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کاکە رود لەگيانی پاکی ھاوبيری کوردايەتی ، ھەزار دسەرەتا
من ئەم . ی جوانەمەرگ)نێھەندر.ب(قەرەداخی لەتيف 

ا بەوە خۆی اسی، لە ھەشتاکانی چەرخی رابوردوبەڕێزەم نەئەن
وسيوەو توژينەوەی ئەدەبيی ن 3پێناسانم کە وەک رەخنەسازێ 

کاميل ژيرو ھۆنراوەی نەتەوەيی لە (لەپەرتوکێکا بەناوی 
  .کۆيکردۆتەوەو ئەيەوێ چاپيبکا) ھەڵوێست و رەخنەدا

  .پيرۆزە+

  .پێمباشە تۆ پێشەکی بيخوێنيتەوە-

، بەئاسانی بۆم خەتەکەی ئەوەنە ناخۆشبو. چاوێکم پياخشان
ەستی و وتم با کەسێکی خەتخۆش دامەوە د. رايەوەوێننەخ
حەمە ساڵح ھۆشمەند ھاوبير. ئەيخوێنمەوە یوسێتەوە، دوايبين

ئەويش بە پەلە بردی بۆ . بە خەتە خۆشەکەی بۆی نوسيەوە
 دوای رەزامەنديی چاودێری. پێشئەوەی من بيخوێنمەوە بەغدا
، يەکسەر دابوی بە چاپخانەی ئۆفسێتی مينا لە بەغداو لەبەغدا

. کرايە پەرتوکێ يەوەوگيرا لەبەر ھەر ئەو دەسخەتە وێنەی
ونەوەی، پەرتوکەکە قەدەغەکراولە کتێبخانەکان بەاڵم پێش باڵوب

ێکيشی الی خۆی باشبو دە دانەی الی من و ھەند! کۆکرايەوە
  .مابوەوە

ئەنێ بۆ چاپی دوەمی ەھۆکار پاڵم پێو 3ساڵ،  30ئێستا پاش 
و وانەيەک  ەکانی خۆمتێکەڵ بە ديدو وەاڵم ،ئەو پەرتوکە

  :لەبارەی ھۆنراوەوە

اييەکەی، پێش کۆچی دو .ا نەماوەرەوانشاد خۆی لەژيان- 1
 یکرد سەبارەت ناوەرۆکوتووێژيکی چڕوپڕم لەگەاڵ

ئەنجام . و باری سەرنجی خۆمم پێراگەيان   پەرتوکەکەی
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ھەرکات ھەل ڕەخسا، چاپی دوەمی : پێکھاتين لەسەر ئەوەی
 لەم چاپی دوەمەدا،. پەيڕەوبکرێو ئەو سەرنجانەی من  بکڕێ

 پياچونەوەو کردومن وەک ئەو گۆڕانکاريانەی زوربەی
رێزمان و ێنوس ووەی ھەڵەی رتکردنەوەو راستکردنەرکو

 ناوزڕاندن وئەو  البردنی ھەڵەو بژاری وشەو رستەی
رەزامەنديی  ،دەرچون و الدانبون لە مەبەستەکە رستانەی

. ەمەوەالريشی نەبوە وەاڵمی رەخنەکانی ب. ئەوی لەسەربوە
ەو نوسينانەيە کە لەسەر دەسکاريم نەکردوە، ئتەنيا شتێک کە

ر بەرامبە مھەمو رەخنەکاني .وە بە ئەرێنی يا نەرێنیمنی نوسي
، وەک خۆی نوسيوەتەوەو ئەوەی راوەکانی منۆنمن يا ھ

کەدابويە پاڵ ) مامۆستا(وشەی .پێويستيکردبێ وەاڵممداوەتەوە
چونکە ئەو وشەيە . ھەمويم البردوەناوی من و ھەندێ ناويتر، 

لەسەر  .ێنرێ نەک بۆ کەسی سێيەمھ ەم بەکارئەوبۆ کەسی د
گۆڕينی ناوی پەرتوکەکەش پێکھاتين و ئەم ناوەی ئێستا 

من بەتەمانەبوم پەرتوکەکە . .گونجاوترە بۆ ناوەرۆکەکەی
زۆرو گۆڕانکارييەکی ناوبنێم کارێکی ھاوبەش، بەاڵم بەھۆی 

بو بەکارێکی لێزيادکردنەوە، بمانەوێ و نەمانەوێ پەرتوکەکە 
او تربەالی ئەوي جابۆئەوەی مافی ھيچ اليەک نەچێ. بەشھاو

ڕێز، ئاماژە بۆ وەک رێنماييەکيش بۆ خوێنەرەوەی بە
فۆنتی  -پيتیەڕەو رستانەی بەئەوەئەکەم کە ھەمو ئەو الپ

. ھەندرێنن. ی بچاپکراون، ھ )پيتە رەشەکان- ينۆيونيکورد ژ(
 .چاپکراون، ھی منن)ئەرياڵ(ئەوانيتر کەبە 

 ، جگەئەوەی باڵونەبێتەوەنەکە بوە ھۆيقەدەغەکرد- 2
پەرتوکەکەش راستيی مێژويی و وێژەيی  .لەژمارەيەکی کەم

کوردی و بۆنەوەی نوێ و  زۆری تيايە کە بۆ کتێبخانەی
وانەيەک لەبارەی (بەتايبەتی دوابەش . پێويستەبۆرەخنەسازان 

  .بۆ ھۆنياران) ەھۆنراوەو
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کە لەھەندێ  ەکەبودەسخەتلەبەرگيراوەي ئەو چاپی يەکەمە- 3
بۆيە ئەم چاپی دوەمە .ەوەکاڵبۆتەوەو بەئاسانی ناخوێنرێت اشوێن

  .کاميل ژير  ------------------------- پێويستبو

***  
  ھەندرێن. ەی بناسينێکی گشتيی پەرتوکەک
   -:وەسێ بابەتی سەرەکيی لەخۆی گرت

  .مەد سەعيدەلێکۆڵينەوەيەک لەنوسينێکی گوشاد مح- ١

  .مەولەوی و ژيرئاوڕدانەوەيەک لە خاڵۆخاڵۆکەی - 2

شەھيدی گۆران و عەولە سيسەی کاميل ژير لەبەراوردێکی - 3
  .ئەدەبی و ئاوێنەی راستيی کێشەکەوە

لەدەرگای ئەو  ،نووسەر بە شێوازێکی رەخنەگرانەی زانستی
سێ بابەتەی داوە، بەوەی ھەردو اليەنی ئەرێنی و نەرێنی 

بوبێ راست ،واتا، بەپێی بۆچونی خۆی. بابەتەکانی رەچاوکردوە
پشتی بە . ، بەچاکی وتوە چاک و بە خراپی وتوە خراپھەڵە  يا

، واتا بە ھەڕەمەکی. وەپەراوێزو سەرچاوەيەکی زۆريش بەست
  .وەراکانی خۆی نەسەپان

  :بەرگی پێشەوە بەمجۆرە نەخشێنرابو
  لێکۆڵينەوەی ئەدەبی

  کاميل ژيرو ھۆنراوەی نەتەوەيی لە ھەڵوێست و رەخنەدا
  ھەندرێن. ب

  ز1985 –ک 2685يەکەم چاپی 
  بغداد-چاپخانەی ئۆفسێتی مينا
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  :بەرگی پشتەوە
رەتکردنەوەی خامەيەکی وێڵ و پيشاندانی اليەنە نەتەوەييەکانی 

  ژير
  رۆشناييەک لەسەر خاڵۆی مەولەوی و خاڵۆخاڵۆی ژير

  اشەھيدی گۆران و عەولە سيسەی ژير لەنێوان بەراوردێ-
  ی دراوەتێ1985 ساڵی 984ژمارەی  لەنامەخانەی نيشتمانی

  نرخی يەک دينارە
*  
  :ھەندرێن بەمجۆرە دەسپێئەکا. ب

ششکوە : پیان ناگۆڕنکتی راژەی میللو شآعیرانب
  .بناوبانگی جیھانی

 ی لوتکگنیا رت رودا بت و بابلۆ نوای نازم حیکمبازو بر
  .نازانن

خاوەنی بیروباوەڕی نتوەیین و کچی ناکن ب پیژەی 
وتنی خۆییسرک.  

  .دنیای ب دەنگیان ال پیرۆزترە لڕیاکردن لپناوی لوتکدا

  هندرن. ب

***  

  پشکییکی پویست
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 مدەموەیی تا ئتنوسراوە، ژیری شاعیری نری نسل
  -:گڕتوە بۆ ئم خانئبنڕەتییکی 

کامیل ژیرا،  ١)کوردایتی(بدوای سرهدانی دیوانی هۆنراوەی - 1
ی پنچو چاپمنیی کوردی کوت بر لشاوی ئوەن

  .دامودەزگاکانی قاسموە

هرچن کاک محمدی مال کریم برەنگاریبو بنوسراوکی 
  ر نشتریلژ کوردایتی(الپڕەیی بناوی  12تا10

بم هگرانی بیروباوەڕی نتوایتی،  ٢)یکاکردنوەدا
 ٣)کوردایتی بزوتنوەو بواو رژم)ژر ناوی بنامیلکیک ل

. بتقینوەیک پیایا تقینوە، بۆ ئو سردەم گونجاوبو
لبدەنگیی کاک حم برامبر ئو همت بجی ، بدوایا 

. اهات و ل نشونما کوتەمینکی ئدەبی کوردی کپی بسرز
ن سیاسییکی لدەمکا کوردایتییکی زەردەشت تنیا الی

  .گرتبوە خۆی

ا هندک لدوکتۆرەکان، وەک عیزەدین لکۆتایی شستکان- 2
مستفا رەسوڵ ومارف خزندار، هتا رادەیک دەستیان بسر 

ل ربازو باوەڕیان  ا گرت و هر شاعیرو نوسرێکوردی نووسینی
بوایوە،ئنبیرچوندنیای ل وتک . فی (بۆ راستیش الواقعی

دەمی، لگڵ هندێ باشترین نمونی ئو سر ٤)دب الکوردیاال
  .٥انوسینیتر
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 ٦)روانگ(بناوی  دا جۆرە ئدەب1970بهاری سای  لگڵ - 3
قۆناغی (گرت بئندازەیک وتیانمشتومکیترابای بسر همو 
زۆر  هرچن. و قۆناغی نوێ دەستیپکرد٧گۆران کۆتاییھات

ەوە کپبو، یا بواتایکیتر، 1974بینکردو لسای 
  !.جوانمرگبو

4 - شئ یدانی هۆنراوەدا کموە لکانستشسستبوونی ژیر ل
رترئمو هۆکانیتر کاریگهیان لوەی هۆنراوەکانی مبۆئ ،بوب

 (.نبون جگ سرنج و نوسرەکان خۆیان تیا تاقینکردۆتوە
بەھۆيئەوەی لەو اوەم نەوتوە ھۆنر 1966 تا 1961من  راستە

 فەرمانبەرێ-1 :ماوەيەدا بە چەندين کارەوە دەستمگيرابو وەک
خوێندنی ئامادەيی و  -2 لە کۆمپانيای کەرەستەی بيناسازی

 -4 زمانی ئنگليزی کۆرسھەشت  خوێندنی - 3کۆلێجی ماف 
وتنەوەی وانەی  -5خوێندنی يەک کۆرس زمانی ئەڵمانی 

چونم  - 6 باڵيۆزی يۆگۆسالفيا ميستەر نياز ەب زمانی کوردی
راديۆيەکی کوردی لەپاريس  بەڕێوەبردنیبۆ سويسرا بەنيازی 

راستتريش  ھتد...کارەکانی کاژيک-7سەرينەگرت  ھەرچەن
 من.پەرتوکەکەی نوسيوە 1982ئەو  وم،ئەوەيە سستنەب
کە  1983سەردەمەم دەرنەئەخست تا ساڵی  ھۆنراوەکانی ئەو

ا بەچاپ )جوانی(ديوانی سێيەمی ھۆنراوەکانم لەژێر ناوی 
تا  ناوەڕاستی شەستەکاننی بريتيبون لەھۆنراوەکا وگەيان

  :  ئەمە يەکێکە لەو ھۆنراوانە. 1983

õŠbäóè@ôÙŽïäaíu@üi@@
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ôäbØüÙî†óÜ1@oia†üi2@òŠí @ì@ãŠó @Âäóèb÷@õŠüØ@@

òŠíØóÜ@‹q@ó›Ø@óÜ@‹q@LòìaŒaŠ@ôäaíu@õüäb’Šó@@

Šói@çbØò‹Žïnó÷@Žñìó’@ìíàóèێfØ‹iìbšói@æŽî‹Øó÷@@

Žñ‹Øó÷@×óÐó’@óÜ@õŒaí“Žïq@fØŠórÜóè@ói@ì@ôäaŠü @ói@@

Âäò†@õóÙî‹š@LóÜbïq@õòŠŒ@LŒb@ì@Œaìb÷@ôäbîói@bm@@

@ŒaŠ‘ò†@ôåï’í @Lãò†ìbä@ôšbà@Lçaìˆ@ìÂäóm@õŠóàóØ@L@@

íàóè@ìó÷@ìbäóÜ@íjÜb@õŠó@ôäˆóu@ÚŽîìó’@a†óäaíu@@

I‡î†ó÷H3@íi@ŽðäaíuL@Š@‹mbîŒ@‡î†ó÷@LóåŽîìfia‡åà@ói@õìN@@

íàŠóÐ@ì@@ômì@çbnòì@fiói@Ûóîbàó@üiIçbï÷H4@@

üu@õaì†óÜíš@òìóä†Šaí‚@üi@μbäØóî@ì@ôqçaí‚Šó@óåî@@

†‹Øó÷@õóÔ@òìòŽîŠói@ÛóïîŠa‡Ü†@õbmòŠó@Ûòì@@

                                  
1

üÙî†@Zäa†@Lbàó@õóŽïu@@
2

oia†íi@Z@bîŠbäóè@ôn‚ónîbqIŠóuóàH@@
3

‡î†ó÷@ZõŠbäóè@ôÙŽï›Ø@@
4

çbï÷@ZõŠóuóà@ôäbàŒói@ó’bi@LfÜói@@
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Žóióà@üi@†‹ió÷@õìó’@ôån“ïäa†@ôaí‚@ì@‘bi@@

ì@õŠóq@õó÷@Lçaíu@õó÷@Š@õó÷@L†aŒˆóu@õìó’@ôØbäì@@

çóšŠóè@ˆói@ì@łbi@ì@†ŠòŒ@õ‰Ô@Lõìa‹ÙŽïq@bnŽï÷@æà@@

†@æà@ãłóiã†ŠíØ@æà@LâÙŽîŠaíjŽîŠ@æà@LòìümóÜ@ãŠì@@

ãŒaìóäýìŒaì@üi@üm@LŒüÜb÷@ó“ŽïØ@L@_ã†‹i@oÜ†@@

ìa‹ói@ãò†@æà@LŠò†óiŠò†@üm@LμÙîä@üm@ì@æà@ômì@@

ŽñŠüuói@âÜ†@a†óøŽïÜåïió÷@ïÙŽîŠüu@Lìbš@f@@

nnaŠói@•òìóÜ@óu@bî@LfjpóÜaìŠL@@fÜóàIŒaììH@@

@òìómóîbäò†óÜ@óØ@óäbîˆ@ãóÜ@LÛóîóØ‹š@Šóèí›@@

ãòŠaŒí aŠ@ãó÷@õón“î‹Ð@LóÜü›Ø@õó÷@‡î†ó÷@ì@@

ãòŠa‡î†@ãó÷@õò†Ša‰jÜóè@LòŠaìb÷@õìý@õó÷@ômì@@

•üä@òìüm@ô’ó @õìbšói@õóà@ô‚a†Šóq@fibi@ì@@
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@ômìI”Žï ó÷H5@@LŠûŒ@õbàó@bvå÷IãóäóüØH6•ü‚@ôÙŽïäˆóu 

  سوپاس بە زمانی مەجەری :کۆسەنەم :6.   نۆش :ئەگێش:5

   1983/  1982شةوى دوا : بؤدابست

@@بآلوكراوةتةوة 1983لة ديوانى جوانيدا 

  

سرودی  :دوايئەوەش چەندين ھۆنراوەيتر وەک پێشئەوەو
داستانی ئەوينی ، 1976،کێ وەکومن 1973سلێمانی 
 ی5لەژمارە  1986ئۆپەرێتی نازە، ساڵی  ،1976کوردستان 

لەبيرەوەرييەکانی  .گۆڤاری نوسەری کوردا باڵوکراوەتەوە
 1989ساڵی  152، لەگۆڤاری بەيانا ژمارە سااڵنی دێرين
 بەشی يەکەمی ھۆنراوەی گوندەکان و .باڵوکراوەتەوە

ا ناردم بۆ بە ھاوبير ھۆشمەن 1988راپەڕين  ھەڵەبجەو
  :باڵويبکەنەوە، ئەمە دەقەکەيەتی  لە شاخ بۆئەوەیپاسۆک 

@@

                                  
 

@@

 

@@
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@çbØò‡äí @@

@@

ìŠóà@óäa‡äí @ìó÷æåŽï‚@@

íóà@óäa‡äí @ìó÷æåŽïm@@

ì†óÜ@LòŠì@fióiçóØóà@ò‹îŒ@óäa‡äí @ìó÷@ôÜóØ@@

iŠóióÜçò†óà@‹ b÷@óäa†Šóàbä@ônò†@ôqüm@LòŠí@@

æäbîŒ@fi@LçòìaŒaŠ@ì@Ü†@ì@çaíu@óäa‡äí @ìó÷@@

ñón“î‹Ð@óäa‡äí @ìó÷@æäbàŒ@Žði@LçóåïàòŒŠó@ãó÷@@

çŠóÐ@ì@oïq@ôÙŽïn’óèói@óäa‡äí @ìó÷@@

ì†@Lfmb óä@çbïäaìbm@ôò†çŠó’òŠ@@

JJJ@@

äa‡äí @ìó÷@õa@Šó ó÷í@óLóä‡äbm@@

ç†Šóióä@ôÙŽïÙÜó‚@òŠüu@õ‡äí @óÙäíš@@

LçaŒb÷@Šó ó÷@òíŽï÷@æŽïÜó÷@LbïšóÜ@çaì@Lóäa‡äí @ìó÷@õòŠíØòŠíØ  

ç†Šóà@Šó ó÷@@
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 @ìó÷@ônò†@ììbš@ì@çbï @æîóáŽï÷@ŠóóÜ@õóáŽï÷@õó‚óî@Lóäa‡äí

ç‹i@@

óîò†bïq@fØ@LóîòŠaí@fØ@eìóØó÷Šò†@a‡äóu@ôäa‡îóàóÜ@çŠòì@@

óîò†ói@Ûóî@LbØüå‹m@õòíŽï÷@ÿó óÜ@Lõòìómóä@ôÐbà@ŠóóÜ@fØ@@

JJJ@@

ìóò†@LçbmaìòŠbä@õó“ŽïØ@Šó ó÷@a‡äóu@õŠüØ@ì@ça‡îóàóÜ@Ló‚óî@@

çò†óä@ãb−ó÷@Læm‹Üóéò†@çaìbmóÜ@bî@Lóäa‡äí @çòìb‚@ìó÷@ÿó óÜ@@

çbåŽïè@a†bïq@çbïÙŽïnò†@óØ@Lóäa†Šóà@ìó÷@Lóäa‡äí @ìó÷@ôŽïuóÜ@aìó÷@@

çóØó÷@oìŠ†@L‹mòìaŒaŠ@ì@çaíu@õ‡äí @LçbmíîŠóq@õŠó@õóÝÜóØóÜ@@

ò‹Žï÷bm@Z1988@òìa‹mìN@úئەم پێشبينييە ھاتەدی1991 ەوەبو.  
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ا )ڵبەستەکانی ژيرھە(لە ديوانی 1993ەلێکيتر کەساڵی گ
 کوردايەتی و جوانی(دوای ئەوە ديوانی . بەچاپم گەيان

  .و زۆر ھۆنراوەيتر)2010

  :ديوانەيە ئەو ئەمەش يەکەم  ھۆنراوەی

ãòŠaí@çbàóè@@

óÜ@æàãóäa‹ Šóq@òi@ì@@

íàóè@‰ ói@íš@bäbØò†Šóuòìómóä@@

@ãóä⁄šŠó@òŠaí@ìóÜ@æà@@

íi@bmóáÜóèóÜòìómóäüi@‹ b÷ói@ç@@

û‹àó÷@bmóè@ãìbà@õòìóÜ@fibàaŠ@ò‹Žïnó÷@f’ó÷@@

üi@f‹ri@ì@ãbäaímóÜ@fjïäbàí @a‡ï‚bäóÜA_@@

çaŠbî@‹Žï‚óä@@

ó÷@çbàóè@Šóè@æàì‡äóórÝØ@LâîŠbØòŒŠóè@õò‹ b÷@ìã@@

çaŠbu@íØòì@@

@fi@õóØò†ŠíØ@üiãóØóÐbàL@ì†‹àóä@æà@LâîŠbî†@ì@xbiã@@
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ŠbØb’bàóm@õüm@íØòì@æà@çbàí @ì@‘‹q@õò‹Žïnó÷@õó÷@@

äbäa†üäˆó÷@ónò†@â“ïL@íióä@aŠbióÜ@ïèŠbý@õA@@

íó÷ìóÝîˆ@ó·ó÷@bm@âŽïm@@

“îŠü óÜaŠüubä@ôäbåÜbšóÜ@ôåïà@ó·ó÷@b@@

ôîü‚óiŠó@õłb÷@íØbm@@

bn†ŠíØ@õbqbmŠóói@ôäaŠóàbØ@õò†‰à@a†ó÷@@

 .م ئامادەيە بۆچاپ2010نراوەکانی دوای ھۆ ەشێستئ
ا ی راگەياندن و فەيس بوکلە ھۆکارەکانزۆری 
  )ژير  ---------------------تەوە  باڵوکراوە

  :ھەندرێن لەسەر نوسينەکەی ئەڕواو ئەڵێ. ب

 دیوانی لگیا ناب راستییک حشاربدرێ ک سرهدانی
ژیر، گواستنوەی بیرو باوەڕی نتوایتیبو )کوردایتی(هۆنراوەی 

  .الدنیای هۆنراوەی کوردی) ریظالن(وە بۆ تیۆر)عاتیف(ل سۆز 

ی رابرو مامۆستابو ک )نبز(هر ئو راستییش پاپوەنری 
لپشکی دیوانی  ئوپڕی رزو ستایش لهۆنراوەکانی ژیر بنت و

رۆژ لدوای رۆژ هۆنراوەکانی بتامترو : (بنوسا کوردایتییکی
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ب و ئبن ئ دی ژمارەیکی زیاتر ل خکی لبارترو ب
  .٨)نمونی هۆنراوەی پاشڕۆژمان

بم پی ئگر شاعیرانیتر رابری قوتابخانیکبن، ژیری شاعیر 
یوەی پتکانی نمو ئاوات و خواستهک کی کاروانرقافس.  

