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()1
خوێندنەوەیەکی دژەکۆلۆنیالیستیی شیعری کوردی
نموونە :شاعیرانی ڕۆژهەاڵت
پێشەکی
سەدان دەقی شیعری لە دەورانی کۆماری کوردستان و لە دوای کۆمار ،لەالیەن
ش��اعیرانی کوردەوە نووسراون .نووس��ەری ئەم وتارە توانیوێتی تا ئێستا نموونە
ش��یعری زیاتر لە 85شاعیری پیاو و 25ی ش��اعیری ژن لە ڕۆژهەاڵت کە بە
کوردیی ناوەڕاس��ت نووسیویانە (ئەوەی پێشتر بە س��ۆرانی ناسرابوو) وەدەست
بێنێ و بخوێنێتەوە .دیارە ڕێژەی شاعیرانی ڕۆژهەاڵت زۆر زیاترە و بە زاراوەکانی
دیک��ەی وەک کەله��وڕی ،گۆرانی ،لەکی ،هەورامی و کوردی س��ەرو (ئەوەی
پێش��تر پێی دەکوترا کرمانجی) ش��یعر دەنووس��رێ ،بەاڵم بەداخەوە بە هۆی
تاراوگەنشینی ،نووسەری ئەم بابەتە دەستی بە هەموو دەقەکان ڕانەگەیشتووە.
لە ماوەی خوێندنەوە و ئاش��ناییم لەگەڵ شیعری کوردی ،خاڵێک سەرنجی
ڕاکێش��اوم؛ ئەویش ئەوەیە کە ش��اعیرانی کورد لە ڕەوتی مێ��ژوودا بەردەوام
وش��ەگەلێک دووپاتە دەکەنەوە ،لەوانە کورد ،کوردس��تان ،ئ��ازادی ،ڕزگاری،
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داگیرکەر و ئیستعمار ،کوردانە و  ...مەبەستی ئەم لێکۆڵینەوەیە ئەوەیە چاوێکی
ورد لەوە بکا کە ئاشناییی شاعیران لەگەڵ ئەم چەمکانە چۆناوچۆنە و بۆچی ئەم
وشانە لە شیعری شاعیرانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دا دووبارە دەبنەوە؟
بۆچوونی س��ەرەتایی و گریمانەی ئەم لێكۆڵینەوەیە ئەوەیە کە ش��اعیران،
بە ئاگایییەوە وش��ەی داگیرکەر و ئیس��تعماریان بەکار هێناوە و بەکاری دێنن.
بەاڵم پرس��یارێک دێتە ئاراوە کە ش��اعیران چەندە لەگەڵ چەمکی ئیستعمار/
کۆلۆنیالیسم ئاشنا بوون؟
لێکۆڵینەوەی پێشوو
پێ��ش ئ��ەم لێکۆڵینەوەیە ،بۆ س��اخکردنەوەی ش��یعر و دیوانی ش��اعیران و
هەڵسەنگاندنی شیعری زۆر ش��اعیر کار کراون ،بەاڵم لێكۆڵینەوەیەکی تایبەتم
لەسەر پەیوەندیی شیعری کوردی و کۆلۆنیالیزم نەدیوە .دەبێ ئاماژە بەوە بکەم
کە دوو کاری گرینگ و بەنرخ کە نزیکن بە بابەتی پەیوەندیی شیعری کوردی
و کۆلۆنیالیزم ،لێکۆڵینەوەی ڕێبوار سیوەیلییە کە بە تێروتەسەلی باسی چەمکی
زمان ،شوناس و ئەویتر لەالی شاعیرانی کرمانج دەکا.
س��یوەیلی لە "نالی لە بەالغەوە تا مۆدێرنیت��ە" و "کوردە هاوچەرخەکانی
ئێمە"دا باس لەوە دەکا کە چۆن شەڕەفخانی بدلیسی ،خانی ،خانای قوبادی و
فەقێ قادری هەمەوەند ،بە خۆجیاکردنەوە لە بەالغەت و دابڕان لە زمانی ئەویتر،
باس لە شوناسی کوردانەی خۆیان دەکەن( .دواتر لێکۆڵینەوەی سیوەیلی زیاتر
ئاماژەی پێ دەدرێ)
سنووری ئەم لێکۆڵینەوەیە
بەهۆی ڕێژەی زۆری شاعیران و دەقەکان ،تەنیا چەند دەق لە شیعری شاعیرانی
ڕۆژه��ەاڵت وەک نموونە دێنە ب��ەر لێکۆڵینەوە .هەروەها ب��ە هۆی بارودۆخی
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نالەباری ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان ،ئەو دەقانە هەڵبژێردراون کە یا شاعیرەکەیان
کۆچی دواییی کردووە و یا تاراوگەنش��ینن .شیعری ژنان نایەنە بەر لێكۆڵینەوە،
ئەمەش بە دوو هۆ:
زۆربەی هەرە زۆری ش��اعیرانی ژن لە ناو واڵتن و هەروەک گوترا بە هۆی
دۆخی ناو واڵت ئەم دەقانە نایەنە ناو ئەم لێکۆڵینەوەیە و فەزا و کەشی شیعری
ژنان تەنانەت ئەوانەش کە لە تاراوگە دەژین ،جیاوازییان لەگەڵ شیعری پیاوان
زۆرە و ئ��ەم لێکۆڵینەوەیەش دەبێ س��نووردار بکرێ .بە پێچەوانەی ش��یعری
شاعیرانی پیاو ،وشەگەلی وەک داگیرگەر ،ئیستعمار و سەربەخۆیی ،ڕاستەوخۆ
لە شیعری ژناندا کەمتر بەدی دەکرێن .پێموایە شیعری ژنان کە دەچنە خانەی
بەرگری و بەرەنگاری ،دەبێ لە لێکۆڵینەوەیەکی تایبەتدا بێنە بەر شیکردنەوە و
لێکۆڵینەوە کە نیشان بدا جیاوازی و خاڵی هاوبەش لە دەقی بەرگریی شاعیرانی
ژن و پیاودا چۆناوچۆنە.
ئەو دەقانەی هاتوونەتە بەر لێکۆڵینەوە بە کوردیی ناوەڕاست ،ئەوەی پێشتر
بە سۆرانی دەناسرا ،نووسراون و زیاتر دەقەکانی سەردەمی کۆمار و دوای کۆماری
کوردستان لەخۆ دەگرێ .ڕەنگە شاعیرێک بە چەند زاراوە شیعر بنووسێ بەاڵم
ئەو شیعرەم هەڵبژاردووە کە بە کوردی ناوەڕاستە.
جوانناسی ،فۆڕم ،تێکنیک ،شێواز ،ستایل و تێمی جیاوازی وەک تەریقەت،
عێرفان ،سروش��ت و هتد ،مەبەستی ئەم لێکۆڵینەوەیە نییە و لێرە تەنیا سەرنج
دەخرێتە سەر مانا و مەبەس��تی وشەگەلی وەک ئیستعمار ،داگیرکەر ،ڕزگاری
و سەربەخۆیی.
ماتێریال
لەم لێکۆڵینەوەیەدا تەنیا شیعری چەند شاعیر بە نموونە وەرگیراون ،ئەگینا شیعری
زۆربەی هەرە زۆری ش��اعیرانی کورد سەرچاوەیەکی گرانبەها و دەوڵەمەندن بۆ
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خوێندنەوەیەکی دژە کۆلۆنیالیستیی شیعری کوردی .هەڵبژاردنی شاعیران هیچ
جۆرە داوەری و زێهنییەتێکی تێدا نەبووە ،تەنیا ئەوە نەبێ پێشتر لەسەر کاری
هێندێک شاعیر و نووسەرم نووسیوە و ئەمجار هەوڵم داوە چەند شاعیری دیکە
بێنە ناو ئ��ەم لێکۆڵینەوەیە .هیوادارم هەم بۆخۆم و ه��ەم تۆێژەرانی دیکە ،لە
داهاتودا ئاوڕ لە زۆر ش��اعیری دیکە بدەنەوە .بە بڕوای من زۆربەی هەرە زۆری
ش��اعیرانی کورد دەتوانن بێنە ناو خوێندنەوەی جۆراوجۆر لەوان خوێندنەوەی
فەلسەفی ،پسیکۆئانالیزی ،دژەکۆلۆنیالیستی ،هێرمێنۆتیکی و جێندێری.
مێتۆد
ئەم لێکۆڵینەوەیە هەوەڵ بەخوێندنەوەی سەدان شیعر و کۆکردنەوەی دەقەکان
دەس��تی پێ کرد .ش��یعر و دەق��ەکان دێڕ بە دێڕ خوێندراونەت��ەوە و بەدوای
وشەگەلی وەک داگیرکەر ،ئیستعمار ،سەربەخۆیی و یا مانا و مەفهوومی نزیک
بەم وش��انەدا گەڕاوە .خوێندنەوەی ش��یعرەکان بە دوو کۆنتێکست /بەستێنی
مێژووی و ئەدەبییەوە گرێ دراون .دەرکی مانایی و وشەکلیدییەکان لە پەنا هەر
کام لە شیعرەکان بە مێتۆدی خوێندنەوەی ناوئاخنی دەق نووسراون.
هەروەها دوو ڕاپرسی لە دوو کاتی جیاوازدا کراوە .بۆ شیکردنەوەی دەقەکان
لە مێتۆدی "شیکردنەوەی ناوئاخن" و "دیسکۆرس ئانالیز" کەڵک وەرگیراوە.
بۆ تۆکمەییی کارەکەم ،تەرحی یەکەم��ی لێكۆڵینەوەکە و بیرەکانم بۆ دوو
دۆس��تی زۆر زانا و پس��پۆڕ لە بواری زانس��تی ئەدەبی ناردن تا لە دیققەت و
کوالێتیی لێکۆڵینەوەکە دڵنیا بم.

[]١

ڕاپرسی
دوو ڕاپرسی لە دوو کات و ساڵی جیاواز لەسەر دیواری فەیسبووکی خۆم کرا و
دوو پرس��یار هاتنە ئاراوە .پرسیاری یەکەم "کام شاعیر زیاتر کاریگەریی لەسەر
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تۆی خوێنەر بووە؟" کە پاییزی س��اڵی  2017ئەنجام درا .تەمەنی بەش��دارانی
ڕاپرس��ییەکە لە  30تا  60س��اڵ بوو کە لە شوێنی جیاواز دەژین و لە شوێنی
جیاوازیش لە دایک بوون .کاریگەریی ش��یعر لەس��ەر خوێنەران جیاوازە .هەیە
لە تەمەنی  7س��اڵی گوێی لە شیعر بووە .گەرچی زێدی لەدایک بوونی شاعیر
دەتوانێ لەس��ەر خوێنەری ناوچەیەک کاریگەریی هەبێ بەاڵم لە ناو خوێنەراندا
کاریگەریی ش��اعیرانی ڕۆژاوا ،باکوور و باش��ووریش دەبین��درا ،بۆ وێنە چەند
کەس لە خوێنەرانی ڕۆژهەاڵتی باسی "جگەرخوێن" و "خانی"یان کردبوو .ئەو
شاعیرانەی کە لە واڵمەکان دا ناویان هات ئەمانە بوون:
هێم��ن  ،26هەژار ،13خانی ،2حاجی قادر  ،1پەش��ێو  ،4جگەرخوێن ،3
قانع  ،10ش��ەریف  ،6وەفایی  ،2دێوانە  ،1بێکەس  ،7کامەران موکری  ،1ئازا
 ،1گ��ۆڕان  ،1فایەق بێکەس  ،7برایم ئەحمەد  ،1هێدی  ،2خانی  ،2س��وارە
 ،1مەلەکش��ا  ،1فەقێ تەیران  ،1دلدار  ،1دڵزار ، 1پیرەمیرد  ،1بێس��ارانی ،1
م��ەال غەفوور دەباغ��ی  ،1پێکەنینی گەدا و ئەحمەد قازی  1کەس .ش��ایانی
سەرنجە کە کەسێکی وەک مامۆستا قزڵجی ،نووسەری پێکەنینی گەدا ،بە نەسر
نووسینیان هەیە و من خۆم شیعرم ڵییان نەدیوە.
دواتر پاییزی  2019بۆ دەقیق کردنی بۆچوونە س��ەرەتاییەکە (کە شاعیران
وشەی داگیرکەر لە ڕەوتی مێژووییدا بە مەبەست دووپات دەکەنەوە) ڕاپرسیی
دووهەم کرا و ئەم پرس��یارە هاتە ئاراوە ک��ە "ئایا کورد کۆلۆنیال و داگیرکراوە
یا نا؟"
لەو ڕاپرس��ییەدا سەد کەس بەش��دار بوون و  31کەس چەند شیعریان لە
شاعیران نووسیبوو و پێیان وابوو کە ئەو شیعرانە بۆ دۆخی ئێستاش دەشێن و
کورد داگیرکراوە .بۆ وێنە ش��یعری بێزار ،گوران ،ڕاوچی ،فایەق بێکەس ،قانع،
خانی ،و دوو شیعر کە خوێنەران ناوی شاعیرەکەیان لەبیر نەمابوو .نەوەدوحەوت
ک��ەس بە الیک واڵمی "بەڵێ"یان دابۆوە کە کوردس��تان هەم کۆلۆنی و هەم
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داگیرکراوە 65 .کەس بیروڕای خۆیان بە نووسین دەربڕیبوو .تەنیا یەک کەس
نووسیبووی "مەبەست لەم پرسیارە چییە؟"
کۆنتێنت ئانالیز /شیکردنەوەی ناوئاخن
ش��یکردنەوەی ناوئاخن و موحتەوای دەقەکان و لە کوانتێتی/چەندایەتی بەرەو
کوالێتی/چۆنایەت��ی مێتۆدێکی دیک��ەی ئەم لێکۆڵینەوە بووە .ش��یکردنەوەی
ناوئاخن ،شێوەیەکی لێکۆڵینەوەیە کە بۆ وێنە لەسەر دەق و فیلم بە شێوەیەکی
سیس��تەماتیک و دانانی کۆد ئەنج��ام دەدرێ و تۆێژەر ل��ە پەیوەندیی نێوان
چەندایەتی و چۆنایەتیی ،نماد و هێمای شاراوە و ئاشکرا و نیشانەکان دەگەڕێ
و ل��ە ڕێگای پەیامی ناو دەق بە واڵمی پرس��یارەکانی خۆی دەگا .ئەم مێتۆدە
ڕێگایەکی باشە بۆ واڵمی گریمانەکانی لێکۆڵینەوەیەک.

[]2

دیسکۆرس ئانالیز
دیسکۆرس چەمکێکە کە میشێل فۆکۆ بۆ هەڵسەنگاندنی پەیوەندییەکان لەگەڵ
دەس��ەاڵت لە ڕادە و شوێنی جیاوازدا هێنایە ناو باسەکانی فکر و هزری دنیای
ئاکادێمی .کاری س��ەرەکیی دیسکۆرس ،ئانالیز و لێکۆڵینەوە لەسەر پەیوەندی
زمانە لە حەوزەی جۆراوجۆردا .بە پێی دیس��کۆرس ئانالیز ،ش��تەکان هەرگیز
تەنیا بۆخۆیان بوونیان نییە ،بەڵکوو هەر کە زمان بەکار هات جیهانی دەرەوەی
خۆمان ڕاڤە و تەفسیر دەکەین .لە "دیسکۆرس ئانالیز" دا ئێمە پەیوەندیی نێوان
گوتار و گوفتمانەکان هەڵدەس��ەنگێنین و ل��ە دیاردەکان دەکۆڵینەوە کە چۆن
دیسکۆرس��ەکان ،کاریگەرییان لەس��ەر یەکترە و بۆ وێنە پەیوەندیی دەسەاڵت
و نایەکس��انی چۆنە .بە پێی دیسکۆرس��ئانالیز ،ئێمە لە ڕێگای زمانەوە جیهان
دەناس��ین و بە بێ زمان ناکرێ واقع بنووس��ینەوە و باس��ی بکەین .زمانە کە
واقی��ع ف��ۆڕم دەدا و واقعێک کە ئێمە دەربارەی دا قس��ە دەکەین هەمیش��ە
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سۆبژێکتیڤە .بەکارهێنانی زمان ،دیسکۆرس بەرهەم و دووبارە بەرهەم دێنێتەوە.
دیسکۆرسەکان کاریگەرییان بە چاک و خراپ هەیە؛ چ بڵێین و بنووسین و یا
نەکرێ بگوترێن و بنووسرێن.

[]3

تیۆری
 /Colonialismاستعمار
کۆلۆنیالی��زم (کە لە کوردی��دا بە هۆی کاریگەریی عەڕەبی و فارس��ی هەمان
چەمکی "ئیستعمار/اس��تعمار"ی بۆ داندراوە) بە واتای دەستێوەردانی سیاسی،
ئابووری کۆمەالیەتیی واڵتێکی خاوەن دەس��ەاڵتە لە واڵتێکی دیکە بە بەهانەی
ئاوەدانی.
Internal Colonialism

کۆلۆنیالیزمی ناوخۆیی یا نزیک ،زیاتر باس��ی دۆخی س��تەم و ژێردەس��تەییی
قەومێک لەژێر هیژمۆنی و دەسەاڵتی قەومێکی دیکەیە .مێکانیزم و کەرەسەکانی
کۆلۆنیالی��زم بۆ بەردەوامیی دەس��ەاڵتی خۆی بریتین لە چ��ەک ،پارە ،بازاڕ و
سیس��تەمی ئابووری ،تێکنیک��ی فرتوفێڵ و فریوی خەڵ��ک ،کڕینی ئێلێت و
باڵوکردنەوەی فکر و هەواڵگەلێک کە خەڵک زیاتر ژێردەستە بکا.
Conceptualization

دوکتور ئیبراهیم مەالزادە ،مامۆس��تای بەشی سۆسیۆلۆگی ،لە توێژینەوەیەکدا،
بە ن��اوی "ئایا کورد لە عێ��راق نەتەوەیەکی کۆلۆنیزە کراوە؟" ،ئەم پرس��یارە
دەکا" :ئایا عەڕەبەکان کۆلۆنیالیس��تن و کوردیش بەکۆلۆنیکراوە ،یا تەنیا ش��ەڕ
لەس��ەر دەسەاڵت و بەش��داریی سیاس��ی بووە؟" مەالزادە باس لە "ماهییەتی
فکری��ی ملمالنێی کورد و دەوڵەتی عێڕاق دەکات کە هەمیش��ە نابەرابەر بووە،
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بەاڵم ن��ەک هەر لەڕووی چەندایەتییەوە ،بەڵکوو ل��ەڕووی چۆنایەتی و جۆری
ڕووبەڕووبوونەوەش��دا" .مەالزادە پێێ وایە لە سیاس��ەتی کوردیدا کەم وا بووە
چەمکەکان بە پێی پراکتیک ڕەفتاریان لەگەڵدا کرابێت و یەکێک لەو چەمکانە
بریتییە لە چەمکی "داگیرکەر".
م��ەالزادە بەردەوام دەبێ و دەنووس��ێ کە پەیوەندی��ی پێتەخت و گەالنی
سەردەس��ت ،لەگەڵ گەالنی دیکە نایەکسانە و ئەم دۆخە نایەکسانە ،دۆخێكی
نابەرابەر لەنێوان ناوەند و پەراوێزدا ،لە پەیوەندیی نێوان داگیرکەر و داگیرکراودا،
هەژمووندار و هەژموون لەسەرکراو ،یا دامەزراو و دەرەکی ،کە ئەویش هەمیشە
تێکەڵە بە چەمکی توندوتیژی.
مەالزادە پێی وایە گوتاری ئێلیتی سیاسیی کوردستان ،بەتایبەتیش گوتاری
ناسیۆنالیس��تەکان ،گوتارێک��ی دوفاقەیی و الواز و بێ س��تراکتۆرە .گوتارێکە،
لەڕووی زانس��تییەوە کۆنسێپتوالیزە نەکراوە .لەڕوی فکرییەوە بێ ئەرگۆمێنتە و
نەیتوانوە فکری سیاسیی "کوردایەتی" تیۆریزە بکا.
بە کۆنسێپتوالیزە نەکردن مانای چییە؟
ل��ە زۆربەی زمانەکانی دونیادا کۆمەڵێك چەمک و زاراوەی زانس��تی هەن کە
لەگەڵ ناوهێنانیان کۆمەڵە مانایەک ،چەند وێنەیەکی ورد و ڕوون بەدەس��تەوە
دەدەن .بەداخ��ەوە لە زمان��ی کوردیدا چەمکەکان نەک هەر کۆنس��ێپتوالیزە
نەک��راون ،بەڵکوو هەندێک لەو چەمکانە لە مانای خۆیان بەتاڵ کراون .ئەمەش
بەهۆی ڕەفتاری ئێلیتی سیاس��یی کوردییە و تەنانەت ناکۆکی لەس��ەر مانا و
ناوەرۆکی ئەو چەمکانە هەیە.

[]4

ب��ە گوێ��رەی بۆچوون��ی م��ەالزادە ،دەوڵەت��ی بااڵدەس��ت ب��ە ڕوانگەی
 Ethnocenterismلەگ��ەڵ کورد هەڵس��وکەوت دەکا ،وات��ە گرووپەکەی ئەو
س��ەنتەری هەموو ش��تێکە .هەموو گرووپەکانی دەرەوەی دەسەاڵت دەپێورێن
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و هەڵدەس��ەنگێندرێن وەکوو ئاماژەیەک بۆ هەمان گرووپ .ئێتنۆس��ێنتێریزم
زۆربەی جاران دەگات��ە ڕادەی لوتبەرزی ،لەخۆبایی بوون و باوەڕهێنان بەوەی
کە گرووپەکەی خۆت بااڵ و وااڵیە .ئێتنۆسێنتێریس��ت ڕقی لە غەیری خۆی و
بێگانەیە.

[]5

بەرپرسایەتی
دوکتور ئاسۆ حەسەنزادە ،پێی وایە کە ئێمەی کورد دەبێ لە بەرانبەر ڕووداوەکانی
هەر پارچەیەکی کوردس��تاندا هەست بە بەرپرس��ایەتی بکەین .حەسەنزادە لە
وتووێژێکی باس نیوز س��اڵی  2018دا ئاماژە بەوە دەکا کە "دەرس��ێک کە له
ڕێفراندۆمی 2017ی باشوور دەتوانین وەریبگرین و پێویسته کاری درێژخایەن
و وردی لەسەر بکرێ ،هزری سەروەریخوازییه ،که دەبێ وەک میراتێکی زەینیی
ڕێفراندۆم بپارێزرێ ،هەم لە عەقڵییەت و گوتاری سیاسیی بژاردەکاندا ،هەم لە
پەروەردەی تاكەكانی كۆمەڵگادا ،تا ئەو ئاس��تەی کە س��ەربەخۆییخوازی ببێتە
بیر و گوتارێکی جێکەوتوو و هەمیش��ەیی لە الی مرۆڤ و س��ەرکردەی کورد؛
چ ن��ەوەی ئەمڕۆ ،چ نەوەکانی داهاتوو .بەاڵم ڕاس��تییەک که دەبێ دانی پێدا
بنێین ئەوەیە كە خەڵكی س��ەردەمی ئێستا ،گەنجی ئەمڕۆ ،تەنیا ئازادیی ناوێت
و تەنیا بە ئازادی ناژی ،بەڵکوو نانیش��ی دەوێ ،ئاس��وودەیی و بەختیاریش��ی
پێویسته ] . ..[".حەسەنزادە بەردەوام دەبێ و ئاماژە بەوە دەکا کە "ئەو خەونەی
كورد كە بۆ وەدەستهێنانی سەروەری هەیەتی ،خەونێکە هەمیشەیی ،خەونێکە
قەت نابێت حاش��ای لێ بكرێت "] . ..[.حەس��ەنزادە پێی وایە کە پڕۆس��ەی
سەربەخۆییخوازی لە هەموو پارچەکانی كوردستان بە یەک ڕیتم ناچێتە پێش،
بەاڵم ئەمە پێش لەوە ناگرێت کە ئێمه هەموومان پێکەوه یەک میلەتین" .هەر
بنەڕەتی ڕەوایەتیی دەوڵەتخوازیی كورد لە باش��ووری كوردستان لەوه دایه كە
كورد لە ڕۆژهەاڵت و باکوور و ڕۆژئاواش هەیه ،مانای ئەوەیه که کورد میللەتێكە
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ب��ە بێ حەزی خۆی دابەش كراوە و بۆی هەیە ڕۆژێك یەك بگرێتەوه .كەوابوو
پێویستە پارچەكانی كوردستان ،هەموو بە یەکەوه لە بەرانبەر یەكتردا ڕەچاوی
بەرپرسیارێتیی نەتەوەییان بکەن".
حەسەنزادە باس لە کەمایەس��ییەک لە پڕۆسەی دوای ڕێفراندۆمی 2017
دا دەکا ک��ە بریت��ی بوو لە خۆدزینەوە لە بەرپرس��یارێتی .ئەو پێی وایە کە لە
کاتی شكس��تدا دەمانەوێ تەواوی بەرپرسیارێتییەکە بخەینە سەر شانی الیەنی
بەرانبەر ،کارێک کە لەدوای ڕیفراندۆم زۆربەی الیەنەکان وایان کرد ،لەکاتێکدا
دەبوو لەو هەلومەرجەدا الیەنه سیاس��ییەکان بڵێن "كارێكی دەستەجەمعیمان
دەس��ت پێ كرد ،بۆیە بەرپرس��ی س��ەرکەوتن و شكس��تیش لەو کارەدا هەر
هەموومانین و با پێکەوه شان بدەینه بەر باری دەرەنجامەکانی"]...[ .

