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   كاكە مەم بۆتانی

)1(
مێژووی مرۆڤایەتی سەلماندوویەتی، هیچ بەهایەك، بیرو هزرو بۆچوونێ ، رێگە و ڕێبازێ ... ئەوەندە پیرۆز 
نییە، كە دەقاودەق و هەتا هەتایی وەك خۆی بمێنێتەوە و گۆڕانی بەسەردا نەیه ت. دەبێت پرۆسەی 

رەتبوون و تێپەڕاندن ببینێ   و مانەوەی مرۆڤ  و مرۆڤایەتی بپارێزێت.
خوێندنەوەی وردبینانە، مرۆڤ بە ژیان  و دەوروبەری ئاشناترو شارەزاتر دەكات. ڕێخۆشكەریش دەبێت كە 
بە چاوی رەخنەئامێز سەیری چاالكییە مرۆڤایەتییەكان، كولتوور و بەرهەم، هەنگاو و رێبازەكانی پێش 
خۆی بكات. بەمەش كۆمەڵێ روانینی نوێ  دەربارەی مێژووی قوتابخانەكانی بەری خۆی دەستدەكەوێت.. 
جا ئەو گۆڕان  و دەستكارییانەی مەبەستییەتی لە شێوە و ستایل  و جوانكاری  و....دا بیكات.. سەركەوتوو 

دەبێت یان نا.. بۆ بەردەوامییان دەگەڕێتەوە.

ڕوانگە و 
هەڵوێست
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لە  نوێگەری...  تازەگەری،  نوێخوازی،  زاراوەی 
بەكار  نوێبوونەوە  الیەنەكانی  بۆ  كوردیدا،  ئەدەبی 
كە  دەریدەخات  كوردی  رووناكبیریی  مێژووی  دێت. 
جگە لە دەستاودەستكردنی شێوە زمانەكانی نەتەوە 
ئەدەبی  پەڕینەوەیەكدا،  گواستنەوەو  هەموو  لە 
نوێكردنەوەیەكی  هەڵبەست(  )بەتایبەتی  كوردی 
ئەنجامی  لە  كە  بینیووە،  ناوەڕۆكەوە  و  بەشێوە 
شارستانی  و  رووناكبیری  و  پێشبڕكێی  ملمالنێ   و 

هزری نەوەكان سەریان هەڵداوە..
باشووری  پێوەلكانی  عیراق  و  قەوارەی  دامەزراندی 
بااڵدەست  گەلی  بۆ  باشی  هەلێكی  كوردستان، 
رووناكبیری  هەندێ   بەرچاوی  )بە  رەخساند 
هەلپەرستی كوردەوە( پیالنی تۆكمەی پر بە پێستی 
دابڕێژێ،  كوردی  بیری  و  كەسیەتی   تێكشكانی 
بیانوو  بەڵگەو  پەرەپێدا..  عیراقچییەتیی  گیانی 
بەاڵم  بدۆزێتەوە.  كوردستانی  گیانی  تووانەوەی  بۆ 

هەستی نەتەوایەتیی كوردانیان پێ  بنبڕ نەكرا.
رابوردووشەوە،  سەدەی  چلەكانی  سەرەتای  لە 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كوردستان )كوردایەتی( لە 
بەرگ  و هزر و بۆچوونێكی نوێوە سەری هەڵدایەوە. 
رووناكبیرانی پێشكەوتووخوازی باشووری كوردستان 
)بەتایبەتیش ئەدیبان( لە ئامێزیان كرد. نەک هەر 
شۆکیشیان  تووشی  بەڵکو  پەکخست،  پیالنەکەیان 

کرد.
الوانی رووناكبیر، بە هێزو تینەوە كەوتنە چاالكی، 
پەروەردە  خۆیان  رامیارییەوە،  خەباتی  بەدەم 
دەدا.  ئەدەبییەكان  رێبازە  بە  گەشەیان  دەكردو 
نموونەی هەرە دیاریان دیالن، كامەران، گۆران، برایم 

ئەحمەدی سەركردەو پێشڕەو بوون.
كە كودەتا سەربازییەكەی 1958 سەری گرت، رەگی 

دەسەاڵتی  داكوتابوو،  خۆی  جۆرێ  بە  كوردایەتی 
تازەی عیراق نەیدەتوانی داوە سەرەكییەكانی كورد 
فەرامۆش بكات. لە دەستووری كاتیی واڵتدا، دانی 
بە هاوبەشیی خاكی كوردو عەرەبدا نا، تا رادەیەك، 
بەرهەمی  باڵوكردنەوەی  نووسین  و  بیرو  ئازادیی 
بەرەو  كوردی  وێژەی  رامیاری.  خەباتی  ئەدەبی  و 
پێش چوو.. هەر ئەم ئازادییەش وای لە بزووتنەوەی 
هەنگاوە  پشتی  كرد،  كوردستان  رزگاریخوازی 

