
90

طةالويَذى نوىَ
54

د. عەلی تاهیر بەرزنجی

ڕوانگە وەكو بزوتنەوەیەكی ئەدەبی لە ئەنجامی كۆمەڵێك فاكتەری بابەتی، خۆیی و دەرەكی هاتە كایەوە، 
راستە دوای شۆڕشی چواردەی تەمموز گوڕوتینێكی گەورە درا بە رۆشنبیریی كوردی و چەندین گۆڤارو 
رۆژنامەو كتێب  و باڵوكراوە دەرچوون، ئەمانیش لە ئەنجامی ئەو بارودۆخە بوون، كە روویەكی تری بە 
واقیعەكە دابوو، بەاڵم لە شەستەكان بەدواوە، سستییەك باڵی بەسەر هەموو بوارەكاندا كێشا، بزوتنەوەی 
ڕزگاریخوازی گەلی كوردیش، دووچاری شكست و دووبەرەكی بووەوە، ئەمەش راستەوخۆ كاریگەریی خۆی 
هەبوو، ئەدەبی كوردیش، تا رادەیەك لە جوڵە كەوتبوو، كۆن  و تەقلیدە سواوەكان گەڕانەوەو تا رادەیەك 

پانتایی ئەدەبییان داگیركردەوەو رێگه یان لە تەقینەوەی بەهرە دەگرت.

بزوتنه وه ی نوێگه ری 
له  نێوان 

)روانگه( ی کورد و )شیعر 69(ی عه ره ب و )حجم(ی فارس-دا 
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ئاست  لە  گەورە  وەرچەرخانێكی   )1970( ساڵی 
دا،  رووی  كوردا  گەلی  رزگاریخوازی  بزووتنەوەی 
ئەویش دەرچوونی بەیاننامەی یانزەی ئازار بوو، كە 
تێدا داننرا بە هەندێ  لە مافە ڕەواكانی گەلی كوردداو 
دۆخێكی تازەی سیاسی باڵی كێشا بەسەر زۆربەی 
بوارەكانداو چەندین رۆژنامەو گۆڤارو كتێب بە زمانی 
كوردی دەرچوون، چەند دامودەزگایەكی رۆشنبیری  
كورد  نووسەرانی  یەكێتیی  لەوانە  ئەدەبی،  و 
دامەزران، هەروەها چاالكیی سیاسی  و جەماوەری 
بە ئاشكرا كاری خۆیان دەكرد، ئەمانە رەنگدانەوەو 
هەبوو،  ئەدەبییەكە  بزوتنەوە  لەسەر  كاریگەرییان 
لە ئاستی جیهانیشدا سەردەمی گۆڕانی گەورەبوو، 
چ لە ئاستی سیاسی  و چ لە ئاستی ئەدەبیشدا، لە 
ئەوروپایش چەندین بزوتنەوەی نوێگەری  و ئەدەبی 
چەندین  دەهەژاند،  جیهانیان  هەڵدابوو،  سەریان 
كاریگەرییان  بەخشرابوونەوەو  ئەدەبی  بەیاننامەی 
كەم تا زۆر دەگەیشتە ناوچەكە، لە ئاستی واڵتانی 
ئەدەبی  گۆڤاری  ناوچەكەیشدا، چەندین  و  عەرەب  
شیعرییان  نوێكردنەوەی  ئەركی  دەردەچوون، 
رۆشنبیراندا  لەناو  كاریگەرییان  ئەستۆو  گرتبووە 
هەبووە، لەوانە )مجلە الشعر( كە لە ساڵی )1957 
ه وە تا 1969( بە بەردەوامی لە بەیروت دەردەچوو.

 كۆمەڵێك شاعیرو رەخنەگری عەرەب بەشدارییان 
)ادونیس( الخال(و  )یوسف  لەوانە  دەكرد،  تێدا 
السیاب(  )بدرشاكر  جبرا(و  ابراهیم  )جبرا  و 
ژمارەكانی دەگەیشتە بەغداو رۆشنبیرانی كوردیش 
لێی بێبەری نەدەبوون. هەروەها كۆمەڵێك گۆڤاری 
تیۆری  بابەتی  هەبوو،  خۆیان  كاریگەریی  تریش 
شیعر  و  نوێگەری   دەربارەی  نوێیان  بەرهەمی   و 
باڵودەكردەوە، لەوانە )الكلمە(و )االداب( و )الشعر 

69( و )العاملون فی النفط( و گەلێكی تر.

عەرەبەكان و  )69(ی  روانگەو  بەیاننامەی 
بەیاننامەی شیعری )حجم(ی فارسەكان لە ڕوانگەی 

بەراوردكردنەوە:
لەو سااڵنەی كە بزووتنەوەی نوێگەری لە ئەدەبی 
كوردیدا سەری هەڵدا، لەناو ئەدەبی دوو میللەتی 
بوون،  فارسی  عەرەبی و  ئەدەبی  كە  دراوسێدا، 
بزوتنەوەیەكی نوێگەری بە هەمان شێوەی ڕوانگە 
دوو  ئەم  لێكنزیكیی  دیارە  هەڵدابوو،  سەری 
میللەتە لەگەڵ میللەتی كورددا لە ڕووی مێژوویی و 
نزیكیی  لەالیەك و  رۆشنبیرییەوە  كۆمەاڵیەتی و 
سااڵنی سەرهەڵدانی بزوتنەوەكان لەالیەكی ترەوە، 
ئایا  كە  دەكاتەوە،  بەردەمدا  لە  پرسیارەمان  ئەو 
ڕوانگە تا چ رادەیەك پەیوەندیی بەو بزوتنەوانەوە 
چ  لە  دەچێ  و  لەوان  الیەنێكدا  چ  لە  هەبووەو 
الیەنێكدا لێیان جیا دەبێتەوە؟ ئەم سێ  بەیاننامە 
ئەدەبییانە لە دەركەوتن و شوێنی سەرهەڵدانیان لە 
یەكەوە نزیكن، هەرسێكیان لە كۆتایی شەستەكان و 
سەرەتای حەفتاكاندا دەركراون، واتە ساڵێ  یا دوو 
ساڵ جیاوازیی زەمەنییان هەیە، كە زۆر لە یەكەوە 
مێژوویی و  كۆمەاڵیەتی و  ئاستی  لەسەر  نزیكن. 
ئایینی و رۆشنبیری، واتە تا ڕادەیەك لێكچوونێك لە 

