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لەتیف هەڵمەت

گەڕان بە دوای دۆزینەوەی بنەماكاندا:
بەرلەوەی باسی ئەو بزووتنەوە گەورەیە بكەین، كە لە سەرەتای سااڵنی حەفتای سەدەی بیستەمدا له  
ئەتڵەسی رۆشنبیریی كوردیدا رووی دا، پێویستە باسی ئەو راپەڕینە رۆشنبیرییە بكەین، كە لە چل  و 

پەنجا و شەستەكانی ئەو سەدەیەدا لە ئەتڵەسی رۆشنبیریی عیراقدا رووی دا.
لە عێراقدا دوو هۆكاری گەورە هەبوون بۆ بەرپابوونی ئەو بزاوتە رۆشنبیریە گەورەیە كە ئەمانەن:

بەرهەمی  بەروبووم  و  ئێستا(  )نەك  ئەوسا  كە  حزبەوە  ئەم  رێگه ی  لە  عیراقی:  شیوعیی  حزبی   -1
رۆشنبیریی واڵتانی بلۆكی سۆشیالیزم لەو سااڵنەدا بە ئاشكراو بە نهێنی دەگەیشتە عیراق  و هەر لەو 

هەوڵە نوێگەرییەكان 
لە كوێوە و بەرەو كوێ 
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رێگه یەوە دۆستۆیڤسكی  و تۆڵستۆی  و شۆلۆخۆف  و 
تۆرژنێف  و مەكسیم گۆركی  و پۆشكین  و لێرمنتۆف 
دەیان  و  یەفتۆشنكۆ  مایكۆڤسكی  و  گۆگۆل  و   و 
یەكێتیی  رۆماننووسی  و  چیرۆكنووس   و  شاعیر 
عیراقدا  لە  چەپخواز  واڵتانی  جاران  و  سۆڤیەتی 
و  شەوچەرە  بە  بوو  بەرهەمەكانیان  ناسران  و 
توێشەبەرەی رۆشنبیرانی عیراق..و دیدو بۆچوون و 
عیراقیان  رۆشنبیریی  خوێنەرو  كۆنەكانی  نواڕگە 
نوێیان  هاوێنەیەكی  و  نووچە  و  بیرسا  گۆڕی  و 
نوێیە  بارودۆخە  ئەم  ئەگەرچی  بەخشی..  پێ 
تایبەتی  ئایدیایەكی  رۆشنبیران  لە  هەندێ   لەالی 
رۆمانیان  چیرۆك  و  و  شیعر  سەرمەستیكردن  و 
بۆ  پڕوپاگەندەكردن  ریكالم  و  كەرەسەی  بە  كرد 
ئەو  گشتی  شێوەیەكی  بە  بەاڵم  ئایدیایە،  ئەو 
بارودۆخە بوو بە پزدانی لەدایكبوون و گەشەكردنی 
رۆشنبیرییەكی نوێ  لە عیراقداو لە دەرەنجامی ئەو 
و  بەدر شاكر سەیاب   وەكو  بارودۆخەدا شاعیرانی 
بڵند حەیدەری  و حوسێن مەردان  و عەبدولوەهاب 
بەیاتی  و سەعدی یوسف  و ئەلفرێد سەمعان  و نازك 
سەلیم  جەواد  وەكو  هونەرمەندانی  و  ئەلمەالئیكە 
هونەرمەندی  نووسەرو  دەیان  حەسەن  و  فایەق   و 
ناوداری دیكە دەركەوتن  و گەلێ  شاكاری نەمریان 
لە بواری شیعر و هونەردا بە عیراق  و مرۆڤایەتی 

بەخشی.
2- كۆمپانیاكانی نەوتی باشووری عیراق  و كەركوك: 
جیهانی  ئیمپریالیزمی  بە  سەر  كۆمپانیایانە  ئەم 
بوون و بەریتانیا بەڕێوەی دەبردن  و ئایدیایەكی دژ 
بە حزبی شیوعی  و بەرەی سۆشیالیزمیان هەبوو، 
بەاڵم دەورێكی بااڵیان بینی لە ناساندنی رۆشنبیریی 

بە  رۆژئاوایی  رۆشنبیریی  بەتایبەتی  و  ئینگلیزی 
گشتی، بە خوێنەران  و رۆشنبیرانی عیراق.

