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جەلیل كاكەوەیس

چل و یەك ساڵ بەسەر رەوتی روانگە و بانگەواز و چاالكی و دروشمەكانیدا تێپەڕیوە، كاتی خۆی و 
دواتریش لەالیەن الیەنگرانی و نەیارانییەوە زۆری لەسەر نووسرا. ئەوانەی رەتیان دەكردەوە دوو جۆر 
بوون، جۆرێكیان دوور لە دنیای داهێنانی ئەدەبی و هونەری بە دەستێكی ئایدیۆلۆژیی سیاسییان دەزانی 
و پێیان وابوو بزوتنەوەی روانگە پەرچەكردارێكی سیاسییەو دژی دیوەكەی تری نەیارە. جۆری دووەمیان 
ئەوانە بوون كە هەر لە نێوەندە ئەدەبی و هونەرییەكەی ئەو سەردەمە لەگەڵ چێژی دەق پێوەگرتووی 
قۆناغی گۆران و دوای گۆران راهاتبوون و پێیان وابوو رەوتی روانگە بە خۆی و كەرەسە نوێیەكانییەوە 

بۆ هەڵوەشاندنەوەی تەالری جوانی پێشوومان و پێشەنگەكان هاتووە و سەری هەڵداوە. 

روانگە..
لە دروشمەوە بەرەو داهێنان
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الیەنگرانی روانگەش دوو جۆر بوون، جۆرێكیان 
تا  ئەمانە  هەبوو،  داهێنان  لە  ئەزموونێكیان 
دەیانەویست  و  بوون  میانڕەو  و  نەرم  رادەیەك 
هونەری  و  ئەدەبی  و  هزری  راهێنانی  و  كار  لە 
بگەڕێنەوە بۆ سەرچاوە رەسەنەكانی كوردەواری 
و ئەو ماكە مێژوویی و كۆمەاڵیەتی و كولتووری 
و ئایینی و هونەرییانە بژێننەوە، كە خەریك بوو 
نەمێنێت.  شوێنەواری  نەوەكاندا  یادەوەریی  لە 
خوێنگەرم  الوێكی  كۆمەڵە  دووەمیان  جۆری 
تەمەنی  بوون،  سەردەمە  ئەو  كەفوكوڵی  بە  و 
زۆریش  بە  بوو،  كەم  داهێنانیان  ئەزموونی 
لە  هەرچەندە  الوانە  ئەم شاعیرە  بوون.  شاعیر 
دامەزرێنەرانی بزووتنەوەی روانگە نەبوون، بەاڵم 
بانگەوازەكە  سەرگرتنی  بۆ  دامەزرێنەران  لە 
پەرۆشتر بوون، بە رادەیەك دەیانەویست كردە 
و كۆشەی پیش خۆیان وەالوە بنێن و مێژووی 
پێ  دەست  لەوانەوە  كوردی  هونەری  و  ئەدەب 
دەریا(یان  بۆ  )كۆن  دروشمی  جۆرێ  بە  بكات، 
كە  كردبوو  وای  دۆخە  ئەم  كردبووەوە،  بەرز 
نەبێت،  روونی  ئاسۆیەكی  سەرەتادا  لە  روانگە 
خوێنگەرمەكانی  شاعیرە  لەناو  هەر  چونكە 
چەند  هەڵمەت  لەتیف  گەورە  شاعیری  ئەوسادا 
لە خودی خۆیدا پەرۆشی نوێگەری بوو، كەچی 
بە رووی روانگەدا هەڵدەشاخا و دەیوت »روانگە 

هێلكەیەكی پیس بوو هیچی هەڵنەهێنا«.
دروستی  خوێندنەوەیەكی  و  بەدواداچوون  بۆ 
باشتر  ژینگەكەی  و  سەردەم  و  روانگە  رەوتی 
وایە لە بانگەوازەكەی روانگە و ئەو دەقانەی لەو 
سەردەمەدا باڵوبوونەوە وردبینەوە، چونكە لەوێدا 

هێڵە  و  بزووتنەوەكە  گەرموگوڕیی  و  هەڵوێست 
سەرەكییەكانی دەدۆزینەوە، بێگومان لەو دەقانەدا 
چەندین هێما و كۆدی تازە هەن و بۆ یەكەم جار 
توێژەری  گەر  بەكارهێنراون،  كوردیدا  دەقی  لە 
و  كۆد  ئەو  بڕوانێتە  ویژدانەوە  چاوی  بە  ئەمڕۆ 
هێمایانە، كە لەو دەقانەدا بەكارهێنراون، دەگاتە 
ئەو راستییەی كە ئەو دەقانە روویان كردووەتە 
میللەتەكەمان،  مێژووی  قوواڵیی  ئاراستەی 
و  بەكارهێنراون  سەرچاڵنە  هەندێكیان  گەرچی 
لەگەڵ  بەاڵم  زۆرەوە،  تەمومژێكی  ژێر  خراونەتە 
رەوتی رۆژگاردا ئەو هێمایانە بەرەو كامڵی چوون 

