
هونەر ڕاچڵەکاندنی خەڵکە لە خەوەبەردینە. هونەر یاخیبوونە لە ستەم. هونەر خەباتکردنە 
لە پێنێوی ئازادی و بەختەوەریی مرۆڤدا. هونەر ڕەخساندنی دۆخی شادی و خۆشحاڵییە بۆ 
خەڵک بۆ گەنجان، بۆ منااڵن. هونەر بەرگریکردنە لە ژن و مافە لێزەوتکراوەکانی کە هەر 

ئێمە خۆمان کردوومانەتە یەخسیری ئەبەدی سەدەکان. هونەر لێدان لە شەرارەتی جەهل و 
بەرگرییە لە زانست و جوانی و شادی و فراوانی و پێشکەوتن. هەر بەرهەمێک ئەگەر بۆن و 

بەرامەی ئەوانەی پێوە نەبێ، هونەر نییە.

  بــــەرگریی لە هـــونــەر   
  

حسێن شەبەق  



لەو دەرفەتە کەڵک وەردەگرم بە کۆپلەیەک لە 
قسەکانی شاعیر و نووسەری ئازیز، فەریدوون 

ئەرشەدی دەست پێ دەکەم:

»لەسەردەمانی ســەرکەوتنی شۆڕشی 
گەالنــی ئێران لــە ســاڵی ١٣57دا 
و  شــار  ئیــدارەی  بەڕێوەبردنــی  و 
گوندەکانــی لە الیەن خەڵک و حیزبە 
سیاســییەکانەوە، هــەر وەها لە پاش 
دەوڵەتــی  هەمەالیەنــەی  هێرشــی 
مەرکەزیــی ئێــران بۆ کوردســتان و 
قارەمانەکانی  پێشــمەرگە  بەرخۆدانی 
گــەل و نیشــتمان، ســەرهەڵدانێکی 
چاوەڕەواننەکــراو لە ئەدەب و هونەری 
بەرگریــی لە رۆژهەاڵتــدا دێتە ئاراوە 
کە ســەرەڕای هەموو بــێ ئیمکانی و 
و  پڕبایەخترین  کەمئەزموونییــەکان، 
دەرەوشــاوەترین بەرهەمی ئەدەبیی و 

هۆنەری لێ کەوتووەتە...«

پرســیار ئەوەیە بۆچــی؟ بۆچــی رێک لەم 
دەورەیــەدا، ئــەم رینسانســە ئەدەبییــە لە 

ڕۆژهەاڵت ڕوو دەدا؟
مــن الم وایە وەک چۆن گــوڵ بە ئاو و 
خــاک و هەتــاو دەپشــکۆێ، هونەریش ئاوا 
بە ئــەرز و ئــاو و هەوای تایبــەت بە خۆی 
دەپشکوێ. ئەشقی خەڵک بە ئازادی لە کاتی 
خەفەقاندا، خەبات لە پێنێو پاراستنی ئازادی 
لە ســەردەمی دیکتاتۆرییەکاندا و گیانفیدایی  
شۆڕشگێرانی پێشرەو بۆ پەرەدان بە ئازادی لە 
ڕۆژگارە ڕەشەکاندا ، ئەو ئاو و خاک و هەتاوە  
تایبەتەن کە توویی هونەری بەرگری دەگرنە 
خۆ و بە نهێنی هێز و وزەی پێ دەبەخشن و  

لە هەڵکەوتی خۆیدا دەیکەن بە گوڵ.
ئــاوا نییە کــە تەنیا لە ســەردەمەکانی 
شۆڕشــدا هونەری بەرگــری بوونی هەبێ. نا، 
توویی هونەر و بەتایبــەت هونەری بەرگری، 
لە کاتی خەفەقان و لە زســتانی سیاســی و 

دیکتاتوریدا دەنێژرێ. هونەری بەرگری ڕێک 
وەکوو هێز و هزری خەبــات لە تەنگانەکانی 
خەڵکدا، لە ئەستووری زۆرداریدا،  لە جەنگەی 
غەدر و ستەمکارییدا، لە کاتی ڕەشەکوژی نێو 
کۆمەڵگا و ئێعدام و لەســێدارەدانی الواندا، لە 
قوواڵیی ئێش و ئازار و ئەشکەنجەی زیندانیاندا، 
لە کاتی هەســتکردنی مرۆڤ بە سووکایەتی 
و لە زەلکاوی ڕیــاکاری و گەندەلێدا و ڕێک 
لــەو دیوی ڕووناکایی ئازادی و کتومت لە نێو 
دڵی تاریکیی دنیــادا گەرا دادەنێ و هەوێنی 
بوونی لــە منداڵدانی کۆمەڵــگادا دەمەیێت. 
هونەری بەرگری ڕەگ و ڕیشــەی لە خاکی 
ڕەشی چەوســانەوە و لە مەینەتی کارەساتی 
کۆیلەتی و لە برینی کارەســاتی داگیرکاریدا 
دادەکوتێ. دواتر هەر قومــە بارانێکی هزری 
ئازادی، هەر نەرمــە هەوایەک کە بۆنی هیوا 
و شــادی پێوە بێ، پەنجەی ڕەگەکانی لە نێو 
خاکی ڕەشدا باڵو و درێژ و بەهێز دەکا و هەر 
ترووسکاییەکی ئومێد، بەهاری عومری نزیک 
و نزیکتر دەکاتەوە. ڕاستە ئەو کاتە دەپشکوێ 
کە دەورە دەگۆڕێ، کە شــۆڕش بەرپا دەبێ. 
بــەاڵم ئەمە لەبەر ئەوەیە کە مرۆڤ لە دۆخی 
ڕزگاریدا، هەست بە ئازادییەکی بێسنوور دەکا 
و دەتوانێــت باڵەکانی تــەواو بکاتەوە و پڕ بە 
گەرووی خنــکاوی خۆی دەنــگ هەڵێنێ و 
بێپەنا و پەردە و بێســایە و سانســۆر قسەی 

دڵی خۆی بکات. 
با هەر لە ســەرەتاوە ڕووڕاست بین. من 
شتێک لەودیو سنووری هونەری بەرگرییەوە، 
بە نێوی هونەر ناناســم. هونەر واتە بەرگریی 
لە مرۆڤ و مرۆڤایەتی. هەر بەرهەمێک ئەگەر 
ڕەوایــی بە خولیایەکی خەڵــک نەدا و تەزوو 
بە لەشــی هیواکانیدا نەهێنــێ و دنەی نەدا 
بۆ بووژانەوە، هەر بەرهەمێک ئەگەر شــادی 
نەخاتە نێو مــاڵ و خێزانی دیل و هەژارانەوە 
و دڕوویەک لە جەستەی خەڵک دەرنەهێنێ 
و ئۆخناییەک نەخاتە نێو هەنێوی ئاشقانەوە، 
باوەڕبەخۆبوونی  ئەگــەر  بەرهەمێــک  هــەر 
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گەنجێــک بۆ یاخیبــوون لە ســتەم قایمتر 
نەکا و گوڵێک لە یەخــەی خەزاڵێکی ڕەنگ 
زەردی واڵت نــەدا، هەر چیرۆکێک ئەگەر لە 
کۆتاییدا بزەیەک نەخاتە سەر لێوی دایکێکی 
نازنێوی پیرۆزی  جەرگسووتاو، چۆن دەتوانێ 
هونــەری لێ بنێیت؟ هەر بەرهەمێک کە ڕێز 
لە ڕۆحی بەهاکانی مرۆڤایەتی نەگرێ، من بە 