[]6

Embracing Colonialism

گۆڤاری تیشک لە ژمارەکانی  52 ،51و53ی خۆیدا گرینگییەکی تایبەتی داوە
بە چەمکی کۆلۆنیالیزم .توێژەر سارۆ ئەردەاڵن ،یەکێک لە نووسەرانی تیشک،
لە ژمارەی 52ی س��اڵی  2719دا ،بابەتێکی نووس��یوە بە ناوی کۆلۆنیالیزمی
وەخۆگ��ر :ئێران چ��ۆن توانیویەت��ی لە کوردس��تان هێژمۆنی��ی کولتووری
ساز بکا؟
ئ��ەردەاڵن ل��ەم وتارەدا باس��ی ئ��ەوە دەکا کە ئێران چ��ۆن بە چەمکی
س��اختەی ئێرانی ،هەموو تایبەتمەندییە کولتوورییەکانی کورد وەخۆ دەگرێ
و ل��ە ڕۆحی ک��وردی دایاندەماڵێ .ب��ەڕای ئ��ەردەاڵن کۆلۆنیالیزمی ئێرانی
بریتیی��ە لە س��تراتێژییەکی نەرمەبڕ بۆ تواندنەوەی کورد ل��ە ناو کولتووری
ئێرانیدا و بەمجۆرە مەش��روعییەت بۆ خۆی س��از دەکا بۆ تااڵنی کوردستان و
چەوس��اندنەوەی نەتەوەی کورد لە ڕێگەی سازکردنی هێژمونیی کولتووریی.
کۆلۆنیالیزمی ئێرانی سیاس��ەتێکی دیاریکراوی بۆ ب��ە هی خۆکردنی هەموو
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بەشەکانی ناسنامەی کوردی لە ژێر چەمکی ئێرانی بووندا پەیڕەو دەکا و ئەم
سیاسەتە الیەنێکی سۆزداریشی پێوە دیارە .ئێرانییەکان هەوڵ دەدەن لە نێوان
کورد و فارسدا بەناوی مێژوو ،کولتوور و نزیکایەتیی زمانی ناسنامەی کوردی
بسڕنەوە ،کە ئەمە تایبەتمەندیی سەرەکی چەمکی کۆلۆنیالیزمی وەخۆگر پێک
دێنێ.
ئەردەاڵن پێی وایە کە بەش��ێک لە کورد ل��ە ژێر کاریگەریی کۆلۆنیالیزمی
ئاکادێمیک(زانس��تی)ی فارس��ە کە ناوەند و چەقی بەرهەمهێنانی هەر خودی
کۆلۆنیالیستە .کۆلۆنیالیست پێمان دەڵێ کە "کورد و فارس لە ڕووی نەژادییەوە
ئاریایی��ن .کەواتە کورد ناتوانێ داخوازیی ئەوە بکا کە ئێرانی نییە .چونکە ئێران
واڵتی لەمێژینەی ئاریایییەکانە" .
ئەردەاڵن گرینگیی تایبەت دەدا بە ناس��ینی فرت و فێڵەکانی کۆلۆنیالیزم و
ئەوەکە کە دەبێ بزانین "ئەو سنوورانە کامانەن کە ئەگەر تێیانپەڕێنین لەگەڵ
کولتووری س��اختەی ئێرانیدا تێکەاڵو دەبین ".بەڕای ئەردەاڵن ،ئێرانییەکان لە
ڕێگەی گۆڕانی زەوق و دەزگای جوانی ناسیی کوردەوە هەوڵ دەدەن موسیقا و
کولتووری کورد بە فۆلکلۆر و ژێرمەجمووعەی کولتووری ئێرانی نیشان بدەن.
National Identity

هۆوییەتی میللی /شوناس��ی نەتەوەیی بەو مانایەیە کە تاک هەست و شوناسی
ب��ە دەوڵەت و نەتەوەیەک گرێ دەدا و تەعەلل��وق و پابەندیی پێی هەیە .ئەو
هەس��تە ،واتە نەت��ەوە وەک کۆیەکی لێک گرێ��دراو و تۆکمەیە کە بە داب و
کولتوور و زمان دەناس��رێتەوە .شوناسی نەتەوەیی ،واتە هەستی تاک بۆ گرووپ
و کۆمەڵێکی ئینس��انی ،جیا لە هاوواڵتی بوونی یاسایی .شوناسی نەتەوەیی ،بە
زانیاری لە جیاوازییەکان لەگەڵ ئەویتر و جیاوازیی هەس��ت و ناسینی ئێمە و
ئەوان دەناسرێتەوە .وەک دیاردەیەکی گشتی ،شوناسی نەتەوەیی ،دەتوانێ وەک
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ئاکامێکی ڕاس��تەوخۆی توخمی خاڵە هاوبەش��ەکان لە ژیانی ڕۆژانەی خەڵک
بێ ،وەک هێما و نیشانەکانی نەتەوەیی ،زمان ،مێژوو ،ئاگایی و شوێنەوارەکانی
مێژوویی .شوناس��ی نەتەوەیی لە حاڵەتی ئەرێنیدا نیشتمانپەروەری و غروور و
هەستی ئەرێنییە بە واڵت.

[]7

پابەندی Belongningness /نیاز و پێداویستیی تاکە بۆ بوونێکی قەبووڵکراو
لە گرووپێکدا جا چ بنەماڵە بێ چ دۆست ،هاوکار یا دین .ئینسان ئیشتیاقێکی
سروش��تیی هەیە بە پابەندی/تەعەللووق کە بەش��ێک بێ لە شتێکی گەورەتر
لە خۆی .ئەمە بە مانای پەیوەندییەکی قووڵتر لە ئاش��نایییەکی سادەیە .بە بێ
پابەندی ،کەمێک س��ەختە بتوانی خۆت پێناس��ە بکەی و بێ پابەندی لەگەڵ
دەرەوە و دەوروب��ەر گرفت��ت دەب��ێ .هەموو کەس وەک ی��ەک نییە و ژیانی
جۆراوج��ۆری هەیە و تەعەللوقەکانی��ش جیاوان .بۆ نموون��ە زۆربەی کوردی
دانیش��تووی سوید ،دوور لە خاکی نیش��تمانن بەاڵم "ترانس ناسیۆنالیست"ن،
واتە پابەندی واڵتی یەکەم واتە کوردستان ماونەتەوە.
گرینگیی "توخم /عنصر"ێکی تایبەت لە پێکهێنەرەکانی "نەتەوە" ،بۆ وێنە
مێژوو ،زمان ،خاک ،کولتوور ،هەست و ڕۆحی هاوبەش لە هەر لێکوڵینەوەیەکدا
جیاوازە .لەم وتارەدا "هەستی هاوبەش" ،وەک توخمێکی گرینگی پێکهێنەری
"نەت��ەوە" دەبین��درێ ،جا چ نەتەوە خاوەنی دەوڵەت بێ ی��ا نەبێ .پابەندی و
هەستی هاوبەش لە کات و ساتی جیاوازدا دەتوانێ کۆمەڵە ئینسانێک لە دەوری
ی��ەک ،یا لە دەوری هزرێک ،ک��ۆ بکاتەوە .یادمانی مێژووی��ی ،ئەو بیر و یادە
هاوبەش��انەیە کە دەبێتە هۆی نزیک بوونەوەی ئەندامانی نەتەوەیەک .خەڵکێک
کە یادمانی هاوبەش��یان هەیه ،هێندێک سیمبۆل و ئۆلگووی هاوبەشیان هەیە.
ئەو ئۆلگوویانە دەبنە بەشێک لە مێژوو ،ڕەفتار و کەسایەتیی ئەندامان و شوناسی
گەلەکە.

[]8
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خاک و خوێن
نووسەر و توێژەر ڕێبوار سیوەیلی ،قامک دەخاتە سەر لێک گرێدراویی بەردەوامی
خاک و خوێن .س��یوەیلی پێی وایە کە مانەوەی كورد لەس��ەر خاکی خۆی و
خۆبەكوش��تدان بۆ ئەم خاکە ،جەوهەری لەخۆتێگەیش��تنی كورد بۆ ناسنامەی
نەتەوەی��ی پێک دەهێنێت .خوێن وەک ڕەگەزێک كە ژیانی مرۆڤی پێوە بەندە،
لە پێن��اوی ڕەگەزێكی دیكەدا دەڕێژرێت كە مرۆڤ لەس��ەری دەژی ،ئەویش
"نیشتمان"ە .ئەم پەیوەندییە وای كردووە كە مرۆڤی كورد خوێنی خۆی تێكەڵ
ب��ە خاكێک بكات ،كە تەنی��ا دەتوانێت بە مردوویی لە ژێریدا بش��اردرێتەوە،
ب��ەاڵم ئەمە "بەها"یەكی بەرزتری هەیە لەو "نرخ"ەی دەكرێت مرۆڤ لە ژیانی
زیندووی خۆیدا وەدەستی بهێنێت.
س��یوەیلی ب��ەردەوام دەبێ و دەڵ��ێ" :لە پاش خاک "زم��ان" دووهەمین
ڕەگ��ەزی پێكهاتەی نەتەوەییی كوردانە .ش��ەڕی كوردان ب��ۆ بەرگریكردن لە
زمانەكەیان لە ئەحمەدی خانییەوە بۆ فەقێ قادری هەمەوەند و لەوێش��ەوە بۆ
حاجی قادری كۆیی و نالی و منەوەرانی س��ەدەی بیس��تەم درێژ دەبێتەوە .لە
هەموو قۆناغەكانی گەشەی بیری نەتەوایەتیدا ،زمان وەک ڕەگەز و بنەمایەكی
نەتەوەیی دەمێنێتەوە".
بەڕای سیوەیلی لە تیۆریی شوناس و خۆپێناسەكردندا ،یا مرۆڤ لە ڕێگەی
ڕەتكردنەوەی تایبەتمەندییەكانی ئەوانیترەوە خۆی پێناس��ە دەكات و شوناسی
خۆی دەستنیشان دەكات و بەڵگە دەهێنێتەوە بۆ ئەوەی كە "ئەم ،ئەوان نییه"،
یان لە ڕێگەی دەستنیشانكردنی تایبەتمەندییەكانی خۆیەوە ،خۆی لە ئەوانیتر
جیا دەكاتەوه و دەگاتە ئەوەی بڵێ "من ئەمانەم و ئەوانە نیم" .زمان وەک پنتی
جیاكەرەوەی شوناس ،دەچێتە ڕیزی ئەمەی دوایی .ئەمەش پەیوەندیی هەیە بە
ئاستی بەرزی لەخۆتێگەیشتن.

[]9
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خەیاڵ و شیعر
"ئیماژ /خەیاڵ" لە س��ادەترین ش��کڵی خۆیدا "وێنە/تصویر"ە کە بە یارمەتیی
وش��ە دروست دەکرێ .خەیاڵ توخمی س��ەرەکی و نەگۆڕی شیعرە .تاریفێکی
دەقیقمان بۆ ئیماژ نییە بەاڵم مەبەس��ت لە خەیاڵ هەمان  Imageە .شیعر بە
بێ خەیاڵ دەبێتە قسەی ئاسایی.
Thomas Stearns Eliot, (T. S. Eliot) 1888-1965

ئێلیوت لە کتێبی "دەربارەی شیعر"دا ( )1958دەنووسێ:
ش��یعر وتەبێژی هەس��تەکانە بە زمانی خەڵک؛ س��ەرنجی خەڵک بۆ هەس��تەکانیان
ڕادەکێش��ێ و ش��تێکیان دەربارەی خۆیان فێر دەکا .لە شیعرێکدا دەکرێ پەیامی زۆر
زیاتر لەوە هەبێ کە شاعیر ویستویەتی باسی بکا .شیعر کارکردی کۆمەاڵیەتی (Social

)functionی هەی��ە و کاتێک باس لە کارکردی ش��تێک دەکەین بیر لەوە دەکەینەوە
کە دەبووایە چ کارکردێکی هەبووبا نەک ئێس��تا چ کارکردێکی هەیە .دەتوانین بڵێین
ئەگەر شیعرێک لە ڕابردوودا کارکردێکی نەبووبێ ،لە داهاتووشدا ناتوانێ هەیبێ .ئێلیوت
ب��ەردەوام دەبێ و لە نێوان کارکردی گش��تی و کارکردی تایبەتی ش��یعردا جیاوازی
دادەنێ .بەڕای ئێلیوت شیعر دەتوانێ ئامانجی ئاگاهانە و بە بەرنامەی هەبێ .لە فۆڕمی
س��ەرەتایی /پریمیتیڤدا ئامانجەکە ڕوون بوو ،بۆ وێنە نمایشە ئایینییەکانی زەمانەکانی
دوور یان سێرمۆنییەکانی یونانی باستان ،کە لەباری پڕاکتیکییەوە کارکردیان هەبوو.
Historical context
Literary context

بۆ خوێندنەوەیەکی شیعری کوردی ناکرێ شیعر لەو بەستێنە مێژوویی و ئەدەبییە
داببڕی کە تێیدا گەشەی کردووە .هەر بۆیە لێرە هەوڵێکی کەم دەدرێ تا ئاماژەیەکی
کورت بەو بەستێنانە بکرێ کە ڕاستەوخۆ کاریگەرییان لەسەر شیعری کوردی بووە.
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بەستێنی مێژوویی
مێژووی کورد پڕە لە شۆڕش لە دوای شۆڕش .کورد بۆ وەدەستهێنانی مافەکانی
خ��ۆی بەردەوام خەباتی کردووە .گا شۆڕش��ی بەرچاو و گا ل��ە نوتفەدا خنکاو.
زۆربەی ئەم شۆڕش��انە ل��ە کۆیاد و بیرەوەریی کورددا ماونەتەوە و بەش��ێکیان
بەتایب��ەت لە ئەدەبی زارەکی��دا ڕەنگیان داوەتەوە ،بۆ وینە ل��ە "بەیت"ەکاندا.
مێژووی شۆڕش��ەکانی کورد دەگەڕێتەوە بۆ هەزار ساڵ پێش ،بەاڵم لێرە چەند
ش��ۆڕش ناو دەبەین کە زەینی کوردی زیاتر پێیان ئاشنایە و مێژووەکەیان زۆر
دوور نییە:
 1610-1609شۆڕش��ی ق��ەاڵی دمدم ب��ە ڕێبەریی خانی ل��ەپ زێڕین دژی
سەفەوییەکان و قەتڵوعامی کوردان.
 1775شۆڕشی کوردان دژی پادشاییی زەند و سەرکوتی کوردان.
 1881-1880شۆڕشی دژی پادشاییی قاجار و سەرکوتی کوردان.
 1922-1919شۆڕش��ی ش��ێخ مەحم��وود حەفی��د ک��ە توان��ی ناوچەیەک
بخات��ە ژێ��ر دەس��ەاڵتی خ��ۆی ب��ەاڵم دوات��ر ڕێژیم��ی عێ��ڕاق کوردەکانی
سەرکوت کرد.
 1922-1918شۆڕشی سمکۆی شکاک.
 2003-1918شۆڕشی بەردەوامی کورد دژی ڕێژیمی عێڕاق.
 1918شۆڕشی بەردەوام دژی ڕێژیمی پاشاییی ئێران.
 1924-1922شۆڕشی دووهەمی ش��ێخ مەحمود حەفید کە نیوە دەسەاڵتێکی
کوردی هەبوو بەاڵم دواتر سەرکوت کرا.
 1924شۆڕشی بەیتوسەباب دژی تورکیەی جەوان و سەرکوتی کوردان.
 1930-1927شۆڕشی ئارارات بە هاوکاریی ئەرمەنییەکان و بە ڕێبەریی ئیحسان
نووری پاشا کە سێ ساڵی خایاند.
 1932-1931شۆڕشی ش��ێخ ئەحمەد بارزانی کە توانی زۆربەی عەشیرەتەکان
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کۆکاتەوە و ئەگەر ئینگلیس دەستێوەردانی نەکردبا سەردەکەوتن.
 1938-1937شۆڕشی درسیم بە ڕێبەریی سەید ڕەزا و جینۆسایدی کوردان لە
الیەن تورکانەوە.
 1946-1945پێکهاتنی کۆماری کوردستان بە ڕێبەریی پێشەوا قازی محەمەد.
 1971-1961شۆڕش��ی بارزان��ی و جۆرێ��ک ل��ە خۆس��ەریی ک��وردان ل��ە
عێراق.
 1975-1974شەڕی کورد و ڕێژیمی عێڕاق.
 1979شۆڕشی کوردان دژی کۆماری ئیسالمیی ئێران هەتا ئێستا.
 1985-1983شۆڕشی دژی سەددام و جینۆساید و ئەنفالی کورد بەدەست سەددام.
 1984دروستبوونی پارتی کرێکارانی کوردستان لە تورکیە.
 1991ڕاپەڕین دژی سەددام.
 1992هەڵبژاردن لە باش��ووری کوردس��تان و پێکهاتنی پەرلمان و حکوومەتی
هەرێمی کوردستان.
 2004شۆڕش��ی مەدەنیی قامیش��لوو دژی ڕێژیمی ئەس��ەد کە ئەسەد لە هێزە
ئیسالمییەکان بۆ سەرکوتی کوردان کەڵکی وەرگرت.
 2016دەست پێکردنەوەی شۆڕشی چەکداری دژی جمهوری ئیسالمی.
 2017ڕێفراندوم و شەڕی کورد و دەوڵەتی عێڕاق و حەشدی شەعبی بەهاوکاریی
ئێران و لەدەست چوونی کەرکووک لە 16ی ئۆکتۆبری هەمان ساڵ.
 2018هێرشی تورکیە بۆ سەر عەفرین و داگیرکردنی عەفرین.
 2019ل��ە مانگی ئۆکتوبری ئەو س��اڵەدا تورکیە هێرش��ی کردەوە س��ەر ڕۆژاوا
و جێنوس��ایدی کوردان بە بۆمبی فس��فۆری و قارەمانێتیی خەڵکی س��ەرێکانی
لەبەرانبەر داگیرکەراندا.
 2019شۆڕش��ی مانگی نوامبر ،لە ش��ارەکانی جوانڕۆ ،مەریوان و کرماش��ان و
کوشتاری زۆری خەڵک بەدەست کۆماری ئیسالمیی ئێران.
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شۆڕش لە کۆیادی کورددا
هەموو شۆڕش��ەکان لە پڕۆس��ەی مافخوازیی کورددا گرینگی��ی تایبەتیان هەیە
و ه��ەر کام بوونەتە ه��ۆی بەردەوامیی خەباتی کورد ل��ە ڕەوتی مێژوودا .بەاڵم
هێندێک لەو شۆڕشانە ڕوونتر و زیاتر لە کۆیادی کورددا ماونەتەوە و زیاتر لەوانی
دی لەسەر زارانن .لەوان:
شۆڕشی قەاڵی دمدم ]10[،شۆڕشی شێخ سەعیدی پیران ]11[،شۆڕشی ئارارات بە
ڕێبەریی ئیحسان نووری پاشا ]12[،شۆڕشی شێخ مەحموودی حەفید ]13[،شۆڕشی
ئیسماعیل ئاغای ش��کاک ]14[،کۆمەڵەی ژێکاف ]15[،کۆماری کوردستان 1946بە
ڕێبەریی پێشەوا قازی ،شۆڕشی مستەفا بارزانی  ،1979-1903شۆڕشی کورد لە
ڕۆژهەاڵت کە لە 1979وە هەتا ئێستا بەردەوامە و سێ ڕێبەری مەزنی لەم ڕێگایەدا
شەهید بوون :دوکتور قاس��ملوو ( ، )1989-1930دوکتور سادق شەڕەفکەندی
( )1992-1938و فواد مستەفا سوڵتانی ناسراو بە کاک فواد(.)1979-1949
بەستێنی ئەدەبی
جولییا کریستێوا بیرمەندی فەڕانسەوی بولغاری پێی وایه تێکست/دەق له دیالۆگ
لە گەڵ تێکستەکانی دیکە دەخوڵقێت و ئەمەش بەو مانایەیه که هەموو دەقێک
کاریگەری له تێکس��تەکانیتر وەردەگرێ :ڕۆح��ی -ڕەوانی و کولتووری .بەمجۆرە
دەقێکی تازەی دیکە شکڵ دەگرێ .کریستێوا له درێژەی باسی خۆیدا دەڵێ :ئێمه
نابێ "نێواندەق" وەک "ڕەخنەی ژێدەر" ببینین ،بەڵکوو هەموو تێکستێک دەبێ
وەک "پۆلیفۆنی له تێکس��تی جۆراوجۆر ،به ڕادەی جیاواز"[ ]16بخوێندرێتەوە کە
ئەو ئیمکانە بە دەنگی شاعیرانە دەدا تا شاهیدی لە سەر مێژوو بدا.
ئەگەر ئەم تیۆرییە وەک بناخەی تێڕوانینی خۆمان بۆ لەدایکبوونی دەقەکان
دانێی��ن ئاخۆ ش��اعیرانی دوای کۆمار درێژەی چ جۆرە دیسکۆرس��ێک بوون و
کاریگەریی شاعیرانی پێشووتر لەسەریان بە چ شێوەیەک بووە؟ لە ڕەوتی ئەدەبی
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کوردیدا چ ترادیس��یۆنێک خوڵقاوە و چ ئاوازێک ل��ە ڕۆحی هەموویاندا زایڵەی
داوەت��ەوە؟ لێ��رە تەنیا ئاماژە بە ن��اوی چەند مەزنێک دەک��رێ کە هەرکام بە
جۆرێک بەردێکی زێرینن لە کۆش��کی ئەدەبی کوردی ،و ش��اعیر و نووسەرانی
س��ەردەم قەرزداری ئەوانن .بەاڵم ناکرێ ئێمە باس��ی ش��یعر بکەین و بەسەر
پاش��خانێکی ئەدەبی و زمانیی گرینگدا ،واتە بەیتەکان ،باز بدەین و کاریگەریی
بەیتە کوردییەکان ،لەس��ەر مێژوو و ئەدەب و نەس��تی کورد لەبەرچاو نەگرین.
بەیت��ەکان بە هەس��تێکی ئارکایی و کۆن لەناخی ئینس��انی کورددا هەمیش��ە
ڕەوایەتی حەس��رەتەکان ،نس��کۆکان ،بەرخۆدانەکان بوون .لەن��او ئەو بەیتانەدا
بەیتی قەاڵی دمدم ڕەنگە ناس��راوترین و لە هەم��ان کاتدا بەنرخترین بەڵگەی
زارەکی بێ کە باسی بەرخۆدان و کەرامەتی کوردانە دەکا .بەیتی دمدم دەقێکی
دژەکۆلۆنیالیس��تیی کوردە کە نەوە لە دوای ن��ەوە بۆمان ماوەتەوە .ئەگەر بەناو
ئەدەبی زارەکی و نووس��راوەییدا بگەڕێین و هەرچی پەخش��ان ،شیعر ،ڕۆمان و
چیرۆک ،و بابەت گەلی دیکە س��ەروژێر بکەی��ن ،دەبینین بەیتی قەاڵی دمدم
مەزنترین دەقی تاکوو ئێستا ناسراوی کوردە .قەاڵی دمدم ڕەوایەتی نەتەوەیەکی
ژێر دەستە کە بۆ سەربەخۆییی خۆی تێدەکۆشێ بەاڵم دانیشتوانی قەاڵ سەرەڕای
بەرخۆدانێکی بێ وێنە بەتەواوی مانا جینۆساید دەکرێن و ژنانی قەاڵ لە بڵندایی
ڕا خۆ فڕێ دەدەن تا نەکەونە دەس��ت سپای دوژمن .قەاڵی دمدم هاوتا و بگرە
مەزنت��رە لە تراژییدییە یۆنانی و ئێرانییەکان .ڕەوایەتێکی نەک زەینی و خەیاڵی
کە پێی لە حەقیقەتێک��ی مێژووییی کوردانەدایە .بەیتی قەاڵی دمدم ڕەوایەتی
بناخەییترین هەس��ت و نەستی ئینس��انە بۆ ڕزگاریی خۆی لە ژێردەستەیی .تا
ئێستاش هیچ دەقێکی زارەکی نەیتوانیوە شان لە شانی قەاڵی دمدم بدا.
تایبەمەندییەکانی دەقێکی بەرز بە بڕوای من ئەوانەن:
ـ دەقی مەزن زۆربەی کات تراژیکە
ـ زمان قووڵ و ڕەوان و شاعیرانەیە
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ـ ڕەوایەت لە چرکەدا ئامادەیە
ـ ڕەوایەت جۆرێک لە ئەرزشی تێدایە
ـ خوێنەر شوناس یا بەشێک لە خۆی لە کارەکتەرەکاندا دەبینێتەوە
ـ خوێنەر خۆشەویستی و سیمپاتی لەگەڵ قارەمان پەیدا دەکا
ـ دوای بیستن و خوێندنەوەی لەناو ڕۆحتدا دەنگ دەداتەوە و بیر دەکەیەوە
بۆ وابوو و چۆن دەکرا وانەبێ و تاد.
بەیت��ی قەاڵی دمدم وەک دەقێکی زارەکی ،ت��ەواوی ئەم تایبەتمەندییانەی
هەیە .دەقێکە باس��ی قەلەمڕەوی دەسەاڵتێکی خۆییی کوردانە دەکا .کارەکتەری
س��ەرەکی ،خانی لەپ زێڕینە کە پادش��ایەکی سەخی و وااڵمەنشە .خەڵکی قەاڵ
پیاو و ژن و منداڵ ژیانی ئاس��اییی خۆیان دەکەن ،بەاڵم ڕۆژێک لە ڕۆژان دەبێ
بڕیاری مان و نەمان بدەن؛ بە کەرامەتەوە بمرن یا بە یەخس��یری داگیر کرێن.
لەوالش س��پای دوژمن ق��ەاڵی دەورە داوە .بە هۆی خاینێ��ک دوژمن دەزانێ
کانیاوێ��ک ل��ە دوور ڕا دەێتە ناو قەاڵ .دوژمن یا زەهر لە ئاوی کانی دەکەن و یا
ناهێڵن ئاوی کانی بگاتە قەاڵ .قەاڵ لە بەرزایییە .دوای شەڕێکی قارەمانانە ژنان لە
قەاڵ ڕا خۆ دەخەنە خوار تا نەکەونە دەست دوژمن.
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چەند سەد ساڵە ژانی کوشتاری خەڵکی قەاڵ لەبن مێشکمان چڵ دەدا .دەنگی
خانی لەپ زێڕین تا ئێستاش لە دەربەندی قاسملوو ڕا بە دەشتی شنۆ و موکریان و
بە شاخەکانی باکوورهەتا دەگاتە عەفرین و دیسان هەتا دێتەوە جوانڕۆ و هەورامان
دەنگ دەداتەوە :ڕابن ،گەلۆ ڕابن ،بەسە ژێردەستیی سەفەوی و عوسمانی و دەنگی
دانیشتوانی قەاڵی دمدم تا ئێستاش لە شیعری کوردیدا دەنگ دەداتەوە.
بگەڕێینەوە س��ەر دنیای شیعر؛ وەک دەکوترێ کۆنترین شاعیری کورد کە
شیعرێکی کوردی بەناو کرابێ بابە یادگارە ]18[.ناوی ئەحمەد بووە و سان سەهاکی
گەورەی یارس��انەکان دەژمێردرا .دەگوترێ لەسەروبەندی  1360ز .ژیاوە و ئەم
شیعرەی بەناوە:
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ئەو وات��ەی یاران ئەو واتەی یاران
ئێم��ە دێوانەین ئ��ەو واتەی یاران
هەنێ مەگێلێن یەک یەک شاران
تا زین��دە کەریم ئایی��ن کوردان
لەو دەقە کۆنانەی کە بۆمان ماون و بناخەی ش��یعری کالس��یکی کوردی دێنە
ئەژمار شیعرەکانی شاعیرێکی کرمانجە بەناوی شێخ ئەحمەدی جزیری (-1570
 )1640/کە بە مەالی جزیری ناس��راوە .مەالی جزیری دامەزرێنەری شێوەزاری
کالس��یزمی کرمانجیی ژووروو سەر بە ش��ێوەزاری بۆتانی دادەنرێت و خۆی بە
شاعیری هەموو کوردستان زانیوە:
گوڵ��ی باغ��ی ئیرەم��ی بۆتان��م
شەب چراغی ش��ەبی کوردستانم
فەقێ تەیران یا فەقێی تەیران ( )1660/-1590ھۆنراوەنووسی کالسیکی ناوداری
دیکەی کوردە کە هاوڕێی مەالی جزیری بووە و بە شێوەزاری کورمانجی شیعری
نووسیوە و خانی لە شیعرەکانیدا ئاماژەی بە فەقێ تەیران کردووە.
خان��ای قوبادی ( )1778-1704و ش��یعرە مەش��هوورەکەی کە بە زاراوەی
هەورامی ناوچەی جوانرو نووسیوێتی:
ڕاس��تەن مەواچان فارس��ی ش��ەکەرەن
کوردی جە فارس��ی بەل ش��یرینتەرەن
خانی ( )1707-1651/50ئەحمەد کوڕی ئەلیاس کوڕی ڕۆس��تەم بووە .نازناوی
ش��یعری لە ھۆزی خانیان وەرگرتووە .خانی ئەفس��انەی دیوانەکەی مەم و زین
دەکاتە بیانوویەک بۆ ئەوەی بانگەوازی هەوڵ بۆ سازکردنی دەوڵەتی کوردی بکا:
ش��ەرحا غەمێ دڵ بکم فەس��انە
زین��ێ و مەم��ێ بک��م بەهانە

[]19

خانی مەزن لە حەسرەتی نەبوونی پادشایەکی ژیر بۆ کوردان دەفەرمووێ:
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بۆ مەش کە هەبایە خێو و سەردار
بەخش��ندە و ژیر و زیت و وشیار
ژی��ری و هون��ەری ب��ەدڵ کڕیبا
ژەنگ��ی لە دڵ��ی هەژار س��ڕیبا
من ئێس��تە لە ک��ۆڕی وێژەوانان
ئ��ااڵم دەش��ەکا لە ئاس��مانان