دیموكراتییەكانی دەسەاڵت بگرێ .
)2(

سااڵنی ئاشتەوایی نەتەوەیی، دەرگایەكی بۆ زانست  و 
زانیاریی تازە كردەوەو بە سانایی دەكەوتە بەردەستی 
عەرەبان  زمانی  بە  گشتی  هەرچەندە  خوێندوەران. 
خۆ  بۆ  بوو  گرینگ  سەرچاوەیەكی  بەاڵم  بوون، 
ئاشناییان  كورد.  گەنجی  ئەدیبانی  پەروەردەكردنی 
پەیدا  سۆشیالیستی  ئەوروپی  و  ئەدەبی  لەگەڵ 
رادەكێشان..  سەرنجیان  ناوەڕۆكەكان  شێوەو  كرد. 
لێكۆڵینەوەكان،  رەخنەو  بە  خوێندنەوەیان  بەدەم 
هزر و بیریان ئاو دەدا.. وەك بوومەلەرزەیەك، دنیای 

ئەدەبیی كوردی هەژاند..
هەرچەندە، دەسەاڵتی ئەدەبی باشووری كوردستان 
كۆنەكانەوە  ئەدەبییە  قوتابخانە  بەدەست  هەر 
ئەدەبییەكانی پێ  رۆژنامە  بوو، الپەڕەكانی گۆڤارو 
دەڕازێندرانەوە، بەاڵم بەرە بەرە، بەرهەمی ئەدەبی 
الوانیش )بە تۆكمەو الوازەكانییانەوە( خۆیان دەخزاندە 
ناو باڵوکراوەکان و سەرنجی خوێندەوارانی رادەكێشا. 
هەڵسەگاندنی ئەدەبی كوردی )بەتایبەتی هۆنراوە( 
لەژێر رۆشنایی قوتابخانە ئەدەبییە تازەكاندا، جۆرە 
متمانەیەكی بە ئەدیبانی الو دا )بۆ نوێكردنەوە( كە 
)بۆ نوێکردنەوە( کە ڕێبازێكی راستیان هەڵبژاردووە.

تازەکردنەوە، 
تەنها رزگاربوون 
نەبوو لە شێوەو 
ناوەڕۆكی 
كالسیكی  و 
رۆمانسی  و.. 
بەڵكو رەفتارێكی 
تر بوو لەگەڵ 
ئه و قوتابخانانەدا 
دەكرا تا شێوەو 
ناوەڕۆكێكی 
نوێتر وەدەست 
بێنن، چونکە لە 
کۆتاییدا سااڵنی 
شه ستی سه دەی 
رابوردووەوە، 
هەژان الیەنی 
هزری رامیاری  و 
ئەدەبی لە ئامێز 
گرتبوو.

رووناكبیرانی كورد، بە گەڕانەوە بۆ كولتووری 
ئەدەیبان  و سودوەرگرتن لە بەرهەمەكانی ئەدەبی 
دراوسێ ، شەقاوی تازەكردنەوەیان نا
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شێوەو  لە  نەبوو  رزگاربوون  تەنها  تازەکردنەوە، 
ناوەڕۆكی كالسیكی  و رۆمانسی  و.. بەڵكو رەفتارێكی 
شێوەو  تا  دەكرا  قوتابخانانەدا  ئه و  لەگەڵ  بوو  تر 
ناوەڕۆكێكی نوێتر وەدەست بێنن، چونکە لە کۆتاییدا 
الیەنی  هەژان  رابوردووەوە،  سه دەی  شه ستی  سااڵنی 

هزری رامیاری  و ئەدەبی لە ئامێز گرتبوو..
رووناكبیرانی كورد، بە گەڕانەوە بۆ كولتووری ئەدەیبان 
دراوسێ ،  ئەدەبی  بەرهەمەكانی  لە  سودوەرگرتن   و 
فرڕەهەندی  بەاڵم  نا..  تازەكردنەوەیان  شەقاوی 
رێگربوو لە بەردەمی ئەو كۆمەڵە الوەی خەونیان بە 
جۆرە یاخیبوونێكەوە دەدی، كە بوومەلەرزەیەك لەناو 
ئەدەبی كوردیدا بەرپا بكەن. )بەتایبەتی لە زمان  و 

داڕشتنی ئەدەبیدا(.
سەرهەڵدانی روانگە، وەك بزووتنەوە )كە ئێمە دەمان 
ئەدەبییەكانی  قوتابخانە  الساییكردنەوەی  وەك  وت( 
ئەوروپی  و عەرەبی )كە دژەكانمان دەیاننووسی( لە 
ئەنجامی: كورتبڕی  و كورتبینی، قوتابخانە ئەدەبییە 
چەكداریی  بزوتنەوەی  سەرهەڵدانی  باوەكان  و 
دەسەاڵتی  توندوتیژیی  كوردستان،  رزگاریخوازی  
رامیاریی  قەوارەی  بااڵدەستی  نەتەوەی  سەربازیی 
رامیاری  ئەدەب  و  كایەوە..  هاتە  عیراق،  دەستكردی 
تێكەڵ بە یەك كران.. دەتوانم بڵێم هەر لە سەرەتای 
بانگەوازەكەوە هەستی پێ دەكرا.. بەاڵم چۆن؟.. ئەم 
دووبارەکراوەتەوە،  شێوە  زۆر  بە  و  زۆرجار  پرسیارە 
ئایدیۆلۆژی  یەك  پارتی و  یەك  پێنجیان  هەر  چونكە 
ئەدەبییەكانیان.  بەرهەمە  هەتا  نەدەكردنەوە،  كۆی 
هەڵبەست )كە رەگێكی قوڵی لەناو نەتەوەكەدا هەبوو( 
چیرۆكی كورت )كە لە چاویا زۆر نوێ  بوو( جیا بوو!