هونەری نازانم.  
لــە  خەڵکــە  ڕاچڵەکاندنــی  هونــەر 
خەوەبەردینــە. هونەر یاخیبوونە لە ســتەم. 
هونــەر خەباتکردنە لــە پێنێوی ئــازادی و 
بەختەوەریــی مرۆڤــدا. هونەر ڕەخســاندنی 
دۆخی شــادی و خۆشــحاڵییە بۆ خەڵک بۆ 
گەنجان، بۆ منااڵن. هونەر بەرگریکردنە لە ژن 
و مافە لێزەوتکراوەکانی کە هەر ئێمە خۆمان 
کردوومانەتە یەخســیری ئەبەدی سەدەکان. 
هونەر لێدان لە شەرارەتی جەهل و بەرگرییە 
لــە زانســت و جوانی و شــادی و فراوانی و 
پێشــکەوتن. هەر بەرهەمێــک ئەگەر بۆن و 

بەرامەی ئەوانەی پێوە نەبێ، هونەر نییە.
ئــەی ئەو کەســەی لە نێــو تاریکیدا بۆ 
دۆزینەوە ڕێگای خۆت دەســتەکوتە دەکەی! 
ئاگادار بە ئەوەی وردە وردە چرای ڕۆشــنیی 
ڕۆحــت کز و کزتــر دەکا و بەرچاوت لێڵ و 
تاریکتــر دەکا و کــەم کــەم وەجاخی بیر و 
تێگەیشــتنت کویر دەکاتەوە و سەرشــۆڕ و 
خەفەتبــارت دەکا و ســەرەنجام بە چۆکت 
دادێنێ، ئەوە هونەر نییــە. ژەهری تاریکییە، 
فێڵبازییەکــە بە هەڵکــەوت بەرگی بووکێنی 

لەبەر کردووە.
ئەوەی هەوڵ دەدا بتترسێنی و دەروونت 
پڕ بکا لە خۆف و ئەژنۆی هیوات بشــکێنێ و 
لــە مرۆڤێکی داهێنەر و پــڕ بەهرەوە بتکا بە 
کۆیلەیەکی چاو لە دەست و دەستەمۆ، هونەر 
نییــە، چەقۆیەکی ژەهراوییە بــە هەڵکەوت 
قاتڵێــک هەڵیگرتــووە. قاتڵێک کــە بەرگی 

قارەمانییان لەبەر کردووە. 
ئەوە هونەری دەستەاڵتدارانی فاشیست و 

دیکتاتۆرە کە دەر و ژووری ژیان و گیانت پڕ 
بکەن لە خۆف و ترس و بێباوەری و داوەشان. 
ئــەوان ئەو کارە بە مــەالکان و بە مەداحانی 
خۆیان دەکەن. بە چیرۆکی زۆر ترســێنەری 
دوور لە واقع. بە گێڕانەوەی بەســەرهاتەکانی 
جەهەننەم  و مار و دووپشکی بەقەد وشتران. 
نەکرا بە ســەرنیزە و ڕەشبگیری و زیندان و 
ئەشــکەنجە و ئێعدام و سێدارە دەیکەن. هەر 
نەکــرا ئینجا بــە مەواد باڵوکردنــەوە لە نێو 
خەڵک و الوەکاندا دەیکــەن. هونەری ئەوان 
باڵوکردنــەوەی تریاکە جا چ ئــەو تریاکەی 
کــە ڕۆحتان دەکــوژێ و چ ئەو تریاکەی کە 

جەستەتان لە نێو دەبات.  
ئەی ئەو کەسەی لە نێو تاریکیدا بە دوای 
دۆزینەوە ی حەقیقەت و ڕێگاچارەدا دەگەڕێی، 
ئاگاداربە! هونەر ئــەو کرووزانەوە و پاڕانەوە و 
ئەو الاڵنەوە و نووشــتانەوە و ئەو عەزا و شین 
و شــەپۆڕ و باوکەڕۆیە نییە کە پاشــماوەی 
ســەدەکانی نێوەراست تۆویی پیسییان لە نێو 

زەلکاوەکانی کوردستاندا باڵو کردووەتەوە. 
ســێ جوومگەی ســەرەکیی هونەر، سێ 
کوچکــەی بنەڕەتیــی  هونەر، ســێ پایەی 
ئەســڵیی هونەر، سێ وشــەی هەمیشە ئازیز 
الی من، ژیــان و شــادی و ئازادییە. ڕەگی 
ئەم ســێ بنەمایەی هونەر هەتــا نەهایەتی 
بێسنووری هەبوون لە نێو دڵ و هزری مرۆڤدا 
ڕۆ چووەنە خــوار و هونەرمەندان هەرگیز لە 
وەســفی ئەم ســێیە تەواو نابن. گەر ڕۆژێک 
دیتت هونەرمەندێک بۆنێکی لەم سێ بۆنانە، 
ڕەنگێکــی لەم ســێ رەنگانــە، دەنگێکی لە 
ســێ دەنگانە پێ  نییە، هەتــا زووە لێی دوور 
کەوە. هەتا زووە پشــتی تێ بکە با دەرفەتت 
لێ  نەهێنــێ، با زەفەرت پێ نەبا و زیانت پێ  

نەگەیەنێت. 
بۆ تــۆی خوێنەری هونەردۆســتیش زۆر 
گرینگە کە بۆ دۆزینەوەی هونەر، لە کۆســپی 
ئیزم و میزمان تێ پەڕی.  ئەم ئیزم و میزممانە 
ئێستا هەن، رێک وەک پەرژینی بێستان وان. 
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تۆ پێویستە لێیان تێ پەڕی و  خۆت بگەیەنێ 
بەرهەمی بێستانەکە. زۆر گرینگە بۆ تۆی تازە 
نووسەریش کە پەرژین و پەردە تار و مارەکان 
لە دەوری بیر و هزر و خەون و خولیای خۆت 
ال بــدەی و لە کۆتاییدا هونەر وەک خۆی کە 
هەیە بەدی بکەی. بە ڕاستی و پاکی و زواڵلی 
و لە کانی و سەرچاوەی ڕەسەنی خۆیەوە کە 
هەمانا ژیان و ئــاوات و ئارەزووەکانی خەڵکە 

بگەیت. 
هەر بەند و ڕســتە و هەر وشــە و شێعر 
و گۆرانییــەک، جوانییەکی سەرنجڕاکێشــی 
دەروونــی هەبــوو کــە ژێیەکانــی ویژدانی 
مرۆڤبوونــی تۆی هەژانــد و هانی دای بەرەو 
جووڵــە و پێشــکەوتن، هــەر دەنگێــک کە 
هەســتت کرد لە دڵەوە هات و ڕاست نیشتە 
ســەر دڵت، هەر هاوارێک  بانگی کردی تا لە 
ســتەم یاخی بی و قەت کــوڵ نەدەی، هەر 
هێمایەک کــە هانی دای تا لەخۆڕا شــاد و 
دڵخۆش و ســەرفەراز بی، هەر نیشــانەیەک 
کــە نەهی کردی تــا ویژدانت نەفرۆشــی و 
بەها ئینســانییەکانی خۆت لە دەست نەدەی، 
بزانە کە ئەوە ڕێــک خودی هونەرە. هونەری 

بەرگرییە.
ئــەم وینــە و تابلــۆ و شــانۆ و ئــاواز و 
موســیقایەی دڵت خۆش دەکات و دەتخاتە  
پێکەنیــن  و ســەما، وە یان هێزت دەداتێ و 
هەســتی جوانیپەرستیت دەباتە لووتکە، بزانە 
کە ئەوە هونەرە. هونەری ڕەسەن دایم دڵڕفێن 

و ڕۆحهەژێن و هێزبەخش و شادیهێنە.
ئەم وتانــەی کە باوەڕبەخۆییت زیاد دەکا 
و هیــوات بــە داهاتوو دەبووژێنێتــەوە، بزانە 
هونــەرە.  هونەرە، چوونکە لە تۆتۆی ڕەنگ و 
دەنگ و وشە و وتە بە نرخەکانیدا هەوڵ دەدا 
تا وشــیارت بکاتەوە، هــەڵ دەدات تا خەوت 
بزەڕێنێ و بەرگریی لە خۆت و داهاتوو و هیوا 

و ئارەزووەکانت بکات.