پێكهاتەی رۆشنبیری و كۆمەاڵیەتییاندا دەبینرێت.
ئەگەرچی ئاستیان جیاوازە، روانگە ساڵی )1970( 
لەالیەن كۆمەڵێك نووسەری كوردەوە دەرچوون، كە 

بریتی بوون لە:
مەم  كاكە  عارف،  حسێن  بێكەس،  )شێركۆ 
كەریم(  میرزا  شارباژێری، جەاللی  بۆتانی، جەمال 
بەیاننامەی )69(یش ساڵی )1969( لەالیەن چەند 
ئەدیبێكی عیراقییەوە باڵوكرایەوە، كە بریتی بوون 
العزاوی، فوزی كریم، سامی مهدی،  لە: )فاضل 
خالد علی مصطفی( بەیاننامەی شیعری )حجم(یش 

بەیاننامە 
عەرەبی و 
فارسییەكە بە 
زۆری بە الی 
تاك و خودیەتدا 
الیان داوە، بەاڵم 
ئەدیبانی ڕوانگە 
بە هۆشێكی 
هونەریی زیاترەوە 
مامەڵەیان لەگەڵ 
پەیوەندییە 
كۆمەاڵیەتییەكاندا 
كردووە، واتا 
وەك عەرەب و 
فارسەكان زۆر 
بە الی )خود(
دا نەچوون، 
بۆیە دەبینین 
روانگەییەكان لە 
بەیاننامەكەیاندا 
زۆر بە زەقی 
باسی كێشەی 
كۆمەڵ و هەستی 
نەتەوایەتی و 
پابەندبوون 
بە مەسەلە 
نەتەوەییەكانەوە 
دەكەن

بەیاننامەی روانگە شتە گشتییەكان باسدەكات، 
پرۆژەیەكی هونەری و ستاتیكیی ئەدەب ناخاتە ڕوو



92

طةالويَذى نوىَ
54

ساڵی )1969( لەالیەن چەند نووسەرێكی فارسەوە 
دەرچوو، كە ئەمانە بوون: )یدالله رۆیایی، پرویز 
السالمپور، محمود شجاعی، بهرام اردبیلی، هوشنگ 

ازادی(. 
سەرهەڵدانی هەرسێكیان لە )69-70( دایە، دەكرێ  
بڵێین پاش پەرەسەندنی نوێگەریی یەكەمی ئەم واتە 
نوێگەریی  لە  مەبەستمان  بووە،  میللەتە  ئەم سێ  
یەكەمیش لە ئەدەبی كوردیدا، هەوڵەكانی )گۆران، 
نوێگەریی  هتد(ه ،  كامەران..  دیالن،  نوری،  شێخ 
خۆی  زیاتر  فارسەكان  عەرەب و  لەالی  یەكەمیش 
نازك  السیاب،  شاكر  )بدر  یوشیج(و  )نیما  لە 
البیاتی(دا خۆی  دەنوێنێت.  المالئكەو عبدالوهاب 
ئەو نووسەرو شاعیرانەی كە لە باڵوكردنەوەی ئەو 
دەركەوتووی  كردووە،  بەشدارییان  بەیاننامانەدا 
شەستەكان و سەرەتای حەفتاكان بوون، ئەگەرچی 
كۆتایی  بۆ  دەگەڕێتەوە  هەندێكیان  نووسینی 
پەنجاكان، لەوانە: حسێن عارف و شێركۆ بێكەس و 
كۆتایی  بەرهەمی  بەاڵم  شارباژێری،  جەمال 
بیركردنەوەیان  جۆری  حەفتاكانیان و  شەستەكان و 
جیاواز بووە. هەرسێ  بەیاننامەكە ویستویانە شتی 
جیاواز بخەنەڕوو، تا لە سنووری نوێگەریی یەكەم 

رزگاریان بێت.
سێ   ئەم  شیعری  لە  یەكەم  نوێگەریی  ئاشكرایە 
میللەتەدا سەرەڕای بایەخدانیان بە الیەنی ستاتیكیی 
شیعر بە ئاستی جیاواز، بەاڵم بەشێوەیەكی ئێجگار 
كۆمەاڵیەتییەكانەوە،  كێشە  بە  لكابوون  فراوان 
نەتەوەیی،  كۆششی  چینایەتی،  خەباتی  وەك 
كێشەی ئافرەت لە كاتێكدا نوێگەری الی ئەدیبانی 
الیەنە  تاك و  رووەو  رادەیەك  تا  بەیاننامەكان، 
لێرەدا زیاتر مەبەستمان  ستاتیكاكە وەرچەرخاوە، 
بە  روانگە  ئەگینا  بەیاننامەی فارس و عەرەبەكانە، 

كێشە  كۆمەڵ و  لە  خۆیان  هونەرییانەتر  جۆرێكی 
كۆمەاڵیەتییەكان نزیك كردووه تەوە.

الی  بە  زۆری  بە  فارسییەكە  عەرەبی و  بەیاننامە 
تاك و خودیەتدا الیان داوە، بەاڵم ئەدیبانی ڕوانگە 
لەگەڵ  مامەڵەیان  زیاترەوە  هونەریی  هۆشێكی  بە 
وەك  واتا  كردووە،  كۆمەاڵیەتییەكاندا  پەیوەندییە 
عەرەب و فارسەكان زۆر بە الی )خود(دا نەچوون، 
بۆیە دەبینین روانگەییەكان لە بەیاننامەكەیاندا زۆر 
بە زەقی باسی كێشەی كۆمەڵ و هەستی نەتەوایەتی و 
دەكەن،  نەتەوەییەكانەوە  مەسەلە  بە  پابەندبوون 
كورد  مرۆڤی  نووسینمان  )ئێمە  دەڵێن:  وەك 
ئەبێتە  كورد  نەتەوەی  بۆ  بۆیە  ئەینووسێت.. 
كۆت و  گشت  بۆیە  ئازادە،  سەربەست و  مەشخەڵ 

زنجیرێك ئەپچڕێنێت(.
باسدەكات،  گشتییەكان  شتە  روانگە  بەیاننامەی 
ناخاتە  ئەدەب  ستاتیكیی  هونەری و  پرۆژەیەكی 
پرۆژەیەكی  بەیاننامەیەك  هەموو  دیارە  ڕوو، 
تایبەتییە لە )عمومیات( دەردەچێت، بۆ نموونە كە 
باسی كەلەپوور دەكەن، بۆچوونێكی ڕوون لەسەر 