لەو كاڵوڕۆژنەیەوە شاعیران  و هونەرمەندانی وەكو 
ت.س. ئیلیۆت  و ئۆدن و بایرۆن  و شیلی  و بۆدلێر 
و ڕامبۆ و مۆلێر و والت ویتمان و برێخت  و بیكیت 
 و سارتەر و كامۆ و كافكا و هونەرمەندانی وەكو: 
سیزان  و  و  بیكاسۆ  گۆگان  و  دالی  و  سیلڤادۆر 
هونەرمەندی  نووسەرو  دەیان شاعیرو  كۆخ  و  ڤان 
دیكەیان بە خوێنەر  و رۆشنبیرانی عیراق ناساند.. 
كەركووك  گرووپی  كە  بچێت  لەبیر  ئەوەشما  نابێ 
سەدەی  شەستەكانی  پەنجاكان  و  كۆتایی  لە 
رابوردوودا لە كەركووك پێكهات  و رۆڵی گرنگی لە 
بینی  و  عیراقدا  سەرانسەری  لە  نوێخوازیدا  بواری 
سااڵنەی  ئەو  رۆشنبیریی  لەسەر  خۆی  كاریگەریی 
بوونی  زادەی  گرووپە  ئەو  بەجێهێشت،  عیراقدا 

كۆمپانیای نەوتی كەركووك بوو..
»شعر«،  و  »االداب«  گۆڤاری  لەوانەش  جگە 
»الهالل«،  گۆڤاری  و  دەردەچوون   لوبنان  لە  كە 
جیاجیا  كاریگەریی  دەردەچوو،  میسر  لە  كە 
بنەماكای  لەسەر  هەبوو  خۆیان  هەمەجۆری  و 
ئەنجامی  لە  و  عیراق   رۆشنبیرانی  رۆشنبیری  و 
هەرەوەزیی ئەو هۆكارانەدا ورچەرخانێكی گەورە لە 
زەمینەی لیتراتۆری عیراقدا رووی داو لە ئەنجامی 
هێناو  شكستی  كۆنخواز  بەرەی  ورچەرخانەدا  ئەو 
رۆشنبیرییەكی نوێخواز و دژەباو هاتە كایەوەو هەر 
69«ی  »شعر  نوێخوازی  گۆڤاری  چەنانەدا  لەو 
الجدیدة«  »الثقافة  پەپڕەوی-  گۆڤاری  عیراق  و 
و گۆڤاری نوێخوازی »الكلمة« لە شاری نەجەفی 
فه وزی كەریم  فازڵ عەزاوی  و  باڵوبوونەوەو  پیرۆز 
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 و سامی مەهدی  و خالید عەلی مستەفا لە یەكەم 
بەیاننامەیەكی  69«دا  »شعر  گۆڤاری  ژمارەی 
نوێگەرییان باڵوكردەوە و بەیاننامەكە تاكو ئێستاش 
رۆشنبیری   نوێگەریی  رەوتی  بە  جێ  پەنجەی 
واڵتانی  هەندێ   عیراق  و  هەموو  رۆشنبیرانی  و 
»البیان  كاریگەرییەی  ئەو  دیارە،  عەرەبییەوە 
باشووریشی  كوردستانی  ناوچەی  گەلێ   الشعری« 
گرتەوە، بەتایبەتی پارێزگای كەركووك  و سلێمانی.
هەر لەژێر كاریگەریی لە سەدا سەدی ئەو بەیاننامە 
ساڵی  لە  روانگە  برادەرانی  بوو،  شیعرییەشدا 

)1970(دا بەیاننامەی روانگەیان دەركرد.
ناوەندی  لە  بچێ،   لەیاد  ئەوەمان  نابێ   لێرەدا 
)ئەنوەر-  من  و  رابوروودا،  سەدەی  شەستەكانی 
بەغداو  كوردیی  ئێستگەی  لە  شاكەلی(  فەرهاد 
بابەتەكانمان  دەمەدا  ئەو  چاپەمەنیی  هەندێ  
باڵودەكردەوەو بەردەوام شیعری پڕ لە هەلومەرجی 
شیعرییەكانی  بەرنامە  لە  دژەباومان  نوێخوازی  و 
عەبدوڵاڵ  كەریم  و  میرزا  »جەاللی  خوالێخۆشبوو 
بابەتێكیشمان  چەند  دەكردەوەو  باڵو  عەباس«دا 
و  »رزگاری«  گۆڤاری  و  »نور«  رۆژنامەی  لە 
باڵوكردەوە.  سااڵنەدا  ئەو  الشعبی«ی  »العمل 
)خواو  هۆنراوەم  كۆمەڵە  یەكەم  لەوەش  جگه  
1970دا  سەرەتاكانی  لە  بچكۆلەكەمان(  شارە 
نووسین  لە  بەر  مانگێك  چەند  واتا  باڵوبووه وە، 
برادەرانی  بەیاننامەكەی  باڵوكردنەوەی  لە  بەر   و 
بازاڕەوە..  كەوتە  هۆنراوەیەم  كۆمەڵە  ئەو  روانگە 
بەاڵم دەبێ  ددان بەوەدا بنێین چ گرووپی كفری  و 
كاریگەریی  لەژێر  الیان  هەردوو  روانگە  گرووپی  چ 
ئەدەبی دژەباوی عەرەبی و ئەوروپاییدا شەنگەستەی 