ش لمجیھانی ژیری شاعیرو ئمجار لکبازەوە، بۆیم ر
 تی گرتۆتباب مان سڕاوەکگاو پر وینکوە، ئوەییتن

  :خۆی

یکمیان، بتاکردنوەی بۆچونکانی گوشاد محمد سعید 
  .٩چند سرەتایکی نوێ لشعری کوردیدا (لژر ناوی 

فیلسوفی کورد دوەمیان، تواوکردنی خاۆخاۆکی شاعیری 
  .مولیی لالین ژیری شاعیرەوە

ی )هیدش(ل نوان دو هۆنراوەی شاکاری کورد سیمیان، براوردێ
  .ای ژیر)عول سیس(گۆران و 

هسنگاندنی ئم بابتان لترازوی راستی کشکو لناخی 
بیروباوەڕە نتوایتیکوەی، ک برزترین بیروباوەڕی 

  .ائمۆ لسر ئم زەوی لدایکبوبمرۆڤایتیی ت

  .ئوە ئوەو کامیل ژیرو هۆنراوەی نتوەیی لهوست و رەخندا

  نهندر. ب
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  -:پراوزەکان

  1960کوردایتی، هۆنراوە، کامیل ژیر، چاپی بغدا سای -١

  1960محمد مال کریم ، لکۆینوە، چاپی بغدا، سای -٢

  1960چاپی بغدا، سای زەردەشت، لکۆینوە، -٣

. عیزەدین مستفا رەسوڵ، دراسات ئدەبی، چاپی بروت. د-٤
وەنیی پسا.  

٥-وەکاندا لینکۆلی خۆیجلگدەسنیشانمانکردوە کیکا ی.  

، 1971چاپی نجف، سای  1-بوان بوکراوەی روانگ، ژ-٦
  .3/ل

٧ -کۆڕمجار لکرکوکبۆیفیزیۆنی کلر تسالح شوان ا لک، س
  .دا1971و عبدو عباس و رەفیق سابیر ئاشکرایانکرد لسای 

  22/کوردایتی ژیر، سرچاوەی پشو، ل- ٨

 72/رۆشنبیری نوێ، گۆڤاری بروەبریتی رۆشنبیری کوردی، ژ- ٩
  .39/، ل1979شوباتی 

  :بابتکان

  لکۆینوە- 1
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وایتییوە لڕوانگی نت. گوشاد کۆلک خوندەوارە لئدەبدا
ی پوچکبۆچون.  

ئم لکۆینوەی وەمک بۆ نووسینکی کاک گوشاد : تبینی
چند سرەتایکی نوێ لشعری (محمد سعید لژر ناوی 

 72بۆیکمجار لگۆڤاری رۆشنبیری نوێ ژمارە) کوردیدا
لگۆڤاری بیان بۆدوەمجار . بوکرایوە 39/ل 1979شوباتی
هردو گۆڤارەک سر . بوکرایوە 56/ل 1981نیسانی 61ژمارە

بدەزگای رۆشنبیری و بوکردنوەی کوردی سر بوەزارەتی 
  .رۆشنبیری و راگیاندنن

ئورەحمانی حاجی مارف برامبر مامۆستا جمال . هسانی د
م ا سرجۆیی نازانم وەک لدۆخی نوسینکینبز، بکارکی خ

کوێ و رکوتنی لگڵ گوشاد محمد سعید لگۆڤاری ئدەر
ئگر بت و شیبکرتوە ئامانجکی بستراوە . ١رۆشنبیری نودا 

  وەکمانکتژوی میللکی متدەرفر  ٢22بوبمساڵ ل
تی و نبزو ژیر حمی مال کریم برەو روی بوای نتوای

ڕاپڕینی زەردەشت برامبری، لبواردا دەرنچو، ب هرچن. بوەوە
  . لدەریادا نقومبو و وەک گۆمکی منگ کپبو

 بۆتعید کد سمی کاک گوشاد محر وتارەکس ینب
ا شنبیری کوردی وەک لگۆڤارەکانیانجگسرنجی دەزگای رۆ

ێ، زۆر بپرۆشوە تینون بۆ دەرئکو ٣)رۆشنبیرو بیان(
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لدەمکا . و ئدەبکی اچونی بیروباوەڕی نتوایتیبگژ
 ٤هزاران وتاری ئدەبی و مژویی و سیاسی و هونریی کورد 

  .٥بونت پخۆری سیڤری بیان و لۆزانی کورد 

بم لبارەی . گوشاد ربازی حمی مال کریمی گرتوە
نوسینکانیوە زۆر هڕەمکیترەو لوەناچ تنیا پڕاوکی 

تر بیری نسوە لتندبوەیی، بگرە خوتدەبی نوەیی یا ئ
  !!.لسر ئدەبی کوردیش

چند (گوشاد بب بناغ هاتوە باسکی دەسپکردوە ناویناوە
بم وشان سری بوتارەکی  ٦) سرەتایکی نوێ لشعری کوردی

کامران هر لسرەتای پیدابونیوە لگڵ ئو همو (هداوە 
دانکی شعری باش خاینبو، لچند هو-تئسیرانی لسریبو

ئم باشییش زیاتر وەک پکردنوەی بۆشاییکی بیری 
نتوایتی نوەک تکنیکی شعری لچواچوەی شعری نودابو 

  .39/ل 1979شوباتی  72گۆڤاری رۆشنبیری نوێ ژمارە (

ا وچپی بسر همو هۆنراوەی کوردیگوشاد پشکی هلکی راست
لگڵ ئو همو (شی گرتۆتوە وەک ئ هناوە هتا کامرانی

تئسیرانی لسریبو، ئگر بھاتای ئو تئسیرانی 
؟ !ئب گوشاد مبستی چیب). لسرنبوای سرکوتوتر ئبو

تۆبی کامرانی بیکم لوتکی ئدەبی کوردی داناب؟ 
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ئگرکموکوڕییکی هب خستبتی ئۆبای ئدەبک بوەی 
  ؟!ن لئدەبک برزترەکامرا

 م شاعیری کوردبوایکران یکام ر بھاتایگالی گوشادەوە ئب
؟ زۆرزۆر پشکوتوتر ئبو !ئو همو تئسیرانی لسرنئبو

  .لئستا

تۆبی گوشاد همو هۆنراوەی کوردیی رەتکردبتوە بقوتابخانو 
 پویستی ؟ ئم راستیی!اناغ و ربازەوە لپناوی کامرانقۆ

رونو زۆریش  وەم. بپرسیارە، پرسیارەکش ل کاک گوشاد
لچند (ا، ئوەنی گوشاد ئ ئاشکرای هر لخۆی

ئو چند هودانی کامران بسر همو ) هتد...هودانک
کامران الی گوشاد بوە  هر ئو هودانی. هۆنراوەی کوردیدابوە

شبدەبی کورهاوکمو ئک هیر هۆنراوەک هوە نتگردی ئ .
کوات باووباپیرەکانمان چییانکردوە؟ هرچند زۆر وەم برامبر 

. ٧ئم رستانی گوشاد هی، لوان هتا نوسینی کامران خۆی 
بم نوسرک رادەی رۆشنبییی بگات ئو پلی الی ئمش 

انبژ وشکانی وەک داستانکی گوئاگردان دت گوێ ک داست
  .بڕازی خۆی داستانک بگتوە

دەبدۆستمو ئئاستی  هر گوێ شلکا لگە ئم دتا ئ
مران هموشتکب فرمایشت ب سروپاکانی گوشاد بوەی کا

ا، یا لوتکی پکردنوەی بیری نتوایتیب، ب لئدەبی کوردی
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گوشادیش ئت و بنکانیا دوشرەوخوار بکی سشک ه 
  .شارەزای یک پیتی کوردی نیت نک ئدەبی کوردی

کامران بوشی ناسک و گیانی مۆسیقاو هندێ هۆنراوەی بندی، 
گی کوردیجهۆنراوەی نول یکی هوەی .ایبارەی پکردنالم لب

بیری نتوایتییوە، هرگیز نگیشتۆت علی ترمۆکی و خانی 
پیرەمردی نمر، هتا هژاری و حاجیی کۆیی و ب کسی باوک و 

داریی نیکی دنیا هۆنراوەیتمھابادیش ک. 
ا کتا )تیۆری نتوایتی(گرتویتی ل  ژیریش بو لوتکییی

. شاعیرەکانمان توخنی نکوتون ٩ 1982ئمۆ سای 
ئوەلالیک، لالیکیترەوە همو بیروباوەڕیک لگیا بیری 

لوانی کاک .. نتواییتی، بریتینی لبۆشاییک پبکرتوە
  !گوشاد بیر ب بئری عرەبی تگیشتب نک فیکر

اعیرو نوسرەوە، بۆ باوەڕ، دەوری هاندەر ئبین، شلبارەی 
بوایک، شاعیر یا نوسری نبو، مانایئوەنی لدەمکا 

بۆشاییک لو باوەڕەدا بدی ئکرێ یا الیکی ببتای 
انی سرنجب، یکمجار گوشاد دەسنیشجی ئوەی . ئمنتوە

کوتوە، دوایی دت سر شوە ر ا سئوە ئکا کامران لناوەرۆک
واچوەی نوەک تکنیکی شعری، لچ(هروەک ئ ) شکل(

  ).شعری نودابو

20 

نازانم کاک گوشاد خۆی لم رستیی خۆی ئگات و ئتوان بۆمان 
شیبکاتوە؟ یا ئترسم وەک نوکتکی رشتی مرواریی 

رهاتبسشی ! بدەروی باندەسب شو دەرووە لنگئ ک
 خ، یا بش بنتی داگیر ئخی شکیکیتر تو واتاین، ئکئ

خوندەوار ئب، رۆژک مالیکی رۆشنبیر لخزمتیا شخمان ن
مامۆستاو ئ کاترچاوی مریدەکان روئبل ،بمامۆستا خوا : ئ
ال ئی کردوە؟ ممقورئاندا باسی ئخ : لیاش ب

رموێ لفکدا ئین ال یعلمونذین یعلمون والذهل یستوی ال(سورەت (
گوشادیش ! مانا تیگیشتوەب! شخ فرمسک بچاویا دت خوارێ

هر ئوەندەی ئو شخ لتکنیکی شعری و شعری نوێ 
  .گیشتوە

گوشادی ئورەحمانی حاجی مارف ئم رەخنیی . زۆر نزیک د
ا داناب و بئندازەی گشی لریزی رەخن زانستییکان

  .١٠! خوندەواریی بژمرێ
ەوتنیا ا بچتووادارین کاک گوشاد بوشکانی خۆیهی

لگیا رەچاوی ئم ! تمانبگین مبستکی چیو هیچیتر
کامران هونرکی نوی : (عیزدین بکا ک ئ. رستیی د

کاریکی بازە جواننهناوەت کایوە، بکو تواوکری ر
 ردو گۆران١١پیرەم .  
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ئو پنوسانی تائمۆ ئدەبی کوردییان هسنگاندوەو 
وە، قوتابخانقۆناغ جیایانکردۆتیان بۆدیاریکردوە، قۆناغ ب

یان جیاکردۆتوە لقۆناغی بکس و  ١٢بۆنمون قۆناغی بخود 
لدەمکا بخود لدوای . پیرەمردو ئحمد موختار بگی جاف

هروەها بدوای قۆناغی ئواندا ، . همویان کۆچی دوایی کردوە
یار زوەرو ددارو بلو گۆران و نوریی شخ ساح و هردی و بخت

دیالن و کامران و ژیرو ع،ح،ب، کئمان زوربیان لقۆناغی 
یادگاری هیوای بل کتا : بۆنمون. پشودا هاتونت میدانوە

ی کوردی ئژمردرێ ، لسای ئمۆ لشاکارەکانی هۆنراوە
دا بوکراوەتوە، همو شاعیرەکانی قۆناغی پشو 1933

  .لژیاندابون 
جۆن پلی یکم بوە  ا،غی ئم شاعیرانو همو قۆناغکانلقۆنا

ەوی یبالم گوشاد ببئوەی پ. ا، پلی دوەمیشبوەلشاعیرەکان
ئم رستیبکا، هناوتی قۆناغکان و پلی شاعیرەکانی وەک 
 خۆی بگا یابزانوەی خۆی لئبوکردوە بکور تشتی مجچ

نوسچی یا چی ئ ئ .و : ( ئنجا ئچاو ئران لکام بۆی
شاعیرە نتوایتیانی کلم سردەمدا هبون وەک عوسمان 
 -عوزری و کامیل ژیرو لسردەمی خۆیا بکسیش پشکوتوتربو
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لرەدا )  39/ل 72رۆشنبیری نوێ، سرچاوەی پشو ژمارە 
نم خاوە ببینرەوڕوی گوشاد ئب:  

1 -کتییوایتبارە ن  ،کشاعیری ر پلس ینالبدەین و ب
. را نبوە وەکو کامران و ژیوزری لو قۆناغدا لپلی یکمع

. د -ابوە، یا لڕیزی شیرکۆ بکس و کاک شوانبکو لپلی دوەم
ی زورب.  ١٤ا بوە جمال شارباژی و کاکی فالح ئیحسان فوئادو

ی بهزترو شاکاری ا هۆنراوەئمان لسردەمی ژیانی عوزری
بم الی گوشاد خراونت . نتوایتیتریان بوە ل عوزری

  !.پشتگوێ
کسی باوک، وەک لپشوە باسمانکرد، لقۆناغی لبارەی ب - 2

پشتربوە، یاقۆناغ پش کامران و ژیربوە، ئیتر نازانم گوشاد 
 ئم براوردەی ب چ ترازویک کشاوە؟ لڕاستیا لهر دەمکا

باسی بکس کراب، پیرەمردی لگبوەو ئز بکس و 
لدەمکا پیرەمرد . دتبرچاو ١٥پیرەمردم وەک زەهاوی و رەسافی

لبارەی ناوەرۆک و باوەڕی نتوەییوە لبکس پشکوتوتر 
بالم بکس شۆڕشگیی دەرونییکی و . نبوب لو کمتر نبوە

ن گرمیی الوییکیا زیاتر ڵ خویخگرتن برەوڕوەکی لگ
دا، هرچندە 1930/ئیلولی/6دیاری کردوە، بتایبتی بدوای 
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ب کس  اهروەه. ەوە نگیشتۆت پیرەمردلبارەی هونرو شو
  .بوە نک هونری وەک پیرەمردشاعیرکی میللی

لالیکیترەوە گوشاد بئوەی پلی پشکوتن دیاری بکا، بدوایا 
ڕونی بۆمان  (ئین بمویان بکیری شیعرەکانی هرسگ

بدیادەکوێ ک کامران وەک شاعیرکی الو لوسردەمدا 
بهزتر لهمویان هات کایوە شوەی نوسینکشی لهمویان 

  ).40/رۆشنبیری نوێ، سرچاوەی پشو ل - بهزتربو
یردا بو پی کامرانی سرخستوە بسر ب کس و عوزەیری و ژ

( لالیکی ترەوە ئ . بئوەی رەچاوی قۆناغ و پلو شوە بکا
بکس گل شعری بهزی هبوە، بم شوەی نوسینی ئم 

رۆشنبیری نوێ، سچاوەی  - شوەینی ک کامران پی نوسیوە
  .40/پشو ل

سادەیی و ساکاریی گوشاد گیشتۆت پلیک جیاوازیی نوان 
:  ئهر ئوەن. راوەی میللی بۆ ناکرێهۆن هۆنراوەی هونری و

ئافرین مامۆستا گوشاد، بم ! شوەی کامران و ب کس جیاوازە
؟ ک دو !رەنگ بویت ج سرنجی گۆڤارەکانی رۆشنبیری و بیان

جار ئم وتارەیان بۆ بوکردیتوە بئوەی جیاوازیی هۆنراوەی 
لسر ئم کشی  جائگر بت و. هونری و میللیت بۆبکرێ

چونک گوشاد . بۆین، زۆر درژ ئبتوە ب گیشتن ئنجام
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شی لجگی هشتا ل ئلف و بی ئدەبدایو دەسنیشانکانی
تا رەتبکره نگی نخۆیانیرجارەی سو هروپایس وە، ب

: ببزارییوە ئم! بالیکدای بئوەی خۆی بزان ئ چی
نانواو گۆشت کوردیش ئی نان بۆ . کاری تۆ نی گوشاد ئمکاک 

ئوانی برەوڕوی کش نتوەییک  هرەچن. بۆ قساب
یالن بونتوە لو سردەمی گوشاد دەسنیشانی کردوە، کامران و د

وەنب بختیار زوەرو ددارو . یو ژیرو هژاری شاعیری میللی
مبارەیل بدەستیان دیارنگردیش، جم . وەهالم گوشاد بب

 و ئ ڕوانئت وەیم شاعیرە (شرتر لنزۆریش داه
نتوەییانی هاتن ناو جیھانی شعرەوە دەشتوانین چاو بدیوانی 
 ران کم دیوانی کامکڵ یگتیدا بگیرین لکامیل ژیری کوردای

 1957دیاری ی براورد بکین، کامران ئم دیوانی لسالی 
همان  -چاپیکردوە 960ە لگئوە کامیل سای چاپکردو