و بە باری دروستی خۆیاندا بەكارهێنراون.
بە  روانگە  رەوتی  من  نەگیرێ  لێم  گەر 
وەرچەرخانێكی مەزنی مێژووی ئەدەب و هونەری 
و  ئەدەبی  رەوتە  لەو  و  دەزانم  میللەتەكەمان 
دواتر  كە  نازانم  كەمتری  بە  جیهانییانە  هزرییە 
پەیڕەوكران و ماوەیەكی زۆر لە بوارە جیاجیاكانی 
ئەدەب و هونەر ئەزموونیان لەسەر كرا و دەقی 

ناوازە و شاكاریان بەرهەمهێنا.
پێم باشە الیەك بە الی بانگەوازەكەی روانگەدا 
ناونیشانی  بە  1970/4/25دا  لە  كە  بكەمەوە، 
كوردیی  ئەدەبی  روانگەی  لە  )بانگەوازێك 
شاعیرو  پێنج  ئەم  مۆری  بە  نوێمانەوە( 
چیرۆكنووسە )شێركۆ بێكەس، حسه ین عارف، 
شارباژێری،  جەمال  بۆتانی،  فەخری  كاكەمەم 
جەالل میرزا كەریم( باڵوبووەتەوە. ناكرێ لێرەدا 
تێكڕای دەقی بانگەوازەكە دووبارە بكەمەوە، بەاڵم 
دەستەواژەیە  ئەم  بانگەوازەكەدا  سەرەتای  لە 
)وشەی شۆڕشگێڕو بەهرەی تازەكردنەوەی لەبن 
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نەبەرد  و  ئازا  جەنگاوەرێكی  هەردەم  نەهاتووی 
بووەو دەنگی زواڵڵی سەربەستی و ئازادی دوژمن 
بەرزكردووەتەوە  وەها  نەتەوەكەمانی  كەڕكەری 
دەرەوەی  دونیای  ئینجا  و  خۆمان  لەپێشا  كە 
لەهەر یەكێك لەو قۆناغانەدا پێ ناسیون، بۆیە 
هەر  تەقیبێتەوە  مێژووماندا  لە  راپەڕینێك  هەر 
زوو لە كوانووی ئەدەبیماندا تاوی سەندووە ...( 
سەرنجی راكێشام. هەرچەندە ئەم پەرەگرافە لە 
دروشمێكی  بە  پتر  و  نییە  بەدەر  دروشمكاری 
سیاسی دەچێت،  بەاڵم لە كۆتاییدا دروشمەكە 
بەالی داهێناندا هۆدەداتەوەو دەیكات بە هەوێنی 
خەوشێكی  بە  ئەمە  رەنگە  ئەدەبی.  داهێنانی 
وەرچەرخانێكی  هەموو  چونكە  دانەنرێ،  ئەوتۆ 
هزری و ئەدەبی لە سەرەتادا لە  دروشمی زەق 
و بڕێ جار سیاسیش بەدەر نییە، هۆكارەكەیشی 
پاش  لە  كە  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ  هەر 
یان  بەیاننامە،  درێژ  دوورو  پەنگخواردنەوەیەكی 
ئازادییەكی  ئاداری 1970 جۆرە  رێككەوتننامەی 
لەگەڵ خۆیدا هێناو هەر لەنێو ئەو جۆش و خرۆشە 
بەیاننامەی  مانگێك  دوای  ئەوسادا  میللییەی 
مەبەستمە  لێرەدا  ئەوەی  باڵوبووەوە.  روانگە 
رەوتی روانگە بە بانگەوازو دەقەكانییەوە گەر لە 
دواییدا   لە  ئەوا  بووبن،  دروشمكاریش  سەرەتادا 
ئاوێكی وای رشت نێوەندی ئەدەبی و هونەریی 
ئەوسا پەیرەویان كرد و بوو بە قوتابخانەیەكی 

بەرچاو و دەیان داهێنانی لەسەركرا.
ئەو  ئاگاداری  ئەوەندەی  بۆخۆم  من  ئەوەی 
دەربارەی  پەرتەوازەم  شتی  و  سەردەمەم 
كەوتنە  لەبارەی  سەرەتادا  لە  خوێندووەتەوە، 

