
ئامادەکردن: شیالن کەریم

بەشی یەکەم

)ڕێبوار(: 
شاعیری بەرگرى 
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شاعیر لە چەند دێڕێکدا
 )ڕێبوار( ناوی تەواوی موصڵح شێخ ئیسالمیە 

- ساڵى 1947 لە مەریوان لە دایک بووە. 
ــارى  ــە ش ــدن چووت 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 بــووە.

- 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 ــە دوای ــا، ک ــان پێکهێن ڕێکخراوێکی
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موصڵــح شــێخ ئیســالمى: ناســراو بــە )ڕێبــوار( شــاعیرى 
نــاوى ناســراوى خۆرهەاڵتى کوردســتان و چەوســاوەکان 
بــۆ بەشــێکى زۆر لــە ڕووناکبیرانــى کوردســتانى ئێــران 
ســەردەمانێک  ناســراوە.  عێراقیــش  کوردســتانى  و 
لــە شــاخ، شــیعرى بــۆ ژن و پێشــمەرگە و خەباتــى 
بەشــێکى  دەنووســى،  هیومانیســتى  و  حەقخوازانــە 
ــازار  ــج و ئ ــۆ ڕەن ــەو ب ــى ئ ــیعر و ئەدەبیات ــە ش زۆر ل
و مەینەتیــى ئینســان و ژنــى کــورد بــوە. ڕێبــوار 
یەکێــک بــوە لەوانــەى زوو دەســتى دایــە شــیعر و 
توانیــى لــە ســەر ئاســتى کوردســتان ببێتــە شــاعیرێکى 
ناســراو و خاوەنــى پێنــج دیوانــى شــیعرە بــە ناوەکانــى 
ــازادى،  ــۆ کوردســتان، ســروودى ســاوى ئ )گەشــتێک ب
دەنــگ هەڵبــڕە، چەنــد الپــەڕە لــە دەفتــەرى ڕۆژانــەم، 
گۆرانییەکانــى تڕەیــس چایمــەن( لــە ســااڵنى حەفتــا و 
هەشــتاى ســەدەى ڕابــردوودا چــاپ و بــاو کراونەتــەوە.

هەمیشــە شــاعیران بە ســتیل و تایبەمتەندیتى خۆیاندا دەنارسینەوە)ڕێبوار(

ــۆى  ــگ و ب ــاوەن دەن ــاعیرانەى کەخ ــەو ش ــک ل ــاعیریش وەک یەکی ى ش

خۆیــەىت بــە شــیعرى بەرگــرى و نیشــتاىن و رسود نــارساوە هەربۆیــە 

زۆرتریــن شــیعرەکاىن لەالیــەن هونەرمەنــداىن تیپــى مۆســیقاى )بانگــەواز(

ــارس ڕەزازى،  ــدان )ن ــەش: هونەرمەن ــۆراىن و رسوود لەوان ــە گ ــراون ب ەوە ک

ــەىش(. ــێ ئات ــن غواڵمــى و کاڵ ڕەزا بچکــۆل، ئەبووبەکــر لەگــزى، نەجمەدی

هەمیشــە)ڕێبوار( وەک کەســێکى نیشــتانپەروەر و کوردســتاىن دەرکەوتــوە، 

هــەر وەک لــە ناوەرۆکــی شــیعرەکاىن دەفتــەرى یەکــەم بــە ناوى )گەشــتێک 

ــەر و  ــە نوس ــەوە، ک ــازادى( ورد دەبین ــۆ ئ ــواىن )ب ــە دی ــتان(، ل ــە کوردس ل

رۆژنامەنــووس )ئەنــوەر حســێن( کۆى بەرهەمــە شــیعرەکاىن کۆیکردوەتەوە، 

شــیعرەکاىن ئــەم دەفتــەرە بریتیــن لــە )گەشــتێک لــە کوردســتان، هەورامان، 

مەریــوان، ســنە، ســەقز، بانــە، الدێ، بــۆکان، ســاباڵخ...هتد( دەبینیــن 

ــی داوە،  ــتاىن و نەتەوەی ــەىت نیش ــە باب ــى زۆرى ب ــاعیر گرینگییەک ــە ش ک

ــە بۆچــى وەک کەســێکى  ــراوە، ک ــەو شــیعرانەى گی ــە ل ــش ڕەخن زۆر جاری

نیشــتیانپەروەر دەرکەوتــوە، ئەمــە جگــە لــەوەى شــیعرەکاىن ئــەم شــاعیرە 

دواتــر و لــە دەفتــەرى دوەمــدا بــە نــاوى )رسوودى ســاڵوى ئــازادى( وەک 

ــان  ــان چەپی ــەپ و ب ــى چ ــە، ناوەڕۆک ــەراىن کۆمەڵ ــە دامەزرێن ــک ل یەکێ

هەبــوە. 

ئەنــوەر حســێن، دەربــارەی کەســایەتیى)ڕێبوار( وەک شــاعیرێکى نوێخــواز 

دامەزرێنــەراىن  لــە  یەکێــک  وەک  هەروەهــا  کوردىــدا،  ئەدەبیــاىت  لــە 

ــت: ــتان دەڵێ ــەاڵىت کوردس ــاىن خۆره ــگێڕى زەحمەتکێش ــەى شۆڕش کۆمەڵ

ڕێبــوار یــان موصڵــح شــێخ ئیســالمى وەک شــاعیرێکى نوێخــواز یــان 

شــاعیرێکى گــەورە لــە ئەدەبیــاىت کــوردى لــە خۆرهــەاڵىت کوردســتان و لــە 

ئێــران، ڕۆڵ و کاریگەریــى خــۆى هەبــوە، جگــە لــەوەى لــە دەوراىن ســاڵى 

ــک  ــش یەکێ ــن، ئەوی ــە دەڵێ ــاىن کۆمەڵ ــە بەرپرس ــک ل 1969 وەک هەندێ

بــوە لــە دامەزرێنــەراىن کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕى زەحمەتکێشــاىن خۆرهــەاڵىت 

ــەر  ــک ه ــەر، خێزانێ ــى کاریگ ــە خێزانێک ــدا ل ــان کات ــە هەم ــتان، ل کوردس

ــەىت  ــى کۆمەاڵی ــازادى و دادپەروەری ــەىت ئ ــە باب ــان ب ــە ســەرەتاوە باوەڕی ل

و یەکســانیى ژن و پیــاو کرێــکاران و زەحمەتکێشــان هەبــوە، ڕێبــوار 

جگــە لــەوەى لــە کاتێــک خوێنــدکارى زانکــۆ بــوە، هــەر زوو لەگــەڵ 

پێوەندیــى  شۆڕشــگێڕ  کۆمەڵــەى  وەک،  ڕادیکاڵــى  و  چــەپ  هێزێکــى 
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ــک  ــوودا وەک یەکێ ــە دەوراىن داهات ــە ل ــرد ک ــش واى ک ــت، ئەوەی دەگری

لــە بونیادنــەراىن کۆمەڵــە بنارسێــت و ڕۆڵ و کاریگەریــى لــە نــاو زانکــۆ و 

ــت. ــگادا هەبێ کۆمەڵ

لــە دیدارێکیــدا دەربــارەى شــیعری )لــە ســەر ئارێــزەوە بــا بڕوانــم( کــە لــە 

کتیبــى )گەشــتێک لــە کوردســتان(دا باڵوکراوەتــەوە لــە شــاعیر دەپرســن. 

*دەکرێت بزانین ئەو شیعرە چۆن لە دایک بوە؟ 

_ ڕێبــوار: ئــەم شــیعرە بەشــێکە لــە بەرهەمى ســەفەرێکم بە شــوێنەوارەکاىن 

بزووتنــەوەى چەکدارانــەى ئیســاعیىل شــەریفزادە و هاوڕێیــاىن، کــە ســاڵى 

1968 نــوورساوە بــە نــاوى )گەشــتێک لــە کوردســتان( هــەر ئــەو کات بــە 

نهێنــى بــاڵو کرایــەوە، ئــەو کارەم بۆنوبەرامــەى ئــەو کاتــەى پێــوە دیــارە، 

ئەگــەر چــى جوانــی و بایەخــى تایبــەىت خــۆى هــەر هەیــە.

لــە شــیعرى )لــە ســەر ئارێــزەوە بــا بڕوانــم( نــاوى ســمکۆى هاتــوە، ڕێبــوار 

ــاوى ســمکۆ کاک ئیســاعیىل شــەریفزادەیە، کــە  ــاىن ن مەبەســتى بەکارهێن

لــە ســاڵى 1348 ئــەم شــیعرە نــوورساوە، هەروەهــا هونەرمەنــدى نــارساوى 

کــورد نــارسى ڕەزازى، ئــەم شــیعرەى کــردوە بــە گــۆراىن.