  ) 40/سرچاوەی پشو ل
ا ببوای، دیوانی رەزایی  لئدەبی کوردیگوشاد بئاستمک شا
چاپکراوە، برامبر دیاریی کامران  957نازەنینی ژیر سالی 
دەبینین کامران زۆر (دوایی گوشاد ئ . نک دیوانی کوردایتی
ر هی هرچندە ژیر تاقیکردنوەیکی شتی ل ژیر جوانت

راستییکی ) همان سرچاوە -دورودرژیشی لشعردا هبو
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رانران . نازەنینی ژیر هاودەمی دیاری کامکام ،ئ گوشاد ک
دەسنیشانیکردای بوایئ ،یدەسنیشان . شتی جوانتری ه ب مئ

ەی دیاریی ژیر ل نازەنیندا هۆنراوەی هی لهۆنراو: ئلین
ک پاداشتی  17)بهاری کوردستان(بۆنمون . کامران جوانترە

بهاری  19لدەمکا کامران لدیاریدا.  18یکمی لسر وەرگرت
 ل یی ژین(ههاری کوردستان(ا )رۆژنامشداریی  20)بب دورنی

ئو گرەوەی کردب لو سردەمدا ک سرەتای سرهدانی 
وە، بپچوانوە پاداشتی وەرنگرتوە وەکو کامران و ژیریش ب

لگئوەشدا ئم وەک گوشادنین و نالین هۆنراوەی ژیر . ژیر
  .لهۆنراوەی کامران جوانترە

 ک، نازەنین لراورد72وەک ب  ل بریتیی ،ڕەدای20الپ 
هۆنراوەیان لسر تکۆشان و خباتی نتوایتیی،  9هۆنراوە، 

 م دیاری ل84ب  ،ڕەدایهۆنراوەی  30الپ هۆنراوەو کۆم
کورت هۆنراوەی پیوەندیی ب  2هۆنراوەو  3کورت، تنیا 

یوە هتییوایتباتی ننی .. خموەو تبارەی تاقیکردنل
هۆنراوەییوە، ئگرینوە بۆ کۆڕکی کامران ک زانکۆی 

ران دانی ، لو کۆڕەدا کام1978بۆی سازکردبو سای  21سلمانی
بوەدانا ک سرەتای دەسپکردنی ژیانی هۆنراوەی سالی 

،  ێا دەرئکوهۆنراوەی بوکراوەشیوەک لهندێ . بوە1953
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بۆنمون بوان رۆژنامی . گرمی ژیانی هۆنراوەیبوە 1954سالی 
هۆنراوەی  1210ژمارە . هۆنراوەی نابزین 1205ژین ژمارە 

هۆنراوەی ک مردمی بوکردۆتوە  1216کۆتری ئاشتی، ژمارە 
ار بم ژیر لو سالدا تنیا هۆنراوەی هژ. دا1954لسای 

، هتا 22ا ک یکم هۆنراوەیتیلجژنای بوکردۆتوە ل ژین
. ێیش ژمارەی هۆنراوەکانی لپنجی دەستک تناپڕ1955

لروی تمنیشوە . بوە1957گرمی هۆنراوەکانی سای 
ئیتر نازانم گوشاد . 241934لدایکبوە، ژیر   231929  کامران

  ؟ !ئم تمن درژییی ژیری لکووە هناوە
ا بسوڕتوە دەوری خاکدای ک بهر الیکسوڕانوەی گوشاد ل
ئمش ن پیوەندیی بقۆناغی هۆنراوەوە ! هر پکانی ژیرە

 نجام، وەک ئئن ئامانج ن یم(هندە لرچه 
سردەماندا هودرا کپوپاگانت بۆ چند شاعیرک بکرت وەک 

  )40/گۆڤاری رۆشنبیری نوێ ل -ئم شتانی بۆ ژیر کرا
رۆژنامو کام شت بۆ ژیرکرا، کام پوپاگانت، کام نامیلک، کام 

. 25؟ ک زوربی ئمان بۆ کامران کرا!؟ تنانت نوسین!گۆڤار
یکی دیوانی کوردایتیی، ئوا جائگر مبست تنیا پشکی

کییو پیشئ ی بۆ ژیر کردوە بروانپروپاگانت بزان 
ا هیداوە؟ بپچوانوە نوسری یابئاستمك بسرو بای ژیر
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ئ ککییشرزی :(پر رادەی برامبم بناتوانم رای خۆم دەرب
رکی و و نزمیی ئم هۆنراوان لبارەی وردەکاری و خیاوە یا 

ئنجا بوان پیرۆزیی بیری نتوەیی ) ناڕکی و کش و لنگرەوە
 لئ کی (کچاوکارو ب نست و ویژدانی خۆیان بخوان هبا ئ

  26) بکینو النگیرەوە لیبکۆنوەو فرمانی بسردا بدەن
خبات و (عیزەدین بۆ . ئنجا بۆبراورد بروان ئو پیشکییی د

ئب شاعیرەکانمان بڕگای دزاردا پلی (نوسیوە ی دزاری )ژیان
خوندەوار بگرن روەو برزکردنوەی رادەی لهونر گیشتنیان 

؟ یکبگرت بتواوی !تابتواوی برزی ناوەرۆک و روخسار
برهمیان بۆ گلبت هر بوجۆرە خۆشیان ببن ب شاعیری 

پیبی ب چ  عیزەدین و. ئی کاک گوشاد بۆ روتنکردە د27)گل
مرجک دزارت کردە مامۆستایک تا شهادەی شاعیری بدا 

اکم تائم ا باوەڕنلکاتیک. ؟)تاببن ب شاعیری گل بشاعیران
عیزەدین و . ا ناوی دزار هاتب، ددەم للکۆینوەیک

هاوڕکانی لدەرچ، لدەمکا همو جماوەری دزار ل کوردستانا 
ت لبرئوەی هۆنراوەکانی نگیشتونت ناگات پنجی دەس

  .ناخی چوساوەکانی کوردستان
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ئو . ا جگیاننبۆتوەرد لهۆنراوەکانی دزاررەشوڕوتکانی کو
ڤت و ی سورو کۆشکی کریملین و یکتی سۆەی بۆ سوپاهۆنراو

  ؟!د یا روسئیتر شاعیری کام گل، کور. وتوە نگرادیمۆسکۆو ستال
للی، ئاگای لهونرو روخسار ار شاعیرکی میلالیکیترەوە دز

  .یهر ن
بڕاستی  هندێ شاعیر(:ئداا بم شوەی هشبکاکی فالحی

ئیبۆ : لرەدا ئپرسین) .٢٨ب شاعیری راپڕینی کانون ئناسرن
، باسی راپڕینی الواقعی فی االدب الکوردیلپڕاوەکیا،

فالحی نهناوە؟ لدەمکا ئو بم ناوی کاکی کردوە ٢٩کانونی
، رویداوە1948چاپکراوە، کانونیش  1967پڕاوە سای 

بوەو باسی هندێ شاعیریتری 1980دیوانکی کاکاکی فالح 
  !٣٠کردوە

خاک  وعیزەدین پشکی بۆهرکس بنوس، پیایا هئدا. د
تۆش . ٣١دۆزتوەو ئیخات پاڵ گورەییکی راستب یانائ

ڕو تم، بۆ ئوپشکیانت نخستسی رەخگری چرخی بیگوشاد
ب ژیری شاعیری  شاعیری گل و شاعیری کانون گڵ براوردکیل

دزارو فالح نگیشتون ؟ پشکیش دنیاتئکم ک !نتوەیی
  .بڕادەی ژیر
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گیاندوتی وشی  گوشاد لڕەخنکیا لزانست دابزیوەو
 ٣٢ئمش لبرئوەبو ک ژیر خۆی شتکی(ناوبازاڕو هڕەمکی وەک
 ئمش ئپرسین) 40رۆشنبیری نوێ ل –ئوتۆی تیابستنبو 

لی هسنگاندن ب چ شوەیکو ب چ بگیک الی گوشاد پ
؟ ئایا ژیر لهمو !یسلمن ژیر شتکی ئوتۆی تیابستنبوەئ

تنیا هرشکی کردۆت سر باوەڕێ، چین، انیا هۆنراوەک
کۆم ،تیا و ،تمیلل ،نی الیوە باوانچپ؟ یا ب

داو و مرۆڤک لسر تۆپی ئم زەوییبرایتیی کردۆتوە بۆ هم
ا ب سربستی بژی نک ب ئاواتخوازە لژر سایی ئاشتی

  :ژردەستی 
ردەستی نیژ مئاشتی الی ئ  

  ٣٣دیلی سربستی نی ژیانی
ئگر ئم ریی . ی ئاشتی و برایتی هئسنگنژیر بمشوە

یش دنیا گوشاد. پنئبا توەییپیەونکردای، شاعیرتی ن
یکتییوا مرۆڤایب مین ئکو  ئشکتییوایتوا نب ک
ردەیگب و راستیینجراوی ئھنگاندن .هسرهگئ راست 

بپلی نۆکری، بکرگیراوی، خۆفرۆشی یا بترازوی باوەڕی 
م ب. هنراو بکشرێ، ژیر شتکی ئوتۆی تیابستنیلدەرەوە

، ئگر لڕیزی ببیروباوەڕە نتوەییکوە خۆبستنوە بخاک و
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 ریکراوی بندیپشوەی شاعیرانی کوردەوەنب، جگیکی دیا
لم بارەیوە روی پنوس ئکین ژیر هرچن . لناویانا گرتوە

کجیھشتین لمیدانی هۆنراوەداو بدەنگیی ئم چندسای 
ونکانی وەک گوشاد پاککردۆتوە، وەک حاجی قادری  رگای بۆ

مر ئکۆیی ن:  
  نڕ وەک لناو بش نما شری

  ٣٤سمادن رەقسو رویگورگ و مام
و ئ دتی جگوشاد ریزی مرۆڤاینوس) :پشتو پای  ئفکریی
ئمشکرەی ) 40رۆشنبیر ل-کئیویست گورەیبکا شتکی وە نبو

 - توە بیر کنوسیبویرستیکی رۆژنامی وەقتی تورکیم دنگوشاد
ی کورد نیلسم برنیزەی تورک هک سیرجهالی ) ٣٥لب

نامی وەک بالی رۆژ! وانیگوشادەوە بیروباوەڕی کوردایتی شتکی 
ئی کاک گوشاد تۆ بیاردەرب، چ ! یوەقتوە مسلی کورد ن

بیروباوەڕك شتکی ئوتۆی تیابستیو ئتوان ژیانی مرۆڤی 
د بپارزێ؟ چارەنوسی بۆبدەسبھن؟ ئوانی بوشی کور

کوردستان ئسمنوە؟ یا بدەنگبون لئاست لسدارەدانی 
؟ دیارە مژو لوان ٣٦ن بۆکاەسوارەکانی کورد لمھابادو شۆڕ

  .نابورێ
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پشئوەی مبستک بدابدەستوە، لپرسراوە برامبر  نوسر
وە ئخۆیک وەک گوشاد لکی، نیر وششبو : (همرئه

ئم بگرەوبردەی نوانی کاک محمدی مال کریم و  کبوە هۆی
  )40رۆشنبیر ل -جمال نبز

  کام بگرەوبردە؟
ال ا، حمی مانکرد، بدوای کوردایتیکی ژیروەکلپشوە باسم

کریم برەنگاریبو، بم بڕاپڕینی زەردەشت، بشوەی گۆمکی 
 ٣٧ائورەحمان.ان لگڵ دجانازانم بڕزت. منگ بدەنگبو

ئو  باوەڕناکم جارکیتر ی؟ هرچنئتانوێ بیھننوە کا
یدانوموە ئتڕستچون. بگوادیارە ه شوی  یککانی پهب

هرچندەکو : ا پیوتیکاک چاوکیش لرۆژنامی برایت. ەکردو
- مبستی کاک محمدە-بالزات  ارەیوە زۆر باسکراوەو بۆئولمب

و واقیعی خراوەت برچاو و چندەها بگی عیلمی رونکراوەتوە
بم . ٣٨اوەدرژی لمبارەیوە، پش پانزە ساڵ باسکرو بدورو

. کاک محمد جارکیتر نیتوانی برامبر ئو توژم بوەستتوە
ناسموەو خۆم هندێ لم رۆژان ئ یبشبحا: لوەما وتی

 یسیتریش وەک منن و هیواش هزۆر ک ،یادنیکیشیانم لنده
جا کاک گوشاد بزان کاک محمد چۆن . ٣٩همویانئناستوە

ا پشتریشکوتوەو بالی نتوایتیمۆ زۆر و ئساردبۆتوە
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ت ەرچخاوەو گیشتۆت رادەیک بتوسوە بدوکتۆرای سۆڤو
ئنجا . ئمیان زۆر الننگتیش دوکتۆرەکانی سۆڤ!! ئ کاندت
مارف خزندار ئ بوانامی برزی . ییوە ب داڕبم گاتباز

زمانی باسی عیلم و  سری زمانی و بنیکاندداتی بدەستوەیو 
٤٠!عالم.  
ئنوس . همو راستییکوەدورەشاد پنائبات بر وشیک لگو
)وەژیر بیرکردن تستبوە ئئاین ی بکتییوایتمو نوە ه

دوایئوە  )40رۆشنبیر ل -بیروباوەڕکی پشکوتنخواز دەنتالوە
لدەمی  وشکانی حمی مال کریم دوبارەئکاتوە ک نهما
خاکیتر  چنئمش . مکی تروپی داوەتوەزەردەشت وە خۆیا

  . ئخین پاڵ راستییکانی زەردەشت
الپەڕەدا، وەاڵمێکی  6خاڵ لە  4ھەندرێن، بە . ب ،لێرەدا(

ژير - کەئەڵێ ی داوەتەوە قسەيەی گوشاد دورودرێژی ئەو
 ھەمواينەوە ئەبەستێتەوەئبيرکردنەوە نەتەوايەتييەکەی بە

  -بيروباوەڕێکی پێشکەوتنخواز دەنێتەالوە
من : ورتی ببڕێنينەوە، ئەڵێمەکل بوختانە جابۆئەوەی ئەم

م بە ئاينەوە کەبەھيچجۆرێ بيرکردنەوە نەتەوايەتييە
پێشەکی ناولە کە ، وشە  67لە  ەيەکتەنيا وش .نەبەستۆتەوە

لە بنەماکانی  يەکێوتومە  ،ھاتوە اديوانی کوردايەتييەکەم
. پەيوەنديی بەئاينەوەنيە ش، ئەوەەرستيەخواپ ،کوردايەتی

جگەلەوە، چەمکی خوا . خواپەرستی شتێکەو ئاين شتێکيترە
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جگە لە ئاينە بێ. ێ جۆرو شێوەی بەخۆيەوە ديوەلەمێژودا گەل
 ، ئاينەکانيترو کۆمەڵە خەڵکەکاننئاسمانيەکا

، لەقۆناغەجۆربەجۆرەکانی مێژودا کە ھيچ ئاينێکيان نەبوە
ھەريەکەيان لە  لە خوا گەيشتون، يا نە بەجۆرێھەريەک لەوا
دروستکردوەو پەرستويانە ا خوايەکيان بۆخۆيان ھزری خۆيان

خوای  2، تەنانەت کۆمەڵە خەڵکی واھەبوە جياواز لەوانيتر
لەكوێيە؟ئەوە ھەر  ئنجا خوا چيە؟ چۆنە؟ .بۆخۆی دروستکردوە

اللە (بەپێی ئايەتی  بۆنمونە، .ئەداتەوەوەاڵم  اليەنە بەجۆرێ
، زەوييە واتا خوا روناکيی ئاسمان و )ضرنور السماوات واال

راستييەکەی منيش مەبەستم لەو .بێ)رۆژ ( ئەبێ خوا
ل المث-نمونەيەکی بەرز ی کوردخواپەرستييە، ئەوەبوە کەمرۆڤ

لەترسی لێپرسينەوە، ی ھەبێ باشە، بۆئەوەی - االعلی
نەتەوايەتينيە ئەمەش بەستنەوەی . لەخراپەکاری  دورکەوێتەوە
  .بەئاينەوە وەک گوشاد ئەڵێ

چ ، اليەنگيريی ھيلەبەرئەوە، من کەمەبەستم لەخواپەرستی
ئاينێکەوە نەتەوايەتييەکشم بەھيچ  وەبێ، بيرکردنەبوئاينێک نە

بۆيە  ..بەڵکو ھەر ناوی ھيچ ئاينێکم نەھێناوە .نەبەستۆتەوە
ەردو لەاليەن ھ نزانی ئەو بەرگرييانەی لەمن کراوباشمبە

، لەم لەڕوی ئاينەوە ھەندرێنەوە .ب بەڕێز زەردەشت و
خوێنەرەوەی بەڕێزی نەکەمەوەو کاتی  ياندا دوبارەەپەرتوک

ی يەالپەڕە6ئەوناو تری، تەنيا ھەندێ رستەيپێوە نەگرم
  )ژير-------------- گوڵبژێرئەکەم ھەندرێن.ب

  :ئنجا ھەندرێن ئەڵێ
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کاروانی بزوتنوەی نتوایتی هندێ میللتی دواخست  ،ئاین
بتایبتی دیکتاتۆرتی  مارکسیتلوان میللتی کورد، بم 

  ٤٢هنرخ بمرۆڤوە نا ،پرۆلیتاری
جیھانی کۆن ئگۆڕرێ جگا جدل : ئتینسون شاعیری ئنگلیزی 

ان ، هتا جیھخوا خۆی ئسپن بزۆر شوە. بۆ هاتنی رژمیتر
نک. وەکو خۆی نامنئوەی بۆگمان٤٣اب.  

