەکى ســیاىس و فەرماندەیەکــى عەســکەرى، هەروەهــا ڕۆڵ 

و نەخــى گرینگــى کاک شــوان لــە شــەڕى 24 ڕۆژەى ســنە، دەڵێــت: کاک 

شــوان کەســایەتییەکى زۆر تایبــەىت بــوو، هەڵکەوتــوو بــوو بــە تایبــەت لــەو 

بــوارەوە کــە ئینســانێکى زەحمەتکێــش بــوو، ئینســانێک بــوو لــە بارەیــەى 
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خوێندەوارییــەوە کــەم خوێنــدەوار بــوو، بــەاڵم لــە بــارەى خۆپێگەشــتنەوە، 

ــە  ــوە جێگ ــەوە دەرکەوت ــەردەمى ڕاپەڕین ــە س ــە ل ــەوەى ک ــەت ئ ــە تایب ب

پەیــدا کــرد، وەک  نــاو خەڵکــى کوردســتان  لــە  تایبــەىت  و شــوێنێکى 

فەرماندەیــەک کــە لــە هەمــوو کوردســتاندا دەنگــى دایــەوە، کەســایەتییەک 

بــوو خــۆى خــۆى پێگەیانــد بــوو، ڕاســتە لــە نــاو کۆمەڵــەدا زەمینــە و ڕێگاى 

ــری  ــاىن ت ــۆ زۆر کەس ــاوا، ب ــایەتییەکى ئ ــۆ کەس ــابوو، ب ــۆ ڕەخس ــەوەى ب ئ

ئینســاىن کرێــکار و زەحمەتکێــش کــە لــە نــاو ئــەو تەشــکیالتەدا گەشــەیان 

کــرد بــوو پــەروەردە بــوون، لــە نــاو پیــاوان و ژنانــدا، کاک شــوان لــە بــارى 

ســەربازییەوە کۆلێژێکــى تایبــەىت نەبینیبــوو، لــە هیــچ زانکۆیەکى ســەربازى 

دەرىس نەخوێنــد بــوو، بــەاڵم کەســێک بــوو کــە توانیــى گەورەتریــن شــەڕ، 

کــە شــەڕى 24 ڕۆژەى شــارى ســنە بــوو، دواى شــەڕى نــەورۆزى خوێناویــى 

58، لــە بەهــارى 59 ســەرکردایەتیى بــکات، توانیــى ئــەو پاشەکشــێیەى کــە 

بــە هــەزاران کــەس لــە نــاو شــاردا مابوونــەوە، ئەوانــەى نــاو شــار بهێنێتــە 

دەرەوە بــە بــێ ئــەوەى کەســێک دڵۆپێــک خوێــن لــە لــوىت بێت،هــەر بۆیــە 

بــۆ جمهــورى ئیســالمى زۆر گرنــگ بــوو کــە فەرماندەیەکــى ســەربازى وەک 

ــت، شــەهیدبووىن کاک شــوان دەنگدانەوەیەکــى  ــاو بەرێ ــە ن کاک شــوان ل

ــەاڵم  ــرد، ب ــەران ک ــى زۆر دڵنیگ ــەوە خەڵک ــە الیەک ــەم ل ــوو، ه زۆرى هەب

ئاســایی بــوو ســەدان کــەس کــە کاک شــوان پــەروەردەى کــرد بــوون لــە نــاو 

ڕیــزەکاىن کۆمەڵــە توانییــان جێــگاى کاک شــوان بگرنــەوە.

     سروودی مام ڕەحمان

جەوانیی ڕابوورد بە ڕەنج و بــــەكار
بــــــەرزو پیاوانە پەلـــــكی سپیدار
بــــە ڕەنجی خۆیی و ماڵ و خێزانـی
ڕۆژ تــــا ئێوارەو شەو تـــــا بەیانـی
دنیای كردبوو بـــــە خۆشی و سێبەر
بەاڵم بۆ ئــــــاغاو بـەگی چەوسێنەر

عەبدوڵاڵی موهتەدی                                  ئەنوەر حسێن                                  ئەحمەد بازگر
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مام ڕەحمان پیری پێشمەرگەی ئـازا
پەی گیر پڕكینە لە زاڵـــــــــم ڕاسا
سێبەری ئەخســـــــت بەسەر هەژارا
چرایێ ڕووناك لـــــــەڕێی جـووتیارا

ئازاو بـــــەغیرەت بەرامبـــەر زۆردار 
بـــــرای بڕبڕەی پشتی كــــرێكــــــــار 

 )بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال92(

ــگێڕى  ــەى شۆڕش ــیى کۆمەڵ ــەرى سیاس ــى دەفت ــەریفى ئەندام ــاڵحى ش س

ڕەحــان  مــام  کــوڕى  هەروەهــا  ئێــران،  کوردســتاىن  زەحمەتکێشــاىن 

ــاىت  ــە خەب ــى ل ــى گرینگ ــان و ڕوڵ ــام ڕەح ــایەتیى م ــە کەس ــەبارەت ب س

ــزىب  ــدا تەشــکیالت و حی ــە کۆن ــت: ل ــورد دەڵێ ــەىل ک ــاىت گ ــە و خەب کۆمەڵ

ســیاىس کــەم بــوون، بــەاڵم خەڵکــى تێکۆشــەر زۆر بــوون، بــە داخــەوە نــە 

ســازمانێک و نــە ڕێکخراوێــک هەبــوو ئــاوا بتوانێــت خەڵــک کــۆ بکاتــەوە، 

ببێتــە ڕێکخراوێکــى دیــار بــۆ کۆبوونــەوەى خەڵــک، بۆیــە ئــەوان مەجبــور 

ــە  ــچ شــتێکى ب ــە هی ــە ک ــێ ڕەحان ــە مەیدانێکــى ب ــا بچن ــە تەنه ــوون ب ب

بــووىن ئــەوان نەبــوو، باوکــم و بنەماڵەکەمــان ئەمــەى دەزاىن، بــەاڵم هیــچ 

ــک  ــن کارێ ــە ناتوانی ــە ئێم ــن ک ــى بکەی ــواىن قەبووڵ ــان دەت ــک نەم کاتێ

ــە زوڵمێــک نەکــرد،  ــە هیــچ شــێوەیەک کۆڵــى نــەدا و ســازىش ل بکەیــن، ب

ــێ  ــان ل ــوون زۆڵمی ــە ب ــن بنەماڵ ــە چەندی ــە ک ــەو بنەمااڵن ــدا ئ ــە ئەنجام ل

کردیــن، شــۆڕىش ئێــران ســەرکەوت و کۆمەڵــە هاتــەوە ناوچەکــە، هەموویان 

ــەاڵم باوکــى  ــاران و کــەرەج، ب ــە شــارەکاىن هەمــەدان و ت ــن چوون هەاڵهات

ــوە، ژن و  ــەواو ب ــان ت ــێ بســێنێت، گــوىت دەورەت ــان ل ئێمــە نەچــوو تۆڵەی

منداڵتــان ســەالمەتە، بــە مەرجــى ئــەوەى ئێــوە بگەڕێنــەوە و ســەیتەرە و 

دەســەاڵىت کۆنتــان حاکــم نەکــەن، دەنــا وەک هەمــوو کــەس جێگــەى ڕێزن، 

ــەوە  ــەم مان ــارەکانیش ک ــان، ش ــەوان زۆر نەژی ــرت ئ ــەوە ئی ــە داخ ــەاڵم ب ب

ــە  ــە سیاســییەکانەوە ل ــە دەســت هێــزى پێشــمەرگەوە بــە دەســت حیزب ب

ــەو  ــوون، ئ ــەوە ب ــت کۆمەڵ ــە دەس ــارەکان ب ــاڵێک ش ــەی س ــاوەى نزیک م

کەســایەتییانە دەرکەوتــن وەک تێکۆشــەرانێکى بــە کــردار کۆمەاڵیــەىت 

ــە  ــاوەرى ل ــاىت جەم ــە خەب ــوو ل ــان هەب ــەرە گرنگیی ــش و دەورى ه نەخ

ــر  ــی ت ــاىن خەڵک ــردن و ڕاکێش ــە فێرک ــک ل ــیاریى خەڵ ــراوەى و هۆش چاوک

بــۆ نــاو خەبــات، بۆیــە ئەمانــە ئەگــەر چــى تەمەنیــان کــەم بــوو، کرداریــان 

ــاىت  ــەوەى خەب ــە جەماوەریکردن ــان ل ــش و دەوری ــەاڵم نەخ ــوو، ب ــەم ب ک

ــارە. ــەر چــاو و دی ــە زۆر ب ــاىت کۆمەڵ ــەىت خەب ــە تایب کوردســتان، ب

سروودی كاك فوئاد

فوئاد، ڕۆڵەی ئــاگر و خوێــــن
تۆوی شۆڕش لە هەموو شوێن
وەســتا شــێرانە بــەرامبـــــەر
پەالماردەر چەشنی ســـــەنگەر
گــــیڤارای كــــوردەواری بـــوو
لــــە هەموو شوێن دیـاری بوو

 

ــایەتییە  ــەم کەس ــاد، ســەبارەت ب ــراى کاک فوئ ــاد مســتەفا ســوڵتاىن، ب ڕەش

ــى  ــە ئاوای ــاوى ل ــا 1327هەت ــى وات ــاڵى 1948زایین ــاد، س ــت: کاک فوئ دەڵێ

خــاوەن  و  فیــوداڵ  بنەماڵەیەکــى  لــە  مەریــوان،  ناوچــەى  ئەڵانــەى 

ــە  ــاد ل ــردىن کاک فوئ ــاوە، پەروەردەک ــان هەڵهێن ــە ژی ــاوى ب ــەاڵت چ دەس

ــە  ــدەر ب ــى یارمەتی ــە و ژنێک ــە بەهیی ــەگ و دای ــید ب ــتۆى حەمەڕەش ئەس

ــوە. ــە ب ــکە عالیی ــاوى خوش ن

ڕەشــاد مســتەفا ســوڵتاىن، لــە بەشــێکى کتێبەکەیــدا بــۆ کاک فوئــاد، ڕێبــەر 

و دامەزرێنــەرى کۆمەڵــە ســەبارەت بــە گەاڵڵــەى دروســتبوون و پێکهێنــاىن 

)کۆمەڵــە( دەڵێــت: کۆمەڵــە لــە پاییــزى 1348هەتــاوى واتــا 1969ى زایینــى 

وەک پێویســتییەکى مێژوویــى و ڕێکخراوێکــى نهێنــى لــە تــاران بنیــاد 

ــوو  ــەورە ب ــەوە هەنگاوێکــى زۆر گ ــەزرا، ئ ــوو و دام ــک ب ــە دای ــراوە و ل ن

لــە مێژوویــى خەڵکــى کــورددا، گرینگرتیــن خــەت و بۆچــووىن کاک فوئــاد 

فوئاد مستەفا سوڵتانی
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و دامەزرێنــەراىن کۆمەڵــە ئــەوە بــوە، کــە لەگــەڵ ڕووناکبیــراىن 

و  کــرا  دیــارى  سیاســیى  بۆچــووىن  ســەردەم،  پێشــکەوتووى 

ــە هاوبەشــەکاىن  ــرد، خاڵ ــان ک ــەو کارەی ــوو و ئ هاوبەشــیان هەب

ــە(: ــەراىن )کۆمەڵ دامەزرێن

- ڕۆحى کۆمۆنیستى شۆڕشگێڕانە

- پاکى و بێگەردیى سادقاىن سیاىس

بوارێکــى  هەمــوو  لــە  -لەخۆبــوردن 

تــدا خەبا

- بایەخدانەنان بۆ ژیاىن شەخس

ــە  ــە ب ــاران، ک ــە ت ــورد ل ــراىن ک ڕووناکبی

عەدالەتخــوازى  هەڵوێســتى  ڕاســتى 

کێشــەى  بــۆ  سۆسیالیســتییان  و 

هەبــوو،  کوردســتان  نەتەوایەتیــى 

بارودۆخــى  لــە  چینایــەىت  بیــروڕاى 

و  ئێــران  سیاســیى  و  کۆمەاڵیــەىت 

دەگــرت،  ســەرچاوەى  کوردســتانەوە 

کۆبوونەوەیەکــى نهێنییــان بەســت و 

ــەکاىن  ــد، ئامانج ــان دامەزران )کۆمەڵە(ی

و  ســەداقەت  کاتــە  ئــەو  )کۆمەڵــە( 

شــەرافەىت شۆڕشــگێڕانە بڕبــڕەى پشــتى 

ــوو.  ب

نــارساوى  شۆڕشــگێڕى  و  هونەرمەنــد 

رسوودى  بــە  ســەبارەت  غواڵمــى(،  کورد)نەجمەدینــى 

ــگێڕى  ــایەتییەکى شۆڕش ــاد وەک کەس ــایەتیى کاک فوئ ــاد و کەس کاک فوئ

چینــى کرێــکار و ڕێبــەر و دامەزرێنــەرى )کۆمەڵــە( دەڵێــت: مێــژووی 

فوئــاد  کاک  فوئــادە،  کاک  ڕابەرییــەکاىن  و  فیــداکارى  شــاهێدى  کــورد 

تەنهــا کەســێکى ســیاىس نەبــوو، بەڵکــوو ڕاهبــەر بــوو ڕۆڵێکــى زۆر 

ــکاران  ــتنى کرێ ــە ڕێکخس ــە( ل ــدىن )کۆمەڵ ــە دامەزران ــوو ل ــى هەب گرینگ

ــان  ــەت کەســانێک بڕوای ــوان، تەنان ــە ناوچــەى مەری و زەحمەتکێشــان ل

ــەر کاک  ــوو. لەب ــاد هەب ــە کاک فوئ ــان ب ــوو، بــەاڵم بڕوای ــە چــەپ نەب ب

ــد  ــەر چەن ــە( ه ــزەکاىن )کۆمەڵ ــردە ڕی ــان ک ــەس ڕووی ــاد زۆر ک فوئ

ــوو،  ــن ب ــێکى وردبی ــاد، کەس ــوون، کاک فوئ ــەپ نەب ــەىس چ ک

ــڕواى  ــردەوە، ڕاســتە ب ــوو کێشــەکان دەک ــە هەم ــرى ل بی

بــە چارەســەرکردىن بابــەىت میلــى هەبــوو، مرۆڤێکــى 

چــەپ و ڕاهبــەر بــوو، کــە توانیــى لــە ماوەیەکــى 

ــتەبەر  ــۆى دەس ــۆ خ ــوان ب ــى ج ــدا ناوێک کەم

بــکات، کــە هەمــوو مێــژووی کوردایــەىت و 

ــانازى  ــران ش ــەالىن ئازادیخــوازى ئێ ــژووی گ مێ

بــە کاک فوئــادەوە بــکات، مــن شــانازى بــەوە 

کاک  بــۆ  توانیومــە رسوودێــک  کــە  دەکــەم 

یەکەمــى  لــە هەفتــەى  بڵێــم، هــەر  فوئــاد 

شــەهیدبووىن کاک فوئــاد، مــن توانیــم ئــەو 

ــدا  ــاو خەڵک ــە ن ــا ئێســتا ل ــم و هەت رسوودە بڵێ

جێــگاى خــۆى کردوەتــەوە.

ڕەشــاد مســتەفا ســوڵتاىن، لــە کتێبەکەیــدا کــە بــۆ 

ــە کۆچــى  ــەبارەت ب ــیوە، س ــادى نووس کاک فوئ

مێــژووی شــارى مەریــوان، دەڵێــت: لــە کۆچــى 

خەڵکــى مەریــوان کاک فوئــاد وەک ڕێبــەرى 

هارمۆنــی،  هەمــوو  نوانــد،  دەورى  ئۆرکێســرتا 

نــۆت، بیــر و بۆچوونــە جیــاوازەکان لــە ئاهەنگێکــى 

ــى  ــردەوە و ڕێبەری ــۆ ک ــاو ک ــاىس بەرب ــى و حەم ــەزن ڕەخنەی م

کــرد، خۆپیشــانداىن ســەرکەوتوو هەمیشــە ئەوانــەن کــە زۆرتریــن خەڵکیــان 

ــەر  ــاوى بەرانب ــرى 1358ى هەت ــوارەى ڕۆژى 30ى تی ــەوە، ئێ ــۆ کردوەت ک

ــى  ــو یەکێتی ــار وەک ــى ش ــەکاىن خەڵک ــوو ئۆرگان ــى، هەم ــە 1979ى زایین ب

جوتیــاران و کۆمیتــەى ژنــان، کانــووىن قوتابییــان، ئوســتادى حەفــازەىت، بــە 

تایبــەت لــە الیــەن خەڵکــى مەریوانــەوە بڕیــارى مســۆگەرى کــۆچ درا، خێرا 

مێژووی کورد شاهێدى 
فیداکارى و ڕابەرییەکانى 
کاک فوئادە، کاک فوئاد 
تەنها کەسێکى سیاسى 
نەبوو، بەڵکوو ڕاهبەر 

بوو ڕۆڵێکى زۆر گرینگى 
هەبوو لە دامەزراندنى 
)کۆمەڵە( لە ڕێکخستنى 

کرێکاران
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بــە خەڵکیــان ڕاگەیانــد، خەڵکــى مەریــوان لــە بڕیارى کــۆچ پشــتیوانییان لێ 

کــردن، بەرپرســیارێتیى کۆچەکــە لــە ئەســتۆى ســتادى حەفــازەىت و بنکــەکان 

و یەکێتیــى جوتیــاران و شــووراى شــار بــوو، کاک فوئــاد و هاوڕێیــاىن 

کۆمەڵــە لــە مەریــوان کۆچــى شــارى مەریوانیــان وەک تاکتیــک و ئامێــرى 

ــەى  ــاد وەک دڵۆپ ــەوەکاىن کاک فوئ ــژارد، لێکدان ــەردەم هەڵب ــاوى س گونج

ــوون  ــە دروســت و ڕیالیســتى ب ــى و هەڵســەنگاندنەکاىن هێژایان ــاو پێکای ئ

ــەو مەبەســتە ســەنگەرێکى  ــۆ ئ ــە خەڵکــى کــورد و ب ــۆ بەرگریکــردن ل و ب

بەهێز و مەحکەمى دیاری کرد. 

)ڕێبــوار( لــە وەاڵمــى پرســیارێکى ئەنــوەر حســێندا: شــیعرى )وەاڵمــى 

ــەم شــیعرەم  ــت: خــۆم ئ ــوە، دەڵێ ــک ب ــە دای ــاک( چــۆن ل ــەى ڕوون نامەک

پــێ جوانــە، ئــەوەى کــە دەڵێــت جوانرتیــن شــیعرى منــە بــا بیســپێرین بــە 

ــەت  ــە ســەر شــیعرێکى تایب ــەر، ڕەنگــە هــەر کەســێک دەســت بنێت خوێن

ــۆ  ــاک ب ــاش هاتنــى دایکــى ڕوون ــەم شــیعرە پ ــە جوانرتینــى بزانێــت، ئ و ب

پێشــمەرگایەىت دروســت بــوە، بیرۆکــەى شــیعرەکەیش دەتوانــم بڵێــم هیــى 

ئــەوە، ئــەوەى کــە دایکــى ڕوونــاک بــۆى گێڕامــەوە، کــە چــۆن ماڵئاوایــى لە 

ڕوونــاک کــردوە، بــوو بــە بیرۆکــەى شــیعرەکە، بــەىش کۆتاییــى پرســیارەکە 

بــە هیــوام واتــاى ئــەوە نەبێــت، کــە بــۆ هــەر گیانبەختکردنێــک شــیعرێک 

دابرنێــت، دەنــا شــیعر بــۆ گیانبەختکــردوان کــەم نییــە، بــە هیــوام شــیعر بــۆ 

ســەرکەوتنەکان زۆرتــر بێــت.

“وەاڵمی نامەكەی ڕووناك”

كۆرپە شۆڕش پەروەردەكەم!
رۆڵە شیرینەكەم!

رووناك!
خۆزگە شنەی بای بەیانی
بۆنێكی تۆی ئەهێنا بۆم
خۆزگـــە ئەتزانی یەكجار

چەنــــد بە تاســـــــــــەی بینینی تۆم!
دڵ بە خورپەی بیستنی پێكەنینی تۆم
تامەزرۆی بۆنی هەناسەی بەربینی تۆم

 
چەند خۆشە دەنگت لەگوێمدایە،

كۆرپە شیرینەكەی دایە!
كە بە زەنگی دەنگی نەرمین

ئەت وت دایە! 
دایەی شیرین!

كوانێ؟
بابم كوا؟
لەكوێیە؟

خاڵم لە كام شار
كام دێیە؟

نامەیان بۆ هەرگیز نایە؟
منیش ئەموت:

گیانی دایە
بابت لەوێ

لە چیایە
 )بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال112(

هەرســەبارەت بــە شــیعرى )وەاڵمــى نامەکــەى ڕوونــاک(ی ڕێبــوار ئەنــوەر 

ــە  ــیعرەکاىن ک ــە ش ــک ل ــت: یەکێ ــووس دەڵێ ــەر و ڕۆژنامەن ــێن، نووس حس

زۆر ســەرنجى منــى ڕاکێشــاوە و دەنگدانــەوەى زۆرى هەبــوە لــە نــاو 

خەڵکــى کوردســتاندا )وەاڵمــى نامەکــەى ڕوونــاک(ە، کــە لــە زمــاىن دایکــى 

ــە شــار بــە جــێ مــاوە، ئەمــە  ڕووناکــەوە کــە پێشــمەرگەیە و ڕۆڵەکــەى ل

حیکایەتێکــى واقیعیــى ژنێــک و کچەکەیــەىت یــان دایکێــک و منداڵەکەیــەىت، 

کــە چەنــدە شــۆڕش بــە گرینــگ وەردەگــرن، نامەیەکــە جگــە لــەوەى کــە 

واقیعییــە لــە هەمــان کاتــدا بریتییــە لــە دەربڕیــن و نووســینەوەى هەســت 
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ــە  ــاس ل ــە ب ــک، ک ــک و منداڵێ ــوان دای ــى نێ ــى تێڕوانین ــازار و مەینەتی و ئ

ــەم شــیعرە  ــان شــار و شــاخ دەکات، ئ ــوان شــۆڕش و شــار ی ــى نێ پێوەندی

ــە  ــۆڕش توانیویان ــە ش ــوە ل ــان هەب ــی گەورەی ــان ڕۆڵ ــت، ژن ــان دەڵێ پێ

بەشــداریی چاالکانەیــان هەبێــت، تەنانــەت بــە دوورکەوتنــەوە لــە منداڵــە 

ــیان. ئازیزەکانیش

ئــەم شــیعرە دواى ئــەوەى لــە الیــەن هونەرمەنــد نەجمەدینــى غواڵمییــەوە 

ســاڵى 1985بــاو بــوەوە، بێگومــان شــیعرەکەى زیاتــر خۆشەویســت و 

ــە گوێــى خەڵــک.  ــر کــرد، باشــرت گەییشــت ب کاریگەرت

دواتــر )ڕێبــوار( ســەبارەت بــە شــیعرى رسوودى )ســاوى پێشــمەرگە(، 

ــى  ــە بەرژەوەندی ــردن ل ــۆ داکۆکیک ــان ب ــمەرگەى زەحمەتکێش ــى پێش ڕۆڵ

ئــەم رسوودى ســەربەندەکەى هیــى )چــاوە(ى  گــەىل کــورد دەڵێــت: 

ــۆ ڕۆشــنرتکردنەوەى  ــردوە ب ــاد ک ــۆ زی ــدم ب ــش دوو ســێ بەن شــاعیرە، منی

ڕۆڵــى پێشــمەرگەى زەحمەتکێــش و کۆمۆنیســت کــە داکۆکــى لــە قازانــج 

بــۆ  بــوو  وەاڵمدانەوەیــەک  وەک  بــکات،  جەمــاوەر  بەرژەوەندیــى  و 

ــن کــە پێشــمەرگە  ــان دەکــرد بزان هەســت و هــۆىش خەڵــک کــە ئارەزووی

ــە  ــک دەکات، چونک ــى خەڵ ــە بەرژەوەندی ــى ل ــە؟ چــۆن داکۆک ــى چیی ڕۆڵ

ــە  ــوو دەدات و ل ــکاراىن مانگرت ــازارى کرێ ــە، ئ هەندێــک پێشــمەرگەى هەی

قازانجــى ســەرمایەدار و چەوســێنەر دەجووڵێتــەوە، ئەمــە بــوو کــە ئــەوان 

ئارەزوویــان پــێ نەدەکــرد، ئومێدیــان بــە پێشــمەرگە هەبــوو دەبێــت ئــەو 

ڕۆڵــە ڕۆشــن بکرایەتــەوە، کــە ڕۆڵــى ڕاســتەقینەى پێشــمەرگە دەبێــت ئــەوە 

بێــت، هــەر بۆیــە رسوودەکــە ســەرکەوتوو بــوو کــە ئــەو مەیــل و زەغبەتــە 

ــن  ــە م ــى ک ــەر چــى بەندێکــى کۆتای ــت، ئەگ ــز بێ ــدا بەهێ ــاو خەڵک ــە ن ل

دام نــاوە مانــاى ئەوەیــە ئــەم کێشمەکێشــمە هێشــتا هــەر هەیــە، هێشــتا 

کەســێکى گۆرانیبێــژ حــەز نــاکات ئــەو شــیعرە بخوێنێتــەوە، بۆیــە بــە هــەر 

ــە. ــەم کێشمەکێشــە هــەر هەی ــات، ئ ــت الى دەب ــک بێ جۆرێ

ئەنوەر حسێن لەگەڵ ڕێبواری شاعیردا
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           ساڵو لە پێشمەرگە

ساڵوی گەرمی دڵی پڕ هومێدی مەت پێشكەش
پڵنگی هەردی واڵت، ئەی هەڤاڵی پێشمەرگە

لە دەوری دەست و تفەنگت گەڕێم كە ڕۆژی خەبات
لە ئاستی هەڵمەتی تیژت چ ناگرێ بەرگـــە

 
ئەو ئێستە تۆی لە شەوی تار مۆمی هەڵگیرساو
لــــەنێو دڵــــــی شەوەزەنگا وەكو گڕێك ڕاساو
كـــــە ڕات شەكاندوە ئااڵ بە دەســـــتی خاراوت
دەگەی لە كۆسپ و بــــواران بە هەستی پاراوت

 
ئەتۆی كــــــــە پێشڕەوی چینی مەزن كرێكاری
ئەتـــۆی دەكەی خەوی چەوساوەكان بە بێداری
ئەتـــــۆی كە دەنگی باڵوی فغان زەحمەتكێش
دەكـــەیتە الوك و ئاهەنگی پێشڕەوی بۆ پێش

)بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال96(

ئەنــوەر حســێن، نووســەر و ڕۆژنامەنــووس ســەبارەت بــە رسوودى )ســاوى 

پێشــمەرگە( و چیرۆکــى نووســینی ئــەم شــیعرە لــە الیــەن ڕێبــوار دەڵێــت: 

ــن،  ــووىن م ــۆ چ ــە ب ــە، ب ــەرهاىت زۆرى هەی ــرۆک و بەس ــیعرە چی ــەم ش ئ

یەکێکیــان ئەوەیــە کــە ڕێبــوار بــە منــی وت، کاتێــک دیوانەکەمــان چــاپ 

کــردوە بــە یەکــەوە، لــە بیــرم چــوە پێــت بڵێــم : 

لە دەورى دەست و تفەنگت گەڕێم 

کە ڕۆژى خەبات لە ئاست هەڵمەىت تیژت

چ ناگرێت بەرگە 

ــڕە(، کــە  ــاوى )دەنــگ هەڵب ــە ن ــە پێشــەکیى دەفتــەرى ســێیەم ب ــوار ل ڕێب

هەڵبژاردەیــەک لــە شــیعرەکاىن بــەرەو هونــەرى شۆڕشــگێڕیى کارگەرییــە لە 

دیــواىن )بــۆ ئــازادی(دا دەڵێــت: ســاوێکى گــەرم و گــەش، ئەمــە ســێیەمین 

هەڵبــژاردەى شــیعرەکامنە، یەکەمیــن گەشــتێک لــە کوردســتان بــوو ســاڵى 

ــازادى  ــاوى ئ ــان رسوودى س ــەوە، دوەمی ــاڵى 1958 باوبوون ــە س 1348، ک

بــوو کــە ســاڵى 1363 بــاو بــوەوە، ئەمەیــش ســێیەمین هــاوار و بانگەوازمە 

بــۆ کۆمــەاڵىن بەشــمەینەت کــە دەنگــان هەڵبڕیــن و دەرد و ژان و هیــواو 

ــە  ــە، ک ــێ ڕەزای ــدە ب ــى هێن ــاڵ و زەمانێک ــى س ــن، گەرچ ــان دەربڕی ئاوامت

خــۆم پێــم وایــە یــەک لــە هــەزارى دەرد و ژانەکانــم دەرنەبڕیــوون.

دەنگ هەڵبڕە
دەنگت بە سەرمانە لەرزێ 

» گەالوێژە«ە چاوگەشەكەی ڕووتەڵەكە
دەی

بە سروودی »كاك شوان«
دەنگ هەڵبێنە.