)٣(
لە  بەشدارییان  راستەوخۆ،  الوەكان،  ئەدیبە  لە  زۆر 

بزوتنەوەی  شۆڕشی  رامیاری  و  چاالكیی  و  خەبات  
بۆ  كردبوو.  كوردستاندا  باشووری  رزگاریخوازی 
ئەدەبی  لێكۆڵەرەوەی  خوێندەواران و  بەرچاوڕوونیی 
)بەتایبەتی تازەگەری لە ئەدەبی كوردیدا( وا بەباش 

دەزانم كە بەم شێوەیە لە نووسەرانی روانگە بدوێم.
بزوتنەوەكەی  دیاری  رابەرێكی  بە  كە  عارف:  حسێن 
)ماركسی-  ئومەمی  تێكۆشەری  مرۆیەكی  دەزانم،  
كەرتبوونی  لە  بوو.  بەندیخانە  دەرچووی  لینینی(و 
)قیادەی  ئامێزی  لە  خۆی  عیراقدا،  شیوعیی  حزبی 
دەكردن.  لەگەاڵ  كاریشی  دۆزیبووەوەو  مەركەزی(دا 

بەرامبەر مەسەلەی كوردیش بینینی روون بوو.
شێركۆ بێكەس: كە رابەرێكی تری بزوتنەوەكە بوو.

و  هزر  سەرچاوەی  بوو.  )كاژیك(  دیاری  ئەندامێكی 
بیری، نەتەوەییانە بوو. نەك هەر دۆست  و الیەنگری 
پارتی  دیموكراتی كوردستان )باڵی سەرۆك( بوو، لە 

رۆژنامەكەشیاندا كاری دەكرد.
پارتی   چەپی  باڵی  پەروەردەی  بۆتانی:   مەم  كاكە 
بەرەی  پێشمەرگەیەكی  بوو،  كوردستان  دیموكراتی  
كەرتبوونی  ئەنجامی  لە  بوو.  چەكداری  خەباتی  
لە  بەاڵم  بوو،  هێنا  پارتایەتی  لە  وازی  حیزبەكەدا، 

باڵی مەكتەبی سیاسییەوە نزیك بوو.
شیوعیی  حزبی  پەروەردەی  كەریم:  میرزا  جەاللی 
باڵی  ئەندامی  بووە  وازهێنان  دوای  لە  بوو.  عیراقی 
بۆ  رامیاریشی  كاری  پارتی و  سیاسیی  مەكتەبی 
بەغداش  كوردیی  ئێستگەی  فەرمانبەرێكی  دەكردن. 

بوو.
قسەو  زۆربەی  لە  هەرچەندە  شارباژێڕی:  جەمال 
دانیشتنەكاندا ئامادە نەدەبوو. بەاڵم بیری نەتەوەیی 
هەنگاوی  پارتی.  سەرۆكی  باڵی  ئەندامی  كردبوویە 

باشی شیعری نابوو.
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ئەم نەخشەیە، ئەوەمان بۆ دەردەخات، كە بەشێ  
گەلە  پشتگیریی  و  رامیاری   خەباتی  لە  بوون 
ئینتیمای  سەرەڕای   كردووە.  ستەمدیدەكەیان 
هەندێكیان، گشتیان گومانیان لە رێڕەو و چاالكیی 
كزو  ئەنجامە  ئەو  هەبووە.  حزبەكانیان  رامیاریی 
الوانەی  تینویەتیی  هێنابوو  بەدییان  الوازانەی 
یاخیبوونێكی  جۆرە  ئەمەش،  نەدەشكاندن. 

وشیارانەی بیناكەرانەی ال دروست كردبوون..
رامیارییەكانەوە،  هەنگاوە  پشگیریی  بەدەم 
رامیاریی  سەركردایەتیی  كە  بوو  مەبەستیان 
بچنەوەو  بەخۆیاندا  كوردایەتی  بزوتنەوەی 
كەموكوڕییەكانیان چارە بكەن. چونكە لەناو خودی 
كوردستاندا  باشووری  رزگاریخوازی  بزوتنەوەی 
كەرتبوون و بەیەكدا چوون روویدابوو، تا گەیشتبووە 
لە یەكتری كوشتن. بەالی منەوە، ئەدەبی روانگە، 
سەری  هاوچەرخەوە  هونەرییەكانی  رووداوە  لە 
دەرهێناو لە باوەشی رەخنەگرانەی شۆرشی ئەیلوول 
گەشەی كرد.. ئێمە ناتوانین نكولی لەوە بكەین كە 
هەر لە ناوەڕاستی شەستەكانی سەدەی رابردووەوە 
عەرەبی  بە  بەرهەمە  رێی  )لە  ئەوروپا  نوێخوازیی 
بۆچوونی  هزرو  سەر  كردبووە  كاری  كراوەكانەوە( 
تا  بەاڵم  نوێ .  نەوەی  ئەدیبەكانی  كوردو  الوانی 