ک ئیگهیچ ب بکی : (گوشاد بمو بیروباوەڕژیر ه
توتنخواز دەنشککا) الوە پکلوتوسانەا ژیر دژی چ ی
  :بچوسانوەی بیروباوەڕیشوە بهمو شوەکانیوە

  ئمی گورد    گلکین بزیان ئمیکورد
  بۆئاشتی و ئاسایش     دۆستی گشت میللتان

  )48کوردایتی ل(ئبژین همومان گۆرانی و ستایش         
کورد ئ کرواری خک نمونبۆ . مشت سنیب م مشتئایا ئ

بیری نتوایتی و  روەرییپ بگی پشکوتنخوازی و ئاشتی
؟ کام مارکسی یا کام بیری مرۆڤایتیتر ژیر ،شاعیرە مزنکی

گیشت پنوسکی جورو ستمی تورککان  ئاشتیخوازە؟ئوەندە 
کلئاستی نام  و نگیشت لنینی ئاشتیخواز٥٨جواهیر الل نهرۆ

کژوییخ  یممرشحمودی ندەنگبو٥٩امتیدانی ! بیارمم لب
نماالخوفا ککی وەکو مستژرانکردنی کوردستان بوچانبو بۆ و
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سلیمکردنی شارەکانی بتلیس و تب ابنکی ئتاتورک پناویل
 ٦١بۆ ئرمنستانی روسیاو دروستکردنی حیزبکی شیوعی ٦٠موش

بۆ تۆرانییکی وەک حقی ٦٢بناوی حیزبی شیوعی تورکی دەستکرد
 و لیژنیکی ناوەندیان دروستکرد٦٣بھیج کبوب سکرتری گشتیی

لی فوئاد پاشا، کازم لوزی پاشا، عت پاشاو فپاشا، رەفع
: یوعیبون وەکوا ک بڕاستی شگڵ هندێ کسیترل ٦٤ئنوەر بگ

راپڕینکانی کوردی  ٦٦هتا شۆڕشو ٦٥سورەیا ئایدەمیر
او تسۆڤ ر رویان نکردەوە بالیئو دەم ه .پدامرکننوە

  !٦٧کۆمۆنستکانیش دران ب دادگای ئیستیقالل
ئم الینی سۆڤت زیاتر دەرکوت کات هتیوەکی رەزاشا 

هات  ٦٨بگۆڕێ لمھاباد، ولیم دۆگسویستی نرتی کوردەواریمان 
ری کوردستان لمھاباد، دەسکردی لدەمکا کۆما. بهاوارمانوە

لالیکوە سۆڤت  .یانبو، هر خۆشیان بگورگانخواردویانداخۆ
وەی سنوری ئمایپشتنرانی وەکوخۆینی ه کردواژۆئ ،

پشت  دروستئکرد ٦٩لالیکیترەوە کۆماری بۆ کوردو ئازربایجان
  وبسوپاکی، دواییش کردیان پارویکی چورو قوام

نتوە ٧٠سوتی ئازربایجانناوی ئیمتیازی ن٧١ب 
پاشان قوام کۆتایی بوەزارەتکی هنا . !لدەستیدەرهنان

ل بنی نوت بسۆڤت، وەک چۆن ا بۆئوەی ئران دەربازک
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 ٧٢!مستفا کمال گرەوی ل لنین بردەوە، ئاوا قوامیش لستالین
سیرئوەی تائمدەمش کورد . لسر الشی کوردی بدەرەتان

ت و هاوڕیکانیان مابسۆڤ ئاستی  !!ماوە باوەڕی بی لتو سۆڤئ
  !بدەنگبو نی کۆماری کوردستانیشدالسدارەدانی سرکردەکا

 ژان ئم وشان هموی واقیع ، واقیعکش ئازارە، ئازارەکش ب
نیش ئاگایان اسییکر، ببرستی و لدایکبو کبریتیی لستم

ربازی  ،چوسانوە ،ژیریش. ی نکبدروشملیکدی هی بڕاست
دوژمنانیش ئیانوێ ب شڕی چینایتی . نتوایتیی پگرتوە

  :بم ژیر ئ !یکی لبیربرنوەالین نتوەی
بازمانتی       ربیری تازەی کوردای  
تی      ئاوازمانردایکوردین م مئ  

  چکی دەستکوردایتی بۆئمی کورد     
  )37کوردایتی ل( هۆش و هست  فلسفیو باوەڕی ورد    

ان ک لالیکیتری ئم لکۆینوەیدا ئو راستییمان هسنگ
ا بوەی لنکی گورەیگرت لئدەبی کوردیک ژیری شاعیر

ه تی لکوردای کستایش و گیانکدەرونیی ڕانستپو ت
گیانیی بارە تیۆرییک کهتا ئمۆ شاعیرانیترمان خۆیان لو 

هروەها ئو بیرۆکان پوچئکاتوە کنتوایتی . نداوە بوارە
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او بالشیانوە گرنگنی ئو قۆناغ مژوئکن لبقۆناغک دیاری
  :!بپڕنرێ
  کوردایتیم قۆناغنی -نیکردەم جی داخ ئم

  )44کوردایتی ل( رگی پیاوی داناو ژیرە -فلسفو باوەڕوبیرە
 کۆشئوێ و تناویژیر، کوردستانی بۆکوردئپل تا خۆی بب

نتواییتیش تنیا باوەڕە . خاوەنی نک النی داگیرکران
یککن بنجرچزەویدا داکوتاوە هرەگی ب  و بنج و رەگئ
ا ئنوان، بم ئمۆ وەک شتر خۆی لشوەی هستکی دەرونیپ

خۆیپیشانئداو هزار گیاکش سردەربن، بیرکی زانستی 
کردننجامی بنبئ .شوئر نکی گئاستی خۆرنماشیکرد، ل

  .ا خۆیناگرێنورۆز
ا دایتی وەک لمژوی میللتکمانبۆ کور ان ئاگردانککوردست

ژیر بلیمتان ئم . دەرئکوێ و پشتاوپشت بۆمان ماوەتوە
  :داراستییانمان پیشانئ

  گوگای مناڵ نی    - خیاڵ نی  مکوردستان
  نب ئی کورد لکوێ بژین - ئگر کوردستانی برین 

کوردایتی (؟!ئگرنب ئیئم چین -بین کوردی درینیاخو
  )45ل
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جاک ژیر بوجۆرە لنتوایتی بکۆتوەو بو شوە 
 یۆ دیاریبکاو زانستیانمو ئ نژوی دووە، مشییبکات

گی ودەسنیشانی دوژمنانی میللتکمان بکا، ئیتر چۆننابت ر
بز ل پشکیی دیوانی ن؟ چۆن وشکی جمال هاوبیرانی
رۆژ لدوای رۆژ، هۆنراوەکانی :(ا نایتدی کئکوردایتی

بتامترو لبارترو بدی ژمارەیکی زیاتر ل خکی ئبن، واتا 
بنڕۆژمان ئیھۆنراوەی پاش٧٣)نمون  

بو ل رچی کامرانه (و ئ  گوشاد دتوە سر پشکوتنخوازی
 لسمو مهی خۆی بکلسوە، موتنخازانشککی پبیروباوەڕ

  40ل 72رۆشنبیر ژ –مرۆڤایتییکانوە دەبست
 تش ناچی روت و قسقس ل کانی بریتییمو نوسینگوشاد ه

؟ بم ئم !ئیبۆ یک دو نمونی نهنایوە. گیرفانوە
بتایبتی  1968ی کامران تاسا ببگوە بگوشاد ئین

بوایکی نک ربازک بکو  ٧٤تابوکردنوەی ئاوات و رەنج
 1959- 1958نتوەیی هبو بڕادەیک کۆمۆنستکان سای 

ئو . ٧٥یان بۆئبردشاولسر شقامکانی سلمانی 
ا، و لڕۆژنامکشیانپالماردانشیان همو گلی عراقی گرتبوەوە

بم . ٧٦ئکردئاشکرا دەسنیشان وەی باتحاد الشعب ، ئ
، ئوەیان بۆ نلوا ،گشی رەوتی نتوەییوە لکوردستان بهۆی
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 ٧٧بتایبتی زوربی رکخستنکانی جوتیاران لدەرەوەی شارەکان
ڕەشی کامرانیش لوەمی ه .توەییکوەبوبدەس برە ن

  :ا ئیوتیکوشتن
  ئوەی ب الوی ئمرییان ئو ریی کتۆ لسری  مانای وت

  ٧٨منیش پموتن ئو ری نگرم   بگردن کچی و کساسی ئمرم
ا، لسلمانی لبۆن نتوەیی و نیشتمانییکانکامران لو دەمدا 

و برامبر کۆمۆنستکان  تئکو ٧٩پش رکخراوە کوردستانییکان
و ب و بب سکردنوە ستایشی کوردو کوردستان و بواکی ئکرد

بوەش نوەستا، ئوەبو بو ب . رابری ئو دەمی نتوەکمان
پلیک میللتی کورد  و گیاندی ٨٠سرنوسری گۆڤاری رۆژی نوێ

هتاهتای شانازیی پوەبکاو خزمتکی بپایانبو کامران و 
تا ه ،نتوەییوە کردیان بنتوەکیان لڕوی٨١هڤاکانی
بم نامخان . ابو چپکانیش شتیان تیابوئکردەوەلرادەیک

  !وەریاننئگرت بۆفرۆشتنکۆمۆنستکان لشاری سلمانی 
لبارەی پشکوتنخوازییوە، ئتوانین بین لهمو فرهنگی 

و  ا یک شاعیرمان نی پشکوتنخواز نبوبئدەبی کوردی
لوانی گوشاد  .مسلکی ب بمرۆڤایتییوە نبستبتوە

ک پشکوتنخوازی ئننالوە، ژیری  بۆ راکشاونپنجی 
بب هیچ بگیک، ک ئبوای ) 40ل 72ژرۆشنبیر ! (شاعیرە
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ەک فاچی رم لدا هیچنب یک بگی بھنایتوە، نک و
ئم ببگوەو پشتبست  !زانستئکا ا باسیلکاتک

  :ی ژیر ئسلمنینپشکوتنخوازی ،بهۆنراوەکانی
  گلکین بزیان   - دئمی کورد ئمی گور
  بۆ ئاشتی و ئاسایش    -دۆستی گشت میللتان 

  )48کوردایتی ل(ئبژین همومان       - گۆرانی و ستایش   
  ئن ئاشتی ئاشتیی جیھان  -ن برەی گالن کئبین

شادمانب بمرۆڤ ئ -  زیانبدیلی و لتی ل(دور ل58کوردای(  
  لگڵ میللتان  -چند خۆش ژیان  
  ب کوشتارو جنگ  -بب قەو دەنگ 
  )74کوردایتی ل( نبرێ بتان    -سامانی گالن   
کوردستانم فراوان-   تی ل(بوکی رازاوەی جیھان29کوردای(  

لسیئایا کام شاعیر موەکتوەندە ی نوە  ئتییمرۆڤایب
شاعیرانی پشتیانکردۆت میللتکی خۆیان و بون ئو بستۆتوە؟

خۆبستن بخباتی ب شایری بگان لژر ناوی مرۆڤایتی و 
  .؟!گالنوە

هروەها لبارەی کامرانوە، ئم لگڵ گوشاداین کلبارەی 
، مسلکی خۆی بمسلی بیروباوەڕی پشکوتنخوازەوە

ەمش  کامران هر نتوەییبوەو ئو د. مرۆڤایتییوە ئبست
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واتا هر ،بئگر بت و کامران باسی مرۆڤی کوردی کرد
مسلکی بمرۆڤایتییوە بستۆتوە، لبرئوەی مرۆڤی کورد 
بشک لمرۆڤایتی و ئمی دواییان زیاتر لکامرانا 

کامران لکوردەوە : ا ئینلکورتی باسکمان. دەرکوتوە
رکوە بۆکوردوتوە بستییمرۆڤایک لتی، نۆمرۆڤای.  

، بۆنمون پنج ئم وەک گوشاد ب بگ وش دەرناپڕنین
یا رویکردۆت بارە رائکشین بۆ هۆنراوەکانی کامران ک تا

جمیل، نادی، جیم ویلسن، : مرۆڤایتییک، وەکو هۆنراوەکانی
  .هتد...و ٨٢گیڤارا، لۆمۆمبا

بداخوە کامران لسر ئو دۆخ نمایوە، گڕایوەو بوم 
لسای . پوکایوە لنتوەییکی، لپشکوتنخوازییکی

ەوە 1964ل . ا ب ورەبوەوە، لئاست همتکانی قاسم1961
ەوە 1968لسای ! وەک ب ئاگرە سورە لخۆم دورە. پنایگرت

داپۆش کیتوانی ترسکیئیتر نڕو،توشی  ، هومو شتوتک
نک هر لهۆنراوەدا بکو لهمو  ٨٣کارەساتی وشکبونوەبو

ترس بسریا زابو، خۆیپنگیرایوەو کوت خمی  بارکوە
راستیی  ئم. ئیویست بهۆنراوەکانی برگری لخۆیبکا. خۆی

؟ !بتواوی دەرکوت، بم برگری لچی الئاوات و رەنج
رد نفامن نرخی خۆبکوشتدانی ئو کو: ئیوت. لترسکی
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راستتر ئوەی . ، پاداشتی ئوێ چونک بندکراوە، دسۆزەنازانن
بسادەیی نڕوانین، بکو لواقیعکوە، ٨٤وەک گوشاد

  .لهۆنراوەکانیوە بوانین کامران
بۆیکمجار هکوت شاعیرک خۆی هۆنراوە  لمژوی کوردا

  :ای کامران موکریب لژر سردا ر خۆیبس
  ل کۆتی پ، کلپچی دەس بپرسن
ل  1970زەبری هۆنراوە  -من چیم و کم ئوان چاکمئناسن

4،5.  
ڵ منا نیانبگدی لمنمن شاعیربم   ل کوردستانیشم ک  

- بمن کفرمسکی هۆنراوە ئگریم رۆژێ نمدیوە بۆم میھرەبان
  61زەبری هۆنراوە ل
ا ئم هۆنراوانی خستۆت پاڵ ئوەی بۆ سفربری ل دیوانکی

دیمنک، ماچی مردن، کوشتنی  عب، لپناوی : (وتون
زوربی ئم هۆنراوان مافی لکاتکا  .٨٥یادکچاوەکانیا، 
  پوەنی انسفربری

 يترالپەڕە 7بە  ھەندرێن،. لەبارەی کامەرانەوە ، ب(
وبارەی دبەپێويستم نەزانی لێرەدا. بەرەنگاری گوشاد ئەبێتەوە

لەھەندێ رستەدا چونکە  ، تەنيا کورتەيەکينەبێ،بکەمەوە
دەرچونە ناوزڕاندنی تيايە، سەرباری ئەوەی ئەو الپەڕانە 

  )ژير   ------------------------- مەبەستەکە  لە
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  :ھەندرێن ئەڵێ. لەدوا وتەی ئەم بابەتەدا، ب
نکی ئدەبی بگیاچاکوابو لکۆینوەکی گوشاد لکۆتاییدا ئم،

ئبوای دەزگای .شوە ناوبازاڕیانیو زانستیبوای، نک بو
وەی وتاری وا بوکردنی بگرۆشنبیریی کوردی ر 

ا ل دو گۆڤاری جیاوازی پایندای، نک دوجار بدوای یکسرو
م دیارە نامو هاوڕیتی و ب ئو دەزگایدا بوبکرتوە،

  !.کسایتی، هزار سپی رەشئکاو رەش سپیئکا
ژیر ئکین بۆ گڕانوەی بۆ دنیای هۆنراوەی دوا وش داوا ل

زەمینکی . نتوە چاوەڕوانی بهرەکیتی. نتوەیی
کاروانکی بخاتوە رگا بۆبربستی . لزەمینکانیتر جیاوازە
 .دەی هۆنراوەی نتوەیی دوایی هاتوەئوکسانی وائزانن س

تای بککم . جورەترین بۆ ئنگاوی گچاوەڕوانی ه
ردەمریشا . سنگسر لگو ئ ستزین بببنی نروا پشتوپب
وەک همنی شاعیر . مرەکی بۆئمنتوە ناوە ن ، ئواپکرا
ئ:  

  و هۆشدم هتا همب بست و بیر
  کوردەواری و ئوە خۆشگر گالشم، 

ەم پەرتوکەدا وەاڵمی ئەم داخوازيەم داوەتەوەو پێشتر ل(
پێشانمداوە کەبەردەوامبوم لەسەر ھۆنراوەی بەنمونەوە 

  )ژير   --------------------------- .  نەتەوەيی 
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  :پراوزەکان

  . 1979شوباتی  72گۆڤاری رۆشنبیری نوێ ژمارە -١
با رز للکۆینوەی : ی مارف ئورەحمانی حاج. د: یکمیان

  .25تا7ل زانستی بگرین
چند سرەتایکی نوێ ل : گوشاد محمد سعید : دوەمیان 

  37شعری کوردیدا ل
 ردو وتارەکوهشا ل ر بیروباوەڕی بریتییبردن بۆ س

انمان ئورەحم. نوسینکی د. نتوایتی و نبزو ژیر
تر بمزوان ئخرت ژر چاپ ل رەتکردۆتوە ب لکۆینوەیکی

  .) برگریی لئدەب و زانست برگری ل جمال نبز(ژر ناوی 
محمدی مال  - کوردایتی ل ژر نشتری یکاکردنوەدا-٢

ئم لکۆینوەیی ئمش لسرەتای 1960کریم، چاپی بغدا 
م کان ئکوردیی ، گۆڤارو رۆژناموەوە تواوبوە1982سای 

رەشب توانای روی ب پارەیی  .نوسینان ب بڤ ئزانن
  .ی دواکوتچاپماننبو بۆ

گۆڤاری بیان . سرچاوەی پشو 31گۆڤاری رۆشنبیری نوێ ل-٣
هردو گۆڤارەک دەزگای رۆشنبیری  56ل  1981نیسانی 61ژمارە 
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 وەی کوردی لوکردنوەزارەتی رۆشنبیری و بو بر بغدا س
  .ئکااندەریراگیاندن 

جار وتارە  2وەک لپشوە دەسنیشانمانکرد، گۆڤارەکانی دەزگا -٤
ک بم ئم شاکاران . ب سروپاکی گوشادیان بوکردەوە

لپۆستی خونوارانی گۆڤاری بیان دەرمانھناوە لسر 
بم هر ئو بش ک شاکارن لپرسراوی (دانپیانانی سیڤر 

تنانت  چییک خراوەت پشتگوێ ئاخۆبونکراونتوە، 
لئرشیف نپارزراوە بجگ ل رۆشنبیرو هاوکاری ک ئو 

ر نییان هشب .ل نیا بریتیییانیش تی بمانژمارە  2،3 ئ
 .کخۆیان مۆری شاکاریان پیاناوەو هیچیتر

  
ی ب چارەنوسی کوردانا، بم پیمانی لۆزان ندا رپیمانی سیڤ-٥

پۆستی خونوارانی کرد، لبرئوەی سیڤر لپرسراوی پشلی
  .پۆستی بیان، لۆزانی کوردە نک سیڤر

  .39رۆشنبیر ل-٦
پشکییکی لنوسئنی  1957دیاری، دیوانی کامران موکری - ٧

  .11تا8خۆی ل
دیوانی هۆنراوە تنیا هۆنراوەیکی 1978بروان کوردستان - ٨

داری تیایکور- دشمیل کچ102ل ن.  

46 

  . ەوە ئم لکۆینوەی ئامادەکراوە1982لسرەتای- ٩
  .17رۆشنبیر ل -١٠

عزالدین رسول ل . الواقعی فی االدب الکوردی د- ١١،١٢
111،112.  

  .چاپی بغدا 1922بوکراوە -ن یادگاری الوا-١٣
  .وەک کاک بنوسهکوت کسک لسر خۆی ،بۆ یکمجار -١٤
ب کس لسلمانی تختی هۆنراوەی  لوسردەمی پیرەمردو-١٥

تختی بغدا مشتومی کورییانگرتبو، زەهاوی و رەسافیش ل
 نهۆنراوەی عرەبی و جیاوازی باوەڕیان هبو هتا رکوت

  !لکاتکا هردوکیان برەگز کوردبون 1928مژوییکیان 
١٦- وەیوشرانمان بی نوسکو زوربر گوشاد، بک هن

  مدهۆشی خستۆت پاڵ  ،نمون کاکی فالحبۆ. ئڕوانن
کۆم شاعیرکی هونری ک شاعیرکی میللی،بروان کاروانی 

هروەها مسعود محمد هۆنراوەی میللی و . 118شعری کوردی ل
ککلۆری توانفۆکردوە ب  یان ژ3ل 21گۆڤاری ب.  

