


_ له ساڵی 1935دا له شاری سلێامنی له خێزانێكی ناودار لە دایک بووە. _خوێندنی سه ره تایی و ناوه ندیی و ئاماده یی   لە سلێامنی 

تەواو کردووە، _لە ناوەڕاستی سااڵنی پەنجەکانەوە لە رێگەی ڕێکخراویی یه كێتی گشتی قوتابیان تێکەاڵوی کاری سیاسیی بووە. 

لەگەڵ ئەوەی گەنجێکی چەپڕەویی مارکسیی بووە. 

_لە سەرەتای تێکەاڵوبوونی بە کاری سیاسی و لە ڕێگەی ئاشنابوون بە )گۆران(ی شاعیر و  كاریگه ریی شیعرەکانی، خوی داوەتە 

شیعر نووسین. 

_له ساڵی 1965دا له سه ر چاالكی سیاسیی زیندانی کراوە.

 _له ساڵی 1958دا له گه ڵ چه ند هاوڕێیه كیدا، گۆڤارێكيان به ناوی »هیوای كوردستان« ده رکردووه 

 _له كۆتایی مانگی نیسانی 1970دا یه كێك بووه له ده سته ی »ڕوانگه » و یه كه م به یاننامەیان له گه ڵ )حسێن عارف و شێركۆ بێكه س و 

كاكه مه م بۆتانی و جه مال شارباژێڕیی( باڵوكردوەتەوە و دواتریش 3 ژماره یان له باڵوكراوه ی )ڕوانگه(  له شێوه ی کتێبدا دەرکردووە.

_ جه الل میرزا كه ریم ئه م به رهه مانه ی چاپ کردووە:

*كۆمه ڵه شیعرێک به زمانی عه ره بی به ناوی »الوالده« له ساڵی 1982دا له ئه مه ریكا چاپ کراوە.

*شانۆنامه ی »سه نگه ر«ی له هه مان ساڵدا چاپ كراوه.

*دیوانی »چرپه ی ژانێكی نقووم بوو«ی له ساڵی 1991 به چاپ کردووە.

*دیوانی »ڕێگا دووره كانی چاومان«ی دوای گه ڕانه وه ی بۆ كوردستان له ساڵی 1992دا چاپکراوە.

*ئێستاش نووسەری ئەم بابەتە، سەرقاڵی کۆکردنەوەو چاپکردنی کۆبەرهەمی شیعریی ئەم شاعیرەیە.

*له ڕۆژی 1993.01.14دا به نه خۆشی دڵ، له شاری هه ولێر كۆچی دوایی كرد.

جەاللی میرزا کەریم
بایۆگرافیای 



ڕووخسارێک 
لە ئاوێنەدا.!

کامەران سوبحان
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بۆئــەوەی وێنــە ڕاستەقینەکەیشــاعیر ببینیت،تەنهــا ئــەوە بــەس نییــە 

لــە ڕووخســاری تەماوییشــیعرەکانی بڕوانیــت.! ئــەم شــاعیرە جیــا لــە 

شــاعیرانی نــەوەی خــۆی، بــە ئەســتەم دەتوانــی بــە تەنهــا لەنــاو ئاوێنــەی 

تێکســتەکانیدا بیدۆزیتــەوە. ڕاســرین بینیــن بــۆ دۆزینــەوەی ڕوخســاریی، 

لــە پەیوەنــدی نێــوان )مانــا و وێنــە، تەکنیــک و وشــە، فیگــەر وفــەزا، 

دەق و بکەر(دادەدۆزرێتــەوە. ئەزموونــە ســەرەتاییەکانی نووســینی شــیعر 

ــە  ــا دەگات ــاڵ دەخایەنێت،ت ــەی ٣٠ س ــژە، نزیک ــی درێ ــاعیر، هێڵێک الی ش

ئاســتێک دەکرێــت ئــەو ئاســتە بــە ئەزموونــی تایبەتــی هێــامی بــۆ بکەیــن. 

ــە نزیکیــی ســتایلی شــیعرەکانی و  پێــش ئــەم ئەزموونــە شــیعرییە، بــاس ل

شــیعری)گۆران و شــێخ نــووری شــێخ ســاڵح( دەکرێــت. یــان بــە واتایەکــی 

تــر، ئەزموونــە شــیعرییەکەی ئــەم شــاعیرە، درێژکراوەیەکــی تــری ئەزموونی 

ــەی شــیعریی و کێشــانی  ــە وێن ــش ل ــەو دوو شــاعیرەیە. بەتایبەتی ــی ئ نوێ

ــەردا.  ــی خوێن ــە هــزر و بینین ــی جــواڵو ل دیمەن

ــی شــیعریی  ــە لێکچــوون و نزیکــی ئەزموون ــاس ل ــە قۆناغــی خۆشــیدا، ب ل

ــەم شــاعیرەو هــەردوو شاعیر)شــێرکۆ بێکــەس( و )جەمــال شــارباژیڕیی(  ئ

ــوون،  ــیعریی ب ــی ش ــار و دەنگ ــێ ڕووخس ــێکیان س ــە هەرس ــت. ک دەکرێ

ــەاڵم  ــووە. ب ــک ب ــک نزی ــتایلی شــیعرییان لێ ــک و س ــک و تەکنی ــە چەم ک

ــۆی  ــی خ ــینەوە، تایبەمتەندییەک ــیعر نووس ــی ش ــەرەتای ئەزموون ــەم لەس ئ

هاوڕێیــدا،  تــری  شــاعیرەی  دوو  ئــەو  لەچــاو  هەرچەنــدە  وەرگــرت، 

تەمەنــر  کــەم  شیعرییەکەشــی  ئەزموونــە  و  کەمــر  شــیعریی  دەقــی 

ــەرە  ــە کارەکت ــک ل ــی وەک یەکێ ــە( و دەرکەوتن ــی )ڕوانگ ــوو.! ئەزموون ب

ــاو  ــی لەن ــی و نەتەوەی ــی هیومانیزم ــە و بابەت ــەو گرووپ ســەرەکییەکانی ئ

تێکســتی شــیعرەکانیدا، دوالیزمەیەکــی دیــار 

بەرکەوتنــی  بــۆ درووســتکرد.  ناوبانگــی  و 

دیدێکــی پــان ناســیۆنالیزمیی لەگــەڵ دیدێکــی 

ــیامی  ــی، دوو س ــی چەپگەرای ــۆژی و چینایەت ئایدۆل

دیاریــی شــیعرەکانی ئــەو شــاعیرە بــوون. ســەرەڕای ئەو 

گومــان و پرســیارانە لەســەر ئــەم بــوون و کەینوونــە، لــە شــیعر و تەکنیکــی 

نووســینیدا. لــە ئەزموونــە ســەرەتاییەکانی دەســتپێکردنییەوە، تــا ئەزموونــە 

کۆتاییەکانــی ژیانــی شــیعریی، جەاللــی میــرزا کەریــم، دەنگێکــە لــە دونیای 

شــیعریی کوردیــدا، دەبێــت بــە تایبەتــی بخوێرنێتــەوەو هەڵوێســتەی 

لەســەر بکرێــت. جەاللــی میــرزا کەریــم، رووخســاری دەقێکــە، لەبــەردەم 

ئاوێنەیەکــی پاکــژدا وەســتاوەو پێویســتی بــە بینینێکــی ڕاســتەقینەی وەک 

خــۆی هەیــە، وەک ئــەو ڕوخســارە ڕاســتەقینەیە، کەلەبــەردەم ئاوێنەیەکــی 

ــت.! ــژدا دەبیرنێ پاک

--2

لــە کۆتایــی نــەوەدەکان، زۆر ڕۆژ و هەفتــە، ســەردانی  ماڵــی کاک )غەفوری 

میــرزا کەریــم( دەکــرد. ئێــواران کاک غەفور، بــە تەندرووســتییەکی خراپەوە، 

ــەالل(ی  ــی )ج ــەوەو تێڕوانین ــێوازی بیرکردن ــیعر و ش ــی ش ــی ئەزموون باس

بــرای بــۆ دەکــردم. ڕۆژێــک باوەشــێ دەفتەر و الپــەڕەی دەســتنووس و هەر 

ــا و پیشــانیدام.  ــدا دەرهێن ــاو کتێبخانەکەی ســێ ژمارەکانــی )ڕوانگــە(ی لەن

ســکێچی  و  شــیعر  دەیــان  ڕەشنووســی  دەستنووســانەدا،  الپــەڕە  لــەو 

شــیعریی تێدابــوو کــە )جەاللــی میــرزا کەریــم( نووســیبووی و بــاڵوی 

ــکۆی  ــۆی نس ــەوە.! بەه ــی مابوون ــە دەستنوس ــەروا ب ــەوەو ه نەکردبووی
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ــەو  ــکا، ئ ــەرەو ئەمەری ــتنی ب ــدا و ڕۆش ــتنی بەغ ــی 1974 و جێهێش شۆڕش

دەستنووســانەی بەجێامبــوون. خۆشــبەختانە بەشــی زۆری ئــەو دەســتنووس 

و شیعرانەشــلەو کاتــەوە بــۆ ئێســتا پارێــزراون. )ئێســتا زۆربەیــان الی 

بەسوپاســەوە  رۆژانــەدا،  لــەم  و  خوشــکەزایەتی  ســیروانی  ســەرخێڵ 

ــۆ  ــدا، وەک ک ــە دەرفەتێک ــن ل ــە هیوای ــتم، ب ــتە بەردەس ــی خس هەمویان

بەرهەمــی جەاللــی میــرزا کەریــم، شــیعرە باڵوکــراوەو باڵونەکراوەکانیشــی، 

ــەڕە ڕەشنووســانە، ســکێچی  ــەو الپ ــەوە(. ئ ــد بەرگێکــدا باڵوبکەین ــە چەن ل

ــیعرەکەدا  ــە ش ــان ب ــە هەندێکی ــە، ک ــراوی تێدای ــەواو نەک ــیعری ت زۆر ش

دیــارە یەکــەم نووســینەو هەنــدێ وشــەی ڕاســتکراوەتەوەو هەنــدێ وشــەی 

ڕەشــکراوەتەوە. لــە الپــەڕە دەستنووســەکاندا، جگــە لــە بابەتــی ئەدەبــی و 

ــزەون(  ــاوی )پاشــکۆی قێ ــە، بەن ــڕان، گۆڤارێکــی دەستنووســی تێدای وەرگێ

ئــەم پاشــکۆیە، لــە بەشــی ســەرەوەی الپــەڕەی یەکەمــی نــوورساوە: 

)گۆڤارێکــی دەمەالســکێی دەستنووســە( لــە چەنــد الپەڕەیــەک پێکهاتــووە. 

ــێ  ــم و کۆمەڵ ــرزا کەری ــی می ــووە. جەالل ــدا دەرچ ــار 1970 لەبەغ ــە ئای ل

نووســەری تــری کــورد دەریــان کــردووە. کــە ناوەکانیــان هەمــوی بــە پیــت 

نــوورساوە. ئەمــەش پێدەچــێ لەبــەر دوو هــۆکار بێــت، 

یەکەمیــان بەهــۆی بارودۆخــە سیاســییەکەی ئــەو 

ڕۆژگارە. دووەمیــان ڕەنگــە هــۆکاری کۆمەاڵیەتــی 

بووبێــت، چونکــە هەنــدێ نوکتــە و ڕەخنــەی تێدایــە 

لــە ئایــن و مــەالی ئاینــی، ئەمــەش ڕەنگــە لــەو 

قۆناغــەدا ئاســان نەبووبێــت لــە بەغــدای پایتەختــەوە 

ــاوی  ــن و پی ــە ئای ــە ل ــزە ڕەخن ــز ئامێ ــە تەن ــەو زمان ب

ــت.! ــی بگری ئاین

لــە بەرگــی  گۆڤــاری )قێزەون(یشــدا چوارینــەی شــیعری پیرەمێــرد نوورساوە 

ــە دەڵێت: ک

گەردن ئازادی ئێمە ساتێکە

نوێژی ئاشتیامنە هەر کاتێکە

بەاڵم گوریسی شەڕ و داوامان

هەتا ڕایکێشی هەر دێ لە دوامان.

ئەمــە جگــە لــە چەنــد بابەتێکــی تەنــز ئامێــز و نوکتــە و گێڕانــەوەی 

دەستنووســەکاندا،  لەالپــەڕە  بەزمەســاتی.  بەشــێوەیەکی  بەســەرهات 

شــیعری تایبەتــی تێدایــە بــۆ هــاوڕێ و دۆســت و هاوەڵەکانــی، هەندێکیــان 

ــەرنج  ــیدا، س ــدێ الپەڕەش ــی هەن ــە دامێن ــەوە، ل ــراوی ماوەت ــەواو نەک بەت

ــت  ــیان مەبەس ــیووەو هەندێکیش ــاعیرێک نووس ــۆی وەک ش ــی خ و تێبین

ــزی  ــە ئامێ ــی خســتووەتە ل ــی شــیعریی وشــە و دێڕەکان ــا و تەکنیکی و مان

پاکنــووس  دەستنووســی  شــیعرێکی  لــە  ڕوو.  خســتووەتە  الپەڕەکــەدا 

نەکــراودا، بەنــاوی)وەاڵم لــە نامــەی چاوەڕوانــی(دا بــە ڕیتمــی شــیعرەکەدا 

دیــارە، یەکــەم ڕەشنووســە، چونکــە الپەڕەکە چەندی وشــە ڕەشــکراوەتەوەو 

ــت  ــێووەیە دەس ــەم ش ــراوە. ب ــان پێک ــش جێگۆرکێی ــە و دێڕی ــدی وش چەن

ــدەکات: پێ

مناڵێکی لەخەم رەخسیو

بەاڵم هەتیو، پرسیار لە گەروودا تەزیو

وەاڵم لە چاوانیا گریو

کامە ڕێ؟ کامە کاروانی ئازارمان تۆی هێنا؟

کام هەواڵی ... پرسەی مەرگی پێشمەرگەکامنان
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تۆی هێنا؟

گواڵڵەی دەنگ، لە شەپۆلی دوکەاڵ چاوی هەڵهێنا

گڕی سەنگەری منی هێنا

خۆری ئااڵی باوەڕ

لەناکاو هەواڵی مەرگی تەتەری منی هێنا

من هەواڵی بنکەکانم...