سنە

لە سەر ئارێزەوە با بــــــــــــــڕوانم
بۆنەكەی خۆشە ئەگاتە گـــــــــیانم
قیبلەكەم: شاری سنەی ســـەربەرزم
مەرقەدی شۆڕە جوانی تــــــــــەرزم

 

سلێمان قاسمیانی            ئەنوەر حسێن                ئەحمەد بازگر                     ڕێبوار           سوید 2017
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قیبلەكەم: شـــاری كزی مل بەكوێن
گۆڕی پیرۆزی شەهیدان لە كوێــــن؟
با بچم دەستەگوڵی لێ دانێــــــــــم
دڵی داماوی لە بەر پێ دانێـــــــــــم

گوڵەبارانی گڵی “ســـمكۆ*” كـــــەم
گڵەبانانی دڵی پڕ ســـۆ كـــــــــــەم

چەپكە شـیعرێكی بڵێم بـــۆ “سمكۆ”
تا وەكوو دەردی گران بێتــــەوە سۆ

چاوی ڕاستی مە: گیڤارای كـــــوردی
خۆزگەمان پێت كە بە مـەردی مردی
قارەمان: تاجی سـەری شێر پیـــاوان
ناوی تۆ بوەتە ســـــــــروودی الوان

بێ تۆ، بێ بابە هەتیوی ســــەنگەر
بێ وریشانەوەیە ئاگری شــــــــــەڕ     

)بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال53(

ــوار(،  ــت: )ڕێب ــوەر حســێن( دەڵێ ــازادى( )ئەن ــۆ ئ ــى )ب ــە پێشــەکیى کتێب ل

ڕەنگــە بــۆ زۆر کــەس یــان خوێنــەراىن کــورد هەمــووى ئاشــنا نەبێــت، بــەاڵم 

کەمــن ئەوانــەى کاتێــک ئــەم شــیعرانە دەخوێننــەوە، دەزانــن ڕێبــوار کێیــە، 

ــاوەکان  ــى چەوس ــگ و ڕەنگ ــت وەک دەن ــاعیرە دەکرێ ــەم ش ــدا ئ لەکاتیک

ســەیری بکرێــت، وەک دەنگــى کرێــکاران و زەحمەتکێشــان بنارسێــت 

ــە  ــە ل ــەى ک ــگاو و ڕێبازان ــەو هەن ــە ســەر ئ ــاوە ل ــا م ــە وەف ــا ئێســتا ب و ت

شــیعرەکانیدا باســی کــردوون، کــە هــەر کامیــان لــە کاتوســاتێکى جیــاوازدا 

نــوورساون و بــە تیراژێکــى کــەم و خــراپ خراونەتــە ڕوو، ڕەنگــە بە دەســتى 

خەڵکانێکــى کــەم گەییشــتنب یــان هــەر نەیــان دیبێــت، ئــەو خــاوەىن 

شــیعرەکاىن )ئەنتەرناســیۆناڵ، یەکــى ئایــار، لــە ســەر ئارێــزەوە، کاک فوئــاد 

و کاک شــوانە(یە. ڕێبــوار ئەگــەر چــى مــاوەى چەنــد ســاڵە لــە شــیعر دوور 

کەوتــوەوە، بــەاڵم هەمیشــە شــیعرەکاىن لــە ســەر زارى خەڵکــى خۆرهــەاڵىت 

ــە بــەر چــاوە، کــەس  کوردســتان و بزووتنــەوەى حەقخــوازەکاىن خەڵکــدا ل

ــوورساوە و  ــمەرگە ن ــۆ پێش ــە ب ــت، ک ــوو بێ ــیعرە نەب ــەم ش ــى ل ــە گوێ نیی

یەکێکــە لــە شــیعرەکاىن ڕێبــوار.

ساو لە پێشمەرگە

“ساوی گەرمی دڵی پڕ هومێدی مەت پێشــــــــــــكەش

“پڵنـگی هەردی واڵت، ئـەی هەڤاڵی پێشمــــــــــــــەرگە

“لە دەوری دەســــــت و تفەنگت گەڕێم كە ڕۆژی خەبات

“لە ئاســتی هەڵمەتی تیژت چ ناگرێ بــــەرگــــــــــــــە

 

ئەو ئێســــتە تۆی لە شەوی تار مۆمی هەڵگیرســــــــاو

لە نێو دڵی شــــــەوەزەنگا وەكو گــــــڕێك ڕاســـــــــاو

كە ڕات شـــــــــەكاندوە ئااڵ بە دەســــتی خـــــــــاراوت

دەگەی لــــتە كۆسپ و بواران بە هەســــــــتی پـــاراوت
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ئەتۆی كە پێشــڕەوی چینی مەزن كرێكـــــــاری

ئەتۆی دەكەی خەوی چەوســــاوەكان بە بێداری

ئەتۆی كە دەنگی باوی فغان زەحمەتكێــــــش

دەكەیتە الوك و ئاهەنگی پێشڕەوی بۆ پێــــش 

بەرهەمــە  کــۆی  ئــازادی،  بــۆ  دیوانــی  )بڕوانــە: 
ال96( شــیعرییەکان... 

ــازارى  ــج و ئ ــە ڕەن ــاس ل ــە ب ــاک، ک ــەى ڕوون ــى نامەک ــیعرى وەاڵم ــان ش ی

ژنێکــى پێشــمەرگە دەکات و دەڵێــت:

“وەاڵمی نامەكەی ڕووناك”

كۆرپە شۆڕش پەروەردەكەم!
ڕۆڵە شیرینەكەم!

ڕووناك!
خۆزگە شنەی بای بەیانی
بۆنێكی تۆی ئەهێنا بۆم

خۆزگە ئەتزانی یەكجار
چەند بە تاسەی 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
ئەتوت دایە! 

دایەی شیرین!
كوانێ؟

بابم كوا؟
لە كوێیە؟

خاڵم لە كام شار
كام دێیە؟

نامەیان بۆ هەرگیز نایە؟
منیش ئەموت:

گیانی دایە
بابت لەوێ

لە چیایە
تۆش بەو دەستە بچكۆالنە

كاغەزێكت كرد بە نامە
كە زانیت من بۆ ئێرە دێم

ئەمانەتی نامەت دا پێم
جوابی نامەت داوا كرد لێم

 ئازیزە دڵ خەمینەكەم
ڕووناك! ڕۆڵە شیرینەكەم!

ئەوا منیش لە سەنگەری ئەوانەوە
لە سەنگەری شۆڕشی كوردستانەوە

یادگارە شیرینەكەی یادت بابت
لە جیاتیی وان

وا خۆم دەنووسمەوە 
جوابت
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نەكا دڵە بچكۆلەكەت
بە دووریی دایەش خەمین بێ

نەكا نەرگسی چاوانت
لێڵیی شەونمی ئەسرین بێ
خاڵو بابە پێشمەرگە بوون

بە شوێن خۆری بەهارا چوون  

بەرهەمــە  کــۆی  ئــازادی،  بــۆ  دیوانــی  )بڕوانــە: 
ال112( شــیعرییەکان... 

  ئــەو بــە تەنهــا لەگــەڵ پێشــمەرگە و ژن نەوەســتاوە، بگــرە دەیــان شــیعرى 
بــۆ ڕەنجــى ئینســان نووســیوە، ڕەنگــە شــیعرى )لــەم بــازاڕە بــێ ڕەحمــەدا( 

لــە بەناوبانگرتیــن شــیعرى ئــەو بێــت کــە دەڵێــت:

لەم بازاڕە بێڕەحمەدا

من ئەوكەسەم

هەموو ڕۆژێك
ژیانی ئەمڕۆم دەفرۆشم

بۆ كڕینی نانی سبەی
ئەمڕۆش دیسان

هاتوومە دەر
»هەی ژین«، » هەی ژین«

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!       

بەرهەمــە  کــۆی  ئــازادی،  بــۆ  دیوانــی  )بڕوانــە: 
ال156( شــیعرییەکان... 

شۆڕشــگێڕ،  و  ئــەدەىب  کەســایەتییەکى  وەک  )ڕێبــوار(  بــە  ســەبارەت 

هەروەهــا ڕۆڵــى کاریگــەرى لــە بــوارى ئەدەبیــاىت کرێکاریــدا هونەرمەنــد 

ڕێبوار
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ــت: قســەکردن لەســەر شــاعیرێکى گــەورەى وەک  نەجــم موحەمــەد دەڵێ

کاک ڕێبــوار هــەر وا ئاســان نییــە، مــن هــەوڵ دەدەم بــە شــێوەیەکى 

گشــتى باســێکى شــیعرەکاىن و کەســایەتیى بــە خێرایــى بکــەم، دیــارە کاک 

ڕێبــوار لەگــەڵ ئــەوەى کــە شــاعیرە، کەســێکى پێشــکەوتووخواز، چەپێکــى 

ڕادیــکاڵ، وەرگێڕێکــى بــاش، هەڵســووڕاوێکى ســیاىس، پێشــمەرگەیەکى 

دێرینــى شۆڕشــگێڕە، حــەز دەکــەم زیاتــر لــە بــارەى شــیعرەکانییەوە قســە 

بکــەم. بــە تایبــەىت ئــەوەى لــە بــوارى ئــەدەب و هونــەرى کرێکاریــدا ڕۆڵ 

ــەدەب و  ــاىس ئ ــە ب ــەر ئێم ــە، ئەگ ــەورەى هەی ــگار گ ــێکى هێج و نەخش

ــەو  ــارى ئ ــەش و دی ــێکى گ ــوار کەس ــن، کاک ڕێب ــکارى بکەی ــەرى کرێ هون

بوارەیــە، هــەر لــە دروســتکردىن کانــووىن ئــەدەب و هونــەرى کرێکارییــەوە 

لــە  ئــاوازى جوانیــان  تــا دەگاتــە شــیعرە جوانــە کرێکارییــەکاىن کــە 

ــەن  ــە الی ــراوە و ل ــۆ دان ــە ب ــەى کۆمەڵ ــەو کات ــۆڕى بانگــەوازى ئ ــەن ک الی