  .2ل 1958. کامیل ژیر. نازەنین- ١٧
رەشید عارف گرەوکی پکھنا بۆ جوانترین  1957سای - ١٨

یکمی  ئنجام ژیر پاداشتی. هۆنراوە بۆ بهاری کوردستان
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کبریاری لیژننوەر سائیب و : وەرگرت بدین سوجادی، ئالئع
  .شماڵ سائیب

  .62دیوانی کامران ل - دیاری- ١٩
  .7،،6ل 20/6/1957ل 1349رۆژنامی ژین ژ -٢٠
کوردستان ئو کۆڕەی . د. زانکۆی سلمانیلهۆی فارابی -٢١

  .ران ترس و ورەبردانی پوەدیاربوکام. بردبڕوە
  .50نازەنین، ل- ٢٢
  .231کاروانی شعری نوکوردی ل- ٢٣
باخچی شاعیران عبدولعزیم ماوەتی و عبدولقادر -٢٤

  .152ل 1970ساح
  :ئوانی بۆکامران کران-٢٥
  .1960کامل بسیر  –کامران شاعر من کوردستان -ا
  .1958.محمد سدیق عارف - کامران و هۆنراوەی نوێ- ب
  .1959ترجم حسین عارف -فتاە نغدە-ج
الواقعی فی االدب الکوردی ل  - د

  .172تا111،112،123،166،170
  8سیر گۆڤاری رۆژی نوێ ژکوردیدا، کامیل ب عریشمرۆڤایتی ل-ه
  .2ل1960دیوانی رەفیق حیلمیپاش تموز - و
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بتایبتی  1956 -1962جگ لگۆڤارو رۆژنام کوردییکانی ب
  .هیوا، شفق،نورۆز،رۆژی نوێ

  .5کوردایتی ل-٢٦
٢٧ -زار بخکی  1960ات و ژیان، دیوانی دشعیزەدین، پ

  .4ئودەم دوکتۆرای نهنابو، ل
   4لعیزەدین. پشکی د 1980دیوانی کاکی فالح

  .95،107ل .. الواقعی-٣٠و٢٩
-ا:بۆ نمون بوان ئم دیوانان عیزەدین پشکی بۆنوسیون-٣١

  .2،3،4دزار ل-خبات و ژیان
شونامی شاعیرکی تینو -ج .66تا3دیوانی کاکی فالح ل - ب

  خونچی سهۆڵ -د 1972 عبدو پشو
الپڕەی لسر نوسیوە  17واتا  20تا3ل1975ئازاد دزار -

  !ک شاعیرەن!هر لبرئوەی کوڕی دزارە
گوشاد هتا دەق ئدەبیکی بجھشتوە تنیا مانای - ٣٢
  ).ڕیک یائدەبیک یا زانستییکبازا(مان بدات)شت(
  .73کوردایتی ل- ٣٣
  .103ل 1941حیلمی  شعرو ئدەبیاتی کوردی، رەفیق-٣٤
  61ل 1973قاسملۆ  کوردستان و کورد-٣٥
  .116ل1959شۆڕشکانی کورد سوجادی -٣٦
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  .17ل 72گۆڤاری رۆشنبیری نوێ ژ- ٣٧
  7و6ل 1973سالی  23رۆژنامی برایتی ژ- ٣٩و٣٨
لڕگای ئدەب و لپناوی نالیدا، محمدی مال کریم -٤٠

  7و6ل1979
  .59ل61گۆڤاری بیان ژ.   42ل2رۆشنبیر ژ-٤١
  .260ریخی کیلل کوفالو لالمادی التا-٤٢
  .174ل 1957لمحاە من تاریخ العالم، نھرۆ -٤٣
  .2کوردایتی ل-٤٤
ناچار پنا بۆ پیتیش برین بۆ سلماندنی کوردایتی لهمو -٤٥

  .حمی مال کریم وبۆچونکانی گوشادبارکوەو بتاکردنوەی 
  .66کوردایتی ل-٤٦
  .22مومتاز حیدەری ل 1/1/1972رۆژنامی هاوکاری -٤٧
دولکریمی دیوانی نالی لکۆلینوەو لکدانوەی مال عب-٤٨

  .734ل 1976مودەرس و کورەکانی 
چند دکیش بۆ  7/9/1972- 16رۆژنامی برایتی  ژ-٤٩

  نوسینی محمدی مال کریم شرکۆ
بروان ژمارەکانی هاوکاری - ٥٠

و رۆژنامی برایتی 125،129،130،131،134،167
  .7/9/72ل16ژ
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  .وەم و االمین العام بکارم هنالجیاتی السکرتیر العا-٥١
  .الی ئم ئم حیزب زیاتر ب تۆرانیت ناوی دەرکردوە -٥٢
  .68لکوردستان و کورد، قاسملۆ -٥٣
الحل  -افیصرزاق الالقاموس السیاسی ب ن ماریف اعداد عبدال-٥٤

  .107السیاسی للمسال القومیل
  .115ل 1969دیوانی دیالن -٥٥
  .20لکوردستان و کورد قاسملۆ -٥٦
  .162ل1958ترجم لویس الحاج کفاحی هتلر  -٥٧
  .259،260لمحات، نھرۆ ل-٥٨
  67تا60و  77کوردستان و کورد قاسملۆ ل- ٥٩
نم ترجممن الترکی عبدالل عبد صرجل ال - ٦٧تا٦٠
  .188تا 181ل  1978رحمنال
  .96کوردستان و کورد قاسملۆ ل-٦٨
شۆڕشکانی کورد  سوجادی - ٧٢،  ٦٩،٧٠،٧١
  ، 305،310،311،307ل– 302،70،71،72ل
  .22کوردایتی ل- ٧٣
  .1968ئاوات و رەنج -٧٤
بونی داود جنابی بسرکردەی تیپی دو بتایبتی لدەرفتی -٧٥

  .لکرکوک کسرەوکاری سلمانی و هولریشی ئکرد



51 

  .2ل 1/4/1959فی 5جریدە اتحاد الشعب العدد -٧٦
مانی هبژاردنی یکتی جوتیاران ل سل- ٧٧

  .برەی کوردستانیکان دەرچون1959،1960،1961
  .15ئاوات و رەنج ل- ٧٨
: یکتیی کوردستانیکان  ل همو الینکان کبریتیبون-٧٩

  .، کرکاران و جوتیارانئافرەتان، قوتابیان، الوان، مامۆستایان
وکراوەتوە ب1960گۆڤاری رۆژی نوێ یکم ژمارەی مارتی -٨٠

  .داخرا1961ئیلولی ژمارەی لدەرچو  18
. ای پارزەربوخاوەن و بڕوەبرو لپرسراوی جمال فق ش- ٨١

موحرەم محمد ئمین، : سرنوسر کامران، دەستی نوسران
 ریم  1960ئیحسان فوئاد،کژدەرو کئ بدوندن، عچوبۆ خو

  .زەند
٨٢ - دیوانی ئاگرو ژیلل میلو   10ل 1958ا، جئ ب،نادی

ئ ی کچبو ساتاوانی بۆمباهاویشتن 1958ردەنیگیرا ب
امران ژین کنادی هۆنراوە .     انی خنکاندنی درافرم
  .5ل 140728/8/1958ژ

گوئسترە  –شانۆنامی شعری کامران  –ج، جیم ولسن 
-لۆمۆمبا.  71ئاوات ورەنجلگیڤاراهۆنراوە . د 71تا65ل1959

  .47ل 1971ان هۆنراوە، زەبری هۆنراوە دیوانی کامر
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لنوسینی سامی  1971سای  45و44رۆژنامی هاوکاری ژ- ٨٣
  .31لنوسینی بهرەل 1/1/1972هاوکاری ژ تایبت .. شۆڕش
. گوشآد ل لکۆینوەکیا تنیا بگیکی نهناوەتوە-٨٤

  .39ل 72بروان رۆشنبیری نوێ ژ 
  .50ئاوات و رەنج، کامران ل-٨٥
  

 -----------------------------------------------------------
----- ----------------------------  
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  ئاوڕدانوەیک
  ل خاۆخاۆکی مولوی و ژیر

  یا
  ژیر ئاواتکی نجمدین مالی هنایدی

*  
  

تکمانی ،وەک کشی میللچارەنوسی زۆر شاکاری رەسنمان
سنرخما .ستوەاهربی بنجینخۆری ئاگرزۆر گپ ١ن بۆت ب،

 ٢سرەونگونبونزۆر گوهری شوچرا  ،ئاوارەبونی شاعیرەکانمان
  .٣وەک لدایکنبوبن، سرەڕای کوندیوارو ژرزەوی

نوسینک یا هۆنراوەیک برگریی خۆی لو مرگان کردب، ئگر 
ئم ! مای کسکیتر وە بۆتمۆرەکی خۆی چۆتوەو ل هی کسک

مانکستی نوسینبم تکۆی تازەی . بابزۆر هۆنراوەی وەک گ
، گیان وەنوشو چنور ٥و ئی رەفیقان من ئوا رۆییم لالتان٤لیل

، هرجارەی ٨، جژن جژنی کوردستان٧، دالوەران٦لگڵ گوڵ
  .!مۆری کسکی لدراوە

سارلوەرگ وترد کنی کوردی بۆ کوردی، وەک دەمی خۆیا پیرەم
لم ربازەدا پیرەمردی . ٩هژاری موکریانی ئ، نانی بۆ نانی
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و بسارانی و وەلی دوانو زۆر ١٠بلیمت، هۆنراوەکانی مولوی
نامخان هژارەکمانی دەومنکردو شاعیریتری ژیانوەو 

ئرزیشی بۆخۆی لکی بیگم رۆژان . ا گرتدەبی کوردیجب
و جگکی بتامایوە، ئگرچی ١٢ڕاو پیرەمرد کۆچیدواییکردگۆ

کوربو، بم ل کلپورو پیرەمرد ل هۆنراوەدا وەجاخی 
 ١٣جگیگرتوەو نیھشت ئاگردانکیمال جمدینا، نئدەب

رەمرد لژیانامابو، یاریدەدەرکی بکوژتوە، هرچن تا پی
هر  اتر خۆی گورجکردەوەوزی ١٤همیشییبو، بکۆچی دواییشی

نمیچ نما، مزگوت ا، تاق و بلگڕاندابو بدوای نوسینی کوردی
  شو، شوی ل تکیو خانقادابدوای مزگوتا، رۆژی گیان

گورەی  یا، تاسامانکرۆژکردەوە لڕگای دەسنوسکا یا هۆنراوەیک
هرئمشبو کردبوی ب . بۆ گنجینی ئدەبی کوری پکھنا

زوربی رۆشنبیرانی ئو سدەم ک ئگر باسکی متمانی 
بۆ ئو خمخۆرەی ئبرد لن اگرنگیان بنوسیای، رونوسکی

ناوچون رزگاریبهوروژمی ل دەبیمان تا لی ئنجینن  .گرچه
دا لئندامانی یکتیی 1960- 1958زۆر نفام لسانی 

 وتناشیرینیان پئ انیانئکردو وشیبردبار ١٥قوتابیانی گشتی
زۆر ساویلکو نزانیتریش . لسرئوەی نئچوە جواکیانوە

واز لسرۆکایتی هندێ گۆشی خستیان گژاوی ئوەی 
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نی ژین بکی . ١٦رۆژنامکیتر رەشنوسی دیوانی شاعیرسک
  لوەرگرت و چاپیکرد، 

  !.١٧وەک سوپاسینکرد، ناویشینهنا
 نداو خامی لدەس بنجمدین مالران کۆی ئم رەفتا

نخستخوارێ، بکو رگی تکۆشانی زیاتر لبردەما 
هۆنراوەیکی  ١٨هر ئو دەم لژمارەیکی رۆژنامی ژینا.خۆشکرد

کگیشتبوە دەستی نجمدین  مولوی، بریتیبو ل چوارینیک
ی مولو(سرەتایکی بتام و چژەوە بویکردبوەوە بمال، 
ک کانیی الیداییرە دکیکوکچ کی لدۆیداوای کاس ، 

مولوی ونبی، فرمو خاۆ، خاۆ مان: جوانکرد، کچک پیوت
اربو چونک خاۆ واتای پیری خاۆ هستی برین ب وشی
نیگئ ! وەبۆیبکاتی لتۆ م هۆنراوەیبریاریدا ب:  

  خاۆخاۆتن بس واچ خاۆ
  ان خانتا ماۆخاۆ دەم وە ب

  شرتبۆ ج داخی خاخای تۆ
  ومکم وە کوڕی چواردە ساڵ لنۆ

ک لشاکارەکانی بدوایا نوسیبوی، ئم چوارینی، شاکار
وەندەی یا زیاترە؟ ئگر زیاترە، تکای نازانین هرئ. مولوی

ناونوە با لوکردنرێ بۆبتی بۆمانبنوی الیوەک ئ دەها چس

56 

وەند. شاکاریکرئر هگئ ،واویکردایت ک ببوایشاعیر ،ەب
ش دنیائبوین وەجاخی مولوی گیانی مولویی شادئکردو ئم

  .شنرۆ
لو دەمدا شاعیری نتوەیی، ژیر، پشتونی خزمتی بستبو و 
قۆی کاری هکردبو، ئیویست بهمو شوەیک خزمتی 

. کیب یا میدانی تکۆشان، ئیتر ئدەبنتوەکی بکا
ئز لم . بتواوکردنی هۆنراوەکی مولوی وەمیدایوە

ژیری نوسم ئگر مولویش بمای هر ئو شاکارەی پنایوە ئ
  .ئهنایدی

  :ا ک تواوکری شاکارەکی مولویبو ئژیر لگڵ شاکارەکی
یگیشتوە، ت و گران، ئوەی پئۆف لپیری چن قۆناغکی سخ

ئوەی پیناگا . ئوەی بۆیئچ تۆقیوە. دوچارو گرفتاربوە
برگئمجوان .ئنجا ئ:  

  ممک ب خاۆ ئی خاوەن خان
  دم زک نایدەم بتان
شتا ساوایس هکمداوە بن  

  خاکی خای تۆی تیای تازە
*  

  ؟!پمئی خاۆ گوای من پیرم
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دەی لر ئشت؟!بیرمژاراو و ن  
  من ن خاۆم و ن خاۆ منم
  دوانی خای گۆناو گردنم

* 
  ب خاۆنیم هشتامنام
  شۆڕە سوارکم راوکری خام
  هاکا خاکت کوت بر تیرم
  ب دەزڕژێ ماچ بویت نچیرم

* 
  بنب تۆی خاخاکت
  لبانی خای کوم ئاکت
  بسنم ب لو ب مژینی خاڵ

  وایئسنم تۆی وشی تاڵمن 
*  

  پمئی خاۆو بخاڵ ئمکوژی
  مرج گرهاتو خانم مژی
  تا وەکو کۆرپی ممکلناودەم
  چاو نچت خو لمژ کۆندەم

*  
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ی تۆی تیابم خای دنئاو  
ڕوماب وی پیری با بشا  

  ئکم من هر منام گوگاڵ
  داوای مژینی گۆناو خاڵ ئکم

* 
  یانکم پمبی خاۆنکی گ

  خالۆ وا ئیتر بۆ خانی تۆ
  سرگردانبو ب خومی بخاڵ 

  ئامانتیی تۆو خاۆی پرشان
 

ن مال، بو دو بیتی ئم سوپاس بۆ نجمدی: ژیر ئ بدوایا
  ١اجزەی مولویی دۆزییوە، منیش ئم اللوچم لھھن کانیی

بۆیکمجار نجمدین مال ئم شاکارەی بتواوکری شاکارەکی 
مولوی بوکردەوە لڕۆژنامی ژینی 

رۆژنامکی گرتبو وەک مژدەییک  11/2/1960ل1508ژمارە
یتر دروستبوە پیرەمردک: بدەستوەو لگیا ئیوت

  .٢٠.ی مولویبۆزیندوکردنوەی رۆح
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رەگای رۆژنامی ژینا باری، ئو رۆژان هاتوچو، نا م بسر با
 ر بھاتایگوە، ئوە قۆزرایئاسمانر له وەندە ژمارەیدە ئ

داواکاریی بوڕەنگ بسر رۆژنامی ژینا . چاپبکرای، نئمایوە
دوای ئو لزم داواکردن، بۆجارکیتر ژین . رویندابوتائو رۆژە 

داخوازیی بشکی کوتوە بوکردنوەی، هتا نوسیبوی لسر 
تائوڕۆژە ژین بۆدوەمجار هیچ نوسینکی . لهاوتییانزۆر 

بۆیکمجار ئو بونکردبوەوە، بم شاکارەکی ژیرو مولوی 
بستکی شکان ب وروژانی خونرەوان بۆهۆنراوەی خاۆ 

  .٢١.خاۆی مولوی و ژیر
  هۆنراوەکو چارەنوسی ژیر

راستییمان رونکردەوە، ئم کانیی زەش وەک وەک لپشوە ئو 
ک ژیری  همو گوهرەکانیتر، مۆری تواوکری لسر الچو

هۆنراوەی مولوی و بوەرگانی بهمو هۆنراوەک کرا . شاعیرە
نک  رای پنوس، هندکیتر بوەرگانی ژیردپیرەمرد 

  :تواوکری وەک لم خاندا دەرئکوێ
د عوسمان علی لشستکانا لسر شریت هونرمن- 1

  ئز لمپرسی. تۆماریکردبو هر بناوی مولوییوە
  !.، وتی هۆنراوەی مولوییو وەرگانی پیرەمردە بۆ سۆرانی
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دا لئیستگی کوردیی کرماشانوە، هر 8/2/1976لئوارەی  - 2
  .بناوی مولوییوە بوکرایوە

خاۆخاۆتنی لسر قوان عید ونرمندی الو رزگار سه- 3
 972ای تۆمارکردوە لبرهمی کۆمپانیای چقماقچی س

  .٢٢.لهۆنراوەی مولوی
4 - تلمانی لفیزیۆن، تیپی زانکۆی سلنوسیبویل ردەکر پس :

  .بدەنگی خوشکک بوکرایوەخاۆخاۆتن لهۆنراوەی مولوی 
اڕەوە، ئو کوت باز ٢٣لدەمکا، رۆحی مولوی، چاپی دوایی

وەبیر، بم هاتڕام توشیهۆنراوەیڕام زۆر گبومدوایا گی . نسا
دا، 1971بڕۆژنامی هاوکاریی ا ئگڕام بدوای باسکیتر1980

ئمجارە هاتم  ٢٤جارکیتر ب هۆنراوەکی خاۆخاۆدا گیرساموە
ژیر لهورامییوە وەریگابلبرئوەی رۆژنامک سر بیرک 

. دەسنیشانی باسکی نکردبو، ن بوەرگان ن بتواوکردن
لسرەتای هۆنراوەکدا ناوی مولوی نوسرابو لدوایی تنیا 

هۆنراوەک ژیر کلوەئچو وەک خونرەوەیک ناردبتی نک 
ری هۆنراوەکواکک .ترانبارەی وەرگر بۆچونی لوە هوە، ئ

کوییولڕۆحی موەی لرئببو، خۆمبو هیچیتر، لدا ن
بگومان ژیر شاعیرکی . ا ناوی پیرەمردی بسرەوەنبولهاوکاری

لتازەکردنوەی هۆنراوەی بهرەدارە کدەورکی کاریگری دیوە 
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هرئو راستییشبو هۆی .  ٢٥ا، بتایبت کوردایتییکیکوردی
ن کامیل ژیرەوەکانم بۆچونالیانی لبۆ وەرگ.  