چەند الساییان كردبووەوە؟.. ئەوە جێی باسە!
)4(

كوردی  شیعری  ناوەڕۆكی  شێوەو  نوێكردنەوەی 
ئاراستەی  كە  گرت  سەرچاوەی  رەخنانەوە  لەو 
دەكرا.  خۆیان  پێش  ئەدەبییەكانی  بەرهەمە 
جا  ئەدەبی.  روانینی  كۆمەڵێ   بە  بوو  پەیوەست 
بووبێت.  شێوازەكان  یان  جوانكارییەكان  الیەنە 
ئێمە،  نوێكاریمان بە خەیاڵی داهێنەرانەوە سەیر 

دەكردو بیرمان الی ئەوەبوو كە دەتوانین هەنگاوی 
ماناو  داڕشتنەوەی  لە  )بەتایبەتی  تازەگەری 
پێشنیاری  لەسەر  بۆیە،  هەر  بنێین؟!..  زمانەوە( 
حسێن )وتەی نوێ ، بیری نوێ ، كرداری نوێ (مان 
كردە دروشمی هەنگاوەكەمان. كە ئەوەش لە ئاینی 

زەردەشتییەوە سەرچاوەی گرتبوو.
ئێمە هەر لە سەرەتای دانیشتنەكانماندا گەرەكمان 
شێوەو  خەرمانی  سەر  بخەینە  نوێ   شتێكی  بوو، 
وا  جۆرێكی  بە  بەاڵم  چیرۆك.  شیعرو  ناوەڕۆكی 
ئەدەبیدا  زمانی  و  فۆرم   لە  پەنجەمان  جێ   كە 
هەر  كە  دەمانزانی  ئەمەشەوە  بەتەك  بێت..  دیار 
حامیدی  )لەتیف  لەوانە  نین  مەیدانەدا  لەم  ئێمە 
پەشێو،  عەبدوڵاڵ  الو:  شاعیرانی  چیرۆكنووس و 
شوان،  سەالح  سابیر،  رەفیق  شاكەلی،  ئەنوەر 
ئەنوەر قادر جاف(.. چەندەهای تر. هەر بۆیە، لە 
بانگەوازەكەدا وتمان كە ئێمە مەبەستمان نوێگەری 
 و دەرچوونە لە قاوغی تەسك  و تێڕوانینی ناوچەیی 
تازەكانی  ئەدەبییە  رێبازە  لە  سوودوەرگرتنە   و 
سەر  دەكەوێتە  تازەبوونەوە  جۆری  بەاڵم  جیهان. 

بیرو بۆچوون و توانای ئەدیبەكە خۆی.
زمانەوە  لە  روانگە،  شاعیرانی  الی  نوێكردنەوە، 
نوێی   قەوارەی  داڕشتنی  بەرەو  پێكردو  دەستی 

كێش و سەروای ئازادو هونەری رەوانبێژی چوو.
 لە ناوەڕۆكی شیعریشدا جەختیان لەسەر مەبەستە 
هەستی  نەتەوەو  رامیارییەكانی  كۆمەاڵیەتییەكان و 
جگە  دەكردەوە،  شارستانییەتی..  مرۆڤایەتی و 
رستەكان  سەندو  پەرەی  )رەمز(یەت  لەوەش 

شێوەی تریان وەرگرت.
)5(

زەمەنین، دیاردەیەكی  ئەدەبییەكان،  رێبازە 

سەرهەڵدانی 
روانگە، وەك 
بزووتنەوە )كە 
ئێمە دەمان 
وت( وەك 
الساییكردنەوەی 
قوتابخانە 
ئەدەبییەكانی 
ئەوروپی  و عەرەبی 
)كە دژەكانمان 
دەیاننووسی( لە 
ئەنجامی: كورتبڕی 
 و كورتبینی، 
قوتابخانە 
ئەدەبییە باوەكان 
 و سەرهەڵدانی 
بزوتنەوەی 
چەكداریی 
رزگاریخوازی  
كوردستان، 
توندوتیژیی 
دەسەاڵتی 
سەربازیی نەتەوەی 
بااڵدەستی 
قەوارەی رامیاریی 
دەستكردی عیراق، 
هاتە كایەوە

هەر لە سەرەتای دانیشتنەكانماندا گەرەكمان 
بوو، شتێكی نوێ  بخەینە سەر خەرمانی 
شێوەو ناوەڕۆكی شیعرو چیرۆك
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بە رەوش  و دۆخی مەعریفیی سەردەمی دیاریكراوی 
وابەستە دەبێت. لە مەودایەكی سنورداری مێژووییدا 

گەشە دەكات و پەرە دەستێنێ ..
لە تەك گۆڕانی: هەست و بیرو بۆچوون و مەبەستە 
زانستییەكاندا.. خۆی دەگونجێنێ  و رێ  بۆ رێبازی 