ــێ  ــە )کاڵ ــاراوى جــوان لەوان ــژى دەنگپ ــن و گۆرانیبێ کۆمەڵێــک رسوودخوێ

ئاتــەىش، نەجمــەى غواڵمــى، بەکــرى لەگــزى... هتــد( کــراون بــە رسوود و 

ــوار  ــەو شــیعرانەى کاک ڕێب ــە ئەگــەر ئ ــم وای گۆرانیــى سیاســیی جــوان، پێ

ــم  ــم بڵێ ــوو، دەتوان ــت نەدەب ــش دروس ــەو رسوودە جوانانەی ــە، ئ نەبوونای

کاک ڕێبــوار کەســایەتییەکى کاریزمایــە لــە بــوارى ئــەدەب و هونــەرى 

ــتاکان و  ــاکان و هەش ــەکاىن حەفت ــی دەی ــە کۆتایی ــى ل ــدا و توانی کرێکاریی

هەتــا نەوەدەکانیــش ڕۆڵێکــى بەرچــاو و گرینــگ ببینێــت لــە پڕکردنــەوەی 

ئــەدەب و هونــەرى کرێــکارى، رسوود و شــیعرەکاىن ئــەو کــۆاڵن بــە کــۆاڵن 

و مــاڵ بــە مــاڵ و دەم بــە دەم بــە نێــو خۆرهــەاڵىت کوردســتان و باشــوورى 

کوردســتان و پارچــەکاىن تــرى کوردســتانیش بــاڵو بوونــەوە، دەتوانــم بڵێیــن 

ــەری  ــەدەب و هون ــوارى ئ ــە ب ــوار ل ــتدا کاک ڕێب ــەاڵىت ناوەڕاس ــە خۆره ل

ــە هۆشــیارکردنەوەى  ــە، هــەم ل ــارى هەی ــدا ڕۆڵ و نەخشــێکى دی کرێکاری

چینــى هــەژار و زەحمەتکێــش، هــەم لــە ورەدان بە پێشــمەرگە و بە خەڵکى 

شۆڕشــگێڕ و لــە ناڕەزایییــە کرێــکارى و جەماوەرییەکانــدا، هــەم لــە شــۆڕىش 

گــەالىن ئێرانــدا دواتــر لــە ڕۆژاىن بەرەنــگارى شــارى ســنە و شــارەکاىن تــرى 

کوردســتان ڕۆڵ و نەخشــێکى دیــارى هەبــوە، وەک کەســایەتێکى ســیاىس و 

ــاعیرێکیش.  وەک ش

ــە الى  ــت: ب ــن(ى نوســەر دەڵێ ــازادى(دا )حســێن بەفری ــۆ ئ ــى )ب ــە کتێب ل

منــەوە ڕێبــوارى شــاعیر یــوژن پۆتیــەى کــوردە. لــە 1981/7/9 دا کــە ڕۆژى 

شــەهیدبووىن بورهــان مســتەفا نــارساو بــە شــەهید فەرهــاد بــوو، بــۆ 

ــە پێشــمەرگایەتیکردن  ــووم و وازم ل ــى ب ــە دەســتبەردارى یەکێت هەتاهەتای

هێنــا، هــەر وەک قیــادە واحیدەیــەک تــا ڕاپەڕینــى 1991 مامــەوە و دواى 

ئــەوە گەڕامــەوە واڵت، ســەرەتاى وازهێنانــم ڕووم کــردە شــاری بــۆکان و بــۆ 

ماوەیــەک بــە نــاوى میوانیــى کۆمەڵــەى زەحمەتکێشــانەوە لــەوێ مامــەوە، 

بــۆکان وەک شــارێکی ئــازاد و دوورە دەســتی کۆمــاری ئیســالمی بــوو. 

هــەر چــی ئۆپۆزســیۆنی ئێــران هەبــوو بــە چــاک و خراپــەوە لــەوێ مــۆڵ 

درابــوون، بــۆکان لــەو کاتــەدا وەک شــارى ئەســیناى کــۆىن یۆنــاىن دەهاتــە 

بەرچــاوم، پــڕ بــوو لــە قســەوباس و دوانــدىن جەماوەریــی بــە کۆمــەڵ، هــەر 

دوانیــوەڕواىن لێدەهــات ســەر جــادەکان پــڕ دەبــوون لــە خەڵــک و هەمــوو 

بــۆ یەکــرت دەدوان، کــەس دڵــى کــەىس نەدەئێشــان، کــەس پــۆزى بــە ســەر 

ــۆ یەکــرت قسەوباســیان دەکــرد، مــن شــتى  کەســدا لــێ نــەدەدا، هەمــوو ب

ــوقرات و  ــیناى ڕۆژگارى س ــارەى ئەس ــە ب ــدا ل ــە کتێب ــەر ل ــۆرەم ه ــەو ج ل

ــە  ــدا ب ــە بۆکان ــەاڵم ل ــوەوە، ب ــتى واوە خوێندب ــتۆ و ش ــوون و ئەرس ئەفالت

چــاوى خــۆم ئــەوەم بینــى.

لــە درێــژەى قســەکانیدا )حســێن بەفریــن( دەڵێــت: لــەو کاتــەدا مــن زۆر 

ــەڵ  ــناییم لەگ ــاىس و ئاش ــرم ن ــى ت ــەپ و خەڵک ــۆرى چ ــى جۆراوج خەڵک
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بیروبۆچــووىن ســەیر ســەیردا پەیــدا کــرد، هــەر بیــر و بیرکردنــەوەى چەپانــە 

ــە ڕاســتى الم دونیایەکــى  ــوو، ب ــدا ب نزیکــەى ســەد جــۆر بیروبۆچــووىن تێ

ــە  ــە خەڵــکاىن الى خۆمــان دەکــردەوە، پێکەنینــم ب ســەیر بــوو کــە بیــرم ل

عەقــڵ و عەقڵیــەىت الى خۆمــان دەهــات لــە بەرانبــەر ئــەوەدا چەنــد 

نــەزان و بــێ ئــاگا و ناشــارەزا بوویــن و خۆشــان بــە شــت دەزاىن، وامــان 

ــدەى ئێمــە  ــەوە و کــەس ئەوەن ــەو ســەرى شــتەکانەوە هاتووینەت دەزاىن ل

ــە. ــى نیی خوێندەواری

دەشــڵێت ڕێبــوار لــەو کاتــەدا بــۆ کۆمەڵەکــەى و بــۆ جەماوەرەکــەى 

ــى ســیاىس و  ــە چاالکی ــە شــەهیدەکان و ل ــاىس ل ــەرى شــیعرەوە ب ــە مینب ل

پێشــمەرگایەتییەکان دەکــرد، بــەو هۆیــەوە ڕێبــوار بــوە خــاوەىن کۆمەڵێــک 

شــیعرى جــوان و پــڕ بــە پێســتى واقیعى ژیــاىن کــوردەوارى ئەو شــیعرانەیش 

کرانــە رسوود و بوونــە خۆراکــى ڕۆحیــى ڕۆژانــەى خەڵکــى کــورد، مــن خــۆم 

ــە و هــەر  ــە الوە جــوان و ناســک و خەمڕەوێن ــم ب ــا ئێســتایش زۆریان هەت

کاتێــک وەک رسوود دەدەن بــە گوێمــدا، خۆشــحاڵم دەکــەن و ڕۆحــم پــاراو 

ــد  ــیوە چەن ــواد(ى نوس ــۆ )کاک ف ــە ب ــیعردا ک ــەو ش ــەت ل ــەن، بەتایب دەک

جوانــە کــە دەڵێــت:

فوئاد، ڕۆڵەی ئاگـــر و خوێــــن
تۆوی شۆڕش لە هەموو شوێـن
وەسـتا شـــێرانە بەرامبــــــــەر
پەالماردەر چەشنی ســــــەنگەر
گیـڤارای كوردەواری بــــــــــوو
لە هەموو شوێن دیاری بـــــوو
 دەمێ  یەكیەتیی جووتیــــاران
دەمێ كۆڕی زەحــمەتكێشــــان