قس هات سر لگفتوگۆدا . رۆژک بۆمگونجا بدیداری ژیر شادبوم
وتم بڕاستی ئو خاۆ خاۆیی مولوی . ئدەب و وەرگان

بویی کولگیانی ماوە بۆ سۆرانی، لزت وەریگڕ
 یی سالم و رۆح٢٦کمنکردۆتوەو چژی چوارینی خیام

ل وەما وتی من هورامی نازانم . وییکی پیرەمرد ئدامول
ئیتر بیرەوەرییکانی بۆگاموە . تا هۆنراوەی مولوی وەرگم

کهمو وشکانی لم لکۆینوەیدا  لبارەی ئو هۆنراوەیوە
ی منس دوا. ا بوکراوەتوەینوتیشی ل رۆژنامی ژ. رەنگیداوەتوە

خانی ا ل نامخانی گشتی و مۆزەدوای ژینئوە کوتم گڕان ب
، تا هردو جاری بوکردنوەی سلمانی و زانکۆی سلمانی

 و ژمارەیم دەزگیری ئوە، بوی و ژیرم دۆزییولی مهۆنراوەک
لبر دەسنکوتنی ئو . ک دو بیتکی تیا بوکرابتوەنبوم 

  .دابینبومژمارەی، بزانیارییکانی ژیر 
 وەییانتن ال کدین مجمو بۆ گیانی نزار سه دوا وش

بۆ ژیری شاعیر کئاواتکی . ری ئدەبی کوردیمانبوخمخۆ
ئدەبی کوردیمانی  ،نجمدین مالی هنایدی و بو شاکارەی

  خست پاڵ رۆشنکردەوەو شاکارکیتری
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. نتوە ک ژیر سربازکی بواکیتی شاکارەکانی پشوی بۆ
  .چاوەڕوانی شاکاری برزتری لئکین

  :پراوزەکان

  .4ل1957حمدی/دیوانی ئحمد بگی ساحب قان-١
  .4ل1959سۆزی نیشتمان، دیوانی موفتی پنجوینی -٢
  151.ل1972رۆمان ، بل / گل ژانی-٣
تکوبون  1975هوری .ب.ا/بروان شعری کۆن و نوێ-٤

بگی کۆماسی لگڵ گکۆی  لنوان گکۆی تازەی لیلی ئحمد
 69-63ی حمئاغای دەربند فقرە یکمیان لتازەی یار
  .76-74دوەمیان ل

مال –لبینی نالی و کوردیدا، بوان دیوانی نالی -٥
، دیوانی کوردی بوکراوەی کوردی و 317ل 1970 عبدولکریم

  .17ل 1931مریوانی 
-یوانی پیرەمردبوان د. بسارانیلبینی پیرەمردو -٦

  .7ل 1970کۆکردنوەی هاوار، 
. 136ل 1971دیوانی بخود  -ینی بخودونوری شخ ساحلب- ٧

  .17ل 1سای  2بوان گۆڤاری برایتی ژ
  .21/3/1968لبینی بلو ع ع شونم رۆژنامی برایتی- ٨
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  .21ل 1960هژار کردوتی ب موکریانی ،مم و زینی خانی- ٩
  .1935وەریگاوەپیرەمرد  -رۆحی مولوی-١٠
١١- وە کردوە بورامیهی لم شاعیرانرد هۆنراوەی ئپیرەم

مولوی، بم وەلی دوان، بسارانی، خانای قوبادی، : سۆرانی
لگڵ هۆنراوەکانی خۆیا بویکردۆتوە، زۆرجاریش هۆنراوەی خۆی 

الی خکی  اریشهندێ ج. بناوی ئوانوە بوکردۆتوە
  .هۆنراوەی ئوان بوە ب هی پیرەمرد 

١٢-  یارە  کۆچی دوایی کردو19/6/1950ل گردی مامل
  .19دیوانی پیرەمرد سرچاوەی پشو ل- نژراوە

، ناوینابو پیرەمرد بارەگای ژینی کردبوە جگی خۆی-١٣
  .قلندەرخان لسلمانی گڕەکی گۆیژە پشت مزگوتی همزاغا

 ەوە قوتابخانی کشتی نوح دەرئکوێ1926سای ل-١٤
وانوە(بمگال ) بۆتان ئدین مجمر نسوە لینکۆل

  .5ل 1980-1979نوسینی بیاد عبدولقادر چاپی سلمانی 
١٥-بارەگاک تییکو یئر برانبو، سجادەی سابونکی ل 

  .لسلمانی1960- 1958کۆمۆنستکانبوسانی 
  .128سچاوەی پشو ل-گموەبۆتا دە-١٦
وەرگرتبو، نجمدین مال سوجادیش ککی ل دەسنوسکانی - ١٧

  .ا هر ناوی نهناوەل مژوی ئدەبی کوردی

64 

  .بداخوە ئو ژمارەیی ژینم بۆندۆزرایوە- ١٨
  .5ل11/2/1960-1508ژین ژمارە - ١٩
  .ناویانبھنملسر گانوەی هندێ کس ک پیانخۆشنبو -٢٠
ئتوانم بم زوربی ژمارەکانی ژینم دیوە، داخوازیی -٢١

داوای دوبارەی  بابتکیترم ندیوە لالین خوندەوارانوە
بوی و ژیرنولی مۆکن خاک بکتمیان ژ. بابک1508ی 

  .8/9/1960- 1547دوەمیان ژ
  .1965رۆحی مولوی چاپی دوەم - ٢٢
  .1971شوباتی 6رۆژنامی هاوکاری ژ-٢٤
  .1960کوردایتی ژیر -٢٥
  .1951گۆڕینی سالم  - چوارینی خیام-٢٦

  شهیدی گۆران و عول سیسی ژیر
  ل براوردکی ئدەبی و ئاونی راستی کشکوە

***  

1-راوردەسم بویست بۆ ئکی پرەتای:  
پش چون ناو باسک، ئم نوسین بریتیی ل براوردک لنوان 

. ئیکشیننراوەدا بۆ مبستکی نتوەیی، بۆی بو ترازوە دو هۆ
. ، کشک سپاندوتیئگر جارجاریش لبراوردەک دەرچوبین
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همو . لسنوری دنیای ئدەبوەئامادەی همو برامبرییکیشین 
  .رەخنیکی بجش ئسلمنین 

و ای لئدەبی کوردیجگ 1930ئیلولی  ششی-2
  .شهید و عول سیسهۆنراوەی 

ئوانی سرنجی شاعیری میللی قانیعیان داب، تانیکیان لسر 
ک لدەمی خۆیا ششی ئیلول هناوتی بسر  چاوی بدیکردوە

  ١١ول تانی چاومرۆژەکی ئیل -کوردان گالراوم ل کزیی:چاویا
جیگیکی دیاری هی لخباتی خوناویی 1930ی ئیلولی 6

هرئو راستییشبو، شش رەشی ئیلولی بسدا . میللتکمانا
ک شاری سلمانی قارەمان، بی، لگیا گورەترین راپڕینبو 

ئنگلیزو دەستی شاری همت و قوربانی بڕوی داگیکری 
بشوەیک ک هتهتای جرزو  ا تقییوەپاشایتی عراق

ڕی. شانازیبو راپروەها ئهوە نی واقیعزەمینل وەو رپچدان
بیروباوەڕی (ئو فلسفیی ئ بدرۆخستنوەیکبو بۆ

و بنمانی  ا دروستئبنتوایتی لسیستمی سرمایداری
نویش نامداری ئرمای٢س(  

 بریتیبو لچینیئو رۆژە شاری سلمانی، زوربی خککی 
کرکارو حماڵ و کاسبکاری بچوک و موچخۆرو  چوساوە ک
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ناوەندییکانیش لپنجی دەومندە . فرمانبری پل نزمبو
هستک، گیانک، بیرک : همو ب. دەست تپڕی نئکرد

روگیانبو، بیروباوەڕی هسان و هاواریان بۆ کوردبو، کوردستان 
ئگر کسک . راینئکلدەرەوەهنراو لئاسمانی ئو رۆژەدا بد

مئاستنا براویانئ ،بھاتایگیراوی لکفرەتی بۆنی بو ن
رمقشکرد وەک فایئرزارییان لرمانبزار تکاو  ی فهب ک

  . کوڕنوش رزگاریبو ل کوشتن
لهموجۆرە کارگو  کوردستانی چوساوە لو دەمدا دوربو

یی پیشساز فابریقیک چ خۆیی چ میری چ بیانی هتا
بم بیروباوەڕی . ترنبوازی ٢م١٢خۆماییکان ل دوکانکی 

نتوەیی لکۆمکانی پشتیوان، گزنگ، زەردەشت، کوردستان، 
ی کوردو کوردستان پرەیسندبو بڕادەیک وش ٤برزیی وت

ردەمو سکی ئی خدەمی زۆرینسوەبوب.  
وەنب ئو شۆڕش هر وشی سادەو ساکاری خککبوب، بکو 

  سکانوە دەستیپکردبول پنوبنڕەتکی 
ک هتا ئمۆش کپی ئو راپڕینیان  ٥بتایبتی شاعیرەکان

هریکش رویکی گشی ئو راپڕینیان . دانمرکاوەتوە
یف لمبارەیوە ئ ضشوقی . ئاشکراکردوە وەک د

)لل شارەزاییویستمان بک، پوەیتر ندەبیی هوەی ئینکۆ
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لو کارەسات کاریگرانی کاریکردۆت سر ژیان بنڕەتییکی، 
لدەرکوتنی ژیانی ئو  ردەلبرئوەی ئدەب ئاونیکی بگ

  .٦میللت چ لکارەسات و چ ل ژیانی خۆیی
ردوە، ئتوانین دیاریکگۆران و ژیر رویکی راپڕینکیان 

الین  دەسنیشانی ئو راستیی بکین ک شاعیرانیتر هستیان بم
یلولشی ئڕینی شمی راپکروی ی کردوە کر . نه

بون  ملحمیک لنمونی پاوانتی کهۆنراوەیکیان 
پایان بمنوەنا بۆ ئم براوردە لبر روناکیی  بهاندەرکیش
  :ئم خاندا

شش ئیلولوە هر وەکو م هۆنراوەیان چۆت ناو واقیعکی کا- 1
  خۆی؟

ی ئیلولی 6پاوانی کام هۆنراوەیان قارەمانی راستینی - 2
ب ناو، پناس، خ، گڕەک، کسوکار،ئمۆی بوە 1930

ەسات رونب، رەمز دەوری گۆڕەکی؟ کامیان رەمزیی؟ ئگر کار
و دەمدا پنا ببرێ بۆ یا پویست ل. هی؟ یا پوچئبتوە

   نی؟رەمز؟ ئگر پنای بۆبرا ه
3 -پا گ کۆ بهپا ،هیدی گۆرانوانی هۆنراوەی ش کیوان

لو راپڕیندا؟ یا ئوانی  میللیبوە؟ یا ئگر بوب، دەوری هبوە
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وانی میللی، چۆن پاناویاناوە پا نن؟ناسئوانی میللیمان پ
  هۆبگ؟ئو لگڵ رەسنی 

کام هۆنراوەیان لناخی کشکوە هاتۆت دەرێ؟ راستیی - 4
؟ خککی ئاشکراکردوە؟ هیتافکانی وەکو خۆی گواستۆتوە

  دروشمکانی وننکردوە؟
کارکی هونریی لهۆنراوەدا، ئگر ئو ) ابداع(جوانکاری - 5

وکرچ گیانکی سادە کاو وەک نوسین نزی تیانامپ ،بی تیان
بم ناگات  ک کارکی هونریی ک پخشانیشدەرئچ ن

  .او کارکی هونریی لدنیای نوسینهۆنراوە ک لوتکی هم
  کامیان ئو مرجانی تیای؟هۆنراوەی  2ئو 

. هسنگاندنی ئو دو شاعیرە ل ئاونی راستی کشکوە- 6
یا ئا. کرێاوترین شاعیرمان ئژمار ئبتایبتی گۆران ک بناسر

شانی خۆی بجھناوە بدسۆزی و یک رئرکی سوەکو پویست 
نتوەکی لتمنیا؟  چاوی برامبر همو دەستو چین و ربازی

  هۆنراوەکی، شهید، چ مۆرککی پوە دیارە؟
ناو هۆنراوەکان، پویست پردە لسر  پشئوەی هنگاو بنین بۆ

  :انیانوەبهۆنراوەک الدەین شاعیرەکان
ناوی کس بسردی . بناوی شهیدەوەی: یکم

. 1932مژوی دانانکی ئگڕتوە بۆ سای . نراوەکوەنیۆه
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هندێ نوسر . ٧اوەی گۆرانهۆنر.ساڵ دوای راپڕینک2واتا 
و ببرزی و لئندازەبدەر ٨بوانامیان لسرهناوە

 ٩گۆران بترازوی راستی، وەک کشانی هۆنراوەی هیانسنگاندوە
یا بڤ نوکگرتنبچ!  

مژوی دانانکی . قارەمانوەی بناوی عول سیسی: دوەم
. ساڵ دوای راپڕینک 30واتا  1960ئگڕتوە بۆ 

ک الی کسانی نتوەیی وەک مارسلیزکی لهۆنراوەی کامیل ژیر 
گۆڤارو لودەمدا هندێ . الوانکی زۆر لبریانکردوە. دیکور

لمیدانی رەخندا دەستی . ١٠رۆژنام ب ستایشوە بویانکردۆتوە
هرچن حمی مال کریم . چ ببایخ چ بالوازی بۆدرژکراوە

دای بر  ١١خۆی تاقیکردەوە، کۆم هۆنراوە نتوەییکی ژیری
  .کوت دنیای بدەنگییوە١٢نشتر بم بوەمدانوەی زەردەشت

وەکو خۆی . دەرفتی دانانی ئو هۆنراوەیی لو سردەمدابوگۆران 
بم . ننابو ١٣بۆ بیروباوەڕی چپەویئ هشتا هنگاوی 
. نتوەیی بوب ئاڕاستیکی سردەمدارستیدا وادەرئکوێ لو

تی هر لو سادا ک بۆ ەیکمتمانمان بم راستیی هۆنراو
  :سالمی وتوە

 جم و هیاللمانیدەلیلی نوی سلش  
  غروبی کردوە رۆژی شکۆهی بابانی
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  بنو ل قبرەکتا، موستریح ب سالم
  .١٤، نزان هتا عالمل تۆ کوردترە 

هۆنراوەوە، نک هر هنگاوی ننابو بۆدنیای هۆنراوەی لبارەی 
نوێ، بکو یکم قۆناغی هۆنراوەیبو، هتا لناو شاعیرە 

بم دەرکوتنی هۆنراوەی . ١٥ئو سردەمدا دەرنکوتبوالوەکانی 
بۆ لوتک وەک عول سیس لسردەمی هنگاونانی ژیردابو 

میلکی کامران و هۆنراوەی نوی محمد سدیق عارف لنا
دیوانی کوردایتییکی برەو راستتر ئوەی .١٥دەرئکوێ

. رنکوتی دەلوتکیبرد، هرچن بدوایا سستبو و برهمیتر
 وتنخوازبوە لشککی پوەییتوە، نبارەی بیروباوەڕیشل

وچان ر به مدەموەو تائتییرەتای الوس.  
! دەستەواژەی نەتەوەيی پێشکەوتنخواز، لەداھێنانی چەپەکانە (

نەتەوەيی . خوازی نيەنخوازو و پاشکەوتپێشکەوتن،نەتەوەييی
ێ ، ئەبوانەبێئەگەر . ھەر بەسروشتی ئەبێ پێشکەوتنخوازبێ

جگەلەوە، ئێمە مەبەستمان . ناوێکيتری لێبنرێ نەک نەتەوەيی
کوردايەتيش زاراوەيەکی تايبەتە . لەنەتەوايەتی، کوردايەتييە

ئەم زاراوەيە لەگەڵ بونی کوردا بەنەتەوە، . بەنەتەوەی کورد
تی شانبەشانی يەک ھاوتەريبن و و کوردو کوردايەسەريھەڵداوە

 کەواتە کوردايەتی،. ئەمێنێتاکورد بمێنێ کوردايەتيش 
نازێتيی ئەڵمان عروبەی عەرەبی و  وێنەيەکی لەبەرگيراوەی 
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وەک چەپەکانی کورد ئەيانەوێ  و رەگەزپەرستيی تورک نيە
  )ژير -   . بەوە لەکەداريبکەن

یکیتر، ژیر یابوات. ل سیسی ژیربوەشهیدی گۆران پش عو
 می خۆی، ئدایکبونی هۆنراوەکش لی گۆرانی دیوە پهۆنراوەک

بۆ ژیر!! راست کبرچاوەیس م راستییئ بناتوانین وەن ،
  .بشین نبۆت بیرک بۆ هۆنراوەکی

ھيدەم پێش ەبۆ پيشاندانی راستی، من ئەو ھۆنراوەی ش(
بمديايە ئەموت خۆ ئاساييە ئەگەر . ھۆنراوەکەی خۆم نەديوە

عەولە ئەوەی بو بەسەچاوەی ئيلھام بۆ ھۆنراەکەی . مەودي
 شەشیی ەسيسە، ئەو چەندين جار گێڕانەوەيەی راپەڕينەک

کە ئەيلول بو کە لەماڵی ئێمەدا چەنبارە ئەکرايەوە بەجۆرێ
واملێھاتبو خۆم لەو رۆژەی بەردەرکی سەرادا ئەدييەوە 

ەوە، من ساڵی جگەل. يا لەدايک بوبم بێئەوەی تيابوبم
تەواوکردوە، واشدێتەبيرم  ھۆنراوەی عەولە سيسەم1958
بۆ  ھۆنراوەی شەھيد.رەشنوسەکەيم نوسيوە1957ساڵی 

لە گۆڤاری ھيوادا دا 1959لە تشرينی دوەمی  يەکەمجار
ئەوە ھەر و چەن ساڵێکيش دوای کە من ئەو ساباڵوکراوەتەوە 

دەست  ەبوکەوت گۆڤارە لەو بەروارەدا چونکە ئەونەمديبو
بە چاپەمەنی ئەوانەوە ، من کاتی ئەوەم نەبو خۆم کۆمۆنستەکان
  ).ژير  - -----------------   خەريکبکەم

ا، بریاری شهید و یکنگرتنوەی عول لگڵ بم جیاوازی
ئگر پیایانا بگڕین، بهیچ . دوایی ئم پاشگزئکاتوە

72 

ۆ اکین بیک، تنانت پیتک بدینشوەیک ناچنوە سر
، کش، بابت، قافی :لیکچونی ئو دو هۆنراوەی لڕوی

بازی هۆنراوەکمۆسیقا، ر.  
تا ناوی هۆنراوەکان، یکمیان شهید، ب دیاریکردنی ناوی - 6

ناوی شهید ل ناونیشانی هۆنراوەکدا، هرچن خکک خۆی 
بم عول سیسی ژیر، ناوکی . ی بسردابیوەهۆ بگ

وەی رەکدیاریکراوی هۆنراوەکیو هربناوی خۆبختک
  .راوەکی گۆرانبپچوانی هۆن

7 -م دەمس تا ئکچونی  کیشاوە بۆ لککی رانینجو دو پئ
هۆنراوەی.  

*  

ری داو دەوشاعیرەکان لدیاریکردنی قارەمان-3
  .ی ئیلوال6قارەمان لڕاپڕینی 
. گۆران -شهیدەوەی یکمیان هۆنرا وەک لپشوە باسمانکرد

وەی لئب ،گۆبی هکواننگی پارهدا 6/9/1930ف
بوبو ناوەوە هک بسناوە. کرکردەشی لکو ! گۆران ناوی سب

قارەمانکیشنی، بگرە هر ناویشینی لو راپڕیندا، 
ئوە کی شانۆفوانچپدا، : (بو سایلولی ئشی ئشل
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خۆپیشاندانکیکرد دژی هبژاردنکی ساخت لشاری  هۆ بگ
 ٢٠و حمی مال کریم ١٩بداخوە غفوری میرزا کریم) ١٨سلمانی

ا ئمان خکی انۆف کوتون لکاتکدوای ش ٢١وشیرکۆ بکس
و هکی سلمانین و نئبو شون قسی ئو بگانی بکون 

. ٢٢!داناوەعیزەدینیش هۆ بگی ب پاوانی میللی . ئو بکنوە
پا تیدەماودەم قارەمان کی دیاریکراوە کسوانی میللی ک

، وەستا ٢٤، شریف رەندانی هموەند٢٣ئگرتوە وەک مامیارە
  .٢٥رەجبی رەواندز

دەکانی هرچن ئو راپڕین هۆ بگی بخۆیوەندیوە، شهی

عل گونسوتاو، عزەی پینچی، : خۆی وننکردوە، وەک
عول سیس، ئح رەش، علیی سویجگرفرۆش، 
 مزیزی کورتاندرو، حئاغا، ع ی قالمح

ی خولم٢٦چاوشین و ح  ژوی کمناوەکانیان ل

  .ا بنمری ماوەتوەمیللتکمان
کی رەمزیبگ کارۆ به شئ .وەینای  پرسیار ئبۆ گۆران پ

 کڕینکا راپدەم؟ لکر رەمز بۆ ناوی قارەمانب بردۆت
لهمو رویکوە دیارو ئاشکرای، گۆران خۆی بئاشکرا ناوی 
 حکومت، عسکر، زابت، شستتیر، مترەلۆز، حقوق، کئوان
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ناوەکرە وەک لسقۆیان لزۆر زیاتر چ .وەیپرسیا ئ بۆی :
؟ ب ئم! بستی ل هۆ بگ، خۆیبتۆب گۆران م

ئگرکی نزیک ببگی ئوەی لزۆر هۆنراوەیتریا هر من 
  :منتی و ب راناوی من ئدوێ  وەک
  من ئو دیلم ک دیلکری زۆردارم

ر گوڕی نابی لرزێ دلم ئ)271گۆران ل(  
تناسنم ئوت ساکوڕی ساوای ح  

  )279گۆران ل(دراوس ناوت ئبات وەک هی مامی 
  ب هست ئمکن بزاوای بردەمی بوک
  )305گۆران ل(دەم بۆ ماچت ئبم مۆسکۆی ئسکسوك 
  لگل کۆتر شون روناکیی رۆژ کوتم 

  )306گۆران ل(ن رۆژ ن شو نخوتم 
  دەرچوم، دەرچوم بندم پسان

  )440گۆران ل(لگڵ هاوڕێ و برادەران 
دەگمن، بم ل ا شاعیرانی تر دیاردەی لهۆنراوەیئم 

  .زیاتر خستبۆتوە ٢٧اکامران موکری
ئم پنابردنی گۆران بۆ هۆ بگی رەمز، چند خاک 

نیگئ:  
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ا خکتی باوبوە، ، لودەمش٢٨گۆران خۆی بگزادەبوە- 1
لوانی گۆران . بتایبتی لنوان شخانی سلمانی و بگزادەدا