تری ئەدەبی خۆشدەكات.
هەمەجۆری  گێژاوی  لەناو  كوردیش،  ئەدەبی 
ئیمپراتۆرییەتی  رامیاریی  دەسەاڵتی  نەریتەكانی 
شارستانییەتی  بە  خۆی  ئیسالمیدا  عوسمانی- 
توخمەكانی  گەشایەوە.  كردو  بیستدا  سەدەی 
ئەدەبی بزواند.. كورتە چیرۆك خۆشی، پێویستی 
شێوەو  بنیاتنانی  بۆ  هەبوو  تایبەتی  توانای   بە 
لە  سەردەمەوە  لەو  چونكە  جیاواز..  داڕشتنی 
نەبووندا دەگەوزاو جێپەنجەی لە دنیای وێژەدا دیار 

نەبوو.
تازەگەری  گەرای  دووەم،  جیهانیی  جەنگی  پێش 

لەناو بەرهەمەكانی كرمانجی ژووروو داندرا..
بەاڵم  بزوا،  كوردیدا  لەوێژەی  نوێ   چیرۆكی 
تەگەرە،  بووە  ناوچەكەیان  نالەباری  كەشوهەوای 

پەڕییەوە ناوچەی سۆران.
توانایاندا  لە  ئەوەندەی  ناوچەكە،  چیرۆكنووسانی 
بوو، خۆیان لە ئەدەبی كالسیكی  و فۆلكلۆری  و.. 
تەنیا  نە  راستەوخۆ،  گێڕانەوەی  نە  كرد.  دەرباز 
گرێش توانیی رێگر بن لە تازەكردنەوەو هەنگاوی 
نوێ .. دلێرانە ئەسپی خۆیان لەو مەیدانە تاو دا. 
بەپێی كات  و شوێن  و هزر یان، چاالكییان نواند.. 
چیرۆك بووە چركەی چڕو لەتەك شەپۆلە بەرهەمە 
سەرمایەداری  سۆشیالیستی و  ئەدەبییەكانی 
تێدا  دیاری  نووسەری  بوون.  یەك  وابەستەی 

هەڵكەوت.

لەم  مەبەستمان  چیرۆكنووس،  ئێمەی  كەوابوو 
شێوەو  لە  بوو  گەرەكمان  چیبوو؟..  بانگەوازە 
محەرەم و  و  بلەو  میدیاو  چیرۆكەكانی:  ناوەڕۆكی 

مەم و مارف بەرزنجی و... یاخیبین؟.. بۆ؟!
بە  دەمانویست  كە  چیبوون  نوێیانە  سیما  ئەو 
كاتێكدا  لە  بدەین؟..  كوردی  هونەریی  چیرۆكی 
وتوومانە كە نە كوێرانە یاخی دەبین، نە ئامادەشین 
دەقاو دەق السایی رێبازە خوازراوەكان بكەینەوە.

میراتی  كەلەپورو  ژیرانەی  هەڵسەنگاندنی  بەڵكو 
هونەریی نەتەوەو بەرهەمی ئەدیبانی پێش خۆمان.. 
چیرۆكی  تازەكردنەوەی  بۆ  بوون  پێوەرێك  تاكە 
كوردی و بەرەو پێش بردنی روودراوەكان و جۆری 
چنینی بەرهەم، بەكارهێنانی گرێ  و كارێكتەرو رەمز،  
زۆرێك  و  قەفەس   نەبنە  رەگەزەكان  مەرجێ  بە 
ئازادی و جوانی و سیحری داڕشتنی لێ داماڵێ .. بە 
الساییكردنەوەی  لە  دووركەوتنەوە  تەكیشییەوە، 
ئەوروپی  و  خوازراوەی  تری  ناوەڕۆكی  شێوەو 
سۆڤیەتی. شەپۆلی چیرۆكنووسانی روانگە، لە ناخ  
و دەروونەوە، رابووردوو و ئێستای خەون و خەیاڵ و 
ئەندێشەیان دەبردە بەر زەینی شڵەژاو و ئاوێزانی 
یەكتری دەبوون. هەستە شاردراوەكانیان دەبزواند.

خەڵكی  دەروونی  دنیای  ناو  بۆ  شۆڕبوونەوە 
ستەمدیدەی كوردستان.. شەقاوی یەكەممان بوو.

بەرهەمەكانی  بابەتییانە،  وردی  لێكدانەوەیەكی  بە 
پڕ  كەلێنانەمان  ئەو  هەڵسەنگاند..  خۆمان  پێش 

كردەوە كە ئەدیبەكان دەركیان پێ نەكردبوو.
نوێی  هونەری  چیرۆكی  رێبازی  بڵێن،  دەكرێ  
چڕی و  قوڵبیركردنەوە،  روانگەییەكان  الی  كوردی 
پڕیی رووداوەكانی ناو كارەساتەكانی گەل، گیانی 
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شۆڕشگێڕی، كە لە دووربینی مەودای مرۆڤایەتییەوە 
دێت، داڕشتنی پڕ مانای وشەو رستەكان، ئاڵوگۆڕی 
كات  و شوێن، كاركردن لەناو رێبازە فەلسەفییەكاندا، 

دووركەوتنەوە لە گرێ   و گرێچنی دەستكرد.. بوو.
حەقە نەوەی نوێی ئەدەبی كوردی لێم بپرسن: لە 
ماوەی چل ساڵی رابووردوودا، تۆ چیت كردووە؟.. 
لێكۆلەرەوەكانی  رەخنەگران  و  دەبێ   هەرچەندە، 
بە  بدەنەوە.  پرسیارەكە  وەاڵمی  كوردی  ئەدەبی 

بەڵگەوە رایەكانیان بسەلمێنن.
گۆڕینی  دەستكاری و  بڵێم:  دەتوانم  من  وەلێ .. 