1970

#)لــە بەرنامەمدایــە لــە داهاتــوودا، خوێندنەوەیــەک بکــەم بــۆ ڕەشنووســی 

دەقــە تــەواو نەکراوەکانــی شــاعیر،کە ژمارەیەکــی زۆر شــیعری تەواوکــراو 

و تەواونەکــراوون.!(

--3                                      

ــرزا کەریمشــیعرەکانی  ــی می ــی شــیعریدا، جەالل ــە دوو شــێوازی ئەزموون ل

ــی  ــەی ژانێک ــی )چرپ ــەردوو دیوان ــە ه ــیعرانەی ل ــەو ش ــەوە. ئ دەخوێرنێن

لــەم دوو  باڵوکراونەتــەوە.  ڕێــگا دوورەکانــی چاومــان(دا  بــوو،  نقــوم 

و  ڕوخســار  دەرکەوتنــی  لەســەر  کاری  شــاعیر  شــیعرییەدا،  ئەزموونــە 

تایبەمتەندیــی شــیعریی خــۆی دەکات. ئەویششــێوازی شــیعری درێــژ و 

ــەی  ــە کورتان ــەو ئەزموون ــی شــیعر، ئ ــان هەناســە کورتەکان ــز، ی چیرۆکئامێ

خــۆی نــاوی نــاوون، ڕازەکانــی هەفتــە. کــە لــە دیوانــی )ڕێــگا دوورەکانــی 

ــی  ــیعرانە، لەکۆتاییەکان ــەم ش ــەوە. ئ ــی باڵوکردووەت ــان( هەندێکیان چاوم

ســااڵنی حەفتــای ســەدەی ڕابــردوو، نووســیوونی. شــیعرەکانکارکردنە لەنــاو 

بینینــی ورد و دیمەنــە پەراوێزکــراوی ڕۆژانــە. لــەم قۆنــاغ و ئەزموونــە 

تایبەتــەدا، جەاللــی میــرزا کەریــم، زۆر نزیکــە لــە ئەزموونــی شــێرکۆ 

بێکــەس.! بــە جۆرێــک هەنــدێ ئەزموونــی 

ــەس(  ــێرکۆ بێک ــم و ش ــرزا کەری ــەالل می )ج

لــەو قۆناغــەدا، دەبنــە ڕاســتەهێڵێکی هاوتەریــب. 

ســەرەتای  دەڵێت:)لــە  خۆشــی  بێکــەس  شــێرکۆ 

حەفتاکانــەوە ئەزموونــی شــیعریی مــن و جەاللــی 

کوچەیەکــدا  بــە  یــان  هەبــوو،  پێکــەوە  نزیکایەتییــان  کەریــم  میــرزا 

گوزەریــان کــردووە. ئــەو پێــش ئێمــە دەســتی بــە شــیعر نووســین کــرد، لــە 

ــوو.!( ــر ب ــە کەڵەگەت ــە ئێم ــدا ل ــی شیعریش ئەزموون

*)شێرکۆ بێکەس-گۆڤاری ئایندە- ژمارە)٧٩( ساڵی 2008(

لە)ڕازەکانــی هەفتە(داجەاللــی میــرزا کەریــم، چەنــد وێنەیەکــی شــیعریی 

کــورت دەنووســێت، هــەر یــەک لــەو ڕازانــەی هەفتــە، تایتڵێکــن بــۆ 

ــێک: ــتنەڕووی پرس ــەکردن و خس قس

شۆڕش:

ئەتانەوێ من بناسن؟

من عاشقی رێگەیەکم مەرگی تیابێ

کە هەڵوێست مرد .. بۆچی نابێ؟

دەروون شیعری شۆڕشێکی تری تیا بێ.

دڵداریی:

من لەوانەی دڵداریدا 

لە دواڕیزی قوتابییەکانی پۆال بووم
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چونکە تەنیا لەگەڵ ژانی 

ئاوارەیی خۆشەویستەکەی خۆما بووم

نیشتامن:

کە هەست لەناو ئاگری دوور واڵتیا

ڕازەکانم ئەوسوتێنێ

بەهاری ڕێ، گوڵی دەنگم

لە پایزی بەستەکانا ئەپروێنێ

وێنەکانــی ئــەم شــیعرە کورتانــە، وێنــەی وردی هەریــەک لــەو ڕازانــەن، لــە 

ــەورە و  ــدا گ ــا و ڕامان ــە مان ــەاڵم ل ــدان، ب ــورت و بچووک ــڕدا ک ــە و دێ وش

فــراوان.! شــێرکۆ بێکــەس لــە دیوانــی )کازیــوە(دا هــەر لــەو قۆناغــەدا لــە 

ــێتی  ــر مانش ــەوە، لەژێ ــورت باڵودەکات ــیعرێکی ک ــە ش ــاڵی 1987 کۆمەڵ س

ــوڵ درووســت دەکات.  ــەت و ق ــای کەڵەگ ــورت، مان وشــەی ک

خۆشەویستی:

گوێم نا بە دڵی خاکەوە

باسی دڵداری باران و خۆی بۆ کردم

گوێم نا بە دڵی ئاوەوە

باسی خۆشەویستی خۆی و 

سەرچاوەکانی بۆ کردم

گوێم نا بەدڵی دارەوە

باسی خۆشەویستی خۆی و 

گەاڵکانی بۆ کردم

کە گوێشم نا

بەدڵی خۆشەویستی خۆیەوە، ئەوسا 

باسی سەربەستی بۆ کردم.!

قەڵەم:

قەڵەمێ سەری خۆی هەڵگرت

هیچ دەفتەر و هیچ کاغەزێ

نەیانزانڕووی لە کوێ کرد

چونکە ویستیان دای بدەن و 

خۆی بەخۆی بکوژێننەوە.!

چونکە ویستیان وا بنووسێ 

هەر بە تەنیا سوڵتانەکان 

بیخوێننەوە.!

ــە  ــر ب ــر و ئاوێزان ــەیەکی قوڵ ــە هەناس ــەاڵم ب ــە، ب ــان ڕێچک ــەر هەم لەس

ــی  ــە دیوان ــاڵی 2008 ل ــەس،  لەس ــێرکۆ بێک ــە، ش ــا و وش ــتاتیکای مان ئیس

ــێواز  ــان ش ــە هەم ــیعری کورتدا،ب ــێ ش ــە کۆمەڵ ــت(دا ل ــت و نەس )هەس

ــڕ و  ــد دێ ــان شــێوە لەچەن ــە هەم ــەوە، ب ــە وشــە و دیمــەن دەکات ــاری ب ی

ــن  ــەرنجڕاکێش و ئەکش ــی س ــەورە و دیمەن ــەی گ ــدا، وێن ــەیەکی کورت وش

درووســت دەکات:
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ئەو ڕۆژەی تیا ئەمرم:

ڕەنگە ئەو ڕۆژەی کە شیعری 

تیا ماچ نەکەم

سران نەگرمە باوەشم و 

لەگەڵ باڵندە ڕەنگاڵەی 

تابلۆیەکی جواند نەفڕم

ئەو ڕۆژە بێ

کە تیا ئەمرم.!

خۆشەویستی:

ئەو قەسیدەیەی کە پایز

خۆشی بوێ

ئەبێ تەنیایی ماڵی بێ و 

وەرینی وشە ئیقاعی و 

وێنەی ناوی 

لەدەم و چاوی ژنێکی 

سەراباویی گەرمێن بچێ.!

--4

جەاللــی میــرزا کەریــم، لــە ئەزموونــی شــیعرییدا، هەنــدێ شــیعری درێــژی 

ــە دیدێکــی  ــەو بابەتان ــران. ئ ــراو وت ــی دیاریک ــەت و چیرۆک ــۆ باب ــە ب هەی

پــان ناســیۆنالیزمیی رووتــە، لــە ماڵــی شــیعردا. شــاعیرێک تــا مــرد، چــەپ 

ــوو.  ــیعرەکانیدا هەب ــاو ش ــیۆنالیزمیی لەن ــی ناس ــەاڵم دیدێک ــیوعی، ب و ش

ــیعریین  ــی ش ــەت و چیرۆک ــی باب ــۆ و جوڵێنەری ــر داینەم ــدە، زیات ــەو دی ئ



ەم
وو

 د
ڵی

سا
98

ژمارە

6

جەاللی میرزا کەریم

 کانونی
یەکەم
2017

ــە  ــە ل ــەواو نزیــک و تەریب ــیعرکانیدا ت ــە ش ــەزە ل ــەم ڕەگ ــاعیر. ئ الی ش

ــە بابەتــە نەتەوەیــی  ئەزموونــی شــیعریی شــێرکۆ بێکــەس.! بەتایبەتیــش ل

و نیشــتامنییەکاندا، ئەزموونــی شــیعریی جەاللــی میــرزا کەریــم پــڕن لــەو 

ــە  ــاک و واڵت و( پرس ــمەرگە و خ ــتامن و پێش ــااڵ و نیش ــۆ )ئ ــیعرانەی ب ش

نەتەوەییەکانــی تــر وتــراون. لــە بەهــاری 1991 دا و پــاش ڕاپەڕینــی 

خەڵکــی کوردســتان، دەنگــۆی دانوســتانی نێــوان بــەرەی کوردســتانی 

ــژی  ــیعرێکی درێ ــە ش ــکا، ب ــە ئەمەری ــاعیر ل ــە ش ــس دەگات ــی بەع و ڕژێم

تــوڕە بەنــاوی )ڕۆژمێــری ڕاپەڕیــن و خەمــی بــێ کۆتایــی( کــە لــەو کاتــەدا 

ــە  ــر ل ــاڵوی دەکاتەوە،پاش ــیالیزم( ب ــتی و سۆش ــگای ئاش ــاری )ڕێ ــە گۆڤ ل

ــن و  ــۆ ڕاپەڕی ــم: ب ــرزا کەری ــی می ــاوی )جەالل ــدا بەن ــکۆیەکی تایبەت پاش

ــەی  ــژەدا، شــاعیر ڕەخن ــە شــیعرە درێ ــەوە. ل ــت( باڵوبووی ــاوەزات ئەڵێ مف

تونــد لــە ســەرکردایەتی کــورد دەگرێــت بــە چ ڕوویەکــەوە دەچــن لەگــەڵ 

جەالدەکانــی بەعــس دادەنیشــن  و گفتوگۆیــان لەگــەڵ دەکــەن؟ لــە ســێ 

کۆپلــەی ئــەو شــیعرە درێــژەدا، شــاعیر وا ڕەخنــە لــەو هەنــگاوە، بــۆ 

ــت: ــس دەگرێ ــەڵ بەع ــۆ لەگ گفتوگ

ئاخۆ شتێ لەدڵی ئاسامنا ماوە؟

ئاخۆ شتێ

لەسنگی مێژوودا ماوە؟

ئاخۆ شتێ لە کاروانی 

مەرگا ماوە؟

ئاخۆ شتێ لە ساڵنامەی زوڵام ماوە؟

بۆ بەهاری گەاڵڕێزان

بۆ هاوینی ڕێژنە والفاوی خوێن هەڵسان

بۆ تەنیایی مندااڵنی ناو کوردستان

ببنە پەرژین و پشتیوان؟

****

بەاڵم ئەفسوس

کوانێ حەیا.. کوانێ ناموس

ئەوە دیسان

ڕەوە گورگی زامار و هاری بەعسیان

پاش ڕاونانیان

سمێڵی بەڕێز سەرۆکیان

وەکو کلکیان

شۆڕکردەوە بۆ ناوگەڵیان

کەوتنە خۆ سەربڕین

مانگ سەربڕین

لە تۆڵەی دۆڕاندنیانا

لەکاتی گیانەالویانا

زریکەیان بەردایە سەر هەمو لێوێ

گڕیان بەردایە گەردنی هەمو کێوی

دەستی حەسەن و حسێنیان

لەبن بڕی

ئەگریچەی خورمای بەسڕەیان هەموو ڕنی.!

****
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خۆتان ئەڕۆن.!

چاو بەستەش بن...هەرشارەزان

بۆیە سەرقاڵی هاتوچۆن

تا لەسەر خوانی ئەژانسی

کوشنت وبڕو دەنگوباسی

ڕشنانەوەی سەرۆک بخۆن

تا بە ئابڕووی تکێرناوی

خۆتان زامی سەدام بشۆن.!

بەهاری 1991

-٥-       

جەاللــی میــرزا کەریــم،  له ســاڵی 1935دا له شــاری ســلێامنی لــه خێزانێكــی 

ــی    ــی و ئاماده ی ــه ره تایی و ناوه ندی ــی س ــووە. خوێندن ــک ب ــە دای ــاودار ل ن

ــە  ــەوە ل ــااڵنی پەنجەکان ــتی س ــە ناوەڕاس ــردووە، ل ــەواو ک ــلێامنی ت ــە س ل

ــیی  ــەاڵوی کاری سیاس ــان تێک ــتی قوتابی ــی گش ــی یه كێت ــەی ڕێکخراوی رێگ

بــووە. لەگــەڵ ئــەوەی گەنجێکــی چەپڕەویــی مارکســیی بــووە، بــەاڵم 

هەمیشــە هەڵوێســتە نیشــتامنیی و نەتەوەییەکانــی لــە پێــش بیریــی 

چەپگەراییــەوە بــوون. لــە ســەرەتای تێکەاڵوبوونــی بــە کاری سیاســی و لــە 

ڕێگــەی ئاشــنابوون بــە )گــۆران(ی شــاعیر و  كاریگه ریــی شــیعرەکانی، 

خــوی داوەتــە شــیعر نووســین. هــەر بۆیــە لە ســەرەتای نووســینی شــیعریدا 

ــووە.  له ســاڵی 1965دا له ســه ر  کاریگەرییەکــی زۆری )گــۆران(ی لەســەر ب

ــی 14ی  ــی شۆڕش ــه دوای به رپابوون ــراوە،  ل ــی ک ــیی زیندان ــی سیاس چاالك

ــدا،  ــد هاوڕێیه كی ــه ڵ چه ن ــم له گ ــرزا کەری ــی می ــووزی 1958دا جەالل ته مم

ــتان«  ــوای كوردس ــاوی »هی ــی به ن گۆڤارێك

وه ك ئۆرگانــی یه كێتــی گشــتی قوتابیانــی 

عێــراق- لقــی ســلێامنی ده رکــردووه و لــه كۆتایــی 

مانگــی نیســانی 1970دا یه كێــك بــووه لــه ده ســته ی 

»ڕوانگــه » و یه كــه م به یاننامەیــان له گــه ڵ )حســێن 

ــارباژێڕیی(  ــال ش ــی و جه م ــه م بۆتان ــه م ــه س و كاك ــێركۆ بێك ــارف و ش ع

)ڕوانگــه(   له باڵوكــراوه ی  ژماره یــان   3 دواتریــش  و  باڵوكردوەتــەوە 

ــردووە. ــدا دەرک ــێوه ی کتێب له ش

جه الل میرزا كه ریم ئه م به رهه مانه ی چاپ کردووە:

له ســاڵی  »الــوالده«  به نــاوی  عه ره بــی  به زمانــی  شــیعرێک  *كۆمه ڵــه 

1982دا لــه ئه مه ریــكا چــاپ کــراوە.

*شانۆنامه ی »سه نگه ر«ی له هه مان ساڵدا چاپ كراوه.

به چــاپ   1991 له ســاڵی  بــوو«ی  نقــووم  ژانێكــی  »چرپــه ی  *دیوانــی 

کــردووە.

*دیوانــی »ڕێــگا دووره كانــی چاومــان«ی دوای گه ڕانــه وه ی بــۆ كوردســتان 

ــراوە. ــاڵی 1992دا چاپک له س

*ئێســتاش نووســەری ئــەم بابەتــە، ســەرقاڵی کۆکردنــەوەو چاپکردنــی 

کۆبەرهەمــی شــیعریی ئــەم شــاعیرەیە.

