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پێشەکی 

ئـــەم کتێبـــە کۆکـــراوەی چەنـــد نووســـینێکی ئەکادیمیـــی خۆمـــە 
لەبـــارەی بابەتـــە ئەدەبییەکانـــەوە، هەموویـــان بەیەکـــەوە لـــە پرســـە 
ــەودای  ــە مـ ــیاری)بوون( لـ ــەوە و پرسـ ــان دەکۆڵنـ ــی ژیـ وردەکانـ
ــاو ئەزموونـــی ئەدەبیـــی  ــدا دەدۆزنـــەوە و لەنـ ــە ئەدەبییەکانـ دەقـ

خاوەنـــی دەقەکانیشـــدا بـــەدوای وەاڵمـــدا دەگەڕێـــن.
کاری ڕەخنـــەی ئەدەبـــی بەپێـــی جـــۆری دەقـــی ئەدەبـــی دەگۆڕێـــت، 
هـــەر چەشـــنێکی دەق، چەشـــنە ڕێبازێکـــی ڕەخنەیـــی پێویســـتە 
بـــۆ ئـــەوەی قوواڵیییەکانـــی ڕۆشـــن بکاتـــەوە. هـــەر رێبازێکیـــش، 
ئەمبـــاری مەعریفـــی خـــۆی پێویســـتە و دەبـــێ لـــە نیـــگای ئـــەو 
مەعریفەیـــەوە لـــە دەقەکـــەدا بڕوانرێـــت. بۆیـــە دەبێـــت رەخنەگـــر 
ـــە،  ـــوارەی مەعریف ـــەو ب ـــت ل ـــر بێ ـــەری دەقەکـــە ئاگادارت ـــە نووس ل
کـــە دەقەکـــە دەیخاتـــەڕوو. بەمـــەش هـــەم ڕەخنەگـــر بەهەڵـــەدا 
ــێوێت،  ــەش ناشـ ــەی مەعریفـ ــوارە دیاریکراوەکـ ــەم بـ ــت و هـ ناچێـ
لەپـــاڵ ئەمانـــەش، جوانییەکانـــی دەقەکـــە زەقتـــر دەبنـــەوە و 

برینەکانـــی نەپێکانەکانیـــش ســـاڕێژ دەبـــن.
ئـــەوەی مـــن نووســـیومە، هەوڵـــی ڕەخنەیـــی منـــە بـــۆ شـــیکردنەوەی 
دەقـــەکان، مـــاڵ نییـــە بەســـەر هیـــچ دەقێکـــەوە. هەڵســـەنگاندنی 

ـــت.  ـــەر بەجێدەمێنێ ـــۆی خوێن ـــۆ ت ـــش ب ـــی منی بۆچوونەکان
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کاریگەربوونی مەالی جزیری 
بە بۆچوونەکانی حەلالج

لێکۆڵینەوەیەکـــی بەراوردکارییـــە لـــە لێکچوونـــە هونـــەری 
و هزرییەکانـــی نێـــوان  شـــیعر و نووســـینەکانی حەلـــاج و 

شـــیعرەکانی مـــەالی جزیـــری.

 ئاماژەی باس:
ڕەوتی  و  هزر  باڵوبوونەوەی  بەرفراوانی  کەناڵێکی  سۆفیگەری  ڕێبازی 
گرینگی  هۆکارێکی  شێوە  بەهەمان  میللەتاندا.  لەنێو  خواناسییە 
دروستبوونی ئەدەبی هاوبەشە لەنێو گەالنی دنیادا. ئەم ڕێبازە، بنەمای 
هزری و ڕەفتاریی تایبەتیی خۆی هەیە و لە هەموو دنیادا هاوبەشییەکی 
ڕووی  لە  کورد،  خوێندەواری  و  شارەزا  سۆفییەکی  بۆیە  هەیە.  زۆری 
دیکەی  سۆفییەکی  لەگەڵ  نییە  ئەوتۆی  جیاوازییەکی  بیرکردنەوەوە، 
شارەزا و خوێندەواری عەرەب، یان فارس، یان هەر نەتەوەیەکی دیکە. 
ئەم حاڵەتی لەیەکچوونە لە نێوان گەورە شاعیرانی بواری سۆفیگەریدا 
لەناو  سۆفیگەری  بیری  زۆری  بەشێکی  بەشێوەیەک،  دەکرێت.  بەدی 
زۆر  بابەتیی  هاوبەشییەکی  بەمەش  و  داوەتەوە  ڕەنگی  شیعرەکانیاندا 
لە نێوان بەرهەمەکانیاندا دەردەکەوێت. ئەم لەیەکچوون و هاوبەشییانە 
زادەی بیری هاوبەش و تێپەڕبوونی کەسی سۆفییە بە هەمان قۆناغەکانی 
خواناسی، کە هەر سۆفییەک پێیدا تێپەڕیوە و تێدەپەڕێت. بۆیە ئەم 

هاوبەشییانە بە کاریگەری و کاریگەربوونی ئەدەبی دانانرێن. 
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بەاڵم ئەگەر لێکچوونەکان کەوتنە بواری وێنەی شیعری و بیری ئەدەبیی 
تایبەتی کە بەرهەمی بیرکردنەوە و عەقڵی تاکەکەسییە و مافی ڕێباز 
و هزری گشتیی بەسەرەوە نییە، ئەوکات لێکچوونەکان بە کاریگەری و 

کاریگەربوون دادەنرێن.
بە  جزیری  مەالی  کاریگەربوونی  کە  دەدەین  ئەوە  هەوڵی  باسەدا  لەم 
تایبەتییەکانی  بیرە  و  شیعری  وێنەی  بواری  لە  حەلاج  بۆچوونەکانی 
جزیریش  مەالی  وردەکانی  جیاوازییە  کاتیشدا  هەمان  لە  بخەینەڕوو، 
بە  پێشکەش  جوانی  کوردانەی  تەسەووفێکی  چۆن  کە  ڕوو  دەخەینە 
دنیا کردووە جیا لە تەسەووفی تاڕادەیەک توندڕەوانەی عەرەب و فارس 

بەرانبەر بە بنەما عەقیدەیی و شەرعییەکانی ئیسامەتی.
رێبازی لێکۆڵینەوەکە ڕێبازی بەراوردکارییە لە نێوان بەرهەمەکانی هەردوو 
شاعیر، کە سەردەم و ژینگە و زمانیان جیاوازە. ناوەندی کاریگەربوونی 
بیرکردنەوە  ئەو  و  تەسەووف  ڕێبازی  لە  بریتییە  نێوانیان،  هاوبەشی 
میللییەکانی  و  داستانی  بەرهەمە  زۆربەی  بەسەر  کە  سۆفییانەیەی 
کوردەواریدا زاڵ بووە. واتە لەوەدا هاوبەشن کە ڕێبازێکی بیرکردنەوەی 

هاوشێوەیان هەیە.
تێدایە.  بەندی  دوو  یەکەم  بەشی  بەش.  دوو  کراوەتە  لێکۆڵینەوەکە 
بەندی یەکەم لە کەسایەتیی حەلاج و ژیانی دەدوێت و پەیوەندی بە 
ڕووداوەکانی سەردەمەکەی و هۆکاری کوژرانی ڕوون دەکاتەوە. بەندی 

دووەمیش باس لە کەسایەتیی مەالی جزیری دەکات.
بەشی دووەمیش نموونەکانی کاریگەربوونی مەالی جزیری بە بۆچوونەکانی 
حەلاج، چ  لەڕووی وێنەی شیعرییەوە، چ لەڕووی بیری تایبەتەوە، ڕوون 

دەکاتەوە.
لە کۆتایی لێکۆڵینەوەکەش، دەرەنجامەکان و سەرچاوەکان و پوختەی 

لێکۆڵینەوەکە بە هەردوو زمانی عەرەبی و ئینگلیزی خراوەتەڕوو. 
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بەشی یەکەم

بەندی یەکەم: حەلالج

 باسی یەکەم: کەسایەتیی حەلاج
نــاوی )حوســێنی کــوڕی مەنســوورە( و نازنــاوی )ابوالمغیــث(ە، 
ــەساڵی  ــران لـــــــ ــەاڵتی ئێ ــە باکــووری ڕۆژهـــ ــدی )طــور( ل ــە گون ل
)244 ک( بەرانبــەر )858 ز( لەدایــک بــووە. باوکــی حەلــاج بەهــۆی 
ئــەوەی کــە نەیتوانیــوە باجــی پێویســت بــە دەســەاڵتداری ئەوکاتــی 
ــن لیــث الصفــار( بــدات، کــوژراوە. دوای کوژرانــی  ناوچەکــە )عمــر ب
ــەن  ــۆچ دەک ــراق ک ــەرەو عی ــەی ب ــەڵ خێزانەک ــاج لەگ ــی، حەل باوک
ــاج  ــەوە و پاشــان حەل ــەک دەمێنن ــۆ ماوەی ــە شــاری )واســط( ب و ل
دەچێتــە )توســتەر(  لــە ئێــران  بــۆ فێربــوون لــەالی گــەورە شــێخی 

ــه التســتری(.  ــن عبدالل ــەو ســەردەم )ســهل ب ســۆفییەکانی ئ
ـــدا  ـــە بەغ ـــەڕاوە و دواجـــار ل ـــڕەوی ســـۆفیگەریدا زۆر گ ـــە ڕێ ـــاج ل حەل
چووەتـــە الی گـــەورە ڕابـــەری ســـۆفییەت لـــە عیـــراق )شـــێخ جونەیـــدی 
بەغـــدادی(. ماوەیـــەک لـــەالی شـــێخ جونەیـــد دەمێنێتـــەوە، پاشـــان 
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ســـەفەری حـــەج دەکات. لـــەدوای تـــەواو بوونـــی حـــەج ناگەڕێتـــەوە 
ــان  ــە خوراسـ ــوەش دەچێتـ ــواز دەڕوات. لەوێـ ــەرەو ئەهـ ــراق و بـ عیـ
و پاشـــان دەچێتـــە واڵتـــی هیندســـتان. لـــەو واڵتـــەدا، لـــە ڕێبـــازە 
ســـۆفیگەرییە هیندییـــەکان ســـوودمەند دەبێـــت و خەڵکێکـــی زۆر 

بەهۆیـــەوە دەبنـــە موســـڵمان.
ـــدا  ـــەوە شـــاری بەغ ـــەر )903 ز( دەگەڕێت ـــە ســـاڵی )290 ک( بەرانب ل
ــە ڕێنمایـــی ئاینـــی  ــاری نیشـــتەجێ دەبێـــت و دەســـت بـ و بەیەکجـ

دەکات.
لـــە ســـاڵی )301 ک( بەرانبـــەر )913ز( دەســـتگیر دەکرێـــت و مـــاوەی 
ـــت، پاشـــان  ـــە دەســـت بەســـەر دەبێ ـــاو کۆشـــکی خەلیف دوو ســـاڵ لەن
ــاڵی )309 ک(  ــە سـ ــت. لـ ــد دەکرێـ ــەت بەنـ ــەی تایبـ ــە بەندیخانـ لـ

ـــت.  ـــۆ دەردەکرێ ـــی ب ـــاری لەخاچدران ـــت و بڕی ـــی دەکرێ دادگای
ـــووە  ـــەوەوە هات ـــاوە ل ـــەم نازن ـــی. ئ ـــە پەڕەچ ـــاج( وات ـــاوی )حەل نازن
ـــە  ـــەوێ دەچێت ـــە شـــاری واســـت، ل ـــدێ کار دەچێت ـــۆ هەن ـــان ب جارێکی
الی کابرایەکـــی پەڕەچـــی کـــە پـــڕ بـــە دووکانەکـــەی خوریـــی 
ـــام  ـــۆ ئەنج ـــی ب ـــت کارێک ـــدەکات بچێ ـــاج داوای لێ ـــەوە. حەل هەڵداوەت
ـــۆ  ـــاج خـــوری ب ـــەوە حەل ـــرا دەگەڕێت ـــا کاب ـــدات و لەبەرانبەریشـــدا ت ب
پـــەڕە بـــکات و نەهێڵێـــت کارەکـــەی بوەســـتێت. کابـــرای پەڕەچـــی ڕازی 
ـــی  ـــوو خورییەکان ـــێ هەم ـــەوە، دەبین ـــە دەگەڕێت ـــت و دەڕوات. ک دەبێ
ـــدار  ـــرای دووکان ـــە. کاب ـــە لۆک ـــراون و کراونەت ـــەی پەڕەک ـــاو دووکانەک ن
ســـەری ســـوڕدەمێنێ، چونکـــە پێوانـــەی لۆکـــەکان )24000( رەتـــڵ 
ــەم  ــووە. بـ ــەردەوام بـ ــی بـ ــک کارکردنـ ــد ڕۆژێـ ــووە و کاری چەنـ بـ

هـــۆکارەوە نازنـــاوی )حەلـــاج( ی لێدەنرێـــت)1(.  

1- اخبار الحالج، ل. ماسنيون و ب. كراوس، ل 87.
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1 - ظهر اإلسالم، احمد امين، ل 60..

 باسی دووەم: هۆکارەکانی کوژرانی حەلاج
حەلـــاج یەکێکـــە لـــە گـــەورە ســـۆفییەکانی ســـەردەمی خـــۆی، لـــە 
تەســـەووفدا بـــاوەڕی بـــە یەکێتیـــی بـــوون )وحـــدة الوجـــود( هەبـــووە، 
ـــتەی  ـــەو ئاس ـــا ئ ـــووە ت ـــوا ب ـــی خ ـــدە تێکەڵ ـــە ئەوەن ـــووە ک ـــی واب پێ
ـــوا  ـــزی خ ـــە هێ ـــە ب ـــردووە ک ـــتی ک ـــردووە و هەس ـــۆی ون ک ـــەی خ پل
ڕەفتـــار دەکات. هـــەر لـــە ســـەردەمی حەلاجـــدا. خەڵکـــی تریـــش 
هەمـــان بۆچوونیـــان هەبـــووە، دەوڵـــەت و دادگا تەمێیـــان کـــردوون 
و جەڵدەیـــان لێـــداون. بـــەاڵم ئـــەوەی حەلـــاج کـــە لـــە تەمێکـــردن 
و دەستبەســـەرکردن تێیپەڕانـــد و گەیشـــتە کوشـــتن، ئەمیـــش بـــەو 
ــوێنی  ــە شـ ــراوە و لـ ــاس کـ ــەرچاوەکاندا بـ ــە سـ ــە لـ ــنەی کـ چەشـ
تایبەتـــی خـــۆی باســـی دەکەیـــن، ئەمانـــە وەک )احمـــد امیـــن( لـــە 
ـــی  ـــالم( دا دەڵێـــت )مەســـەلەیەکی سیاســـیی پەت ـــر اإلس ـــی )ظه کتێب
ـــە  ـــۆ دروســـتکرا تـــا خەڵکـــی کوشـــتنەکەی ب ـــوو پاســـاوێکی ئاینـــی ب ب

ڕەوا بزانـــن()1(.
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 باسی سێیەم: حەلاج و سیاسەت.
ـــێیەم و  ـــەدەی س ـــە س ـــییەکاندا، ل ـــەاڵتی عەبباس ـــەردەمی دەس ـــە س ل
ـــی،  ـــی زاین ـــەم و دەیەم ـــە ســـەدەی نۆی ـــەر ب ـــی بەرانب ـــی کۆچ چوارەم
ــران  ــی ئێـ ــا رۆژهەاڵتـ ــرەوە تـ ــی میسـ ــە واڵتـ ــیعەکان لـ ــە شـ گرووپـ
ــیعە  ــوو، شـ ــییان زۆربـ ــی سیاسـ ــەن، چاالکیـ ــووری یەمـ ــا باشـ و تـ
ــە  ــی قەرامیتـ ــن دا دەوڵەتـ ــەی بەحرەیـ ــە ناوچـ ــماعیلییەکان لـ ئیسـ
)قرامطـــة()1( یـــان دامەزراندبـــوو، ترســـی ڕاســـتەقینەیان خســـتبووە 

دڵـــی دەوڵەتـــی عەبباســـییەوە. 
ــاوەڕی  ــەڕووی بیروبـ ــاج لـ ــەکان، حەلـ ــەرچاوە مێژوویییـ ــی سـ بەپێـ
ـــران  ـــە ئێ ـــی ل ـــی تەمەن ـــووە، ماوەیەک ـــی ب ـــیعەی ئیمام ـــەوە ش ئاینیی
ـــەوەی  ـــە هیندســـتاندا )بانگەشـــەی ئ ـــەوە. ل ـــە شـــاری )قـــوم( ماوەت ل

ـــەزەرە()2(. ـــدی مونت ـــام مەه ـــری ئیم ـــە جێگ ـــردووە ک ک
ــووە، بـــەاڵم جێـــی  ــیعە بـ ــەرەتاوە شـ ــە سـ ــە حەلـــاج لـ ــتە کـ ڕاسـ
گومانـــە بانگەشـــەی جێگرێتـــی ئیمامـــی کردبێـــت، بـــۆی هەیـــە 
ـــە زۆر  ـــەش چونک ـــت، ئەم ـــۆی هەبووبێ ـــان ب ـــەم تێڕوانینەی ـــی ئ خەڵک
ـــداوە.  ـــەو ڕوویان ـــوە کـــە لەســـەر دەســـتی ئ ڕووداوی نائاســـایییان بینی

ـــە بانگەشـــەکارانی  ـــوو ل ـــدان قرمـــط( کـــە یەكێـــک ب ـــە شـــوێنکەوتووانی )حم ـــن ل 1- قرامطـــة: بریتی
شـــیعەی ئیســـماعیلی لـــە عیـــراق و بەحرێـــن و حیجـــاز، لەســـاڵی )899ز( دەوڵەتـــی )قرامطـــة( 
ی لـــە بەحرێـــن دامەزرانـــد، فەرمانڕەوایـــی حیجـــاز و باشـــووری عیـــراق و  جەزیـــرەی عەرەبـــی 
دەکـــرد. دواتـــر پاشـــکۆی ئـــەو دەوڵەتـــە لـــە یەمەنیـــش دامـــەزرا. قەرامیتـــەکان لەکاتـــی حەجـــدا 
لـــە دوو ســـاڵدا هێرشـــیانکردە ســـەر شـــاری مەککـــە، لـــە هـــەردوو هێرشـــەکەدا نزیکـــەی ســـی 
ـــان  ـــی کەعبەی ـــەردی ڕەش ـــرد. ب ـــااڵن ب ـــان بەت ـــامانێکی زۆری ـــاڵ و س ـــت و م ـــیان کوش ـــەزار کەس ه
ـــی  ـــە ترس ـــا ل ـــت. ت ـــەج بکرێ ـــەدا ح ـــان ن ـــاڵ ڕێگەی ـــاوەی )22( س ـــن، م ـــە بەحرێ ـــد و بردیان هەڵتەکان
هێرشـــی خەلیفـــەی فاتیمـــی )حاكـــم بامـــر اللـــه( کـــە لـــە میســـر دادەنیشـــت و ئەویـــش هـــەر 
ـــان  ـــەی حەجی ـــەو ڕێگ ـــدەوە کەعب ـــیان گەڕان ـــەردی ڕەش ـــی ب ـــوو، پارچەیەک ـــماعیلی ب ـــیعەی ئیس ش
ـــات الحشاشـــين وأســـاطير اإلســـماعيليين/  ـــر اإلســـالم، ب2 ، ل 104و105( و )خراف وااڵ کـــردەوە. )ظه

فرهـــاد دفتـــري/ ص 39(
2- ظهر اإلسالم، احمد امين، ل56.
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بەهـــۆی ئـــەم دەنگۆیانـــەوە، حەلـــاج هـــەم لـــەالی دەوڵەتـــی 
عەبباســـی نـــاو زڕاو بـــوو، هـــەم شـــیعەکان دژایەتییـــان دەکـــرد 

چونکـــە بانگەشـــەی جێگرێتـــی ئیمامـــی کردبـــوو.
ـــدادي(  ـــام محمـــد البغ  گـــەورە ســـەرچاوەی ئاینـــی الی شـــیعەکان )ام
ناســـراو بـــە )المفیـــد( لـــە مـــاوەی )336 - 413 ک( ژیـــاوە، لەبـــارەی 
)ئـــەوان  دەڵێـــت:  شـــوێنکەوتووانی  و  حەلـــاج  بۆچوونەکانـــی 
ـــان دەکـــرد  کەســـانێکن حەرامیـــان حـــەاڵڵ کـــردووە، بانگەشـــەی ئەوەی
کـــە خـــودا دەچێتـــە نـــاو لەشـــی مرۆڤەکانـــەوە، ڕێچکـــەی ئاگرپەرســـت 
ـــە خواپەرســـتیدا  ـــەاڵم ل ـــەوەدا، ب ـــە بیرکردن ـــووە ل ـــان گرت و گاورەکانی

ـــترن()1(. ـــەوان باش ـــت و گاورەکان ل ئاگرپەرس
لـــە ڕووی سیاســـییەوە کەســـێک لـــە گەرمـــەی ملمانێـــی سیاســـی 
ـــار  ـــووان تۆمەتب ـــەالی هەم ـــێوەیە ل ـــەو ش ـــدا، ب ـــەو کات ـــەربازی ئ و س
ـــت. حەلاجیـــش هـــەر  ـــە ئاســـانی لەناودەبرێ ـــەوە ب ـــە دڵنیایيی بێـــت، ب

ـــییە.  ـــێ سیاس ـــەو ملمان ـــووتووی ئ ـــووە س ـــنە، ب ـــەو چەش ب
ـــە  ـــاج ب ـــەری ئەکادیمـــی، حەل ـــدێ لێکۆڵ ـــەوەی هەن ئەمـــە ســـەرباری ئ

ـــە ســـەرکردە نهێنییەکانـــی قةرامیتـــە دەزانـــن)2(.  یەکێـــک ل
ـــدا  ـــی عەبباســـی لەناوخۆی ـــە ســـەردەمی حەلاجـــدا دەوڵەت بەگشـــتی ل
الواز بـــوو، دەوڵەتەکـــە ســـێ دەســـەاڵتی ســـەرەکیی هەبـــوو. دەســـەاڵتی 
خەالفـــەت و قـــەزا: لەدەســـت عەرەبـــەکان بـــوو. دەســـەاڵتی دیوانـــەکان 
)وەزارەتـــەکان( لەدەســـت فـــارس بـــوو. دەســـەاڵتی لەشـــکر و ســـوپا: 

لەدەســـت تورکـــەکان بـــوو. 
ـــاج  ـــوون. حەل ـــدا ب ـــە ڕکابەرایەتی ـــەردەوام ل ـــەاڵتە ب ـــێ دەس ـــەم س ئ

1- تصحيح اعتقادات امامية ، الشيخ المفيد ، ل 134، 135.
ـــة،  ـــد الخلیف ـــي محم ـــة. د. م ـــى دول ـــر ال ـــن فک ـــة م ـــن، القرامط ـــى البحری ـــة ال ـــواد الکوف ـــن س 2- م

ـــر، 1999، ص: 182 ـــة و النش ـــة للدراس ـــة العربی المؤسس
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ـــوو، الی  ـــە مەزهـــەب شـــیعە ب ـــارس و ب ـــەز ف ـــە ڕەگ ـــدەدا ب ـــەم نێوەن ل
خەڵکیـــش ســـۆفییەکی گەڕیـــدە بـــوو پشـــتگیریی هەژارانـــی دەکـــرد 
و خەڵکـــی لـــە دژی دەوڵەمەنـــد و دەســـەاڵتداران هانـــدەدا،  بۆیـــە 
دەســـەاڵتەکانی نـــاو دەوڵەتـــی عەبباســـی بەتـــەواوی کردبـــووە دوژمنـــی 
خـــۆی. لەالیەکـــی دیکـــەوە دانەنیشـــتنی حەلـــاج لـــە یـــەک شـــار و 
ـــۆفییەکانی  ـــەورە س ـــی گ ـــان و دژایەتیکرن ـــە واڵت ـــی ل ـــەردەوام گەڕان ب
ســـەردەمی خـــۆی، ئەمانـــەش بوونـــە هـــۆی ئـــەوەی کـــە بەتەنیـــا 
ـــە  ـــی واڵت دژ ب ـــاو ڕەش و ڕووتان ـــر لەن ـــیی زیات ـــەوە و مەترس بمێنێت

ـــکات. ـــت ب ـــەت دروس دەوڵ
دەوڵەتـــی عەبباســـی تۆمەتـــی )زندیـــق( ی خســـتە پـــاڵ حەلـــاج، 
ـــە  ـــەریعەتەوە ب ـــی ش ـــەالی زانایان ـــەم ل ـــەکانی ه ـــەوەی قس ـــۆی ئ بەه
ــێ  ــتگیرییان لـ ــەووفیش پشـ ــی تەسـ ــەم زانایانـ ــران هـ ــر دادەنـ کوفـ

نەدەکـــرد. 
 باسی چوارەم: کوشتنی حەلاج.

ـــۆ مـــاوەی هەشـــت ســـاڵ،  ـــەک ب ـــد بەندیخانەی ـــە چەن ـــەوەی ل دوای مان
ـــە  ـــە ل ـــوو ک ـــەوەوە ب ـــۆی ئ ـــەش بەه ـــی درا. ئەم ـــاری دادگاییکردن بڕی
ــێت و  ــۆی ڕابکێشـ ــەوانەکان بۆخـ ــووی پاسـ ــە توانیبـ ــاو بەندیخانـ نـ
نووســـینەکانی لـــە ڕێـــی ئەوانـــەوە باڵوبکاتـــەوە. لـــە دادگاییکردنەکەیـــدا 
ــوون. چ  ــادە نەبـ ــی ئامـ ــافیعی و حەنبەلـ ــی شـ ــی مەزهەبـ قازییەکانـ
ـــە  ـــان خەلیف ـــە، ی ـــەو دادگاییکردن ـــت ب ـــان بووبێ ـــۆی ڕازی نەبوونی بەه
ـــووە  ـــەرچاوەکانەوە هات ـــە س ـــە وەک ل ـــن. چونک ـــتبێت ئامادەب نەیویس
ــوژن.  ــەن و نایکـ ــق دەکـ ــە زندیـ ــە لـ ــە داوای تۆبـ ــەو دوو مەزهەبـ ئـ

بـــەاڵم قازییەکانـــی مەزهەبـــی مالیکـــی و حەنەفـــی ئامادەبـــوون. 
دادگا لـــە ســـێ قـــازی پێکهاتبـــوو، گوێـــی بـــۆ وتـــەی شـــاهیدەکان 
ــایەتییان  ــان شـ ــوو، هەموویـ ــەس بـ ــان )84( کـ ــە ژمارەیـ ــرت کـ گـ

ــدا.  ــی حەلاجـ ــەر زندیقبوونـ لەسـ
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دادگا بڕیاریـــدا وەک هەواڵگـــر و دیلـــی جەنگـــی قەرامیتـــەکان بکوژرێـــت. 
ـــی  ـــت و قاچەکان ـــان  دەس ـــت، پاش ـــدەی لێبدرێ ـــەزار جەڵ ـــەرەتا ه س
ببڕێـــت و لەســـەر خـــاچ بـــۆ مـــاوەی ســـێ ڕۆژ هەڵواســـرێت، دواتـــر 
ـــت. ـــە بکرێ ـــی دیجل ـــە زێ تەرمەکـــەی بســـوتێنرێت و خۆڵەمێشـــەکەی ل

 باســـی پێنجـــەم: حەلـــاج وەک ڕەمزێکـــی خواناســـی و عیشـــقی 
خوایـــی.

دوای لەخاچدرانـــی، نووســـەرە گەورەکانـــی بـــواری ســـۆفیگەری بوونـــە 
پاڵپشـــتی حەلـــاج و وتەکانیـــان ڕاڤـــە کـــردەوە، لەوانـــە ئەبـــو حامـــدی 
ـــدات و  ـــەکانی الب ـــەر قس ـــژ لەس ـــەوەی داوە تەموم ـــی ئ ـــی هەوڵ غەزال
لێکدانـــەوەی باشـــی بۆبـــکات. شـــێخ عەبدولقـــادری گەیانیـــش کـــە 
ــدا  ــا؟ لەوەاڵمـ ــان نـ ــووە یـ ــر بـ ــاج کافـ ــە حەلـ ــن ئایـ ــی دەپرسـ لێـ
ـــرت،  ـــەس دەســـتی نەگ ـــگا خلیســـکا و ک ـــاج لەڕێ ـــی: )حەل گوتوویەت

ـــرت()1(.   ـــتیم دەگ ـــام، دەس ـــەردەمە بووب ـــەو س ـــن ل ـــەر م ئەگ
بەگشـــتی لـــەالی پەیڕەوانـــی ســـۆفیگەری، حەلـــاج ئەســـتێرەیەکی 
ـــە.  ـــقی خواییی ـــەهیدی عیش ـــی و ش ـــۆفیاتی و ئەدەبەکەیەت ـــی س گەش
لـــەالی شـــێخ و شـــارەزایانی زانســـتی تەســـەووفیش، حەلـــاج 
ــەی  ــەوەدا هەڵـ ــەاڵم لـ ــووە، بـ ــک بـ ــوا نزیـ ــە خـ ــێکی زۆر لـ خواناسـ
کـــردووە نهێنیـــی نێـــوان خـــۆی و خـــوای ئاشـــکرا کـــردووە و بـــۆ 

ــردووە. ــاس کـ هەمووانـــی بـ

1- دیوان الحالج و کتاب الطواسین، ط3، ص: 18
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 باسی شەشەم: حەلاج و مەسەلەی حلوول
ــاوە،  ــەاڵت ژیـ ــە ڕۆژهـ ــژ لـ ــی دوورو درێـ ــنیۆن ماوەیەکـ ــس ماسـ لویـ
ـــە ســـەرەتای  ـــەو ل ـــە شـــام، ئ ـــوو ل ـــدەدەری نێـــردراوی فەڕەنســـا ب یاری
ســـەدەی بیســـتەمدا دەســـتی کـــردە لێکۆڵینـــەوە لـــە نووســـینەکانی 
ـــرد  ـــی ک ـــۆی حەلاج ـــەردانی گڵک ـــراق و س ـــە عی ـــر هات ـــاج، دوات حەل

ـــدا. ـــە بەغ ل
ماســـنیۆن لـــە دیدێکـــی مەســـیحییانەوە، پێـــی وایـــە حەلـــاج وەک 
مەســـیح هەڵگـــری گیانـــی خواوەنـــد بـــووە و ئـــەو پەیکـــەری جـــوواڵوی 
ـــە  ـــاج ل ـــە حەل ـــەی ک ـــەو ئاماژان ـــوو ئ ـــووە لەســـەر زەوی. هەم ـــوا ب خ
ـــی  ـــە ئەنجام ـــە ل ـــکات ک ـــە دەی ـــزە خواییی ـــەو هێ ـــۆ ئ نووســـینەکانیدا ب
ـــی  ـــە بۆچوون ـــنیۆن ب ـــردووە، ماس ـــتی پێک ـــەوە هەس ـــوا نزیکیی ـــە خ ل
ـــوام  ـــن خ ـــی م ـــاج گوتوویەت ـــت حەل ـــەم و دەڵێ ـــە قەڵ ـــوول دەیدات حل

ـــە. ـــوا من و خ
ـــدا  ـــینەکانی حەلاج ـــە نووس ـــە ل ـــۆرە دەربڕینان ـــەو ج ـــتییەکەی ئ ڕاس
هـــەن، بـــەاڵم زیاتـــر ســـەرەڕۆیی و قســـەی نائـــاگای ســـۆفییانەن نـــەک 
ــەوە،  ــەی ئەمـ ــە پێچەوانـ ــی ڕوون. بـ ــر و باوەڕێکـ ــتنەڕووی بیـ خسـ
ـــی خـــواوە دەکات،  ـــارەی زات ـــی قســـە لەب ـــاج بەڕوون ـــە حەل ـــک ک کاتێ
ئـــەوە خـــۆی بـــە بەندەیەکـــی کـــز و بێدەســـەاڵت دەخاتـــە ڕوو وەک 

ـــەوە. ـــەرمن دەپاڕێت ـــق و ش ـــێکی عاش خواناس
دوای ماســـنیۆن زۆر لێکۆڵـــەری تـــر بەهەمـــان شـــێوە هەمـــان 

پاڵـــی. خســـتووەتە  تۆمەتیـــان 
لەالیەکـــی دیکـــەوە هەندێـــک زانـــای تونـــدڕەوی نـــاو مێـــژووی 
ئیســـامەتی، وەک ئیبـــن تەیمیـــە، هەمـــان بۆچوونیـــان هەیـــە و 
ـــەاڵم  ـــن. ب ـــر دادەنێ ـــەوە بەکاف ـــە حلوول ـــوون ب ـــۆی باوەڕب ـــاج بەه حەل
ســـەیرەکە لەوەدایـــە حەلـــاج خـــۆی هەرگیـــز ئامـــاژەی بـــەوە نەکـــردووە 
کـــە بـــاوەڕی بـــە حلـــوول هەبێـــت. بـــە پێچەوانـــەی ئـــەوەوە، بـــە 
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ـــی  ـــە دەربڕین ـــەوەی هەی ـــەوە)1(. ئ ـــوول رەتدەکات ـــەی حل ـــی بیرۆک ڕوون
ئـــەو هەســـتەیە کـــە بەهـــۆی نزیکبوونـــەوە لـــە خـــوا، هەیبـــووە. 

ئـــەو  دەربڕینـــی  هەڵەکـــەی  تەسەووفیشـــەوە  زانایانـــی  بـــەالی 
ــانە  ــنە قسـ ــەو چەشـ ــایی لـ ــی ئاسـ ــە خەڵکـ ــتانەیەتی، چونکـ هەسـ

حاڵـــی نابـــن و بـــە لـــە دیـــن دەرچوونـــی لەقەڵـــەم دەدەن.

1- دیوان الحالج و کتاب الطواسین، ط3، ص: 18
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1-   گۆڤاری کوردناسی، ژمارە )1(، ساڵی 2005، الپەڕە: 216

بەندی دووەم: مەالی جزیری

نــاوی شــێخ ئەحمــەدە، خەڵکــی جزیــر و بۆتانــە، نازناوی شــیعری )مەال 
، مەلــی ، نیشــانی( بــووە. زۆر جــار )ئەحمەد(یشــی بەکارهێنــاوە. 
لەبــارەی ژیــان و مردنــی قســە و لێکۆڵینــەوەی  زۆر کــراون. لەهەموویان 
ــەالی  ــی م ــارەی )ژیان ــە ب ــە ل ــە ک ــەوەی )مەکەنزی(ی ــر لێکۆڵین وردت
جزیــری و فەقــێ تەیــران( نووســیویەتی ، )ئەنوەرســوڵتانی( بــۆ زمانــی 
کــوردی وەریگێــڕاوە و لــە گۆڤــاری )کوردناســی()1(  باڵویکردووەتــەوە. 
دیــارە کــە فەقــێ تەیــران قوتابــی و هاوڕێــی مــەالی جزیــری بــووە، لــە 
دوای کۆچــی دوایــی )مــەال( دا، شــینگێڕییەک دەنووســێت لــە دێڕێکیــدا 
حیســابی ســاڵی مردنەکــەی بــە پیتــی ئەبجــەدی دیاریــدەکات. دێڕەکــە 

ئەمەیــە:
))هەفت عەین و الم ژ هەڤ بوون جودا شین و گری دیسا تێدا((.

ــەوە  ــەدە، ڕوون دەبێت ــابی ئەبج ــەم حیس ــیکردنەوەی ئ ــا دوای ش ئینج
کــە مــەالی جزیــری لــە ســاڵی )1050ک( وەفاتــی کــردووە. واتــە مــاوەی 
ژیانــی لــە )980 – 1050 ک( بــووە کــە بەرانبــەر )1570 – 1640ز( یــە. 
مــەالی جزیــری ســۆفییەکی خوانــاس و مــەال و زانایەکــی گــەورە بــووە. 
ــی  ــووە و ســەدان فەقێ ــی ســۆر( ب ــەالی مەدرەســەی ســۆر )مزگەفت م
پێگەیانــدووە. جگــە لــە زمانــی عەرەبــی، فارســی زانێکــی باشــیش بــووە 
ــزی  ــی حاف ــووە، بەتایبەت ــی ب ــاعیرانی فارس ــی ش ــاگاداری بەرهەم و ئ
شــیرازی. لــە دیوانەکەیــدا ئامــاژە بــە حافــز دەکات و شــیعرەکانی خــۆی 

لــە شــیعرەکانی ئــەو بەچاکتــر دادەنێــت.
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کاریگەربوونی مەالی جزیری بە بۆچوونەکانی حەلاج:

ـــی  ـــە کۆتای ـــە ل ـــەو زات ـــەوە، ئ ـــدا ڕوون بووی ـــی حەلاج ـــە ژیان وەک ل
ـــاوە،  ـــدا ژی ـــی کۆچی ـــەدەی چوارەم ـــەرەتای س ـــێیەم و س ـــەدەی س س
نووســـین و شیعرەکانیشـــی بـــە زمانـــی عەرەبـــی نووســـیوە. مـــەالی 
جزیریـــش لـــە ســـەدەی دەیەمـــی کۆچـــی ژیـــاوە، خـــۆی کـــوردە و 
ـــەو  ـــوان ئ ـــی نێ ـــدی هاوبەش ـــن. ناوەن ـــی کوردی ـــی بەزمان شیعرەکانیش

دوو زاتـــە ســـۆفیگەرییە. 
مـــەالی جزیـــری ســـۆفی و خواناســـێکی بـــااڵ و زانایەکـــی زیـــرەک بـــووە 
و ئـــاگاداری مێـــژوو و کلتـــووری تەســـەووف بـــووە. نووســـینەکانی 
حەلـــاج لـــە کتێبـــی ســـۆفییە مەزنەکانـــدا هەیـــە و ڕاڤـــە و لێکدانەوەیـــان 
ـــان  ـــەرز ئاماژەی ـــەی ب ـــە شـــوێنی پێویســـتدا وەک نموون ـــۆ کـــراوە و ل ب
ــەی  ــینەکانی حەلـــاج لەڕێگـ ــەوە نووسـ ــراوە. لەالیەکـــی دیکـ ــۆ کـ بـ
بەرهەمـــە ئاینـــی و ئەدەبییـــە فارسییەکانیشـــەوە گەیشـــتوونەتە 
ـــری و  ـــەالی جزی ـــوان م ـــە نێ ـــەوەی ل ـــەاڵم ئ ـــورد. ب ـــەالی ک ـــت م دەس
ـــری  ـــەالی جزی ـــن م ـــە بڵێی ـــەوە نیی ـــی ئ ـــت، ه ـــەدی دەکرێ حەلاجـــدا ب
ـــتبێت.  ـــەی پێگەیش ـــەو بۆچوونان ـــییەوە ئ ـــی فارس ـــەی ئەدەبیات لەڕێگ
ــەش  ــەوە. ئەمـ ــی خوێندبێتـ ــتەوخۆ بۆچوونەکانـ ــێ ڕاسـ ــو دەبـ بەڵکـ
کارێکـــی نەکردەنـــی نییـــە. چونکـــە ئـــەم نووســـینانە وەک ئـــەوەی 
بەدەســـت شـــاعیر و مـــەالی فـــارس گەیشـــتوون، بەهەمـــان شـــێوە 
بەدەســـت مـــەالی کوردیـــش گەیشـــتوون. لەالیەکـــی دیکەشـــەوە 
ـــورد،  ـــی ک ـــوو مەالیەک ـــی، الی هەم ـــای وەک غەزال ـــەورە زان ـــی گ کتێب
ــەش  ــەو کتێبانـ ــە. ئـ ــەووف، هەیـ ــتانی تەسـ ــی خۆشەویسـ بەتایبەتـ
ـــی  ـــە شـــەرحی بنەماکان ـــی ل ـــن( پڕیەت ـــوم الدی ـــاء عل ـــی )احی بەتایبەت
ســـۆفیگەری و لێکدانـــەوەی بۆچوونەکانـــی ســـۆفییە مەزنەکانـــی 

مێـــژووی ئیســـامەتی.
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بەشی دووەم

نموونەکانی کاریگەریی حەلالج لەسەر مەالی جزیری

 نموونەی یەکەم:
حەلــاج )منێتــی( خــۆی بــە ڕێگــری گەیشــتن بەخــوا دەزانێــت و داوا 
ــي  ــدات. منێتی ــدا الب ــە نێوانیان ــە ل ــەو منێتیی ــە ئ ــوا دەکات ک ــە خ ل
مرۆڤـــ لــە تەســەووفدا ئــەو خەســڵەت و نەریتانــەن کــە مــرۆڤ خــۆی 
بەهۆیانــەوە پێناســە دەکات و ســنووری نێــوان خــۆی و کەســانی 
دیکــە دەکێشــێت. حەلــاج دەیەوێــت ئــەو تایبەتمەندییانــەی نەمێنێــت 
و بــەو چەشــنە بێــت کــە خــوا دەیەوێــت. دیــارە ئەمەشــی بــۆ 
نەلــواوە چونکــە ئــەو مرۆڤــە و مرۆڤێتییەکــەی ڕێگــری ئــەو بەیەکتــر 

ــت: گەیشــتنەیە. دەڵێ
))بیني و بینک إني ینازعني         فارفع بلطفک إنیي من البین(()1(

1- ديوان الحالج و كتاب الطواسين، ط3، ل 85.
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ــە تەســەووفدا  ئــەو مرۆڤێتییــەی حەلــاج بەدەســتییەوە دەناڵێنــێ، ل
بــە )نەفــس( ناودەنرێــت.  لەبــارەی ئــەو نەفســەوە کــە مــرۆڤ 

ڕووزەردی مەیدانــی بەخواگەیشــتن دەکات، جزیــری دەڵێــت:
))زوهرەو و عیقدا ثورەییا کەششفی بوون ئەو دشەرق

                  سایەیا بەختێ مە دایی ما لسەر پەردە و نیقاب(()1(  
ــروو  ــتێرەی پێ ــە ئەس ــرە و کۆمەڵ ــتێرەی زوه ــت: ئەس ــری دەڵێ جزی
بریســکانەوەدان،  و  دەرکەوتــن  لــە  بــەردەوام  ڕوون  و  جــوان  زۆر 
ــەو  ــت ئ ــەردە و پێچــە. ناهێڵێ ــە پ ــە بووەت ــی ڕەشــی من ــەوە بەخت ئ

بریســکانەوەیە ببینــم.
لە ڕوونکردنەوەی وشەی )بەخت(دا لە هەمان قەسیدە دەڵێت:

))دێوی مەلعون و منافق ئەی خودێ ڕووڕەش کری
                ما بباال هەڵکشیتن عاقیبەت چی بت صەالب(()2( 

)هــەژار( لــە ڕاڤەکردنــی ئــەم دێــڕەدا وشــەی )دێــو( کــە بەدبەختیــی 
ــی( ش  ــەدی زڤنگ ــەال ئەحم ــەوە. )م ــرۆڤ لێکدەدات ــی م ــە نەفس ــە، ب مرۆڤ
وشــەکە بــە )شــەیتان( لێکدەداتــەوە. بــەاڵم ئێمــە پێمــان وایــە جزیــری 
هەردووکیانــی مەبەســتە. دێــوی مەلعــون شــەیتانە و مونافیــق نەفســی 
مرۆڤــە، چونکــە نەفــس لەالیــەک خۆی بە دڵســۆزی مرۆڤ نیشــاندەدات 
و لەالیەکــی دیکەشــەوە دژایەتــی دەکات و لــە خــوا دووری دەخاتــەوە. 
کەوایــە واتــای دێڕەکــە دەبێتــە: شــەیتانی نەفرەتی و نەفســی دووڕووی 
ڕووڕەش لێناگەڕێــن ئێمــە بــەرز و بــااڵ بینــەوە، دەبــێ دەرەنجــام بــە 
چ دەردێکمــان ببــەن و بــە چ دڵڕەقــی و دەرەنجامێکــی نەخوازراومــان 

بگەیەنن.
ــارەی  ــری لەب ــەالی جزی ــەدا، م ــیدەیەکی دیک ــری قەس ــی ت ــە دێڕێک ل

1- دیوانی مەالی جزیری، لێکدانەوەی هەژار، ال: 81
2- دیوانی مەالی جزیری، لێکدانەوەی هەژار، ال: 86
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ــێ: ــەوە دەڵ ــان بابەت هەم
))جانێ خوە مە کر دانەیی داڤا کو ڤەدایی

                    ئاهو سیفەت ئەو پێ حەسیا ڕاهی خەطا گرت(()1(
ــەو داوەی  ــری ئ ــە نێچی ــا بیکەین ــا ت ــان هێن ــی خۆم ــە گیان ــا: ئێم وات
ــرد و  ــتی ک ــوو، زوو هەس ــەو وەک ئاه ــەاڵم ئ ــەوە، ب ــۆ داتنابوي ــە ت ک

ــرد.  ــەدا ڕایک ــگای هەڵ بەڕێ
لێــرەدا دەردەکەوێــت کــە هــەم حەلــاج و هــەم مــەالی جزیریــش، پێیان 
ــەکان  ــت مرۆڤ ــک و ئاشــکرایە و خــۆی دەیەوێ ــد نزی ــە کــە خواوەن وای
ــرۆڤ  ــەندی م ــی مرۆڤـــ و خۆپەس ــەاڵم نەفس ــەوە، ب ــک ببن ــی نزی لێ

ناهێڵێــت لــە خــوا نزیــک بێتــەوە و بــەو مەرامــە بــگات.

 نموونەی دووەم:
ــەدەوری  ــە دەهێنێتــەوە کــە ب ــە پەپوول ــاس ب ــەی خوان ــاج نموون حەل
ــاح  ــى الصب ــاح ال ــر حــول المصب ــراش یطی ــە و دەڵێــت: ))الف ئاگرەوەی
و یعــود الــى األشــکال فیخبرهــم عــن الحــال بألطــف المقــال ثــم یمــرح 
ــم  ــاح عل ــوء المصب ــال، فض ــى الکم ــول ال ــی الوص ــا ف ــدالل طمع بال
ــم  ــه حقیقــة الحقیقــة و الوصــول الیــه حــق الحقیقــة، ل الحقیقــة و حرارت
ــه ... مــن وصــل و صــار  ــه، فیلقــي جملتــه فی ــه و حرارت ــرض بضوئ ی
الــى النظــر، اســتغنى عــن الخبــر. ومــن وصــل الــى المنظــور ، اســتغنى 

عــن النظــر((.)2(  

1- دیوانی مەالی جزیری، لێکدانەوەی هەژار، ال: 117
2-- ديوان الحالج و كتاب الطواسين، ط3، ل 154.
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ــێکە  ــەم کەس ــاج یەک ــن: حەل ــاج دەڵێ ــیعرەکانی حەل ــی ش لێکۆڵەران
لەنــاو ئەدەبیاتی ســۆفیگەری ئیســامەتی باســی پەپوولــەو قوربانیدانی 
کردبێــت. ئیتــر لــە دوای حەلاجــەوە ئــەو وێنــە شــیعرییە دابەزیوەتــە 
خــوارەوە و شــاعیران بەکاریــان هێنــاوە.. لە دەقەکــەدا حەلاج دەڵێت: 
ڕووناکــی چــرا، زانســتی ڕاســتییە، گەرمییەکــەی ڕاســتێتی ڕاســتییە، 
ــی و  ــە ڕووناک ــە ب ــەی خــودی ڕاســتییە. پەپوول ــە ئاگرەک گەیشــتن ب
گەرمییەکــە ڕازی نەبــوو، بۆیــە خــۆی خســتە نــاو ئاگــرەوە... کەســێک 
بــگات و تەماشــا بــکات، پێویســتی بــە بۆباســکردن نابێــت. کەســێکیش 

گەیشــتە الی بینــراو، ئیتــر پێویســتی بەتەماشــاکردن نابێــت. 
ــاواز  ــراوەی جی ــڕ هۆن ــان دێ ــە دەی ــدا ل ــە دیوانەکەی ــری ل ــەالی جزی م
ئــەم وێنەیــە بەکاردێنێتــەوە و هەمــان بیرۆکــەی فەنابــوون بــە وێنــە و 

شــێوازی جیاجیــا دەخاتــە ڕوو. بــۆ نموونــە دەڵێــت:
))پەروانە لەو دصوژی             ژ لەمعەیا جەذباتێ 
فیدا کرن عومر و ژی               د کەشفا سوبوحاتێ

کودا ژنووڤە ڤەژی                  باقی بت د حەیاتێ(()1(
ــە کەمەندکێــش  ــە کــە بریســکەی ئاگــر، پەپوول ــری پێیوای مــەالی جزی
دەکات و جوانــی و گەورەیــی نــاوەوەی ئاگــری بــۆ ئاشــکرا دەکات. 
ــەوە  ــاو ئاگرەک ــە ن ــدا دەکات و خــۆی دەخات ــی خــۆی فی ــش ژیان ئەوی
بــۆ ئــەوەی ســەرلەنوێ ژیــان لــەو جیهانــە پــڕ لــە پاکــی و جوانییــەی 

ــات. ــو ئاگــرەوە بەســەر بب ئەودی
دیــارە ئەمــە هەمــان مەبەســتەکەی حەلاجــە کــە پێــی وابــوو ئاگــری 
ــگات  ــەت ب ــە خــودی حەقیق ــە و هەرکەســێک ب ــۆم خــودی حەقیقەت م

ــەودا دەســتپێدەکاتەوە. ــەڵ ئ ــوێ لەگ ــر ژیانێکــی ن ئیت

1- دیوانی مەالی جزیری، لێکدانەوەی هەژار، ال: 579
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 نموونەی سێیەم: 
ــە ڕوو  ــک مەبەســت دەخات ــدا هەندێ ــە شــیعرێکی ســێ دێڕی ــاج ل حەل

ــەن: ــە ئەمان ک
یەکــەم: دڵــی خــۆی بــە کێــوی )طــور( دەچوێنێــت و دەڵــێ کــە خــوا 

لــە دڵمــەوە بــۆم دەردەکەوێــت و قســەم لەگەڵــدا دەکات.
دووەم: پلــەی پێغەمبەرایەتــی بــە ڕێزلێنانێکــی تایبەتــی دادەنێــت بــۆ 
هەندێــک لــە بەندەکانــی خــودا. بــەاڵم پلــەی فەنابــوون و یەکگرتــن و 

تێکەڵبــوون بەخــوا، لــە پێغەمبەرایەتــی بــە گەورەتــر دادەنێــت. 
ســێیەم: ئەگــەر مــرۆڤ کەوتــە بــەر میهــری خودایــی، دەنگی خــودای بۆ 
هــات یــان دەرکەوتنــی خــودای بینــی، ئــەوا فەنــا دەبێــت )نامێنێــت( و 
لــە بوونــی خوداییــدا دەتوێتــەوە، ئیتــر بیســتن و بینیــن و هەســتەکانی 

بــە هەســتی خودایــی کاردەکەن.
دەڵێت:

))عقد النبوة مصباح من نور        معلق الوحي في مشکاە تأمور
بالله ینفخ نفخ الروح في خلدي   لخاطري نفخ اسرافیل في الصور

إذا تجلى بطوري ان یکلمني        رأیت في غیبتي موسى على الطور(()1()2(
حەلاج لە وەاڵمی پرسیاری خەڵکی لە بارەی بیستنی موسا بۆ دەنگی 

خودا، دەڵێت:
ــاه )کــذا( کان!  ــو بإی ))... متــى کان موســى یطیــق حمــل الخطــاب ل
لکنــه باللــه -عــز و جــل- قــام و بــه ســمع(()3( ئــەو کاتــەی کــە موســا 
ــووە.  ــەوە موســای مــرۆڤ نەب ــت، ئ ــۆ خــودا بگرێ توانیویەتــی گــوێ ب

1- دیوان الحالج و کتاب الطواسین، ط3. ص: 29
ــە  ــەاڵم لـ ــي( بـ ــیویەتی )لروحـ ــوري( نووسـ ــی )بطـ ــدا لەجیاتـ ــە لێکۆڵینەوەیەکـ ــنیۆن لـ 2- ماسـ
ســـەرچاوەکانی تـــردا )بطـــوري( هاتـــووە. بڕوانـــە:  شـــرح ديـــوان الحـــالج، د. كامـــل مصطفـــى الشـــيبي، 

ــداد ، 2007. ص: 235. ــل، بغـ دار الجمـ
3- ديوان الحالج و كتاب الطواسين، ط3، ال: 239.
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ــووە و  ــا ب ــەر فەن ــودا یەکس ــەی خ ــتنی قس ــەڵ بیس ــەر لەگ ــو ه بەڵک
ــە  ــتاوە و ب ــی وەس ــتانی خودای ــە وەس ــودا، ب ــە خ ــێک ل ــە بەش بووەت

ــووە.  ــەی گرت ــە بەرگ ــی بیســتوویەتی بۆی ــی خودای گوێ
ــە  ــودا ل ــە خ ــاج پێیوای ــارە حەل ــیعرەکەدا دی ــێیەمی ش ــڕی س ــە دێ ل
طــوری دڵییــەوە قســەی لەگەڵــدا دەکات، ئــەو بۆیــە دەتوانێــت بەرگــە 
ــی  ــا لەدۆخ ــە مووس ــەدا بووەت ــەو کات ــە ل ــتێت، چونک ــت و ببیس بگرێ

ــودا دا. ــی خ بیســتنی دەنگ
لــەم مەبەســتەدا مــەالی جزیــری زۆر قــووڵ بووەتــەوە، هەڵبەتــە هەمــوو 
شــاعیرانی بــواری تەســەووف لــە مەبەســتی فەنابــوون و یەکێتیــی بــوون 
ــری  ــەالی جزی ــەوەی م ــەاڵم ئ ــە، ب ــەیان هەی ــود( دا قس ــدة الوج )وح
ــۆ  ــە شــیعرییەکانی حەلاجــن. ب ــی وەک وێن ــەواو وێنەکان ــی ت کردوویت
ــی  ــە داهێنان ــەاڵم  ب ــردووە،  ب ــان ک ــی تەرخ ــتە غەزەلێک ــەم مەبەس ئ
ــان  ــی هەم ــە بەکارهێنان ــاج و ب ــە حەل ــر ل ــۆی، قووڵت ــاعیرانەی خ ش
ــدووە.  ــڕدا، هەمــوو مەبەســتەکانی گەیان ــە یــەک دێ وێنــەی شــیعری، ل

دەڵێــت:
))طورم ب دل و پەیڕەوی مووساییم ئەز

                          ئاتەش پەرس و نووری تەجەلالییم ئەز(()1(  
دەڵێت: 

دڵــی مــن طــوره، مــن پەیــڕەوی )موســا(م، ئاگــر پەرســتم و خــۆم نــوور 
و ئاگــرم.  

لێرەدا سێ واتا هەیە: 
ــور وەســتاوم و وەک  ــوی ط ــە کێ ــە وەک )موســا( ل ــان: ئەوەی یەکەمی

ئــەو گــوێ لــە قســەی خــودا دەگــرم. 