شێوەی داڕشتنی چیرۆكەكان بە زەقی دیارن.
چەپەكانیشەوە(  )بە  رەخنەگرەكانیش  زۆربەی 
شێوەیەكیانم  هیچ  بەاڵم  ناوە..  پێدا  دانیان 
نەكردووەتە ڕێبازم.. چ شێوەیەك لە بەرژەوەندیی 

ناوەڕۆكدا بووبێت بەكارم هێناوە.
رەنگدانەوەی   چیرۆكەكانیشم،  ناوەڕۆكی  زۆربەی 
هەستم  رۆژەوە  لەو  چونكە  بوون.  رامیاریم  بیری 
رامیاریی  خەباتی  لەناو  كردووە،  خۆم  بوونی  بە 
كوردستانی  نەتەوایەتیی چەپی  ئاشكرای  و  نهێنی  
خزمەتی  كرابێ ،  پێم  ئەوەی  كردووەو  كارم 
كردووە  كوردستانم  رزگاریخوازی  بزوتنەوەی 
بەرهەمەكانیشم رەنگدانەوەی بووە... هەتا ناوەرۆكی 
رۆمانەكانیش،ئەستێرەی ئەو رێبازەیە.. بەكارهێنانی 
زمانی نزیك لە زمانی شیعری و پەخشانی شیعریش 
هەر بۆ پاراستنی جوانیی ناوەڕۆكی چیرۆكەكانە.. 
واقیعی  یان  بووبێ ،  رەمزیدا  واقیعی  قاڵبی  لە  جا 

سیحری!..
)6(

رابووردووەوە،  سەدەی  شەستەكانی  لەكۆتایی 
بزووتنەوەی نوێخوازی و بەرهەمی ئەدەبی تازەگەری.. 

كەوتە ناو گۆڕەپانی ئەدەب  و باڵوكراوە وێژەییەكان، 
بەاڵم سەرنجی رەخنەگرانی رانەكێشابوو..

بوو،  لەبار  وێژەیی  زروفی  و  ئەدەب   ئەرزیەتی 
روانگە  بانگەوازی  كورتدا،  زۆر  ماوەیەكی  لە  بۆیە 
دەنگی دایەوە. ئەدیبانی الوی تازەكار )بەتایبەتی 
لە  كۆبوونەوەو  دەوری  لە  هەر  نەك  خوێندكاران( 
ئامێزیان كرد، بەڵكو خۆشیان بە خاوەنی دەزانی.

هەندێكیان بەجۆرێكی وا هەرزەكارانە بە دەنگییەوە 
الوانەیان  كاڵوكرچی  بەرهەمی  ناوەوە  بەو  چوون و 
توندو  هەورێكی  چڕو  تەمومژی  باڵودەكردەوە.. 
دروستكرد،  بانگەوازەكەدا  دەوری  لە  وایان  تۆخی 
شێواند!.  مەبەستەكانیان  و  هەنگاو  روونیی  كە 
سەر  ئەدیبانی  بۆ  باشیان  هەلێكی  ئەمەش.. 
گۆڕەپانی وێژەی باشووری كوردستان )بەتایبەتی 
چاوی سووك و  بە  هەر  نەك  رەخساند،  شاعیران( 
گاڵتەجاری باسی روانگە بكەن، ئەو بەرهەمە الوازو 
دەهێنایەوە..  نموونە  بە  سەرنەكەوتووانەشیان 
خۆیان  ئەوەی  )بێ   بوون  ویژدانیش  بێ   ئەوەندە 
رامیاریی  ژیانی  سەر  بگەڕێنەوە  بكەن و  ماندوو 
ئەوساو رابووردووی هەر پێنجیان( تۆمەتی رامیاریی 
گومانلێكراویان خستە پاڵیان. لە كۆڕو كۆبوونەوە 
تایبەتییەكان و لە دیوەخانی لێپرسراوانی ئەو سەردەمە 
ئاماژەیان  ناڕاستەوخۆ(  راستەوخۆو  )بەشێوەی 
ئەوەی  )بۆ  زانكۆش  مامۆستای  هەندێ   پێدەدا.. 
دەستڕۆیشتووەكانی  ئەدیبە  تانەوتەشەری  تووشی 
وەك  الوازانەیان  بەرهەمە  ئەو  هەر  نەبن(  ئەوسا 
ئەدیبە  دەهێنایەوە.  روانگە  ئەدەبی  نموونەی 
چەپڕەوەكان و رێبازی رامیاریی چەپی كوردستانی 
بە  چینایەتییەكانیانەوە(  نەتەوەییەكان و  )بە 
گرێیاندان  و  سەرلێشێواو  وردەبۆرژوازی  بیری 

چیرۆكنووسانی ناوچەكە، ئەوەندەی لە توانایاندا 
بوو، خۆیان لە ئەدەبی كالسیكی  و فۆلكلۆری  و.. 
دەرباز كرد