مامەڵەكردن لەگەڵیدا دەرنابڕن.
روانگە  پێدا،  ئاماژەمان  پێشەوە  لە  وەك 
كۆمەاڵیەتی و  ئەركی  خەم و  چوارچێوەی  لە 
لەسەر  زیاتر جەختیان  دەسوڕێتەوە،  نەتەوایەتیدا 
بە  ئەوەندە  كردووە،  ئەدەب  بەكۆمەاڵیەتیبوونی 
الیەنە  خودو  لە  گشتی  بە  نەك  تایبەتی  شێوەی 
تاقیكردنەوەی  بەسەر  بكرێتەوە  زۆر  هونەرییەكان 
ئەدەب و بەیاننامەكانی دەوروبەریاندا، بەپێچەوانەوە 
بەیاننامە ئەدەبییە فارسی و عەرەبییەكە بە گوێرەی 
هونەری و  شێوازی  زاراوەو  چەند  بۆ  دەستبردنیان 
بەیاننامە  لە  بەئاگابوون  جیهان  تاقیكردنەوەی 

جیهانییەكان و تاقیكردنەوەكانیان.
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بەاڵم  كردووە،  باسی  وتمان  پێشەوە  لە  وەك 
بەیاننامەی شیعری )حجم( كە باسی ئایدیۆلۆژیای 
تیا كراوە، بە شێوەیەكی روونتر  باسكراوە، جگە 
بەیاننامەی  لە  نیشانداوە،  ئیلتیزامی  جۆری  لەمە 
درۆی  لە  حجم  )شیعری  هاتووە  )حجم(دا 
ئەگەر  ڕادەكات  ئیلتیزام  باوەشی  ئایدیۆلۆژیاو 
لێپرسراوی  ئەوە  بێت،  لێپرسراویشی  مولتەزیم و 
زۆر  ئەمان  دیارە  خۆیەتی(  ناوەندی  خۆی و  كاری 

جەخت لەسەر ئەدەبییەتی ئەدەب دەكەن.
هاتووە،  بەیاننامەی )حجم(دا  تری  لە جێگه یەكی 
دەڵێن: )كاری شیعر وتن نییە، شیعر دەبێت خۆی 

بابەتی خۆی بێت(.
ئەدەبییەتی ئەدەب و ئامانجی شیعر لە بەیاننامەی 
شیعری و )حجم و بەیاننامەی 69(دا ئاماژەی چاكی 
هونەرییە  تایبەتمەندییە  ئەم  بەاڵم  كراوە،  بۆ 
نییە،  ئامادەییان  زۆر  ڕوانگەدا  بەیاننامەی  لە 
گشتیگری  و  رێگه ی  لە  ئەوە  هەیشبێت،  ئەگەر 

راگوزەرییەوەیە.
هەرچی دەربارەی پەیوەندیی بزووتنەوەی روانگە بە 
پێویست  لێرەدا  ئەوا  فارسییەوە،  )حەجم(گەرایی 
ڕابەرانی  نە  ڕوو، كە  بخەینە  راستییە  ئەو  دەكات 
ئەوەیان  باسی  تر  نووسەرێكی  هیچ  نە  روانگەو 
نەكردووە، كە كاریگەریی ئەو بزووتنەوە ئەدەبییە 
هەندێكیان  هەتا  بووبێ ،  لەسەر  فارسییەیان 
ناوەكەیشیان نەبیستووە، دیارە ئەمەش تا رادەیەك 
راستە، بەاڵم دیسانەوە نزیكی هەردوو بزوتنەوەكە 
لە ڕووی مێژووییەوەو گەڕان بەدوای شتی هاوبەشی 
ئەو سێ  میللەتە دراوسێیەدا وامان لێدەكات الیەنی 
لێكچوون و جیاوازییان دیاری بكەین و خاڵی تریش 
بخەینە سەر شتە هاوبەشەكانی ئەم سێ  میللەتە.

جیهانی  باسی  فارسییەكە  بەیاننامە  واژۆكەرانی 

دەرەوەی  لە  دووركەوتنەوە  كەشف و  سیحراوی و 
واقیعییەتێكی  دروستكردنی  وشەو  سیحری  واقیع و 
شیعریی جیا لە واقیع دەكەن، واتە دووركەوتنەوە 
)شاعیری  دەرەكییەكان  سەرچاوە  زەبری  لە 
كە  ئەوە  لەسەر  سوورە  هەمیشە  حەجمگەرا 
لە  نایابتر  جوانترو  بكات  دروست  واقیعییەتێك 

واقیعی رۆژانەو باو(.
دێرێك  دوو  یەك  بە  روانگەیش  بەیاننامەی  راستە 
باسی دووركەوتنەوە لە واقیعی فۆتۆگرافی دەكات، 
بەاڵم باسی چۆنێتیی سوودوەرگرتن لە سەرچاوەی 
پێكهێنەرو دووركەوتنەوە لەو سەرچاوە ناكات، تا 
ئەنجامەكانی ستاتیكای هونەری بگات. ڕوانگە  بە 
وایە،  نەتەوەیی و شۆڕشگێڕانە  زیاتر وەك گوتاری 
رەنگە لەالیەكەوە واقیعێكی نەتەوایەتی وای كردبێت 
ئەمانیش زۆر پەل بهاوێژن بۆ هەندێ  بابەت. زیاتر 
پابەندی واقیعە دەستە جەمعییەكە بن، ئەمەش وای 
لێ كردوون بەیاننامەكەیان ئەو رێگه یانە فەرامۆش 
بكات، كە دەیانگەیەنێتە ناوچەو سنووری شیعری و 
ڕووت و پەتی، بەاڵم وەك لە پێشدا باسمان كرد، 
بەیاننامە فارسییەكە زۆر باس لە سروشتی شیعر 
خۆی و چۆنیەتیی پێكهێنانی و گەیشتن بە بازنەكانی 

دەكەن.
بەشێوازێكی  خاڵ و  شێوەی  لە  ئەمان  ئەگەرچی 
بروسك ئاسا لەو بابەتانە دەدوێن و هەر بەو چەشنە 
واژۆكەرانی  بەاڵم  دارشتووە،  بەیاننامەكەیان 
بەیاننامەی )69( وردترو قوڵتر باسی پەیوەندییە 
رۆڵی  سەر  دێنە  دەكەن و  شیعرییەكان  هونەری و 