دەمێ ســـــــەنگەر دەمێ  مـــــەزرا
كۆڵهەڵگرتن لـــــــەگەڵ فــــــــەال

   
كێ بێ وەك بروســـــــكە وابــــــێ
كوردستانــــــــی پێ ئاوا بــــــــــێ
نەك هەر كوردــــستان گشت ئێران
هەمــــــوو تـووڕەو تازیەبــــــــاران
بۆ فوئادێ  كە ســـــــــــــــــەنگەرە
یادی لە دڵمـــــــان ڕابـــــــــــــەرە

 دەمی یــــــــــەكیەتیی جووتـیاران
دەمێ كۆڕی زەحـــــــــمەتكێشـــان
دەمێ ســــــــــەنگەر دەمی مـــەزرا
كۆڵ هەڵگرتن لــــــــــەگەڵ فــەال

شۆڕشــــــــگێڕی زەحـــمەتكێشــان
چـــــــــرای ڕێی دەروون پڕ ئێشان
وەرن یـــــــــاران بە شــــــــینەوە
ئــــــــاوا بیــــــالوێنینـــــــــــەوە
كاـــــــك فوئاد ئەی شەهیدی ژیر!
شـــــــۆڕشگێڕی پاك و پەیگیـــــر!
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دەمــــی یەكیەتیی جووتیاران
دەمێ كۆڕی زەحمەتكێشـــــان
دەمێ ســەنگەر دەمـــی مەزرا
كوڵهەڵگرتن لەگــــــــەڵ فەال

   
شەرت بێ جێگات بگـــرینەوە
سەنگەرەكەت پڕكەینــــــەوە
بەاڵم سەنگەر پڕن یـــــــاران
ئەڵێی گوڵی لـــــــە بەهـاران
شاخ و كێو پڕ لە پێشـــمەرگە

دوژمن نسیبی هەر مــــەرگە!  
Z)بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال86(

نەجم محەمەد                                  حسێن بەفرین                                   ئەنوەر حسێن                              
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هەروەها لە شیعرى کاکە شواىن قارەمان دەڵێت:

شەو نەبوو تەقەی تفەنــــگ
نەسمێ  جەرگی شـــەوەزەنگ
خەڵكی ئەڕژێنـــــــــە كۆاڵن
بەرەوپیری كاك شـــــــــوان
سروودێك لە ســــــەر لێوان
“بە خێر بیتــــــەوە بۆالمان
“كاك شوانـــــــــی قارەمان!

بەڵێ شەوانی ئەشـــــــــكان
نركەی شــــێرانەی شـــــوان
ئەیــــوت منم شوانــــــــــم
پێشـــمەرگەی ڕەنجبــــەرانم
شەقڵی شـــەوان ئەشــكێنم

دوژمــــنان ئەتارێنــــــــــــم  

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

 لــە کتێبــى )بــۆ ئــازادى(دا ڕێبــوار بــاس لــە ڕابــردووى ژیــان و شــیعرەکاىن 

و هەڵوێســتى مارکسیســتانەى و ڕەنگدانــەوەى لــە ســەر شــیعرەکاىن و 

ــر دەکات،  ــەىت ت ــیعر و زۆر باب ــەر ش ــە س ــەو ل ــتنى ئ ــاس و تێگەييش پێن

ــکارى  ــە و یەکســانيخواز و داکۆکي ــوار چونکــە ئینســانێکى دادپەروەران ڕێب

سەرسەخســتى هەژارانــە، هــەر بــەو شــێوەیەيش ڕەنگدانــەوەى لــە ســەر 

شــیعرەکاىن هەیــە و خوێنــەر دەتوانێــت بــە ئاســاىن هەســت بــەوە بــکات. 

ڕێبوار
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ــە ژمــارە 12ى گۆڤــارى پێشــەنگ کانــووىن هونــەر و ئەدەبیــاىت  )ڕێبــوار( ل

ــادە  ــەى 1991 ئام ــە م ــاىن 1370 وات ــە خەرمان ــە ل ــتان ک ــکارى کوردس کرێ

کــراوە، دەڵێــت: ناســیۆنالیزم لــە پێشــەنگدا چــى دەکات، مــن خــۆش 

ــە شــتێکى ســەیر  ــە پێشــەنگدا ب ــووىن ناســیۆنالیزم ل ــم کــە هەب ــاڵ نی خەی

و ســەمەرە بزانــم، چونکــە پێــم وایــە ناســیۆنالیزم شــەریکەماڵى پێشــەنگە، 

ــەر  ــە هون ــییە و ب ــى سیاس ــیۆنالیزم بۆچوونێک ــت ناس ــێک بڵێ ــە کەس ڕەنگ

ــەوە  ــە جۆربەجۆرەکانیی ــە ڕەوت ــەىت ب ــى کۆمەاڵی ــەر چینێک ــەاڵم ه ــى، ب چ

جۆرێــک دەڕوانێتــە دونیــا لــە هــەر مەیدانێکــدا ســونەت و ئــاکارى خــۆى 

هەیــە، ســونەت و ئــاکارى ناسیۆنالیســتى چ ئەوانــەى زەق و ئاشــکرا 

وەک لێــرەدا نیشــاىن دەدەم، چ ئــەو شــێوە و ســونەتانەى خۆیــان لــە 

ــەر و  ــە هون ــن، ل ــەپ دەنوێن ــە چ ــان ب ــاوە و خۆی ــوورەوە پێچ ــى س بەرگ

ــاش شــەڕى دوەمــى جیهــاىن  ــەت پ ــە تایب ــاىت ســەدەى بیســتەمدا ب ئەدەبی

ــەر و  ــە هون ــن، چ ل ــڕ ئەزمون ــەوەى پ ــگاى لێکۆڵین ــە جێ ــدە زۆرن، ک هێن

ــە  ــادا. ل ــە ســەتحى دونی ــر ل ــەکاىن ت ــارىس و زمان ــدا، چ ف ــاىت کوردی ئەدەبی

ــیومە،  ــدا نووس ــردوە، لەوێ ــێ ک ــت پ ــێکم دەس ــارە 9 دا باس ــەنگى ژم پێش

ــۆ  ــەرى 35 ب ــات و هون ــە ئەدەبی ــە ل ــیۆنالیزمە چەپ ــەم ناس ــوێنەوارى ئ ش

ــە  ــوام ل ــە هی ــە ب ــەى زۆرە ک ــەر چــاوە و منوون ــردوودا زۆر ب 45 ســاڵى ڕاب

ــەوە،  ــە ســەرى و ڕۆشــنرتى بکەن ــر بچن ــان کەســاىن ت ــن ی ــردا م فرســەىت ت

لــە پەراوێــزى ئــەم نوورساوەیشــدا هاتــوە، ئەگــەر کانــوون نەیتوانیــوە 

جــواب بــە پێویســتییەکاىن هونــەرى کارگــەرى لــە کوردســتان بداتــەوە، لــەم 

ــت  ــردا دەکرێ ــە فرســەىت ت ــرد، ل ــە باســم ک ــەدا دەوەشــێتەوە ک گیروگرفتان

دەســت بنێنــە ســەر منوونــەکاىن لــە کانــوون و پێشــەنگ و باڵوکراوەکانیــدا 

بــەو هیوایــە ڕۆشــنرت بیــان ناســین و لــە ســەر ڕێیــان البەریــن، ئامــاژە بــە 

ــەنگدا  ــە پێش ــتى ل ــوێنەوارى ڕەوىت ناسیۆنالیس ــە ش ــەک ل ــد منوونەی چەن

دەکەیــن، گۆمــى ئــەو بێدەنگییــە بشــلەقێنم، کــە پێشــەنگ لــەم بابەتــەوە 

گرتوێتيیــە پێــش، دەمــەوێ ئێخــەى ئــەو ڕەوتــە غەیــرە کرێکارییانــە 

داتەکێنــم، تــا ئەگــەر نــوورساوەى مــن لــە ســتووىن ئــازاددا چــاپ دەکرێــت 

و لــە ســەرى دەنوورسێــت، ئــەم نوورساوانــە تەنیــا نوێنەرایەتيــى بیروبــڕواى 

ــەم قســانە  ــە ئاســت ئ ــاوازى ل ــە و جی ــم ڕەخن ــەن، بزان نووســەرانیان دەک

کامەیــە، بۆچــى نــە لــە ژمــارەکاىن )15 و 11( دا پــاش دوو ســاڵیش پــەردەى 

ــە الوە. ــە نادرێت ــەم بێدەنگیی ئ

* * *

هــەر لــەو کتێبــەدا ئەنــوەر حســێن نووســەر و ڕۆژنامەنــووس ســەبارەت بــە 

دەســتپێکى نووســینى شــیعر لــە الی )ڕێبــوار( دەڵێــت: شــیعرەکاىن ڕێبــوار 

ــە  ــک ل ــە جۆرێ ــت ب ــازادى( هەس ــۆ ئ ــی )ب ــى دیوان ــەرى یەکەم ــە دەفت ل

ــە ســەرەتای  ــان ل ــێ گوم ــت. ب ــدا دەکرێ ــوون و ناسیۆنالیســتى تێیان کوردب

ــە  ــوار ب ــە ڕێب ــن ک ــایەىت ئەوەی ــە ش ــە شیعرنووســین، ئێم ــتپێکردنی ب دەس

تایبــەىت لــە دیــواىن یەکەمــى بــە نــاوى گەشــتێک لــە کوردســتان، هەســت 

بــە جۆرێــک لــە کوردبــوون یــان ئــەوەى دواتــر تۆمەتباریــان کــرد و ناویــان 

لــە ســەر دانــا شــاعیرى ناسیۆنالیســت، دەکرێــت، کــە شــیعرى نەتەوەیــی و 

نیشــتاىن لــە شــیعرى) گەشــتێ لــە كوردســتان(دادەڵێت.