نێوەندی  لە  دڵییەك  دوو  روانگە  سەرپێی 
وابوو  پێیان  هەندێك  هەبوو،  ئەوسادا  ئەدەبی 
هەندێكیش  دادەمركێتەوە،  زوو  كەفوكوڵێكەو 
تێیان  ئایندەوە  خاوەن  و  گەش  ئاسۆیەكی  لە 
دەڕوانی. ئەوەتا دكتۆر عیزەدین مستەفا رەسول  
لە ژمارە )2(ی گۆڤاری )بەیان(ی ساڵی 1972 
ئەدەبییە  تەوژمێكی  دەڵێت؛)روانگە  ئاوها 
بناغەكەی بیری بورژوازی بچووكەو گەڕانی چەند 
هونەرمەندێكی بە بەهرەیە بەدوای راستیدا، جا 
یا ئەگاتە ئەو راستییە كە بەالی منەوە ریالیزمی 
سوشیالیستە، یان نایگاتێ و لەجێی خۆیدا وشك 
ئێستاوە  دیدی  بە  نەكرێ  رەنگە  ئەكات...(. 
بڕوانینە ئەو بۆچوونەی دكتۆر، چونكە بۆچوونەكە 
و  دیارە  پێوە  ئاشكرای  ئایدیۆلۆژیی  مۆركێكی 
رەوتی  بەرانبەر  دوودڵییەك  دیدەوە  لەو  هەر 
سەلماند  ئەوەی  رۆژگاریش  دەردەبرێت،  روانگە 
خەماڵندن  و  كامڵبوون  دوای  روانگە  رەوتی  كە 
بەگژداچوونەوەی  و  نەتەوەیی  بۆتەی  لە  پتر 
زۆربەی  قاڵبووەوەو  نەتەوەكەمان  زۆردارانی 

دەقەكانیش ئەو ماكەیان تێدایە.
روانگە  بزوتنەوەی  سەرەتای  لە  راستیدا  لە 
نێو  دەڕژانە  پەرتەوازە  هزری  و  ماك  كۆمەڵێ 
كەناڵی روانگەوەو زۆر بە خێرایی دەقۆزرانەوە، 
بەتایبەتی شاعیرە الوەكان، وەك چاولێكەرییەك، 
نزیكیان  لێك  دەربڕینی  چاولێكەری  نیمچە  یان 
بەكاردەهێنا. شەپۆڵەكان بریتی بوون لە هزری 
و  بێهوودەیی  و  بوونگەرایی  وەك  رۆژاوایی 
سوریالیزمی و دادانیزمی و زۆری تر، هەندێكیان 
ئایینی  و  نەتەوەیی  كولتووری  بەرەو  مەیلیان 

گەر لێم نەگیرێ 
من رەوتی 
روانگە بە 
وەرچەرخانێكی 
مەزنی مێژووی 
ئەدەب و هونەری 
میللەتەكەمان 
دەزانم و لەو 
رەوتە ئەدەبی 
و هزرییە 
جیهانییانە 
بە كەمتری 
نازانم كە دواتر 
پەیڕەوكران 
و ماوەیەكی 
زۆر لە بوارە 
جیاجیاكانی 
ئەدەب و هونەر 
ئەزموونیان 
لەسەر كرا و 
دەقی ناوازە 
و شاكاریان 
بەرهەمهێنا.

هەموو وەرچەرخانێكی هزری و ئەدەبی لە سەرەتادا 
لە  دروشمی زەق و بڕێ جار سیاسیش بەدەر نییە
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دەتوانین  ئەوهاش  دەشكایەوە.  كورددا  كۆنی 
هەڵپەو  بە  سەرەتادا  لە  روانگە  رەوتی  بڵێین 
لە  سرووش  دەیەویست  زۆرەوە  خێراییەكی 
دەقی  و  وەربگرێت  هەمەچەشنە  كەناڵی 
كەناڵە  لە  یەكێ  بكات.  فەراهەم  لێ  نوێباوی 
سەرەكییەكان هەستی متبووی چەوساندنەوەی 
نەتەوەیی بوو، كە دەیان ساڵ بوو نووسەران و 
لە قەفەزی  هونەرمەندانی كورد مەلی وشەیان 
چەوساندنەوەدا بەندكرابوو، بەاڵم دوای ئازادیی 
ساڵی 1970 ئەو توانا متبووانە تەقینەوەو رەها 
بوون، ئەمەش زەمینەیەكی رەخساندو بەشێك 
كولتووری  بەرەو  نوێخوازەكان  نووسەرە  لە 
)زەردەشتی(  كورد  كۆنی  ئایینی  و  نەتەوەیی 
زیندوو  مێژوو  نێو  لەبیركراوەكانی  شتە  و 
دەدا  هەوڵیان  دیكەیان  بەشێكی  بكەنەوە، 
شوێنپێی مەزەبە ئەدەبییە یاخییەكانی جیهان 
هەڵبگرن، هەموو ئەمانەش بەخێرایی و لەماوەی 
لە دەقی ئەو سەردەمەدا رەنگیان  نیو دەیەدا 
رەوتی  لە  تایبەتییان  فەرهەنگێكی  دایەوەو 
روانگە دروست كرد، كە پێم وایە فەرهەنگێكە 
جیای  خۆی  پێش  ئەدەبیاتی  فەرهەنگی  لە 