هەڵەیەكی  هیچ  ناشكەومە  و  داناوە  نوێخوازییان 
مێژووییەوە ئەگەر بڵێم چ زۆر و چ كەم كاریگەریی 
هەبوو،  روانگەییەكانەوە  بەسەر  كفری  گرووپی 
چەند جارێكیش چ وەكو تاك  و چ وەكو كۆ هەوڵی 
باڵوكردنەوەی  لە  )بەر  كۆبوونەوەیان  بینین  و 
كفری  گرووپی  برادەرانی  لەگەڵ  بەیاننامەكەیان( 

دەدا..
و  -دەق-  باڵوكردنەوەی  وەكو  بێ   هەرچۆنی 
-دۆكۆمێنت- گرووپی كفری چەند ساڵێك لە پێش 
وەكو  ئاشكرایە  بەاڵم  هەبووە،  بوونیان  روانگەدا 
لە  بەر  ساڵێك  نزیكەی  روانگە  گرووپی  بەیاننامە 

گرووپی كفری بەیاننامەیان باڵوكردووه تەوە..
بە  روانگە  گرووپی  برایانی  یادە  هێنانە  شایانی 
كاكە  عارف  و  و حسێن  بێكەس   ئیمزای )شێركۆ 
بۆتانی  و جەمال شارباژێڕی  و جەاللی میرزا  مەم 
بەیاننامەكەی  محه مه د(  رەئووف  كەمال  كەریم  و 
گرووپی  بەاڵم  باڵوكردەوە.  ساڵی)1970(  خۆیان 
رامیاری  وێژەیی  و  ملمالنێی  هەندێ   لەبەر  كفری 
بەیاننامەكەیان دواكەوت  و ساڵی 1971 لە دووەم 
هەولێر،  لە  كورد  نووسەرانی  یەكێتیی  كۆنگرەی 
لەتیف  ئیمزای  بە  دەستخەت  روونووسی  سەد  بە 
هەڵمەت  و ئەنوەر شاكەلی باڵوكرایەوەو دیسانەوە 
سەردەمە  ئەو  راگەیاندنی  كەناڵەكانی  هەموو 
بەربەستیان خستەڕێی باڵوكردنەوەی  و لەو بارەیەوە 
كرووپی  برایانی  لە  هەندێ   زۆر جێدەستی  كەم  و 

روانگەو الیەنگرانیان لە رۆژنامەكاندا دیاربوو.
فەرهاد  )ئەنوەر-  نامەیەی  ئەو  ئێستاش  تاكو 
ساڵەدا  دوو  یەك  لەو  كە  لەالیە  شاكەلی(م 
كە  دەكات،  تیادا  ئەوەی  باسی  ناردووم  و  بۆی 

دەبێ  ددان 
بەوەدا بنێین چ 
گرووپی كفری  و 
چ گرووپی روانگە 
هەردوو الیان 
لەژێر كاریگەریی 
ئەدەبی دژەباوی 
عەرەبی و 
ئەوروپاییدا 
شەنگەستەی 
نوێخوازییان 
داناوە و 
ناشكەومە هیچ 
هەڵەیەكی 
مێژووییەوە ئەگەر 
بڵێم چ زۆر و چ 
كەم كاریگەریی 
گرووپی 
كفری بەسەر 
روانگەییەكانەوە 
هەبوو
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روانگەییەكان ئەو شیعرانەی من  و ئەویان ونكردووە، 
پێویست  ئەگەر  و  ناردووە  -هاوكاری-مان  بۆ  كە 
جۆرە  ئەو  نییەو  باڵوكردنەوەی  لە  نكووڵیم  بكات 
ملمالنێیە لەو سەردەمەدا باوبوو. جاری وا هەبوو 
شەش مانگ رێگری لە بەرهەمەكانی من دەكرا لە 

چاپەمەنییەكانی ئەو رۆژگارەدا.

باڵوكردنەوەی  پێش  سەربووردەكانی  و  هەواڵ  
بەیاننامەی روانگە:

بەر لەوەی باسی ناوەڕك  و جیاوازییەكانی هەردوو 
كە  بكەم  رووماڵ  ئەوە  دەبێ   بكەم،  بەیاننامەكە 
هۆنراوەم  كۆمەڵە  یەكەم  باڵوبوونەوەی  دوای 
)خواو شارە بجكۆلەكەمان( لە سەره تاكانی ساڵی 
)1970(دا.. كە ئەو دەمە هێشتا بەیاننامەی روانگە 
باڵونەبووەوە، كاك شێركۆ بێكەس لە دیدەنییەكیدا 
خوالێخۆشبوو  لە  منی  هەواڵی  كەركووك  بۆ 
مامۆستا عەبدولعەزیز خانەقا پرسی بوو.. وتبووی 
حەز دەكەم چاوم پێی بكەوێ  و دیوانەكەییم زۆر بە 
دڵە.. ئەو جارە نەلوا من  و شێركۆ بێكەس یەكدی 
ببینن  و كاك شێركۆ بە مامۆستا خانەقای گوتبوو 
ئەگەر لەتیف هەڵمەت رێگه ی كەوتە سلێمانی حەز 
دەكەم دیدەنیی كۆمەڵەی هونەر و وێژ بكات، لەوێ  