وا بـــــەهـــــــارە كەژ و كێو ڕەنگینـــــــە
دڵە غەمگینە بە تاســــــــــــــــــتە و تینە
خاڵـــــــــــــــە ڕێبواری خەیاڵم تا كـــــەی؟
بە هەوای نەی، بە نەشەی مەی، ســـــادەی
وەرە با سەیرێ لە كوردســــــــــتان كەین

ئاوپرژێنێكی كوڵـــــــــی دڵـــتمان كەیـــن   
بەرهەمــە  کــۆی  ئــازادی،  بــۆ  دیوانــی  )بڕوانــە: 

ال47( شــیعرییەکان... 
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ئــەو کاتــە تۆمەتبــار کــرا بــەو شــیعرە، دواتریــش کــە شــیعرى ســنەى نووىس، 

یەکێــک بــوو لــە شــیعرە کاریگــەر و دیــارەکاىن ئەدەبیــاىت کــوردى لــە نــاو 

ــیعردا ڕۆڵ و  ــات و ش ــەراىن ئەدەبی ــاو خوێن ــە ن ــەاڵت و ل ــیعرى خۆره ش

ــا.  کاریگەریــى گــەورەى دان

لە ســـــەر ئارێزەوە با بڕوانم 
بۆنەکەى خۆشە ئەگاتە گیانم 

)بڕوانە: دیوانی بۆ ئازادی، کۆی بەرهەمە شیعرییەکان... ال53(

ئــەوە بــوو کــە دوا جــار تاوانبــار کــرا بــەوەى کــە ئــەو بەشــێکە لــە 

ــی و  ــاىت نیشــتاىن و نەتەوەی ــە ئەدەبی ناســیۆنالیزمى کــوردى و بەشــێکە ل

ئــەو شــیعرانەى بــۆ ئــەو گوتوە، بــەاڵم ئەو لــە کاتێکــدا مــن چاوپێکەوتنێکم 

لەگــەڵ کــرد، لــە وەاڵمــى ئــەو پرســیارەدا گــوىت: مــن ئــەو کاتــە بــڕوام پێــى 

هەبــوە ئێســتایش بــڕوام پێــى هەیــە، ئــەوە بــۆ کۆمەڵەیــەک بــوە کــە مــن 

ــەو  ــڕوام ب ــن ب ــە م ــوە ک ــەرکردەیەک ب ــۆ س ــەوە ب ــوە، ئ ــى هەب ــڕوام پێ ب

ــە  ــەم هەی ــووىن پێچەوان ــن ڕاوبۆچ ــتا م ــتە ئێس ــوە، ڕاس ــەرکردەیە هەب س

ــڕ و  ــەوە بی ــەاڵم ئ ــە، ب ــەرکردایەتیى کۆمەڵ ــەڵ س ــە و لەگ ــەڵ کۆمەڵ لەگ

ــوە. ــاى مــن ب ــاوەڕ و ئایدی ب

لــە هەنــدێ شــوێنی شــیعرى )هەورامــان( لــە دەفتــەرى یەکەمــى دیوانــی 

)بــۆ ئــازادى(دا چەنــد پارچەیەکــى لــە شــیعرى مەولــەوی وەرگرتــوە. 

هەورامان
خاڵە ڕێبواری خەیــــــاڵ بۆ ئاســــــمان
بفڕە تا شــــــــــــاخی بەرزی هەورامـان

تاجـــــی زمروت و زیوی كوردســـــــتان
چاوگــــــەی ڕوونی ئـــــەوینی “گــۆران”

هەستی زواڵڵی دەریای بەر بــــــــەرین
شیعری سەر ئەسوێ  لە عەرشـی بـەرین
كۆمەڵە شاخێك سەخت و گەردن گـەش
ئاســـــــمانی شینی گرتوەتــــە بـاوەش

یاگــــەی وێــــــرانەی داڵن پـــــڕ دەرد
هــــــاڵیەن: هاوار: جوانـــی و یـــەردە

داخۆم ڕۆژی بوو ئەی هەناســـەی سەرد،
بجۆشۆ وەتین عەشقەكـــــــەی نەبەرد؟

 ئەوجا وە نەشــــئەی بادەی شــیعر تـۆ
“وێم كـەرو وەكوڕ چواردە ساڵەی نـــــۆ
مەســت بوو وە نـەشئەی بــادەی ئازادی
“سیروان” جە “شــاهۆ” مەبــــارەك بادی

خەیاڵەكـــــــــەی خاو لـــەغاو وەرگێڕە
ماوە نـــەماوە بمێنین لێــــــــــــــــرە
خاو و نەرم خۆیـــێ بەین بـەدەم باوە

بڵێین “مەولەوی” مــاڵەكەت ئـــــــــاوا  

بەرهەمــە  کــۆی  ئــازادی،  بــۆ  دیوانــی  )بڕوانــە: 
ال48( شــیعرییەکان... 
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دەربــارەى پرســیارى شــیعرى کــوردى لــە کوێــى شــیعرى جیهاندایــە؟. ڕێبوار 

ــە شــاهیدى پاشەکشــێیەکین، هــەژار و شــێرکۆ  ــۆران ئێم ــاش گ ــت: پ دەڵێ

ــییەکی  ــۆ جوانیناس ــەوە ب ــەوان دەگەڕێن ــەوە، ئ ــو کوردایەتیی ــە نێ دەکەون

نوێــى جوتیــارى و دوور لــە شــار، تەنانــەت کــەم تــا زۆر نەفــرەت لــە شــار 

ــەژار  ــیعرەکانیان، ه ــە ش ــە دەدات ب ــیایەکى دواکەوتوان ــە س و مۆدێرنیت

نــەک هــەر لــە فۆڕمــدا چەنــد هەنــگاو بــەرەو دواوە چــوە، بەڵکــوو 

ــدا  ــى تێ ــەوە هیچ ــى مرۆڤەکان ــۆ جوانی ــرۆڤ و ب ــۆ م ــن ب ــارى ڕوانی ــە ب ل

نەهێشــتوەتەوە، لــەم بیســت ىس ســاڵەى ڕابــردوودا شــیعرى کــوردى 

ئاوڕێکــى تــازە لــە ئــەدەىب جیهــاىن دەداتــەوە، شــیعر لــە زمانــەکاىن تــرەوە 

بــە تایبــەت فــارىس و تورکــى و عــەرەىب و ئینگلیــزى زیاتــر دەکرێــت بــە کــوردى، 

ــە فۆڕمــدا زیاتــر ســیکۆالر دەبێــت، بــەاڵم جوانیناســییەکى زامــدارە بــە  شــیعر ل

ــکارى  ــەدەىب کرێ ــەدا ئ ــەم چەرخ ــەوە ل ــاىن کوردیی ــتیى جیه ــت کۆنەپەرس دەس

و کۆمۆنیســتیش ســیایەکى تــازە و تایبــەت لــە شــیعر و هونــەرى کوردیــدا 

پەیامــى  بــەم جــۆرە بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکاىن کــوردەوارى  دەنوێنێــت، 

ــن. ــدا دەگەیەن ــە جیهان ــان ل ــە هاوزەوقەکانی ــان ب ــۆرى خۆی جۆربەج

وریــا نازریــى شــانۆنامەنووس ســەبارەت بــەو ســەردەمی ئێــران کــە ڕێبــوار 

تێیــدا دەرکــەوت، دەڵێــت: کاک ڕێبــوار بەرهەمــى دەورەیەکــى مێژووییە لە 

ئێــران و لــە نــاو کۆمەڵــگاى کوردەواریــدا هەیــە، لــەو ســەردەمەدا چوەتــە 

ــران  ــگاى ئێ زانکــۆ و شــیعری نووســیوە کارى سیاســیى کــردوە، کــە کۆمەڵ

ــەواوى  ــە ت ــران ب ــر ئێ ــوە، دوات ــدا ب ــۆن و دەربەگایەتی ــى ک ــە دەورەیەک ل

دەبێتــە واڵتێکــى ســەرمایەداری، نــەوت کــە بەرهەمــى ئەســڵیى ئێرانــە، لــە 

یــەک دۆالرەوە دەچێــت بــۆ دوانــزە دۆالر، هێــواش هێــواش دەچێــت بــۆ 

ســیوپێنج دۆالر، هــەر ئــەوە کــە حکوومــەىت پەهلــەوى بتوانێــت لــە بــارى 

ــە  ــت، ل ــک بهێنێ ــدا پێ ــە ئێران ــاو ل ــەر چ ــى زۆر ب ــەوە ڕەونەقێک ئابووریی
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ئاکامــدا چینــى کرێــکار زۆر گــەورە دەبێتــەوە، کەســانێک پێشــرت لــە الدێــدا 