قەڵەمێ سەری خۆی هەڵگرت

هیچ دەفتەر و هیچ کاغەزێ
نەیانزانی

ڕووی لە کوێ کرد
چونکە ویستیان دای بدەن و 

خۆی بە خۆی بکوژێننەوە!
چونکە ویستیان وا بنووسێ 

هەر بە تەنیا سوڵتانەکان 
بیخوێننەوە! 

شــێرکۆ وا دەڵێت. ئەو کە بەم چەند وشــە 
کەمەوە ڕەوایەت لە خەفەقان دەکات. شێرکۆ 
بەو چەنــد ڕســتەیە تابلــۆی دیکتاتورییت 
نیشان دەدا. ئەم شاعێرەی بەرەی بەرەنگاری 
و شــۆڕش، هــەوڵ دەدا تا تــۆی هاوواڵتی، 
تۆی نووسەر و شــاعێری تازە پێگەیشتوو لە 
ئاگادار بکاتەوە. شێرکۆ هەرگیز  مەترسییەک 
بــەر لە نووســین بیری لــەوە نەکردووەتەوە 
کە چ بنووســێ و چۆنی بنووســێ و لەسەر 
چ رێباز و ئیزمێک بینووســێ. ئەو دەزانێ کە 
پۆستمودێرنیزم و پەســامودێرنیزم و سەدان 
ئیزمی دیکە، نازنــاوی کاتی و کەم بەهان و 
خاوەنی هیچ ڕەسەنایەتیک و هەڵگری هیچکام 
لە ڕەســاڵەتەکانی هونەر نین. جەوێکن ساز 
دەبن و تەمێکن بەســەر سروشتی کۆمەڵگادا 
دەکشێن و بەرگێکن لەبەر دەکرێن و هەور و 

هەوایەکن کە دین و دەڕۆن. 
هاوڕێم هونەر بۆ هونەر و هەروەها هەموو 
ئیزمەکان وەک هەوری سپی ئاسمانی هاوین 
نــەزۆک و بێبارن. زۆر نابــات کە لە بەرانبەر 
خــۆری حەقیقەتدا بەرەبــەرە کەم دەکەن و 
دەتوێنەوە. هونەر ئەوەیە کە لە هەناسەیەکدا، 
دڵ و مێشک و گەرووت پڕ بکا لە هەستێک، 
لە هەوایەک، لە شتێک کە تۆ خۆیشت نازانی 
چییە، بەاڵم حەزی پێ دەکەی. هەســتێک 
کە شــادیت پێ دەبەخشێ و پڕت دەکاتەوە. 
بریســکەیەک، هەوایەک کە بەرچاوت ڕوون 
دەکاتەوە. شتێک کە وا دەکات تا هەستێکی 
توانابەخش دەروونت دادەگرێ، هەبوونێک کە 
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بەڕاستی ئاسان نییە پێناسە بکەی. بەاڵم ڕێک  
دوای هاتنی، دوای دیتنی، دوای گوێگرتنی، 
پاشــی خوێندنەوەی، ئیتر تۆ هەست دەکەی 
کە ئەو کەسەی جاران نەماوی. گەورەتربووی. 
بیرڕوونتر بووی. بەهێزتر بووی. قایمتر بووی. 
وشیارتر بووی. پشــوویەکت هاتوەتەوە بەر و 

نــــوێ بوویەوە. 
 بــەاڵم لە مێژووی هونــەردا دوو ئیزم 
هەن کە باوەڕپێکراون، ڕاستەقینەن، رەگیان 
لە زەوی و ســەریان لە ئاسمانە. ڕئالیسم و 
ڕۆمانتیسم.  هەموومان دەزانین کە بوون و 
نەبوون، مەرگ و ژیان، شەو و ڕۆژ، خێر و 
شەڕ، تاریکی و ڕووناکی و جەهل و دانایی 
دوانەی یــەک زگ و تەواوکەری یەکترن. 
بــــۆ وایــــە؟ من نازانم. بــەاڵم ئەوەندە 
دەزانم کە لە جیهانی ئەدەبیاتیشــدا، واقع 
و خەیاڵ، ڕئالیســم و ڕۆمانتیســم ئاوان. 
بەبێ  یەکتــرن. هیچکامیان  تەواوکــەری 
ئەوی  تریان نابن. هەر کامەیان بەبێ ئەوی 
 تر سیس و ژاکاوە و وەک وێنەیەکی شێواو 

و ناڕوون دەنوێنێ. 
هونەرمەنــد هەیــە وەک »ژوڵ ورن« کە 
بەهرەکەی زیاتر لە تواناییی خەیاڵە سەرکەش 
و بزۆزەکەیدایە و شــاکاری وەک »سەفەر بۆ 
نێوەندی زەوی«، »بیســت هەزار فەرسەخ لە 
ژێر دەریــا«، »دەوری زەوی لــە 80 ڕۆژدا«، 
»سەفەر لە زەوییەوە بۆ مانگ«، »پێنج حەوتوو 
لە نێو باڵۆنـ«ـی نووسیوە. نووسەرێک کە زۆر 
بــە دەگمەن خاکی شــار و واڵتەکەی خۆی 
ـــ فەڕانســەـــ ی بەجێ هێشــتووە. تەنیا 
خەیاڵــی کردووە. ئارەزوو و خەیاڵەکانی خۆی 
نووســیوەتەوە، سەرنجڕاکێشــی ئەوەیــە کە 
لە ســەردەمی ئەودا هێشــتا نە فڕۆکە بوونی 
هەبوو، نە ژێردەریایی، نە قەتار، نە ســەفینە 
و نە نەخشەی ورد و دەقیقی دنیا کە هەموو 
خەڵــک و زمان و کولتوورەکان نیشــان بدا. 
ژول ورن هەمــوو ئەو دیاردانــەی بە خەیاڵ 
نەخشاندووە. ئەو لە ڕاستیدا ئارەزووی گشتی و 

هاوبەشی هەموو مرۆڤەکانی لە ڕۆمانەکانیــدا 
نەخشــاند. ئەم خەیاڵە سەرکەشە، ژول ورنی 
کردە یەکێک لە ١0کەڵەنووســەری جیهانی 

سەردەم. 
نووسەریشــمان هەیە وەک چیخۆف زۆر 
واقعگەرایە. ڕئالیستە. یان وەک داستایوسکی 
کە کەســێکی زۆر گەڕیــدە و دنیادیدە بووە 
و هەر شــتێکی دیتووە نووســیوویەتەوە. بۆ 
نموونە »براکانی کارمازۆف«. ئەم دوو نووسەرە 
هەردووکیان تواناییی ئەوەیان هەبووە هەرچی 
کە دەیبینن کوتومت بیهێننە سەر کاغەزەوە. 
بە جۆرێک کە ژیانی نێو کۆمەڵگای سەردەمی 
خۆیــان وەک تەماتەیــەک قــاش دەکەن و 
نێوەکەی بە جوانی نیشــانی خەڵک دەدەن و 
پێیان  دەڵێن: »ئەوەتا خەڵکینە! تەماشا کەن! 