با بەرخۆلە ڕووتەڵەكانت نەلەرزن
 بە تەزووی بای ئەو سەرمایە

بڵێ  – بڵێ :
لەم دونیایە،

هاوماڵە هەژارەكانی بابە و دایە
هێندەیان چاكەتی پەشمین

بەدەست و پەنجەی ماندوویان
بۆ چنیوین

كە نەك هەر من
هیچ مناڵێك سەرمای نەبێ :

بڵێ  – بڵێ :
ئەم دونیایە،

 هێندەی پەشم و خوریی تیایە
كە نەك هەر بەرخۆلەكانم
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هیچ بەرخێك
نەبڕێتەوە و سەرمای نەبێ 
بڵێ : سروودووم ئەخوێنم
دەنگــی زواڵڵم هەڵدێنم
كاك شوانەكەم ئەدوێنم

تا زگ – زلە چاوچنۆكەكان
كەچاكەتە پەشــــــمینەكانیان ڕفاندم
كە بەرخۆلە نەشمیلەكانیان ڕووتاندم

پەت ئەكـــەم
ئەیانفەوتێنم...

 )بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال141(

ڕێبــوار ســەبارەت بــە شــیعرى )دەنــگ هەڵبــڕە( کــە وەک یەکــەم شــیعرى 

دەفتــەرى ســێیەمى لــە دیــواىن بــۆ ئــازادى، کــە لــە بەهــارى 1364ى 

هەتــاوى نووســیوویەىت، هەروەهــا ســەبارەت بــە مێــژووى نووســینی ئــەم 

شــیعرە دەڵێــت: دەنــگ هەڵبــڕە کــە نــاوى یەکێــک لــە دەفتەرەکامنــە، لــە 

ــاىس کچۆڵەیەکــى  ــش، ب ــە گۆرانیی ــراوە ب ــە ک ــە ک ڕاســتیدا شــیعرێکى کورت

ــەم بــێ  ــڕە ل ــاوى بەرخۆلەکەیــەوە کــە دەڵێــت، دەنــگ هەڵب ــە ن شــوانە ب

ــە  ــۆى ل ــەوە، خ ــە بڕاونەت ــەرزن، چونک ــەرما دەل ــە س ــەکاىن ل دادە بەرخۆل

ــەو  ــەو ئیشــەیە، ئ ــەو هــەوا ســاردە خەریکــى ئ ــە ب ــت ک ســەرما دەلەرزێ

دوانــە منداڵێکــى ئینســان و بەرخۆلەیــەک دادیــان لــەو شــیعرە بــەرز 

بوەتــەوە لــە بێدادیــى ئــەم ســەرمایە کــە مانــاى ســەرما و ســۆڵەى زســتاىن 

دەمــەو بەهــارە هــەم مانــاى ســەرمایە و خــورى و پەشــمینە کــە لــە ژێــر 

دەســتى خەڵکــى هــەژار دەری دەهێنــن و خەڵــک بــەم سەرماوســۆڵەیە و 

بەڕوتەڵەیــی دەچنــە بــەر بــاران، ئــەوە بــاىس دەنــگ هەڵبــڕە بــوو کــە وا 

ــوە. ــارە شــیعرێکى ســەرکەوتوو ب دی

 

  “بڕیاری یەكی ئایار”
 

پونگی خــــوارد مونجی دەریای كرێكار
دژی ســـەرمایە ئــــەوەڵـــــی ئایـــــار
سوور بوو بە خوێنمان شەقامی شاران
شەقی برد قەاڵی ســــەرمایــــــەداران
زنـــــجیری كــــــۆنی هەزاران ســــاڵە
دەپچڕێ و جادوو حـــوكمی بـــــــەتاڵە

كرێكارم!
هاتوومە مەیدان

ئەڵێم، هەر كارە ئینسانی خوڵقان
سەد ساڵە ئەڵێم،

ئەمە بڕیارە!
بڕیاری ڕۆژی یەكی ئایارە

كرێكارانی جیهان یەكگرن!
چەرخی چارەنووس لە دەست خۆگرن! 

 )بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال78(

  

عومــەر ئیلخانیــزادە، ســکرتێرى کۆمەڵــەى زەحمەتکێشــاىن کوردســتان 

ســەبارەت بــە دەور و نەخــى موســڵیح شــێخ ئیســالمى لــە شــۆڕىش 

کوردســتان و هەروەهــا رسوود و شــیعرەکاىن و کاریگەریــى ئــەم شــیعرانە 

لــە ســەر بزووتنــەوەى گــەىل کــورد لــە خۆرهــەاڵىت کوردســتان دەڵێــت: لــەو 

کەســانە دەتوانیــن بــەىش حەڵقــەى دامەزرێنــەراىن بەحســاىب بهێنیــن، بــەاڵم 

ــران و شــۆڕىش کوردســتان،  ــەالىن ئێ ــى گ ــە دواى ڕاپەڕین ــر ل موســڵیح زۆرت

ــەو  ــەو شــاعیرە تێکۆشــەرانەى ئ ــوو ل ــڕا و یەکێــک ب دەورێکــى گرنگــى گێ

کاتــە کــە بــە رسوود و شــیعرەکاىن، بــۆ منوونــە رسوودى )مــام ڕەحــان، کاک 

فوئــاد، کاک شــوان( ئەمانــە هەمــووى رسوودى بزوێنــەر بــوون و بــەزووى 

چوونــە نــاو دڵــى خەڵکــەوە و بــوون بــە شــت. هەمــوو شــیعرەکاىن 
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موســڵیحن کــە لــە دەنگــى شــۆڕىش ئێرانیشــدا کــە ڕادیــۆى کۆمەڵــە بــوو، 

لــەوەى زۆر شــتى حەمــاىس و کارى  دەورێکــى زۆر گــەورەى هەبــوو 

پێشــمەرگەى کۆمەڵــە چ پێوەندیــى لەگــەڵ خەڵــک و چ ئــەوەى لــە شــەڕ 

ــانەى  ــەو کەس ــە ل ــەو یەکێک ــاڵ ئ ــەر ح ــە ه ــکات، ب ــار ب ــدا تۆم و خەبات

ــە  ــان ل ــارە. بێگوم ــەدا دی ــەو کات ــاىت ئ ــەر ئەدەبی ــە س ــەى ب ــە جێپەنج ک

گۆڤــارى پێشــەنگ، موســڵیح شــێخ ئیســالمى دەورێکــى گــەورەى هەبــوە، 

یەکێــک بــوە لــەو کەســانەى هانــدەرى پێشــمەرگە بــوە، هەروەهــا یەکێــک 

بــوە لەوانــەى، ئەدەبیاتێکــى پێشــڕەو و پێشــکەوتوانەى پەرەپــێ دا لــە 

کوردســتاىن ئێــران و دەورى هەبــوە لــەو ســەردەمەى کۆمەڵــەدا، چ لــە کــۆڕ 

و کومــەڵ و کۆبوونــەوەکان دەورى گــەورە و بــاىش هەبــوو، چ لــە هانــدان 

ــەو شۆڕشــەدا. ــاو ئ ــە ن ــەوە ل ــە دەمێنن ــە هەتاهەتای ــک ک و رسوودگەلێ

سەد ساڵە، سەد ئایار

سەد ساڵە
ژینی سەوز

بە ئااڵی ئایارم نەخشاوە
هەشسەد و هەشتا و شەش

لە یەكی ئایارا
پڕ گەرووی »شیكاگۆ«

خرۆشام
بەسیەتی برسیەتی و كۆیلەیەتی!  

)بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال159(

شــاعیر ســەبارەت بــە مێــژووى نووســینی شــیعرى )ســەد ســاڵە ســەد 

ئایــار( لــە ســەدەمین ســاڵى خۆپیشــاندانەکاىن کرێــکاراىن شــیگاکۆ کــە 

داواى کەمکــردىن ســەعاىت کارکردنیــان و هاوپشــتیى جیهــاىن بــۆ چینــى 

ــە،  ــرى من ــیعرێکى ت ــار ش ــەد ئای ــاڵە س ــەد س ــت: س ــرد دەڵێ ــکار دەک کرێ

ــەو  ــا ئ ــە تەنه ــرن، هەڵبەت ــەک بگ ــان ی ــکاراىن جیه ــەى کرێ دواى رسوودەک
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شــیعرە نییــە، زۆر جــار مــن ڕووم داوەتــەوە ســەر ســەرەتاى مانگــى 

یەکــى ئایــار وەک جــەژىن هاوپشــتیى جیهانیــى چینــى کرێــکاران، 

چونکــە زۆر بــە المــەوە گرینــگ بــوو، ســەد ســاڵە ســەد ئایــار لــە 

ــکاراىن  ــەى کرێ ــەو کات ــە 1986 ئ ــە ل ــاڵدا وات ســەدەمین س

ــرد و  ــاندانیان ک ــە دەرەوە و خۆپیش ــیگاکۆ هاتن ش

داواى 8 کاتژمێــر کاریــان کــرد و یــەک دوو 

ــەو  ــرتاىس دوو ئ ــش ئین ــاڵ دواى ئەوەی س

هاوپشــتیى  ڕۆژى  بــە  کــرد  ڕۆژەى 

ئــەم  کرێــکار،  چینــى  نێونەتەوەیــی 

ــن  ــە الى م ــە ل ــتییە زۆر گرینگ هاوپش

بەداخــەوە  شــتە  گرینگرتیــن  ئێســتا 

کرێــکاران  واتــە  ناتەواویشــە  ئێســتا 

ئــەو  و  گۆشــە  لــەم  لــەوێ  لێــرەو 

گۆشــەى جیهــان و لــەم شــارى گــەورە و 

لــەم کیشــوەر و لــەو کیشــوەر خەبــات 

دەکــەن، بــەاڵم کاتێــک بــۆرژوازى ئــاوڕ 

بــۆرژوازى  دەکات،  ســەیر  دەداتــەوە 

تەنهــا نییــە ئەگــەر ئــەم بــۆرژوازى 

دونیایــە الیــەک لــە بــۆرژوازى دونیاکــە 

دادەبارێتــە ســەر تەنهــا یــەک شــار 

ــە  ــوو، ل ــێ ب ــان ل ــوەر ئاگات ــەک کیش و ی

کــرد،  چییــان  کوردســتاندا  گشتپرســییەکەى 

ئێــران و تورکیــا و ڕووســیا و ئەمریکایــش چــراى ســەوزى 

داگیرســاند، ئەوەیــان کــرد لــە کەرکــووک و ســلێاىن و دوزخورماتــوو 

ــە،  ــتەوە بوای ــە پش ــی ل ــتییەکى جیهانی ــە هاوپش ــەر ئەم ــتى ئەگ دەوروپش

یــان نــەک جیهــاىن هەتــا چەنــد واڵتێکیــش هاوپشــتیى بکردایــە بــەو 

جــۆرەى لــێ نەدەهــات، لەبــەر ئــەوە هاوپشــتیى جیهانیــى چینــى کرێــکار 

بــۆ خەباتەکــەى شــتێکى یەکجــار پێویســتە و ئەگــەر مــن ســێ چــوار 

ــت  ــە و دەبێ ــە ســەرى هێشــتا هــەر کەم ــار هاتوومەت ــان دە ج ــار ی ج

زیاتــر و زیاتــر بێینــەوە ســەرى بــا هیــچ خەمێــک ڕێــى پــێ نەگرێــت. 

ــک  ــە وا نزی ــرد ک ــەوازم ک ــن بانگ ــوو م ــە ب ــاىت هەڵەبج دواى کارەس

دەبینــەوە لــە یەکــى ئایــار، ئێمــە خەمــان زۆرن بــا ئــەم خەمــە 

ــت، جــەژىن  ــار نەگرێ ــە شــادیى جــەژىن یەکــى ئای ــەر ب ب

ئایــارم خــۆش دەوێــت لــە زمــاىن منداڵێکەوەیــە یــان 

مــن شــیعرێکم هەیــە بــە نــاوى بــەرەو ژان، وەک 

ژنێــک کــە منداڵــى دەبێــت، مــن خەریکــم 

شــوێنێک دادەنێــم بــۆ یەکــى ئایــار، ئــەوەى کە 

بــە پیــرى شــیعرەوە چــووم، ئــەوەش خــۆى بوو 

بــە هەســتێک، ئەمانــە هەمــوو لــە ســایتەکەم 

هــەن بــە دیکلــەم و بــە نــوورساوە و بــە لینکــى 

www.rebwar.nu ئەگــەر بچنە ســەر ســایتەکە. 

ڕۆژنامەنــووس  و  نووســەر  حســێن،  ئەنــوەر 

ســەبارەت بــەو بــاس و خواســانە کــە لــە نێــوان 

کانــووىن هونــەر و ئەدەبیاىت کرێکارى کوردســتان 

و دروســتبووىن کێشــە و جیــاوازى لــە دەســتەى 

بەڕێوەبــەرى گۆڤــارى پێشــەنگ دەڵێــت: هــەر 

ئــەو دەورانــە ئیــرت وردە وردە لــە پێشەنگیشــدا 

واى لــێ هــات کــە باڵــى ڕادیکاڵــى نــاو حیــزىب 

کۆمۆنیســتى ئێــران تەنانــەت کێشــە و گرفــت لــە 

ــە  ــم وای ــت، پێ ــت ببێ ــەنگ دروس ــارى پێش ــوان گۆڤ نێ

هــەر لــەو دەورانــەدا بــوو کــە پاشــکۆى ژمــارە 12ى پێشــەنگ کــە 

تەرخــان کــرا بــۆ ئــەو بــاس و خواســانەى کــە لــە نێــوان کانــووىن هونــەرى و 

ئەدەبیــاىت کرێــکارى هەبــوو لــە گۆڤــارى پێشــەنگ کــە کۆمەڵــە دەریدەکرد 

جیــاوازى کەوتــە نێــوان دەســتەى بەڕێوەبــەرى ئــەو کاتــە کــە بریتــى بــوون 

ــژار،  ــر، ب ــەد بازگ ــالمى، ئەحم ــێخ ئیس ــڵیح ش ــە موس ــارساو ب ــوار ن ــە ڕێب ل

نــارسى حوســامى هەندێــک لــە هــاوکاراىن تریشــیان وەک حســێن شــەبەق 

موسڵیح زۆرتر لە دواى 
ڕاپەڕینى گەالنى ئێران 
و شۆڕشى کوردستان، 

دەورێکى گرنگى گێڕا و 
یەکێک بوو لەو شاعیرە 

تێکۆشەرانەى ئەو کاتە کە 
بە سروود و شیعرەکانى، 
چووە ناو دڵى خەڵکەوە
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و... هتــد هــەر ئــەو کاتــە لــەو بارەیــەوە موســڵیح شــێخ ئیســالمى، وتارێکــى 

ــە  ــە پێشــەنگ( ئــەو دەوران ــاوى )ناســیۆنالیزم چــی دەکات ل ــە ن نــووىس ب

ئیــرت ڕێبــوار پێــى وابــوو کــە نابێــت ئەدەبیــاىت ناسیۆنالیســتى یــان ئەدەبیاىت 

نیشــتیاىن و نەتەوەگەرایــی لــە نــاو پێشــەنگ و لــە نــاو ئەدەبیــاىت حیــزىب 

کۆمۆنیســت و کۆمەڵــەدا جێگــەى بێتــەوە، هــەر لــەو دەورانــەدا کــە هــەر 

یەکــە لــە نــارسى حوســامى و ئەحمــەد بازگــر هــەر لــەو گۆڤــارەى کانــوىن 

هونــەرى ئەدەبیــات کرێــکارى وەاڵمــى دەدەنــەوە.

نــارسى حســامى، شــاعیر لــە وەاڵمــى ڕەخنــەى ڕێبــوار بــە نــاوى ناســیۆنالیزم 

لــە پێشــەنگدا چ دەکات لــە گۆڤــارى پێشــەنگ، کانــووىن هونــەر و ئەدەبیاىت 

کرێــکارى کوردســتان لــە ژمــارە 12 بــەم شــێوەیە وەاڵمــى ڕەخنەکــەى 

ڕێبــوار دەداتــەوە:

نــوورساوەى )دە ســاڵ پــاش کاک ســوار( نوورساوەیەکــە بــە مەبەســتى 

ئاشــنایەىت لەگــەڵ ژیــان و بەرهەمــەکاىن ســوارەى ئیلخانیــزادە لە پێشــەنگى 

ژمــارە 5دا چــاپ کــراوە بیۆگرافیایەکــى شــاعیرە کــە هــەر کــەس بیەوێــت 

شــیعرى کــوردى لــە کوردســتاىن ئێــران لــە 35 یــان 45 ســاڵى ڕابــردوودا بداتە 

بــەر لێکۆڵینــەوە، ناتوانێــت بــاىس نــەکات و پێــم وایــە هونــەرى کرێــکارى 

پێویســتى بــەوە هەیــە کــە ئــاوڕ لــە پێشــینەى هونــەر و ئەدەبیــات بداتەوە 

و ڕێچکــە و ڕێبــازەکان و شــاعیران و نووســەران و بەرهەمــە ئــەدەىب و 

هونەرییــەکاىن پێــش خــۆى بناســێت. پێشــەنگ دەیتــواىن و پێویســت بــوو 

ســەرنجى خــۆى لــە بابــەت ئــەو نوورساوەیــە هــەر لەوێــدا بنوســێت ئــەوە 

دەستنیشــان بــکات کــە مەبەســت لــە چاپکــردىن ئــەو نوورساوەیــە چییــە، 

ڕاســتى ئەوەیــە کــە لــە جەنگــەی نزمبــووىن هۆشــیاریى سیاســیى چینایەتیى 

کرێــکاران و نەبــووىن حیــزىب سیاســیى کرێکاریــدا ســاڵەهایە کــە ڕووناکبیران 

نوێنەرایەتیــى ڕادیکاڵیزمــى شۆڕشــگێڕانە دەکــەن و ئێســتا الیــەىن کــەم لــە 

نــەزەرى ڕەســمیدا ســەملاندوومانە کــە ئــەم هێــزە بێجگــە لــە باڵــى چەپــى 

بــۆرژوازى هیچــى تــر نەبــوو، ئــەو هێــزە کــە لــە کۆمەڵــدا بــوو دەورەیەکــى 

ــە  ــەوە و خــۆى کردوەت ــەى تەداعــى کردوەت ــن ســاڵەى ڕادیکاڵیزمان چەندی

نوێنــەرى باڵــى چەپــى بــۆرژوازى بــوە، تەنیــا کاتێــک کۆمۆنیــزم بەتــەواوى 

بچێتــە ســەر پایــەى کرێکاریــى خــۆى، ئــەو دەســکەوتە لــە وردە بۆرژیــوازى 

دەســەنرێتەوە و کرێــکارى حیــزىب سیاســیى کرێــکاران جێگــە بــەم نوێنــەرە 

ناڕەســەنە لێــژ دەکــەن.

 نەجمەدینــى غواڵمــى هونەرمەنــدى نــاودارى خۆرهــەاڵىت کوردســتان 

ســەبارەت بــە شــیعرى )هــەى ژیــن هــەى ژیــن( و نووســینی ئــەم شــیعرە 

ــە مەیدانــدا  لــە الیــەن ڕێبــوارەوە دەڵێــت: لــە ڕاســتیدا الى خۆمــان کــە ل

ــوار  ــەر کار، ڕێب ــۆ س ــربدن ب ــن دەیان ــان دەهات ــدەوت بەیانیی ــکارى پێ کرێ

ــاوە  ــە دان ــەو بابەت ــەر ئ ــە س ــن( ل ــەى ژی ــن ه ــەى ژی ــیعرەى )ه ــەو ش ئ

ــە  ــەت ل ــتاندا، تەنان ــە کوردس ــوو ل ــاىش هەب ــى زۆر ب ــە دەنگدانەوەیەک ک

ــەوە،  ــان وتوەت ــەو گۆرانییانەی ــروپ ئ ــن گ ــتانیش چەندی ــوورى کوردس باک

ــکارى  ــان دەدات، کرێ ــک نیش ــى خەڵ ــاىن واقیع ــتێکە ژی ــەوەى ش ــەر ئ لەب

ڕۆژێــک دەیانــربدە بــۆ کار و ڕۆژى دواتــر وا بزانــم دەهاتنــەوە لــەوێ 

چاوەڕێیــان دەکــرد، جــا ئایــا کەســێک دەهــات بیانباتــە کار یــان نــا هەمــوو 

ــاىن  ــەوە دەکات، ژی ــاىس ئ ــیعرەکە ب ــت ش ــوو، دروس ــۆرە ب ــە ج ــک ب ڕۆژێ

ئەمــڕۆم دەفرۆشــم بــۆ کڕینــى نــاىن ســبەینێ، بەڕاســتى بــەو شــێوەیە بــوو 

لــە ســنە و زۆربــەى شــارە کوردەوارییــەکان بــەو جــۆرە بــوو کرێــکارەکان لە 

شــوێنى تایبــەت دەوەســتان کەســانێک بــوون کــە کاریگەرییــان پێویســت 

ــاوە. ــە داین ــەو بنەمای ــوار لەســەر ئ ــۆ کار، ڕێب ــربدن ب ــوو دەهــات دەیان ب

              لەم بازاڕە بێڕەحمەدا

من ئەو كەسەم
هەموو ڕۆژێك

ژیانی ئەمڕۆم دەفرۆشم
بۆ كڕینی نانی سبەی

ئەمڕۆش دیسان
هاتوومە دەر

»هەی ژین«، » هەی ژین«
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ژیانی ئەمڕۆم بفرۆشم
لێم ناكڕێ :

خاوەنی نان لێم ناكڕێ !
*  

هانایەكم پەنگاوەتە بین و گەروو:
هەی داد، هەی داد!

لەم بازاڕە بێ  ڕەحمەدا
ژیان هەرزانترە

لە نان!  
)بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال156(

ئەنــوەر حســێن ســەبارەت بــە دەفتــەرى ســێیەمى ڕێبــوار لــە دیــواىن )بــۆ 

ــوار  ــاىت ڕێب ــە ئەدەبی ــکارى ل ــڕە( و گۆڕان ــگ هەڵب ــاوى )دەن ــە ن ــازادى( ب ئ

ناونیشــاىن  نــاوەڕۆک و  بــەرەو چەپبــوون و ڕادیکاڵبــوون و هەروەهــا 

شــیعرەکاىن بــەرەو هونــەرى ئەدەبیــاىت کرێــکارى دەڵێــت: ئەدەبیــاىت ڕێبــوار 

تــا دێــت ڕادیکاڵــرت دەبێــت لــە چــاو دیــواىن یەکــەم و دوەمــى لــە دەفتــەری 

)دەنــگ هەڵبــڕە(دا شــیعرەکاىن ڕادیکاڵــرت و چەپــرت و بــان چەپــرت هەروەهــا 

ئایدیۆلۆژیــرت دەبنــەوە، بۆیــە ئەگــەر تێبینیــى بکەیــن لــە دەفتــەرى ســێیەم 

گۆڕانێکى زۆر بە ســەر تەنانەت ســەتر و شــێوازی ناونیشــاىن شیعرەکانیشــی 

ــار،  ــەد ئای ــاڵە س ــەد س ــەواز، س ــڕە، بانگ ــگ هەڵب ــە )دەن ــۆ منوون ــت، ب دێ

ــان  ــەر ی ــەرەو هون ــر ب ــن زۆرت ــڕواى م ــە ب ــە ب ــار( ئەمان ــى ئای جــەژىن یەک

ئەدەبیاتێکــى کرێکاریــى پێشــڕەو یــان هونــەر و ئەدەبیاتێکــى ئــەوەى 

ــزم ناتوانێــت قەناعــەت  ــە تەنهــا کۆمۆنی ــزىب کۆمۆنیســت یاخــود ب کــە حی

بــەوان بــکات کــە بتوانێــت کۆمەڵگــەى بەشــەرى بگــۆڕن، هەروەهــا بتوانــن 

دەســەاڵىت بــۆرژوازى بڕوخێنــن و ئاڵوگــۆڕ لــە کۆمەڵــە پێــک بێنــن، بۆیــە بــە 

بۆچــووىن مــن جۆرێکــى تــر لــە ڕادیکاڵبــووىن پێــوە دیــارە.
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» یەكی ئایار«!    

ئاخر ئەمساڵ
دەیان و سەدان...

هەزاران ئیعتسابمان بە دەستەوە
سەدان جار دێینە خیابان

تێ  چریكێنە سروودی یەكی ئایار
ئاخر ئەمساڵ

دەیان هەزار هێرش و هەڵمەت دەبەینە
سەر كۆیلەیەتی

لە كورە ئەفریقا ئالمان 
»یەكی ئایار«! 

)بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال166(

ســەبارەت بــە شــیعرى )ســوارى مانــدوو( موســڵیح شــێخ ئیســالمى و 

ــیعرى  ــت: ش ــیعرەکە دەڵێ ــى ش ــۆڕم و ناوەڕۆک ــیعرە ف ــەم ش ــینی ئ نووس

)ســوارى مانــدوو( خــۆى تایبەتــە، یەکــەم فۆڕمەکــەى لــە فۆڕمــى دیالۆگــی 

شــانۆگەرییە، دوەمیــش ناوەڕۆکەکــەى تایبەتــە بــەو کاتانــەى کە پێشــمەرگە 

مانــدوو دەبــوو، ئیــرت ئەمــە دیالۆگێکــە لــە نێــوان پێشــمەرگەیەک و دایکــی.

                      سواری ماندوو

سواری ماندوو
دابەزیبوو

لە غاوی خستبوە سەر مل ئەسپەكەی و
هێی كردبوو... 

ئەسپ حیالندی و
بەرەو ئاسۆ  

سواری بەزیوی بە جێ هێشت...  
)بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال148(

*    

ســەبارەت بــە وەرگێــراىن شــیعرى )چــى دى ڕووت و ڕەجــاڵ نابیــن( 

کــە شــیعرى هایــرنش هاینەیــە شــاعیر دەڵێــت: شــاعیر و نووســەر و 

هاینــە(  )هایرنیــش  نــاوى  بــە  ئەڵــاىن  کۆمۆنیســتى  بانگەوازخــوازى 

هاوســەردەم و هاوڕێــى کارل مارکــس بــوە، بــە یەکــەوە لــە ڕۆژنامەنــووىس 

ــە  ــى ل ــیالیزم داکۆک ــزم و سۆس ــۆ کۆمۆنی ــدە ب ــەواز و پڕوپاگەن ــە بانگ و ل

بزووتنــەوەى کارگــەرى کــردوە، لــە هەمــوو ئــەو کارانــەدا بــە یەکــەوە بوون 

هەندێــک لــە شــیعرەکانییم وەرگێڕاوەتــە ســەر کــوردى و لــە کــۆ بەرهەمــى 

ــاڵ  ــى دى ڕووت و ڕەج ــى )چ ــان بەرهەم ــە، یەکێکی ــازادى( هێناوم ــۆ ئ )ب

نابیــن( ناوەڕۆکــى شــیعرەکە قســەیەکى تــازە نییــە، بەڵکــوو قســەیەکە 200 

ــەوە  ــەىت و ڕازاندوویەتیی ــە جۆرێــک هێناوی ــەو ب ــەاڵم ئ ــن، ب ســاڵە دەیکەی

ــى  ــە دەنگ ــۆراىن ب ــاواز و گ ــوو وەک ئ ــیعر، بەڵک ــا وەو ش ــەک تەنه ــە ن ک

ــوو. ــەرکەوتوو ب ــى س ــاواز و گۆرانییەک ــەوە، ئ ــاو بوەت ــەىش ب ــى ئات کاڵێ

شیرین ئەدوێ
شیرین ئەدوێ  كاڵێ  شیرین

گفتوگۆت چەند شیرینە
ئەی ناسكە چاو كاڵەكە

كە گەشترین گوڵی نێرگز
ئەبێ  زۆر زۆر منەتباربێ 

ئەگەر بڵێن وەكو
چاوەكانت ڕەنگینە

شیرین ئەوێ  تاڵی ناسك
تاڵی ناسكتر لە الو الو

 لە گۆمی مەنگی چاوانت
 پڕ پڕ لە شادمانی

شادمانی مەعسومانە
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دڵی پاراوی شۆڕشگێڕ
پڕ دەكەی لە گورجوگۆڵی

تاڵی تەڕی نەرگسی باخ
ڕازێنەری شەنگەری شاخ

 بۆ كوێ 
بۆ شار ئەچیتەوەر چ كار و داخ  

)بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال307(

)شــیرین  شــیعرى  بــە  ســەبارەت  غواڵمــى  نەجمەدینــى  هونەرمەنــد 

دەدوێــت( و بەســەرهاىت نووســینی ئــەم شــیعرە لــە الیــەن موســڵیحى شــێخ 

ــن  ــمەرگە دەهات ــەى پێش ــە بنەماڵ ــەو کات ــتیدا ئ ــە ڕاس ــت: ل ــالم دەڵێ ئیس

ــە  ــوون ک ــەک هاتب ــە بنەماڵەی ــەو کات ــۆ ســەردان، وەک شــتێکى جــوان ئ ب

ــەرنجى  ــە س ــیعرەى ک ــەو ش ــوو، ئ ــوان ب ــان زۆر ج ــە کچەکانی ــک ل یەکێ

هەمــوو پێشــمەرگەکاىن ڕاکێشــابوو، ڕێبــوار ئــەو شــیعرەى بــۆ دانــا و منیــش 

کــردم بــە گــۆراىن، دیــارە مــرۆڤ خۆشەویســتى و شــۆڕش دەکات کــە ئــەوە 

یەکێکــە لــە هەســتى مــرۆڤ و هەســتێکى زۆر ئاســایییە، بــە بۆچــووىن مــن 

جواننــاىس شــتێکى ئاســاییە، بەســەرهاىت ئــەو شــیعرە شــتێکى لــەو شــێوەیە 

بــوو کــە ئــەو کاتــە مــن لــە شــارى ســلێاىن لەگــەڵ تیپــى بابــان تۆمارمــان 

ــوو.  ــاىش هەب ــى ب ــە دەنگدانەوەیەک ــرد و گۆرانییەک ک

میوانی تۆن

بە دوو چاوی وەك زرێـــبار گەرمی گرینـــــــــــە
دەشـــتی شینی مەریوانە ســــــەرگەرمی شینـە

لە”تاڵە سوار” دائەبەزن دوو ســــواری سوورپۆش
میوانی تۆن “ كـــــاك فوادی دڵگەرم و ڕووخۆش!
میوانــــــتی تۆن هاتـــــوونەوە لە تـــەورێزەوە

مــــــیوانی تۆن بیــــــانگرە لـــــە ئـــــامێزەوە.
لـــــە هەواڵی هەڤااڵنی تـــــــەوریز و تــــــاران،
چەپك چەپك گوڵیان پێ  یە” پڕ پڕ بە دامــــــان.