1- دیوانی مەالی جزیری، لێکدانەوەی هەژار. الپەڕە:  239



25

دووەمیــان: دەیەوێــت بڵــێ ئەوکاتــەی مــرۆڤ تێکەڵــی خــودا بــوو، ئیتــر 
گرینــگ نییــە بــە چ ئاینێــک ڕوو لــەو دەکات، چونکــە ئــەوکات ئاینــەکان 
ــەوە.  ــە ســەرووی ئاین ــەک ل ــە پلەی ــەو دەکەوێت ــت و ئ ــان نامێنێ بایەخی
ئــەوە هەمــان ئــەو مەبەســتەیە کــە حەلــاج گوتــی پێغەمبەرایەتــی 
گرێبەســتێکی تایبەتیــی نێــوان خــودا و مرۆڤەکانــە و خــۆی دەزانــێ 
لەبــەر چــی کەســێک دەکاتــە پێغەمبــەر و یەکــی تــر هەڵنابژێرێــت، مــن 
ــە  ــەوە و دەبم ــش پێغەمبەرەکان ــە پێ ــم دەکەوم ــی خــودا دەب ــە تێکەڵ ک
)موســا( لەســاتی گوێگرتنــی لەدەنگــی خــودا )نــەک موســایەک لەدۆخــی 

ــدا(.  ئاســایی مرۆڤبوون
ســێیەمیان: ئــەو زنجیرەیــەی خواناســی ڕووندەکاتــەوە کــە خواپەرســتی 
ــە  ــش ل ــت. ئەوی ــدا تیدەپەڕێ ــدی ســۆفیگەرییەوە( پێی ــەدەر )لەدی کۆڵن
نموونەکــەی )موســا( ڕووندەکاتــەوە. دەڵێــت: ســەرەتا ئاگــر دەبینــم و 
بەالمــەوە ئاگــرە و هیچــی تــر، دواتــر کــە دەنگــی خــودام لــەو ئاگــرەدا 
بیســت، دەبمــە ئاگــر پەرســت چونکــە ئاگرەکــە لەوکاتــەدا دەنگــی 
خودایــە. بەبیســتنی دەنگــی خــوداش فەنــا دەبــم و بوونــم دەبیتــە 
بەشــێک لــە بوونــی خودایــی ڕەهــا، بەمــەش خــۆم دەبمــە ئاگــر و نــوور.
ســنووری  دەکات،  ڕەفتــار  شــەرمنانەتر  کەمێــک  جزیــری  مــەالی 
پێغەمبــەرەکان نابەزێنێــت، بــەاڵم جیاوازیــی ئاینــەکان ناهێڵێــت و ئــەوان 
بــە شــتێکی تایبــەت بــە خــودا دەزانێــت و پێیوایــە مرۆڤـــ کــە لــە خــودا 
نزیــک بوویــەوە، ئیتــر ئاینــەکان دەبــن بەیــەک و لــەدوای پلــەی نزیکــی 

ــن. ــوداوە جێدەمێن لەخ
جوانییەکــی تــری کارەکــەی مــەالی جزیــری لەوەدایــە، وەک حەلــاج 
ــووم،  ــووم ئیتــر دەبمــە خــودا، بەڵکــو دەڵــێ کــە فەناب ناڵــێ کــە فەناب
دەبمــە ئاگرپەرســت. دیــارە ئاگــر مەبەســتی ئــەو دیمەنــە پیرۆزەیــە کــە 
ــە  ــە دەبێت ــەش واتاک ــای دا. بەم ــانی موس ــودا نیش ــور خ ــوی ط ــە کێ ل
ــەو  ــووری ئ ــە ن ــەاڵم ب ــتم، ب ــودا پەرس ــەر خ ــووم، ه ــە فەناب ــەوەی ک ئ
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دەبریســکێمەوە. ئەمــە ڕەنگــە کاریگەریــی زانایــی مــەالی جزیــری بێــت 
ــگا  ــاج ڕێ ــت وەک حەل ــەرع و زانســتەکانی و نەیتوانیبێ ــی ش ــە قووڵی ل
بەخــۆی بــدات هەمــوو شــتێک بڵێــت، بــەاڵم بــەم ڕەفتــارە بــەرزە 
ئەدەبییــەی، توانیویەتــی تەســەووفێکی کوردانــە دابهێنێــت کــە پڕیەتــی 

ــەرەکان. ــە خــوا و پێغەمب ــەر ب ــز و شــەرم  بەرانب ــە ڕێ ل

 نموونەی چوارەم:
ــردووە و  ــەوی زەوت ک ــی ئ ــودا دڵ ــە خ ــدا پێیوای ــە گوتارێکی ــاج ل حەل
تێیــدا نیشــتەجێ بــووە. دیــارە کــە ئــەم حــزوورە بەردەوامــە زۆر ســەختە. 
ــە دڵەکــەی  ــا ڕزگاری بێــت، ن ــات ت ــاج لەگــەڵ خــۆی دەب ــە حەل ئیتــر ن
دەداتــەوە تــا بکەوێتــەوە دۆخــی ئاســایی. حەلاجیــش لــەوە دەترســێت 
ــەڵ  ــەی لەگ ــە بەرگ ــا ن ــت. وات ــەوە و وازی لێبهێنێ ــەی بدات ــودا دڵەک خ
خوابــوون دەگرێــت و نەبەرگــەی دووری لەخــوا. لــەم بارەیــەوە دەڵێــت:
ــي  ــه اختطفنــي منــي ولیــس یردن ــه. فإن ــي عــن الل ))ایهــا النــاس اغیثون
علــي، وال اطیــق مراعــاة تلــک الحضــرة و اخــاف الهجــران فأکــون غائبــا 

محرومــا ...(()1(  
واتــا: خەڵکینــە پەنــام بــدەن لەدەســت خــوا، ئــەو منــی بــردووە و 
نامداتــەوە دەســت خــۆم. منیــش توانــای بەرگەگرتنــی ئــەو ئامادەبوونــە 
ــەش  ــاو بێب ــەوە، بەتەنی ــم دوورکەوێت ــم لێ ــە و دەشترس ــەم نیی بەردەوام

بمێنمــەوە ...
لەم مەبەستەدا ، لە بارەی دڵ بردنەوە، مەالی جزیری دەڵێ:

))سەبرو قەرارم کو بر                       جان و جگەر هور  دکر
زولمی وە رەنگ کی دکر                     جان دبر و دل تەبا(()2(

1- اخبار الحالج، ل. ماسنيون و ب. كراوس، دار الجمل، ط1، المانيا، 1999، ل 27.
2- دیوانی مەالی جزیری، لێکدانەوەی هەژار. الپەڕە: 21
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ــی  ــراوە، بوون ــری زەوت ک ــەالی جزی ــی م ــەواوی بوون ــڕەدا ت ــەم دێ ل
ــەوە  ــاو بیرکردن ــا توان ــە، هەروەه ــە دڵ و گیان ــەوی ک ــاددی و مەعن م
بــۆ  مرۆڤێکــی  پەیکــەری  تەنیــا  و  بــردووە  هەڵچوونەکانیشــی  و 
ــە،  ــری زۆر گەورەی ــەالی جزی ــەی م ــە لێقەومانەک ــتووەتەوە. بۆی هێش
ــژە  ــە و درێ ــکات، کورتخایەن ــە دەی ــەی ک ــەم ســکااڵ و گلەییی ــەاڵم ئ ب
بــە ناڕەزایــی نــادات. یەکســەر پەشــیمان دەبێتــەوە و لــە دێــڕی دوای 
ئــەودا دەڵــێ: مــن هەرچــی هەمــە هــەر هــی ئــەوە، بۆیە مافــی خۆیەتی 

ــت: ــت. دەڵێ ــە دێنێ ــی بەگلەییکردنەک ــکات و کۆتای ــی بی هەرچ

))جان و دلێ من ئەوە                         حور وەشێ من ئەوە
پادشەهێ من ئەوە                            ئەز ل دەرێ وی گەدا((

ئینجــا ئــەو دەســتکەوتە مەزنــەی بــاس دەکات کــە لــە ئەنجامــی 
ئــەو دڵ بردنــەوە دەســتی دەکەوێــت و دەبێتــە بەشــێک لــە ئاهەنگــی 

ــت: ــاردا، دەڵێ ــەی عیشــقی ی ــە بۆت ــەوە ل توان
))یارێ کو دی ئەم گەدا                     دەست ب دەستێ مە دا

ئەم ب سەمایێ برین                    رەقص و سەماژی  وەما(()1(
دووبــارە ئــەم ئــەدەب نواندنــەی مــەالی جزیــری و ڕازیبوونەکــەی بــە 
کۆیلەیــی بــۆ یــار و چێــژ بینینــی لــە توانەوەکــەی، لــە حەلــاج جیــای 
دەکاتــەوە و لــە دووتوێــی هەمــان وێنــەدا شــێوازێکی تایبەتیــی خــۆی 

پێدەدات.
ــاج  ــری هەمــان مەبەســتی حەل ــردا مــەالی جزی ــد دێڕێکــی ت ــە چەن ل
دووبــارە دەکاتــەوە، بــەاڵم ئەمجارەیــان گەرمتــر و نزیکترە لە شــێوازی 
حەلــاج و وەک ئــەو پەنــا دەباتــە بــەر خەڵــک لەدەســت زوڵمــی یــار، 

دەڵێــت:

1- دیوانی مەالی حزیری، لێکدانەوەی هەژار. الپەڕە:  21
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))خەلقۆ لمن کن شیرەتێ            ئەو دلبەرا زەررین کەمەر 
من دی د حالی غەفلەتێ              هات دەر ژ بورجێ وەک قەمەر

هات دەر ژ بورج و پەنجەران         دل گرت و دا بەر خەنجەران
ئەڤ رەنگە حالی دلبەران            لەو عاشقان خون بوون جگەر(()1(

 نموونەی پێنجەم:
ــودا  ــوان خــۆی و خ ــی نێ ــی پەیوەندی ــت نهێنی ــە نابێ ــاج پێیوای حەل
ئاشــکرا بــکات، چونکــە بــەو ئاشــکرا کردنــە خەڵکانــی تــر دێنــە نــاو و 
بەشــداری خۆشەویســتییەکە دەبــن کــە شایســتەی ئــەوە نیــن. چونکــە 
ــو  ــەوەرەوە دەناســن و لەنێ ــڕینەوەی بوون ــەی س ــودا لەڕێگ ــەوان خ ئ

بوونــەوەر نایبیننــەوە. لــەم بارەیــەوە دەڵێــت:
))لو شئت کشفت أسراري بأسراري

                                و بحت بالوجد في سري و اضماري
    لکن اغار على موالي یعرفه 

                               من لیس یعرفه إال بإنکار(()2( 
واتــا: ئەگــەر بمەوێــت، بــەو نهێنییانــەی هەمــە، نهێنییەکانــم ئاشــکرا 
دەکــەم، تاســەی خۆشەویســتیم لــە کاتــی نهێنــی و لەکاتــی ئاگاداریــم، 
هەمــووی بــاس دەکــەم. بــەاڵم غیــرە لــە گەورەکــەم دەکــەم و نامەوێت 
خەڵکــی ببنــە هاوبەشــی خۆشەویســتیم لــە خۆشویســتنی ئــەودا، 

1- هەمان سەرچاوە، الپەڕە: 231.
2- ديوان الحالج و كتاب الطواسين، ط3، ل 55.
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خەڵکێــک کــە بــە بوونــی نایناســن، بەڵکــو تەنیــا بــە ڕەتکردنــەوە)1( 
دەیناســن. 

مــەالی جزیــری هەمــان مەبەســت بــە وێنەیەکــی شــیعریی جــوان 
ــە  ــی ل ــە نەزان ــە ب ــەوە ک ــول دێت ــە بولب ــی ب ــەو بەزەی ــەڕوو. ئ دەخات
ــەالی  ــوڵ ل ــە گ ــە کاتێکــدا ک ــت ل ــوڵ دەگەڕێ ــەدوای گ گوڵســتاناندا ب
مەالیــە. بــەاڵم زوو لــە درکاندنــی ئــەو نهێنییــە پەشــیمان دەبێتــەوە و 

ــت: ــەوە. دەڵێ ــتۆی قەڵەم ــە ئەس ــەی دەخات هەڵەک
))وی د دەستێ من گوال گەش پور خوناڤ

                               حەیف بولبول چوو گولستانی غەلەط
هێژ سەهوا خامەیی بوو وەرنە من

                                 ئەڤـ غەلەط ناکر د دیوانێ غەلەط(()2( 
ــە  ــە، حەیف ــە دەســت من ــاو ل ــڕ خون ــی گــەش و پ ــا گوڵ ــا: ئەوەت وات
بولبــول بەهەڵــە چــووە گوڵســتان بۆئــەوەی بەدوایــدا بگەڕێــت، 
ــە  ــە دیوان ــن ل ــا م ــوو، وەگەرن ــەم ب ــەی قەڵەمەک ــەیەم هەڵ ــەو قس ئ

هەڵەکەمــدا هەڵــەی واناکــەم.
مەالی جزیری ویســتوویەتی بڵێت کە خودی نووســینەوەی دیوانەکەی 
کارێکــی هەڵەیــە چونکــە نهێنییەکانــی خۆشەویســتی ئاشــکراکردووە، 
ئێســتا قەڵەمەکــەی خەریکــە بەیەکجــاری خۆشەویستەکەشــی ئاشــکرا 

بــکات و هەڵەکــەی بکاتــە دوو هەڵــە.

ـــەو  ـــدراوە. ئ ـــەرەی پێ ـــردووە و پ ـــەنەی ک ـــر تەش ـــە و دوات ـــی حەلالج ـــی تایبەتی ـــە بۆچوونێک 1- ئەم
پێیوایـــە کـــە خـــودا لـــە میانـــەی دروســـتکراوەکانییەوە و لەگـــەڵ ئـــەوان و لـــە جوانیـــی ئەوانـــەوە 
ـــە  ـــەک ل ـــوو پەیوەندیی ـــڕن و هەم ـــوادا، دایدەب ـــفی خ ـــە وەس ـــی ل ـــەاڵم خەڵک ـــرێت. ب ـــت و دەناس دەبینرێ
نێـــوان ئـــەو و بوونـــەوەر و هەمـــوو لێکچوونێکـــی نێـــوان جوانیـــی ئـــەو و بوونـــەوەر ڕەتدەکەنـــەوە، 
بەمـــەش خـــوا دەبیتـــە بیرۆکەیەکـــی پەتـــی و ناناســـرێت. بۆیـــە دەڵێـــت: مـــن کـــە بـــەو وردییـــە 
ناســـیومە و چێـــژم لـــە خۆشەویســـتیی ئـــەو بینیـــوە، حەزناکـــەم بەهـــۆی منـــەوە کەســـێک بـــەو 
ئاســـانییە بیناســـێت کـــە تـــا ئێســـتا هـــەر خەریکـــی ڕەتکردنـــەوە و داماڵینییەتـــی لـــە جوانیـــی 

ــتکراوەکانی. دروسـ
2 - دیوانی مەالی جزیری، لێکدانەوەی هەژار. الپەڕە: 300
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 نموونەی شەشەم: 
خستنەڕووی یەکێتیی بوون )وحدة الوجود(:

دەتوانیــن بڵێیــن کــە تــەواوی پەخشــان و شــیعرەکانی حەلــاج 
گوزارشــتن لــە بیرۆکــەی یەکێتیــی بــوون. بــەاڵم هەندێــک لــەو 
ــی شــاعیرانەوە  ــە هەڵچوون ــان ب ــەن و هەندێکی گوزارشــتانە لۆژیکییان
ــی  ــە هەوڵ ــێوەیەکی لۆژیکییان ــە ش ــدا زۆر ب ــە گوتارێک ــراون. ل نووس

شــیکردنەوەی ئــەو بیرۆکەیــە دەدات. دەڵێــت:
ــه نقــط مجتمعــة. فــال غنــى  ))النقطــة اصــل کل خــط، و الخــط کل
ــتقیم او  ــط مس ــط. وکل خ ــن الخ ــة ع ــة وال للنقط ــن النقط ــط ع للخ
منحــرف فهــو متحــرک عــن النقطــة بعینهــا، وکل مــا یقــع علیــه بصــر 
احــد فهــو نقطــة بیــن نقطتیــن، وهــذا دلیــل علــى تجلــي الحــق مــن کل 
مــا یشــاهد، وترائیــه عــن کل مــــا یعایــن. ومــن هــذا قلــت: مــا رأیــت 

شــیئا  إال ورأیــت اللــه فیــه((.)1(
مــەالی جزیریــش بــۆ شــیکردنەوەی مەســەلەی یەکێتیــی بــوون، پەنــا 

دەباتــە بــەر باســی خــەت و نوقتــە. دەڵــێ:

))حەرف ژ یەک بوونە فەسڵ  گەر ببەری وان ب ئەسڵ
حەرف دبت یەک خەتەک   خەت کو نەما نوقتە ما(()2(   

واتــا پیتــەکان هەموویــان لــە یــەک ســەرچاوەوە پەیدابوونــە و دواتــر 
وەرگرتــووە. هەمــووان  لەیەکتــری جیابوونەتــەوە و ســەربەخۆیان 
بەیەکــەوە خەتــی نووســین پێکدەهێنــن، بەهەڵوەشــانەوەی هەموویان، 

ئــەو خاڵــە دەمینێتــەوە کــە هەموویــان لێــوەی دروســت بــوون.

1- اخبار الحالج، ص: 19
2- دیوانی مەالی جزیری، لێکدانەوەی هەژار. الپەڕە: 22
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هەروەها لەبارەی بینینی خودا لە هەموو شتێکدا، دەڵێت:
))تەنها نە لمن المیعی حوسنا تە شەفەق دا

عالەم بخوە وێ حوسن و جەمالێ د خوەدا گرت(()1(
 جوانیــی تــۆ هــەر لــە مــن دەرنەکــەوت و هــەر لەمنــدا نەدرەوشــایەوە، 
بەڵکــو هەمــوو جیهــان و بوونــەوەر جوانیــی تۆیــان تێدایــە و بــەوەوە 

دەدرەوشێنەوە.

 نموونەی حەفتەم:
لەبــارەی نزیکبوونــەوەی بەنــدە لــە خــودا و هیدایەتــی خوایــی بــۆ ئــەو 

نزیکبوونەوەیــە، حەلــاج دەڵێ:

))عجبــت منــک و منــي         یــا منیــة المتمنــي
ادنیتنــي منــک حتــى           ظننــت انــک انــي
و غبــت فــي الوجــد حتــى       افنیتنی بک عني(( 

واتــا: ئــەی ئاواتــی ئاواتخــوازان، ســەرم ســوڕماوە لــە تــۆ و لــە خــۆم. 
منــت ئەوەنــدە لەخــۆت نزیــک کــردەوە تــا وامزانــی تۆ منیــت. ئەوەندە 
ــەوە  ــۆی خۆت ــت بەه ــا من ــووم، ت ــتیتدا ون ب ــەی خۆشەویس ــە تاس ل

لەخــۆم فەناکــرد. 
مــەالی جزیــری لــەم مەبەســتەدا، هەمــان بۆچوونەکــەی حەلــاج 
دووبــارە دەکاتــەوە، بــەاڵم بــە داهێنانێکــی شــاعیرانەوە چیڕۆکــی 
ماتەمینیــی حەلاجیــش دەخاتــە نــاو مەبەســتەکەوە. خــۆی وەک 
نێچیــری جوانیــی یــار دادەنێــت، بــەاڵم دان بــەوەدا دەنێــت کــە ئــەو 

نێچیربوونــە، ســەرکەوتنی لەدوادایــە. دەڵێــت:

1- هەمان سەرچاوە. الپەرە: 116
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ــی ــر چک ــة األم ــو دێ عاقب ــو ت ــی ک ــە دزان ))م
لەبــی لەعلــی شــەکەرین ئــاه کــو مەغــرور کرین
ذەررەیــەک بــووم د هەوایــا تــە د ویرانەیەکــی
میثلی رۆژی ب شــوعاعا تە خوە مەشــهورکرین
ژ )انــا الحــق( ب لەبێــن لەعــل خەبــەردار کریــن
بگوالبا ســەری زولفا خوە تە مەنصور کرین()1(

واتــا: ئێمــە دەمــان زانــی کــە تــۆ لــە کۆتایییەکەیــدا چــی دەکەیــت، 
ئــاخ کــە ســەرەتا لەخۆبایــی بوویــن بــە لێــوی لەعلــی شــەکەربارت. من 
گەردێکــی بچووکــی نــاو هــەوا بــووم لــە وێرانەیەکــدا، بە خۆخســتنەبەر 
ــت  ــوی لەعل ــرد. بەلێ ــۆ، وەک ڕۆژ خــۆم ناســراو ک تیشــکی خــۆری ت
نهێنیی)انــا الحــق(ت لەئێمــە گەیانــد، بــە قوالبــی ســەری زولفــت 

ئێمــەت کێــش کــرد و ئێمــەت ســەرفراز کــرد.
مەبەســتی مــەالی جزیــری ئەوەیــە، خوانــاس لــە ســەرەتای پەیڕەویــدا 
بەهــۆی تێکەڵبوونــی لەگــەڵ زیکــر و وتەکانــی خــودا، لەخۆبایــی 
دەبێــت. چونکــە ئــەو وەک گەردێکــی تــۆزی هــەوا بــوو، کــەس 
نەیدەناســی، بــەاڵم بەهــۆی تیشــکی هەتــاوەوە بریســکایەوە و ناســراو 
بــوو. لــە قووڵبوونــەوەی خواپەرستیشــدا، لــە نهێنیــی تیکەڵبــوون بــە 

ــوو. ــاج ســەرفراز ب ــەش وەک حەل ــی خــوا تێگەیشــت و بەم زات

1- دیوانی مەالی جزیری. لێکدانەوەی هەژار. الپەڕە: 384
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 نموونەی هەشتەم:
ــودا و  ــە خ ــتن ب ــۆ گەیش ــۆکارن ب ــەکان ه ــە ئاین ــە ک ــاج پێیوای حەل

ــت: ــت، دەڵێ ــک بکرێ ــتی ئاینێ ــەزۆر پەیوەس ــرۆڤ ب ــت م ناکرێ

))تفکرت في األدیان جد محقق        فألفیتها اصال لها شعب جما
فال تطلبن للمرء  دینا فإنه          یصد عن األصل الوثیق و إنما

یطالبه اصل یعبر عنده          جمیع المعالي و المعاني فیفهما(()1(

واتــا: زۆر بــە وردی لــە ئاینــەکان ورد بوومــەوە، بینیــم هەموویــان لقــی 
یــەک بنەچــەن. ئاینێکــی دیاریکــراو بــۆ مــرۆڤ دیــاری مەکــە، چونکــە 
ئــەوە لــە بنەچــە پتەوەکــەی ئایــن دووری دەخاتــەوە. داوا لــە مــرۆڤ 
کــراوە پەیوەســت بــە بنەچــەی ئاینــەکان بێــت، لەوێــدا هەمــوو بــەرزی 

و مانــاکان بــەدی دەکات و تێــدەگات.
ــرۆڤ  ــی م ــە دڵ ــری پێیوای ــەالی جزی ــتەوە، م ــەم مەبەس ــارەی ئ لەب
پارســەنگی بــاوەڕە و خــودا لەوێدا دەناســرێت و دەپەرســترێت. دەڵێ:

))دل کەعبەیە مەوالیە لێ            نارێ کەلیم ، ئیسایە لێ
بانگی )انا الله( دایە لێ             هەم کەعبە و هەم طورە دل(()2(

ــەو  ــن و ئ ــووی یەک ــە هەم ــی وای ــەوە، پێ ــارەی ئاینەکان ــا لەب هەروەه
ئــارەزووی خۆیەتــی کامەیــان هەڵدەبژێرێــت، گرینــگ ئەوەیــە کــە دڵــی 

پــڕە لــە خــودا پەرســتی. دەڵێــت:
))دل گەشتەمە ژ دێری، ناچم کەنیشتەیی قەط

                         میحرابی وی بمن ڕا ، وەر دا بچینە اللەش(()3(

1- ديوان الحالج و كتاب الطواسين، ط3، ل 77.
2 - دیوانی مەالی جزیری ، لێکدانەوەی هەژار. الپەڕە: 354
3- دیوانی مەالی جزیری ، لێکدانەوەی هەژار. الپەڕە: 269
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کەنیشــتەی  ناچمــە  و  بێــزارم  گاورەکان  دێــڕی  لــە  مــن  واتــا: 
جوولەکــەکان. میحرابــی ســوجدەبردن بــۆ ئــەو لــەالی خۆمــە و لــەالی 
دێــڕ و کەنیســەکان نییــە. وەرە بــا بچیــن لــە اللــەش ئــەو بپەرســتین.

 نموونەی نۆیەم: 
لــە ئاســتی دڵ پەیوەســتبوون بــە خــوداوە، حەلــاج پێیوایــە نابێــت 
ــن  ــان هەوڵ ــە هەردووکی ــت، چونک ــاوەڕی بکرێ ــێ ب ــاوەڕو ب ــی ب باس
ــا  ــرە. ئینج ــفکردن بەرزت ــە وەس ــوداش ل ــودا، خ ــفکردنی خ ــۆ وەس ب
ــەوە  ــۆ ئ ــچ بایەخێــک ب ــەوە بەخــودا گەیشــت، هی ــە دڵ ــرۆڤ ل ــە م ک
نامێنێتــەوە ئیمانــدار بێــت یــان کافــر. بــۆ ســەلماندنی بــێ بایەخیــی 
هــەردوو وشــەی )کفــر( و )ئیمــان( لەئاســت نزیکــی لــە خــواوە، 

ــت:  دەڵێ
))کفرت بدین الله و الکفر واجب          علي وعند المسلمین قبیح((

ــتە  ــر پێویس ــن کوف ــەر م ــردەوە، لەس ــوام ڕەتک ــی خ ــن دین ــا: م وات
هەرچەنــدە موســڵمانان ئەوەیــان پــێ ناشایســتەیە. 

لــەو بــارەدا مــەالی جزیــری ڕووگــەی ئیمــان و کوفــر وەک یــەک 
دەزانێــت، هەروەهــا پاداشــت و ســزاش وەک یــەک دادەنێــت چونکــە 

ــت: ــواوەن. دەڵێ ــەالی خ ــان ل هەردووکی

))هەردو بورهێن تە نە             میحرابی چە ئیمان و چە کوفر
بود و نابود کویەکن ئەڤـ          چە ثواب و چە عیقاب(()1(

 

1- دیوانی مەالی جزیری ، لێکدانەوەی هەژار. الپەڕە: 66
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واتــا: هــەردوو بــرۆی تــۆ ســوجدەگان بــۆ ئیمانــدار و بــۆ کافــر، بــوون 
و نەبوونــی پاداشــت و ســزا وەک یەکــن. 

واتــا کاتێــک کوفــر و ئیمــان هەردووکیــان دوو ڕێــگان بــەرەو تــۆ، ئــەو 
کاتــە پاداشــت و ســزاش هــەر وەک یەکــن چونکــە بــژاردەی تــۆن بــۆ 

بەندەکانت.

 نموونەی دەیەم:
حەلــاج پێیوایــە خواوەنــد بــە ویســت و بــژاردەی خــۆی، نیشــانەکانی 
ــتنە  ــەم دەرخس ــات. ئ ــەس دەردەخ ــدێ ک ــۆ هەن ــۆی ب ــی خ گەورەی
ــدە بچــووک و بێبایەخــە، وادەکات  ــەی ئەوەن ــە نموون ــار ل ــدێ ج هەن
مــرۆڤ بــاوەڕی پــێ نــەکات و ڕەتــی بکاتــەوە. هەنــدێ جاریــش 
نموونــەی ئەوەنــدە بــەرز و بــێ وێنەیــە، درکــی پێناکرێــت و ســەر لــە 
مــرۆڤ دەشــێوێنێت. بۆیــە نــە ئــەوەی بــاوەڕ دەکات کارێکــی باشــی 

ــردووە. ــی ک ــەوە کارێکــی خراپ ــەوەی ڕەتدەکات ــە ئ ــردووە و ن ک
لەم بارەیەوە دەڵێت: 

))... امــا بعــد، الحمــد للــه الــذي یتجلــى علــى رأس ابــرة لمــن یشــاء، 
و یســتتر فــي الســماوات و األرضیــن عمــن یشــاء. حتــى یشــهد هــذا بــأن 
ال هــو، ویشــهد ذلــک بــأن ال غیــره. فــال الشــاهد علــى نفیــه مــردود. 

وال الشــاهد بإثباتــه محمــود. ...(()1(
لــەم بارەیــەوە مــەالی جزیــری پێیوایــە ئەگــەر مــرۆڤ بریســکەی 
ــردووە.  ــەی نەک ــی هەڵ ــەوت، کارێک ــت و دوای ک ــی دی ــووری خوای ن
بــا لــە ڕواڵەتیشــدا خەڵکــی بــە هەڵــەی بزانــن و ڕەفتارەکانــی لەگــەڵ 
ــە  ــەش ب ــت. نموون ــک نەگونجێ ــی خەڵ ــی و ئاینی ــی کۆمەاڵیەت نەریت

1- أخبار العالج. ص: 62



36

شــێخی ســەنعان دەهێنێتــەوە کــە لەبــەر کچــە فەلەیــەک ڕەنجــی 
ــەالی  ــە. م ــە فەل ــا دەدات و دەبێت ــە ب ــد ســاڵەی خواپەرســتی ب چەن
جزیــری هەڵوێســتەکەی شــێخی ســەنعانیش بــە هەڵــە نازانێــت، بەڵکــو 
ئەویــش بــە پێغەمبــەر موســا دەچوێنێــت کــە چــاوی بــە ئاگــر کــەوت 
ــەدا یەکســەر  ــەو شــەوە تاریک ــی، ل ــی بین ــووری خوای و بریســکەی ن

ــت: ــی جێهێشــت. دەڵێ ــە و ژن و منداڵەکان ــاو دۆڵەک ــردە ن ڕایک

))مەی نەنوشی شێخی صەنعانێ غەلەط
                              ئەو نەچوو نێڤ ئەرمەنستانێ غەلەط

میثلێ موسى وێ تەجەلالیا تە دی
                               ئێ تودی کانێ خەطا هانێ غەلەط(()1(

  
هــەر لــە درێــژەی ئــەو باســەدا نموونــەی مەجنــوون دەهێنێتــەوە کــە 
بەهــۆی عەشــقی لەیــاوە عەقڵــی لەدەســت دا و ڕووی کــردە بیابــان، 
ئەویــش کارێکــی هەڵــەی نەکــردووە. لێــرەدا مەجنــوون بەخــۆی 
دەچوێنــێ و کــۆی بابەتەکــە دەکاتــە پاســاوی  شــیعرە پــڕ لــە جــۆش 
و خرۆشــەکانی خــۆی. بەمــەش وەاڵمــی هەمــوو ئەوانــە دەداتــەوە کــە 
ڕەنگــە بڵێــن چــۆن دەکرێــت مەالیەکــی وەک شــێخ ئەحمــەدی جزیــری 
ئــەم چەشــن و بابەتــە شــیعرانە بنووســێت! ڕایدەگەیەنێــت کــە ئــەو 
ئــاوی حەیاتــی شــاراوەی لــە قوواڵیــی دڵــی خــۆی دۆزیوەتــەوە، خدری 

زینــدە بەهەڵەداچــوو کــە دنیــا بــەدوای ئــەو ئــاوەدا گــەڕا. دەڵێــت:

1-  دیوانی مەالی جزیری، لێکدانەوەی هەژار، ال: 295
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))ســطوەتا لەیلــی یەقیــن مەجنــون تەپانــد
وەرنــە قەیــس ناکــەت بیابانــی غەلــەط 
ــە دی وەک نیشــانی نەقــش و نیشــانەک ت
ــەط ــێ غەل ــە دی کان ــو نیشــانەک ت ــێ ک ئ
ئــەز گەهــام ئاڤــا حەیاتــێ خــەف ژ دل
خوضــر ڤــاژی چوویــە حەیوانــی غەلــەط(( 

 پوختەی باس: 
• لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا دەردەکەوێــت مــەالی جزیــری کاریگەریــی 
بــووە. ڕەنگــە  ڕاســتەوخۆی نووســینەکانی حەلاجــی بەســەرەوە 
ــی  ــی فارس ــری ســۆفییەتییەوە ســوودی لــە ئەدەبیات لــە باســی بی
بینیبێــت، بــەاڵم لــە وێنــە شــیعرییەکان کاریگەرییەکــی ڕاســتەوخۆی 

حەلاجــی بەســەرەوە دیــارە.
• مــەالی جزیــری بــە داهێنانــی ئەدەبیــی تایبەتــی خــۆی و بــە 
ــە  ــە ل ــنەی ک ــەو چەش ــامەتی ب ــاوەڕی ئیس ــە بیروب ــی ب پابەندببوون
ــووە، توانیویەتــی تەســەووفێکی  کتێبەکانــی خوێندنــی مەالیەتــی هات
ــەکان،  ــا ئاینیی ــە بنەم ــەق ب ــەدەب دەره ــز و ئ ــە ڕێ ــڕ ل ــەی پ کوردان

ــکات. ــوردی ب ــی ک ــی ئەدەب پێشکەش
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 ئاماژەی باس:
زانســتیی  ڕەخنەیــی  میتۆدێکــی  دەروونشــیکاری  ڕەخنــەی 
دەوڵەمەنــدە، هەوڵــدەدات لــە ڕێگــەی دەقــی شــعرییەوە کەســایەتیی 
شــاعیر بخوێنێتــەوە، یــان لــە ڕێگــەی زانینــی زانیــاری لەبــارەی 
بــۆ  ســەرکەوتوو  خوێندنــەوەی  شــاعیرەوە،  کەســایەتیی  و  ژیــان 
ــتی  ــی زانس ــش لقێک ــیکاریی کۆمەاڵیەتی ــکات. دەروونش ــی ب دەقەکان
جێگــرەوەی  ئەدەبیــدا  ڕەخنــەی  بــواری  لــە  و  دەروونشــیکارییە 
دەروونشــیکاریی پەتییــە، چونکــە دەروونشــیکاری بەتەنیــا، کۆمەڵێــک 
ــاری  ــان و کەســێتی و ڕەفت ــا ژی ــت ت ــەردا ناکرێ ــی بەب ــۆرە و گیان تی
شــاعیری لــە دووتوێــی شــیعرەکانییەوە پــێ نەخوێنرێتــەوە. ئــەم 
میتــۆدە ئەوەنــدە کاری پێکــراوە تــا بووەتــە یەکێــک لــە میتــۆدە هەرە 
ــتی  ــۆ مەبەس ــڕۆش ب ــا ئەم ــی و ت ــەی ئەدەب ــی ڕەخن دەوڵەمەندەکان
زانینــی بونیــادی ســایکۆلۆژی و پاڵنــەری هەڵبژاردنــی بابــەت و ڕســتە 

و وشــەکان لــەالی شــاعیرەوە، پشــتی پێدەبەســترێت.
لــە ئەدەبــی کوردیشــدا ئــەو میتــۆدە کاری پێکــراوە. هەندێکیــش لــە 
ــە  ــان وا ســازاندووە ک ــە دەقەکانی شــاعیر و نووســەرانمان، زیرەکان

ئەودیوی دەق

ـــەڕووی  ـــە ل ـــی شـــیعرەکانی )گۆران(ـ ـــدێ الیەن ـــەوەی هەن لێکدان
ـــەوە ـــیکاریی کۆمەاڵیەتیی دەروونش
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بــەو میتــۆدە لێکۆڵینــەوەی دەوڵەمەنــدی لەبــارەوە بکرێــت.
ــە  ــە ل ــن، وردبوونەوەی ــۆ دەدەی ــی ب ــینەدا هەوڵ ــەم نووس ــەوەی ل ئ
دەقــە شــیعرییەکانی گــۆران لەپێنــاو گەیشــتن بــە هــۆکاری بوونــی 
هەنــدێ الیــەن لــە ژیــان و دیوانــە شــیعری ئــەو شــاعیرە، هەروەهــا 
ــەو  ــەوە، ئ ــیکاریی کۆمەاڵیەتیی ــەوەی دەروونش ــەی خوێندن ــە ڕێگ ل

ــەوە. ــە لێکدەدەین الیەنان
الیەنەکانیش ئەمانەن: 

زمانــی  پەرەپێدانــی  لــە  گــۆران  ســەرکەوتوویی  هۆکارەکانــی   -
شــیعرەکانی.

- ملمانێی سیاسی و کاریگەرییە دەروونییەکانی لەسەر گۆران.
- هۆکارەکانــی فرەچەشــنیی دەرکەوتنــی ئافــرەت لــە شــیعرەکانی 

ــدا. گۆران
گــۆران  ژیانــی  ســەرەتا  ئامانجانــەش،  لــەو  نزیکبوونــەوە  بــۆ 
ــۆکارەکان. ــەوەی ه ــە خوێندن ــت ل ــدەر بێ ــا یارمەتی ــەڕوو، ت دەخەین

 گۆران لە چەند دێڕێکدا:
ــاڵ بەگــە.  ــە، کــوڕی ســلێمان بەگــی کــوڕی عەبدوڵ ــاوی عەبدوڵاڵی ن
ــاوک و  ــووە. ب ــک ب ــە لەدای ــە هەڵەبج ــاڵی )1904 - 1905( ل ــە س ل
باپیــری لــە شــیعر و ئەدەبــدا خــاوەن دەســەاڵت بــوون. باوکــی بــە 
ــە  ــەرەتایی ل ــی س ــردووە( خوێندن ــی دەرک ــی فارســی ناوبانگ )کاتب
ــزدا  ــی ئینگلی ــە ســەردەمی ئیحتیال ــوارەم ل ــی چ ــا پۆل ــە ت هەڵەبج

ــردووە.  ــەواو ک ت
ــاری  ــە بەه ــردووە. ل ــی ک ــە ســاڵی )1919( دا کۆچــی دوای ــی ل باوک
ــە  ــز ل ــی ئینگلی ــاو الیەنگران ــە ت ــاڵە، ل ــەو س ــزی ئ ــا پای )1919( ت
شــاخە ســەختەکانی هەورامانــدا ژیــاوە. لــە ســاڵی )1921( محەممــەد 
بەگــی کاکــی ناردوویەتییــە )عیلمییــەی کەرکــووک( هــەر لــە زســتانی 
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ئەوســاڵەدا کاکــی کــوژراوە، ئەمیــش لەبــەر بێکــەس کەوتنــی دایکــی 
ــۆ  ــەوە ب ــووە و گەڕاوەت ــدن هەڵگرت ــە خوێن ــتی ل ــووە دەس ــار ب ناچ
هەڵەبجــە. ئــەو ســاڵە یەکجــار دەردەســەری و دەســت کورتــی بینیــوە.
لە ســاڵی )1925( کراوەتە مامۆســتای ســەرەتایی تا ســاڵی )1937( 
لــەم وەزیفەیــەدا ماوەتــەوە. لــەو ســاڵەدا بەیارمەتــی )تۆفیــق وەهبــی( 

گوێزراوەتــەوە بــۆ کاروبــاری ڕێگاوبان.
لــە ســااڵنی جەنگــی جیهانیــی دووەمــدا چووەتــە فەلەســتین، لەوێــوە 
لــە پشــت بڵندگــۆی ڕادیــۆوە لــە دژی فاشــیزم تێکۆشــاوە. لــە 
ســاڵی )1951(دا دوو ســاڵ خرایــە زیندانــەوە. پاشــان کــە لەزینــدان 
ــلێمانی.  ــە س ــن( ل ــەی )ژی ــەری ڕۆژنام ــە سەرنووس ــوو، بووەت دەرچ
ــاڵی )1954( دا  ــە س ــووە. ل ــی چ ــەرەو کۆمۆنیزم ــری ب ــەی بی ڕێچک
دووبــارە گیراوەتــەوە و حوکمــی ســاڵێک بەنــدی و ســاڵێک چاودێریــی 
پۆلیســی دراوە بەســەردا. لــە دوادوایــی ســاڵی )1956( بــەردراوە و لە 
بەغــدا بــووە بــە بــاش چاوەشــی عەمەلــە. هــەر لــەو دەمــەدا بەبۆنــەی 
هــەرای لەســەرکردنەوەی میســرەوە گیراوەتــەوە و براوەتــە کەرکــووک. 
ــی  ــار کەفیل ــەزار دین ــا ه ــدان، ی ــاڵ زین ــا ســێ س ــی، ی ــەوێ حوکم ل
نەختــی بەســەردا دراوە. پارەکــەی نەبــووە بۆیــە خراوەتــەوە زینــدان. 
تــا )14 / تەممــووز / 1958( لــە زیندانــی بەعقوبــە ماوەتــەوە. پــاش 
شــۆڕش بــەردراوە و گەڕاوەتــەوە ســلێمانی. لەالیــەن خەڵکــەوە لەگــەڵ 
ــە  ــردا پێشــوازییەکی گەرمیــان لێکــراوە. ل ــی ت بەندییــە ئازادکراوەکان
ــدی دۆســتایەتی  ــی وەف ــە ئەندامێتی ــی ســاڵی )1958( ب کۆتایییەکان

ســەردانی یەکێتــی ســۆڤییەتی و چیــن و کۆریــای کــردووە.
لــە ســاڵی )1959( بووەتــە بەرپرســی گۆڤــاری )بەیــان – گۆڤــاری 
شــەفەق ی جــاران کــە گواســتراوەتەوە بــۆ ســلێمانی(. هــەر لــە 
ــرەی ئیســکانی ســلێمانی.  ــە دائی ــە موســتەخدەم ل ــراوە ب )1959( ک
لــە )1960( دەســتی لــە کارەکــەی ســلێمانی هەڵگــرت و هاتــە بەغــدا 



41

ــا  ــازادی، هەروەه ــۆی ئ ــە ڕادی ــی ل ــە بەرپرســی بەشــی ئەدەب ــوو ب ب
بــووە وانەبێــژ لــە بەشــی کــوردی کۆلێــژی ئەدەبیاتــی زانکــۆی بەغــدا.
بــەدەردی  تووشــبوونی  لەبــەر   )1961( ســاڵی  ناوەڕاســتی  لــە 
ــەو  ــەر ل ــرا. ه ــۆ ک ــدا ب ــە بەغ ــی ل ــەدە، عەمەلیاتێک ــێرپەنجەی گ ش
ماوەیــەدا بــۆ جــاری دووەم چــووە ســۆڤییەت بــۆ چارەســەری و 

حەســانەوە.
ــە  ــازاری، ل ــی ئ ــە هاوینــی )1962( بەهــۆی زۆری ــەوەی ل پــاش گەڕان
بەغــدا گەڕایــەوە ســلێمانی لــە )18/ تشــرینی دووەم/ 1962( گیانــی 

ســپارد و لــە گــردی ســەیوان بەخــاک ســپێردرا. 
لــە  گــۆران،  سیاســیی  خەباتــی  لەباســی  بەیاتــی  عەبدولوەهــاب 
ــت:)1(  ــی داوە، دەڵێ ــاس ئەنجام ــاڵ عەب ــە عەبدوڵ ــدا ک چاوپێکەوتنێک
دوای یەکــەم چاوپێکەوتنمــان لــە بەغــدا، عەبدوڵــاڵ گــۆران گەڕایــەوە 
ســلێمانی . دوای دوو هەفتــە نامەیەکــم بــۆ نووســی تیایــدا داوام لــێ 
ــە دوو  ــەم ب ــتنی نامەک ــرێ. دوای گەیش ــۆ بنێ ــیعرەکانم ب ــوو ش کردب
ــە  ــدا، چونک ــەر ماڵەکەی ــووی بەس ــەعید داب ــوری س ــی ن ڕۆژ، پۆلیس
گــۆران لەوکاتــەدا چاالکییەکــی نیشــتمان پەروەرانــەی فراوانــی هەبــوو 
لــە پێنــاوی بزووتنــەوەی ئاشــتیخوازانەی دژی پەیمانــی بەغــدا و 
رژێمــی مەلەکیــی بەکرێگیــراو. پۆلیــس ئــەو نامەیــەی ال گرتبــوو 
کــە بــۆم ناردبــوو. بــۆ ڕۆژی دووەم منیــش گیــرام. لێکۆڵینەوەیەکــی 
دوورودرێــژم لەگــەڵ کــرا، بەشــی زۆری لەســەر نــاوی جگەرخوێــن بــوو 
کــە لەنامەکــەدا باســم کردبــوو. پۆلیــس وای ئەزانــی ئەمــە رەمزێکــە 
بــۆ شــاردنەوەی کارێــک كــە گوایــە ئێمــە نیازمــان هەیــە بیکەیــن.  

1- گۆڤاری ڕۆشنبیری نوێ. ژمارە )64(، ساڵی 1978، الپەڕە )51 - 52(
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لێکدانەوەی هەندێ الیەنی شیعرەکانی گۆران لەڕووی 
دەروونشیکاریی کۆمەاڵیەتییەوە

 دیــاردەی یەکــەم: هۆکارەکانی ســەرکەوتوویی گــۆران لە پەرەپێدانی 
زمانی شــیعرەکانی

گــۆران وەک هەمــوو منداڵێکــی کــورد لە ســەرەتای ســەدەی بیســتەمدا 
ژیــاوە و قوربانیــی سیســتەمی دواکەوتــووی ژیانــی کۆمەاڵیەتیــی 
کۆمەڵــگای کوردەوارییــە. بەتایبەتــی کــە لــە خێزانێکــی خوێنــدەواری 
ئاینیــدا پــەروەردە بــووە. پاڵەپەســتۆی زۆری بــاش ڕەفتارکــردن 
زۆربــەی  وەک  دەبــێ  بۆیــە  بــووە.  بەســەرەوە  بەڕێزبوونــی  و 

هاوتەمەنەکانــی، چەپێنــراو و ســەرکوتکراو بێــت.
ــی  ــەی ، گرێ ــداڵ و پەرچدانەوەی ــی من ــەی ئارەزووەکان ــەم چەپاندن ئ
ــتی  ــراو هەس ــی چەپێن ــتدەکات. منداڵ ــداڵ دروس ــەالی من ــی ل دەروون
خــۆ بەکــەم زانینــی لــەال دروســتدەبێت و )ئەگــەر بارودۆخــی گونجــاو 
ــۆ  ــە دەکات ب ــتەکەی گەش ــت( هەس ــەم نەکرێ ــەری فەراه ــۆ چارەس ب
گرێــی خــۆ بەکــەم زانیــن . لــەم بــارەدا چ هەســتی خــۆ بەکــەم زانیــن 
ــەوە  و چ گرێــی خــۆ بەکــەم زانیــن، هەردووکیــان دەبنــە هــۆی چوون
نــاو خــود و دوورکەوتنــەوە لــە دەوروبــەر )انطــواء(. ئــەم دیاردەیەش، 

بێدەنگــی و دوورەپەرێــزی لــەالی مرۆڤـــ بەرهــەم دەهێنێــت. 
گــۆران وەک مرۆڤێکــی ژیــان تــاڵ و بــاوک مــردوو، بــرا کــوژراو، 
هــەژار، بــەدەر نییــە لــە تووشــبوون بــەو دەردە، بەهۆیــەوە چاالکیــی 
کۆمەاڵیەتــی و خۆگونجاندنــی الواز بــووە و بــە ژیانییــەوە دیــارە کــە 
ــەوە  ــی وا بووەت ــدە دووچــاری کارکردن ــی، چەن ــی ژیان ــاو بژێوی لەپێن

ــاون.  ــەودا نەگونج ــەڵ شــاعیری و نووســەرێتیی ئ ــە لەگ ک
لــە خوێندنەوەیەکــی ســادەی  ئــەوەی جێــی ســەرنجە و ڕێگــری 
ــنبیری  ــەڕووی رۆش ــە: ل ــی دەکات، ئەوەی ــیکاریی کۆمەاڵیەت دەروونش
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ئاســایییە  پێشــبینییە  بەپێچەوانــەی  گــۆران  ئەدەبییــەوە،  و 
و  بەخەڵــک  تێکــەڵ  و  چــاالک  کەســایەتییەکی  ســایکۆلۆژییەکان، 
ڕووداوەکان بــووە، قســەی خــۆی کــردووە و تەنانــەت شیعریشــی 

کوردســتان.  شــاعیرانی  ئەســتێرەی  بووەتــە  و  نووســیوە 
ــی  ــی ژیان ــە ڕادەی تاڵی ــت، ئەوەی ــەر لێکدانەوەیەکــی هەبێ ــە ئەگ ئەم
منداڵــی و الوێتیــی ئەوەنــدە زۆر بــووە، وای لێهاتــووە لــە ڕووی 
نائاگایــی و نەســتەوە ڕێــگای بەرگــری و خۆپارێــزی زۆری گرتووەتــە 
بــەر، بــەو هۆکارەشــەوە توانیویەتــی لەپێنــاو خۆســەلماندن دا، ســوود 
لــە تواناکانــی وەربگرێــت. لــە ســەرووی هەمــوو تواناکانیشــەوە، 
توانــا زمانــی و شــیعرییەکانی. بــەو چەشــنە ســەختییەکانی منداڵــی 
لــەڕووی  گــەورە  پێگەیشــتنێکی  پاڵنــەری  بوونەتــە  الوێتــی،  و 
ئەدەبییــەوە. لەپــاڵ ئەوەشــدا گــۆران خــاوەن کەســایەتییەکی بەهێــز 
بــووە و چۆکــی لەبــەردەم  تاڵییەکانــی ژیانــدا نــەداوە. نەیهێشــتووە 
ــت.  ــەوە بمرێ ــەداری و کارکردن ــۆی ن ــاعیریەتییەکەی بەه ــرەی ش بەه
ــدەش نەوەســتاوە. چووەتــە ڕیــزی خەباتــی نیشــتمانی و  هــەر بەوەن
پەیوەندیــی بــە حیزبــی شــیوعی عیراقیشــەوە کــردووە. ئــەو چاالکییــە 
ــن.  ــی کەســایەتی گۆران ــەی بەهێزی ــە، بەڵگ سیاســی و کۆمەاڵیەتییان
ئــەو لــە نــاو حیزبەکەشــدا کەســێکی چــاالک بــووە، لــە کونجــی 
بارەگایــەک نەکەوتــووە ببێتــە بــار بەســەر حیزبەکــەوە. ئــەو بــە زمــان 
ــی  ــاو ئەدەبیات ــەی لەن ــەو حیزب ــری ئ ــیعرەکانی، بی ــین و ش و نووس

ــردووە. ــتە ک ــوردی بەرجەس ک
ــە تەمەنــی هەرزەکاریــدا نەکەوتــووە و  ئــەو دیاردەیــەی کــە گــۆران ل
خــۆی نەداوەتــە دەســت ڕووداوە ســەختەکان و وەک الوێکــی بەتوانــا 
ڕۆژە ســەختەکانی بــەڕێ کــردووە. هۆیەکــەی بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە 
کــە گــۆران توانیویەتــی لــە تەمەنــی هەرزەکاریــدا لــەدژی هەمــوو 

ــدن، خــۆی بســەلمێنێت. سیســتەمەکانی چەپان
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ــە شــێوەیەکی گشــتی، کوشــتەی  ــوردەواری ب ــەی ک ــی کۆمەڵگ منداڵ
ــی  ــتی دژایەتی ــە هەس ــەو پەروەردەی ــاالرین. ئ ــاوک س ــەروەردەی ب پ
ــەو  ــە ئاســت ئ ــاوک الی هــەرزەکار دروســتدەکات. هەرزەکارانیــش ل ب

ــد بەشــێک: ــە چەن ــتەدا دەبن هەس
هەیانــە تــەواو دەکەوێتــە نــاو دنیــای تایبەتیــی خــۆی و لــە دەوروبــەر 
دادەبڕێت و کەســێکی دوور لەخەڵکی لێ دروســت دەبێت. هەرزەکاری 
واش هەیــە تووشــی الدانــی کۆمەاڵیەتــی دەبێــت و دەکەوێتــە دنیــای 
بــە  و  رزگاربکــەن  خۆیــان  دەتوانــن  کەمێکیــش  تاوانکارییــەوە. 

شــێوەیەکی ئاســایی لەنــاو کۆمەڵــگادا بژیــن.
ــەرزەکار  ــت، ه ــی دەس ــارەی پەنجەکان ــەدا بەژم ــوو ئەمان ــاو هەم لەن
دەتوانــن ڕووبــەڕووی ســەختییەکان ببنــەوە و ڕێــڕەوی ژیانــی خۆیــان 
بدۆزنــەوە و ببنــە ئەســتێرەی ئــەو ڕێــڕەوە. گــۆران توانیویەتــی ئــەو 
ســەختییە تێپەڕێنێــت و ببێتــە ئەســتێرەی ڕێــڕەوی خــۆی و هەمــوو 

تەگــەرەکان لەڕێــی خــۆی البــدات.
ــۆ  ــە ب ــاوک ســاالری الی هــەرزەکار ، هۆکارەکــەی هەوڵدان دژایەتــی ب
خۆســەلماندن. چونکــە سیاســەتی بــاوک ســاالری لەنــاو خێزانــدا، 
ون  ڕووداوەکانــدا  لــە  بوونــی  و  دەســڕێتەوە  منــداڵ  کەســایەتیی 
دەکات. بۆیــە کــە دەگاتــە قۆناغــی هــەرزەکاری و بــەدوای ناســنامەدا 
ــت.  ــەردەم ناســنامەکەی ڕادەماڵێ ــی ب ــوو ڕێگرییەکان ــت، هەم دەگەڕێ

ــاالری.  ــاوک س ــاوک و ب ــش ب لەوانی
تــەرزە  لــەو  یەکێکــە  کوردەواریــدا  کۆمەڵــگای  لــە  باوکســاالری 
ســەرەتایییانەی کــە لە کۆنەســتی کــورددا وەک بۆمــاوە دەگوازرێتەوە. 
منداڵــی کــورد نییــە، تێهەڵدانــی بەدەســتی باوکــی نەخواردبێــت. 
ســەختیی  بەرگــەی  و  بەرخوێنــدن  خرابێتــە  ئەگــەر  بەتایبەتــی 
لەســەر  و  فێرنەبــوون  لەســەر  ئــەوکات  نەگرتبێــت.  زانســتەکانی 
ــاالری  ــاوک س ــی ب ــرەوە دژایەتی ــووە. لێ ــی بەرکەوت ــاریش، لێدان الس



45

دەبێتــە حــەز و خــووی منــداڵ و هــەرزەکار. دەشــبێتە ئــەو مەیدانــەی 
و کەســایەتیی خۆیانــی  تێــدا دەســەلمێنن  کــە خــودی خۆیانــی 

بەهۆیــەوە بنیــاد دەنێــن.
ســەرەتا خــودی بــاوک، ســیمبوڵی ئــەو گــرێ دەروونییەیــە. دواتــر لــە 
تەمەنــی الوێتیــدا گرێیەکــە لــە شــێوەی دژایەتیــی هەمــوو زۆردارییــەک 
ڕەنــگ دەداتــەوە. کەســانی زۆردار، دام و دەزگای زۆردار، حکوومەتــی 

زۆردار، هەمــووی بــەر ئــەو بەرهەڵســتییە دەکــەون.
لــە دنیــای زانســت و ئەدەب و نووسینیشــدا، ئــەو بەرەنگاربوونەوەیەی 
ــی  ــا نەگۆڕەکان ــتەم و یاس ــەوەی سیس ــە بەرەنگاربوون ــاالری ل باوکس
ئــەدەب و نووســین ڕەنــگ دەداتــەوە. هــەر بۆیــەش دەبینیــن گــۆران 
تەنیــا گۆڕانــکاری لــە زمانــی شــیعردا دروســت نــاکات، بەڵکــو کــۆی 
سیســتەمە کاســیکییەکە دەســتکاری دەکات و ســتایلێکی تری شــیعر 
ــێوەی  ــەی ش ــتایلەش پێچەوان ــەو س ــی ئ ــت. بەرهەم ــەم دەهێنێ بەره
ــە  ــەڵ ب ــورس و تێک ــی ق ــە زمان ــێوازەکەیانە. ل ــاوکان و ش ــی ب بابەت
وشــەی بێگانــەوە وەردەگەڕێــت بــۆ زمانێکــی ســادە و پەتــی، لــەڕووی 
ــە ســەرتاپای بابەتەکانــی شــیعر دەکات.  ــکاری ل بابەتیشــەوە، گۆڕان

 دیاردەی دووەم: ملمانێی سیاسی.
گــۆران لــە پێشــەکیی )الوکــی ســوور بــۆ کۆریــای ئــازاد( دا دەڵێــت: 
ــەکان کۆمیونیســتن. هەرچــی منیشــم  ــە باکووریی )ئاشــکرایە کۆریایی
بــە ئایــن موســڵمان و بــە بــاوەری سیاســی دیموکــرات و بــە شــەرەفی 
جنســیە هاونیشــتمانێکی عیراقیــم. بــەاڵم جیاوازیــی ئایــن، جیاوازیــی 
ئایدیــاڵ، جیاوازیــی پێــوەری فەرمانــداری چییــان هەیــە بەســەر 
هەســت و عاطیفەیەکــەوە کــە لــە قوواڵیــی ســەرچاوەی ئینســانییەوە 
هەڵئەقوڵــێ؟ ..... تــاد( ، گــۆران بــەم پاســاوە، الوکــی ســوور 

دەنووســێت. 
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لــەم نووســینەی گۆرانــدا، ســێ ملمانێــی ســەختی هــزری و دەروونــی 
بــەدی دەکرێــت:

ملمانێی یەکەم: مەسەلەی نێونەتەوەیی و کوردایەتی
ڕاســتە بەرگریکــردن لــە چەوســاوان، مەســەلەیەکی ئینســانییە و مــرۆڤ 
ــتی  ــت و پاڵپش ــاوە بجووڵێ ــی چەوس ــوو مرۆڤێک ــۆ هەم ــۆزی ب ــێ س دەب
ــرووپ و  ــەر گ ــە ه ــا ک ــنە ن ــەو چەش ــەاڵم ب ــت. ب ــواز بێ ــی ئازادیخ گەالن
میللەتێــک لــە بــەرەی سیاســیی ئێمــە بــن، ئــەوە هــەق و ڕاســتن و 
ــیی  ــەرەی سیاس ــەدژی ب ــێکیش ل ــتە. هەرکەس ــتگیریکردنیان پێویس پش

ــە.  ــەوە ئیمپریالیزم ــوو، ئ ــە ب ئێم
و  عیــراق  ئەوکاتــی  شــیوعییەکانی  نووســەرە  زۆربــەی  الی  ئــەوەی 
گۆرانیــش  لــەالی  کــە  دیاردەیەیــە  ئــەو  دەکرێــت،  بــەدی  ناوچەکــە 
ــەرەی یەکێتــی  ــە ب ــەوە و دەوڵەتێــک ل ــە. هــەر نەت ــی هەی بەزەقــی بوون
ــش  ــەر دەوڵەتێکی ــراون. ه ــواز ناون ــە بەئازادیخ ــن، ئەوان ســۆڤییەتی بووب
ــرکار  ــەرەی داگی ــە ب ــەوە ب ــت، ئ ــکا بووبێ ــا و ئەمری ــەرەی ئەورووپ ــە ب ل
و ئیمپریالیســت و کۆنەپەرســتی دانــراوە. ئــەم پێــوەرە هۆکارەکــەی 
ئەوەیــە، ئــەو ڕۆشــنبیرانە بەپــەروەردەی سیاســیی حیــزب گــۆش کــراون 
و چاویــان جگــە لــە ڕاســتییە سیاســییەکانی حیزبەکەیانــی نەدیــوە. یــان 
نەیانتوانیــوە لــە پرەنســیپە توندەکانــی حیــزب دەرچــن و نووســینەکانیان 

ــراوە. ــکنینی بۆک ــەوردی پش ب
ئاشــکرایە کــە )گۆران(یــش ئەندامــی حیزبــی شــیوعی بــووە و شــەرەفی 
ــێ ســەردانی  ــەوەی دەدات ــواری ئ ــزب ب ــی حی ــە ڕیزەکان شۆڕشــگێڕێتی ل
کۆریــا و چیــن بــکات و لەکاتــی نەخۆشیشــدا بچێتــە مۆســکۆ و لــەوێ لــە 
نەخۆشــخانە بخەوێــت، هەربۆیــە بێبــەش نەبــووە لــەو چاودێرییــە حیزبییــە 
بەســەرییەوە. یــان لەوانەیــە خــۆی ئەوەنــدە بــاوەڕی بــە بۆچوونــە 
ــێ  ــێ، شــیعرەکانی هــەر لەخــۆوە بەب سیاســییەکانی حیــزب بەتیــن بووب

سانســۆری حیــزب، پڕبەدڵــی حیــزب نووســیبێت.
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توانــەوەی شــاعیر لەنــاو بۆتــەی حیــزب، زیانــی زۆر لــە ئەزموونــی شــاعیر 
ــە دنیابینیــی  ــن و ب ــەو دەبێــت خــۆی و دنیــای خــۆی تەنیــا ب دەدات. ئ
لــەم ســەدەیەدا  ئەزموونــی سیاســەت  بــدات. چونکــە  بڕیــار  خــۆی 
ســەلماندی سیاســەتی زلهێزەکانی دنیا و دۆســتایەتی و پاڵپشــتییەکانیان 
دوو  نێــوان  شــەڕی  بەنــدە.  خۆیانــەوە  بەرژەوەندیــی  بــە  و  کاتییــە 
کۆریــا، شــەڕی ئەمریــکا و ڕووســیا بــوو لەســەر خاکــی دوو کۆریــای 
ــی  ــرە عیراقــی و کوردەکان ــەوکات هاوبی باکــوور و باشــوور ڕووی دەدا. ئ
ڕووســیا، کۆریــای باکووریــان بــە لێقەومــاو دادەنــا و کۆریــای باشــوور بــە 
ــۆی  ــڕۆ بەه ــرد. ئەم ــت ناودەب ــە ئیمپریالیس ــیان ب ــرۆش. ئەمریکاش خۆف
زاڵبوونــی سیاســەتی ئەمریــکا لــە ناوچەکــەدا، هەمــووان کۆریــای باکــوور 
ــی  ــی ئەزموون ــن و ستایش ــوو دەزان ــناک و دواکەوت ــی ترس ــە دەوڵەتێک ب
کۆریــای باشــوور و سیاســەتی ئەوکاتــی ئەمریــکا دەکــەن. بۆیــە کەســی 
رۆشــنبیر نابێــت وا بەئاســانی، وەک خەڵکــی ســادە، دروشــمەکانی حیــزب 
بەدەنگــی بــەرز بڵێتــەوە. بەڵکــو ڕاســت ئەوەیــە هەمــوو بۆچــوون و 
بڕیارێکــی سیاســی بــە تــەرازووی ڕاســتی و دادپــەروەری و بەرژەوەندییــە 

ــکات. ــە ب ــی نەتەوەکــەی خــۆی پێوان بااڵکان
ــتەمیدا،  ــەدەی بیس ــی س ــی دەوڵەتداری ــەم خەون ــورد لەیەک ــەوەی ک  نەت
بەئاســانی بــووە باراشــی ئــەم بەرداشــە سیاســییانە و کۆمــارە ســاواکەی 
ــۆران(،  ــۆ )گ ــژووە ب ــەم مێ ــەوت. ئ ــتان( ی ک ــاری کوردس ــاد )کۆم مهاب
ڕووداوی ڕۆژ بــوو. دەبوایــە کەوتنــی ئــەو کۆمــارە و لەداردرانــی پێشــەوای 
مەســەلە  لــە  لێبکــەن  وای  دۆســتانی،  و  محەمــەد(  )قــازی  شــەهید 
ــە  ــەت و هێڵ ــاوی سیاس ــدە ڕەچ ــت و ئەوەن ــر بێ ــدا گەرمت نەتەوەیییەکان
ســوورەکانی حیزبەکــەی نــەکات، شــاعیرە دیارەکانــی ئــەو کات، تەنانــەت 
ئــەو خویندەوارانــەی شــاعیریش نەبــوون، هەرکــەس بەپێــی توانــای 
ئەدەبیــی خــۆی فرمێســکی بــۆ ئــەو کۆســتە ڕشــتووە. بــەاڵم لــە دیوانەکەی 

ــەم مەســەلەیە نابیســتین. ــۆ ئ ــک ب ــچ دەنگــی گریانێ ــدا، هی گۆران
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ڕاســتە گــۆران کوردێکــی دڵگــەرم و کوردپەرســتێکی دڵســۆز بــووە. 
ــەاڵم نەیتوانیــوە کــوردی  ــەم ڕاســتییە ناکرێــت. ب هەرگیــز نکووڵــی ل
وەک ئــەوە قبــووڵ بێــت کــە هەیــە، بەڵکــو وەک ئــەوە ویســتوویەتی 
ــە  ــڕە ل ــەی پ ــن دیوانەک ــە دەبینی ــت. بۆی ــۆی دەڕوانێ ــزب ب ــە حی ک
ستایشــی  جێــگای  بــەاڵم  دنیــا،  چەپــی  تێکۆشــەرانی  ستایشــی 
ــە  ــا ل ــە، تەنی ــدا نیی تێکۆشــانی سیاســیی باشــووری کوردســتانی تێ
ــوان  ــی ئینســانیی نێ ــی ئیمپریالیســت و برایەتی ــوەی دژایەتی چوارچێ
کــورد و عــەرەب نەبێــت. ئەمــەش چونکــە تێکۆشــانی کوردانــی 
باشــووری کوردســتان، شۆڕشــێکی چەپخــواز نەبــووە و بــە سیاســەتی 

ــووە. ــەو جــۆش نەب ــەی ئ حیزبەک
هێنرایــەوە  مەحمــود  شــێخ  تەرمــی  کــە   )1956( ســاڵی  لــە   
ــێخ  ــەدا )ش ــەی ن ــەت رێگ ــا، حکوم ــووی خرۆش ــار هەم ــلێمانی و ش س
ــە زینــدان بــوو( بەشــداریی  لەتیــف(ی کــوڕی شــێخ مەحمــود )کــە ل
بەخاکســپاردنی باوکــی بــکات، بەمــەش تووڕەیــی خەڵــک هێنــدەی تــر 
ــەم  ــی، ل ــانی خەڵک ــان بەش ــەران، ش ــاعیرو نووس ــوو، ش ــتوور ب ئەس
خرۆشــان و تووڕەبوونــە بەشــدارب وون. زۆرێکیــان بــەم هۆیــەوە درانــە 
ــە زیندانیکــردن ســزا دران. گــۆران  ــگ ب ــد مان دادگای عورفــی و چەن
هەڵبــژاردووە و )ســەرجەمی  بێدەنگیــی  ڕووداوە گەورەیــەدا  لــەم 

ــە.   ــدا نیی ــەوە تێ ــەم بارەی ــی ل ــچ هۆنراوەیەک ــیعرەکانی( هی ش
هەروەهــا ڕووداوەکانــی گرفتــی نێــوان )مــەال مســتەفا بارزانــی( و 
ــەوەی  ــەت گەڕان ــن. تەنان ــەدا نی ــم( لــە دیوانەک ــم قاس )عەبدولکەری
ــووە،  ــم( ب ــتی )قاس ــە بانگهێش ــە ب ــۆڤییەتەوە، ک ــە س ــی( ل )بارزان
بــەاڵم چونکــە حیــزب پێــی بــاش بــووە ڕووداوەکــە گــەورە نەکرێــت و 
کاریزمابوونــی بارزانــی زیاتــر نەبێــت ، لەدیوانەکــەدا بــاس نەکــراوە. 
هەربۆیــەش کڵپــەی تووڕەیــی خەڵــک لــە دژی سیاســەتەکانی بەغــدا 
ــە.  ــی نیی ــەدا بوون ــە دیوانەک ــش ل و هەڵگیرســانی شۆڕشــی ئەیلوولی
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گــۆران لــە )1962( شــیعری بــۆ مۆســکۆ و بــۆ الوانــی چەپــی دنیــا 
هەیــە، بــەاڵم باســی لەشکرکێشــیی عیراقــی بۆســەر کوردســتان 
نەهێناوەتــە نــاو بــاس. ڕەنگــە بۆچوونــی سیاســیی لەگــەڵ )بارزانــی( 
جیــاواز بووبێــت و سیاســەتی بەغــدای پــێ ڕاســت بووبێــت، ئــەوکات 
سیاســی   ڕەخنــەی  نەتەوەکــەی،  بەرژەوەندیــی  لــە  دەیتوانــی 
ئاراســتەی سیاســەتی بارزانــی بــکات. ئــەم بێدەنــگ بوونــەی لەئاســت 
ڕووداوەکانــی کوردســتان و گرینگیدانــی بــە کێشــەی هــاو حیزبەکانــی 
لــە نەتەوەکانــی تــر، بــاری هەڵوێســتی سیاســیی شــاعیرانەی لەنــگ 
ــک.  ــەک حیزبێ ــووە ن ــەک ب ــەو شــاعیری نەتەوەی ــە ئ ــردووە. چونک ک
دەبوایــە لــەم باســانەدا، وەک زۆر شــاعیری تــری عیراقــی و کــوردی 
هاوزەمــان و هــاو حیزبــی خــۆی بێــت، کــە ویســتی حیزبیــان بەهەنــد 
هەڵنەگــرت و لەپێنــاو دەربڕینی ئازادانەی هەســتی نەتەوەپەروەرییان، 

ــوون.  دەســتبەرداری حیــزب ب

دووەم: مەسەلەی دکتاتۆریەتی کرێکاری و دیموکراسییەت
ــتالین(،  ــەاڵتی )س ــی دەس ــا کۆتای ــان، ت ــیوعییەکانی واڵت ــە ش حیزب
باوەڕیــان بــە دکتاتۆریەتــی پڕۆلیتاریــا هەبــوو. دوای ســتالین، باســی 
دیموکراســی، کــەم کەمــە کەوتــە نــاو ئەدەبیاتــی سیاســییانەوە. بۆیــە 
بــۆ خوێندەوارانــی نــاو حیزبەکــە، وەک شــڵەقینی کاســەی بیرکردنــەوە 
وابــوو کــە باســی دیموکراســی بکرێــت و ئەدەبیاتــی شۆڕشــی کرێــکاری 
و دەوڵەتــی کرێــکاری خامــۆش بکرێتــەوە. ئــەوان پێشــتر خەڵکیــان بە 
بیــری ئــەوە گــۆش کردبــوو کــە کرێــکاران شــۆڕش دەکــەن و بەزەبــری 
دکتاتۆریەتــی کرێــکاری، ســەرمایەداران ســەرکوت دەکــەن و دەوڵەتــی 
یەکســانی )شــیوعی( دادەمەزرێنــن. بــەاڵم لــە نــاکاو بــە نەمانــی 
ســتالین، بیرمەندانــی سیاســیی ڕووســیا و چەپەکانــی ئەورووپــا 
بیرۆکــەی گونجاندنــی سۆشیالیســت و دیموکراســییان برەوپێــدا. الی 
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ئێمــەش چونکــە بیــر دروســت ناکرێــت و هــاوردە دەکرێــت، بۆیــە بیری 
ــی  ــۆک دەکات و ماوەیەک ــی ش ــنبیران تووش ــە، ڕۆش ــازە و پێچەوان ت
ــەن و  ــان چارەســەر دەک ــە بیرکردنەوەی ــە ل ــەو دژیەکیی ــا ئ ــت ت دەوێ

دواتــر بانگەشــەی بــۆ دەکــەن. 
ئــەو دژیەکییــە لــە بیــری سیاســیدا، ترازانــی ئاســتەکانی بیرکردنــەوە 
دروســتدەکات و بەســتەرە لۆژیکییــەکان دەپچڕێنێــت. لێــرەدا ئــەو 
زەقــە،  زۆر  گــۆران  الی  جیــاوازدا  بابەتــی  دوو  لەنێــوان  پچڕانــە 
یــان  پێشــووی،  بــاوەڕی  لەگــەڵ  راســتگۆیی  بەهــۆی  ئەمیــش 
بەهــۆی شــی نەبوونــەوەی بابەتــە نوێیەکــە لــە مێشــکی ئــەودا، 
نەیتوانیــوە  ناونیشــانێک لەبــارەی دیموکراســی و چەمکەکانییــەوە 
بخاتــە نــاو شــیعرەکانی، ئەمــە لەکاتێکــدا کــە شــیعرەکانی پــڕن 
ــزم  ــی ئیمپریالی ــە دژایەتیکردن ــەم ک ــی یەک ــی بابەت ــە وردەکارییەکان ل
و خەباتــە لــەدژی ســەرمایەداری و هەڵگرتنــی چــەک و خزمەتــی 

ســەربازییە بــۆ دەوڵەتــی کۆمــاری.