ئەرزیەتی 
ئەدەب و زروفی 
وێژەیی لەبار 
بوو، بۆیە 
لە ماوەیەكی 
زۆر كورتدا، 
بانگەوازی 
روانگە دەنگی 
دایەوە. ئەدیبانی 
الوی تازەكار 
)بەتایبەتی 
خوێندكاران( 
نەك هەر 
لە دەوری 
كۆبوونەوەو لە 
ئامێزیان كرد، 
بەڵكو خۆشیان 
بە خاوەنی 
دەزانی.
هەندێكیان 
بەجۆرێكی وا 
هەرزەكارانە بە 
دەنگییەوە
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دایە  یان  سەرمایەدار  ئەدەبی  كوێرانەی  السایی 
تەواوی  لە  گومان  ئەوەی  گەیشتنە  تا  پاڵیان، 
واقیعی  وێژەی  خزمەتی  )كە  بكەن  رێبازەكەش 
ناكات(..  سۆشیالیستی  تازەكانی  رێبازە  و  كوردی  
بەاڵم بە كردەوەو لە هەندێ  نووسینیاندا، بە بیانووی 
)با هەزار خونچە  بگەشێتەوە..( لە هەندێ  كات  و 

شوێندا بەرگریشیان لێ دەكردن.
لە راستیدا.. ئەدیبانی بانگەوازەكە خۆشیان ئەوەندەی 
گرینگییان بە روانگەو وەاڵمدانەوەی رەخنەكان دەدا، 
تازەیان  بەرهەمی  سەركەوتووی  نموونەی  ئەوەندە 
نەدەدا بە دەستەوە. تا پێیان نەوترێ  )مەبەسیان 
ئاوی  روانگە،  هەویری  بوو!!(  دەرخستن  تەنیا خۆ 
زۆر كێشا، لە مەسەلە ئەدەبییەكانەوە پەڕییە باسە 
زەقتر  گرنگترو  هەمووشیان  لە  كۆمەاڵیەتییەكان،  

سەربەستیی ئافرەتی كوردستانی بوو.
)٧(

ئاداری  رێكەوتنی  دیارەكانی  ناوخۆییە  بەرە  لە 
باڵی  هەردوو  یەكگرتنەوەی   )19٧0( ساڵی 
لەوانەش  بۆچوون..  ڕاو  بیرو  ئازادیی  كوردایەتی و 
لە  ئیسالم  ئاینی  زانایانی  یەكێتیی  دامەزراندنی 
كوردستاندا، بەو هیوایەی بەرپێچی رایە شۆڤێنییە 
كۆنەپەرستەكانی عەرەب بداتەوە. بەپێی شەریعەتی 
كوردو  لەمرۆڤی  بەرگری  پیرۆز  قورئانی  ئیسالم و 
نەتەوە  خەباتی  دەنگی  بكات،  رەواكەی  مەسەلە 
بگەیەنێتەوە كۆڕو كۆبوونەوەكانی دنیای ئیسالمی. 
چاودێریی  رێكخراوەكە:  كاری  دەستپێكی  بەاڵم 
و  سەربەستی  بیری  پێشكەوتووخوازو  قەڵەمی 
ئەدەبی نوێخوازی كوردستانی بوو. مزگەوتیان كردە 

مینبەری دژ بە رای ئازادو سەربەستیی ئافرەت..
داوا  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  موستەعیدیان  فەقێ   و 

سەردەمییە رەواكانی ژنان پەروەردە دەكرد.
پارێزەرو  كتێبی  باڵوكردنەوەی  مەال..  هەندێ  
كرد  شاڵی(یان  تێكۆشەر )جەمال  دیارو  نووسەری 
بیانوو، هێرشێكی توندیان كردە سەرو تەنگیان بە 
ماڵ و منداڵیشی هەڵچنی.. چونكە چەند رووداوێكی 
سلێمانیی  شەرعییەی  دادگای  ناو  كۆمەاڵیەتیی 
دژی  خۆی  رای  گێرابووەوەو  چیرۆك  بەشێوەی 
مەترسیدار  زەنگێكی  ئەوە  بوو!  دەربڕی  بڕیارەكان 
بوو بۆ سەر بیری ئازادیخوازی كوردستانی و وێژەی 

كوردی..
لقی  بەر  بردە  پەنایان  سلێمانی،  روانگەییەكانی 
یەكێتیی نووسەرانی كورد، كە بەرگریی لێ بكەن. 
نەدابوو،  ئاینەكە  خودی  لە  تانەی  نەك  چونكە 
لەگەڵ بۆچوونی هەندێ  مەزهەبیش تەبا بوو.. بەاڵم 
بیری  تەسكی پارتایەتی و هەندێ  هۆی رامیاری ئەو 
سەردەمە، رێگربوون لە پشگیریی كتێب  و خاوەنی 
 و بەرپێچدانەوەی هێرشەكە.. روانگەییەكان كەوتنە 
خۆیان و بڕیاری بەكژاچوونەوەیان دا بە بانگەوازێ، 