دەكاتەوە.
ئەو  بڵێم  بتوانم  رەنگە  نەبێت  زێدەڕۆیی  گەر 
ئەمرۆمان  رۆژی  تا  رشتی  روانگە  كە  ئاوەی 
ماكی هەر ماوەو خەڵكانی دوای روانگە پەرەیان 
بە فەرهەنگی رەوتەكە دا و توانییان داهێنانی 
دانسقە بەرهەم بهێنن. پێم وایە یەكێ لەو دابە 
هێنای،  خۆیدا  لەگەڵ  روانگە  كە  ئەدەبییەی 
روانگە  رەوتی  پێش  كە  دەربڕینە،  بوێریی 

لە چەند دەقێكی پەرتەوازەو تاقەكەسی  جگە 
شیعری  و  سایب  جەمیل  )لەخەوما(ی  وەك 
)بیست و حەوت ساڵە(ی بێكەس و )وەفدی 
ئەوها  نابینین، كە  پیرەمێرد  كوردستان(ەكەی 
بوێرانە پەردەی شەرمنۆكیی لە رووی دەربڕین 

هەڵبماڵێت و قسەی خۆی بكات.
الیەنێكی دیكەی سیمای رەوتی روانگە گەڕانەوە 
بوو بەرەو هێما متبووەكانی نێومێژووی میللەتی 
داستانە  نێو  كەسانی  بە  هێماكردن  و  كورد 
میللییەكان وەك مەم و زین و شیرین و فەرهاد 
دیاردەیەكی  دی.  ئەوانی  و  لەپزێڕین  خانی  و 
دیكە مامەڵەكردن بوو لەگەڵ زاراوە ئایینیەكان 
ناودارەكانی  سۆفییە  بەناوی  ئاماژەكردن  و 
جیهانی ئیسالمی، وەك حەالج و سەهرەوەردی 
ئەوانی دی، لەهەمان كاتدا وەك پێشتر ئاماژەم 
بۆ كرد، لەنێو رەوتی روانگەدا مەیلی گەڕانەوە 
هەبوو بەرەو ئایینی زەردەشتی، بۆیە دەبینین 
هەوڵدراوە  سەردەمەدا  ئەو  دەقی  زۆربەی  لە 
تێهەڵكێشی  ئایینە  ئەو  پەیامەكانی  و  سرووت 
و  ئاهورامزدا  وشەگەلی  وەك  بكرێ،  دەقەكان 
ئەهریمەن و رووناكی و تاریكی، كە هێمابوون 
هەر  شەڕخواز،  خێرخوازو  هێزی  هەردوو  بۆ 
زۆر  نەیارێكی  مەیلەوە  ئەم  سۆنگەی  لە 
پەیدابوو،  روانگە  رەوتی  بۆ  سەردەمەدا  لەو 
توندی  بە  ئایینی  زانایانی  یەكێتیی  بەتایبەتی 

رەوتەكەیان رەت كردەوە. 
جگە لە هێما نەتەوەیی و میللییەكانی نەتەوەی 
كورد، رەوتی روانگە كۆمەڵێ هێمای لە دەرەوە 
هێمای  هەڵوێستی شۆڕشگێڕانەو  وەك  و  هێنا 
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لەگەڵ  ژێردەست  میللەتانی  چەوساندنەوەی 
وەك  كرد،  تێهەڵكێشی  ئەو سەردەمەدا  دەقی 
فەلەستین،  و  قولەڕەش  و  ڤێتنام  وشەی 
نەتەوەیی  چەوساندنەوەی  بەرانبەر  ئەمانەشی 
تەنها  یان  دەكرد،  هاوسەنگ  بەراوردو  كورد 
دەكرد،  كۆلونیالی  واڵتانی  دراوی  بە  ئاماژەی 
داگیركاری.  بۆ  بوو  ئاماژە  كە  )دۆالر(  وەك 
هەموو ئەم هێمایانە زۆر بە خێرایی لەنێو دەقی 
رەنگیان  سەردەمەدا  ئەو  هونەریی  و  ئەدەبی 
بزووتنەوەی  فەرهەنگەكەی  تێكەڵی  دایەوەو 