[]20

نالی ( )1856 -1800س��یوەیلی لە کتێبێکی خۆیدا باس��ی زمان و شوناس لە
ش��یعری نالیدا دەکا و بە شیکردنەوەیەکی تۆخ نیشانمان دەدا چۆن نالی خۆ لە
زمانی بێگانە دادەبڕێ و دێتە ڕیزی ش��اعیرانی شوناس��خواز و مۆدێڕن ]21[.نالی
لە دوای ڕووخانی میرنش��ینی بابانەکان ،سلێمانی بە جێ دەھێڵێ و ڕوو لە شام
دەکا .لەوێوە قەسیدەیەکی درێژ بۆ هاوڕێی شاعیری خۆی ساڵم دەنێرێ و باسی
دوورە واڵتیی خۆی لە ش��ام دەکات و تاس��ەی دووریی نیشتمان و شارەزوور و
سلێمانی دەردەبڕێت .سلێمانی لەو کاتەدا لە الیەن عوسمانییەکانەوە داگیرکرابوو
و میرنشینی بابان ڕووخابوو:
قوربان��ی تۆزی ڕێگەتم ئەی ب��ادی خۆش مروور
ئەی پەیکی ش��ارەزا بە ھەموو ش��اری شارەزوور
ئەی لوتفەکەت خەف��ی و ھەوا خواھ و ھەمدەمە!
وەی س��روەکەت بەشارەتی سەر گۆشەیی حوزور!
س��اڵم ،عەبدوڕەحمان بەگی س��احێبقران ( )1866/-1800کە ھۆنراوەنووسێکی
کالسیک و هاوڕێی نالی بووە بەمجۆرە واڵمی نالی دەداتەوە:
جانم فیدایی س��روەکەت ئەی بادەکەی سەحەر
ئەی پەیکی موستەعید لە ھەموو ڕاھی پڕ خەتەر
ئ��ەی میروەح��ەی جەمالی مەھاس��ایی دڵبەران
وەی ش��انەزەن بە کاکۆڵی تورکانی س��یمبەر

[]22
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مەستوورەی ئەردەاڵن  ) )1848 - 1804شاعیر و هەوەڵ مێژوونووسی ژنی
کوردس��تانە کە نزیک بە بیست هەزار بەیت ش��یعری بە فارسی نووسیوە .ناوی
خۆی ماهش��ەرەف خانم و نازناوی ئەدەبیی مەس��توورە ب��ووە .هەم نالی و هەم
مەولەوی شیعریان بۆ مەستوورە هۆندۆتەوە .شیعرەکەی نالی تەفسیری جیاوازی
لەس��ەرە و لە ڕوانگەی جێندێرییەوە جێگای مشتومڕە( .نووسەری ئەم بابەتەی
بەردەستان ساڵی  2003وتارێکی لەم بارەیەوە نووسی)
حاجی قادری کۆیی ش��اعیر و بیرمەندی بەناوبان��گ و نەتەوەخواز -1817
 ) )1897کە ش��اعیرێکی وەک هێمن ،هیممەتی حاجی لە کێوی ئەلوەند چەند
قات بەرزتر دەبینێ .ئەوەش بەس��ە بۆ ئەوە بزانین کاریگەریی حاجیی مەزن لە
سەر شاعیرانی دوای خۆی چۆن و چەند بووە .حاجی دەفەرمووێ:
ت��ا ڕێک نەک��ەون قەبیلی ئەکراد
ه��ەر وا دەبن��ە خەراب��ە ئاب��اد
حەم��دی ،ئەحمەد بەگی کوڕی فەتاح بەگ ( )1936 - 1878کە ناوی تەواوی
ئەحمەد کوڕی فەتاح بەگی حاجی ئیبراھیم بەگی مەحموود بەگی س��احێبقڕانە.
شاعیرێکی بەناوبانگی کوردە و لە شاری سلێمانی لەدایک بووە .مرۆڤێکی خاوەن
بیر و ب��اوەڕ بووە و ڕێبازی تایبەتی خۆی ھەبووە .حەمدی لە جەنگی جیھانیی
یەکەمدا ماڵەکەی داگیرکراوە ،کتێبخانە گەورەکەی سووتێنراوە ،بەمەش ھەوڵ و
تەقەالی  24ساڵی دەفەوتێت.

[]23

ئەی وەتەن ڕۆم عەجەم موش��تاقی کوردس��تانتە
ئیفتیخ��اری میللەتی کورد ش��ەوکەتی عینوانتە
بەستە سەربەرزی ،ئێواران و سبەینان مانگ و ڕۆژ
وەک نیش��انی ئیفتخاری سنگ و نەجمەی شانتە
ل��ە ڕەوتی مێژوویی ئەدەبی کوردیدا ،تەنیا ش��اعیران کاریگەرییان لەس��ەر ئەم
ڕەوت��ە نەبووە بەڵکوو کەس��انی وەک میر ج��ەالدەت بەدرخان ()1951-1893
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سیاس��ەتمەدار و ڕۆژنامەڤ��ان ،جێ پەنجەیان بۆ هەمیش��ە دیارە .میرجەالدەتی
جەوان پاش س��ەرکەوتنی کەمالیزم لە تورکیە چۆتە ئەڵمان بەاڵم دوای هەشت
ساڵ ،خۆی گەیاندە شۆڕشەکەی شێخ سەعیدی پیران و دوای شکستی شۆڕش
دیسان تورکیای جێ ھێشتەوە .جەالدەت بەدرخان لە سوریە سەرقاڵی دەرکردنی
ڕۆژنامە و گۆڤاری کوردی دەبێ .لە 15ی ئایاردا گۆڤاری (ھاوار)ی دەرکرد کە تـا
٥ی تەمموزی 1943بەردەوام دەبێ .پێشتر گۆڤاری ڕۆناھی ھەفتانەی دەردەکرد،
جەالدەت خان بەتەنیا ئەم گۆڤارەی بەرێوەدەبرد.

[]24

پیرەمێرد( )1950 -1867یان حاجی تۆفیق بەگ ناوی تەواوی تۆفیق کوڕی
مەحموود ئاغا کوڕی ھەمزاغای مەسرەفە .ھۆزانڤان و نووسەر و ڕۆژنامەوانی ناودار
کە لە سەرەتای سەدەی بیستدا کاریگەرییەکی یەکجار بەرچاوی لە سەر ڕەوتی
ڕووناکبیریی کورد هەبووە .دیارترین شیعری پیرەمێرد نەورۆزە:
ئ��ەم ڕۆژی س��اڵی تازەی��ە ن��ەورۆزە هات��ەوە
جێژنێک��ی کۆنی کوردە بە خۆش��ی و بە هاتەوە
[]...
پێی ناوێ بۆ ش��ەهیدی وەتەن ش��یوەن و گرین
نام��رن ئەوان��ە وا ل��ە دڵ��ی میللەت��ا ئەژی��ن
فایەق بێکەس ،کوڕی "عبداللە بەگ"ی کوڕی "کاکە حەمە"ی کوڕی "ئەلیاسە
قۆجە"ی��ە .بنچینەی بنەماڵەیان لە قەاڵچواالنەوە ھاتووەتە س��لێمانی و خۆی لە
 1905دا لە س��یتەک ھاتووەتە دنیا و لە ڕێکەوتی  18/12/1948کۆچی دواییی
کردووە:
ئ��ەی وەت��ەن مەفتون��ی ت��ۆم و ش��ێوەتم بیرکەوتەوە
وەخت��ی بەندی��ی و ئەس��ارەت ،پێ بەت��ەوق و کۆتەوە
م��ن لە زیک��ر و فیکری ت��ۆ غافڵ نەب��ووم وا تێنەگەی
حەپ��س و تێهەڵ��دان و زیلل��ەت تۆی لەبی��ر بردۆتەوە
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ب��ەو خووای��ەی ب��ێ ش��ەریک و الم��ەکان و واحیدە
عەش��قی ت��ۆ نەوع��ێ ل��ە دڵم��ا ئاگ��ری کردۆت��ەوە
ئاگرێک��ی وا ه��ەزار س��اڵ ئ��اوی بڕژێنیت��ە س��ەر
ق��ەت گ��ڕ و گڵپە و بڵێس��ەی ت��ا ئەب��ەد نەکوژێتەوە
[]...
بێ قوس��وورە چەند جەسوورە سەد ش��وکر ئەوالدەکەت
وا ل��ە ڕێ��ی تۆدا ل��ە خوێنا س��ەیری چ��ۆن ئەتلێتەوە
میرزا حەسەن سەیفولقوزاتی قازی ()1944-78 /1877
س��ەیفولقوزات "حەس��ەن"ی وەکوو نازناو لە بەرهەمی شیعریدا بەکاری هێناوە.
دوای کۆچی لە خانەقای ش��ێخی بورهان بە خاک سپێردراوە .سەیفولقوزات بە
داهێنەر و ڕچەش��کێن لە شیعری ناوچەی موکریاندا ناسراوە و هزری کوردانە و
خولیای سەربەخۆیی ڕۆحی شیعرەکانی تەنیوەتەوە:
کوردین��ە ت��ا ک��ەی ئێمە ل��ە کێ��وان میس��اڵی دێو
بێی��ن و بچی��ن و ب��ۆ مە نەب��ێ قەت خ��ۆدان و خێو؟
[]...
ه��ەر میللەت��ێ ل��ە الوە حەق��ی خ��ۆی بەدەس��تەوە
ک��وردێ ک��ە س��ەر هەڵێن��ێ ،دەڵ��ێ بۆتە س��ەربزێو
یوونس ڕەئووف ناس��راو بە دڵدار ( )1948 –1918کە لە  28ساڵی دا سروودی
نەتەوەیی ئەی ڕەقیب دەنووسێ و پاش دوو ساڵ کۆچی دوایی دەکا:
ئەی ڕەقی��ب ھەر ماوە قەومی کورد زمان
نایش��کێنێ دانەی��ی تۆپ��ی زەم��ان
کەس نەڵێ ک��ورد مردووە ،کورد زیندووە
زین��دووە ق��ەت نان��ەوێ ئااڵکەم��ان
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شیعرەکان
مامۆستا قانع
گەل بە هێزی دەس��ت و بازو و فکری خۆی ڕزگار دەبێ
هەرچ��ی بڕوای کرد ب��ە خەڵک��ی کاری ناهەموار دەبێ
دەرک��ی مانایی :باوەڕ بە هێزی بازو و فک��ری خۆیی ،و نیگەرانی لە باوەڕ کردن
بە بێگانە.
وشەکلیدییەکان :هێز ،ڕزگاری ،بڕوا
ئ��ەی وەتەن خ��ۆ من بە ناحەق س��ەرکز و ئ��اوارە نیم
ڕۆڵەک��ەی خۆت��م بە پاک��ی دوژمن و خوێنخ��وارە نیم
چونک��ە ڕۆڵەی کوردس��تانم ،وەحش��ی و پەتی��ارە نیم
وا مەزان��ە! کەوت��ە ڕۆژی خ��ۆی وەه��ا بێ��کارە نی��م
س��ەیری مەغ��زی دوژمن��ت ک��ە ،تێکەڵ��ی خوێناومە
دەرک��ی مانایی :ش��اعیر بە جۆرێ��ک گلەیی لە وەتەن دەکا ک��ە ئەو بە ڕۆڵەی
خۆی چاو لێ ناکا ،ش��اعیر خۆی بە ڕۆڵەی وەتەن دەزانێ کە ئەگەرچی ئێس��تا
بێکار دانیش��تووە بەاڵم لە ڕۆژی خۆیدا ئامادەیە مێشکی دوژمن بە خوێنی خۆی
پڕشوباڵوبکا ،شاعیر لەسەر وەتەن ئاوارە بووە.
وشەکلیدییەکان :وەتەن ،کوردستان ،خوێن.
مامۆستا هەژار
هەر کوردم
ب��ە دەرب��ەدەری ی��ان ل��ە ماڵ��ی خۆم
ل��ە خاکی ع��ەڕەب ،ل��ە ئێ��ران و ڕۆم
کۆک و پۆش��تە ب��م ،ڕووت و ڕەجاڵ بم
کۆش��کم دە ق��ات ب��ێ ،وێران��ە ماڵ بم
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[]...
ک��وردم و لە ڕێ��ی کورد و کوردس��تان
س��ەر لە پێناوم گیان لەس��ەر دەس��تان
بە ک��وردی دەژی��م بە ک��وردی دەمرم
ب��ە ک��وردی دەی��دەم وەرام��ی قەب��رم
ب��ە ک��وردی دیس��ان زین��دوو دەبمەوە
لەو دنی��اش بۆ ک��ورد تێهەڵدەچمەوە

[]25

دەرکی مانایی :لە هەر کوێی ئەم جیهانە ،لە ماڵ یا لە غەریبی ،لە کاتی هەژاری
و یا دەولەمەندی ،لە ئازادی و لە ئەس��یریدا ،س��اخ یا نەخ��ۆش ،کوردایەتی و
کوردستان خاڵی سەرەکی و جەوهەری بوونی شاعیرە .بۆ ئەو ،کوردبوون ژیانە و
تەنانەت لە دوای مەرگیش هەر بۆ کورد خەبات دەکا.
وشەکلیدییەکان :خاکی بێگانان ،کورد ،کوردستان.
نامەیەک بۆ وارشەو1955 ،
کــــوردێک��م دەوێ چاب��ک و پت��ەو
س��ەفەرێک ھەی��ە ب��ۆم ب��کا بە ش��ەو
نەهێڵ��ێ ت��ورک و عەجـــ��ەم بزان��ن
داگــــــــیرکەران��ن ل��ە کوردس��تانن
م��اڵ ل��ە خانەخ��وێ ح��ەرام ک��راوە
مەس��ەلی کوردە و لە ک��ورد ڕووی داوە
بچێت��ە ئاگ��ری داغ نێزەی��ەک بێن��ێ
ژەنگ��ی ھیناب��ێ ب��ە دڵۆپ��ی خوێن��ێ
کام خوێ��ن! خوێنەک��ەی الوانی کوردی
لەڕێ��ی ئ��ازادی م��ردن ب��ە م��ەردی
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[]...
خوێن��ە خەس��تەکەی ک��وڕە بارزان��ی
ک��ە ئیس��تعماریان ب��ە س��ەگ ئەزانی
[]...
زۆر میلۆن��ن کــــــ��ورد ل��ە ئاس��یادا
کـــــۆنتری��ن گەل��ن ل��ەڕووی دنی��ادا
وەحش��ی ئیس��تعمار لەس��ەریان زاڵ��ە
بڕوی��ە ڕێگ��ەی هەناس��ـــــە و ناڵ��ە
زمان��ی زگم��اک مــــــــەن��ع ک��راوە
دەرک��ی خوێندنم��ان ل��ێ داخـــ��راوە
دەرمـ��ان و دوکت��ور بۆت��ە ئەفس��انە
لێ��دان و قەمچ��ی لەجێ��ی دەرمان��ە
موس��اعەداتمان ھەر تۆپ��ە و تفەن��گ
الوم��ان دەکرێنە دەس��تەچیلەی جەنگ
چەکفـــــــــرۆش��انی شەڕهەاڵیس��ێن
ل��ە ژی��ری گ��ەالن گەلێک دەترس��ێن
[]...
نەک ھەر سەربەس��تیی خاکی کوردستان
بەڵک��وو ڕزگاری��ی ھەم��وو ژێردەس��تان
ئێ��وەش ئ��ەی الوان نام��ە ،ھاوارێ��ک
لەو ک��وردە زۆرە باس��ێک ،پرس��یارێک
کوردی��ش وەک ئێ��وە تیرەی ئینس��انن
ش��ەرمە خەب��ەر و باس��یان نەزان��ن
[]...
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لەن��او گـــــــۆڤ��ار و ڕۆژنامــــەکان��ا
ل��ە کۆبوون��ەوەی ڕۆژ و ش��ـــــەوانا
یادێک��ی بک��ەن ل��ە ک��وردی ھەژار
قوولە ل��ە گورگی وەحش��ی ئیس��تعمار
گ��ەر ئێ��وە دەس��تێک بدەنە دەس��تم
ھەر ھێن��دەی لەن��او زەلکاو ھەڵدەس��تم
ک��وردم بەناوبان��گ ئ��ازا و ب��ەکارم
ی��ەک ب��م خەنیم��ی ھەزار نەی��ارم
دڵـــــــدانەوێک��م ئێ��وە ب��ۆ بنێ��رن
مەرگ��ی داگی��ر ک��ەر بەخۆم بس��پێرن
دەرکی مانایی :ئەم ش��یعرە بۆ کۆنگرەی الوان لە وەرش��ۆ نووسراوە و شاعیر داوا
دەکا تا لەوێ باسی پرس و نەهاماتیی گەلی کورد بکرێ و کوردیش وەک باقیی
گەالن ئینس��انن[ ]26و دەبێ مافیان هەبێ .بۆ ئەم مەبەس��تە سوارچاکێکی دەوێ
کە نامەکە بۆ وەرش��ۆ ببا .دەیهەوێ باسی وەحشییەتی ئیستعمار کە کوردستانی
داگیر کردووە بکرێ و باس��ی ئەو خوێنانە کە لە پێناو کوردستاندا ڕژاون .شاعیر
ئام��اژە بەوە دەکا کە کورد پێویس��تی بە نیگا و پش��تیوانیی دنیای��ە تا بتوانێ
داگیرکەران لە خاکی خۆیدا لەناو بەرێ.
وش��ەکلیدییەکان :کورد ،تورک و عەجەم ،ئازادی ،شەڕفرۆشی و چەک فرۆشی،
داگیرکەر ،ئیس��تعماری وەحش��ی ،بێگانە ،ژیریی گەالن ،سەربەستی ،ڕزگاری،
ژێردەستان ،زمانی زگماک.
قەوانە شڕە
ب��وو ب��ە ه��ەزار و چ��وار س��ەد س��اڵ
لەگ��ەڵ ع��اڕەب بۆی��ن بە ی��ەک ماڵ
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خێـــ��وی قیبل��ە و کتابێکی��ن
وەک دەڵێ��ن ب��ەرە بابێکی��ن
ئەگ��ەر داوای ن��ان و ئ��او ک��ەم
ئ��ارەزووی ب��ەرگ و پی�ڵاو کەم
[]...
هاوڕێک��ەی ل��ە مـــێژینەک��ەم
ب��ە ناش��کوری ناڵێ��م برای��ن
ناچاری��ان ک��ردم تێ��ک خراین
ل��ە ڕێگ��ەی خ��وا و قورئانەکەت
خێـــ��ری دی��ن و ئیمانەک��ەت
س��ەد یەک��ێ ل��ە داهاتەک��ەم
چۆڕێ��ک ش��یری وڵس��اتەکەم
ه��ەزار یەکێ ل��ە نەوت��ی خۆم
پێ��م ک��ەرەم کە بێ ن��ان و دۆم
ب��ا بەس کوێ��ر بم ب��ێ ڕووناکی
ب��ا پێ��ت بڵێ��م کاک��ی چاکی
ئەڵ��ێ هەی ل��ە دی��ن وەرگەڕاو
ک��ورد و ب��ەرگ و ن��ان و پێاڵو؟
وەدی��ارە بووی��ە ش��ــــــعووبی
ئەب��ێ ل��ە ڕێگ��ە دەرچووب��ی
ه��ەر ل��ە ش��ێخی ئەزه��ەرەوە
کـــــ��ێ مێ��زەری بەس��ەرەوە
م��ڕ دەکرێ��ن لە گۆش��ت و پاڵو
پ��ڕ دەکرێ��ن ل��ە پ��ارە دروا