من دەبینێ ..
سلێمانی  و  كەوتە  رێگه م  ماوەیەدا  لەو  هەر  ئیتر 
شێركۆدا  كاك  لەگەڵ  وێژە  هونەرو  كۆمەڵەی  لە 
حەوشەی  لە  بوو  هاوین  كات  ناسی،  یەكترمان 
شاعیرو  الوی  كۆمەڵێ   وێژدا  هونەرو  كۆمەڵەی 
و  لێمان   كۆبوونەوە  دڵسۆز  خوێنەری  هونەرمەندو 
كاك شێركۆ منی پێ ناساندن  و زۆر بە دڵگەورەیی 

 و سنگفراوانییەوە گوتی ئەزموونی لەتیف هەڵمەت 
لە  جیاوازە  نوێیەوەو  شیعریی  ئەزموونێكی 
لێ  داوای  ئەنجا  خۆی.  هاوچەرخەكانی  ئەزموونی 

كردم شیعرێك بۆ ئامادەبووان بخوێنمەوە..
زۆر  شێركۆ  كاك  قسانەی  ئەو  نایشارمەوە  من 
دڵی خۆش كردم.. هەروەها بەر لە باڵوكردنەوەی 
بەڕێزان:  گرووپەكە  ئەندامانی  روانگە،  بەیاننامەی 
جەمال  بۆتانی  و  مەم  كاكە  عارف  و  )حسێن 
كاك  هەروەها  بێكەس(  شێركۆ  شارباژێری  و 
عەبدوڵاڵ پەشێو، كە نەچووە بازنەی روانگەوە، لە 
خانەقا  عەبدولعەزیز  مامۆستا  خوالێخۆشبوو  ماڵی 
لەگەڵ گرووپی كفری  و چەند نووسەرێكی كەركووكدا 
شاكەلی  و  فەرهاد  )ئەنوەر-  لەوانە:  دانیشتن، 
سەدرەدین  حامیدو  لەتیف  محه مه دو  عەبدولسەالم 
عارف  و لەتیف هەڵمەت(. لە دانیشتنەكەدا ئەوەیان 
پێشنیار كرد، كە هەردووال بەیاننامەیەكی هاوبەش 
باڵو بكەینەوە، بەاڵم ئێمە رێکنەكەوتین  و ئیتر ئەوان 

گەڕانەوە و خۆیان بەیاننامەكەیان باڵوكردەوە.
گۆڤاری  ژمارەكەی  )هەرسێ   )8(ی  الپەڕە  لە 
بەشێوەیەكی الم سەرال  بێكەس  روانگە(دا شێركۆ 
حەزم  من  بەاڵم  كردووە،  دانیشتنەی  ئەم  باسی 
خۆی  وەكو  دەقاودەق  سەربوردەكە  لێرەدا  كرد 
بۆ مێژووی وێژەكەمان تۆمار بكەم.. بەاڵم شێركۆ 
ئاشكرا  بە  ناوبراودا  چاپكراوی  حەوتی  الپەڕە  لە 
الیەنی  روانگە  لە  جگە  كە  ناوە  بەوەدا  ددانی 
دیكەش لە كەركووك  و كفری  و سلێمانی  و هەولێرو 
رۆژگاردا  هەمان  لە  نوێخوازیداو  بواری  لە  دهۆك 
شێركۆ  قسەیەی  ئەم  بووە..  كۆششیان  و  بوون  
لەالیەكی  ناكرێ،   لێ  نكۆڵیی  راستەو  لەالیەكەوە 
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دییەوە زیادەڕەویی تیایە.. چونكە هەوڵی رەسەنی 
نوێگەری لە ناوەندی حەفتاكانی سەدەی بیستەمدا 
لە هەولێر دەستی پێكردو لەگەڵ دەرچوونی -ئاو- و 
-لم نیازمە-ی عەباس عەبدوڵاڵ یوسف  و -زێوان-ی 
سەراج-و  هاشم  دووكەڵ-ی  و  رەنجدەر  سەباح 
-خۆرباران-ی  و  باوەكر  محه مه د  -خەمبابا-ی 
ئەنوەر مەسیفی  و بەیاننامەی )پێشرەو(اندا خۆی 
بەرجەستەو تۆكمە كردو بوو بە دیاردەیەكی نوێ  
حەفتاكاندا  ناوەندی  لە  دیسانەوە  دهۆكیش  لە  و 
مزوری  عەبدولڕەحمان  شیعرەكانی  لە  نوێخوازی 
موئەیەد  قۆچان  و  موحسین  دهۆكی  و  خەلیل   و 
تەیب  و عارف حیتۆ( و هتد سەری هەڵداو گەشەی 
بە  شێركۆ  بەاڵم  نوێ ،  رێبازێكی  بە  بوو  كردو 
مەبەستی كەمكردنەوە لە سەنگ  و بەها و بایەخ  و 
نوێگەریی  دیاردەی  كفری،  گرووپی  پێشڕەوایەتیی 
ئەگینا  باسكردووە..  گشتگیر  شێوەیەكی  بە 
ئاینی  و  كۆمەاڵیەتی  و  و  ئەدەبی   ناوەندی  گەلێ 
سیاسی دوژمنیایەتیی شیعرو  رۆشنبیریی نوێخوازو 
رسواییان  سووك  و  و  نەفرەت  كردو  دژەباویان 
هەزار  بە  كراو  لێ  رێگرییان  بارێنراو  بەسەردا 
زەحمەت  و ناریعەلی دواتر توانییان جێپێی خۆیان 
قایم بكەن  و بارودۆخە رۆشنبیرییەكە كۆنترۆڵ بكەن 
 و لەو پێناوەدا هەندێ  لە ئەندامانی گرووپی كفری  
زوشتیان  قسەی  كران  و  بەردەباران  روانگەش  و 