بـــــیان دوێنە با بۆت بڵێن ســـــــروودێكی نوێ 
گەش و ڕوونتر لە و سروودەی كەبیســــتووتە دوی.
دەســــــــتە دەســتە الوانی سەربەرز  و شۆڕشگێڕ
بەرانبەر بە جــــــووخەی ئێعدام، بە دەنگی دلێر،
ئەگوڕێنن، تەخـــت و بەختی دوژمن ئەلـــــــەرزی
ئەلێن: دوژمن ”ڕاوەســـتاوی بەرانبەر بـــــە كێ ؟
دژی ســـــــــێاڵوی باوەڕ  و هێــرش هەســـــتاوی.
وا بــــــــەیانە، بۆیــە وایە، ئەی ســـــەرلێشیواو
ئەستێرەكان ئـــــــــــەتوینەوە ناو نووری هەتاو
زەردەخـــەنەی گزنگی خـــــــــــۆر، لە زاری الوان

پەرچــــــەمی فەتحی بەیانــــــــە، كاتی تیرباران.
ئەستێرەكانی گەلی كورد لــــــەگەڵ پیشــەنگان
شەبەقی سووری ئاسـمانی هیوایان نەخشــــــان.
شەهیدانی شۆڕشگێڕمان پێشــــــــــەنگی خۆرن.
بناغەی بــــــــنكەن كراوت بـــــە خوێن ئەشۆرن

  )بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال305(

ئەنجامیــداوە  شــاعیر  لەگــەڵ  کــە  دیــدارەدا  لــەو  حســێن(  )ئەنــوەر 

ــۆرکا  ــڕاوە ل ــۆ24-30( وەرگێ ــیار ل ــیعرێکى )فیدریکۆلۆس ــۆ ش ــێت: ت دەپرس

چیــت بیــر دەخاتــەوە؟

لەگەڵ دەریای شینی پوشكین

لە یەكەمین دیدارم دا
لەگەڵ پوشكین،

تەماشام كرد
ئەو شاعیرە

دەریایەكە شین و بەرین
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بە یادی
ڕۆژانی ڕەنگینی الویم

 )بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال228(

ڕێبــوار لــە وەاڵمــدا دەڵێــت: لــۆرکا بــە هاوڕێیەکــى شــیعرى دەزانــم، کــە 

هەســتى خەباتکارانــەى بزووتنــەوەى جەمــاوەرى لــە ئیســپانیاى پێــش 

ــدوە.  ــیعرەکانیدا نوان ــە ش ــاىن ل ــى جیه ــەڕى دوەم ش

لــە یەکــەم دیدارمــدا لەگــەڵ پوشــکین تەماشــام کــرد، ئــەو شــاعیرە 

ــاد ڕۆژاىن ڕەنگینــى الویــم  ــە ی دەریایەکــە شــین و بەریــن نزیکبوومــەوە ب

خــۆم هاویشــتە شــیناییى بــاوەىش زەنگــى، بــەاڵم دەبینــم کــە جــێ جــێ ئەو 

دەریایــە بــێ بــن نییــە، بنــى لیخــن ڕەش دەچــوەوە هــەر چەنــد شــاباڵى 

ــدە  ــتا چەن ــە هێش ــاڵ ک ــااڵهاى س ــەردەى س ــت 170 پ ــە پش ــەى ل چریک

ــى  ــەرەو بەرژەوەندی ــەى ڕوون و ڕەوان ب ــەاڵم چریک ــم، ب ــە دەبین دڵبزوێن

ــاو  ــێ لغ ــى ب ــپى خەیاڵ ــد دەکات، ئەس ــى تون ــە ئاوزەنگ ــگ ل ــان لین ئینس

لــە غــار نــادات هێشــتا پــڕە لــە خورافــە و گێــژ و مەنگــى لــە زنجیرێکــى 

لــە گــەروودا قــوڵ تێــڕۆ دەچــووم، دەبینــم ســەیریش نییــە ئاخــر پوشــکین 

هیــى ســەردەمى هەڵبــڕاىن هەمــوو زنیجرەکانیــش نییــە شــیعرى ئەمــڕۆى 

ــە.  ــرەکان نیی ــوو زنجی ــى هەم هەڵبڕین

شــیعرى )هەڵەبجــە( کــە لــە چەنــد الپــەڕەى دەفتــەرى ڕۆژانــەى لــە دیــواىن 

)بــۆ ئــازادى(، هاتــوە، بــاىس دەرد و ڕەنجــى خەڵکــى هەڵەبجە لە باشــوورى 

کوردســتان و تایبەمتەندیــى نووســینی ئەم شــیعرە دەکات. هەڵەبجە یەکێکە 

ــەوە،  ــدا نواندوەت ــاىس هەڵەبجــەم تێ ــن ب ــە م ــیعرەى، ک ــەو دوو ســێ ش ل

کــە یەکێکیــان )حەقتــان چییــە( بــوو، ئەمانــە لــە کۆبەرهەمێکــدا بــە نــاوى 

)چەنــد الپــەڕە لــە دەفتــەرى ڕۆژانــەم( لــە ســەرەتاى هاتنــەدەرەوەم بــەرەو 

ــاىس  ــە ب ــە ک ــەو بەرهەمەی ــى ئ ــوو، تایبەمتەندی ــە ســوید چــاپ ب ســوید ل

ڕەنــج و کارەســاىت ئــەو خەڵکانەیــە لــە کوردســتاىن باشــوور-عێراق، لەوێــدا 

ئەوانــەم نوانــدوە کــە لــەو کاتــەدا ڕێــگاى لەچاپــداىن نەبــوو کــە ئــەو کاتــە 

مــن لــە شــوێنێکدا بــووم کــە هێــزى ســەرکوتکەرى عێــراق دەیتواىن دەســتى 

ــاىس  ــە ب ــک لەوان ــەوە، یەکێ ــاو ببێت ــت ب ــە شــیعرەکانم و نەهێڵێ ــگات ب ب

هەڵەبجەیــە، بــەاڵم تایبەمتەندییەکــەى ئەوەیــە کــە بابەتەکــە تەنهــا لە دژى 

بەعــس و لــە دژى ئــەو زوڵــم و زۆرە بــە ئاشــکرا نییــە، کارێکــى زۆر هونــەر 

ــت،  ــەدام بێ ــى وەک س ــە دژى زوڵمێک ــان ل ــە ئینس ــە ک ــەب نیی و عەجای

ــە دژى ئەمەیــت، چــۆن کارێــک دەکەیــت  ــە کــە چــۆن ل بابەتەکــە ئەوەی

کــە ئــەو زوڵــم و گەندەڵییــە جارێکــى تــر دواى ئــەوەى کــە هێــزى ســەدام 

ــاس کــردوە  ــەم ب ــەوە، ئەمان ــەو زوڵمــە ســەر هــەڵ نەدات ــارە ئ نەمــا دووب

ــە شــێوەیەکى ناسیۆنالیســتى  ــە ب ــە ک ــەو باســانەى تێدای ــەو شــیعرەدا، ئ ل

ــە  ــوو ب ــت، بەڵک ــزى ســەرکوتکەر نەبێ ــى هێ ــر الیەنگری ــى ت ــە جۆرێک و ب

ڕاســتى لــە ڕوانگــەى خەڵکــى زەحمەتکێــش و زوڵــم لــێ کــراوە بێــت و بــۆ 

ئازادییەکــى یەکجــارى لــەو زوڵموزۆرانــە.

عومەر ئێلخانیزادە
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هەڵەبجە
... نان بە ڕوبعێك،

چوار چەپك نان بە دینارێك...
... نان بە ڕوبعێك،

چوار چەپك نان بە دینارێك...
-فاتم ڕۆڵە فایدەی نییە...

گیانی دایكێ 
 سبەینێ 

ئەچین بۆ مەعمەل...
ئەو ڕۆژە من،

لقێك پیاز چییە نەمدیبوو،
نەم چنیبوو،

سەرم سوڕمابوو ئەو بۆنی پیازە چی بوو؟؟
دەستم لە شۆردن داشۆری و
“ئاوارە”م بە كۆڵمدا دا و...

)دوایی ناوم نا “ئاوارە”، سێ  ڕۆژە بوو(
تەماشام كرد،

هەاڵت هەاڵتێك بوو شار، مەپرسە! 
 )بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال268(

ڕێبــوار ســەبارەت بــە ڤیکتــۆر هۆگــۆ، نووســەرى نــاودارى فەرەنــى 

خەڵکــى  داکۆکیکارێکــى  وەک  فەرەنســا  کۆمــۆىن  شــۆڕىش  ســەردەمى 

ــە  ــە ل ــۆ نووســەرى بەناوبانگــى فەرەنســا ک ــۆر هۆگ ــت: ڤیگت هــەژار دەڵێ

ــا  ــس بەرپ ــەى پاری ــە کۆمۆن ــەو ســەردەمەى ک ــەکاىن ســەدەى 19 ل کۆتاییی

ــا.  ــەم هێن ــى بەره ــەىت کارگەری ــەم حکووم ــەران یەک ــۆڕىش کارگ ــوو، ش ب

ڕێبوارنەجمەدینی غواڵمی
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ڤیکتــۆر هۆگــۆ لــە فەرەنســا ژیــاوە و هاوزەمــاىن ئــەو شۆڕشــە بــوە، 

ــە  ــەو شۆڕش ــەى ل ــەو کاران ــە و ئ ــەو شۆڕش ــەڵ ئ ــى لەگ ــک ناکۆکی هەندێ

کــرا دەنوێنێــت. دیــارە نووســەرێکى زۆر بەناوبانگیشــە بــەو مانایــەى 

ــە نــاوى  ــە کتێبــە گەورەکــەى ب ــە خەڵکــى فەقیــر ل کــە داکۆکــى دەکات ل

)هــەژارەکان(. لــەو کاتــەدا کــە شــۆڕىش کرێــکاراىن کۆمــۆن، ڕەمــزى 

ــەوەى  ــۆر هۆگــۆ وەک ئ ــەىب فەرەنســا دەڕووخێنێــت، ڤیکت عەزەمــەت تەڵ

کــە بەرگــرى بــکات لــە ناســیۆنالیزمى فەرەنــى ئەمــەى پــێ ناخــۆش 

دەبێــت، مــن چوومەتــە ســەر ئــەو کاراکتەرانــەى کــە لــە ڕۆمــاىن گــەورەى 

ــەدا ڕوون و  ــە ڕۆمان ــدا دواوم، ل ــک لەگەڵی ــەىت هەندێ ــەژارەکان( هەی )ه

ــۆ  ــێکە ب ــە کۆشش ــەوە، ئەم ــە ناگرێت ــانیى بابەتەک ــە ئینس ــکرا الیەنێک ئاش

ــەر  ــەڵ هون ــە، لەگ ــەر و هەســت و هــۆىش ئێم ــى هون نیشــانداىن جیاوازی

ــە  و هەســت و هــۆىش ئــەو کەســانەى کــە بــە گشــتى داکۆکــى دەکــەن ل

خەڵکــى هــەژار، بــەاڵم ڕێگایــەک بــۆ دەرچــوون لــەم فەقیــرى و هەژارییــە 

ــوان  ــاىس ئەنت ــە ب ــۆ منوون ــى ب ــیم گۆرک ــە مەکس ــۆرەى ک ــەو ج ــن، ب نابین

ــە  ــە ال ڕوون ــەوەى ل ــەاڵم ئ ــزەوە باســی دەکات، ب ــە ڕێ چیخــۆف دەکات، ب

ــد و  ــێت، ئومێ ــە هەڵدەکێش ــەر هەناس ــى ه ــۆف دەڵێ ــت: چیخ ــە دەڵێ ک

دەروویــەک نابینێــت، منیــش هەوڵێکــى لــەو شــێوەیەم داوە کــە ئێمــە لــە 

ــە  ــە ل ــم، ئێم ــاىس پۆشــکیندا گوت ــە ب ــن هــەر وەک ل ســەردەمێکى تازەدای

ــە  ــەم بارودۆخ ــوون ل ــارە و دەرووى دەربازب ــن ڕێگاچ ــدا دەتوانی زەمانێک

ــن. بنوێنی

                   فیكتۆر هۆگو

شكۆدارە » فیكتۆر هوگو« *
لە دوورەوە

وەك » نۆتردام«*
بەتایبەت كە ورد بێتەوە

لە كەتیبەی بەردی پایە و

هاورای داد
لە بێدادی زەمانەكا...

ئیسمراڵدا
بۆ خۆرەتاو*

بۆ ئازادی
سوجدە دەبا 

 )بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال243(

                   فیكتۆر هۆگو



ڕەخنەسـازی لە 
بەراوردکاریی شـیعردا 
چەند تێکستە شـیعرێکی  

ڕێباز مەحموود 
بە نموونە

فازیل شەوڕۆ 
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)Comparative Literature(  ــەراوردکاری ــی ب ــژووی ئەدەب ئەگەرچــی مێ

ــەری  ــەدەب و هون ــە ئ ــن ل ــردوە، دەبینی ــەواو نەک ــەدەی ت ــتا دوو س هێش

ــردوە و ڕۆژ دوای  ــن ک ــۆی زام ــۆ خ ــااڵی ب ــی ب ــە و مەقامێک ــدا پێگ جیهانی

ــا جیاکانــی ئــەدەب  ــوارە جی ــە ب ــەوە و دەنگدانەوەکانــی ل ڕۆژیــش ڕەنگدان

و هونــەردا تۆخــرت و زۆاڵڵــرت دەبــی و بــە زاراوە و چەمــک و تیــۆر و ڕێبــازی 

نوێــرت دەوڵەمەندتــر دەکرێــت. بەداخــەوە لــە ئەدەبــی کــوردی هاوچەرخــدا، 

ئــەم ڕشــتە ئەدەبییــە بااڵیــە، کەمــرت جــێ پەنجــەی دیــارە و کاردانەوەکانــی 

ــە.  ــدا  کاڵ و الوەکیی ــدن و گەشــەپێدانی ئەدەبەکەمان ــان و ئەفران ــە داهێن ل

هۆکارەکانــی بایەخنەدامنــان بــەو ئەدەبــە زۆرن، لەوانــە: دەبــێ ڕەخنــەکارو 

نووســەری ئــەو ڕشــتەیە شــارەزایەکی باشــی لــە ئــەدەب و مێــژووی ئــەدەب 

و گۆڕانکارییــە ئەدەبییــەکان )چ تیــۆری بــێ و چ پراکتیکــی( هەبــێ، دەبــێ 

شــارەزایی لــە زمــان و فەرهەنگــی ئــەو بەرهەمانــە هەبــێ کــە پێیــان 

نوورساوەتــەوە ، دەبــێ لــە هۆنــەرو زانســتی ڕەخنــە و ڕەخنــەکاری بزانێــت و  

توانــای داهینانــی لــە ڕەخنەســازیی ئەدەبــی بەراوردکاریــدا هەبــێ.

دەکــرێ بایــەخ و بەهــای ئەدەبــی بــەراوردکاری لــەم چەنــد ســەرە قەڵەمــەدا 

چــڕ بکەینــەوە:

1-لێکۆڵینــەوە لەمێــژووی ئەدەبــی نەتەوەیەکــی دیاریکــراو و نیشــاندانی 

ئــەو هۆکارانــەی کاریگــەری و کارتێکــردن لەنێــوان ئەدەبــی ئــەو نەتەوەیــە و 

ــە. ــەدا هەی ــی دیک نەتەوەکان

ــەر و  ــە کاریگ ــەرێک، ک ــان نووس ــاعیر ی ــەنگاندنی ش ــەوە و هەڵس 2-لێکدان

ــەرە. ــەی لەس ــی بێگان ــی ئەدەب کارلێکردن

3-تێگەیشــتنێکی ڕوون لــە ئاڵوگــۆڕی هونەرێکــی گرنگــی وەک ڕەخنــەی 

ئەدەبــی. 

4-بــژاردەی ئــەو دەقانــە دەکات کە خۆماڵــی و لۆکاڵین و دەقــە گەردوونییەکان 

ــێنی. بە جیهان دەناس

5-پردێکیشــە بــۆ لێکنزیــک کردنــەوەی نەتــەوەکان و پاچێکــە بــۆ ڕوخاندنــی 

بەربەســتی ڕەگەزپەرســتی و شۆڤێنیستی و نەتەوەپەرســتی  لە نێوان کۆمەاڵنی 

خەڵکی ئــەم جیهانــەدا.

ــی  ــی بەراوردکاری ــە ئەدەب ــەوە ک ــەر ڕوون بکەین ــۆ خوێن ــەوەش ب ــێ ئ دەب

هاوچــەرخ زۆر گۆڕانــکاری دەرچــوون لــە بەســەرداهاتووە و لەقاوغــی 

قوتابخانــەی ئەدەبــی بەراورکاریــی فەرەنســی و ئەمەریکــی و ڕوســی 

بینیــوە.  بەخۆیــەوە  ســەردەمییانەی  ڕێبازێکــی  و  شــێواز  و  دەرچــووە 

چوارچێــوەی  لــە  هەوڵــدەدات  فەرەنســی  قوتابخانــەی  کاتێکــدا  لــە 

ــی  ــە زمانێک ــی ب ــی ئەدەب ــی بەرهەمێک ــی بەراوردکاری ــەوەی ئەدەب لێکدان

لــە زمانێکــی  لەگــەڵ بەرهەمێکــی هاوشــێوەی دیاریکــراو  دیاریکــراو 

ــەوە  ــوو لێکۆڵین ــی هەم ــەی ئەمەریک ــەوا قوتابخان ــدات، ئ ــام ب ــردا ئەنج ت

مەعریفــی  دیکــەی  الیەنەکانــی  هونــەرو  نێــوان  بەراوردکارییەکانــی 

مرۆییــە، هەروەهــا لــە ئــەدەب و دەروونناســی یــان لــە ئــەدەب و 

ئەخالقیــش دەکۆڵێتــەوە.  هەرچــی قوتابخانــەی ڕووســییە پــرت بایــەخ 

ــموولی  ــی ش ــە تیۆرییەکان ــت ب ــەکان دەدات، پش ــە ئایدوۆلۆژیی ــە الیەن ب

ــی  ــەاڵم ئەدەب ــتێ. ب ــنبیریی دەبەس ــەدەب و ڕۆش ــگاو ئ ــارەو کۆمەڵ هەس

بــەراوردکاری هاوچــەرخ پانتایــی جوگرافیایــی و کەلتــووری و مێــژووی 

ــەراوردکاری  ــی ب ــە ئیمــڕۆ ئەدەب ــۆ منوون ــووە. ب ــر ب ــرتو بەرباوت زۆر فراوان

ــە  ــات ل ــی دەب ــی و بەریتان ــراوی ئەمەریک ــی دیاریک ــۆ بەرهەمێک ــەل ب پ

کاتێکــدا هەردووکیــان بەیــەک  زمــان نــوورساون ) زمانــی ئینگلیــزی(، یــان 

بــەروارکاری لــە نێــوان دەقێکــی فۆلکلــۆری و دەقێکــی ڕۆمانســی ســەدەی 

هــەژدەم دەکات، زۆر ئاســایە ئەگــەر دەقــە شــیعرێک لەگــەل تابلۆیەکــی 

شــێوەکاری بــەراورد بــکات بــەو پێیــەی کــە دەگوتــرێ » شــیعر تابلۆیەکــەی 

ــکە  ــیعرێکی  ناس ــش ش ــۆی هونەریی ــێرناوەو تابل ــە نەخش ــە وش ــە ب جوان

ــک  ــک، ڕیبازێ ــدەش وەک ڕەخنەکارێ ــرەدا، بەن ــرتاوە »لێ ــگ داڕش ــە ڕەن ب

ــەی  ــەوەی ڕەخن ــەم ڕەنگدان ــە ه ــەر، ک ــدا دەگرمەب ــە بەراوردکارییەکان ل

ئەدەبــی و هــەم ڕەنگدانــەوەی ئەدەبــی بــەراوردکاری پێوەدیــار بــێ. 

ــەی  ــەردوو دیوەک ــەراوردکاری ه ــە ب ــەوە، ک ــەوەش  ڕوون بکەین ــێ ئ دەب

ــەکان(،  ــیا دژبەیەک ــەکان و س ــەوە، )وێکچوون ــە دەگرێت ــە ئەدەبییەک دەق

جــا لــە هــەر ڕەهەنــدو گۆشــەیەکی ئــەو دەقانــە دابــن. هەرچەنــدە 

ــەک  ــە ی ــوورساو ب ــی ن ــە دوو دەق ــەکردن ل ــۆ قس ــزان( ب زاراوەی )دەقئاوێ
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زمــان بــەکاری دێ، بــەاڵم لــە ئەدەبــی بــەراوردکاری هاوچەرخــدا، 

ئــەو کۆتــە شــکێرناوەو دەکــرێ  بەرهەمــەکان زادەی یــەک زمــان 

و یــەک کەلتــوورو یــەک فەرهەنــگ و یــەک ژینگــەش بــن. بۆیــە 

ــەی  ــوا بازن ــە نێ ــراون و ل ــاری نەک ــنوورەکان دی ــرەدا س لێ

ــدا  ــەوەی دیکەش ــی نەت ــوردی و ئەدەب ــی ک ئەدەب

لێکۆڵینەوەکــە ئەنجامــدراوە.

باشــە  پێــان  دەســتپێکیش،  پێــش   

)ڕێبــاز  شــاعیر  لەســەر  پووختەیــەک 

مەحمــوود( ـ کــە تێکستەشــیعرەکانی 

بەمنوونــە وەردەگریــن ـ  تۆمــار بکەیــن. 

ســلێانی  لــە  الوە،  شــاعیرە  ئــەو 

لەوێــش   هــەر  بــووەو  دایــک  لــە 

قوناغەکانــی خوێنــدن و ئاشــنابوونی 

نووســینی  ســەرەتای  و  ئــەدەب  بــە 

دەســتپێکردوە و دواتــر وەک زۆر لــە 

ڕەوەنــدی کــوردی، پەرتــەوازەی واڵتــی 

ئێســتاش  تاکــو  بــووەو  )هۆلەنــدا( 

 )٢٠٠٨( ســاڵی  لــە  دەژی.  لــەوێ 

بــە  یــاری  )بــا،  کۆمەڵەشــیعری  دا 

بیرەوەرییەکانــی باخچــە دەکات( لــە 

ســلێانی بــاوک ڕدۆتــەوە، ئێســتا پــرت لــە 

بــاو  بەرهەمەکانــی  ئەدەبییەکانــدا  ماڵپــەرە 

دەکاتــەوە، بەتایبەتــی ماڵپــەڕی )دەنگــەکان( و مالپــەڕی 

)ئەمــڕۆ(. بــە شــیتڵەکاری چەنــد بەرهەمێکــی  ئــەو لێــرەدا، هەوڵدەدەیــن 

بــە زمــان و فەرهەنــگ و ئەزمــوون و توانســتی ئەدەبــی ئــەو الوە ئاشــناتان 

بکەیــن.

یەک: تەوەرەی سەردەمی منداڵی:

ڕێباز مەحموود دەڵێ:
ئەوەی ماندووی کردووم 

نە قوڕی خەستی غەمی سەفەریبوونمە
کە هیچ پەیکەرێکم لێی

پێ دروست ناکرێ...
نە شروشیتاڵی قورسی بیرەوەریمە

کە شانوملی غەریبیمی
پێ داناپۆشرێ …

بەڵکو منداڵییەکەمە،
هەرگیز ناتوانێ گەورە بێ و
بەردەوام لە نیوەی ڕێگادا

جێ دەهێڵرێ!  
شانۆنووســی ئینگلیــزی بەڕەچەڵــەک جیکــی 

 ،Tom Stoppard   )1937( ســرتۆپارد   )تــۆم 

منداڵیــت  ســەردەمی  تــۆ  ئەگــەر  دەڵــێ:« 

ــی  ــە هەڵ ــت و هەمیش ــۆت دادەی ــانی خ بەش

وەک  چونکــە  نابــی.«  پیــر  هەرگیــز  بگــری، 

توێژینەوەیــان  دەرووننــاس و کۆمەڵناســانیش 

ــەی  ــەردەمە ڕەگوڕیش ــەو س ــردووە، ئ ــەر ک لەس

تــا  خۆڕاگــرە  پەرشــوباوو  و  قــول  هێنــدە 

قەاڵچــن  یەکرتیــدا  بەســەر  ســاڵەکان  پــرت 

ــەوەو  ــرت دەبن ــە خەس ــەو بیرەوەرییان ــن، ئ دەب

ــی  ــدە مندااڵن ــن، هەرچەن ــرتیش دەب خۆشەویس

کــورد بەدەگمــەن تروســکی خۆشــی لــەو ســەردەمەدا 

دەبیــن و زوو ڕۆژەکانــی تەمنــی پــر ئیــش و کاروکاســبی و 

ــۆ  ــەاڵم ب ــت دەکا، ب ــێ زەف ــەردەمەیان ل ــەو س ــی ئ ــرەوەری، بەرائەت کوێ

شــاعیر و ئەدیــب، بایــی ئەوەنــدەی وەگیــر دەکــەوێ کــە گۆمــاوی خەیاڵــی 

ــدان  ــە چەن ــەی شــاعیران، ل ــێ بشــڵەقێنن.)رێباز مەحمــوود(، وەک زۆرب پ

دەقەشــیعری ناســکدا، دەکەوێتــە ژێــر ڕنــۆی ئەو ســەردەمەو هەوڵــدەدات، 

بــە زمــان و هونــەری شــیعری ڕۆحــی وەبەربێنیتــەوە، تــا هــەر نەبــێ بــۆ 

چەنــد ســاتێ لــە ژاوەژاوی پروپووچــی ژیــان دوورکەوێتــەوەو دیســان 

رێباز  وەک زۆربەی 
شاعیران، لە چەندان 
دەقەشیعری ناسکدا، 

دەکەوێتە ژێر 
ڕنۆی سەردەمەوەو 

هەوڵدەدات، بە زمان و 
هونەری شیعری ڕۆحی 

وەبەربێنیتەوە
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 )The Theme(     منــداڵ بێتــەوە. لــەم دەقــەی ســەرەوەدا، بیرۆکەکــە

نابــێ و  ئــەو ســەردەمە وەک منداڵێکــە قــەت گــەورە  ئەوەیــە: کــە 

پێناگــرێ تــا ڕێــگای کاروانــی ژیانــی لەگەڵــدا تــەواوکات. شــاعیر نــە گلەیــی 

ــەو  ــی ئ ــەر دڵ ــەوەی لەس ــە(، ئ ــە )غەریبییەکەی ــە ل ــەفەرەکە( و ن ــە )س ل

ــە ســەردەمەکە وەک  ــی ـ ن ــەوەی ســەردەمی منداڵێت ــەرد، نەگەڕان ــە ب بۆت

ــەوە  ــووک دەبێت ــەردەمەکە بچ ــۆی وەک س ــە خ ــێ و ن ــەورە دەب ــەو گ ئ

ــە دا،  ــیعرە )3( کۆپلەک ــە دەقەش ــاری جاران.ل ــەردەمی ج ــەوە س و دەچێت

دوو کۆپلــەی ڕەنگڕێــژ کــردوە بــە )ســەفەر( و )غەریبــی(، ســەفەرێک کــە 

هێنــدە بێهــود و ڕەزاگرانــە، قــوڕی  ئــەو ســەفەرەی کــە بــە پێاوەکانیــەوە 

نووســاوە، بــۆ هیچ دەســت نــادات و ئــەو )غەریبی(یــەش هێنــدە پەڕپووت 

ــەوە. ــی بکات ــک گەرم ــە کەمێ ــیتاڵێک نیی ــە، شڕوش ــەوازەو بێنەوای و پەرت

ئەو هاوکێشەی کە لە زەینی شاعیر کێرشاوە ئەوەیە:

 واتــا ئــەو ســەردمە دەتوانــێ خەســتیی ئــەو قــوڕە و قورســیی ئــەو 

ــی  ــەوەی خۆش ــە زرینگان ــاوازی دەقەک ــەوە. ئ ــاد بەرێت ــە ی ــە ل بیرەوەریی

تێدایــە هەرچەنــدە تــەواو قــورس بــوە بــە )قــوڕ و غــەم و ســەفەر و 

غەریبــی ، منداڵــی(، کێشــەکەی کراوەیــەو ســەرواکانی هاڕمۆنیئامێــزن 

)کــرێ /رشێ / درێ(. بەئاســانی )ســەفەرو غەریبــی و منداڵییەکــەوە( 

هــەوری خەیاڵێكــی خەســت دەبیــرنێ کــە بەرچــاوی دەقنووســی گرتــووە. 