 34خوێندنەوەیەکی دژەکۆلۆنیالیستیی شیعری کوردی

وەه��ا تیژ دەب��ن س��ەر دەکەن
فت��وای کافری��م دەردەک��ەن
پ��اش فت��وا ل��ەم کوردس��تانە
فــڕۆکـــــ��ە و بۆمب��ا باران��ە
ت��ۆپ و دەباب��ە و شەس��ت تیرە
خوێ��ن ڕش��تنی الو و پی��رە
کـــــوش��تنی ژن و منداڵ��ە
بژێوم��ان ه��ەر خوێن��ی ئاڵ��ە
مــــــزگەوتەک��ەم دەڕوخێن��ن
قورئانەکــــــ��ەم دەس��ــوتێنن
س��ەر ل��ە ن��وێ تااڵن��م دەکەن
ه��ەرزن و جۆیەک��ەش دەب��ەن
ناچ��ارم دەک��ەن بێم��ە دەن��گ
پەالم��ار ب��ەرم ب��ۆ تفەن��گ
ک��ە ئەش��چم تۆڵ��ە بس��تێنم
وەک پڵنگ��ی چن��گ ب��ە خوێنم
دوژم��ن خ��ۆ ناگ��رن لەب��ەرم
خوێنی��ان ڕا دەماڵ��ێ ت��ەرم
ئەبێت��ە قی��ڕ قیـــــ��ڕی یاب��ا
یاب��ا کـــــــ��ە زان��ی دەرناب��ا
ئەمجارەش وەک چەند هەزار جار
قەوان��ە ش��ڕ ئەخات��ە کار
دیس��ان م��ەال و ئای��ەت دێن��ن
لەس��ەر ئیزگ��ە ب��ۆم دەخوێنن
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ع��ەرەب و ک��ورد ب��رای دین��ن
هەردووک دوعای ی��ەک ئامینن
ک��ەی ڕەوایە ئیس�لام کوش��تن
ح��ەرام ک��راوە خۆێ��ن ڕش��تن
منی��ش بەس��تەزمان و فەقی��ر
دیس��ان ل��ە تەپکە ئەک��ەم گیر
ب��ە دوو درۆ دەمخــــافڵێن��ن
هەتا دەرف��ەت وەدەس��ت دێنن
دیس��ان ئ��ەو زوڕنا و ئ��ەو پیکە
دیس��ان هەم��ان ف��اک و فیکە
ئاخ��ر ناڵێ��م جارێ��ک و دوان
تاک��ەی ببم��ە مەڕی بێ ش��وان
تاک��ەی ب��ە درۆ دەس��خەڕۆ بم
هەتا ک��ەی ه��ەر ڕەنج��ەڕۆ بم
[]...
ب��ۆچ نەبمە خێ��وی نان��ی خۆم
ب��ۆ نەخوێن��م ب��ە زمان��ی خۆم
بۆ نەوتی خۆم دەست خۆم نەخەم
ب��ۆ خ��ۆم ڕزگار نەک��ەم لە خەم
ب��ۆچ ماڵی خ��ۆم دی��اری نەبێ
ب��ۆ بەش��م یەکج��اری نەب��ێ
م��ن چ��م هەیە ب��ا ل��ەالم بێ
عەرەب ب��ڕوا و هەر ئیس�لام بێ
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ل��ە خاک��م دەرچ��ێ و ل��ە ڕێدا
قەوان��ە ش��ڕەی خ��ۆی لێ��دا
ئ��ەو ڕۆژەی چ��ارەی نەبین��م
خــــــاوەن��ی ژی��ان و دین��م
ت��ا کەنگ��ێ برس��ی و لەژێر بم
ب��ا تاوێ��ک ئیس�لامی تێرب��م
ئەگ��ەر کوردی��ش ببن ب��ە پیاو
وەک گەالن��ی خــــ��ودا پێ��داو
هی��چ زیان��ی ب��ۆ ک��ەس نابێ
قەت ل��ەالی خ��وا ناح��ەز نابێ
دەرکی مانایی :لەم ش��یعرەدا ش��اعیر باس لە چەوس��انەوەی کورد بە دەستی
نەتەوەی بااڵدەس��ت دەکا و نیش��انمان دەدا کە چۆن بە ناوی برایەتی و ئیسالم
و دین فریوم��ان دەدەن و چۆن تەنانەت ئەزهەر فەتوایان بۆ دەردەکا .داگیرکەر
دین و ئیس�لام دەکاتە ئامرازی دم بەس��تن و وەک قەوانە ش��ڕەیەک بەردەوام
بەکاری دێنێ .ئەگەر کورد ڕاپەڕێ و داوای مافی خۆی بکا پێی دەڵێن "شعوبی".
(ش��عوبییەکان دژی داگیرکاریی ئیس�لام لە ئێران و خەاڵفەتی ئەمەوییەکان لە
س��ەرەتای س��ەدەی ٢ی ه .ق .ڕادەپەڕن .ئەوان دژی داگیرکاریی عەڕەب بوون
و هێندێک لەوان "عەجەم /ئێرانی"یان پێ لە عەڕەب س��ەرتر بوو) ش��اعیر ئەم
پرس��یارە دێنێتە ئارا کە بۆ نەبێتە خاوەنی خاک و نەوت و نانی خۆی و تا کەی
بچەوسێتەوە .ئەو دەیهەوێ کورد ئیرادە بکەن و داگیرکەر لە خاکی خۆیان وەدەر
بنێن.
وش��ەکلیدییەکان :کورد ،عەڕەب ،ئیس�لام ،نان و دۆ ،برس��ی ،شعوبی ،فڕۆکە و
دەبابە ،خوێن ،زمان ،نەوت ،خاک ،گەل و قەوانە شڕە.
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مامۆستا هێمن
گەرچی تووشی ڕەنجەڕۆیی و حەسرەت و دەردم ئەمن
قەت لە دەس ئەم چەرخە سپڵە نابەزم ،مەردم ئەمن
ئاش��قی چاوی ک��ەژاڵ و گەردنی پ��ڕ خاڵ نیم
ئاش��قی کێو و ت��ەالن و بەندەن و ب��ەردم ئەمن
گەر لە برسان و لەبەر بێ بەرگی ئەمڕۆ ڕەق ھەڵێم
نۆکەری��ی بێگان��ە ناکەم تا لەس��ەر ھەردم ئەمن
م��ن لە زنجی��ر و تەن��اف و دار و بەند باکم نییە
لەت لەتم کەن ،بمکوژن ،ھێشتا دەڵێم کوردم ئەمن
دەرکی مانایی :گەرچی شاعیر لەوپەڕی سەختیدا دەژی بەاڵم باوەڕ بە کوردایەتی
لە دەست نادا و ئامادە نییە نۆکەریی بێگانە بکا.
وش��ەکلیدییەکان :دەرد و ڕەنج ،ئاش��قی کێو و تەالن ،نۆکەریی بێگانە ،زنجیر و
تەناف و بەند ،کورد /کورد بوون.
نییانە بیری سەربەستی ،دەکەن فەخرێ بەژێردەستی
دەڕۆن هەروا بەرەو پەستی ،ئەمن دەیڵێم و بێباکم
لە ت��ااڵن و بڕۆ ئازان ،لە ڕێگرت��ن هەموو وریان
درۆ ناکەم بپرس��ە وان ،ئەم��ن دەیڵێم و بێباکم
ئەوانەی ئێستە سەردارن ،جەفاجوون و ستەمکارن
غواڵمی پوول و دین��ارن ،ئەمن دەیڵێم و بێباکم
بەشەو تا ڕۆژ دەکەن تەگبیر ،چ مڵکێکی بکەن داگیر
چ داماوێک بکەن یەخسیر ،ئەمن دەیڵێم و بێباکم
لەبەر زوڵم و جەف��ای وانە ،وەتەن یەکبارە وێرانە
هەزار خۆزگ��ەم بە بێگانە ،ئەمن دەیڵێم و بێباکم
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لە شەرم و شوورەیی مردم ،بە خۆم من چۆن بڵێم کوردم
کە ئاغا ئاب��ڕووی بردم ،ئەم��ن دەیڵێم و بێباکم
من��م الوێکی بێپەروا ،لە ک��ەس باکم نییە بەخوا
ئەگەر ئاغا لە حەبس��م کا ،ئەمن دەیڵێم و بێباکم
دەرکی مانایی :ڕاپەڕینی بێباکانەی هزری ش��اعیر دژی ئاغاکانی کورد کە فکری
"سەربەس��تی"یان نییە و فەخر بە "ژێردەستی" دەکەن .ئەوان غواڵمی پارەن و
لە بێگانە زۆر خراپترن و ئابڕووی کوردایەتییان بردووە.
وشەکلیدییەکان :بێباک ،سەربەستی ،ژێردەستی ،بێگانە ،ئاغا ،کورد
شەنگەبێری
شەنگە بێری! ساڵی سااڵن لە کوێستانی ،لەنێو مەڕی
بۆ مەردۆشین هەڵت دەکرد ئەو باسکی سپی مەڕمەڕی
لەبەر هاڕەی گۆبەرۆک و گوارە و کرمەک و ژێرچەنە
نیوەڕۆی��ە لەب��ەر بێری کۆڕی م��ەڕی ڕادەپەڕی
[]...
وا من پێشمەرگەم دەجەنگم بۆ واڵتی لە تۆ شیرنتر
نەمدەدا بە تەختی ش��ایی دەنا بەردەبێری شوانی
[]...
زۆری نەم��اوە بێتە بەر نەمام��ی هەوڵ و خەباتم
ل��ە داگیرکەر پاک بێتەوە خاک��ی پیرۆزی واڵتم
چەک دادەنێم ،گۆچانەکەی جارانم هەڵدەگرمەوە
تۆ هەر بێری بە ،من هەر شوان ،فریشتەی تاسە و ئاواتم
دەرکی مانایی :شیعرێکی ئاش��قانە لە زمان شوانێکی کورد بۆ خۆشەویستەکەی
و وەس��فی جوانیی ئەو .بەاڵم ئەم ئەوین و جوانییە بێ سەربەس��تی تامی نییە و
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شاعیر ئاواتەخوازە داگیرکەر لە نیشتمانی دەر بکا.
وشەکلیدییەکان :شەنگە بێری ،جوانی ،داگیرکەر ،خەبات ،چەک ،خاک ،واڵت.
وەت��ەن گیان و س��ەر و ماڵ��م فیدای تۆ
وە گیان��ی من ک��ەوێ دەرد و بەاڵی تۆ
ل��ە پێن��اوت دەنێ��م س��ەر ت��ا بزان��ی
من��م ڕۆڵێک��ی ئ��ازا و باوەف��ای ت��ۆ
ل��ە ب��ۆ پاراس��تن و حیفزی س��نوورت
لەبات��ی "ماژین��ۆ" س��ینگم ق��ەاڵی تۆ
دەبێ من چۆن بژیم مەس��روور و دڵش��اد
ک��ە دەتبین��م ل��ە دەس بێگان��ەدای تۆ
دەب��ێ کەی س��ەربەخۆ بی ت��ۆ ھەتا من
بە سەربەس��تی بکەم س��ەیر و سەفای تۆ
بە شینکە و گوڵ سەراسەر سوور و شینە
چ جوان��ە دیمەن��ی کێ��و و چی��ای تۆ
لەگ��ەڵ ت��ۆ ب��ۆ نەجات��ی نیش��تمانت
دەدەن ھێمن! ھەوڵ خوش��ک و برای تۆ
وشەکلیدییەکان :وەتەن ،بێگانە ،سەربەستی ،نیشتمان
دایکی نیشتمان1324 .11 .12 ،
لەب��ەر خۆت داکەن��ە دای��ە جلی ڕەش
دڵ��ت ڕوون بیتەوە کۆڵم��ەت ببی گەش
هەنیس��کان بەس بدە چیدی مەکە شین
ببینە بەیرەقی س��وور و س��پی و ش��ین
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ببین��ە هی��زی پێش��مەرگە و بزان��ە
ک��ە نووک��ی نێ��زە و شمش��یری ئەوانە
ل��ە ژێردەس��تی دەکا ڕزگار و ئ��ازاد
ت��ەواوی ک��وردەواری وەک مهاب��اد
دەرکی مانایی :مامۆس��تا هێمن ش��اعیری نەتەوەییی کورد ،جیا لەوە کە دایکی
نیش��تمان دڵنیا دەکا کە ڕۆژێک هەموو کوردس��تان ڕزگار دەبێ ،ئەوەشمان بۆ
ڕوون دەکاتەوە کە ڕەنگەکانی ئااڵی ئەو کات "سوور ،سپی و شین (واتە سەوز)"
بووە.
وش��ەکلیدییەکان :دایکی نیشتمان ،بەیرەق ،پێشمەرگە ،ژێردەستی ،ڕزگا ،ئازاد،
کوردەواری ،مهاباد
ئارەق و تین
تاکەی واب��م ،تاکەی وابم
دەس بەتاڵ و ڕەنج بە با بم
تاکەی ڕەنجی شان و پیلم
بۆ دوژمن بێ ،بۆ من دیلم؟
ن��ا ،ن��ا  ،ت��ازە ڕاپەڕیوم
ناتوان��ن ب��دەن فری��وم
ڕێبازی ش��ۆڕش بەرنادەم
مەودا ب��ە داگیرکەر نادەم
لە شان و باهۆی خۆم ڕادی
هەڵگ��رم ئ��ااڵی ئ��ازادی
دەرکی مانایی :شیعرێکی دادپەروەرانە و دژ بە چەوسانەوە و داگیرکەران .هێزی
خودی سەرەکییە بۆ ڕاپەڕین و گەیشتن بە ئازادی.
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وش��ەکلیدییەکان :ڕەن��ج بەب��ا ،دی��ل ،ڕاپەڕیو ،ڕێب��ازی ش��ۆڕش ،داگیرکەر،
ئااڵی ئازادی
کورد گوتوویە سوار هەتاکوو نەگلێ قەت نابێ بە سوار
ئێستە چابوک سوارە ،چونکە زۆر گالوە سواری کورد
فێری زۆر دەرسی بەکەڵک و باشی کردین تێکشکان
ج��ا ببینە ڕاپەڕین و شۆڕش��ی ئەم جاری کورد!
بۆنی ڕزگاریت لە شیعری دێ چ جوانت هۆندەوە
ئەی "هەژار" ،ئەی شاعیری تێکۆشەری ناوداری کورد
"کۆتری پیکاسۆ کە موژدەی هێمنی هێنا گوتی":
مرد ،بەسەر چوو ،ڕۆژی ئیستیعباد و ئیستعماری کورد
ئەو ژیانەی بێ ت��ۆ ڕای دەبوێری "هێمن" مردنە
بێکەسێکە پاشی تۆ و پاشی سەرۆک کۆماری کورد
دەرکی مانایی :ئەمە بەشێکە لە شیعرێک بۆ مامۆستا هەژار و لەودا باسی هەوراز
و نش��ێوی ئەزموونەکانی کورد و ساتی شادی و ڕزگاری دەکا و بەهیوایە ئاشتی
باڵ بەس��ەر واڵتدا بکێشێ و هەژار بگەڕێتەوە ناو میللەتی خۆی و خۆشەویستیی
خۆی بۆ مامۆستا هەژار و لە دێڕی ئاخری شیعرەکە بۆ پێشەوا نیشان دەدا.
وش��ەکلیدییەکان :کورد ،ڕزگاری ،تێکۆش��ەر ،کۆتری پیکاسۆ ،هێمنی ،مەرگی
ئیستبداد و ئیستعمار.
شاعیری نەمر سوارە
لە دووی ڕێبەندان دا ئاوا باسی کۆمار و داگیرکەرئەوا دەکا:
بیرەوەریی دووی ڕێبەندان
دەمخاتە سەر بەستە و بەندان
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ڕێبەندانی ڕێنوێنە
لە داگیرکەر سەرشێوێنە
ھەاڵت ھەاڵت لە ھەموو دیاران
پێ پلیکەی دێو ،تەختی تاران
دوژمنی کورد جێ پێی لێژە
با بگێڕین گەڕەالوێژە.
وشەکلیدییەکان :دووی ڕێبەندان ،ڕێنوێن ،داگیرکەر ،تاران ،دوژمنی کورد
شاعیری نیشتماندۆست مارف ئاغایی
خاک
توانای کۆچی نییە
ئەوەیە ڕازی مانەوەی هەمیشەی من
لەم واڵتەدا.
.. .. .. ..
ئەم خۆشەویستە دڵ ڕەقە عیشق پەروەرەی
نە دەتوانم وەکوو کیژێک بیخەمە پاشتەرکی ئەسپ و
لە ژێر سایەی زێڕەوشانی تریفەی مانگەشەوێک دا هەڵیگرم،
نە دەشتوانم هەرگیز دڵی لێ بەردەم و
خۆم گیرۆدەی کۆلکەزێڕینەی شوێنێکی دیکە بکەم
ناوی :خاکە.
دەرکی مانایی :پەیوەندیی خاک و تاک پەیوەندییەکی ئەزەلییە و مانەوە لە واڵت
گرینگی��ی تایبەتی هەیە( .ڕەنگە تەنیا ئەوانەی لە غەریبی و تاراوگە ژیاون مانای
قووڵی ئەم شیعرە دەرک بکەن).
وشەکلیدییەکان :خاک ،ڕازی مانەوە ،واڵت

نموونە :شاعیرانی ڕۆژهەاڵت 43

جوداییخواز ،ساماڵ ئەحمەدی
جودا
دەخوازم
بم
لەو
شەوە تاریکەی
تێیدا
موحتاج
بم
کە مێژوو
بە تیشکی ناوی خۆم
بە کڵپەی کاتێکی تەنیا
*
جودا
دەخوازم
بم
لەو
خەوە نامۆیەی
هەردەم
بەسەر پێڵوومەوە
جارێک
نەبوو
من
بم
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من
کە مێژوو
لە ناوم دەتکێ
سوور
سوور
تەنیا و جودا لە هەموان
دەرکی مانایی :دەربڕینی ش��اعیرانە لە زۆربەی دەقەکانی پێشتر خۆی دادەبڕێ
و "خ��ود" لە جووڵەی بازنەیی دێت��ەدەر و لەبەرانبەر ئەویتری داگیرکەردا گاڕد
دەگرێ و فۆڕم و وشە بەم دابڕانە دەبنە کەاڵشینکۆفێک کە تەکتیرەکان ڕوو بە
دوژمن دەهاوێن .زمان ڕاس��تەوخۆ و بێ هیچ حەشو و زیادەڕۆیییەک و بێ هیچ
شەرمێکی ژێردەستانە (کە زۆر جار لە دەقی کوردیدا خۆی حەشار دەدا) چاو لە
داگیرکەر دەبڕێ و دەڵێ من و تۆ جیاوازین و دەمهەوێ لە تۆ جیا بم و خۆم بم
و لە خەوی نامۆ ڕابم و لە تاریکستانی ژێردەستی تۆ بێمەدەر و نەک تەنیا لە تۆ
بەڵکوو لە هەموو داگیرکەرانی دی جودا ببمەوە.
وشەکلیدییەکان :جوداییخواز ،مێژوو ،من
بەرد ،عەتا جەماڵی
قورس بام
چ لە شوێنی خۆم
چ بە دەستی منداڵی هاروهاجەوە
چ بە دەستی شۆڕشگێڕێکی شارەوە
بەرد نەبووم
کە هەڵکەنیام
کە هیچ شوێنێک هی من نییە و
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بەدەم باوە
بەرهەاڵ
دەخولێمەوە
بەرد نیم
کە شۆڕشگێڕان دەست بەتاڵ
هەڵدەتەکێن بە گڕی فیشەکەوە
بەرد نیم
کە مندااڵنی نیشتمان
سێ ژەمە بەجێی بازەڵێن حەب دەخۆن و
بەرد نیم
کە ماڵ بە کۆاڵن دیوارێکم لێ هەڵچنن
لە گۆڕدا دەنوون
بەرد نیم
دەبوو بەرد بام
دەخولێمەوە
بەرد نیم
کە شۆڕشگێڕان دەست بەتاڵ
هەڵدەتەکێن بە گڕی فیشەکەوە
بەرد نیم
کە مندااڵنی نیشتمان
سێ ژەمە بەجێی بازەڵێن حەب دەخۆن و
بەرد نیم
کە ماڵ بە کۆاڵن دیوارێکم لێ هەڵچنن
لە گۆڕدا دەنوون
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بەرد نیم
دەبوو بەرد بام
قورس
لە شوێنی خۆم
بە دەستی منداڵی هاروهاجەوە
بە دەستی شۆڕشگێڕانی شارەوە.
کاولی!
بمکە بە بەرد.
دەرکی مانایی :شیعرەکە لە کۆنتێکستی وێژەییی دیکەی کوردیدا شکڵ دەگڕێ:
"بەرد لە جێی خۆی س��ەنگینە" و "جێ" ئاماژەیە بە خاک و نیش��تمان .هیچ
ش��وێنێک نابێتە جێ و نیش��تمان .ش��اعیر دەخوازێ بەردێک بێ بە دەس��ت
شۆڕشگێڕان و مندااڵن کە بە داگیرکەران دادەدرێ .بەرد کاتێک قورسە و وەزنی
هەیە کە بەکار دێ بۆ ماڵ دروست کردن و یا بۆ دەردکردنی داگیرکەران .کاولی
لە زۆربەی ش��یعرەکانی ش��اعیردا ڕۆڵێکی گرینگی ڕێبەری هەیە و شاعیر زۆر
جار داوای یارمەتیی لێ دەکا و ڕووی تێدەکا .ڕۆڵێکی وەک "ساقی" لە شیعری
هێمن.
وشەکلیدییەکان :بەرد ،شوێن ،شۆڕشگێر ،فیشەک ،نیشتمان ،کاولی
ئاسۆ خەبات
ئەمن زادەی زەویی هیوام ،گوڵی ئەس��رینی سەربەستیم
ئەگەر هەر ژێر چەپۆکەش بم ،بە دڵ بێزار لە ژێر دەستیم
هەموو ش��ەو یادی ی��اران دێن ،تا بەیان��ی دەمگریێنن
دەمنووس��نەوە پڕ لە ئ��ازار ،پێش ڕووناک��ی دەمدڕێنن
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دەبین��ن وا م��ن و هیوا ،وەک��وو تۆوی پەرێ��زێ واین
دەمانچێن��ن هەتا پووچ بین ،کەچ��ی نازانن هەر هیواین
من��ی کوێس��تان کچی ڕووبار ،لە ش��ایی شۆڕش��مدایە
هەت��ا ئەو جووتە وێکڕابن ،قەت ناوەس��تێ گەڕی ش��ایە
دڵنی��ا ب��ن ئێ��وە تیش��کن ،ت��ا ڕنووم��ان بتوێت��ەوە
دایک��ی باخ ،بێ خەم بەهار ب��ە چونکە گوڵ هەر دێتەوە
دێت��ەوە هاوڕەنگ��ی ئااڵ،ل��ە باوەش��تدا دەخ��ەوێ
بەشی تۆفان دامرکانە و گوڵ هەر دەڕوێ و سەردەکەوێ
دەرکی مانایی :هیوابەخش��ین و کۆڵنەدان و بەردەوامیی شۆڕش و گەڕی شایی
سەرەڕای مەرگی یاران و ژێردەستی و گریان و ئازار.
وشەکلیدییەکان :زەوی هیوا ،سەربەستی ،ژێردەستی ،شۆڕش
بێبەش پیرۆتی
بەیان��ە و چاوەڕێ��ی هات��ی هەت��اوم
دەڵێ��ی بەندی��م ل��ە بەن��د ڕزگار کراوم
خەیاڵ��ی چوون��ەوەی کۆن��ە ه��ەواران
ب��ە هێ��زی ک��ردووە بینین��ی چ��اوم
پەری��ی هیوا ل��ە بن گوێم��دا دەخوێنێ
ک��ە هۆن��دراوە کەزیی ئەگریج��ە خاوم
ل��ە دەوری پەرچەمی س��ەر یاڵ��ی ئاڵم
ل��ە ک��ۆ دان��ە هەم��وو ت��اری ب�ڵاوم
دەبێ س��اڕێژ بە پەنجەی چ��اوەڕێ کەم
هەم��وو زامی بە س��وێی جەرگ��ی بڕاوم
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دەڕوا ه��ەور و تەم و خ��ۆڵ و تەپ و تۆز
بە بای ش��ادی لە ڕووی ئاس��مانی ساوم
ئەگەرچ��ی زۆر ب��وو زۆری دژ ل��ە ڕێگا
لە هەس��تم ک��ەم نەبووە ،عاش��قانە ماوم
دەرک��ی مانایی :مزگێنیی بەیانی گەش و ڕزگاری ل��ە بەند .گەرچی ڕێگا پڕ لە
هەوراز و نش��ێو و تەپوتۆزە بەاڵم شاعیر ئاش��قانە و وەفادار لەسەر بەڵینی خۆی
چاوەڕێی ئازادی/هەتاوە.
وشەکلیدییەکان :بەیانی ،هەتاو ،ڕزگار ،خەیاڵ ،پەریی هیوا ،پەرچەمی سەر یاڵ،
زامی بە سۆ ،هەور و تەم ،شادی ،ئاشقانە
پۆاڵ نانوازادە
ڕۆژگاری س��پڵە تاکەی وا لە ئاست من کەڕ ببێ
ئیش و ئاکاری ئەویش هەر چەشنی داگیرکەر ببێ
گ��وێ لە ئێش و دەرد و ئازاری گەلی من باخنێ
کۆڵب��ەری الوی ه��ەژارم ئاگ��ری تێ ب��ەر ببێ
کیژی جوان و ژیکەڵە و ژیری وەکوو بەرگی گوڵم
ب��ۆ ڕەوایە هەڵپ��ڕووزێ و ژینی ل��ێ پەڕپەڕ ببێ
الوی کورد بۆچی بە ناپاڵم بکووژرێ لەم س��ەدە
ژینی تاڵی کۆیلەتی و ژێردەستی تاکەی هەر ببێ
بەختی من تاکەی ڕەش و ڕووناکیی هەر لێم زیز ببێ
چارەنووس��م نادی��ار و خوار و گێ��ڕ و گەڕ ببێ
تا بە کەی ژێردەستی بێگانە و ئەم و ئەو بم ئەمن
دەستەاڵتم هەر بەدەست داگیرکەری بەدفەڕ ببێ
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گەر بڵێم ئەمنیش هەم و مافم هەیە و ژینم دەوێ
بۆچی تاوانە و دەبێ بۆ کوردی باس��ی س��ەر ببێ
باس��ی مافی خ��ۆم بکەم بۆچی پەالم��ارم بدەن
بمک��وژن ،ڕاوم بنێ��ن ماڵم بڕووخێ و ش��ەڕببێ
کۆڵبەر و کوژرانی چی؟ گەر خاکەکەم ڕزگار ببێ
بۆچ لە نێو گەرمێن و کوێستانم دەبێ لەمپەر ببێ
شەرتە مافم هەر بوێ گەر بێت و کەعبەش کەج ببێ
داری ئااڵک��ەم دەبێ دووهێندەی��ی عەڕعەڕ ببێ
دەرکی مانایی :س��کااڵ لە ڕۆژگار و بەختی کوردان کە پڕە لە ڕەنج و نەهامەتی
و ژیانی کۆیلەتی و کۆڵبەری .ئەم ش��یعرە گرینگیی تایبەتی هەیە؛ شاعیر خۆی
دانیش��تووی س��ویدە بەاڵم لە تاراوگەش لە خەمی هەژارانی نیشتمانە و ئاماژە
ب��ە ژیانی پڕلە کوێلەتیی کۆڵبەران لە ژێر دەس��تی داگیرکەران دەکا .کۆڵبەری
گرفتێک��ی جیدیی خەڵکی ه��ەژاری ڕۆژهەاڵتە کە لە دوای هاتنە س��ەر کاری
حکومەتی ئیسالمیی ئێران ،بۆتە ڕێگایەک بۆ پەیداکردنی جەمە نانێک .کۆڵبەری
تەنیا لە سیس��تەمی داگیرکاری و کۆیلەتی��دا دەتوانێ بوونی ببێ .دزینی ماڵ و
کانزای نەتەوەی کورد لە الیەن قەومی بااڵدەس��ت ،هیچ ڕێگایەکی بۆ هەژارانی
نیشتمان نەهێشتۆتەوە .بە نەمانی داگیرکەران کۆڵبەری و سنوورەکانیش نامێنن.
وش��ەکلیدییەکان :داگیرکەر ،کۆڵبەر ،ناپاڵم ،کۆیلەتی ،بێگانە ،چارەنووسی نادیار،
ژێردەستی ،سنوور ،ڕزگاری ،خاک و ئااڵ
پێشمەرگەیەکی جوانخاس ،دڵشاد هەورامی (ئارۆ)
لە گەرمەی شەڕی خاکیشدا
هەر ئاشقتم
ئەو ساتانە مەرگ نزیکە
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ئەو دەمە وا
زرمەی تۆپ و تەقەی تفەنگ
سەر کاس ئەکەن
گشت دەماری جەستەی ماندووم
تۆ بانگ ئەکەن
ئەو کاتە وا
دار چنارێک
لێوی تەڕی کانی ئاوێک
سافە بەردی ناو دیواری
گەورە مالێک
شەهید ئەبن
تەنانەت ئەو چرکەساتە
سینە و سەر و دەست و چاوم
گشت گەرم ئەبن
کراسی بەر و جامانەی مل
وەکوو دوو لێوت سور ئەبن
نیگاکانی پێش مردنم
هەر هەمویان
بۆت وێڵ ئەبن
دەرک��ی مانایی :ئەم ش��یعرە ڕۆژێک دوای 16ی ئوکتوبری  ،2017نووس��راوە.
ل��ە 16ی ئۆکتۆبردا مانگێ��ک دوای ڕێفراندۆمی کوردان ک��ە خەڵک دەنگی بە
س��ەربەخۆیی دا ،هێندێک پەیمان دەشکێنن و کەرکووک بەدەستەوە دەدەن .لە
16ی ئۆکتۆبر ،ڕۆژی تەس��لیم کردنی کەرکووک بە حەش��دی شەعبیی عێراق،
پێش��مەرگەیەک کە بەرگری لە کەرکووک دەکا و فەرمانی تەسلیم بوون بەجێ
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ناهێنێ دەبێتە نێچیری حەشد و داگیرکەران بە تانک بەسەر جەستەی پیرۆزیدا
دەڕۆن.
بۆ شاعیری ڕۆژهەاڵتی هیچ کوێی نیشتمان بێگانە نییە .هەستی نەتەوەیی و
خۆشەویستیی نیشتمانی داگیرکراو بەسەر وشەکانی ئەم شیعرە وەها دیارە ،وەک
بڵێی ئەم پێش��مەرگەیە لە ڕۆژهەاڵت ،بەدەست داگیرکەری ئێرانی شەهید بووە
و شاعیر وێڕای پێشمەرگەکە خوێنی س��وور ،وەک لێوی خوێناوی شەهیدەکە،
بەس��ەر کراس و جامانەیدا دەڕژێ .خەمی خاک و نیش��تمان و ش��ەهید بوونی
پێش��مەرگەیەکی پیرۆز ،تک تک وەک فرمێسک بەسەر چناری بااڵی شەهید و
خاکدا دەڕژێن .شاعیر لەگەڵ پێشمەرگەکە شەهید دەبێ و گیان دەدا.
وش��ەکلیدییەکان :شەڕ ،خاک ،ئاش��ق ،مەرگ ،زرمەی تۆپ ،دار چنار ،شەهید،
جامانە ،وێڵ
بەشێک لە شیعرێکی شاعیری گەنج ئاوارە واڵت
[]...
پێبکەن��ە ،ب��ا ش��ەرمەزار بێ ڕەش��بزەی لێ��وی غەدر
ب��ا ل��ە "پێرالش��ز" نەمام��ی دەنگ��ێ هەڵبزنێت��ەوە
پێبکەنە ،با جارێ تر خەڵفێک "لە سەر بێشکەی شەپۆل
ران��ەژێ تەرم��ی"[ ]27و ت��ەرە و ئ��اوارە هەڵنەخولێتەوە
پێبکەن��ە ،ت��ا تی��ن دەزێتە نێو ش��ەقامی بەس��تەڵەک
ت��ا کەلەپچ��ە و کۆت��ی گرتووخان��ە هەڵدەپس��ێتەوە
پێبکەن��ە ،ت��ا ئاش��بەتاڵی هەرچ��ی پەرژین و س��نوور
ت��ا هەناس��ەی وان و ورم��ێ لێ��ک گ��رێ دەدرێتەوە
پێبکەن��ە ،با هێن��د نەوی و هەرزان نەب��ێ نرخی مرۆڤ
ب��ا ب��ەرەو ب��ەرزی ،ب��ەرەو ئ��ازادی تێهەڵچێت��ەوە
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پێبکەن��ە دی��دەم! جیهان ه��ی ئێمەیە تا ئ��ەو دەمەی
بس��کی هی��وا ب��ەو ب��زە ش��ینەی دەمت دەش��نێتەوە
دەرکی مانایی :هیوا و هومێد سەرەڕای نەهامەتییەکان ،هومێد و پێکەنین وەک
چەک لە خەباتی دژی غەدر و داگیرکاری.
وشەکلیدییەکان :پێکەنین ،هیوا
کوردستان "موستەعمرە"یە!
کۆلۆنی/موستەعمرەکان لە سەردەمی باستانەوە هەتا ئێستا هەبوون .لە سەردەمی
باستاندا مێژوو شاهیدی هێژمۆنی و دەسەاڵتی بەرینی فنیقییەکان ،ئێرانییەکان،
یۆنانییەکان و میسرییەکان بەسەر قەوم و سنوورەکانی غەیری خۆیاندا بووە .دواتر
لە سەدەکانی  1400بەم الوە ،ئورووپییەکان (فەرانسە ،پورتوگال ،سپانیا ،هۆلەند،
بریتانیا) بە فراوانی دەس��تیان بەس��ەر قاڕە و دوورگەکانی دنیا لە ئافریقا ،هیند،
ئامریکای التین ،ئاسیادا گرت .ئەوەی لەم باسەدا گرینگە ئەوەیە کە کوردستانی
ئێمە جارێک لە دوای شەڕی چاڵدێران (ئاگۆستی  )1514دا و جارێکی دیکە لە
ش��ەڕی جیهانیی یەکەمدا بە سەر واڵتانی داگیرکەردا دابەش کرا (سایکس پیکۆ
 )1916و هەتا ئێستا کۆلۆنییە.
دوکتور مەالزادە مامۆستای سۆس��یۆلۆژی سەبارەت بە چیرۆکی کۆلۆنیالیزم
بەگش��تی و کۆلۆنیالیزم��ی ناوخۆییش بەتایبەتی ،باوەڕی وای��ە کە کۆلۆنیالیزم
مێژوویەکی دوور و درێژی لە چەوساندنەوە و پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤدا هەیە
و تەنانەت دەگاتە تاوانی جینۆساید .ئەمەش سیفەتێکی سروشتیی کۆلۆنیالیزمە و
دەکرێت وەکو پێوەر لێی بڕوانین کە خۆی لە هەژموونی ناوەند بەس��ەر پەڕاوێزدا
دەنوێنێت ،لەچوارچێوەی فۆڕمەکانی توندوتیژیدا.