خەون و حاڵەتی نائاگایی لە شیعردا.
ئەدیبانی ڕوانگە زۆر بە زەقی وشەی پەیام و پەیامی 
ئێمە دووبارە دەكەنەوە، كەچی شاعیرانی بەیاننامەی 
)69( خۆیان لەم پەیمانكارییە دوورخستووه تەوە، 

ئەدەبییەتی 
ئەدەب و 
ئامانجی شیعر 
لە بەیاننامەی 
شیعری و )حجم و 
بەیاننامەی 69(
دا ئاماژەی 
چاكی بۆ كراوە، 
بەاڵم ئەم 
تایبەتمەندییە 
هونەرییە لە 
بەیاننامەی 
ڕوانگەدا زۆر 
ئامادەییان نییە، 
ئەگەر هەیشبێت، 
ئەوە لە رێگه ی 
گشتیگری  و 
راگوزەرییەوەیە

ئەدیبانی ڕوانگە زۆر بە زەقی وشەی پەیام  و 
پەیامی ئێمە دووبارە دەكەنەوە، كەچی شاعیرانی 
بەیاننامەی )69( خۆیان لەم پەیمانكارییە 
دوورخستووه تەوە
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نانووسین  ئەوە  بۆ  شیعر  )ئێمە  دەڵێن:  ئەوەتا 
لە  جۆرێك  نوێنەرایەتیی  شیعر  كە  ئەوەی  لەبەر 
رزگاریبوون بۆ ئێمە دەكات(. جیهانی شیعریش بە 
تایبەتی  بەشێوەیەكی  كە  جیهانەیە،  ئەو  الیانەوە 
لە بۆتەی خەوندا )الحلم( داڕێژراوە ، ئەمان باسی 
ناوچەی شیعرو گەیشتن بەو ناوچەیە دەكەن و ئەو 
ناوچەیەش بە ناوچەیەكی ئەفسانەیی و سیحراوی  و 

تەمومژاوی لە قەڵەم دەدەن.
یەكێك لە سیفاتە هەرە باشەكانی بەیاننامەی )69( 
جوگرافیای  پێناسەی  لەسەر  سەرەتا  كە  ئەوەیە 
شیعر وەستاوەو پاشان هاتووه تە سەر ئەو هۆكارو 
ناوچە  ئەو  لەسەر  دەبا  شاعیر  كە  رێگه یانەی 
پەیوەندییەكاندا.  لە وشەو  ئەفسانەییە  سیحراوی و 
یەكێك لەو هۆكارانە بەالی ئەوانەوە نزیكبوونەوەیە 
لە خەون، كە فاكتەرێكی پێكهێنەرەو ناوچەی شیعر 
دەوڵەمەند دەكات، خەونی شیعری بە الی ئەوانەوە 
)خەونی بزركاو و ورێنە نییە، ئەگەرچی ئەم جۆرە 
ورێنەیشی تێدایە، بەڵكو خەونی ئەو بوونەوەرەیە 

كە بەرەو حەقیقەت ملدەنێ (.
خەون  بە  گەیشتن  رێگه ی  جۆری  باسی  هەروەها 
دەكەن و خەون بە كلیلی دەرگای شتە شاراوەكان و 
بۆ  كلیلیكیشیان  چەند  دەزانن،  دانراو  جیهانی 

گەیشتن بە خەون دیاری كردووە وەك:
1- شاعیر دەتوانێ  بگاتە خەون، یا بەدەستی بێنێ،  
هۆشدارو  عەقڵی  الوازكردنی  رێگه ی  لە  ئەویش 
بەنجكردنی، واتا عەقڵی بەئاگا كاتی پرۆسەی شیعر 
)الالوعی(  نائاگایی  تا  دەكرێتەوە،  كەم  نووسین 

رۆڵ ببینێت شیعرییەت بەرهەم بێت.
لە خۆیدا  2- دوورەپەرێزی و گۆشەگیری كە خۆی 

جۆرێك لە تێرامان و پرسیاركردن دەخوڵقێنێ .
سۆفی و  تاقیكردنەوەی  لە  خەونیان  جۆرێك   -3

نییە،  مەرجیش  ئەگەرچی  بینیووە،  دەروێشدا 
داهێنان الی ئەمانە بە گشتی دروستبێت.

بە  دەگەیەنێت  شاعیر  كە  باوانەی،  رێگه   ئەو   -4
خەون )الحلم( بەكارهێنانی ماددە بێهۆشكەرەكانە، 
كە مێشك خاودەكەنەوە، وەك ئەفیون و حەشیشە، 
ئەگەرچی زیانی ئەمانە لەوەدایە، كە بەكارهێنەرانیان 

لە جیهان رادەكەن و بەرانبەر ژیان بێتوانا دەبن.
5- ڕێگه یەكی تری گەیشتن بە خەون، هەڵبژاردنی 
كاتە  ئەو  واتە  نووسین،  بۆ  وەنەوزدانە  كاتی 
بنووسێت كە لەنێوان خەوبێداریدایت، كاتێك خەون 
لە  شیعرییەت  ئەوكاتە  دۆخی،  بەرزترین  دەگاتە 

هەموو شتێكدا دەبینێت لە دار، لە بەرد، لە ئاو.
خەونییانە،  ڕێگه   ئەم  باسكردنی  لە  مەبەستمان 
دابڕان نییە لە واقیع، بەڵكو دۆزینەوەی شیعرییەتی 
بەرەنگاری و سڕینەوەی  واقیعە، پێكهێنانی دەنگی 

كارەساتی مرۆییە.
مامەڵەكردن  چونێتیی  كەلەپوورو  لە  هەڵوێست 
لەگەڵیدا خاڵێكی گرنگە لە هەرسێ  بەیاننامەكەدا 
پێویستی  بە  لێرەدا  بۆیە  دراوەتەوە،  لێ  ئاوڕی 
دەزانین ئەگەر بەشێوەیه كی كورتیش بێت ئاماژەیان 
بۆ بكەین، لە بەیاننامەی شیعری )69(دا هاتووە 

دەڵێن:
كەلەپوور  سەیری  وا  ئێمە  گشتی  )بەشێوەیەكی 
دەكەین كە ئیلهامبەخشی رۆحە، نەك كۆتێك بێ  