كۆچــی  هه ولێــر  له شــاری  دڵ،  به نه خۆشــی  1993.01.14دا  *لــه ڕۆژی 

ــرد. ــی ك دوای
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سەباح ڕەنجدەر

ــەر  ــان و لەس ــۆ ژی ــادارن ب ــتەیەكی وات ــی، ئاراس ــەری واقیع ــیعر و هون ش

جــوان  بەڕێوەدەچــن.  و  نــراون  بنیــاد  شــتەكاندا  بینینــی  ڕێوشــوێنی 

ــە پەیــدا دەكات و دووپاتــی دەكاتــەوە، واقیــع بــە  كاركــردن ئــەو قەناعەت

ــڕ  ــار كتوپ ــك ج ــە. هەندێ ــر نیی ــۆڕ و جێگی ــی نەگ ــێوەیەك بارێك ــچ ش هی

ــژەری  ــتەبژێر داڕێ ــدا دەس ــەم بارەیان ــت، ل ــتگیر وەردەگرێ ــی گش گۆڕانێك

ــش دۆخێكــی سســت و  ــك جــاری دی ــەن. هەندێ ــەم دۆخگۆڕین ــای ئ بنەم

ــن.  ــاوەر ڕۆڵ دەبین ــەی جەم ــدا زۆرین ــەو بارەیان ــت. ل ــاالك وەردەگرێ ناچ

دەبێــت پرســیار لــەو ئەدەبــە بكرێــت، كــە بــە مەبەســتی ئــاكاری واقیــع و 

بزووتنــەوەی واقیــع دەنوورسێــت، یــان بــارودۆخ، جــا چ بارودۆخی سیاســی، 

یــان كۆمەاڵیەتــی، یــان ئایینــی ..... تــاد، بەرهەمــی دەهێنێــت. هەســت و 

نەســتیش لەگــەڵ بارگۆڕینــی واقیــع بــەرز دەبنــەوە و دادەكــەون، جۆرێــك 

هــەژان وەردەگــرن و لــە ئەنجامــدا هەوڵــدەدەن پەیوەندیــی بــە شــتێكی 

نادیــار و نــەدۆزراوەوە بكــەن. ئەمیــش گــەردوون و بوونــی خودایــە. 

واقیــع و خەیــاڵ دوو ئاراســتەی پێچەوانــە نیــن و جیاكاریــی نێوانیــان 

جیاكارییەكــی زۆر نییــە، چونكــە خەیاڵیــش بەشــێك لــە واقیعــی تێدایــە و 

واقیــع ئاراســتەی دەكات بــۆ بەرزبوونــەوە و گەیشــنت بــە كانــگای خەمڵیــن. 

ــار  ــش نادی ــاوەوەی مرۆڤی ــدراون، شــتەكانی ن ــار و بین ــع دی شــتەكانی واقی

و نەبینــدراون، بــە جێگۆڕكێكردنــی بینــدراو و نەبینــدراوەكان دۆخــی 

شــیعری بــۆ شــاعیر دروســت دەبێــت، بینــدراو و نەبینــدراوەكان ئاراســتەی 

ــڤ  ــاراوە دانەپەی ــە ئ ــیارێك دێت ــرن، پرس ــتكردنی وەردەگ ــە ش ــت ب هەس

و كەرەســتەكانی واقیــع لــە چ مەودایەكــدا دێــن و بــۆ چ مەودایــەك 

ڕێگا 
دوورەكانی 

چاومان
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دەچــن و چ مەودایەكیــش لــە شــیعردا دەكەنــەوە. هەمــوو شــاعیرێك 

بەســەرچاوەیەكەوە كاریگــەرە. ئایــە بــۆ ئــەو ســەرچاوەیە دەگەڕێتــەوە، كــە 

ــت. ــتەیەكی دی وەردەگرێ ــان ئاراس ــووە، ی ــەر ب ــی كاریگ ــاعیر پێ ش

ئــەم شــاعیرە لــە قۆناخــی حەفتایەكانــی شــیعری نوێــی كوردیــدا گوڕێكــی 

ــارە و  ــز و دی ــدا خەســڵەتێكی بەهێ ــە ئەزموونی ــەوەی ل ــوو، ئ بەخشــندە ب

ــەوە، كــەم و دەگمــەن كێــش و ســەروا  ــڕ مــەودا و قــووڵ دەكات ســەرنج پ

دەمێنــن. كێــش و ســەرواش دەنگــەكان ڕێكدەخــات و دەورێكــی كاریگــەر 

ــا. هەمــوو ڕســتەیەكی شــیعری كێشــی  ــی مان ــۆ فراوانكردن ــت ب وەردەگرێ

تێدایــە، بــەاڵم هەمــوو كێشــەكان دیــاری نەكــراون بــۆ پێوانەكــردن. ترپــە 

و ئاوازیــش لــە كاتــی گۆكردنــدا دەردەكەوێــت. بــە چوونــە ناویەكــی ترپــە 

و ئــاوازی گــەرم و ڕەگــەزە بنیادنەرەكانــی زمــان، مۆســیقایەك دادەهێنێــت 

مرۆڤــدا  لــە  هەســت  قووڵەكانــی  دەمــارە  وردە  ســەرپەڕ.  و  خــوڕ 

دەدۆزرێتــەوە و پــڕ خوێنــی دەكات بــۆ بزوانــدن. وا لــە مــرۆڤ دەكات لــە 

شــوێنی خــۆی هەســتێت و هــەوڵ بــدات شــوێن بگۆڕێــت. ترپــە و ئــاواز 

ــە جــۆش بەســەر  ــە و ئاوازێكــی ب ــت. ترپ ــەم شــوێنگۆڕكێیەدا وەردەگرێ ل

ــەكان  ــان و دڵ ــت. گی ــدا دەڕێژێ ــی وێنەكان ــان و دڵ گی

دەجمێــن و ئامــادە دەبــن بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە 

واقیعــی  و  شــیعر  ناوچــەی  لــە  نیشــتەجێبوون  و 

ــا.  ــە وات ــت ب ــەنگ دەبێ ــیقاش هاوس ــدوودا. مۆس زین

ــژ،  ــینی چێ ــۆ بەخش ــە ب ــتەدا بنیادێك ــە ڕس ــیقا ل مۆس

بــۆ  بنیادێكــە  لــە جەســتەی دەقــدا  بــەاڵم وێنــە 

بەرجەســتەكردنی مانــا. لــە بــاری مانایییــەوە بــە 

دووربینییــەوە دەڕوانێتــە كێشــە و گرفتــی مرۆڤــی 

واڵتەكــەی، وەك كێشــە و گرفتــی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و ئایینــی ..... 

ــاخ  ــە ن ــە ســاتی ل ــە تاكــی كــورد ل ــی مرۆڤــی، ك ــەك كێشــە و گرفت ــاد، ن ت

ڕامــان و هێوریــدا هۆشــیاریی خــۆی تێــدا بدۆزێتــەوە. لــە نــاخ ڕامــان الی 

مرۆڤــی هەســتیار پەیامنــی ئومێــدە. منوونــە: وەك لــە شــیعری: )نەخشــەی 

ــەی  ــیعری: )چرپ ــە ش ــان ل ــم(، ی ــە كوێ ــیعری: )ل ــە ش ــان ل ــەكان(، ی خەون

ژانێكــی نوقمبــوو( یــان، لــە شــیعری: )گریــە شــیعر( دەردەكەوێــت. 

ــتییە  ــوو ڕاس ــە. هەم ــان هەی ــددا بوونی ــاو ئومێ ــدراو لەن ــدراو و نەبین بین

ــە  ــادان ب ــۆ مان ــە ب ــەی تێدای ــاراوەی دیك ــتییەكی ش ــش ڕاس بیندراوەكانی

ــارە، پەرجــووی هێزێكــی دەوێ   ــان هەمیشــە بوونێكــی نادی ــە گی ــان، ك گی

ــەر  ــان بەرانب ــە تێڕام ــە دەبێت ــیعر، ك ــوونی. ش ــی ئەفس ــۆرم پێدانێك ــۆ ف ب

ئەفســوونی  فۆرمــی  زمانــەوە  دەســەاڵتی  بەهــۆی  گیــان  بــوون،  بــە 

ــەكان  ــەزە هونەریی ــتنی، ڕەگ ــەرەكی دەرخس ــتەی س ــت. كەرەس وەردەگرێ

لــە شــیعردا زمــان و پێكهاتــەی زمانــە. بوونــەوەر خســتنە نــاو ئــەو فۆرمــە 

ئەفســوونییە، مــرۆڤ تێیــدا لــە پێنــاو ناســینی ڕاســتیدا هەوڵــی لێكدانــەوەی 

شــتەكان دەدات، ئــەو ڕاســتییە شــاراوەیەی لەنــاو ڕاســتیی بینــدراودا 

دەنارسێــت. وێنــە و تــۆڕی چــاو توانــای فراوانبوونەوەیەكــی كاریگەرییــان 

ــتنی  ــان و دیارخس ــتنی زم ــۆ بەكارخس ــە ڕوو ب ــت و دێن ــدا دەبێ ــێ  پەی ل

واتــا و ســەقامگیركردنی وێنــە. لــە هەندێــك بــاردا و ناســەقامگیركردنی لــە 

ــە  ــرە ڕوخســاریش ل ــی پەیوەندییەكــی ف ــاری دیكــەدا. بنیادنان ــك ب هەندێ

ــەدا. ــەردوو بارەك ــی ه ــتی داهێنان ئاس

ــە  ــد و ڕایەڵێك ــیعرییەوە ناوەن ــاوازی ش ــە و ئ ــیقا و ترپ ــی مۆس ــە الیەن ل

دەتواندرێــت لێیــەوە هەنــگاو بــۆ داهێنانــی دیكــە هەڵبگرێــت. بینینێكــی 

شۆڕشــگێڕانەی بــۆ دۆخگۆڕیــن و ئێســتێتیكای ژیــان پێشــكێش كردوویــن. 
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ــان  ــت و زەمینەی ــاوەر دەهێنێ ــێ  جەم ــە پ ــێ  ب ــی شــیعرەوە پ لەســەر هێڵ

دەداتــێ  بــۆ ڕەگ دروســتكردنیان لەنــاو گــۆڕان و وەرچەرخان و هەڵوەســتە 

و هەڵوێســتدا. ئاڵوگــۆڕی هەســتەكانی لەگــەڵ دەوروبەریــدا دەكات و 

دەیانهێنێتــەوە نــاو بوونــی خــۆی، بوونــی خــۆی وەك ناوەندێكــی شــیعری 

لــە هێڵــی گۆڕانەكانیشــەوە شــیعر بــە چنینێكــی كارامــەوە پەیامــدار 

دەكات بــە هونــەر و نەریتــی هەســتیار و جــوان، بــەاڵم لــە الیەنــی واتــا و 

تێگەیشــتنەوە، تــاڕادەی ســاكارییەكی دوو دیــوی هونــەری و پــڕ ئەفســوون، 

ڕوونێكــی لــە خشــتەبەرە. بــەردەوام لــە بارێكــەوە دەتگوازێتــەوە بارێكــی 

ــی  ــە و نیشــان، وەك خاڵێك ــەر پێوان ــە ب ــش دەخات ــی بارەكانی ــە. نێوان دیك

ــی  ــە زمانییەكان ــێنێتەوە و یاریی ــەر دەگیرس ــتی لەس ــر و هەس ــد، بی ناوەن

ــدا بەكاردەخــات. ــگای كولتــووری كــۆدا تێ ــە ڕێ خــۆی ل

گفتوگــۆی ڕۆژ، وەك بەكارهاتوویەكــی ئەندازەیــی بەبــێ  كــەم و زیــاد 

بەكاردەهێنێــت و توانــا زەینییەكانــی خــۆی تێــدا نیشــان دەدات، ئــەو 

ــوازە  ــی جەماوەرخ ــتییەكان دەدات، گیانێك ــتە هەس ــە ش ــۆرم ب ــەی ف زەین

ــگای كــوردی،  ــە ناســنامەی كۆمەڵ و شــیعرەكانی دەربڕینــی ڕاســتەقینەن ل

ــاری  ــەك وەك ب ــاد، ن ــی ..... ت ــی و ئایین ــی و كۆمەاڵیەت ــاری سیاس وەك ب

گیانــی، هەروەهــا دەچێتــە نــاو قــەوارەی زانــدراوی )كولتــوور( و )مێــژوو( 

بــۆ دۆزینــەوەی خەیــاڵ و پــڕ وزەكردنــی زمانــی هەســتیاركراو بــە دەنگــی 

كــۆ، بەمەشــەوە هاوكێشــەیەكی لــە نێــوان دەنگــی تــاك و كــۆ بنیــاد نــاوە 

و دەنگــی تاكیــش ڕادەكێشــێتە نــاو دەنگــی كــۆوە، ناكرێــت شــاعیر تــەواو 

ــوون  ــەرەو میللیب ــیعر ب ــتنە ش ــەم تێگەیش ــە ئ ــت، چونك ــۆ بێ ــی ك دەنگ

دەبــات. واتــە: شــیعرێكی ئاســایی و ئاشــنا و باوخــواز، كەچــی ئــەم شــاعیرە 

ــەری و شــێوازی نوێبەخشــی  ــەودای هون ــە و م ــە دەنگــی كۆدای ــی ل بینین

وێنــا كــردووە، كــردەی لەدایكبوونــی زمــان 

لەنــاو مانــادا، كــردەی لەدایكبوونــی مانــاش 

و  تانوپــۆ  و  دەهێنێــت  بەجــێ   زمانــدا  لەنــاو 

ــت. ــد دەچنێ ــە ناوەن ــان ل ڕایەڵی

ــی  ــە واقیع ــان ل ــی ژی ــۆ چاالكبوون ــامن ب تێگەیشتنیش

ــی  ــەوە و تێ ــی بكۆڵین ــاژەش دەدات لێ ــەوە. ئام ــۆڵ دەكات ــدوو، توندوت زین

ــایەتی  ــەس و كەس ــە ك ــن ب ــدوو( ببی ــی زین ــاو )واقیع ــا لەن ــن. ئەوج بگەی

ــی  ــگا دوورەكان ــگادا. )ڕێ ــتێتیكییەكانی كۆمەڵ ــارە ئێس ــۆڕ لەب كارا و دۆخگ

چاومــان(، ناونیشــانی كتێبێكــی شــیعریی: )جەاللــی میــرزا كەریــم(ە. 

ســاڵی )1992( لــە دووتوێــی )145( الپــەڕەدا بــە شــێوەیەكی ســەرەتایی و 

هەژارانــە لــە ســلێامنی چــاپ كــراوە، ئــەم شــیعرانەی تێدایــە: )ڕازەكانــی 

لــە كوێــم، پێشكێشــە بــەو  هەفتــە، تەمــەن، نەخشــەی خەونــەكان، 

شۆڕشــگێڕانەی هێشــتا نەمدیــون، ئاوێنــەی هیوایەكــی ســەرهەڵگرتوو، 

ڕێــگا دوورەكانــی چاومــان، تێگەیشــتنی یادگارییــەكان، وەرزەكان، دووری، 

ــگا، وەرام،  ــەوە، ڕۆژگارە ســەرگەردانەكان، ڕێ ــاوەش پێداكردن ــدی ب زەماوەن

هەڵوێســت،  گەشــتە  خۆزگــە،  نــەورۆزی  هەڵوێســت،  زام،  هەنــگاوی 

ناونیشــانی یادێكــی كۆچكــردوو، حــەز نامەیەكــی ئــاوارە، چرپــەی ژانێكــی 

نوقمبــوو، ســەرەتای حەیرانــی تەمەمنــان، گریــە شــیعر، هــاوڕێ ، لــە خەمــی 

هەڵەبجــەی ژاردا، پەیامــە ژێ .(
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ڕازەكانی هەفتە

دڵداری

من لە وانەی دڵداریدا 

لە دوا ڕیزی قوتابییەكانی پۆال بووم.