[]28

زانینی ئەوە کە کوردستان "موستەعمرە"یە و ئێمە بەکۆلۆنیال کراوین ڕەنگە
ئیستا کەمێک ڕوونتر بێ لە جاران ،بەاڵم هێستا زۆری ماوە تاکی کورد خۆی لە
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کۆلۆنیالیزم و دەس��ەاڵت و هێژمۆنی نەتەوەی بااڵدەست ڕزگار بکا .بەتایبەت لە
ڕۆژهەاڵت ،بە پێی هەمان بۆچوونەکەی س��ارۆ ئەردەاڵن کە بە هۆی نزیکایەتیی
زمانی کوردی و فارس��ی ،داگیرکەری ئێرانی بەردەوام هەوڵ دەدا ئەو هەست و
بی��رە لە الی تاکی کورد بەرهەم بێنێتەوە ک��ە ئێمە یەک نەتەوەین و بە یەک
زمان دەدوێین و باس لە ڕزگاری هەڵەیە .ڕزگاری لە مێکانیزمی کۆلۆنیالیزمێک
کە دەس��تی بەس��ەر ئەدەبیات و ڕۆح و هەس��تی ئێمەدا گرتووە ،زۆر دژوارترە،
بەاڵم ئەوی کە گرینگە لە زۆربەی ش��یعری ش��اعیرانی کورددا ،بەردەوام ئاماژە
بەوە دەدەن کە کوردستان داگیرکراوە و دەبێ ڕزگار بکرێ .ئەوان نەتەنیا قامک
دەخەنە سەر ئەم داگیرکارییە ،بگرە شاعیرێکی وەک مامۆستا هەژار زیاتر لە 50
ساڵ پێش ئێستا ،باس لە ڕژانی سامانی کورد بۆ بانکەکانی جیهانی و واڵستریت
دەکا .زانیارییەک کە ئێس��تا لە 2020دا خەڵک باش��تر لێی شارەزان و زۆربەی
کورد ڕەنگە ئەو کات بەو دیققەتە زانیاریی لەسەری نەبووبێ:
س��ێاڵوی نەوت��م ،پەیداب��ووی خاک��م
تووتن��م ،گەنم��م ،خەرج��م پیتاک��م
دەچێت��ە "س��تی" و "واڵ س��تریت"ەوە
س��ەد یەک��ی ب��ۆ م��ن دەگەڕێت��ەوە
ئەویش دەس��تبەندی بۆ م��ن پێ دەکڕن
یاخ��ۆ تیغێک��ە س��ەرمی پ��ێ دەب��ڕن
هەر ئەو جۆرە کە دوکتور مەالزادە لە وتارەکەیدا باس��دەکا لە نێوان کۆلۆنیالیزم
و جینۆسایددا ،پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆ هەیە .بۆ ئەوە پەیوەندیی کۆلۆنیالیزم و
جینۆساید ڕوونتر بێ ،هەوەڵ چەند نموونە دەهێنینەوە:
 کاتێک بلژیک لە  1885دەس��تی بەس��ەر کۆنگۆدا گرت ،خەڵکی ڕەسەنیئەوێیان قەتڵوعام کرد.
 -چوونی ئینگلیسییەکان بۆ کۆڵۆنییەکانی ئوقیانووسی ئارام و ئۆستۆرالیا بوو
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بە هۆی لەناوچوونی بەرباڵوی سوورپێس��تەکانی ناوچەکان تا ڕادەیەک کە ئێستا
لە ئۆستوراڵیا سوورپێستەکان ڕێژەیان زۆر کەمە.
 دەس��ت بەس��ەرداگرتنی ئەرمەنییەکان و کوردەکان ل��ە الیەن دەوڵەتیئاتاتورک هاوڕێ بوو لەگەڵ جینۆسایدی ئەو گەالنە.
 پێکهاتنی دەوڵەتی ئێڕاق و دەس��ت بەسەرداگرتنی کوردستان ،کوشتاریبەرباڵو و جینۆس��ایدی کوردی هەتا ساڵی  1988لەگەڵ بووە( .تەنانەت هێرشی
دەوڵەتی نافەرمیی داعش بۆ سەر کورد دەچێتە هەمان خانەوە)
 کورد لە ئێران لە دەورانی س��ەفەوییە هەتا ئێس��تای کۆماری ئیس�لامیبەردەوام جینۆساید کراوە و بگرە هەر ئێستا کوشتاری ڕۆژانەی کۆڵبەران دەچێتە
خانەی جینۆسایدەوە.
 لە شەڕی باڵکان ،سێربەکان وەک دەسەاڵتداری سەرەکیی یوگوسالوی ،بەهیچ شێوەیەک نەیاندەویست کڕوات و بۆسنی لەدەست بدەن و ئەمە جینۆسایدی
بۆسنییەکانی لێ کەوتەوە.
بە پێ��ی ئەزموونەکانی نەت��ەوەی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردس��تان،
پەیوەندییەکی نەپساوە لە نێوان کۆلۆنیالیزم و جینۆسایدی کوردان لە مەودایەکی
چەندس��ەد ساڵەدا بووە .دەیان نموونەی قەاڵی دمدم ،کوشتاری خەڵکی مەهاباد
بە دەس��ت ڕووسەکان ،کوشتاری خەڵکی درس��یم بە دەست دەوڵەتی تورکان،
قەتڵوعامی قاڕنێ و قەاڵتان بە دەس��ت کۆماری س��ێدارە ،شەهید کردنی 5000
ئینسان لە هەڵەبجە بەدەست سەددام و کوشتاری عەفرین و سەرێکانێ بەدەست
س��پای فاشیس��تی تورکیە کە هەر ئێس��تا لەبەر چاوی جیهان ئەنجام دەدرێ،
دەتوانین وەک بەڵگەی جینۆسایدکردنی کوردان بە دەست داگیرکەران ناوبەرین.
لە بواری ئەدەبی ،ئەم جینۆس��ایدانە لەالیەن زۆربەی شاعیرانی کوردەوە و لە
ڕێگای زمان و ش��یعرەوە بەدێکیۆمێنت کراون و شیعری دەیان شاعیری باکوور،
ڕۆژهەاڵت ،ڕۆژئاوا و باشوور دەبنە شاهیدی مێژوویی:
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بەتەنی��ا جێ��م مەهێل��ن
ئەمش��ەو زریان دەمچێنێ
تەم و م��ژ دامدەپۆش��ێ
مانگەش��ەو دەمــڕفێن��ێ
(ڕەفیق سابیر)

یا ئامانج عەزیزکەندی لە س��اتە سەختەکانی هێرشی فاشیستی تورکان بۆ سەر
س��ەرێکانی لە 27ی ئۆکتۆبری  2019دا بۆ برینەکانی محەمەد سەرێکانێ کە بە
بۆمبی فسفۆڕی هەموو جەستەی مندااڵنەی سووتا و شەقارشەقار بوو دەنووسێ:
ل��ەم ڕەهێڵــــــــ��ە وێاڵن��ەدا
ل��ە لێزم��ەی ئ��ەو بۆمبان��ەدا
ب��ە چـــــارۆکەیەک��ی هەری��ر!
ل��ەم پێکـــــــوڵ��ی مینان��ەدا،
ب��ە پێی پەت��ی چ��ۆن مایتەوە؟
ت��ۆ ل��ە کام مەیدان��ی م��ۆن دا
م��ان دەگ��ری ل��ە م��ردن و
م��اری مانەوە لە مل��ت دەئاڵێنی؟
دوکتور ش��ەماڵ میرزا ،لە تێزی دوکتوڕای خۆیدا باس لەوە دەکا کە "سێس��ەد
س��اڵ بەر لە ئێستا ،پێش س��ەرهەڵدانی فیلسووفانی ڕۆشنگەری و ناسیۆنالیزمی
ڕوژئاوای��ی ،ئەحمەدی خانی دەکەوێتە پرس��یارکردن لە خۆی کە "ئەو کێیە؟".
خانی بۆ پێناس��ەی خۆی دەچێتە دەرەوەی بازنەی تاکەوە و حەول دەدات بزانێ
ئەوان��ی وەک ئەو دەفکرن کێن .بۆ واڵمدانەوە بەو پرس��یارە جەوهەرییە ،خانی
پێویس��تی بە کانتێکس��تێکە تا چوارچێوەی لێگەڕانەکەی تێدا بەربەست بکات.
خانی کانتێکستەکەی دیاری دەکات و ناوی ئەو کانتێکستە دەنێتە "کوردەواری".
بە واتایەکی تر ،کوردەواری چەمکێکی بارگاوی بە ئایدیۆلۆژییە کە ڕوڵی چەترێکی
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بەرین دەبینێ لە کولتوور ،زمان ،داب و نەریت و جوغرافیا و بگرە ئەوین و هتد.
هەرچەن��د پێ��ش خانی ،کورد خاوەنی کولت��وور و داب و نەریت و زمانی خۆی
بووە ،بەاڵم کەس وەک خانی هەس��تی بە بەکارهێنانی ئەو چەمکانە بۆ گەیشتن
بە بااڵترین لووتکەی کەرامەت واتا سەربەس��تی و ئازادی نەکردووە .تا ئەو کات
ه��ات و نەهاتی خودایی تەنی��ا چەمکێک بو کە مروڤی ک��ورد بۆ نەهامەتی و
ئەس��ارەتی خۆی پەنای بۆ دەبرد .هەر بۆیە خانی بەوە ناوەستێ و حەول دەدات
ئەو چەمکانە بە چەمکی سەربەستی و ئازادییەوە گرێ بدات ،کاریک کە تاکو ئەو
کات هیچ یەک لە ڕووناکبیرانی پێش ئەو ،وەکو بدلیس��ی ،حەریری ،جەزیری و
هتد نەیانکردبوو.

[]29

ڕێچکەی پرس��یار و گەڕان بە دوای شوناس��ی خود ،لە خانییەوە هەتا ئێستا
بەردەوامە و ش��اعیران لە ڕێگای ش��یعر و هەڵبەس��تەوە هەوڵ بۆ دروستکردنی
شوناس��ی کوردانە ،وەدەس��ت هێنانی ئازادی و کەرامتی ئینسانی کورد دەدەن
و کار لەس��ەر نەس��تی کۆ و ناخودئاگای گش��تی دەکەن .هەروەک سیوەیلی لە
نووس��ینەکانی خۆی لە سەر شاعیراندا ،بە دروس��تی ئاماژە بەوە دەکا شاعیرانی
ک��ورد وەک خانی ،نالی ،خانای قوبادی و فەق��ێ قادری هەمەوەند بە دابڕان لە
زمانی "ئەویتر" ،واتە عەڕەبی و فارسی ،هەوڵیان بۆ ڕادانی هێژمۆنی داگیرکەران
و نووسینەوەی شوناسی کوردانە دەدا.

[]30

بۆ دروس��تکردنی ئەم شوناس��ە نا-ئێرانی و نا-تورک��ی و نا-عەڕەبییە ،دەبێ
یەک هەیکەل و ڕۆحی هاوبەش دروس��ت بکرێ و بۆ دروس��تبوونی ئەم ڕۆحە،
دەب��ێ تاکی ئازاد و بەرپرس هەبن .لە هەس��ت و نەس��تی ش��اعیرانی کورددا،
"داگیرکەر"ێک هەیە کە واڵتی کوردانی داگیر کردووە و دەبێ هەر تاکێکی کورد
بگاتە ئەم زانس��تە کە خۆی ڕزگار بکا .کەوایە ڕێگاچارەی پێش��نیاریی شاعیران
چییە؟ ش��اعیرانی کالسیک زۆربەیان شیعری عەرەبی و سەردەمی خۆیان لەبەر
بووە و دەسەاڵتیان بەسەر ئەدەبی عەڕەبی و فارسیدا شکاوە بەاڵم ئەوان بەکوردی
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نووس��ین دەکەنەوە تاکتیک و س��تراتیژییەک بۆ وەرچەرخان��ی نیگای کورد لە
داگیرکەر بۆ س��ەر خود .بە ڕای س��یوەیلی زمان بۆ ئەوان دەبێتە بەش��ێك لە
پانتایی��ی ملمالن��ێ و خۆ جیاكردنەوە لە ئەوانیتر .ئەو ش��اعیرانە بە گەڕانەوە بۆ
زمانی كوردی ،لە هەلومەرجێكدا كە نەنگی و ڕیسوایی بوو ئەم زمانە بۆ نووسین
ب��ەكار بهێندرێ ،توانیی��ان بوێری و جورئەتێک بۆ كوردبوونی خۆیان دروس��ت
بكەن .لەم پاش��خانەدایە کە خانی پرسیارەكانی دەكات و دەیەوێت كوردەكان بە
ئەوانیتر یەكس��ان بكات ،چونكە هیچیان لەوانیتر كەمتر نییه ،بەاڵم دەرفەت بۆ
کورد نەبووە بچنە ڕیزی دەوڵەت/نەتەوە.

[]31

ئەگەر بۆ ش��اعیرێکی عەڕەب وەک مەحموود دەروێش" ،انا لغتی" ،هەمووی
ش��وناس و بوونێتی ،و ئەگەر بە پێی هایدگێ��ر "زمان ماڵی بوونە" کەوایە بیر و
ه��زری کوردی ،دەبێ بێت��ە ناو ماڵی زمانی کوردی .ل��ە دوای دابڕان لە زمانی
ئەویتر ،لە س��ەردەمی نوێ ،زۆربەی شاعیران لە زمانی ئیبهام و دەقی ڵێڵ دێنە
دەر و بە زمانێکی ڕوون و ئاشکرا تەعبیر لە بوونی خۆیان دەکەن .دەقی شاعیرانە
دەبنە دەقێکی ئاوێنەیی و دەیان ش��اعیری س��ەردەم هەوڵیان داوە بە زمانێکی
ڕوون ،پ��اراو و س��ادە ،بیری نەتەوەیی و دژی کۆلۆنیالیس��تیی خۆیان بەرنە ناو
خەڵک و بە هۆی هەمان تایبەتمەندیی ڕەوانی و سادەیی بەاڵم قووڵ ،زۆر شیعر
بوونەتە سرود و ئاواز و کەوتوونەتە سەر زاران:
ڕۆژی ئازادیی��ە ن��ەک زەبوونیی��ە
ئەی منی��ش وەک گەالن ماف��م بۆ نییە
پڕ بە دڵ بانگ دەکەم سەربەستیم دەوێ
کوردستان جێی شێڕانە دەبێ سەرکەوێ
تاکی کورد لەم دەقانەدا ش��وناس ،ڕەنج و نەهاماتیی خۆی دەناس��ێتەوە و ئەم
دەقانە دەبنەوە بە بەش��ێک لە "شوناس سازی" ،بەاڵم ئەم شوناس سازییە تەنیا
لە چوارچێوەی خۆ بە قوربانی نیشانداندا نامێننەوە و دەبنە دەقی بەرخۆدان:
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س��ەیری مێ��ژوو ک��ەن ببین��ن داس��تانی ژینـی من
پڕ ل��ە کێش��ە و کارەس��ــاتە و کەوتن و هەس��تانەوە
زۆر کەڕەت ویس��تیان لە ڕیش��ەم دەن ،پەلوپۆم هەڵبڕن
ه��ەر پەلم هاویش��ت و ڕیش��اژۆم بە ک��ەس نەبڕانەوە
ئاشق ،لە پارچە شیعری "مانگی من"

بۆ ش��اعیرانی کورد هەر چوارپارچەی دابەشکراوی خاکی کوردستان یەک نیشتمانە
و بەرژوەندیی هەر پارچەیەک دژایەتی نییە لەگەڵ پارچەکانیتر .ش��اعیری کورد بە
بیری نیش��تمانییەوە بەردەوام بەرژەوەندییە نەتەوەیییەکان لە س��ەروی بەرژوەندی
تاک ،دەس��تە ،خێڵ و حیزب دادەنێ .ئەوان لەس��ەر ئەو خاڵە س��اخ بوونەتەوە کە
ئێمە نەتەوەیەکی کۆلۆنیالکراو و داگیرکراوین .ڕاستە بەشێک لە ناسنامە و شوناس،
ڕیش��ەیان لە زمان و خاکی هاوبەشدا هەیە ،بەاڵم لە ڕاستیدا ئەوە هەستی هاوبەشە
وامان لێ دەکا ئەگەر کارەساتێک لە سەرێکانێ ڕووبدا ،سووچێکی دیکەی نیشتمان
هەس��ت بە ژان و ئازار دەکا .هەس��تی کوردانەی ش��اعیرانە ،هەستێکی دەروونی و
نەهادینەیە و الی ش��اعیر ئیمە یەک جەس��تەین ،بۆیە شاعیر خۆی بە یەک شار،
ناوچە و پارچەیەکی داگیرکراوەوە نابەستێتەوە .نیشتماندۆستیی شاعیرانە ،پشتیوانی
لە هەموو پارچەکان و هەر ڕێگایەک دەکا کە نەتەوە لە ئامانجی خۆی نزیک بکاتەوە:
هەموو یەک بن کە گەلمان پشتمانە
کە پیرۆزتر لە هەر شت نیشتمانە
بە ئ��ەو زلهێزە بێش��ەرمانە بێژن
خەراپتان کرد خراپکاری لە مێژن
هەتاکوو دوا هەناسە گەرمە خوێنمان
هەتاکوو سەربەخۆیی دێتە ئیمکان
(ئەنوەر عەباسی)
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لە ڕوانگەیەکی پسیکۆئانالیزییەوە پەیوەندیی داگیرکەر/هێژمۆنیخواز و داگیرکراو/
ژێردەست لە چەشنی پەیوەندییەکی هەستی و ئاشقانەی یەکالیەنەی داگیرکارانەیە
نەک ئەقاڵنی .یا ڕاس��تتر بڵێین ،لە پەیوەندییەکی خەیاڵی (من و من) دەچێ ،لە
حاڵێکدا ئەویتر/داگیرکەر/مەعش��ووق ژیانی سەربەستی خۆی دەکا و هێز و ورەی
لە گەش��ەدایە و تۆ بە "ئەویتر"ێکی سووک چاو لێ دەکا .ئەم پەیوەندییە دەبێتە
ماکەی فەوتانی هەست و نەستی تاک و گەلی کۆلۆنیالکراو .لەم پەیوەندییەدا ڕەوتی
فەوتان لە ئەکتی خودی کولۆنیالکراو س��ەرچاوە دەگرێ کە بە هۆی هەس��تێکی
نەهادینەیی ،ئیزن دەدا بەردەوام داگیر کرێ .داگیرکراو پێی وایە داگیرکەر بەشێکە
ل��ە خودی خۆی (بە ناوی زمان و مێژووی هاوبەش) بەاڵم لە ڕاس��تیدا هەرگیز
داگیرکەر تاک و نەتەوەی کۆلۆنیالکراو/ئەویتری خۆش نەویس��تووە ،بەڵکوو تەنیا
داگی��ری کردووە و داگیرکردن بێ نرختری��ن و نابەرابەرترین جۆری پەیوەندییە،
چونک��ە لەودا هیچ جۆرە خۆشەویس��تی و ڕێزێک نییە جگە لە چەوس��اندنەوە،
تەنانەت بە فەڕزی مەحاڵ هەس��تی و خەیاڵی بووب��ێ( .و جۆری خەیاڵ جۆری
بوون درووس��ت دەکا) ل��ە واقیعدا ئەم جۆرە پەیوەندییە بۆی��ە بەردەوامە چونکە
کۆلۆنیالکراو/ئاشق لەم بازنەیەدا دەمێنێتەوە و ترسی لە دەرچوونە لە بازنەیەک کە
تێدا پەست و ئەسیرە ،چونکە ئەم پەیوەندییە دەروونی کراوە و بە پێی ئەقاڵنییەت
نییە و ئەم هەس��تە ،بە تێپەڕبوونی زەمەن لەناو داگیرکراودا جەوهەری و نهادینە
بووە .هێمن شاعیری میللیی کورد لەبەرانبەر ئەو کەسانەی شانازی بە پەیوەندیی
خۆی��ان و داگیرکەران دەکەن و بیری ڕزگاریخوازییان نییە و دەبنە کەرەس��ەی
تااڵن و زوڵم ،بە زمانێکی بێ پەروا دێتە گۆ:
نییانە بیری سەربەس��تی ،دەکەن فەخرێ بە ژێردەستی
دەڕۆن ه��ەروا بەرەو پەس��تی ،ئەمن دەیڵێ��م و بێباکم
ل��ە ت��ااڵن و بڕۆ ئ��ازان ،ل��ە ڕێگرت��ن هەم��وو وریان
درۆ ناک��ەم بپرس��ە وان ،ئەم��ن دەیڵێ��م و بێباک��م
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ئەوانەی ئێس��تە س��ەردارن ،جەفاجوون و س��تەمکارن
غواڵم��ی پ��وول و دین��ارن ،ئەم��ن دەیڵێ��م و بێباکم
بە ش��ەو تا ڕۆژ دەکەن تەگبی��ر ،چ مڵکێکی بکەن داگیر
چ داماوێ��ک بکەن یەخس��یر ،ئەمن دەیڵێ��م و بێباکم
لەب��ەر زوڵ��م و جەف��ای وانە ،وەت��ەن یەکب��ارە وێرانە
ه��ەزار خۆزگ��ەم ب��ە بێگانە ،ئەم��ن دەیڵێ��م و بێباکم
لە شەرم و شوورەیی مردم ،بە خۆم من چۆن بڵێم کوردم
ک��ە ئاغ��ا ئاب��ڕووی ب��ردم ،ئەم��ن دەیڵێ��م و بێباکم
من��م الوێک��ی بێ پ��ەروا ،لە ک��ەس باکم نیی��ە بەخوا
ئەگ��ەر ئاغ��ا لە حەبس��م کا ،ئەم��ن دەیڵێ��م و بێباکم
پەیوەندی��ی داگیرکەر و داگیرکراو ئەگەر هەزاران س��اڵیش لە یەک جوغرافیادا
پێکەوە ژیابن ،نابەرابەر و لەس��ەر خەیاڵ و ئیلوش��وونی داگیرکراو بەندە کە پێی
وای��ە ڕۆژێک دەتوانێ داگیرکەری خۆی ببەزێنێ ،بەاڵم لە ڕاس��تیدا ئەوە هێزی
داگیرک��راوە وردە وردە هەرز دەبێ و هیچی بۆ نامێنێ .هەر ئەو جۆرەی س��ارۆ
ئەردەاڵن دەنووس��ێ ،تەنیا ڕێگای ڕزگاری و نەمانی پەیوەندیی کۆلۆنیالیس��تی
(ب��ە تایبەت لە جۆری ئێرانییەکە) ،هەوڵی خودی داگیرکراوە( .تیش��ک ،ژ)٥٢ .
لە چرکەس��اتی هەوڵ و ئاگاهی��دا ،داگیرکراو دەبێ بڕیار ب��دا یا بمرێ و یا لە
خۆڵەمێش��ی خۆی هەس��تێتەوە و باڵ بگرێ و بفڕێ و ڕەها و ڕزگار ،دەست بە
ژیانی ئازاد و ڕێزداری خۆی وەک تاک/نەتەوە بکا:
گەرچی تووش��ی ڕەنجەڕۆیی و حەسرەت و دەردم ئەمن
ق��ەت لەدەس ئەم چەرخە س��پڵە ناب��ەزم ،مەردم ئەمن
ئاش��قی چ��اوی ک��ەژاڵ و گەردن��ی پ��ڕ خ��اڵ نی��م
ئاش��قی کێ��و و ت��ەالن و بەن��دەن و ب��ەردم ئەم��ن
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گەر لە برس��ان و لەب��ەر بێ بەرگی ئەم��ڕۆ ڕەق ھەڵێم
نۆکەری��ی بێگان��ە ناک��ەم ت��ا لەس��ەر ھەردم ئەم��ن
م��ن ل��ە زنجی��ر و تەن��اف و دار و بەن��د باک��م نییە
ل��ەت لەتم کەن ،بمکوژن ،ھێش��تا دەڵێ��م کوردم ئەمن
دووبارە ئاشت بوونەوەی شاعیرانە
هەروەک لە بەشی تیۆریدا ئاماژەی پێ کرا ،ئاشت بوونەوە پڕۆسەیەکی پڕ لە ژانە.
کاتێک باس لە ئاشتی لە نێوان ئەندامانی نەتەوەدا دەکەین ،مەبەست تەواوی ئەو
خەڵک و گرووپانەیە کە له پڕۆسەکەدا بەشداربوون ،یەکتریان ئازارداوه و تووشی
شەڕی کوردکوژی بوون.
ئایا کورد بۆ س��ارێژکردنی برینەکانی دەبێ دەست بکا بە تۆڵەسەندنەوە و بە
پێی دەس��توور و نەریتی ئایینی "چاو له بەرانبەر چاو ،ددان لە بەرانبەر ددان"؟
یان نا دەکرێ بیر له ئاشتیی نەتەوەیی بکرێتەوە و کورد بە پڕۆسەیەکدا تێپەڕێ
کە ئەگەرچی پڕژان و نامۆیه ،بەاڵم دەتوانێ له "کورد بەدەس��تی کورد کوشتن"
نەجات بدا و هێزەکانمان بۆ ئامانجی کۆتایی واتە سەربەخۆیی وەگەڕبخا؟
هەڵوێس��تگرتن ل��ه بەرانبەر پرس��یارێکی وەها ئەس��تەمدا ،پێویس��تی به
نەترس��ییەکی ئەخالقی و سیاس��ی و خۆشەیستیی ئینس��ان و نیشتمان وەک
بنەمایەکی فکری هەیە .ئاشتبوونەوەی نەتەوەیی ،وەک هەڵوێستێکی ئەخالقی-
سیاسییە کە دەتوانێ كورد وەک نەتەوه کۆکاتەوه.
ئەگەر دۆخی کۆمەاڵیەتی و سیاس��ی و شۆڕش��ەکان وەک بەس��تێنێکی
گرینگی لەدایک بوونی شیعر قەبووڵ بکەین ،دەبینین زۆرجار بەستێن و دۆخی
کورد دووپاتەی پێشووی خۆی بووە .کارەساتەکان ،بەرگرییەکان و ئەزموونەکان
هەمان ژان و بیر و هەس��تمان لەال دروس��ت دەکەنەوە .ئەزموونە دووپاتەکان
ش��اعیران تۆڕە دەکەن .ئ��ەوان وەدەنگ دێن و ب��ەردەوام داوای یەکگرتوویی
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دەکەن و پیمان دەڵێن کە چۆن ش��ەڕی ناوخۆییی کوردان بوونەتە لەمپەرێک
بۆ بە دەوڵەت بوون:
یەكدڵی و یەكدەنــــــــگی نەبێ
دڵسۆزی و یەكڕەنــــــگی نەبێ
بڕەو ب��ە دووبەرەكــــــــــی بێ
"مەقام" ویستی سەرەكــــی بێ
ناو و دەن��گ بكرێ بە ئامـــــانج
كێشە دابنــــــــــــرێ بە قازانج
ڕێزی یەكتر فەرامــــــۆش كەین
دوژمنان بە خـۆمان خۆش كەین
وەك ماش��ێنی ده قوڕ چەقیـــو
وەك پاڵەی مان��دووی داتەپـــیو
هەر لە جێی خ��ۆ دەخولێیــنەوە
هەر بەیتی كۆن دەڵێــــــــینەوە
ئامــانج هەر دوورەدەس��ت دەبێ
كورد هەر وێڵی مەبەست دەبـێ

[]32

(مامۆستا عاشق)