بەرگری لە خۆیان و نووسەرەكەش بكەن.
دەركردن  و باڵوكردنەوەی بانگەوازی )ئەی قەڵەمە 
نەترسەكان یەكگرن( بە واژۆی سی رۆشنبیرو ئەدیبی 
و  توند  ئەوەندە  كاردانەوەكە  هەژاند.  شاری  الو، 
راستەوخۆ بوو، مەالكانیش چاوەڕوانیان نەدەكرد.. 
لەباتی ئەوەی رووداوەكە هێمن بكەنەوە، كاردانەوەی 

توندتری بەخۆیەوە دی.
نەك  الو،  ئەدیبانی  سەر  كرایە  گورچكبڕ  هێرشی 
مزگەوت  هەندێ   دیواری  بە  ناونیشانیان  هەر 
هەڵواسرا، وتاری هەینیی هەندێ  مزگەوتیش لەبارەی 
لە  كورسی  مێزو  بوو.  روانگە  ئەدیبانی  )ئیلحادی( 
بەردەرگا دانرا، سەدەها پەنجە مۆر و واژۆ كۆكرایەوە، 
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سەركردایەتیی  و  عیراق   حكومەتی  لە  داوایان 
عادیالنەیان  سزای  بە  كرد  ئەیلول  شۆڕشی 

بگەێنن..
بەاڵم زرووفی سەردەم لەبار نەبوو، بێدەنگییان لێ 
بە پێویستی  ئەو ماوەیە  تێپەڕبوونی  كرد، پاش 
دەزانم. هەڵوەستەیەك بكەم و بپرسم: چ پێویستی 
جۆرە  بەو  كوردستان  زانایانی  یەكێتی  دەكرد 
كوردستانی  دڵسۆزی  قەڵەمێكی  لەگەڵ  رەفتار 
بەو  بكەن  ناچار  الوەكان  ئەدیبە  تا  بكەن؟. 
یەكێتی  ئەگەر  بدەنەوە؟!..  بەرپەرچیان  جۆرە 

نووسەرانی كورد.
بەیانێكیان باڵوبكردایەوە، رووداوە كە دەگەیشتە 

ئەو سنوورە؟..
كۆمەڵی  كە  بزانین  باش  ئەوە  ئێمە  دەبێ  
كوردەواری بێ  هەردووكیان هەڵناكات. نە پیاوانی 
قبوول  بڕوا  بی  نووسەری  نە  توندڕەو  ئاینیی 
مەسەلە  كوردو  بەرژەوەندیی  ئەوەی  دەكات.. 
رەواكەی گەرەك بێت، نابێ  پیاوانی ئاینی رێگربن 
شارستانی و  كۆمەاڵیەتی و  بەرەوپێشچوونی  لە 
سەیری  سووك  بەچاوی  رووناكبیرانیش   نابێت 
هەڵوێستی كۆن و نوێی ئەوان بكەن، تەنیا )مەالی 
دنیای  لە  چونكە  بهێننەوە.  بەنموونە  خەتێ ( 

رۆشنبیری و ڕامیاریشدا نموونەی دیاریان هەیە.
)8(

جا با پاش چل سااڵن بگەڕێینەوە سەر سوارەكانی 
ئەو  تری  نوێخوازەكانی  كفری و  گروپی  ڕوانگەو 
لەژێر  هەڵسەنگێنین.  بەرهەمەكانیان  سەردەمە.. 
زەبری رەخنەو وردبینی و لێكۆڵینەوەی ئەدەبیدا، 

لە تێزی ماجستیرو دكتۆراكاندا، بپرسین:

شارباژێری  جەمال  و  بێكەس   شێركۆ  -شاعیران: 
خستە  چییان  نەمرو..  كەریمی  میرزا  جەاللی   و 
یان  نوێی هەڵبەستی كوردی؟!..  سەر خەرمانی 
پەشێو  عەبدوڵاڵ  هەڵبەت:  تر  تازەگەرییەكانی 
لەتیف  یان  سابیرو..  رەفیق  شوان  و  سەالح  و 
هێلكەی  بە  خۆی  بەرهەمەكانی  )كە  هەڵمەت 
شاعیرانی  هەڵبەستەكانی  دانابوو،  زەردێنە  دوور 
لە  گۆڕانێكیان  چ  پیس..(  هێلكەی  بە  روانگەش 

هەڵبەستی كوردیدا كرد؟
عارف  و  حسێن  روانگە:  چیرۆكنووسانی  ئەی   -
لەتیف  نوێگەریەكانیتر:  یان  بۆتانی  مەم  كاكە 
ساڵح  تایەر  شاكەلی و  ئەحمەد  نەمر و  حامیدی 
چیرۆكی  ناوەڕۆكی  شێوەو  لە  چییان  سەعیدو.. 
كورتدا كرد؟ یان چ تولەڕێیەکیان بۆ نەوەی نوێ 

تەختکرد؟
بەرهەمەكانیان، خۆیان لەبەر رەشەبای ئەو سااڵنە 
راگرت؟.. چییان بۆ نەوەی تازەی چیرۆكی كورتی 

كوردی جێهێشت لەسەری بڕۆن و تەواوی بكەن؟
كارانە  هەڵسەنگاندن و  ئەو  دەچم،  بۆ  وای  من 
ئەدەبیاتە  و  كۆلیژەكانی  قوتابیانی  ئەستۆی  لە 

چاوەڕوانین.

هەولێر
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