چونكە تەنیا لەگەڵ ژانی

ئاوارەیی خۆشەویستەكەی خۆما بووم.

نهێنی

ئەزانن من پاسەپۆرتی

ڕەشكراوەی فرمێسكم لە گیرفانایە؟

یەك یەك ئێستگەكان جێ  دێڵم

بەبێ  ئەوەی بزانن چی لە دڵامیە.

شەرم

بە ڕێكەوت كە لە ڕێگادا تۆ ئەبینم،

شیعرەكانم شەرمەزارن.

كە ناتبینم،

چاوەكانی بینینەوەی وشەكانم هەر بێدارن.

نیشتیامن

كە هەست لەناو ئاگری دوور واڵتیا،

ڕازەكانم ئەسووتێنێ 

بەهارە ڕێ  گوڵی دەنگم

لە پایزی بەستەكامنا ئەپروێنێ .

پەشیامنی

دڵدارەكەم چەقۆی ڕقی زیزبوونی خۆی،

بست بست بەناو گیامنا گەڕان.

هەتا لەناو پەرِەی دڵام،

لە خوێنی خۆی دەریای پەشیامنی هەستان.

دڵ

من ئێستاكە لە دڵ دوورم نازانم هەم

یاخود ڕێچكەی نەمان ئەگرم 

كامتان لە دڵتان نزیكن؟

ئاشكرای كەن، تا دەستتان لەگەاڵ بگرم.

شۆڕش

ئەتانەوێ  من بناسن؟

من عاشقی ڕێگایەكم مەرگی تیا بێ . 

كە هەڵوێست مرد بۆچی نابێ ؟ 

دەروون شیعری شۆڕشێكی ¬تری تیا بێ .

شــیعری: )تەمەنــی دەســاڵەی دێڕێــك(، كــە لــە ژمــارەی )40(ی ڕۆژنامــەی 
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بــاڵوی   1971 ســاڵی  )هــاوكاری(دا، 

خولیــای  )لــە  شــیعری:  كردووەتــەوە، 

ــارە )5( ــە لەژم ــتدا(، ك ــی زەردەش ــتانی مەرگ داس

 1972 ســاڵی  كــورد(دا،  )نووســەری   گۆڤــاری  ی 

ڕۆژانــی  )ژانــی  شــیعری:  كردووەتــەوە،  بــاڵوی 

ــە ژمــارە )3(ی گۆڤــاری )ڕوانگــە(دا، ســاڵی 1972 بــاڵوی  ــراوە(، كــە ل هۆن

ــارە )8( ــە ژم ــە ل ــی چــاوی شــەقام(، ك ــەوە. شــیعری: )ڕوانینەكان كردووەت

ــۆ  ــەك ب ــەوە. مەودای ــاڵوی كردووەت ــاڵی 1973 ب ــان(دا، س ــاری )بەی ی گۆڤ

ــەم چــوار شــیعرەی وەك مانیفێســتی  ــت ئ ــەوە. دەكرێ ســەرنجدان دەكەن

شــیعری قۆناخــی حەفتایــەكان، خەســڵەتی شــیعری ئــەو قۆناخەیــان تێــدا 

كــۆ بكرێتــەوە و ببیندرێــت، كــە شــیعری ئــەم قۆناخــە نوێنــەری دەنگــی 

ــان  ــەوە، ی ــدا وەردەگرێت ــە دەق ــە شــیعرییەت ل ــە. ئەمــەش بەشــێك ل كۆی

ترووســكەكان پــەرش نــاكات، بگــرە بــۆ بــە ئاســانی دەســتەمۆبوونیان 

چەپكیــان دەكات. لــە بــواری دەنگــی كــۆدا قــووڵ بووەتــەوە و هــەر لــەم 

بوارەشــدا ســنووری خــۆی نەخشــاندووە، نــاو و توانــای خســتووەتە ناو دوو 

كەوانــەوە، كــە لــە ئاســتی داهێنــان لە بــواری دەنگی كــۆدا فەرامۆشــكردنی 

ــاودژ  ــەری ه ــە دوو جەمس ــی ب ــی تاكیش ــۆ و دەنگ ــی ك ــە. دەنگ مەحاڵ

ــەوە،  ــری نەكردووەت ــوە بی ــووری ڕۆشــنبیریدا لەنوێ ــە كولت ــە ل ــوە، بۆی بینی

ــە،  ــردووی كۆی ــی ڕاب ــوور دەنگ ــامنان دەدات، كولت ــوور نیش ــودی كولت خ

نواندنــی بــوون نییــە، بــوون خــۆ ڕۆشــنكردنەوەیە بــە شــیعرییەتی قــووڵ 

ــە  ــە كاریگــەر بێــت ب ــەو بوون ــوو. دەشــبێت ئ ــی شــاراوەی داهات و جیهان

ــت. مانیفێســت  ــتەكاندا تێپەڕێنێ ــاو هەس ــاڵ بەن ــاڵ و خەی ــتی خەی رسوش

ئــەو تانوپــۆ و ڕایــەڵ و ناوەندەیــە، كــە مۆركــی گەرموگــوڕی و خەســڵەتی 

جەاللی میرزا کەریم
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تــەواوی قۆناخێكــی شــیعری لــە خۆیــدا چنیــوە. وەك ئەزموونێكــی زینــدوو، 

ناســنامەی ڕوونــی تێــدا ئاشــكرا كرابێــت و هەمیشــە بــۆ بزواندنــی خەیــاڵ 

ئاســۆیەكی كــراوە بنوێنێــت. قۆناخــی دواتــر وەك: )ڕامانــی ســەرەكی( بــۆ 

ــەری و  ــەوە س ــن بگەڕێت ــی دۆخگۆڕی ــن و كەش ــی بینی ــنت و خاڵ تێگەیش

گیــان لەنــاوی ئامــادە بێــت بــۆ دۆنایدۆنكردنــی دەق، یــان چوونــە ناویەكی 

دەق. شــاعیرانی حەفتایــەكان لــە ســەرەتای ئەزموونیانــدا بەشــی زۆرینەیــان 

لــە )رەنــگ( و )فــۆرم( و )ترپــە و ئــاواز(دا، لــە )رووبــەری بینــدراو و وزەی 

ــە، ســیامی هــەرە درەوشــاوە و  ــەم شــاعیرە ســوودمەند بوون نوســتوو(ی ئ

گیانــی ئــەم قۆناخــە واقیعخوازەیــە. شــێوازی گەیشــتووەتە ئاســتی نەمــری. 

دەكرێــت وەك )دیــاردە( و )دامەزرێنــەر(ی ماوەیەكــی دیاریكــراو: )1970-

1975(، ڕەخنــە و لێكۆڵینــەوەی ئەدەبــی كــوردی كاری زانســتییانەی خــۆی 

لەبــارەوە جێبەجــێ  بــكات و كارایــی و كاریگــەری لەســەر شــاعیرانی 

دەوروبــەری دیــاری بــكات، بــەاڵم دوای ئــەو مــاوە دیاریكــراوە، ئەزموونــی 

بــەرەو كــزی دەڕوات تــاڕادەی لــە كورتیــدان و شكســت هێنان. ئــەم ڕووداو 

و گۆڕانــەش ئــەوە بنچینــە و پێشــینەیەتی، كــە بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە 

ــی  ــۆ و دنەدان ــی ك ــە دەنگ ــیعری ب ــوون. ش وبەگژداچ

جەمــاوەر زانیــوە، كــە لــە كوردســتان دەربــەدەر كــرا 

و لــە تاراوگــەدا نیشــتەجێ  بــوو، پچــڕان و بۆشــایییەك 

ــە نێــوان دەنگــی ئــەم و دەنگــی جەماوەر-كــۆ،  كەوت

ــوێ   ــی ن ــەدا مەودایەك ــە تاراوگ ــتەجێبوونی ل ــە نیش ل

ــەودای  ــرە م ــرد. بگ ــادی نەك ــەو زی ــە شــاعیریەتی ئ ل

بیركردنــەوە و دەربڕینــی لــە دەنگــی كــۆدا تێــدا 

خــاو بــووەوە و لــە وەســتان نزیــك بــووەوە. لــە 

ــاو نــەرم و نیانــی زمــان و  بنەڕەتــدا دەنگــی شــیعر، دەنگێكــی تاكییــە لەن

ئێســتێتیكادا، هاوتــا بــۆ دەنگــی خــۆی دەدۆزێتــەوە. دەنگــی كــۆ زیاتــر لــە 

ڕۆمانــی فــرە شــاكەس و فیلــم و شــانۆ و ســینەما ..... تــاد، ڕۆڵــی كاریگــەر 

ــە شــیعردا. ــەك ل ــت، ن ــەدی دەهێنێ ب

)فەرمانســاالری( و )داوا( لــە شــیعرەكانیدا، وەك دوو هێــڵ بەیــەك ئاســت 

و بینیــن و تێگەیشــنت كاری لەســەر كــردوون. لــە كاتێكــدا وا دەخوازرێــت 

بــۆ فەرمــان بــە دەنگــی تــووڕە و ناڕەزایــی بدوێــت، بــۆ داواش بــە دەنگــی 

نــەرم و ئــاوازدار. ئــەم دوو ئاســت و تێكەڵكردنــەش خاڵــی تێڕامــان و 

ــێوە.  ــیعر وەك ش ــا ش ــاوەرۆك و ئەوج ــیعر، وەك ن ــۆ ش ــتنیەتی ب تێگەیش

نــاوەرۆك و شــێوە لــە شــیعری هونەریــدا یــەك دەگــرن و لــە ئێســتێتیكدا 

دەبــن بــە خاڵــی توانــاداری. واتــە: شــیعرییەت. شــیعرییەتیش پرۆژەیەكــی 

تــەواو ئێســتێتیكییە و لەســەر بیــر و زەیــن و خەیــاڵ و پێگەیشــنت و 

هەســتپێكردن بــەرز دەبێتــەوە و ئاســۆی چاوەڕوانــی بــۆ خــۆ ئاشــكرا كــردن 

ــەوەی  ــەر بیركردن ــەرەوە لەس ــی بیرك ــی خودێك ــان دەكات، بوون دەستنیش

بیركــەرەوە  خــودی  هەقیقەتێــك  تێگەیشــنت،  هەقیقەتــی  و  كۆمەلَِــگا 

ــكات. ــدا ب ــتنی تێ ــەی خۆڕێكخس ــازادی جووڵ ــە ئ ــت ب بتوانێ

قەڵەمكێشی جەاللی میرزا كەریم بە وشە

یەكێــك لــە خاڵــە گرینگــەكان، بــۆ ژیانــی نووســەر و ڕێزلێنــان لــە نووســین 

ــات  ــۆی ڕێكبخ ــی خ ــتی كات ــت و زانس ــێوەیەكی تەندروس ــە ش ــە: ب ئەوەی

و بــاش بــەكاری بهێنێــت. ئــەم جــۆرە ڕێكخســتنە نــەك وەك نووســەر 

یارمەتــی دەدات، بگــرە وەك ژیانــی فەرمانبــەری و خێزانیــش دەبێتــە 

ــەواو  ــتێكی ت ــەش هەس ــان. ئەم ــی ژی ــدان و كارای ــۆ و هــۆكاری یارمەتی ه

داهێنەرانەیــە و پەیوەندیــی بــە داهێنــان و پەیوەســتبوون بــە داهێنانــەوە 
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ــۆ دەڕەخســێت و  ــی ب ــەم شــێوەیە هەلومەرجــی ســوود وەرگرتن ــە. ب هەی

ــوارەدا،  ــەم باروب ــت. ل ــوو دەگونجێنێ ــاش بەكارهات ــی ب ــەڵ كات ــۆی لەگ خ

ــت  ــدار دەبێ ــەوە ڕادەكێشــێت و بەرهەم ــە الی خۆی ــی نووســەر ب كات دڵ

ــێت.  ــین دەناس ــی نووس ــە قووڵ ــەر ب ــینەوە، نووس ــە ڕووی نووس ل

ــر ناســینی  ــۆ یەك ــە ب ــزی پەیوەندیی ــی بەهێ ــی شــیعر، خاڵ ناســینی قووڵی

لــە  یــان كۆمەڵــگا. كەســێك، كەســێكی نەنــارساو  شــاعیر و خوێنــەر، 

ئەســتێرەیەكی دوور، یــان دەوروبەرێكــی پارێــزراو، یــان بــە ژاوەژاو و 

ــای  ــەز و خولی ــە ح ــەوەت دەكات، ب ــە نزیكبوون ــت ب ــی. هەس ــڕ مەترس پ

ئەدەبیــی بێگــەردەوە لەگەڵــت دادەنیشــێ  و گفتوگــۆی نێوانتــان لەبــارەی 

ئــەدەب و جیاوازییەكانــەوە گــەرم دەبێــت. هــەر ئــەم ڕووداوەیــە ئەدەبــی 

كردووەتــە دیاردەیەكــی گەردوونــی و سەرســوڕهێنەر. ئــەو پرســیارەی 

دەكەوێتــە نێــوان شــیعر و كۆمەڵــگا بــە چ ڕێگایــەك دەگاتــە دۆخــی 

ــك  ــاری و پێوەرێ ــە چ زانی ــاعیر ب ــان، ش ــان و داهێن شــكۆمەندیی بەكارهێن

ئاســۆی نێــوان شــیعر و كۆمەڵــگا دەپێوێــت. زمانــی كۆمەڵــگا كەمــر لەنــاو 

ڕۆشــنبیریی نوێبەخشــدا كارا و چاالكــە، بگــرە لــە ئاســتی دەستنیشــانكردنی 

ــان كاتیشــدا  ــە هەم ــێ . ل ــزی خــۆی ڕادەگەیەن ــتەكاندا ئەفســوون و هێ ش

زمانــی كۆمەڵــگا زمانێكــی فــرە دەنــگ و فــرە پەیوەندییــە، توانــای داهێنانی 

زمانــی تێدایــە و وزەكانــی دەربڕیــن پــەرە پێــدەدات، پێویســت نییــە 

شــاعیر وەك گومــان و ترســێك لێــی ورد بێتــەوە و خــۆی لــێ  تــار و تەریــك 

ــەوە  ــە جۆرەكانیی ــە هەم ــگای داهێنان ــە ڕێ ــەردەوام ل ــگا ب ــت، كۆمەڵ بگرێ

وزەی زمانــی بــەرز دەكاتــەوە، بــەاڵم لــە شــیعردا زمانــی، ســۆزی بــۆ خــەون 