داگی��رکاری وەک بەس��تێنێکی ب��ەردەوام لە چوارپارچەی نیش��تمان ،خۆی
بووەت��ە گرینگترین دەق بۆ دووپاتە بوونەوەی کات و ڕووداو لە زەینی ش��اعیر
و بەرهەمهێنان��ی دەقێک��ی تازە/نێواندەق کە هەڵگری هەم��ان ئەزموونەکانی
پێش��ووتری خۆیەتی .لەو س��ۆنگەیەوە ،هیچ س��ەیر نییە دوو ش��اعیر لە دوو
ش��وێنی جیاواز خۆیان بە ش��ەمەندەفەرێک بچوێنن کە سەرنش��ینێکی هەیە
و ئ��ەم سەرنش��ینە لە دڵی ئ��ەو و گیانی ئەم دانابەزێ .هیچ س��ەیر نییە ئەم
ش��ەمەندەفەرە لە نێوان ئەزەل و ئەبەدییەتێکدا دێت و دەچێ و بە مەقس��ەد
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ناگا ،ئاخر قەدەری کورد بوون تەلیس��مێکە هێشتا نەشکاوە .لەم جۆرە دەقانەدا
ئێمە لەگەڵ نێواندەقییەکی بوونناس��انە ڕووبەڕوو دەبین .بوونێک کە پێشتر لە
زمان شاعیرێکی دیکەشەوە( ،بۆ وێنە مامۆستا پەشێو) ،ئەزموون کراوە ،کەچی
شاعیرێکی ڕۆژهەاڵتی دەمانباتەوە قواڵییی مێژوو و هەست بە بوونێکی پاندۆڵیی
ش��ەمەندەفەرێک دەکەین کە لە نێوان دەس��تپێک و بێکۆتاییدا دێن و دەچن
و خۆشەویس��تێکمان لەناو هێالنەی ڕۆحمان حەشارداوە کە لەو شەمەندەفەرە
دانابەزێ:
پەشێو وەهای هۆندبۆوە:
دڵی من چەشنی واگۆنی قەتارێکە
ڕێبوارێکی پەستی تییایە
دانابەزی
و ڕامان وەها دەفکرێ:
لە نێوان دوو بێ کۆتاییدا شەمەندەفەرێک
منم
مسافرێک کە دانابەزی لێی
تۆی
دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی شاعیرانە
زۆربەی ش��اعیرانی کورد لە چینی زەحمەتکێش و یا بە گوتەی مامۆستا هێمن
ژیانێکی سەخت و پڕ لە نامرادییان بووە:
ژیان��م پ��ڕ ل��ە ڕەنج��ە و نام��رادی
بە هەڵکەوتیش نەهاتم تووش��ی ش��ادی
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دڵم هێند تەنگە هەر جێی تۆ دەبێ و بەس
ئەتۆش مەحکوومی حەپس��ی ئینفیرادی
ناسیۆنالیزمی شاعیرانەی ئەوان ،بە مەبەستی نیشتمانپەروەرییەکی دادپەروەرانەیە
و بۆ نموونە هێمن ،لە ش��یعری "یادگاری ش��یرین"دا باس لە یەکسانی ژنان و
پیاوان دەکا و ئاواتەخوازە کچی کورد بە زانست و ئازادی بگا .بەاڵم بەداخەوە لە
سااڵنی ڕابردوودا بە هۆی "گەندەڵی" و "ژنکوژی" لە کوردستان ،ڕوخساری ئەم
یەکسانیخوازی و نیشتمانپەروەرییە شێوێندراوە و چەمکی کوردایەتی ،بەجۆرێک
بە ناسیۆنالیزمێکی پیاوانە و کۆنەپەرستانە گرێ دەدرێ .بەاڵم ئێمە نابێ لەبیرمان
بچ��ێ کە زۆربەی ش��اعیرانی ڕۆژهەاڵت ئەندامی حی��زب و ڕێکخراوەکان بوون
ک��ە هەڵگ��ری بیری سۆسیالیس��تین و بە جۆریک هەڵگری یەکس��انیخوازی و
دادپەروەرین؛ تەنانەت ئەگەر زۆر کەموکورتییان بووبێ .داپەروەریی کۆمەاڵیەتی
و نەمانی هەژاری و گەیشتن بە کۆمەڵگایەکی ئینسانی هەوێنی شیعری زۆربەی
شاعیرانە.
ش��اعیرانی ک��ورد هەمیش��ە نیگایەک��ی هۆمانیس��تی ،دادپەروەران��ە و
یەکس��انیخوازیان بۆ کێشەکانی نیش��تمان هەبووە .ڕەنگە وشەگەلی وەک "پیاو،
کوڕی کورد ،شۆڕەسوار ،مەردی مەیدان" و هتد کە باری ماناییی پیاوانەیان هەیە
لە شیعرەکاندا هەبن بەاڵم قسەی کۆتاییی شاعیران لە الی خوێنەران ،هەمیشە
چووەتە بەرەی ئازادی ،داد و یەکسانی:
شیوەنی من ش��یوەنی ئینسانییە
بانگی ئازادی و گڕووی یەکسانییە
شیوەنی من شینی کوردی بێ بەشە
ئەو گەلەی حاشا دەکەن لێی و هەشە
(ناڵەی جودایی ،هێمن)

یا ش��اعیرێکی وەک مامۆس��تا ش��ەریف بە "ملوانکەی ش��ین"ی خۆی ،توانی
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کاریگەرییەکی بێ وێنە لە س��ەر کۆمەاڵنی خەڵک و خەباتکاران دابنێ و پرسی
دادپەروەری بە شیعرەکانی خۆی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەڕۆژ بکاتەوە:
کاکی مودیر هەڵدەس��تێ
بەرانبەری��ان دەوێس��تێ
ئەڵ��ێ :بەس��ێتی ئیت��ر
دەس کەینە باس��ێکی تر
هەت��ا م��ن لەبی��رم بێ
ئ��ەم وش��انە ئەگوت��رێ
[]...
"ئ��ا" وێن��ەی ئ��ازادی
ئ��ااڵی ئ��اوات و ش��ادی
"ب" وەک��وو بی��رەوەر
"ت" وەک��وو تێکۆش��ەر
"س" وەکوو سەربەس��تی
سەر و س��ێدارە و سستی
منداڵ بە ی��ەک دەنگەوە
دەڵێ��ن ب��ە ئاهەنگ��ەوە:
"خ" ب��ە وێن��ەی خەبات
خوێندن و خوێن و خەاڵت
"کاف" وێنەی کوردستان
کورد و کۆمەڵ و کوێستان
(ملوانکەی شین ،ل)20-19 .

هەڵوێس��تی زۆربەی شاعیرانی کورد سەبارەت بە کێشەکانی دنیایەکی پڕلە شەڕ
و قین ،هەڵوێستێکی ئاشتیخوازانە و دژەشەڕە .دڵی خەمگینی شاعیر تەنانەت لە
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تاراوگە و دوور لە نیشتمان جگە لە خۆشەویستی نازانێ:
تەمەن ڕۆیی بەرەو لێژی و هێشتاش هەر غەریب و مات و خەمگینم
لەمێژس��اڵە دەناڵێن��م لە دووریی نیش��تمانی ج��وان و ڕەنگینم
لە دنیای پڕ لە غەدر و دوژمنیی و قین و شەڕ و کێشەی مەدا ئێستاش
بە غەیری خۆشەویس��تیی یەکتری م��ن ڕێگەیەکی دیکە نابینم
(پۆاڵ نانەوازادە ،ژوئەن )2019

کاریگەریی ش��اعیرانی کورد بەگش��تی و گەرمێن و کوێستان بە تایبەتی لەسەر
یەکتر باس��ێکی قووڵی دەوێ .بە گوێرەی بۆچوونی کریستێوا ،هەر دەقێکی نۆێ
کاریگەریی دۆخ و دەقەکانی پێش��تری لەسەرە .ئەم کار تێکردنەوە بە جەستەی
لەتوپ��ەت کراو ،دابەش بوونی نەتەوەی کورد و ئەو س��تەمەی لەس��ەری بەکار
دەب��ردرێ زۆر بەرچاوە .لێ��رە تەنیا دەتوانم بە یەک ئام��اژەی بچووک بڵێم کە
ش��اعیرانی ڕۆژه��ەاڵت ،کاریگەریی زۆریان ل��ە ش��اعیرانی پارچەکانی دیکەی
کوردس��تان وەک خان��ی ،نالی ،مەح��وی ،حاجی قادری کۆی��ی ،بێکەس و تاد
وەرگرتووە .بە هەمان شێوە هەژار ،هێمن ،هێدی و شاعیرانی دیکەی ڕۆژهەاڵت
کاریگەریی زۆریان لەسەر هەستی نەتەوەییی شاعیرانی باشوور هەبووە .شاعیرێکی
پایەبەرزی وەک هێمن خۆی بە شاگردی حاجی قادری کۆیی دەزانێ و بەردەوام
باس لە گرینگیی حاجی قادر دەکا:
چل��ۆن بۆ س��ورمە نابێ خاکی ش��ارێک
کە حاجی پێ��ی لەس��ەر دانابێ جارێک
یا لە ش��یعری "تاوانی ب��ێ هێزی"دا هیممەتی حاجی ق��ادر لە کێوی ئەلوەند
مەزنتر دەبینێ و دەنووسێ:
س��ەری تەعزی��م لە بۆ ت��ۆ دانەواندن فەخ��رە بۆ هێمن
بژی حاجی کە کێوی هیممەتت س��ەد هێندەی ئەلوەندە
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هەوڵی شاعیران بۆ بەستانداردکردنی زمان
بۆ نەتەوەیەکی بێ دەوڵەت کە بەردەوام لە ژێر تیغی ئاسمیلەکردن و جینۆسایددا
دەژی ،نەتەوەی��ەک کە هیچ بودجە و دامەزراوەیەکی نییە بۆ پاراس��تنی زمانی
خۆی ،پاراس��تینی زمان دەبێتە گەورەترین ئەرکی شاعیرەکانی .کاری شاعیران
بە قەولی ئێلیوت دەبێتە ئەم گرینگە :ش��اعیر لە ڕێگای دەقی ش��یعرییەوە گەل
و هەس��ت ک��ۆ دەكاتەوە و زمانی خەڵکیش لە س��ەر دەقی ش��اعیر کاریگەری
دادەنێ .ئێلیوت گوتەنی ش��اعیران کاریگەرییان لەسەر خەڵکە و زمان لە ڕێگای
شاعیرانەوە پەرە دەستێنێ.

[]33

خوێنەرانی ش��یعر ،وشە و زمان لە دەقەکان فێر دەبن ،هەستی نەتەوەیی لە
الیان قایمتر دەبێ و بیر و هزر لەالیان دەخوڵقێ بێ ئەوە بیریان لە ڕۆڵی شیعر و
شاعیر کردبێتەوە .شاعیر بە دەق و ئافراندن هەستی ون و شاراوەی تاک ،مێژوو،
خ��ەون و خەیاڵەکانی نەتەوە بەردەوام بەڕۆژ دەکاتەوە تا لەبیرنەچنەوە و نەمرن،
هەر بۆیە ش��اعیرێکی وەک هێمن خۆی دەفەرمووێ" :مان و نەمانی من موهیم
نییە ،ئێوە بمێنن ،زمان��ی کوردی بمێنێ ،من دەبێ ڕۆژێک هەر بمرم ،بەاڵم نە
کورد دەمرێ و نە زمانەکەی".

[]34

کاتێک باسی هەس��ت لە شیعردا دەکرێ ،مەبەست ئەوە نییە کە شیعر نیاز
و پەیوەندی��ی بە هزر و بیر نییە ،بەڵکوو مەبەس��ت ئەوەیە کە دەربڕینی ئاگای
ئینسانەکان بۆ قووڵترین هەستەکان لە ڕێگای شیعر و زمانی خۆیانەوەیە .ئەوەش
بەو مانایە نییە کە شیعر تەنیا لە چوارچێوەی هەستدا دەمێنێتەوە .بەڕای ئێلیوت
یەکەمین ئەرکی ش��اعیر ڕاگرتنی زمانە .ش��اعیر ش��تێکی جگە لە زمانی خۆی
کە لە دەوروبەری قس��ەی پێ دەکرێ نییە ،ئەگەر زمانەکە لە پێش��کەوتندا بێ
ئەوە بە قازانجی ش��اعیرە ،ئەگەر نا ش��اعیر دەبێ هەوڵ بدا باش��ترین کەڵک لە
زمان وەربگرێ .ش��یعر دەتوانێ جوانیی زمان ڕابگرێ ،زمان وەپێش بخا و ببێتە
کەرەسەیەکی دەقیق بۆ ئامانج .ئێلیوت ئاماژە بەوە دەکا کە هەموو گەلێک دەبێ
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ش��یعری خۆی هەبێ ،چونکە شیعر مانایەکی تایبەتی بۆ کۆمەڵگا هەیە ،تەنانەت
بۆ ئەوانەی ش��یعریان خۆش ن��اوێ .ئەگەر لە قوتابخانە ناچ��ار بی بە زمانێکی
ت��ر دەرس بخوێنی ،بەاڵم فێ��ر نەبی بەو زمانە هەس��تەکانت باس بکەی ،ئەوە
زمانەکەی تر فەرامۆش نەکراوە و لە ڕێگای ش��یعرەوە دەگەڕێتەوە ،چونکە شیعر
زمانی هەس��تە .دەکرێ بیرێک بە زمانێکی دیکە وەک خۆی بنووسرێتەوە ،بەاڵم
نەک هەس��ت .هەست لە ڕێگای زمانی خەڵکەوە بە باشترین شێوە دەردەبڕدرێ
واتە زمانێکی هاوبەش .ڕیتم ،پێکهاتە ،ئاهەنگ لە زمانی هاوبەشی خەڵکدا خۆیان
دەنوێنن .کاریگەریی ش��یعر لە سەر خەڵک ناڕوون و ناڕاستەوخۆیە و نیشاندانی
س��ەختە ،وەک فڕینی باڵندەیەک بە ئاسمانی شیندا کە دورتر و دورتر دەبێتەوە.
ش��یعر کاریگەریی هەیە لەس��ەر نەتەوە و و زمان و هەس��ت .ئەو زمانەی ئێمە
قسەی پێ دەکەین ،لە ئاخریدا شاعیران بڕیاری لەسەر دەدەن .بەاڵم ئەو قسەیە
هەروا س��ادە نییە ،چونکە کولتوور زۆر پێچوپڵۆچترە لەوە و شیعر پەیوەندیی بە
زمانی خەڵکەوە هەیە.

[]35

ئاکام
شاعیرانی کورد لە خانیی مەزنەوە هەتا شاعیرانی سەردەم خەونێکی شاعیرانەیان
بە تووناوتوونی مێژوودا هێن��اوە .ئەوان ئەزموونەکانی تاکی کوردیان بە دەرک و
زانس��ت کردووە و بوونەتە سەرچاوەیەکی زانست و زانایی .شاعیران بە ویژدان و
هەستی بەرپرسایەتییەکی وااڵ لە "پڕۆسەی شوناس سازیی نەتەوەیی"دا دەستی
ه��ەرە بااڵیان بووە و بەردەوام هەوڵیان داوە ئێم��ە بە دەرک ( )Perceptionلە
خۆمان و دنیا بگەین .ئەوان لە ساتە دژوارەکاندا ،لە زەمەنی دوور لە ئەرزشەکان،
وەفادار بە خاک و خەونێکی شاعیرانە ،ئەزموونی کۆ()Collective experience
و تاکی خۆیان ڕادەگوێزن و دەبنە گەنجینەی ڕاگرتنی گرینگترین ئەرزش��ەکان.
لە س��ەردەمی بەرژوەندی و گیرفاندا ،شاعیران ئاوێتەی ڕەنجی نیشتمان دەبن و
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لە ساتی هەرەس و سەختیدا ،وەفاداری پرنسیپەکان و هیوابەخشن .ئاخر مەرگی
هیوا مەرگی ئینس��انە و ئەوان سەرەڕای نەهامەتی و تاراوگە ،وەفادار بە ئینسان
و خەونەکانی دەمێننەوە.
ناسیۆنالیس��می ش��اعیرانە هەوڵ دەدا تاکی کورد لە شەرحی مەزلوومییەت
ڕا بەرەو گۆڕان و ئیڕادەی س��ەربەخۆیی بگەیەنێ .شاعیران بە شیعر دەهزرێن و
کوردایەتی و نیشتماندۆستی پەرە پێدەدەن .شاعیران بە شیعری خۆیان وشەکانی
کۆلۆنیالیس��م ،داگیرکاری ،کوردایەتی بە چەمک/کۆنسیپتوالیزە دەکەن و بیری
س��ەربەخۆییخوازی وەک ڕووبارێکی ڕەوان لە سێسەد س��اڵ دا ،بەناو دەفتەر و
دیوان��ی خۆیاندا باڵو دەکەنەوە و پێمان دەڵێن ئەویتر/داگیرکەران هەرگیز مافی
ئێمەیان وەک نەتەوە و تاک نەپاراستووە و دەبێ ڕۆژێک ئێمەش وەک ئەوان بە
کەرامەت و مافی خۆمان بگەین.
ش��اعیرانی کورد هەمیش��ە بۆ الدانی تەمی دووبەرەکی و ئاشتیی نەتەوەیی
هەڵبەس��تیان هۆندووەتەوە و خوازیاری ئاش��تیی نەتەوەیی و بگرە گەیشتن بە
ئاش��تی لەگەڵ داگیرکەرانیش بوون ،ب��ەو مەرجە ئەوانیش دان بە مافی کورددا
بنێن.
شاعیرانی کورد داوا دەکەن تاک چاوکراوە بێ و ئێمە هان دەدەن نەکەوینە
بەرەی خایەنەت .ئەوان چاوچنۆکیی چینی بااڵدەس��ت ،بازرگان و ئاغا دێننە ژێڕ
ڕەخنە .ڕاس��تە زۆر جار حەسرەت ،نۆستاڵۆژی ،ناهومێدی ،شکست و نسکۆکان،
یەخەی شاعیران دەگرن ،بەاڵم هەمیسان چاویان لە "ئاسۆی ڕوونە" ]36[.شاعیران
بە ڕاس��تی و س��ادەیی و سەداقەت لەناو ش��ێعڕدا (س��ادەیی زمان نە بەمانای
ڕووکەش بوون) ،بە موس��یقا و ئاهەنگی شیعرەکانیان ،دەبنە کانییەک کە لە بیر
و هۆش و دڵی نەتەوەکەیان دا دەژین.
كورد لە ناوچەیەکی فرەكولتوور و فەرە ئایین و فەرئەتنیكیدا دەژی .شاعیران
بەردەوام پێداگرییان کردووە لەس��ەر مافی ژێردەستان و ئینسانەکانی دەرەوەی
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خۆیان .ئەگەر زۆر بە کەمی ،لە هێندێک ش��یعردا ،بە هۆی جینۆسایدی کوردان
وشەکانی ش��اعیرێک لە سنووری ڕاسیس��زم نزیک بووبێتەوە ،زیاتر بۆ بەرگری
لە کوردی جینۆس��ایدکراو بووە و هەرگیز ش��اعیرانی کورد نەبوونەتە دووزەلەی
هەڕەشە بۆ س��ەر خاک و مافی ئینسانیی غەیری کورد .دەتوانین بە شانازییەوە
بڵێین ک��ە بە پێچەوانەی داگیرک��ەران لە ئەدەبیاتی کوردی��دا زۆر كەم تێمی
ڕەگەزپەرس��تانە و ڕاسیس��تی دەبیندرێ .تەنانەت لە دنیای سیاسەتیشدا ،کورد
توانیوێتی بیس��ەلمێنێ کە دژی بونیادگەرایییە و لە پێناوی ئاش��تی و پاراستنی
زوڵم لێکراواندا بەرخۆدان دەكات و سااڵنی دوای  ٢٠١٤و شەڕی داعش شاهیدی
ئەم بۆچوونەیە .ش��یعری ش��اعیرانی کورد ،پڕە لەم وش��انەی الی داگیرکەران
حەرامە؛ وشەگەلی وەک گاور ،جوو ،ئافرۆدیتە و هتد .شاعیری کورد ڕوانگەیەکی
ئینس��انی و جوانناس��انەی بۆ هەموو ئەم وش��انەش هەیە کە الی بونیادگەرا و
داعشەکان حەرامن.
گرینگترین و مەزنترین ئاواتی ش��اعیران ،ڕزگاری و گەیش��تین بە واڵتێکی
سەربەخۆ و کوردس��تانێکی ڕزگارکراو و ئازادە .ئەگەر زۆر جار گوتاری سیاسیی
کوردی ناچاالک ،دیپڵۆماتانە و ش��ەرمێون بووبێ ،ئەوە گوتاری ش��اعیران ڕوون
و ئاش��کرا بووە .بۆیە هیچ سەیر نییە کە س��ەربەخۆیی وەک تێمێکی دۆنادۆنی
ب��ەردەوام لە الی زۆربەیان دووپ��ات دەبێتەوە و لێکی دەس��تێننەوە .ئەوان بە
هەواڵی سەربەخۆیی تەنانەت لە گۆڕدا زیندوو دەبنەوە:
من لە س��ایەی زولفی ت��ۆوە ڕۆژی ڕووناکم نییە
ش��یوەنم جا تازە کەڵکی چی هەیە نیوەش��ەوێ
تۆ پ��ەژارەی چیت��ە هێدی دڵنیاب��ە چارەنووس
چاوەڕێتە ،ڕۆژێ هەر دێ کوردەواری س��ەرکەوێ
(مامۆستا خالید حیسامی 2016 -1928
شیعری ژوان ،مارسی )1978
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بڵێی عاش��ق زەمانێکی وە دی بێ
ک��ەدوا کاتی گرفتاری و بەدی بێ
ش��نەی ئازادی و سروەی بەهاری
ب��دا ڕۆژێ لە ئااڵی ک��وردەواری
ئەگەر ئەو ڕۆژە من میوانی گڵ بووم
ئەسیری خاکی دووری و نابەدڵ بووم
[]...
لە پاش دەردی هەژاری و دڵ بەسۆیی
دەگێڕن جەژن و شایی سەربەخۆیی
لەژێر خاکا ب��ە یەکجاریش پوابم
بە مژدەی سەربەخۆیی ڕەنگە ڕابم
(مامۆستا ئەنوەر سوڵتان پەنا
)2018-1935

چۆن شێت نەبم،
نەچم بە گژ کوێستانێکا و
چوار ڕێیانی گەردوون نەگرم
هێشتا بستێک خاک شک نابەم
تێیدا بمرم.
(جەالل مەلەکشا)

ئ��ەو خەم��ە گرت��ی بەرۆکم ه��ەر نەهاتی کوش��تمی
وشکەس��اڵی ه��ات و الف��اوی نەهات��ی کوش��تمی
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م��ن وەکوو ب��ا هەر دەڕۆم ب��ێ نیش��تمان دەخولێمەوە
دار و ب��ەرد بگری��ن ب��ە حاڵم ،ب��ێ واڵتی کوش��تمی
(ڕەسووڵ سوڵتانی)

نامرادێک
الوەکان گ��ەورە کچان ن��ازداران
دڵب��ەران ،دڵت��ەڕەکان ،دڵداران
دەم��ەڕۆن ت��اوێ بمێن��ن لێ��رە
فاتیحایێک��ی بخوێن��ن خێ��رە
لەنێ��و ئەم گ��ۆڕە ه��ەژار نێژراوە
زۆر لە ڕێی ئێوە جەفای کێش��اوە
ژینی خۆی کردە فیدای خۆشیی کورد
لە ڕێی ئ��ازادی ب��ە ناکامی مرد
ت��و خودا کاتێ کە ئازادیو س��ەند
ڕەگ��ەزی خۆێنمژەکانوو هەڵقەند
کیژ و ک��وڕ هەرچ��ی بەالما الدا
پێم بڵ��ێ و پایێ بە قەب��رم دادا
ئەی هەژار بەسیەتی مردن هەستە
موژدە بێ مەوتەنەکەت سەربەستە
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بە خوێندنەوەی دیوان و دەفتەری و الپەڕەی شیعری شاعیرانی کورد ،بە سەدان
جار تووشی وشەگەلی وەک ڕەنج ،هومێد ،ڕووناکی ،تاریکی ،داگیرکەر ،ئیستعمار،
کوردایەت��ی ،کورد ،کۆیلە ،ئازادی ،ڕزگاری ،س��ەربەخۆیی و دال و مانای نزیک
بەم وشانە دەبین .هەڵێنجاندنی مانا لە چەندایەتی و ئەم هەموو دووپاتەیەی دال
و وش��ەکان هیچمان پێ ناڵێن جگە چۆنایەتییەک کە ش��اعیری کورد بەردەوام
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بەدوای ڕزگاری و سەربەخۆییدا وێڵە و ئینسانی کورد ،دوای شکست و نسکۆکان،
تینووی تۆزقاڵێک شادی و ئازادییە تا بە سەربەرزی بژی و ئااڵی خۆی هەڵدا:
شکستم تەواو کردووە،
دەبێ
لەسەرکەوتن دامەزرێم
لەم ڕۆژە
ئارەزووم
سوور و سپی و سەوز دەبێ
(پەیمان مێهدیزادە)

لە ماوەی سێسەد ساڵدا شاعیران وەک ئێلیتێکی نیشتمانی ،هەم ئەرکی ڕاگرتنی
زمان و هەم ئەرکی سیاس��ییان لەسەر شانی خۆیان داناوە .ئەوان بە هەستیاری
لەالی خەڵک /Intentionسەرنج دروست دەکەن و شیعرەکانیان دەبنە ئەنگیزەی
بەرخۆدانی نیشتمانی و ئینسانی .زۆربەی شاعیران بێ ئەوە تیۆرییەکانی فەلسەفەی
سیاسییان لە زانکۆ خوێندبێ ،ئەزموونی ڕۆژانەی کوردیان کردۆتە سەرچاوەیەک
بۆ بە زانس��ت گەیشتن .ئەوان کە ش��اهیدی جینۆساید ،خاپوورکردنی نیشتمان
و بەرخۆدان��ی کوردان بوون ،دەقەکانیان بۆتە بەڵگە و س��ەرچاوەیەکی مێژوویی.
زۆربەی شیعرە کوردییەکان ،دژی داگیرکاران لە ڕێکەوتێکی تایبەتدا نووسراون،
ڕووداوێک ،کوشتارێک و یان خۆش��یی سەربەستییەک ،و شاعیر تەنانەت ڕۆڵی
مێژوونووسی بینیوە و شاهیدیی لەسەر داوە:
جێژن��ی سەربەس��تی و دەم��ی ئازادییە
کاتی عەیش و نۆش و ش��ایی و ش��ادییه
(رۆژی شادی ،هێمن)1324 ،
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ئەگەر بمهەوێ ئاکامی ئەم لێکۆڵینەوەیە بە پاڕاگرافێک کۆتایی بێنم ،کە لەمەودوا
کورد و ئێلیتەکەی چۆن دەبێ باری سەرش��انی شاعیران کەم بکەنەوە تا شاعیر
تاوێک بحەس��ێتەوە( ،ئەگەر حەسانەوەیەک هەبێ) ڕەنگە هیچ نووسینێک وەک
ئەم پاڕاگرافەی نووسەر و زمانناسی کورد مەسعوود بابایی نەتوانێ باشتر باسەکە
کۆ کاتەوە:
"خەباتی شاعیران ،وەك پاسەوانانی زمان ،لە مێژوودا جێی ڕێز و شانازییە.
كاتی ئەوە هاتووە ،شاعیران تەنیا باری شیعر هەڵبگرن ،باری شیعر جوانییە،
هەقیقەتی ش��یعرییە .ئەركی ئەم نەوەیەیە كە زیاتر لەوە باری شیعر قورس
نەك��ەن ،دەبێ جارێكی دیك��ە بۆ نێو "تووناوتوون"ی مێ��ژوو بگەڕێینەوە.
ئەمجارەیان ئامانج تێگەیش��تنە ،س��ەرلەنوێ گەڕانەوە ب��ۆ ئەو توولە ڕێگە
ونبووان��ەی مێژوومان[ .لەپێناو تێگەیش��تن لە تووناوت��وون" ،تووناوتوون"
ش��تێك نەبوو كە دەبوو لێی تێپەڕ ببین ،تووناوتوون شتێك بوو كە دەبوو
لێ��ی تێبگەین ،نەك لێی ڕابكەین] .ئێمە خۆم��ان "تووناوتوون"ین ،چۆن
دەتوانی��ن لە خۆمان تێپەڕ بین؟ س��اویر(وهم ،توه��م)ی تێپەڕین ،هەمان
ئاوێنەی ڕۆحی جوانیناس��انەیە .ئێس��تە ئیدی دەبێ تێبگەین كە ئێمە لە
هیچ ش��تێك تێنەپەڕیوین ،ئێمە هەڵداشتراوین! تەنیا دەبێ لە دۆڵەكانەوە
بۆ چیاكان هەڵزنێین".
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سەرچاوەکان:

 .1لە ڕۆژی خۆیدا باسیان دەکەم .سپاسیان دەکەم کە بەردەوام دڵگەرمیان کردم.
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3. Diskursanalys som teori och metod, 2000.
 .4مەالزادە .ئایا کورد لە عێڕاق نەتەوەیەکی داگیرکراوە؟ .2019
 .5مەالزادە .سەرچاوەی پێشوو.
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 .6باسنیوز.2018 ،
7. https://en.wikipedia.org/wiki/National_identity.
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Belongingness.
 .9نامەی کاک ڕێبوار بۆ من لەسەر چەمکی خاک و زمان و شوناس کە بە داوی من لەسەر
ئەم چەمکانە نووسرا .پاییزی .2019
 .10ق��ەاڵی دم��دم قەاڵیەکی مێژووییە لە پارێ��زگای ئازەربایجان��ی ڕۆژاوا و لە ڕۆژاوای
دەریاچ��ەی ورمێ هەڵکەوتووە .قەاڵی دمدم بەر لە ھاتنی ئیس�لام بنیاد نراوە .ئەم قەاڵیە
ساڵی  1609بە دەستی ئەمیرخانی لەپ زێڕین میری ناوداری برادۆست نۆژەن کراوەتەوە.
لە س��ەردەمی شاعەباس��ی سەفەوی ش��ای ئێرانیەکان ،قەاڵی دمدم لە الیەن خانی لەپ
زێڕینەوە لە س��ەر بناغەی قەاڵیەکی کۆنی رووخاودا بنیات نراوەتەوە .لە شەرەفنامەدا باس
لە (قلعە داود) کراوە کە ئەوسا 1595ز بەدەست میرانی برادۆستەوە بووە .ئێستا ئاسەواری
قەاڵکە نزیکەی  15کیلۆمیتر دوورە لە شاری ورمێ و لەسەر تەپۆڵکەیەک لە دۆڵی قاسملوو
ھەڵکەوتووە .چیرۆکی خۆڕاگریی قەاڵی دمدم لە نێو ش��ێعری شاعیران و بەیتبێژان ڕەنگی
داوەتەوە و بۆتە ھەوێنی ش��ێعری شاعیرە بەناوبانگەکان وەک مامۆستا جگەر خوین کە بە
چەندین شێعر لەسەر خۆراگریی و قارەمانیەتیی خانی لەپ زێڕین و کوردانی دمدم شێعری
ھۆنیوەتەوە .ھەتا ئێس��تا  2ڕۆمان لەالیەن عەرەب ش��ەمۆ و جان دۆست لەسەر ڕووداوی
قەاڵی دمدم و خۆڕاگریی خانی لەپ زێرین نووس��راوە و لەو رۆمانانەدا بەگش��تی باس لە
نەھامەتی و کوش��تاری خەڵکی کورد بەدەس��تی سوپای ش��ا عەباس کراوە .شەڕی خانی
لەپ زێڕین و س��ەفەوییەکان لە  1609زایینی دەستی پێکرد وە لە ھاوینی 1610کۆتایی
دێ .بەپێی س��ەرچاوەکان ش��ەڕەکە لە ناوچەی برادۆست لە دەریاچەی ورمێ ڕووی داوە،
لە بەرەی کوردەکان ئەمیر خانی لەپ زێڕین س��ەرکردە بووە کە س��ەرکردایەتی ڕاپەڕینی
برادۆس��تی کردووە ،و لە دژی ئەوانیش شا عەباس��ی سەفەوی و حاتەم بەگ سەرکردەی
بەرەی س��ەفەوییەکان بوون .تا ئێس��تاش ھیچ سەرچاوەیەکی زانس��تی ئاماری کوژراوانی
شەڕەکەی نەسەلماندووە .ویکیپیدیای کوردی.
 .11ش��ێخ س��ەعید لە س��اڵی 1925دا بە یارمەتیی ژمارەیەکی زۆری پێشمەرگە دژ بە
حکوومەتی کۆماری تورکیا شۆڕش��ی کرد و بۆ ماوەیەکی زۆر گەمارۆی شاری ئامەدیان دا
بەاڵم ھێزەکەیان تێک شکا و پاشان شێخ سەعید لە سێدارە دەدرێ .ڕیزەکانی شۆڕش ڕۆژ
لە دوای ڕۆژ بەرەو شپرزەیی و پەرش و باڵوی دەچوو ،بە تایبەتی کاتێک سوپای دوژمن لە
باکوور و باشورەوە بە ھێزی زۆر ھێرشیان ھێنا و گەماروکەیان پێچەوانە کردەوە .لە کۆتایی
مانگی نیس��ان بە ھۆی خیانەتی س��ەرۆکی ھۆزی جبرانان و قاسم بەگی جبرانەوە ،شێخ
سەعید ،شێخ عەبدواڵ ،عەلی غالب ،ڕەشید ئاغا و  26شۆرشگێڕی تر لەسەر پردی چەمی
مۆراچ لە ناوچەی گەنج بەدیلی گیران .لەدوای دادگای کردنی ش��ێخ سەعید و ھاورێکانی
لە کۆتایی مانگی ئایارەوە کە دەس��تی پێکرد و ماوەی یەک مانگی خایاند ،جگە لە ش��ێخ
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سەعید 47 ،تێکۆشەری کورد بڕیاری لەسێدارەدانی دەرکرا و لە دیاربەکر لە سێدارە دران.
ویکیپیدیای کوردی.
 .12ئیحس��ان نووری کوڕی عەلی قولی پاشا ،ڕابەری شۆڕشی ئاگری داغ ،لە ساڵی 1893
ل��ە گەڕەکی (ئالی گوڵی -عەلی قولی) ش��اری بەدلیس لەدایکب��ووە .پۆلەکانی خوێندنی
س��ەرەتایی ھەر لەم شارەدا تەواو کردووە ،دواتر بۆ تەواوکردنی خوێندنی بەرزی سەربازیی
ن و ئەستەنبوڵی ئەو کاتە و لە ساڵی  ،1910دوای خوێندنی
ڕوویکردوەتە شارەکانی ئەرزنجا 
سەربازیی بۆ یەکەمجار لە ڕیزەکانی سوپای عوسمانی دا بوو بە ئەفسەر.
ئیحس��ان نووری پاش��ا ،بەشداری زۆربەی ئەو ش��ەڕانەی کردووە کە سوپای عوسمانی لە
ئەلبانیا ،واڵتانی عەرەبی و گورجس��تان دژ بە س��وپای ڕووس��یا بەرپای کردوون ،تەنانەت
وەک ئەفسەرێک لە سوپای عوسمانلیدا ماوەی  33مانگ لە یەمەن ماوەتەوە و گەلێ کارو
لێپرسراوێتی سەربازیی پێسپێردراوە.
دوای س��اڵی ( 1908واتە ئەو کاتەی کۆمەڵەی ئیتیحاد و تەرەقی ،دەسەاڵَتی تورکیایان
کەوتەوە دەس��ت) ڕێگا خۆش بوو بۆ پێکھێنان و کردنەوەی گەلێک ڕێکخراو .ئیحس��ان
نووری پاش��اش وەکوو کەسایەتیەکی کورد لەو دەمەدا پەیوەندی کرد بە کۆمەڵەی تەعالی
کوردس��تانەوە ،کە ھەر لەو کاتە بەدواوە دامەزرا .لەو ماوەیەشەوە کە واڵَتانی ھاوپەیمان
ل��ە رێکەوتننامەی س��یڤەری ١٠ی ئاب��ی  ،1920بەڵێنیان داب��وو قەڵەمڕەوێکی کوردی
س��ەربەخۆ بەپێی بەندەکان��ی ( )64-63-62دابمەزرێت و دواتر لێی پەش��یمان بوونەوە،
ئیحسان نوری پاشا ھەوڵیدا پەیوەندی بکات بەو شۆڕش و ڕاپەڕینە کوردیانەی کە سااڵنی
دوای ش��ەڕی جیھانیی یەک��ەم و دوای بەجێنەھێنانی بەندەکانی س��یڤەر لە ناوچەکانی
کوردستاندا س��ەریانھەڵدا ،ناچار بوو ،پەنا بباتە شام و لەوێوە بۆ باشووری کوردستان ،ئەو
دەمە کاروبار بەدەستی ئینگلیزەوە بوو نەیدەویست ھاوکاری سوپای ئینگلیز بکات ،بۆیە بە
ناچارییەوە پەنای بردۆتە بەر ڕۆژھەاڵتی کوردس��تان ،بەاڵَم کاتێ شۆڕشی شێخ سەعید
دەس��تپێدەکاتەوە لەگەڵ چەند کەسایەتییەکی تر دەچنەوە تورکیا بە مەبەستی پەیوەندی
پێوەکردن��ی .دوای دامرکاندنەوەی ئەو شۆڕش��ە دووبارە دێنەوە باش��ووری کوردس��تان و
دواتر دەچێتە الی س��مایل خانی ش��کاک .کاتێک کۆمەڵەی خۆیبوون��ی کورد لە لوبنان
دامەزرا ،ئیحسان نووری پاشا جارێکی دی لە ڕۆژھەاڵتی کوردستانەوە دەگەڕێتەوە باکووری
کوردستانو لەگەڵ چەند سوارەیەکی کورددا بەبڕیارێکی ھەمە الیەنەی خۆیبوون ڕابەرایەتی
شۆڕش��ی ئاگری داغ دەکات .پاش شکستھێنانی ئەو شۆڕش��ە ئیحسان نووری پاشا پەنا
دەباتەوە بەر ئێران بۆ ماوەی  46ساڵ تا ڕۆژی کۆچکردنی لە رۆژی 25ی مارتی  1976دا
بە ئاوارەیی لەو واڵتە دەمێنێتەوە .ویکیپیدیای کوردی.
 .13لە 1ی کانوونی دووەمی 1918لە کۆبوونەوەیەکدا لە سلێمانی لەگەڵ کۆڵۆنێڵ ئارنۆڵد
وێڵس��ن ،مەندوبی سیڤیلی میسۆپۆتامیا بە وەکالەت ،سەرکردە کوردەکان داوای پاڵپشتیی
بریتانی��ا دەکەن بۆ دامەزراندنی کوردس��تانێکی یەکگرتووو س��ەربەخۆ .لەنێوان س��ااڵنی
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1922- 1919دا ،ش��ێخ مەحموود بەرزنجی کە س��ەرکردەیەکی کاریگەر بوو لە سلێمانی
حکومەتێکی کوردیی پێک ھێنا .دوو ساڵی پێ چوو تا دەسەاڵتی بریتانیا توانی ڕاپەڕینەکان
ی  1919دەس��تی پێکر د و ئەو کارمەندە
س��ەرکوت بکات .یەکەم ش��ۆڕش لە 22ی مایس 
بریتانیانەی لە س��لێمانی بوون دەس��تگیرکران و شۆڕش��ەکە بەخێرایی گەیشتە موسڵ و
ھەولێردا .بریتانیا بۆ سەرکوتکردنی ڕاپەڕینەکە بۆمبارانی ھەوایی ،تۆپباران ،شەڕی زەمینی
و یەکجاریش گازی کیمیایی بەکارھێنا .بریتانیەکان ش��ێخ مەحموودیان دوورخس��تەوە بۆ
ھیندس��تان .لە حوزەیرانی  62 ،1920سەرکردەی خێڵەکانی ناوچەکە ،داوای سەربەخۆیی
کوردس��تانیان کرد .ڕەتکردنەوەی بریتانیا بۆ حوکمی سەربەخۆی کوردەکان گۆایە لەوەوە
س��ەرچاوەی گرت کە سەرکەوتنی حوکمی سەربەخۆی کوردەکان لە ناوچەکەدا وا ئەکات
ی بەغداو بەس��رە داوای س��ەربەخۆیی بکەن و بەمەش
عەرەبەکان��ی تر لە ھەردوو ناوچە 
ی  ،1922بریتانیا
ی ڕاستەوخۆی بریتانیا بەسەر میسۆپۆتامیادا لەناو دەچێت .لە ساڵ 
کۆنترۆڵ 
ی شێخ مەحموود کوردەکان ڕێک
ش��ێخ مەحموودیان گێڕایەوە سەر دەسەاڵت ،بەو ھیوایە 
بخاتەوە و دژایەتی تورکەکان بکات کە داوای موسڵ و کەرکووکیان دەکرد .شێخ مەحموود
مەملەکەتی کوردستانی ڕاگەیاند و خۆی وەک مەلیکی کوردستان ناساند ،دواتر ڕەزامەندی
دەربڕی بە ئۆتۆنۆمییەکی س��نوردار لەچوارچێوەی دەوڵەتی عێراقی تازە پێک ھێنراودا .لە
ی  1930و دوای ڕاگەیاندنی وەرگیرانی عێراق لە "عوسبەتول ئومەم" ،شێخ مەحموود
ساڵ 
سێهەم ڕاپەڕینی دەست پێکرد کە بە ھێزە زەمینی و ئاسمانی بریتانیا سەرکوتکرا.
 .14ڕێبەری ھۆزی ش��کاک بوو کە بۆ ماوەیەک دەسەاڵتی ناوچەی ڕۆژاوای گۆلی ورمێی
ی ھات س��مکۆ وەک
لە حکوومەتی ناوەندیی ئێران س��ەندەوە .کە ش��ەڕی یەکەم کۆتای 
ی
ی کوردیدا ساڵ 
ی ئیدارەیەک 
ی دەرکرد و لەپێناو دامەزراندن 
ی سیاس��ی ناو 
س��ەرکردەیەک 
ی گرنگی خستە ژێر کۆنتڕۆڵی خۆیەوە ،ساڵی1921
 1919شۆڕشی بەرپاکرد و گەلێ ناوچە 
ی ئێراندا س��مکۆ ناچار بوو
ی ھێزەکانی حکومەت 
ل��ە ئەنجامی لەشکرکێش��ییەکی گ��ەورە 
ی لێبوردن گەڕایەوە ئێران
ی  1924بە بڕیارێک 
پاشەکشێ بکات و پەنا بەرێت بە تورکیا .ساڵ 
ی  1926جارێکی تر شۆڕشی بەرپاکردەوە .بەاڵم ئەمجارەشیان شۆڕشەکەی تێکشکاو
و ساڵ 
ی
ی گەڕایەوە ئێران و ساڵ 
ی مایەوە .پاش ئازاد کردن 
ماوەیەک لە تورکیادا بە دەستبەس��ەر 
ی شکاک
ی کاربەدەستانی ئێران لە شاری شنۆ کوژرا ،بەمەش شۆڕشەکە 
 1930بە پیالنێک 
ی کێشابوو.
ی ھات کە یانزە ساڵ درێژە 
کۆتای 
 .15کۆمەڵەی " ژ _ ک " لە 25ی گەالوێژی س��اڵی  1321و لەس��ەر دەستی کۆمەڵێک
و کەس��ایەتی ئایینی لەش��اری مەهاباددروست بوو .دەبا ئەندامانی تازە لەالیەن دوو ئەندام
ناس��ێنەری بن ،حەوت جار بە قورئان س��وێند بخوات کە خەیانەت بە کورد و کوردستان
نەکات ،هەتا سەر ئەندامی کۆمەڵەی " ژ  .ک " بمێنێتەوە ،بەبێ ئیزنی " ژ  .ک " نەبێتە
ئەندامی هیچ رێکخراوێکی دیکە.
ئۆرگانی ژ.ک .گۆڤاری نیش��تمان بوو .چوار خاڵیان وەکوو بنەماکانی کۆمەڵەکە هێناوە کە
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بریتییە لە :ئیس�لامیەت ،نەتەوایەتی ،عداڵەت ،ئاشتی .دوای ئەوەی ئەندامانی کۆمەڵەی "
ژ .ک " بریار دەدەن کە داوا لە پێش��ەوا قازی محەممەد وەکوو کەس��ایەتییەکی ناسراوی
شاری مەهاباد بکەن کە ببێتە ئەندامی کۆمەڵەکە و دوای واڵمی ئەرێنی پێشەوا بە دەنگی
زۆرینەی ئەندامان وەکوو کەسی یەکەمی کۆمەڵەکە هەڵدەبژێردرێ.
مامۆس��تا ه��ەژار لە چێش��تی مجێور دا ئەو ناوان��ە وەک بناخەدارنەران��ی ژ.ک ناو دەبا:
حوس��ێن فروهەر ،زەبیحی ،تەوحیدی ،مەال ئەحمەد ئیمام��ی ،محەمەدی نانەوازادە ،قادر
مودەرس��ی ،محەمەدی یاهو ،شاپەسەندی ،محەمەد س��ەلیمی ،قاسم قادری ،خاڵە مەالی
داودی ،حوسێن ژمارە یەک ،زەبیحی  2و حوسێن سەرۆکی ژ.ک بوو ،بە منەوە بووینە 20
کەس( .ل ،60 .چاپی یەکەم ،1997 ،پاریس)
م��ەال قادر مودەرس��ی ئەوان��ە بە دامەزرێنەر دەناس��ێنێ :نان��وازادە ،زەبیح��ی ،فروهەر،
عەبدولرەحمان ئیمامی ،قاسم قادری ،مەال عەبدواڵی داودی ،مودەرسی ،سەدیق حەیدەری،
موحەمەد یاهوو ،عەبدولرەحمان کەیانی ،میر حەج رابیتی هیوا و ژ.ک و فروهەر ماوەی 2
ساڵ سەرۆکی ژ.ک بوو( .بەسەرهاتی عەبدولرەحمان زەبیحی ،چاپی یەکەم ،1999 ،بنکەی
چاپەمەنی زاگرۆس ،سوید ،ل)70.
ژ .ک خۆی بە حیزبی هەموو کورد دەزانی و کیش��ەی کوردی بە یەک مەس��ەلەی لێک
جیانەکراو دەدی .لە هەریمی پش��تکۆ و کەلهور و لۆرستان میرزا عەواڵی مودەبیر مەشهور
بە گەورە ئاغا .ڕێکخراوی کرماشان لە الیەن چەند نووسەر و سیاسەتمەدار  ،سیمای ناسراو
میرزا برایم خانی نادری ناوچەی پش��تکۆ و کەلهور و مامۆس��تا سەید محەممەد تاهیری
هاشمی لە کرماشان س��ەرۆکی لقی ژ.ک .ڕەشید خانی باخەاڵن وەکیلی دادگوستەری لە
ئێڕاق ،بەرپرسی ژک لە خانەقین (لە ژک تا کۆمار ،ئەیوبزادە ،ل ،84 .چاپ 2014هولێر).
16. Julia Kristeva, 1992. Kristeva, 2002.
 .17سپاس و ڕێزی بێ پایانم بۆ بەڕێزێک کە لە مەهاباد ڕا بەیتەکانی بە فایل بۆ ناردم.
 .18سپاس بۆ بەڕێز کاک جەلیل ئازادیخواز و زانیاییەکانیان لە سەر دەقەکانی هەورامی.
 .19مەم و زین ،ئامادەکردنی هەژار ،321ل.30 .
 .20مەم و زین .چما بە کوردی نڤیسسییە.250-247 ،
 .21لە بەالغەتەوە تا مۆدێرنیتە .ڕێبوار سیوەیلی.
 .22ویکیپیدیا
 .23ویکیپیدیا
 .24ویکیپیدیا
 .25ویکیپیدیا
 .26س��پاس بۆ مامۆستا شێرکۆ هەژار بۆ هەموو ئەو زانیارییانەی کە بۆ نووسینی ئەم کارە
پێی بەخشیم.
 .27دۆینێ شەوێ لە خەونمدا
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تەرمم لە سەر بێشکەی شەپۆالن رادەژا
"قاسم موئەییدزادە"
 .28مەالزادە ،ئایا کورد لە عێڕاق نەتەوەیەکی داگیرکراوە؟
" .29خان��ی ئەگەرچ��ی مەال و خوێندکاری حوجرە و ل��ە بنەماڵەیەکی ئاینی مەزن بووە،
بەاڵم لە هەمان کاتدا موقەدری خودایی وەکو دیاریکەری چارەنوسی مرۆڤ ڕەد دەکردەوە
کە خودا چارەنوس��ی هەموو کەس��ی دیاری ک��ردوە .بۆیە ویڵ بە دوای واڵمی پرس��یارە
جەوهەرییەک��ەی ،دوای گازەندەیەک��ی زۆر ل��ە خودا ،ڕوو دەکات��ە چەمکگەلی دنیایی و
فیزیکی بۆ واڵمدانەوە بە پرسیارەکانی و تەنیا بەو مەبەستە لە متافیزیک دوور دەکەوێتەوە.
خانی دوای ئەوەی هیچ پرسیارێکی لە الیەن خوداوە واڵم نادرێتەوە بەو شێوەیە ڕوو دەکاتە
جیهانی مادییەوە و دەڵی:
س��اقی ت��و ژ بۆ خودی ک��ەرەم کە
یەک جورعەیی مەی د جامی جەم کە
داج��ام م��ە ئرادەی��ە خوی��ا بی��ت
دا کەش��ف ببت ل ب��ەر مە ئەحوال
کان��ی دبت��ن موبەس��ەر ئیقب��ال
لە ڕاس��تیدا خان��ی نەیگەرەکە کە مەی بخواتەوە و وەکو س��ۆفی لە دونی��ا بێخەبەر بێ،
ئ��ەو مەی خۆر نەبووە ،بەڵکو خانی پێیوایە ئەگەر خوا چارەس��ەری مە ناکات ئینجا دەبێ
بگەڕێینەوە بۆ کەرەس��ەیەکی دونیەوی تاک��و ئاڵوگۆر لە ڕوانگەماندا نس��بەت بە جیهان
ب��ەدی بێنین ،ئینجا بە چاوکراوەیەکی زۆرەوە بە دوای خەیاڵەکانماندا بڕۆین .ئەو دەڵی با
م��ەی بخۆینەوە بەڵکو بتوانین خەیال بکەین کە کورد بەختەوەرە ،پادش��ایەکیان هەیە و
سەربەخۆن ،پادش��ای ئەوان قەدری هونەر و قەڵەم و زانست دەزانێ ،پەنادەری بێچارانە و
تیمارکەری برینی کوردانە .خانی بەاڵم دەڵێ ئەمە بەس خەیاڵە و ڕاست نییە .ئەو دەبینێ
کە کورد پادشای نییە ،سەربەست نییە ،واڵتی کوردان بە سەر عوسمانی و سەفەوییەکاندا
داب��ەش کراوە .خانی لە خەیاڵ دێت��ە دەر .ئەو دەیهەوەێ بە خەڵک بڵێ بۆ ئەوەیکە بزانن
دەردی ئەوان چییە و چۆن چارە دەکرێ باش وایە بە دوای گوڕان لە بینینیان بۆ جیهان
بگەڕێن ،ئەو گوڕانەش پێویس��تی بە کەرەسەی مادی و جیهانی هەیە .خانی دەیهەوەێ بە
خەڵک بڵێ چیتر چاوەڕێ خوا مەکەن بۆ ڕزگاری ،ڕزگاری بەس لە گوڕینی بیر و هۆشتان
دای��ە و ئەویش زانس��تە .خانی بۆ گەیاندنی مەبەس��تەکەی بە خەڵکی بێس��ەوادی کورد
پێویس��تی بە 'بدعەت' هەیە ،ڕێگایەک کە بتوانێ تێکەڵوپێکەڵترین هاوکێش��ەی سیاسی،
کومەاڵیەتی و ئابوری بە زمانی خۆیان باس بکات ،بۆیە داستانی مەم و زین وەکو نزیکترین
داستان کە خەڵکی بۆتان و دەوروبەر و بگرە لە تەواوی کوردستاندا پێی ئاشنا بوون دەکاتە
ئامرازی گەیاندنی پەیامەکەی".
From Rebellion to Regional Gaverment: The Intellectual Historiy