پێكراو جەزرەبەی دەروونی دران..

و  روانگە  بەیاننامەی  جیاوازییەكانی  و  ناوەرۆك  
بەیاننامەی گرووپی كفری:

1- بەیاننامەی روانگە بە ئەقڵكاری  و هۆشیارییەوە 

نووسراوە تا رادەیەكی زۆر موحافیزكارانەیەو باسی 
راپەڕینی نەتەوەو وێژەی شۆڕشگێری  و پەیوەستبوو 
بە نەتەوەوە دەكات نەك شۆڕشی ئەدەب دژی دەقە 

الساییكاری  و باوەكان.
2- زیاتر پەل بۆ گۆڕانكاری  و پێشكەوتنە كۆمەاڵیەتی 
دەهاوێ    نەتەوەیی  كێشەی  شارستانییەكان و   و 
و  دەكات   رۆشنبیری  گۆڕانكاریی  باسی  كەمتر  و 
سووری  خاچی  ئیسالمی  و  سووری  مانگی  وەكو 
فریاكەوتن  خزمەتگوزاریی  ئەرك  و  نێودەوڵەتی 
بانگەوازەكەدا  بڕگەیەكی  لە  ئەوەتا  دەگرێتەخۆی، 

هاتووە: 
كۆڕی  لە  بتوانین  كە  بەئاواتەوەین،  وەها  )ئێمە 
لە  رۆشن  بەهرەی  سەدان  پیرۆزەدا  جەنگە  ئەو 
دەم گورگی چەقین  و كپبوون بسێنینەوە.. سەدان 
ئەستێرەی گەش لەژێر باڵی تاریكی دەركێشینەوە 
و  لە سیسبوون   هیوا  دەرەوە... سەدان خونچەی 
بگرە سەدان گوڵی بۆنخۆشیش لە هەڵوەرین رزگار 
بكەین(.. ئاخر ئەم ئەرك و كارانە، كار و بەرنامەی 
رێكخراوە خێرخوازەكانە یا رێكخراوێكی رۆشنبیری؟
ناوی  -بەیاننامە-  بە  ئێستا  كە  بەیاننامەكە   -3
لە  هەر  -بانگەواز-ەو  نییەو  بەیاننامە  دەركردووە، 
-بانگەواز-  بەناوی  باڵوكردنەوەیەوە  یەكەمجاری 
باڵوكراوەتەوە.. پێویستە لەمەودوا ئەم خاڵە باس  

و لێكۆڵینەوەكاندا بەهەند وەربگیرێ .
هاتووە:  بانگەوازەكەدا  دیكەی  خاڵێكی  لە   -4
)ئێمە دژی ئازار دەجەنگین( ئەمە ئەركی دەوڵەت 
كشتوكاڵ  وەزارەتی  تەندروستی  و  وەزارەتی   و 
ئاشتی  و  هێوری  و  پەروەردەیە..  وەزارەتی   و 
داودەرمان  و كتێب  و دەفتەرو قەڵەم  و دانەویڵەو 

گەلێ ناوەندی 
ئەدەبی  و 
كۆمەاڵیەتی  و 
ئاینی  و سیاسی 
دوژمنیایەتیی 
شیعرو  
رۆشنبیریی 
نوێخوازو 
دژەباویان كردو 
نەفرەت و سووك 
 و رسواییان 
بەسەردا بارێنراو 
رێگرییان لێ كراو 
بە هەزار زەحمەت 
 و ناریعەلی دواتر 
توانییان جێپێی 
خۆیان قایم 
بكەن  و بارودۆخە 
رۆشنبیرییەكە 
كۆنترۆڵ بكەن 
 و لەو پێناوەدا 
هەندێ  لە 
ئەندامانی گرووپی 
كفری  و روانگەش 
بەردەباران كران 
 و قسەی زوشتیان 
پێكراو جەزرەبەی 
دەروونی دران