ــاری دەكات  ــتێك دی ــە و ئاس ــاد، هەی ــت ..... ت ــبینی و هەس و داوا و پێش

ــی  ــدا كاكڵ ــە كرانەوەی ــەوە. ل ــی دەكرێت ــە دەروونییەكان ــەر پێكهات و بەس

ــدا  ــە بەكارهێنانی ــتباڵوی ل ــە. دەس كاكڵەكان

لــە  دەكات،  مانــدوو  مانــا  و  مەبەســت 

زیــاد  چڕكردنــەوەی  بەكارهێنانیشــدا  هەمــان 

ــدوو  ــا مان ــت و مان ــان مەبەس ــتیش دیس ــە پێویس ل

دەكات. لــە هــەردوو بــاری بەكارهێنانــدا زمــان توانــای 

پاراســتنی بێدەنگــی نامێنێــت. )جەاللــی میــرزا كەریــم( لــە بنەماڵەیەكــی 

 1935 ســاڵی  لــە  ســلێامنی  لــە  و شۆڕشــگێڕدا،  ڕووناكبیــر  و  سیاســی 

ــە ڕۆشــنبیریی زمانــی  ــە بڕوایەكــی پتــەوەوە بەشــداری ل لەدایــك بــووە، ب

نەتــەوەی خۆیــدا كــردووە. زمــان لــە دەقــی: )ڕازێكــی دەروون - گۆڤــاری 

تووتــن، ژمــارە 4ی ســاڵی 1970، ل: 60( و دەقــی: )بــڕوای شــار- گۆڤــاری 

ڕزگاری، ژمــارە 9ی ســاڵی 1969، ل: 17(دا ڕووداوێكــی دەگمــەن نییــە، 

درێژبوونــەوەی ئــەو زمانەیــە دوابــەدوای شــیعری كالســیكی دێــت و 

پێبەپــێ  تــا دێتــە خــوارەوە كااڵ و كاڵــر دەبێتــەوە. زمــان تێیــدا ئاســۆی یــەك 

ئاســتی وەرگرتــووە و پێكهاتــە و رسوشــتێكی بــااڵ و جەربــەزە ڕووبەڕوومــان 

ــە شــتێك  ــەوە. هەســت ب ــێ  ناكرێت ــە ســەرلەنوێ  هەســتی پ ــەوە. وات نابێت

بكەیــت و نەزانــی چییــە. سەرســامی و دۆزینــەوەی نادیــاری لــەم نوختــەی 

ــێ   ــەی پ ــاو و پ ــتەیەكی خ ــەوە و وەك كەرەس ــە كای ــەدا دێت ــن چیی نەزانی

ــیعرییەوە  ــودی ش ــە خ ــی ل ــت. زمان ــی وەردەگرێ ــی زەین ــردراو فۆرم نەب

لــە خــودی كۆمەڵــگاوە  نــاو خــودی كۆمەڵــگاوە، بگــرە  نەبردووەتــە 

بردوویەتییــە نــاو خــودی شــیعرییەوە، جۆرێــك توندوتیژی و تــرس و تۆقانی 

ــت،  ــدار نابێ ــد و ئەزموون ــان دەوڵەمەن ــەم شــێوەیەش زم خســتووەتەوە. ب

ــتێت.  ــومنا دەوەس ــت و نەش ــەوە و هەس ــااڵ دەبێت ــنی بەت ــە دەروونڕۆش ل

ــوردی و  ــگای ك ــی كۆمەڵ ــی حەفتایەكان ــەاڵ ئەمەشــدا بارودۆخــی ژیان لەگ
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زەمینــەی شیعریشــی ئامادەیــی ئــەوەی تێــدا بــوو، ئــەو زمانــە وەربگرێــت 

ــامی  ــی هێ ــدا قوواڵی ــی هێامش ــتی بەكارهێنان ــە ئاس ــكات. ل ــی ب و قبووڵ

ــو  ــی بزێ ــەرەو ژیانێك ــام ب ــتدا هێ ــی پێویس ــە قوواڵیییەك ــتووە، ل نەپاراس

ــەوە  ــاوی ڕوون دەبێت ــەوە و لەن ــە كای ــك دەهێنێت ــرە بەرهەمێ ــاڕوات، بگ ن

ــتییەكی  ــان پێویس ــەدا زم ــەم ڕاگەیاندن ــێ . ل ــۆی ڕادەگەیەن ــداری خ و بەش

بنەڕەتــی مرۆڤانەیــە و هەموومــان بــە شــێوەیەكی هاوبــەش بــەكاری 

ــراو و  ــی دیاریك ــك وەرگرتنێك ــن. كەڵ ــێ  وەردەگری ــی ل ــن و كەڵك دەهێنی

ــەو  ــەت. ئ ــە هەقیق ــەوەی بەشــێك ل ــە شــكۆمەندیی دۆزین هەســتكردن ب

هەقیقەتــەی دەتــەوێ  لێــی بدوێــی تاقیكردنــەوەی دەوێــت و دەبێــت لــە 

ڕەفتــاری ئاخاوتنــدا بــەدی بكرێـــت. هەمــوو تاقیكردنەوەیەكیش كەرەســتە 

خاوەكانــی ژیــان و جیهــان لەبــاری دۆخ و شــێواز و واتــادا تــازە دەكاتــەوە 

ــە هەمــان كردەشــدا كاتێكــی  ــز دەكات، ل ــارەزووی پێشــنیازكردن بەهێ و ئ

مێــژووی ژیــان و جیهــان ڕادەگەیەنێــت. ئــەم كاتــە ڕاگەیانــدراوە، هونــەری 

ــان  ــان و جیه ــە ژی ــتییەكان ب ــە پَێداویس ــێك ل ــە. بەش ــەری هەقیقەت داهێن

ــێت.  دەبەخش

ــت  ــت، دەبێ ــیعردا زاڵ بی ــەر ش ــت بەس ــەر بتەوێ ئەگ

ــە شــوێنی  ــاش بناســیت. هەمــوو شــیعرێك ل شــیعر ب

ــەو  ــەرەی ئ ــەو هون ــت. ئ ــدەگات و دەنارسێ خــۆی پێ

بــە دوایــدا دەگەڕێــت بیدۆزێتــەوە ڕێــك لەگــەڵ ئــەو 

شــوێنەی شــاعیرەكەی تێــدا پێگەیشــتووە گەشــەی 

كــردووە. پێگەیشــتنی پێكهاتــەی هونــەری شــیعر بــە 

پێودانگــی شــوێن و كولتــوورەوە پەیوەســتە. واتــە: 

بیركردنــەوە و وێنــاكان ئــاكاری شــوێن وەردەگــرن. 
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شــوێن هێڵێكــی بەردەوامە و لــە فەرهەنگ 

و كولتــووردا پێگەیشــتووە و درێــژ دەبێتــەوە 

هەمــوو  بیركردنــەوەی  هێڵــی  بــە  دەگات  و 

شــاعیرێك. شــاعیریش وەك پێكهاتــەی ســەرەكی 

دەكات.  لەگەڵــدا  مامەڵــەی  داهێنــان  ناســنامەی  و 

شــوێنیش خــۆی بــە ئــاكاری دانیشــتووان دەڕازێنێتــەوە. )كاروانــی وشــەی 

ڕاچەنیــو( كۆشــیعری یەكەمــی ئــەم شــاعیرە بــووە . ســاڵی 1974 ئامــادەی 

ــش .  ــە فیلمی ــەت بووەت ــە و تەنان ــە چاپخان ــردووە و بردوویەتیی ــی ك چاپ

ــاعیریش  ــەوە . ش ــە وەرگیراوەت ــە چاپخان ــی ل ــی سیاس ــۆی بارودۆخ ــە ه ب

لــەم كاتــەدا بەغــدای جێهێشــتووە و بووەتــە پێشــمەرگە، ئەدیبــی نــارساو: 

)محەمــەدی مــەال كەریــم(، پێشــەكی بــۆ نووســیوە و هــەم بــە ئامانەتیــش 

وەك  زۆر  ســااڵنێكی  ئەیلــوول  شۆڕشــی  نســكۆی  دوای  دانــاوە.  الی 

پەنابــەری دژە دەســەاڵت لــە ئەمەریــكا ژیــا و لەگــەڵ ڕاپەڕینــدا گەڕایــەوە 

ــۆی و  ــدووی خ ــە و زین ــڕ جووڵ ــگای پ ــاو كۆمەڵ ــەوە ن ــتان و هات كوردس

كانــگای هەڵڕشــتنی هەســتەكانی. كوردســتان و كۆمەڵــگای كــوردی نــاو و 

ــە و شــادەماری  ــە شــیعرەكانیدا هەی ــی ڕاســتەقینەیان ل ناولێنانێكــن، بوون

خوێنیــن. ئەمیــش لــە هــەر كوێیــەك بووبێــت خوێــن بــووە بــۆ كوردســتان، 

ماوەیەكــی كــەم تێیــدا مایــەوە، لــە 14\1\1993 لــە هەولێــر كۆچــی 

ــت  ــە دەس ــی نەدرای ــەرە داوێك ــە س ــەم ئامانەت ــی ئ ــرد، كەچ ــی ك ناكۆچ

كــەس و هیــچ هەوڵێكــی دیاریشــی بــۆ چاپكردنــی نــەدراوە، كــە گرینگرین 

كۆشــیعری نوێبەخشــی بزووتنــەوەی ڕوانگەیــە، دەربڕیــن لــە زمــان و فــۆرم 

ــەم  ــاعیرانی ئ ــیعری ش ــكات. ش ــە ب ــەم بزووتنەوەی ــتنی ئ ــێوازی داڕش و ش

ــوو  ــارگاوی ب ــیارانەدا ب ــی وش ــاو تەمومژێك ــتی لەن ــە گش ــە ب بزووتنەوەی
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بــە ئایدۆلۆژیــا، شــیعری بــارگاوی كراویــش بــە ئایدۆلۆژیــا پەیوەســتە بــەو 

دۆخــە ئێســتایییەی، كــە تێیــدا دەژی و دۆخێكــی نیمچــە هەڵخەڵەتێنــەرە. 

گــەردوون بــە جۆرێــك ترپــە و ئــاوازی دامــەزراو، بــە دوای یەكــدا هاتنــی 

تاریــك و ڕووناكــی و وەرزەكان ..... تــاد، هەڵدەســووڕێنێ . ئــەو جــۆرە ترپــە 

و ئــاوازەی، كــە گــەردوون بەڕێــوە دەبــات، گواســراوەتەوە نــاو دەروونــی 

مــرۆڤ و وزەیەكــی زۆری لــە بیــر و مێشــكی خســتووەتە گــەڕ بــۆ هێنانــە 

كایــەی بەهــا ئێســتێتیكییەكانی ژیــان ڕێكخســنت. لێدانــی دەمارەكانــی 

ــە  ــن ترپ ــن. گرینگری ــاوازی بەڕێوەبردن ــە و ئ ــك ترپ ــرۆڤ جۆرێ ــی م لەش

و ئــاواز لــە ڕۆیشــتنی مرۆڤــەوە پەیــدا بــووە و خــۆی لەگــەاڵ هەقیقەتــدا 

ــە  ــدا ل ــە شیعریش ــیاربوونەوەیە. ل ــی هۆش ــك چاوگ ــدووە و جۆرێ گونجان

یەكــەم دێڕییــەوە تــا دوا دێــڕی ڕۆیشــتنێكی نــەرم هەیــە، ترپــە و ئــاوازی 

ئــەو ڕۆیشــتنە دەبێتــە ئاهەنــگ. شــیعری ئــەم شــاعیرەش بــە هــۆی 

ــەكان و  ــارە بوونیی ــن لەب ــەوە، دەربڕی ــە و ئاوازیی ــتێكی ترپ ــی رسوش بوون

دەرخســتنی مانــا دەكات، بــەاڵم تەنیــا لــە ڕێــگای ترپــە و ئــاوازەوە ناگەینــە 

ناخــی ئــەدەب، ناخــی ئــەدەب خــۆرە و زەوی وەك پێكهاتــەی مــەوداكان بە 

ــان ســەرچاوە  ــەوە. ناشــزانین كامەی ــدا دەخولێت دەوری

كاتێكیــش  پێكهاتەیــە. هــەر  كامیــان  و  بنەوانــە  و 

مبانــەوێ  بــە تــەواوی ئــەو زانیارییــە بزانیــن و بناســین 

ون دەبیــن. شــاعیری داهێنــەر، ئەگــەر ســەردەمێكیش 

بــە مەبەســت و ئەنقەســت پشــتگوێ  بخرێــت، ئــەوە 

مێــژووی داهێنــان لــە ڕۆژ و ڕۆژگار و كاتــی پێویســتی 

خۆیــدا، زۆر بەهێــز و شــكۆوە دەیهێنێتــەوە نــاو ماڵــی 

ڕاســتەقینەی ئــەدەب. لــە تەنیشــت گڵۆپــی بە شــەوق 

و ڕاســتییە ڕوونــەكان ڕایدەگرێــت. مێــژووی بیركردنــەوەش، ئــەو مێــژووەی 

ــردووە  ــە بەهــرە و كۆششــی خــۆی دروســتی ك ــەوە، ك ــدوو دەكات ــۆ زین ب

ــژووی  ــن. مێ ــەری دەرچی ــر كاریگ ــە ژێ ــن ل ــی، ناتوانی ــی بوونیەت و ڕەوای

ئــەدەب كۆمەڵێــك شــنت بــە یەكــەوە دەڕۆن و تێكــەڵ بــە كــرۆك و ناوكــی 

داهێنــان دەبــن. لــەم بــار و بوارەشــدا داهێنــەر هــەر بــە داهێنەریــی خــۆی 

ــوون  ــە ئەفس ــۆی ل ــت خ ــش ناتوانێ ــە جۆری ــەری هەم ــەوە. خوێن دەمێنێت

داهێنــان  ئەفســوونی  پێــوەری  بگرێــت.  دوور  بــە  كاریگەرییەكانــی  و 

ــە  ــدا پەیوەندیی ــەم دەستنیشانكردنەش ــان دەكات. ل ــۆ دەستنیش ــوێنی ب ش

داهێنــدراوەكان دەدۆزرێنــەوە. بــە دوای ئــەوەدا دەگەڕێیــن، كــە هەیــە و 

ــن. ــارەوە دەكەی قســەی لەب
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                                                                        محەمەد عەبدولکەریم ئیبراهیم

ئاماژەی باس:

 )داســتانی شــار( شــیعرێکی )جەاللــی میــرزا کەریــم(ە. ئــەو شــیعرەی لــە ســاڵی )1958( نووســیوە و لــە تەممــووزی )1970( بــاڵوی کردووەتەوە. قەســیدەکە 

پڕیەتــی لــە وێنــەی وێڵبوونــی بــژاردەی ڕۆشــنبیر و سیاســەمتەداری کــورد لــە گێژەنــی سیاســەتی ســااڵنی پەنجاکانــی ســەدەی بیســتەم. بــاڵو نەکردنــەوەی 

قەســیدەکە لــە ســەردەمی نووســینیدا، ڕەنگــە هۆکارەکــەی ئــەوە بێــت شــاعیر حــەزی نەکــردووە ئــەو بارودۆخــە سیاســییە شکســتخواردووەی کــورد، کــە 

ــە ڕێککەوتنــی )1970(، هیــچ  ــە دیــدی شــاعیردا، نــە شۆڕشــی )1958( و ن ــارە ل هۆکارەکــەی کــورد خــۆی بــووە، ڕابگەیەنێــت و بــاڵو بکاتــەوە. بــەاڵم دی

کامیــان بــەدەردی کوردیــان نەخــواردووە و بــژاردەی کوردیــان نەهێناوەتــەوە ســەر ڕێــی ڕاســتی بیــرو خەباتــی سیاســی. بۆیــە لــە تەممــووزی )1970(، چــوار 

مانــگ لــە دوای ڕێککەوتننامــەی )11 ی ئــادار(، قەســیدەکەی باڵوکردووەتــەوە.