لەبەرچــاو  )ســەفەریبوون(نیش  و  )ســەفەر(  نێــوان  جیاوازیــی  دەبــێ 

بگیررێــت بــەوەی )ســەفەریبوون( دەاللەتــی بــێ ئۆقرەیــی و ناســکونایی و 

ــرێ. ــەدی دەک ــدا ب ــی تێ ــی دەوورنی قەلەندەری

باوکــی شــیعری ڕۆمانســی ئینگلیزیــی ) وڵیــەم ویردزســمێت 1770 – 1850 

Wordsworth( لــە دەقەشــیعرێکی شــاکاردا  بەناونیشــانی )منــداڵ باوکــی 

پیــاوە(، دەڵــێ:

دڵم خورپە دەکات، کاتێ پەلکەزێڕینە بەئاسمانەوە دەبینم                                                                   
لە سەرەتای بوونمەوە هەر وا بووم                                                                                           
ئێستاش وا بووم بە پیاو و هەر وام                                                                                             
کە پیریش دەبم هەر وا دەبم                                                                                                

توخوا لێم گەڕێن با بۆ خۆم بمرم!                                                                                      
منداڵ باوکی پیاوە و                                                                                                                       
ئارەزوومە خواناسیی سروشتی                                                                                        
ڕۆژانی تەمەنم                                                                                                                      

یەک یەک، بەیەکەوە گرێ بدەن!  
ــوان  ــوان ج ــەی ج ــک بیرۆک ــاعیر، چەپکێ ــورت، ش ــیعری ک ــە )9( دێرەش ب

ــی  ــوان جیهان ــدی نێ ــت، پەیوەن ــی رسوش ــر: جوان ــت پەیامگ ــە مس دەخات

رسوشــتی و جیهانــی تــاک، بایەخــی ســەردەمی منداڵیــی و بیرەوەرییەکانــی.

هونــەری شــیعری دەقەکــە شــیواز و ئامــرازی بەســتنەوەی ڕۆژەکانــی 

ــەو  ــی )پەلکەزێرێنە(ی ــەردەمی منداڵ ــتنەوەکە لەس ــرازی بەس ــە، ئام تەمەن

لــە ســەردەمی باڵغبــوون و گەروبوونیشــدا )خوداناســیی رسوشــتی(یە.  لــە 

نێــوان ئــەو دوانەشــدا حەرسەتێکــی جەرگبــڕ، تــا ڕادەی تەمەنناکردنــی 

ــە  ــەو میتۆلۆژیای ــۆ ئ ــەک ب ــەدا ئاماژەی ــە دەق ــوێ! ل ــە بەرگ ــردن ـ  دێت م

ــەکان دەچنــەوە ئاســان و جارێکــی دیکــە  کراوەکــە دەڵــێ؛ ڕۆحــی منداڵ

ــۆ  ــە ب ــەو ئاماژەی ــەوە. ئ ــک دەبن ــازە لەدای ــەی ت ــەو مندااڵن ــەر ئ دێنەوەب

ــە ئەدەبــی ئینگلیــزی دەنگدانــەوەی هەبــووەو زۆری  چەنــد ســەدەیەک ل

ــوان دەقەشــیعرەکەی  ــە نێ ــەش ل ــراوە. دەکــرێ کۆلکــەی هاوب لەســەر گوت

ــێوەیە  ــەم ش ــمێت، ب ــەم ویردزس ــیعرەکەی وڵی ــوود و دەقەش ــاز مەحم ڕیب

شــیتەڵکاریی بــۆ بکــرێ؛ هەردووکیــان حەنیــن و غوربەتیــان بــۆ ســەردەمی 

منداڵــی هەســتاوە، یەکەمیــان )نیــوەی ڕێــگا( ئاگــری ئــەو ســەردەمەی لــە 

ــێوازی   ــە. ش ــی )پەلکەزێرێنە(ک ــان بینین ــردوە و دووەمی ــۆش ک ــینەدا خ س

کاردانــەوەی حەرستەکــەی ڕێبــاز مەحمــوود  ئەوەیــە )کــە مانــدووی 

ــی  ــای مردن ــە تەمەنن ــە ک ــزی ئەوەی ــاعیری ئینگلی ــەوەی ش ــێ ئ ــردوە( ل ک

ــڕێ و  ــەر دەب ــێ وەاڵم هەناســەی لەب ــە دوو پرســیاری ب ــاز ب ــۆ دەکا. ڕێب ب

ــێ؟  ــەورە ناب ــی گ ــۆ منداڵی ــەم: ب ــیاری یەک ــێ )پرس ــەدەر دەب ــتی ق ڕادەس

پرســیاری دووەم: بــۆ دەبــێ منداڵیــی بــە جــێ بهێڵــرێ؟(، هەرچــی وڵیــەم 

ڕۆژەکانــی  رسوشــتی(دا  )خوداناســیی  لــەڕی  دەیــەوێ  ویردزســمێت 

پێکــەوە کــۆ بکاتــەوە. دەقەشــیعرەکەی ڕێبــاز لەســەر )3( ئەســتووندەنگ 



ەم
وار

 چ
ڵی

سا
38

ژمارە
10
نیسان
2019

ڕاوەستاوە)ســەفەریبوون / غەرینــی / منداڵیــی( بــەاڵم ئــەوەی دیکــە 

خوداناســیی   / )پەلکەزێڕینــە  ڕاوەســتاوە  ئەســتووندەنگ   )2( لەســەر 

رسوشــتیی(. ئەگەرچــی دەقەکــەی وڵیــەم ویردزســمێت، )2( دێــڕی لــە هیی 

ــە فەلســەفەکانی ســەردەمی شــاعیر.  ــرت ســیخناخە ب ــێ پ ــاز کەمــرتە. ل ڕێب

لــە هــەردوو دەقەکانیشــدا خەیــاڵ، قــوول و بێســنوورو شــاعیرانەیە. ئــەوە 

ــاز مەحمــوود  ــەی کــە زۆر زەقــە، کەشــوهەوای دەقەکــەی ڕێب جیاوازیی

)کوردســتانییە، لــە خــەم ، دەربــەدەری و غەریبیــدا( لــێ ئەوکــەی 

دیکــە چــڕە بــە دیمەنــی ڕۆمانســی و رسوشــتی جــوان و 

دڵگیر!شــاعیری فەڵەســتینی ) مەحمــوود دەروێــش 1941 

ــگ و  ــە دەن ــە بەشــێکی قەســیدەی)الی امــی(، ب ـ  2008( ل

نەغمەیەکــی دیکــە حــەرسەت بــۆ ســەردەمی منداڵیــی خــۆی 

ــێ: ــکەوە دەڵ ــە هەنیس ــێ و ب هەڵدەکێش

)بۆ دایکم(

تامه زرۆی نانه كه ی دایكم و                                                                                                   
قاوه كه ی دایكم و                                                                                                                

ده ست به سه رداهێنانی دایكمم                                                                                                     
وا  سه رده می منداڵیم                                                                                                            

ڕۆژ له  دوای  ڕۆژ  گه وره  ده بێ و                                                                                          
عاشقی عومری خۆم ده بم                                                                                                                    
چونكە گه ر مردم                                                                                                                    

له  سێاڵوی فرمێسكه  گه رمه كانی  دایكم شه رم ده كەم. 
ــوودو  ــاز مەحم ــیعرەکەی ڕێب ــتە ش ــوان تێکس ــە نێ ــەش ل ــی هاوب خاڵ

ــە  ــەاڵم ل ــە، ب ــەردەمی منداڵی(ی ــش )س ــوود دەروێ ــەی مەحم ــەم دەق ئ

دوو گۆشــەنیگای جیــاوازەوە، کــە یــەک واتــا لەخــۆ دەگــرن. لــە الی ڕێبــاز 

مەحمــوود، ئــەو ســەردەمە چەقیــوە، گــەورە نابــێ، گەشــە نــاکات، بەســەر 

ناچــی و قۆناغەکــەی خــۆی تێناپەڕێنــی، چەندەهــا ســاڵە هــەر وەک 

ــەی نیشــان  ــەی مەحــوود دەروێشــە، پێچەوانەک ــی. هەرچــی وێناک خۆیەت

دەدا، ئــەو ســەردەمە ڕۆژ بــە ڕۆژ گــەورە دەبــێ و لەگــەڵ تەمەنی شــاعیردا 
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ــەک  ــە ی ــەکان( ل ــە )بیرۆک ــدا هــەردوو وێن ــە کۆتایی ــەاڵم ل هەڵدەکشــێ، ب

ــاز مەحمــوود  ــە زەیــن و بیــرو هۆشــی ڕێب ــدا پێــک دەگــەن. چــۆن؟ ل خاڵ

دا، ئــەو ســەردەمە قــەد ناســڕێتەوەو ڕۆژگارەکانــی هــەر دەڵــێ دوێنکەنــە، 

مەحمــوود  دیــدی  لــە  نەهاتــووە.  بەســەردا  گۆڕانکارییەکیــان  هیــچ 

دەروێشیشــدا بــە هەمــان شــێوە، ئــەو ڕۆژگارەی ســەردەمی منداڵــی چرکــە 

ــە گەڵیەتــی و بــۆ تاوێــک ئــەو بــە جــێ ناهێڵــن، هــەر دەڵێــی  بەچرکــە ل

ــاعیرەکە،  ــەردوو ش ــە الی ه ــی ل ــوردی و کرمانج ــە ک ــن. ب ــەی داکێک دوان

ــۆ ئا ینــدەو ســەرتاپای ژیانــی ئەوانــی  ــەوە  ب ــی درێژبوەت ســەردەمی منداڵ

داپۆشــیوە. ئەگــەر منداڵیــی مەحمــوود دەروێــش لــە بۆنــی  نانــی تەنــدوری 

فەلەســتینی و تامــی قــاوەی عەرەبــی بــێ، ئــەوا کاتێــک ڕێبــاز مەحمــوود 

گــوزارەی )ســەردەمی منداڵیــی( بــەکار دەهێنــێ، ئاماژەیــە بــۆ شــتە 

ــی  ــەو تام ــی کوردیی ــی نان ــەو بۆن ــۆ ئ ــە ب ــەردەمە، ک ــەو س ــاراوەکانی ئ ش

ــلێانییە. ــی س شێلمبەترش

پوختەی تەوەرەکە: 

 هــەر )5( شــاعیرەکە، هێشــتا گــەورە نەبــوون و هــەر منداڵــن، ســەردەمی 

ــدا جــێ  ــە دەروون و هزریان ــرەوەری ل ــن و بەســۆترین بی ــی جوانرتی منداڵ

هێشــتووە، هەموویــان قــەرزاری ئــەو بیرۆکــە هونەرییانــەن کــە لــە کانــی 

و ســەرچاوەی ئــەو ســەردەمەدا هەڵیــان  هێنجــاوە. ئەزموونــەکان جیــاوازن، 

زمانــەکان لــە زۆر ڕووەو هاودەنگــن، پــرت هــەوڵ دەدەن، بــە زمانــی منــداڵ 

بنووســن و لــە نێــو بێشــکە نەیەنــە دەرەوە.

دوو: تەوەرەی سـتەمی ڕۆژگار:

ــز  ــوردPearl Strachan Hurd(  سیاســەمتەداری ئینگلی ــڕل ســرتاکان هی )پی

دەڵێ:«بــە وشــیارییەوە  مامەڵــە لەگــەڵ وشــەدا بکەن،چونکــە ئــەوان 

ــاعیر  ــێ ش ــگ ب ــۆم.« ڕەن ــی ئەت ــە بۆمب ــرە ل ــە کاریگەرت ــان تێدای هێزێکی

ــن  و  ــەدوای گونجاوتری ــە ب ــە وێڵ ــە هەمیش ــێ  ک ــدە ب ــن گەری ماندووتری

ــیعرە )45(  ــە ش ــەم دەق ــت. ل ــەی مەبەس ــەنرتین وش ــندترین و ڕەس پەس

وشــەیەی خــوارەوە، ڕێبــاز مەحمــوود بــە یــەک تاکــە وشــەی )7( حەرفــی،  

کــە )بێڕەحمــی( یــە، مێــژووی ســەردەمێکی تاڵــی نەتەوەکــەی تۆمــاردەکات 

ــی خــۆی و دەرووبەرەکــەی ســایکۆلۆژیانە شــی  ــاوەوی دەروون ــوی ن و دی

ــێ: ــەوە دەڵ ــڕ حەرسەت ــە هەناســەیەکی پ ــەو ب ــەوە. ئ دەکات

ئه و ڕۆژە ی به رده رگای مزگه وتی گه وره
جێگایه کی پێ به خشیم بۆ سابوون فرۆشتن

ئه و ڕۆژە بوو که ده ستێک به ئاشکرا خۆی درێژ کرد 
بۆ قواڵیی ڕۆحم

گوتی: خۆشحاڵم به ناسینت ڕێباز
گوتم: ناوی جه نابت؟

گوتی : که م که س هه یه له م بازاڕی دنیایه من نه ناسێت 
من ناوم: بێڕەحمییه!

بــۆ ئــەوەی خوێنەرانــی نیــو ســەدەی داهاتــوو و داواتریــش، لــە مەغــزای 

قوولــی دەقەشــیعرەکە تێ بگەن دەنووســم: دوای )8( ســاڵ لــە خوێناویرتین 

شــەڕی دوای جەنگــی دووەمــی جیهانــی، کــە بــە )شــەڕی کەنــداوی 

یەکــەم، یــان شــەڕی عێــراق ـ ئێــران 1980 ـ 1988( نــارساوە و بــە هــەزاران 

عــەرەب و فــارس و کــوردی تێــدا بوونــە قوربانــی و دوای کیمیابارانکردنــی 

کوردســتان و ئەنفالکردنــی  هــەزاران ژن و منــداڵ و پیرەمێــردی کــورد، 

ــەردەمێکی  ــژووی س ــووری دەرگای مێ ــتانی باش ــی )1991( کوردس ڕاپەڕین

نوێــی بەســەرماندا کــردەوە، خەونەکانــی ڕەشــوڕووت و چەوســاوە و 

ــان  ــوا و مرازێکــی زۆری ــوون و هی ــە بێســنوور ب ــەم واڵت ســتەمدیدەکانی ئ

ــەر  ــەک ه ــاتەکان ن ــووس! ڕووداو کارەس ــوو، ئەفس ــان داداب ــی خۆی بەکۆڵ

خەونەکانــی ئەوانــی بەتــاڵ کــردەوە بەڵکــو چەنــدان ژان و خەمــی تازەشــی 

بــۆ داهێنــان. لــەم )45( وشــەی دەقەشــیعرەکەدا، دوای )26( ســاڵ لــە 

ئــازادی ئــەوەی بــۆ مێــژوو تۆمــار کــردووە: گەنجێــک هەڵگــری بڕوانامــە، 

ــی  ــی گــەورە، شــوێنی ڕیزکردن ــەردەرگای مزگەوت ــەواو دڵخۆشــە، کــە لەب ت

ــەی  ــدی جەرگ ــە ناون ــووە، شــوێنەکە ل ــد کارتۆنێکــی وەدەســت کەوت چەن

شــارە، زۆر جــار ئــەو چەنــد گــەز زەوییــەی بــەردەرگای ئــەم شــوێنە 

ــیاری  ــتگێڕ و فرۆش ــووە دەس ــار ب ــرتێتەوە، ج ــڕێ و دەفرۆش ــرۆزە، دەک پی

گەریدەشــی لەســەر کــوژراوە! هەمــوو ســەروەت و ســامانی ئــەو گەنجــە 
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ــان و شــتە  ــەوە ڕادەگا ن ــک هــەر ب ــە ســابوونێکە، خەڵ ــد قالب چەن

زۆر پێویســتییەکان بکــڕن.  ئــەو تیــرە ژەهراوییــەی شــاعیری 

زامدارکــردووە، هەســتە پــاک و ناســک و مرۆڤدۆســتییەکەیەتی، 

کاتێــک دەبینــێ بێئابڕووتریــن و بــێ ویژدانرتیــن و بــێ 

مروەترتیــن مامەڵــە لــەو بــازاڕەدا دەکــرێ، کــە 

ئــا  تۆمارکردنیــان!  لــە  قەڵــەم شــەرمەزارە 

هەمــوو  ڕۆژەدا،  لــەو  و  بــازاڕەدا  لــەو 

و  شارســتانیەتی  و  ئاییــن  و  بەهــا 

مشــتێ  بــە  یەکســانە  مرۆڤایەتــی 

)دینــار(. پێدەچــی شــاعیر زۆر مانــدوو 

ــۆ  ــەیەک، ک ــەوەی وش ــۆ دۆزین ــێ ب بب

ــار کات  ــدا تۆم ــە خۆی ــژووە ل ــەو مێ ئ

و بەهرەوەرانــە، دەســتەواژەی ) بــێ 

ــردووە. ــف ک ــی( تەوزی ڕەحم

بەڕەچەڵــەک  کــە  )ڕەحــم(  وشــەی 

ــە  ــدا ل ــە کەلتــووری کوردی ــە، ل عەرەبیی

چەنــد ڕەهەندێکــەوە، خوێندنــەوەی 

ــرێ: ــۆ دەک ب

زانســتی  لــە   ئایینــی:  1-ڕەهەنــدی 

ــە  ــم( ل ــیدا( )Theology(ڕەح خوداناس

ــی کوردەســتان  ــن و ئایینزاکان هەمــوو ئایی

مەقــام و پایەیەکــی بەرزوبــااڵی پێــدراوەو ڕیــزی 

ــراوە. لێگی

2-ڕەهەنــدی کۆمەاڵیەتــی: )ڕەحــم( ئــەو ڕایەڵەیــە کــە هەمــوو ئەندامانــی 

ــزی  ــورد ڕێ ــتێتەوە، ک ــەوە دەبەس ــار بەیەک ــدو ش ــە و گون ــزان و بنەماڵ خێ

لــەو پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــە گرتــووە.

3-ڕەهەنــدی گەردوونــی: بــەوەی هەرچــی بوونــەوەرە، بــە شــێوەیەک لــە 

ــدا و  ــەڵ یەکرتی ــە، هــەم لەگ ــی )ڕەحــم(ی هەی شــێوەکان نەســتی بێئاگای

ــان  ــۆ خاوەنەکەی ــەر. وەک ســەگ و وشــرت ب ــۆ دەرووب هــەم ب

ــم(  ــی )ڕەح ــە بایەخ ــاژە ب ــش )د. خ.(، ئام ــێکی پێغەمبەری ــە حەدیس ل

دەکات و بارینــی ڕەحمــی یەزدانــی بەســەر مرۆڤەکانــدا بەنــدە بــەو 

ڕەحــم و خۆشەویســتییەی ئــەوان لەگــەڵ یەکرتیــدا دەینوێنــن. 

ئــەو دەفەرمــووێ:« ارَْحُمــوا َمــْن ف ااڵَْرِچ ێرَْحْمُكــْم َمــْن 

ــَا ِو ».  ِفــی السَّ

ڕێبــاز مەحمــوود یــەک تاکــە وشــەی کردۆتــە 

دەزانیــن  ئێمــە  لــێ  دەقەشــیعرەکە،  کلیلــی 

کەمــە دەرهاویشــتەی بارودۆخــی جەنــگ و 

ــی  ــەو ئاکامەکانیش ــی و نادادپەروەریی هەژاری

بەهــای  داشــکاندنی  و  تــاوان  و  گەندەڵــی 

مــرۆڤ  ئەقڵییەکانــی  بەرهەمــە  هەمــوو 

وشــێواندنی ژینگــەی ژیانــە. دەقنــووس فــەزای 

بــە  بــۆ خوێنــەر  دەاللەتخــوازی زاراوەکــەی 

قالبــی  لــە  دەقەکــە  هێشــتۆتەوە.  وااڵیــی 

داڕێــژراوە،  پەردەیــدا  یــەک  شــانۆگەرییەکی 

کارەکتــەر و یەکەکانــی شــوێن و کات و گرێچنــی 

لەبەرچــاون. دیــارو  دایەکۆگەکــەی  و زمانــی 

لێــرەدا، بــۆ شــیتەڵکاریی دەروونــی دەقنــووس و 

ــن: ــاڵ دەکەی ــە دوو خ ــاژە ب ــەی، ئام کۆمەڵگاک

ــژ کــرد  ــه ئاشــکرا خــۆی درێ ــەک:  )ده ســتێک ب ی

ــدا، ئاســەواری  ــی بێئاگای ــە جیهان ــی ڕۆحــم(، ل ــۆ قواڵی ب

و  گاریگــەر  هەڵدەگــرێ،  ڕاڤــە  چەنــدان  کــە  دەســتە  ئــەم 

درێژخایەنــە، بەتایبەتــی کــە لــە ڕۆحــدا، زامەکــە دەچێنــی. ئەمەیــش 

ــگا( کــە  ــە )دەقنــووس و کۆمەڵ نیشــانەی نائومێــدی گــەورەی هەردووکیان

ئــەم )بێڕەحمییــە( درێژەدەکێشــێ.

ــێت(، زاراوەی  ــن نه ناس ــه م ــازاڕی دنیای ــه م ب ــه ل ــه س هه ی ــه م ک دوو: ) ک

ــە  ــە کوشــندەکەی ڕۆح، ک ــە ئافات ــی ب ــرەدا خەســڵەتی گەردوون ــا(، لێ )دنی

ڕێباز یەک تاکە 
وشەی کردۆتە کلیلی 
دەقەشیعرەکە، لێ 

ئێمە دەزانین کەئەمە 
دەرهاویشتەی بارودۆخی 

جەنگ و هەژاریی و 
نادادپەروەرییە
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ــێ. ــە، دەبەخش بێڕەحمیی

ئەوەنــدە  بــووە،  پەیامەکــەی  گەیاندنــی  مەراقــی  ئەوەنــدی  شــاعیر 

دەروەســتی هونــەری شــیعریی دەقەکــە نەبــووم بۆیــە زمانەکــەی ســادەیە، 

وشــەکانی پەخشــانین، ژینگەکەشــی خامــۆش و خنــکاوە. پەیامگــر خەفــەت 

ــەوە... .  ــەبەبکارانی دەبێت ــە س ــان دەخــوات و ڕقیشــی ل ــۆ هەمووی ب

ــی  ــەر کەڤاف ــتەنتین پیت ــەک، )قوس ــە ڕەچەڵ ــری ب ــی ـ می ــاعیری گریک ش

ــا،  ــوود ئاس ــاز مەحم ــەکان( دا، ڕێب ــیعری )مۆم ــە دەقەش 1836 ـ 1933( ل

دۆش بەرانبــەر ڕۆژگاری چەتــوون ڕادەمێنێــت و تــێ دەفکــرێ، ڕۆژەکانــی 

کردۆتــە مــۆم، سەریســوڕماوە چــۆن ئــەو هەمــوو مۆمانــەی ڕۆژانــی 

ڕابــردووی کوژانــەوەو ڕیزبەندییەکەیــان وا درێژبۆتــەوە، دیمەنەکانــی 

ڕۆژگاری ڕابــردووی هێنــدە ترســناکن، ناوێــری ئاوڕیشــیان لێبداتــەوە. 

خاڵــی هاوبەشــی ئــەم دەقــە لەگــەڵ تێکســتەکەی ڕێبــاز مەحمــوود، ڕۆژە 

تاریــک و ناخــۆش و دژوارەکانــی ڕابــردوون، کــە لــە دیــدی هەردووکیانــەوە، 

هەرچەنــدە ڕابــردوون لــە ئەقڵــی بیئاگایــدا هــەر زینــدوون. دەکــرێ 

ــە مۆمــە داگیرســاوەکانی  ــاز مەحمــوود، بکەین ســابوون  فرۆشــتنەکەی ڕێب

ــێ  ــان دەبەخشــێ. هەردەب ــی ژی ــە بەردەروام ــک ب ــە ئومێدێ ــی( ک )کەڤاف

واش بــێ، دەنــا چ ڕازو نهێنییــەک لــە پشــت فرۆشــتنی ئــەو چەنــد ســەلکە 

ــورد! ــی ک ــۆ گەنجێک ــابوونەدایە ب س

)کەڤافی( دەڵێ:

ڕۆژانی ئایندە، وەک ڕیزە مۆمی                                                                                            
زێرین و گەرم و لێوان لێو لە ژیان                                                                                            

لەبەردەماندا ڕادەوەستن.
ڕۆژانی ڕابردوو، ڕیزێک                                                                                                           
لە مۆمی خامۆش و کوژاوەن،                                                                                                                
نزیکترینیان هێشتا باریکە دوکەڵێکی لێ هەڵدەسێ                                                                      

سارد و تواوە، سەری بۆ زەوی الرکردۆتەوە.
نامەوێ سەیریان کەم، سیمایان خەمبارم دەکەن و                                                                       
یادی یەکەمین بڵێسەیان، گڕ لە ناخم بەردەدەن                                                                            

بۆیە، دەڕوانمە مۆمە داگیرساوەکەی پێشدەمی خۆم.
ئەز نامەوێ ئاوەڕبدەمەوە، دەترسم                                                                                          
ئاخر چۆن ئەو ڕیزە تاریکییە وا درێژبۆوە                                                                               

چۆن؟ چۆن ئەو مۆمە خامۆشانە  ژمارەیان وا  زۆر بوو؟ 

تێکســتەکەی )کەڤافــی( تــا بڵــێ ناســک و دڵگیــرو پــڕ مۆزێــک و ســیخناخە 

بــە وێنــەی هونــەری شــیعری وردو خەیــااڵوی، شــەوق  و دوکــەڵ و 

ــە  ــان ب ــەی دەقەکەی ــرت ژینگ ــەکان، پ ــی مۆم ــی  جیهان ــی و تاریکی خامۆش

ــە. ــە و ســفت و ڕێک ــێوازی داڕشتنەکەشــی زۆر تۆکم ــردوە. ش ــیعریی ک ش

هەســت دەکەیــت کــە ئــەو )بێڕەحمییــە( و ئــەو )مۆمانــە( تــا زەوەی لــە 

ــە  ــەوان پەیوەســن ب ــێ، چونکــە ئ ــان دەب ــێ هــەر درێژەی ســووڕانەوەدا ب

ــەنگ  ــەیە پارس ــەم هاوکێش ــرێ ب ــرۆڤ. دەک ــی م خەســڵەتە ئەبەدییەکان

بکرێن:هەرچــی شــاعیری ســووری،  )محمــد املاغــوت 1943 ـ 2006( ە، لــە 

بەشــێک لــە قەســیدەی )ســوورە گوڵەگەمنــە ڕەقهەاڵتــووەکان(دا، بــە زمــان 

و شــێوازێکی تــر گوزارشــت لــەو )بێڕەحمی(یــەی ڕێبــاز مەحمــوود دەکات.

ــە  ــوود( و ن ــاز مەحم ــە )ڕێب ــەوە، ن ــە قوتابخانەی ــەم ڕۆژی چوون ــە یەک ل

مامۆســتاکانی، ئەوایــان بــە خەیاڵــدا نەدەهــات، کــە ڕۆژێ دێ بەهــای 

بڕوانامەکــەی ـ ڕەنجــی تافــی الوی، لــە جووتە کەاڵشــێکی سابوونفرۆشــێکی 

هــەر  دەقەشــیعرەکەدا،  لــە  دەبــێ.  بێقیمەتــرت  مزگــەوت  بــەردەرگای 

)محمــد  دەقەشــیعرەکەی  لــە  لــێ  دەبیــرنێ،  ســابوونفرۆش  یــەک 

ــەو سابوونفرۆشــە  ــی ئ ــاوی هاوەڵەکان ــە ن ــژ ل املاغــوت( ڕیزبەندێکــی درێ

دەخوێنینــەوە. هــەر دەڵێــی ئــەو شــاعیرە لــە کونێکــەوە ڕێبــاز مەحمــوود و 

هاوپیشــەکانی ، لەبــەر دەرگای مزگــەی گــەورەی ســلێانی ئەوانــی  بینیــوە 

ــوون: ــۆ گوت ــەوەی ب ــەوە ئ ــە پەرۆش و ب

گەر گوڵ 
دەزانێ دوای قرتاندنی  لەسەر چاڵن،

چیی بە سەر دێ!
هەنگی کارەکەریش،
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دوای داخورانی باڵەکانی و کزبوونی چاوەکانی! 
سەگیش دەوای لەدەستدانی  پێشبینیی و هەستی بۆنکردنی

سەبازیش کە دەستەکانی دەکەونە لەرزین و
 دۆست و دۆژمن لێک جیا ناکاتەوە،

سۆزانییش کە جوانی و مەعشووقەکانی لە دەست دەدا!                                                                  
مێگەلەمەریش کە بێ شوان و پاوانی دەمینێتەوە!