و ان ئی کشک، یابۆ بربرەکانیی شخیبتلو روەوە روان
 بوبریا زاسی خۆی بکگیب یا سروشت ،نابکار هناوەی ب

گدەس ب تی دابکڕینتی راپرکردایگۆران ! و س ئاشکراش
  .انکوتوە ل هیچ سردەم و دۆخک توخنی شخان

2 -کردنگتیجیدانی کوردایمگزادە لوسوەی بل دا ا کردەم
 یدانو متی ئرکردایمر، سحمودی نخ متا کۆچی دوایی شه

، هر بو هستوە ی شخانوەبوە لناوچی سلمانیبدەس برە
 نایتییکیان پش هاتنی شخانبودژی شخانبون، هرچن دوژم

بۆمیدانی کوردایتی، خۆیلخۆیا ئم دوژمنایتیی همو شخان و 
وەوە، بم لنوەی کاک ئحمدی شخ و بگزادەی بگزادەی گرتب

ئو  ٢٩ایبتی لسردەمی عادیل خانماا دەرئکوت، بتجاف
دوژمنایتیی قوتر بوەوە لبرئوەی خانم متمانی 

، هرچن ئگر شخانیش کوردایتییان نکردای، ٣٠ئنگلیزەکانبو
وەی خۆی پرئبگرت لئرنبازەی هو رروەردەی خانم ئ

  .٣١گیانکی فارسی و ئرانی بوە
. نمانی عادیل خانم، گڕانوەی بگزادەبو بۆ میدانی کوردایتی

ئم راستیی لبشداریی عیزەت بگی وەسمان پاشاو حم علی 
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و هاوبشی داود بگی فتاح ل راپڕینی ششی ئیلوال٣٢بگدا
ڕانوەی بگزادە بۆ ا باشترین نمونی بۆگلشڕی ئاوباریک ٣٣بگ

هرچن ناتوانین بین ئو خبات و . یدانئو م
بلکو هر یکو ئرکی . هاوبشیکردن، نزیکبونوەبوە لشخان

  . نتوایتی خۆی بجھناوە
خۆیی کمبستی  -: هۆی 2کوات پنابردنکی گۆران بۆ رەمز 

  .خکیی ک ئگڕتوەبۆ بگزادە–خۆیتی 
لوبارەیوە گۆران بلیمتان بۆمبستکی چوە، ئگر خۆی 
 بدوگ، عۆ بجیاتی هل ،ی بکردایڕینو راپشداری ئب

  !بگ ئبو
***  

پاوانکی  .هۆنراوەی دوەمیان، عول سیسی کامیل ژیرە
قارەمانتیی هر ل  قارەمانکی راستینی راپڕینکی، نیشانی

  .ا گیانی بخشیەرگرت و لپناوی نیشتمانکیششی ئیلوال و
شاعیرەکی . پاوانی هۆنراوەک الوکی چوساوەی ئم میللتبوە

خوەی خۆی شرێ ببژه خش کردوە بچتی ن٢٤خۆی .
روداوەکو پاوانکی وەک . پناشی نبردوە بۆ رەمز

ئو . یداوەبکامرایکی سینمایی گرتب وای، ب کموزیاد پیشان
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زیندوە . پاوان گۆڕەکی ئستش ل گردی سیوان دیارە
  .بشداربوەکانی ئو راپڕین ئتوانن مای شهیدەکان بدۆزنوە

 ی گرتوە چ لکی ژیرانبازم ژیر روە ئناخل ناوەرۆک چ ل
پاوانیی هژارکی نناسراوی لچینی . اهبژاردنی قارەمان
اوەی ئم میللتی وننکردوە، وەکو خۆی هرە خواری چوس
برامبر ئمکارە، مژونوسکانی نتوەو . خستوتییبرچاو

ژیر مژونوسانی چینی چوساوەی دنیا، ناب ئم شاکارەی 
ئو نوسرە کوردانی خۆیان بلکۆینوەی  فرامۆشبکن، هرچن

شتکی  ئدەبییوە خریک کردوە، الین چپەوییکیان همو
وەییتوەی نرئبداوە لژیر ن واندون و گرنگییان بشل .

و هۆنراوەیریبوە بۆ ئوەنپو بیرە پار ئولی ژیریش هو ع
عولیش هر گیان نتوەییک هاندەریبوە . قارەمانی وننکردوە

سر  ئو بشدارییی لڕاپڕینکداو ئو همتی کردییبۆ 
و بترەلۆزەکریمول و . خشینی ستیی ژیریش گیانی عسک

بکو ژیر خۆی ئکا  .ئاوڕیکیان لو پنوس لرزۆکان نداوەتوە
ول و ئقوربانی عب:  

  ەی قوربانی کوڕبم عول     ئوەی تاوانی وا لملد
  زۆرەی تیابچ نم خوئ        کو دەچدەی نماوە ن

  ) 54کوردایتی ل(
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 ڕەتییکی بندا، هۆیو کارەساتبۆ دەرخستنی دەوری قارەمان ل
ناخی  ،نجبرئوەی جی س. اسرکوتنی شاعیر لهۆنراوەکی

ئمش لکوڕۆژنی ئو . وە بۆ قارەمانهۆنراوەکان ئگڕت
لناوەرۆکی هۆنراوەکانوە بم بیرەوە ئڕوانین بۆ قارەمان و 

  :دیاریئکینراستییان قارەمان 
ئو . شاعیرەکان ب چ واقعک دەوری قارەمان دیاری ئکن- 1

  ب واتایکیتر چۆت ناخیوە؟دەورە لڕاپڕینکدا رویداوە، یا 
پلی قارەمان لڕاپڕینکدا، سرکردە یا خۆپیشاندەربوە الی - 2

راپڕینکدا وەکو خۆی کوتومت، یا شاعیرەکان و براوردی لگڵ 
ئڕوانین ک سرکردەیکی تنیای هبوە؟ لم راستیانوە راپڕین

 ب کڕینرنج 2بۆ راپک- 1: سکارەسات  2-هۆنراوەکان.  
، ئو راپڕینکی رکردەبوەقارەمان لڕاپڕینکدا سالی گۆران
  :دروستکردوە

  هۆ بگ ئو جوان پ دلیبو، بۆ وەتن ئاوات
گۆران (هامتی هانی روی  لپش جمعکوە تا بر سرا

  )265ل
ئم دو دە وائگین هۆ بگ هاتوە خکی کۆکردۆتوەو 

کردایتیی کردون برەو بردەرگای پش ئو خک کوتوەو سر
وە ب دو رستیتر هات. سرا بخۆپیشاندان و همتبردن
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ب = حسابکی ماتماتیکی پیشانداوە بو حساب همو جماوەر 
  :هۆبگ

  ئی حکومت تانکی تسبیت: لگڵ یارانی ئیوت 
  )265گۆران ل(کورد نایانوێ ئینتیخاباتت حقوقی کوردەواری، 

 درژبونوەی هۆنراوەکی گۆران، جماوەر لهمو مافک
ئو رەشوڕوت ئسپرێ ب هۆ بگ و نیمچ . روتئکاتوە

کگیدا ژیانی دەرەبپیشآنئر خسب نپشیسکو ئکدا .!
بهمو دەوری بگی گوزاوەتوە لدیوەخانوە بۆ میدانی خبات 

 ڕینو راپکا ئکاتوە لتییگایمی دەرەبکی رژسندییخۆپ
هتا ئو سرکردەی بگزادە  سرکردەیکی دیاریکراوی نبوە

ناوە. بوبوە هکوی لرمانم سوپ؟!ئیتر نازانین گۆران ئ  
 م راستییانموی پرسیارنئن هی ئوانئاست ئگۆران  ل
نیوە با .جیھانی رەخننرونبک ستبم مها  ئڵ دەیگل

پرسیاریتر تنیا لسر ئم هۆنراوەی نک لسر همو 
  !!هۆنراوەکانی

نی پوەنبوای، چپکان د ئگر مۆری گۆراهۆنراوەی شهی
ان کۆتایی بهمو بم ناوی گۆر. یان بۆئبردچنجارێ شاو

  !شتک ئهن الی ئوان
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 دروستبوە، راپڕینک ی ژیر ل ششی ئیلوالقارەمان ال
قارەمان لناو واقیعکوە چاوی . دروستیکردوە نک ژیر

بپچوانی گۆرانوە، قارەمان خکی کۆنکردۆتوە . هھناوە
بوە لهمتبردنیشا، وەکو خۆپیشاندەرک. هتا پشیانبکوێ
مژوی راپڕینکش ئو راستیی ئگتوە . نک سرکردەیک

  :ی شاعیر ئک ژیر
  م شون پ مترسدا   لم کات توش و ترسدال

  س الوی ئازای قارەمان  وەکو شری نڕی میدان
دەمدەس بوە بری روتنجتی ل(بابژی کوردەوە :خ53کوردای(  

و قارەمان ئاشکرانی 3ی ئو تنانت تا ئم رستی پناس
. ئگر عول لگڵ دوانکیتر گیانی لدەسبدای،نناسراوئبو

  :ژیریش ئم راستییی وننکردوە
  ئی داخ ئوا دوانیان کوژرا 
  )53کوردایتی ل(تنھا عول سیس ئڕوا   

 یکڕینوەی راپناوە، گواستندیی هی ژیر بوتنانرکو سئ
بکین شتوانین بم خان دەسنیشانی ئو راستیان ئ. وەک خۆی 

  :لگڵ براوردیان ب هۆ بگی گۆران
ک راپڕین قارەمانی دروستکردوە ب پچوانی گۆرانوە - 1

  .راپڕینی دروستکردوە قارەمانک
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بۆ سر مترەلۆزەک، کسی خنجر بدەستوە 3بهمت - 2
  .گۆراننزیکترە ل سوپرمانییکی 

، کوشتنی سربازی کارە سرەکییکی عولی کرد بقارەمان - 3
کتمک هبو الی ژیر نترەلۆزەکر مس.  

  :بوانن.دروستکراوی گۆران ،كی راستینبوە، هۆ بگعول کس
  پالماری کدا بۆ زابت یک زلل خپ خستی

  دەمانچی سنگ لدەستی وئاگریدا تاوەکو توانی
  ک نما هر زابت و یک دو نفر کوتنبم فیش

  )266گۆران ل( لپاشا عسکریش دەستژی لکردو بالداهات
 ئمیر ئرسالن نیئایا ئم رستان وەک فلیمکانی هۆیۆدو داستا

  ؟!نانونن
  :بمرج پشتر ئی

  ل رانیدا دوەم دەستی هۆ بگ گوللیی ئوەڵ
  شنی شر نرکانیکخۆی و قومکی وادی بچ

قاچکی پکراوەوە پالماری زابتک بداو  تنیا کسک بدەست و
دەمانچکی لبسن و ب زللیک بیخاو دو نفریتریش 

؟ لدەمکا لو راپڕیندا !هتد ئم ئچت چ ئقوە...بکوژت
کوژراو تنیا سربازکبوە ئویش ! هیچ ئفسرک نکوژراوە

ولدەستی عب سیس.  
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 ،رمان نیو قارەمان الی ژیر، سوپئ ،یکروت کو واقیعب
ر سول بۆسی عتمزۆر جاریتریش ره ،ترەلۆزەکبازی م
  :همتی لوجۆرە رویداوە
  ئوەی تاوانی وا لمل   دەی قوربانی کوڕبم عول 

  خون زۆرەی تیابچ ماوە ندەی نکو دەرچی     ئم
  یشت    دەستم شک ئویشیان کوشتبژی عول، ئوا گ

  ئای بسزمان عولی کۆڵ خونی گش تکبو بخۆڵ
  نخر عول هسایوە   دیسان توژمی دایوە

قنیشتترەلۆزتر من ستانی خوی کردە خستن ج  
  دەی بقوربانی دەستتبم   فیدای باوەڕو هستتبم

کوردایتی (او وەستا تقو کوشتار نممردن هردو بسر یکا  
  )54ل

رەدا، ئلپشتگوێ ن و راستییئ ینبی  خینی رستبل ک
بانی کوڕبم عول،لنگی یکم و دوەم، دەی قور

بڕگەييە  8ھەردو رستەکە لەسەر کێشی پەنجەی (.بدیئکرێ
  :بەمجۆرە

  8 ول 7 عە6بم  5 کوڕ4 نی 3 با 2 قور1دەی 
   8مل   7لە   6وا   5نی      4وا     3تا     2وەی  1ئە   

  )ژير  --------------- --کەواتە ھيچ لەنگييەک بەديناکرێ  
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م برب نیگوە ئئ کستبزیی م ناوی مانادابپل
  .کئمش شتکی گونجاوە

. توەکوۆیمان بۆئگبوان ژیر چۆن پڕەیکی ئنجا 
ەتان ، چۆن خونی کساسیی میللتکی وەکو کوردی ب پناو دەر

  !رۆکانی ئڕژێ
 بشوەیکی واقیعیان بلیمتی ژیر لکوتن و هستانوەی عوال

رمانانبردوە بۆ کاری سوپنای نوێ و پکدەرئ.  
نمایی ژیر عولی هسانوە، ئگر بھاتای دەرهنرکی سی

بکارهنانی وشکانی بوای، زۆر سرکوتو ئبو، بتایبتی ل
  .دەریھناوە،مۆری شاکاری ئدەبی کوردیی پوەیا کاییدو

وتناندا لهۆنراوەکدا چن الوازییک لگڵ ئم سرک
بسریا تنپڕیای، هتا لڕوی گشی ئبوای ژیر . بدیئکرێ

هۆنراوەکی کمکردۆتوە ک بم شوەی لسرەتای هۆنراوەکدا 
ئ:  

  )52ردایتی لکو(لولی شستیرو مترەلۆز  
وەیم شول بتبردنی عمدەمی هل:  

ستیر تبدەن رەو شکان ئ)تی ل53کوردای(  
  :سر چکک ئبو بگیشتنیعول 
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شت سر مترەلۆزتقن   جستی کردە ختانی خون  نی
  )54کوردایتی ل(

نم خاب نپسک خۆی ئدا پرسیاریگم جل:  
  مترەلۆزشستیرو : یکم  
  هات سر شستیر: دوەم   
  دت سر مترەلۆز: سیم  
رجمک هۆنراوەو  بی موی له م جیاوازیانئ ،کابستوه

ا ژیر بدوای ئم رستانی. لپسندی هۆنراوەک کم ئکاتوە
  :شایانی رەخنی ک ئالوازییکیتر ئدا بدەستوە

تقو کوشتار نماو وەستا  مردن هردو بسر یکا   
  )54کوردایتی ل(

بسر هۆنراوەکدا ئگرێ، چۆن ئم رستان گژاوکی تماوی 
بو ب هۆ بۆ  ،بکوشتنی تنیا کسک کلسر مترەلۆزەکبو

لدەمکا لپشوە باسی چن شستیرو  ؟!وەستانی تقو کوشتار
وەک ڕئکا پت 4 -5کا بکۆمڵ بالی کموەل مترەلۆز ئ

ئ:  
کوردایتی (لولی شستیرو مترەلۆز  کوت درونی بری هۆز 

  )52ل
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کان یا یک لمترەلۆزەئی چۆن بکوشتنی تنیا کسکی سر 
وەستو کوشتار ئقستیرەکان ت؟!ش  

م الوازیانر ئرامبرپرسیارە بوەو ببینرەوڕوی ژیر ئب .
ەکیک بگرێ ئگر الینکی شاعیر ئب همو الینکان و

  . نراوەک ئشونفرامۆشکرد بۆشاییکی گورە دروستئکا روی هۆ
بەرامبەر ئەو خۆپيشاندانە، شەستيرو مەترەلۆزيش (

. ناوبردنيان بەو جۆرەی سەرەوە، دروستە. بەکارھێنراوە
سەبارەت وەستانی تەقە وەک لەھۆنراوەکەدا ئاماژەی بۆکراوە، 

کوشتنی سەربازی سەر مەترەلۆزەکەدا، تەقە لەکاتی ئاساييە 
  چۆن؟ . وەستابێ

کرێ و تەقەی لێبلەھەمو خۆپيشاندانێکا کە گەيشتبێتە ئەوەی 
. يشاندەرەکان باڵوەيانکردوەکوژراو و بريندار ھەبێ، خۆپ

ەستی بەتاڵ للە، بەدوئەوەش ئاساييە چونکە بەرامبە گ
کە ەپانتاييو شەقامەکە يا کردانباڵوەي کەخەڵکەکە. ھيچناکرێ

کە  يا ھەرئەبێ بوەستێ،. کەسی تيانەما، ئيتر تەقە ئەوەستێ
وەک ئەو پرسيارەی  ؟!کەس نەما، تەقە لە کێبکرێ

چۆلەکە لەسەر درەختێکبێ،  20ئەگەر : (ۆستايەک کردیمام
قوتابيی بەگوللەيەک يەکێکيان بکوژرێ، چەندی ئەمێنێتەوە؟ 

 )کانيتر ئەفڕندوەم وتی ھيچ، جونکە چۆلەکە!  19يەکەم وتی 
ا ھەر بەوجۆرە، دوای تەقەکان، ھەر شەشی ئەيلوليش لە

لە پانتاييەکەی  سەختەکان کوژراوو ھەندێک لە بريندارە
قەی ەنەمايەوە تا ت يترکەس. کەوتبون سەرادا دەرکیبەر

بەاڵم کە عەول ھەڵسايەوەو خەنجەرەکەيدا لە . لێبکرێ
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ئەمە ھەر  .کراو ئيتر تەقە نەما سەربازەکە، دوا تەقە لەعەول
من ئەمەم لەچەند کەسێک بيستوە کە لەو . بەڕاستی وابوە
ئەيوت ) ھەوری. ب .ا(يەکێک لەوانە مامم . خۆپيشاندانەدابون

و لەوێوە کە تەقە کرا، من خۆمکرد بە بينای دائيرەی پۆستەکەدا
دوايئەوە خۆم  .ول، ئيتر تەقە نەماچاوم لێبو تا شەھيدکردنی عە

ەياندە ماڵی دۆستێکم لەو نزيکانەو تا ئێوارە گلياندامەوەو گ
کە ئەبو بەکر تا درەنگ : باوکيشم ئەيوت .بڕۆم نەيانھێشت

خەستەخانە نەھاتەوە ماڵێ، وامانزانی کوژراوە، چوين بۆ 
سەيری کوژراوو بريندارەکانمانکرد، ئەوی تيانەبو، وتمان 

  )ژير--- ێ گيرابێ، بەاڵم ئێوارە گەڕايەوە ئەب
*  
  
  
  
هونی بیری هۆنراوەکان لدروشم و دەنگی -4

  خۆپیشاندەرەکاندا
گۆران ئ: 

  ت اهۆ بگ ئو جوانی پ دی بو، بۆ وەتن ئاو
گۆران (لپش جمعکوە تا بر سرا روی همتی هانی 

  )265ل



87 

م هۆنراوەیئ توانم ،مرۆڤ بکی سینر چاو،  اییشریتب تد
ئکا لپش کۆمکوەبرەو مبندکی تنیا کسک بدی

 ڕۆن، ژمارەیان لڕناکا 100گشتی ئپک تسوەک . ک
کس برەوژورترە ،  4جمع بهمو زانستک ل .جمعکی گۆران

، ئوا مانای جماوەر ئگر لرادەیک تپڕی و بچاو نژمرا
نگرتن ب زوبانی بۆ خۆپیشاندان و ما ئگین، تا ئمدەمش

ئو . ی هۆنراوەکی گۆران، موزاهرە وتراوە1932سادەی سای 
وەک گۆران ئ، خکی ئنجامیانداوە پیان نوتون جمع 

وربی جماوەری زلراستیا ئو رۆژە . بکو پیان وتون جماوەر
  .ئو راپڕینی کردوە نک جمعیک سلمانی بشداریی 

ی ئیلول گورەترین راپڕینی نتوەیی بوە لمژوی 6راپڕینی 
قارەمانتیی نتوەی کوردا وەک همو سرچاوە مژوییکان 