لــەم باســەدا هەوڵدەدەیــن خوێندنەوەیــەک بــۆ کڕۆنۆلۆژیــای ڕووداوەکانــی نــاو قەســیدەکە بخەینــەڕوو، ئــەو دۆخــە دەستنیشــان بکەیــن کــە شــاعیر بــۆ 

کــوردی )بــژاردەی سیاســی و ڕۆشــنبیری کــورد( وێناکــردووە، پاشــانیش ڕێگاچــارەی دەربازبــوون لەدیــدی شــاعیرەوە بخەینــەڕوو.

وێڵبوون لە قەسیدەی 
)داستانی شار( ی

جەاللی میرزا کەریم دا
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دەقی قەسیدەکە:

داستانی شار 

1

هێشتا مناڵ بووم ..

چۆلەکەیەکی بێ پەڕوباڵ بووم ،

نە مانای ژیان .. گەاڵڕێزانی ،

نەمانای گریان .. ژانم ئەزانی ..

ئەوەی الم خۆش بوو ،

حەمامۆکێ بوو .. خۆڵەپەتانی.

*        *       *      

نەم ئەزانی بۆ؟

ئەستێرەکانی درەوشاوەی شەو ..

تاک و ترووکیان هەروەکوو پشکۆ

ئەکشانە خوارێ بۆ ناو گەرووی خەو ..

ئەیان وت : گیانی مرۆڤێکە .. وا

لەگڕی کوورەی مردناسووتا.

*          *          *    

نەم ئەزانی چۆن ..

گوڵ بۆ پەپوولە دەم ئەکاتەوە ،

چۆن منەی باران لەسەرخۆ هۆن هۆن ..

        گەردی ڕووی گەاڵی دار ئەشواتەوە ،

ئای لە یادی کۆن !

*       *      *  

                          هێشتا مناڵ بووم ..

                       چۆلەکەیەکی بێ پەڕوباڵ بووم ،

نەم ئەزانی شار ..

بۆچی جارەوبار ،

باخی ئاگری وشک و بێ بەری ،

گوڵی خوێناویی لێ هەڵئەوەری.

  *     *     *   

بۆچی مناڵامن ..؟

بۆچی ئاساممنان ..؟

بۆچی بەهاری بێ سەوزەگیامان؟

بەگریان فێرن ..

بۆ کانی ئاومان ..؟

منەی بارامنان ..

شیلەی گەمنی پێ شێل کراومان ..

هەر تفت و سوێرن .

2

هێشتا مناڵ بووم .. لە باس و  خواسی

دەمەی دێرینی خەڵکی ئەم شارە

نە ) قەدەم خێر ( و ) کاوە (م  ئەناسی

نە داستانی شەڕ ..  نە) دوانزە سوارە (.

*     *     *     

نەم ئەزانی بۆ ؟ ) دەرسیم( ڕاپەڕی
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بۆچی ) مەهاباد ( تا ئێستەش ئەگری

بۆچی ) باخەکەی بەردەرگای سەرا 

بەخوێنی گەشی الوان ئاودرا (

نەم ئەزانی بۆ ؟ مێژووی تەمەنی

ئاوارە و ونی ،

ئەم خەڵکەی ئێرە ..

هەر ڕەش کراوەی ناو ڕۆژژمێرە.

3

داستانەکەی شار : ئەیگێڕێتەوە

پێشەوایەک مرد .. کەس بۆی نەگریا

ڕابەرێکی تر .. وا بەڕێگەوە 

هەبێ ؟ ئەمجارە پێشوازی بکا ؟

*      *      *    

ئەڵێ : لەم شارە ..

گۆشتی ڕزیوی الشەی کرمەڕێز

بۆ جانەوەری  پەنای سێدارە

ئەکرا بەپارووی خۆراکی بەپێز.

*     *     *   

نێزەی چاو چنۆک ..

هەر تەڕبوو ، سووربوو . خوێنی دەم چەقۆ

دار بێ سێبەر بوو .. هەور بێ تنۆک

توێژاوی خوێ بوو ڕوخساری ئاسۆ.

*     *     *    

ئەڵێ : دەمێک بوو دەروازەکەی شار

بەئەڵقەرێزی ڕق داخرابوو

دوا ورتەی زامی لێوی خەم  بەبار

لە دوو توێی سنگی مەرگا نێژرابوو.

*     *     *    

پێنج پەنجەی دڕی ژێر نینۆک چڵکن

گیربوو لە جەرگی گەورەی ئەم شارە

خوێنی چاو ، ڕەش بوو .. ئەشکی دڵ  لیخن

شار ئاوا ئەبێ ؟.. یا ،زرێبارە ؟

*     *     *   

لە ڕۆژانی  پڕ  کارەسامتانا ..

گەلێگ  گیا ڕواو  بەاڵم  نەبووەگوڵ

وتەش هەڵوەری لەگەڵ خەزانا

بێ خۆرەتاوی  نەی  هێنانەکوڵ.

4

کاتێک  ئەم  شارە ..

لەناو شەقامی  کپ و  خامۆشیا

لە گۆڕستانی  بێ کفن  پۆشیا

چزووی  کۆڵەکەی  قورسی سێدارە

بە گیانیا چزا ..

بە چاویا چزا ..
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لەدوا  هەناسەی دۆزەخی ڕەزا

لە کوێرە  ڕێگەی هەورازی خزا

سەرەتای  وشە

بڕوای  پڕ  ورشە

ڕەش  ئەکرایەوە..

بۆ ناو  گەرووی  مەرگ  ..  بەرئەدرایەوە.

*     *     *   

کاتێک  ئەم  شارە ..  لەباخی  ڕووتیا

لە چاوی  ماتیا ،

گوڵ  ئەپرووێرنا  ..

چۆلەکە ..  مرۆڤـ  ..  قەالچۆ ئەکرا

شار وای لێ کرا ..

وای بەسەر هێرنا ،

کەچی ئەبیرنا ،

ژانی چەند ساڵە  ..

ئەکرایە پیاڵە،

گواڵڵە سوورە ئەکرا  بەژاڵە

بە  ناحەق  ناوی  کوردو کوردستان

بووبوو بەنیشان

بۆ مۆڵگەی  تاوان .

5

                 ئەستێرە  

کشا  ..

             کەچی هێشتاکە ،  تیشک و پڕشنگی

              گەلێکی ماوە بەئێمە بگا.

ڕابەرێکیش  مرد  ..  بەدارا  کرا..

کەچی هێشتاکە ،  نووسین و  دەنگی

گەلێکی  ماوە بەئێمە بگا .

هێشتاکە کەمامن هەیە تێ بگا

ڕێگای  کورد  ئەبێ  بەرەو کوێ  بڕوا

ئەوەی  ئەیزانین  ..

ئەمڕۆ  ئەیڵێین و  بەاڵم سبەینێ

لێی  پەشیامنین.

*     *     *   

لەجەنگی  خەڵکی  ترا  

ئەکوژرێین

لە  گۆڕستانی

بێ  ناونیشانی



115گۆڤارێكی ئەدەبیی  وەرزییە
ات

ەک
ید

ەر
 د

وە
نە

ۆڵی
ێک

و ل
کر

 ف
بۆ

یا 
ید

 ئا
ای

زگ
دە

یم
ەر

ا ک
میرز

ی 
الل

جە

وێرانی  خەڵکی  ترا  ئەنێژرێین

بەاڵم  بۆ  خۆمان  ..

هەروا  دەستەوسان

لەبەر دوژمنا ، ڕائەکەین .. هەڵدێین.

*     *     *   

بۆ شار و  گوندی  خەڵکی تر  ئەگرین

لەداخا  یەخەو  بەرۆکامن ئەدڕین

بەاڵم  بۆ  خۆمان ..

بۆ شارو  دێامن ،

سەرچۆپی  ئەگرین.

6

هەتاکەی  وابین  ..؟

هەر  لە  خەوابین ؟

.  .  .  .  .  .   ؟ 

.  .  .  .  .  .   ؟ 

7

ئەبێ  ژیلەی  بیر  وا  بورووژێنین

گیانی ڕزیوی پێ ببزووێنین

چەکی  خەباتی  لێ  بکەینەشان

بەخوێن  بیســڕین  مۆری ناوچەوان

ئەوساکە  ناوی  گەلێکی زیندوو

ئەبێتە  مایەو  شانازی مێژوو.

1958                                  

باسی یەکەم: گێڕەرەوە لە قەسیدەکەدا: 

گێڕانــەوە  کۆمەڵێــک  بــە  قەســیدەیە  ئــەم 

شــێوە  ســێ  بــە  گێــڕەرەوە  دەســتپێدەکات. 

: ێــت و کە ە رد ە د

گێڕەرەوەی یەکەم : خودی شاعیر: 

ئــەم گێڕەرەوەیــە گوزارشــت لــە نەبوونــی دیدێکــی سیاســی ڕوون دەکات 

لــەالی کــورد و بــژاردە سیاســی و ڕۆشــنبیرییەکەی ئــەو کاتــی. ئــەو 

گێڕەرەوەیــە لــە ســەرەتاوە تــا کۆتایــی کۆپلــەی دووەم بــەردەوام دەبێــت.

گێڕەرەوەی دووەم: داستانەکەی شار:

لێــرەدا ڕووداوە ســەختەکان و زوڵــم و ســتەمەکانی دوژمــن دەخاتــە ڕوو. 

لــە کۆپلــەی ســێیەمەوە تــا کۆتایــی کۆپلــەی چــوارەم بــەردەوام دەبێــت.

گێڕەرەوەی سێیەم: جێناوی کەسی یەکەمی کۆ )ئێمە(:

لێــرەدا ژینــواری ئەوکاتــی کوردســتان و چییەتیــی و چۆنییەتیــی هەڵوێســتە 

ــەڕوو.  ــوون دا دەخات ــە ناڕازیب ــە دووتوێیکۆنتێکســتێکی پڕل سیاســییەکان ل

تــەواوی کۆپلــەی پێنجــەم و شەشــەم بــەردەوام دەبێــت.

گێڕانەوەکان باسی خودی شاعیر دەکەن

باسی دووەم : کرۆنۆلۆژیای هەڵکشانی ڕووداوەکان:

ــەڕن.  ــاوازدا تێدەپ ــی جی ــد قۆناغێک ــیدەیەدا ڕووداوەکان بەچەن ــەم قەس ل

شــاعیر نەیویســتووە هیــچ وێنەیــەک پشــتگوێ بخــات و پەنجــەی بــۆ 

ــەم  ــەدا ب ــە دەقەک ــردووە. ڕووداوەکان ل ــش درێژک ــۆکاری ڕووداوەکانی ه

ــن: ــێوەیە ڕیزدەب ش
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باســی  دەقەکــەدا،  ســەرەتای  لــە  شــاعیر  گەردوونییــەکان:  ڕووداوە 

منداڵــی خــۆی دەکات کــە لــە ڕووداوە گەردوونییــەکان تێنەگەیشــتووە، لــە 

ــاری  ــەالی ی ــی ب ــدە، دڵ ــان و خەن ــای گری ــە مان ــردن، ل ــان و م ــای ژی مان

ــی و  ــتییە گیان ــوو پێویس ــێ هەم ــە خۆڵەتەپان ــووە و ب ــەوە ب و گەمەکردن

هزرییەکانــی پڕبووەتــەوە. لــە پارچــەی دووەمــی کۆپلــەی یەکەمدا، شــاعیر 

ــەکان  ــاردە گەردوونیی ــەوەی دی ــی لێکدان ــن و نەتوانین ــی و کــەم زانی منداڵ

ــتێتەوە. ــەوە دەبەس ــی تەمەن ــە بچووکی ب

) نەم ئەزانی بۆ؟

ئەستێرەکانی درەوشاوەی شەو ..

تاک و ترووکیان هەروەکوو پشکۆ

ئەکشانە خوارێ بۆ ناو گەرووی خەو ..

ئەیان وت : گیانی مرۆڤێکە .. وا

لەگڕی کوورەی مردناسووتا(

ــدا چۆلەکەیەکــی  ــە منداڵی ــە ل ــەی شــاعیر هۆکارەکــەی ئەوەی ــەم نەزانین ئ

بــێ پەڕوبــاڵ بــووە. واتــا نەیتوانیــوە بفڕێــت تــا ڕووداوەکان لــە بەرزاییــەوە 

بــە تــەواوی ببینێــت و بتوانێــت وێنــە بچووکــەکان 

ــی  ــە دەربڕینێک ــارە ئەم ــدات. دی ــرێ ب ــرەوە گ بەیەک

خوازەییــە بــۆ دۆخــی نەتەوەیــەک کــە تاکەکانــی 

ناتوانــن وێنــەی ڕووداوەکان بەتــەواوی کۆبکەنــەوە و 

بەیەکــرەوە گرێیــان بــدەن تــا وێنەیەکــی گشــتگیریان 

بــۆ دۆخــی سیاســیی خۆیــان و دەوروبەریــان دەســت 

بکەوێــت و بزانــن چــۆن ڕەفتــار دەکــەن و چــۆن 

ــەم چەشــنە  ــەر. ب هەڵوێســتی چارەنووسســاز دەگرنەب

خوازەییــە شــاعیر پــەرە بــە ڕووداوەکان دەکات و کــەم کــەم لــە ژینگــە و 

دەوروبــەر نزیکیــان دەکاتــەوە، بــۆ ئــەم مەبەســتە لــە گەردوونــی دەرەوە 

ــرۆڤ. ــەری م ــاو رسوشــتی دەوروب ــە ن دێت

ڕووداوەکانــی رسوشــت: هــەر لــە کۆپلەی یەکــەم و لــەدوای ڕووداوەکانی 

گــەردوون، باســی پەیوەندیــی نێــوان گــوڵ و پەپوولــە و پەیوەندیــی نێــوان 

دڵۆپــی بــاران و گــەاڵی درەخــت دەکات. لــەم بارەیەشــەوە هــەر نەزانینــی 

خــۆی دەردەبڕێــت. 

)نەم ئەزانی چۆن ..

گوڵ بۆ پەپوولە دەم ئەکاتەوە ،

چۆن منەی باران لەسەرخۆ هۆن هۆن ..