ژیــاون یــان کرێــکارى الدێ بــوون، ئــەو کارانــە واز لــێ دەهێنــن و دێــن بــۆ 

شــار، ئەمــە دەبێتــە هــۆى ئــەوەى لــە کۆمەڵــگاى ئێرانــدا ڕوناکبیــراىن تــازە 

بێنــە مەیــدان، زانکــۆکان گــەورە دەبــن، کــچ و کــوڕ دەچنــە زانکــۆکان، بــە 

داخــەوە لــەو کاتــەدا هێشــتا مەیــدان بــۆ کــوڕەکان بــوو، ئــەو کەســانەى 

دەڕۆنــە زانکــۆ لــە دەورەیەکــى تایبەتیــدا، لــە دونیــادا شــەڕى ڤێتنــام هەیە، 

شــۆڕىش چیــن کــراوە، بزووتنــەوەى مــەدەىن لــە ئەمریــکا زۆر زۆر بەهێــزە، 

ــە،  ــەوە، کاک موســڵیح بەرهەمــى زەمانێکــى ئاوای ــاىن بوەت شــیعر زۆر جیه

بەرهەمــەکاىن بــە کــوردى و هەندێــک جــار بــە فــارىس، ئەگــەر بەرهەمێکــى 

وەرگێرابێتــە ســەر زمــاىن فــارىس یــان کــوردى هیــى ئــەو دەور و زەمانەیــە. 

وەرگێــڕو شــاعیرى ڕۆژهــەاڵىت کوردســتان )نــارسى حســامى( لــە پێشــەنگى 

ژمــارە 12 کانــووىن هونــەر و ئەدەبیــاىت کرێکاریــى کوردســتان لــە خەرمانــاىن 

1370 واتــە مــەى 1991 لــە بابەتێکــدا دەربارەى شــاعیر دەڵێــت: )ڕێبوار( لە 

نوورساوەیەکــدا بــە نــاوى )ناســیۆنالیزم لــە پێشــەنگدا چ دەکات(، ڕەخنــەى 

ــە کێشــەیەکى دژى ناسیۆسیالیســتى  ــى داوە ل ــوە، هەوڵ ــە پێشــەنگ گرت ل

ــوار ڕێگــەى  ــەم کارەى کاک ڕێب ــکات، ئ ــەردا بەشــدارى ب ــداىن هون ــە مەی ل

ئــەوەى پێــدام، منیــش لــەم کێشــەیەدا چەنــد قســەیەک بکــەم، مــن بــۆ ئەم 

مەجالــە کــە زۆر پــڕ بەبایەخــى دەزانــم، سوپاســگوزارى کاک ڕێبــوارم، مــن 

ــەى  ــەو بەرهەمان ــە ئ ــەوە بکەمــەوە، ک ــم ئ ــە تەمانی ــەدا ب ــەم نوورساوەی ل

ــراون ڕێگــەى ناسیۆنالیســتیان تێدایــە، ڕەخنەگرتــن  لــە پێشــەنگدا چاپک

لــەو بەرهەمانــە لــە نێــو دڵــى لێکۆڵینــەوەى بەرەوپێشــچووىن کێشــە 

ــە و  ــت و زەرووریی ــردوودا زۆر پێویس ــاڵى ڕاب ــد س ــەکاىن چەن کۆمەاڵیەتیی

ــکارى  ــداىن کرێ ــران و هونەرمەن ــى ڕەخنەگ ــە یارمەتی ــن ب ــوادارم بتوانی هی

و کۆمۆنیســت ئــەم کارە بکەیــن، هەروەهــا بــە تەمــا نیــم ئــەوە ئیســپات 

بکــەم، کــە جوامێــر و ســەالحەدینى موهتــەدى، کــە ڕێبــوار بەرهەمەکانیــاىن 

ــە  ــیان بێجگ ــە خۆیش ــن، ئەمان ــت نی ــەوە، ناسیۆنالیس ــە هێناوەت ــە منوون ب

لەمــە هیــچ ئیدعایەکیــان نییــە و پێکهێنــاىن دەوڵــەىت کــوردى و کوردســتاىن 

ســەربەخۆیان بــە ئامانجــى خۆیــان دانــاوە، قســەم لــە ســەر شــێوەى 

ڕەخنەگرتنــى کاک ڕێبــوارە، ئــەم ڕەخنەیــە کاک ڕێبــوار کێشــەى دژى 

ــات،  ــش ناب ــەرەو پێ ــەر ب ــەک ه ــەردا ن ــداىن هون ــە مەی ــتى ل ناسیۆنالیس

بەڵکــوو بــەرەو دواى دەکێشــێتەوە، چونکــە لــە جیاتیــى ڕەخنەگرتنــى 

ــەى  ــى ڕەخن ــە تایبەمتەندی ــەرەوە ک ــە و بەرچاوڕوونک ــووڵ و هەمەالیەن ق

کۆمۆنیســتى و کرێکارییــە پەنــاى بردوەتــە بــەر تەحریــف و جەنجــاڵ 

ســازکردن و لــە جیاتیــى نیشــانداىن دەور و نەخــش و جێــگا و شــوێنى 

ناسڕی حسامی
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کۆمەاڵیەتیــى ڕەوتــەکان، پەنــاى بردوەتــە بــەر ڕەخنەیەکــى ســەتحیى بــێ 

ــچ  ــەوە هی ــارەى تەبلیخیی ــە ب ــە ل ــەم ڕەخنەی ــێ ئیســتیدالل ئ ــق و ب مەنتی

ــەوە،  ــۆ ناکات ــتى ک ــاىت دژى ناسیۆنالیس ــە دەورى خەب ــەک ل ــز و ئیدەی هێ

ــە، کاک  ــر و نەزۆک ــە ناپەیگی ــەوە، چونک ــاک دەمێنێت ــە ت ــۆى ب ــوو خ بەڵک

ــە  ــت، چونک ــیۆنالیزم بێ ــە ناس ــدى ل ــى جی ــوە ڕەخنەگرێک ــوار نەیتوانی ڕێب

ــکات. ــێ ڕزگار ب ــا ئێســتا خــۆى ل ــوە هەت نەیتوانی

لــە پرســیارێکدا )ئەنــوەر حســێن( لــە ڕێبــوار دەپرســێت: زۆر شــیعرت بــۆ 

ــە  ــوار ل ــە؟، ڕێب ــى هەی ــۆ چ مانایەک ــمەرگە الى ت ــوە، پێش ــمەرگە گوت پێش

ــمەرگەى  ــۆ پێش ــن ب ــیعرەکاىن م ــە ش ــک ل ــە هەندێ ــت: وای ــدا دەڵێ وەاڵم

ــەک هــەر  ــاىت کۆمۆنیســتى، ن ــازى خەب ــۆ پێشــڕەواىن ڕێب ــوون، ب ــە ب کۆمەڵ

جــۆرە پێشــمەرگەیەک، پێشــمەرگە بــە بۆنــەى ڕێبــازى خەباتییــەوە الى مــن 

ــازى چینــى چەوســێنەر. ــە ڕێب ــوە، ن ــز و بایەخــى هەب ڕێ

ــەىن  ــە زەم ــیاىس ل ــى س ــۆى بارودۆخ ــە ه ــێت: ب ــێن دەنووس ــوەر حس ئەن

بەعــس و سانســۆرى ئێرانــدا، بــەاڵم جیــاواز لەوانــە دەیــان شــیعرى ڕێبــوار 

لــە ڕادیــۆ و گۆڤارەکانــدا بــاڵو کراونەتــەوە، کــە هەوڵــان داوە هەندێکیــان 

لێــرەدا چــاپ بکەیــن و ئەوانەیــى کــە دەمێننــەوە، لــە چاپــەکاىن دواییــدا 

بــە دەســتان بــگات، جیــا لەوانــە ڕێبــوار چەنــد بەرهەمــى منــدااڵىن هەیــە، 

ــە  ــەاڵم ل ــت، ب ــەر دەس ــە ب ــردا دەخەین ــى ت ــە دەرفەتێک ــش ل ــە ئەوانی ک

ئێســتا پــاش ســاڵێک کارکــردن بــۆ کۆکردنــەوە و ســەر لــە نــوێ داڕشــتنەوە 

و چاپکردنــەوەى لەگــەڵ هاوکارانــم توانیــان زۆربــەى شــیعرەکاىن کــۆ 

بکەینــەوە و لــە دووتوێــى دیــواىن شــیعرى ڕێبــوار بــە نــاوى )بــۆ ئــازادى( 

چاپیــان بکەیــن. ڕێبــوار و شــیعرەکاىن، خوێنــەراىن شــیعر و مێــژوو شــایەتیى 

بــۆ دەدەن کــە پاراســن و مانەوەیــان گرینگیــى شــیعری و سیاســیى... 