ئەوە ئێوەن. ئێــوە ئــاوا دەژیـن«. 
ئەگــەر دەتەوێ هونەرمەند و نووســەر و 
شــێوەکار یان شــاعیرێکی ڕەسەن بی، گوێ 
مــەدە ئیزم و میزمەکان؛ بنووســە، لە خۆت، 
لە مافەکانت، لە خەونەکانت بەرگری بکە؛ لە 
ئارەزووت، لــە خەیاڵت لە هیواکانت بەرگری 
بکــە، چاوت لــە دووی ئافەرینی کەس نەبێ 
و دەس لە کیســەی پیــس و پڕ لە خوێن و 

چڵکاوی گەورەکانی دەوروبەرت مەکە.
شــەو و ڕۆژ دێن و دەڕۆن، ئاشقان دێن 
و دەڕۆن، فەقیــر و دەوڵەمەند دێن و دەڕۆن، 
حیــزب و گرووپ دێن و دەڕۆن. دەوڵەتەکان 
دەڕۆن، کلیســا و مزگەوت دێــن و دەڕۆن، 
کەم و زۆر چــاک و خراپیش دێن و دەڕۆن، 
بــەاڵم واقع و خەیاڵ هەر دەمێنن. هەبوون و 
ئارەزووەکان هەر دەمێنــن. هەرێمی ژیان و 
هومێــدەکان هەر دەمێنن. بەرهەمی هونەری 
ڕەسەنیش بێگومان هەر لە هەوار و هەرێمی 
ئەم خەون و ژیانەوە، دیسانەوە لە دایک دەبن.
ڕاســتە کــە هەنووکــە ســتەمکاری و 
ڕیاکاری و گەندەڵکاری باوە. ڕاستە کە ئێستا 
باو باوی رێوی یە و شــێری بێشــە هەنگاوی 
شــل و خاوە. بەاڵم ئەمــە دۆخێکی کاتییە و 
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تێ دپەڕێ. لە ســەرووی هەورە ڕەشــەکانی 
شەمشەمەکوێرەکانی تاریکی و چۆڵپەرەستدا، 
ڕۆژی روونــی حەقیقــەت و بیــر و خەونی 
ئازادیخوازی و ئەڵماســی مافخوازی و زێری 
سپی شــادی، هەردەم  لە درەوشانەوەدایە و 
دەبێ. پێویســتە کە تۆ لــەوە دڵنیا بیت کە 
خەونــی بەختەوەری و جوانیخــوازی مرۆڤ 
و داکۆکی لە مرۆڤایەتی، چەشــنی ڕووباری 
خوڕینــی بەهــارە کە بــە شــڵپ و هۆر و 
کەفچەرێــن دێ و تێدەپەڕێ و قەت قەت لە 
شەپۆل و جووڵە ناکەوێ. ژیان و خەونەکانمان 

هەدا نادەن!
»لەنگستۆن هیۆز« شــاعێری ڕەشپێستی 
ئەمریکی دەڵێت: هیواکانت لە دەســت مەدە. 
چونکە ئەگەر هیواکانت لە دەست بدەی، دنیا 
وەک بیابانێکی ڕووت و بەرەهووتی لێ دێت.

کورد و جوواڵنەوەی شۆڕشــگێڕی کورد 
پێویســتی بە هیوا و هیمەت و جەربزە بووە 
و هەیە بۆ ئەوەی گەلی کورد، لە کۆســت و 
تەنگانەکاندا بەسەر کێشە و شەڕ و گرفتەکانیدا 
سەر کەوێ. شێعر و سروودەکانی بەرەنگاری، 
شانبەشانی گوللـــەی تێکۆشەر و خەباتکاران 
لــە بەرەی جەنگی کورددا، لە بەرەی خەڵکی 
بەشمەینەت و چەوساوەدا، ئێستاشی لەگەڵ 
بێ، لە شەڕدا بوون و هەن و بەردەوام شکۆ و 

شاکاری نوێ دەخولقێنن. 
شــێعر و هونــەری بەرەنــگاری ئاوێنەی 
بــااڵ نوێنــی ئاواتەکانی خەڵــک و خەبات و 
شۆڕشــن. هونەری بەرەنگاری بــە حەق لە 
هیــوا و ئومێدبەخشــینەوە بــە جوواڵنەوە و 
دۆزی ڕەوای کورددا دەوری سەرەکی گێڕاوە. 
شــاعێرانی کورد لەم بــوارەدا بوونە لووتکەی 
بەرزی لەشــکاننەهاتوو. مێژوو شــاهیدە کە 
زۆربەیان لە ڕیزی ڕابەرانی پێشڕەوی خەباتی 

گەلی کورددا بوون و هەن. 
ئەگەر چاوێک بە مێژووی ئەدەبی کورددا 
بخشێنین، بەتایبەت مێژووی ئەدەبی سەردەم، 
تاقە یەک شاعێری گەورەی کورد نابینی کە 

شێعری بەرەنگاری نەگوتبێت.
با لە گۆرانەوە دەست پێ بکەین ـ گۆران، 
گۆرانــی جوانینــاس، گۆرانی ڕچەشــکێنی 
شــێعری نوێی کوردی لە باشــووری واڵت ـ 
گۆران شــاعێری، شێعری »ئافرەت و جوانی«، 
»گوڵــی خوێنــاوی«، »بۆ جوانــی الدێ«، »لە 
درزی پەچەوە«، »جوانی بێ ناو«، »بۆ بولبول«، 
»گەشت لە هەورامان« و دەیان شاکاری  تر  کە 
شــێعرەکانی کوتومت تابلۆیەکی شێوەکارین، 
تەنانەت ئەو شاعێرە یەکجار جوانیپەرەستەش 
نەیتوانیــوە خــۆ بــە دوور بگری لــە وتنی 
شــێعری بەرەنگاری. لە ڕاستیدا ئەوە شێعرە 
بەرەنگارییەکانیەتــی کە زیاتــر گۆرانیان لە 
نێو خەڵکدا ناســاندووە و خۆشناویان کردووە. 
شــێعرە بەرەنگارییەکانی بوونە شــاکارەکانی 
دیوانەکەی. بۆ نموونە لە شــێعری »بەستەی 

نەبەز«دا لە ساڵی ١٩5٣دا دەڵێت:

مــن ئــەو دیلەم لــە زیندانــی تاریکا
هەتاوی بیــر، ڕووناک ئــەکا بەرچاوم؛
بــە نێو هــەزار حەڵقــەی داوی باریکا
هەنــگاوم! ئەپچڕێنێ  زنجیــر  قەفــی 

من ئەو دیلەم لە پشــت شوورای پۆاڵوە
ئاسۆی هیوای گەشم هەرگیز ون ناکەم؛
لە ڕووی ئاسمان بە گڕی سوور نووسراوە
بەنــدە بەندەی ئایین نامــەی بڕواکەم!

من ئەو دیلەم ئامانجم قیبلەی گشــتە؛
با سامدار بێ و پڕ دڕک بێ ڕێی ڕاستم،
مــادام هێزی زۆربەی گەلم لە پشــتە:
دڕک گوڵە و ترس ئارامە بۆ خواســتم!

من ئەو دیلەم کـــە سـرنجی بێ باکم،
سڵ لە چــــاوی پـڕ لە قینی زەق ناکا؛
دانەچیــڕەی گورگی هاری ســەر الکم
ناکا! نـەلـەرزیـــوم لەق  زاتـی گیـانی 
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من ئەو دیلــەم کە دیل کەری زۆردارم
دڵــی لەبــەر گــوڕی ناڵەم ئەلــەرزێ؛
تــا شــڕتر کا کەڵبەی لەشــی زامارم،
خــۆی خراپتر لەنێو خوێنــا ئەگەوزێ!

پیــرۆزە، ئامانجێکم:  ســەربازی  مــن 
بێگــەردە، ڕێگایەکــم:  فیــداکاری 
ڕەنجێک ئەدەم ڕەنجی پیاوی دڵســۆزە،
لە ڕێیەکا بێ بــاک ئەمرم: ڕێی مەردە!                                 