سێیەم: مەسەلەی ئاین و بیری شیوعێتی
شــیوعیێکی تێگەیشــتوو لــە بیــری سیاســیی حیزبەکــەی، نابێــت 
کارێکــی بــە ئایــن بمێنێــت. چونکــە لــە دیــدی مارکســی و لینینیــدا، 
ئایــن هــەم ئەفســانەیەکی کۆمەاڵیەتییــە و هــەم هۆکارێکــی ترســناکە 
بــۆ بــێ هۆشــکردنی میللەتــان. ئیتــر بەیەکــەوە کۆکردنــەوەی ئــەو دوو 
ــوون( شــتێکی  جەمســەرە دژیەکــە )ناســنامەی ئاینــی – شــیوعی ب
ــان  نەگونجــاوە. دۆخێــک الی مــرۆڤ دروســتدەکات کــە هیــچ یەکێکی
بەئاســوودەیی وەرنەگرێــت. ئەمــەش نائارامیــی دەروونــی زیاتر دەکات.
ئــەو لێکدانەوەیــە بــۆ ئەوەیــە بڵێیــن: گۆران وەک هــەر کوردێک، لەپاڵ 
شــیوعی بوونەکــەی، نەیتوانیــوە دەســتبەرداری ناســنامەی ئایــن بێت. 
ــی بوونەکــەی نەیتوانیــوە دەســتبەرداری  هەروەهــا لەپــاڵ نێونەتەوەی
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وەک   پرۆلیتاریاشــی  دکتاتۆریەتــی  بێــت.  کوردایەتــی  ناســنامەی 
ئەزموونــی حوکمــداری قبــووڵ نەبــووە و وەک لــە پێشــەکیی )الوکــی 
ســوور بــۆ کۆریــای ئــازاد( دا دیــارە، دیموکراســیەتی پــێ باشــتر 

بــووە. 
کــۆی ئــەو دژیەکییانــە لــە بیرکردنــەوەدا، بــۆ کەســێکی کۆلکــە 
خوێنــدەوار ئاســایین، بــەاڵم بــۆ ڕۆشــنبیرێکی وەک گــۆران، ئاســایی 
نیــن و لەتبوونــی بیرکردنەوە دروســتدەکەن. لەتبوونــی بیرکردنەوەش، 
دڵەڕاوکــێ و پەســتی دروســتدەکات و مــرۆڤ دووچــاری زۆر نەخۆشــیی 
ڕەفتــاری و جەســتەییش دەکات. مــرۆڤ بــۆ ئــەوەی ســاخڵەمیی 
دەروونــی بپارێزێــت، دەبــێ خــۆی لــە دژیەکییــەکان ڕزگارکات و الیــەک 

هەڵبژێرێــت.
ــە  ــردووە خــۆی ل ــەوەی نەک ــی ئ ــن زات ــە بڵێی ــەوە نیی ــۆران هــی ئ گ
ــەواوی  ــر بەت ــێ و جەمســەرەکەی ت ــە جەمســەرەکان داماڵ ــک ل یەکێ
ــەدەری و هەڵوێســتی  ــی دەرب ــوو ژیان ــەو هەم ــر، ئ ــت. نەخێ وەربگرێ
و  تۆمــەت  پێنــاوە چەندیــن  لــەم  بــووە،  بەندیخانــە  و  سیاســی 
ناوزڕاندنــی بــۆ هەڵبەســتراوە و هــەر کۆڵــی نــەداوە. بــەاڵم ئــەو 
لــە ناخــەوە نەیتوانیــوە دەســتبەرداری بیــرە ڕەســەنەکان بێــت، 
دەســتبەرداری کوردبــوون و موســڵمان بــوون و دیموکراتخــوازی. 
ئــەوەی تــری، چەپخوازییەکــەی، وەک ڕووبەڕووبوونــەوەی داگیــرکاری 
ــەک  ــە جوتیــار و دژایەتــی دواکەوتوویــی وەرگرتــووە، ن و بەرگــری ل
بــەو قووڵییــەی کــە لــە پرەنســیپی بیــری شــیوعێتیدا هەبــووە. 
بۆیــەش بیرکردنــەوەی دابــەش بــووە و هەندێــک لــە شــیعرەکانی کــە 
هەڵقــواڵوی ناخــی خۆیــن، شــیعری گۆشــکراون بــە نەتــەوە و جوانــی 
ــۆ  ــە ب ــی ک ــەن. هەندێکیش ــەم وێن ــەرز و ک ــیعری ب ــت، ش و سروش
پێویســتیی ئایدیۆلــۆژی نووســیویەتی، لــە ئاســتی شــیعرە نەمرەکانــی 

نیــن. 
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ئــەم دوولەتبوونــەی بیرکردنــەوە، ئــەو پەســتییە بەرهــەم دێنێــت کــە 
لــە پەراوێــزی هۆنــراوەی )زەنگــی پەســتی( دا ، دەڵــێ )هەنــدێ 
ــنە  ــە چەش ــەم، ل ــتییەک ئەک ــتی پەس ــا هەس ــی دڵم ــە قوواڵی ــار ل ج
مەســتییەک ئەچــێ. لەگــەڵ ئەوەشــدا ئەوەنــدەم بیــر و خەیــاڵ و 

ــەکات...()1(  ــەکەتم ئ ــێ، ش ــێ ئەورووژێن ــەوە ل لێکدان
هەڵبەتــە ئــەو شــەکەتییە هۆکارەکــەی چەشــنی بیرکردنــەوەی مرۆڤــە 
و شیکردنەوەکەشــی دەبــێ بــە دەروونزانیــی بوونگەرایــی بســپێررێت، 
چونکــە لەوێــدا ئــەو گرفتــە دەروونییانــەی کــە لــە هــزرەوە پەیدادەبــن، 

قســەیان لەبــارەوە دەکرێــت. 
لە شیعری )زەنگی پەستی( دا دەڵێت:

ئەوا دیسان لەگۆشەی نادیاری
دڵم، هەڵسا زڕەی زەنگی فیگاری

.............................
زمانێک دێتە گۆ هەرچەند زڕەی دێ

کە تێر نابم لە گوێگرتن بە دوو گوێ
...................................

چییە ئەی رۆحی بێ لێوار و بێ پەی
لە تۆ ناشارەزایی من هەتا کەی؟

...............................
چییە ئەم زەنگە زرنگەی دێ بەماتی
کە ژێر تەم کەوتووە شوێنی واڵتی ؟

1- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )226(
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لە شیعری  )بۆ گوڵی الوالو()1(  دەڵێت:
صەبر تۆبی خوا ! تاوێکی تر راوەستە تا عومرم

وەکو رۆژی چلەی زستان لە هەوری مەینەت ئاوابێ
منیش هاوڕێی سەفەرتم، ئەی گوڵی الوالو منیش ئەمرم!

منیش خیلقەت وەکو تۆ وانەبێ زۆرم لەگەڵ چا بێ

لە دوا کۆپلەی شیعری )بۆ بلبل()2(دا دەڵێت:
ئەی بلبل هەژار خۆمان ،
بێ دەستەاڵت ، پڕ گومان

بە دەشتی دنیا وێڵین
لەو جێگایەی جێی دێڵین

هەچ کوێ ئەچین بیابان تر
جێگای ترس و گومان تر ...
ئەی وەستای بەستەی شیرین

ئێمە هەتاکو ئەمرین
یا ئەپرسین، یا ئەگرین

ئیتر چلۆن بخوێنین،
وەک تۆ وەک گشت سەرخۆشێ

پیاڵەی دڵخۆشی نۆشێ؟! ...

1 - سەرجەمی بەرهەەمی گۆران. الپەڕە )223(
2- سەرجەمی بەرهەەمی گۆران. الپەڕە )103(
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لە شیعری )شیوەنی گواڵڵە()1( دا دەڵێ:
کچم خۆ تۆ نەماوی تا ببینی

کە باوکت چەند بە ناسۆرە برینی!
نە تۆی پێ دێتەوە نە عەقڵی ئەبڕێ

لەسەر تۆ کام یەخە کام ئەستۆ بگرێ

 دیاردەی سێیەم: ئافرەت لە دیدی گۆراندا
ــە  ــۆران ل ــرەت. گ ــەڵ ئاف ــە لەگ ــی )گۆران(ـ ــاردەی ســێیەم، گرفت دی
شــیعرەکانیدا لــە چوارچێــوەی پێنــج بابــەت مامەڵــەی لەگــەڵ ئافرەتدا 

کــردووە:

بابەتی یەکەم: وەسفی کاسیکییانەی ژن
ئەم بابەتە الی گۆران زۆر کەمە، لە هەندێک لە شیعرەکانی )یادگاری 
کۆن( دا وەک وەسفی ئافرەت هەیە، لە شیعری )ژن()2( ستایشی ڕۆڵی 
ژن دەکات بە سەرچاوەی عیشق و ئیلهام و خەیاڵی شیعری دادەنێ 

و دەڵێ:
ژنە کە جیلوەیی حوسنی بە عیشق ئەکا پەرواز

ژنە کە قووەت ئەخاتە خەیاڵی رەقێ ئەنگیز
ژنە موەللیدەی عیشق و ژنیشە عیشق نەواز

ژنە کە تاری ڕوبابی حەیات ئەکا تەهزیز
....................................

1 - سەرجەمی بەرهەەمی گۆران. الپەڕە )97(
2- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )74(
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لە کونجی خاطیرەما تا ژنێکی شۆخ
پەری صیفەت بە پەل و پۆی جەمالەوە جیلوە

لە کوێ لە سەطحى زەمینا، لە سینەیی فەلەکا
ئەبێت مەنبەعی شیعرم ، بەداییعی ئەشیا ؟..

بابەتی دووەم: تابلۆی جوانی
لێــرەدا گــۆران وەســفی ئافــرەت دەکات و بەیەکێــک لــە دیمەنەکانــی 
ــت  ــۆی سروش ــی تابل ــت. وەک تەواوکەرێک ــتی دادەنێ ــی سروش جوانی
باســی دەکات و ســیحری جوانییەکــەی وەســف دەکات. تەنیــا لەپێنــاو 
بەمــەش  دەکات.  جوانییەکــەی  وەســفی  جوانیــدا  زەقکردنــەوەی 
ــیعری  ــە: ش ــەو بابەت ــەی ئ ــەر. نموون ــی دەگرێتەب ــی پەرناس ڕەوتێک

ــوان()1(:  ــی ج )ڕەوتێک

ئەوەندە جوان ، لەوە جوانتر
لە شنەی بای شەو رەوانتر
لە لەرەی پڕشنگ، ئاوازە

لە خوڕەی ئاو ، شیعری تازە
بە ئاهەنگتر، بە خورۆشتر

بە گوێچکەی دڵ، دەنگی خۆشتر
پێی ناز ئەنێ بەسەر ئەرزا

جوانێ لە بەژنێکی بەرزا ! ...

1- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )11(
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لە شیعری )بۆ جوانی سەرەڕێ()1(  دا دەڵێ:
ئەم دێیە جێ دێڵم، بێ نیشان ، بێ شوێن پێ

ئەی پەری ! سڵ مەکە ، المەدە بۆالڕێ
ئەو نیگا نیو کەچەی ئەو چاوە مەستانە!

شۆڕ مەکە بۆ بەرپێ، بەرز و گەش بڕوانە
.....................................

سەرنجێک من ئەیدەم لەو بەژن و بااڵیە
لە سینەی پاکەوە بۆ جوانی تەنیایە

ئەمەوێ کە دەرچووم لەم دێیە بەیانی
خاتیرەم هەڵگرێ جوانترین نیشانی

 لە شیعری )جوانی بێ ناو()2( دا دەڵێ:  
قژ کاڵی لێو ئاڵی ، پڕشنگی نیگا کاڵ

ئەی کچە جوانەکەی سەرگۆنا نەختێ ئاڵ
ڕاستە من ڕێبوارم سەرپێیی ئەڕوانم

بەاڵم وا جوانی تۆ کاری کرد لەگیانم
ئەڵێی نەک هەر ئێستا، عومرێکی درێژە

بەو دەست و پەنجانەت برینم ساڕێژە

1- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )26(
2- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )45(
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لە شیعری  )بەستەی دڵدار()1(دا دەڵێ:
نە باریکی ، نە گۆشتن ،
نە کچۆڵەی ، نە شاژن،

نە زۆر چاوڕەشی
نە ئێجگار گەشی

بەاڵم بەنیگای شیرین:
نەمدی کەس

وەک تۆ بەتین ..
تۆیت و بەس !

لێت بێ بزەی مانگەشەوی
بەژنی ڕێک و ڕەوتی کەوی !

شــیعرەکانی )جوانــی الدێ()2( و )لــەدرزی پەچــەوە()3(  و باســی 
ژنــی هەورامــان لــە شــیعری )گەشــت لــە هەورامــان()4(، نموونــەی زۆر 

بــەرزی هەمــان مەبەســتن.

بابەتی سێیەم: وەسفی لەشوالری ئافرەت
ــی  ــژ تێکەڵ ــەوە و چێ ــر دەکات ــفکردنەکەی وردت ــۆران وەس ــرەدا گ لێ
وەســفەکان دەکات و وردتــر لــە لەشــی ئافــرەت دەڕوانێــت. نموونــەی 

ئــەو جــۆرە وەســفە: 

1- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )28(
2- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )32(
3- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )34(

4- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )127(
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شیعری )ئافرەت و جوانی()1(:
کام ئەستێرەی گەش، کام گوڵی کێوی
ئاڵە وەک کوڵمی؟ گۆی مەمکی؟ لێوی؟

کام ڕەشی ئەگا بە ڕەشی چاوی  ؟
برژانگی ؟ برۆی ؟ ئەگریجەی خاوی؟

کام بەرزی جوانە وەک بەرزی بااڵی ؟
کام تیشک ئەگاتە تیشکی نیو نیگای؟

لە شیعری )ئاواتی دووری()2(دا دەڵێت:
ئەی حیسسی شاممە! لە چاو و لە گوێ مەئیوسم،

بۆنێ لە یارەوە دێنێ خیتامی ئەفسووسم،
بابێ: بۆنی هەناسەی بێ،

پڕ بە سینەم وەک تاسەی بێ!
بابێ بۆی مەمەی،
لە درزی سوخمەی:

بۆنی وەنەوشە، گوڵ،
مێخەک، عەتر، سمڵ ...

1- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )9(
2- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )13(
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ئەی المیسە ! ئەگەر چی نەبوو: دەنگ و ڕەنگ و بۆ،
وەک شێت بە عەقڵی خامەوە خۆم خستە بەختی تۆ!

کوا تەماسی لەشی نەرمی ؟
کوا لەذەتی کۆشی گەرمی!

کوا مەمکی پڕ چنگ؟
لیمۆی باغی سنگ؟
کوا ماچی لێوی ئاڵ

جورعەی ئەبەد - خەیاڵ ؟ ...

لــە  و )شــەوێک  کچێــک()1(  گــەورە  )بــۆ  شــیعرەکانی  هەروەهــا 
ــە  ــەو وەســفە وردان ــان ل ــوەی شــانۆ()3( زۆرێکی ــاڵ()2( و )جیل عەبدوڵ
تێدایــە کــە نموونــەی بــەرزی وەســفی لەشــوالری ئافرەتــن لــە شــیعری 

ــدا.  کوردی

بابەتی چوارەم: ڕەشبینی و شوومی
لــەم بابەتــەدا  گــۆران بــە شــوومی لــە ئافــرەت دەڕوانێــت، بــە 
ــە  ــت. ب ــی لەناودەچێ ــە ناکام ــاگات و ب ــە پێن ــت ک ــی دەزانێ میوەیەک
ــی دەکات  ــت. گلەی ــاوی دادەنێ ــی پی ــی و نەهامەتی ســەرچاوەی کڵۆڵ
ــەو  ــیرینە، ئ ــان ناش ــان و نیهادی ــن و گی ــان جوان ــان خۆی ــە ئافرەت ک
ــەو  ــەی ئ ــتێنێت. نموون ــدا دەگش ــوو ئافرەتان ــەر هەم ــارەش بەس بڕی

ــت:  ــیعرانەیدا دەبینرێ ــەم ش ــە ل ــۆرە بابەت ج

1- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )41(
2- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )53(

3- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )107(
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لە شیعری )خۆزگەم بە پار()1(  دا دەڵێ:
بڵێن بە یار بێ ناو چاوێ،

دیتمان لە تاو دووری ، تاوێ
ئەیڕشت لە فرمێسک الفاوێ

ئاخی هەڵ ئەکێشا تاوێ
بەیادی بااڵ الوالوێ

چاوڕەشێ ئەگریجە خاوێ
بڵێن بە یار، بڵێن بە یار، یاری نازدار

سەد هەزار جار خۆزگەم بە پار، منی هەژار،
خۆزگەم بە پار!

پرسی کێ ؟ بڵێن داماوێ
هێالنەی دڵ لێ شێواوێ

دوانزە مانگ لە یار بڕاوێ ،
دوانزە مانگ ! بۆ یار گریاوێ،

بەئاستەم نووزە تیا ماوێ
ئەیوت: ناونیشانی ناوێ،

ئەزانێ یار خۆی، کام هەژار، ڕۆژی سەد جار،
ئەکا هاوار: خۆزگەم بە پار ، خۆزگەم بە پار !

 

1- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )21(
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لە شیعری )هەڵبەستی ڕەنجاو()1( دا دەڵێ: 
گوێم پڕ بووە لە ئەفسانەی دڵداری

بەلەعنەت بێ زوهرەی جوانی و عەیاری
عومری جوانیم لە هێالنەی بێ ڕەنجا

چەن بێ تاسە ، چەن ئاسوودە ئەگونجا؟
تا ناسیمت ، تا خۆت هاوێشتە سەر ڕێم

تا دێوجامەت ڕاگرت ، نیشانت دا پێم؟
هاوار تومەز لەو دیو پەردەی گوڵ گوڵین
لەکارا بوو ! بیری بەد، دەستی خوێنین
بەلەعنەت بێ زوهرەی جوانی سروشتی

دائەفلیقێ هەر دڵێ کەوتە مشتی!..

لە شیعری )بۆ کچێکی بێگانە()2(دا دەڵێ:
لە هەچ باغێک گوڵێکی سوورم دیبێ

بۆی چووم هەزار دڕکیش لەپێم چەقیبێ
هەر ئەوەندەش گیرۆدەی گوڵی سوور بووم

نا شارەزا، پەپوولەی دوور بەدوور بووم
ئەمجا ئیتر کەوتوومەتە بەیایی
بۆ جوانێکی تری پێش ئاشنایی

جوانەی تریش هەروەکو ئەم جوانانە
نەیتوانیوە دامرکێنێ ئەم گیانە

هەر سەرگەردان هەر ئاوارە هەر برسی

1- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )39(
2- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )47(
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)بۆچی ؟( باشە، پێت بڵێم با ، ئەپرسی:
چونکە کاتێ دێنێتەوە خۆزگەی دڵ

جوانی گیانیش هاوکاری بێ جوانی گڵ
لەش با هەردەی بەهار بێ ئارایشتی

ئاسمانێکی ئەوێ فەڕبا بەگشتی
بۆ کڵۆڵیم ، ڕەنجەڕۆییم ، بەدبەختیم،

تا ئێستاکە هەر نازدارێ من ناسیم
بە ڕواڵەت چەند پرشنگدار و شیک بوو

پێچەوانەی ئەوە دڵی تاریک بوو
کۆشی گەرم و دەروونی سارد و سڕ بوو

زمانی نەرم، نیهادی ئێجگار دڕ بوو !

ــاوی()1( و )هەڵبەســتی پەشــیمانی()2(   و  ــی خوێن شــیعرەکانی )گوڵ
)ســکااڵ()3( و )ســێبەری هیوا()4( ، نموونەی جوانیی ئەم مەبەســتەن 
و لــە هەموویانــدا ڕەگــەزی هاوبــەش ئەوەیــە خۆشەویســتیی ئافــرەت و 

پەیوەنــدی لەگــەڵ ئافــرەت، مایــەی گرفــت و شــوومییە.

1- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )46(
2- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )37(
3- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )24(
4- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )73(



63

بابەتی پێنجەم: ستەم لێکراویی ئافرەت و هاندانی بۆ ئازادی
ــدا بابەتێکــی کەمتــر بایــەخ پێــدراوە،  ــە شــیعرەکانی گۆران ئــەم بابەتــە ل
بــەاڵم لــە شــیعری )بەردەنووســێک()1(  و ئۆپەرێتــی )ئەنجامــی یــاران()2( 

، ئــەم بابەتــەی زۆر جــوان و کاریگــەر خســتووەتەڕوو.
نموونەی شیعری )بەردەنووسێک(:

لە دنیای رووناکتا منیش گیانێ بووم
لە لەشی جوانا،

وێنەی پەپوولە ئەهاتم ئەچووم 
لەناو گواڵنا

...................
بەاڵم ئاخ کە ناڵەی الوکی الوان

زوو مەستی کردم
بەڕێی عەشقی پاکا نام مل و تاوان 

بۆ الڕێی بردم
الوێکی نامەردم تووش هات لەڕێما

بە سوێن و پەیمان
وەک ڕەشمار پەپکەی خوارد نووست لەناو جێما

ئابڕوومی تکان
پاش ئەوەی ماری پیس زەهری خۆی ڕژان

کشایەوە کون
هۆی شەرمی لە باوکم کرد بەمایەی ژان

کەتن کەری ون
................

1- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )209(
2- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )347(
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منی کچ مامزی بەندیخانەی ژین 
سزای تاوانم

بەدەستی باوکی خۆم چووم بەسەربڕین
پرچی پەخشانم

تال لە خوێنەوە و کەوتە سەر چاوم
ئیتر نەمبینی:

لە جەرگی باوکما سەری بڕاوم چۆن بوو برینی
یان دایکی دڵسۆزم وێڕای بەبێ شەرم

بۆ جوانە مەرگی
وەک دایکان شیوەنێک بگێڕێ بەگەرم

ڕەش کا بۆی بەرگی ؟ ...

دەستنیشــانکردنی پاڵنــەری ئــەم پێنــج بابەتــە جیــاوازە، بەتایبەتــی 
بابەتــی دووەم و ســێیەم لــە الیــەک و چــوارەم بەتەنیــا، لــەڕووی 
دەروونییــەوە کارێکــی ســەختە. پێویســتی بــە زانیارییەکــی زۆری 
ســەردەمی منداڵیــی و بارودۆخــی ناوماڵــی  شــاعیر هەیــە. ئێمــە لــە 
کاتێکــدا ئــەو چەشــنە زانیارییەمــان کەمــە و ئــەوەی زانراویشــە ئــەو 
ڕەگەزانــەی تێــدا نییــە کــە یارمەتیــدەری دەروونشــیکاریی کۆمەاڵیەتــی 
بــن، بۆیــە لــە ســنوورێکی گشــتیدا بڕیارێــک لــە ڕوانگەی شــیعرەکانەوە 
دەدەیــن. ئەویــش ئەوەیــە: گــۆران تــاڕادەی پەرســتن، عەشــقی جوانی 
بەگشــتی و جوانــی ئافــرەت بــووە بەتایبەتــی، بــەاڵم لــە خۆشەویســتی 

و دڵ بەئافــرەت بەســتنەوە ترســاوە.
بەڵگــەی ئــەو قســەیەش ئەوەیــە، لــە تەواوی باســەکانی خۆشەویســتی 
لــە  تــرس  و هەناسەســاردە.  دۆڕاو  لــە شــیعرەکانیدا، عاشــقێکی 
پەیوەنــدی لەگــەڵ ئافــرەت لــە شــیعرەکانیدا لــەوە دەردەکەوێــت کــە 
ــی  ــە جوانی ــەرنجدان ل ــە س ــتییەکەی ب ــەی خۆشەویس ــە تاس هەمیش
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ــە شــیعرەکانیدا وەک هاوســەر  ــرەت ل ــا ئاف ــرەت دەشــکێنێت. وات ئاف
دەرناکەوێــت. ڕۆڵــی هاوژیــن بــوون و هاوســەربوون و ئاوەدانــی گیــان 
و مــاڵ لــە شــیعرەکانی گــۆران بــەر ئافــرەت نەکەوتــووە. وەک بڵێــی 
ئــەو مافــەی پــێ نــەداوە، یــان بــۆی ســاغ نەبووەتــەوە کــە ئافــرەت 
ــدی  ــەروەردە و دی ــە پ ــا. ڕەنگ ــان ن ــت ی ــە ببینێ ــەو ڕۆڵ ــت ئ دەتوانێ
کۆمەڵــگا کاریگــەری هەبێــت، بــەاڵم گــۆران ئــەو ســنوورانەی بڕیــوە و 
ئەگــەر لــە ئافرەتــی ڕادیتبــا دەتوانێــت ژیــان ئــاوەدان بکاتــەوە، ئــەوا 

ــوت.  نەیدەشــاردەوە و دەیگ
ــەوەش وردتــر ئەوەیــە گــۆران ئافرەتــی وەک دایــک و دایکایەتــی و  ل
پــەروەردەی نەوەیــەک، نەهێناوەتــە نــاو شــیعرەکانییەوە. باســی دایک 
تەنیــا لــە شــیعری )لــە کەرکووکــەوە بــۆ دایکــم نووســیوە()1(  هاتۆتــە 
ــی  ــی کڵۆڵی ــو باس ــە، بەڵک ــک( نیی ــی )دای ــش باس ــاس، ئەوی ــاو ب ن
ــە کۆمەڵگــەی  ــێ کــە دایــک ل ــەوە ب خۆیەتــی. ڕەنگــە هۆکارەکــەی ئ
کوردەواریــدا پاشــکۆی باوکــە و کــەم وایــە بتوانێــت ڕۆڵێکــی کاریگــەر 
ــی  ــۆی ماندوویەت ــش بەه ــت. زۆرجاری ــدا ببینێ ــی منداڵەکانی ــە ژیان ل
ــردووە و  ــی ک ــی منداڵەکان ــە بزێوی ــی ل ــک گلەی ــەرقاڵییەوە، دای و س
بووەتــە هــۆی ئــەوەی بــاوک لــە منداڵەکانــی بــدات. بەمــەش پێگــەی 
دایــک لــە دڵــی منداڵــدا دەلەرزێــت و ئیتــر ناتوانێــت وەک ڕزگارکــەر و 

سەرپەرشــتیارێکی دڵســۆز بچێتــە خەونــی منداڵەکانییــەوە.
بــە گشــتی لــە شــیعرەکانی گۆرانــدا ئافــرەت وەک ســەرچاوەی ســۆز و 
کامەرانــی دەرنەکەوتــووە. ڕەنگــە هۆکارەکــەی ئــەوە بێــت نەیتوانیــوە 
بــەو کچــە بــگات کــە خۆشــی ویســتووە. دایکــی ڕۆڵــی هەبــووە لــەو 

1- سەرجەمی بەرهەمی گۆران. الپەڕە )230(
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بەیەکتــر نەگەیشــتنە چونکــە )ژنــی یەکەمــی لــە خۆشەویســتی 
نەهێنــاوە، دوای مردنــی باوکــی و کوژرانــی محەمەدبەگــی بــرای، 
ــتی  ــە ویس ــی ب ــارە دایکیش ــاوە()1( ، دی ــۆ هێن ــەی ب ــەو ژن ــی ئ دایک

ــەی. ــتی کوڕەک ــەک بەویس ــژاردووە ن ــەی هەڵب ــۆی ژنەک خ
لــەم بارەیــەوە بیــروڕای هاوشــێوە زۆرن، بــۆ نموونــە )حوســێن 
عەلــی شــانۆف( دەڵێــت:  )وێنــەی خۆشەویســتیی ســەردەمی الوێتــی 
شــاعیر و ئــەو کچــە کــوردەی کــە ناخــی هەژانــدووە بــۆ یەکــەم جــار، 
ــەو خۆشەویســتییە  ــارە و گوزارشــت ل ــە شــیعرەکانیدا دی ــەردەوام ل ب
ــت()2(. هــەر  ــاوازی شــیعرەکانی دەبێـ ناکامــە دەکات کــە تێکــەڵ ئ
ــازی  ــی )ڕێب ــە کتێب ــەد( ل ــەوە، )خورشــید ڕەشــید ئەحم ــەم بارەی ل
ڕۆمانتیکــی( و )ڕەفیــق حیلمــی( لــە )شــیعر و ئەدەبیاتــی کــوردی( 
ــەوە  ــوردی( دا ل ــی ک ــی شــیعری نوێ ــە )کاروان ــەالح( ل ــەی ف و )کاک
دەدوێــن کــەوا گــۆران خۆشەویســتێکی هەبــووە و پێــی نەگەیشــتووە.
دەتوانیــن بڵێیــن گــۆران شــاعیرێکی جوانــی پەرســتە و تاســەی 
ــرەت،  ــی ئاف ــیعرەکانیدا باس ــە ش ــە ل ــکاوە. بۆی ــتیی نەش خۆشەویس

باســی جوانــی و حــەزی ناکامــە.

1- ئافرەت لە هۆنراوەی کوردیدا. الپەڕە )233(
2- عبدالله گۆران، الشاعر الکوردي المعاصر. الپەڕە )34(
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 پوختەی باس: 
1 - گــۆران لــە ڕووی کەســایەتییەوە خــاوەن توانایەکــی مەزنــی 
ڕێگــەی  الوێتیــدا.  قۆناغــی  لــە  بەتایبەتــی  بــووە،  خۆســەلماندن 
ــدەن  ــی پێب ــەختییەکانی ڕۆژگار چۆک ــان و س ــی ژی ــەداوە تاڵییەکان ن
و بــەو چەشــنە کــە ویســتوویەتی ژیــاوە و گوێــی بــە ڕۆتینــی ژیانــی 

وەزیفەیــی نــەداوە.
2 - کاری سیاســی و حیزبــی، بووەتــە هــۆی دابڕینــی لــە باســە 
ــە  ــەر ب ــتان، ئەگ ــی کوردس ــیی ئەوکات ــی سیاس ــی گۆڕەپان گەرمەکان
ــە، ئاســمانی شــیعرەکانی ڕەنگــە یەکجــار فراوانتــرو  ــەوە بوای پێچەوان

ــا. ــاوەتر بووب درەوش
ــەو، دیمــەن و تابلۆیەکــی جوانییــە و زۆرجاریــش  3 - ئافــرەت الی ئ
ســەرچاوەی نەفریــن و نەگریســییە. هەنــدێ جاریــش وەک قوربانیــی 
لــەو  نەیتوانیــوە  کــردووە.  باســی  کۆنەپەرســتی  و  دواکەوتوویــی 

ــدات. ــرەت ب ــە ئاف ــر ب ــە زیات دیمەنان
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 ئاماژەی باس:
لــە  هــەر  محەمــەد(،  قــادر  )ئەنــوەر  شــیعرییەکانی  بەرهەمــە 
دەســپێکییانەوە )زریــان: 1978 - بەغــدا( و )زایەڵــە: 1988 - 
ســوێد(، تــا کۆتایییەکانیــان )زنــار: 2004 – ســلێمانی(، هەموویــان 
واتــان،  و  زمــان  بەردەوامــی  دینامیکــی  یەکەیەکــی  بەیەکــەوە، 
ــار(،  ــە، زن ــان، زایەڵ ــیعرییەکەی )زری ــە ش ــە هەرســێ کتێب ــان ل زم
کــە لــە دووتوێــی یــەک بەرگــدا کــۆ کراونەتــەوە، بــەردەوام لــە 
بــە جۆشــەوە شــەپۆل دەدات،  خــۆ بەرهەمهێنەوەدایــە، واتــاش 
شــەپۆالنێک، بــە بــەرزی و نزمیــی دژیەکــەوە، بەردەوامییەکــی نزیــک 
لــە چــل ســاڵەی بارگاویبــوون و خاڵیبوونــەوە، تــا کەنارەکانــی 
ــەو شــاعیرە  ــە بەرهەمەکانــی ئ ــژە ب ژیانەوەیەکــی نوێــی شــیعر، درێ
ــەر  ــە ه ــان ل ــەر تێکســتێکی شــیعریدا، ی ــە ه دەدات، بەچەشــنێک ل
قۆناغێکــی بەرهەمهێنانــی شــیعریدا، ســیما و ئــەدگاری تایبەتیــی 
خۆیــان نمایــش دەکــەن و خوێنــەر بەئاســانی دەتوانێــت ناوێــک 
ــەاڵم  ــت. ب ــە شــیعرییەکە هەڵبژێرێ ــۆ قۆناغ ــان ب ــۆ تێکســتەکان، ی ب
لەهەمــان کاتــدا کــۆی تێکســتەکان، وەک یەکەیەکــی زمانــی و واتایی، 
ــدی  ــر هــەر ناوێکــی قۆناغبەن ــە ژێ ــە خوێندنەوەیەکــی ورددا، چوون ل
ــی گشــتگیری  ــەوە وێنەیەک ــان بەیەک ــە هەمووی ــەوە، چونک ڕەتدەکەن

دەســتەویەخەبوونی شــیعر و ژیانــن. 

شیعری )ئەنوەر قادر محەمەد(
لەگەمەی شەپۆلەکانی تێکۆشان و بێئومێدیدا
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ئــەم لێکۆڵینەوەیــە هەوڵــی ئــەوە دەدات ڕووپێوێکــی وەســفی بــۆ بــەرز و نزمیی 
هەســتی بەرەنگاربوونــەوە و بێئومێــدی وەک دووانەیەکــی تــەواوکار، نــەک دژ 
ــۆ ســتایڵی زمانــی  ــە شــیعرەکاندا بخاتــەڕوو. ســەرنجێکی گشــتیش ب یــەک، ل
ــە  ــەش، لێکۆڵینەوەک ــەم ئامانج ــی ئ ــۆ پێکان ــیعرەکان پێشــکێش دەکات. ب ش

کراوەتــە چــوار بڕگــە:
ڕوانگــەی  لــە  شــاعیردا  ژیانــی  لــە  تێکۆشــان  پاڵنەرەکانــی  یەکــەم: 

. ە و نییە کا ە شــیعر
ڕوانگــەی  لــە  شــاعیردا  ژیانــی  لــە  بێئومێــدی  پاڵنەرەکانــی  دووەم: 

. ە و نییە کا ە شــیعر
سێیەم: شەپۆلە ئاوێزانبووەکانی هەردوو پاڵنەرەکە.

چوارەم: کەنارەکانی ژیانەوە.

ــەی  ــە ڕوانگ ــاعیردا ل ــی ش ــە ژیان ــان ل ــی تێکۆش ــەم: پاڵنەرەکان ــەی یەک بڕگ
شــیعرەکانییەوە

یەکێک لە ڕاســتییە نەگۆڕەکانی ژیان ئەوەیە هیچ گەشــەکردن و دەســتکەوتێک 
ــێ  ــش، بەب ــی مرۆڤی ــودی ژیان ــت، خ ــتەبەر نابێ ــی مرۆڤـــ دەس ــێ هەوڵدان بەب
ــدا. هاوشــانی  ــە زەمەن ــاو ل ــە بازنەیەکــی داخــراوی بەجێم گەشــەکردن، دەبێت
ــش  ــە ژیانی ــردن ل ــی پارێزگاریک ــە، هەوڵ ــتەبەرکردنی ژیان ــی دەس ــەم هەوڵ ئ
لــە ئارادایــە، تەنانــەت هەوڵــی پارێزگاریکــردن لــە ژیــان، لــە خــودی ژیانیــش 
گرینگتــرە، بۆیــە لــە ســەردەمە کۆنــەکان و لــە ئێستاشــدا، کەســانێک دەبینین، 
کــە لەپێنــاو پارێزگاریکــردن لەژیــان، ژیانــی خۆیــان دەکەنــە قوربانــی و 
ــە هەندێــک دۆخــی تایبەتیــدا، هەوڵــی  نەمــری بەدەســتدەهێنن. زۆرجاریــش ل
پارێزگاریکــردن لــە ژیــان دەبێتــە ســیمبوڵی قۆناغێکــی ژیــان و شــێوەی 
ــتییەکەی،  ــی پێداویس ــەش بەپێ ــەم خەبات ــت. ئ ــراو وەردەگرێ ــی ڕێکخ خەبات
فۆرمــی جیاجیــا وەردەگرێــت، وەک خەبــات بــۆ ڕزگارکردنــی مــرۆڤ لــە 
ــۆ  ــات ب ــراوەکان، خەب ــە زەوتک ــتهێنانەوەی ماف ــۆ بەدەس ــات ب ــی، خەب نەفام

ــاد. ــان و.....ت ــاک و زم ــنامە و خ ــوون و ناس ــە ب ــردن ل پارێزگاریک
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ئــەو هۆکارانــەی کــە خەبــات دەکەنــە بابەتــی ژیانــی مرۆڤێــک، 
پەیوەســتن بــە خــودی مرۆڤەکــە و بــە جێکەوتەکانی دەوروبەریشــی. 
ــە  ــەردوو هۆکارەک ــەد( دا ه ــادر محەم ــوەر ق ــیعرەکانی )ئەن ــە ش ل
ــە  ــە ل ــەم هۆکاران ــی ئ ــد نموونەیەک ــرەوە چەن ــەن. لێ ــی ه ــە ڕوون ب

ــەڕوو: ــیعرەکاندا دەخەین ش
1 - پاڵنەری خودی:

أ  - ڕۆحێکی سەرکێش:
لــە پارچــەی ســێیەمی شــیعری )چەنــد هۆنراوەیــەک بــۆ دایکــم( دا، 
شــاعیر ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەکات کــە ئــەو لــە منداڵییــەوە گیانێکــی 

سەرکەشــی هەبــووە و کــۆت و زنجیــری قبــووڵ نییــە:
))من دەزانم، دایە! کە گوێت لە شیعرێکی تازەم دەبێت،

یاقووتی فرمێسکی ئاڵت هووترە دەکا،
سەری شانازی هەڵدەبڕی و

دەڵێی کوڕم- شاعیرێکە کورد و ئازاد،
بە منداڵیش لە بێشکەکەی هەمیشە بازرەقەی دەبەست،

هەر دوژمنی دەسرازە و کۆت و زنجیر بوو.
حەزی دەکرد، بەپێی پەتی، بەو دەشتانەدا ڕابکا،

هەر دڵداری ئازادی بوو...(()1( 

ب  - بەردەوامی و متمانەبەخۆبوون: 
لە پارچەی پێنجەمی شیعری )خاک و زریان و خۆشەویستی(دا، شاعیر 
بەردەوامیی خۆی لە ڕووبەڕووبوونەوەی دوژمنانی ژین و نەتەوەکەی 

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 86
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لە  هەیە،  بەردەوامییەی  بەو  زۆریشی  متمانەیەکی  ڕادەگەیەنێت، 
پێی  و  دەبەستێتەوە  کێوەکانی واڵت  و  کەژ  بە  بەردەوامیدا خۆی 
وایە تا ئەو کەژانە هەبن، ئەویش هەیە و دوژمنان ناتوانن لەناوی 
ببەن. لێرەدا شاعیر خۆی و شیعرەکانی نوێنەری نەتەوەن و خۆیشی 

بە بەردەوامبوونی شیعرەکانییەوە بەردەوام دەبێت:

))تاکو لووتکەی ئەو کەژانە سەریان بکەن
بەکۆشی شینی ئاسمانا .. من ئەمێنم

تا ڕووباری واڵتەکەم غەریبانە و 
بەچاوی پڕ لە تەمەوە

ماڵئاوایی لە خاک بکا .. هەر ئەمێنم
تاکو دنیای شیعرەکانم... نیشتیمانی وشەی نامۆ و ئاوارەبن.. من ئەمێنم(()1(

ــەی  ــەی خواک ــوارێ.. ئ ــیعری )وەرە خ ــێکی ش ــە بەش ــا ل هەروەه
غەریبــان ...( دا دەڵێــت:

))چۆن کپ ئەبم؟!
خۆ من چەمە زستانە نیم ، هەر هاوین هات هەڵپڕووکێم!
- دیتان ئەگریم .. ئەگەر دیتان پەلەوەری خونکی کردن

لە دارستانی بەهرەمدا هێالنەی کرد بیسووتێنن
هەر بینیتان .. شەوانی تۆف و کڕێوە

ڕێبواری وێڵی ئەندێشەم شەکەت کەوت و ویستی هانا
بۆ کۆختی ترس و لەرز بەرێ .. بیگرن و بەردبارانی کەن(()2(

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 62
2- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 47
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پ  - پەروەردەیەکی بەرز:
ــت و  ــرەی دەدوێنێ ــی باپی ــەت( دا، گیان ــاو و تریف ــیعری )ت ــە ش ل
ــەربەرزی و  ــری س ــەوەوە فێ ــەوە ل ــە منداڵیی ــە ل ــت، ک ڕایدەگەیەنێ

ــکات: ــووڵ ب ــۆڕی قب ــت سەرش ــووە و ناتوانێ ــتی ب هەقپەرس
))... منێ کە دوا چۆڕی جامی مەیی تۆم نۆشیبێ

چۆنم دنیا لەال نابێ بە خەرابات؟
منێ هەڵۆی برۆکانت قەت لەبەر چاوم ون نەبن

چۆن لە بەرزیی ئاسمانەوە دێمە خوارێ و
دەبمە هاوڕێی قەل و دااڵنی سەرکەالک؟

...........
دەستی بەرزی هەردەم دژی ناهەقی وەستانت

هەڵێکی دوای ڕاستی کردم،
فێری هەقپەرستی کردم

2001 )1( )).....

ت  - تێکۆشان دژی چەقبەستن: 
لــە شــیعری )شــیعرەکانم(دا، شــاعیر ئــەو هەســتە بــە ڕوونــی 
ــوون،  ــی ب ــەی ژیان ــردوودا وێن ــە ڕاب ــە شــیعرەکانی ل ــەڕوو ک دەخات
بــەاڵم لــە ئاینــدەدا دەیەوێــت ببنــە ڕابــەری ژیانــی، ئــەو ئیتــر 
لــە شــیعرەکانیدا  دواتــر  بــکات و  ڕووداو  ناتوانێــت چاوەڕوانــی 
وێنەیــان بکێشــێتەوە، بەڵکــو ئــەو بــە شــیعرەکانی وێنــەی ئاینــدە 

دەکێشــێت، هەمــوو تەمێکیــش دەڕەوێنێتــەوە:

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 179 - 180
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))شیعرەکانم
سوێ و مەینەتی یەکەم کۆستن،

تفت و تاڵیی کۆچکردنن،
شەوسووتانی غەریبانن،
کسپە و ئازاری نۆزامن،

دەشیانەوێ، وەکو هاتنەوەی ئازیز بن،
شیرین بن وەک یەکەم ئەڤین،

وەکو گەرمیی لێوهەڵمژین،
وەک ژیان خۆی شیعرەکانم هێورنابن...

دەیانەوێ، خۆرەتاوی دوای گشت لێزمەی بارانێ بن،
دەیانەوێ تریقەی دوای هەموو کوڵی گریانێ بن...(()1( 1985 

ج  - نەترسان لە مردن: 
لــە شــیعری )گوڵســورخی لــە هەرێمــی مــەرگا ســۆز ئــەکا(، شــاعیر 
ــاری  ــۆ مــردن دەخاتــەڕوو، ئــەو مردنــی بــەالوە کەن دیــدی خــۆی ب
دەریــا و مەملەکەتــی دیــداری لەیــا و ســەرچاوەی نــان هێنانەوەیــە 

بــۆ هــەژار و هەتیــوان:

))- مردن.. مردن کەنارێکی شین و تەڕە
ئێواران پیاسەی تیا ئەکەم..

وائەزانم شەستەی گوللە بارانێکی گورگەزێیە و
لەسەر سنگ و ئاسۆی شانم پەلکەزێڕینە نەخش ئەکا

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 127
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))بەربەیانیان سۆز ئەکەم و هەنگاو ئەنێم
لەیالم لەودیو پەنجەرەوە نوقمی خەوە

بێدار ئەبێت و ئەزانێ...
دەستم نییە.. یارام نییە پەنجەرەکەی بۆ بکەمەوە((××××)1(... 

مردن ڕێیە و ئەی لەیال گیان! ئەی داموون گیان!
دڵگیر مەبن پیایا ئەڕۆم..

تا لە دوورگەی دووری بەیان
گواڵڵە و نان.. بۆ ملیۆنان )داموون( بێنم

مردن ڕێیە و ئەچم نەخشەی شەنگ و تازەی
نیشتیمانی غەریبانی لێ ئەهێنم ..(()2( 

لــەدەرەوەی خــودی  2 - پاڵنــەری دەرەکــی: ئــەو پاڵنەرانــەی 
شــاعیرن و بەبــێ دەســەاڵتی ئــەو ڕوودەدەن، وەک لــە شــیعرەکاندا 

دەردەکەوێــت، ئەمانــەی خــوارەوەن:

أ  - ڕووبەڕووبوونەوە ی داگیرکاران: 
بوونــی داگیــرکاری و هەژموونی بێگانە بەســەر خاکی کوردســتانەوە، 
بــەردەوام تــۆوی ئەدەبــی بەرەنــگاری بــووە الی زۆرینــەی شــاعیرانی 
یــش وەک شــاعیرێکی  قــادر محەمــەد(  بــوارە. )ئەنــوەر  ئــەو 
هەســتیار و ناحــەز بــە چــارەی بێگانــە، شــیعرەکانی پــڕن لــە 
هەڵپــژان بــەڕووی داگیرکەرانــەوە. ناخــی بەرزەفڕییشــی پاڵنەرێکــی 

1- ئـــەو نهیمایانـــە لـــە دەقـــی شـــیعرەکەدا هـــەن و ڕوونکردنـــەوەی خواســـتنی چـــوار دێـــڕی نـــاو 
کەوانەکـــەن کـــە لـــە شـــیعرێکی )گوڵســـورخی( بەدەســـتکارییەوە وەرگیـــراون.

2- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 58
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گەورەیــە بــۆ قبووڵنەکردنــی هەژموونــی دوژمنــان بەســەر گــەل 
و نەتەوەکــەی. لــەم بــوارەدا بەشــێکی زۆری شــیعرەکانی یــان 
شــەهیدان  الواندنــەوەی  یــان  ڕووبەڕووبوونــەوەن،  ڕاســتەوخۆ 
ــۆ  ــان ب ــی تێکۆش ــۆ ڕێ ــخەڵێکن ب ــن. مەش ــی خەباتگێڕان و ستایش

ــتان. ــی کوردس ــورد و خاک ــانی ک ــی ئینس ئازادی
ــت لەســەر  ــە پێویســتی دەزانێ ــەء( دا، ب ــەی ن ــە شــیعری )پەنج ل
بەرانبــەر  ناڕەزایەتــی  پەنجــەی  کــە  میللــەت،  تاکێکــی  هەمــوو 
داگیــرکار و ســتەمکاران بــەرز بکەنــەوە و بــوار بــە زوڵــم و ســتەم 
نــەدەن. منداڵــی بچووکــی بــەدەم گریانــەوە دەدوێنێــت و دەڵێــت:

))گالرەم، گەر هەموو وەک تۆ
هەر بە پەڵمەی گریانیش بێ
پەنجەی نەئی یاخیبوونمان 

لەڕووی هەموو بێدادییا هەڵبڕیایە
دنیا ئەوەی ئێستاکە نەدەبوو..

دوو سێ پڵنگی ملهوڕ و خوێنڕێژ
ملی بێنەوای بەچکە مەیموونێ

وەک السکی گوڵ هەڵپڕووچکێنن(()1(

ــی  ــۆ گیان ــەوەی )ب ــی شــیعری )خــاچ( دا، کــە ڕوونکردن ــە کۆتای ل
پاکــی هاوڕێــی شــەهیدم مەجیــد کەریــم( لەژێر ناونیشــانی شــیعرەکە 
نووســراوە، دادگای ئەوکاتــی عیــراق ڕیســوا دەکات، کــە چــۆن تــاوان 
بەســەر خەڵکــی بێتاوانــدا دەســەپێنن و فەرمانــی لەپەتدانــی هــەر 

ناحەزێکیــان زۆر بەئاســانی دەردەکــەن،  دەڵــێ: 

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 172
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))کاکی گیانیم!
لە دادگای ئەم ڕۆژگارە سۆزانییەدا،

فەرماندان و خەڵک مۆرکردن،
لەداردان و سەر هەڵکەندن،
وەکو ئاوەکەی پار دەڕوا...

)دایکی میدیا(  ئەوەندە چاو لەرێگایە،
ئەوەندە بەکوڵ خۆ )ئەسپەشێ(  دەالوێنێ...

چاوەکانی دوو کانیی پڕ لە فرمێسکن،
چارەنووسی ڕۆڵەکانی تەلیسمە الی،

بۆچی دوای ئەو هەر پشت ماڵە و کۆیلەی خەڵکن،
برای گیانیم 

تاکو ئێستەش هەر دەکرێ بەژێر لێوەوە و تێی نەگەشتووم،
ئێوارە بوو، بەیانی بوو، تۆیان فڕاند؟!

کام تۆڕداو بوو، ئاوا تۆیان تێ ترنجاند؟!
دواییش گەرووی پڕ هاوارتیان بە پەتێکی ئەستوور خنکاند..(()1( 

1984

دا، شــاعیر  یــاد(  بەشــێکی شــیعری )زەنگڵــەی  لــە  هەروەهــا 
ڕووبــەڕووی دەســەاڵتدارانی دژەکــوردی ئــەوکات دەبێتــەوە، کــە 
ســتەمەکانیان ژیانــی تێکۆشــەرانی تەنیــوە و دووچــاری ئاوارەیــی و 

دەربــەدەری کــردوون، دەڵێــت:

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 120
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))ئەی خێڵە چەقۆ کێشەکەی
سەر تاکو پا خوێن و تاوان!
لەگەڵ عەشقدا پێتان ناکرێ،

ئەمجارەیان بەبێ نامە و هەواڵ پرسین،
)نالی( یە دوور واڵتەکان،

دەم بەیانێ، بوومەلێڵی ئێوارانێ،
خۆیان دەکەنەوە بە شارا و،

تێر ماچ دەکەن خاکی بابان..(( )1(

ب  - وەستان لە دژی ستەمی چینایەتی: 
کۆمەاڵیەتــی،  نادادیــی  و  چینایەتــی  جیاکاریــی  دژایەتیکردنــی 
پاڵنەرێکــی دیکــەی بەهێــزن بــۆ بەردەوامبــوون لــە تێکۆشــان. 
ڕیســواکردنی دەرەبەگایەتــی و کوێخایەتیکــردن بەســەر خەڵکــەوە، 
هەڵپــژان بــەڕووی زۆرداران و چەوســێنەرەوانی ڕەنجــدەری بێچــارەی 
کــورد، ئەمانــە هەمــووی لــە شــیعرەکاندا خەمــی گــەورەی شــاعیرن 
و پاڵنــەری بەردەوامبــوون لــە تێکۆشــانن. لــە شــیعری )زەنگڵــەی 
یــاد(دا، شــاعیر بــە نووســینی )بــۆ باوکــی هێــژام( ئــەو هەســتانەی 
بەرەنگاربوونــەوەی  کــە  دەڵێــت،  پێمــان  و  دەردەبڕێــت  خــۆی 
دەرەبەگایەتــی لــە ڕۆح و کەســایەتیی باوکییــەوە بــۆ ئــەو ماوەتەوە. 