ــە  ــوار، دەکرێــت خزمەتێکــى گــەورە ب ــەى ڕێب ــەم دیوان ــە. ب ــی هەی تایبەت

شــیعر و ڕێبــوار و ئەدەبیــاىت کارگــەرى و کرێــکاران و زەحمەتکێشــان 

بکەیــن، چونکــە لــە ئێســتادا دەتوانیــن ئــەو ڕەنــج و ماندووبوونــەى 

ســااڵىن ڕابــردووى ڕێبــوار لــە فەوتــان ڕزگار بکەیــن، تــا )بــۆ ئــازادى( 

ــواىن  ــیعر و دی ــە ش ــەزار ل ــەدان ه ــاو س ــە ن ــەن ل ــى دەگم ــە دیوانێک ببێت

شــیعرى کتێبخانــەى کــوردى و ئەدەبیــاىت کرێــکارى، دیوانــی )بــۆ ئــازادى( 

ــۆ بەدەســتهێناىن گەنجینەیەکــى گــەورەى ون و  ــە ب ــرى ئێمەی هەوڵێکــى ت

ــان. کۆکردنەوەی

وریــا نازریــى شــانۆنامەنووس، ســەبارەت بــە )ڕێبــوار( وەک کەســایەتییەکى 

دیــار لــە دروســتبووىن حیــزىب کۆمۆنیســت لەگــەڵ کۆمەڵێــک لــە گەنجــان 

ــە  ــت: کاک موســڵیح ل ــەو ســەردەمەدا دەڵێ ــوردى ل و گەشــەى شــیعرى ک

ــەو  ــەڵ ئ ــدا لەگ ــاو کوردەکان ــە ن ــەت ل ــە تایب ــەو دەورە ب ــاىن ئ ــاو گەنج ن

کەســانەى کــە خۆیــان بــە چــەپ یــان بــە کۆمۆنیســت دەزانــن و باوەڕیــان 

بەوەیــە، کــە دەبێــت کرێــکار ببێــت بــە هێــزى ئەســڵى لــە بــوارى باشــدا 

ڕێــک بخرێــت، لــە نــاو حیــزىب کۆمۆنیســتدا ڕێــک بخرێــت، بــەو بۆنــەوە 

ــوار  ــە کاک ڕێب ــتەى ک ــەو ش ــت ب ــت دەبێ ــزىب کۆمۆنیس ــتکردىن حی دروس

لەگــەڵ جیڤــاراى کــورددا لــەوە دەورەدا دەیکــەن بــە ئامانــج بــۆ خۆیــان، 

ــەو دەورەدا  ــان ل ــە، ی ــا کۆمەڵ ــان ن ــر ناوی ــەدا دوات ــەو چوارچێوەی ــەر ل ه

پێیــان دەگــوت ســازمان، کاک ڕێبــوار دەبێــت بــە یەکێــک لــە دامەزرێنــەراىن 

ئــەو ڕەوتــە، لــەو کاتــەوە تــا کاتــی شــۆڕىش ئێــران، دیــارە خەبــات بــە نهێنى 

ــیعرگوتنى  ــێوەى ش ــە دەکات، ش ــوردى گەش ــە ک ــین ب ــت، شیعرنووس دەبێ

نــوێ ســەر هەڵــدەدات، کــە براکــەى ڕێبــوار )فاتیحــى شــێخ( دەبێــت بــە 

یەکێــک لــە پــاڵ ســوارەى ئیلخانیــزادە کــە شــیعرى کــوردی نــوێ دەکەنەوە، 

ئەمــان بــە هــۆی ئاگادارییــان لــە ئەدەبــی ئینگلیــزی، شــیعرى نــوێ دەڵێــن، 
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کاک ڕێبــوار ئیــرت شــیعرەکاىن بــاڵو دەبێتــەوە و دەســت بــە دەســت 

ــرت  ــە ئی ــاوى 57 ک ــاڵى هەت ــان س ــۆڕىش 1979 ی ــا دەورەى ش ــت ت دەگەڕێ

لەوێــدا دەبێــت بــە دامەزرێنــەرى گروپێکــى هونــەرى و شــیعر خوێندنــەوە 

ــوار  ــارە کاک ڕێب ــەو دەورە، دی ــوڕاواىن ئ ــە کاری هەڵس ــێک ل ــە بەش دەبێت

زۆر زووتــر نــاوى دەردەچێــت، یەکێــک لــە بەرهەمــە دیــارەکاىن لــەو دەورە 

ئەوەیــە کــە بــۆ ئیســاعیىل شــەریفزادە و ئــەو بزووتنــەوەى کــە لــە ســاڵى 

ــە ئێرانــدا ســەر هەڵــدەدات دەڵێــت.  1347 هەتاویــی ل

ڕێبــوار لــە بابەتێکــدا بــە نــاوى )ڕەمــزى بەهێزبوومنــان بناســینەوە( کــە لــە 

گۆڤــارى پێشــەنگ، کانــووىن هونــەر و ئەدەبیــاىت کرێــکارى کوردســتان لــە 

ئۆکتۆبــەرى 1989 ئامــادە و بــاڵو کراوەتــەوە، دەڵێــت: گەلێــک ســاڵە ئــەم 

دڵەلــێ دەدات، هــەر لــە ســاڵەکاىن 65 بــەم الوە بزووتنەوەیەکــى هونــەرى 

لــە نێــو کــۆڕ و کۆمەڵــى شۆڕشــگێڕى ئــەو ســەردەمەوە هەڵــوەداى هەســت 

و هیــوا و دەرد و دەواى حاڵــى بەشــخوراوان بــوو، بزووتنەوەیــەک کــە بــە 

ــاڵو  ــەوار ب ــە ن ــەوار ب ــە باخــڵ و ن شــیعر و چیرۆکــى دەســتنووس باخــڵ ب

دەبــوەوە، منوونەیەکــى چیرۆکــى شــیعریدارى نەبــوو، کــە کرایــە نــەوار لــە 

نێــو خەڵکــدا بــە شــێوەیەکى بەریــن بــاڵو بــوەوە، هــەر لــەو کاتــەوە ئــەم 

ــووى،  ــە ب ــەوە ک ــە هــەر کەموکورتییەک ــوو ب ــەڵ ب ــرى کۆم تێکۆشــانە هۆگ

ــووى  ــى بەندب ــوو، کاتێــک شــۆڕىش 57 بەربین ــوێ ب ــە ئاســۆیەکى ن ڕووى ل

ــەوەى  ــو بزووتن ــە نێ ــش ل ــەم بزووتنەوەیەی ــردەوە، ئ ــک ک ــەاڵىن خەڵ کۆم

ــک شــیعر و رسوود و شــانۆ و  ــرد، گەلێ ــااڵى ک ــکاری و کۆمۆنیســتیدا ب کرێ

فلیــم لــە ڕووداوەکان هاتنــە کایــە و کــۆڕ و کۆمەڵــى هونــەرى بــە دەوریــان 

پێــک هــات، وردەوردە ئــەم بزووتنەوەیــە خــۆى وەک ســەرهەڵدانێکى تــازە 

باشــرت دەناســییەوە، ئــەم بزووتنــەوە هونــەرى و کۆمەاڵیەتییــە لــە نێــو ئــەو 

جەمــاوەرە کرێــکار و زەحمەتکێشــە شۆڕشــێگڕەى کوردســتاندا، کــە کۆمەڵــە 
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بــە گشــتى ڕێبەریــى دەکــرد، بــااڵى کــرد و بــۆ ڕەواجــداىن ئامانــج و نەریتــى 

شۆڕشــگێڕانە و کۆمۆنیســتى لــە نێــو جەمــاوەر بانگەوازێکــى کاریگــەر بوو، 

لــەم ڕەوتــەدا بــۆ ڕوونکردنــەوەى ڕێــگا و ڕێبــازى بەرەوپێشــیش هەوڵــى 

ــە بزووتنــەوەى کرێــکارى و شۆڕشــگێڕانە  دا و هــات کــە وەک الیەنێــک ل

ــە دژى فەرهەنگــى کــۆىن زاڵ  وەک ســەرهەڵدانێکى فەرهەنگێکــى نــوێ ل

بــە ســەر کۆمەڵــدا، وەک ئــەوەى کــە هەیــە، خــۆى بناســێ و بناســێنێ.