ئەمــە تەنیا یــەک نموونە یە. گــۆران دەیان 
شــێعری بەرەنگاری هەیــە وەک: »زیندانی 
ئەژدهاک«، »تاسەی دیدار«، »نەورۆز«، »بەری 
بەیانە«، »دەمی ڕاپەرینە« و »ساوای ئاشتیخواز« 

و هتد.
فایــق بێکەس کە شــاعێری ناســراوی 
کــوردە، دوای شــەڕی یەکەمــی جیهانی، 
گەرای هەســت و بیری داکۆکی لە کورد و 
کوردســتان و خەڵکەکــەی خۆیەتی. کەس 
ناتوانــێ بڵێ کــە فایق بێکەس شــاعێری 
بەرەی بەرەنگاری و شۆڕش نەبووە. هەمووان 
دەبینین کە بێکەســی باوک لە ســەردەمی 
خۆیــدا و دوای خانی و حاجی قادری کۆیی 
یەکێک لە پێشڕەوانی هونەری بەرگری بوو. 
هۆنراوەی »بیســت و حەوت ساڵە«کەی کە 
تێیدا داگیرکەرانی کوردســتان ســووک و 
ڕیســوا دەکات، کراوە بە سروودی نەتەوەیی 
و هەتا ئێســتاش  وێــردی زمانی چووکە و 

گەورەی کوردستانە.

هێمن شاعێری ڕقی پیرۆز،
دەمگرێ، ئەمما لە گرتووخانە ڕق ئەستوورترم
لێم  دەدا، ئەمما لە سەر داوا ڕەواکەم سوورترم 
دەمکوژێ، ئەمما بە گژ جەلالدەکەمدا دێمەوە
کـوردم و ناتــوێـمەوە، ناتـوێـمەوە، ناتـوێـمەوە 

یەک لــە گەورەترین شــاعێرانی کورد دوای 
شــەڕی دووهەمی جیهانی. هێمنی ڕاستگۆ و 

ڕەوانبێژ و هەســت ناسکە، کە دەیان شێعری 
بەرەنگاری هەیە و زۆربەیان کراونەتە سروود 
و گۆرانــی وەک: »ئەمن کــوردم«، »تۆم هەر 
لــە بیــرە«، »ڕۆژگاری ڕەش«، »بەغدا نیوەی 
ڕێت بــێ«، »تەپڵی ئەمان«، »پەری شــێعر«، 
»مەتەرێژی شــەرەف«، »ترۆپکــی ڕزگاری«، 
»شەو و شەیتان«، »ســنوور«، »ئارەق و تین«، 
»کاروانی خەبات«، »بنــاری هەڵگورد«، »ڕقی 
پیرۆز«، »بەهــاری ئاڵ«، »فرمێســکی ڕنوو«، 
»زیندەبەچــاڵ«، »دەســتڕێژی الوان«، »ڕەوەز 
ورد نابێ«، »بەهار هەر دێ« و زۆری دیکەش. 
کتێبــی »بۆ کوردستانـ«ـــی هەژار هەڵ 
دیــەوە، لە کــەم جێگا تووشــی شــێعر و 
هۆنراوەیەک دەبی کــە بۆنی بەرەنگاری پێوە 
نەبێ. هەژار هێندە لە شــێعری بەرەنگاری و 
فیکری بەرەنگاریدا قاڵ بووەتەوە کە بەڕاستی 
دیدی خۆی بچووک کردوەتەوە و بە جارێک 
خــۆی هەژار کردووە و ئەو کاتانەی کە ئاگرە 
تووندەکەی دەروونی هەڵی گرتووە ڕکێفی لە 
دەست دەرچووە و تەنانەت پەالماری خەڵک 

و نەتەوەی  تریشی داوە. 
قانع شاعێری چەوساوەکان، شاعێری ڕاساو 
لــە بێعەداڵەتی و زوڵم و جەوری دەرەبەگ و 
شێخ و مەال و دەوڵەتەکان، هەرگیز قەناعەتی 
تەنیا بە جوانی و جوانیناسی و هونەر بۆ هونەر 
نەبووە. قانعی حە بێژ کەم شێعری هەیە کە لە 
رەنجێــک و ئازارێکی قووڵی دەروونی خۆی و 

ژیانیەوە سەرچاوەی نەگرتبێ:

ئاخریــن ماڵی ژیانــم گونجــی بەندیخانەیە
ئەم کەلەپچە مەرهەمــی زامی دڵی دیوانەیە
زۆر دەمێکــە چاوەرانی زڕزڕەی زنجیر ئەکەم
سەیری ئەم زنجیرە کەن! وەک زیوەری شاهانەیە

گرتن و لێدان و کوشــتن عامیلــی ئازادییە
تۆپ و شەستیر و کەلەپچە، الم وەکوو ئەفسانەیە
چاوەڕوانــی شۆڕشــێکم عالمــێ رزگار بکا
میللەتم بۆ ئەو مەبەستە، کردەوەی شێرانەیە
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ســوارەی تیــژ و وردبیــن و خۆشــبێژ و 
جوانەمەرگمــان کــە ڕچــەی ســەر ڕێگای 
شــێعری نوێی کوردیی لە رۆژهەاڵت شکاند، 
هەر تەنها بە کارتی »خەوە بەردینە« دەتوانی 
بچێتە ڕیزی شــاعیرانی بەرەی بەرەنگاری و 
شۆڕشــەوە. ئەوە بێجگە لەوەی کە شــێعری 
دیاری وەک »شــار«، »کچــی بەیان«، »خێڵی 

درۆ« و »بر خوان خورشید«یشی هەیە.
بەرهەمە ئەدەبییەکانی ئیبراهیم ئەحمەد، 
کــە وەک باوکی ناسیونالیســمی کورد دێتە 
ئەژمار، بە گشــتی دەچنە بــەرەی هونەر و 
شــێعری بەرەنگارییەوە. ئەگــەر هەر بە تەنیا 
باسی شێعری »شــیرین بەهارە«کەی بکەین، 
دەبینین کە چۆن لــە کاتی خوێدا ژیلەمۆی 
ئاگرێکــی  و  گەشــاندووەتەوە  کوردایەتــی 
بەرامبــەر  لــە  بەرەنــگاری  سەرتاســەریی 

داگیرکەرانی کوردستان  هەڵێساندووە.
پەشێو، پەشــێوی ئاشقی حەق و ئاشقی 
جوانی، هێشتا گەنجێکی کەمتەمەنە کە ژیان 
لە ژێر دەســەاڵتی دیکتاتۆر ڕەت دەکاتەوە و 

ڕێگای شاخ و هەندەران دەگرێتە بەر. 

دەریان کردم،
چونکە شێعرم

مناڵێکی چەتوون ئاسا،
پلووکەبەردی هاوێشتە

ماڵی شووشەبەندی گەوران!

دەریان کردم
چونکە شێعرم هێڵی بەزاند،
لە ڕووی گەنجینەی دزراو

گڵۆپێکی
دە هەزار ڤۆڵتی داگیرساند!