گەر هەموان بزانن،                                                                                                                
چ چارەنووسێک                                                                                                             
لەوبەری کەناری دەریاچەیە چاوەڕوانیانە!                                                                      
ماسیگرقاچی نەدەنایە ناوە بەلەم و                                                                                        
قوتابی سەری بە مەکتەب دانەدەگرت                                                                                             
نە جوتیار دەچوە گێڵگە و                                                                                                                       
نە کرێکار ڕێی کارگەی دەگرتە بەر و                                                                                           

نە سەرباز ڕای دەکرد بۆ شەڕگە!
گەورترین سزا کە بۆمان بڕاوەتەوە

بیرەوەرییمانە
خۆ گەر ئاسنگەرەکەی درواسێمان بیزانیبوایە                                                                                

چەند دەقیقەیەکی تر چارەنووسی چییە
ئەو هەموو سەعاتە خەریکی

بەستنی ئەو بەلوعە 
یان کردنەوەی ئەو ئاوەڕۆییە نەدەبوو

بەاڵم ئاسنگەر دەبێ نان بخوات و منداڵەکانیشی نانیان دەوێ
سەرباز و

بەرگدروو و
بۆیاغچی و
موسافیر و

شۆفێر و
گۆرانیبێژ و

گوێگر و
دەرگەوانی هوتێل و

خاوەن هوتێل و
میوانی هوتێل 

هەموویان نانیان دەوێت 
هەورەکان هەر بچووک دەبنەوەو 

بەراوەکان دەبنە دێمەکار.
ژمارەی ددانەکان 

زۆر بوون زۆر
لەچاو گوڵەگەنمەکان!

لــە تێکستەشــیعرەکەی )محمــد املاغــوت( کــە شــێوازی وەســفی بۆتــە 

)ڕۆژگاری  قوربانییەکانــی  بــەدوای  زەڕەبیــن  بــە  و  دەقەکــە  قالبــی 

ســتەمکاری ڕۆژهەاڵتــی ناوەنــد( دەگــەڕێ، بەراوردکارییەکــی جوانــی تێــدا 

دەخوێرنێتــەوە لەگــەڵ دەقەشــیعرەکەی ڕێبــاز مەحمــوود دا.  دەکــرێ لــەم 

ــن: ــەراوردەکان ببینی ــانە ب هاوکێش

ڕیزبەنــدی نــاوی ڕێبــازەکان / سابوونفرۆشــەکان /  بێڕەحمیــی / بــەردەرگای 

مزگەوتەکان:

شــیرکۆ بێکــەس، کــە ڕۆژانــە )ڕێبازەکانــی( لەبــەر دەرگای ئــەو مزگەوتــەی 

هونەرییــە  میناتۆرێکــی  دیمەنــە  ئــەو  دەیزانــی  دەبینــی،  ســلێانی 

)Minotaur Art(، هێنــدە چــڕ و ورد وئازاربەخشــە، چەنــدان شــاکاری 

غەمگیــن غەمگیــن خۆیــان لەنــاو تەلەســمە شــاراوەکانیدا حەشــارداوە. بۆیە 

ــە  ــڕ ل ــی پ ــە ئەوک ــە قەســیدەی )ئێســتا کچــێ نیشــتامنە(ی نووســی، ب ک

مــەراق و بــە چــاوی پــڕ لــە ئــاو، گــرێ گرێــی حەرفەکانــی ئــەو )بێڕەحمــی(

یــەی ڕێبــاز مەحمــوودی بــۆ شــیتەڵکردین و لــە چانــدان وێنــەی شــیعری پڕ 

لــە وەســتاکاریی هونــەری و زمانەوانــی و ڕەوانبێــژی، مانفێســتی بێڕەحمیی 

ــە بەشــێکی قەســیدەکەدا ئــەوەی  ــۆ داڕشــتین و ل ســەدەی بیســتویەکی ب
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ئه و فلووت و
که مانچه  و نۆته  گه نجانه ی

که  سااڵنه  لێره  به  »سه ره تان« ده مرن
که م نین!

ئه و پێکه نینی ڕووبار و
ئه و شه ماڵی زه رده خه نه  و
ئه و سه رچۆپیی قه ڵه مانه ی

که  سااڵنه ، لێره ، به  نه خۆشیی دڵ وه ستان و
هه وکردنی سییه کان و گه ده  ده مرن

که م نین!
ئه و هه موو هیوا سه وز و سوورانه و

ئه و هه موو دارسێوی ژنه  و
ئه و هه موو دارمازووی پیاوه ی

که  سااڵنه  لێره  به  کاره ساتی هاتوچۆ
ده مرن که م نین!

لێره  عومری زه ماوه ند و
ته مه نی خۆشییه کان کورتن...

به اڵم ئه وانه ی که  لێره 
نه  تووشی شێرپه نجه  ده بن و
نه  دڵیان هه رگیز ده وه ستێ و

نه  ده بن به  ژێر هیچه وه  و
ته مه نیشیان به  قه د عومری

نوح درێژە 
له وانه یشه  که  هه ر نه مرن

پێنج شه شێکن:
هه ژاری و بێکاری و گرانی و

گه نده ڵی و ژنکوژی و سانسۆرن!



ەم
وار

 چ
ڵی

سا
44

ژمارە
10
نیسان
2019

ــرە  ــە لێ ــە هەی ــدا ـ ک ــی بەراوردیکاری ــازیی هاوچەرخ ــە ڕەخنەس ل

ــۆ بــەکار دەهێنــێ ـ دەکــرێ ناوئاخنــی دەقەکــەی  دەقئاوێزانــی ب

ــەی خــوارەوە،  ــەم هێایان ــاز مەحمــوود و شــێرکۆ نێکــەس ل ڕێب

ــرێ: ــۆ بک ــان ب خوێندنەوەی

 پووختەی تەوەرەکە: 

و  ڕژێــم  ئــەو  دیارەکانــی،  خەســڵەتە 

ــی  ــەی ڕۆژهەاڵت ــتوورو دەواڵتدارییان دەس

هــۆکاری  بوونەتــە  کــە  ناوەنــد، 

قورســکردنی بــاری ژیــان، بــە ســتەم 

لــە  گەندەڵــی،  و  نادادپــەروەری  و 

ئــەو  دەقەشــیعرییەکانی  هەمــوو 

تــەوەرە دەبیرنێــن. شــاعیرەکان لــە دیــد 

و ڕوئیــای هزریانــدا هێنــدە لێکنزیکــن 

هــەر دەڵــێ خەڵکــی یــەک شــارن و 

قەمچیــی دەســتی یــەک جەالد پشــتیان 

ــا  ــەکان تەنی ــەوە. جیاوازیی ــین دەکات ش

لــە زمــان و شــیواز و هونــەری داڕشــتنی 

وابــێ  دەبــێ  هــەر  کــە  دەقەکانــە، 

لەبــەر جیاوازیــی ژینگــە و ئەزمــوون و 

ئاســتەکان.

سێ: تەوەرەی جەنگ:

فەرهەنگیــی  وشــەیەکی  وەک  چ  )جەنــگ(، 

ســادەی ســەر زمان و چ وەک چەمکێکــی  ڕەهەندئاڵۆزیی 

ــرە و هــزری  ــە زاکی ــژوو و کۆمەڵناســی و دەروونناســی... ل فەلســەفە و مێ

هێنــدە  ڕەگوڕیشــەیەکی  کــورددا،  هاوچەرخــی  ئەدیبانــی  و  نووســەر 

ــاگا  ــی بەئ ــی عەقڵ ــەواوی پانتای ــە ت ــە ک ــەی هەی ــرە وردەڕیش ــوول و ف ق

بەرهەمەکانیــان  دەبینیــن  بۆیــە   کــردوە،  داگیــر  ئەوانــی  بێئاگایــی  و 

ڕەنگڕێــژ کــراون بــە )جەنــگ( و زاراوەکانــی )مێــژوو و جیهانــی جەنــگ(، 

بــە زەحمــەت دەتوانــن لــە پۆپــەی ڕۆمانســییەت و غەزەڵخوانــی و 

ــی  ــەن، هۆکارەکەش ــاز بک ــێ دەرب ــی ل ــیاندا خۆیان ــتی ئەڤینیش بەهەش

ــە هــەم  ــەو نووســەرو ئەدیبان ــو ســەدەیە، ئ ــە نی ــرت ل ــە پ ــە ک ئەوەی

ــە ڕۆژان  ــوون و ڕۆژی ل ــتبەچەک ب ــگاوەری  دەس ــان جەن خۆی

لــە شــەڕگەکاندا قارەمانــی بــوون یــان، بــە شــێوەیەک لــە 

ــوون  ــە ب ــەو جەنگان ــان قوربانیــی ئ شــێوەکان،  خۆی

کــە وەحشــییانە پیســرتین چەکــی کوشــندەیان 

ــێ:  ــی دەڵ ــار عەل ــووە. بەختی ــە کار هات ــدا ب تێ

و  شــەڕ  کــە  ناوچەیەکــم  خەڵکــی  مــن 

کارەســاتەکان بــوون بــە تانوپــۆی. هەرگیــز 

ــچ شــتێک جــوان  نەمویســتووە ڕوخســاری هی

ــم  ــە بەرهەمەکان ــاک دەربخــەم،  هــەر بۆی و پ

نیشــانەکانی  ڕق و زەبروزەنگیــان پێــوە دیــارە، 

ــا شــتێک بخەمــە ســەر ســیا ناســک  ــان تەنی ی

ــەوان بەســەر  ــا ئ ــە تەنی ــان و ب ــی ژی و نیانەکان

ــە  ــم ل ــە بەرگری ــن هەمیش ــەاڵم م ــەوە، ب بکەم

ــردووە.    ــتییەکان ک ــڕوا ڕاس ب

یــان  شــاعیر  شــوێنێک  هــەر  لــە  کەواتــە 

ئــەوا  بێــت،  لــێ  کــوردی  نووســەرێکی 

)فەرهەنگــە ناشــیرینەکەی( جەنگــی لێیــە.  زۆر 

لــە  شــاکارە ئەدەبییەکانی شــاعیرانی وەک شــێرکۆ 

بێکــەس و عەبدوڵــا پەشــێو و ڕەفیــق ســابیر و ئەنــوەر 

شــاکەلی و بەختیــار عەلــی ... تــاد، کــە دەنگدانــەوی )جەنگــن(، 

هاوەڵەکانــی،  وەک  مەحموودیــش،  ڕیبــاز  نــوورساون.  تاراوگــەدا  لــە 

هەرچەنــد لــە زێــدە پــڕ جەنگەکــەی خــۆی دوور کەوێتــەوە، چرکەســاتێک 

ناتوانــی خــۆی فریوبــدات و لــە تارمایــی و خێــو و چەنگــە خوێنیاوییەکانــی 

دەوێ خــۆی دەربــاز بــکات.

ــن  ــە نزیکــەی )1200( دێڕەشــیعرە و درێژتری ــن( ک قەســیدەی  )قەرەجرتی

شاعیرەکان لە دید و 
ڕوئیای هزریاندا هێندە 
لێکنزیکن هەر دەڵێ 
خەڵکی یەک شارن و 
قەمچیی دەستی یەک 
جەالد پشتیان شین 

دەکاتەوە
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لێ
ــی  ــە و دەنگ ــی ژینگ ــە ڕەنگ ــەواو ب ــوودە، ت ــاز مەحم ــیعری ڕێب ــە ش دەق

جیهانــی جەنــگ، ئارایشــت کــراوە، لــە ســێبەری ئاشــتی و ئاساییشــەکانیدا، 

تارمــای جەنــگ دیــارە، لــە ســاییەی کەپــری ئەڤیــن و خۆشەویســتییەکانیدا، 

ــک و  ــی دای ــی گەرم ــە باوەش ــت، ل ــگ  دەبیرنێ ــی جەن ــی ڕۆژان تەمتومان

ــێ  ــت پ ــەدەری هەس ــاوارەی و دەرب ــاردیی ئ ــاردا،  س ــۆزی ی ــزی پڕس ئامێ

دەکــرێ.  خوێنــەری بــە ســەلیقە دەتوانــی شــوێن پێــی شــاعیر لــەوە دەقەدا 

لــە نێــوان ســەنگەر و ئەشــکەت و بیابــان و  گۆڕســتان و کەمپــی ئاوارەیــی 

و کۆختــی دوورەدەســت و کۆاڵنەکانــی ســلێانی و دونیــا بدۆزێتــەوە. لــەم 

چەنــد کۆپلــە شــیعرانەی کــە لــە ژێــر ناونیشــانی چەنــد دەقێکــدا کۆمــان 

کردنــەوە، دەتوانیــن )جەنــگ( لــە  جیهانبینیــی شــاعیردا شــیتەڵ بکەیــن و 

ئــەم ســەرەقەڵەمانە تۆمــار بکەیــن:

1-چەنــدە فەرهەنگــی )جەنــگ( لــە زەینــی ئــەم شــاعیرەدا. دەرهاویشــتەی 

مێــژووی  لــە  پانتایــی مرۆیــی  ئەوەنــدەش  تاڵەکانییەتــی،  بیرەوەرییــە 

ــرۆڤ. ــی م ــیرینرتین داهێنان ــردوە، وەک ناش ــار ک ــدا تۆم جەنگ

ــە  ــێ، ک ــورت دەزان ــدە عومرک ــە ســەفەرێکی هێن ــە کورت ــان ب 2-شــاعیر ژی

ــگ و شــەڕی  ــبابی جەن ــی ئەس ــی پێهێنان ــۆ کۆتای ــرۆڤ ب ــێ م ــەوە ناهێن ئ

ــی. ــۆ بەکاربێن ب

3-هەمــوو جەنگــەکان یــەک ڕەنگــن لە  ئەســتەم و ناحەقــی و بێئەخالقییدا، 

لــە ژێــر دوشــمی داد و حــەق و ئەخالقــدا بەرپــا دەکرێن.

4-یەکەم دۆڕاوی جەنگ خۆمانین.

ــرێ  ــە، دەک ــارەی مرۆڤ ــی ڕەفت ــی ئەبەدی ــگ، دیاردەیەک ــە جەن ــا چونک ج

زۆربــەی دەقەشــیعرەکانی ڕێبــاز مەحمــوود لــەم کایــەدا، بــە دەقەشــیعری 

ــن. ــد بکەی ــی )Cosmopolitan Poems(  ناوزەن گەردوون

ــاعیرانی  ــی ش ــارەی بەرهەم ــا(، دەرب ــب عەبدوڵ ــەکار )عەبدوملوتەڵی ڕەخن

وەک ڕیبــاز مەحمــوود دەڵێ:‹ئەدەبــی تاراوگــە دوو باســی گرنگــی لەخــۆدا 

هەڵگرتــووە، یەکەمیــان بەرجەســتەکردنی نەتەوەیــە )وەک دۆز( لــە ڕێــگای 

ئــەو بەرجەســتەکردنەش ســۆزی گەڕانــەوە بــۆ نیشــتان یەکێکە لــە بنەڕەتە 

ســەرەکییەکانی ئــەو ئەدەبــە. دووەم هەســتکردن بــە نامۆبــوون، ئــەو 

هەســتەش بــە مانــا وجودییەکــەی توانــای لەدەســتدانی بەرجەســتەکردنی 

خــود دەگەیەنێــت! دەشــێ ئــەو هەســتە لــە کەســی تاراوگەنشــیندا کاتــی 

بێــت.« کتومــت ئــەم گوتەیــە دەربــاز مەحموودیــش دەگرێتــەوە، کــە بــۆ 

ســاتێک نەیتوانیــوە لــە دۆزە نەتەوەیەکــەدا غافــڵ بێــت و نامۆیشــی تــەواو 

ڕەنــگ و ڕوخســاری داپۆشــیوە، نازانــی کامیــان کامیانــن، بــە زەحمەتیــش 

دەتوانــی بزانــی لــە کاتــی داڕشــتنی دەقەشــیعرەکەدا، شــاعیر لــە کام 

کونجــی ئــەم جیهانــە بــووە، ڕەنــگ بــێ دێــڕی یەکەمــی لــە ســلێانی بــێ 

ــی  ــان و هی ــە ئاس ــی ل ــی پێنجەم ــارباژێر و هی ــە ش ــێیەمی ل ــی س و هی

ــە تاراوگەیەکــی دوور دوور. حەوتەمــی ل

فەرموون، سەرنجێک لەم شیعرە ئەو بدەن:

جەنگ، تۆ بۆ ئەزیەت دەکێشی؟
خۆ کات خۆی 

بە دەسڕێژی فەرامۆشی 
هەر سەرقاڵی کوشتنمانە!

پەلەی چیتە جەنگ؟
خۆ الفاوی بێهوودەیی هەر ڕامان دەماڵێت 

 کوا شوێنێک
دەست بدات بۆ پێداگریی تاهەتا مانەوە؟

ئەها، جەنگ: تۆ سەیرکە 
ئەم ماڵە

خۆی لە زەمان شاردۆتەوە 
گومانی لە بیرەوەریی شار هەبوو 

حیکایەتێکی خنجیالنەی الدێیە 
خەیاڵێکی قوڕینەیە،

هەرچەند لێزمەی کات دەیتلیسێنێتەوە 
بەاڵم لەناو سەری مندا، 

منداڵییەک سەرلەنوێ، دەینەخشێنێتەوە!
عەیب ناکەی ... جەنگ،
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لە پیشاندانی عەزەاڵت 
بە هاروهاجی منداڵییەک 

کە حەز دەکات کەمێک زیاتر بمێنێتەوە!؟
گریمان ئێوارەیەک،

کینە بڕستی لێ دەبڕێ و
جەنگ لە کەلی شەیتانیمان ئاوا دەبێت!

بەاڵم بۆ سبەی
بە چ ڕوویەکەوە 

خۆڵی مردن لە لێوی ژیان بسڕینەوە و
بەدەم پێکەنینەوە 

بچینە پێشوازیی هەڵهاتنی خۆر؟
بڕوانــن لــەم )29( دێڕەشــیعرەدا، چــۆن ڕەنگــی جەنــگ و هــاوارو قیــژەی 

جەنــگ لــە مێشــکاندا دەزرێنگێنــەوە و ژینگــەی دەقەکــە ژێنگــەی 

ــە دەســڕێژی  جەنــگ و شــەڕگەی کوشــتکانە : ) جەنــگ ـ پێنــج جــار / ب

فەرامۆشــی/ ســەرقاڵی کوشــتنانە / الفــاوی بێهوودەیــی /  کــوا شــوێنێک / 

شــاردۆتەوە / گومــان لــە بیرەوەریــی / خەیاڵێکــی قوڕینــە /  لێزمــەی کات 

ــی  ــە / کەل ــاج / کین ــە هاروه ــەزەاڵت / ب ــب / ع ــێنێتەوە / عەی / دەیتلیس

ــردن( ــی م شــەیتانیان /  خۆڵ

کــە  قوڕینەیــە،  خەیاڵــە  ئــەو  دەقەکــە  هونــەری  وێنــەی  جوانرتیــن 

هەرچەنــدە زەمــەن دەیتلیســێنێتەوە، ئــاکار و ئاســەواری لــە زەینی شــاعیردا 

شــیتەڵکاری  دەکــرێ  )دەینەخشــێنێتەوە(،  وشــەی  دەمینێتــەوە.  هــەر 

ــە  ــرێ،  ک ــۆ بک ــوڕ( ب ــۆ ق ــوڕە و ب ــە ق ــەی )ل ــە بازن ــی ل فەلســەفی و ئایین

تــا یــەک تاکــە بوونــەوەر مبێنــێ ســووڕانەوی ئــەو بازنەیــە هــەر بــەردەوام 

ــت  ــداڵ و هەس ــە من ــەکان، ل ــی مرۆڤ ــدا الوازی ــان کاتیش ــە هەم ــێ. ل دەب

ــە  ــارە. دیقــەت بدەن ــەر جەنگــدا دی ــدارەکان، لەبەرانب ناســکەکان و ویژدان

ئــەو ئاماژانــە بــۆ شــوێن کــراون: ) مــاڵ / شــار / الدێ /  خەیــاڵ / ســەری 

مــن (، کاتەکانیــش؛ ) ئێســتا / زەمــان / بیــرەوەری /منداڵــی(،  کــە دەڵــێ:

ئەها، جەنگ: تۆ سەیر بکە 
ئەم ماڵە

خۆی لە زەمان شاردۆتەوە 
گومانی لە بیرەوەریی شار هەبوو 

حیکایەتێکی خنجیالنەی الدێیە 
خەیاڵێکی قوڕینەیە،

هەرچەند لێزمەی کات دەیتلیسێنێتەوە 
بەاڵم لەناو سەری مندا، 

منداڵییەک سەرلەنوێ، دەینەخشێنێتەوە!
ــەر دەزگای  ــە س ــوود بخوێن ــاز مەحم ــیعرەی ڕێب ــەو دەقەش ــتا ئ ــا ئێس  ب

ڕەخنەکاریــی بــە بەراوردکردنــی بــە ســێ دەقە شــیعری شــاعیری ئەمەریکی  

)ســارا تیزادێیــل(، شــاعیری عەربــی )عامــر الدیــک( و دەقەشــیعرێکی 

ــی.: ــد بەگیخان نەزەن

)ســارا تیزادێیــل  1884 ـSara Teasdale  1933 ( لــە قەســیدەی )بەهــار لــە 

کاتــی جەنگــدا( دا دەڵــێ:

هەست دەکەم، دوورە زۆر دوورە بەهار
بۆنە خۆشــــــــەکەی چیمەن و گوڵزار
چۆن پێ لــــــە دڵ نێ و بێتە جیهانێ

خامۆش بـــــــە خەم و گریان و هاوار؟  

خۆر بەرەو باکوور، ڕۆژ نابـــــڕێتەوە                                                                                         
ئێـــــوارە ستێر دەدرەوشـــــــێتەوە                                                                                                   
چۆن پڕ شەنگی خۆر سەر لەخم نەگرێ                                                                                   

جەنگ سەری پیاوان دەدوروێتەوە؟  
تازە گیاوگۆڵ دێ سەریان دەربێنن                                                                                             
لێ بە بای شـــەماڵ خۆ دەخنکێنن                                                                                                
دڵ بـــە بەرنادا، بە الرو لـــــەنجە                                                                                               

لەســــــەر گوڕێ نوێ خۆ بلەنگێن
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بن ئەو دارانە جێ ژوانی یار بوون                                                                                     
هێشووە گڵوکەی سێو و هەنار بوون                                                                                        
ئێستا یارانمان لە باوەش مەرگن                                                                                           

باوەش بێ یارو یار بێ هەوار بوون 
ئــەم شــاکارە پــر هونەرکارییــەی )تیزادێیــل(، ئەگەرچــی پــرت لــە ســەدەیەکە 

ــە،  ــزەی مرۆڤ ــی غەری ــمێکی ڕەش ــگ تەلەس ــە جەن ــێ چونک ــوورساوە، ل ن

ــەی  ــوو ئەوان ــەوە، هەم ــک نەبۆت ــەی وش ــتا مەرەکەبەک ــێ ئێس ــەر دەڵ ه

لــەم ڕۆژگارەدا بــە ئاگــری جەنــگ دەســووتێن، خۆیــان لــە نێــو دەقەکــەدا 

ــوو  ــاعیر هەم ــە ش ــیدەیە ئەوەیەک ــەم قەس ــی بایەخــدار، ل ــەوە. خاڵ دەبین

جوانــی و خۆشــی رسوشــت و ژیــان بــەو چرکەســاتانەوە و گــرێ دەدا کــە 

ــە.  ئــەو جەنگــان وا لەبەرچــاو  ــدا هەی ــە داهێنانی مرۆڤــەکان دەســتیان ل

ڕەش دەکا کــە هەمیشــە بــە بێــزەوە نــاوی ببەیــن و نەفرەتــی لێــی بکەیــن، 

چونکــە باعیســی دابــڕان و لێککردنــی ئازیزانــە، بڕوانــە چەنــد بــە پەرۆشــە 

ــێ: و دەڵ

ئێســتا یارانمـان لە بــاوەش مــەرگن                                                                                    
باوەش بێ یارو یار بێ هەوار بوون 

شــاعیر و ڕۆماننووســی ســوریی )عامــر الدیــک 1966 ـ ( هێنــدە بــە وردی 

ــۆت  ــاوی خ ــە چ ــۆ دەکات، ب ــان ب ــتەکانی جەنگ ــیتەڵکاریی دەرهاویش ش

چــۆڕاوەی خوێنــەکان  دەبینــی و قیــژەی قوربانییەکانی دەبیســتی، ئەو تەنیا 

دەوڵەمەنــدەکان بــە بــراوەی جەنــگ دەزانــێ. لــە قەســیدەیەکی درێژیــدا 

ــی   ــی و کەلتوورییەکان ــی و کۆمەاڵیەت ــە دەروون ــگ(، الیەن ــاوی )جەن ــە ن ب

کۆمەڵــکا لــە ســەردەمی جەنگــدا ڕاڤــە دەکات و هەمــوان بێخەتــا  و 

ــچ تروســکایەک  ــەدا هی ــە دەقەک ــە سەرپەرســتان. ل ــێ جگــە ل دۆڕاو دەزان

نابینــی کــە ئۆمێــد بەخــش بــێ ڕۆژێ لــە ڕۆژان مرۆڤــەکان دەســتبەرداری 

جەنــگ بــن. ڕێبــاز مەحمــوود وێنــای یــەک بــە یەکــی ژن و منــداڵ و پیــر 

و جەنگاوەرەکانــی کێشــاوە، لــێ زۆربەیــان لــە نێــو دێڕەکانــی دەقەکانیــدا 

داوەو  فــڕێ  تاراکانــی  الدیــک(  )عامــر  قەســیدەکەی  ســەردەردێنن. 

نهێنییەکانــی خســتوەتە بەرچاو و هۆکارو ئاکامەکانی جەنگیشــی  شــاعیرانە 
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بەرجەســتە 

وەک  کــردووە. 

دەیــەوێ  مەحمــوود،  ڕێبــاز 

جەنــگ  ناشــیرییەکانی  ڕووە  هەمــوو 

ــە  ــەوەی ژینگ ــاعیر زادە و ن ــەر دوو ش ــە ه ــارە ک ــکات. دی ــیرینرت ب ناش

ــرەدا  ــەوە. لێ ــژە نوورساوەت ــە قی ــوورکراوەو ب ــن س ــە خوێ ــن ب و ناوچەیەک

گەردوونــی هەســتە پاکەکانــی مرۆڤــەکان بەدیــار دەکــەون، گرنــگ نییــە بــە 

ــن. ــەدا دەژی ــەم جیهان ــی ئ ــە کام کونج ــن و ل ــک دەنووس چ زمانێ

ئەمەیش بەشێکە لە قەسیدەی )جەنگ(ی شاعیر )عامر الدیک(

مناڵەکە گوتی:                                                                                                                       

لە  کاتی جەنگدا                                                                                                                     
کە مناڵەکان لەخەو هەڵدەستن                                                                                             
باوکیان جارێکی دی نابیننەوە                                                                                            
دایکیان  بە فرمێسک و ماتومەلوولیەوە                                                                                                 
بەرەو مەکتەب                                                                                                                  
بەڕێیان دەکەن                                                                                                               

ئەوانیش  دەستە بەتاڵە بێ نانەکانیان بۆ 
بەرزدەکەنەوە و   خۆڵی سەرڕێگا دەخۆن                                                                                                            
لەناکاویشدا، مووشەکەمان                                                                                                       
کە لە پێناو ئەواندا داهاوێژرێن،                                                                                                         
منداڵەکان دەخۆن،                                                                                                                                     
تا بەرلە مردنیان باش باش                                                                                                                     

لە دەرسی مێژوو تێ بگەن!

***
پیاوەکە گوتی:                                                                                                                                            

لە کاتی جەنگدا                                                                                                                                           
کە باوکەکان دەگەڕێنەوە                                                                                                                                       

منداڵەکانیان نابیننەوە                                                                                                                               
هاوژینەکانیان نادۆزنەوە                                                                                                                                    

پێش ئەوەی  قافڵەی دایکەکان                                                                                                             
لە گۆڕستانان بێنەوە!                                                                                                                      

ئەوان بە کەسەرەوە                                                                                                                            
بەرەو شەڕگەکان دەگەڕێنەوە                                                                                                                                     

 ++++++

پووختەی تەوەرەکە: 

لــە گۆشــەنیگای جیــاوازەوە ڕیســوا   هــەر )4( شــاعیرەکە، جەنــگ، 

ــەکان  ــەڵ قوربانیی ــە پەرۆشــی و پرســەداریی لەگ ــەن و هاوبەشــن ل دەک

بــێ گوناحەکانــی ئــەو داهێنانــە قێزەوەنــەی مــرۆڤ. ئەزموونــی هــەر )4( 

ــان  ــی گەردوونی ــێ خەســڵەتەکانی  ژان ــن ل شــاعیر زادەی ژینگــەی خۆجێی

ــە.  تێدای

چوار: تەوەرەی سووتان لە پێناو دایکدا:
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لــە زۆربــەی بەرهەمــە ئەدەبــی و هونەرییەکانــدا، ئەدیــب یــان هونەرمەند 

ــەو  ــە و ئ ــتی دایکەوەی ــەکەی بەدەس ــەی گۆش ــە کەاڵف ــە ک ــەو کۆالرەی ئ

داوەی ڕایەڵــەی نێــوان هــەر دووکیانــە، ســۆز و وەفــاو ئەمکداریــی دایکــە. 