ــی شــیعرەکەدا دەڵێــت: ــە کۆتای ل

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 106
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))قوربان! ئێستەش:
))دەرەبەگ وەک دڕندەیەک دێتە خەونت،

لە پێینی باخچەکەی الی مزگەوتەوە،
بۆت دێتە ناو میحرابەکە، نوێژی شێوان،

تۆش بە شمشێر یەکسەر سەری دوولەت دەکەی؟!
ئەی لە گڕی شەڕی سەختی داگیرساودا،

هەر پشتگیری هەژاران و
دوژمنەکەی باوەکوشتەی زۆردارانی؟!(( )1(

پ  -  نەهامەتییەکانی ڕۆژگار:
خــەم و نەهامەتییەکانــی ڕۆژگار، ئــەو هێزانــەن،  کــە چــۆک بــە ژیان 
ــی  ــۆکاری نەهامەتییەکان ــێ ه ــا دەب ــی بەتوان ــەاڵم مرۆڤ دادەدەن، ب
چارەســەر بــکات و دەروونــی بەهێــز بێــت، بتوانێــت خەمەکانــی 
بــەڕێ بخــات و الی خــۆی بەکەڵەکەبوویــی نەیانهێڵێتــەوە. شــاعیر 
ــەو نەیهێشــتووە خەمــی ڕۆژگار و  ــەدا پێمــان دەڵێــت، ئ ــەم بابەت ل
نەهامەتییــەکان چۆکــی پــێ دابــدەن، بەڵکــو ناخۆشــییەکان لــەالی 
ئــەودا بوونەتــە پاڵنەرێکــی بەهێــز بــۆ بەردەوامبــوون بــەرەو ئاســۆی 
ڕوونــی ئاســوودەیی، ئــەو بەرچــاوی ڕوونــە، کــە چــۆن هــەوری 
ڕەشــی نەهامەتــی بســڕێتەوە و خەمەکانــی ڕۆژگار لــە کاتــی خۆیاندا 

چارەســەر بــکات. لــەم بــوارەدا دەڵێــت:

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 109
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))هەور هات و نیازی وابوو
سیاماڵی تاریکی خۆی

بەهەسوونی برووسکەی شیعرم هەڵبدا
چاوی ئاسمان.. نم.. نم بارانی ئەباران

تەمی خەستی سەر پەنجەرەی دڵی ماتم نەچووبۆوە
وێنەی کاڵی منداڵیمم لێ ئەنەخشان

نەشبووبوو بە شەستە باران
وتیان ئەها! وا برووسکە ئەو هەورە نەزۆکەی سووتان

خۆر نشینان .. لەناو فڕگەی خۆڵەمێشیی دڵی خۆما
کۆمەڵێ خەم بەڕێ ئەخەم

خۆر کەوتنان.. بۆ پێشوازیی چینێکی تر خۆم ڕێ ئەخەم ...(()1(

ت  - وەستان لە دژی غەریبــی و ئاوارەیــی: 
یەکێکـی دیکـە لــە پاڵنــەرە دەرەکییــەکانـی خەباتکردن، پێویستبوونی 
خۆی  ناتوانێت  مرۆڤـ  ڕاستە  ئاوارەیی،  و  غەریبی  دژی  وەستانەوەیە 
کۆتایی بە دوورە واڵتی بهێنێت، بەتایبەتی لە دۆخی سیاسیی نالەبار 
و گرفتی سیاسیدا، بەاڵم دەتوانێت لە دڵی خۆیدا بە غەریبی نەژیت، 
ڕێگە نەدات غەریببوونی جەستە، دڵی داگیربکات و ورەی بڕووخێنێت. 
بۆیە خودی غەریبی پێویستی بە خەبات لەدژکردن هەیە بۆئەوەی ژیان 
یەکجاری تاڵ نەکات. ئەم ڕاستییە ئەنتۆلۆژییە لە شیعرەکانی )ئەنوەر 
قادر محەمەد( دا زۆر بە وردی بەدی دەکرێت. بۆنموونە لە شیعری )چرا 
و مەشقەاڵن( دا، دان بە سەختیی غەریبیدا دەنێت، بەاڵم هەر بە گیانی 
کوردانە دەژیت و بەهەوای کوردستان هەناسە دەدات، بۆیە هەستی هەر 

بەرز و ورەی هەر لە پۆپەدایە، دەڵێت:

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 54
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))وەکو چرای کز سووتاوی بەندەری دوور،
تیشکم ناگاتە ئەوکەنار،
غەریبی کێو لەبن دێنێت،

هەر لە لووتکەکانی کورد دا،
من مەشقەاڵنی ئاگرم،

شەوانی تاریکی زستان،
دەکەمە شەوقی چراخان..(()1(

ــتێکە  ــی هەس ــان...(دا، غەریب ــەی غەریب ــەی خواک ــیعری )ئ ــە ش ل
قووڵتــرە لــەوەی ژیــان واڵتێکــی بێگانــە دروســتی بــکات، غەریبــی 
لــە بــوون و هەســت و دڵــدا هەڵدەقوڵێــت و پاشــان لــە ژیانــدا 
ڕەنــگ دەداتــەوە، بۆیــە ئــەو لەکاتێکــدا دڵــی لــە جەســتەیدا 
نوقمــی غەریبییــە،  نایەوێــت جەستەشــی لەواڵتانــدا لەبــەر غوربــەت 
بتلێتــەوە. بۆیــە داوای داد لــە خــوا دەکات و کۆتاییهێنــان بــەو 

ــت: ــەو. دەڵێ ــتۆی ئ ــە ئەس ــان، دەخات ــەرییەی غەریب چەرمەس
))من نامەوێ لە واڵتی غەریباندا سەری تاسەم بنێمەوە

من دڵ.. دڵم لەبۆتەی لەشما غەریبە
ئەی خواکەی غەریبان تۆ !

لەکلکەی هەوری ئاڵەوە بەپێی پەتی
کەی دێیت و کەی تۆ پەیامێ بۆ مە دێنی و

کەی بە هەموو جیهان ئەڵێی:
ئا ئەوانە جگەرگۆشەی بێنازکەوتووی زەویی منن؟!(()2(

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 110
2- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 49
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ج  - خۆشەویستی: 
هەســتێکە،  دا،  )ئــەو(  لــە  توانــەوە  و  هەســتی خۆشەویســتی 
ــی تاکەکەســی و ســەرگەرمیی هەراســان دەکات،  ــەوەی ژیان وەک ئ
ــبینی ڕزگار  ــە ڕەش ــۆ ل ــی نام ــی زۆر کەس ــێوەش ژیان ــان ش بەهەم
دەکات و پــڕ لــە شــیرینی و ئومێــدی دەکاتــەوە. ئــەم هەســتە 
بــەوردی وێناکــراوە، ئــەو ژیانــی بۆخــۆی مەبەســت نییــە، ژیانــی بــۆ 
ــەو  ــکات، ژیانــی خــۆی ل ــان ب ــە لەگــەڵ خۆشەویســتەکەی ژی ئەوەی

ــتیدایە.  ــەڵ خۆشەویس ــە لەگ ــەوە، ک ــاتانەدا دەبینێت س
لە شیعری )ساماڵ( دا دەڵێت:  

))گەر روخساری تەماویی خۆم شەقام بوایە
هەموو ڕۆژێ لێم ئەنووسی: ))بێزارم لێت(( ..

بەاڵم لە تۆ..
شیعرەکانم دارکاژن و کوکوختیی خەم
بەدەوریانا گڕ ئەخوات و بە حەواوە

لەسەر سەری سەوز و بەرزیان ڕائەوەستێ
بای ڕۆژگار ئەیانبات و ئەیانهێنێ

دڵنیابە! ئەوان لەڕووی زەویی شیرین
سیمای گەشی تۆ نەخش ئەکەن..(( 
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بڕگــەی دووەم: پاڵنەرەکانــی بێئومێــدی لــە ژیانــی شــاعیر لــە 
شــیعرەکانییەوە ڕوانگــەی 

بــێ ئومێــدی ئــەو هەســتە ســڕکەرەیە، کــە ســەرتاپای بیرکردنــەوە 
و کــرداری مرۆڤـــ بەیەکــەوە لــەکار دەخــات، وەک تــەم بــاڵ بەســەر 
ڕوانینــە بەرزەکانــدا دەکێشــێت و وەک تاریکــی پەالمــاری دڵ و 
دەروون دەدات. ئــەو هەســتە لەگــەڵ مــرۆڤ لەدایــک نابێــت، بــەاڵم 
هۆکارەکانــی چەکەرەکردنــی لــە ژیانی مرۆڤدا یەکجار زۆرن. هەســتی 
ــت،  ــی دەردەکەوێ ــی الوەک ــۆکاری بچووک ــە ه ــار ب ــدی زۆرج بێئومێ
ــەو  ــەاڵم هەندێــک جــار ئ ــەاڵم زوو دەڕەوێتــەوە و لەناودەچێــت، ب ب
هەســتە قــووڵ دەبێتــەوە و گەمــە بــە بیرکردنــەوە و ڕەفتــاری مرۆڤ 
ــە  ــی ڕۆژگار ب ــە دەبێــت، کــە ڕووداوەکان ــەو کات دەکات. ئەمــەش ئ
ــش  ــەوە. بەتایبەتی ــرۆڤ دەدەن ــی م ــدی بەرپەرچــی هەنگاوەکان تون
لــەدوای شکســتخواردنی هەوڵــی بەدەســتهێنان و پارێــزگاری لەژیــان 
هۆکارەکانــی  دادەپۆشــێت.  مــرۆڤ  گیانــی  بێئومێــدی  کــردن، 
بێئومێــدی وەک لــە شــیعرەکاندا دەردەکــەون، کۆمەڵێــک ڕووداو 
و دیــاردەی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــن، کــە ســەرباری هــەر چەشــنە 
خەباتێــک، هــەر بەردەوامــن و لــە بــن نایــەن، وەک بوونــی داگیرکــەر 
لەنــاو خاکــی کوردســتان، ئــەو داگیرکــەرەی ســەرباری هەمــوو 
خەبــات و هەوڵەکانــی نەتــەوە بــۆ لەناوبردنــی، هــەر بااڵدەســت 
و هــەر لــە هەڕەتدایــە، لەالیەکــی دیکەشــەوە ڕووداوە ســەخت و 
جەرگبڕەکانــی ژیــان، یــەک لــەدوای یــەک کۆســتی شــاعیر دەخــەن 
و ژیانــی لەبەرچــاو تاریــک دەکــەن، ئەمــەش یارمەتیــدەری هــەوری 
بێئومێدییــە تــا لــە ئاســمانی شــیعرەکاندا باڵوبێتــەوە و تاریکی پەرژ 
ــد نموونەیەکــی ئــەو پاڵنەرانــەی بێئومێــدی  بکاتــەوە. لێــرەوە چەن

ــەڕوو:    ــە شــیعرەکاندا دەخەین ل
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1 - بەردەوامبوونی داگیرکاری: 
مرۆڤـــ بــە سروشــتی خــۆی ئەگــەر پــان و هەوڵدانەکانــی لــە هــەر 
ــدا بــێ ئــاکام بــن، هەســت بــە بێــزاری دەکات. ئــەم  بوارێکــی ژیان
دیاردەیــە ئەگــەر لەســەر ئاســتی نەتــەوە گــەورە کرایــەوە، مرۆڤــی 
خەباتــکار بــە لەناوچوونــی داگیــرکار، ئاســوودە دەبێــت و چاوەکانــی 
بــە ئازادبوونــی گەلەکــەی ڕوون دەبنــەوە. بەپێچەوانەشــەوە، ئەگــەر 
خەبــات و تێکۆشــان بــێ ئەنجــام بــوو، داگیــرکار هــەر لــە داگیرکاری 
و زوڵــم و ســتەمەکانی بــەردەوام بــوو، هەســتێک لــە بێــزاری و 
ڕەشــبینی و دواجــار بێهوودەیــی، ڕوو لــە دەروونــی تێکۆشــەر 
ــی  ــێ ئومێدبوون ــۆ ب ــەرە ب ــی کاریگ ــتە پاڵنەرێک ــەو هەس دەکات. ئ
تێکۆشــەران و ســاردبوونەوەیان لــە خەباتکردنــدا، تەنانــەت هەندێــک 
ــە بیســتنی وشــەی  ــە مــرۆڤ دەکات ب جــار تەشــەنە دەکات و وا ل
تێکۆشــان بســڵەمێتەوە. بوونــی ئــەو پاڵنــەرە، کاریگەریــی خــۆی لە 
شــیعرەکانی )ئەنــوەر قــادر محەمــەد( دا دەرخســتووە. بــۆ نموونــە: 
کــە هەواڵــی وەفاتــی باوکــی دەزانێــت و خۆیشــی لــە ئاوارەییــدا بووە 
ــوە  ــەوە نەیتوانی ــی بارودۆخــی سیاســیی واڵت ــۆی نەگونجان ــە ه و ب
بگەڕێتــەوە الی باوکــە نەخۆشــە چــاو لەڕێگاکــەی، ئیتــر شــیوەنێک 
بەبــەر شــیعردا دەکات و ئاخــی ئــەوە هەڵدەکێشــێت، کــە وەک 
ــی  ــۆ باوک ــە ب ــی کوردان ــوە ڕۆڕۆیەک ــەی نەیتوانی ــی ماڵەک ئەندامان

بــکات.  لــە شــیعری )کۆتــەڵ( دا دەڵــێ: 
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))لەوێ نەبووم خۆم لە دەوری گۆڕی پیرۆزت بگێڕم
.............................

لەوێ نەبووم، بابە! بمبەخشە غەریبم!
بمبەخشە بە ئاوارەییم

ئەگەر شاخ و لووتکەکان دوژمن نەدەبوون،
چەم و ڕووبار ،

ڕێگا و زنار،
بۆ قەستی سەری یەک نەدەچوون،

سەد ئەوەندەش دوور بوونایە،
سنوور لەدوای سنوور بووایە، 

سەد ئەوەندە،
بەپۆلیس و بە گەلە گورگ بتەنرایە،

هەر خۆم دەگەیاندەوە التان،
بەاڵم داستانی کەژەکان،

ئەی بابە گیان،
هێشتا هەر تەلیسمە المان!(()1(

2- دووبەرەکی و براکوژی: 
براکــوژی مۆتەکــەی خەونــی هەمــوو کوردێکــی دڵســۆزە، لەنــاو 
پێکهاتــەی خێڵەکیــدا، زۆر جــار خزمــان بــۆ یەکاییکردنــەوەی 
ــوژی  ــرا ک ــەر ب ــە ب ــان بردووەت ــان، پەنای ــی و گرفتەکانی دووبەرەک
و دوژمنداریــی درێژخایەنــی لــێ کەوتووەتــەوە، کاریگەریــی خراپــی 
براکوژیــی خێاڵیەتــی بەســەر زۆربــەی ناوچەکانــی کوردســتانەوە 

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 131
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دیــارە، بــەاڵم ئــەوەی شــاعیر هەراســان دەکات، ئەوەیــە دووبەرەکــی 
لەناو ڕۆشــنبیر و سیاســەتمەداران ئەوەندە پەرە بســێنێت، تائەوەی 
براکــوژی ببێتــە ئامــرازی زاڵبــوون و یەکاییکردنــەوەی گرفتــەکان، 
تەنانــەت پاکتاوکردنــی ئەویتــر ببێتــە ئامانــج و یەکتــر قڕکــردن 
ببێتــە کولتــوور. بەداخــەوە ئــەوە لەنــاو خەباتــی کوردایەتیــدا، 
بەهــەر هۆکارێــک بێــت، پەڵەیەکــی ڕەشــی جەرگبــڕە، چونکــە ئــەو 
کەلێنــە لەبــن نەهاتووەیــە، کــە هەمیشــە دوژمنــان لێــوەی تەڕاتێنــی 

ــردووە.  ــان ک خۆی
بــەو تەلیســمە  لــە شــیعری )تەلیســم(دا، شــاعیر دووبەرەکــی 

ناودەبــات، کــە کــورد تــا ئێســتا بــۆی نەشــکاوە، دەڵێــت:

))وەک زڕەی زەنگی زەوارێ،
کە ڕێی دوور و هەوراز دەبڕێ،

ئاواتییە بۆ هەوارێ...
وەک سۆزەی شمشاڵی شوانێ،

نۆ پایزی بەربەیانێ...
دەڕژێتە دەشتی خامۆش و 

بەڕێ دەکا لەنجەی جوانێ...
ئەم دڵە کوردانەی ئێمەش،

زۆر دەمێکە کۆیلەیەتی خستووەتە ژێر پێیەوە و 
بانگی ئازادی زوو داوە...

بەاڵم هێشتا تەلیسمی ڕەشی خۆخۆری 
دووبەرەکی بۆ نەشکاوە...(()1(

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 124
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لەبــارەی براکوژیشــەوە، لــە شــیعری )ئــەو کەژانــە( دا شــاعیر ئــەو 
ڕاســتییە ترســناکە بــەم جــۆرە دەخاتــەڕوو:  

))ئەو کەژانە بە سەدان جار،
لەناو تەمدا، لەناو خوێندا نقوم بوون،

ئەو کەژانە بە سەدان جار،
بە مردنی شۆڕەسوار و کەڵە مێران،

جەرگی قایمیان سووتاوە،
ئەو کەژانە دوژمن نەما،
نەیە و پەالماریان نەدا،

دوژمن نەما، شەڕە چەقۆیان لەگەڵ نەکا،
دوژمن نەما کە شمشێری شکاویان تیا فڕێ نەدا،

دوژمن نەما چنگ لەسەرشان،
لەترساندا بەرەو دواوە،

دۆڵ کێشی نەکا و ڕانەکا..
ئەوکەژانە، کەس نییە چۆکیان پێ دادا و

هێزیش نییە، لووتیان بێنێتەوە بۆ زەوی
مەگەر شەڕی براکوژی(()1( 

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 100
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لــە شــعری )ســەفەر( دا، بێئومێدیــی شــاعیر لــە ئەنجامــی شــەڕی 
براکوژییــەوە، دەردەکەوێــت. ئــەو، خەرمانی خەباتی پێشــووی خۆی 
ــوژی دەســووتێت  ــری براک ــە ئاگ ــە ب و  نەتەوەکــەی لەبەرچــاوە، ک
ــی  ــە خائینان ــێ دەکات ــوو دڵســۆزانی دوێن ــۆری هەم و ئاشــی خۆخ
ئەمــڕۆ و دەیانهاڕێــت، شــاعیر تــار و وێڵــی واڵتــان دەکاتــەوە. لــە 

بەشــێکی شــیعرەکەدا دەڵێــت:   
..........((

لەوێ لە دامێنی زاگرۆس-
لەالی لووتکە شینە نەبڕاوەکان،

کلیلی شار هەڕاج دەکرێ...
.............

سەدان ساڵە، هەر داستانی
 هابیل و قابیلیان پێیە و دەیڵێنەوە

...........
مرۆیەکی ڕقت لە لێدانی زەنگی جەنگە،

ڕقت لە کووکە و دووکەڵی دەمی هەراشی تفەنگە،
ڕقت لە کفەی هەستانی دەریای خوێنە،

ڕقت لە گشت خانەکانی  کۆن و تازەی ڕۆژهەاڵتە
ڕقت لە جامبازانی شار ،

ڕقت لە سەردارە دەست و خەنجەر سوورەکانە...(()1(

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 161
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3 - لەبارچوونی خەونە سیاسییەکان: 
مـــرۆڤ هەمیشـــە عەوداڵـــی داد و یەکســـانی و دژی چینایەتـــی 
ــی  ــە نادادیـ ــتی بـ ــەر خۆیشـــی هەسـ ــووە، ئەگـ ــاگەردانی بـ و پاشـ
خـــۆی نەکردبێـــت، ئـــەوا هەســـتی بـــەو نادادییـــە کـــردووە، کـــە 
ــتییانەی  ــەو پێویسـ ــانی ئـ ــە داد و یەکسـ ــراوە. بۆیـ ــەری کـ بەرانبـ
ـــە  ـــتهێنانیانی داوە. ل ـــی بەدەس ـــەردەوام هەوڵ ـــرۆڤ ب ـــە م ـــن، ک ژیان
ـــەوە،  ـــەورە دەبێت ـــت گ ـــان هەس ـــدا، هەم ـــەوە و دەوڵەت ـــتی نەت ئاس
ـــە  ـــەو دەوڵەت ـــانی ل ـــی داد و یەکس ـــەت، چاوەڕوان ـــەوەی بێدەوڵ نەت
ــانییە  ــەو یەکسـ ــە ئـ ــەاڵتداریەتی. کاتێکیـــش کـ ــە دەسـ دەکات، کـ
ــازادی و  ــاوی. ئـ ــردن لەپێنـ ــە خەباتکـ ــت بـ ــەکات، دەسـ ــەدی نـ بـ
ــەدان  ــی، سـ ــاوەڕی هەوڵەکانـ ــم و بیروبـ ــە دروشـ ــانی دەبنـ یەکسـ
قوربانـــی لەپێنـــاودا دەدات و دڵیشـــی هـــەر گەرمـــە. ڕۆژێکیـــش، کـــە 
ـــی  ـــە جەژن ـــەو ڕۆژە دەبێت ـــت، ئ ـــا دەبێ ـــی بەرپ ـــەاڵتی نەتەوەی دەس
ڕاســـتەقینەی مرۆڤـــی مانـــدوو، بـــەاڵم کاتێـــک دروشـــمەکانی 
قۆناغـــی خەباتکـــردن لـــە سەردەســـتی دەوڵەتـــی نەتەوەیـــی 
دەپووکێنـــەوە و دووبـــارە نـــادادی و نایەکســـانی لـــە بازنـــەی 
بەرژەوەنـــدی خوازانـــەی بچووکتـــر، تۆختـــر دەکرێتـــەوە، ئەوکاتـــە 
ـــر  ـــی بی ـــی و لەرزین ـــتیی دەروون ـــی نشوس ـــکار تووش ـــی خەبات مرۆڤ
ـــان  ـــوژی، ی ـــی خۆک ـــە دووڕیان ـــت. دەکەوێت ـــاوەڕی سیاســـی دەبێ و ب
ـــە  ـــتا بەربوونەت ـــە ئێس ـــکات، ک ـــی ب ـــاو خەباتەکان ـــەڕی ه ـــێ ش دەب
ـــری  ـــت و بی ـــگ بێ ـــێ بێدەن ـــان دەب ـــەی، ی ـــی واڵتەک ـــی هەژاران گیان
سیاســـی و ئینســـانیی خـــۆی بخاتـــە ژێـــر پێیـــەوە. هـــەردوو ئەمانـــە 
بـــۆ مرۆڤـــی ســـاغ، نەکـــردەن، بۆیـــە زۆربـــەی کات ئەوجـــۆرە مرۆڤـــە 

دووبـــارە دەربـــەدەری هەڵدەبژێرێـــت. 
شـــیعری )لەجانتـــای پۆســـتەبەرێکی شـــاری گریانـــا( ئـــەو هەســـتی 
هەناسەســـــاردییە بـــە ڕوونـــی دەخاتـــەڕوو، هێمـــای )ڕووزەردکردنـــی 
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شـــەهید( کاتێـــک، کـــە خـــۆی ڕووســـوورە، لەالیـــەک و مێـــژووی 
ـــاعیر  ـــاردیی ش ـــە س ـــۆ هەناس ـــاژەن ب ـــەش، ئام ـــینی هۆنراوەک نووس
لەئاســـت ڕەفتـــاری دەســـەاڵتدارێتی نەتەوەیـــی کـــورد. لـــە بەشـــێکی 

ـــت: ـــیعرەکەدا دەڵێ ش

))لە هەزار بە هەزارێکام
وەک شۆڕەسوارێکی گالو

گیانە! وێنەی زامارێکی لە جەنگ جێماو
بۆ کانیاوێ، بۆ قومێ ئاو ئەناڵێنم

کەوا ژەهری تێنەکرابێ
بۆ ڕووی سووری شەهیدێ من

چاوئەگێڕم زەردنەکرابێ..
بۆ )زین( ێ من گالراومە

بەباوەشی چڵکنی شار نەفرۆشرابێ
نییە... نییە و هەر وێڵ ئەبم

بۆ وێڵ ئەبم؟!
گڕ و گڵپەی زامەکانم بۆ نامکەنە گەرد و سووتوو ؟!

بۆ گەردەلوول نامپرژێنێ بە ئاسمانا
بەسەر زامی پڕ سوێی سەختی چەوساوانا ؟!(()1( 

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 8
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4 - بەهێزیی ڕۆژگار و سەختیی ڕووداوەکانی: 
ڕۆژگار و ڕووداوەکانــی هەرگیــز بــە خواســتی مــرۆڤ نابــن و 
هەموویــان هــەر خــۆش نابــن، بــەاڵم ســەخت لەوەدایــە، کــە ڕووداوە 
ــەدوای یەکتــردا بێــن و مــرۆڤ بشــێلن.  ســەخت و جەرگبــڕەکان، ب
ــە ســێ  هەســتی شــاعیر بەرانبــەر ڕووداوەکانــی چــەرخ و زەمانــە ل
ئاســتدایە، لەالیــەک چــەرخ و ڕۆژگار بــە بەردەوامــی، خــودی شــاعیر 
لــوول دەدەن و تــا مــردن بــواری پشــوویەکی پــێ نــادەن. لەالیەکــی 
ــی  ــی بەجێ ــێ دەســێننەوە و بەتەنیای دیکەشــەوە خۆشەویســتانی ل
دەهێڵــن. دواتریــش بــواری نــادەن لــە ئاوایــی و خاکــی خــۆی بژیت و 
دەربــەدەری دەکــەن. وەک لــە نموونەکانــی خــوارەوە دەردەکەوێــت:

أ  - بەردەوامیی نەهامەتییەکان تا مردن:  
خۆشــییەکان  شــیرینیی  تاڵــن،  ئەوەنــدە  نەهامەتییــەکان 
دەڕەوێننــەوە، تــا شــاعیر وای لێدێت تەنیا ناخۆشــییەکانی لەبەرچاو 
دەمێنێتــەوە. ئــەو، لــە بنەڕەتــەوە لــەوە دەپرســێت، کــە بــۆ دەبــێ 
ژیــان ئەوەنــدە تــاڵ بێــت! بــۆ دەبــێ ڕووداوەکان ئەوەنــدە ســەخت 
و گــەردوون ئەوەنــدە بــێ بەزەیــی بێــت! لــە شــیعری )چەپگــەرد(دا، 
شــاعیر وێنــەی ئــەو ســەختییانە دەکێشــێت، کــە تــا مــردن یاخــەی 

بەرنــادەن، دەڵێــت:  

))چەپگەرد ئەسپێکی سەرشێت و تووڕە
بەرەو هەزار بە هەزارێ هەڵمدەگرێ

لە ماهی سەختی سەمەرە و گێچەڵەوە
هەڵمەدێرێ

بەچەپۆکان دێتە وێزەم
سمکۆڵ...سمکۆڵ
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گیان شەاڵڵی خوێن دەکا
سم لە پەڕەی دڵ گیر دەکا

لە ڕکەی مان و نەمانا فڕێم دەدا...
سیمرغی ئەوینی خوایی 

لە پڕێکدا پەیدا دەبێ
تا بەر تاڤگەی نوورم دەبا
چی گوناهمە دەیشواتەوە

)).................

ب  - مردنی خۆشەویستان: 
مردنــی خۆشەویســتانی شــاعیر، کۆســتێکی گــەورەی ژیانــی 
بــووە و کاریگەریــی نەرێنــی زۆریشــی لەســەر ناخــی جێهێشــتووە و 
بەڕوونیــش لــە شــیعرەکانیدا دەرکەوتــووە. لــەو ڕووداوە ســەختانەی 
مردنیــش، مردنــی باپیــرەی، مردنــی باوکــی، مردنــی جگەرگۆشــەی، 
مــردن و شــەهیدبوونی هاوڕێکانــی، مردنــی ئــەو کەســانەی کــە 
ســەرکردە و ڕابــەری بیــری سیاســیی ئــەو بــوون، بــۆ نموونــە: لــە 
شــیعری )چراکانــی چواربــاخ(دا، شــیعرەکەی بــۆ )ڕەوف بێگــەرد( 
نووســیوە، ئینجــا لەنــاو شیعرەکەشــدا نــاوی )12( لــەو هاوڕێیانــەی 
)زەعیــم(،  بریندارکردنــی  دوای  ڕووداوەکانــی  لــە  کــە  دەبــات، 
شــەهیدکراون. زۆربــەی کەســایەتییەکانی دیکــە لــە دیوانەکەیــدا 

ــووە.  ــان هات ــۆ نووســراوە و ناوی ــان ب شــیعری تایبەتیی
ــەودا مــردوون و  ــەری ئ ــە دەوروب ــارە کــە کەســانی دیکــەش ل دی
شــیعری بــۆ نەنووســیون، بۆیــە دیــارە کۆچــی ئــەو کەســانەی کــە 
شــیعری بــۆ نووســیون، کاریگەریــی تایبەتــی کردووەتــە ســەر ژیان و 
دەروونــی شــاعیر. لەگــەڵ ئــەوەی ئــەو کاریگەرییــە هیــچ ئاماژەیەکی 
ــار  ــو زۆر ج ــردووە، بەڵک ــیعرەکاندا دروســت نەک ــە ش ــاردیی ل دڵس
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ــار  ــەاڵم دواج ــیوە، ب ــاعیر بەخش ــە ش ــووربوونی ب ــوون و س تووڕەب
لەگــەڵ هــۆکارە نەرێنییەکانــی دیکــە، بووەتــە هۆی هەڵوەســتەکردن 
و وچانــی مرۆڤێــک، کــە بیەوێــت ڕوانینێکــی نــوێ بــۆ ژیــان و 

ــەوە. ــی، دەســت پێبکات ڕووداوەکان

پ  - ئاوارەیی و غوربەت: 
دوورەواڵتــی و دەربــەدەری لــە ژیانــی )ئەنــوەر قــادر محەمــەد( دا، 
بــەردەوام بــە شــیعرەکانییەوە دیــارن. ژیــان لــە هەنــدەران، زۆرجــار 
و بــەالی زۆر کەســەوە شــێوەیەک لــە نەشــئەی بــە بەهەشــت 
ــارە. بــەاڵم الی ئــەو شــاعیرە ژیانــی دەرەوەی  گەیشــتنی پێــوە دی
کوردســتان، هەرچییــەک بووبێــت، هــەر ئاوارەیــی و غوربــەت بــووە، 
بۆیــەش لــە شــیعرەکانیدا ئــەو هەســتەیان تــەواو قــووڵ کردووەتــەوە 

و تابلــۆی یەکجــار جوانیــان نەخشــاندووە.
بۆ نموونە لە شیعری )شەستە(دا دەڵێ:

))هەروەک باران، بە بەهاران،
لە پشتی شاخەکانەوە، دێت و بەسەر

سلێمانیدا دادەکا..
ئاوەهاش سۆزی غەریبی،

هەموو ساتێ،
لەناو دڵی ماتی مندا، شەستە دەکا..(()1(

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 97
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   لــە شــیعری )غەریبــی(دا، ئــەو هەســتە قووڵــەی غوربــەت 
ــە ســەربردە  ــی زۆر کاریگــەر و تێکــەڵ ب ــە وێنەیەکــی درامای دەکات
ــد(ی  ــا خالی ــی گــەورە پیاوچاکــی کــورد )مەوالن ــەوەی ژیان و گێڕان

دەکات. دەڵێــت:

))مەوالنا بەو گەورەیییە،
ڕۆژێ دوو دوو

تەنەکە ئاوی بەسەر شان،
بۆ تەکیەکەی شێخی )دەهلەوی( دەهێنا،

لەڕێ الیدا، تۆزێ دانیشت، نەختێ ڕاما،
هۆن .. هۆن فرمێسک بەسەر ڕوویدا قەتارەی بەست،

لە پەنجەرەی تەکیەوە )شێخ( چاوی لێ بوو،
شێخ بانگی کرد وتی: خالید!

لە لێزمەی فرمێسکی ئەمڕۆت نەگەیشتم!
وتی: قوربان! ئەو ئافرەتەی،

کە بەتەنیشتما تێپەڕ بوو..
ڕوخساری هەر لە ڕوخساری دایکم دەچوو.

هەر کە بینیم، سلێمانیم کووچە کووچە هاتە پێش چاو،
یەکسەر ئاگرم تێ بەربوو، دڵم پڕبوو،

ببوورە لێم! خۆت دەزانی قوربان سۆز و 
قوربان! کەڵکەڵەی نیشتمان..(()1(

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 98
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بڕگەی سێیەم: شەپۆلە ئاوێزانبووەکانی هەردوو پاڵنەرەکە
لــە کــۆی شــیعرەکانی )ئەنــوەر قــادر محەمــەد( دا تێبینــی 
ــۆی  ــە ه ــەن، نەبوونەت ــدی ه ــێ ئومێ ــۆکاری ب ــت، هەرچــی ه دەکرێ
ــەوە و  ــان ســڵ بکەن ــە تێکۆش ــاعیر ل ــە ش ــۆ ک ــبینییەکی ئەوت ڕەش
ــوەر  ــیعریی )ئەن ــی ش ــچ دەقێک ــەوە، هی ــارد بکەن ــی س ــی گەرم دڵ
قــادر محەمــەد( نییــە پەشــیمانی لــە خەبــات، یــان بێهــوودە ڕوانینــی 
ــی زۆر  ــۆکاری دیاردەیەک ــە ه ــە بووەت ــەم دڵ گەرمیی ــت. ئ ــدا بێ تێ
جوانــی بابەتــی شــیعری، ئەویــش ئاوێزانبوونــی پاڵنەرەکانــی خەبــات 
و نائومێدییــە لــە نــاو بەرهەمــە شــیعرییەکانیدا، بەجۆرێــک هــەردوو 
پاڵنەرەکــە وەک دوو شــادەماری ســەرەکیی داهێنــان، ژیــان بــە 
بــااڵی شــیعرەکانەوە دەکــەن. ئــەم دوو دۆخــە، دوو هەڵپڕووســکانی 
لەنــاکاوی ســەرگەرمبوونێک نیــن، تــا ون ببــن. بەڵکــو دوو هەســتی 
قووڵــن، بەچەشــنێک ئاوێزانــی یەکتــری بــوون، بەردەوامییەکــی 
ــە خاکــی  ــە ســەرەتا و ل ــە. هــەر ل ــان هەی شــوێنکاتی دوور و درێژی
کوردســتانەوە دەســت پێدەکــەن،  لــە ئاوارەییشــدا بەردەوامــن، 
دیســانەوە لــە کوردســتانی ئازادیشــدا هــەر هــەن. بۆیــە لــە زۆربــەی 
شــیعرەکاندا بەیەکــەوە دەبینرێــن. ئەو دوو هەســتە، دوای چوار دەیە 
ــەوەی شــاعیر  ــەوە، ئاراســتەی بیرکردن ــە بەردەوامبــوون و نوێبوون ل
ــی  ــای کولەمەرگی ــی دەری ــە قوواڵی ــەش ل ــەن. بەم ــتکاری دەک دەس
ــەم  ــەن. ل ــەوەی دەب ــوودەترەکانی ژیان ــارە ئاس ــەرەو کەن ــەوە ب ژین

ــەوە. ــر ڕوون دەبێت ــە جوانت ــەو وێنەی ــەی خــوارەوە ئ نموونان
ــەو نەهامەتــی  ــە شــیعری )چارەنووســی شــاعیر( دا، هەمــوو ئ ل
و تــرس و ڕێگرییانــە خراونەتــە ڕوو، کــە پاڵنــەری بێئومێدیــن، 
بــەاڵم لــە چەنــد دێڕێکــی کۆتاییــدا ئــەوە زەق دەبێتــەوە کــە شــاعیر 
هەرگیــز نەیتوانیــوە ڕەشــبینانە بیــر بکاتــەوە، بەڵکــو هەمــوو ئــەو 
ــاو دەفتــەری  ــە ڕۆژگاری خــواردووە، ڕژاونەتــە ن تاڵــی و خەمــەی ل
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ــر. دەڵێــت: ــی تازەت شــیعرەکانییەوە و بوونەتــە چاوگــەی داهێنان
.........((

ئەو ڕۆژەی بەرد، دار دەگریان
زەوی، ئاسمان خۆی لە لیتەی مێژوو هەڵدەژەند،

بێدەنگ نەبوو
پزیسک و هووڕی ناوسەری

دەڕژانە خامە و دەفتەری
خامۆش نەبوو .. ئەو کپ نەبوو(()1( 

ــاعیر  ــە ش ــەوەی، ک ــەفەر( دا، دوای ئ ــیعری )س ــی ش ــە کۆتای ل
خــۆی بــەو کەســە پێنــاس دەکات کــە حــەزی لــە ئارامــی و 
حەســانەوەی دوای ماندووبوونــە، حــەزی لــە دەربــەدەری و ســەفەری 
تــر نییــە، ناچاریــی خــۆی لــەو ســەفەرکردنە و بێهیوایــی لــە 
ــە ئومێــد  بارودۆخەکــە دەخاتــەڕوو، تابلۆیەکــی شــیعریی دانســقە ل
ــە  ــش ب ــەرگ و تاریکــی دەکات، ئەوی ــی م ــوون، ئاوێزان و بەردەوامب
بەکارهێنانــی دەربڕینەکانــی )مــەرگ / ئومێــد / تاریکیــی ئەبــەدی 
ــی  ــی کۆتای ــەی بچووک ــەک پارچ ــە ی ــەوە ل ــاوی ڕوون( پێک / کانی

ــت: ــیعرەکەدا.  دەڵێ ش
))ئیتر چی بکەی؟

سەفەرە و مەرگ،
سەفەرە و ئومێد، 

سەفەرە و تاریکیی ئەبەدی،
سەفەرە و کانیاوی ڕوون(()2(

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 17
2 - زریان و زایەڵە و زنار. ال: 161
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لــە پارچــەی ژمــارە )7(ی شــیعری )خاک و زریان و خۆشەویســتی( 
ــەڵ  ــی، تێک ــی بەردەوام ــاعیر و گریان ــکاوی ش ــی تێکش دا، دەروون
بــە لەدایکبوونــی ئومێدێکــی گــەورە دەکات و گریانەکــەش دەکاتــە 

هەوێنــی گەشــبینی  و ئــازادی. دەڵێــت:
))تاریک و ڕوون .. ئەو شاعیرەی لە گیانی خۆشی نامۆیە و

بۆ ئاوارەی زەمین ئەگری-
ئەیڕوانییە کاروانی هەور،

ئەیڕوانییە الشەی سووری ئاسۆی شەهید
قومرییەک هات سپی..سپی..

باڵەکانی هەموو خوێن بوون.. ڕایوەشاندن
))هۆ شاعیرە دڵدارەکە!

بگری .. بگری
تا ئیتر باڵی هیچ مەلێ زامار نەبێ

تا داری زڕ گوڵ دەرئەکا و بەریش ئەگرێت
تۆ هەر بگری..

هەتا ژنی نەزۆک ئەزێ
تاکو جیهان هەموو ئەگری و لە گریاندا

منداڵێ دێ...
شەو و ڕۆژی تریقەیە و پێئەکەنێ 

تۆ هەر بگری...(()1(

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 63
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1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 63

ــەخ و ترســناکیی  ــە بای ــدی( دا، شــاعیر ل ــە شــیعری )نائومێ     ل
نائومێــدی کــەم ناکاتــەوە و دان بــەوەدا دەنێــت، کــە خــەم و 
ــە  ــەوەوە دەکات ک ــانازی ب ــەاڵم ش ــوە. ب ــان تەنی ــدی، ژیانی نائومێ
هەرگیــز دێوەزمــەی نائومێــدی نەیتوانیــوە دڵــی گەرمــی ســارد 

بکاتــەوە. دەڵێــت:
))نائومێدی درەختێکە، 

پەل و پۆی شەختە و چلوورەن،
قەد و لقی سەهۆڵینن، لەوەتەی هەم،

زریانی بێ ئامانی خەم،
بەرەو ژێری لوولم دەدا

مێلۆی تاسە و خۆزگەکانمی لێ هەڵدەخا..
نائومێدی تەمێکە خەست.. لەوەتەی هەم،

دەشتی چاومی داگرتووە،
ئااڵوەتە لووتکەی سەرم،
بەاڵم هەرگیز نەیتوانیوە،
دەست بنێتە بینی دڵم.(( )1(
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بڕگەی چوارەم: کەنارەکانی ژیانەوە
ئێــرە ناوچەیەکــی بیرکردنــەوەی شــیعرییە، تێیــدا شــاعیر ئارامتــرە و 
هەنگاوەکانــی خاوتــرن. وردتــر لــە ژیــان دەڕوانێــت، زیاتــر پــەی بــە 
جوانییــە وردەکان دەبــات. ئــەو شــیعرانەی نموونــەی ئــەم جــۆرەی 
بیرکردنــەوەن، تێیانــدا شــاعیر نــە خەباتــکار و نــە بــێ ئومێــدە، لــەو 
کەنارانــەدا شــیعر هەوڵــی ئازادبوونــی داوە لــە هەمــوو ئــەو بابــەت و 
کۆتانــەی کــە دەســت و پێوەنــدی  شــیعر دەکــەن. هەوڵــی ئــەوەی 
داوە شــیعر بــۆ ڕووداوێــک نەبێــت، یــان لەژێــر پاڵەپەســتۆی بیرێــک 
نەبێــت، شــیعرەکانی ئــەم پانتایییــە هەناســەیەکی ژیانــەوەن و بــۆ 

عەشــق و جوانیــن.

نموونەی ئەم جۆرە شیعرە:
ــووە و  ــە شــیعری )ڕۆشــناییەک( دا، شــاعیر تێکەڵــی سروشــت ب ل
ــە،  ــی هەی ــی ئارام ــووە و دەروونێک ــانەی گرت ــی دەروێش جەزبەیەک
لــە ئەنجامــی هەســتێکی قووڵــی خۆشەویســتییەوە شــیعر بەســەریدا 

ــوە. دەڵێــت: باری

))کزەی نۆپایز دەڵێی 
هەناسەی دڵدارێکی

تازە لەژوان گەڕاوەیە
فێنکییەک دەدا بە گیان
ئاسمان شین و ڕوونە

چاوی )سینە(
گیانی تریفەییەتی

لەدوادوایی خرۆشی مانگەشەوێکا 
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تێر و ئارام ...
ــان  ــای بەی ــۆ ب ــەی ســینەی ب ــان ئاســایی دوگم ــای بەربەی دەری

واز کــردووە
هەرچی هەور و تەمە

وارگەی دڵیان جێهێشتووە
ئەمڕۆ دەڵێی خودا دیسان

تیلەی سۆز و نیگای نووری تێگرتووم
وەک دارسەرووێکی بەرزایی

گواڵن ئەڵقەی زیکریان لە دەورم بەستووە
ئەمڕۆ دڵم ، قەڵەم و دەفتەرم

لەسای شینی بەهارانەی ئەوینێکا
بارگەی شادییان خستووە(()1(

لــە بەشــێکی شــیعری )خــاک و زریــان و خۆشەویســتی(دا، تێکەڵــی 
وێنەکانــی )ئــەو( بــووە، لــە هەمــوو دیمەنــە جوانەکانــدا دەیبینێــت، 
لــە شــیعری خۆیــدا دەیبینێــت، بــەاڵم زۆر بــە وردی هەســتی دڵــی 

بــۆ هەڵخســتووە، ترســی ئــەوەی هەیــە لێــی ون ببێــت. دەڵێــت:

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 175
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))دوێنێ تۆم دی لە ئاسمانا
هەموو شینایی ساماڵت کردبوو بە ڕەفتە بۆ سەرت

دوێنێ تۆم دی لە ئاوێنەی شەپۆلێکا
ئاڵیی ئاسۆت کردبووە گوڵ،
دابووت لە یەخە و کەمەرت

دوێنێ تۆم دی.. لە وشکایی تونکەکانا
کانییەک بووی بەرەو ئاسمان هەڵئەقوڵیت

دوێنێ تۆم دی لەژێر دەواری شیعرێکما
میوانێ بووی بزێو و هار

سەمات ئەکرد، پێئەکەنیت
دوێنێ تۆم دی لەناو دڵما

ڕێبوارێ بووی وەکو ون بووبی وەهابوو(()1(

1- زریان و زایەڵە و زنار. ال: 62
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 پوختەی باس:
1 - لەبــارەی زمانــی شــیعرەکانەوە: زمانــی شــیعر الی )ئەنــوەر قادر 
ــە ســەرەتای شــاعیریەتییەوە  محەمــەد(، زمانێکــی نەگــۆڕە، هــەر ل

تــا کۆتــا دەقەکانیشــی، هەمــان ســتایڵی زمانــی بەکارهێنــاوە. 
2 - لەبــارەی شــەپۆلەکانی تێکۆشــان و نائومێدییــەوە: ڕووداوە 
ســەختەکان و شــەهیدبوونی تێکۆشــەران، پاڵنــەری تێکۆشــان زیاتــر 
دەکــەن، بــەاڵم زۆر دووبارەبوونەوەیــان، زەمینــە بــۆ  پاڵنــەری 
پاڵنەرەکانــی  هەمــوو  ســەرەڕای  دەکــەن.  خــۆش  بێئومێــدی 
هەرگیــز  شــاعیر  الی  ســاردی  دڵ  و  ڕەشــبینی  بێئومێدیــش، 
دەرنەکەوتــووە. هــەر بۆیــەش زۆر ســەرکەوتووانە ڕەوتــی بەرەنگاری 
و خەباتــی لــە شــیعرەکانیدا تێکــەڵ بــە دیمەنــە جەرگبــڕەکان 
کــردووە و ڕاســتیی ژیانــی ئــەو ســەردەمی بــە وردی نەخشــاندووە.
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 ئاماژەی باس:
ئـــەو دەقـــەی لـــەم لێکۆڵینەوەیـــەدا کاری لەبـــارەوە دەکرێـــت، یەکێکـــە 
ــەباح  ــفر( ی سـ ــاڵی سـ ــیعری: )سـ ــیعرەکانی کۆشـ ــە شـ ــە پارچـ لـ
ڕەنجـــدەر، ئـــەو کۆشـــیعرەش  بـــەوە جیادەکرێتـــەوە ئەزموونـــی 
)داماڵینـــی زمـــان( ی لـــە ئەرکـــی گەیاندنـــی بەرجەســـتە کـــردووە. 
ـــی  ـــەری دەق ـــە خوێن ـــدن، ئەوەی ـــی گەیان ـــە ئەرک ـــش ل ـــی زمانی داماڵین
ئەدەبـــی نەتوانـــێ بـــە ئاســـانی لـــە ڕێـــی زمانـــی دەقـــەوە بگاتـــە واتـــای 
ـــە ناونیشـــانەوە  ـــەی ل ـــەو واتای ـــە ئ ـــێ بگات ـــان نەتوان ـــراو، ی چاوەڕوانک
پێشـــبینی دەکرێـــت . ئـــەم لێکۆڵینەوەیـــە هەوڵـــی ڕوونکردنـــەوەی 
ئـــەو هونـــەرە زمانییانـــە دەدات کـــە لـــە ڕێـــی ئەوانـــەوە ئـــەم داماڵینـــە 
بـــە بـــااڵی دەقەکـــەوە کـــراوە و بووەتـــە هـــۆی دروســـتبوونی فەزایەکـــی 

ـــوێن(. ـــە )کات( و )ش ـــی ل زەین
هەڵبەتە داماڵینی دەقیش لە دەوروبەر و واتا و فەرهەنگدا، لەخۆوە 
و بە ڕێکەوت ڕوونادات، بەڵکو بەرهەمی چنینێکی وردی پەیوەندییە 
زمانییەکانە هەر لە ئاستی دەنگ و فۆنۆلۆژییەوە تا وشە و گرێ و 
الڕستە و ڕستەکان، هەموو ئەمانە بەیەکەوە بەشدارن لە دروستکردنی 

داماڵینی دەق لە ڕێی بەشیعربووندا

لێکۆڵینەوەیەکـــە لـــە بنیـــادی زمـــان و واتـــای شـــیعرێکی ســـەباح 
رەنجـــدەر: كۆشـــیعری )ســـاڵى ســـفر(
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کۆنتێکستێک، کە تێیدا گیانێکی نوێ و جیاواز بەبەر هەموو یەکە 
زۆر  ناویدا  لە  وشەکان  کۆنتێکستێک  دەکرێت،  زمانییەکاندا  دانە  و 
بۆیان  فەرهەنگییەی  سنوورە  لەو  دوورن  زۆریش  و  درەوشاوەن 
و  دید  لە  ماقووڵن،  زۆر  کۆنتێکستەکەدا  لەناو  بەجۆرێک  کێشراوە، 
لە  بنەڕەتیی خۆیان  ئەرکی  لە  دوورن  زۆر  فەرهەنگیشەوە  ڕوانگەی 

زماندا، کە ئەرکی گەیاندنە.
گرینگـــی و پێویســـتیی لێکۆڵینەوەکـــە لەوەدایـــە، کـــە ڕەخنـــەی 
پراکتیکیـــی کـــوردی پێویســـتی بـــەو چەشـــنە لێکۆڵینـــەوە ســـیمیۆلۆژی 
ـــی  ـــەوەی زمان ـــرەو بەلێکۆڵین ـــر ب ـــدە زیات ـــە، هەرچەن ـــە هەی و زمانییان
ـــر و  ـــەی پراکتیکیمـــان دەوڵەمەندت ـــدە ڕەخن ـــت، ئەوەن ـــە شـــیعر بدرێ ل

ـــت. ـــتییانەتر دەبێ زانس
لێکۆڵینـــەوەی لـــەم جـــۆرە گرفتـــی تایبەتیـــی خـــۆی هەیـــە، ئـــەم 
گرفتـــەش لـــە بـــواری دۆزینـــەوەی کۆدەکانـــی نـــاو دەقەکـــەدا 
ــا  ــتە تـ ــان پێویسـ ــە پێشـــێ و وردبوونەوەیەکـــی لۆژیکـــی زۆریـ دێنـ
دەســـەلمێن. هـــەر بۆیـــەش، ئەگـــەر کارەکـــە زۆر بـــە وردی ئەنجـــام 
نەدرێـــت، ئـــەوا خوێنـــەر بـــە ئاســـانی دەتوانێـــت بڵـــێ ئـــەو لێکۆڵـــەرە 

ــتووە. ــکاوە و دوور ڕۆیشـ ــی نەپێـ ئامانجـ
ـــەم  ـــی ل ـــی زمان ـــە کاری داماڵین ـــادەی، ک ـــەو بنی ـــەوەی ئ ـــۆ ڕوونکردن ب
ـــەش.  ـــە دوو ب ـــە کـــراوە ب ـــەم لێکۆڵینەوەی دەقـــەدا پـــێ ســـپێردراوە، ئ
بەشـــی یەکەم:)داماڵینـــی زمـــان لـــە ئەرکـــی کۆمەاڵیەتیـــدا( لـــەوە 
ـــەی،  ـــە کۆمەاڵیەتییەک ـــە ئەرک ـــە ل ـــی دەقەک ـــۆن زمان ـــەوە چ دەکۆڵێت

کـــە گەیاندنـــە، داماڵـــراوە.
منداڵیـــدا(  لـــە ســـیماکانی  مـــرۆڤ  دووەم: )داماڵینـــی  بەشـــی 
ـــا و  ـــی هێم ـــەک گەیاندن ـــە بەی ـــە ب ـــەوەی دەقەک ـــۆ خوێندن ـــە ب هەوڵێک

ئایکۆنەکانـــی.
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دەقی شیعری ژمارە 129)1( 

بە دڵێکی پڕ و ئاسوودەوە                                        1
بەناو تاریکایی کێو تێپەڕی                                      2
کێو بەرگریکەر و هێرش بەرە                                    3
جیهانیش لێوی وشکە                                             4
گوێی سووک و مەست بە لەرینەوەی ئاواز                     5
لە خەو هەستێ                                                     6
بە ئارەزوویەکی زۆرەوە دەست بۆ کەمانچە دەبات             7
لە هۆڵی تاجداری گۆرانی و مۆسیقادا                           8
سەرم بە سینگی درەختێکەوە کردووە                            9
تا خۆم حەزدەکەم لە خەو هەڵممەستێنە                       10
ئەی کازیوەی ناو باخچە فراوانەکان                           11
منداڵێک لە درەختەکەوە نزیک دەبێتەوە                       12
پەپوولەی بەسەر شانەوەیە                                     13
لە ڕەنگاوڕەنگیی پەپوولە بێزارە و ترسێک ماندووی کردووە   14
نازانێت پەپوولە بەسەرشانی دەمێنێتەوە                      15
یان بەهۆی شانییەوە دەچنە ناو لک و پۆپی درەختەکەوە   16  
ئەو کات دەبێت یارییەکە دەست پێبکاتەوە                    17
خەمیش لە کۆتاییی گەردوون بخوات                          18

1- ســـی ســـاڵ شـــیعر، دیـــوان، بەرگـــی دووەم ، یەکێتیـــی نووســـەرانی کـــورد، چاپـــی یەکـــەم، 
ــر، 2012، ال: 218 ــەاڵت، هەولێـ ــەی ڕۆژهـ چاپخانـ
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بەشی یەکەم:
داماڵینی زمان لە ئەرکە کۆمەاڵیەتییەکەیدا

  لــەم پارچــە شــیعرەدا خوێنــەر هەســت بــە وێڵبــوون دەکات 
لەنــاو دێــڕ و ڕســتەکاندا، زمانــی شــیعرەکە لــە ڕووی پێکهاتــە 
ــن،  ــک و ڕەوان ــتەکانی ڕێ ــەوە و ڕس ــی پت ــەوە زمانێک زمانییەکانیی
ــۆزە و پەیامێکــی ڕاســتەوخۆ  ــاوە زمانێکــی ئاڵ ــە ڕووی وات ــەاڵم ل ب
ــادە  ــەو بنی ــەش ئ ــە واتاییی ــەو ئاڵۆزیی ــۆی ئ ــەر . ه ــە خوێن نادات
زمانییەیــە، کــە بــە ڕێکــی کاری لەســەر داماڵینــی زمانــی دەقەکــە 
لــە ئەرکــە کۆمەاڵیەتییەکانــی کــردووە، بــەم هۆیەشــەوە ڕســتەکانی 
ــی  ــی داماڵین ــیما زەقەکان ــە س ــوە. ل ــان داماڵی ــا نزیکەکانی ــە وات ل

ــە: ــەم دەق ــی ئ زمان

یەکەم: داماڵینی ناونیشان لە ئاماژە:
ــانی دەق ڕەگەزێکـــی بنچینەیییـــە لـــە پێکهاتـــەی هـــەر    ناونیشـ
ـــە  ـــای ئایکۆن ـــاژە و وات ـــە ئام ـــوێنەیە ک ـــەو ش ـــە ئ ـــدا، چونک دەقێک
زمانییـــەکان لـــە وێـــدا هەڵدەگیرێـــن و یارمەتیدەرێکـــی باشـــە بـــۆ 
نزیکبوونـــەوە لـــە واتـــای دەق. خوێنـــەر بەهـــۆی ناونیشـــانەوە بـــەرەو 
ـــەر  ـــەو نووس ـــە ئ ـــت، هەربۆی ـــگاو نانێ ـــەوە هەن ـــی هەڵ ـــاری واتای ئاق
ـــدا  ـــەر دەقەکانیان و شـــاعیرانەی نایانەوێـــت واتایەکـــی دیاریکـــراو بەب

ـــن.  ـــەکان دانانێ ـــۆ دەق ـــانێک ب ـــچ ناونیش ـــت، هی بکرێ
ــارەوە  ــەدا کاری لەبـ ــیعرییەی لـــەم لێکۆڵینەوەیـ   ئـــەم دەقـــە شـ
دەکەیـــن، لـــە کۆشـــیعری: )ســـاڵی ســـفر( دا باڵوکراوەتـــەوە. 
لـــە ڕووی زمانـــەوە لـــە دیارخـــەر و دیارخـــراو پێکهاتـــووە، ئـــەم 
ناونیشـــانە ئامـــاژەی واتایـــی وەک: ســـاڵی هیـــچ، ســـاڵی بەتـــاڵ، 
ســـاڵی بێـــکاری، ســـاڵی بـــێ ئـــاکام، ســـاڵی بـــێ بەرهـــەم ..... تـــاد، 
ـــڕان و  ـــە داب ـــاژە واتایییان ـــەو ئام ـــدا ئ ـــان کات ـــە هەم ـــت. ل دەگەیەنێ
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دوورکەوتنـــەوە دەگەیەنـــن، لـــە ســـامناکی و نادیارییـــەوە نزیکـــن، 
بـــەاڵم ڕاســـتییەکەی پێچەوانـــەی ئەوەیـــە، خوێنـــەر بەرانبـــەر 
کۆشـــیعرێک دەوەســـتێت، کـــە پـــڕە لـــە مەبەســـت و ئامـــاژەی جـــوان 
و دەوڵەمەنـــد. بۆیـــە ئاســـان نییـــە ناونیشـــانێکی وەک: )ســـاڵی 
ـــتینەوە.  ـــیعرە ببەس ـــەو کۆش ـــەوە ب ـــا نێگەتیڤەکانیی ـــە وات ـــفر( ب س
ـــە  ـــە ناونیشـــانی کۆبەرهەمەک ـــەوە ک ـــەوە وردبین ـــرەوە پێویســـتە ل لێ
ئامـــاژە نزیکەکانـــی لـــێ داماڵـــراوە و بەمـــەش بووەتـــە دەروازەیەکـــی 
گرینـــگ بـــۆ چوونـــە نـــاو دنیـــای لێکدانـــەوە )تڕویـــل( لـــە کاتـــی 
خوێندنـــەوەی دەقەکانـــدا. دەروازەیـــەک ئاماژەگەلێکـــی پۆزەتیـــڤ 
و هیوابەخشـــی تێدایـــە، وەک ســـاڵی دەســـتپێک، ســـاڵی خاڵـــی 
ســـەرەتا، ســـاڵی بـــەرەو بەردەوامبـــوون، ســـاڵی لەدایکبوونـــی 
شـــیعر، ســـاڵی ئەزموونێکـــی نـــوێ لـــە شـــیعر ..... تـــاد، بـــەم 
ـــەردەم   ـــە ب ـــەر دەخات ـــەکان خوێن ـــن ناونیشـــانی دەق چەشـــنە دەبینی
ــی و  ــژی واتایـ ــە تەمومـ ــڕە لـ ــە پـ ــخ، کـ ــی تەڵـ ــی زەینیـ وێنەیەکـ
ــڵەتەی  ــەم خەسـ ــتەوە. ئـ ــە دەسـ ــی نزیـــک ناداتـ ــچ ئاماژەیەکـ هیـ
ناونیشـــانەکە پرۆســـەی خوێندنـــەوەی دەقـــەکان دەوڵەمەندتـــر 

دەکات. 
 ناونانـــی هـــەر بەرهەمێکـــی شـــیعری بـــە هـــەر ناوێکـــی گونجـــاو، 
یارمەتیـــدەری خوێنـــەرە بـــۆ نزیکتربوونـــەوە لـــە خوێندنەوەیەکـــی 
دەوڵەمەنـــد، بـــەاڵم لـــەو کۆشـــیعرەدا ناونیشـــان هیـــچ هاریکارییەکـــی 
خوێنەرەکـــەی نـــاکات، ئەمـــەش بەهـــۆی کاری ئـــەو بنیـــادی 
داماڵینەیـــە، کـــە بـــە پانتایـــی دەقەکـــە جووڵەیەکـــی دینامیکـــی 

بەردەوامـــی هەیـــە. 
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دووەم: داماڵینی )دانەپاڵ( لە گونجان:
  یەکێــــک لە پێویستییـەکانـــی گەیاندنــــی واتا لە زمانی قسەکردن 
و نووسینــــدا ئەوەیــــە لە کـــردەی )دانەپاڵ – ئیزافە(  دا گونجان 
لــە نێــوان هــەردوو یەکــە زمانییەکــەی )دیارخــەر – دیارخــراو( دا 
ــە  ــردەی دانەپاڵ ــی ک ــە، داماڵین ــەدا هەی ــەم دەق ــەوەی ل ــن . ئ هەب
لــەو گونجانــە. ڕاســتە ئەمــە لــە زمانــی شــیعریدا پێشــتر هەبــووە و 
یەکــەم جــار نییــە پەیــڕەو بکرێــت، بــەاڵم گرینگییەکــەی لــەو دەقەدا 
ئەوەیــە بووەتــە ڕایەڵەیەکــی بەهێــزی بنیــادی گشــتی داماڵینەکــە.