پێیەكانمان بەرەو رابردوو رابكێشێ (.
باسی  كاتێك  فارسییەكەیشدا  بەیاننامە  لە 
عەنتیكە  )شتێكی  دەڵێن:  دەكرێت  حەجمگەرایی 
نییە، بەاڵم لە بۆنی شتی كۆن بێدار دەبێتەوە(. نزیك 
بەم بۆچوونانە ڕوانگەییەكانیش لە بانگەوازەكەیاندا 
دەڵێن: )كۆن بە الی ئێمەوە لە پێوانی بابەتەكانی 
ئەدەبدا هەر ئەوە نییە كە كوێرانە یاخی بوونێكی 
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تاقیكردنەوە  كە  وایە  بڕوامان  ئێمە  بكەین،  بەرپا 
كۆنە سەركەوتووەكان هەمیشە پاڵپشتێك بوون بۆ 
ڕێڕەوی تازەكانی دوای خۆیان و ئەمان لە مندااڵنی 
ئەودا لەدایك بوون و لە باوەشی ئەودا كەوتوونەتە 

گروگاڵ(.
لێرەدا بۆچوونەكانی هەرسێ  بەیاننامەكە دەربارەی 
خاڵی  نزیكن و  یەكەوە  لە  رادەیەك  تا  كەلەپوور، 
هەرسێكیان  هەیەو  نێوانیاندا  لە  زۆر  هاوبەشی 
كۆكن لەسەر ئەوەی كە كەلەپوور نەكرێت بە كۆت و 

پێوەند، بەاڵم بە یەكجارەكیش رەتی ناكەنەوە.
شیعری  بەیاننامەی  شاعیرانی  بڵێین  دەكرێت 
لە  چاكتریان  ئاگاییەكی  حەجم  شیعری  )69(و 
ئەزموونی جیهان بووە، تەنانەت سوودی زۆریان لە 
بەیاننامە جیهانییەكانی پێش خۆیان بینیووە، وەك 
ئاماژەی  الیشیان  هەردوو  دادائیزم،  سوریالیزم و 
الیەنەیان  ئەم  روانگە  ئەدیبانی  بەاڵم  دەكەن،  بۆ 
بووبێت  لێ  ئاگایشیان  ئەگەر  كردووە،  فەرامۆش 
نەتەوەیی و  قۆناغە  تایبەتمەندێتیی  لەبەر  ئەوە 
نەیانتوانیوە  ئەوكاتە  كۆمەاڵیەتییەكەی  ئەدەبی و 

زۆر پەل بهاون و بەرەوڕووی بڕۆن.
ئەدەبی و  باری  نەگونجاندنی  بڵێین  دەتوانین 
رەوتی  لەگەڵ  ئەوكاتە  كۆمەاڵیەتیی  رۆشنبیری و 
نوێخوازەكاندا لە الیەك و كەمبوونی تاقیكردنەوەی 
بەردەم  لە  فاكتەربوون  دوو  كاتەی خۆیشیان  ئەو 
پرۆسەی  جۆرە  ئەو  بۆ  دەستدرێژنەكردنیان 
و  عەرەبی  بەیاننامەی  لە  كە  نووسینانە، 
نموونە  بۆ  كراوە،  بۆ  ئاماژەیان  فارسییەكاندا 
سەبارەت بە نەگونجاندنی باری ئەدەبی و رۆشنبیریی 
ڕوانگەییەكاندا،  ئاواتی  لەگەڵ  حەفتاكان  شەست و 
دەتوانین باسی دەسەاڵتی ڕەوتی واقیعییەت وەك 
سەردەمانەدا،  لەو  واقیعییەت  بكەین،  قوتابخانە 

كشاندبوو  سێبەری  ئەوەندە  ئێستاش  تەنانەت 
بەسەر ئەدەبدا بووبوو بە دەسەاڵت، الیەنی ئەدەبی 
فیكری و ڕەخنەییەكان رێگه یان نەئەدا باسی رەوتی 
دەرەوەی واقیعییەت بكرێت، ریالیزمی سوشیالیستی 

هەموو جیهانە ئەدەبییەكانی تری خەفەكردبوو.
لە  دوور  بخوێنێتەوە  بەیاننامە  سێ   ئەم  ئەوەی 
هەریەكەیان  دەكات  هەست  نەتەوەیی  دەمارگیریی 
تایبەتمەندیی خۆی هەیە، بەاڵم دەوڵەمەندترینیان 
وردترو  چونکە  )69(یە،  شیعر  بەیاننامەی 
پرۆسەی  شیعرو  جیهانی  ناو  چووه تە  قوڵترو 
نووسین و رێگه كانی دۆزینەوەی ناوچەی شیعرەوە، 
نائاگایی و  خەون و  كاریگەریی  بە  پەییان  هەروەها 
دەرونناسی  زانستی  هۆشیاری و  كەمكردنەوەی 
شیعرو  سنووری  لە  روانگە  بەیاننامەی  بردووە، 
بە  تایبەتە   69 بەیاننامەی  وەستاوە،  چیرۆكدا 
بەرەو  )حەجم(یش  بەیاننامەی  شیعر،  هونەری 

سینەماو هونەری شێوەكاریش رۆیشتووە.
بەاڵم  بوو،  خاكەڕایی  بەیاننامەیەكی  روانگە 
سەردەمێكدا  لە  كە  دەردەكەوێت  لەوەدا  گرنگیی 
نووسرا باوكاری )تقلید( ئەدەبی وەك دامودەزگای 
لێهاتبوو، ئەمیش وەك مینێك وابوو لەژێر زەمینەی 
تەوازوعەی  بەو  باوانەدا  ئەدەبییە  دەسەاڵتە  ئەو 
خۆیەوە توانیی خوێنەرو رۆشنبیر وا لێبكات هەست 
بەوە بكات قاڵبە ئەدەبییەكان پێویستیان بەوەیە 

بشكێنرێن.
لێرەدا پێویستە سێ  شتی گرنگ دەربارەی روانگە 
لەیاد نەكەین، یەكەمیان ئەوەیە زۆر لە نووسەران و 
نووسین و  لە  ئێستاش  ئەوكاتەو  رەخنەگرانی 
كە  دەكەن  ئەوە  بۆ  ئاماژە  چاوپێكەوتنەكانیاندا 
بەیاننامەی  كاریگەریی  لەژێر  ڕوانگە  بەیاننامەی 
شیعری )69(ی عەرەبە عیراقییەكاندا بووە، ئەمە 