هــەر چەنــدە ئــەو دایکــە حــەز دەکات کۆالرەکــەی بگاتە تۆقەڵەی ئاســان 

ــە  ــان خۆزگەیان ــەر دووکی ــی ه ــە دڵ ــێ هەمیش ــوڕێتەوە، ل ــە بس و ئازادان

کەاڵفــەداوە  زووتــر هەڵکرێتــەوە بەیەکــدی شــاد ببنــەوە. جــا ئــەو کــۆالرە 

لــە هــەر تەبەقەیەکــی ئــەو ئاســانە بــێ ئــەوە دەســت و پەنجــەی دایکــە 

ــە  ــا تەقڵ ــل دەکا ت ــۆ ش ــتی ب ــەدودەدا و دەس ــدەکا و داوی ل ــەی پێ لەنج

لێنــەداو نــە هێڵــێ بایــە تیــژڕەووەکان باڵەکانــی تێــک بشــکێنن.

ــژە،  ــاز مەحمــوود زۆر درێ ــەی ڕێب ــەی گووشــی کۆالرەک ــدە کەاڵف هەرچەن

لــە ســلێانییەوە تــا ئاســانی هۆڵەنــدا، لــێ چــاوی خۆشەویســتی و ســۆزی 

گەرمیــی دایکایەتــی، هێنــدەی لێکنزیــک کردوونــەوە هــەر دەڵێــی لــە ژێــر 

ــەوە  ــلێانی  بەیەک ــووتاوەکە(ی س ــەیەکی )دارەس ــی حەوش دارهەنجیرێک

دانیشــتوون.

 ،)Bussy – Rabutin 1626 - 1696 یاداشنووسی فەرەنسی )بووسی ڕابوتی

دەڵێ :« دابڕان و دوورکەوتنەوە لە خۆشەویستیدا وەک با و ئاگرا وایە؛ 

ئاگری گچگۆکە دەکوژێنێتەوەو ئاگرێ گەوەرش خۆشرت دەکا.«  لە )3( 

دەقەشیعر هەڵبژاردەدا، )3( تێڕوانین و خەون و خەیاڵی شاعیرانەی 

دەقنووس لە جیهانبینیی ئەودا بۆ دایک ڕاڤە دەکەین.  هەست دەکەین کە 

دابڕان و دوورکەتنەوەی شاعیر لە دایکی:

ــە  ــە ئامادەی ــردووە، ک ــت ک ــەو دروس ــەالی ئ ــەری ل ــی خنکێن 1-مەراقێک

ــەوەی  ــاو بینین ــە پێن ــی  ل ــە قوربان ــن و ئاســانەکانی( بکات ــدە و فڕێ )ئاین

ــدەی  ــەون و ئاین ــە خ ــەوە ک ــەکە وا دەکەوێت ــە هاوکێش ــی.  لۆژیکان دایک

ــک  ــن )دای ــەوە دادەنیش ــە بەیەک ــاتانەی ک ــەو چرکەس ــانە ب ــاعیر یەکس ش

ــە  ــە ئامــرازی مرازەکــەی. ل ــە ڕەشــەی کردۆت ــی ڕێحان + کــوڕ(. شــاعیر چڵ

ــی خۆشەویســت و  ــۆ بۆن ــزە ب ــدا ڕەیحانەڕەشــە ڕەم ــووری کوردەواری کەلت

ــان دەخســتە  ــە ڕیحانەی ــەکان چڵ ــزان. جــاران ژن ــی ئازی گەشــانەوەی بینای

بــەر ئەگریجەیــان و  لــە سوخمەکانیشــیان دەبەســت. لــە زۆربــەی مااڵنــدا 

ــج و  ــاو کون ــە ن ــد بنجــە ڕەیحانێــک ل ــا، چەن ــان نەبوای ئەگــەر باغچۆکۆڵەی

دەفرانــدا دەچێــرنا. دەســکەڕەیحان لــە بازاڕیــش دەفــرۆرشا. ڕەنگــی پەلکــە 

ڕەیحــان و کلــی ڕەشــی چــاوان تەواوکــەری ئارایشــتی ســادەی کوردەواریــی 

جــاران بــوون، بۆیــە شــاعیر هونەرمەندانــە چڵــی ڕەیحانەکــە دەگوێزێتــەوە 

بــۆ نــاو ڕەشــێنەی چــاوی دایکــی.

ــا  ــە تەنی ــە ک ــەو باوەڕدای ــودە، ل ــکاندەوە خ ــاعیری تێکش ــە ش 2-دابڕانەک

میهرەبانیــی دایــک دەتوانــێ ئــەو پارچــە شــکاوانە جارێکــی دیکــە پێکــەوە 

بنێتــەوە. لــە کۆپڵەکــەدا بۆنــی پەیڤێکــی  )پشــکۆ نەجمەدیــن( دێتــە بــەر 

لــووت کــە دەڵــێ:

لەنێو تەنیاییی خۆمدا، ســەرگەردان،
وەک غەریبێکی پــەڕیوەی شــاران.

لەدووی خۆم وێڵم، یاخود عیشقی تۆ؟
خودا، چ سەختە ونبوون و وەیالن! 

3-شاعیر دایک بە بونەوەرێکی نەمر پێناسە دەکات، چوون 
میهرەبانی تەلەسمێکی ئەبەدیی ڕۆحی دایکە، هەمیشە ئەو 

ڕۆحە بە زیندووی دەمینێتەوە.

فەرموون لەگەڵ )3(  دەقە شیعرەکەی ڕێباز مەحموود:

)1(

هەموو سبەینێ و 
گشت فڕین و

ئاسمانەکانم دەفرۆشم
تەنیا بۆ کڕینەوەی فرسەتێک 

لەگەڵ چڵێ ڕەشەڕێحانەی دێراوێکی هاویندا 
لە چاوەکانی دایکمدا بڕوێم!

(٢)
شوێنپێی فەنابوونی خۆمم پێ نادۆزرێتەوە
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ئەوەی لە ڕێگای فیراقا لێم ون بوو
خۆم بوو، خۆم

ئێستا هەر لەتێکم لە شوێنێکدایە 
تازە ناتوانم شکانەکانم کۆ بکەمەوە و 

بە نیازی کردنەوەم بە منداڵەکەی جاران 
فریا بکەوم و

بگەمەوە بەردەمی میهرەبانیت، دایە!
)3(

من دیسان الی دایکمم
ساڵ کەمێکە 

بۆ وەراندنی گەاڵی درەختەکان
گەیشتووە  

دەی ئاخر پاییز 
نەک هەر دەست ناکاتەوە لە ڕەزی میهرەبانیی

بەڵکوو تەنانەت 
دڵی نایەت

گەاڵوگوڵی ناو کراسەکەی دایکیشم هەڵوەرێنێ!
ــی  ــەرحی ئاکام ــە، ش ــی میتافیزیکان ــوی هونەرکارییەک ــە ودی ــووس ل دەقن

ــۆ  ــۆڕی ب ــتە دەگ ــەوەی جەس ــە دوورکەتن ــک ل ــەی دەکات، فیراقێ فیراقەک

ڕۆح لێکــرتازان، ئاکامەکەشــی ونکردنــی خــودە، کــە مەترســیدارترین بزبوونە 

لــە دەروونناســی و کۆمەڵناســیدا، بــەوەی کــە دەیگەینێتە لووتکــەی نامۆیی 

ــە بــەرەو خۆکوشــتینیش پەلکێشــی بــکات. تاکــە  بێهودەیــی، کــە دوور نیی

ــە.  ــی دایک ــەم کارە، زیندووی ــی ئ ــت لــە ئەنجامدان ــر بێ ــکایی ڕێگ تروس

ــەی دووەم: ــە شــیتەڵکاریی کۆپل بڕوان

لە کۆپلەی سێیەمیشدا، دەقنووس وێنە شیعرییەکی جوانی کێشاوە، بە 

سایەی ئەو گوڵە وردانەی سەر کراسەکەی دایکی، نەمریی بە دایک 

دەبەخشێ، بەوەی کە پاییزیش لە دەسەاڵت و قودرەتی دانییە ئەو گواڵنە 

هەڵوەرێنێ، وێنەکە ئاوڕدانەوەیەکی بۆ کەلتووری کوردەواریش تێدایە، 

کە ژنی کورد هەمیشە ڕۆحی وابەستەی رسوشتە جوانەکەی کوردستانە، 

خۆ لە بەهاراندا ئەو کچۆڵەکانی پۆشاکی کوردیان پۆشیوە لەگەڵ  ڕەنگی 

گوڵوگوڵزاری رسوشتەکە لێک جیا ناکرێنەوە، بۆیە دایکەکان، ئەگەر 

ئەگریجەشیان بەفر بگرێ هەر حەز لە کراسی گوڵگوڵی دەکەن، بەاڵم گوڵی 

ناسک و سادەی بچووکی ڕەنگ مات.

دەی ئاخر پاییز 
نەک هەر دەست ناکاتەوە لە ڕەزی میهرەبانیی

بەڵکو تەنانەت 
دڵی نایەت

گەاڵوگوڵی ناو کراسەکەی دایکیشم هەڵوەرێنێ
ئێستا، لە دەروازەی دایک،  جیهانبینی ڕێباز مەحموودەوە سەرێک 

دادەگرین بە چەند منوونەیەک لە شیعری کڕواتی و عەرەبی و کوردی و 

بەراوارکارێکیان لە نێواندا دەکەین.

شاعیری کرواتی ) ڤینکۆ کالینیک Vinko Kalinic 1974 -( لە قەسیدەی 

)دایک پێی دەگوتم(، لە فەزای بەرفراوانی خەیاڵدا، تەکنیکێک دەدۆزێتەوە 

بۆ وابەستەکردنی ڕۆحی خۆی بە هی دایکیەوە، لە تەکنیکەکەیدا، گەرچی 

سەدای جۆرە یاخی بوونێک دەبیستین، بەاڵم زوو تێدەگەین کە ئەوەی 

دەیبیستین دەنگدانەوەی هاواری ڕۆحە. دەقەکە هەڵگری خەسڵەتی 

شاکارێکی گەردوونییە و یەکێتی بابەت لە نێوان کۆپلەکاندا وەستایانە 

بەرجەستە کراوە. خۆر لە ئاسان دادەگیرێتە خوارەوە و بە خۆرێکی دیکە 

دەگۆڕرێتەوە کە شەو ڕۆژ ئاوابوونی نییە، ئەویش خۆری چاوی دایکە. 

دەقەکە کە لە ئینگلیزییەوە کراوەتە کوردی زۆر خۆشئاواز و پڕ هارمۆنی و 

شێواز تۆکمەیە. کالینک دەڵێ:

)دایکم پێی دەگوتم(                                                                                                                                         
بەرخەکەم، نەکەی بە دوای خۆر بکەوی                                                                             
نمبیستووە  لەو ئاسمانەوە  تا ئێستا                                                                                             
کەسێ دەستی بە دەستی وی کەوتبی.                                                                                            
لێ من باوەڕم بەم پەیڤە نەبوو                                                                                                
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ئاخر دەمبنینی                                                                                                                  
هەموو سبەینان                                                                                                                
گزنگی خۆر ڕۆشنایی دەبەخشێتەوەو                                                                                          

تا زەردەپەڕ هەر ڕووناکیی لێ دەبارێ                                                                                        
دواتر دونیا تاریک دادێ،                                                                                                     

کەچی خۆرەکەی من هەر 
پڕشەنگدارو گەشە                                                                             

کاتێ دنیا یەکپارچە ڕەژووی ڕەشە.
دەقەشــیعرەکانی ڕێبــاز مەحمــوود پــرت 

ــەوە  ــە ڕەنگــی نامــۆی و غوربــەت و ناڵ ب

ڕۆحــی  ئاوێنەکــەی  کــراون،  ئارایشــت 

کارەســاتبارەکانی  دیمەنــە  شــەوقی 

قەســیدەکەی  لــە  نیشــتانەکەیەتی، 

)ڤینکــۆ کالینیــک( ڕەنگــی خــۆر و هەتــاو 

ڕازاندۆتــەوە،  تابلۆکــەی  و شــەو و ڕۆژ 

ئەمەیــش هــەر تیشــکدانەوەی رسوشــتی 

ــی  ــا. خاڵ ــە ئەورووپ ــە ل ــی ناوچەیەک ژیان

ــەو  ــەی ئ ــی بیرۆک ــک نزیک ــاوی لێ بەرچ

بەرجەســتەکردنی  لــە  شــاعیرە  دوو 

ــەر  ــە، ئەگ ــک دای ــی دای ــی ئەزەل میهرەبان

ــاز  ــە الی ڕێب ــی کراســەکەی دایــک، ل گوڵەکان

ئــەو  هەڵگــری  دەاللــەت  ڕەمــزی  مەحمــوود، 

ــۆ  ــی )ڤینک ــاعیری کروات ــە الی ش ــەوە ل ــێ، ئ ــە ب میهرەبانیی

کالینیــک(، خۆرەکــەی نــاو چــاوی دایــک، ســەرچاوەی ئــەو میهرەبانییەیــە. 

نابــێ ئــەوەش فەرامــۆش بکەیــن، کــە ڕێبــاز مەحمــوود دڵــی دایکــی 

نیگــەران کــردوە، بــە فیــراق و دوورکەتنــەوەی، هــەروەک )ڤینکــۆ کالینیک( 

ــێ  ــی، ل ــە ئامۆژگارییەکان ــن ل ــە گوێنەگرت ــێ دایکــی خــۆی شــکاندوە ب دل

لــە هــەر دوو حاڵەتەکــەدا، ئــەو کردانــە ئاگرخۆشــکەری ئــەو ســۆزەن کــە 

دەقانەیــان داهێنــاوە.

پووختەی تەوەرەکە: 

ــە  ــەوێ ک ــراون، دەردەک ــش ک ــرەدا، منای ــیعرانەی لێ ــەو دەقەش  ل

دایــک چ  بوونەوەرێکــی گەردوونییــە، کــە هیــچ شــتێک 

بــە  بگرێتــەوە. شــاعیرەکان  بتوانــی جێگــەی  نییــە 

هونــەر و شــیواز و زمانــی جیــاواز میهرەبانــی 

دایکیــان بەرجەســتە کــردوەو حەنیــن و تاســەو 

ــەو  ــی ئ ــی گەرم ــۆ باوەش ــان ب ــۆزی خۆی س

هەموویــان  داوە.  نیشــان  پەرۆشــەو  بــە 

کۆکــن لەســەر ئــەوەی کــە ئــەوان لــە هــەر 

قوناغێکــی تەمــەن و لــە هــەر شــوێنێکی 

ئــەم دنیایــە بــن، عەوجــە بــە میهرەبانــی 

دایکــن و ئــەو بــە فەریادڕەســی دڵســۆزی 

خۆیــان دادانێــن.

پێنج: تەوەرەی تێڕامانی شیعری: 

لەوەتــەی ئــەو مرۆڤــە پێــی ناوەتــە ســەر 

ــەت  ــەری ڕەح ــاتێک س ــۆ س ــە، ب ــەم زەمین ئ

بــووە  وێــڵ  گیــرۆدەو  هەمیشــە  نەبــوەو 

قورســەکانی  پرســیارە  وەاڵمــی   دوای  بــە 

و  خــودا  و  گــەردوون  و  مــەرگ  و  بــوون 

ــەو  ــاد.... هــەر ئ ــدەو غەیــب و ت دواڕۆژ و ئاین

پرســیارانەش بــوون بوونــە بنەمــا و بناغــەی داهێنانــی 

ــی  ــن نەهاتووەکان ــاوازە لەب ــدە جی ــەفە و دی ــانە و فەلس ئەفس

ــە  ــەر، بۆت ــی دەوروب ــەی واقیعحاڵ ــش وەک ئاوێن ــرۆڤ. ئەدەبی ــی م ئەقڵ

خەزنەیەکــی بەهــادار بــەو بەرهەمانــەی لــە مێــژووی ئەدەبــدا دەربــارەی 

ــدان  ــراون. چەن ــار ک ــۆفیگەراییەکان تۆم ــزری و س ــەفی و ه ــە فەلس بابەت

ــاوداوە. ــان ت ــپی خۆی ــەدا ئەس ــەو بواران ــەزن ل ــاعیری م ــب و ش ئەدی

لەڕێــی ڕۆشــنبیریی  ئەدەبــی و خوێندنــەوەو بیرکردنــەوی قــوڵ، هێندێــک 

دەقە شیعرەکانی 
ڕێباز مەحموود پتر بە 

ڕەنگی نامۆی و غوربەت 
و ناڵەوە ئارایشت 
کراون، ئاوێنەکەی 

ڕۆحی شەوقی دیمەنە 
کارەساتبارەکانی 
نیشتمانەکەیەتی
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لــە شــاعیرەکانی ســەردەمیش، کەوتوونەتــە نــاو تــۆڕی ئــەو جــۆرە تێڕامــان 

ــی  ــدە وەاڵم ــرن ئەوەن ــۆ دەگ ــە خ ــیار ل ــدی پرس ــە ئەوەن ــەی ک و ڕامانان

یەقینیــان پــێ نییــە.

 Descartes 1596 ــکارت ــان(، )دی ــەفەی )ڕام ــی فەلس ــن باوک وەک دەزانی

تێڕامانــی  پێناســە و جۆرەکانــی  لــە کتێبــی )ڕامــان(دا،  1650-(ە، کــە 

)Meditationes( بــە وردی بــاس کــردوە. وەک تێڕامــان لــەو شــتانەی 

جێگــەی گومانــن و رسوشــتی ئەقڵــی مــرۆڤ و بوونــی خــودا  

» ئەفســانەی ئــەدەب لــە ســەدەی بیســتەمدا ئەفســانەی دەركەوتنــی 

ئــەم جــۆرە شــیعرانە بــوون كــە بــە شــیعری تەئەمــوالت نــارساوە، كــە لــەو 

ــە پانتایــی ئازادبوونــی زمــان فــراوان دەبێــت، زەمــەن  ــاڵ ب بازنەیــەدا خەی

كۆتــی تەقلیدبــوون و پابەنــد بــە كۆنەكانــی خــۆی لەســەر خــۆی ڕاماڵــی، 

خەیــاڵ چــوە نێــو ئاســۆیەكی زێدەفراوانرت. ئەمــڕۆ هیچ پرســیارێك لەبەردەم 

ــەن كــە  ــگ ئەوان ــە، گرن ــدا ئەســتەم و ســەخت و مەحــاڵ نیی شــیعری نوێ

ــن وەاڵم  ــان چــۆن بتوان ــەر خۆی ــە ب ــز بدەن ــراوە هێ ــیاریان ئاراســتە ك پرس

بــۆ پرســیارەكانی نوێخــوازی بدۆزنــەوە.« شــیعری تێڕامــان، تــەواو ســێبەری 

بەســەر بەرهەمەکانــی ڕێبــاز مەحمــوود دا کــردوە، خەیاڵــی قــوول و زمانــی 

شــیعری و هونــەری جوانکاریــی فــرە الیــەن لــەم جــۆرە دەقەشــیعرییانەی 

ئــەو بــەدی دەکرێــن. ئەگــەر ئەمــە نــاو بینێــن ڕشــتەیەکەی شــیعریی، ئــەوا 

پایامگــر لــە زۆربــەی تیکســتەکاندا، بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی فــوڕم، چەنــدان 

تێکســت لــەو  ڕشــتەیەدا  ســەرنجی ڕادەکێشــن. 

لێرەدا )2( منوونە لە شیعرەکانی  ڕێباز مەحموود وەردەگرین:

یەکەم منوونە:

 تێڕامانــی دەقنووســە لــە توانســتی مــرۆڤ بەرانبــەر ئــەو گەردوونــە 

ــە  ــەی هەمیش ــە ئاکامەک ــان، ک ــانەی ژی ــە قورس ــەو ئەزموون ــەو ئ زەبەالح

بێئاکامییــە، ئــەوش لەبــەر بچووکــی ئەقڵــی ئێمــە بەرانبــەر گەورەیــی 

گــەردوون و شــتەنادیارەکان.  لــە دەقەکــەدا )مــن(ی قســەکەر، کــۆی 

مــرۆڤ دەکرێتــەوە بــە درێژایــی مێــژوو.  )بــاڵ و فڕیــن و کەوتــن و ژانــی 

کەوتــن(، چــوار ڕایەڵــی بیرۆکــەی دەقەکەیــە، کــە خۆشــئاواز و سفتوســوڵ 

ــێ: ــەو دەڵ ــکە. ئ و ناس

ئەوەی باڵەکانی خۆی نەبینێ
هەرگیز لە مەترسیی فڕین تێ ناگا و

هەست بەوە ناکات
چەند درۆیەکی زلە زەمین،

چەند خەتەر بە ئاسمانەوەیە 
هەرگیز وەکو من

ژانی بەربوونەوە ناچێژێ!
خاتــوو )موینیــا خــانMunia Khan 1981(، کــە بــە ڕەچەڵــەک )هینــدی(

یــە، بــە زمانــی ئینگلیــزی شــیعر دەنووســێ، لــە کۆپلــە شــیعرێکیدا دەڵــێ: 

باڵەکان دەها جۆرن:                                                                                                               
باڵەکانی پەپوولە                                                                                                                             
باڵەکانی هەڵۆ                                                                                                                           
باڵەکانی باز                                                                                                                                              
باڵە کراوەکانی قازی سپی                                                                                                                              
باڵەکانی پووشبەقنەی ئاسوودە                                                                                                                                  
باڵەکانی قەترەس                                                                                                                                     
باڵە جوانەکانی گیزەکەر                                                                                                                                          
 باڵە نەرمونیانەکانی مێشوولە                                                                                                                         
یان باڵە نازدارەکانی هەنگ                                                                                                                                        
ئەوان کە دەفڕن،                                                                                                              
هەموو هونەرەکانی فڕین لە باڵەکانیاندا دەنوێنن                                                                                 
چۆن دەبێ وا بین                                                                                                                                     
بەهای بەرزی ئەو باڵە بەهەشتییانە                                                                                              

بەکەم بزانین؟  
لــە هــەر دوو دەقەکــەی ســەرەوە، )بــاڵ(، وەک ئامــرازی فڕێــن، بــۆ 

مەبەســتێکی دیاریکــراو تەزیــف کــردوە. فڕیــن یانــی بەجێهێشــتنی ســەر 

ــە ئێمــەو ئــەو  زەوی و چــوون بــەرەوە ئاقاراکانــی ســەرەوە، هــەر یــەک ل
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بوونەوەرانــە بــە باڵــی خــۆی دەیــەوێ بگاتــە  شــوێنی مەقســەد. ئــەوەی کە 

جێگــەی ســەرنجە هــەر دوو شــاعیرە لــە خەمــی نەزانینــی بەهــا و گرنگــی 

ــەوەی باڵەکانــی خــۆی نەبینــێ  ــێ: )ئ ــاز مەحمــوود دەڵ ــەن: ڕێب ــەو بااڵن ئ

ــاگا(، موینیــا خانیــش دەڵــێ: )چــۆن  / هەرگیــز لــە مەترســیی فڕیــن تــێ ن

دەبــێ وابیــن / بەهــای بــەرزی ئــەو باڵــە بەهەشــتییانە / بەکــەم بزانیــن؟(. 

ــکانی  ــوارەوە ملش ــەوان، کەوتنەخ ــی ئ ــەم زانین ــەکان و بەک ــی باڵ نەبینین

لــێ دەکەوێتــەوە. کەواتــە کــە مــرۆڤ خــاوەن باڵــێ )ئەقڵــەو( ئــەو 

بوونەوەرانــەی لێــرەدا ئاماژەیــان پــێ کــراوە، خــاوەن باڵــی رسووشــتین، 

دەبــێ بــزان ئــەو بااڵنــە چ بەهــا و ڕۆڵێکیــان لەبەردەوامبوونــی ژیانــدا 

هەیــە.

دووەم منوونە:

ــن  ــتوە و  )م ــی داڕش ــڕ ڕامان ــەیەکی پ ــوود هاوکێش ــاز مەحم ڕێب

/ خــۆم / ژیــان / بردنــەوە(ی ، لــە فۆڕمێکــی نەختــێ ئاڵــۆز 

و ڕەشــبین ئارایشــت کــردووە. لــە نێــو دێرەکانــدا ئامــاژەی 

کەرتبوونــی ڕۆحــی تێدایــە، دەروونناســانە، جەنگێکــی نەبــڕاوەی 

نێــوان )مــن، خــۆم( شــێتەڵکاریی بــۆ کــراوە، کــە وای کــردوە، 

خاوەنــی )مــن و خۆم(ەکــە دۆڕاو بــێ، لــەو مەڕاســۆنە بەردەوامــەی 

ــش  ــەت مەرگی ــی، تەنان ــە کۆتای ــە و ن ــەرەتای هەی ــە س ــە ن ــان، ک ژی

ناتوانــێ بــەری پــێ بگــرێ، ئەگــەر دوای مــەرگ بــە درێژەپێــدەری ژیــان 

ــن. دابینێ

دەقنووس دەڵێ:

من لەبردنەوە و خۆمەوە دوورم ، دوور...
لەکاتێکا، 

ژیان ماراسۆنێکی بێ کۆتایە ... !
 Jessica Kristieکچــە شــاعیری ئەمەریکــی خاتــوو )جێســیکا کریســتی

ــۆی(  ــوان )مــن( و )خ ــوورەیەک لــە نێ ــوارەوە، ش ــەوم تێکســتەی خ (، ل

دروســت دەکاو پێــی وایــە کــە )مــن( کەســێکی غەریبــە لــەودا بۆیــە 

ــکان  ــە دوای باڵكش ــە ک ــەو باوەڕەدای ــەو ل ــێ دەکا، ئ ــاژەی پ ــۆ( ئام ــە )ت ب
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ــۆی(دا  ــەڵ )خ ــی لەگ ــارەی بەخوداچوونەوەیەت ــە چ ــەی تاک و داروخانەک

ــاز  ــەی ڕێب ــە دابڕانەک ــە ل ــەش زۆر نزیک ــدا. ئەم ــەڵ )من(ەکەی ــەک لەک ن

ــەو  ــەش(دا ئ ــەو )دووریی ــە خۆمــەوە دوورم... دوور(، ل مەحمــوود )مــن، ل

ــەی جێســیکا کریســتی،   ــە پێچەوان ــوود، ب ــاز مەحم ــە ڕێب دەوخوێرنێتەوەک

ــە.  ــەوەی نیی ــازی بەخوداچوون نی

جێسیکا کریستی دەڵێ:
 تێکشکاوم!                                                                                                                    
چوون، لە هامان ئەو چاوانەدا                                                                                                      
بە دوای هیوایەکدا دەگەڕێم                                                                                                        
کە لەواندا، لەدەستم چووە.                                                                    
ئەز دەبێ خەمێ لە خۆم بخۆم                                                                                                      
لە )خۆم(ەکەم،                                                                                                                    

بە بێ تۆ. 
ــیعریکی  ــە دەقەش ــش(ە، ل ــود دروی ــتینی )محم ــاعیری فەلەس ــی ش هەرچ

پرســیارئامێزی ســیخناخ بــە تێڕامــان، بــە شــێوەو تەکنیکێکــی دیکــە پرســیار 

ــی  ــی مردن ــە ئەزموون ــێک ک ــە کەس ــەوێ ل ــە(دەکات. دەی ــەو )حەقیقەت ل

ــی   ــردوو ناتوان ــە م ــە ک ــدە دڵنیای ــەوە، هەرچەن ــە وەرگرێت ــە وەاڵمەک هەی

ــەڵ  ــە گ ــاز مەحمــوود ل ــی هاوبەشــی دەقەشــیعرەکەی ڕێب ــۆ. خاڵ ــە گ بێت

ئــەوەی مەحمــوود دەروێــش ئەویــە کــە هەردووکیــان تێڕامانــی خۆیــان بــۆ 

مردنێــک هەیــە کــە حەقیقەتــە و حەقیقەتێکــی گەورەتــر لــە خــۆی دەباتــە 

ــەوە.  ــن و چوونەکەمــان( هــەر وەک لوغــز دەمینێت ــرگڵ. لێرەشــدا )هات ژێ

ــە  ــە غەریب ــەو کەس ــیدەی ) ئ ــە قەس ــێک ل ــە بەش ــش ل ــوود دروێ مەحم

ناناســم( دا دەڵــێ:

بە دوای کەژاوەی جەنازەی غەریبێک کەوتم                                                                       
غەریبێک، نە دەیناسم و نە ناوبانگیم بیستوە                                                                                                  
وەک هەموان هەنگاوم هەڵێنا و                                                                                              
سەری خۆم لەعاست ڕیزی ئەو هێنایەخوارەوە                                                                             
نەمدەویست بپرسم:                                                                                                           

ئەرێ! ئەو کێیە مردوە؟ کێندەرییە و                                                                                         
چۆن چۆنی کۆچی کردوە؟                                                                                                                             
دەزانم زۆر جۆرە هۆکاری مردنمان:                                                                                                                    
وەک ژان و ئازاری ژیانی بێوچان                                                                                                        
جا هەر خۆم لە خۆم دەپرسی:                                                                                                                                          
 تۆ بڵێی ئێستا ئەو مەمانان ببینێ؟                                                                                                                        
یان ئەوەی دەیبینێ هەر هیچ و عەدەمە؟                                                                                                     
ئەو اللۆ داماوە،                                                                                                                                     
داخۆ بەم کۆیاییە دڵی چەند بە خەمە؟                                                                                                          
دەمزانی ئەو پیاوە غەریبە،                                                                                                                                          
لە نێو تابووتی پڕ گوڵی وەنەوشە، هەڵناسێتەوە                                                                                                             
تا ماڵیاواییمان لێ بکا و سوپاسێکمان بکاو                                                                                            
حەقیقەتەکەمان بە گوێدا بچرپێنێ                                                                                                    

)لێ! کام حەقیقەت؟ 
پووختەی تەوەرەکە: 

چونکــە پرســیارە فەلســەفییەکان هەمیشــە گەردوونیــن، دەبینیــن کۆلکــەی 

هاوبەشــیان لــە تێڕامانەکانــدا لــە زۆر لێــک نزیکــن، جــا گرنــگ نییــە تێڕامــا 

و کێیــەوە خەڵکــی کوێیــە. جیاوازیــەکان پــرت لــە زمــان و فــوڕم و شــێوازی 

داڕشــتنی پرســیار و وەاڵمەکانە..ئەگــەر وەالمێــک هەبــێ.