جیهانیش لێوی وشکە                                      4
گوێی سووک و مەست بە لەرینەوەی ئاواز              5
سەرم بە سینگی درەختێکەوە کردووە                     9

 لێــرەدا )لێــوی جیهــان( و )گوێــی جیهــان( و )ســینگی درەخــت( 
دیارخراوەکەیــان  و  دیارخــەر  کــە  دانەپااڵنــەن،  ئــەو  نموونــەی 

ــن.  ــاو نی هاوگونج
 هــەر لــە بابەتــی دانەپاڵــدا دۆخێکــی دیکەی ناڕێزمانــی هەیە ئەوەیە 
کــە شــێوەی ســادەی )دیارخــەر – دیارخــراو( بەکارنەیــەت، بەڵکــو 
ڕووداوێــک بدرێتــە پــاڵ بکەرێکــی نەگونجــاو . بــۆ نموونــە کارێــک 
کــە دەبــێ بکەرەکــەی مــرۆڤ بێــت، شــاعیر بیداتــە پــاڵ شــتێکی 
ــراوە و  ــەش پەیڕەوک ــێوەی دانەپاڵ ــەو ش ــەدا ئ ــەم دەق ــان، ل بێگی

بەمــەش بنیــادی داماڵینەکــە پتەوتــر بــووە. بــۆ نموونــە:
لە خەو هەستێ                                              6
بە ئارەزوویەکی زۆرەوە دەست بۆ کەمانچە دەبات      7

لــەم دوو دێــڕەدا دوو کاری تایبــەت بــە مــرۆڤ بکەرێکــی دیکــەی بــۆ 
دانــراوە، کــە )جیهــان(ە و لــە دێــڕی ژمــارە )4( دا باســی کــراوە. 
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سێیەم: داماڵینی شوێن لە ڕەهەندە فیزیایییەکانی:
  دیــارە شــوێن بریتییــە لــە کۆمەڵێــک ڕەهەنــدی فیزیایــی و هــەر 
شــوێنێک بــەوە دەناســرێتەوە، کــە دەکەوێتــە باکــوور، یان باشــوور، 
یــان هــەر ئاراســتەیەکی دیکــە بــە بــەراورد لەگــەڵ شــوێنێکی دیکــە 
ــەوە دەکات  ــەر هەســت ب ــەدا خوێن ــەم دەق ــراوترە. ل ــەو ناس ــە ل ک
بەرانبــەر هەندێــک شــوێن وەســتاوە ناتوانێــت بەهــۆی ڕەهەنــدە 
فیزیاییەکانــەوە بیانناســێتەوە. هــۆی ئەمــەش ئەوەیــە زمانــی ئــەم 
دەقــە هەوڵــی داوە دەربڕیــن لــە شــوێن بــکات بــە هەندێــک ڕێــگا، 
کــە لــە قســەکردنی ئاســاییدا ڕێــگای گوزارشــتکردن لــە شــوێن نیــن. 
ئاشکراشــە دەربڕینــی شــوێن لــە زمانــدا بــە هەندێــک ڕێــگا دەبێــت، 

وەک:
1 - بەکارهێنانــی نــاوی شــوێنە تایبەتییــەکان، وەک نــاوی دەوڵەتان 

و شــار و الدێ و باڵەخانــە و .....تــاد.
2 - نــاوی شــوێنە گشــتییەکان: وەک: میوانخانــە، شوشــتنگە، 

پیشــانگە، گەرمــاو .....تــاد.
3 - هاوەڵکاری شوێن: وەک: سەر، خوار، ال، کن..... تاد.

ــن،  ــە شــوێن بەکاردێ ــۆ پرســیارکردن ل ــەو وشــە پرســانەی ب 4 - ئ
ــاد. ــوێ .....ت ــە، لەک ــوێ، لکیڤ وەک: ک

5 - ئــەو هاوەڵناوانــەی وەســفی شــوێن دەکــەن: وەک: دوور، نزیــک، 
بــەرز، قــووڵ .....تاد.

لــەو پارچــە شــیعرەی ســەرەوە تێبینــی ئــەوە دەکرێــت دەربڕینکردن 
لــە شــوێن نەکەوتووەتــە بــەر کاریگەریــی ئــەو یاســا زمانییانــەوە، 
ئافەراندنــی هەمــوو  بــۆ  ئاســایییەکان  زمانییــە  واتــە: شــێوازە 
ــەو  ــوێن ل ــو ش ــوون، بەڵک ــەکار نەهات ــە ب ــاو دەقەک ــوێنەکانی ن ش
دەقــەدا چنراوێکــی فەنتازیــای شــیعرییە، کــە بــە درێژایــی دەقەکــە 
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کار لەســەر زەقکردنــەوەی ســیمای بــە زەینیبوونــی وێنەکانــی  
دەقەکــە دەکات. 

  بــەالی ڕەخنەگرانــی هاوچەرخــەوە، چەمکــی شــوێن فراوانتــرە 
ــە.  ــدا هەمان ــتی زمانی ــە توانس ــایییەی ل ــە ئاس ــە زمانیی ــەو دیدگ ل
ــە  ــە ل ــە ک ــە جوگرافییەی ــەو پەیوەندیی ــەوە )شــوێن ئ ــەالی ئەوان ب
نێــوان کــۆی شــتە هاوگونجاوەکانــدا دروســت دەبێــت لــە دیــاردە و 
حاڵــەت و ئــەرک و شــێوە گــۆڕاوەکان و ..... تــاد، وەک پەیوەندیــی 
دووری و مــاوە و ..... تــاد.()1( ئــەو جــۆرە ناســاندنە چەمکــی 
ــەو شــتانە  ــوو ئ ــە هەم ــەی ک ــەو ڕادەی ــا ئ ــراوان دەکات ت شــوێن ف
بگرێتــەوە کــە لەمیانــەی دەســەاڵتی ڕەهەنــدە شــوێنییەکاندا لەنــاو 
دەق بەکاردێــن، ئەگەرچــی لــە خــودی خۆیانــدا شــوێن نەبــن و 
تەنیــا لــە خەیاڵــدا کرابــن بــە شــوێن. ڕوونتــر لــەو دەربڕینــە ئەوەیــە 
ــۆی  ــی شــوێن( دا ب ــی )جوانییەكان ــە کتێب ــە گاســتۆن باشــار ل ک
چــووە، دەڵێــت: )ئــەو شــوێنەی کــە خەیاڵــی مــرۆڤ دەیخوڵقێنــێ، 
ــا  ــە. تەنی ــەدراو  - نیی شــوێنێکی پشــتگوێ خــراو  - گرینگــی پێن
خوڵقێندرابێــت،  ئەندازەیییەکانــدا  ڕەهەنــدە  چوارچێــوەی  لــە 
بەڵکــو شــوێنێکە مــرۆڤ بــە شــێوەیەکی بابەتــی و کــرداری و 
ــاوە(،  ــدا ژی ــدا تێی ــای خەیاڵ ــە دنی ــتپێکردنەوە ل ــوو هەس ــە هەم ب
کەواتــە: شــوێنەکانی نــاو دەقــی شــیعری دەکــرێ خەیاڵــی و زەینــی 
ــای  ــە جوگرافی ــدووە ل ــی زین ــیعر بوونەوەرێک ــی ش ــە دەق ــن، بۆی ب
زەینــی و خەیاڵیــی دەوڵەمەنــدی مرۆڤــی داهێنــەردا، جوگرافیایــەک 
ڕەهەندەکانــی تەنیــا باکــوور و باشــوور و ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاوا 
نیــن، بەڵکــو ڕەهەندانێکــن لــە دنیــای مەتریالییــەوە بــە کەرســتەی 

1- صالح ولعە )أ. د(، المکان و داللته، ط1، عالم الکتب الحدیث، اربد، 2009، ص: 40
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ــەوە  ــی شــاعیردا دەپەڕن ــدی جیهانبینی ــە ناوەن ــی قســەکردن ب زمان
و لــە دنیــای فەنتازیــاوە بــە دەرچوونێــک دەردەچــن، کــە لــە دیــدە 
فیزیکــی و  مەتریالییەکــەی زمانــدا  پــەرش و بــاڵو دیــارن، بــەاڵم لــە 
دنیــای فەنتازیــادا  - وەک لــە هێڵکاریــی خــوارەوە ڕوون کراوەتــەوە 
- بــەم دەرچوونــە پــەرش و بــاڵوەوە خوڵقێنــەری جوانــی و شــیعرن.

  

هێڵکاریی )1 -1(

شـــوێن، لـــە دەقـــی شـــیعریدا )وشـــەیەکی دەوڵەمەنـــدە بـــە 
ــە  ــە لـ ــەوە، بۆیـ ــگ دوورخراوەتـ ــە فەرهەنـ ــە لـ ــی، چونکـ فرەواتایـ
دەقـــە شـــیعرییەکاندا شـــوێن و جیهانێکـــی جیـــاواز لـــە شـــوێن و 
ـــە  ـــرۆڤ ل ـــدووە و م ـــە، شـــوێنێکی زین ـــی هەی ـــی ئاســـایی بوون جیهان
ـــە شـــوێن  ـــت ک ـــرەوە دەردەکەوێ ـــت()1(. لێ ـــدا دەدوێنێ دۆخـــی خەیاڵ
ـــە و هەرچەندێـــک  ـــە شـــیعردا ڕەگەزێکـــی هـــەرە ســـەرەکی ئەفراندن ل
شـــاعیر زیرەکانـــە مامەڵـــەی لەگەڵـــدا بـــکات، ئەوەنـــدە داهێنانەکانـــی 
جوانتـــر دەردەکـــەون، بـــە پێچەوانـــــەوەش )شـــوێنێک بوونـــی نییـــە 

ـــروت ، 2008 ، ص:  ـــي ، ط1 ، بي ـــار العرب ـــة اإلنتش ـــكان، مؤسس ـــة الم ـــوش ،  بالغ ـــة كحل 1- فتحي
243
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لـــە دەرەوەی کـــردەی خەیاڵـــدا()1(، بۆیـــە شـــوێنی ئاســـایی بـــە 
ـــە  ـــاعیردا، وەک ل ـــەی ش ـــی داهێنەران ـــە دنیابینی ـــی ب ـــێ تێپەڕاندن ب
ــی  ــەی جیهانـ ــە نەخشـ ــەوە، لـ ــکاری )1 -1( دا ڕوون کراوەتـ هێڵـ
شـــیعر بوونـــی نییـــە، ئـــەم کـــردەی ئەفراندنـــەی شـــوێنیش بـــە 
داماڵینـــی شـــوێنی ئاســـایی لـــە ڕەهەنـــدە جوگرافییەکانییـــەوە 
ـــی  ـــەش بنیادێک ـــەم داماڵین ـــت،  ئ ـــیعرەوە دەکرێ ـــی ش ـــۆی زمان بەه
ــەم  ــی بەرهـ ــوێنیی زۆر جوانـ ــۆی شـ ــەدا تابلـ ــەم دەقـ ــەوە و لـ پتـ

هێنـــاوە، بـــۆ نموونـــە: 

لە هۆڵی تاجداری گۆرانی و مۆسیقادا                8
وەســـفکردنی هۆڵـــی گۆرانـــی و مۆســـیقا بـــەوەی هۆڵێکـــی تاجـــدارە، 
وەســـفێکە لـــە جیهانـــی ئاســـاییدا بوونـــی نییـــە، بـــەاڵم شـــاعیر 
بەهـــۆی خەیاڵـــی داهێنەرانەیـــەوە ئـــەو تابلۆیـــەی کێشـــاوە بۆئـــەوەی 
ـــدە جـــوان بـــێ شـــیاوی جوانیـــی  ـــەدەرەوە ئەوەن دیمەنـــی هۆڵەکـــە ل
گۆرانـــی و مۆســـیقا بێـــت، ئـــەم ئەفراندنـــەی شـــوێن وادەکات، 
ـــە  ـــەوە وێن ـــی خۆی ـــینەی زەینی ـــی پێش ـــک بەپێ ـــەر خوێنەرێ ـــە ه ک
ـــە  ـــە وێنەک ـــک لەوانەی ـــکات، الی منداڵێ ـــت ب ـــە دروس ـــەم هۆڵ ـــۆ ئ ب
ـــوڕی  ـــۆ ک ـــت ب ـــی ســـەندرێلا بێ ـــی ئاهەنگـــی دەستنیشـــان کردن هۆڵ
پاشـــا کـــە لـــە فلیمـــی کارتۆنیـــدا بینیویەتـــی، هەمـــان وێنـــە الی 
ــەل و  ــاج مەحـ ــوڕهێنەکانی تـ ــەدە سەرسـ ــتیارێک وەک گومبـ گەشـ
ــن و  ــش بـ ــەرەکان وێنەکێـ ــەر خوێنـ ــت، ئەگـ ــن دەردەکەوێـ کرملیـ
ـــە  ـــڕە ل ـــەم دێ ـــەوەی ئ ـــی خوێندن ـــە لەکات ـــن ک ـــەوە بکێش ـــەی ئ وێن

ـــس ،  ـــاب ، تون ـــة للكت ـــدار العربي ـــي ، ال ـــص األدب ـــي الن ـــوث ف ـــي ، بح ـــادي الطرابلس ـــد اله 1- محم
1988 . ص: 185
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ـــەکان زۆر  ـــەوە وێن ـــە دڵنیاییی ـــەوا ب ـــت، ئ ـــت دەبێ ـــدا دروس زەینیان
ـــن.  ـــاواز دەب جی

نموونەیەکی دیکەی شوێن لە دەقەکەدا:
سەرم بە سینگی درەختێکەوە کردووە           9

   دیـــارە کـــە درەخـــت ســـینگی نییـــە، بـــەاڵم خوێنـــەر زۆر بەالیـــەوە 
ئاســـایییە و یەکســـەر دەربڕینـــی ســـینگی درەخـــت لـــە زەینـــی ئـــەودا 
لەگـــەڵ وێنەیەکـــی خەیاڵـــی یـــەک دەگرێتـــەوە، بنیـــادی داماڵیـــن 

لـــەم وێنەیـــەدا لەڕێـــی دوو الدانـــی زمانییـــەوە کاری کـــردووە.
سیمــــا  لـــە  کـــە  )ســـینگ(  وشـــەی  دانەپاڵـــی  یەکەمیــــان: 
ــت(  ــەی )درەخـ ــۆ وشـ ــە بـ ــەوەر( هەیـ ــدا ) + گیانـ واتایییەکانیــــ
ـــەش  ـــە، ئەم ـــەوەر( هەی ـــدا ) - گیان ـــە ســـیما واتایییــەکـانیـــ ـــە ل ک
نەگونجانـــی واتایـــی دروســـت دەکات و وا لـــە خوێنـــەر دەکات 
یەکســـەر پەنـــا بـــۆ خەیـــاڵ ببـــات تـــا لەوێـــدا ئـــەو وێنەیـــە ببینێـــت. 
دووەمیـــان: خواســـتنی ئەنـــدام و بەشـــەکانی لەشـــی مرۆڤـــە بـــۆ 
درەختێـــک کـــە نـــە ســـینگ و نـــە پشـــتی هەیـــە، ئـــەم وێنەیـــە 
ــایییەوە دوورکەوتووەتـــەوە،  چەنـــد هەنگاوێـــک لـــە جیهانـــی ئاسـ
ئەگـــەر لـــە دێڕەکـــەدا بنووســـرابووایە )ســـەرم خســـتە ســـەر پشـــتی 
ـــوو،  ـــاییتر ب ـــاو و ئاس ـــە بەرچ ـــر دەهات ـــان زووت ـــەوە(، ئەمەی مێزێک
ـــینگی  ـــە س ـــتادا، ک ـــی ئێس ـــە حاڵ ـــەاڵم ل ـــێ، ب ـــتی بب ـــز پش ـــە مێ ک
درەخـــت بـــاس کـــراوە، ئـــەوا دەبـــێ خوێنـــەر چەنـــد هەنگاوێـــک 
لـــە درەختـــی ئاســـایی دووربکەوێتـــەوە هەتـــا لـــە زەینـــی خۆیـــدا 

وێنەیەکـــی گونجـــاو بـــۆ ئـــەم دەربڕینـــە دەدۆزێتـــەوە.
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چوارەم: داماڵینی کات لە دەم و ساتەکانی:
دەربڕینی کات لە زمانی کوردیدا بەیەکێک لەم ڕێگایانە دەبێت:

1 - نــاوی کاتــە دیاریکــراوەکان، وەک: ســاڵ، مانــگ، ڕۆژ، هەفتــە، 
.....تــاد.

2 - هاوەڵکارەکانــی کات: وەک: دوێنــێ، ســبەی، هەرگیــز،..... 
ــاد. ت

3 - وشە پرسەکانی کات، وەک: کەی، کەنگی، ..... تاد.
کاتــی پێدەکرێــت: وەک:  کــە وەســفی  4 - هەندێــک دەربڕیــن 

تــاد. ئێســتا.....  ڕابــردوو،   داهاتــوو، 
5 - کاتی کارەکان: وەک: کاری ڕابردوو، ڕانەبردوو، ئایندە.

ئــەو خااڵنــەی ســەرەوە یاســاکانی دەربڕینکــردن لــەکات لــە زمانــی 
قســەکردنی ڕۆژانــەدا دەستنیشــان دەکــەن، بــەاڵم زمانی شــیعر وەک 
ــی ئاســایی دەکات،  ــی دیکــەی زمان ــەوەی دەســتکاری پێکهاتەکان ئ
بەهەمــان شــێوەش دەســتکاری پێکهێنــە زمانییەکانــی کات دەکات. 
لــەم لێکۆڵینــــــەوەیەدا مەبەســت لـــــە چەمکــی )کاتــی شــیعری( 
جیاوازتــرە لــەو واتایــەی بــە بەریــدا کــراوە، مەبەســت پێــی کاتــی 
ــە، ئــەوەش  ــە زمانــی ئاخاوتنــدا هەی ڕوودانــی کــردار نییــە. وەک ل
نییــە کــە )ئەدۆنیــس( لەبــارەی )بــەدر شــاکر ســەییاب( ەوە 
دەڵێــت: )شاعیرانــــی هاوچەرخــــی سەییـــاب لــە ڕابــردوودا دەژیــان 
ــرد()1(.  ــدەی دەک ــەیری ئاین ــتاوە س ــە ئێس ــەییاب ل ــەاڵم س ...، ب
ــاعیر  ــتبوونی ش ــت پەیوەس ــاوی بنرێ ــرێ ن ــە دەک ــۆرە کات ــەم ج ئ
بــە کولتــوور و ڕۆشــنبیریی کــۆن، یــان نــوێ. ئــەوەی لــە چەمکــی 

1- أدونيس ، زمن الشعر، دار الساقي ، ط 6 ، بيروت ، 2005. ص:  311
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)کاتــی شــیعر( لێــرەدا مەبەســتە، ئــەو کاتەیــە خوێنــەری دەق 
دەیخاتــە پــاڵ دەقەکــەوە، خوێنــەر کاتێــک بــە کــردەی خوێندنەوەوە 
خەریکــە، بڕیــار دەدات کاتــی ئــەو دەقــە ڕابــردووە، یــان ئایندەیــە، 
دەگۆڕێــت  دیکــە  خوێنەرێکــی  بــۆ  خوێنەرێکــەوە  لــە  ئەمــەش 
))کاتێــــک هۆنراوەیــەک دەخوێنینــەوە تێگەیشــتنمان بــۆی لــە 
ــەری وا  ــدا(()1(، خوێن ــاو کات ــە ن ــت ل ــی دەبێ ــگای کاریگەرییەکان ڕێ
ــە  ــژی دەقەک ــەوە و چێ ــردوو دەیبەن ــۆ ڕاب ــی ب ــە یادەوەرییەکان هەی
ــدەی  ــەرەو ئاین ــاڵ ب ــە خەی ــش هەی ــت، خوێنەری ــدا وەردەگرێ لەوێ
دەبــات و کاتــی دەقەکــە بــە داهاتــوو دەزانێــت. بڕیاردانــی ژیریــی 
خوێنــەر بەســەر کاتــی دەقــەوە خاڵێکــی زۆر گرینگــە، چونکــە 
)پەیوەندییەکــی زۆر جیــاواز لــە نێــوان کاتــی – مــن – و  - کاتــی 
دەوروبــەر  - دا هەیــە ..... لــە ژیانــی ئاساییشــدا ئــەو جیاوازییــە 
هەســتی پێدەکرێــت، هەندێــک جــار مــرۆڤ هەســت دەکات کــە  
کاتــی – مــن – خێراتــر دەڕوات لەچــاو کاتــی – دەوروبــەر -، 
ــش  ــک جاری ــرا دەڕوات ... هەندێ ــت کات خێ ــەو دۆخــەدا وادەزانێ ل
پێچەوانەکــەی ڕوودەدات()2(، ئەمــە لەکاتێکدایــە کاتــی ئاســایی 
ــرۆڤ  ــی م ــەاڵم ژیری ــەعاتە، ب ــە و س ــان چرک ــەر هەم ــەر ه دەوروب
ــدا  ــە دەق ــی – مــن – ل ــاوازی دەزانێــت. کات ــە جی ــەو دۆخــەدا ب ل
کاتــی خوێنــەرە، کاتێکــە کــە شــاعیر ڕایەڵەکانــی تەنیــوە و چنیــن 
ــە  ــش ب ــەر بەجێهێشــتووە، خوێنەری ــۆ خوێن و نەخشاندنەکەیشــی ب
هــۆی کاریگەرییەکانــی یــادەوەری و خەیاڵــی داهێنەرانــەوە لــە ڕێــی 

ــێنێت.  ــی کات دەنەخش ــدا نیگارەکان دەقئاوێزان

1- ئازاد خدر، گۆڤاری نووسەری نوێ، ژمارە: 43، ال: 82
2- غاستون باشالر ، جماليات المكان، ص: 115-114  
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ــی  ــە کات ــەوە ئەوەی ــتمان جیادەکات ــەی بەردەس ــەم دەق ــەوەی ئ   ئ
نــاو دەقەکــە کاتێکــی کراوەیــە، چونکــە دەقەکــە بــە ڕابــردوو دەســت 
پێــدەکات و بــە داهاتــوو کۆتایــی دێــت، لــە نێــوان دەســتپێک و 
کۆتاییشــدا کات بــە چەنــد دەم و ســاتی جیاجیــا دەردەکەوێت. وەک:

کاتی ڕابردوو:
بەناو تاریکایی کێو تێپەڕی                                     2

لە ڕەنگاوڕەنگیی پەپوولە بێزارە و ترسێک ماندووی کردووە  14

کاتی ئێستا:
کێو بەرگریکەر و هێرش بەرە                           3
جیهانیش لێوی وشکە                                    4
لە هۆڵی تاجداری گۆرانی و مۆسیقادا                  8
سەرم بە سینگی درەختێکەوە کردووە                   9
منداڵێک لە درەختەکەوە نزیک دەبێتەوە              12
پەپوولەی بەسەر شانەوەیە                            13

کاتی داهاتوو:
لە خەو هەستێ                                                  6
بە ئارەزوویەکی زۆرەوە دەست بۆ کەمانچە دەبات           7
تا خۆم حەزدەکەم لە خەو هەڵممەستێنە                      10
ئەی کازیوەی ناو باخچە فراوانەکان                          11
نازانێت پەپوولە بەسەرشانی دەمێنێتەوە                     15
یان بەهۆی شانییەوە دەچنە ناو لک و پۆپی درەختەکەوە   16
ئەو کات دەبێت یارییەکە دەست پێبکاتەوە                    17
خەمیش لە کۆتایيی گەردوون بخوات                          18
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ئــەم خســتنەڕووەی دێــڕە شــیعرییەکان، تێکچڕژاویــی کات لــەم 
دەقــەدا ڕوون دەکاتــەوە، کاتــی ڕابــردوو لــە دێڕەکانــی )2، 14( دا 
ــی )3، 4، 8، 9، 12، 13( دا  ــە دێڕەکان ــتا ل ــی ئێس ــووە، کات هات
هاتــووە، کاتــی داهاتــووش لــە دێڕەکانــی )6، 7، 10، 11، 15، 16، 
ــی شــیعرەکە، کێرڤــی  ــە، بەپێــی دێڕەکان ــووە. وات 17، 18( دا هات

ــەم شــێوەیەیە: کات ب
  

هێڵكاریی )1 -2( كات بەپێی دێڕەكان
کێرڤــی کات لــەم دەقــەدا وەک دەرکــەوت هێڵێکــی ئاســۆیی نییــە، 
چونکــە کاتەکــە یــەک کاتــی دیاریکــراو نییــە،  هەروەهــا ســلۆپێکی 
ــە  ــەوەی کات ل ــە. وەک ئ ــان نشــێویش نیی ــەوراز، ی ــراوی ه دیاریک
ڕابــردووەوە بــۆ ئێســتا و بــەرەو ئاینــدە بــە ڕێکــی بــڕوات، یــان بــە 
ــەوە، بەڵکــو کێرڤەکــە شــێوە پەیژەیەکــی ناڕێکــە بەهــۆی  پێچەوان
ناڕێکیــی دابەشــبوونی ســاتەکان، ڕەوتــی زەمــەن لــەم دەقــەدا 
ــەک  ــەدوای ی ــەک ل ــاتەکانی ی ــە س ــاوە ک ــاوەی نەم ــتایلە ب ــەو س ئ
ــدا وەک ســواری شــەمەندەفەرێک پشــووبدات،  ــن و خوێنــەر تێیان ب
بەڵکــو ســاتەکان پــەرش و بــاڵون و خوێنــەر وەک کەســێک لەســەر 

ــەوە. ــزم دەبێت ــەرز و ن ــڕوات ب ــک ب پلیکانەیەکــی ناڕێ
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ــەوە ڕوون دەکاتــەوە  ــەم یارییــە وردەی دەقەکــە لەگــەڵ کات ئ   ئ
کــە دەقەکــە تەوەرەیەکــی دیاریکــراوی دەم و ســاتی نییــە، کاتــی 
ــوێن  ــە ش ــەوەی ک ــراوە وەک ئ ــاوەکان داماڵ ــاتە ب ــە س ــە ل دەقەک
ــی کات  ــەم داماڵین ــوو. ئ ــی داماڵراب ــە ڕەهەندەکان ــەدا ل ــە دەقەک ل
نــاو  کاریگــەری  و  ورد  بنیادێکــی )شــوێنکات( ی  و شــوێنەش 
ــوو  ــە هەم ــە ل ــدەی دیک ــیعرییەکەی هەن ــە ش ــە زمان ــە ک دەقەکەی

ئەرکێکــی کۆمەاڵیەتــی و گەیانــدن داماڵیــوە.
پێنجەم: داماڵینی دەق لە بکەرێکی دیاریکراو:

خوێنــەری ئــەم دەقــە، کــە ورد دەبێتــەوە دەبینێــت دەقەکــە 
ــی  ــە، دەق ــدا نیی ــەت تێ ــەوەرەی باب ــراوی وەک ت ــی دیاریک بکەرێک
ئەدەبیــی نــوێ بــە گشــتی یەکێتــی بابەتــی هەیــە و خــودی شــاعیر 
تەوەرەیــە، یــان تەوەرەیەکــی دیاریکــراو هەیــە لــە شــێوەی چاڵێکــی 
ڕێزمانــی دەردەکەوێــت کــە بــەزۆری ئــەو چاڵــە بکــەرە، بــەاڵم لــەم 
دەقــەدا بەهــۆی هەمەڕەنگــی بابەتەکانییــەوە، هەمەڕەنگــی بکــەری 
ــراوە،  ــە بکەرێکــی دیاریکــراو داماڵ ــووە، بەمــەش ل تێــدا دروســت ب

ــەن: ــش ئەمان ــەرە جیاجیاکانی بک
1 - کەسی سێیەمی تاک:

بە دڵێکی پڕ و ئاسوودەوە                          1
بە ناو تاریکایی کێو تێپەڕی                        2

ــەم  ــە، ئ ــێیەمی تاک ــی س ــەر کەس ــەرەوەدا بک ــڕەی س ــەم دوو دێ ل
بکــەرە ســەرەتای پارچــە شــیعرەکە دەکاتــەوە و دواتــر  ون دەبێــت 

ــە هیــچ دێڕێکــی دیکــەدا بەدەرناکەوێتــەوە. و ل
2 - جیهان: 

لە خەو هەستێ                                          6
بە ئارەزوویەکی زۆرەوە دەست بۆ کەمانچە دەبات  7
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3 - من:
سەرم بە سینگی درەختێکەوە کردووە                  9

4 - کازیوەی ناو باخچە فراوانەکان:
تا خۆم حەزدەکەم لە خەو هەڵممەستێنە             10
ئەی کازیوەی ناو باخچە فراوانەکان                 11

5 - منداڵی:
منداڵێک لە درەختەکەوە نزیک دەبێتەوە            12
نازانێت پەپوولە بەسەرشانی دەمێنێتەوە           15
ئەو کات دەبێت یارییەکە دەست پێبکاتەوە          17
خەمیش لە کۆتاییی گەردوون بخوات                18

6 - ترس:
لە ڕەنگاوڕەنگیی پەپوولە بێزارە و ترسێک ماندووی کردووە  14

7 - پەپوولە:
نازانێت پەپوولە بەسەرشانی دەمێنێتەوە                     15
یان بەهۆی شانییەوە دەچنە ناو لک و پۆپی درەختەکەوە  16

وەک لەخســتنەڕووی بکەرەکانــەوە دەردەکەوێــت، دەقەکــە )7( 
بکــەری تێدایــە و هەریەکەیــان یــەک جــار بەکارهاتــووە، تەنیــا 
وشــەی )جیهــان( دوو جــار و وشــەی )پەپوولــە( دوو جــار و وشــەی 
)منــداڵ( چــوار جــار بەکارهاتــوون. ئــەم فــرە بکەرییــە فــرە بابەتــی 
لەنــاو دەقــەدا دروســت کــردووە، کــە بــە دەقێکــی کــورت دادەنرێــت، 
ــی  ــادی داماڵین ــی بنی ــە یارمەت ــرە بکەریی ــەم ف ــێوە ئ ــان ش بەهەم
دەقەکــە دەدات بــەوەی دەقەکــە لــە ژێــر دەســەاڵتی یــەک بکــەری 

دیاریکــراو کــە ببێتــە تــەوەرەی بابەتــەکان، دەردەکات.
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بەشی دووەم:
ــۆ  ــی ب ــی واتای ــی –  خوێندنەوەیەک ــە منداڵێت ــرۆڤ ل ــی م داماڵین

ــە ــاو دەقەک ــی ن هێماکان
لــەم  لــە بەشــی یەکەمــدا دەرکــەوت، زمانــی شــیعری    وەک 
ــی دەق  ــە کار لەســەر داماڵین ــووە، ک ــک ب ــدی بنیادێ ــەدا پابەن دەق
ــی  ــایی پێ ــەکردنی ئاس ــە قس ــتانەی، ک ــەو ش ــوو ئ ــە هەم دەکات ل
دەناســرێتەوە، ئــەم داماڵینــە لــە واتــای گشــتی دەقەکــەدا ڕەنگــی 
داوەتــەوە. دەقەکــە کۆمەڵێــک بابەتــی خســتووەتە ڕوو، کــە لــەڕووی 
پەیوەندیــی واتایییــەوە لــە یەکتــری دوورن، بــەاڵم بنیــادی داماڵیــن 
لەنــاو دەقەکــەدا توانیویەتــی ئــەو ڕســتە لەیــەک دوورانــە بەجۆرێــک 
ــی  ــدی قۆناغەکان ــەوە ریزبەن ــۆی هەموویان ــە ک ــە ل ــەوە ک ــۆ بکات ک
ژیریــی مــرۆڤ بخاتــە ڕوو لــە ســاویلکەیییەوە بــۆ پێگەیشــتن، وەک 

ــەوە: ــەی خــوارەوە ڕوون کراوەت ــەم خااڵن ل

یەکەم: سروشتی ساویلکەیی و بێ باکی الی مرۆڤ:
  دەقەکــە بــە وێناکردنــی مرۆڤێکــی ســاویلکە و بــێ بــاک دەســت 
بێئــەوەی  تێدەپەڕێــت  ژیانــدا  تاریکایــی  بەنــاو  کــە  پێــدەکات، 
ئامــادەی هەڵگرتنــی گرانییەکانــی ژیــان بێــت. ئەمــە لەگــەڵ ئــەوەی 
ــتی  ــە گش ــەاڵم ب ــاوازە، ب ــە جی ــێکی دیک ــۆ کەس ــێکەوە ب ــە کەس ل
ڕێژەیەکــی  مرۆڤێــک  هەمــوو  چونکــە  مرۆڤینییــە،  دیاردەیەکــی 
ســاویلکەیی تێدایــە لەوکاتــەی کــەوا لەخۆبایــی دەبێــت و نمایشــی 
ــان و  ــە پ ــە، ک ــۆی دڵنیای ــە لەخ ــەو ڕادەی ــا ئ ــازی دەکات، ت بێنی
بەکارهێنانــی هۆکارەکانــی ســەرکەوتن پشــتگوێ دەخــات. هەندێــک 
پشــتیان  و  زۆرە  ڕابــردووی  ئەزموونــی  دەکات  وا هەســت  جــار 
پێدەبەســتێت و هەنــدێ جاریــش پشــت بــە بەخــت و ڕێکــەوت 
دەبەســتێت، کــە لــە جەنجاڵیــی ژیانــدا ســەرکەوتنی بــۆ بێننــە 
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ــەم و  ــی یەک ــە دێڕەکان ــە ل ــەم ســاویلکەیی و بێباکیی بەردەســت. ئ
دووەمــدا دەردەکــەون:

بە دڵێکی پڕ و ئاسوودەوە                            1
بەناو تاریکایی کێو تێپەڕی                          2

ــاگادار  ــەوە ئ ــرۆڤ ل ــە م ــێیەمەوە دەقەک ــڕی س ــە دێ ــەر ل ــەاڵم ه ب
دەکاتــەوە کــە ژیــان ئــەم جــۆرە بێ باکییە لــە مرۆڤ قبــووڵ ناکات، 
ــی  ــە ڕێســا و یاســا گەردوونییەکان ــەوە ب ــە بنچین ــرۆڤ ل چونکــە م

ژیانــەوە پابەنــد کــراوە.

ــێ  ــت، ناتوان ــان نەبێ ــدی یاســاکانی ژی ــەو کەســەی پابەن دووەم: ئ
ــەربکەوێت: ــدا س ــەر بەرزایییەکانی بەس

  یاســاکانی ژیــان وەک خــودی ژیــان کۆنــن، لە مێــژووی مرۆڤایەتیدا 
ــۆ  ــانەییش ب ــەت ئەفس ــتەقینە و تەنان ــی ڕاس ــچ پاڵەوانییەتییەک هی
کەســێک تۆمــار نەکــراوە، کــە پێچەوانــەی یاســاکانی ژیــان ڕەفتــاری 
ــاس  ــی ب ــوووری مرۆڤایەت ــوو کەلەپ ــەواەوە هەم ــە پێچ ــت، ب کردبێ
ــەوە.  ــە یاساکانــ ــەن ب ــرۆڤ دەک ــتبوونی م ــی پەیوەس ــە گرینگی ل
بــۆ جــــەخت کردنــەوە لەســەر ئــەو چەمکــە، ئــەم دەقــە دوو 
دەســتەواژەی )بەرگریکــەر، هێــرش بــەر(ی بەکارهێنــاوە بــۆ ئــەوەی 
ڕوونــی بکاتــەوە یاســاکانی ژیــان لەســەر هەمــوو مرۆڤێــک جێبەجــێ 
دەبێــت لــە هــەر دۆخێکــدا بــێ، هــەردوو وشــەکە لــە ڕووی شــوێنەوە 
واتایشــەوە  ڕووی  لــە  دەگەیەنــن،  بــەردەوام  بزاوتنــی  چەمکــی 
نــاوی بکــەرن و جێبەجێکردنــی ڕاســتەوخۆ دەگەیەنــن، بەرگریکــەر 
ــە  ــبەریش تۆڵ ــدرێ، هێرش ــنوورەکانی ببەزێن ــە س ــادات، ک ــگا ن ڕێ
دەســتێنێتەوە لــە کەســانی ســنوور بەزێــن. کەواتــە: جەختکردنــەوە 
ــان زۆر  ــە ژی ــەوەی، ک ــراوە لەســەر شــوێنەواری ئ ــی ک ــە زەق زۆر ب
ــی ســنوورەکانی.  ــە گاڵتەپێکــەران و بەزێنەران ــەر ب ــە بەرانب دڵڕەق
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وەک لە دێڕی سێیەمدا دیارە:
کێو بەرگریکەر و هێرشبەرە                           3

  لــەدوای ئــەم دەربڕینــەوە بــۆ زیاتــر ڕوونکردنــەوەی ئــەم ڕاســتییە، 
ڕاســتەوخۆ دوو خەســڵەتی دیکــە بــاس دەکات، یەکەمیــان ئەوەیــە، 
ــە. شــیرینی  ــەک بەخشــندە نیی ــەس وەک ی ــۆ هەمووک ــان ب ــە ژی ک
بەکەســانێک دەبەخشــێت و گــەرووی کەســانێکیش تــاڵ دەکات، بــۆ 
ئــەو مرۆڤــەی بێباکــە و یاســاکانی پێشــێل دەکات، ســەرچاوەکانی 
بەخشــندەیی و میهرەبانــی ژیــان وشــکن، واتــە: هیــچ دڵۆپێــک لــە 

بەزەییــان تێــدا نییــە، وەک لــە دێــڕی )4( دا دیــارە:
جیهانیش لێوی وشکە                                    4

ــان چاودێرییەکــی یەکجــار  ــە کــە ژی   خەســڵەتی دووەمیــش ئەوەی
مرۆڤــی  جموجووڵێکــی  هەمــوو  گرتــەی  دەکات،  مــرۆڤ  وردی 
ــە  ــە، ک ــەش ئەوەی ــەم وردیی ــەی ئ ــۆکار و بەڵگ ــزراوە، ه ــەال پارێ ل
ئــەو ویژدانــەی، کــە  هەواڵدەرەکــە ویژدانــی مــرۆڤ خۆیەتــی، 
لەســەر یاســاکانی ژیــان پرۆگــرام کــراوە و ڕازینابێــت خاوەنەکــەی 
لــە ڕاســتی البــدات و بــە ڕەمەکــی بژیــت. وەک لــە دێــڕی پێنجەمــدا 

دەردەکەوێــت:
گوێی سووک و مەست بە لەرینەوەی ئاواز               5

   ئــەم ژیانــە گوێــی لــە ناڵــەی ئــەو کەســانە نییــە، کــە ســزایان 
دەدات، لــە ئاســت هاوارەکانیــان وەک کەســێکی مەســت و خەواڵــوو 
وایــە، داد و هاوارەکانیــان خــەوی قووڵــی ئــەو تێکنــادات، ئــەو بــە 
ــە هەمــوو ئارەزوویەکــەوە ژێیەکانــی  حــەزی خــۆی هەڵدەســتێ و ب
دەژەنێــت و ئــاواز دروســت دەکات، وەک لــە دێڕەکانــی )6، 7( دا 

دیــارە:
لە خەو هەستێ                                              6
بە ئارەزوویەکی زۆرەوە دەست بۆ کەمانچە دەبات      7
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  کەوایــە: ئەمــە ژیــان و ڕاســتییەکەیەتی و ئەمــە هەڵوێســتییەتی 
ــەردەوام  ــت و ب ــد وەرناگرێ ــەاڵم مــرۆڤ پەن ــە مــرۆڤ، ب ــەر ب بەرانب
ئاوڕێکــی  هەرگیــز  دەکاتــەوە،  دووبــارە  ڕابــردووی  هەڵەکانــی 
ڕاســتەقینە لــە ســەرەنجامی پێشــینانەکانی خۆی ناداتــەوە بۆئەوەی 
بــە یەکجــاری کۆتایــی بــەم مەرگەســاتە بهێنێــت و دۆخێکــی نوێــی 
هاوگونجــاو دەســت پێبــکات و خــۆی و دەوروبــەری بــە شــێوەیەکی 
هارمۆنــی لەگــەڵ ئاوازەکانــی ژیــان دەســت پێبکاتــەوە. لێــرەدا 
واتــای دەقەکــە دەگاتــە بەرزتریــن خاڵــی ســەرکەوتن و لەوێــدا 
ــەوەی  ــۆ نامێنێتــەوە جگەل ــا هیــچ بوارێکــی ب ــرەک و دان کەســی زی
ــرۆڤ  ــوکەوتەکانی م ــەیری هەڵس ــەکان س ــەیرکەرێکی یاریی وەک س
و  دەرەنجامەکانیــان بــکات، کەســی دانــا زووتــر زۆری نووســی، 
زۆری گــوت، زۆری ڕوونکــردەوە، بــەاڵم مــرۆڤ هەرگیــز ئــاوڕی لــێ 

ــەوە.  نەدای
  

سێیەم: شاعیر وەک دانایەکی سەیرکەری یاری:
  شــاعیر لە ناوەڕاســتی ئەم پارچە شــیعرەدا دەردەکەوێت بۆئەوەی 
هەڵوێســتی خــۆی ڕوون بکاتــەوە ئــەو لــەو کەســە ســاویلکانە نییــە. 
کــە گاڵتــە بــە یاســا و ڕێســاکانی ژیــان بــکات، بەڵکــو ئــەو، ئــەو 
دەکات  ســەرەنجامەکانیان  و  مرۆڤــەکان  ســەیری  کــە  دانایەیــە 
ــاکانی  ــە یاس ــت، چونک ــێ بگۆڕێ ــی ل ــت هیچ ــەوەی بتوانێ ــە بێئ ب
ژیــان ڕێگــە بــە گۆڕینــی ســەرەنجامەکان نــادەن. بەهــۆی ئــەم 
ــە  ــەو ل ــەو حاڵــی مرۆڤــی چــارەڕەش نییــە، ئ دانایییــەوە حاڵــی ئ
هۆڵــی تاجــداری گۆرانــی و مۆســیقادا بــە تــەواوی ئاســوودەیییەوە 
ســەری بــە ســینگی درەختــی ژیــان کــردووە و تــا خــۆی حەزنــەکات 
کازیــوەی بەرەبەیــان خەبــەری ناکاتــەوە.  وەک لــە دێڕەکانــی )8، 

ــارە: 9، 10، 11( دا دی
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لە هۆڵی تاجداری گۆرانی و مۆسیقادا              8
سەرم بە سینگی درەختێکەوە کردووە                9
تا خۆم حەزدەکەم لە خەو هەڵممەستێنە           10
ئەی کازیوەی ناو باخچە فراوانەکان                11

شــاعیر لێــرەدا دانایەکــە ســەیری تەماشــای مرۆڤــەکان دەکات چــۆن 
ــان  هەڵــە دەکــەن و چــۆن ســزاکەی دەچێــژن، چــۆن ڕەوڕەوەی ژی
لەگــەڵ خــۆی  بــەرەو ســەرەنجامی کۆتایــی دەیانبــات، ئــەوان 
حەزبکــەن، یــان نــا. هــەر دەڕۆن، تەنیــا دەتوانــن وەک شــاعیر 

ــرن. ــتنەکە هەڵبژێ ــی ڕۆیش چۆنییەت

چــوارەم: دەبــێ مــرۆڤ ڕووبــەڕووی بەرپرســیارێتییەکانی خــۆی 
ببێتــەوە:

ـــێوەی  ـــە ش ـــەوە، ب ـــی گێڕای ـــی ژیان ـــاعیر چیرۆک ـــەوەی ش   دوای ئ
گرتەیەکـــی ســـینەمایی نموونـــەی ژیانـــی مرۆڤێـــک دەخاتـــە بەرچـــاو، 
کـــە هەمـــوو مرۆڤەکانـــی دیکـــەش هەمـــان کۆپـــی ئـــەو نموونەیـــەن و 
تێیـــدا شـــیکاری دۆخـــی دەروونـــی و ژیریـــی مـــرۆڤ دەکات، ئینجا ئەو 
ئەنجامـــە ڕوون دەکاتـــەوە کـــە هەمـــوو مرۆڤێـــک لـــە هـــەر ئاســـتێکی 
ـــەڕووی خـــودی خـــۆی  ـــێ ڕووب ـــن، دەب ـــان ســـاویلکەییدا ب ـــی، ی دانای
بێتـــەوە و بەرپرســـێتییەکانی خـــۆی، لەژیـــان پشـــتگوێ نەخـــات، 
ئەمـــەش لەبـــەر ئەوەیـــە هەمـــوو مرۆڤـــەکان یـــەک ســـەرچاوەیان 
ـــر  ـــەس دانات ـــیش لەک ـــی دەڕۆن و کەس ـــەک کۆتای ـــەرەو ی ـــە و ب هەی
ـــان  ـــت، ی ـــار دەدات دانابێ ـــە بڕی ـــودی مرۆڤ ـــەوە خ ـــو ئ ـــە، بەڵک نیی
ســـاویلکە. کەوابـــێ ڕۆیشـــتن لەگـــەڵ کاروانـــی ژیـــان هەڵبژاردنـــی 
تێـــدا نییـــە و بـــە زۆرە، وەک ئـــەوەی هاتنەنـــاو خـــودی ژیانیـــش 
ــا ئـــەوە بۆمـــرۆڤ هەیـــە، کـــە  ــدا نەبـــووە، تەنیـ هەڵبژاردنـــی تێـ
ـــرۆڤ  ـــت، م ـــتنەکەی هەڵبژێرێ ـــی ڕۆیش ـــۆی چۆنییەت ـــی خ ـــە ئازادی ب
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لـــەو دۆخـــەدا وەک. )ســـارتەر( دەڵێـــت، بـــەزۆر ئـــەو ئازادییـــەی 
ـــە،  ـــی تاڵ ـــی ئەنتۆلۆژی ـــە ڕاستییەکـــــ ـــەپێندراوە، ئەم ـــەردا س بەس
لەمـــەوە بەرپرســـێتی ســـەر هەڵــــدەدات، لـــەم خاڵــــــەوە )تاکـــەکان 
لـــە ڕادەی هەڵگرتنـــی بەرپرســـێتیدا جیـــاوازن، هەروەهـــا لـــە 
ڕێگاکانـــی خۆدزینـــەوە لـــە بەرپرسێتیشـــدا هـــەر جیـــاوازن. هەندێـــک 
ـــە سەرشـــانی کەســـانی  ـــان دەخەن کەســـیش بەرپرســـێتییەکانی خۆی
دیکـــە.......()1(. بنەچـــەی خۆدزینـــەوە لـــە بەرپرســـێتی لـــە 
ـــەو  ـــت، ئ ـــەرچاوە دەگرێ ـــێتییەوە س ـــی بەرپرس ـــە هەڵگرتن ـــرس، ل ت
ترســـەی بـــە یەکێـــک لـــە گـــرێ دەروونییـــە ئەنتۆلۆژییەکانـــی مـــرۆڤ 
دەژمێردرێـــت. ئـــەو درەختـــەی لـــە دەقەکـــەدا هاتـــووە و النـــەی 
ـــی،  ـــیرین و دڵئارامییەت ـــەوی ش ـــوێنی خ ـــاعیر و ش ـــی ش بەختەوەری
ســـەرچاوەی دڵەڕاوکـــێ و ترســـە بـــۆ مرۆڤێـــک، کـــە تـــازە یەکەمیـــن 
هەنگاوەکانـــی لەگـــەڵ ژیانـــدا دەنێـــت، ئـــەو منداڵـــە واتـــە ســـەرەتای 
ئەزموونییەتـــی و پەپوولەیەکـــی بەســـەر شـــانەوەیە واتـــە کەمتریـــن و 
ســـووکترین بەرپرســـیارێتی لـــە ئەســـتۆدایە، بـــەاڵم چونکـــە نازانێـــت 
هەنـــگاوی دوای یەکـــەم هەنـــگاو چییـــە، تووشـــی دڵەڕاوکـــێ و تـــرس 

ـــارە:  ـــەدا دی ـــە دەقەک ـــت، وەک ل دەبێ

منداڵێک لە درەختەکەوە نزیک دەبێتەوە                      12
پەپوولەی بەسەر شانەوەیە                                    13
لە ڕەنگاوڕەنگی پەپوولە بێزارە و ترسێک ماندووی کردووە  14

ـــى  ـــادل مصطف ـــة: ع ـــودي ، ترجم ـــالج النفســـي الوج ـــى الع ـــل إل ـــوم ، مدخ ـــم يال ـــاي و إرفي ـــو م 1- رول
ـــروت، 1999.  ص: 97 ـــة ، بي )د.( ، دار النهضـــة العربي
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پێنجەم: ترس لە بەرپرسێتی:
 کاتێــک کــە مــرۆڤ بــە زۆرلێکــراوی بــەرەو درەختــی ژیــان هەنــگاو 
لــە  تــرس  دایدەگرێــت،  دڵەڕاوکــێ  و  تــرس  هەســتی  دەنێــت، 
نادیــاری و ناڕوونیــی داهاتــوو، تــرس لــەوەی ئایــە هەتاهەتایــە هــەر 
بەرپرســە؟ یــان بــۆی هەیــە ڕزگاری ببێــت؟ ئــەو بەرپرســێتییە هــەر 
ئــەو بڕەیــە، یــان زیاتــر دەبێــت؟ ئــەم پرســیارانە و هاوشــێوەکانی، 
مــرۆڤ بــە خەرمانەیەکــی تــرس و دڵەڕاوکــێ دادەپۆشــن، هەرکاتێــک 
ــە  ــە ب ــت، هەمــوو ئەمان ــا هەســت لەخــۆی ڕابگرێ ــە تەنی ــت ب بیەوێ

ــارە: ــە دێــڕی )15، 16( دا دی دەورییــەوە کۆدەبنــەوە. وەک ل
نازانێت پەپوولە بەسەرشانی دەمێنێتەوە               15

یان بە هۆی شانییەوە دەچنە ناو لک و پۆپی درەختەکەوە 14

شەشەم: تێگەیشتن لە ڕاستییەکانی ژیان و پێگەیشتن:
سروشتی ژیان وانییە کە کەسانی دانا نەمر بن و ساویلکەکانیش تێبچن. 
بەڵکو هەمووان دەژین و هەمووانیش دەمرن، ئەمە هۆکاری ئەوەیە  مرۆڤ 
لە سەرەتاوە گرینگی بە ئەرکەکانی نادات. هەموو مرۆڤێک دەبێ ژیان بە 
هەموو وردەکارییەکانییەوە بچێژێ. جا مرۆڤ هەیە هۆکارەکانی ژیانی باش 
ئامادە دەکات، هەیشە بە ڕەمەکی دەچێتە ناو کاروان، بەاڵم لە کۆتاییدا 
هەڵەکانی  باجی  و  دەبێت  گران  یەکجار  بەرپرسێتییەکەی  باری  کاتێ  و 
زۆر دەبن، ئەوکاتە هەست بە مانای بەرپرسێتی دەکات. ئەم هەستکردنە 
بە گرانیی بار و سەختیی باجی هەڵەکان، هەنگاونانە بەرەو پێگەیشتن، 
وا لەمرۆڤ دەکات خۆی کۆبکاتەوە و ئامادەکاری بکات، ئەگەر کاتیش 

درەنگی کردبێت. 
شاعیر )کە لە ناوەڕاستی دەقەکەوە – دێڕی 8 – قسەکەرە تا کۆتایی( 
لە کۆتایی دەقەکەیدا ئەو بیرە ئەنتۆلۆژییە تەواو دەچەسپێنێت،  کە لە 

سەرەتای دەقەکەوە ڕێی بۆ خۆش کردبوو، دەڵێت:
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ئەو کات دەبێت یارییەکە دەست پێبکاتەوە         17
خەمیش لە کۆتایی گەردوون بخوات                18

ــان  ــاری ژی ــەرلەنوێ ی ــی س ــوو هەڵەکان ــێ دوای هەم ــرۆڤ دەب   م
بــە شــێوە ڕاســتەکەی دەســت پێبکاتــەوە، شــێوە ڕاســتەکەش 
ئەوەیــە ڕەچــاوی ســەرەنجام و کۆتایــی بــکات. وەک لــەم هێڵکارییــە 

ــەوە: ــەدا ڕوون دەبێت ــتییەی دەقەک گش
 

هێڵکاریی )2 – 1( 
مرۆڤ لە هەرزە بیرکردنەوەوە بەرەو پێگەیشتن
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 پوختەی باس:
ــدە  ــۆت و پێوەن ــی و ک ــە کۆمەاڵیەت ــە ئەرک ــان ل ــی زم 1 - داماڵین
ڕێزمانییــەکان، فرەواتایــی و فــرە وێنەیــی شــیعری دروســت دەکات 
و خولگــەی بەردەوامیــی واتــا بنیــاد دەنێــت. بەپێچەوانــەی ئــەوەی 
وا بزانیــن زمانــی دەق هەرچەنــد لــە زمانــی ئاســایی دوور بکەوێتــەوە 

ئەوەنــدە نامــۆ دەبێــت.
2 - شــاعیر لــە دروســتکردنی بنیــادی داماڵیــن ســەرکەوتوو بــووە، 
چونکــە لەگــەڵ ئــەوەی هێمــای جیاجیــای زۆر و وێنــەی تــەواو 
ــای  ــی وات ــی ڕایەڵکردن ــی کۆنترۆڵ ــاوە، کەچ ــتراکتی بەکارهێن ئەبس

ــەداوە. لەدەســت ن
3 - دەقەکــە دەقێکــی نوێیــە لــە ڕووی فــۆرم و بابەتــەوە، کەچــی 
زۆر پابەنــدی بنەمــا ڕەوشــتییە کاســیکییەکانە لــە قبووڵنەکردنــی 
هەرزەیــی و بێباکیــدا، ئــەم گونجاندنــەی نێــوان بەهــا کۆنــەکان 
ــی درەوشــاوەیی  ــە نهێنییەکان ــی ســەردەمە، لەخاڵ ــۆرم و بابەت و ف

ــە. دەقەکەی
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 ئاماژەی باس:
نووســـینەکانی ســـارتەر هەمـــووی جێـــگای ســـەرنجی ورد و خوێندنەوەی 
ـــەورەی  ـــەو نووســـەرە ڕابەرێکـــی گ ـــد جـــارەن، ئەمیـــش چونکـــە ئ چەن
ـــە  ـــە شـــارەزایانی فەلســـەفە ب ـــە. زۆرێکیـــش ل فەلســـەفەی بوونگەراییی

مەزنتریـــن ڕابـــەری بوونگەرایـــی لەقەڵەمـــی دەدەن.
ئـــەو، هەمـــوو بۆچوونـــە فەلســـەفەیییەکانی خـــۆی بـــە ئـــەدەب 
ــەدا  ــایی مەعریفـ ــە بۆشـ ــەفەیییەکانی لـ ــرە فەلسـ ــتووەتەوە. بیـ بەسـ
بـــاس نـــاکات، بەڵکـــو ژینگەیەکـــی لەبـــار لەنـــاو دەقـــی ئەدەبیـــدا 
ـــە بەپێـــی ڕوانینـــە فەلســـەفەیییەکانی خـــۆی  ـــەو ژینگەی دەســـازێنێ، ئ
ـــینەکانیدا دروســـت دەکات،  ـــاو نووس ـــەک لەن ـــات. کۆمەڵگای بەڕێوەدەب
ئـــەو کۆمەڵگایـــە بەپێـــی یاســـاکانی ســـارتەر ژیـــان دەگوزەرێنـــن. 
بەمـــەش بۆچوونەکانـــی دەخاتـــە نەســـتی مرۆڤـــەوە. خوێنـــەر بەرلـــەوەی 
ـــە عەقڵیـــدا بۆچوونەکانـــی گەاڵڵـــە بـــکات، بـــە  بـــە هەســـتی خـــۆی و ل
نەســـت و نائـــاگا هەمـــوو بۆچوونەکانـــی وەرگرتـــووە. بۆچوونەکانیشـــی 

ـــن. ـــان وەردەگیرێ ـــە ئاس ـــەوەن، بۆی ـــی مرۆڤ ـــودی ژیان ـــە خ ل
ـــر  ـــە ژێ ـــارەی ژیانمـــان دەخات ـــەو، کۆمەڵێـــک گرفـــت و ڕووداوی دووب ئ

کەسێتیی سەرەکی لە تاراوگەی »بوون« دا

خوێندنەوەیەکـــی دەروونشـــیکاریی بوونگەرایییـــە بـــۆ شـــانۆنامەی 
»دەستەپیســـەکان« ی ژان پـــۆل ســـارتەر
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شـــیکردنەوەی فەلســـەفەیی خـــۆی و پێمـــان دەڵێـــت هۆکارەکانـــی ئـــەو 
گرفتانـــە بـــەو چەشـــنەن و جۆرێـــک لـــە چارەســـەریش دەخاتـــەڕوو. 

ــرۆڤ  ــەی مـ ــەوە و پێناسـ ــان دەکاتـ ــەی ژیـ ــارە پێناسـ ــەو، دووبـ ئـ
و  کەســـایەتی  پێناســـەی  ئامانجـــەکان،  و  پەیوەندییەکانـــی  و 
ــە  ــە بـ ــوو ئەمانـ ــەکان. هەمـ ــە کۆمەاڵیەتییـ ــیپەکان و گرووپـ پرەنسـ
دیدێکـــی بوونگەرایییانـــە شـــەنوکەو دەکات و دەیانخاتـــەوە ڕوو.
واتـــە بەگشـــتی فەلســـەفە لـــە بۆشـــاییدا بـــاس نـــاکات، بەڵکـــو لەڕێـــی 
ــەر  ــاو بیرکردنـــەوەی مـــرۆڤ و بیـــری خوێنـ ــە نـ ــەوە دەیخاتـ ئەدەبـ

پرۆگـــرام دەکات.
لـــەم پێنـــاوەدا و لەبەر گرینگیی نووســـینەکانی، لقێکی دەروونشـــیکاری 
چەکـــەرەی کـــرد بەنـــاوی دەروونشـــیکاریی بوونگەرایـــی. لەبەرئـــەوەش 
کـــە بوونگەرایـــی ســـارتەر لـــە باوەشـــی ئەدەبـــەوە چەکـــەرەی کـــردووە، 

هـــەرزوو ئـــەو لقـــەی دەروونشـــیکاری بـــووە میتۆدێکـــی ڕەخنەیـــی.
ــوردی  ــی کـ ــە زمانەکانـ ــانۆنامەکە بـ ــتی شـ ــینەدا تێکسـ ــەم نووسـ لـ
ــی )د.  ــتراوە. وەرگێڕانـ ــێ بەسـ ــتیان پـ ــی پشـ ــی و عەرەبـ و فارسـ
موحســـین ئەحمـــەد عومـــەر( بـــۆ زمانـــی کـــوردی، وەرگێڕانـــی )جـــال 
ـــۆ زمانـــی فارســـی، وەرگێڕانـــی )د. ســـهیل ادریـــس(  ـــال ئەحمـــەد( ب ئ

ـــی. ـــی عەرەب ـــۆ زمان ب
ــیکاریی  ــەی دەروونشـ ــەوە دەدات لەڕێگـ ــی ئـ ــینە هەوڵـ ــەم نووسـ ئـ
ـــی  ـــت ســـارتەر ویســـتوویەتی لەســـەر زمان ـــان بڵێ ـــەوە پێم بوونگەراییی
ــش  ــت. چۆنیـ ــەر ڕابگەیەنێـ ــەی خوێنـ ــە ئێمـ ــی بـ ــی چـ پاڵەوانەکانـ
ـــەم  ـــۆ ئ ـــەرەوە. ب ـــتی خوێن ـــاو نەس ـــە ن ـــەی خزاندووەت ـــەو بۆچوونان ئ
ـــان  ـــەڕوو، پاش ـــانۆنامەکە دەخەین ـــەی ش ـــەرەتا پوخت ـــتەش س مەبەس

خوێندنـــەوە بوونگەرایییـــەکان.
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کەسایەتییە سەرەکییەکانی ناو شانۆنامەکە:
هوگۆ بارین Hugo Barine: کەسایەتیی سەرەکی.

ژێسیکا  Jessica:  هاوسەری هوگۆ.
هۆدیرێر Hoederer: سەرۆکی حیزبی شیوعی فەرەنسی.
لویس )لوی( Louis: ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزب.

ــی  ــزب و هاوڕێـ ــدی حیـ ــەی ناوەنـ ــی کۆمیتـ ــگا Olga: ئەندامـ ئۆڵـ
هوگـــۆ.