بەیاننامەی روانگە بە ئەقڵكاری  و هۆشیارییەوە 
نووسراوە تا رادەیەكی زۆر موحافیزكارانەیە
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خەفەت  و  خەم   بكەن  و  دابین  گەل  بۆ  بەروبووم 
گرووپێكی  ئەركی  نەك  كەمبكەنەوە،  ئازاریان   و 
رۆشنیری، چونكە بە راستی نووسەر ناتوانێ  ئازاری 
دیكە..  خەڵكە  ئازاری  چجای  كەمبكاتەوە،  خۆی 
دەخاتە  دی  ئەوانی  ئازاری  تەنیا  تەنیاو  نووسەر 
بەرچاو و رووماڵی دەكات، ئەگینا چارەسەری ژان 

 و ئازاری لەال نییە.
5- لە بڕگەیەكی دیكەی كۆتاییدا بانگەوازەكە دەڵێ :

)نووسینمان نوێخوازە بۆیە لە كۆن یاخی دەبێت( 
رادەماڵێ   و  گشتی  بە  كۆن  لێرەدا  باسە  شایانی 
جیاكارییەكی  بانگەوازەكەدا  ناوەندی  سەرەتاو  لە 
لەنێوانی جۆرەكانی كۆندا دەكەن  و هەندێ  كۆنیان 

دەوێ   و بەرپەرچی هەندێكیشی دەدەنەوە.
)نووسینمان  هاتووە:  بانگەوازەكەدا  لە   -6
سەربەست  و ئازادە، بۆیە گشت كۆت  و زنجیرێك 
لە  زنجیر  مەبەستیان كۆت  و  ئەگەر  ئەپچڕێنێت(. 
كۆن  و  رۆمانی  چیرۆك  و  و  شیعر  رێسای  یاساو 
ئاسایی باو بێت.. هەتا ئێستاش شیعری شاعیرانی 
روانگە پابەستەی ئەو جۆرە كێش  و سەروایانەیە 
كە بەر لە بانگەوازەكە باو بووە و كاك شێركۆ خۆی 
هەر دەقێكی شیعریی بێ كێش  و سەروا باڵو بكاتەوە 
لێی دەنووسێ  )پەخشانە شیعر(و چیرۆكنووس  و 
رۆماننووسانی ئیمزاداری بانگەوازەكەو هاوڕێكانیان 
تاكو ئێستا السایی  و پێڕەوی شێوازی چیرۆك  و 
رۆمانی مۆپاسان  و تۆرژنێف  و گۆگۆل  و شۆلۆخۆف  
عەبدولڕەحمان  و  سارۆیان   ولیەم  هەمنگوای  و  و 
مونیف  و حەنا میناو هتد دەكەنەوەو هەرگیز خۆیان 
رۆلفۆ  خوان  و  سارۆت   ناتالی  شێوازی  قەرەی  لە 
كافكاو  دۆراس  و   مارگرێت  و  كالڤینۆ  ئیتالو  و 

هاوكووفەكانیان  فۆكنەر  ولیم  و  گرێیە  رۆب  ئاالن 
لە رووبەری جوگرفیای رۆمان  و چیرۆكی   نەداوەو 
تیادا  مەشقكارییان  ئەزمووناندووەو  نەیان  كوردیدا 
شكاندووە..  كۆتێكیان  چ  نازانم  ئیتر  نەكردووە.. 
سەرنجی  ئەگەر  بەاڵم  پچراندووە،  زنجیرێكیان  چ 

بەیاننامەكەی گرووپی كفری بدەین، دەبینین:
1- بەیاننامەكە ئەقڵگەریی تیا نییەو سەركێشانەیەو 
)شێتەكان..  ناونیشانەكەی  سەرشێتانەیەو 
راكێشەرەو شتێكی  پرۆژە(  سەرنج... هەڵوێست.. 
نوێ  دەگەیەنێ .. بەبێ  ئەوەی هاتوهاواری نوێگەری 

بكات لێوانلێوی نوێگەرییە..
نۆ خاڵی گرتووه تە خۆی  نزیكەی  بەیاننامەكە   -2
 و لە هەشت خاڵیدا باسی شیعر و شاعیر دەكەن 
رۆحی  دەدوێن  و  شیعرەوە  شۆڕشی  لەبارەی   و 
سوریالیزم  جۆرەكانی  لە  جۆرێك  یاخیبوون  و 

روومال  و پێڕەو دەكەن.
3- جۆرێك لە جۆرەكانی بوونگەری  و پووچگەری 
هاتووە:  تیادا  كراوەو  پێرەو  بەیاننامەكەدا  لە 
)بەالمانەوە گرنگ نییە چۆن  و بۆ كێ  دەنووسیت، 
ئاوڕدانەوە  بێ   و  ترس   بێ   ئەمانەوێ   تەنها 
بنووسیت.. هتد( ئەمە خۆی لە خۆیدا جیاوازییەكی 
گرنگە لەگەڵ بانگەوازەكەی روانگەدا و ئەوان ئەرك 
ئەرك  و  لە  ئێمە  و  نووسین   سەرشانی  دەخەنە 