ئـاکـام

 )18( لەگــەڵ  مەحمــوود  ڕێبــاز  دەقەشــیعری   )7( بەبەراوردکردنــی 

ــی و  ــی و کوڕوات ــزی و عەرەب ــی )ئینگلی ــە زمان ــە ب ــە ک ــیعری دیک دەقەش

کــوردی( گوتــراون وشناســنامەی )ئینگلیــزی و ئەمەریکــی و عەرەبــی 

ــە و دوای  ــوردی(ان هەی ــدی و ک ــری و هین ــی ــــ می ــی و گریک و کڕوات

ــوود  ــاز مەحم ــیعرەکانی ڕێب ــوان دەقەش ــە نێ ــەکاری ل ــیتەڵکاری و ڕەخن ش

ــورت دەکەینــەوە: ــەم خااڵنــەدا ک لەگــەڵ لــەو تێکســتانە، ئاکامــەکان ل

بەهــرەو  خــاوەن  هاوچــەرخ،  شــاعیرێکی  وەک  مەحمــوود  1-ڕیبــاز 

ئەزموونێکــی بەرچــاوە و کارامانــە گوزارشــت لە هــزرو دیــد و تێڕوانینەکانی 
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ــە زمانێکــی  ــە داڕشــتنی تێکستەشــیعرەکانی ب خــۆی دەکات، ب

ڕەوان و شــیرین لــە چوارچێــوەی ڕێزمانــی کوردیــدا،  بــە 

تەوزیفکردنــی هونەرەکانــی شــیعر و شــێوازەکانی لــە نــاوەڕۆک 

و  ئــەدەب  لــە  ئــەو  شــارەزایی  ســەرچاوەدا.   و  فــوڕم  و 

دەروونناســی و کۆمەڵناســی و مێــژوو و کەلتــوور و فەرهەنگدا، 

وەک  شــاقولییەکانیەوە،  و  ئاســۆیی  ئاراســتە  هــەردوو  بــە 

ــییە.  ــەی دەستخۆش ــەوە، مای ــان داوەت ــی ڕەنگی لەبەرهەمەکان

شــیعری  ئاســتی  کــە  دەیســەملێنن،  2-بەراوردکارییــەکان، 

ــێوەکانی دەدات،  ــانی هاوش ــە ش ــان ل ــوردی ش هاوچەرخــی ک

لێــرەدا  ئەدەبییانــەی  شوناســە  ئــەو  لەگــەڵ  نەبــێ  هــەر 

ئاماژەیــان بــۆ کــراوە.

لــە  وەک  کۆنرتاســتەکان،  و  یەکرتبڕیــن  و  3-پێکچــوون 

ــدگای  ــە، کــە دی ــن، نیشــانەی ئەوەی ــدا دەبیرنێ بەراوردکارییەکان

ئەدەبــی ئــەو نەتەوانــە لێــک نزیکــن و لــە بابەتــە گەردوونییەکاندا 

ــن. ــاو ڕێک ــناو و تەب زۆر ئاش

ــی دیکــە،  ــەکار و ئەدیبان ــۆ ڕەخن ــە ب ــە پەنجەرەیەکــی  بچووک 4-لێکۆڵینەوەک

بــەو هیوایــەی دەالقــە و پەنجــەرەو دەرگای وااڵتــر و فراوانــرت و باشــرتی 

ــوردی  ــەی ک ــتنەوەی ڕەخن ــۆ گوس ــدرێ ب ــددی ب ــی ج ــن و هەوڵ ــێ دابهێن ل

ــی  ــای و زمانەوان ــوەی ســنوری جوگرافی ــە چوارچێ ــی و ل ــە قۆناخــی ناوچەی ل

و فەرهەنگــی خۆمانــدا، بــۆ ئەودیــوی ســنورەکان و هەرچــوار ئیقلیمــی 

جیهــان. تــا باشــرت لــە پێگــە و مەقامــی ئەدەبــی کــوردی بزانیــن و هەوڵــی پــرت 

گەشــەپێدان و پشخســتنی بــۆ بدرێــت لــە ڕێــی داهێنــان و ســوود وەرگرتــن لــە 

ــی. ــی جیهان ــەی ئەدەب گەنجین

دەکاتــەوە  گەشــرت  شــاعیرە  ئــەو  ڕۆشــنبیری  ئاســۆی  لێکۆڵینــەوە  جــۆرە  5-ئــەم 

بەرچاوڕوونــی لــە بوارەکانــی ئەفرانــدن و داهێنانــدا بــۆ خۆشــرت دەکات و جوانرتیــش 

ــە نووســیندا  ــی خــۆی ل ــز و الوازەکان ــە بەهێ ــێ و الیەن ــی خــۆی دەزان پێگــەی ئەدەب

دەستنیشــان دەکات. بێگومــان لێکۆڵێنــەوەکان وا دەکــەن شــاعیرو نووســەران هەســت 

ــن. ــۆش دەب ــەن و دڵخ ــان بک ــی خۆی ــی ئەدەب ــی دەنگوڕەنگ ــە بوون ب

تێبینــی: نووســەری ئــەم بابەتــە هەمــوو دەقەشــیعرییەکانی ئــەم لێکۆڵینــەوەی 

کــوردی. کردووەتــە 



توێژینه وه یه كی نوێ 
له سه ر شیعری  

فروغی فه روخزاد

 سه وسه نی پوورشه هرام

لە فارسییەوە: ڕزگار جه باری 
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بــه  هاتنــه  نــاوه وه ی  ئافره تــان بــۆ گۆڕە پانــه  جیاوازه كانــی ئابــووری ، 

كولتــووری ، فێــركاری  و...هتــد، بــه  تایبه تــی لــه  نیــوه ی  دووه مــی ســه ده ی  

بیســته مدا )پــاش جه نگــی جیهانیــی دووه م(، چاالكییــه  به رته ســكه كانی 

ئافره تــان تــا ڕادەیــه ك پــه ره ی  ســه ند و تیۆریــی فێمینســتی وه ك بابه تێكــی 

ــی  ــه ت وه ك بزاڤ ــه  ته نان ــه یه وه  ك ــه م پڕۆس ــه  ڕوو. ل ــه وه كاری  خرای توێژین

جیهانیــی ئافره تانیــش ئامــاژە ی   پــێ ده كرێــت، ئه ده بیاتــی ڕۆژبــه رۆژ 

فێمینســتی،  تێوریــی  ئــاراوه .  هاتــه   فێمینیــزم  به ره وپێشــه وه چووی  

ئافره تــان،  له مــه ڕ  توێژینــه وه   ئاراســته كانی  لــه   یه كێكــه   هه نووكــه ش، 

بنچینه ییه كانــی  تایبه مته ندییــه   ڕوونكردنــه وه ی   ســه ر  ده په رژێتــه   كــه  

ژیانــی كۆمه اڵیه تــی و ئه زموونــی مرۆیــی لــه  ڕووانگــه ی  ئافره تانــه وه ، 

ئه گــه ر چــی له ســه روبه ندی ئێســتادا، هێشــتا مه ودایه كــی فــراوان بــۆ 

ــەاڵم  ــه  دی ده كرێــت، ب ــاودا ب ــوان ئافــره ت و پی ــه  نێ یه كســانگێڕانی ڕۆڵ ل

ــی  ــه ر هه ڵگرتن ــان له هه مب ــه ری  هــه وڵ و كۆششــی بزاڤــی گشــتی ئافره ت ب

ئــه م نایه كســانییه  و گۆڕانــی تێڕوانینــه كان، جێــگای  ســه رنجه . كه واتــه  

ڕوونكردنــه وه ی  شــوناس و حه قیقه ته كانــی ئافره تــان و به ده ســتهێنانی 

ســه ره كیتیرین  لــه   ئه ده بیاتــدا،  لــه   ئه زموونه كانیــان  ڕەنگدانــه وه ی  

ئاراســته كانی ڕە خنــه ی  ئه ده بییــه  كــه  توێژینــه وه ی  دیارتریــن شــیعری  

ئافره تانــه ی  فارســی_فروغی فه روخــزاد_ بــه  پێویســت ده زانێــت.

و  فێمینیــزم  بوونــی  په یــدا  بــۆ  تێڕوانینێــك  بــه   توێژینه وه یــه ،  ئــه م 

ســه ر  ده په رژێتــه   تــازه وه ،  تێڕەانینێكــی  بــه   تایبه مته ندییه كانــی، 

فــروغ. شــیعری   تێگه یشــتنه كانی  لــه   بڕێــك  ڕوونكردنــه وه ی  

وشه  كلیلییه كان:
 فێمینیزم، فروغی فه روخزاد، شیعری  هاوچه رخ.

دیباچه : 
وێنه یه كــی  ئێرانــدا،  کۆمەاڵیه تــی  و  ئابــووری   ڕامیــاری ،  مێــژووی   لــه  

لــه  كۆمه ڵــگادا به رچــاو  ئافره تــان  ئاماده بوونــی  نادیــار و كه مڕە نگــی 

هاوچــه رخ  ســه روبه ندی  لــه   هه رچه نــدی  هه ڵبه تــه   كــه   ده كه وێــت، 

نزیكــرت ببینــه وه ، ئــه م وێنه یــه  ڕوونــرت و ئاشــكراتر ده بێتــه وه ، بــەاڵم پێگــه ی  

ئافــره ت لــه  مێــژووی  ئه ده بیاتــدا، به جۆرێكــی دیكه یــه ، ئه گــه ر چــی 

ئاماده بوونــی ئافــره ت لــه  ئه ده بیاتــی فارســیدا لــه  ترۆپكــدا نه بــووه ، 

فارســیدا  شــیعری   له گــه ڵ  قووڵــی  په یوه ندییه كــی  بــه رده وام  بــەاڵم 

شــیانه دا،  له به رزتریــن  ئافــره ت  ئێرانــدا،  ئه ده بیاتــی  لــه   هه بــووه . 

بتێكــی شــۆخ یــان شارئاشــوبێكی ڕووجوانــه  بــۆ شــیعر،  یــان بــۆ داســتانه  

ــه   ــی ك ــانامه ی  فیرده وس ــی ش ــه  هەاڵوێركردن ــه  ب ــه كان. هه ڵبه ت ئه وینداریی

ــڕاوه   ــان گێ ــاوان ڕۆڵی ــانی پی ــه ركراونه ته وه ، هاوش ــك به س ــدا ئافره تانێ تیای

و خۆشه ویســتی و ســۆزی  ئافره تــان له گــه ڵ دلێــری و ڕامانــدا ئاوێتــه  

ــراون. ك

ئــه وه   باشــی  بــه   ئه نجامــداراوه كان،  توێژینــه وه   بــه   چاوخشــانێك     

ده رده خــه ن، كــه  ئــه و شــته ی  بــه  نــاوی  جیهانــی ئه زمــوون هه ژمــار كــراوه ، 

لــه  ڕاســتیدا رشۆڤــه ی  كرداره كانــی پیــاو و ئه زموونه كه یــان بــووه .

ــی  ــی، منوونه یه ك ــی کۆمەاڵیه ت ــه ر پێگه یه ك ــه  ه ــه وه ی  ل ــۆ ئ ــه  ب    كه وات

كۆمه ڵێكــی  ده بێــت  هه بێــت،  ســه رده م  هه لومه رجــی  لــه   تازه مــان 

ــن؟  ــان ده زانی ــه ڕ ئافره ت ــه وه . چــی له م ــه وكان پێناســه  بكه ین ــازه ی  كاردان ت

بابه تانــه   ئــه م  ئه نجامدراوه كانــدان؟  توێژینــه وه   كوێــی  لــه   ئافره تــان 

ــی  ــیاره كانی تیۆری ــدا. پرس ــی فێمینیزم ــه  پرس ــن ل ــیارگه لێكی بنچینه یی پرس

یــاد  بــه   ئــه وه   دیكــه   جارێكــی  تاوه كــو  ده دات،  هــه وڵ  فێمینســتی 

ــدا  ــه  جیهان ــه وه ی  ئێمــه  وه ك زانســتی گشــتی و ڕەهــا ل ــه  ئ ــه وه ، ك بهێنێت

هه ژمــاری ده كه یــن، لــه  ڕاســتیدا، زانســتێكه  لــه  ئه زموونــی به شــێكی 

خــاوه ن دەســەاڵتی كۆمه ڵــگا، واتــه  پیاوانــه وه  هاتووه تــه  دی. ئه گــه ر 

ــۆ ئافــره ت كێــرشاوه ،  ــه  كولتــووری  پیاوســاالرانه دا، ئــه و وێنه یــه ی  ب چــی ل

واقیعــی نییــه ، بــەاڵم بــه  تێپه ڕبوونــی زه مــه ن، كۆمه ڵێــك گۆڕانــكاری  

ناچاره كــی  كــه   ئــاراوه ،  هاتــه   ڕامیاری _کۆمەاڵیه تــی  ڕەوشــی  لــه  

ــینه كانیاندا  ــان و نووس ــه ر ئافره ت ــراوی  له س ــی لێنه ك ــی نكۆڵ كاریگه رییه ك
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بــه م  پیاویــش خێرایــی  تێڕوانینه كانــی  گۆڕانــی  بــه  جێهێشــت، 

ــه وڵ  ــدا ه ــتی خۆی ــه  ئاس ــه  ل ــه م توێژینه وه ی ــی. ئ ــه ی  به خش بزاڤ

و  فێمینیــزم(  په یدابوونــی  بــه   چاوخشــانێكدا  له گــه ڵ  ده دات 

بپه رژێتــه   تــازه وه ،  تێڕوانینێكــی  بــه   تایبه مته ندییه كانــی، 

ــه  هــزر و تێگه یشــتنه  شــیعرییه كانی  ســه ر بڕێــك ل

ــروغ. ف

قوتابخانه ی  ڕەسه نایه تی ئافره تان 
یان فێمینیزم:

    قوتابخانــه ی  ڕەســه نایه تی ئافــره ت، 

ئازادایخــوازی   و  ئافره تگه رایــی  یــان 

ئافره تــان، ئــه و هاوكێشــانه ن كــه  بــۆ 

ــه   ــراون، ك ــنیار ك ــزم پێش ــه ی  فێمینی وش

نه گه یاندنــی  ناتوانیــن  هه ڵبه تــه  

بڕێــك لــه و زاراوانــه  لــه  ڕوونكردنــه وه ی  

له به رچــاو  فێمینیزمــدا،  ڕاســتینه ی  

بــه   هه ندێجــار  فێمینیــزم  نه گریــن. 

بــۆ  ڕێكخراوه ییــه كان  بزاڤــه   واتــای  

ئافره تــان  مافه كانــی  ده ســته به ركردنی 

تیۆرییــه ك  واتــای   بــه   هه ندێجــار  و 

یه كســانی  بــه   ئامــاژە   كــه   دێــت، 

ئافــره ت و پیــاو ده كات، لــه  الیه نه كانــی 

ــه م  ــاف. ئ ــی و م ــووری ، کۆمەاڵیه ت ــاری ، ئاب ڕامی

واتــای   بــه   كــه   وه رگیــراوه    )feminine( لــه   زاراوه یــه  

ــان ڕەگــه زی  مــێ دێــت. فێمینیــزم ســه ره تا بزاڤــی کۆمەاڵیه تــی  ئافــره ت ی

له به رامبــه ر  بــوو،  ڕۆژاوا  دیكــه ی   واڵتانــی  و  فه ره نســا  ئافره تانــی 

نایه كســانی ئابــووری  و ڕامیاری ...هتــد و هه روه هــا به رهه ڵســتكاری  و 

ناڕە زایه تــی بــوو لــه  نه بوونــی هاوســه نگی لــه  چاكســازییه  تازه كانــدا. 

ــتیی  ــی گش ــی ده نگدان ــاڵی )1890(دا ماف ــه  س ــایییه كان ل ــازییه  یاس چاكس

پیاوانــی بــه  ڕەســمی ناســاند و هــه ر ئــه م پرســه ، جیــاكاری  نێــوان 

ئافــره ت و پیــاوی  زیاتــر له پێشــوو ئاشــكرا كــرد. بــه م پێیــه  چاكســازییه  

ــه كان، گرینگرتیــن پرســی شــه پۆلی یه كه مــی  مافپارێزیــی و ڕامیاریی

فێمینیزمــه  و له ســه ر ئــه م بنه مایــه  ده توانیــن بــه  بزاڤــی 

به رگــری لــه  مافه كانــی ئافره تانــی هه ژمــار بكه یــن. 

ــه م فێمینســت  ــه  یه ك ــراد ســرتێت( ب ــان ب ــك )ئ بڕێ

ده زانــن، بڕێكیــش پێشــینه ی  ئــه م بزاڤــه  بــۆ 

ــه وه  و  ــا ده گه ڕێنن ــی )1689(ی به ریتانی شۆڕش

ــان( و  ــتین دو بیس ــو )كریس ــه رانی وه ك نووس

)مــاری  ڤڵــن( و )جــۆرج ســاند( بــه  یه كه میــن 

ده كــه ن.  هه ژمــار  فێمینیــزم   پارێزه رانــی 

شــه پۆلی  ده ســتپێكی  بڕێكیــش  هه ڵبه تــه  

باوبوونــه وه ی   له گــه ڵ  فێمینیــزم  یه كه مــی 

وتارێكــی نووســه ری  ئینگلیــزی )مــاری ڤڵســتۆن 

ــان(  ــۆ ئافره ت ــاوی  )دادخــوازی ب ــه  ن كرافــت( ب

ــن. ده زان

    شــه پۆلی دووه مــی ئــه م بزاڤــه  كــه  لــه  

ســاڵی )1960( و له گــه ڵ خســتنه رووی  هــزری  

ــی  ــه وه ی  هۆكاره كان ــه  ڕوونكردن سیســتاتیك ل

ــی  ــكاری  ئامانج ــان و هێڵ ــته یی ئافره ت ژێرده س

فێمینســتیی ده ســتی پــێ كــرد. لــه  ده یــه ی  70دا 

ــه   ــان ل ــی ئافره ت ــتنه رووی  بابه ته كان ــه ر خس ــه  س په رژای

ــۆی  ــی خ ــه ی  80دا تێڕوانین ــه  ده ی ــدا و ل ــته  مرۆڤایه تییه كان زانس

بــۆ مه عریفه ناســیی فێمینیــزم وه رچه رخانــد و په رژایــه  ســه ر ڕەخنــه ی  

زانســت. به رهه مهێنانــی  و  مه عریفه ناســی  و  فه لســه فه   گشــتیی 

    لــه و كه ســانه ی  لــه م ســه روبه نده دا هــاوكاری  په ره ســه ندی دیــد و 

تێڕوانینــی فێمینســتیی كــرد، )ســیمۆن دوبڤــار( نووســه ری  كتێبــی )ره گــه زی  

دووه م( بــوو. ئــه و لــه  كتێبه كه یــدا نووســی: )) ئه گــه ر كتێبه كــه  هــاوكاری  

بنەما و پایەی فێمینیزم 
لەسەر ئەوه ڕاوەستاوه 
كه نابێت مافەكان، 

ئیمتیازەەكان و ئاست 
وپلەكان و ئەركەكان له 
ڕووانگەی ڕەگەزییەوه 

دیاری بكرێت



59گۆڤارێكی ئەدەبیی  وەرزییە
ات

ەک
ید

ەر
 د

وە
نە

ۆڵی
ێک

و ل
کر

 ف
بۆ

یا 
ید

 ئا
ای

زگ
دە

وە
نە

ۆڵی
ک

لێ
ئافره تانــی كردبێــت، ئــه وا هۆیه كــه ی  ئه وه یــه  كــه  ئــه م كتێبــه  هــزری  

ئافره تانــی ڕوون كردووه تــه وه  و ئافره تانیــش له به رامبــه ردا حه قیقه تــی 

ــه   ــوو، ك ــاوه ڕەدا ب ــه و ب ــار ل ــتیدا دوبڤ ــه  ڕاس ــیوه ((. ل ــێ به خش ــان پ خۆی

ــه وه   ــه  ئ ــه ، كه وات ــان هه ی ــان ئینتیــای  جیاوازی ــاوان و ئافره ت مادامه كــی پی

كولتــووره  كــه  لــه  ژێــر گوشــاری  كۆمه ڵێــك لێڕابینینــی یه كســاندا، ئافره تــی 

ــه وه . ــر دەســەاڵتی خۆی خســتووه ته  ژێ

    لــه  نووســه رانی دیكــه ی  به رجه ســته ی  ئــه م ســه روبه نده ، ده توانیــن 

ئامــاژە  بــه  )فێرجینــا وۆڵــف( بكه یــن. ئــه م نووســه ره  ئینگلیزییــه  بــه  

نووســینی كتێبــی )ژوورێــك بــۆ خــۆم( هاوكارییه كــی شــیاوی  بــه  ئافره تانــی 

ــدا.  ــه وه ی  مافه كانیان ــان و وه بیرهێنان ــه وه ی  خۆی ــه  دۆزین ــرد، ل ــه ر ك نووس

و هه ڵینجانانــه _ تێگه یشــن  به مجــۆره   به رهه مێــك  كۆمه ڵــه   به مجــۆره  

ــی یاســا  ــن دارێژە ران ــگا_ یه كه می ــان و كۆمه ڵ ــه  ئافره ت ــازه  ب تێڕوانینێكــی ت

بوونــه . فێمینیزمیــش  تایبه مته ندییه كانــی  و 

تایبه تمه ندییه كانی فێمینیزم:
و  پیــاوان  دەســەاڵتی  فێمینســته كان،  ڕوونكردنــه وه ی   گوێــره ی   بــه  

به ڵكــو  نییــه ،  بوونناســانه   باوه ڕێكــی  و  وجــودی  پرســێكی  ئافره تــان 

ئــه م هه لومه رجــه ، دروســت بــووه . بنه مــا و پایــه ی  فێمینیــزم له ســه ر 

ــه كان  ــت وپل ــازه كان و ئاس ــه كان، ئیمتی ــت ماف ــه  نابێ ــتاوه  ك ــه وه  ڕاوه س ئ

و ئه ركــه كان لــه  ڕووانگــه ی  ڕەگه زییــه وه  دیــاری  بكرێــت. تاراده یــه ك 

)تێكۆشــان  بابه تــی ســه ره كی:  بــه   باوه ڕیــان  فێمینســته كان  ســه رجه م 

لــه  پێنــاو ده ســته به ركردنی مافه كانــی ئافره تــان( هه یــه ، بــەاڵم له مــه ڕ 

ــه ردا،  ــه  به رامب ــات و ل ــێوازه كانی خه ب ــته مدیده یی و ش ــه م س ــۆكاری  ئ ه

جیــاوازی  هه یــه  و هــه ر ئــه م پرســه  بووه تــه  هــۆكاری  هاتنــی ئــه م زاراوه یــه  

بــه  كۆمه ڵــه  پاشــگرێكی جیــاوازدا. لــه  ڕاســتیدا فێمینیــزم به رهه ڵســتكارییه  

و  ژیــان  قۆناغه كانــی  هه مــوو  لــه   ئافره تــان  ســته مدیده یی  له مــه ڕ 

شــێوه یه كی  بــه   ده توانیــن  كه مــرت  ڕووه وه   لــه م  مرۆییــدا.  كولتــووری  

پــه رده ی   پشــت  لــه   زیاتــر  بكه ینــه وه ،  ڕوونــی  ســه ربه خۆ  و  ئاشــكرا 

بــه   مرۆییه كانــدا  مه عریفــه   و  زانســت  لقه كانــی  و  بــه ش  ســه رجه م 

شــاراوه یی ده مێنێتــه وه . هه ڵبه تــه ، كۆمه ڵــه  بابه تێــك هــه ن، كــه  زیاتــر 

لــه   پێــڕەوی   پێچه وانــه ی   قوتابخانه یه _بــه   ئــه م  بیردۆزانــی  خــاوه ن 

هزره كانــی قوتابخانــه  هه مه چه شــن و جیاوازه كانــدا_  له ســه ری كۆكــن 

له وانــه : له گه ڵیــدان،  و 

1-یه كســانی بــوون و مافه كانــی ئافره تــان و پیــاوان و پراكتیزه كردنــی 

بنه ماكانــی ئازادیخوازانــه  له مــه ڕ ئافره تــان و پیــاوان، بــه  شــێوه یه كی 

هاوســه نگ. و  یه كســان 

2-  هه وڵــدان لــه  پێنــاو ڕاگه یشــتنی ده ســتی ئافره تــان بــه  ســه رچاوه كانی 

داهــات و به ده ســتهێنانی ســه ربه خۆیی ئابــووری     

زانســتی  توێژینــه وه ی   ڕاپه ڕاندنــی  و  ئافره تــان  گردبوونــه وه ی     -3

دواجــار  و  یه كــدی  ئه زموونه كانــی  لــه   وه رگرتــن  ســوود  به مه به ســتی 

به هــا  و  به رژە وه نــدی  كــه   ده ســته كۆیی  )زانســتی  به رهه مهێنانــی 

بگرێــت.( خــۆ  لــه   ئافره تــان  تایبه تییه كانــی 

گشــتی  شــێوه یه كی  كــه   كولتــوور  و  زمــان  كردنــه وه ی   4-چاكــر      

پیاوانه تــه وه ره .

   5-بااڵبوونی ئافره تان به سه ر پیاوانه وه ، له  ڕووانگه ی  ئاكارییه وه .

ــدا و... ــاری جیهان ــڕای  كاروب ــه  تێك ــان ل ــه ی  ئافره ت ــداری  چاالكان    6-به ش

هتــد.

ئافره تانه بینی له  ئێراندا:
خه ڵكانــه ی  و  خۆهه ڵقــواڵو  بزاڤێكــی  ڕۆژاوادا،  لــه   ئافره تانه بینــی    

گونجــاو بــوو، له گــه ڵ گۆڕانكارییــه  کۆمەاڵیه تــی، هــزری ، كولتــووری  و 

ــەاڵم  ــوو، ب ــان ب ــی ئافره ت ــازه  واقیعییه كان ــواڵوی نی ــه ی و هه ڵق مێژووییه ك

ــرا  ــدا، ڕاده گه یه ن ــه  ئێران ــالمی ل ــی ئیس ــه  شۆڕش ــو به رل ــه  تاك ــزم ك فێمینی

و بــره وی  پــێ ده درا، نــه ك ته نهــا هیــچ یــه ك لــه  تایبه مته ندییه كانــی 

ســه ره وه ی  تێــدا نه بــوو، به ڵكــو ته نانــه ت بــه  خاڵــی به رامه به ریشــی 

هه ژمــار ده كــرا. واتــه  الســایی و هاورده بوونه كــه ی . ئه گــه ر چــی  لــه  

كــه  وێنه یه كــی  نووســه رانێك هه بــوون،  ئێرانــدا،  ئه ده بیاتــی  مێــژووی 

وێنه گه لێكــی  و  داوه ،  قه ڵــه م  لــه   قه یــران  بــه   ڕەگه زییــان  كلێشــه یی 
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بــەاڵم  ڕوو.  خســتووه ته   ئافره تــان  لــه   جیاوازیــان 

به رهه مه كانیــان بــه  ڕووداوێكــی یه كانگیــر كۆتایــی 

ــع  ــه  ســاڵی 1298_1299 ڕەفی ــه  )ل ــۆ منوون ــووه . ب نه هات

ــی  ــاوی  خــوازراوی  فێمینســت و ته ق ــه  ن ــن ب خــان ئه می

ــه ی  _ ــه  ڕۆژنام ــا ل ــوازراوی  فێمین ــاوی  خ ــه  ن ــه ت ب ڕەفع

ــه وه   ــه ڕ ئافره تان ــان له م ــی زۆری ــه  وتارێك ــد_ كۆمه ڵ ته جدی

نووســی.

ــی  ــوو به رهه مێك ــه داوان هه م ــه  هه ڵ ــه ، ب ــیاو نیی ــه  ش     كه وات

ئه ده بــی كــه  له مــه ڕ ئافره تــان كــه  خه ریكــی دادوه ری  بێــت، 

هه ژمــار  هاوچــه رخ  فێمینســتییه كانی  تێڕوانینــه   به شــێكی  بــه  

ڕامیارییه كانــی  خه باتــه   هاوشــانی  و  الیه نگیــر  بــه   یــان  بكه یــن، 

بزانیــن، كــه  ســااڵنی دوایــی، بــوون بــه  ده ســتپێكی بزاڤــی ئافره تــان. 