پوختەی رووداوەکانی شانۆنامەکە:
ـــە ســـەرووی بیســـت  ـــی شـــانۆنامەکەیە. گەنجێکـــە ل »هوگـــۆ« پاڵەوان
ـــاوەڕی  ـــارە. بیروب ـــی ش ـــەرمایەدارێکی بەناوبانگ ـــوڕی س ـــااڵنەوە. ک س
سۆشیالیســـتی هەیـــە. بەهـــۆی ئـــەو بیروباوەڕەیـــەوە ناتوانێـــت لەگـــەڵ 

ـــت.  ـــدا بژی باوکی
هوگـــۆ بـــاوک و ماڵەکەیـــان جێدەهێڵێـــت. تەنیـــا چەنـــد وێنەیەکـــی 
ـــەڵ  ـــی، لەگ ـــی و الویـــدا گرتوون ـــە لەمنداڵ ـــە، ک ـــۆی، دوانـــزدە وێن خ
ــییەوە  ــیوعی  فەرەنسـ ــی شـ ــە حیزبـ ــدی بـ ــات. پەیوەنـ ــۆی دەبـ خـ

دەکات.
کارێـــک بـــۆ گەنجێکـــی خوێنـــدەواری وەک ئـــەو گونجـــاو بێـــت، 
ڕۆژنامەوانییـــە. بۆیـــە لـــە بـــواری ڕۆژنامەنووســـی لەنـــاو حیزبەکـــە 
کاردەکات، تـــا دەیکەنـــە سەرنووســـەری ڕۆژنامەکـــە. ئەویـــش بـــەو 

کاری ڕۆژنامەوانییـــە زۆر ســـەرقاڵ دەبێـــت. 
کاتـــی ڕووداوەکانـــی دەقەکـــە، ســـەردەمی جەنگـــی دوومـــی جیهانییـــە. 
بـــەاڵم شـــوێن گرینگیـــی پێنـــەدراوە. وەک ئـــەوەی خوێنـــەر خـــۆی 

ـــت.  ـــوێنەکە ئامادەبێ ـــاو ش لەن
حیزبـــی کۆمۆنیســـتی )شـــیوعی( فەرەنســـی، لـــە دوو باڵــــی سەرەکــــی 



131

پێکدێــــت. باڵێکیــــان کەسێکــی ئەندامــــی کۆمیتــەی ناوەندی بەنـاوی 
)لـــوی( یـــان )لویـــس( بەڕێـــوەی دەبـــات. باڵەکــــەی تــــر )هۆدیــــرێر( 
ــینە  ــە نووسـ ــات. )هەندێـــک لـ ــوەی دەبـ ــزب بەڕێـ ــەرۆکی حیـ ی سـ
ڕەخنەیییـــە مێژوویییـــەکان پێیانوایـــە ئـــەو دوو باڵـــە هـــەر لـــە 
ـــی  ـــیوعی و حیزب ـــی ش ـــوون: حیزب ـــاواز ب ـــی جی ـــەرەتاوە دوو حیزب س
ـــە  ـــەالی ئەوەی ـــاو شـــانۆنامەکە ب ـــی ن ـــەاڵم ئاماژەکان سۆشیالیســـتی . ب

ـــن(. ـــزب ب ـــان حی ـــی هەم دوو باڵ
لێهاتـــووە. کەســـێکی  هۆدیرێـــر ســـەرکردەیەکی سۆشیالیســـتیی 
ـــە  ـــەدا ســـەر ب ـــەم نێوان ـــۆ ل ـــە سیاســـەتدا. هوگ ـــە ل ـــرەک و دووربین زی

ـــە.  ـــەی )لویس(ـ باڵەک
ـــەوە )ســـوپای ســـوور( ی  بەهـــۆی ملمانێـــی جەنگـــی دووەمـــی جیهان
ـــار کەســـێکی  ـــەوە. ســـەرۆک کۆم ـــاو واڵت ـــە ن ســـۆڤییەتی خەریکـــە دێت

ـــە مەترســـیدایە.  ـــە، بارودۆخـــی ل بۆرژوازیی
ــۆڤییەت وەک  ــوپای سـ ــە سـ ــە کـ ــەوەی هەیـ ــەی ئـ ــر بیرۆکـ هۆدیرێـ
ــەوەی  ــۆ ئـ ــت بـ ــار بەکاربهێنێـ ــەرۆک کۆمـ ــەر سـ ــز لەسـ ــی هێـ کارتـ
حیزبـــی شـــیوعی نیـــوەی حکوومـــەت وەربگرێـــت لـــە بەرانبـــەر 

پاراســـتنی بۆرژوازییەکانـــی واڵت و ســـەرۆک کۆمـــار.
بـــە ڕای هۆدیرێـــر، بـــەم جـــۆرە کاتێـــک ســـوپای ســـۆڤییەت واڵت 
ـــەق نابێـــت و بۆرژوازییـــەکان نابنـــە  جێدەهێڵێـــت، جـــێ پێـــی ئـــەوان ل

دوژمنـــی حکومەتەکەیـــان.
ــیپەکانی  ــەدژی پرەنسـ ــە بـ ــەم بۆچوونـ ــزب، ئـ ــری حیـ ــەی تـ باڵەکـ
ـــی  ـــە هەوڵەکان ـــر دەســـت ل ـــن هۆدیرێ ـــە دەزان ـــن، ک سۆشـــیالیزم دەبین
هەڵناگرێـــت، بڕیـــاری کوشـــتنی دەدەن. ئـــەم کارەش بـــۆ کەســـێک 
تەرخـــان دەکرێـــت کـــە خێزانـــدار بێـــت. خـــۆی و خێزانەکـــەی 
بنێردرێنـــە الی هۆدیرێـــر تـــا وەک ســـکرتێر لـــە نووســـینگەکەی 
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ــوژن.  ــدا بیکـ ــاو کارکردنـ ــر لەنـ ــەن، دواتـ کاربکـ
هوگـــۆ بەهـــۆی ئـــەوەی کەســـێکی ڕۆژنامەنووســـە و لەنـــاو کاری 
ــەی پێدەکرێـــت و  ــانتر متمانـ ــووە، ئاسـ ــداری نەبـ ــیخوڕی و چەکـ سـ
ـــەوە. ـــەم ئەرک ـــاری ئ ـــر ب ـــە ژێ ـــە دەخرێت ـــان. بۆی ـــی گوم ـــە جێ نابێت
ـــر  ـــینگەکەی هۆدیرێ ـــە نووس ـــەک ل ـــۆ ماوەی ـــەرەکەی ب ـــۆ و هاوس هوگ
بـــەاڵم  نییـــە،  تـــەواوی پێـــی  کاردەکـــەن، هۆدیرێـــر متمانـــەی 
کەســـایەتییەکی نەترســـە و خـــۆی ناشـــڵەژێنێت. دەشـــزانێت هوگـــۆ 
ئـــەو کەســـە نییـــە ئـــەو بکوژێـــت، چونکـــە پێیـــەوە دیـــارە لـــە ناخـــەوە 
بـــاوەڕی بـــەو کوشـــتنە نییـــە و بیـــر و بۆچوونەکانـــی هۆدیرێریـــش بـــە 

ڕاســـت دەزانێـــت. 
ڕاســـتییەکەش هـــەر وایـــە، هوگـــۆ بـــەردەوام لـــە دڵەڕاوکـــێ و ملمانێـــی 
ـــام  ـــەوە و کوشـــتنەکە ئەنج ـــەت بقۆزێت ـــت دەرف ـــە و ناتوانێ دەروونیدای
ــت و  ــەردەوام دەبێـ ــە بـ ــێ دەروونییـ ــەم ملمانـ ــەک ئـ ــدات. لەالیـ بـ
لەالیەکـــی دیکەشـــەوە تـــا دێ زیاتـــر مەزنیـــی کەســـایەتیی هۆدیرێـــری 
ــەی  ــە بیرۆکـ ــت لـ ــار دەسـ ــەوەی بەیەکجـ ــا ئـ ــت. تـ ــۆ دەردەکەوێـ بـ
کوشـــتنەکە  هەڵدەگرێـــت و بڕیـــار دەدات لەمـــەودوا پاڵپشـــتیی 

هۆدیرێـــر بـــکات. 
کـــە دەگاتـــە ئـــەو بڕیـــارە، یەکســـەر بـــەرەو ژوورەکـــەی هۆدیرێـــر 
فەرمانـــی  مەســـەلەی  و  کارەکـــەی  نهێنیـــی  بۆئـــەوەی  دەڕوات 
ــر  ــە ئیتـ ــکرا بـــکات و پێـــی ڕابگەیەنێـــت کـ ــۆ ئاشـ ــتنەکەی بـ کوشـ
ـــەوە،  ـــە دەکات ـــەو. دەرگای ژوورەک ـــدەر و دڵســـۆزی ئ ـــە یارمەتی دەبێت
ـــەک چرکـــەدا  ـــە ی ـــووە. ل ـــاوەش گرت ـــر ژێســـیکای لەب دەبینێـــت هۆدیرێ
هەمـــوو بڕیارەکانـــی ئـــاوەژوو دەبنـــەوە. دەمانچەکـــەی ڕادەکێشـــێت 
و ســـێ فیشـــەک بەهۆدیرێـــرەوە دەنێـــت و دەیکوژێـــت. ســـەرەنجام 
دەکەوێتـــە بەندیخانـــەوە. باڵەکـــەی )لویـــس( یـــش ســـەرکردایەتیی 
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حیـــزب دەگرنـــە دەســـت. 
لـــە ســـەروبەندی پێکهێنانـــی حکوومەتـــدا، ڕاوێژکارانـــی ســـۆڤییەتی 
بـــە باشـــی دەزانـــن کـــە حیزبـــی شـــیوعیی فەرەنســـا لەگـــەڵ 
ــواری  ــە بـ ــار ڕێکبکەوێـــت. لـ ــەرۆک کۆمـ بۆرژوازییەکانـــی واڵت و سـ
لۆجســـتی یارمەتیـــدەری یەکتـــری بـــن و نیـــوەی نوێنەرایەتیـــی 
نیوەکـــەی  و  بۆرژوازییـــەکان  لـــە  واڵت  بەڕێوەبردنـــی  کۆمیتـــەی 
تـــر لـــە شـــیوعییەکان بێـــت. حیزبیـــش ڕاســـپاردەی ڕاوێـــژکارەکان 
ـــش  ـــەون. هۆدیرێرێ ـــەکان ڕێکدەک ـــەڵ بۆرژوازیی ـــەند دەکات و لەگ پەس
ـــت و  ـــدا دەنرێ ـــی پێ ـــراو، دان ـــتمانی تیرۆرک ـــەرکردەیەکی نیش وەک س

ــەن. ــوا دەکـ ــتنەکەی ڕیسـ ــرداری کوشـ ــووال کـ هەمـ
حیزبەکـــەی )لویـــس( دوای ئـــەوەی کـــە فەرمانـــی ســـۆڤیەتییەکان 
ـــان  ـــە هەم ـــەوەن ک ـــدا شـــەرمەزاری ئ ـــاو خۆیان ـــەن، لەن جێبەجـــێ دەک
ئـــەو پانـــە داواکاری هۆدیرێـــر بـــوو، بـــەاڵم ئـــەوان ئـــەوکات باوەڕیـــان 
ــە هەوڵـــی  ــان کوشـــت. بۆیـ ــەوە هۆدیرێریـ ــەو هۆیـ ــوو و بـ پـــێ نەبـ
لەناوبردنـــی ســـەرەداوەکانی تیرۆرەکـــە دەدەن تـــا ئاشـــکرا نەبێـــت 
ــک  ــد جارێـ ــووە. چەنـ ــان بـ ــراوی خۆیـ ــی ڕێکخـ ــتنەکە پیانێکـ کوشـ
لەنـــاو بەندیخانـــە هەوڵـــی ژەهراویکردنـــی هوگـــۆ دەدەن. هوگـــۆ 
ــەو دوو  ــەوە. دوای ئـ ــەدا دەمێنێتـ ــە بەندیخانـ ــاڵ لـ ــاوەی دوو سـ مـ

ــاڵە ڕادەکات.  سـ
ســـیخوڕانی حیـــزب شـــوێنی دەدۆزنـــەوە. )ئۆڵـــگا( هاوڕێـــی هوگۆیـــە و 
ئەندامـــی کۆمیتـــەی ســـەرکردایەتیی حیزبەکەیـــە، ســـەرەتا لـــە لیژنـــەی 
پێســـپاردنی ئەرکـــی کوشـــتنەکەدا بـــووە. مۆڵـــەت لـــە لویـــس وەردەگرێـــت 
ـــە بارودۆخـــی دەروونیـــی  تـــا هۆگـــۆ لەماڵەکـــەی خـــۆی حەشـــار بـــدات و ل
بکۆڵێتـــەوە و بزانێـــت ڕادەی ئامادەباشـــیی بـــۆ گەڕانـــەوە نـــاو حیـــزب 
ــۆ  ــێ هوگـ ــە دەبـ ــە کـ ــۆی پێیوایـ ــەوەی خـ ــەڵ ئـ ــس لەگـ ــدە. لویـ چەنـ
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بکوژرێـــت، بـــەاڵم ئـــەو دەرفەتـــەی پێـــدەدات. ئۆڵـــگا، هوگـــۆ دەهێنێتـــەوە 
ماڵەکـــەی خـــۆی و هەمـــوو ڕووداوەکانـــی ئـــەو دوو ســـاڵی بـــۆ بـــاس 
دەکات. ئینجـــا بـــۆ تاقیکردنـــەوەی هوگـــۆ، یـــان بـــۆ لەناوبردنـــی، لـــە 
ـــا  ـــری پێدەســـپێرن و پێیدەڵێـــن کـــە ئەگـــەر ت ـــگاوە ئەرکێکـــی ت ـــی ئۆڵ ڕێ

ـــت.  ـــەوا دەکوژرێ ـــەدات، ئ ـــام ن ـــە ئەنج ـــەو ئەرکەک نیوەش
هوگـــۆ دوای ئـــەوەی کـــە هەمـــوو گۆڕانکارییـــە سیاســـییەکانی 
ـــە ســـاویلکەیی خـــۆی  ـــز ل ـــگاوە گـــوێ لێدەبێـــت، بێ ـــە ئۆڵ واڵتەکـــەی ل
و لـــە قێزەونیـــی حیـــزب دەکاتـــەوە. هەســـتی بێهوودەییـــی هەمـــوو 
ـــی  ـــەر جارێک ـــت لەبەرانب ـــردن هەڵدەبژێرێ ـــت. م ـــەوەی دادەگرێ بیرکردن

تـــر پیســـبوونەوەی دەســـتەکانی.

تەکنیکی هونەری لە شانۆنامەکەدا:
نووســـەر لـــە گێڕانـــەوەی ئـــەم شـــانۆنامەیەدا پشـــتی بـــە دیالـــۆگ 
بەســـتووە بـــۆ خســـتنەڕووی ڕووداوەکان و ناســـاندنی کەســـایەتییەکان. 
ڕووداوەکان لەگـــەڵ بەرەوپێشـــەوەچوونی دیالۆگەکـــە، گـــەورە دەبـــن و 

ـــە.  ـــە لووتک دەگەن
زانـــە ،  کـــەم شـــت  گێـــڕەرەوەی شـــانۆنامەکە گێڕەرەوەیەکـــی 
بەدەگمـــەن زانیـــاری لەبـــارەی پاڵەوانەکانـــەوە دەخاتـــەڕوو. ئـــەوەی 
ـــەڵ بەرەوپێشـــەوەچوونی ڕووداوەکان  ـــەوە لەگ ـــە لەڕێگـــەی دیالۆگ هەی

ــت.  دەردەکەوێـ
شـــێوازی نووســـینی شـــانۆنامەکە، شـــێوازێکی چـــڕە، بەجۆرێـــک 
ـــەم  ـــی ئ ـــی لەڕێ ـــەر توانیویەت ـــری وردە و نووس ـــە بی ـــڕ ل ـــەی پ زمانەک
ـــەڕوو  ـــا بخات ـــایەتییەکانی پەیتاپەیت ـــەوە کەس ـــێواز و زمان ـــنە ش چەش

نـــەوەک بەیەکجـــار. 
ئـــەم خســـتنەرووەش بـــەوە ئەنجامـــدراوە نووســـەر )گرینگییەکـــی زۆری 
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ـــەک  ـــەن، ن ـــە ڕووداو دروســـت دەک ـــە داوە ک ـــەو هۆکاران ـــوو ئ ـــە هەم ب
ـــە شـــانۆنامەکە ڕاســـتەهێڵێکی  ـــی ڕووداوەکان(. بۆی ـــە ئەنجام ـــا ب تەنه
ڕوونـــی ڕووداوەکانـــی تێـــدا نییـــە و بـــەردەوام بیرۆکـــەی نـــوێ 

ــر دەکات.  دەردەکەوێـــت و ڕووداوەکان دەوڵەمەندتـ
ڕاڕایـــی پاڵـــەوان باڵـــی بەســـەر هەمـــوو شـــانۆنامەکەدا کێشـــاوە و ریتمی 
ڕووداوەکانـــی ناهاوســـەنگ کـــردووە. بـــەم شـــێوازەش شـــانۆنامەکە 
گیانێکـــی زینـــدووی بەردەوامـــی تێدایـــە و لەهیـــچ تابلۆیەکـــدا خـــاو 

ـــەوە. نابێت
ـــی )2،  ـــی تابلۆکان ـــەوەوە، نووســـەر بەدرێژای ـــەڕووی تەکنیکـــی گێڕان ل
3، 4، 5، 6(، )تەکنیکـــی فاشـــباک(ی بەکارهێنـــاوە. لـــە دیمەنـــی 
یەکەمـــدا شـــانۆنامەکە لـــەوەوە دەســـت پێـــدەکات )هوگـــۆ( لـــە 
بەندیخانـــە ڕایکـــردووە لـــە ماڵـــی ئۆڵـــگا خـــۆی حەشـــارداوە. بـــە 
درێژایـــی دانیشـــتنی هوگـــۆ لـــەو ماڵـــەدا، هەمـــوو تابلۆکانـــی تـــری 
ـــگای  ـــۆگ و لەڕێ ـــگای دیال ـــباک، لەڕێ ـــی فاش ـــانۆنامەکە، بەتەکنیک ش

مەنەلۆگـــەوە، ڕووداوەکانیـــان خراوەتـــەڕوو.
لـــە ڕووی کاتـــەوە: کاتـــی گشـــتیی ڕووداوەکان دوو ســـاڵە. ســـاتی 
ــاڵی  ــووە و سـ ــەواو بـ ــدا تـ ــە واڵتـ ــەڕ لـ ــگا، شـ ــی ئۆڵـ ــی ماڵـ کۆتایـ
ــاڵ )1943(  ــتنەکە سـ ــی کوشـ ــی ئەنجامدانـ ــە کاتـ )1945(ە، کەواتـ
بـــووە. لـــە خۆدواندنـــی هوگـــۆدا، باســـی مـــاوەی پێـــش پەیوەندیکـــردن 
بـــە حیزبیـــش هەیـــە، واتـــە ئـــەو کاتانـــەی کـــە هوگـــۆ لەگـــەڵ باوکیـــدا 

ـــا.  دەژی
ــەوە و  ــەرەتای شـ ــدا، سـ ــەردەی یەکەمـ ــە پـ ــانۆنامەکە لـ ــی شـ کاتـ
ـــە پـــەردەی حەفتەمـــدا، کات نیوەشـــەوە  ـــە. ل شـــوێنیش ماڵـــی ئۆڵگای
و شـــوێن هـــەر ماڵـــی ئۆڵگایـــە. واتـــە: مـــاوەی ئـــەو  چەنـــد ســـەعاتە، 
ـــەکان و  ـــوو خۆدواندن ـــام دراوە و هەم ـــگا ئەنج ـــۆ و ئۆڵ ـــی هوگ دیالۆگ
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ـــووە. ـــەدا ب ـــەو کات ـــەر ل ـــش، ه ـــی مردنی ـــاری هەڵبژاردن بڕی
ــبینی  ــدی ڕووداو و پێشـ ــەن بەتونـ ــرێ هـ ــانۆنامەکەدا دوو گـ ــە شـ لـ

ــۆڕن.  ــەکان دەگـ پاڵەوانـ
ـــە  ـــەوەی ک ـــۆوە دوای ئ ـــەن هوگ ـــر لەالی ـــتنی هۆدیرێ ـــان: کوش یەکەمی

ـــت. ـــوو نەیکوژێ ـــی داب ـــاری کۆتای بڕی
دووەمیـــان: وەرگەڕانـــی هەڵوێســـتی حیـــزب بەهـــۆی کاریگەریـــی 
ـــی  ـــۆری )گرێ ـــە ج ـــە ل ـــەم دوو گرێی ـــەوە. ئ ـــتۆ دەرەکییەکان پاڵەپەس
دابەزیـــو(ن، چونکـــە تێکشـــکان و ڕووخانـــی دەروونـــی کەســـایەتیی 

ســـەرەکی بەرهـــەم دەهێنـــن. 
هـــۆکاری یارمەتیـــدەر بـــۆ ســـازاندنی ئـــەم دوو گرێیـــە، چنینـــی 
ــری و  ــتی بیـ ــەوەی هەڵوێسـ ــە ڕوونکردنـ ــش بـ ــە، ئەمیـ هەڵگەڕاوەیـ
ـــایەتیی ســـەرەکی،  ـــی کەس ـــێ  دەروونییەکان ـــەوەی ملمان یەکاییکردن
ــبینی  ــەی پێشـ ــی ڕووداوی پێچەوانـ ــە پێشـ ــاکاو هێنانـ ــان لەنـ پاشـ

نەکـــراو.

ـــدا  ـــەرەکی تێی ـــی س ـــەی پاڵەوان ـــزری و دەروونیی ـــە ه ـــەو بارودۆخ ئ
ـــت: دەژی

ئەوەیـــە  دژی  ئەدەبییەکانیـــدا،  کارە  لـــە  بـــەردەوام  ســـارتەر 
ـــت.  ـــارەی کەســـایەتییەکانییەوە بزانێ ـــوو شـــتێک لەب ـــڕەرەوە هەم گێ
لـــەم شـــانۆنامەیەش هـــەر بـــەو شـــێوازە کاری کـــردووە. ئـــەو لـــە 
وتارێکـــی ڕەخنەییـــدا لەبـــارەی بەرپرســـێتیی گێـــڕەرەوە، گلەیـــی 
لـــە )مۆریـــاک( دەکات کـــە )خـــودا ئاســـا ســـەیری کەســـایەتییەکانی 
دەکات، چـــۆن خـــودا لەبـــارەی خەڵکـــەوە هەمـــوو شـــتێک ئـــاگادارە، 
ـــاگادارە(  ـــی کەســـایەتییەکانی ئ ـــە ژیان مۆریاکیـــش هەمـــوو شـــتێک ل
. بۆیـــە ســـارتەر هەوڵـــی ئـــەوە دەدات لەجیاتـــی هەواڵدانـــی 
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ــە ڕێگـــەی دیالۆگـــی  ــایەتییەکانەوە، لـ ــارەی کەسـ ــتەوخۆ لەبـ ڕاسـ
ـــت. ـــەر بگەیەنێ ـــە خوێن ـــەکان ب ـــایەتییەکانەوە زانیاریی ـــودی کەس خ
ـــە دڵەڕاوکێیـــە.  ـــەم شـــانۆنامەیە، مرۆڤێکـــی ڕاڕا و پـــڕ ل ـــی ئ پاڵەوان
ــە  ــدا دەگەڕێـــت. ڕاکردنـــی لـ ــەدوای ئازادیـ ــەردەوام بـ ــێکە بـ کەسـ
ـــدا  ـــودی خۆی ـــە خ ـــی، ل ـــی بـــۆ باوک ـــۆرژوازی و کۆیلەبوون ـــی ب ژیان
گەڕانـــە بـــەدوای ئازادیـــدا. بەدرێژایـــی ئـــەم شـــانۆنامەیە هەوڵـــی 
ـــت  ـــۆی لەدەس ـــییەکانی خ ـــە کەس ـــازادی و تایبەتیی ـــەوە دەدات ئ ئ
ــت  ــەری دەیەوێـ ــیکای هاوسـ ــێ  ژێسـ ــە: کاتـ ــۆ نموونـ ــەدات. بـ نـ
ـــە  ـــە هەبوونـــی هەمـــوو کەلوپەل جانتاکـــەی بکاتـــەوە تـــا دڵنیابێـــت ل
پێویســـتەکانی، ئـــەم زۆر بەتونـــدی بەرهەڵســـتیی دەکات. هەروەهـــا 
ـــەی بپشـــکنن، زۆر  ـــت ژوورەک ـــر دەیانەوێ ـــێ پاســـەوانانی هۆدیرێ کات
بەتونـــدی بەرهەڵســـتییان دەکات و پشـــکنینەکە بەســـووکایەتی 

دەزانێـــت. 
ـــاو  ـــۆی و لەپێن ـــت بۆخ ـــت. دەیەوێ ـــدا دەگەڕێ ـــەدوای ئازادی ـــۆ ب هوگ
خـــۆی بژیـــت و نایەوێـــت ببێتـــە ئامـــرازی خۆشـــکردنی ژیانـــی خەڵکـــی 
ـــەر  ـــکات. ه ـــۆی ون ب ـــر خ ـــی ت ـــاو خەڵکان ـــت لەن ـــەو نایەوێ ـــر. ئ ت
بۆیـــەش لـــە ژیانـــی دنیـــای بـــۆرژوازی ڕادەکات و بـــەرەو ئـــازادی 

ـــت.  ـــگاو دەنێ هەن
ئـــەو بنەمـــا بیرییەکانـــی یەکســـانی نێـــو حیزبـــی، بـــە بەهەشـــتی 
سەربەســـتبوون دەزانێـــت. بۆیـــە لـــە دەســـت چەوســـاندنەوەی 
ــتەکانی  ــوو ئاسـ ــە هەمـ ــاندنەوەیەک لـ ــۆرژوازی ڕادەکات. چەوسـ بـ
ـــە  ـــە خێـــزان، تەنانـــەت ل ـــە کۆمەڵـــگا، ل ـــدا ڕەنگـــی داوەتـــەوە. ل ژیان

ملمانـــێ پەنهانەکانـــی نـــاو ناخـــی مرۆڤیـــش. 
ـــەوە  ـــە بیرکردن ـــازادی ل ـــدا، ئ ـــەرک و مافەکان ـــەردەم ئ یەکســـانی لەب
و دەربڕینـــدا، ئـــەو بەهەشـــتەن کـــە هوگـــۆ بـــۆی ڕادەکات و لـــە 
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ـــە حیزبـــی شـــیوعی  ـــە ئەندامبـــوون ل دیـــدی ئـــەودا ئـــەو بەهەشـــتە ب
ـــت. ـــتەبەر دەبێ دەس

بـــەاڵم ئـــەوەی ڕوودەدات پێچەوانـــەی بیرکردنەوەکانـــی هوگۆیـــە. 
ـــر  ـــەرکات و شـــوێنێک زیات ـــدا، لەه ـــاو حیزب ـــازادی و یەکســـانی لەن ئ
ـــەکان  ـــکردنی ئەرک ـــەوێ دابەش ـــییەوە. ل ـــەردەم مەترس ـــە ب دەکەوێت
یەکســـان نییـــە و مافیـــش بوونـــی نییـــە. دەربڕینیـــش دەبـــێ بەپێـــی 
بیرکردنـــەوەی ناوەنـــدی بێـــت و هەمـــووان یـــەک بۆچـــوون ڕاڤـــە 

ـــەن. بک
ـــێ  ـــەن. دڵەڕاوک ـــۆ دەک ـــە هوگ ـــێ ڕوو ل ـــی و دڵەڕاوک ـــرەوە نائارام لێ
ـــەک و  ـــازادی لەالی ـــیپەکانی ئ ـــە پرەنس ـــەواوی ب ـــاوەڕی ت ـــوان ب لەنێ
بەکاربردنـــی خـــودی ئـــەو لەالیـــەن حیزبـــەوە وەک مەکینەیـــەک، 

ـــرەوە.  ـــی ت لەالیەک
دڵەڕاوکـــێ لـــە ئەنجامـــی دژیەکیـــی بیـــر و ڕا. لەنـــاو حیزبـــدا 
ـــەڕی  ـــاوی ئەوپ ـــە ن ـــر ب ـــانی ت ـــەی کەس ـــەوە لەبۆت ـــەڕی تواندن ئەوپ
ـــێ  ـــەو دڵەڕاوک ـــی ئ ـــە قوواڵی ـــت. ل ـــام دەدرێ سەربەســـتبوونەوە ئەنج
ـــتەکان(   ـــی توانس ـــۆ تووشـــی )داڕمان ـــەدا، هوگ ـــێ دەروونیی و ملمان
ـــچ  ـــت  هی ـــر ناتوانێ ـــە ئیت ـــەوە دەکات ک ـــە هەســـت ب ـــت. چونک دەبێ
وێنەیـــەک بـــە ویســـتی خـــۆی بـــۆ بیـــر و بۆچوونەکانـــی بنەخشـــێنێت. 
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بنەما سەرەکییەکانی دەروونشیکاریی بوونگەرایی لە شانۆنامەکەدا:
ــیکاریی  ــد بنەمایەکـــی گرینگـــی دەروونشـ ــانۆنامەیەدا، چەنـ لـــەم شـ
بـــەرەو  بوونگەرایـــی، بەشـــێوەیەکی بەرنامەڕێژکـــراو، ڕووداوەکان 

ــەن: ــش ئەمانـ ــەن. بنەماکانیـ ــەوە دەبـ پێشـ

بنەمای یەکەم: ئازادی – ئامانج:
ئـــازادی هەســـتێکی قووڵـــی مرۆڤـــە بـــەوەی خـــۆی ئاراســـتەی خـــۆی 
دیـــار دەکات و هەنگاوەکانـــی لەژێـــر فەرمـــان و کاریگەریـــی هیـــچ 

ــە.  ــی نییـ ــی دەرەکـ کارەکتەرێکـ
ئـــەم هەســـتە بـــەردەوام پێویســـتی بـــە دڵنیاکرنـــەوە هەیـــە، چونکـــە 
لەگـــەڵ ســـەرهەڵدانی هـــەر کاریگـــەری و پاڵەپەســـتۆیەکی دەرەکـــی، 

ـــر مەترســـییەوە.  ـــە ژێـ ـــازادی الی مرۆڤــــ، دەکەوێتـ ـــە ئ هەســـتکردن ب
ـــدا  ـــەدوای ئازادی ـــەردەوام ب ـــەرەکی ب ـــی س ـــەدا پاڵەوان ـــانۆ نامەی ـــەم ش ل

ـــت.  دەگەڕێ
لەماڵ و ژیانی بۆرژوازییەوە بەرەو ئازادی ڕادەکات. 

لەنـــاو حیزبـــدا، لـــە کۆیلەبـــوون بـــۆ فەرمانـــی بەرپرســـەکان بـــەرەو 
ــۆی، ڕادەکات.  ــی خـ ــێوازی تایبەتیـ ــە شـ ــەکان بـ ــی فەرمانـ ئەنجامدانـ

لە بەندیخانە بۆ خۆئازادکردن لە قەفەسی زیندان ڕادەکات. 
لـــە ماڵـــی ئۆڵـــگا مـــردن وەک ڕێـــگای ئازادبـــوون لـــە کۆیایەتـــی بـــۆ 

حیـــزب هەڵدەبژێرێـــت. 
ئـــازادی بنەمایەکـــی گرینگـــی بوونگەرایییـــە. ســـارتەر پێـــی وایـــە مـــرۆڤ 
بوونـــی نییـــە تـــا ئەوکاتـــەی ئازادیـــی خـــۆی دەســـەلمێنێت. ئازادیـــش بـــە 
ـــە دیاریکردنـــی  کـــردار و هەڵبژاردنـــی ڕەفتـــارەکان دێتـــە دی. ئەمیـــش ب

ئامانجەکانـــی ژیـــان.
ـــرۆڤ  ـــەوەی م ـــە ل ـــە جگ ـــەی نیی ـــش وەخت ـــی پێ ـــچ ئامانجێک ـــان هی  ژی
بۆخـــۆی دەستنیشـــانی دەکات. جـــا ئەگـــەر ئامانجـــی ڕوونـــی نەبـــوو، 
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دەکەوێتـــە بازنـــەی ئامانجـــی کەســـانی تـــرەوە. بەمـــەش بوونـــی 
ســـەربەخۆی نامێنێـــت و لـــە بوونـــی کەســـانی تـــردا دەتوێتـــەوە. بوونـــی 
مـــرۆڤ پێـــش چییەتـــی و کەســـایەتیی مـــرۆڤ کەوتـــووە. مـــرۆڤ هەیـــە، 
پاشـــان چییەتیـــی لـــە دەوروبـــەرەوە وەردەگرێـــت. هیـــچ نەخشـــەیەک 
بـــۆ مـــرۆڤ لەئـــارادا نییـــە لەســـەری بـــڕوات و هیـــچ زۆرلێکردنێکـــی 
ـــودی  ـــا خ ـــە. تەنی ـــەوە نیی ـــت ڕەفتارەکان ـــەدەر، لەپش ـــەاڵت ب ـــە دەس ل
ـــان  ـــت، ی ـــی خـــۆی بژێ ـــۆ ئامانجـــی ڕوون ـــە ب ـــار دەدات ئازادان ـــرۆڤ بڕی م

ـــەوە. ـــردا بتوێت ـــانی ت ـــەی کەس ـــە بازن ل
ـــی ڕوون  ـــەو لێ ـــە. ئ ـــی هەی ـــی ئامانج ـــانۆنانەمەکەدا گرفت ـــە ش ـــۆ ل هوگ
ـــا. ئـــەو  نەبـــوو کـــە دەیەوێـــت پیاوێـــک بـــۆ حیزبەکـــەی بکوژێـــت، یـــان ن
دەیویســـت خـــۆی وێنـــەی بوونـــی خـــۆی لەڕێـــی ئەنجامدانـــی ئەرکێکـــەوە 
بکێشـــێت. بـــەاڵم ئـــەو ئەرکـــە بۆئـــەو، ئامانجێـــک نەبـــوو تـــا هەوڵـــی 

ـــوو.  ـــەوەی خـــۆی ب ـــو دژی بیرکردن ـــدات. بەڵک ـــۆ ب ب
 هەڵبژاردنـــی ئـــازادی کارێکـــی ســـەختە، هەســـتی ســـەرگەردانی 
بەمـــرۆڤ دەدات. ئەمـــەش ئاســـایییە، چونکـــە بـــۆ یەکـــەم جاریەتـــی 
ــت و  ــگاو دەنێـ ــۆی هەنـ ــارە و خـ ــاوەن بڕیـ ــۆی خـ ــت دەکات خـ هەسـ
کـــەس ئاراســـتەی نـــاکات. ئـــەم هەســـتی ســـەرگەردانییەش لـــەڕووی 

ــت. ــەم دەهێنێـ ــوون بەرهـ ــە وێڵبـ ــرس لـ ــەوە تـ دەروونییـ
ئـــەو دۆخـــەی هوگـــۆ تێیدابـــوو، لەالیـــەک تـــرس بـــوو لـــە وێڵبـــوون، 
لەالیەکـــی تریشـــەوە تـــرس بـــوو لـــە ســـەرنەکەوتن لـــە ئەنجامدانـــی 
ئەرکەکـــەدا. هۆدیرێـــر چەنـــد جارێـــک هوگـــۆی ئـــاگادار کردبوویـــەوە 
کـــە تێڕوانینـــی ئـــەو بـــۆ سیاســـەت ڕاســـتترە لـــە تێڕوانینـــی لویـــس 
ـــی  ـــی سیاس ـــس دۆخ ـــەر لوی ـــەلماندبوو ئەگ ـــی س ـــەی، بۆیش و گرووپەک
بـــۆ بڕەخســـێت، هەمـــان هەڵوێســـتی ئـــەوی دەبێـــت. هۆدیرێـــر بـــەم 
ــتر  ــەو باشـ ــەالی ئـ ــۆی لـ ــوو، خـ ــۆی لەرزاندبـ ــاوەڕی هوگـ ــانەی بـ قسـ
ناســـاندبوو. بـــەم چەشـــنە هوگـــۆ تووشـــی ڕاڕایییەکـــی تونـــد ببـــوو، 
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بەجۆرێـــک نەیدەویســـت کـــەس لەبـــارەی ئەرکەکەیـــەوە قســـەی لەگەڵـــدا 
بـــکات. 

ژێســـیکا هەوڵـــی زۆری دەدا کـــە هوگـــۆ کارەکـــە نـــەکات، ڕۆژانـــە لەگەڵـــی 
ـــر  ـــەڵ هۆدیرێ ـــا لەگ ـــەوەی بەتەنی ـــەی بۆئ ـــوێنی کارکردنەک ـــووە ش دەچ
ـــەدات. کـــە هەندێـــک دەرفەتـــی تەنیاییشـــیان  نەبێـــت و کوشـــتنەکە ڕوون
ـــی بیکوژێـــت. ـــوو،  هوگـــۆ بەهـــۆی دڵەڕاوکـــێ و ترســـەوە نەیدەتوان دەب

ـــتبۆوە،  ـــک دوور خس ـــی ئەرکێ ـــە ئەنجامدان ـــۆی ل ـــە هوگ ـــەم دڵەڕاوکێی ئ
کـــە لەگـــەڵ ئـــەوەی بـــاوەڕی پـــێ نەبـــوو، بـــەاڵم خۆســـەلماندنی 
ـــر  ـــی ت ـــەدەدا کەس ـــواری ن ـــە ب ـــەوە. بۆی ـــە دەدیت ـــی ئەرکەک لەئەنجامدان
دەســـت لـــە ئەرکەکـــەی وەربـــدات. کاتێـــک دوای تێپەڕینـــی هەشـــت 
ـــۆ  ـــتا هوگ ـــە، هێش ـــی ئەرکەک ـــی فەرمی ـــتپێکردنی کات ـــەر دەس ڕۆژ بەس
نەیتوانیبـــوو هیـــچ بـــکات. ئۆڵـــگا پەیوەنـــدی پێوەکـــرد کـــە ئـــەو دەســـت 
ـــەاڵم هوگـــۆ  ـــەو کارە دەنێرێـــت. ب ـــۆ ئ ـــر ب هەڵگرێـــت و حیـــزب کەســـی ت
بەتونـــدی وەاڵمـــی دایـــەوە و گوتـــی: )ئەگـــەر کەســـی تـــر بـــەو کارە 

ڕاســـپێرن، مـــن واز دەهێنـــم(. 
ـــەڕووی دەروونشـــیکاریی بوونگەرایییـــەوە ئەوەیـــە، ئـــەو  گرفتـــی هوگـــۆ ل
ـــەی بەشـــداربکات.  ـــە ئەرکەک ـــە بەشـــێک ل ـــەی ل ـــوە دەوروبەرەک نەیتوانی
نەیتوانیـــوە ســـوود لـــە یاســـا و دەســـتوورەکانی سروشـــت )وەک ســـوود 
ـــا  ـــی توان ـــەرک بەپێ ـــر ئ ـــە ژێ ـــر، چوون ـــای کەســـانی ت ـــە توان ـــن ل وەرگرت
ـــەرییان  ـــە چارەس ـــێک ل ـــە بەش ـــت و ب ـــەز،...( وەربگرێ ـــی ح ـــەک بەپێ ن

ـــت.   بزانێ
لـــەڕووی  ئـــەم هەســـتە ترســـێنەرەی ســـەرگەردانی و وێڵبوونـــە. 
ــەوە.  ــێتیی مرۆڤـ ــەر کەسـ ــە سـ ــی زۆر دەخاتـ ــایکۆلۆژییەوە گرانایـ سـ
بۆیـــە دەبێـــت مرۆڤـــی خـــاوەن ئامانـــج خـــۆی بـــۆ ئـــەم ســـەرگەردانبوونە 
ـــات  ـــەوە دەب ـــەرەو پێش ـــی ب ـــۆن ئامانجەکان ـــت چ ـــکات و بزانێ ـــادە ب ئام

و چـــۆن بەرەنگاریـــی هەڕەشـــەکان دەبێتـــەوە.
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 بەگشـــتی، ئـــازادی تـــرس بـــە مـــرۆڤ دەدات. بۆیـــە زۆرجـــار مـــرۆڤ 
لـــە دوای ئازادبوونێکـــی کاتـــی، پەنـــا دەباتـــەوە بـــەر کەســـانی تـــر و 
ـــە  ـــتن ل ـــۆ خۆپاراس ـــتدەکات ب ـــج دروس ـــاو ئامان ـــی ه ـــگای بچووک کۆمەڵ
ترســـەکانی دوای ئازادبـــوون. بـــەاڵم بـــەم کارەی دووبـــارە دەبێتـــەوە 

کۆیلـــە و لـــە بۆتـــەی گرووپـــدا دەتوێتـــەوە.
ـــان  ـــراوی ژی ـــی دیاریک ـــنە قاڵبێک ـــچ چەش ـــی هی ـــرۆڤ، ملکەچ ـــی م بوون
ـــە  ـــی پێشـــوەختە نیی ـــچ سروشـــتێکی مرۆڤبوون ـــە، هی ـــەوە نیی و بیرکردن
ـــرۆڤ ملکەچـــی  ـــە م ـــە وێڵبوون ـــرس ل ـــەوە ت ـــن. ئ ـــدی بی ـــووان پابەن هەم
ــۆی  ــی خـ ــدەکات بەڕەزامەندیـ ــەر دەکات و وای لێـ ــیپی دەوروبـ پرەنسـ

ـــەوە. ـــات بکات ـــەر دووپ ـــۆ دەوروب ـــۆی ب ـــتەیی خ وابەس
لـــە شـــانۆنامەکەدا هوگـــۆ هەســـتدەکات ئازادبـــوون پێویســـتە، بـــەاڵم 
ـــەو  ـــەوردی وێنـــەی ڕاڕایـــی و ترســـی هوگـــۆی کێشـــاوە. ئ ســـارتەر زۆر ب
ـــی  ـــێت. ترسەکەش ـــاردان دەترس ـــە بڕی ـــە و ل ـــە دڵەڕاوکێدای ـــەردەوام ل ب
ــە  ــەی کـ ــوون و تەنیایییـ ــەو وێڵبـ ــە لـ ــەر مرۆڤێکـ ــایی هـ ــی ئاسـ ترسـ

ئـــازادی بـــەدوای خۆیـــەوە دەیهێنێـــت.

بنەمای دووەم: دابڕان - تەنیایی
ـــە  ـــج و ل ـــی ئامان ـــە خاوەن ـــی دا، دەبێت ـــاری خۆئازادکردن ـــە بڕی ـــرۆڤ ک م
دەوروبـــەر دادەبڕێـــت. ئەگـــەر زوو چارەســـەری هەســـتی ســـەرگەردانبوونی 
ــوون  ــڕان و تەنیابـ ــتی دابـ ــەرەو هەسـ ــتە بـ ــەو هەسـ ــەوا ئـ ــەکات، ئـ نـ
ـــە  ـــە قووڵـــەی کـــە ل ـــەو دابڕان ـــی ل ـــۆ ڕزگاربوون گەشـــە دەکات.  هوگـــۆ ب
ـــاالک  ـــی چ ـــە ئەندامێک ـــەزدەکات ببێت ـــرد، ح ـــتی پێدەک ـــەوە هەس ناخیی
و دیـــاری حیـــزب. ئـــەو وا هەســـتی دەکـــرد لەدایکبوونـــی لەماڵێکـــی 
بـــۆرژوا، لـــە کۆمەڵـــگا و لـــە بیروباوەڕەکـــەی دایبڕیـــوە. بۆیـــە قەرەبـــووی 
ـــکاران،  ـــی کرێ ـــی چین ـــە تاکێک ـــەوە ببێت ـــەوە ناکات ـــەر ب ـــە ه ـــەو دابڕان ئ
بەڵکـــو دەبێتـــە ئەندامـــی حیزبێـــک کـــە دژە بۆرژوایـــە و بـــۆ لەناوبردنـــی 
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ـــەرمایەداری کار دەکات.  س
ـــەت دەکات  ـــەردەوام خزم ـــە و ب ـــی چاالک ـــزب ئەندامێک ـــاو حی ـــۆ لەن هوگ
و حـــەزدەکات )کاری ڕاســـتەوخۆی پـــێ بســـپێردرێت و متمانـــەی 
زیاتـــری پـــێ بکرێـــت(، بـــەاڵم لـــە هەمـــان کاتیشـــدا دەزانێـــت خـــۆ 

ســـەرقاڵکردنەکەی تەنیـــا کات بەســـەربردنە. 
ـــردووە.  ـــۆی ون ک ـــر، خ ـــی ت ـــوو مرۆڤەکان ـــتیدا وەک هەم ـــەو لەڕاس    ئ
دەیەوێـــت لەڕێگـــەی خـــۆ ســـەرقاڵکردنەوە، خـــۆ ونکردنەکـــەی لەبیـــر 
بـــکات. بەگوتـــەی )کرکجـــارد( )هیـــچ شـــتێک نییـــە بەقـــەد خـــودی 
مـــرۆڤ بـــە هێمنـــی ون بکرێـــت(  ئەمـــەش چونکـــە مرۆڤــــ بەخێرایـــی 
لەخـــۆی دوور دەکەوێتـــەوە و لـــە بۆتـــەی کارکـــردن و دەوروبـــەردا 
ـــەوە.  ـــزب خـــۆی تواندبووی ـــەی حی ـــە بۆت ـــەواو ل ـــۆش ت ـــەوە، هوگ دەتوێت

بۆیـــە بەڕادەیەکـــی زۆر خـــۆی ون کردبـــوو.
کاریگەریـــی بنەمـــای دابـــڕان و تەنیایـــی الی هوگـــۆ لەئاســـتێکدایە، 
بیرکردنـــەوە و ڕەفتاریشـــی دەخاتـــە بـــەر ویســـتی دەرەوەی خـــۆی. ئـــەم 
ترســـی تەنیابوونـــە، بووەتـــە هـــۆی ئـــەوەی هوگـــۆ بەئاســـانی خـــۆی 
بخاتـــە بـــەر چەوســـاندنەوەی  حیـــزب و هـــزر و ڕەفتـــاری خـــۆی تووشـــی 
ـــزب  ـــی حی ـــی ئەرکەکان ـــی بەئەنجـــام گەیاندن ـــەو لەکات ـــکات. ئ ئیفلیجـــی ب
لـــە نووســـینگەکەی هۆدیرێـــر، پێـــی دەگـــوت )مـــن هەرچـــی هەمـــە، 
تەنانـــەت شەرەفیشـــم، دەخەمـــە ژێـــر دیســـپلینی وردەوە(. ڕەنگـــە ئەمـــە 
وا بخوێندرێتـــەوە ویســـتوویەتی ئـــەو دڵنیـــا بکاتـــەوە لـــەوەی کـــە ســـیخوڕ 
ـــە  ـــەو خوێندنەوەی ـــەاڵم ئ ـــە مەرامـــی خـــراپ نەهاتووەتـــە الی. ب نییـــە و ب
لـــە کـــۆی ڕووداوەکان دوورە. چونکـــە رووداوەکان بـــەرەو ئـــەوە نیـــن 
کـــە هوگـــۆ بـــە نیشـــاندانی دڵســـۆزیی خـــۆی هۆدیرێـــر بخەڵەتێنێـــت 
و پاشـــان لەهەلێکـــدا بیکوژێـــت، بەڵکـــە لـــە تـــەواوی تابلۆکانـــدا ئـــەو 
ـــی  ـــارەی دیســـپلینەوە، نەمان ـــۆ لەب ـــە قســـەکانی هوگ ـــادات. بۆی ـــە ن هەوڵ

ـــەدا. ـــەو کات ـــەربەخۆیە ل ـــەوەی س ـــای بیرکردن توان
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ئـــەو بـــۆ ئـــەوەی پێناســـەیەک بۆخـــۆی بدۆزێتـــەوە و ئـــازاد بێـــت، ئامانجـــی 
دەستنیشـــان کـــرد. بـــۆ بەکارخســـتنی ئامانجەکانـــی چـــووە ڕیـــزی حیـــزب. 
ــە  ــت، داوای لـ ــەو بێـ ــی پتـ ــتیی کارەکانـ ــە ڕاسـ ــاوەڕی بـ ــەوەی بـ بۆئـ
بەرپرســـانی حیزبەکـــەی دەکـــرد کاری ڕاســـتەوخۆی پـــێ بســـپێردرێت و 
ـــژاردەی  ـــەڕووی ب ـــرەدا ڕووب ـــەوە. لێ ـــەری نەمێنێت ـــاو ڕۆژنامەگ ـــەر لەن ه

ـــەرک و بەرپرســـێتییە.  ـــش ئ ـــەوە، ئەوی ســـەخت دەبێت

بنەمای سێیەم: ئەرک - بەرپرسێتی:
مـــرۆڤ کـــە بوونـــی خـــۆی هەیـــە و بیرکردنـــەوە و ڕەفتارەکانـــی 
ــتندا.  ــە ویسـ ــە لـ ــازادی هەیـ ــە ئـ ــتی بـ ــدان، پێویسـ ــتی خۆیـ لەدەسـ
ـــە  ـــەش ک ـــەو پێی ـــت. ب ـــەم دێنێ ـــازاد بەره ـــرداری ئ ـــتن، ک ـــازادی ویس ئ
ـــەواوی  ـــت ت ـــاوە، دەبێ ـــەم هێن ـــی بەره ـــە کردارەکان ـــرۆڤ خـــۆی ئازادان م

ــتۆ.  ــە ئاســـت کردارەکانییـــەوە بگرێتـــە ئەسـ ــێتی لـ بەرپرسـ
ـــۆی.  ـــانی دەرەوەی خ ـــە سەرش ـــێتی دەخات ـــتی بەرپرس ـــە گش ـــرۆڤ ب م
ڕەفتـــار دەکات و گلەیـــی ناکامییەکـــەی لـــە کەســـانی تـــر دەکات. زۆربـــەی 
ئەرکەکانـــی بـــۆ خـــوا جێدەهێڵێـــت و ئەنجامـــی کردارەکانیشـــی دەخاتـــە 

ـــەو.  ئەســـتۆی ئ
ـــت و  ـــی خـــۆی ڕاپەڕێنێ ـــرۆڤ خـــۆی ئەرک ـــت م ـــەالی ســـارتەرەوە دەبێ ب
خۆیشـــی بەرگـــەی ئەنجامـــی کردارەکانـــی بگرێـــت، چونکـــە هیـــچ هێزێـــک 
لـــە دەرەوەی خۆیـــدا بـــەزۆر نایخاتـــە چوارچێـــوەی کـــردارەوە. ئـــەو 
وەک ئـــەوەی ئـــازادە لـــە هەڵبژاردنـــدا، بەهەمـــان شـــێوەش بەرپرســـە 

ـــەی. ـــی بژاردەک ـــە ئەنجام ل
کاتێـــک ئازادیـــی مرۆڤێـــک دەهێنینـــە نـــاو کۆمەڵـــگا، ویســـتی ئازادانـــەی 
مـــرۆڤ و ڕەفتـــاری ئازادانـــەی، ڕووبـــەڕووی ویســـت و ڕەفتـــاری 

ئازادانـــەی هـــەر مرۆڤێکـــی دیکـــە دەبێتـــەوە. 
ــک  ــەر مرۆڤێـ ــە هـ ــە. بۆیـ ــان هەیـ ــان ئازادییـ ــەکان هەمـ ــۆی مرۆڤـ کـ
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بازنەیەکـــی ئازادیـــی خـــۆی هەیـــە، پارێـــزگاری لێـــدەکات و ناشـــچێتە 
ـــان وەک  ـــەوە، چ وەک خۆبەدەســـتەوەدان، ی ـــەی کەســـانی دیک ـــاو بازن ن

ســـنووربڕین.
ـــە یەکتربڕینـــدان.  ـــەردەوام ل ـــازادی ب ـــەی ئ ـــەو بازنان ـــە شـــانۆنامەکەدا ئ ل
ــی الواز  ــەی کەسـ ــار بازنـ ــز زۆرجـ ــانی بەهێـ ــرووپ و کەسـ ــەی گـ بازنـ

دەخەنـــە ســـنووری خۆیانـــەوە.
ــپێردرا،  هەســـتی  ــتنی هۆدیرێـــری پـــێ سـ هوگـــۆ کـــە ئەرکـــی کوشـ
کـــرد ئیتـــر دەبێـــت خـــۆی هەڵبـــژاردەی راســـت دەستنیشـــان بـــکات 
ـــەوە  ـــە توان ـــایەتیی خـــۆی ل ـــدا کەس ـــارە هەوڵی ـــەی. ئەمج ـــەک حیزبەک ن
ڕزگار بـــکات. نەیتوانـــی ئەرکێـــک ڕەتبکاتـــەوە کـــە بـــاوەڕی پێـــی نییـــە، 
ـــی  ـــواری چۆنییەتی ـــە ب ـــۆی ل ـــی خ ـــە ئازادی ـــردن ل ـــە پارێزگاریک ـــەاڵم ب ب
ـــۆی دەدا.  ـــایەتیی خ ـــی کەس ـــی رزگارکردن ـــە، هەوڵ ـــی ئەرکەک ئەنجامدان
ئەوکاتـــەی لـــە ســـەرەتای پێســـپاردنی ئەرکەکـــەدا بـــوو، لویـــس 
ــە  ــە بـ ــا کارەکـ ــن تـ ــەڵ دەنێریـ ــوژت لەگـ ــێ بکـ ــە سـ ــوت )ئێمـ پێیگـ
وردی و بـــێ هەڵـــە ئەنجـــام بدرێـــت(. بـــەاڵم ئـــەو قبووڵـــی نەکـــرد و 
ـــن و  ـــا بچ ـــەرەکەی بەتەنه ـــەڵ هاوس ـــە لەگ ـــەوەی ک ـــەر ئ ـــووربوو لەس س

بـــە شـــێوازی خـــۆی کارەکـــە تـــەواو بـــکات.
ــی  ــتە و چۆنییەتیـ ــی ئاراسـ ــۆ دیاریکردنـ ــە بـ ــی مرۆڤێکـ ــە هەوڵـ  ئەمـ
کارەکـــەی لەپێنـــاو دابینکردنـــی زۆرتریـــن گونجـــان لەنێـــوان ویســـتی 
ـــەوەی  ـــاو کەمکردن ـــا لەپێن ـــەی دا، هەروەه ـــی کارەک ـــۆی و دەرەنجام خ

ســـنووری بازنـــەی دەرەنجامـــە نەخـــوازراوەکان. 
ـــەڵ  ـــە لەگ ـــا، کردارەک ـــەڕی توان ـــا ئەوپ ـــی ت ـــەی، توان ـــەم مەرج ـــەو ب ئ
ــدی  ــن ڕەزامەنـ ــەوەی زۆرتریـ ــۆ ئـ ــت. بـ ــۆی بگونجێنێـ ــی خـ مەرجەکانـ
دەروونـــی بەدەســـت بهێنێـــت و کەمتریـــن مـــاوە بـــۆ دڵەڕاوکـــێ 
ـــەی  ـــە بیرۆک ـــەرەتاوە ب ـــوو لەس ـــی وی لەوەداب ـــەاڵم گرفت ـــەوە. ب بهێڵێت
ــات و  ــی نەدەهـ ــەی کۆتایـ ــە دڵەڕاوکێیەکـ ــوو، بۆیـ ــتن ڕازی نەبـ کوشـ
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ــی.  ــی دەروونـ ــتە ئارامـ ــرد نەدەگەیشـ ــی دەیکـ هەرچـ
ــگاو  ــتانە هەنـ ــوازراو، خۆنەویسـ ــی نەخـ ــەرەو کارێکـ ــی بـ ــەو دەیزانـ ئـ
دەنێـــت، بۆیـــە بـــەردەوام هەوڵـــی کات کوشـــتن و خۆدوورخســـتنەوە لـــە 

ــی دەدا. دەرفەتەکانـ
و  لـــە خۆئاراســـتەکردن  ئـــازادە  دەزانێـــت  مرۆڤێـــک  هوگـــۆ وەک 
چۆنییەتیـــی خۆنواندنـــی لـــە ژیانـــدا. ئـــەو ئازادییـــەش، چۆنییەتیـــی 
ـــی شـــک  ـــچ کاتێک ـــە هی ـــەوە. بۆی ـــاتەکانیدا دەگرێت ـــوو س ـــە هەم ـــان ل ژی
نەدەبـــرد کـــە بتوانێـــت تێیـــدا خـــۆی لـــە بەرپرســـێتیی رەفتارەکانـــی 
ــێتیی  رزگار بـــکات و کوێرانـــە فەرمانەکـــە جێبەجـــێ بـــکات. بەرپرسـ
لەئاســـت پارێـــزگاری کـــردن لەبازنـــەی ئـــازادی خـــۆی و هـــاوکات 

ــر.  ــەی ئەوانیتـ ــنووری بازنـ ــی سـ نەبەزاندنـ
ـــان  ـــی ژی ـــێتییە، بەهابااڵکان ـــتی بەرپرس ـــەو هەس ـــە ئ ـــی وای ـــارتەر پێ س
دروســـت دەکات. هەســـتی ئاڵوگـــۆڕی نێـــوان مرۆڤـــەکان بـــە بەرپرســـێتی 
هەریەکەیـــان، وایـــان لێـــدەکات لەســـەر چییەتـــی و چۆنییەتیـــی بەهاکانـــی 

ژیانیـــان ڕێـــک بکـــەون و ســـنوورەکانی ڕەوشـــت دەستنیشـــان بکـــەن. 
بۆیـــە ئاســـایییە گـــەر مـــرۆڤ لـــە چوارچێـــوەی بەهـــاکان و بـــۆ بەهـــاکان 
ـــەن و  ـــان دەک ـــووان دەستنیش ـــنووری هەم ـــاکان س ـــە بەه ـــت، چونک بژی
ـــەن.  ـــگاوە ڕێکدەخ ـــە کۆمەڵ ـــر و ب ـــە یەکت ـــەکان ب ـــتبوونی مرۆڤ پەیوەس
مـــرۆڤ ئـــەو بەرپرســـێتییەی بەســـەردادراوە. ئـــەو خـــۆی خـــۆی 
ـــەک  ـــێتی، لەی ـــت بەرپرس ـــووان لەئاس ـــە هەم ـــەوە. بۆی ـــە ژیان نەهێناوەت
ئاســـتداین. هەموومـــان لەڕێـــی ئـــازادی و بەرپرســـێتییەوە، واتـــا بـــۆ 

بوونمـــان دەتاشـــین. 
ــە  ــێ دەروونییـ ــەم ملمانـ ــی ئـ ــە وێناکردنـ ــارتەر لـ ــەوەی سـ قووڵبوونـ
ـــەوەی دوو  ـــووە. جگەل ـــانۆنامەکەی داگرت ـــۆی ش ـــج تابل ـــەختەدا، پێن س
ــە ڕوون  ــەو ملمانێیـ ــی ئـ ــەم و حەفتەمیـــش،  دەرەنجامـ ــۆی یەکـ تابلـ

دەکەنـــەوە. 
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بنەمای چوارەم: بێهوودەیی لە ڕووداوەکاندا
ئـــەوەی هوگـــۆی پاڵـــەوان ڕادەســـتی بڕیـــاری مـــەرگ دەکات، ســـەرباری 
ـــدا.  هەمـــوو ناخۆشـــییەکان، مەســـەلەی بێهوودەیییـــە لـــە ڕووداوەکان
ــەو  ــکات، ئـ ــەی بیـ ــۆ بیروباوەڕەکـ ــت بـ ــک دەتوانێـ ــی مرۆڤێـ هەرچـ
کردوویەتـــی. قوربانیـــی بـــە بنەماڵـــە و شـــێوەی ژیانـــی خـــۆی دا. 
کەســـێکی مەزنـــی بـــۆ حیزبەکـــەی کوشـــت، لەگـــەڵ ئـــەوەی پێـــی 
ـــتنی  ـــت. کوش ـــۆکارە بکوژێ ـــۆ ئەوه ـــە ب ـــەم کەس ـــت ئ ـــوو بتوانێ وانەب
ئـــەو کەســـە بـــەو بێدەنگییـــە بـــۆ حیزبەکـــەی ئاســـان نەبـــوو. کەوابـــی 
قوربانییەکـــی زۆری داوە و خزمەتێکـــی زۆری پێشـــکەش کـــردووە. 