زۆرینەی کار و بەرهەم و شــێعرەکانی قانع، 
هێمن، هێدی، هەژار، پیرەمێرد، دڵدار، ڕەفیق 
سابیر، پەشــێو، شێرکۆ بێکەس، جگەرخوێن، 
لەتیــف هەڵمــەت، جالل مەلەکشــا، هادی 

زیائەدینی، شــۆڕش ئاهی، شــەریف، ئاســۆ، 
چــاوە، کەماڵ میراودلی، قوبــادی جەلیزادە، 
ســارا فەقی خدر، حەمە ســەعید حەسەن، 
ڕێبوار، ئەحمەد بازگر، ن. حیســامی، فەرهاد 
سەنگاوی، ڕەحمان بێساران، ڕەحیم لوقمانی،  
فەریدون ئەرشەدی، بـێـبـەش، کاکە،  و زۆر 
کەڵە شــاعێر و نووسەری دیکەشمان دەچنە 

قاڵبی شێعر و بەرهەمی بەرگرییەوە. 
ئەگــەر مانــای بەرەنــگاری بــە قووڵی 
وەرگریــن و بزانین کە داکۆکیکردن لە مافی 
مرۆڤ بە گشــتی و دیفاع لــە مافی چین و 
توێژ و کەمایەتییــە نەتەوەییەکان بەتایبەتی، 
هەر هەمووی دەچێتە خانەی بەرەنگارییەوە، 
ئەوسا هیچ نووسەر و شاعێر و هونەرمەندێکی 
ڕەســەنی کورد نابینیەوە کــە بەرهەمەکانی 

مۆری بەرەنگارییان لێ نەدرابێ. 
کــورد وەک نەتەوە، ئەوە 500 ســاڵە لە 
دۆخی بەرەنگاری لە خۆیدایە. بــــــــــۆ؟! 
چونکە چەندیــن نەتەوەی خۆبەزلزان و دڕ و 
مرۆڤکوژی دیکەی دەوروبەری، ئاشتیخوازییان 
کــردە خاڵــی الوازی و پەالمــاری خۆی و 
خاک و کلتوورەکەی دەدەن. ســەیر نییە کە 
هونەرەکــەی ڕەنگدانــەوەی بەرگریکردن لە 

خۆی و خاک و کلتوورەکەی نەبێ؟
 تــــۆ بـــــڕۆ ملوانکەی شینی شەریف 
حوسێنپەناهی هەڵ دەوە، تاقە یەک شێعریم 
نیشان بدە کە شێعری بەرەنگاری نەبێ. دیل، 
فرمێســک بۆ فەلەســتین، قوتابخانە، نامە بۆ 
کۆڕی شــاعێران، کۆچ، ڕووبار، ژار، دایە گیان 

بگری، هەاڵڵە، النەی بایەقوش و هتد.
تێ دەگەم کە تۆیی نووســەر، شــاعێر 
یــان هونەرمەنــدی ئەمڕۆ کــە هەنووکە لە 
یەکێک لە شــارەکانی کوردســتان دەژی، 
هەڵبەتــە دەبێ هونەرەکــەت ڕەنگدانەوەی 
ســەردەمی خۆت و خەون و خەیاڵی خۆت 
و خەڵکەکەت بێــت. دەبێ بەم ژان و حەزە 
نوێیانــەوە ژانت بـێتـــێ  و بژی و بـێـــیە 
دەنــگ کــە هەنووکە خەڵکەکــەت پێوەی 
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دەشەکـێن و دەشکـێنەوە. ڕاستە کۆمەڵگای 
کوردستان ئێستا پووالریزە بووە و دۆخەکان 
ئیستا زۆر لە ســەردەم و زەمانی ئێمەمانان 
ئاڵۆزتــرە و دەرد و ژانــە کۆمەاڵیەتیــەکان 
بەژان تر و چەقۆ لە ســەر زامی دڵی خەڵک 
قووڵتر چووەتــە خوار. بەاڵم ئایا بەڕاســتی 
هەر ئــەم دۆخە نالەبارە  نییــە کە خۆی لە 
خۆیدا بووەتە هۆکاری سەرەکیی کاردانەوەی 
هەموو ڕۆژەی خەڵک و خەبات و بەرخۆدان 
و خوڵــق و خــوو و کــردەوەی بەرگری و 
خەون و خولیای ڕزگاری ؟ ئەی باشە ئەگەر 
وایە، ئــەو هونەرەی کە ڕاســت لەم دۆخە 
دەدوێ، ڕاســتییە تاڵ و حاشاهەڵنەگرەکان 
دەردەخــات، باس لە ئارەزووەکان دەکا و بیر 
و خەونی گۆڕینی ئــەو دۆخە دێنێتە ئاراوە، 
هونەرێکی ڕەســەن نییە؟ من پێم وایە هەر 
ڕاست ئەمەیە کە بووەتە سەرچاوەی هونەری 
ڕەســەن. هونەری ڕەســەن دوان لە واقع و 
خــەون و ئارەزووەکانــی ئێمەیــە. هونەری 
ڕەسەن، ڕەســەنایەتییەکەی لە بەرگری لە 
خەڵک و ئارەزووکانی خەڵک و تێکۆشــان بۆ 
گۆڕینی »دۆخی ئارایی« وەردەگرێ. هونەری 
ڕەســەن، هونەری بەرگرییە. گەرای شاکارە 
گەورەکان لێرەوە دەبەســترێت و حەماسە و 
تراژیدیاییەکان لێرەدا لە دایک دەبن و ڕۆمانە 

هەرە گەورەکان لێرەوە دەست پێ دەکەن.
مێــژووی کولتــوور و ئەدەبــی کوردی، 
خۆیشــی خەزێنەیەکــی پربایەخی هونەری 
بەرەنگارییە. ئەگــەر بەم دیدەوە بێن چاوێک 
بە شــێعر و گۆرانی و بەیت و باوەکانی کۆنی 
کوردیدا بخشێنین، بۆمان دەردەکەوێ کە زۆر 
دەمێکە لە واڵتی پان و بەرینی کوردســتاندا 
هونەر و شــێعری بەرگــری خەریکی خەبات 
و تێکۆشــانە بــۆ خزمــەت بە خەڵــک و بۆ 

وشیارکردنەوەی تاکی کورد:

بێگانــە نەڵین کە کــورد نەزانن
بــێ نووســەر و هۆنــەر و زمانن

پێمان نەڵــی وێژەوانــی بیر ورد
دڵــداری نەبــوو لــە نێــو کورد
کــوا ئێوە نــە دڵتەڕن نــە دڵبەر
لەم ڕێگــە نە ڕێرەون نــە ڕێبەر

کورد نە هێندە گێل و گێژ و کاسن
داخم ئەوە بێکەســن، کەساســن
ژیــر و بەدڵــن گەلێــک دەزانن
زمانــن و  بێســەر  بێخێوییــە 

ئەمە چەند کۆپلەیەک لە پێشەکی مەم و زینی 
ئەحمەدی خانییە کە نزیک بە 400 ساڵ بەر 
لە ئێســتا نووسراوە. هەژار گەڕاندوویەتە سەر 

شێوەزاری سۆرانی. 
شێعری زۆربەی الیەالیەی دایکانی کورد 
بۆ کۆرپە ساواکانیان دەچێتە خانەی هونەری 

بەرگرییەوە.  
 بێگومان زۆربەتان گوێتان لە الیەالیەکەی 
ماملێ بــووە کە چەندە بەســۆز و دڵهەژێنە. 
شــێعرەکەی وابزانم هی مامۆستا هەژارە و لە 
ڕاســتیدا لە فولکلۆر وەرگیراوە. بڕۆ جارێکی  
دیکــەش گوێی لــێ بگرەوە بزانــە ئایا ئەمە 