گەردی ڕووی گەاڵی دار ئەشواتەوە ،

ئای لە یادی کۆن ! (

ڕووداوەکانــی دەوروبــەر: دوای باســی ڕووداوەکانــی رسوشــت، دێتــە 

ــە بۆچــی  ــەوە ک ــەوە دەکۆڵێت ــە هــۆکاری ئ سەرباســی شــارەکەی خــۆی. ل

باخــی ئاگــری وشــک و بــێ بــەری شــار گوڵــی خوێنــاوی لــێ هەڵدەوەرێــت. 

الوانــی  شــەهیدبوونی  و  برینداربــوون  سەرباســی  هاتووەتــە  لێــرەدا 

شــارەکەی. ئــەم وێنەیــە لەچــاو وێنەکانــی دوای خــۆی، هەڵکشــانی زۆرتــری 

ڕووداوەکانــی تێدایــە. بــەاڵم چونکــە بــە شــێوەیەکی خوازەیــی دەریبڕیــوە، 

ــی  ــە بەکارهێنان ــە ب ــاردووەتەوە و زیرەکان ــانەکە ش ــە هەڵکش ــی ل زۆرێک

وشــەی )بــاخ ، گــوڵ( وێنەکــەی لەگــەڵ وێنەکانــی رسوشــت گونجانــدووە. 

ــەکان کــردووە.  ــی وێن ــە هارمۆنێتی ــی ل بەمــەش پارێزگاری

)هێشتا مناڵ بووم ..

چۆلەکەیەکی بێ پەڕوباڵ بووم،
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نەم ئەزانی شار..

بۆچی جارەوبار،

باخی ئاگری وشک و بێ بەری،

گوڵی خوێناویی لێ هەڵئەوەری(

ــە  ــەوە و ل ــر ورد دبێت ــاعیر زیات ــرەدا ش ــێلکاری: لێ ــە پێش ــتکردن ب هەس

دەنگدانــەوەی گریانــی منــداڵ و ئاســامن و بەهــاری بــێ ســەوزەگیای 

ــە  ــەڕوو. پرســیار ل ــان دەخات ــەی پێشــێلکارییەکانی دوژمن شــارەکەی، منوون

هــۆکاری تفــت و ســوێرێتیی بــاران و ئــاوی کانــی و شــیلەی گەنــم دەکات 

و بــە گریــان و تامــی فرمێســکەوە دەیانبەســتێتەوە. شــارەکەی بــە هەمــوو 

رسوشــت و بوونییــەوە بەدەســت پێشــێلکارییەکانی دوژمنــەوە دەگریێــت 

ــی  ــە نەبوون ــش ب ــووە و بەهاری ــوێر ب ــی س ــاوی کان ــاران و ئ ــەش ب و بەم

ئــاوی شــیرینەوە بــێ ســەوزە گیایــە و گەمنیــش کــە بــە فرمێســک ئــاودراوە، 

شــیلەکەی ســوێر بــووە. بــەاڵم شــاعیر کــە لــە دۆخــی مندڵیدایــە و نازانێــت 

ــت.  ــت هــۆکارەکان هەڵبهێنجێ ــەوە، ناتوانێ لێکبدات

)بۆچی مناڵامن ..؟

بۆچی ئاساممنان ..؟

بۆچی بەهاری بێ سەوزەگیامان؟

بەگریان فێرن ..

بۆ کانی ئاومان ..؟

منەی بارامنان ..

شیلەی گەمنی پێ شێل کراومان ..

هەر تفت و سوێرن .(

خســتنەڕووی ڕەمــزە مێژووییەکانــی خەبــات: دوای ئــەوەی شــاعیر 

پێشــێلکارییەکانی دوژمنــان دەخاتــە ڕوو، 

یەکســەر ڕوولــە مەیدانــی خەبــات دەکات و 

ــەاڵم  ــەوە. ب ــەم پێشــێلکارییانە دەدات بەرپەرچــی ئ

کــۆی هەمــوو ئــەو وێنانــە بــە پــەرش و بــاڵوی 

دەخاتــەڕوو، چونکــە ئــەو هێشــتا لــەو دۆخــە دایــە کــە 

ــە پێنــاو چیــدا  نازانێــت ئــەم کردارانــە بــۆ ڕوودەدەن و ئــەو ڕەمزانــەش ل

هــەن. ئــەو وێنــەکان دەبینێــت، بــەاڵم نازانێــت بەیەکەوەیانــەوە بلکێنێــت. 

ئــەم گوزارشــتکردنە لــە دۆخــی سیاســیی میللــەت، لەوپــەڕی وردەکاریدایە. 

بــەردەوام ڕووداوەکان ڕوودەدەن و هەریەکەیــان وەک یەکەیەکــی جیــا 

ــت  ــر دەردەکەوێ ــەاڵم دوات ــەڕوو، ب ــەربەخۆ دەخرێن ــی س و وەک بوونێک

هەمــوو ئــەو ڕووداوە جیاجیایانــە، لــە ڕاســتیدا ئەڵقــەی جیاجیــای هەمــان 

زنجیــرەڕووداو بــوون. ئــەوەی میللــەت نەیتوانیــوە لــە ڕۆژی خۆیــدا بیــکات 

ــتی  ــۆن هەڵوێس ــەوە و چ ــی ڕووداوەکان بدۆزێت ــۆن پەیوەندی ــە چ ئەوەی

سیاســی ســازبکات. 

)هێشتا مناڵ بووم .. لە باس و  خواسی

دەمەی دێرینی خەڵکی ئەم شارە

نە ) قەدەم خێر ( و ) کاوە (م  ئەناسی

نە داستانی شەڕ ..  نە) دوانزە سوارە ((

نــاو شــارەکانی کوردســتان: دوای خســتنەڕووی  ڕووداوی سیاســیی 

ــی  ــاوی شــارە زەقەکان ــی کــورد، ن ــی نەتەوەی ــی خەبات ڕەمــزە مێژووییەکان

کوردســتان، کــە ئــەوکات ســیمبۆڵی ڕاپەڕیــن بــوون، دێنێتــە بــەر باســکردن. 

ــە وەک  ــاد و باغــی بەردەرکــی ســەرای ســلێامنی، ئەمان دەرســیم و مەهاب

ڕووداوی گەرمــی ناوەڕاســتی ســەدەی بیســتەمی گۆڕەپانــی سیاســیی 
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ــتانەوە  ــی کوردس ــارێک و پارچەیەک ــە ش ــۆی ب ــەڕوو. خ ــتان دەخات کوردس

ــۆی،  ــی خ ــی هاوزەمان ــی دەقەکان ــاعیر بەپێ ــەو کارەی ش ــتێتەوە. ئ نابەس

ــییانەی  ــەوەی سیاس ــۆی بیرکردن ــی ئاس ــەو گەورەی ــاوازە و جوان ــی ن کارێک

ــاندەدات.   ــاعیر نیش ش

)نەم ئەزانی بۆ ؟ ) دەرسیم( ڕاپەڕی

بۆچی ) مەهاباد ( تا ئێستەش ئەگری

بۆچی ) باخەکەی بەردەرگای سەرا 

بەخوێنی گەشی الوان ئاودرا ((

بــێ بایەخــی ژیــان و خوێنــی خەڵکــی کوردســتان: لــە کۆتایــی پارچــەی 

دووەمــی کۆپلــەی دووەمــدا شــاعیر ئــەوە دەردەخــات کــە هەســتی بــە بــێ 

بایەخــی ژیانــی خەڵکــی کوردســتان کــردووە، بــەاڵم ناتوانێــت هۆکارەکــەی 

لێکبداتــەوە. تــا ئێرە قســەکەری دەقەکــە، شــاعیرخۆی بوو ئــەو ڕووداوانەی 

ســەرەوەی خســتەڕوو بەبــێ ئــەوەی هۆکارەکانیــان ڕوون بکاتــەوە. ئەمــە 

بــۆ دەربڕینــی ئەوەیــە کــە میللــەت ئەگــەر خوێندنەوەیەکــی سەرتاســەری 

بــۆ ڕووداوەکان نــەکات و پەنــد لــە مێــژوو وەرنەگرێــت، هەرگیــز ناتوانێــت 

هــەردەم  و  ببینێــت  ڕووداوەکان  گشــتیی  وێنــەی 

دەکەوێتــە داوی پیالنــی دوژمنانــەوە. 

)نەم ئەزانی بۆ ؟ مێژووی تەمەنی

ئاوارە و ونی،

ئەم خەڵکەی ئێرە ..

هەر ڕەش کراوەی ناو ڕۆژژمێرە(

ــە  ــەوەی هــۆکارەکان، گێڕانەوەک ــۆ ڕوونکردن ــرەوە ب لێ

لــە  لەوێــدا  و  دەســپێرێت  شــار(  )داســتانی  بــە 

قوواڵیــی مێــژووی سیاســییەوە، نهێنییــەکان ئاشــکرا دەکات. هــەر لــە 

ــە  ــت و یەکەیەک ــرەی ڕووداوەکان ناپچڕێنێ ــدا، زنجی ــی گێڕانەوەکانیش میان

پێــدەدات.  بەردەوامییــان 

بــێ خەمیــی خەڵــک لــە ئاســت ڕووداوە ســەختەکان: بێبایەخیــی ژیانی 

خەڵکــی کوردســتان، هۆکارەکــەی ئەوەیــە خەڵــک بــەدەم ژیانــی خۆیانــەوە 

نیــن و کــە ڕووداوێــک هەندێکیــان دەگرێتــەوە، ئەوانــی تــر گوێیــان 

پێنــادەن و هــاو خــەم و هــاو بەشــیان نابــن. ئــەم دیاردەیــە گەیشــتووەتە 

ئــەوەی کــە لەســێدارەدانی پێشــەوای میللەتیــش بــەالی خەڵکــەوە گرینــگ 

نەبێــت. ئــەم قەســیدەیە پێچەوانــەی شــیعرەکانی هاوزەمانــی خــۆی، 

ــی  ــوو میللەتان ــەوەی بەســەر هەم ــەت و بەرزکردن ــی ستایشــی میلل بەجێ

جیهانــدا، ڕەخنــەی زۆر قــووڵ و ڕاســتەقینە لــە میللەتــی کــورد دەگرێــت و 

پەنجــە لەســەر برینــەکان دادەنێــت. هەوڵــدەدات ســنوورێک بــۆ ڕۆژگاری 

ڕەشــی میللــەت دابنێــت و بــەرەو یەکڕیــزی و ئامانجــی گــەورە بیانبــات. 

)داستانەکەی شار: ئەیگێڕێتەوە

پێشەوایەک مرد .. کەس بۆی نەگریا

ڕابەرێکی تر .. وا بەڕێگەوە

هەبێ ؟ ئەمجارە پێشوازی بکا ؟(

تــادێ  ســەختەکان  ڕووداوە  دیمەنــی  لەناوشــار:  شــەهیدان  الشــەی 

لەنــاو  کــورد  الوی  لەســێدارەدرانی  ئاســتی  دەگاتــە  هەڵدەکشــێت. 

شــەقامەکان و هێشــتنەوەی تەرمیــان بەســەر دارەوە. ڕم و شمشــێری 

دوژمــن بــەردەوام بــە خوێنــی کــورد تــەڕو ســوورە. ئاســۆی ئــازادی میللەتی 

ــت.  ــێ ناڕوێ ــی ل ــوێرەو هیچ ــورد س ک

)ئەڵێ : لەم شارە ..
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گۆشتی ڕزیوی الشەی کرمەڕێز

بۆ جانەوەری  پەنای سێدارە

ئەکرا بەپارووی خۆراکی بەپێز(

ــەم  ــورد ل ــی ک ــی دوژمــن: دوژمن ــۆ ســتەم و ڕق ــی ســنوورێک ب نەبوون

قەســیدەیەدا، وەک دڕندەیەکــی هاربــوو، لەگیانــی ئــەو میللەتــە بەربــووە 

ــاعیر زۆر  ــرەدا ش ــت. لێ ــتەمەکانی دابنێ ــۆ س ــنوورێک ب ــە س ــەس نیی و ک

زیرەکانــە وێنــە شــیعرییەکان تێکــەڵ دەکات، لــە ڕووی زمانــەوە )دیارخــەر 

و دیارخــراو(ەکان ئاڵوگــۆڕ دەکات تــا دەریبخــات کــە جەســتەی نەتــەوەی 

ــی  ــی و ئەندامەکان ــاتەکانی ژیانیەت ــە دوا س ــەوە ل ــورد بەدەســت دوژمن ک

ــان لەدەســتداوە. بۆیــە خوێــن  ئــەو جەســتەیە ئەرکــە ئۆرگانییەکانــی خۆی

دەداتــە پــاڵ چــاو و ئەشــک دەداتــە پــاڵ دڵــەوە. وەک ئــەوەی بڵێــت ئــەو 

میللەتــە ژیانــی نەمــاوە، تەنیــا لــە قوواڵیــی دڵــەوە دەگــری و ئەندامەکانــی 

ــۆی  ــە، بەه ــن و بڕیاردان ــەرچاوەی بینی ــە س ــاو ک ــوون، چ ــری لەکارکەوت ت

خوێنــی ڕەش هەڵگــەڕاوەوە ئیــر تاریــک بــووە و نەتــەوەش بــەو هۆیــەوە 

توانــای بینیــن و بڕیاردانــی نەمــاوە. 

)نێزەی چاو چنۆک ..

هەر تەڕبوو، سووربوو. خوێنی دەم چەقۆ

دار بێ سێبەر بوو .. هەور بێ تنۆک

توێژاوی خوێ بوو ڕوخساری ئاسۆ.(

)پێنج پەنجەی دڕی ژێر نینۆک چڵکن

گیربوو لە جەرگی گەورەی ئەم شارە

خوێنی چاو ، رەش بوو .. ئەشکی دڵ  لیخن

شار ئاوا ئەبێ ؟.. یا ،زرێبارە ؟(
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دیمەنــی قەاڵچۆکرانــی شــار: دوژمنــی کــورد دەســتی لــە هیــچ ســتەمێک 

ــوردە.  ــی ک ــی قەاڵچۆکردن ــیدەکەدا خەریک ــە قەس ــتا ل ــتووە، ئێس نەپاراس

گۆڕســتانەکان پڕلــە شــەهیدی بــێ کفنــن. ســێدارە لــە ناخــی نەتــەوە 

چەقێــرناوە. لــە چاوانــی چەقێــرناوە تــا نەبینێــت. وشــە و بیروبــاوەڕ 

گــەرووی  خراوەتــە  لەدەرکەوتنــی  بــەر  و  کراوەتــەوە  ڕەش  هەمــووی 

مەرگــەوە. باخەکانــی شــار ڕووت و چــاوی شــار مــات کەوتــووە. هەرچــی 

ــراوە.  ــۆ ک ــەوەرە قەالچ بوون

)کاتێک  ئەم  شارە ..

لەناو شەقامی  کپ و  خامۆشیا

لە گۆڕستانی  بێ کفن  پۆشیا

چزووی  کۆڵەکەی  قورسی سێدارە

بە گیانیا چزا ..

بە چاویا چزا ..

لەدوا  هەناسەی دۆزەخی ڕەزا

لە کوێرە ڕێگەی هەورازی خزا

سەرەتای  وشە

بڕوای  پڕ  ورشە

ڕەش  ئەکرایەوە  ..

بۆ ناو  گەرووی  مەرگ  ..  بەرئەدرایەوە.