بەیاننامەی روانگە لە سنووری شیعرو 
چیرۆكدا وەستاوە

شاعیرانی 
بەیاننامەی 
شیعری )69(
و شیعری حەجم 
ئاگاییەكی 
چاكتریان لە 
ئەزموونی جیهان 
بووە، تەنانەت 
سوودی زۆریان 
لە بەیاننامە 
جیهانییەكانی 
پێش خۆیان 
بینیووە، وەك 
سوریالیزم و 
دادائیزم، هەردوو 
الیشیان ئاماژەی 
بۆ دەكەن، بەاڵم 
ئەدیبانی روانگە 
ئەم الیەنەیان 
فەرامۆش كردووە
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بێ  ئەوەی تا ئێستا خاڵەكانی ئەو كارتێكردنەیان 
دەستنیشان كردبێت، یا وەك شتێكی باوی لێهاتووە 
هەركەس كە دێتە سەر باسكردنی ڕوانگە یەكسەر 

دەڵێت:
 )69( شیعر  بەیاننامەی  الساییكردنەوەی  ڕوانگە 
بووە، ئێمە لەگەڵ ریزماندا بۆ دیدو بۆچوونی ئەو 
نووسەرانە، دەڵێین راستە هەندێك خاڵی هاوبەشی 
هەمان  لە  هەیە،  بەیاننامەكەدا  هەردوو  لەنێوان 
ئەوە  ئەمەش  هەیە،  زۆر  جیاوازی  خاڵی  كاتیشدا 
ناگەیەنێت كە بەیاننامەكەی ڕوانگە فۆتۆكۆپییەكی 
بەڵێ   بووبێت،   )69( بەیاننامەی  ڕاستەوخۆی 
پەیوەندییەك لەنێوان زەمەنی سەرهەڵدانی هەردوو 
بەاڵم  دەبینرێ ،  كەسایەتییەكانیاندا  بەیاننامەكەو 
جیاوازە،  زۆر  بۆچوونەكانیان  بڕگەو  چوارچێوەی 
پەیوەندییە  لەسەر  زۆر   )69( شعری  بەیاننامەی 
سوریالیزم و   دەق و  شیعرییەتی  و  هونەرییەكان 
بۆ  خەون  بەدیهێنانی  ڕێگاكانی  و  سیحر  خەون و 
تایبەتمەندیی  چەندەها  شیعرو  فەزای  پتەوكردنی 
سەر بە هونەری شیعر وەستاوە، یا بە درێژی لە 
كاریگەریی نائاگایی بۆ سەر شیعر دواوە، تەنانەت 
جیهانی  شیعری  لە  نموونەیشیان  شاعیرەكان 
هێناوەتەوە، ئەم تایبەتمەندییە هونەری و شیعرییەو  
نائاگایی  دەرونناسی و  شیعرو  نێوان  پەیوەندیی 
ڕەنگیان  ڕوانگەدا  بەیاننامەی  لە  جۆرێك  هیچ  بە 
نەداوەتەوە، لە روانگەدا باسی ناوچەی شیعرو گەڕان 
بەدوای ناوچەی شیعرو خەون و بێئاگایی نەكراوە، 
هەروەها باسی خەفەكردن و كەمكردنەوەی حاڵەتی 
كە  بێئاگایی،  فەرامۆشكردنی  بۆ  نەكراوە،  هۆش 

تیایدا كەشوهەوای شیعرییەت گونجاو دەبێت.
بەیاننامەی  )69(دا و  شیعر  بەیاننامەی  لە 
شیعر  كە  كراوە  ئەوە  لەسەر  جەخت  )حەجم(دا 

لە  بخرێتەوە  دوور  دراوە  هەوڵ  ئامانجەو  لەخۆیدا 
لەمانەی  هیچ  ڕوانگە  )وسیلە(،  ئامراز  بازنەی 
بڵێین  دەكرێت  چۆن  ئیتر  جا  نەهاتووە،  تێدا 
 )69( شیعر  بەیاننامەی  الساییكردنەوەی  ڕوانگە 
عەرەبەكان  فارس و  شاعیرە  هەیە  ئەوەندە  بووە؟ 
لە  جیهانیشیان  خۆیان و  زیاتری  سەرچاوەی 
خۆیان  میللیی  كتێبخانەی  بووەو  بەردەستدا 
سوودێكی ئەوتۆی پێگەیاندوون، تا بەیاننامەكەیانی 
جۆرێكی  بە  ئەمە  ڕەنگە  بكەن،  دەوڵەمەندتر  پێ  
دەتوانین  بۆیە  نەڕەخسابێت،  كوردێك  بۆ  چاك 
لە  پێویست  رادەیەكی  بە  كورد  نووسەری  بڵێین 
نەبووە،  نزیك  جیهانییەكان  رۆشنیرییە  ئەزموونە 
سەردەمە  ئەو  كوردیی  ئەدەبی  ترەوە  لەالیەكی 
دەسەاڵتی  ژێر  كەوتبووە  رەخنە  شیعر،  چیرۆك، 
رادەیەك  بە  سۆشیالیزمییەوە  ریالیزمی  ریالیزم و 
هەندێك وا پێناسەی نوێگەرییان دەكرد كە هاوتای 
ریالیزمی سۆشیالیزمی بێت، لێرەدا نكۆڵیش لەوە 
ناكرێت كە ئەو رێبازە ئاستێكی جیهانیی هەبووەو 
بە ئاسانیش رێگه ی بۆ رەوتە فۆرمایستەكان چۆڵ 
باسی  یان  رەوتێكی دژ سەرهەڵبدات،  تا  نەئەكرد 
رادەیەك  تا  بۆیە  بكرێت،  دادائیزم  سوریالیزم و 
راستی لەگەڵمان دەبێت گەر بڵێین ئەدیبانی ڕوانگە 
بووبن،  جیهانیشی  ئەدەبی  باشی  ئاگاداری  ئەگەر 
خوێندبێتەوە،  سوریالییەكانیان  بەیاننامەیەكی  یا 
واقیعییەت و  دەسەاڵتی  زەبرو  لە  سڵیان  ئەوە 
لە  ئەگەر  خۆ  كردووە،  سۆشیالیزمی  واقیعییەتی 
دەرزی  لەهۆشخستن و  لە  باسی  بەیاننامەكەیاندا 
شیعرییەت و  وەدیهێنانی  مەبەستی  بە  لێدانیان 
بكەوتنایەتە  رەنگە  ئەوە  بكردایە،  خەونی شیعری 
بەیاننامەی شیعر  ئەگەر  گاڵتەجاڕی،  لێشاوی  بەر 
)69(و بەیاننامەی حەجمگەرایی فارسی بە زۆری 
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ئاماژەیان بۆ الیەنی شێوەو هونەری كردبێت، ئەوە 
بەیاننامەی ڕوانگە زۆرتر ئاوڕی لە پەیوەندیی نێوان 
كارێكی  داوەتەوە،  نەتەوە  شیعرو  كۆمەڵ و  شیعرو 
ناڕێك دەرئەچێت باسی كاریگەری و الساییكردنەوە 
روانگەو  نێوان  ئەم جیاوازییانەی  رەچاوی  بكەین و 
روانگە  بەڵێ   نەكەین،  تر  بەیاننامەكەی  هەردوو 
بەیاننامەیەكی خاكەرایی بوو، بەاڵم لە سەردەمێكدا 
 )50-40( كورد  نوێگەریی  تەمەنی  كە  دەرچوو 
ساڵێك بوو ، پێویستی بە پیاچوونەوەو گۆڕانكاری 
بەو  بوو  تەواو  هەستكردنێكی  ڕوانگەیش  دەكرد، 
كوردییان  نوێی  شیعری  ئابڵوقەی  بنبەستانەی 
واتا  كوردی  نوێگەریی  یەكەمی  قۆناغی  دابوو، 
تێزێكی  پێشەوایەتی  پاش  پێشەوایەتی و  قۆناغی 
تایبەتی خستە ڕوو، ئەدەبی حەفتاكانیش دەبوایە 
ئەویش  بدایە،  یەكەم  نوێگەریی  بە  تری  گوڕێكی 
لە رێگه ی خستنەڕووی تێزێكی ترو دیدێكی جیا، 
كرد،  بەمە  هەستیان  زوو  هاوسۆزەكانیان  ڕوانگەو 
رەنگە بەیاننامە هەر بەیاننامەیەك بێت، جۆرێك لە 
سنوور دابنێت، ئاسۆكانی ئەدیب لە چەند هێڵێكدا 
بەیاننامەی  ئەمەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  كۆبكاتەوە، 
ڕوانگە كاریگەریی بەسەر ئەدەبی كوردی و بۆچوونی 
ئەمانەیشدا،  لەپاڵ  هەبوو،  شیعر  بۆ  خوێنەرەوە 
نوێگەری  بۆ  بانگەشەی  كە  بەیاننامەبوو  یەكەم 
كرد،  نوێدا  كرداری  نوێ  ،  بیری  چوارچێوەی  لە 
سێ   نووسەرانی  هەوڵی  وەك  بەیاننامە  سێ   ئەم 
نوێگەری،  بۆ  بانگەوازبوون  رۆژهەاڵت،  میللەتی 
گشتییەكانی  هێڵە  لە  خۆمان  روانگەی  بەاڵم 
حەجمگەرایی  )69(و  بەیاننامەی  داوەو  نوێگەریی 
لەپاڵ هێڵە گشتییەكاندا چەند هێڵێكی ئەدەبییەت و 
سەرەتادا  لە  هەروەك  گرتووە.  شیعرییەتیشیان 
ئاسۆیەكی   )69( شیعر  بەیاننامەی  گوتوومانە 