ــرۆڤ،  ــی مـ ــەرەکی ڕەفتارەکانـ ــەری سـ ــی  پاڵنـ ــە باسـ ــارتەر لـ سـ
ـــی  ـــۆ ڕەزامەندی ـــە ب ـــتیی مرۆڤ ـــەرە  » پێویس ـــەو پاڵن ـــە ئ ـــە ک پێیوای
ــۆکاری  ــە هـ ــرۆڤ ببێتـ ــەوەی مـ ــدان بۆئـ ــە هەوڵـ ــود، ئەمیـــش بـ خـ
ـــە ئەنجامـــی ئـــەو ڕەفتارانـــەی  بوونـــی خـــۆی« . واتـــا بوونـــی خـــۆی ل
ـــەدواوە  ـــان ب ـــی تری ـــچ پاڵنەرێک ـــۆی هی ـــە خ ـــە ل ـــە جگ ـــەلمێنێت ک بس

نەبێـــت. 
ــوو  ــە هەمـ ــێتی( لـ ــج، بەرپرسـ ــازادی، ئامانـ ــرەی )ئـ ـــرەدا زنجیـ لێ
ڕەفتارێکـــدا دووبـــارە دەبنـــەوە، هەمـــوو ڕەفتارێکیـــش ترســـی 
ـــە  ـــەوە. بۆی ـــر دەکات ـــۆی قووڵت ـــەڵ خ ـــەوە لەگ ـــوون و بەتەنیامان وێڵب
ســـارتەر پێیوایـــە ئەســـتەمە ئـــەو ویســـتەی مـــرۆڤ )خـــۆی ببێتـــە 
هـــۆکاری بوونـــی خـــۆی( جێبەجـــێ ببێـــت، چونکـــە تـــرس لەگـــەڵ 
هەمـــوو ئامانـــج و ڕەفتارەکانـــدا، خـــۆی نـــوێ دەکاتـــەوە و مـــرۆڤ لـــە 

ــازادی و ئامانـــج و ئـــەرک دوور دەخاتـــەوە. ئـ
ـــەو  ـــۆکاری ئ ـــە، ه ـــی رووداوەکان ـــانۆنامەکەدا کرۆک ـــە ش ـــە ل ـــەم خاڵ ئ
ـــەر  ـــە ڕوودەدەن. چونکـــە دەوروب ـــە چـــاوەڕوان نەکراوانەشـــە ک ئەنجام
ــە  ــەک بـ ــرۆڤ دەدەن، نـ ــی مـ ــی پابەندبوونـ ــی هەوڵـ ــە بەردەوامـ بـ
پرەنســـیپەکانی خـــۆی، بەڵکـــو بـــە پرەنســـیپەکانی ئـــەوان. بۆیـــە 
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ـــەڵ  ـــەوە. لەگ ـــۆی دووردەکەوێت ـــی خ ـــە ئامانجەکان ـــرۆڤ ل ـــەردەوام م ب
ـــر  ـــەری گەورەت ـــە دەوروب ـــەوە ل ـــی توان ـــەش ترس ـــەو دوورکەوتنەوەی ئ

ـــت. دەبێ
ــر  ــت قووڵتـ ــا دێـ ــەرەکییەکە تـ ــە سـ ــانۆنامەیەدا دوو ترسـ ــەم شـ لـ
دەبنـــەوە. لەالیـــەک تـــرس لـــە لەدەســـتدانی ئازادیـــی خـــود و 
ـــە  ـــەوە ل ـــی بەتەنیامان ـــش ترس ـــی تری ـــر. لەالیەک ـــە ئەوانیت ـــەوە ل توان

هەلومەرجـــە ســـەختەکاندا.
هوگـــۆ لەنێـــوان ئـــەو دوو ترســـەدا هیـــچ دەرچەیەکـــی بـــۆ نەماوەتـــەوە، 
ـــە  ـــردووە. بۆی ـــان ک ـــان بێزاری ـــەواو لەژی ـــش ت ـــی ڕووداوەکانی بێهوودەی
ـــەک  ـــان. کۆتاییی ـــان هێن ـــی بەژی ـــاری کۆتای ـــە بڕی ـــانی دەگات ـــە ئاس ب
ــنە  ــەو چەشـ ــەر بـ ــو دەوروبـ ــژاردووە، بەڵکـ ــی نەبـ ــۆی هەڵـ ــە خـ کـ
ــەیەی  ــەو نەخشـ ــت لـ ــەو ناتوانێـ ــردووە. ئـ ــان کـ ــان دەستنیشـ بۆیـ
دەوروبـــەر خـــۆی رزگار بـــکات و دووبـــارە ئـــازاد بێتـــەوە، چونکـــە 
ـــوون و  ـــارە بەکۆیلەب ـــە دووب ـــەو نەخشـــەیە، دەبێت ـــردن ل ـــۆ دەربازک خ

ـــردا. ـــی ت ـــەی ئەوان ـــە بازن ـــوون ل ونب
کاریگەریـــی دەوروبـــەر، یـــان ئەوانـــی تـــر، لەســـەر مرۆڤـــدا کاریگەرییەکی 
بەردەوامـــە. هەوڵـــی ئەوانـــی تـــر بـــۆ شـــێواندنی ژیانـــی مـــرۆڤ و 
ـــە تایبەتییەکـــەی،  ـــی و ســـنووردارکردنی بازن پێشـــێلکردنی ئامانجەکان
ـــاو چەشـــنێکی  ـــە ن ـــرۆڤ دەخەن ـــەوان م ـــووە. ئ ـــن نەهات هەوڵێکـــی لەب
ژیـــان کـــە خۆیـــان دەیانەوێـــت، ئەویـــش بـــە بەکارهێنانـــی مرۆڤەکانـــی 

ـــان.   ـــی خۆی ـــە ئامانجەکان ـــرازی گەیشـــتن ب ـــر وەک ئام ت
ســـارتەر دەیەوێـــت ئـــەو ڕاســـتییە ڕابگەیەنێـــت کـــە لەژیانـــی نـــاو 
کۆمەڵـــگادا هەمـــوو تاکێـــک دەیەوێـــت مرۆڤەکانـــی تـــر لەپێنـــاو 
ـــک  ـــا وەک ئامرازێ ـــی توان ـــان بەپێ ـــەوەی هەریەکەی ـــن، بۆئ ـــەودا بژی ئ
ـــە  ـــە ئامانج ـــە گەیشـــتن ب ـــن ل ـــدەری ب ـــن و یارمەتی ســـوودی پێبگەیەن

ــییەکانی.  کەسـ
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ـــت،  ـــدا نەژی ـــی خۆی ـــاو ئامانجەکان ـــرۆڤ لەپێن ـــت م ـــر دەیانەوێ ئەوانیت
هـــەر بـــۆ ئـــەم مەبەســـتەش ئامانجەکانــــی خۆیــــان بەنــــاوی )ئامـانجــــی 
هاوبــــەش( دەڕازێننــــەوە و مرۆڤـــە ترســـاوەکانیش )ترســـاو لـــە ئازادیی 
ـــە  ـــەو چەشـــنە ئامانجان ـــەرەو ئ ـــە بەرپرســـێتی( بەئاســـانی ب خـــود و ل
ـــپێردرێت و  ـــان پێدەس ـــراز و کاری ـــە ئام ـــدا دەبن ـــن. لەوێ ـــش دەکرێ کێ

ـــەوە.  ـــردا دەتوێت ـــی ت ـــان لەوان بوونی
دەوروبـــەری هوگـــۆ هەموویـــان، دەیانەوێـــت ئـــەو لەپێنـــاو کارە 
هاوبەشـــەکاندا بژیـــت. هوگـــۆش دوای تێوەگانـــی، دەیەوێـــت ئازادیـــی 
خـــۆی، ئەگـــەر کەمێکیـــش بـــێ، بەدەســـت بهێنێتـــەوە. بۆئەمـــەش 

ژیانـــی خـــۆی دەخاتـــە مەترســـییەوە. 
ئازادیـــی مـــرۆڤ ســـەرەتا لەدەســـت خۆیەتـــی ئەگـــەر بازنـــەی 
ئامانجەکانـــی ڕوون بـــوو. بـــەاڵم ئەگـــەر ئامانجـــی ڕوونـــی نەبـــوو، 
ـــک  ـــەر هەنگاوێ ـــەوکات ه ـــرەوە، ئ ـــانی ت ـــەی کەس ـــاو بازن ـــە ن دەکەوێت
بـــەرەو دەســـت خســـتنەوەی ئـــازادی، خەباتێکـــی لەبـــن نەهاتـــووی 
دەوێـــت. خـــۆ پێناســـەکردنەوە و ئامانـــج داڕشـــتنەوەی دەوێـــت، 
هەروەهـــا نەترســـانی دەوێـــت. نەترســـان لـــە هەمـــوو شـــتێک، تـــا 
هەڵبژاردنـــی مـــردن وەک دەرچەیەکـــی خاوێـــن لەپێنـــاو نەتوانـــەوە 

لەبەرنامـــەی ئەوانـــی تـــر. 
ـــدە ورد  ـــە و ئەوەن ـــەی هەی ـــوو هەســـتە قووڵ ـــەو هەم ـــک ئ ـــۆ کاتێ هوگ
ـــدا خـــۆی خەریکـــی زەوتکردنـــی  ـــازادی دەڕوانێـــت، لەهەمـــان کات ـــە ئ ل
ئازادیـــی خەڵکـــی تـــرە. ئـــەو خەریکـــی زەوتکردنـــی ئازادیـــی 
هاوســـەرەکەیەتی لـــەوەی کێـــی خـــۆش بوێـــت و دڵ بەکـــێ بـــدات. 
ئـــەو پێیوایـــە بـــە هاوســـەرگیرییەکەیان، ژێســـیکا بووەتـــە یەکێـــک لـــە 
ئامرازەکانـــی ژیانـــی ئـــەو. ئەمـــەش گرێیەکـــی تـــری بێهوودەیـــی و 

ناماقووڵیـــی ڕووداوەکانـــە لـــە شـــانۆنامەکەدا.
ئـــەم گـــرێ کوێرەیـــە خاڵـــی وەرگەڕانـــی کـــۆی ڕووداوەکانـــی نـــاو 
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لەوێـــدا  هۆدیرێـــر  کوشـــتنی  بڕیـــاری  چونکـــە  شـــانۆنامەکەیە. 
ــوو  ــەدا هەمـ ــەک چرکـ ــە یـ ــەوە. لـ ــەکا دەبێتـ ــۆ یـ ــکی هوگـ لەمێشـ

ڕوودەدەن.  شـــتێک 
ــەوە  ــاوەڕی بـ ــان بـ ــوو، پاشـ ــتن نەبـ ــاوەڕی بەکوشـ ــە بـ ــۆ کـ هوگـ
ـــی  ـــا بۆچوونەکان ـــت، ئینج ـــت بکوژرێ ـــەوە بێ ـــی ئ ـــر ه ـــوو هۆدیرێ نەب
ـــە  ـــە خـــۆی بخات ـــوو ک ـــاری داب ـــا بڕی ـــوو، هەروەه ـــاش ب ـــێ ب ـــەوی پ ئ
مەترســـییەوە و ڕاســـتییەکانی بـــۆ بـــاس بـــکات و لـــە کـــوژران 
رزگاری بـــکات. هەمـــوو ئـــەو تێڕوانینانـــەی لەبەرچـــاو ون بـــوو 
کـــە بینـــی هۆدیرێـــر دەســـت بـــۆ ئامـــرازە تایبەتییەکانـــی ژیانـــی 
ـــی  ـــە خۆشەویســـتی بوونێک ـــت ک ـــان پێدەڵێ ـــەش ئەوەم ـــات. ئەم دەب

ســـەربەخۆی نییـــە.
ڕاستییەکەشـــی بـــەالی ســـارتەرەوە، خۆشەویســـتی قاوغێکـــی بـــێ 
مانایـــە. پێناســـەیەکی ئامادەکـــراوە بـــۆ چەشـــنێک لـــە ئامانجـــی 
ــت  ــدەوێت، دەیەوێـ ــری خۆشـ ــێکی تـ ــەی کەسـ ــەو کەسـ ــەش. ئـ هاوبـ
ـــە  ـــەو و ل ـــەی ئ ـــاو بازن ـــە ن ـــەوە. بێت ـــدا بتوێت ـــتەکەی لەخۆی خۆشەویس
بازنـــەی تایبەتیـــی خـــۆی نەمێنێـــت. بیرکردنـــەوە و حـــەز و هەســـت 
ـــی  ـــی بەرهەم ـــت. هەرچ ـــەو دەیەوێ ـــە ئ ـــت ک ـــنە بێ ـــەو چەش ـــی ب و ژیان
ــەر  ــوات. هـ ــۆی بیخـ ــە، خـ ــەی هەیـ ــتی مرۆڤانـ ــتی و هەسـ خۆشەویسـ
ـــە،  ـــا پۆاڵیینان ـــەو یاس ـــتەکەی ل ـــی خۆشەویس ـــن الدان ـــەش بەکەمتری بۆی
ـــتووە  ـــەوەی نەیویس ـــەوە و ئ ـــدا دەتەقێت ـــت و بەڕووی ـــەر هەڵدەچێ یەکس
بیـــکات، لەدەســـتی دەردەچێـــت و دەیـــکات. بۆیـــە لـــە دیـــدی ئـــەم 
ــە  ــنێکی بەرژەوەندییـ ــۆڕی چەشـ ــتی ئاڵوگـ ــانۆنامەیەدا، خۆشەویسـ شـ

لەژێـــر چاودێرییەکـــی یەکجـــار ورددا و هیچـــی تـــر.
ـــە  ـــتە دژیەکان ـــوون و هەس ـــەم بۆچ ـــەدەوری ئ ـــتی ب ـــانۆنامەکە بەگش ش
ـــەی  ـــکترین ئەڵق ـــە ناس ـــی ڕووداوەکان، ل ـــی بێمانای ـــەوە. ترۆپک دەخولێت
ـــگا بێـــت،  ـــن خاڵـــی کۆمەڵ ـــارە ئاســـوودەترین و بێگرفتتری ـــان کـــە بڕی ژی
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کـــە خێزانـــە. لەوێـــدا هـــەرە چینـــە قووڵەکانـــی دۆزەخـــی ژیانـــی هۆدیرێـــر 
ـــە شـــوێنی  ـــی دەچووی ـــە بەردەوامـــی لەگەڵ ـــە ب ـــەون. ژێســـیکا ک دەردەک
کارکـــردن بۆئـــەوەی هوگـــۆ بەتەنیـــا لەگـــەڵ هۆدیرێـــر لـــەژوورەوە 
نەبـــن و کوشـــتنەکە ڕوونـــەدات، کەچـــی خـــۆی بـــووە هـــۆی ڕووداوی 
ـــدا ڕووداوە هـــەرە  ـــە خاڵـــە هـــەرە ئارامەکان ـــەم چەشـــنە ل کوشـــتنەکە. ب

نەخـــوازراوەکان ڕوودەدەن. 
ـــە  ـــە ل ـــار قووڵ ـــی یەکج ـــەو(، ملمانێیەک ـــن( و )ئ ـــوان )م ـــی نێ ملمانێ
ـــارەوە  ـــەم ب ـــان ل ـــەی ڕاســـتەقینەی ژی ـــە شانۆنامەکەشـــدا، وێن ـــدا. ل ژیان
ـــی هەرکەســـێکی وەک  ـــە ژیان ـــە ل ـــەی کـــە ڕۆژان ـــەو وێنەی ـــەڕوو. ئ خراوەت
هوگـــۆ دووبـــارە دەبنـــەوە. بۆیـــە ســـارتەر لـــە شـــانۆنامەی )کۆبوونـــەوەی 

ـــر«(.  ـــە »ئەویت ـــە ل ـــی( دا دەڵێـــت: )دۆزەخـــی »مـــن« بریتیی نهێن
ــەی  ــە بازنـ ــە دەچێتـ ــتپێدەکات کـ ــە دەسـ ــرۆڤ ئەوکاتـ ــی مـ ڕووخانـ
ـــە  ـــە ک ـــر ڕووخاندنەی ـــەو یەکت ـــش ئ ـــی هەمووانی ـــرەوە. تاوان ـــی ت ئەوان
ــی  ــە زەوتکردنـ ــش بـ ــن، ئەویـ ــۆ دەدەیـ ــی بـ ــی هەوڵـ ــە بەردەوامـ بـ
ـــدا. ـــەی تایبەتیـــی خۆمان ـــە بازن ـــی یەکتـــری ل ئازادییـــەکان و بەندکردن
ـــت  ـــان ناڵێ ـــانۆنامەکە و پێم ـــە ش ـــراوە دەدات ـــی ک ـــارتەر کۆتایییەک س
ــەی  ــە ماڵەکـ ــەر لـ ــەاڵم هـ ــت. بـ ــۆی کوشـ ــان خـ ــوژرا، یـ ــۆ کـ هوگـ
ـــەو  ـــەوەی ئ ـــت، وەک ئ ـــی دەهێڵێ ـــدا جێ ـــی مردن ـــە چاوەڕوان ـــگا ل ئۆڵ
ـــا  ـــەوەی دانیشـــتووە تەنی ـــت و ئ ـــدا مردبێ ـــی خۆی ـــە عەقڵ ـــت ل لەمێژبێ

ـــت. ـــەو بێ ـــی ئ وێنەیەک
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 پوختەی باس:
دەربڕینـــی بیـــرە فەلســـەفی و مرۆییـــەکان لـــە میانـــەی گێڕانـــەوەدا 
کاریگەرییەکـــی ڕاســـتەوخۆی لەســـەر خوێنـــەر و گوێگـــر هەیـــە، 
چونکـــە لەگێڕانـــەوەدا بەســـتەڵەکی فلتەرەکانـــی عەقڵـــی ئـــاگا 
دەتوێنێتـــەوە و مـــرۆڤ نائاگایانـــە دڵـــی بـــۆ هەمـــوو بۆچوونـــەکان 
ــار  ــێوەی وتـ ــان بۆچـــوون بەشـ ــەر هەمـ ــەوە، بەجۆرێـــک ئەگـ دەکاتـ
ــی  ــە دووتوێـ ــەاڵم لـ ــەوە، بـ ــێکی زۆری ڕەتدەکاتـ ــگات بەشـ ــی بـ پێـ
گێڕانـــەوەدا هەمـــووی قبـــووڵ دەکات. ئەمـــە ئـــەو ترســـە گەورەیـــە 
ـــەر  ـــی بەس ـــی خراپ ـــەدەب کاریگەری ـــوو ئ ـــوون پێیواب ـــە ئەفات ـــوو ک ب
ـــەوە بزانیـــن دەکرێـــت  ـــێ ئ ـــەاڵم دەب ـــە، ب ـــدا هەی ـــەوەی نوێ ئەخاقـــی ن
کاریگەریـــی باشیشـــی هەبێـــت. چونکـــە کاریگەرییەکـــە بەنـــدە بـــە 
بابەتـــی گێڕانەوەکـــە نـــەک بـــە خـــودی گێڕانـــەوە و ئەدەبـــەوە. 
ســـارتەر ئـــەم نهێنییـــەی بـــاش زانیـــوە و باشـــیش لـــە کارەکانیـــدا 

ــاون. بەکاریهێنـ
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 ئاماژەی باس:
)داســـتانی شـــار( شـــیعرێکی )جەاللـــی میـــرزا کەریـــم(ە. ئـــەو 
ـــووزی )1970(  ـــە تەمم ـــیوە و ل ـــاڵی )1958( نووس ـــە س ـــیعرەی ل ش
ــە وێنـــەی وێڵبوونـــی  ــیدەکە پڕیەتـــی لـ بـــاڵوی کردووەتـــەوە. قەسـ
ـــە گێژەنـــی سیاســـەتی  ـــژاردەی ڕۆشـــنبیر و سیاســـەتمەداری کـــورد ل ب
ســـااڵنی پەنجاکانـــی ســـەدەی بیســـتەم. بـــاڵو نەکردنـــەوەی قەســـیدەکە 
ـــت شـــاعیر  ـــەوە بێ ـــەی ئ ـــە هۆکارەک ـــە ســـەردەمی نووســـینیدا، ڕەنگ ل
ــتخواردووەی  ــییە شکسـ ــە سیاسـ ــەو بارودۆخـ ــردووە ئـ ــەزی نەکـ حـ
کـــورد، کـــە هۆکارەکـــەی کـــورد خـــۆی بـــووە، ڕابگەیەنێـــت و بـــاڵو 
ـــە شۆڕشـــی )1958(  ـــدی شـــاعیردا، ن ـــە دی ـــارە ل ـــەاڵم دی ـــەوە. ب بکات
و نـــە ڕێککەوتنـــی )1970(، هیـــچ کامیـــان بـــەدەردی کوردیـــان 
ـــی ڕاســـتی  ـــەوە ســـەر ڕێ ـــان نەهێناوەت ـــژاردەی کوردی نەخـــواردووە و ب
ــوار  ــووزی )1970(، چـ ــە تەممـ ــە لـ ــی. بۆیـ ــی سیاسـ ــر و خەباتـ بیـ
مانـــگ لـــە دوای ڕێککەوتننامـــەی )11 ی ئـــادار(، قەســـیدەکەی 

ــەوە. باڵوکردووەتـ
بـــۆ کڕۆنۆلۆژیـــای  باســـەدا هەوڵدەدەیـــن خوێندنەوەیـــەک  لـــەم 
ـــەو دۆخـــە دەستنیشـــان  ـــەڕوو، ئ ـــاو قەســـیدەکە بخەین ـــی ن ڕووداوەکان
ـــنبیری  ـــی و ڕۆش ـــژاردەی سیاس ـــوردی )ب ـــۆ ک ـــاعیر ب ـــە ش ـــن ک بکەی
کـــورد( وێنـــا کـــردووە، پاشـــانیش ڕێگاچـــارەی دەربازبـــوون لـــە دیـــدی 

شـــاعیرەوە بخەینـــەڕوو.

وێڵبوون لە قەسیدەی )داستانی شار(ی 
جەاللی میرزا کەریم
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دەقی قەسیدەکە:)1(
داستانی شار 

1       
هێشتا مناڵ بووم ..

چۆلەکەیەکی بێ پەڕوباڵ بووم ،
نە مانای ژیان .. گەاڵڕێزانی ،

نە مانای 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
لە گڕی کوورەی مردنا سووتا.
*          *          *    

نەم ئەزانی چۆن ..
گوڵ بۆ پەپوولە دەم ئەکاتەوە ،

چۆن نمەی باران لەسەرخۆ هۆن هۆن ..
گەردی ڕووی گەاڵی دار ئەشواتەوە ،

ئای لە یادی کۆن !
*       *      *  

1- ڕۆژنامەی هاوکاری ژمارە )40(، کانوونی دووەمی )1971(
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هێشتا مناڵ بووم ..
چۆلەکەیەکی بێ پەڕوباڵ بووم ،

نەم ئەزانی شار ..
بۆچی جارەوبار ،

باخی ئاگری وشک و بێ بەری ،
گوڵی خوێناویی لێ هەڵئەوەری.

  *     *     *   
بۆچی مناڵمان ..؟

بۆچی ئاسمانمان ..؟
بۆچی بەهاری بێ سەوزەگیامان؟

بە گریان فێرن ..
بۆ کانی ئاومان ..؟

نمەی بارانمان ..
شیلەی گەنمی پێشێل 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

بۆچی )مەهاباد( تا ئێستەش ئەگری
بۆچی )باخەکەی بەردەرگای سەرا 

بە خوێنی گەشی الوان ئاودرا(
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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 بە پارووی خۆراکی بەپێز.
*     *     *   

نێزەی چاو چنۆک ..
هەر تەڕ بوو ، سوور بوو . خوێنی دەم چەقۆ

دار بێ سێبەر بوو .. هەور بێ تنۆک
توێژاوی خوێ بوو ڕوخساری ئاسۆ.

*     *     *    
ئەڵێ: دەمێک بوو دەروازەکەی شار

بە ئەڵقەڕێزی ڕق داخرابوو
دوا ورتەی زامی لێوی خەم  بەبار

لە دوو توێی سنگی مەرگا نێژرابوو.
*     *     *    
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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  کارەساتمانا ..

گەلێگ  گیا ڕوا و  بەاڵم  نەبووە گوڵ
وتەش هەڵوەری لەگەڵ خەزانا

بێ خۆرەتاوی  نەیهێنانە کوڵ. 

4           
کاتێک  ئەم  شارە ..

لەناو شەقامی  کپ و  خامۆشیا
لە گۆڕستانی  بێ کفن  پۆشیا

چزووی  کۆڵەکەی  قورسی سێدارە
بە گیانیا چزا ..
بە چاویا چزا ..

لە دوا  هەناسەی دۆزەخی ڕەزا
لە کوێرە  ڕێگەی هەورازی خزا

سەرەتای  وشە
بڕوای  پڕ  ورشە

ڕەش  ئەکرایەوە  ..
بۆ ناو  گەرووی  مەرگ  ..  بەرئەدرایەوە.

*     *     *   
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کاتێک  ئەم  شارە ..  لە باخی  ڕووتیا
لە چاوی  ماتیا ،

گوڵ  ئەپرووێنرا  ..
چۆلەکە ..  مرۆڤـ  ..  قەالچۆ ئەکرا

شار وای لێ کرا ..
وای بەسەر هێنرا ،

کەچی ئەبینرا ،
ژانی چەند ساڵە  ..

ئەکرایە پیاڵە  ،
گواڵڵە سوورە ئەکرا  بە ژاڵە

بە  ناحەق  ناوی  کورد و کوردستان
بووبوو بە نیشان

بۆ مۆڵگەی  تاوان .
5        

ئەستێرە  کشا  ..
کەچی هێشتاکە ،  تیشک و پڕشنگی

گەلێکی ماوە بە ئێمە بگا .
ڕابەرێکیش  مرد  ..  بە دارا  کرا  ..
کەچی هێشتاکە ،  نووسین و  دەنگی

گەلێکی  ماوە بە ئێمە بگا .
هێشتاکە کەممان هەیە تێ بگا

ڕێگای  کورد  ئەبێ  بەرەو کوێ  بڕوا
ئەوەی  ئەیزانین  ..

ئەمڕۆ  ئەیڵێین و  بەاڵم سبەینێ
لێی  پەشیمانین .

*     *     *   
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لە جەنگی  خەڵکی  ترا  ئەکوژرێین
لە  گۆڕستانی

بێ  ناونیشانی
وێرانی  خەڵکی  ترا  ئەنێژرێین

بەاڵم  بۆ  خۆمان  ..
هەروا  دەستەوسان

لەبەر دوژمنا ، ڕائەکەین .. هەڵدێین.
*     *     *   

بۆ شار و  گوندی  خەڵکی تر  ئەگرین
لە داخا  یەخە و  بەرۆکمان ئەدڕین

بەاڵم  بۆ  خۆمان ..
بۆ شار و  دێمان ،
سەرچۆپی  ئەگرین.

6             
هەتاکەی  وابین  ..؟
هەر  لە  خەوابین ؟
.  .  .  .  .  .   ؟ 
.  .  .  .  .  .   ؟ 

7            
ئەبێ  ژیلەی  بیر  وا  بورووژێنین

گیانی ڕزیوی پێ ببزوێنین
چەکی  خەباتی  لێ  بکەینە شان

بە خوێن  بیســڕین  مۆری ناوچەوان
ئەوساکە  ناوی  گەلێکی زیندوو
ئەبێتە  مایە و  شانازی مێژوو.

1958                                      
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باسی یەکەم: گێڕەرەوە لە قەسیدەکەدا: 
ـــەوە دەســـتپێدەکات. گێـــڕەرەوە  ـــە کۆمەڵێـــک گێڕان ـــەم قەســـیدەیە ب ئ

ـــت: ـــە ســـێ شـــێوە دەردەکەوێ ب
گێڕەرەوەی یەکەم: خودی شاعیر

ـــیی ڕوون  ـــی سیاس ـــی دیدێک ـــە نەبوون ـــت ل ـــە گوزارش ـــەم گێڕەرەوەی ئ
ــەو  ــنبیرییەکەی ئـ ــی و ڕۆشـ ــژاردە سیاسـ ــورد و بـ ــەالی کـ دەکات لـ
ـــە ســـەرەتاوە تـــا کۆتایـــی کۆپلـــەی دووەم  کاتـــی. ئـــەو گێڕەرەوەیـــە ل

بـــەردەوام دەبێـــت.
گێڕەرەوەی دووەم: داستانەکەی شار

ـــە  ـــن دەخات ـــم و ســـتەمەکانی دوژم ـــرەدا ڕووداوە ســـەختەکان و زوڵ لێ
ڕوو. لـــە کۆپلـــەی ســـێیەمەوە تـــا کۆتایـــی کۆپلـــەی چـــوارەم بـــەردەوام 

دەبێـــت.
گێڕەرەوەی سێیەم: جێناوی کەسی یەکەمی کۆ )ئێمە(

ــی  ــی و چۆنییەتیـ ــتان و چییەتـ ــی کوردسـ ــواری ئەوکاتـ ــرەدا ژینـ لێـ
ــە  ــڕ لـ ــتێکی پـ ــی کۆنتێکسـ ــە دووتوێـ ــییەکان لـ ــتە سیاسـ هەڵوێسـ
ناڕازیبوونـــدا دەخاتـــە ڕوو. تـــەواوی کۆپلـــەی پێنجـــەم و شەشـــەم 

ــەردەوام دەبێـــت. بـ
گێڕانەوەکان باسی خودی شاعیر دەکەن

باسی دووەم: کرۆنۆلۆژیای هەڵکشانی ڕووداوەکان:
لـــەم قەســـیدەیەدا ڕووداوەکان بـــە چەنـــد قۆناغێکـــی جیـــاوازدا 
ـــەک پشـــتگوێ بخـــات و  ـــچ وێنەی ـــەڕن. شـــاعیر نەیویســـتووە هی تێدەپ
ـــە  ـــردووە. ڕووداوەکان ل ـــش درێژک ـــۆکاری ڕووداوەکانی ـــۆ ه ـــەی ب پەنج

دەقەکـــەدا بـــەم شـــێوەیە ڕیـــز دەبـــن:
دەقەکـــەدا،  ســـەرەتای  لـــە  شـــاعیر  گەردوونییـــەکان:  ڕووداوە 
ــەکان  ــە ڕووداوە گەردوونییـ ــە لـ ــۆی دەکات کـ ــەی خـ ــی منداڵـ باسـ
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تێنەگەیشـــتووە، لـــە مانـــای ژیـــان و مـــردن، لـــە مانـــای گریـــان و 
خەنـــدە، دڵـــی بـــەالی یـــاری و گەمەکردنـــەوە بـــووە و بـــە خۆڵەتەپانـــێ 
هەمـــوو پێویســـتییە گیانـــی و هزرییەکانـــی پـــڕ بووەتـــەوە. لـــە 
پارچـــەی دووەمـــی کۆپلـــەی یەکەمـــدا، شـــاعیر منداڵـــی و کـــەم زانیـــن 
ــی  ــە بچووکیـ ــەکان بـ ــاردە گەردوونییـ ــەوەی دیـ ــی لێکدانـ و نەتوانینـ

ــتێتەوە. ــەوە دەبەسـ تەمەنـ

)نەم ئەزانی بۆ؟
ئەستێرەکانی درەوشاوەی شەو ..
تاک و ترووکیان هەروەکوو پشکۆ

ئەکشانە خوارێ بۆ ناو گەرووی خەو ..
ئەیان وت: گیانی مرۆڤێکە .. وا
لە گڕی کوورەی مردنا سووتا(

منداڵیـــدا  لـــە  ئەوەیـــە  هۆکارەکـــەی  شـــاعیر  نەزانینـــەی  ئـــەم 
ــا  ــوە بفڕێـــت تـ ــا نەیتوانیـ ــووە. واتـ ــاڵ بـ ــی بـــێ پەڕوبـ چۆلەکەیەکـ
ـــە  ـــت وێن ـــت و بتوانێ ـــەواوی ببینێ ـــە ت ـــەوە ب ـــە بەرزاییی ڕووداوەکان ل
بچووکـــەکان بەیەکتـــرەوە گـــرێ بـــدات. دیـــارە ئەمـــە دەربڕینێکـــی 
ـــەی  ـــن وێن ـــی ناتوان ـــە تاکەکان ـــەک ک ـــی نەتەوەی ـــۆ دۆخ ـــە ب خوازەییی
ـــا  ـــدەن ت ـــان ب ـــرەوە گرێی ـــەوە و بەیەکت ـــەواوی کۆبکەن ڕووداوەکان بەت
وێنەیەکـــی گشـــتگیریان بـــۆ دۆخـــی سیاســـیی خۆیـــان و دەوروبەریـــان 
دەســـت بکەوێـــت و بزانـــن چـــۆن ڕەفتـــار دەکـــەن و چـــۆن هەڵوێســـتی 
ـــەرە  ـــە شـــاعیر پ ـــەم چەشـــنە خوازەییی ـــەر. ب چارەنووسســـاز دەگرنەب
بـــە ڕووداوەکان دەدات و کـــەم کـــەم لـــە ژینگـــە و دەوروبـــەر نزیکیـــان 
دەکاتـــەوە، بـــۆ ئـــەم مەبەســـتە لـــە گەردوونـــی دەرەوە دێتـــە نـــاو 

سروشـــتی دەوروبـــەری مـــرۆڤ.
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ڕووداوەکانـــی سروشـــت: هـــەر لـــە کۆپلـــەی یەکـــەم و لـــەدوای 
ـــە  ـــوان گـــوڵ و پەپوول ـــی نێ ـــی گـــەردوون، باســـی پەیوەندی ڕووداوەکان
ـــەم  ـــەاڵی درەخـــت دەکات. ل ـــاران و گ ـــی ب ـــوان دڵۆپ ـــی نێ و پەیوەندی

بارەیەشـــەوە هـــەر نەزانینـــی خـــۆی دەردەبڕێـــت. 

)نەم ئەزانی چۆن ..
گوڵ بۆ پەپوولە دەم ئەکاتەوە ،

چۆن نمەی باران لەسەرخۆ هۆن هۆن ..
گەردی ڕووی گەاڵی دار ئەشواتەوە ،

ئای لە یادی کۆن !(

ـــە  ـــی سروشـــت، دێت ـــەر: دوای باســـی ڕووداوەکان ـــی دەوروب ڕووداوەکان
ـــە  ـــەوە ک ـــەوە دەکۆڵێت ـــۆکاری ئ ـــە ه ـــۆی. ل ـــارەکەی خ ـــی ش سەرباس
بۆچـــی باخـــی ئاگـــری وشـــک و بـــێ بـــەری شـــار گوڵـــی خوێنـــاوی 
ــوون و  ــی برینداربـ ــە سەرباسـ ــرەدا هاتووەتـ ــت. لێـ ــێ هەڵدەوەرێـ لـ
شـــەهیدبوونی الوانـــی شـــارەکەی. ئـــەم وێنەیـــە لەچـــاو وێنەکانـــی 
دوای خـــۆی، هەڵکشـــانی زۆرتـــری ڕووداوەکانـــی تێدایـــە. بـــەاڵم 
چونکـــە بـــە شـــێوەیەکی خوازەیـــی دەریبڕیـــوە، زۆرێکـــی لـــە 
هەڵکشـــانەکە شـــاردووەتەوە و زیرەکانـــە بـــە بەکارهێنانـــی وشـــەی 
ـــدووە.  ـــت گونجان ـــی سروش ـــەڵ وێنەکان ـــەی لەگ ـــوڵ( وێنەک ـــاخ ، گ )ب

بەمـــەش پارێـــزگاری لـــە هارمۆنێتیـــی وێنـــەکان کـــردووە. 
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)هێشتا مناڵ بووم ..
چۆلەکەیەکی بێ پەڕوباڵ بووم ،

نەم ئەزانی شار ..
بۆچی جارەوبار،

باخی ئاگری وشک و بێ بەری ،
گوڵی خوێناوی لێ هەڵئەوەری(

ـــە  ـــەوە و ل ـــر ورد دەبێت ـــاعیر زیات ـــرەدا ش ـــێلکاری: لێ ـــە پێش ـــتکردن ب هەس
ــەوزەگیای  ــاری بـــێ سـ ــمان و بەهـ ــداڵ و ئاسـ ــەوەی گریانـــی منـ دەنگدانـ
شـــارەکەی، نموونـــەی پێشـــێلکارییەکانی دوژمنـــان دەخاتـــەڕوو. پرســـیار لـــە 
هـــۆکاری تفـــت و ســـوێرێتیی بـــاران و ئـــاوی کانـــی و شـــیلەی گەنـــم دەکات و 
ـــە هەمـــوو  ـــان و تامـــی فرمێســـکەوە دەیانبەســـتێتەوە. شـــارەکەی ب ـــە گری ب
سروشـــت و بوونییـــەوە بەدەســـت پێشـــێلکارییەکانی دوژمنـــەوە دەگریێـــت و 
بەمـــەش بـــاران و ئـــاوی کانـــی ســـوێر بـــووە و بەهاریـــش بـــە نەبوونـــی ئـــاوی 
ـــاودراوە،  ـــک ئ ـــە فرمێس ـــە ب ـــش ک ـــە و گەنمی ـــەوزە گیای ـــێ س ـــیرینەوە ب ش
شـــیلەکەی ســـوێر بـــووە. بـــەاڵم شـــاعیر کـــە لـــە دۆخـــی منداڵیدایـــە و 

ـــت.  ـــۆکارەکان هەڵبهێنجێ ـــت ه ـــەوە، ناتوانێ ـــت لێکبدات نازانێ

)بۆچی مناڵمان ..؟
بۆچی ئاسمانمان ..؟

بۆچی بەهاری بێ سەوزەگیامان؟
بە گریان فێرن ..

بۆ کانی ئاومان ..؟
نمەی بارانمان ..

شیلەی گەنمی پێ شێل کراومان ..
هەر تفت و سوێرن .(
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ـــاعیر  ـــەوەی ش ـــات: دوای ئ ـــی خەب ـــزە مێژوویییەکان خســـتنەڕووی ڕەم
ـــە مەیدانـــی  پێشـــێلکارییەکانی دوژمنـــان دەخاتـــە ڕوو، یەکســـەر ڕوو ل
ـــەاڵم  ـــەوە. ب ـــەم پێشـــێلکارییانە دەدات ـــات دەکات و بەرپەرچـــی ئ خەب
ــە ڕوو،  ــاڵوی دەخاتـ ــەرش و بـ ــە پـ ــە بـ ــەو وێنانـ ــوو ئـ ــۆی هەمـ کـ
چونکـــە ئـــەو هێشـــتا لـــەو دۆخەدایـــە کـــە نازانێـــت ئـــەم کردارانـــە 
ــەو  ــەن. ئـ ــدا هـ ــاو چیـ ــە پێنـ ــەش لـ ــەو ڕەمزانـ ــۆ ڕوودەدەن و ئـ بـ
وێنـــەکان دەبینێـــت، بـــەاڵم نازانێـــت بەیەکەوەیانـــەوە بلکێنێـــت. 
ئـــەم گوزارشـــتکردنە لـــە دۆخـــی سیاســـیی میللـــەت، لەوپـــەڕی 
ـــان وەک  ـــەردەوام ڕووداوەکان ڕوودەدەن و هەریەکەی ـــە. ب وردەکاریدای
ـــەاڵم  ـــە ڕوو، ب ـــەربەخۆ دەخرێن ـــی س ـــا و وەک بوونێک ـــی جی یەکەیەک
ـــە ڕاســـتیدا  ـــە، ل ـــەو ڕووداوە جیاجیایان ـــوو ئ ـــت هەم ـــر دەردەکەوێ دوات
ـــەت  ـــەوەی میلل ـــوون. ئ ـــرە ڕووداو ب ـــان زنجی ـــای هەم ـــەی جیاجی ئەڵق
ــی  ــۆن پەیوەندیـ ــە چـ ــکات ئەوەیـ ــدا بیـ ــە ڕۆژی خۆیـ ــوە لـ نەیتوانیـ
ڕووداوەکان بدۆزێتـــەوە و چـــۆن هەڵوێســـتی سیاســـی ســـاز بـــکات. 

)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((

ڕووداوی سیاســـیی نـــاو شـــارەکانی کوردســـتان: دوای خســـتنەڕووی 
ــارە  ــاوی شـ ــورد، نـ ــی کـ ــی نەتەوەیـ ــی خەباتـ ــزە مێژوویییەکانـ ڕەمـ
زەقەکانـــی کوردســـتان، کـــە ئـــەوکات ســـیمبۆڵی ڕاپەڕیـــن بـــوون، 
دێنێتـــە بـــەر باســـکردن. دەرســـیم و مەهابـــاد و باغـــی بەردەرکـــی 
ســـەرای ســـلێمانی، ئەمانـــە وەک ڕووداوی گەرمـــی ناوەڕاســـتی 
ســـەدەی بیســـتەمی گۆڕەپانـــی سیاســـیی کوردســـتان دەخاتـــەڕوو. 
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ـــەو  ـــە شـــارێک و پارچەیەکـــی کوردســـتانەوە نابەســـتێتەوە. ئ خـــۆی ب
کارەی شـــاعیر بەپێـــی دەقەکانـــی هاوزەمانـــی خـــۆی، کارێکـــی نـــاوازە 
و جوانـــە و گەورەیـــی ئاســـۆی بیرکردنـــەوەی سیاســـییانەی شـــاعیر 

نیشـــاندەدات.  

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

بەخوێنی گەشی الوان ئاودرا((

بـــێ بایەخیـــی ژیـــان و خوێنـــی خەڵکـــی کوردســـتان: لـــە کۆتایـــی 
ـــە  ـــەوە دەردەخـــات ک ـــدا شـــاعیر ئ ـــەی دووەم ـــی کۆپل پارچـــەی دووەم
هەســـتی بـــە بـــێ بایەخیـــی ژیانـــی خەڵکـــی کوردســـتان کـــردووە، بـــەاڵم 
ـــە،  ـــەکەری دەقەک ـــرە قس ـــا ئێ ـــەوە. ت ـــەی لێکبدات ـــت هۆکارەک ناتوانێ
شـــاعیر خـــۆی بـــوو ئـــەو ڕووداوانـــەی ســـەرەوەی خســـتەڕوو بەبـــێ 
ـــە  ـــی ئەوەی ـــۆ دەربڕین ـــە ب ـــەوە. ئەم ـــان ڕوون بکات ـــەوەی هۆکارەکانی ئ
ـــۆ ڕووداوەکان  ـــەری ب ـــی سەرتاس ـــەر خوێندنەوەیەک ـــەت ئەگ ـــە میلل ک
ـــەی  ـــت وێن ـــز ناتوانێ ـــت، هەرگی ـــژوو وەرنەگرێ ـــە مێ ـــد ل ـــەکات و پەن ن
ــی  ــە داوی پیانـ ــەردەم دەکەوێتـ ــت و هـ ــتیی ڕووداوەکان ببینێـ گشـ

دوژمنانـــەوە. 

)نەم ئەزانی بۆ ؟ مێژووی تەمەنی
ئاوارە و ونی ،

ئەم خەڵکەی ئێرە ..
هەر ڕەش کراوەی ناو ڕۆژژمێرە(
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ـــە )داســـتانی  ـــەوەی هـــۆکارەکان، گێڕانەوەکـــە ب ـــۆ ڕوونکردن ـــرەوە ب لێ
ــییەوە،  ــژووی سیاسـ ــە قوواڵیـــی مێـ ــدا لـ ــپێرێت و لەوێـ ــار( دەسـ شـ
ــدا،  ــی گێڕانەوەکانیشـ ــە میانـ ــەر لـ ــکرا دەکات. هـ ــەکان ئاشـ نهێنییـ
بەردەوامییـــان  یەکەیەکـــە  و  ناپچڕێنێـــت  ڕووداوەکان  زنجیـــرەی 

ــدەدات.  پێـ
ـــی  ـــێ بایەخی ـــە ئاســـت ڕووداوە ســـەختەکان: ب ـــک ل ـــێ خەمیـــی خەڵ ب
ژیانـــی خەڵکـــی کوردســـتان، هۆکارەکـــەی ئەوەیـــە خەڵـــک بـــەدەم 
ژیانـــی خۆیانـــەوە نیـــن و کـــە ڕووداوێـــک هەندێکیـــان دەگرێتـــەوە، 
ئەوانـــی تـــر گوێیـــان پێنـــادەن و هـــاو خـــەم و هاوبەشـــیان نابـــن. 
ـــەوای  ـــێدارەدانی پێش ـــە لەس ـــەوەی ک ـــتووەتە ئ ـــە گەیش ـــەم دیاردەی ئ
ــیدەیە  ــەم قەسـ ــت. ئـ ــگ نەبێـ ــەوە گرینـ ــەالی خەڵکـ ــش بـ میللەتیـ
پێچەوانـــەی شـــیعرەکانی هاوزەمانـــی خـــۆی، بەجێـــی ستایشـــی 
میللـــەت و بەرزکردنـــەوەی بەســـەر هەمـــوو میللەتانـــی جیهانـــدا، 
ــت  ــورد دەگرێـ ــی کـ ــە میللەتـ ــتەقینە لـ ــووڵ و ڕاسـ ــەی زۆر قـ ڕەخنـ
و پەنجـــە لەســـەر برینـــەکان دادەنێـــت. هەوڵـــدەدات ســـنوورێک بـــۆ 
ــی  ــزی و ئامانجـ ــەرەو یەکڕیـ ــت و بـ ــەت دابنێـ ــی میللـ ڕۆژگاری ڕەشـ

گـــەورە بیانبـــات. 

)داستانەکەی شار: ئەیگێڕێتەوە
پێشەوایەک مرد .. کەس بۆی نەگریا

ڕابەرێکی تر .. وا بەڕێگەوە
هەبێ ؟ ئەمجارە پێشوازی بکا ؟(

الشـــەی شـــەهیدان لەنـــاو شـــار: دیمەنـــی ڕووداوە ســـەختەکان تـــا 
دێ هەڵدەکشـــێت. دەگاتـــە ئاســـتی لەســـێدارەدرانی الوی کـــورد 
لەنـــاو شـــەقامەکان و هێشـــتنەوەی تەرمیـــان بەســـەر دارەوە. ڕم 
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ـــوورە.  ـــەڕ و س ـــورد ت ـــی ک ـــە خوێن ـــەردەوام ب ـــن ب ـــێری دوژم و شمش
ئاســـۆی ئازادیـــی میللەتـــی کـــورد ســـوێرە و هیچـــی لـــێ ناڕوێـــت. 

)ئەڵێ: لەم شارە ..
گۆشتی ڕزیوی الشەی کرمەڕێز
بۆ جانەوەری  پەنای سێدارە

ئەکرا بە پارووی خۆراکی بەپێز(

نەبوونـــی ســـنوورێک بـــۆ ســـتەم و ڕقـــی دوژمـــن: دوژمنـــی کـــورد لـــەم 
قەســـیدەیەدا، وەک دڕندەیەکـــی هاربـــوو، لـــە گیانـــی ئـــەو میللەتـــە 
بەربـــووە و کـــەس نییـــە ســـنوورێک بـــۆ ســـتەمەکانی دابنێـــت. 
لێـــرەدا شـــاعیر زۆر زیرەکانـــە وێنـــە شـــیعرییەکان تێکـــەڵ دەکات، 
ــۆڕ دەکات  ــراو(ەکان ئاڵوگـ ــەر و دیارخـ ــەوە )دیارخـ ــە ڕووی زمانـ لـ
ـــەوە  ـــورد بەدەســـت دوژمن ـــەوەی ک ـــە جەســـتەی نەت ـــات ک ـــا دەریبخ ت
ـــە  ـــەو جەســـتەیە ئەرک ـــی ئ ـــی و ئەندامەکان ـــە دوا ســـاتەکانی ژیانیەت ل
ئۆرگانییەکانـــی خۆیـــان لەدەســـتداوە. بۆیـــە خوێـــن دەداتـــە پـــاڵ چـــاو 
ـــە  ـــەو میللەت ـــت ئ ـــەوەی بڵێ ـــەوە. وەک ئ ـــاڵ دڵ ـــە پ ـــک دەدات و ئەش
ـــی  ـــری و ئەندامەکان ـــەوە دەگ ـــی دڵ ـــە قوواڵی ـــا ل ـــاوە، تەنی ـــی نەم ژیان
ـــە،  ـــن و بڕیاردان ـــە ســـەرچاوەی بینی ـــاو ک ـــوون، چ ـــە کار کەوت ـــری ل ت
بەهـــۆی خوێنـــی ڕەش هەڵگـــەڕاوەوە ئیتـــر تاریـــک بـــووە و نەتـــەوەش 

ـــاوە.  ـــی نەم ـــن و بڕیاردان ـــای بینی ـــەوە توان ـــەو هۆی ب

)نێزەی چاو چنۆک ..
هەر تەڕ بوو ، سوور بوو . خوێنی دەم چەقۆ

دار بێ سێبەر بوو .. هەور بێ تنۆک
توێژاوی خوێ بوو ڕوخساری ئاسۆ.(
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)پێنج پەنجەی دڕی ژێر نینۆک چڵکن
گیربوو لە جەرگی گەورەی ئەم شارە

خوێنی چاو ، رەش بوو .. ئەشکی دڵ  لیخن
شار ئاوا ئەبێ ؟.. یا ، زرێبارە ؟(

ــچ  ــە هیـ ــتی لـ ــورد دەسـ ــی کـ ــار: دوژمنـ ــی شـ ــی قەاڵچۆکرانـ دیمەنـ
خەریکـــی  قەســـیدەکەدا  لـــە  ئێســـتا  نەپاراســـتووە،  ســـتەمێک 
ـــن.  ـــێ کفن ـــە شـــەهیدی ب ـــڕ ل ـــوردە. گۆڕســـتانەکان پ ـــی ک قەاڵچۆکردن
ـــا  ـــراوە ت ـــی چەقێن ـــە چاوان ـــراوە. ل ـــەوە چەقێن ـــە ناخـــی نەت ســـێدارە ل
ـــە  ـــەر ل ـــەوە و ب ـــووی ڕەش کراوەت ـــاوەڕ هەم ـــە و بیروب ـــت. وش نەبینێ
ـــار ڕووت و  ـــی ش ـــەوە. باخەکان ـــەرووی مەرگ ـــە گ ـــی خراوەت دەرکەوتن
ـــراوە.  ـــۆ ک ـــەوەرە قەالچ ـــی بوون ـــووە. هەرچ ـــات کەوت ـــار م ـــاوی ش چ

)کاتێک  ئەم  شارە ..

لەناو شەقامی  کپ و  خامۆشیا
لە گۆڕستانی  بێ کفن  پۆشیا

چزووی  کۆڵەکەی  قورسی سێدارە
بە گیانیا چزا ..
بە چاویا چزا ..

لە دوا  هەناسەی دۆزەخی ڕەزا
لە کوێرە ڕێگەی هەورازی خزا

سەرەتای  وشە
بڕوای  پڕ  ورشە

ڕەش  ئەکرایەوە  ..
بۆ ناو  گەرووی  مەرگ  ..  بەرئەدرایەوە.

*     *     *   
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کاتێک  ئەم  شارە ..  لە باخی  رووتیا
لە چاوی  ماتیا ،
گوڵ  ئەپروێنرا  ..

چۆلەکە ..  مرۆڤـ  ..  قەالچۆ ئەکرا.(

ـــە گـــرەوی سیاســـیدا: لێـــرەدا شـــاعیر پەنجـــە بـــۆ  دۆڕاندنـــی نەتـــەوە ل
خاڵێکـــی زۆر گرینـــگ درێـــژ دەکات. خاڵێـــک کـــە بەهۆیـــەوە کـــورد 
ـــە کـــە چ  ـــەو گفتوگۆیانەی ـــش ئ ـــووە لەدەســـتیداوە. ئەوی هەرچـــی هەیب
سیاســـەتمەدارانی کـــورد لەگـــەڵ دوژمنـــان دەیکـــەن و چ دوژمنـــان لـــە 
ـــی  ـــوو جـــار، فەوتاندن ـــۆکان هەم ـــدا، ســـەرەنجامی گفتوگ ـــوان خۆیان نێ
دەرفەتـــی تۆڵـــەی خوێنـــی میللـــەت بـــووە و لـــەوەش خراپتـــر،  
خەباتـــکاران بوونەتـــە قوربانیـــی ڕێککەوتنـــەکان و خەباتـــی چەنـــد 
ســـاڵەش بـــە یاخیبـــوون و تاوانـــی نیشـــتیمانی لەقەڵـــەم دراوە. وا 
ـــووە و  ـــرەی هەب ـــەو بی ـــی )1958( ئ ـــە دوای شۆڕش ـــاعیر ل ـــارە ش دی
ـــۆیەکی ڕوون  ـــە ئاس ـــدی ب ـــەر ئومێ ـــەاڵم ه ـــیوە. ب ـــەی نووس ـــەو دەق ئ
ـــەدوای  ـــەاڵم ل ـــت. ب ـــورد باشـــتر ببێ ـــدا بارودۆخـــی ک ـــە تێی ـــووە ک هەب
ـــورد  ـــر ک ـــە ئیت ـــردووە ک ـــتی ک ـــادار/1970( هەس ـــی )11/ ئ ڕێککەوتن
ـــڕۆ چـــوو. چونکـــە  ـــی بەفی ـــات و خوێن ـــوو خەب ـــد و هەم ـــرەوی دۆڕان گ
دوژمـــن هـــەر لەســـەر پێشـــێلکارییەکانی خـــۆی بـــەردەوام بـــووە و 

ـــەلماندووە.  ـــی س ـــە بەردەوام ـــۆی ب ـــی خ نیازخراپی

)شار وای لێ کرا ..
وای بەسەر هێنرا ،

کەچی ئەبینرا ،
ژانی چەند ساڵە  ..

ئەکرایە پیاڵە ،
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گواڵڵە سوورە ئەکرا  بە ژاڵە
بە  ناحەق  ناوی  کورد و کوردستان

بووبوو بە نیشان
بۆ مۆڵگەی  تاوان(.

تـــا ئێـــرە یەکەیەکـــەی ڕووداوەکان لـــە هەڵکشـــاندان و هەریەکەیـــان 
ـــی  ـــی ڕووداوەکان بەپێ ـــەر کێرڤ ـــش خـــۆی ســـەختترە. ئەگ ـــەوەی پێ ل

ـــت: ـــنە دەردەکەوێ ـــەم چەش ـــەڕوو، ب ـــیعرەکە بخەین ـــی ش کۆپلەکان
 

هێڵكاری هەڵكشانی ڕووداوەكان بەپێی كۆپلەكانی دەقەكە
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باسی سێیەم: هۆکاری نەهامەتییەکان: 
ـــە دەســـتپێکی کۆپلـــەی پێنجەمـــەوە، شـــاعیر پەنجـــە لەســـەر چەنـــد  ل
هۆکارێـــک دادەنێـــت کـــە نەهامەتیـــی گەورەیـــان بەســـەر میللەتـــی 

ـــۆرەن: ـــەم ج ـــش ب ـــاوە. ئەوانی ـــورددا هێن ک

یەکەم: بێئاگایی کورد لە پێشکەوتنەکانی میللەتانی دنیا. 

)ئەستێرە  کشا  ..
کەچی هێشتاکە ،  تیشک و پڕشنگی

گەلێکی ماوە بەئێمە بگا .(

دووەم: نەخوێندەواریـــی کـــورد و الوازیـــی ئاســـتی خوێندنـــەوە لـــە 
نـــاو خوێندەوارانـــدا، تـــا ئـــەو ئاســـتەی ئـــاگاداری نووســـین و وتەکانـــی 

ـــن.  ـــێدارەدراویان نی ـــەری لەس ڕاب

)ڕابەرێکیش  مرد  ..  بەدارا  کرا  ..
کەچی هێشتاکە ،  نووسین و  دەنگی

گەلێکی  ماوە بەئێمە بگا .(

ئـــەم  سیاســـەت.  تێگەیشـــتنی  لـــە  ســـەوادی  بـــێ  ســـێیەم: 
نەخوێندەوارییـــەی کـــورد، هـــەر نەزانینـــی خوێندنـــەوەی پیـــت 
ــەر  ــدا هـ ــتنی سیاسەتیشـ ــە تێگەیشـ ــو لـ ــە، بەڵکـ ــڕەکان نییـ و دێـ
نەخوێنـــدەوارە و دیمـــەن و ڕووداوەکانـــی پـــێ ناخوێندرێتـــەوە. 
سیاســـەتمەدارانی کـــورد لـــە بـــارەی ڕێـــگای خەبـــات و ڕەوتـــی 
سیاســـەتەوە قســـە دەکـــەن، بـــەاڵم کەمیـــان لـــە ڕاســـتییەکان 

تێدەگـــەن. 
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)هێشتاکە کەممان هەیە تێ بگا
ڕێگای  کورد  ئەبێ  بەرەو کوێ  بڕوا(

ـــەالی  ـــیدا. ب ـــاری سیاس ـــە بڕی ـــتراتیژی ل ـــری س ـــی بی ـــوارەم: نەبوون چ
ـــن  ـــە دەکەی ـــییەکانماندا هەڵ ـــگاوە سیاس ـــە هەن ـــەردەم ل ـــاعیرەوە ه ش
و ســـبەی لـــە هەنـــگاوی ئەمـــڕۆ پەشـــیمان دەبینـــەوە. دیـــارە کـــە 
هـــۆی ئەمـــەش نەبوونـــی بیـــری ســـتراتیژییە، چونکـــە تەنیـــا لـــەو 
ـــە دژی  ـــەکانی ل ـــت و قس ـــی بڵێ ـــۆن و چ ـــت چ ـــرۆڤ نازانێ ـــەدا م کات

بەرژەوەندیـــی خـــۆی دەوەســـتنەوە. 

)ئەوەی  ئەیزانین  ..
ئەمڕۆ  ئەیڵێین و  بەاڵم سبەینێ

لێی  پەشیمانین .(

پێنجـــەم: نۆکەریـــی بێگانـــە. ئـــەم دیاردەیـــە، شـــاعیرانی کۆنیـــش 
ـــی  ـــە حەفتاکان ـــتەم و ل ـــەدەی بیس ـــە س ـــەاڵم ل ـــداوە. ب ـــان پێ ئاماژەی
ـــەوەی یەکجـــار ســـەخت و ئازاربەخشـــە.  ـــەو ســـەدەیەدا، دووبارەبوون ئ
ـــە  ـــت و هەڵ ـــردوو وەربگرێ ـــە ڕاب ـــد ل ـــرۆڤ پەن ـــە م ـــار وای ـــە بڕی چونک
دووبـــارە نەکاتـــەوە. کەچـــی کـــورد هەمیشـــە هەمـــان هەڵـــەی دووبـــارە 
ـــی  ـــدەی لەخزمەت ـــەی کـــورد ئەوەن ـــەم هۆیەشـــەوە ڕۆڵ ـــەوە. ب کردووەت
ـــاو مەســـەلەی خـــۆی  ـــدە لەپێن ـــوژراوە، ئەوەن ـــە ک ـــی بێگان بەرژەوەندی

ـــوژراوە.  نەک

)لە جەنگی  خەڵکی  ترا  ئەکوژرێین
لە  گۆڕستانی

بێ  ناونیشانی
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وێرانی  خەڵکی  ترا  ئەنێژرێین
بەاڵم  بۆ  خۆمان  ..

هەروا  دەستەوسان
لەبەر دوژمنا ، ڕائەکەین .. هەڵدێین(

ـــەم  ـــە. ئ ـــای سیاســـیی بێگان ـــەی ئایدیۆلۆژی ـــە کۆیل ـــوون ب شەشـــەم: ب
ـــی  ـــووە مۆدێل ـــتەمدا بب ـــەدەی بیس ـــی س ـــوەی دووەم ـــە نی ـــە ل دیاردەی
ڕۆشـــنبیری و زۆربـــەی شـــاعیر و نووســـەران بەهـــۆی ئەندامێتییـــان 
لـــە حیزبـــە کۆمۆنیزمەکانـــی عیراقـــەوە شـــیعریان بـــۆ شۆڕشـــەکانی 
ــرد  ــان دەکـ ــار و واڵتانیـ ــی شـ ــی و باسـ ــا دەنووسـ ــی دنیـ میللەتانـ
و بەرگرییـــان لـــە میللەتـــان دەکـــرد. ئەمـــە لەکاتێکـــدا بەالیانـــەوە 

شـــەرم بـــوو باســـی مەســـەلە نەتەوەیییەکانـــی کـــورد بکـــەن. 

)بۆ شار و  گوندی  خەڵکی تر  ئەگرین
لە داخا  یەخە و  بەرۆکمان ئەدڕین

بەاڵم  بۆ  خۆمان ..
بۆ شار و دێمان ،

سەرچۆپی  ئەگرین(
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باسی چوارەم: چارەسەر:
شـــاعیر بـــەم دۆخـــە ئاڵـــۆز و بـــە وێڵبـــوون لـــە گێژەنـــی ڕووداوە 
سیاســـییەکان قایـــل نییـــە و هەوڵـــدەدات میللـــەت لـــەو خـــەوە 

ڕاپەڕێنێـــت.