ــه  ســه ده ی   ــای  خــۆی، ل ــه  پێســتی وات ــڕ ب ــزم پ ــه  ڕاســتیدا )بزاڤــی فێمینی ل

)feminism( نــاوی  فه ڕەنســی پــه ره ی  ســه ند و  لــه  فه ڕەنســادا  19دا 

جۆرێكــی  ڕاســتیدا  لــه   فێمینســتی  بزاڤــی  له ســه ره تادا،  وه رگــرت.  ی 

ــه  پیاوســاالرییه كی ئاشــكرای دەســەاڵتدار به ســه ر  ــوو، ل به رهه ڵســتكاری  ب

ــزم  ــر )فێمینی ــه  گوزارشــتێكی ت ــی فه ره  نســا(. ب ــی مرۆڤ جاڕنامــه ی  مافه كان

وه ك بزاڤێكــی کۆمەاڵیه تــی و هزریــی تــر، ده بێــت بتوانێــت، پێگــه ی  

ژێرده ســته یی گروپــی پایه كــه ی  خــۆی، واتــه  ئافره تــان ڕوون 

ڕەوشــه دا  لــه و  كاریگه رییــه كان  هــۆكاره   و  بكاتــه وه  

بتوانێــت  ده بێــت  فێمینیــزم،  بــكات.  رشۆڤــه  

وێنه یه كــی كۆمه ڵــگای  دڵخــوازی  خــۆی كــه  

پێگه یه كــی  خاوه نــی  ئافره تــان  تیایــدا 

داواكارییه كانــی  بخاتــه روو.  گونجــاون، 

بكاتــه  ڕێســای  كاری  خــۆی و دواجــار 

ــی  ــڕەوی  عه مه لیات ــی ڕی ــه  دیاریكردن ب

خــۆی، كــه  بپه رژێتــه  ســه ر ڕێكخســن 

و  ســه رچاوه كان  وه گه ڕخســتنی  و 
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شــێوازه  ڕەواكان، كاریگه رییه كانــی خــۆی دیــاری  بــكات.

كۆمه ڵــه ی   نێــو  لــه   ده توانرێــت  جــۆره ،  لــه م  به هه مگه لــی        

ئه گــه ر  ته نانــه ت  دابرنێــت،  فێیمینیســتیدا  به رهه مگه لــی 

ئــه م  چونكــه   نه بــات،  بــه كار  ناونیشــانه   ئــه م  نووسه ره كه شــی، 

بــۆ  ڕێگاگه لێــك  و  ئافره تــان  ســته مدیده یی  شــیكاری   به رهه مانــه ، 

زاڵبــوون به ســه ریدا، ده خه نــه روو و ئــه و شــیكاری  و پێشــنیارانه ی  كــه  

ــه و  ــه  پێــی ئ ــه ، هاوئاراســته یه  ب ــه وه ری  هه ی ــه دا ڕەهه ندێكــی ت ــه م بابه ت ل

ــه  ڕوانگــه ی   ــروغ ل ــه  شــیعری  ف ــه وه ، چاوخشــانێك ب ــه ی  ڕوون كران بابه تان

قوتابخانــه ی  ڕەســه نایه تی ئافره تانــه وه ، وێنه یه كــی دروســت و شایســته  

ده دات. ده ســته وه   بــه   هاوچه رخــه وه ،  شــاعیره   لــه م 

چاوخشانێك به  شیعری  فروغی فه روخزاد:
ســه رله نوێی  ته رحــی  دیكــه ،  هونه رێكــی  هــه ر  چه شــنی  شــیعر      

ژیانــه وه   لــه   له به رئــه وه ی   و  ژیانــه   ئه زموونه كانــی  و  هه ســت 

بێــت  هه ماهه نــگ  ده بێــت  كــه   رسوشــتییه    وه رده رده گرێــت،  مایــه  

له گــه ڵ ماهییــه ت و گــۆڕان و كارتێكــراوی  ژیــان. شــیعر له دایكبــووی 

ئــه م  دیاره كانــی  هێڵــه   وێنه كێشــی  و  ئه مڕۆیــه   ژیانــی  هه لومه رجــی 

ژیانه یــه . بــه  واتایه كــی دیكــه ، هــزری  نووســه ر، كارتێكــراوی  ژینگــه  و 

ــه   ــاواز ل ــێوه یه كی جی ــه  ش ــه ، ب ــه م كاریگه ریی ــن ئ ــی و ده توانی ڕۆژانه یه ت

بدۆزینــه وه . به رهه مه كانیــدا 

   جیهــان نــه ك لــه  جــۆره  ڕووانگه كــی تــاك و یه كبینــه ی  مرۆییــه وه ، به ڵكــو 

ده كه وێتــه   كاردانه وه كانــه وه ،  جیــاوازی   ڕووانگه یه كــی  كۆمه ڵــه   لــه  

كۆمه الیه تــی  پێگه گه لــی  لــه   كــه   له وكاردانه وانــه وه ،  توێژینــه وه ،  بــه ر 

ــه .  ــع هه ی ــه  واقی ــیان ل ــی جیاوازیش ــتی، هه ڵێنجان ــه  رسوش ــاوازدان و ب جی

مــرۆڤ بــه  هــۆی رسه وتنیانــه وه  لــه م پێگــه  جیاوازانــه دا، ئه زموونــی 

ــه ،  ــه  جیاوازان ــه م  ئه زموون ــه  و ئ ــی هه ی ــی کۆمەاڵیه ت ــه  ژیان ــان ل جیاكاری

ــه ڕ  ــۆر له م ــی جۆراوج ــاوه ڕ و تێڕوانین ــان و بیروب ــه ره و هه ڵێنج ــرۆڤ ب م

ده ئاژوێــت. كۆمه ڵــگا  واقیعییه ته كانــی 

ــیر:  ــی. )اس ــی و ده ره كییه ت ــی ناخه ك ــه وه ی  ژیان ــروغ، گێڕان ــیعری  ف     ش

ــتیدا،  ــه  ڕاس ــوو. ل ــد، هه ب ــی( و...هت ــان: سه ركێش ــوار(، )عصی ــل(، )دی دی

لــه  منداڵــی، الوێتــی تاكــو كاتــی مردنــی،  ڕۆمانــی بــه رزی  ژیانێتــی 

ئه خــه وان ســالس لــه و باوه ڕەدایــه  كــه  )فــروغ لــه  شــیعریدا ده ژیــا 

و لــه  ژیانــدا شــیعری  ده هۆنییــه وه ، ژیانــه  هونه رییه كــه ی  لــه  ژیانــی 

ــه   ــن ب ــروغ ده توانی ــه  ڕاســتیدا )شــیعری  ف ــوو.(( ل ــه و جــودا نه ب ئاســایی ئ

شــێوه یه كی گشــتی بــه  ژیاننامــه ی  ئــه وی بزانیــن(.

چاوانی بێ تاوانی تۆ كه  ده خلیسكێ
له سه ر ئه م كتێبه  تێكچڕژاو و بێ سه ره تایه 

تاوانی ڕەگداری  سه رده مه كان
 ده بینی پشكتووه  له  نێو دڵی هه ر ئاوازێكدا

)شیعرێك بۆ تۆ_سه ركێشی(
بــووه .  له دایــك  تــاران  لــه   ش(  ه   1345_1313( فه روخــزاد  فروغــی 

ــد و پاشــان چــووه   ــاران تێپه ڕان ــه  ت ــدی ل خوێندنــی ســه ره تایی تاكــو ناوه ن

ــوو  ــااڵن ب ــیانزه  س ــوو. س ــان ب ــی نیگاركێش ــی فێربوون ــه  و خه ریك په یانگ

كــه  ڕووی  كــرده  هۆنینــه وه ی  شــیعر و لــه  ده وروبــه ری  هه ڤده ســاڵیدا، 

ــرده وه . ــاو ك ــل( ب ــاوی  )دی ــه  ن ــۆی ب ــیعری  خ ــه ڵ ش ــه م كۆم یه ك

    1.دیل

    )دیــل( یه كــه م كۆمه ڵــه  شــیعری  فروغــه ، ئــه و شــیعرانه ی  كــه  ده ربــڕی 

ــه   ــداره ، ك ــی ئه وین ــی ژنێك ــازار و ئاره زووه كان ــك، ئ ــتنه كانی تاكێ تێگه یش

ئامانجه كانــی، خواســته كانی و ئازاره كانــی لــه  جیهانــی ســنوورداری  خۆیــدا 

هه ڵچوونه كانــی  و  هه ســت  گوشــاری   به رهه مــی  )دیــل  ده گێڕایــه وه . 

و  جوامێــری  ئه ویــن،  كــه   نه ریتیــدا  كۆمه ڵــگای   لــه   الوه .  كچێكــی 

نه ریتشــكێنی پــێ به خشــی(

به ڵێ ئه وه  منم كه  له  نێو دڵی بێ ده نگی شه ودا
نامه  ئه ویندارانه كان ده دڕێنم

ئه ی  ئه ستێره كان ئه گه ر هاوكاری  من بكه ن
داوێن له  خه می پڕ ئه ستێره  ده كه م

)بۆ ئه ستێره كان_دیل(
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    لــه  ڕاســتیدا ئــه م كۆمه ڵیــه ، هــاواری  ئــازادی  دیلێكــه  لــه  به نــددا، 

هــاوار و ســكااڵی  ژنێكــی گرفتــار بــه  كێشــه  خێزانییــه كان، ژنێــك كــه  

هه لومه رجــی ناهــاوكار، ژیانــی پــێ ته نــگ كــردووه  و لــه م ڕێــڕەوه دا 

نــه  توانــای  ده ربازبوونــی هه یــه  و نــه  ڕێــگای  هه اڵتــن. ئــه وه ی  كــه  

ئافره تــان و  له مــه ڕ  تێڕوانینــی كۆمه ڵــگا  )په رژاوه تــه  ســه ر ڕەخنــه ی  

ئه مجــۆره   بۆچــی  كــه   ئافره تانیشــه   خــودی  به رهه ڵســتی  ته نانــه ت 

تێڕوانینه یــان ته حه مــوول كــردووه (. بــه م پێیــه  زۆرینــه ی  شــیعره كانی 

ئــه م ده فتــه ره ، ته نهــا قســه  و گوزارشــتی ئازارێكــه  بــه  هه ڵبه ســت.

هیچ شتێ جگه  له  حه سره ت نییه  كاری  من
به ختی خه رابـ بێگانه یه ك بوو به  یاری  من

بێ گوناه زنجیرێكیان خسته  پێم
وای  له  زیندانی میحنه تباری  من

)نهێنی_دیل(
ــه وه ری   ــر له ســه ر ت ــل، زیات ــه ی  دی      شــیعره كانی كۆمه ڵ

ــو  ــگه لی وه ك ــا پرس ــوڕێته وه . هه روه ه ــقدا ده س عه ش

ــی  ــەاڵم كه ش ــردن، ب ــه م و م ــی، خ ــی، ته نیای دیلێت

ــه . ــدی شــاعیر نوێ ــه  و دی شــیعره كان، تازه ی

ــره وا  ــێ پ ــه  ب ــه  ب ــه  ك ــێ ئه ویندارانه ی      كۆمه ڵ

بــه  بــێ پــه رده  ده په رژێتــه  ســه ر ده ربڕینــی 

شــاعیر. هه ســته كانی 

    2.دیوار

ــان  ــروغ، به هه م ــیعری  ف ــه  ش ــوار دووه م كۆمه ڵ     دی

ــه  تێگه یشــتنێكی هاوشــێوه وه ، ته ســه ورێكه   ــه  و ب پێكهات

لــه  ئه زموونــه  تایبه تییه كانــی ژنێــك، كــه و لــه  خه ڵوه تــی 

له گــه ڵ  و  خــۆی  له گــه ڵ  ودڵســۆزانه ،  ســاده   خۆیــدا، 

ــه   ــان و ئه زموون ــی ژی ــی  هه لومه رج ــه  هاوبه ش ــدا ك موخاتبێك

ده كات. ده رده دڵ  و  ده دوێــت  عه شــقییه كانێتی، 

ساتی مردنی فروغ
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....وتت له  تۆ داببڕیم...حه یف و ئازار
گوریسی وه فا ئه گه ر شیاوی  پچڕانه 
له  خۆم داببڕیم و له  تۆ دانابڕێم 

به ڵێنی ئه وینداران مه گه ر شیاوی  پچڕانه 
)ئاوازی  ئازار_دیوار(

    بــه  گوزارشــتێك دیكــه ، شــیعره كانی كۆمه ڵــه ی  )دیــوار( ده رخــه ری 

ــكا و  ــچ ت ــن، هی ــه  خۆشویس ــه  ل ــه ی  جگ ــه  گراوه ك ــه  ل ــه ، ك ــی ژنێك ئه وین

داوایه كــی دیكــه ی  نییــه . ئــه و شــاعیره ی  كــه  ئه ویــن، هه مــوو هــزری  

پــڕ كردووه تــه وه . ئــه و عاشــقی )هــه ر چــی تــۆ ده ته وێــت(ه ، نــه ك هــه ر 

ــت( ــن ده مه وێ ــه وه ی  م ئ

ئاسمان چه شنی په ڕەی  دڵی من
رووناكه  له  جیلوه كانی مانگه شه و

ئه مشه و له  خه وی  خۆش هەاڵتووم
كه  خه یاڵی تۆ خۆشتره  له  خه و

)سپێده ی  ئه وین_دیوار(
فــروغ لــه م كۆمه ڵه یــه دا )جیلوه گه لێكــی دیكــه  لــه  چیرۆكــی ده روون 

شــیعره كانی  م.ئــازاد  بۆچوونــی  بــه   ســه رنج(،  بــه ر  ده خاتــه   دڵ  و 

)دیــوار، دۆخێــك ده گه یه نێــت، كــه  ئــه و كه ســه  ده یه وێــت ســه رجه م 

ســنووره  نه ریتییــه كان تێكبشــكێنێت، چونكــه  خــۆی له نێــو جیهانێكــی 

به خودنامۆبوونــدا ده بینێتــه وه ، كــه  چــوارده وری  بــه  دیوارێــك په رژیــن 

نه ریــت  جــۆره   هــه ر  توانســتی  به ركه وتــه كان  هه نووكــه ش  كــردووه ، 

شــكاندنێكی له نێــو بــردوه .(

بەاڵم چاوانی تۆ به  هاواره  خامۆشه كان
رێگاكانی له نێو نیگامدا تاریك ده كات

هه روه ها له  تاریكی نهێنییه كه یدا
به  ده ورمدا دیوار چێ ده كات

)دیوار_دیوار(

     3.سه ركێشی

 ســێیه م كۆمــه ڵ شــیعری  فــروغ، ســه ركێش نــاوه . فــروغ لــه م ده فته ره یــه دا، 

بڕێــك مــه ودا لــه  خــۆی وه رده گرێــت و دیــدگای  ئــه و ئاراســته ی  پرســێكی 

ــت  ــاعیر دە س ــه دا، ش ــه م كۆمه ڵه ی ــت. ل ــوون( وه رده گرێ ــه  )ب ــرت وات گرینگ

ــه   ــه  و خه راپ ــه ده م، چاك ــوون و ع ــو ب ــی وه ك ــه  بنچینه ییه كان ــه  پرس ده دات

ــه ر مه حه كــی گومــان و ئه زمــوون  ــه  ب ــه و هه مــوو شــتێ ده دات ــد، ئ و...هت

و بــه  دوای  ڕزگاربوونه وه یــه ، لــه  دیواره كانــی چــوارده وری  خــۆی و بــه  

په نابردنه بــه ر هــزری  خه یامــی و بــه  بوێرییه كــی زۆرتــره وه ، بڕێــك لــه  

ــر پرســیاره وه . ــه  ژێ ــه كان ده خات ــاروه ڕە ئایینیی تێگه یشــن و بیروب

داده نیشم به  وردبوونه وه  له  چاوانی تاریكی
ده بێت ساتێ له م چوارچێوه یه دا جودا بم؟

چه شنی هاوارێك زایه ڵه م بێت له  نێو دڵی جیهاندا
چه ند ڕۆژێكیش من یاخی له  خودا بم؟

)سه ركێشی_سه ركێشی(
ــی و  ــه  كاره كان ــه  كۆمه ڵ ــار تاوده دات ــی_دا هه ندێج ــه  _سه ركێش ــاعیر ل )ش

لــه  ده رچــه ی  هیــچ و لــه  هیچدابــوون، ده ڕوانێتــه  هه مــوو شــت.

هه ست ده كه م كه  حه یفه 
له گه ڵ ئازاری  خۆتدا ئه گه ر بجه نگی

بۆن ده كه ی  ئه و چرۆیه ی  خه م
تاكو شیعرێكی تازه  بنووسیته وه 

)دره نگ_سه ركێشی(
    فروغــی ئــه م ده فتــه ره ، فروغێكــه ، كــه  گه یشــتووه ته  بنبه ســتی گــه وره ی  

ته نیایــی و خیلقــه ت ده كاتــه  موخاتیــب. لــه  قۆناغــی ڕوونكردنــه وه ی  

تایبه تــی ئازاره كانــی ژنێــك ه  نــه ك ســه رجه م ژنان-هــه ر چه نــده  كــه  

بــه  ڕواڵــه ت فــروغ ئازاره كانــی ته عیمــم ده كات و لــه  ئــازادی ژنــان 

ده دوێت_تێپــه ڕ ده بێــت و ده گاتــه  ده وره یه كــی ده ركه وتــن بــه  تێفكریــن. 

)نائومێــدی و شكســت فــروغ بــه ره و توغیانێكــی تــازه  كێــش كــردووه ، بــەاڵم 

ــی  سه ركێشــییه كی ڕووكــه ش و كــه م مایــه  كــه  تــه واو خاڵییــه  لــه  قووڵ
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قووڵــی( بیركردنه وه یه كــی  و  فه لســه فی 

راده بم هاوشێوه ی  مارێكی تادار
به سه ر گیای  ته ڕی تازه  ساردا
ئاه به م جۆشه  و توغیانه وه 

دڵی گومڕای  من چی ده كات؟
)شێتی_سه ركێشی(

ــه  الیه كــه وه   ــه ره ، ل ــه م ســێ ده فت ــه  شــێوه یه كی گشــتی ناوه ڕۆكــی ئ      ب

ــی  ــه  الیه ك ــاعیره  و ل ــووی ش ــزه  و خ ــاری  غه ری ــی گرفت ــانده ری  زه ین نیش

ــه ڵ  ــه  گ ــه  زۆری  ل ــاعیر ب ــه  ش ــه یه  ك ــه و كێشمه كێش ــی ئ ــه وه ، منایه ك دیك

ــووه . ــدا هه یب ــاوه وه ی خۆی ــری ده ره وه  و ن ــی ڕێگ هێزێك

     فرێكوانســی بــه رزی  وشــه كانی وه كــو ئه ویــن، دڵ، مــاچ، شــه و و...

هتــد، بنه مــای  هــزر و تێفكرینــی شــاعیر نیشــان ده دات. )حقووقــی( 

خوێنه رێكــی  له بــه رده م  وشــانه _  _ئــه م  )ئه گــه ر  كــه   له وباوه ڕدایــه  

ــاده  و  ــت، س ــیعر، دابرنێ ــه  ش ــنا ب ــەاڵم ئاش ــروغ، ب ــیعری  ف ــه  ش ــنا ب نائاش

ــان  ــه  هه م ــات. ل ــه و ده ب ــدی_ ئ ــزر و _دی ــنووری  ه ــه  س ــه ی  ب ــان، پ ئاس

بــه   پارچــه  شــیعرانه ،  ئــه م  چركــه  ســاتییه كه مدا و ده ڵێــت: شــاعیری 

ــی   ــی خێزان ــو چــوارده وری زیندان ــه  نێ ــه  ل ــه ، ك شــیانه یه كی زۆره وه  ژنێك

ڕاده وه ســتێت  خێزانــدا،  باوه كانــی  ئــاكاره   و  نه ریــت  له به رامبــه ر  و 

و بــه و بــێ باكییــه ی  كــه  ســیفه تی ئــه وه ، ته نهــا هه ســت و ئــاره زووه  

ده رده بڕێــت( خــۆی  غه ریزه ییه كانــی 

4تولد دیگر: له دایكبوونه وه یه كی دیكه 
په یدابوونــی  لــه   بــاس  )سه ركێشــی(،  كۆمه ڵــه ی   شــیعره كانی  دوا     

ــه   ــار ب ــی گرفت ــی زه ین ــه ن. وه ك بڵێ ــروغ ده ك ــازه ی ف ــه ی ت ــزر و ڕووانگ ه

ــوه ،  ــی نوێ ــه  ڕووانگه یه ك ــاره ، ب ــه وه  و ئه مج ــی بووه ت ــه و خاڵ ــزه ی  ئ غه ری

بــه  جیهــان و پرســه كانی ده وروبــه ری  ده ڕوانێــت. لــه م ده وره دا، ڕووانگــه ی  

شــاعیر بــۆ ژینگــه ی  ده وروبــه ر، به رفراوانــرت بووه تــه وه  و گه یشــتووه ته  

زمــان و به یانــی هــزری  تایه بــت بــه  خــۆی. )فــروغ لــه م قۆناغــه دا بــوو بــه  

ــتبوو( ــی گه یش ــه  پێ ــه ی  ك ــه و واقیعییه تان ــری ئ وێنه گ

ئاه ژیانی من كه  هێشتا
به م هه موو پووچییه وه  پڕم له  تۆ

نه  له  بیری ئه وه دام كه  گوریس بپچڕم
نه  له سه ر ئه وه م كه  له  تۆ هه لبێم...

)ژیان_سه ركێشی(
ڕەخنگــران،  لــه   زۆرێــك  گوزارشــتی  بــه   دیكــه (  )له دایكبوونه وه یه كــی 

ــه دا،  ــه م كۆمه ڵه ی ــروغ ل ــاعیره . ف ــی ش ــی ژیان ــی دووه م ــتپێكی قۆناغ ده س

ناواخنــه   ســه ر  ده په رژێتــه   عه شــق،  وێــڕای   ناوه ڕۆكــه وه ،  ڕووی  لــه  

ده فتــه ره دا،  لــه م  ئــه و  عاشــقانه بێژی  ڕەخنه ییــه كان،  و  کۆمەاڵیه تیــی 

بــه زۆری  هاوشــانه  له گــه ڵ ڕەنگێــك لــه  هــزر و ئاوێته یــه ك لــه  ئــازاره  

ــه  قه فه ســی  ــی ل ــه  دیلێت ــه و )ل ــه  ڕاســتیدا ئ ــه كان. ل ــی و كۆمه الیه تیی مرۆی

ــه   ــه ، ل ــه و الی  دیواره كه (دای ــه  )ئ ــووه  و ل ــاز ب ــزه ( ده رب ــته  و غه ری جه س

ــه وره (دا. ــزاری  گ ــو )گوڵ نێ

ــه ... ــی ژنێكــی تازه ی ــه م شــیعرانه دا )بانگه شــه كاری  له دایكبوون ــروغ ل     ف

ــاوه  و  ــدا ژی ــو ســنووری  هه ســتی ژن ــه  نێ ــه ، ل ــه  تازه ی ــه م ژن ــەاڵم هــه ر ئ ب

هــه ر ئه مــه ش نهێنــی ناســكی ئــه وه . ئــه و هــه وڵ ده دات، ئــه وه ی  هه یــه ، 

بخاتــه  الوه ، تاكــو بتوانێــت بگاتــه  ئــه و شــته ی  كــه  شــكۆمه ندانه  ژیانــه .

كه  والته  بۆچی ئه ستێره  بكه مه  ئاره زوو؟
ئه مه  گۆرانیی منه 
دڵپه سه ن و دڵگیر

به رله مه  نه بووه ، زیاتر له مه 
)له سه ر خاك_له دایكبوونه وه یه كی دیكه (
5.باوه ڕبێنین به  ده ستپێكی وه رزی  سارد

ــاتی  ــه  و چركه س ــن و بێده نگیی ــی و ڕووانی ــیعری  ئاگای ــه  )ش ــه م كۆمه ڵه ی ئ

شــهودی  شــاعیره . شــیعری  زمانــه  و ده ركــی دوو ڕوخســاری  لێكــدژ و 

ڕوخســاری   بــه   ئه وه ی _یه ...یــان  _هــه ر  ده ركــی  و  زمــان  شــاراوه ی  

میهره بانــی خــۆی خۆیــه وه ، داڕێــژە ری  له دایكبــوون و به هــاره ، و بــه  
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زســتانه ( و  مــردن  فه راهه مهێنــه ری   خۆیــه وه ،  غه زه بــی  ڕوخســاری  

     په نجه ره یه ك بۆ من به سه 

په نجه ره یه ك بۆ چركه ساتی ئاگایی و ڕووانین و بیده نگی
ئێستا نه مامی گوێز

هێنده  بااڵی به رز بووه ، كه  دیوار بۆ گه اڵ الوه كان
لێكبداته وه 

)په نجه ره یه ك_باوه ڕبێنین به  ده ستپێكی وه رزی  سارد(
ــه م دوو كۆمه ڵه یــه دا به رواڵــه ت، بــه ورده وام شه خســی و  شــیعری  فــروغ ل

ناخگــه را و ڕۆمانتیكــه ، لــه م شــیعرانه دا ده توانیــن ســیای  ژن لــه  ســه رده می 

ئــه و  كۆمه ڵــگای   به ســه ر  حاكــم  خێزانییه كانــی  په یوه ندییــه   شــاعیر، 

ــازار و  ــۆن ئ ــوێ و ك ــه وه ی  ن ــوان دوو ن ــدی نێ ــی په یوه ن چه رخــه دا، چۆنێت

ــی  ــی و مرۆیپ ــه ی  کۆمەاڵیه ت ــی دیك ــی و چه مكه كان ــی خه ڵك ئاره زووه كان

ئــه و ســه روبه نده ، ببینیــن. شــیعری  )دڵــم بــۆ باخچه كــه  ده ســوتێت(، 

ده وره دا،  لــه م  فــروغ  بانگه شــه یه .  ئــه م  له ســه ر  باشــه   منوونه یه كــی 

ــه وه  و  ــگادا دۆزیوه ت ــی كۆمه ڵ ــو ده ق ــه  نێ ــی ل ــدوو و ڕەوان ــی زین ژیانێك

له گــه ڵ جلكــی شــاعیرانه دا له بــه ری  ده كات.

كه س له  بیری گوڵه كاندا نییه 
كه س له  بیری ماسییه كاندا نییه 

كه س نایه وێت
باوه ڕ بكات كه  باخچه كه  خه ریكه  ده مرێت...

دڵــم بــۆ باخچه كــه  ده ســوتێت_باوه ر بێنیــن بــه  ده ســتپێكی 
وه رزی  ســارد

ئه نجام:

مه به ســتی  بــه   به رهه مانــه ی   ئــه و  فێمینیســته كانه وه ،  ڕووانگــه ی   لــه 

خه باتــی ئاگایانــه ، ناكۆكــی، جیــاكاری  و ســته م له ســه ر ئافره تــان داڕێــژراون  

و بــۆ ئامانجــی هه ڵگرتنــی، یــان النــی كــه م بــۆ پڕۆتیســته  كردنیانــن، ئــه وا 

لــه  نێــو قوتابخانــه ی  ڕەســه نایه تی ئافره تانــدا داده نرێــن. ئه گــه ر چــی 

ــه   ــگای  ئافره تان ــن هه ســت و نی ــه  باشــی ده توانی ــروغ ب ــه  شــیعره كانی ف ل

ــه و  ــه ت ئ ــه  یه كســانخوازی  و ته نان ــه وه ، وات ــه  بنه ڕەت ــەاڵم ل ــه وه ، ب بدۆزین

ــت،  ــاو ده كه وێ ــه دا به رچ ــه م قوتابخانه ی ــه  ل ــه ی  ك ــه  زاڵبوونخوازیان ڕووانگ

ــه   ــاعیرێكه  ك ــن ش ــروغ به ناوبانگرتی ــه  ف ــه وه ی  ك ــه ڵ ئ ــه . له گ ــی نیی بوون

ــری  ــه  وێنه گ ــوو ب ــدا ب ــه ی خۆی ــه  كۆمه ڵگاك ــدا، ل ــیعری  هاوچه رخ ــه  ش ل

جیهانــی ئافره تــان، و ڕوخســاری  واقیعییه تــی خســته به ر وێنه گرته نــه وه  

ــرد،  ــاو ك ــره ت و پی ــوان ئاف ــانییه كانی نێ ــی و نایه كس ــه  ناكۆك ــاژە ی  ب و ئام

ــكار و  ــانه ، ڕێ ــه م كێشــه  و پرس ــی ئ ــاو هه ڵگرتن ــه  پین ــێ ل ــچ كات ــەاڵم هی ب

ڕێگاچــاره ی  به یــان نه كــرد. كه واتــه  فــروغ شــاعیرێكه  كــه  گرینگرتیــن 

ئــه و  ئافره تانه بوونیــان.  بریتییــه   ئــه و،  شــیعره كانی  تایبه مته ندییه كانــی 

ژنێــك،  خه فه تبارییه كانــی  ئه زموونــه   بۆیه كه مجــار  كــه   شــاعیره ی  

ــه   ــه وه . كه وات ــیعر هۆنیی ــی ش ــه  زمان ــكااڵكانی ب ــی و س ده رده دڵ، ناڕەزای

په یوه ندنیدانــی فــروغ بــه  فێمینســتی، په یوه ندیدانێكــی نازانســتییه .

سه رچاوه /
گۆڤاری  بهار ادب، ساڵی دووه م، ژماره  1،به هاری  1388كۆچی.

    