ناچێتە خانەی هونەری بەرگرییەوە؟  
لــەم ڕۆژگارە ڕەشــە ی نێزەبەدەســتانی 
ڕەشپۆشــی چەقۆوەشــێنی فاشــیزمدا، لــە 
دەورەی مرۆڤسووتێنەکاندا، سەیر نییە ئەگەر 
کەسی دەربەدەر و شێعر و شاعێری دەربەدەر، 
زۆریــش دیار نەبن. ئەمە بــەاڵم زۆر گرینگ 
نییــە. دەربەدەری و دووریی فیزیکی ئێمە لە 
خەڵک، تا ڕادەیەک وێنەی ڕوخساری ئێمەی 
لە زەینی کۆمەڵگادا کاڵ کردووەتەوە. خەڵک 
بەتایبــەت گەنجی وا هەیە کە نامانناســێ و 
بۆژۆیی بە بوونمانەوە دەکات. ڕوخساری ئێمە 
چەشــنی زەردەی خۆری پاییز، تیشکەکەی 
بەرەو ئاوابوونە. من خۆمان دەڵێم، نەک هونەر.
بەاڵم لە هونەردا بەگشتی ڕەمز و ڕازێک، 
حەز و خوازێک، خەون و خولیایەک، هەست 
و هەواێــک و دوڕ و گەوهەرێــک هەیە، کە 
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نەگــۆڕ و گشــتییە. ئەبەدییــە. ئــەوە هیچ 
پەیوەندی بە دیاربوون و دیارنەبوونی فیزیکی 
ئێمــەوە نییە. ئێمە ببیــن و نەبین هەر وایە. 
هەر ڕێک لەبەر ئەوەشــە کە شێعر و نووسین 
و تابلۆکانی ئێمەمانانیش هەمیشــە خوێنەر و 
بینەری خۆی هەیە و دەیبێت و قەت لە برەو 

ناکەوێ و هەرگیز لەبیر ناچێتەوە.

لــە دڵـی خوێنـم من دەخوێنـم
پـــڕ بە دنیــــا دەنگ هەڵدێنــم
جـەهـەننـەمـــی ئــەم دنیـــایە
ڕانـایە پێی  هەرگیز جەستــــەم 

ئـــــــەی الوەکان ئــەی منااڵن
خەرمانی خـــەم بەن بە تـــااڵن
گــــۆرانی نــــــوێ بـڵـێـنـەوە
بـژێـنـنـەوە، گـــوڵی هیــــــوا 

نـەرگسەکـان چــــاو هـەڵیـنـن
دەشتــــی ســــووتاو بخەمڵینن
مەلی شـــەیدا دەنگ هـەڵـــێنە 
بچــریکێنـە نەغمــــە  سـەد  بە 

با بــەهـــار و شــەیــــدایی بێ
پـــــەژارە و خــــەم کۆتایی بێ
زینــــدانییە ئـەمـــڕۆ  ژیــــان 
دنیــــــــای ئـێـــمە بـەیـانییە

ئەمە قســەی دڵی منە. شــێعری منە. ئێمە 
خوازیاری  بەرەنــگاری  بــەرەی  شــاعێرانی 
ئاڵوگۆڕی جیدی لەم بارودۆخەی ئێستاین. بە 
هونەرەکەمــان بۆ پێکهێنانی ئەم ئاڵوگۆڕە تێ 
دەکۆشین. هونەری ئێمە هەڵوێستی ئێمەیە. 
هەڵوێستی ئێمە دەنگی ئێمەیە. دەنگی ئێمە 
هاواری خۆشەویســتی و جوانی و ئەشــق و 

ئازادییە.
 من کە سەرگوزەشتەی خۆم دەخوێنمەوە 
دەبینم کە شــەپۆلە سەرکەشەکانی کۆمەڵگا 

بەبێ خواســتی خۆم هەڵیانگرتــم و لەگەڵ 
خۆیانیــان بردم. بێ خواســتی خــۆم بووم 
بە شــاعێرێکی دەربــەدەر. دەربەدەرێک کە 
هەڵبەتە ئێســتا لەم زســتانە سیاســییەی 
ژیانی کۆمەڵــگادا، شێعرەکانیشــی قاچاخ و 
دەربەدەرن. تاری جاڵجاڵووکەی سیخورەکانی 
دیکتاتــۆری هیچ کون و قوژبنێک نەماوەتەوە 
کە بە چەکی چەپەڵــکاری خۆیان نەیانتەنی 
بێ. بــەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا و ڕێک لە وەها 
ســەردەمێکیش خەڵک و بەتایبەت الوەکان 
شــێعری ئێمە دەســت بە دەست دەگێڕن و 
دەیکەن بە گۆرانی و ســروود. بــــــۆ؟ ڕێک 
لەبەر ئەوەی کە لــە ڕێگایەک، لە هەوایەک، 
لــە نەوایەک، لە دەوایەکی تــازە دەگەڕێین. 
لە ڕێگایەک تا بیکەنــە ڕێبازی دەرچوونیان 
لە دۆخی نالەبــاری ژیانیان. لە هەوایەک کە 
پشــوویەکی تێــدا بدەن، هەناســەیەک تازە 
کەنــەوە. لە دەوایــەک کە وەکــوو مەرهەم 
بیخەنە سەر دڵی بریندار و تەشەنەی خۆیان. 
کــێ هەیە »گۆمــە شینـ«ـــی ئەحمەد 
بازگری بە دەنگی ڕەزازی نەبیســتبێ و پێی 

خۆش نەبووبێ؟
کێ هەیــە »دەاللۆ دەاللۆ هەســتەوە«ی 
شێرکۆی نەبیســتبێ و دەیان جار سروود و 

گۆرانیەکەی لێ  نەدابێتەوە؟
کێ هەیــە »ئاگرە ســوورە«ی نەکەرۆزی 
ڕەحیــم لوقمانیی بە دەنگــی کاک نەجمەی 
غواڵمی نەبیستبێ و نەبووبـێـتە وێـردی دڵ 

و زاری؟ 
کێ هەیە »کینە ئەمـ«ـــی شوانپەروەری 
گوێ لێ نەبووبێ و هەموو مووی جەســتەی 

ڕاست نەبووبـێـتەوە؟
و  گــەورە  گۆرانیبێــژە  زۆربــەی 
هەڵکەوتەکانــی کــورد، کاتێــک نێویــان 
دەرکەوتووە و خەڵک ئامێزی خۆشەویستی 
بــۆ کردوونــەوە کە شــێعری شــاعێرێکی 
بەرەی بەرەنگارییان کردووەتە ســروود یان 
گۆرانــی. نموونەی هەرە دیاری ئەم ئیدعایە 
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تاهیر تۆفیق، شــوانپەروەر، ڕەزازی و نەجمە 
غواڵمین. پرســیار ئەوەیە: ئەو ئازیزانە بۆ ئاوا 
خۆشەویستن؟ من الم وایە کە ئەوەی ئەوانی 
ئاوا شــیرین کردووە لە ڕاستیدا ئەو دەنگ و 
نەغمە و ئەو وشە و رستانەیە کە شاعێرەکان 
گوتوویانە و هۆناویانەتەوە. ئەوانە ئەو وشــە 
بەنرخانەن کە خەڵــک، خەڵکی داگیرکراو، 
خەڵکی ڕەنجکێشاو و ئازاردیتوو، خەڵکی لە 
زوڵم و ســتەم وەزاڵە هاتوو حەز بە بیستینی 
دەکەن. حــەز بە بیســتنی دەکەن چونکە 
کوتومت خۆیان و خەون و خەباتی خۆیانی 
تێدا دەبیننەوە. چونکە ڕەوایەت لە ڕەنجێک 
یــان خولیایەکی ئەوان دەکات. لێرەدایە کە 
کەســی ژیر و وردبین بــۆی دەردەکەوێت 
کە شــێعری بەرەنگاری چەکێکە کە خەڵک 
دژی داگیرکــەران بە دەســتەوەی دەگرن 
و بەم شــێوەیە پارێــزگاری لــە خۆیان و 
خەونەکانیــان دەکــەن.  چەکێک کە پێی 
بەهێز  دەبنــەوە. هەر لەبەر ئەو هۆیەشــە 
تاریکپەرەســت،  کە شەمشــەمەکوێرەکانی 
و خەفەقــان،  دیکتاتــۆری  دێوەزمەکانــی 
گوێلەمستان و خۆفرۆشان بە چاوی دوژمن 
چاو لە شاعێران و شــێعرەکانی بەرەنگاری 
دەکەن و تیر و شیریان لێ دەسوون و قاچاخ 
و بزریان دەکەن و تەنانەت چەڵکاوخۆرەکانی 
خۆیــان و قەڵەمفرۆشــەکانیان لە دژی ئەم 
هونــەری بەرگرییە بەســیج دەکەن. هەوڵ 
دەدەن وا بە خەڵک بقەبڵینن کە »تەواو ئیتر 
ئەمە کۆتایییە. هونەری بەرگری و شــێعری 
بەرگری تەواو بووە. دەوری بەســەر چووە و 
تازە کەس چاو لە شتی وا کۆن ناکات. ئێستا 
ئیتر دوای پســامدرنیزمە. ئێستا ئیتر ئەوەی 