 80خوێندنەوەیەکی دژەکۆلۆنیالیستیی شیعری کوردی
of the Kurish National Movement in Iraq, Shemal Mirza. 2017.
 .30س��یوەیلی ،کۆمەڵە وتاری کوردە هاوچەرخەکانی ئێمە .2018 ،دیواری فەیس��بووکی
نووسەر.
 .31سیوەیلی.
 .32بەشێکی بچووک لە نامەیەکی ئاشق بۆ مام ئەنوەر ،سەبارەت بە دیاردەی دووبەرەکی
و پێویس��تیی یەکییەت��ی و یەکگرتوویی هێزەکان ،کە لە کتێب��ی "کەلێنی پەنجەکان"دا
هاتووە.
33. Eliot, Om poesi, 1958.
 .34مامۆستا هێمن و نامە و دێکۆمێنتەکانی ،فاروق فەرهاد .2016 ،ئەم ڕستەیە لە گۆڤاری
گزینگ ،ژمارە  ،23بەهاری  ،1999وەرگیراوە.
35. Om poesi, Eliot.
 .36ئێوارەی پاییز ،هێمن.
 .37بۆ کوردستان .ل.21 .
 .38پێوەندیگرتن لەتەک ڕۆحی جوانیناسانەدا2 .ی فورییەی  .2019فەیسبووکی بابایی.
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ئەگەر بە ناو ئەدەبی زارەکی و نووس��راوی کوردیدا بگەڕێین و هەرچی پەخشان،
ش��ێعر ،ڕۆمان ،چیرۆک و بابەتگەلی دیکەیە س��ەروژێر بکەین ،دەبینین "بەیتی
دم��دم" ناس��راوترین بەیتی تاکوو ئێس��تای کوردە .ڕەوایەتی دم��دم ڕەوایەتی
نەتەوەیەکی ژێردەس��تە کە بۆ س��ەربەخۆیی و ئازادیی خۆی تێدەکۆشێ بەاڵم
دانیشتوانی قەاڵ سەرەڕای بەرخۆدانێکی بێ وێنە ،جێنۆساید دەکرێن و ژنانی قەاڵ
لە بڵندایی ڕا خۆ فڕێ دەدەنە ناو شێو و دۆڵ.
ڕەوایەت��ی ژیان و مەرگ��ی خەڵکی قەاڵی دمدم ،هاوت��ا و بگرە مەزنترە لە
تراژێدیی��ە یۆنان��ی و ئێرانییەکان .ڕەوایەتێکی نەک زەین��ی و خەیاڵی کە بگرە
پێ��ی لە ڕووداوێکی واقعی و مێژووییدایە .بەیت/ڕووداوی قەاڵی دمدم ،ڕەوایەتی
بناخەییترین هەس��ت و نەستی ئینس��انی کوردە بۆ ڕزگاری و ئازادیی خۆی .تا
ئێستاش هیچ بەیتێک نەیتوانیوە شان لە شانی قەاڵی دمدم بدا.
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تایبەمەندییەکانی دەقێکی بەرز ئەوانەن:
ـ دەقی مەزن زۆربەی کات تراژیکە.
ـ ڕەوایەتێکە هەوەڵ و ناوەڕاست و ئاخری هەیە.
ـ زمان قووڵ و ڕەوان و شاعیرانەیە.
ـ دیالۆگ بە هێزە.
ـ ڕەوایەت لە چڕکەدا ئامادەیە.
ـ ڕەوایەت بە ش��ێوەیەکی سروش��تی جێی خۆی دەکاتەوە نەک بە شێوەی
دەستکرد.
ـ ڕەوایەت جۆرێک لە ئەرزشی تێدایە.
ـ کاراکتەرەکان زۆرجار ئەزموونی سەخت تێپەڕ دەکەن و یا دەمرن.
ـ کاراکتەرەکان لە ڕەوتی ڕەوایەتدا ئاڵوگۆڕیان بەسەردادێ و زەمەن و شوێن
نایانکوژێ.
ـ خوێنەر شوناس یا بەشێک لە خۆی لە کاراکتەرەکاندا دەبینێتەوە.
ـ خوێنەر سیمپاتی لەگەڵ کاراکتەرەکان پەیدا دەکا.
ـ شوێن و لۆکەیشن لەناو مێشکدا دەچەسبێ.
ـ ڕەوایەتەکە دڵهەژێن و دڵڕفێنە.
ـ دوای بیستن و خوێندنەوەی لەناو ڕوحتدا دەنگ دەداتەوە.
ـ بیر دەکەیەوە بۆ وابوو و چۆن دەکرا وانەبێ.
"بەیتی دمدم" وەک دەقێکی زارەک��ی تەواوی ئەم تایبەتمەندییانەی هەیە.
دەقێک کە باس��ی دەسەاڵتێکی خۆییی کوردی دەکا .کاراکتەری سەرەکی خانی
لەپ زێرینە .پادش��ایەکی س��ەخی و وااڵڕەفتار .خەڵکی قەاڵ پیاو و ژن و منداڵ
ژیانی ئاس��اییی خۆیان دەکەن بەاڵم ڕۆژێک لە ڕۆژان دەبێ بڕیاری مان و نەمان
بدەن؛ بە کەرامەتەوە بمرن یا بە یەخسیری بگیرێن .سپای دوژمن دەوری قەاڵی
داوە .بەهۆی خەیانەتەوە ،دوژمن دەزانێ سەرچاوەی ئاوکەی کە دێتە ناو قەاڵ ،لە
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کوێیە .بە ڕەوایەتێک یا دوژمنان زەهری تێ دەکەن و یا ناهێڵن ئاوی کانی بگاتە
خەڵکی قەاڵ .قەاڵ لە بەرزایییە .دوای شەڕێکی قارەمانانە و شکانی کورد ژنان لە
قەاڵڕا خۆ دەخەنە خوار .دوژمن سەردەکەوێ بەاڵم ژانی کوشتاری خەڵکی قەاڵی
دمدم  400ساڵە لەبن مێشکمان چڵ دەدا و دەنگی خانی لەپزێڕین لە دەربەندی
قاس��ملوو ڕا بە دەش��تی شنۆ و موکریان و بە ش��اخەکانی باکووردا هەتا دەگاتە
عفرین و دیس��ان هەتا دێتەوە جوانڕۆ و هەورامان دەنگ دەداتەوە .ئێستا پرسیار
ئەوەیە بۆ ژنانی قەاڵ خۆیان هەڵداش��ت؟ ئایا ژنان تەنیا لە ترس��ی دەستدرێژی
خۆیان هەڵداشت ،یا مکانیزم ،بیر و هەستی دیکە پاڵنەری ئەم ئەکتە بوو؟ ئەگەر
وایە هۆیەکان چی بوون؟
دروس��ت بوونی س��ابجێکت/بکەر لە تیۆرییەکانی س��یکۆئانالیزیدا گرینگیی
تایبەتی��ان هەیە  abjectionگرینگیی تایبەتی تری بۆ جوولیا کریس��تێڤا هەیە.
کریستێڤا لەسەر ئەم باوەڕەیە کە ئابجێکشن ،سەرچاوەیەکی تاریک و ڕەمزاوییە
و دەتوانێ دەس��ت بۆ قەتڵ بەرێ .هەستێکی بێزاری و خۆ لە ڕیشە جیاکردنەوە.
ئابجێکشن لە هەموو کولتوورکانی دنیادا هەیە و کاردانەوەیەکی بە زەبروزەنگ و
نەزمێکی نارسیسیتی یە.
ژن وەک بوونەوەرێکی یەکجار هەس��تیار ،پەیوەندییەکی نە تەنیا فیزیکی و
بیۆلۆژیکیی لەگەڵ سروشت و دەورووبەری خۆی هەیە بەڵکوو پەیوەندییەکی زۆر
تایبەتیتری لەگەڵ منداڵ هەیە .دوای ئەوین ،ئەوە منداڵە کە ئاڵقەی پەیوەندیی
بەهێ��زی ژن بە پیاوێکە .تەنانەت پەیوەندیی دایک و منداڵ تا ئەمڕۆکەش هۆی
س��ەرەکیی مانەوەی زۆر پەیوەندیی ترە .منداڵ دەتوان��ێ ژنێک پەیوەند بدا بە
داگیرکەری خ��ۆی .لێرەدا هەوەڵین هۆ و پاڵنەری خۆهەڵداش��تی ژنانی قەاڵی
دم��دم خۆی دەردەخا .ژنانی قەاڵ خۆیان فڕێ دا تا منداڵی داگیرکەر لە داوێنی
خۆیاندا پەروەدە نەکەن و ش��یر ن��ەدەن و لە ڕێگای منداڵەوە نەبنە ئەس��یری
هەمیش��ەییی ئەویتر/داگیرکەر .هاوکات داوێنی ئەوان نەبێتە باخێک بۆ چاندنی
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تۆوی داگیرکەر .ئەوان خۆیان هەڵداش��ت تا ڕەحمی ژن��ی کورد نەبێتە زێدانی
پەرەسەندنی توخمی داگیرکەری خۆیان.
خاڵێکی دیکە هەر لەم پەیوەندییەدا ،پچڕانی پەیوەندیی هەستییە لە ڕێگای
منداڵەوە لەگەڵ داگیرکەری خۆت .کە منداڵ کەوتە مابەینان ناچار ڕۆژانە ئەویتر
دەبێتە بەش��ێک لە بوونت .ئەوان خۆیان هەڵداش��ت تا ئەویتر نەبێتە بەشێک لە
جیهانی بوونیان ،تا نەبنە دایکی منداڵی داگیرکەری خۆیان .لێرەدا ژنانی قەاڵ بە
خۆهەڵداشتن ئەکتێکی سیاس��ی دژی داگیرکەر بە مەرگی خۆیان دەخوڵقێنن.
داگیرکەر نە تەنیا دەستی بە داوێنی ژنەکە ڕاناگا ،بگرە لە نەوەهاویشتن لە داوێنی
ئەس��یردا کە هەمیشە هەس��تێکی سەرکەوتنی پێ بەخش��یوە بێبەش دەکرێ.
بەمجۆرە "گون"testikel/ی داگیرکەر وەک کەرەس��ەی بەرهەم هێنانی توخم و
چووک( )penisوەک کەرەسەی زەبروزەنگ و دەستدرێژیی سێکسیی داگیرکارانە
لەکار دەخسترێ ،و ئێگۆ و سێکسوالیتی پیاوی داگیرکەر شکست دێنێ .ئەکتی
خۆهەڵداش��تن دەتوانێ هەلومەرجێک بخوڵقێنێ کە هەس��ت وەڕگێردرێتە سەر
نیش��انە/بەیت و ئۆستوورە و جەس��تەیەکی پڕشوباڵو ،دوای خۆهەڵداشتن ،بکەر/
سابجێکتێکی ئۆستوورەیی دروست دەکا.
دەستدرێژیی جنسی
چیرۆک��ی بەربەریەتی یۆنانی و ڕۆم��ەکان ،ئێرانییەکان" ،فتووحات ئیس�لام"،
مەغۆل��ەکان ،کوش��تاری ق��ەاڵی دم��دم ،تاوانەکان��ی ش��ەڕی جیهانی دژی
یەهوودییەکان ،ش��ەڕی یوگساڵوی ،ڕواندا ،ئەنفال ،قاڕنێ و قەاڵتان ،نەوە بە نەوە
گەیش��توونەتە ئێمە و یا ئێمە بەش��ێکمان بە چاوی خۆمان دیتووە .لە دەالقەی
ئەزموونی مێژوویی ڕا دەزانین کە تاوان ،کوش��توبڕ و تااڵن و دەس��تدرێژیکردن
سروش��تی جەنگە .لە هێندێک جەنگدا کەمتر و لە هێندێ شوێن زیاتر کۆمەڵگا
بە کۆ و تاک و بەتایبەت ژنان خەساریان پێ دەگا.
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هێندێ��ک لە تاوانەکان لە نێوان دەوڵەتان ب��وو ،وەک تاوانەکانی دوو بەرەی
"موتتەحیدین" و "موتتەفیقین" لە جەنگ��ی جیهانیدا .جێگای ئاماژەیەکی زۆر
گرینگە کە دوای گرتنی بەڕڵین لە الیەن ڕووس��ەکانەوە لە ساڵی 1945دا نزیک
بە یەک ملیۆن ژنی ئاڵمانی ڕۆژئاوایی دەستدرێژیی جنسییان پێ کرا ،یان نزیک
به  200هەزار ژن که زۆربەیان چینی ،فیلیپینی ،بێرمەیی و کۆرەیی بوون وەک
کۆیلەی جنسی لە الیەن ژاپۆنییەکانەوە کەڵکیان لێ وەردەگیرا و بە "ژنانی ئارام
بەخش" ناو دەبران و زۆربەیان دوای دەستدرێژی دەکوژران.
تەنیا چەکدارەکان و الیەنەکانی شەڕ نێن کە دەستدرێژیی جنسی دەکەنە سەر
ژنان و مندااڵن .تەنانەت س��ەربازانی پارێزەری ئاشتی و کارمەندانی یارمەتیدەر،
ئ��ەو تاوانە ئەنج��ام دەدەن .لە دوای جەنگی جیهانی��ی دووهەم ،دەیان جەنگی
دیکە لە گۆش��ە و کەناری جیهاندا ڕوویان داوە ،لەوان بۆ وێنە لە کۆنگۆ ،ڕواندا،
کۆسۆڤۆ .لە هەموو ئەو جەنگانەدا ژنان گەورەترین خەسارەتیان دیوە ،هەم وەبەر
دەستدرێژی کەوتوون و هەم منداڵ ،کەس و خزم ،باوک و مێردیان لەدەستداوە.
بەاڵم ئەوە لە دوای  1990بوو کە دەس��تدرێژیی سەر ژنان لە کاتی جەنگدا ،لە
ڕوانگەی "ماڤی مرۆڤەوە" هاتە بەر باس و چەندین واڵت ،پەیمان نامە و دادگای
نێونەتەوەییی الهای ،دەستدرێژییان بە "تاوانی جەنگی" ناسی.
لێکۆڵینەوەکانی نمونەی کۆنگۆ کە س��اڵی  2011باڵو بووەوە ،نیشان دەدەن
کە دەستدرێژییەکان لە کاتی جەنگدا ،کەم پەیوەندییان بە خودی سێکسوالیتەوە
هەیە .دەس��تدرێژی ل��ەو کاتانەدا زیاتر وەک ئامرازێک بۆ دروس��تکردنی ئەزمە
و ش��ێواوی کەڵکی لێ وەردەگیرێت .هەروەها هێندێ��ک جار بۆ کەم کردندنی
ڕێژەی خەڵکێک ڕوودەدەن .کاتێک ژنان بە جەستە و ڕۆح ورد دەکرێن ،هەموو
پێکهاتەی واڵتێک تێكدەش��کێ کە ئەوە بە داشکانی هێزی بەرانبەر تەواو دەبێ.
لێکۆڵینەوەکە نیش��ان دەدا کە ڕادەی دەس��تدرێژییەکان زۆر زیاتر بووە لەوەی
چاوەڕوان دەکرا و نزیک %48ی ژنانی نێوان  15تا  49ساڵ لە هەر کاتژمێرێکدا
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دەستدرێژییان کراوەتە سەر.
ل��ە 10ی جوالی  ،1941لە گون��دی جێدوابنە ،یەهوودیی��ەکان لە الیەن
جیرانەکانی لەهێستانیی خۆیان و نەک لە الیەن نازییەکانەوە ،قەتڵوعام دەکرێن.
ل��ەو ڕۆژەدا پیاوانی یەهودی لە ناو مەیدانی گون��د بێڕێزییان پێ دەکرێ ،ژنان
دەس��تدرێژییان پێ کرا ،منداڵن س��ەریان بە چەکوچ یان ب��ە کوتان لە دیوار،
وردکرا 600 .کەس خس��ترانە ناو کادێنێک و بێنزینیان پێدا کرا و س��وتێندران.
دیارە کە ئەوە لە ناو گونددا ئۆرگانیزەکرابوو کە کەس نەتوانێ ڕابکا.
یەک لە توخمە س��ەرەکییەکانی ژیانی عەش��یرەیی و دواتر شارستانی ،ئەو
غیرەت و ش��ەڕەفەیە کە ژن وەک نماد و س��یمبۆلی ناسراوە .بۆ ئەوەی شکۆ و
کەڕامەتی کۆمەڵگایەک بشکێ ،ژنەکانیان بە دیل گرتوون و کردوویانن بە مڵکی
خۆیان .تەنانەت خودی ژن خۆی وەک نامووس و شەڕەفی پیاو قەبووڵ کردووە.
دەستدرێژی بۆ سەر جەستە و ئازادیی ژن لە پێناو شکاندنی بەرانبەر ،لە ڕەوتی
میژوودا لە هەموو کۆمەلگاکان و لە هەموو شوێنێک بەشێک لە کەرەسەی شەڕ
و وەدەس��تهێنانی دەس��ەاڵت بووە .ژنانی قەاڵ بە وەبەرچاوگرتنی ئەزموونەکانی
مێژوویی و ئینس��انیی پێش خۆی��ان ،دەیانزانی کە ئەوان دەبنە نیچیری پیاوانی
ش��ای سەفەوی و سەربازانی مەزهەبی ش��یعە و ئەو کوردانەی کە هاوکاری شا
بوون .ئەوان خۆیان هەڵداشت تا پڕش و باڵو بن و زێدانیان نەبێتە شوێنێک کە
زەکەری پیاوی داگیرکەر تێێدا هەست بە سەرکەوتوویی و حەسانەوە بکا.
ژنانی قەاڵی دمدم لە قەاڵڕا خۆیان هەڵداشت تا نەک هەر وەبەر "دەستدرێژیی
جنس��ی" نەکەون ،بەڵکوو منداڵی داگیرکەر لە داوێنێ خۆیاندا پەروەردە نەکەن
و شیر نەدەن .هەست بە بەرەنگاری ،لە قوواڵییی مێژووڕا دێ .مێژووی ئینسانی
پڕە لە دووپاتەی تاوان .هەر چەند س��اڵ لەمەوبەر بوو کە  6000ژنی ش��نگال
ئەسیرکران و سەدان منداڵ وەدامێنی ژنانی شنگال کەوتن و ئێستا هەم دایکەکان
و هەم منداڵەکان قوربانیی دەس��تدرێژیی جنسیی جەنگن .دەستدرێژی بۆ سەر
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کچان��ی گەریال لە الیەن س��ەربازانی تورک و کچانی پێش��مەرگە و زیندانی لە
ڕۆژهەاڵت لە الیەن کۆماری ئیسالمیش ،هەر ئەزموونی چل ساڵی ڕابردوومانن.
داگیرکەر بۆ ش��کانی بەرانبەر ،هەمیشە سێکسوالیتیی ژن دەکاتە سەنتەری
وەدەستهێنانی دەسەاڵتی وەحشیی خۆی .ئەوان نەک هەر دەستدرێژی دەکەن،
بگرە دوایە جەستەی ڕووتت لە بازاڕێکدا نمایش دەدەن .ژنانی قەاڵ وەک بکەر ،بە
هەڵداشتن و مەرگی خۆیان پێشی نمایشی بەربەرییانەی داگیرکەری سەفەوییان
گرت.
نان یا ئازادی؟
بەیت��ەکان جیا لە گێڕانەوە و چێژێکی خەمگین��ی ئەدەبی و ڕاگرتنی زمان دوو
کاری یەکجار گرینگی دیکەیان لەسەر شانە:
یەکەم ،دروس��تکردنی مێژووی نەتەوەیی ،ئەگەر بە پێی تیۆرییەکانی ئەدەبی
باوەڕمان وا بێ کە "ئەدەبیات لە ڕێگای خەیاڵەوە نەتەوە دروست دەکا"

[]2

دووهەم ،بەرز ڕاگرتنی هەس��تی بناخەیی و ئارکایی وەک هەس��تی غروور،
نەترسان لە مەرگ ،کەرامەت و ئازادی.
ئەوان��ەی لە مێژوودا ناویان ماوەتەوە ،ئەوانە نەبوون کە ژیانێکی ئاس��ایی بۆ
ن��ان ژیاون ،بەڵکوو ئەوانە بوون کە مەرگیان ب��ۆ حەقیقەت ،کەرامەت و ئازادی
هەڵب��ژاردووە و بوونەتە ئوس��توورە ،وەک س��پارتاکووس ،س��وقڕات ،کلئۆپاترا.
ئوستوورەکان دەبنە بەشێکی دانەبڕاوی بیر و نەستی تاک و نەتەوە .ئەوانەی بیری
ئوس��توورەیی فەرامۆش دەکەن ،لە ڕاس��تیدا ژیانێک بە بێ ئازادی هەڵدەبژێرن.
ڕاستە لە سەردەمی کەوناراوە ،ئازادی لە چوارچێوەی سیاسەتدا بە دێمۆکڕاسییەوە
گرێ دراوە ،بەاڵم ئازادی هەمیش��ە بە جۆرێک گەڕانەوەیە بۆ فەزیلەتێکی مەزنی
بەر لە ئەو سەردەمە ،واتە ئازادیی سروشتی .ئەو کات ئینسان وەک بوونەوەرێکی
ئازاد ،لە ناو سروشتدا بەدوای نانی خۆیدا دەگەڕا .ڕەنگە پەیداکردنی نان ،ئامانجی
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سەرەکی بووبێ بەاڵم ئازادی ،بەشی دانەبڕاوی سرشتی بوو .ئینسان بە بێ ئازادی
هیچ نییە .ئازادی خودی نان و کەرامەتە .کە ئازادیت هەبوو نانیش��ت هەیە ،کە
ئازادیت نەبوو نانیشت هەبێ بەختەوەر نی .ئازادی هەستی بناخەیی و ئارکاییە.
کاتێک لەالیەن دوژمنەوە دەوری قەاڵ درا و خانی لەپزێڕین و سپای کوردان
شکان ،ژنانی قەاڵ خۆیان هەڵداشت ،نەک تەنیا لە ترسی هەڕەشەی سێکسوال و
گەوەرکردنی منداڵی داگیرکەر لە دامێنی خۆیاندا ،بەڵکوو بەخاتری ئەوەی ئەوان
سروشتیترین بەشی ئینس��انیی خۆیان واتە ئازادییان لەدەست دەدا .ئینسانێکی
ئەس��یر چییە زیاتر لە کەس��ێک کە لە زێدی خوی هەڵدەقەن��درێ و دەیبەنە
"واڵت��ی دەغەریبێ" کە لەوێ هەموو ش��تێکی و لەوانەش زم��ان و پەیوەندییە
کۆمەاڵیەتییەکان��ی لە دەس��ت دەدا .ئەو ئەس��یر و تەبعیدک��راوە لە غەریبی و
تاراوگەدا نەک ئیت��ر هەر ئازاد نییە ،بەڵکوو ناچار دەکرێ زمانی بێگانە فێربێ و
لەگەڵ بێگانە هەستێ و دانیشێ و دەستی تێکەڵی بێگانە بکا .ژنانی قەاڵی دمدم،
خۆیان هەڵداشت تا لە بەرانبەر تەبعید و تاراوگە و ژێردەستیدا ،مەرگ هەڵبژێن.
ئەوان ئازادییان پێش نان هەڵبژارد.
دوکت��ور ڕەهبەر مەحموودزادە لە کتێبی پڕبایەخی خۆیدا (پێکهاتەی بەیتی
کوردی) ،ئاماژە بەوە دەکا کە ئوس��توورە لەسەر گێڕانەوەیەکی ناتەواو دامەزراوە
و گێڕانەوەکان هەر جارەو تووش��ی ئاڵوگۆڕ دەبن .مەحمووزادە بەردەوام دەبێ و
دەنووسێ" :بەیت ئوستورە نییە ،بەاڵم [ ]...تا ڕادەیەک ،لەگەڵ ئوستوورە خاوەنی
تایبەتمەندیی هاوبەش��ە .سروشتی ناتەواویی گێڕانەوە ،لە هێندێک بەیتدا ،زۆر و
کەم وەبەرچاو دەکەوێ و بەم شێوەیە لەم بەیتانەدا ،دیاردەی الدان لە مەنتیقی
مەجازی دەکەوێتە بەرچاو".

[]3

بەیتەکان ،وەک ڕەوایەتی ئارکایی و ئوستوورەییی هەموو گەالنی دیکەی دنیا،
تووشی گۆڕان و ناتەواوی دێن ،بەاڵم چونکە سەروکاریان لەگەڵ بناخەییترین ڕا،
نەست و هەستەکانی ئینسانە ،بە هەموو کەموکوڕییەکانیان ،لەسەر نەستی نەوە
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لە دوای نەوە کاریگەرییان هەیە و هەنووکە چوارس��ەد ساڵ دوای شەڕی دمدم
و دەسەاڵتی خانی لەپزێڕین و خۆهەڵداشتنی ژنانی قەاڵ ،ئەو پرسیارە لە خۆمان
دەکەین :ئەگ��ەر ئێمە هەر ئەمڕۆکە بکەوینە دۆخی ئەوان ،چ هەڵدەبژێرین ،نان
و ژیانی ژێردەستی یا ئازادی؟
س��ەید قادر هیدایەتی لە وتاری خۆی لە س��ەمپۆزیۆمی «پەخشانی کوردی:
ڕەوتی گەش��ە ،تایبەتمەندی و کێشەکان» دا باس لەوە دەکا کە بۆ خۆێندنەوەی
مێژوو و ڕووداوەکان دوو ڕوانگەمان هەیە:
 .1گەش��ەکردن و تەداوم کە بریتیە ل��ە زنجیرەیەک لە ڕووداوەکان کە بە
دوای یەکدا دێن و ڕووداو و کتێبەکان لە دڵی یەکتر دا لە دایک دەبن،
 .2کەمینەی��ەک ک��ە باوەڕییان ب��ە "پچڕان" و دابڕان هەی��ە .وەک فۆکۆ
و هێگێ��ل و بێنیامین .ب��ۆ وێنە هێگێل پێی وایە ه��ەر ئاڵوگۆڕێک لە دابڕان و
پچڕاندا دروس��ت دەبێ .ی��ا فۆکۆ بۆ ڕوونکردنەوەی داب��ڕان و پچڕان ،کەڵک لە
وش��ەی "مێتامۆڕفیس" وەردەگرێ .مێتامۆڕفی��س جۆرێک گۆڕانە کە هێندێک
ماک و توخمەکانی پێش��تر لەگەڵ خۆی دێنێ بەاڵم بەگشتی قەوارە و شکڵ و
سەروچاوی دیاردەکە دەگۆڕدرێ .فۆکۆ پێی وایە ناسین و مەعریفە بروسکەئاسایە.
هیدایەتی بەردەوام دەبێ و دەڵێ کە بە بازدان دەتوانین خۆمان بە نەتەوەکانی
دیک��ە بگەیەنین و بە ب��ێ "تیۆریی دابڕان" ناتوانین پاس��او بۆ هێندێک ڕووداو
بێنین��ەوە .بۆ وێنە بە بێ تیۆریی دابڕان ناتوانین هێندێک ڕۆمان و ڕووداو ش��ی
بکەینەوە .هیدایەتی لە باسی خۆیدا سەبارەت بە نەسری کوردی بەردەوام دەبێ
و دەڵێ" :هەر جۆرە باس کردنێک لە نەس��ری کوردی بە بێ باسکردن لە بەیت
و ئەدەبیاتی زارەکی ناتەواوە ".ئینجا هیدایەتی بەیتەکان لەباری ڕاوێژ و لەحنەوە
بە چەند جۆر دابەش دەکا:
ـ بەیتی دینی وەک زەمبیل فروش،
ـ بەیتی حەماسی و ئارکایی وەک دمدم،
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ـ بەیتی ئاشقانە وەک مەم و زین،
ـ بەیتی شینگێری وەک سەیدەوان
ـ بەیتی گاڵتەوگەپ وەک بەیتی گۆڵەبۆر و پیوازان.

[]4

بەیتی قەاڵی دمدم لەباری زمان و گێڕانەوەوە ،کێشەی کوردان و سەفەوییەکان،
حەشاردانی خانێک لە قەاڵ و توڕەبوونی سەفەوییەکان بەوە ،چۆنییەتیی ژیانی ناو
قەاڵ ،جیاوازیی ئایینی کورد و سەفەوییەکان و هتد ،شایانی لێکۆڵینەوەیە .ئەمن
لێرەدا تەنیا ویستم ئاماژەیەک بە ئوستوورەیەکی ناتەواوی کوردی بکەم کە چۆن
لەس��ەر هەست و ڕوانگەی ئیمە بۆ جۆری ژیانمان کاریگەرە و ویستم ئەو بەشە
بەرجەس��تە بکەمەوە کە هەم لە خودی بەیتەکەدا زۆر کەم ئاماژەی پێ کراوە و
هەم خوێندنەوەکان تەنیا لە چوارچێوەی "ترس لە دەس��تدڕێژیی داگیرکەرانی
سەفەوی بە ژنانی قەاڵ"دا قەتیس ماونەتەوە.
خۆێندنەوەی بەیتی کوردی و بەتایبەت قەاڵی دمدم ،تەنیا بە تیۆریی دابڕان
و مێتامۆرفی��س دەکرێ .بە ڕوانگەی دابڕان دەتوانین بزانین کە ئەم ژنانە خۆیان
هەڵداش��ت تا بە ئازادی بگەن و لە ڕێگای مەرگ بۆ ئازادی بە بێ ئەوەی خۆیان
بزانن بوونەتە ئوس��توورە و فیگۆری ئارکایی و ئێس��تا چوارسەد ساڵ دواتر ،ئێمە
دەمانهەوێ بەقەد تاڵە قژێکی ئەوان نەترس بین .هەر بۆیە چوارسەد ساڵ دواتر،
دەس��تەیەک پێش��مەرگە بە فەرماندەییی مەال برایم ڕۆستەمی ،لە شاروێران لە
ش��اخ خۆیان هەڵدەدێرن و دواتر کاوە و سەربەس��ت لە کۆسەاڵن بە نارنجۆک
خۆیان پڕش��وباڵو دەکەن ت��ا وەک دایکانی مێژووییی خۆیان نەکەونە دەس��ت
داگیرک��ەر .ژنانی قەاڵی دمدم ،ئێمەیان فێری مەرگ ل��ە پێناو ئازادیدا کرد تا
وەک پۆلە کۆترێکی باڵدار ،بەرەو تەش��قی ئاسمان بفڕین بەاڵم نانی زیندووییی
داگیرکەر نەخۆین:
ئەوە كێ بوو لەبەر ژنی گاوانی
ئەو تەگبیرەی دەكرد بۆ خانمەكانی
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دەیكوت وەرن ئەمە بچینە سەر قەاڵتی دمدمی
خۆ هەڵدێرین پێنسەد كەوانی
ئەوە لەبەر پۆلە خانمی دە چاو خومارە
ئەوان لە ئەستۆی خۆیان شل دەكردەوە هیزارە
هاواریان دەكرد یا پەروەردگارە
لە قەاڵتی دمدمی خۆیان هەڵداشتە خوارە
بە حوكمی خودای دەبوونەوە پۆلە كۆترێكی باڵدارە.

[]5
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