ڕێبــوار هــەر لــە درێــژەى قســەکانیدا کــە لــە گۆڤــارى پێشــەنگ لــە 

ئۆکتۆبــەرى 1989 بــاڵو کراوەتــەوە، دەڵێــت: ئێمــە لــە کۆمەڵــى کوردســتاىن 

ئێرانــدا و لــە جیهانێکــى ســەرمایەداریى کۆتاییــى ســەدەى بیســتەمدا 

ــە بەشــێک  ــەوە، خۆیشــان ب ــاىن بوەت ــاوا جیه ــگ ئ ــە فەرهەن ــن، ک دەژی

لــە بزووتنــەوەى کرێــکارى بــەو ڕەگەزانــە لــە فەرهەنگــى ســبەینێ 

ــى  ــەم کۆمەڵ ــى ئ ــە جەنگ ــە ل ــن، ک ــزم دەزانی ــیالیزم و کۆمۆنی سۆس

ســەرمایەدارییەدایە ســەرى هەڵــداوە، هــەر بــەو پێیەیــش لــەم 

مەیدانــەدا درێژەپێــدەرى تێکۆشــاىن چینــى کرێکارانیــن.
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 )ڕێبــوار(، ســەبارەت بەپرســیارى ئایــا هونــەر چینایەتییــە؟، دەڵێــت: هونــەر 

ــاى ژینگــەى دەســتکردى بەشــەر  ــە مان ــوور ب ــوور، کەلت ــە کەلت بەشــێکە ل

ــى  ــتوکاڵ و بژێوی ــى کش ــە چلۆنایەتی ــە لەوان ــە، ک ــاددى هەی ــێکى م بەش

ــەوە،  ــتانیەىت دەگەڕێت ــان و شارس ــۆ ڕێگاوب ــا ب ــەىن، هەروەه ــەنعەىت و ف س

بەشــێکى مەعنەوییــى هەیــە، کــە تێگەییشــن و هەســت و هەڵســوکەوىت 

ــە  ــەم ژینگ ــى ئ ــە چۆنیەتی ــت و ل ــۆى و رسوش ــى خ ــە پێوەندی ــە ل مرۆڤان

دەســتکردەى خــۆى زانســت و هونــەر و فەلســەفە و ئایدیۆلۆجیــا لــە 

ــر  ــە ژێ ــە گشــتى ل ــوور ب ــت، کەلت ــووردا دەگونجێ ــى کەلت ــەىش مەعنەوی ب

کاردانــەوەى دوو الیــەىن چینــى دەســەاڵتدار و چینــى ژێــر دەســەاڵىت 

کۆمەڵدایــە، بــەىش مەعنەویــى کەلتــوور بــە ئاشــکراتریش هونــەر کــە 

ــێوەیەکى  ــە ش ــەت ب ــە، تەنان ــاىن پێوەی ــتوهۆىش ئینس ــۆرى هەس ــر م زیات

ــوورى  ــەوە، کەلت ــگا دەنوێنێت ــى کۆمەڵ ــى چینایەتی ــش دووبەرەکی ڕوونرتی

زاڵ لــە کۆمەڵــدا کەلتــوورى چینــى دەســەاڵتدارە، هــەر چەنــد هەمیشــەش 

هەســتێکى ئینســاىن بەرهەڵســت لــە بەرهــەم و چاالکیــى کۆمــەاڵىن خەڵکدا 

ڕەنگــى داوەتــەوە، کــە هەمــوو کات لــە کێشــەدا بــوە لەگــەڵ کەلتــوورى 

زاڵ و هونــەرى زاڵ، بــۆ منوونــە هەڵپەڕکێــى ڕەشــبەڵەک هەمیشــە بەرانبــەر 

ــى زاڵ ڕاوەســتاوە، مۆســیقا و  ــج و هەڕەشــەى دەزگاى ئایینی ــەوس و توان ت

شــیعر و هونــەرى خەڵکــى کــە بــە فۆلکلــۆر نــارساوە گەلێــک هەســتنواندىن 

ــەڵ  ــەىت لەگ ــکەوێتە دژای ــە دەیش ــت، ک ــێ دەردەکەوێ ــاىن ل ــوان و ئینس ج

ــەاڵت. ــى دەس فەرهەنگ

ــۆڕم و  ــد ف ــەر چەن ــە س ــوار ب ــیعرەکاىن ڕێب ــکردىن ش ــە دابەش ــەبارەت ب س

شــێوازى جیــاواز لــە بیروبۆچــووىن خــودى ڕێبــوار )ئەنــوەر حســێن(،  

ڕێبوار
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ــازادى( بکەیــن، دەتوانیــن دابــەش  دەڵێــت: ئەگــەر ســەیرى دیــواىن )بــۆ ئ

ــدا  ــۆڕم و ناوەرۆک ــە ف ــەوە و ل ــە بیرکردن ــۆر ل ــد ج ــەر چەن ــە س ــن ب بکەی

جیاوازییــان هەیــە، بــۆ منوونــە لــە دیــواىن یەکەمــى بــۆ کوردســتانن ســەر 

دێــڕى شــیعرەکاىن دیــارە )گەشــتێک لــە کوردســتان، هەورامــان، ســنە، 

ــە  ــەى ک ــت دەک ــە هەس ــاباڵخ( ئەمان ــۆکان، س ــە، ب ــەقز، بان ــوان، س مەری

ــەو  ــى ئ ــر کاریگەری ــە ژێ ــش ل ــن و زۆری شــیعرەکاىن نیشــتاىن و نەتەوەیی

ــە ســەرەتادا  ــەى شۆڕشــگێڕ ڕاســتە ل ــە کۆمەڵ ــوە، چونک ــەدا ب بیرکردنەوەی

جوواڵنەوەیەکــى چــەپ و مارکســی بــوو، بــەاڵم بــڕواى بــە بابــەىت نیشــتاىن 

ــوو.  ــی هەب و نەتەوەی

ئەنــوەر حســێن لــە پێشــەکیى دیوانــی )بــۆ ئــازادى(دا دەڵێــت: شــیعر وەک 

ــە ژانــرە گرینگــەکاىن ئــەدەب پێبەپێــى ژانــرەکاىن تــر هەنــگاوى  یەکێــک ل

گــەورەى نــاوە لــەو نێوەندەیشــدا شــیعرى کــوردی پشــکى خــۆى هەیــە و 

توانیویــەىت لــە پــاڵ ســەدان دەقــى نــاوازەى، شــوێن و جێگــە و پێگەیــەک 

ــادا بنارسێــن، ئــەوە  ــە سەرتاســەرى دونی بــۆ خــۆى بگرێــت، شــاعیرەکاىن ل

شــاراوە نییــە زۆر هــەل و ڕێوشــوێن و بــووىن دەوڵــەت بــۆ شــاعیرى دونیــا 

فاکتــەر و یارمەتیــدەر بــوون، تــا بــە زووى بنارسێــن و شــیعر و دیوانەکانیــان 

لــە  لێکۆڵینــەوە  و  ڕەخنــە  ســەدان  بــە  و  باڵوبکرێنــەوە  دونیــادا  بــە 

میدیاکانــدا لــە ســەریان بنوورسێــت، کــە بــە داخــەوە ئەمــە تــا ســەردەمێک 

بــۆ شــاعیر و نووســەر و هونەرمەنــداىن کــورد زەحمــەت بــوو، ئەگــەر چــى 

هێشــتایش ئــەو فاکتەرانــە بــێ ڕێگــر نیــن، بــەاڵم ســەربارى ئــەو هەمــوو 

ڕێگرییانــە، شــاعیر کــورد دەق و قەســیدەى واى بەرهــەم هێنــاوە، کــە هیــچ 

کەســێکى ئاشــنا بــە شــیعر و ویــژداىن مرۆڤایــەىت ناتوانــێ ســەرنجى نەداتــێ 

ــە خۆرهــەاڵىت  و دان بــەو ڕاســتییەدا نەنێــت کــە داهێنانــن. بــێ گومــان ل

کوردستانیشــدا، دەیــان شــاعیرى گــەورە و بــاش هەڵکەوتــوون کــە خــاوەىن 

قەســیدەى جــوان و شــیعرى هاوچــەرخ و گــەورەن، بــەاڵم وەک باســم 

کــرد ڕەنگــە زۆر فاکتــەر هەبــن ڕێگەیــان نــەداوە ئــەو ڕاســتییە وەک 

ــا  ــە تەنه ــە، ب ــاو وای ــى ئ ــیعر وەک دڵۆپ ــى ش ــەر چ ــت، ئەگ ــۆى بنارسێ خ

ــش  ــان ڕۆژێکی ــێ گوم ــاک، ب ــى خ ــکاندىن تینویەتی ــۆ ش ــە ب ــى بەس درزێک

دێــت تینویەتیــى ئــەو شــیعرانە بشــکێت کــە بــێ هەناســە جــێ مــاون. ئــەم 

ــاندىن  ــۆ ناس ــت ب ــوک بێ ــى بچ ــت، دەرچەیەک ــش دەیەوێ ــەى ئێمەی هەوڵ

ــە کوردســتاىن ئێــران، کــە  ــان ل ــە شــیعرى شــاعیران و هەوڵەکانی بەشــێک ل

ــەم  ــە ئ ــە گــەروو و هــاوارن، بۆی ــڕ ب ــدى و شــیعرى پ ســەدان دەنگــى جی

دیوانــە بەشــێکى پەیوەســتە بــە دەرخســتنى هــەوڵ و کۆششــەکاىن ئــەوان، 

ــەر  ــە س ــەوان ب ــودرەىت ئ ــا و ق ــتنى توان ــە دەرخس ــتە ب ــێکى پەیوەس بەش

شــیعردا، کــە ڕەنگــە مێــژوو غــەدرى لــێ کردبــن.