روانگە بوون. 
كرد  بۆ  ئاماژەم  پێشتر  وەك  روانگە  رەوتی 
شاعیرو  پێنج  تەنها  لەالیەن  بانگەوازەكەی 
نووسەرێكی  بەاڵم  مۆركرابوو،  چیرۆكنووسەوە 
دەكرد،  بانگەوازەكەیان  پشتیوانیی  زۆر 
دەرەوەی  لە  نوێخواز  تری  كەسانی  هەرچەندە 
نوێخوازییەوە  نەفەسی  بەهەمان  بانگەوازەكە 
كاریان كردبوو، بەاڵم جۆرە گرژییەكیان لەگەڵ 
پێشتر  خۆیان  چونكە  هەبوو،  رەوتەكەدا 
هەبوو،  نوێخوازیدا  لە  دەستپێشخەرییەكیان 
وەك لەتیف هەڵمەتی شاعیر پێم وایە ساڵێك 
)خواو  دیوانی  روانگە،  بانگەوازەكەی  پێش 
شارە بچكۆلەكەمان(ی چاپ كردبوو، لە بواری 
چیرۆكیشدا سەدرەدین عارف چەند چیرۆكێكی 
ژیان(  رێیەكی  )كوێرە  وەك  باڵوكردبووەوە، 
باڵوی  )برایی(  گۆڤاری  لە   1967 ساڵی  كە 
هەموو  ئەمانەشدا  هەموو  لەگەڵ  كردبووەوە. 
رێچكەكان یەكیان گرتەوەو كەوتنە نێو تەوژمی 
و  بوون  فەرهەنگەكەی  تێكەڵی  و  روانگەوە 

حامیدو  لەتیف  چیرۆكنووس  هەردوو  دواتریش 
گۆڤاری  لە  خۆیان  بەرهەمی  شاكەلی  ئەحمەد 

روانگەدا باڵودەكردەوە. 
روانگەدا  رەوتی  مێژووی  بە  وردی  بە  گەر 
خودی  لە  بەشێك  دەبینین  بچینەوە، 
ئەو  بۆ  -ئەمەش  بەیانەكە  یان  بانگەوازەكە 
سەردەمە شتێكی تازەیە- بریتییە لە دروشمی 
زەق، بەاڵم دروشمەكانی هی پارتێكی سیاسی، 
نەبوون  پاوانخواز  سیاسیی  گروپێكی  یان 
بەڵكو  دەهات-  لێ  چەپیان  بۆنی  -هەرچەندە 
بەئاگابوو.  وریاو  نووسەری  كۆمەڵێ  بانگەاڵی 
جگە لەمەش دروشمی سەرەكیی رەوتی روانگە 
بریتی بوو لە )وتەی نوێ، بیری نوێ، كرداری 
ئایینی  پەیامی  و  دروشم  هەمان  كە  نوێ( 
دەستكارییەوە  بە  وشانەوە  لەم  زەردەشتەو 
چاك،  گوفتاری  چاك،  )بیری  وەرگیرابوون 
كرداری چاك(. ئاوهاش پێم وایە هەر دروشمەكان 
مێژوویەكی شێوێنراو  بەدوای  گەڕانێكن  خۆیان 
و ونبوو. راستە لە سەرەتادا وەك كەفوكوڵێك 
كامڵبوونی  لەگەڵ  وردە  وردە  بەاڵم  دەبینران، 
ئەزموونەكەدا دروشمەكانیش جێگەی خۆیان لە 
نێو هزرو خەیاڵی نووسەراندا كردەوەو  دەیان 
هزرو خەیاڵی بزێو و بوێریان لەنێو دەقی روانگە 

رەنگڕێژ كرد.

رەوتی روانگە 
بە بانگەوازو 
دەقەكانییەوە 
گەر لە 
سەرەتادا 
دروشمكاریش 
بووبن، ئەوا 
لە دواییدا  
ئاوێكی وای 
رشت نێوەندی 
ئەدەبی و 
هونەریی ئەوسا 
پەیرەویان 
كرد و بوو بە 
قوتابخانەیەكی 
بەرچاو و 
دەیان داهێنانی 
لەسەركرا

یەكێ لەو دابە ئەدەبییەی كە روانگە لەگەڵ 
خۆیدا هێنای، بوێریی دەربڕینە