بەرفراوانتری هەبووەو كۆمەڵێك بابەتی هەمەڕەنگی 
ئاماژە  دەزانین  پێویستی  بە  لێرەدا  لەخۆگرتووە، 
بە یەك دوو بڕگە بكەین، ئەوان دەڵێن: )شیعری 
خۆی  تایبەتییەكانی  یاسا  كە  شیعرەیە  ئەو  چاك 
هیچ  دەدۆزێتەوە،  گەردووندا  نهێنیی  بەرانبەر  لە 
یاسایەكیش نییە كە پێشتر بڕیاری لەسەر درابێ ، 
كۆمەاڵیەتییەكاندا  پەیوەندییە  سنووری  لە  تەنیا 
نییە  راستییەشدا مومكن  ئەم  لەژێر تیشكی  نەبێ  
شیعر چەند یاسایەكی یەكگرتووانەی هەبێ،  تەنیا 
ئەگەر ئەو جۆرە شیعرە لەناو )جوزئی(دا خنكابێ ، 
لە  خۆی  بایەخی  شیعر  گشتیش  شێوەیەكی  بە 
وەردەگرێ،   جیهان  لەگەڵ  رەفتاركردنی  ئازادیی 
بەبێ  ئەمە شیعر تەنیا دەبێ  بە پاشكۆیەكی الوازی 

ئەو شیعرانەی پێشتر نووسراون(.
لێرەدا بەیاننامەی 69 قاڵبی ئامادەكراو بۆ شیعر 
رەت دەكاتەوەو ئەوە بە بانگەشەی گەڕانەوە بۆ كۆن 
لە قەڵەم دەدات و لەگەڵ پێناسەیەكی یەكگرتووی 
شیعردا نین. هەروەها دەڵێن: )دواجار نابێ  شاعیر 
دۆست  دوژمن و  كیشوەرێكی  چەند  دۆزەرەوەی  بە 
دابنرێ ، بەڵكو شاعیر خولقێنەری چەند دنیایەكی 
هەیەو  سۆزداریی  دنیایەدا  ئەو  لەگەڵ  كە  نوێیە، 
دەتوانێ   شاعیر  لەوێدا  تەنیا  بمرێ   پێناویدا  لە 
جیهانی  لە  دوور  پاڵكەوێ،   ئاشتی  هێمنی و  بە 
راستییەكی  بە  درك  دەبێ   كوشتن.  پیالنگیران و 
حەقیقەت  تیشكی  ئەوەیە  ئەویش  بكەین  گرنگ 
لە شاعیرەوه  بۆمان دێ  پتر لەوەی لە قەسیدەوه  
بۆمان بێ.  لەبەر ئەوەی قەسیدە هەمیشە دەخرێتە 

سەر شاعیر(.
گۆشەنیگای  لە  بەیاننامەیە  ئەم  شاعیرانی  لێرەدا 
شیعرو  نێوان  پێوەندیی  دەڕواننە  دیالێكتیكییەوە 
دەزانن و  یەكتر  تەواوكەری  بە  هەردوو  شاعیرو 

ئەدیبانی ڕوانگە 
ئەگەر ئاگاداری 
باشی ئەدەبی 
جیهانیشی بووبن، 
یا بەیاننامەیەكی 
سوریالییەكانیان 
خوێندبێتەوە، 
ئەوە سڵیان لە 
زەبرو دەسەاڵتی 
واقیعییەت و 
واقیعییەتی 
سۆشیالیزمی 
كردووە، خۆ 
ئەگەر لە 
بەیاننامەكەیاندا 
باسی لە 
لەهۆشخستن و 
دەرزی لێدانیان 
بە مەبەستی 
وەدیهێنانی 
شیعرییەت و 
خەونی شیعری 
بكردایە، ئەوە 
رەنگە بكەوتنایەتە 
بەر لێشاوی 
گاڵتەجاڕی