)هەتاکەی  وابین  ..؟
هەر  لە  خەوابین ؟
.  .  .  .  .  .   ؟ 
.  .  .  .  .  .   ؟(

ـــری سیاســـی(  ـــواری )بی ـــەردوو ب ـــە ه ـــە ل ـــان پێشـــنیاز دەکات ک پاش
و )شۆڕشـــی چەکـــداری( کار بکرێـــت. بیرێکـــی سیاســـیی گـــەرم و 
ـــت  ـــووان ببزوێنێ ـــی هەم ـــە گیان ـــت ک ـــورد بدرێ ـــی ک ـــە تاک ـــڤ ب ئەکتی
و وا بـــکات چـــەک بکەنـــە شـــان و شـــۆڕش دەســـتپێبکەنەوە. چونکـــە 
ئـــەو دۆخـــە هەرگیـــز مایـــەی قبووڵکـــردن نییـــە و میللـــەت تێیـــدا 

بـــەرەو مـــردن و لەناوچـــوون دەڕوات. 

ئەبێ  ژیلەی  بیر  وا  بورووژێنین
گیانی ڕزیوی پێ ببزوێنین

چەکی  خەباتی  لێ  بکەینە شان
بەخوێن  بیســڕین  مۆری ناوچەوان

ئەوساکە  ناوی  گەلێکی زیندوو
ئەبێتە  مایە و  شانازی مێژوو(
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 پوختەی باس:
جەاللـــی میـــرزا کەریـــم، وەک لـــە قەســـیدەکەیدا دەرکـــەوت، شـــاعیرێکی 
نوێخـــواز لـــە شـــێواز و زمـــان و بیـــر فـــراوان و خەمخـــۆری کوردســـتان 
و مەســـەلەی نەتەوەیـــی کـــورد بـــووە. لـــە دۆخێکـــدا و لـــە دوابـــەدوای 
ـــی  ـــی وەرگرتن ـــر خەریک ـــانی ت ـــە کەس ـــادار ک ـــزدەی ئ ـــی یان ڕێککەوتن
ـــە  ـــەر ل ـــووە و ه ـــەی ب ـــی نەتەوەک ـــە خەم ـــەو ل ـــوون، ئ ـــت ب پلەوپۆس
ســـێیەم مانگـــی ســـاڵی یەکەمـــی ڕێککەوتنەکـــە، زوو زەنگـــی مەترســـیی 
ـــی  ـــتیی بۆچوونەکانیش ـــەوە. ڕاس ـــیار کردووەت ـــی وش ـــداوە و میللەت لێ

ـــورد ســـەلما. ـــوو ک ـــۆ هەم ـــر ب دوات
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گونجانی تیۆری شێوازگەریی )بۆزیمان( 
بۆ ڕەخنەی شیعری نوێی کوردی 

شێوەی کوردیی ناوەڕاست

لێکۆڵینەوەیەکی ڕەخنەیی شێوازگەرییە

 ئاماژەی باس:
 شـــێوازگەری وەک میتۆدێکـــی ڕەخنەیـــی، پێویســـتیی زۆری بـــە 
ئامـــراز و یاســـای ســـەلمێنراو هەیـــە بـــۆ پێوانـــە کردنـــی زمـــان و 
شـــێوازی شـــیعر. ئەمـــەش چونکـــە ئـــەو میتـــۆدە لەســـەر بنەمـــای 
ــراوە.  ــارە بنیادنـ ــردن لەگـــەڵ ژمـ ــاری و مامەڵەکـ خوێندنـــەوەی ئامـ
ـــان  ـــەڵ زم ـــە لەگ ـــارە مامەڵ ـــار و ژم ـــە ئام ـــەی ب ـــەو تیۆران ـــک ل   یەکێ
و شـــێوازی دەق دەکات، تیۆریـــی زانـــای ئەڵمانـــی )بۆزیمـــان(ە. 
ـــەو  ـــت، ل ـــی دەق دەپێوێ ـــە زمان ـــوون و ســـۆز ل ـــە ڕادەی هەڵچ تیۆرەک

ڕوانگەیەشـــەوە بڕیـــار لەســـەر ڕادەی شـــیعرێتیی دەقەکـــە دەدات.
  گرینگیـــی لێکۆڵینەوەکـــە: ســـاغکردنەوەی ڕادەی گونجانـــی ئـــەم 
ـــە  ـــی ئەدەبیـــی کـــوردی، کارێکـــی گرینگـــە، چونکـــە ل ـــۆ زمان ـــۆرە ب تی
ـــر  ـــی زیات ـــەوەی شێوازناس ـــۆ لێکۆڵین ـــدا ب ـــی کوردی ـــەی ئەدەبی ڕەخن
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پەنـــا براوەتـــە بـــەر هونەرەکانـــی ڕەوانبێـــژی و باســـی چەشـــەی دەق و 
ـــواری شـــێوازگەری،  ـــی ب ســـەلیقەی شـــاعیر. لەکاتێکـــدا لێکۆڵینەوەکان
ــتە  ــا مەبەسـ ــە تـ ــتیی زۆر هەیـ ــتەی زانسـ ــە کەرەسـ ــتییان بـ پێویسـ
ــە  ــەم لێکۆڵینەوەیـ ــڕن. ئـ ــاری دەرببـ ــێوەی ئامـ ــەکان بـــە شـ زمانییـ
ــەڵ  ــە لەگـ ــی تیۆرەکـ ــاغکردنەوەی ڕادەی گونجانـ ــۆ سـ ــە بـ هەوڵێکـ
ــەر  ــت. ئەگـ ــی ناوەڕاسـ ــێوەی کوردیـ ــوردی شـ ــی کـ ــی ئەدەبیـ زمانـ
گونجانـــی تیۆرەکـــەش بـــۆ زمانـــی کـــوردی بســـەلمێت، ئـــەوا کاری 
ڕەخنـــەی شـــێوازگەریی کـــوردی بـــە بەکارهێنانـــی تیۆرەکـــە بـــەرەو 
ــی  ــی گونجانـ ــە دەرەنجامـ ــۆ دڵنیابوونیـــش لـ ــەوەتر دەڕوات. بـ پێشـ
تیۆرەکـــە، ئێمـــە پشـــتمان بـــە )واتـــا( ی وشـــەکان بەســـتاوە 
نـــەک بـــە ناونانـــی ڕێزمانیـــی وشـــەکان. بۆیـــە هەمـــوو ئـــەو کارە 
ــان  ــتدەکەن، بەهاوەڵناومـ ــف دروسـ ــتەدا وەسـ ــە ڕسـ ــەی لـ ناتەواوانـ
ــە  ــت و ڕێژەکـ ــاوەکان زۆر دەبێـ ــارەی هاوەڵنـ ــەش ژمـ ــاون. بەمـ دانـ
ـــە  ـــەم کەمبوونەوەی ـــەوە. ئ ـــەم دەبێت ـــان، ک ـــی هاوکێشـــەی بۆزیم بەپێ
ـــە  ـــتیی تیۆرەک ـــەر ڕاس ـــەاڵم ئەگ ـــە. ب ـــە نیی ـــی تیۆرەک ـــە بەرژەوەندی ل
ــا  ــەواو دڵنیـ ــە تـ ــەوا ئێمـ ــەلما، ئـ ــە سـ ــەم کەمبوونەوەیـ ــەدوای ئـ لـ
ـــێوەی  ـــوردی ش ـــی ک ـــۆ زمان ـــە ب ـــی تیۆرەک ـــە بەکارهێنان ـــەوە ک دەبین
کوردیـــی ناوەڕاســـت، هیـــچ هەڵەیەکـــی زانســـتی دروســـت نـــاکات و 

بەشـــێوەیەکی ئاســـایی پشـــتی پێدەبەســـترێت.
  ڕێبـــازی لێکۆڵینەوەکـــە: بەپێـــی ئـــەو هۆکارانـــەی بۆزیمـــان 
ــەڕوو،  ــاعیران خراوەتـ ــیعریی شـ ــی شـ ــردوون، دەقـ ــانی کـ دەستنیشـ
پاشـــان هاوکێشـــەی بیرکارییانـــەی بۆزیمـــان لەســـەر هـــەر دەقێـــک 
جێبەجـــێ کـــراوە. دواتـــر تێکـــڕای ئەنجامـــەکان دەرکـــراوە، ئینجـــا 

ــراون.  ــەراورد کـ ــتدا بـ ــی پێویسـ ــەکان لەکاتـ ئەنجامـ
  گرفتەکانـــی لێکۆڵینـــەوە: گرفتـــی ئـــەم لێکۆڵینەوەیـــە لـــە هەڵبژاردنـــی 
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نموونـــە کردارییەکانییەتـــی. چونکـــە پێویســـتە هـــەر شـــاعیرێک لـــە 
ـــت و هـــەم شیعریشـــی  ـــەم نووســـینی پەخشـــانی هەبێ شـــاعیرەکان، ه
زۆر بێـــت. ئینجـــا دەبێـــت شـــیعرەکانی دابەشـــی ســـەر ماوەیەکـــی 
دوورودرێـــژ بووبـــن، بۆئـــەوەی کاریگەریـــی تەمـــەن بـــە وردی ڕوون 
ـــچ  ـــە هی ـــژاردووە ک ـــەم مەبەســـتە شـــاعیرانێکمان هەڵب ـــۆ ئ ـــەوە. ب ببێت
ــان  ــیعری چاپکراویـ ــان شـ ــاڵێکی تەمەنیـ ــاوەی )35( سـ ــت مـ نەبێـ
هەبێـــت.  پاشـــان بـــۆ کاریگەریـــی ڕەگـــەز، بـــەدوای ئـــەو شـــاعیرە 
ئافرەتانـــەدا گەڕاویـــن کـــە شـــیعرەکانیان دەربڕینێکـــی ئافرەتانـــەی 
ــان  ــش ژمارەیـ ــراون. ئەوانیـ ــە نووسـ ــێکی ژنانـ ــە نەفەسـ ــە و بـ هەیـ
کەمـــە و زۆرجـــار هەمـــان شـــاعیر چەنـــد دەقێکـــی ژنانـــەی هەیـــە 
ـــی  ـــە هەوڵ ـــن. بۆی ـــەوە نزیک ـــینی پیاوان ـــە نووس ـــری ل ـــی ت و دەقەکان
ئەوپـــەڕی وردبوونەوەمـــان داوە لـــە دەقـــەکان، ئینجـــا هەڵمانبـــژاردوون.  
  لێکۆڵینەوەکانـــی پێشـــووتر: تـــا نووســـینی ئـــەم لێکۆڵینەوەیـــە، 
ـــۆری  ـــی تی ـــاغکردنەوەی ڕادەی گونجان ـــۆ س ـــی ب ـــەوەی تایبەت لێکۆڵین
شێوازناســـیی بۆزیمـــان لەگـــەڵ زمانـــی کـــوردی ئەنجـــام نـــەدراوە. 
ـــی ســـەلمێنراو  ـــەر وەک هاوکێشـــەیەکی پراکتیکی ـــدێ لێکۆڵ ـــا هەن تەنی

ـــوە.  ـــێ بینی ـــوودیان ل س
ــەش.  ــە دوو بـ ــە کراوەتـ ــە: لێکۆڵینەوەکـ ــەی لێکۆڵینەوەکـ   پێکهاتـ
بەشـــی یەکـــەم ناســـاندنی تیۆرەکـــە و ڕێکارەکانـــی گونجاندنییەتـــی 
ـــە  ـــی تیۆرەکەی ـــی دووەم جێبەجێکردن ـــدا. بەش ـــی کوردی ـــەڵ زمان لەگ

لەســـەر شـــیعری کوردیـــی شـــێوەی کوردیـــی ناوەڕاســـت.
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بەشی یەکەم

ناساندنی تیۆری )بۆزیمان( و ڕێکارەکانی گونجاندنی 
لەگەڵ زمانی کوردیدا

 باسی یەکەم: پوختەی تیۆری بۆزیمان)1(
  ئــەم تیۆرییــە و هاوکێشــەکەی، ســەرەتا لەبــواری زمانەوانیــی 
ــەنگیی ســۆزداری  ــوون و هاوس ــەی ڕادەی هەڵچ ــۆ پێوان ــی  ب دەروون
ــتی  ــەی ئاس ــۆ پێوان ــاڵی )1925( ب ــە س ــان ل ــراوە. بۆزیم کاری پێک
بنەمــای  لەســەر  تیۆرەکــە  هێنــا.  بــەکاری  دەق  زمانــی  ئەدەبــی 
زمانــی ئەڵمانــی دانــراوە. لــە زمانەکانــی تــردا گرفتــی هەیــە و هــەر 
ــاوە و  زمانێــک بــۆ ڕێزمانــی خــۆی، هــەل و مەرجــی کــرداری بــۆ دان

گونجاندوویەتــی. 
  )بۆزیمــان( پێیوایــە دەتوانیــن دەقــی ئەدەبــی لــە جۆرەکانــی تــری 
دەق جیــا بکەینــەوە بــە بەراوردکردنــی ڕێــژەی )دەربڕیــن بــە ڕووداو( 

1- بڕوانە: األسلوب، د. سعد مصلوح، ط2، عالم الکتب، القاهرة، 1992، ل 73 – 84.
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ــۆ  ــژەی ڕووداو ب ــەی ڕێ ــا پێوان ــە وەســف(، وات ــن ب بەرانبــەر )دەربڕی
ڕێــژەی وەســف لەنــاو دەقەکــەدا. بەپێــی تیۆرەکــە، تــا ژمــارەی 
دەربڕینــی ڕووداو لــە وەســفکردن زۆرتــر بێــت، زمانــی دەقەکــە ســۆز 
ــە  ــی دەقەک ــەش ڕادەی ئەدەبیبوون ــە. بەم ــر تێدای ــی زیات و هەڵچوون

زیاتــرە. 
بە بۆچوونی بۆزیمان، سێ هۆکار دەبنە هۆی بەرزیی ئەو ڕێژەیە:

ــر بێــت،  ــی دەق زۆرت ــا شــیعرێتی زمان ــی دەق: ت 1 - شــیعرێتی زمان
ڕێژەکــە بەرزتــر دەبێــت. دەقــی شــیعری گۆرانــی، بەرزتریــن ڕێــژەی 
ــانۆیی و  ــیعری ش ــیعر. وەک ش ــەی ش ــی دیک ــر جۆرەکان ــە، دوات هەی
شــیعری داســتان و .....تــاد. لــەدوای شــیعر، ئینجــا دەقــی پەخشــان 

دێــت، پاشــان قســەکردنی ئاســایی.
2 - تەمــەن: تــا تەمەنــی شــاعیر بچووکتــر بێــت، ڕێژەکــە بەرزتــرە. 
هەرچەندیــش تەمەنــی شــاعیر هەڵکشــێت، ڕێژەکــە لــە نووســینەکانیدا 

دادەبەزێــت.
ــاو  ــۆ هاوەڵن ــژەی کار ب ــدا، ڕێ ــۆری دەق ــان ج ــە هەم ــەز: ل 3 - ڕەگ
ــە دەقێکــی شــیعریی  ــا ل ــدا. وات ــرە لەچــاو پیاوان ــان زۆرت الی ئافرەت
ــرە  ــەی بەرزت ــە، ڕێژەک ــەو شــیعرەی شــاعیرەکەی ئافرەت ــدا، ئ گۆرانی

ــاوە. ــاعیرەکەی پی ــەی ش ــیعرە گۆرانیی ــەو ش ــاو ئ لەچ
  ئــەم تیــۆرە لــە زمانــی عەرەبیــدا لەالیــەن )د. ســعد مصلــوح( 
ــلوب(  ــاوی )األس ــەوە بەن ــەم بارەی ــی ل ــراوە، کتێبێک ــەر ک کاری لەس
ــای  ــان بنەم ــەر هەم ــر لەس ــی ت ــەو، لێکۆڵەرەکان ــیوە. دوای ئ نووس
کارکردنــی ئــەو ڕۆیشــتوون و تیۆرەکەیــان لەســەر دەقــی تــر جێبەجــێ 

ــردووە.)1( ک

ـــة  ـــوء معادل ـــي ض ـــل ( ف ـــك زح ـــي األرض يضح ـــة )تبك ـــي رواي ـــي فـ ـــز الفارس ـــە: عبدالعزي 1- بڕوان
http://www.nizwa.com  بوزيمـــان: األرشـــيف . نـــزوى
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ــی  ــی تیۆرەکــە لەگــەڵ ڕێزمان ــی گونجاندن  باســی دووەم: ڕێکارەکان
کــوردی

  تیــۆری بۆزیمــان لــە زمانەکانــــی تــردا لەســــەر زۆر جۆری جیـــاوازی 
ــراوە.  ــڕەو ک ــیعر( پەی ــی پەخشــان و ش ــی )جۆرەکان ــی ئەدەبـــ دەق
ئێمــە لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا تەنیــا شــیعر هەڵدەبژێریــن. ئەمیــش 
چونکــە بەشــێکی هــەرە ســەرەکی تیۆرەکــە پەیوەنــدی بــە شــیعرێتیی 
زمانــەوە هەیــە. کاتێکیــش کــە لەســەر دەقــی پەخشــان پەیــڕەو 

ــەوە. ــانەکە کۆڵراوەت ــی پەخش ــیعرێتیی زمان ــە ڕادەی ش ــراوە، ل ک
لــەم  کــوردی،  زمانــی  لەگــەڵ  تیۆرەکــە  ڕێکارەکانــی گونجاندنــی 

دەبێتــەوە: ڕوون  خــوارەوە  تەوەرانــەی 
تەوەرەی یەکەم: دەربڕینی )ڕووداو( لە زمانی کوردیدا:

  لــە زمانــی کوردیــدا دەربڕینی ڕووداو بە بەکارهێنانی )کار( دەکرێت. 
ــای کات و  ــەواو وات ــە. کاری ت ــەواوی هەی ــەواو و کاری نات ــش ت کاری
ــدا ڕووداوی  ــوو بارێک ــە هەم ــەواو ل ــەاڵم کاری نات ــە. ب ڕووداوی تێدای
تێــدا نییــە. کاری ناتــەواو لــە هەنــدێ بــار، لەجیاتی گەیاندنــی ڕووداو، 
ــە کاتێکــی دیاریکــراو دەداتــە پــاڵ کەســێک  ئەرکــی )وەســفکردن( ل

یــان شــتێک. 
  بەگشــتی کاری ناتــەواو لــە شــێوەکانی )ە ، بــوو ، دەبێــت( بەپێــی 

دەم و دۆخــە جیــاوازەکان دەردەکەوێــت. بۆنموونــە: 
 ئەو کوڕە زیرەکە.      )ە: کاری ناتەواو بۆ کاتی ئێستا( )1(

منداڵەکە گەورە دەبێت. )دەبێت: کاری ناتەواو بۆ کاتی ئایندە(
گوڵەکە سیس بوو.      )بوو: کاری ناتەواو بۆ رابردوو(

ــک ڕاناگەیەنێــت،  ــی ئێســتا، هەمووجــار ڕووداوێ ــەواوی کات  کاری نات
پشــت بــە تەواوکەرەکــەی دەبەســتێت. ئەگــەر تەواوکەرەکــەی )نــاو،  

ـــول)پ. د(، ب1،  ـــێن رەس ـــاڵ حوس ـــوردی، عەبدوڵ ـــی ک ـــێکی وردی زمانەوان ـــد باس ـــە: چەن 1- بڕوان
ـــر، 2015، ل: 6. ـــدی ئاوێ ناوەن
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ــت.  ــەوا ڕووداو دەگەیەنێ ــوو، ئ ــرس( ب ــاوی پ ــاو ، چــاوگ ، جێن جێن
وەک:

ئــەو کــوڕە برامــە. )ە: کاری ناتــەواوە بــۆ کاتــی ئێســتا، ڕســتەکەش 
بەگشــتی ڕووداوێکــی گەیانــدووە(  

  بــەاڵم ئەگــەر تەواوکەرەکــەی )هاوەڵنــاوی چۆنییەتــی، هاوەڵنــاوی 
ــەی دەکات.  ــفی بکەرەک ــتی وەس ــتەکە بەگش ــەوا ڕس ــوو، ئ ــرس( ب پ

وەک:
 ئەو کوڕە زیرەکە.

  کاری ناتــەواوی ڕابــردوو و ئاینــدە، دەکرێــت وەک کارێکــی لێکــدراوی 
تێنەپــەڕ دابنرێــن . ئــەوکات دەچێتــە ڕیــزی کارە تەواوەکانــەوە. وەک 

)ســیس بــوون ، گەورەبــوون ، ....()1(. 
ــتی  ــەواو مەبەس ــەر کاری نات ــەدا، ئەگ ــەم لێکۆڵینەوەی   بەگشــتی، ل
وەســفکردنی دروســتکرد، لەگــەڵ هاوەڵنــاو دەژمێردرێــت. ئەگــەر 

وەسفیشــی دروســت نەکــرد، لەگــەڵ کار دەژمێردرێــت.
لەبەرئەوە:

- لــە هاوکێشــەکەدا، کاری ناتــەواو بەپێــی تەواوکەرەکــەی مامەڵــەی 
لەگــەڵ دەکەیــن. ئەگــەر تەواوکەرەکــەی وەســفکردنی دروســت نەکــرد، 
وەسفیشــی  ئەگــەر  دایدەنێیــن.  تــەواو  کاری  لەگــەڵ  ڕاســتەوخۆ 
دروســتکرد، بەجیــا دەینووســین و دواتــر لەگــەڵ هاوەڵنــاوەکان کۆیــان 

ــەوە. دەکەین
- هەموو جۆرەکانی کاری تەواو لە دەقەکەدا دەژمێرین.

- هەرجۆرێکــی کار بەهــۆی دووبارەبوونــەوەوە کەوتبێــت )کرتابێــت(، 
لــە هاوکێشــەکەدا ژمێــردراوە.

1- وشـــەڕۆنان لـــە ڕێزمانـــی کوردیـــدا، ئەوڕەحمانـــی حاجـــی مـــارف )پ. د(، دەزگای چـــاپ و 
باڵوکردنـــەوەی رۆژهـــەاڵت، ل: 110
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تەوەرەی دووەم: وەسف لە زمانی کوردیدا: 
ــە زمانــی کوردیــدا کەرەســتەی ســەرەکیی وەســفکردن، هاوەڵنــاوی  ل
چۆنییەتییــە. پاشــان کەرەســتەی تــر بــۆ وەســفکردن بەکاردێــن، وەک 
پاڕســتەی هاوەڵنــاوی)1( و )هاوەڵنــاوی نادیــار و هاوەڵنــاوی ژمارەیــی 
و هاوەڵنــاوی نیشــانە()2( و کەرەســتەکانی فراوانکردنــی ســەرەی گــرێ  

و .....تــاد.
ئێمــە لــەو کارەدا تەنیــا هاوەڵنــاوی چۆنییەتــی وەردەگریــن. چونکــە 
لــە زمانەکانــی تــر هەمــان گرفــت هەیــە و ســەرنجی ئــەو مەســەلەیە 
دراوە. بۆیــە لێکۆڵەرانــی شێوازناســی هاوزەمانــی بۆزیمــان، لەجیاتــی 
ڕووداو، )کار(یــان هەڵبــژارد و لەجیاتــی وەســفکردنیش )هاوەڵنــاوی 
ــۆش  ــری وەســفکردنیان فەرام ــی ت ــژارد. دانەکان ــان هەڵب چۆنییەتی(ی
کــردووە. هەروەهــا دانــەی وەک )چــاوگ( کــە ڕووداو دەگەیەنێــت 
ڕووی  لــە  کــراوە، چونکــە  فەرامــۆش  ئەویــش  نییــە،  کار  بــەاڵم 

ــار دەکات. ــاو ڕەفت ــەوە وەک ن ڕێزمان
کەوابێ هاوکێشە ی بیرکارییانەی تیۆرەکە، بەم جۆرە دەنووسرێت:     

)ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو(

ـــۆ  ـــر ب ـــدی ئاوێ ـــەوە، عبدالواحـــد مشـــیر دزەیـــی )پ. د(، ناوەن ـــکاری و گوێزان 1- ڕستەســـازیی ڕۆنان
چـــاپ و باڵوکردنـــەوە، 2013، ل: 76.

ـــە  ـــتەکان ل ـــان و زانس ـــەی زم ـــەوەی لیژن ـــی لێکۆڵین ـــوردی بەپێ ـــی ک ـــی ئاخاوتن ـــە: ڕێزمان 2- بڕوان
ـــاراس، چ2، 2011، ل: 66 - 79 ـــورد، دەزگای ئ ـــاری ک ـــۆڕی زانی ک
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بەشی دووەم

جێبەجێکردنی تیۆری بۆزیمان لە شیعری کوردیی 
شێوەی کوردیی ناوەڕاستدا

ئەم تیۆرە بە هەرسێ هۆکارەکەیەوە، شیعرێتیی زمان و تەمەنی 
شاعیر و ڕەگەزی شاعیر، لەم بەشەدا لەو باسانەی خوارەوە 

جێبەجێ دەکرێت:

 باسی یەکەم: هۆکاری ڕادەی شیعرێتیی زمانی دەق
  لــە تاقیکردنــەوەی ئــەم هــۆکارەدا، دوو شــاعیر )گــۆران ، هێمــن( 
وەک ئەزمــوون وەردەگریــن. بــۆ هــەر یەکێــک لــەم شــاعیرانە دەقێکــی 
پەخشــان و دەقێکــی شــیعر وەردەگرین، پەخشــانەکەی هــەر یەکەیان، 
لەگــەڵ شــیعرەکەی بــەراورد دەکەیــن. ئەگــەر ڕێژەکــە لــە شــیعرەکەدا 
بەرزتــر بــوو، ئــەوا گونجانــی تیۆرەکــە لەگــەڵ زمانــی ئەدەبیــی کوردی 

دەسەلمێنێت.
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ئەزموونی یەکەم:  گۆران: 
دەقی پەخشان: پێشەکیی بەهەشت و یادگار)1(:
لەم دەقەدا ژمارەی کار و هاوەڵناو بەم جۆرەن:

کاری تەواو: 31
کاری ناتەواو: 10

هاوەڵناو: 32
وەک بــاس کــرا، کارە ناتــەواوەکان بەگشــتی وەســفی بکــەری رســتە 
ــەوە.  ــان دەکەین ــی کۆی ــاوی چۆنییەت ــەڵ هاوەڵن ــە لەگ ــەن، بۆی دەک

ــە )42(. ــاو دەبێت ــارەی هاوەڵن ــەش ژم بەم
ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو

0,73 = 42 ÷ 31                                 
دەقــی شــیعر: شــیعری )بــۆ جوانــی ســەرەڕێ()2( لــە بەرهەمــی 

یــادگاردا: و  بەهەشــت 
کاری تەواو: 23
کاری ناتەواو: 2

هاوەڵناو: 8
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 10

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
2,3 = 10 ÷ 23                                 

  وەک دیارە، لە پەخشــانەکەدا ڕێژەکە )0,73( بوو، لە شــیعرەکەدا 
ڕێژەکــە )2,3( یــە. بــەو پێیــە، تیۆرەکــە لــە ئاســت ئــەم ئەزموونــەدا 

لەگــەڵ زمانــی ئەدەبیــی کــوردی گونجاوە.

1- دیوانی گۆران، محەمەدی مەال کەریم، چ2، ل:3.
2- دیوانی گۆران، محەمەدی مەال کەریم، چ2، ل: 36.
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ئەزموونی دووەم: هێمن: 
  دەقــی پەخشــان: پێشــەکیی تاریــک و ڕوون)1( )تەنیــا بەشــی 
کۆتایــی پێشــەکییەکە وەرگیــراوە کــە وەک پارچــە پەخشــانێکی 

ســەربەخۆ دەردەکەوێــت و لــە - 261 - وشــە پێکدێــت(.
کاری تەواو: 44

کاری ناتەواو: 19
هاوەڵناو: 24

کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 24 + 19 = 43
ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو

1,02 = 43 ÷ 44                                 

دەقی شیعر: شیعری )عیشق و ئازادی()2(.
کاری تەواو: 35
کاری ناتەواو: 7

هاوەڵناو: 12
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 7 + 12 = 19

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
1,84 = 19 ÷ 35                                 

ــەڵ  ــەوە لەگ ــە پشتڕاســت بووی ــی دووەمیشــدا، تیۆرەک ــە ئەزموون   ل
ئــەوەی جیاوازیــی ڕێژەکــە لــە نێــوان دەقــی پەخشــان و دەقــی 

شــیعرەکەدا کەمــە. 

1- دیوانی هێمن، پەخشانگای ئازادی، سلێمانی، 2708ک، ل: 86-85.
2- دیوانی هێمن، پەخشانگای ئازادی، سلێمانی، 2708ک، ل: 301.
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کەمیی جیاوازییەکە بۆ سێ هۆکار دەگەڕێتەوە:
- زمانــی پەخشــان و زمانــی شــیعری الی هێمنــی شــاعیر، لەیەکتــری 
ــێت  ــد دەنووس ــی دەوڵەمەن ــە زمانێک ــانەکانی ب ــەم پەخش ــن. ه نزیک
ــی  ــە زمان ــە زمانێکــی ئاســان دەنووســێت. بۆی و هــەم شــیعرەکانی ب
زمانــی  و  بااڵتــرە  پەخشــان  ئاســایی  زمانــی  لــە  پەخشــانەکانی 
شیعرەکانیشــی زمانێکــی ســووک و ڕەوانــە. ئەمــەش وایکــردووە 

ــن.  ــک ب ــری نزی ــە لەیەکت ــەردوو هونەرەک ــژەی ه رێ
- ئێمــە بەشــێکی کەمــی پەخشــانەکەمان وەرگرتــووە، ڕەنگــە ئەگــەر 
هەمــوو پەخشــانەکە وەرگیرابــا، ئــەو ڕێژەیــە جیــاواز بــا و زیاتــر لــە 

بەرژەوەندیــی گونجانــی تیۆرەکــە دەردەکــەوت.
- هێمــن لــە شــیعر و پەخشــانەکانیدا، کاری ناتــەواو زۆر بەکاردێنێــت 
و زۆرینــەی ڕســتەکانی ڕســتەی وەســفین. ئەمــەش دەبێتــە هــۆی 
بەمــەش  هاوەڵنــاوەکان.  و  کار  ژمــارەی  نزیکبوونــەوەی  لەیەکتــر 

ــەوە. ــک دەبن ــری نزی ــژەکان لەیەکت ڕێ
  وەک لــە هــەردوو ئەزموونەکــەدا ڕوون بوویــەوە، تیۆرەکــە لــە بڕگــەی 
یەکەمیــدا )ڕادەی شــیعرێتیی زمانــی دەق( لــە ئەدەبــی کوردیــدا، 
ــۆ ڕادەی  ــوەر ب ــە پێ ــت ببێت ــە، دەکرێ ــی دیک ــی زمانەکان وەک ئەدەب

شــیعرێتیی زمانــی دەقێــک.

  باسی دووەم: هۆکاری تەمەنی شاعیر:
  بەپێــی تیــۆری بۆزیمــان، تــا تەمەنــی شــاعیر بچووکتــر بێــت، ڕێژەی 
ــە دەقەکــەدا بەرزتــر دەبێــت. بــۆ تاقیکردنــەوەی  کار بــۆ هاوەڵنــاو ل
ــن،  ــەز ب ــان ڕەگ ــە هەم ــن ل ــاعیر وەردەگری ــج ش ــە، پێن ــەو بۆچوون ئ
بۆئــەوەی کاریگــەری جیاوازیــی ڕەگــەز نەهێڵیــن. بــۆ هــەر شــاعیرێک 
ســێ بەرهەمــی قۆناغــی جیاجیــای تەمەنــی شــاعیریەتی وەردەگریــن. 
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ناوەڕاســتی  لــە  دەقێکیــش  شــاعیریەتی،  ســەرەتاکانی  دەقێکــی 
ــەر  ــینەکانی. ئەگ ــا نووس ــە کۆت ــش ل ــاعیریەتی، دەقێکی ــی ش تەمەن
ڕێــژەکان زانیارییــان وەک پێویســت نەگەیانــد، ئــەوا دەقــی چــوارەم و 

ــەو شــاعیرانەش: ــن. ئ ــش وەردەگری پێنجەمی
)گۆران، هێمن، نەوزاد ڕەفعەت، جەالل بەرزنجی، سەباح ڕەنجدەر(ن.

ئەزموونی یەکەم لە هۆکاری )تەمەنی شاعیر(:  گۆران:
ــاڵی )1933( دا  ــە س ــز()1(. ل ــەوری پای ــیعری )ه ــەم: ش ــی یەک دەق

نووســیویەتی.
کاری تەواو: 25
کاری ناتەواو: 0

هاوەڵناو: 22
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 22

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
1,13 = 22 ÷ 25                                 

دەقــی دووەم: شــیعری )بــۆ جوانــی ســەرەڕێ(: ئــەم دەقــە لــە 
ــە  ــیعرە ل ــە ش ــەم کۆمەڵ ــادگارە و ئ ــت و ی ــیعری بەهەش ــە ش کۆمەڵ

ســاڵی )1950( چــاپ کــراوە.
کاری تەواو: 23
کاری ناتەواو: 2

هاوەڵناو: 8
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 10

1- دیوانی گۆران، ل: 165
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ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
2,3 = 10 ÷ 23                                 

دەقی سێیەم: شیعری )نەورۆز()1( ساڵی نووسینی )1960(.
کاری تەواو: 19
کاری ناتەواو: 2

هاوەڵناو: 3
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 5

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
3,8 = 5 ÷ 19                                 

ــە  ــە ل ــە ک ــەی ئەوەی ــارەکان پێچەوان ــێ دەق ژم ــی س دوای وەرگرتن
تیۆرەکــەدا هەیــە. بۆیــە دەقــی چوارەمیــش لــە کۆتایــی تەمەنــی 

شــاعیر وەردەگریــن.
 )1962( لــە  پــرس()2(  )وەاڵمــی  شــیعری   چــوارەم:  دەقــی 

یەتی. ســیو نوو
کاری تەواو: 12
کاری ناتەواو: 4

هاوەڵناو: 4
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 8

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
1,5 = 8 ÷ 12                                 

ــەم  ــاڵ ب ــی س ــژەکان بەپێ ــیعر، ڕێ ــی ش ــوار دەق ــی چ دوای وەرگرتن
چەشــنە دەرکەوتــن:

1- دیوانی گۆران، ل: 310
2- دیوانی گۆران، ل: 221
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دەقی یەکەم ، ساڵی )1933( ، ڕێژە )1,13( 
دەقی دووەم ، ساڵی )1950( ، ڕێژە )2,3(

دەقی سێیەم ، ساڵی )1960( ، ڕێژە )3,8(
دەقی چوارەم ، ساڵی )1962( ، ڕێژە )1,5(

تێکڕای ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو لە شیعرەکانی گۆراندا: )2,18(
  وەک لــە ژمارەکانــدا دەردەکەوێــت، ڕێــژەی کار بــۆ هاوەڵنــاو بەپێــی 
ــەی  ــە. ئەمــەش پێچەوان ــە زۆربووندای ــی تەمەنــی شــاعیر ل گەورەبوون
بۆچوونــی بۆزیمانــە. تەنیــا لــە ســاڵی کۆتایــی تەمەنیــدا ڕێژەکــە دێتــە 
خــوارەوە. ئەمــەش هۆکارەکــەی تەمــەن نییــە، چونکــە ئەگــەر تەمــەن 
کاریگــەری هەبــا، دەبوایــە لــە دەقەکانــی تــر جیاوازییەکــە پێچەوانــەی 
ئێســتا بێــت. بــە بۆچوونــی ئێمــە، کەمبوونــەوەی ڕێژەکــەی لــە دەقــی 
ــی و  ــفی میهرەبان ــیعرە وەس ــەو ش ــە ئ ــەی ئەوەی ــدا هۆکارەک چوارەم
ــەر  ــخانە بەرانب ــە نەخۆش ــاعیر ل ــە ش ــە، چونک ــر تێدای ــی زیات جوانی

پەرســتارێکی میهرەبــان نووســیویەتی.
کەواتــە: بۆچوونەکــەی بۆزیمــان لەبــارەی تەمەنــی شــاعیرەوە، لەگــەڵ 

ئەزموونــی )گــۆران( ســاغ نەبوویــەوە.



191

ئەزموونی دووەم لە هۆکاری )تەمەنی شاعیر(: هێمن:

ــە ســاڵی )1321ک –  ــن()1( ل ــوردم ئەم ــەم: شــیعری )ک ــی یەک دەق
1942ز( دا نووســیویەتی.

کاری تەواو: 7
کاری ناتەواو: 5

هاوەڵناو: 5
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 10

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
0,7 = 10 ÷ 7                                 

دەقــی دووەم: شــیعری )کیــژی الدێ()2( لەســاڵی )1324ک – 1945ز(دا 
نووســیویەتی.

کاری تەواو: 19
کاری ناتەواو: 10

هاوەڵناو: 14
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 24

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
0,79 = 24 ÷ 19                                 

ــاڵی )1338ک -  ــیرین()3( لەس ــی ش ــیعری )ماچ ــێیەم: ش ــی س دەق
1959ز( دا نووســیویەتی.

1- دیوانی هێمن، ل: 89
2- دیوانی هێمن، ل: 106
3- دیوانی هێمن، ل: 181
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کاری تەواو: 18
کاری ناتەواو: 4

هاوەڵناو: 7
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 11

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
1,63 = 11 ÷ 18                                 

ــاڵی )1975ز ( دا  ــۆ()1( لەس ــەرەو ئاس ــیعری )ب ــوارەم: ش ــی چ دەق
ــیویەتی. نووس

کاری تەواو: 33
کاری ناتەواو: 11

هاوەڵناو: 3
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 14

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
2,35 = 14 ÷ 33                                 

دەقــی پێنجــەم: شــیعری )شــین گێــڕی()2( لەســاڵی )1984ز( دا 
نووســیویەتی.

کاری تەواو: 47
کاری ناتەواو: 14

هاوەڵناو: 12
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 26

1- دیوانی هێمن، ل: 192
2 - دیوانی هێمن، ل: 370
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ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
1,8 = 26 ÷ 47                                 

ـــی  ـــژەکان بەپێ ـــن(، ڕێ ـــیعری )هێم ـــی ش ـــج دەق ـــی پێن دوای وەرگرتن
ـــن: ـــنە دەرکەوت ـــەم چەش ـــاڵ ب س

دەقی یەکەم ، ساڵی )1942( ، ڕێژە )0,7( 
دەقی دووەم ، ساڵی )1945( ، ڕێژە )0,79(
دەقی سێیەم ، ساڵی )1959( ، ڕێژە )1,63(
دەقی چوارەم ، ساڵی )1975( ، ڕێژە )2,35(
دەقی پێنجەم ، ساڵی )1984( ، ڕێژە )1,8(

تێکڕای ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو لە شیعرەکانی هێمندا: )1,45(

ــاندایە.  ــە هەڵکشـ ــە لـ ــدا ڕێژەکـ ــی یەکەمـ ــوار دەقـ ــە چـ ــارە لـ   دیـ
ـــدا  ـــی پێنجەم ـــە دەق ـــە. ل ـــەی بۆزیمان ـــەی بۆچوونەک ـــەش پێچەوان ئەم
ـــە،  ـــی نیی ـــەاڵم بایەخـــی ئاماری ـــداوە، ب ـــی ڕووی نزمبوونەوەیەکـــی ڕێژەی
چونکـــە هێشـــتا زۆر زیاتـــرە لـــە ڕێـــژەی یەکەمیـــن شـــیعرەکانی 

ســـەرەتای شـــاعیریەتی.
  ســـەرنجێکی تـــر لـــە شـــیعرەکانی هێمنـــدا ئەوەیـــە: ڕێژەکـــە لـــە 
ـــە ژمـــارە )یـــەک( کەمتـــرە، ئەمیـــش واتـــا  ـــە شـــیعرەکانیدا ل هەنـــدێ ل
ـــەی  ـــەش پێچەوان ـــاو. ئەم ـــە چـــاو هاوەڵن ـــاوە ل ـــر بەکارهێن کاری کەمت
بۆچوونـــی بۆزیمانـــە، چونکـــە بـــەو پێیـــە بێـــت، زمانـــی دەقەکـــە 

ـــیعرە. ـــەش ش ـــی دەقەک ـــە، کەچ ـــدا نیی ـــی تێ هەڵچوون
ـــەڵ  ـــاعیر، لەگ ـــی ش ـــارەی تەمەن ـــان لەب ـــەی بۆزیم ـــە: بۆچوونەک کەوات

ـــەوە. ـــن( پشتڕاســـت نەبووی ـــی )هێم ئەزموون
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ئەزموونی سێیەم لە هۆکاری )تەمەنی شاعیر(: نەوزاد ڕەفعەت:
دەقی یەکەم: شیعری )بینین()1( لەساڵی )1966( دا نووسیویەتی.

کاری تەواو: 21
کاری ناتەواو: 4

هاوەڵناو: 11
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 15

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
1,4 = 15 ÷  21                               

دەقــی دووەم: شــیعری)مەرگ لــە زامــی منــدا دەڕوێــت()2( لــە ســاڵی 
)1974(دا نووســیویەتی.

کاری تەواو: 29
کاری ناتەواو: 0

هاوەڵناو: 6
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 6

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
4,83 = 6  ÷  29                               

دا   )1980( لەســاڵی  )مەهابــاد()3(  شــیعری  ســێیەم:  دەقــی 
نووســیویەتی. 
کاری تەواو: 11
کاری ناتەواو: 0

1- پەرییەکان دەفڕێنمەوە، نەوزاد ڕەفعەت، دەزگای ئاراس، 2004، ل: 210
2- پەرییەکان دەفڕێنمەوە، نەوزاد ڕەفعەت، دەزگای ئاراس، 2004، ل: 39.
3- پەرییەکان دەفڕێنمەوە، نەوزاد ڕەفعەت، دەزگای ئاراس، 2004، ل: 84
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هاوەڵناو: 1
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 1

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
11 = 1 ÷  11                               

ــاڵی )1990( دا  ــە س ــەوە()1( ل ــاڵ گرتن ــیعری )ب ــوارەم: ش ــی چ دەق
نووســیویەتی. 
کاری تەواو: 13
کاری ناتەواو: 3

هاوەڵناو: 7
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 10

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
1,3 = 10  ÷ 13                                

دەقــی پێنجــەم: شــیعری )پەڕەمووچــەی ســیمرخ()2( لــە ســاڵی 
نووســیویەتی.  )2002(دا 

کاری تەواو: 18
کاری ناتەواو: 0

هاوەڵناو: 5
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 5

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
3,6  = 5 ÷  18                               

1- پەرییەکان دەفڕێنمەوە، نەوزاد ڕەفعەت، دەزگای ئاراس، 2004، ل: 101
2 - پەرییەکان دەفڕێنمەوە، نەوزاد ڕەفعەت، دەزگای ئاراس، 2004، ل: 253
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دوای وەرگرتنــی پێنــج دەقــی شــیعری )نــەوزاد ڕەفعــەت(، ڕێــژەکان 
بەپێــی ســاڵ بــەم چەشــنە دەرکەوتــن:

دەقی یەکەم ، ساڵی )1966( ، ڕێژە )1,4( 
دەقی دووەم ، ساڵی )1974( ، ڕێژە )4,83(

دەقی سێیەم ، ساڵی )1980( ، ڕێژە )11(
دەقی چوارەم ، ساڵی )1990( ، ڕێژە )1,3(
دەقی پێنجەم ، ساڵی )2002( ، ڕێژە )3,6(

   تێکـــڕای ڕێـــژەی کار بـــۆ هاوەڵنـــاو لـــە شـــیعرەکانی نـــەوزاد 
)4,42( ڕەفعەتـــدا: 

وەک لــە ڕێژەکانــدا ڕوون دەبێتــەوە، ســێ ڕێــژەی یەکــەم پێچەوانــەی 
بۆچوونــی بۆزیمانــە، بــەاڵم لــە ڕێــژەی ســێیەم بــۆ چــوارەم و ســێیەم 
بــۆ پێنجــەم دابەزینــی بەرچــاو هەیــە. کەچــی لــە ڕێــژەی چوارەمــەوە 

بــۆ پێنجــەم دووبــارە بەرزبوونــەوە ڕوودەداتــەوە.
کەواتــە: بۆچوونەکــەی بۆزیمــان لەبــارەی تەمەنــی شــاعیرەوە، لەگــەڵ 

ئەزموونــی )نــەوزاد ڕەفعــەت( پشــت ڕاســت نەبوویــەوە.

ئەزموونی چوارەم لە هۆکاری )تەمەنی شاعیر(: جەالل بەرزنجی:
ــی یەکــەم: شــیعری )ئارەزوویەکــی کــۆن()1( لەســاڵی )1969(دا  دەق

نووســیویەتی.
کاری تەواو: 7

کاری ناتەواو: 3
هاوەڵناو: 0

1- هەوڵدانیکـــی تـــر بـــۆ گرتنـــی مـــەوداکان و ســـەرجەم شـــیعرەکانی تـــر، جـــەالل بەرزنجـــی، دەزگای 
ئـــاراس، 2009، ل: 340
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کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 3
ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو

2,3 =  3 ÷ 7                              

دەقــی دووەم: شــیعری )ســروودی ئاوابــوون()1( لەســاڵی)1981()2(دا 
باڵوکراوەتــەوە.
کاری تەواو: 22
کاری ناتەواو: 0

هاوەڵناو: 8
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 8

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
2,75 =   8 ÷22                               

دەقی سێیەم: شیعری )شەڕ()3( لەساڵی )1993( دا نووسیویەتی.
کاری تەواو: 29
کاری ناتەواو: 9

هاوەڵناو: 5
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 14

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
2,07 = 14  ÷  29                             

1- هەوڵدانێکـــی تـــر بـــۆ گرتنـــی مـــەوداکان و ســـەرجەم شـــیعرەکانی تـــر، جـــەالل بەرزنجـــی، دەزگای 
ئـــاراس، 2009، ل: 368

ـــیعر  ـــان ش ـــەاڵم هەم ـــردووە، ب ـــیعرە نەک ـــەم ش ـــینی ئ ـــاڵی نووس ـــە س ـــاژەی ب ـــدا ئام ـــە دیوانەکەی 2- ل
ـــەوە. ـــی )1981( دا باڵوکراوەت ـــی دووەم ـــارە )7(ی خول ـــورد، ژم ـــەری ک ـــاری نووس ـــە گۆڤ ل

3- هەوڵدانێکـــی تـــر بـــۆ گرتنـــی مـــەوداکان و ســـەرجەم شـــیعرەکانی تـــر، جـــەالل بەرزنجـــی، دەزگای 
ئـــاراس، 2009، ل: 281
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ــاڵی )2008( دا  ــز()1( لەس ــەوە پای ــیعری )چووم ــوارەم: ش ــی چ دەق
نووســیویەتی.

کاری تەواو: 22
کاری ناتەواو: 1

هاوەڵناو: 2
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 3

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
7,33 =  3 ÷ 22                              

دوای وەرگرتنــی چــوار دەقــی شــیعری )جــەالل بەرزنجــی (، ڕێــژەکان 
بەپێــی ســاڵ بــەم چەشــنە دەرکەوتــن:

دەقی یەکەم ، ساڵی )1969( ، ڕێژە )2,3(
دەقی دووەم ، ساڵی )1981( ، ڕێژە )2,75(
دەقی سێیەم ، ساڵی )1993( ، ڕێژە )2,07(
دەقی چوارەم ، ساڵی )2008( ، ڕێژە )7,33(

تێکڕای ڕێژەی شیعرەکانی جەالل بەرزنجی: )3,61(
  وەک دیــارە بــە شــێوەیەکی گشــتی ســێ ڕێــژەی یەکــەم الی جــەالل 
بەرزنجــی لەیەکتــری نزیکــن. لــە یەکەمــەوە بــۆ ســێیەم بەرزبوونــەوە 
ــەم  ــە. ئ ــەم هەی ــە ڕێژەیەکــی ک ــەوە ب ــە ســێیەمدا نزمبوون ــە و ل هەی
بەرزبوونەوەیــە پێچەوانــەی بۆچوونەکانــی بۆزیمانــە لــە بــارەی تەمەنی 

شــاعیرەوە. 

1- هەوڵدانێکـــی تـــر بـــۆ گرتنـــی مـــەوداکان و ســـەرجەم شـــیعرەکانی تـــر، جـــەالل بەرزنجـــی، دەزگای 
ئـــاراس، 2009، ل:85 
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ئــەوەی لــە ڕێــژەی چوارەمــی شــیعرەکانی جــەالل بەرزنجــی دەدیترێت، 
بەرزبوونەوەیەکــی زۆر بەرچــاوی ڕێژەکەیــە کــە لــە ئەزموونی پێشــتری 
ئــەو ڕێژەیــە بــەو چەشــنە لەنــاکاوە بــەرز نەبووەتــەوە. بەمــەش 

بەتــەواوی لــە بۆچوونــی بۆزیمــان دووردەکەوێتــەوە.
ــەڵ  ــاعیرەوە، لەگ ــی ش ــارەی تەمەن ــان لەب ــی بۆزیم ــە: بۆچوون کەوات

ــەوە.  ــت نەبووی ــی پشتڕاس ــەالل بەرزنج ــی ج ئەزموون

ئەزموونی پێنجەم لە هۆکاری )تەمەنی شاعیر(: سەباح ڕەنجدەر:
دەقــی یەکــەم: شــیعری )زێــوان()1( پارچــەی دووەم، لەســاڵی )1983(دا 

نووســیویەتی.
کاری تەواو: 85

کاری ناتەواو: 13
هاوەڵناو: 22

کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 13 + 22 = 35
ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
2,42  =  35  ÷  85                             

دەقــی دووەم: پارچــەی ژمــارە )20( لــە شــیعری )مەرگــی ئاوێنــە()2( 
لــە ســاڵی )1993( دا نووســیویەتی.

کاری تەواو:  26
کاری ناتەواو: 1

هاوەڵناو: 17

1- سی ساڵ شیعر، سەباح ڕەنجدەر، ل: 19
2- سی ساڵ شیعر، سەباح ڕەنجدەر، ل: 48
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کاری ناتەواو + هاوەڵناو =  18
ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو

1,44  =  18  ÷  26                             

ــە  ــەت()1( ل ــە شــیعری )بلیم ــارە)19( ل ــی ســێیەم: پارچــەی ژم دەق
ســاڵی )2003(دا نووســیویەتی.

کاری تەواو:  15
کاری ناتەواو: 0

هاوەڵناو: 9
کاری ناتەواو + هاوەڵناو =  9

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
1,66  =   9 ÷ 15                               

دەقــی چــوارەم: شــیعری ژمــارە)166()2( لــە دیوانــی )ســاڵی ســفر( 
ــە ســاڵی )2009( دا نووســیویەتی. ل

کاری تەواو:  14
کاری ناتەواو:  0

هاوەڵناو: 5
کاری ناتەواو + هاوەڵناو =  5

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
2,8 =  5  ÷ 14                              

1- سی ساڵ شیعر، سەباح ڕەنجدەر، ل: 370
2- سی ساڵ شیعر، سەباح ڕەنجدەر، ل: 319
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لەساڵی )2013(دا  پێنجەم: شیعری )بەرەو ساکاربوونەوە()1(  دەقی 
نووسیویەتی.

کاری تەواو:  38
کاری ناتەواو:  2

هاوەڵناو: 1
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 3

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
12,6  =  3  ÷  38                             

دوای وەرگرتنــی پێنــج دەقــی شــیعری )ســەباح ڕەنجــدەر (، ڕێــژەکان 
بەپێــی ســاڵ بــەم چەشــنە دەرکەوتــن:

دەقی یەکەم ، ساڵی )1983( ، ڕێژە )2,42( 
دەقی دووەم ، ساڵی )1993( ، ڕێژە )1,44(
دەقی سێیەم ، ساڵی )2003( ، ڕێژە )1,66(
دەقی چوارەم ، ساڵی )2009( ، ڕێژە )2,8(

دەقی پێنجەم ، ساڵی )2013( ، ڕێژە )12,6(
تێکڕای ڕێژەی شیعرەکانی سەباح ڕەنجدەر: )4,184(

 وەک لــە ڕێژەکانــدا دیــارە، دە ســاڵی دووەم لەچــاو دە ســاڵی یەکــەم 
نــزم بووەتــەوە، ئەمــەش لەگــەڵ بۆچوونــی بۆزیمــان دەگونجێــت. بەاڵم 
لــە ڕێــژەی ســێیەمەوە بەرزبوونــەوە بەردەوامــە تــا لــە ڕێــژەی پێنجــەم 
و دوای ســی ســاڵ شــیعر نووســین، ڕێژەکــە دەگاتــە بەرزییەکــی 

نائاســایی.

1- حەزدەکەم ئەوەندە بژیم، سەباح ڕەنجدەر، ل: 25 



202

ــەڵ  ــاعیرەوە، لەگ ــی ش ــارەی تەمەن ــان لەب ــی بۆزیم ــە: بۆچوون کەوات
ــەوە.  ــت نەبووی ــدەر پشتڕاس ــەباح ڕەنج ــی س ئەزموون

بەگشتی:
)هــەر پێنــج ئەزموونەکــە ئەوەیــان ســەلماند کــە بۆچوونــی بۆزیمــان 
ــی  ــی شــێوەی کوردی ــۆ شــیعری کوردی ــی شــاعیرەوە ب ــارەی ژیان لەب

ناوەڕاســت، گونجــاو نییــە(.

 باسی سێیەم: هۆکاری ڕەگەزی شاعیر: 
  بۆزیمــان پێیوایــە لــە هەمــان جــۆری دەقــدا، ڕێــژەی کار بــۆ هاوەڵناو 

الی ئافرەتــان زۆرتــرە لــە هەمــان ڕێــژە الی پیاوان.
ــج شــاعیری  ــەم هــۆکارە، دەقــی شــیعری پێن ــەوەی ئ ــۆ تاقیکردن   ب
ئافــرەت  وەردەگریــن. بــەراوردی ڕێــژەی کار بــۆ هاوەڵنــاوی دەقــەکان 
ــە  ــوودا ل ــی پێش ــە ئەزموونەکان ــە ل ــن ک ــە دەکەی ــەو دەقان ــەڵ ئ لەگ
شــیعری پیــاوان ســوودمان لــێ وەرگرتــن. پاشــان بڕیــار لەســەر ڕادەی 
گونجانــی بۆچوونەکــەی بۆزیمــان لەگــەڵ شــیعری کوردیــدا دەدەیــن. 

دەقی یەکەم: شیعری )وەشان()1(ی )نیگار نادر(.
کاری تەواو: 51
کاری ناتەواو: 0

هاوەڵناو: 3

1- گۆڤأری شین، ژ:9، شوباتی 2005، ل: 39
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کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 3
ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو

17 =  3 ÷ 51                             
)تیشــکە  بــا()1(ی  لــە  کــەرەوە  )دوورم  شــیعری  دووەم:  دەقــی 

محەمەدپــوور(.
کاری تەواو: 27
کاری ناتەواو: 1

هاوەڵناو: 5
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 6

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
4,5 =   6   ÷    27                                    

دەقــی ســێیەم: شــیعری )ماڵەکــەم لــە گــەاڵی خەمــە()2(ی )چنــوور 
نامیــق(.

کاری تەواو: 77
کاری ناتەواو: 0

هاوەڵناو: 20
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 20

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
3,85 = 20  ÷ 77                                       

1- گۆڤاری شین، ژ: 14، تەمموزی 2005، ل: 47
2- گۆڤاری شین، ژ: 8، کانوونی دووەمی 2005، ل: 61
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دەقــی چــوارەم: شــیعری )کەنارەکانــی ئەودیــو هەڵچــوون-م()1(ی 
)کــەژاڵ ئیســماعیل(

کاری تەواو: 70
کاری ناتەواو: 0

هاوەڵناو: 5
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 5

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
14 =  5 ÷  70                                      

دەقــی پێنجــەم: شــیعری )ســەنتووری دەســتی بــا و ئیقاعــی ترپــەی 
بــاران ()2(ی )شــیرین ئیبراهیــم حەیــدەری (.

کاری تەواو: 22
کاری ناتەواو: 1

هاوەڵناو: 6
کاری ناتەواو + هاوەڵناو = 7

ڕێژەی کار بۆ هاوەڵناو = ژمارەی کار ÷ ژمارەی هاوەڵناو
 3,6 =  7 ÷  22                                   

ڕێــژەی دەقەکانــی شــاعیرە ئافرەتــەکان بەپێــی ریزبەنــدی دەقــەکان، 
بــەم جــۆرەن:

دەقی یەکەم: 17
دەقی دووەم:  4,5

1- گۆڤاری نووسەری نوێ، ژ: 53، تشرینی دووەمی 2010، ل: 138
2 - گۆڤاری نووسەری نوێ، ژ: 47، ئەیلوولی 2009، ل 164
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دەقی سێیەم:  3,85
دەقی چوارەم:  14

دەقی پێنجەم:  3,6
بــۆ بەراوردکردنــی ڕێــژەکان لــەڕووی ڕەگــەزی شــاعیرەکانەوە، تێکــڕای 
ــەر تێکــڕای  ــاوەکان بەرانب ــە شــیعری شــاعیرە پی ــە ل ــژەی هەریەک ڕێ

ڕێــژەی شــیعری شــاعیرە ئافرەتــەکان دەخەینــەڕوو:

ڕێژەناوی شاعیری ئافرەتتێکڕای ڕێژەناوی شاعیری پیاو

17نیگار نادر2.18گۆران

4.5تیشکە محەمەدپوور1.45هێمن

3.85چنوور نامیق حەسەن4.4نەوزاد رەفعەت

14کەژاڵ ئیسماعیل3.61جەالل بەرزنجی

3.6شیرین ئیبراهیم حەیدەری4.18سەباح رەنجدەر

8.59تیکڕای رێژەکە لەالی ئافرەتان3.16تێکڕای رێژەکە لەالی پیاوان

لە ڕێژەکاندا ئەم سەرنجانە دەردەکەون:
- بەگشــتی ڕێــژەی کار بــۆ هاوەڵنــاو لــە شــیعری ئافرەتانــدا بەرزتــرە 

لەچــاو شــیعری پیــاوان.
ــەر  ــێ بەرانب ــەی س ــان )8,59( نزیک ــە الی ئافرەت ــڕای ڕێژەک - تێک

ڕێژەکەیــە الی پیــاوان )3,16(.
ــەڵ شــیعری  ــان، لەگ ــەی بۆزیم ــە تیۆرەک ــەز ل ــۆکاری ڕەگ ــە: ه کەوات

ــت. ــی ناوەڕاســت دەگونجێ ــوردی شــێوەی کوردی ک
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 پوختەی باس:
هــۆکاری  هــەردوو  لــە  شــێوازگەریدا،  لــە  بۆزیمــان  تیۆرەکــەی   -
)شــیعرێتیی زمــان( و )ڕەگــەزی شــاعیر( بــۆ شــیعری کوردی شــێوەی 
ــاعیر(دا  ــی ش ــۆکاری )تەمەن ــە ه ــەاڵم ل ــاوە. ب ــت گونج ــی ناوەڕاس کوردی
لەگــەڵ شــیعری کوردیــی شــێوەی کوردیــی ناوەڕاســت ناگونجێــت 

چونکــە دەرەنجامــەکان پێچەوانــەن.
- دەکرێــت ســوود لــەو تیــۆرە وەربگیرێــت بــۆ ڕەخنــەی بــواری زمانــی 

شــیعر و کارەکانــی ئــەو بــوارە زانســتییانەتر ڕێکدەخــات.
ــی  ــەوەی دەقێک ــاردان لەســەر ئ ــۆ بڕی ــن ب ــەکاری بهێنی ــن ب - ناتوانی
دیاریکــراو خاوەنەکــەی ئافرەتــە یــان پیــاو. چونکــە لــە نموونەکانــی 
لێکۆڵینەوەکــەدا، دۆخــی لەیاســاالدەر لــە هــەردوو ڕەگەزەکــەدا هەبوو.
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