باش و شایستەیە تەنیا هونەر بۆ هونەرە«. 
ئەم خۆڵ بە چاوکردنەی خەڵک لە الیەن 
دیکتاتۆر و قەڵەمفرۆشەکان ١00 ساڵ بەر لە 
ئێســتا لە ئورووپا و ئەمریکاش باو بوو، بەاڵم 
ئەم تەپوتــۆزە هەنووکە لەوێ نیشــتوەتەوە. 
خەڵکــی ئورووپــا و ئامریــکا ئێســتا چاوی 

خۆڵتێکــراوی خۆیان هەڵ دەکۆڵن و دەبینن 
کە چ کاڵوێکیان چووەتە سەر. هەر ئەم خۆڵ 
لەچاوکردنە بوو کە تووشی شەڕی دووهەمی 
جیهانی کردن. ئەوان هەر خەڵکیان گەوجاند 
و بازرگانیان بە خوێنیانەوە کرد. خەڵک درەنگ 
لە درۆ و فڕوفیشــاڵەکانیان گەیشــتن، بەاڵم 
گرینگ ئەوەیە کە ئەوان ئێستا تێگەیشتوون 
کە دیکتاتۆرەکان بـــۆیە وایان کرد تا خەڵک 
بەگشتی لە گێژاوی بەدبەختی خۆیاندا خول 
بخولێنەوە. بەرچاویان لێڵ و تاریک بێ. هێچ 
نەبینن و نەزانن کە خوێنخۆر و خوێنرێژەکان 

چ دەکەن.
 کورد دەڵی بەرخ هەر لە بن ســەوەتەیدا 
نامێنێتــەوە. خەڵکیش ئاوا بــۆ ئەبەد خۆڵی 
لە چاو ناکــرێ. خەڵک تا ئەبــەد گێژ نابێ. 
پاشنەی ئاشیلی دیکتاتورییەکان لێرەدایە. لە 
تاریکیی ڕەهاییدا ئەگەر تۆ شــقارتەیەک لێ 
دەی، تاریکی دەشــکێنی. شێعری شاعێرێکی 
بەرەنــگاری هــەر هیــچ نەبــێ مۆمێکە لە 
تاریکیی دنیا داگری ئەوانــدا. بێگومان ئێمە 
ئەو مۆمە هەڵ دەکەین. بە خۆشییەوە هەموو 
واڵتی کورد ئێســتا پڕپڕ لەو مۆمە ڕۆشــن و 

پرشنگدارانەیە.     
گەرچی شــێعری بەرگری، ژیانێکی نوێ 
بە بەر مــرۆڤ و کۆمەڵگا و ژیــان دەکاتەوە 
و دەبێتــە دەنگــی دلێری ئەشــق و ئازادی، 
بەاڵم گرینگتر و خۆشتر لەو شێعر و هونەری 
بەرگرییەش، ژیان خۆیەتــی. ژیان و جیهان 
هەردووکیــان زۆر زۆر جــوان و شــیرینن. 
هــەر بۆیەش نابێ ڕێگــە بدەین کە زۆردار و 
چەوسێنەر و گەمژە و زەین کوێر و ستەمکار 
و گەندەڵ و بازرگانیی خوێنی خەڵک، خۆشی 
و جوانی و شیرینی ئەم جیهان و ژیانە مان لێ 
بکەن بە ژان و برک. بە دەرد و رەنج و یەخە 

دادڕین و بــاوکــەڕۆ. 
ئێمە هەین هێشتا. ئێمە ماوین. تێکۆشان 
و هــەوڵ و هــاواری ئێمــەی هونەرمەند و 
شاعێرانی بەرەی بەرخۆدان و بەرەنگاری رێک 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 58  ساڵی بیست و دووەم  زستانی 2720 332



و ڕاســت  بۆ گێڕانەوەی ژیــان و جیهانە بۆ 
دەق و دۆخــە جوان و شــیرینەکەی خۆی. 
ئێمە دەنگی ڕەوای گەلێکی بەشمەینەتین کە 
هەنووکە بۆ دەســتەبەرکردنی مافە ڕەواکانی 
خــۆی دەجەنگێت. ئەوە ئێمەین کە بە هەوڵ 
و هیمــەت و خوێــن و قوربانیدانــی خۆمان 
هاوارمان کرد و دیســانیش هاوار دەکەینەوە 

کە بــەرخـــۆدان ژیــانـە!
ئەگەر شــێعر و شــاعێر و شــێوەکار و 
نووسەرو شانۆکار و سناریۆنووس و هەر هونەر 
و هونەرمەند ێک خزمەت بەم ڕەوت و رێگایە 
و بــەم خەون و خولیایە و بەم ئەرک و ئاقارە 
نەکات بێگومان بن کە بەرهەمەکەی کەڵەی 
نێو بێســتان و ژەهری نێو شەکران و بژیوی 

خۆپەرەستان و خزمەت بە هەلپەرەستانە. 
ئەمــە ئاگادارکردنەوە یــە بــۆ هەموو ئەو 
گەمژانــەش کە پاڵیــان وە لیخاوی گەندەڵی 
ئیســالمی سیاســییەوە داوە و بــە نــاوی 
هونەرمەند و نووســەر و ڕووناکبیر خەریکی 

شڵپەشــڵپ و چڵکاو چڵپێنــن و وایان داناوە 
کە ئەم دۆخە چەپەڵە ئەبەدییە و بۆ هەمیشە 
دەتوانن لەم قوڕاو و گەنداوەدا ماسیی ڕۆحی 
خەڵــک بگرن. ئەمە ئاگادارکردنەوەیەکیشــە 
بــۆ ئەوانە کە هەر ئێســتا بــە هونەرەکەیان 
خەریکی لەخشــتەبردنی خەڵکن. با هەمووان 
بزانن و ئاگادار بن کە ســۆنامییەک بەڕێوەیە. 
سۆنامییەک کە هەموو دار و دیوارەکۆنەکانی 
کولتــووری و ئابووریــی کۆمەڵــگای کۆنی 
ڕۆژهەاڵتی نێوەراســت لە ڕەگ و ڕیشــەوە 
لەبەریەک هەڵ دەتەکێنێ و تووی جیهانێکی 
شیاوی مرۆڤانەی نوێ لە زەوی شۆڕشە یەک 
لە دوای یەکەکاندا دادەچێنێ. ئەم سۆنامییە 
ڕێنساســێکی کۆمەاڵیەتیی هونەر و زانست و 
ئابوورییە. ئەم ڕێنسانسە لە هونەری بەرگریی 

لە دایک دەبێت. 
لە  یەک وشەدا هونەری بەرگری کاکڵ و 
ماک و کانی و سەرچاوە و دایکی ڕاستەقینەی 

ئاڵوگۆڕە.  
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