رابوردوو رەهای دەكەین..
سەرەتاوە  لە  كوردی  شیعری  هەموو  ئێمە   -4
تاوەكو ئەودەمە چز و فت  و قت دەكەین و داوای 
رابوردوو  كولتووری  دەكەین  شیعرێك  شاعیرو 
ئەوەتا  خۆڵەمێش ،  بە  بیكات  تێبەربدات  و  ئاگر 
هیچ  ئێستا  )تاوەكو  هاتووە:  بەیاننامەكەماندا  لە 
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بەبێ   ئەنجامێك كە  نەگەیشتووه تە  هەستیارێكمان 
ترس  و ئاوڕدانەوە ئاگری هەڵبەستی خۆی خۆش 
بكاو هەموو دارستانە رزیوەكانی پێ  بسووتێنێ (. 

هەیە  )هەرچیمان  هاتووە:  دیشدا  خاڵێكی  لە   -5
بۆیە  سەرنەكەوتووە..  تاقیكردنەوەیەكی  تەنها 
شێوەیەكی  بە  هۆنراوەییمان  كەلەپووری  ئێمەش 
ئەبین  و  یاخی  لێی  ئەدەین  و  دواوە  بە  گشتی 
بانگەشەی  خۆیدا  لە  خۆی  خاڵە  ئەم  كە  هتد(، 

گۆڕانكارییەكی بەردەوامە..
كارێكی  بە  نووسەرێتیمان  شاعیرێتی  و  ئێمە   -6
پابەند  شاعیرێتیمان  نەكردووەو  ناودێڕ  خۆڕسكی 
كردووە بە رۆشنبیری  و دەروونزانییەوە.. و ئەوەتا  
لە بەیاننامەكەماندا هاتووە: )هەستیاری راستەقینە 
هەموو  لە  هەبێ   تەواوی  شارەزاییەكی  ئەبێ  
رۆشنبیریی جیهانداو لە پشكنینی دەروونی خۆیدا.. 
هتد(، ئەمەش خاڵێكی نوێیە لە جوگرافیای مێژووی 

وێژەی كوردیدا، بەر لە ئێمە باس نەكراوە..
بەڵكو  نییە،  بانگەواز  ئێمە..  بەیاننامەكەی   -7

پرۆژەیە و هەنگاونانە و لە بەیاننامەكەدا هاتووە:
)بانگەواز ناكەین.. نانەڕێنین.. ناگرین.. پرۆژەمان  

داناوە..هتد(
8- بانگەوازی روانگە شەش كەس ئیمزایان كردووەو 
ئیمزایان  كەس  دوو  كفری  گرووپی  بەیاننامەكەی 
هەریەكەو  كەمەوە  بەالی  هەردووكمان  كردووە.. 
حەوت هەشت نۆ ساڵێك لە هەندێكیان  و دەوری 
مناڵترین  و  دیكەیان  هەندێكی  لە  ساڵێكیش  دە 
ئەمەش وای كردبوو بە دیدێكی نوێترەوە تەماشای 
بخەینە  ئەقڵگەری  بكەین..و  ژیان  ئەزموونەكانی 
پۆست  وەكو  سەركەشانەو..  سەركێشانەو  الوەو 

مۆدێرنیزمی ئەودەمە بیربكەینەوەو سەرنج بدەین..

سەربووردە و هەواڵ  و باسەكانی دی...
گۆڤاری  1984ی  ساڵی  -2و3-ی  ژمارەی  لە 
بەوە  ئاماژە  عارف  حسێن  مامۆستا  »االقالم«دا 
لێرەولەوێ   بانگەوازەكەیان  پێش  كە  دەكات 
نووسەرانی بەهرەمەندی نوێخواز هەبوون  و لە چاو 
وەچەكانی پێش خۆیان  و هاوچەرخی خۆیاندا دیدو 
چاالكییە  دەربارەی  بووە  پێ  نوێیان  روانینێكی 
ئەدەبییەكان  و ئەمەش دانپیانانێكی دیارو ئاشكرایە 

بە ئەندامانی گرووپی كفریدا..
روانگەدا  بانگەوازەكەی  بڕگەیەكی  لە  هەروەها 
نوێخوازی  كەسانی  بوونی  بە  دداننان  تارمایی 

دیكەدا بەدی دەكرێ ..
ئەحمەد  مامۆستا  1971/10/2دا  35ی  ژمارە  لە 
دەكات  و  ئێمە  دەستپێشخەریی  بە  ئاماژە  تاقانە 
دەڵێ : )مایەوە كۆمەڵە نووسراوی سێهەم.. ئەوەش 
ئەو پارچە نووسراوانەن كە بە رستەی كورتكورتی 
نووسراونەتەوە..  رزگاربووەوە  سەروا  كێش  و  لە 
یەكەمجار  بۆ  هەڵمەت-  -لەتیف  دواییەدا  لەم 
تازەی  هەڵبەستی  بە  نووسیبووەوەو  بەوجۆرەی 
دیوانی »خواو  لە  نموونە  بۆ  دانابوو..  داهێنراوی 
وشە  43دا  الپەڕە  لە  و  بچكۆلەكەمان«دا  شارە 