بەیاننامەی ڕوانگە زۆرتر ئاوڕی لە پەیوەندیی 
نێوان شیعرو كۆمەڵ  و شیعرو نەتەوە داوەتەوە
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ئەمەش  دەكەن،  شاعیر  لەسەر  جەخت  بەزۆری 
پێچەوانەی دیدی هەندێ  لە بونیادگەرانە، بەتایبەت 
)رۆاڵن بارت( كە پێی وایە دەقی شیعری دادەبڕێت 
لە دانەرەكەی، ئەمەشی ناوناوە )مردنی نووسەر( 
توێكار  شیعری  دەقێكی  دەتەوێت  كاتێك  واتە 
دەقەكەدا  ناوەوەی  لە  دەبێت  بكەیت،  )تشریح( 
دەرەوە،  لە  نەك  بگەڕێیت،  دوالیزمەكاندا  بەدوای 

ئەمەش خۆی لەخۆیدا رەتكرنەوەی ڕۆڵی دانەرە.
بەیاننامەدەركردن بەو واتا نییە كە سنوور بۆ ئەدەب و 
بەیاننامەیەك  كاتێكیش  هیچ  دابنرێت،  رۆشنبیری 
چوارچێوە  نییە  توانایدا  لە  بێت  بەهێزیش  چەند 
سەردەمە  لە  بكاتەوە،  تەسك  ئەدەب  دابڕێژێت و 
نوێگەری  ئەوەی  حوكمی  بە  ئەدەبیشدا  تازەكانی 
بێكۆتایی  كراوەو  پانتاییەكی  بووەو  بەرفراوان 
خود  بۆ  سەربەستیی  كاتیشدا  هەمان  لە  بووە، 
رەخساندووە، چەندین هەوڵی جیاوازو دوور لە یەك 
بەیاننامەدا  لە شێوەی  بگرە دژیش  پڕۆژەی جیاو 
خراونەتە ڕوو، جا ئەو هەوڵە بەیاننامە ئامێزانەیش 
الفی سنووری كۆتایی و كاری بە رەها گەیشتنیان 
چەندێ   بەیاننامانە  ئەم  نموونەی  نەداوە،  لێ 
تازەبن، بەاڵم الی میللەتانی تر تەمەنی درێژتریان 
لە  یا  جیهان،  بەناوبانگانەی  بەیاننامە  ئەو  هەیە، 
دوای سەرهەڵدانی یا كاتی سەرهەڵدانی رووداوێكی 
گرنگ یا تەنگژەیەكی سەخت هاتوونەتە كایەوە، یا 
بووە كێشەو  لەوە پەیدا  بووە ترسێك  ئەوە  پاش 
پیر  بنبەست و  بگەنە  شێوازەكان  تەنگوچەڵەمەی 
بوون، ئەگەر سەیری ئەو بەیاننامە جیهانییانە بكەین 
كە لە نیوەی یەكەمی ئەم سەدەیەدا دەرچوون، ئەوا 
بۆمان روون دەبێتەوە، كە هیچ یەك لەو بەیاننامە 
گرنگانە، نەیانتوانیوە بە یەكجارەكی بوونی رەوت و 
بۆچوونەكانی تری سەردەمەكە بسڕنەوە، بۆ نموونە 

لەم سااڵنەی  ئەوەندەی  بەیاننامەی سوریالییەكان 
لێكۆڵینەوەیان لەسەر  بایەخیان پێ داوەو  دواییدا 
ڕووەوه   هەندێك  لە  هونەردا  ئەدەب و  لە  كراوەو 
خۆیاندا  كاتی  لە  ئەوەندە  دەبینرێت،  لێ  سودیان 
الیان لێ نەكراوەتەوەو لەالیەن ریالیزمخوازەكانەوە 
ئەوەی  لەبەر  بەرپەچدراونەتەوە.  تووندوتیژی  بە 
بەیاننامە شتێكی گشتی و رەها نییەو نایشتوانرێت 
ئاساییە  شتێكی  بۆیە  بكرێت،  بار  مەبەستە  بەم 
كەسانێك پشتگیریی لێ بكەن و كەسانێكی تریش 
دژی بوەستن، یا دیدو بۆچوونی جیاواز دەربارەی 
دەرببڕن، بۆچوونی جیاوازیش نابێت وا لێكبدرێتەوە 
كە هێمای الوازییە، بەڵكو بە پێچەوانەوە زۆرجار 
كاریگەریی باشی دەبێت و بابەتەكە بەرەو پێشەوە 

دەبات.
بڵێن ڕوانگە سەرەڕای هەندێ    لە كۆتاییدا دەكرێ  
كەموكوڕی، بەاڵم جۆرە گڕو تین و بزووتنەوەیەكی 
هەر  كوردییەوە،  ئەدەبی  نێو  خستە  كاریگەری 
دیاریكراوی  كاتی  لە  بەیاننامەكە  دەركردنی 
گرنگییەكی  جۆرە  )1970(یە  ساڵی  كە  خۆیدا، 
هاوشانی  هەبووەو  كوردیدا  ئەدەیی  مێژووی  لە 
چووه تە  فارس  عەرەب و  ئەدەبییەكانی  بەیاننامە 
مێژووی هاوچەرخی ئەدەبەوەو لە هەمان كاتیشدا 
بزووتنەوەیەكی رەخنەیی  دیالۆگ و  گفتوگۆو  جۆرە 
بەرپاكرد، كە زەمینەخۆشكەر بوو بۆ بەرفروانكردنی 
پراكتیزەكردنی  روانگە  رۆشنبیران،  بیری  ئاسۆی 
رۆحی و دیالیكتێك بوو لە واقیعی رۆژانەداو ئەوەی 
سەلماند كە فیكر هەمیشە لە گۆڕاندایەو وەستانی 
لەو  ئەدەبی  پرۆژەیەكی  گەاڵڵەكردنی  نییە،  بۆ 
مایەی  لە خۆیدا  بەو شێوەیە خۆی  ساتەوەختەدا 
سەرنجڕاكێشانی رۆشنبیران و نووسەران بووەو زیاتر 

نووسەرانی هانداوە بەدوای شتی نوێدا بگەڕین.