*     *     *   

کاتێک  ئەم  شارە ..  لەباخی  رووتیا

لە چاوی  ماتیا،

گوڵ  ئەپروێرنا  ..

چۆلەکە ..  مرۆڤـ  ..  قەالچۆ ئەکرا.(

دۆڕاندنــی نەتــەوە لــە گرەویــی سیاســیدا: لێــرەدا شــاعیر پەنجــە 

ــورد  ــەوە ک ــە بەهۆی ــک ک ــژ دەکات. خاڵێ ــگ درێ ــی زۆر گرین ــۆ خاڵێک ب

هەرچــی هەیبــووە لەدەســتیداوە. ئەویــش ئــەو گفتوگۆیانەیــە کــە چ 

سیاســەمتەدارانی کــورد لەگــەڵ دوژمنــان دەیکــەن و چ دوژمنــان لــە نێــوان 

ــی  ــی دەرفەت ــار، فەوتاندن ــوو ج ــۆکان هەم ــەرەنجامی گفتوگ ــدا، س خۆیان

ــە  ــکاران بوونەت ــر،  خەبات ــەوەش خراپ ــووەو ل ــەت ب ــی میلل ــەی خوێن تۆڵ

قوربانیــی ڕێککەوتنــەکان و خەباتــی چەندســاڵەش بــە یاخیبــوون و تاوانــی 

ــی )1958(  ــە دوای شۆڕش ــاعیر ل ــارە ش ــەم دراوە. وا دی ــتیامنی لەقەڵ نیش

ئــەو بیــرەی هەبــووە و ئــەو دەقــەی نووســیوە. بــەاڵم هــەر ئومێــدی بــە 

ئاســۆیەکی ڕوون هەبــووە کــە تێیــدا بارودۆخــی کــورد باشــر ببێــت. بــەاڵم 

لــەدوای ڕێککەوتنــی )11/ ئــادار/1970( هەســتی کــردووە کــە ئیــر کــورد 

گــرەوی دۆڕانــد و هەمــوو خەبــات و خوێنــی بەفیڕۆچــوو. چونکــە دوژمــن 

هــەر لەســەر پێشــێلکارییەکانی خــۆی بــەردەوام بــووە و نیازخراپیــی خــۆی 

ــەملاندووە.  ــی س بەبەردەوام

)شار وای لێ کرا ..

وای بەسەر هێرنا،

کەچی ئەبیرنا،

ژانی چەند ساڵە  ..

ئەکرایە پێاڵە،

گواڵڵە سوورە ئەکرا  بەژاڵە

بە  ناحەق  ناوی  کوردو کوردستان

بووبوو بەنیشان
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بۆ مۆڵگەی  تاوان .(

تــا ئێــرە یەکەیەکــەی ڕووداوەکان لــە هەڵکشــاندان و هەریەکەیــان لــەوەی 

پێــش خــۆی ســەخت تــرە. ئەگــەر کێرڤــی ڕووداوەکان بەپێــی کۆپلەکانــی 

شــیعرەکە بخەینــەڕوو، بــەم چەشــنە دەردەکەوێــت:

 باسی سێیەم: هۆکاری نەهامەتییەکان: 

لــە دەســتپێکی کۆپلــەی پێنجەمــەوە، شــاعیر پەنجــە لەســەر چەنــد 

هۆکارێــک دادەنێــت کــە نەهامەتیــی گەورەیــان بەســەر میللەتــی کــورددا 

ــۆرەن: ــەم ج ــش ب ــاوە. ئەوانی هێن

یەکەم: بێئاگایی کورد لە پێشکەوتنەکانی میللەتانی دنیا. 

)ئەستێرە  کشا  ..

کەچی هێشتاکە،  تیشک و پڕشنگی

گەلێکی ماوە بەئێمە بگا .(

نــاو  لــە  ئاســتی خوێندنــەوە  کــورد و الوازی  دووەم: نەخوێندەواریــی 

ــەری  ــی ڕاب ــاگاداری نووســین و وتەکان ــەو ئاســتەی ئ ــا ئ ــدا، ت خوێندەواران

لەســێدارەدراویان نیــن. 

)ڕابەرێکیش  مرد  ..  بەدارا  کرا ..

کەچی هێشتاکە،  نووسین و  دەنگی

گەلێکی  ماوە بەئێمە بگا .(

ســێیەم: بــێ ســەوادی لــە تێگەیشــتنی سیاســەت. ئــەم نەخوێندەوارییــەی 

ــە  ــو ل ــە، بەڵک ــڕەکان نیی ــت و دێ ــەوەی پی ــی خوێندن ــەر نەزانین ــورد، ه ک

تێگەیشــتنی سیاسەتیشــدا هــەر نەخوێنــدەوارە و دیمــەن و ڕووداوەکانــی 

ــات و  ــگای خەب ــارەی ڕێ ــورد لەب ــەمتەدارانی ک ــەوە. سیاس ــێ ناخوێندرێت پ

ڕەوتــی سیاســەتەوە قســەدەکەن، بــەاڵم کەمیــان لــە ڕاســتییەکان تێدەگــەن. 

)هێشتاکە کەمامن هەیە تێ بگا

ڕێگای  کورد  ئەبێ  بەرەو کوێ  بڕوا(

ــاری  ــە بڕی ــراتیژی ل ــری س ــی بی ــوارەم: نەبوون چ

ــە هەنــگاوە  سیاســیدا. بــەالی شــاعیرەوە هــەردەم ل

سیاســییەکامناندا هەڵەدەکەیــن و ســبەی لــە هەنــگاوی 

ــری  ــی بی ــەش نەبوون ــۆی ئەم ــە ه ــارە ک ــەوە. دی ــیامن دەبین ــڕۆ پەس ئەم

ســراتیژییە، چونکــە تەنیــا لــەو کاتــەدا مــرۆڤ نازانێــت چــۆن و چــی بڵێــت 

ــی خــۆی دەوەســتنەوە.  ــەدژی بەرژەوەندی و قســەکانی ل

)ئەوەی  ئەیزانین  ..

ئەمڕۆ  ئەیڵێین و  بەاڵم سبەینێ

لێی  پەشیامنین .(

پێنجــەم: نۆکەریــی بێگانــە. ئــەم دیاردەیــە، شــاعیرانی کۆنیــش ئاماژەیــان 

ــەدەیەدا،  ــەو س ــی ئ ــە حەفتاکان ــتەم و ل ــەدەی بیس ــە س ــەاڵم ل ــداوە. ب پێ

ــە  ــار وای ــە بڕی ــەوەی یەکجــار ســەخت و ئازاربەخشــە. چونک دووبارەبوون

مــرۆڤ پەنــد لــە ڕابــردوو وەربگرێــت و هەڵــە دووبــارە نەکاتــەوە. کەچــی 

کــورد هەمیشــە هەمــان هەڵــەی دووبــارە کردووەتــەوە. بــەم هۆیەشــەوە 

ڕۆڵــەی کــورد ئەوەنــدەی لەخزمەتــی بەرژەوەنــدی بێگانــە کــوژراوە، 

ــوژراوە.  ــاو مەســەلەی خــۆی نەک ــدە لەپێن ئەوەن

)لەجەنگی  خەڵکی  ترا  ئەکوژرێین

لە  گۆڕستانی

بێ  ناونیشانی

وێرانی  خەڵکی  ترا  ئەنێژرێین

بەاڵم  بۆ  خۆمان  ..
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هەروا  دەستەوسان

لەبەر دوژمنا ، ڕائەکەین .. هەڵدێین(

ئــەم  بێگانــە.  سیاســیی  ئایدیۆلۆژیــای  کۆیلــەی  بــە  بــوون  شەشــەم: 

ببــووە مۆدێلــی  بیســتەمدا  نیــوەی دووەمــی ســەدەی  لــە  دیاردەیــە 

ڕۆشــنبیری و زۆربــەی شــاعیر و نووســەران بەهــۆی ئەندامێتییــان لــە 

ــی  ــۆ شۆڕشــەکانی میللەتان ــەوە شــیعریان ب ــی عیراق ــە کۆمۆنیزمەکان حیزب

دنیــا دەنووســی و باســی شــار و واڵتانیــان دەکــرد و بەرگرییــان لــە 

میللەتــان دەکــرد. ئەمــە لەکاتێکــدا بەالیانــەوە شــەرم بــوو باســی مەســەلە 

نەتەوەییەکانــی کــورد بکــەن. 

)بۆ شار و  گوندی  خەڵکی تر  ئەگرین

لەداخا  یەخەو  بەرۆکامن ئەدڕین

بەاڵم  بۆ  خۆمان ..

بۆ شارو دێامن،

سەرچۆپی  ئەگرین(

باسی چوارەم: چارەسەر:

ــە گێژەنــی  ــە وێڵبــوون ل ــۆز و ب شــاعیر بــەم دۆخــە ئاڵ

هەوڵــدەدات  و  نییــە  قایــل  سیاســییەکان  ڕووداوە 

ــت. ــەوە ڕاپەڕێنێ ــەو خ ــەت ل میلل

)هەتاکەی  وابین  ..؟

هەر  لە  خەوابین ؟

.  .  .  .  .  .   ؟ 

پاشــان پێشــنیار دەکات کــە لــە هەردووبــواری )بیــری 

سیاســی( و )شۆڕشــی چەکــداری( کار بکرێــت. بیرێکــی 

سیاســیی گــەرم و ئەکتیــڤ بــە تاکــی کــورد بدرێــت کــە گیانــی هەمــووان 

ببزووێنێــت و وا بــکات چــەک بکەنەشــان و شــۆڕش دەســتپێبکەنەوە. 

ــدا  ــەت تێی ــەو میلل ــردن نیی ــەی قبووڵک ــز مای ــە هەرگی ــەو دۆخ ــە ئ چونک

ــوون دەڕوات.  ــردن و لەناوچ ــەرەو م ب

)ئەبێ  ژیلەی  بیر  وا  بورووژێنین

گیانی ڕزیوی پێ ببزووێنین

چەکی  خەباتی  لێ  بکەینەشان

بەخوێن  بیســڕین  مۆری ناوچەوان

ئەوساکە  ناوی  گەلێکی زیندوو

ئەبێتە  مایەو  شانازی مێژوو(

پوختەی باس:

ــاعیرێکی  ــەوت، ش ــیدەکەیدا دەرک ــە قەس ــم، وەک ل ــرزا کەری ــی می جەالل

نوێخــواز لــە شــێواز و زمــان و بیرفــراوان و خەمخــۆری کوردســتان و 

لــە دوابــەدوای  لــە دۆخێکــدا و  بــووە.  نەتەوەیــی کــورد  مەســەلەی 

وەرگرتنــی  خەریکــی  تــر  کەســانی  کــە  ئــادار  یانــزدەی  ڕێککەوتنــی 

پلەوپۆســت بــوون، ئــەو لــە خەمــی نەتەوەکــەی بــووە و هــەر لــە ســێیەم 

ــداوە و  ــیی لێ ــی مەترس ــە، زوو زەنگ ــی ڕێککەوتنەک ــاڵی یەکەم ــی س مانگ

میللەتــی وشــیارکردووەتەوە. ڕاســتیی بۆچوونەکانیشــی دواتــر بــۆ هەمــوو 

ــەملا. ــورد س ک

پەراوێز:

 - ِرؤذنامةي )هاوكاري( ذمارة )25( لة )24( ي تةممووزي )1970(.
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           جەاللی میرزا کەریم

نامە داخراوەکانی دڵ

لە تەوژمی خۆشەویستی لێوی بەفری

تابلۆی شانۆی خۆرهەاڵتی ڕیگاکانا

ئەکرێتەوە

لە کاروانی گەاڵڕێزانی پایزی گواڵ

لەزستانی سنگی هەورا

هەمان وەرزی منەی بەهار

بەسەر لووتکەو

قەدپاڵ و نشێوەکانا

ئەڕژێنەوە.

*      *      *  

سێبەری باڵدارێکی بێ پاسەپۆرتی

سەرهەڵگرتوو

بەندەرەکانی زریانی

وەیشوومەی شەوی هەڵتەکان

هەناسەی گەرمی هێالنەی

گەرووی خواروو

بووە ملوانکەی ژیلەمۆ و

لە گەردنی نەرمی وەک لۆکەی خۆی ئااڵن.

*      *      *     

-ئەی باڵەکانی پرشنگی خۆری وشە!

بەستەڵەکی دەمارەکانی بێ دەنگی

جێ مەهێڵن

پەردەکانی پەنجەرەی زامی بێ گرشە،

بە دواتانا .. الشەی زەوی

وێڵ ئەکێڵن.

*      *      *    

کێ ئەیزانی ؟..

جانتایەکی خۆڵ لێنیشتووی ماندووی ڕێگای

مەڵبەندێکی دووری کەساس ..

ئەگاتە بەردەمی پاسگای تەمی تەکساس
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ڕەهێڵەی بارانی خۆری،

تۆزی سەر ڕووی ئەشواتەوە..

گوێزانی برووسکەی دڕی،

دوگمەی سینگی ئەکاتەوە

کۆ ئەیزانێ؟؟

*      *      *    

کێ ئەیزانێ ؟..

نینۆکی درێژی ئەوسای مەالی خەتێ

لەدووتوێی ئایەتەکانی ناو قورئانا

سەروچاوی یەزدان ئەڕنێ

هەمان و هەمان پەنجەی تر

لەبەردەرگای کۆشکی سپی و

سوور و سەوزی )ڕەشا( ئەدڕی.

*      *      *   

نەوەک هەور،

کەسەرچاوەی خۆی ئەزانی

نەوەک .. ڕاچڵەکینی تەور

کە مەچەک و

بازووی کاوەی خۆی ئەزانێ

نەوەک .. ڕەنگی ئەرخەوانی

گۆڕستانی پێشمەرگەکان،

کە الفاوی

ڕێی خوێنینی خۆی ئەزانی
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بەڵکو ئێوەش

گەورەکانم،

ئەتانزانی.

*      *      *    

ئەتانزانی پەری ئاوات،

لەکەژاوەی دڵدارانی ئاوارەوە

نەبێ .. نایەت.

ئەتانزانی .. کەشتی شادی،

لەڕۆخی زامی دەریاوە

نەبێ .. نایەت

ئەتانزانی .. خۆر لە چرکەی

پەلەپیتکەی تفەنگەوە

نەبێ .. نایەت.

ئەتانزانی .. شنەی ئااڵ لەناو ڕێژنەی

ڕاستبوونەوەی سێدارەوە

نەبێ .. نایەت.

*      *      *    

پۆستەرێکی ناوچەوانی هەواڵنامەی

بێ کۆتایی هاوارێکی ڕووت و برسی

دەنگ و باسی »کۆماری ئیفالتوون« ی لە

گالیسکەی هاوین و قژی

بێ قردێلەی گوڵەگەمنی ئەپرسی.

پەپوولەکانی سەرابی مۆمێکی کوێر.

چین چین بەنێو ڕەنگەکانی

تابلۆی تراژیدی پرسا گوزەریان کرد

مەشخەڵی بەرپێی ناسۆریان،

ئیر سەرەتای توولەڕێی

بەرەو عیشق دەستی پێ کرد.

                                           1979                                         