سووتاوەكان دەبینین، تیایدا ئەڵێ :
لە  نەبینراوە  خۆڵەمێشێكی  خامۆشی  كپی  و 

دەالقەی زامەكانەوە 
هەناسەی ژیان لە رێگاكانا ئەدزێ 

باوێشكی تاریكایی شەختەیەكی تەزیبوو زبرە
ئەیەوێ  ئەژنۆی مێژوو بشكێنێ .. هتد
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ئەنجا لە وتارەكەدا ئەحمەد تاقانە دەڵێ :
بێكەس«  »شێركۆ  ئەوەشه وە  پاش  لە  هەر 
»پەخشانی  ناوی  لەژێر  نووسیبوو  بەوجۆرەی 
نوێ «دا باڵوی كردبووەوە. بەالی منەوە یا بۆ ئەوە 
نووسراوەدا   ئەو  بەسەر  نوێی  پەخشانی  پەردەی 
دابوو.. بۆ ئەوەی خەڵكەكە نەڵێن السایی »لەتیف 
بە خەڵك  ئەوەی  وەیا  هەڵمەت«ی كردووەتەوە.. 

بگەیەنێ  كە ئەویش ئەتوانێ  شتی وا بنووسێ ..
لە  دێڕێكی  چەند  ئەمەش  پەخشانە.  ئەوە  بەاڵم 
)زەردەپەڕی دوو ئێوارەدا(كەی »شێركۆ بێكەس« 
ساڵی  -11-ی  ژمارە  هاوكاری  رۆژنامەی  لە  كە 

دووەمدا باڵوكراوەتەوە:
نۆسەدو  هەزارو  ئێوارەیەكی  زەردەپەڕی  )لە 
شەست  و پێنجا كە خەمی ناكۆكیمان لە ئەشكەوتی 

دەربەندەكەدا دەسكەنە ئەكرد.. تا ئەبوو
بە شاخی خەرمانێكی رەش  و كێوەكانی

بەردەممانی دائەپۆشی...
لەو ئێوارەیەدا تەتەرێكی كەڕوالڵ

كە لەناو تەم  و دووكەڵی شارەوە هاتبوو..
گەیشتە المان.. هتد

 ***

ئەم  دەڵێم  تاقانەدا  مامۆستا  لەگەڵ  منیش 
نووسراوەی كاك شێركۆ پەخشانەو شیعر نییە... 
پەخشانی نوێش نییە... و نووسینێكی زۆر باو و 

ئاساییەو لە نامە دەچێ ..
***

هەروەها لە كتێبی )یادكردنەوە ئەستێرەگەشاوەكانی 

ئەدەب  و هونەر(دا كە ساڵی )2002( بەڕێوه بەرێتیی 
چاپ  و باڵوكردنەوەی سلێمانی چاپی كردووە، برای 
شاعیرو رۆژنامەنووس دانەری كتێبەكە كاك مارف 
)لەتیف  ناونیشانی  بە  كە  بابەتێكدا  لە  ناسراو 
166ی  الپەڕە  لە  سێیەم(  هەزارەی  هەڵمەت  و 
سەردەمی  باسی  كردووه تەوە  باڵوی  كتێبەكەدا 
سااڵنی حەفتاكانی سەدەی بیستەم  و تاقیكرنەوە 
سااڵنەو  ئەو  نوێخوازەكانی  شیعرییە  ئەدەبی  و 
برادەرانی گرووپی كفری دەكات  دەستەی روانگەو 

 و دەڵێ :
به   جێی  هەڵمەت  لەتیف  بوو  یاخی  )شاعیری 
هەڵگیرابوو،  لەبەر  ئۆقرەی  نەدەگرت  و  خۆی 
كۆڕو  هەموو  لە  دەگەڕاو  شارێك  بۆ  رۆژەو  هەر 
لە  زۆر  ئەیویست  دەبووه وەو  قوت  كۆمەڵێكدا 
بە  سەبارەت  خۆی  بۆچوونەكانی  راو  نزیكەوە 
تازەگەرێتی  شیعرو  نوێكردنەوەی  بوون  و  یاخی 
گرووپی  كە  بیسەلمێنێ   شیكاتەوەو  خەڵكی  بۆ 
كفری لە پێشترە لە نوێكردنەوەی ئەدەبدا بەر لە 
دەستەی روانگە.. بۆ بەڵگەش دیوانە شیعرییەكەی 
)خواو شارە بچكۆلەكەمان( كە بەر لە دەرچوونی 
بەیانی دەستەی روانگە چاپكراوەو باڵوبووه تەوە بە 

هەمیشە لە بن هەنگڵیدا بوو...(.
ئیتر سوپاس بۆ خوێنەران  و هیوادارم بەم نووسینەم 

هەندێ  رێگه ی تاریكم روون كردبێتەوە.