  .نییکانائیگنوە چ نوسرە کوردەکان، چ گڕیدە بی
و رەنجبرو ئاغاو وربی خکی شاری سلمانی ب پازلوڕۆژەدا 

سراو رژابون بر دەرگای  ،الوانوەرۆشنبیرو کاسبکارو قوتابی و 
  .خبون لگڵ فرمانەوادادەستوی

. مانکی نتوەکمان چاوی داخستوەگۆران لئاست همو قارە
ئگر جارجارێ ناوی کوردی هناب، ئوە بتانوتوەبوە، وەک 

هۆنراوەی شهید، ساڵ دوای 19واتا 1951لسای 
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بگلی ) سور بۆ کۆریای ئازاالوکی (لهۆنراوەیکیا لژر ناوی
  :ئکۆریا

گۆران (ئیوێ ئازاد یکگرتو     بژی نک وەک کوردی نوستو 
  )240ل

ئودەمی گۆران ئو هۆنراوەیی وتوە، کوردستان ؟ !بۆ کورد نوستوە
 !خوناویتربوە یاکۆریا؟ دیارە ئگر گۆران بمای ئیوت  کۆریا

دەو گردی کات شنۆو نغا نبوە لبرئوەی خۆی ل کوردستان
هودیان و مزن یان وکوی پرس و مامشو سردەشت و بادل

ئاگاداری سدارەی قازییکان لمھابادو سدارەکانی . خوناویبون
بۆکان و سدارەکانی بغدا بۆ قارەمانکانی کوردستان سقزو 
ئامادەش نبوە گوێ . حوزەیران نبوە ی19و رۆژی 18شوی 

کوک رسلمانی و هولرو کۆیو کی خۆپیشاندانکانی لگانوە
روەها ه. و خانقین و هبج بگرێ بحوکمی بگزایتییکی

ا حمودی نمر نبوە ک لداریکلیشخمئاگاداری ئو ئاگردانی 
  .نکوژابوەوە

بالی گۆرانوە لبرئوەی ئو  راست کورد نوستوە
ناوەڕاستبو و لدەمی  خونژانکاندا لسر دەریایل

ئو . ی بحمدون بروتبووارەکانخۆپیشاندانکاندا لهاوینه
دەستی ئوی کردبو ببڕوەبری ئیستگی کوردی لفلستین 
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هر ئو دەست شخ محمودی خزاندبوە 
 یارەمانکولزیندانکانی بغداشا چوار ئفسرە ق٤٨لییوەریکدا

! تکۆشان، کورد الی گۆران نوستوبوهمو دوای ئو !! کوردی خنکان
لدەزگایکی پۆلیسوە خۆیشی تا کۆچی دوایی کردنی، بۆ جارک 

بندییکانیشی یا هۆی خۆییبوە یا لسر ! بانگنکرابو لسر کورد
ببزوتنوەی نتوەیی کوردەوە ئو الینانبوە ک پیوەندییان 

گری کوردایتیدا جگیان بۆدیاری نکراوە ک لسن ٤٩نبوەو
  . چپەوە عراقییکان ئگرتوە

اوڕیانی هۆنراوەی شهید نقومبوە لدنیای رەخنداو تائمۆ ه
ئاستیا رپرسیارن لرەخنو لکۆینوە لئاستیا بدەنگن، بم ب

زیاتر لگۆران ک ویستوتی مودای راپڕینی ششی ئیلول 
 همو پنوس و هستک، لوان. کئو مافی نیی اتوەتسکبک

شاعیریش، ئوەندە جگ رزن ک لئاوات و خواستی 
  .ئگر دەرچون، ئوا مافیان بکشکوە نامن. نتوەکیاندابن

***  
 تڕوانوەیی ئتکی نرژیر وەک رابکڕینماوەری راپج ،

همو شاری . کۆمبکرەسی راپڕینک نک کردوە 
 یلول6خرۆشاندوە وەک چۆن لی ئ  
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تنانت دەسنیشانی . ن بگ دەوری تیای ن شخ. ا رویداوە
رپیشاندەرو سربازبون بۆ ئو همو . سرکردەیکی نکردوە

روەکو ژیر ئرا هردەرگای سربون بۆ بتبمو هوایب:  
  کوڕکوژراودیمنی دایکی بوان شاری خرۆشاو    

کوردایتی (هر هرشو شپۆلئدا برەو باخی دەرکی سرا 
  )51ل

کۆیکردۆتوە . خستوەپشتگو یبم گۆران دەوری جماوەر
سنیا کتش لو کۆمکا، ئکۆمش کلکسا، ک

گۆبه!! وایان ئاشکرانیش، بسڵ و کو کۆموات. ئک ،
 ،وباوەڕکی نتوەییوەنبوەبواتی گۆران راپڕینک لبیر

گوهرکی نتوایتیشی ل هۆ بگدا پیشاننداوە، هروەک 
هر ئو  .پشتر وتمان مبستی گۆران خۆیی و خکی بوە

هۆیانش مبستکی لبردەمی گۆراندا ونکردوەو 
نهناوەتدی و پاوانکشی، شوەی قارەمانکی نتوەیی 

انی وەک دەرەبگ یا بۆرژوایک گیاندە دوابزەی ئو قارەم
واشپیشانئدا ئو . هر برگکی کردبت بری ،باوەشی ئافرەتک

ئیتر همو کشک . همو خۆبختکردنی لپناوی ئودابوە
هکی راستوچپی بسرداهاتوەو وتکی ئو ئافرەتی 

مان و نیشت!! بۆدروستنکردای، خۆی لپناویدا بختنئکرد
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! نتوەو باوەڕ بپلی دوەم دائن لبردم ئو بوک یکشوەدا
ئم وشانش وشی رەنجبرکی ری خباتنی، بکو وشی میرێ 

لمیدانی تکۆشانا . ەیا بگ، ئاغایک یا شخکی دەستدار
وساوەو چارەنوسنیمافی چو  چاوی لپای یوەتکو چاوی بب

  :ئافرەتی جوان
و بوک بعبر نس ر هاتوەم گکششمی تازە ی  

  وەتن کوشتو لڕی عشقی منا نژیا ن خۆی بۆ
  وەزیفمبو لپناوی وتکا سرم بخشم

  )267گۆران ل(لداونی چیاو کژیا ک تۆی پروەردەکرد بۆ من 
و ور ئگروەردەواتا ئگ پۆبوەی بۆ هکشو بوکی یئ ت 

ئ ،کردایخشینبئری نو وەز ،و سبوییا ئئی نیف!!  
نامیکی خۆپرستیی، لفرهنگی خباتی ئم پیامی گۆران 

لسرەتادا یک دو جار گۆران ئگر . چارەنوسا جگینابتوە
و رستان کۆتایی ناوی نیشتمانو گلکی هناب، ئوا ب

ران باوەڕ الی گۆوەو جماوەر، میللت، راپڕین، بهموی هنا
گۆ بموی هی گ. هکی بۆچونپگیش بۆ بۆران، ه

ی میللتا، بۆ بخشی نک لپناوی لپناوی ئافرەتکا سری
  :تۆی دوایی داوەت دەس هتیوەکی

رۆ یبتیوێ پت هخشی پر خوا بگئ  
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کا تۆتۆش داوائسکی ویست باوکت لمن فرم267گۆران ل( ل(  
وەئتری گۆرانی !ی نو دروستکیکستبخاوەنی م ؟ ک

  ؟!هۆبگدروستکری 
***  

بپچوانی گۆرانوە، ژیر باوەڕی ب میتکی و شارەکی زۆر 
ل عول زیاترە، هتا تۆی خونکی داوەت دەس هاوبیرەکان 

ئم راستیی الی گۆران . همو شهیدەکانو دسۆزەکانی عول و 
  :یناکرێ، بم الی ژیر ئاشکرایبد

ئ نبب    سیس ولی عی شارەکوئ پیس دەست  
  وا بدەستی ئانقست   جۆگلی خوناوە هبستک هر

  ئب ئمی دسۆزی تۆ       ئمی کوردی نوەی ئمۆ
  پشتونی تۆ ببستین       نیکینوەو رانوەستین

ا ئکتا ت  پاکم خاک    م کوردە چاالکخاکی ئ  
کوردایت (  ئخینبدیار یک تنوپۆ   بدەوتکی سربخۆ

  )54ل
مو شتوە الی ژیر هتنیا خاک و نوە تاوەتی  وسباوەڕەک

بویستی و جوانیی ئافرەت. نهۆنراوەی ئافرەت و خۆشل،
ئم مبستش ئوە ناگن . وەعولسیسدا جگیاننبۆت



93 

بکو هر بردک . ی ژیر دورب لدنیای ئافرەت و جوانیدنیا
  .ۆیا سنگینلجگی خ

 پاندوە کر ژیردا سسوەی بی، ئوەکتوەی نوسانرەدا چل
هر لو بیرەوە رز ل عول . نمونی کشکب لم هۆنراوەیدا

  :ئن دانیتریو همو شه

  ئوسا تۆزێ وچانئدەین 

  نمرەکان ئکینپیکر بۆ 

  پیکرکیش جوانتر ل گوڵ

  ئکین بۆ یادی کاک عول

  لژریا بخامی زین

  )55کوردایتی ل(ئنوسین ونی نبزین 

***  

لبینی دو . گۆران نیتوانیوە دروشمی راپڕینک دەسنیشان بکا
روی راستی : ی یکمرا. رای ب سروپدا گیری خواردوە

  :ئسئکاو راپڕینک با

  لگڵ یارانی ئیوت ئی حکومت تانکی تسبیت
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  )267گۆران  ل(حقوقی کوردەواری نایوێ کورد ئینتیخاباتت  

. ئم رستان، لناوەخنکی بکۆیتوە دروشمی راپریوەکانبو
هۆ بگ، وات دەنگی بم گۆران خستویتی سر زمانی 
ی ژیر زیاتر رەنگیداوەتوەو راپڕینکی وننکردوە، هرچندە ال

وەک کسکی ناوجرگی  راپڕینکی فراوانتر کردوەو
ئ کڕینخۆپیشاندەرانی راپ:  

  ئن ئمی کوردی بکس

  نامانوێ پیمان و دەس

  نامانوێ هبژاردن

  )54ژیر ل(پڕلمانی مل کچکردن 

 امپشوی سقامگیرناب و لڕای دوەبم گۆران لسر رای 
شکنجامئ گاتوەو ئکاتسکئت ک کشانۆف( یداخوازیی (

رازینابین  وتویانا خکک لهاوارەکیان: ی کئئهنتد
نۆکران نونری میللتکمانب، ئوان هنابژرین میللت 

بالی شانۆفوە بھاتای نونرەکان .  ٥٠روتئکنوەو بکرگیراون
تر ئاو ب ستبوای، ئیلمیللتبونای، هبژاردن سرب

راپڕینک زۆر لوە گورەتربو  بم بپچوانوە. ئاگردائکرا
ونرکوە بۆ نونرکیتر لسر شوازی هبژاردن یا لن

اپڕینوە ئو سرچاوانی لبارەی ئم رگر بوانین . ٥١بگۆڕێ
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نوسراون و داخوازییکانی ئاشکراکردوە، مافی ب نونرو چونتی 
  .هبژاردنوە نبوە

ا بھنتدی بستک لبشی دوەمی هۆنراوەکیم گۆران نیتوانیوە
ا پوکاوەتوەو لبشی دوەم. خیوەوەک لبشی یکمیا چوبوە نا

وە، هاتوە دەسنیشانی ئزبۆتپاشگ کچآرەنوسکاو لو ئموئ
کبژاردنر هس بوەبیانوی خستۆتوە نڕینو راپمافی بک:  

  ئوان بانگکران و تۆبقوەت دەوریان ئگری

  )265گۆران ل(دەنی و قازانجپرستن، هیچنب پیان موباالتت 

؟ تنیا !وەکو ک. ەگۆران مبستی لوانی ک خۆیان پاوتو
کجماوەر پیانزانی، هر نیزانی بۆکوێ بم . فایقی تاپۆبو

  .دەرچو

ه ل کانی راست٥٣ 1954 ٥٢ 1948بژاردن شر  کسل
بم گۆران  .دا نونر دەورینبو1930بم ل . نونرەکانبو

گرێ و ئدائر په:  

  هتا تمسیلی رەئیکنئوان کی لمیللتبون 

  نوێ نووابئم کوردین وائن ناما! حوکومت

  ک داونی غرەزبگرن بهردو دەست وەتن بردەن
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گۆران (نکی، مشروعنیی، دەرک لسر سودایی ئینتیخاب 
  )265ل

  !ئاخر کنواب نب ئیتر داونی غرەزگرتنی چی؟

 کی لڕەیوەی پ6ئ م وشانوە، ئتدابیلول هی ئ
لو کسانی ، بجگ لسرەتاوە تا کۆتایی رەتئکاتوە

  .نک بپچوانوە! لگۆرانوە سیری کوردئکن

، بایخی هۆنراوەکی ژیر دەنگی راستی راپڕینکی ئاشکراکردوە
کردنی بگاندا ربهبژاردنک نداوە، کشکی لدە

  :ەتوردۆچک

  ئم کوردین بۆکورد ئژین

  کوردستانی جوانی برین

و بۆ خۆمانهی خۆمان  

 دەرببگانروی بتی ل( ن54کوردای(  

گۆران رست بدوای رستدا راپڕینک لهمو شۆڕشگییک 
ک  1930ئیلولی /21لگڵ بیانکی وشکانی . روتئکاتوە

جماوەرەک لپناوی . ٥٤دەستی ئوسا دەریکردبو، جیاناکرتوە
ی بم دەست هزی چکدار. بب چک ا راپڕیبونچارەنوس

ند، خۆپیشاندەران زیاتر کپیان ئس. جۆراوجۆری هنای سریان
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. سوتان و هزەکانی میرییان راونا بۆ ناو سرا ٥٥سنوقی دەنگدانیان
. جماوەر کوت پشلکردنی دامودەزگاکانی هبژاردن

کاربدەستان فرمانی تقیاندا ب مترەلۆزو شستیرەکان 
ئو راپڕین . بئوەی بتوانن لورەی ئو خک کمبکنوە
ئودەم الوان و ئگڕتوە بۆ هست و بوا نتوەیتییک ک

  .٥٦اوکی نتوەییئکرد ل رکخرادەیانرۆشنبیران نماین

ئ ئو بوە، ی لپکاتی یگۆران وای پیشانئدا ک روداوک
بم بپچوانی . جماوەرە تجاوەزی ئمنیتیان نکردبو

ی چوندەرەوەی ا، نک تجاوەزی ئمنیت، بکو داوگۆرانوە
نی ئو رۆژەیان کردوە لکوردستان و همو هزە داگیرکرەکا

جبجکردنی بریارەکانی کۆمی گالن و داوای رزگاری و 
  :ن ئکرد ب پچوانی گۆرانوە ک ئسربخۆییا

  ئم جوملو قسو ئامالی یارانی ه بگبو 

  )265گۆران ل(ننامشروعی تیابو، ن تجاوەزبو بئمنیت 

. ا، رامانئوەستنرستیکی ژیرلئاست ) س(لم دەمدا وشی 
بهر ) گۆران بۆتوەتجاوەزی ئمنیتکی (ئو وشی نزیکی 

ار هرچن شاک. گیانکوەب، ئم ب خۆبدەستوەدانی ئزانین
  :ژیر ئ. ب زۆرجار وشیک هموی ئستوەبرز

کوشتاری ب وانتی ل(هۆ  ب٥١کوردای(  
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؟ چۆن بخۆیی ! هۆیربستی و سربر داوای سداگیرکئایا ل
ی هۆ نییی  !!!بکگوللئ بواین و هۆیر ئگ؟ ئک هۆ چیی

  !!لمیللتانوە برەوڕوی داگیکران نئتقی؟

هرچی  ، ماڵ تان بکی، برتیل بخۆی،الی داگیرکر، دزی بکی
 تیا ئازاربدرییا بۆئوەی بگیری!!!هۆ نی ،بەوشتیی بینونی

تنیا هۆیک نب داوای !!  یا بکۆمڵ تقت لبکا بکوژری
  !!!چارەنوس و سربستی بکیت

ھۆی . دو جۆر ھۆ ھەيە: لێرەدا سەبارەت بەو ھۆيە، ئەڵێين(
ھۆی رەوا ئەوەيە کەسێک  بۆ نمونە، .رەواو ھۆی ناڕەوا

بەاڵم . و بەفەرمانی دادگا ئەو کەسە بکوژرێتەوە بکوژرێ
 مافی قەرزەکەی لە قەرزارەکەی بکا، يا داوای کەسێک داوای

، ئەوە ھۆيەکی رەوای خۆی يا ميللەتەکەی بکاو بکوژێ
ئەو جائەگەر . مەبەستی من ھۆيە ناڕەواکەبوە. ناڕەوايە

رامبەر داگيکراوان، ھۆی ەکوشتارەی داگيرکەران ئەيکەن ب
کە  !ەمو ميللەتە داگيرکراوەکە بکوژرێئەوا ئەبێ ھ! رەوابێ

، و بە کوشتنی رەوای نابينێياسای نێودەوڵەتی رێگەی ئەوە نادا
ئێمەی کورد، لەگەڵ . ەو کوشتنەبەڵکو ئەوە ھەر ھۆ نيە بۆ ئ

ناوچەی دژە فڕينمان بۆ  1991، ساڵی ائەو بێکەسييەشمان
ونە ھۆی بەش فڕۆکەکانی ھاوپەيمانان 2014دياريکرا، ساڵی 

لەو جۆرەش لەدنيادا  نمونەی.. ئەوەی کورد قەالچۆ نەکرێ
نە چەکيان ،جگەلەوەش، خۆپيشاندەرەکانی ئەو راپەڕينە - زۆرە

خۆپيشاندانێکی . لە پياوانی دەسەاڵت کوشتبو پێبو نە کەسيشيان
خۆپيشاندانێکی لەوجۆرە، . خوێناوی نەبو لەاليەن کوردەوە

، بەچەک بدرێتەوە، کە بەچەک کوشتاريان لێکرامی نابێ وەاڵ



99 

ئەوە کوشتارێکی بێھۆيە، خۆپيشاندەران ھەر داخوازييەکيان 
 جائەگەر ئێمە بەدەمی خۆمان بڵێين ئەو کوشتارە ھۆی. ھەبێ
  ) ژير   ----------- ؟ !ئيتر چييتيا ئەمێنێتەوە!! ھەبوە

بم ژیر ژیران فریای کوتوەو درژەی ب خۆبدەست 
بکو بشوەی تیسکی تفنگ . دانوەکنداوە،وەک گۆران 

  :ەنگی خۆڕزگارکردن لو وشی هاوار ئکاو ئدو ب تئپڕێ

  شدیمنی سوری جستو ل بوان قوپی خونی گش

گوێ شلک بۆ زایی زەنگ   شریخو جزرەبی توفنگ 
  )51کوردایتی ل(

دوایا سوتوە برژیر بلوک یاندۆتی گک هۆنراوەکوەیش وتک
دا 1930ششی ئیلولی ساڵ بسر  30لو لوتکیوە، بدوای 

و ئ نقیژئ کڕینی راپرگوەک الوانی ناوج:  

  بۆ داوای مافی کوردستان    ێ شلک بۆ نڕەی الوانگو

کوردایتی (هر هرشو شپۆل ئدا   برەو باخی دەرکی سرا 
  )51ل

ب، یا تجاوەزی )ب هۆ(کوات مسلک لوەدەرچوە 
تبمنییئ . ،کوەیتمافی ن ،ی چارەنوسلسم لسم

،ویستیی خاکر، ئ خۆشداگیرکب وانردانیان سم زەمین
زەوی دەرچوبو وەک کورد ئتا لژاندبو هالنی : هشکک
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. چ لوتکیک، چ کشکالنک ئگات برزایی ئاسمان. فلک
یرزتر هئاسمان بدا لردونم گنا ئایا لپ ژیر ژیران ؟ بۆی

وە ئو ناخباو لئ النشکرزی و کو ببۆئ:  

  ی هوری ئاسمانگات الئ نڕەی برزی هرشبران  

یمان و دەس ئن ئمی کوردی بکس   نامانوێ پ
  )51،52کوردایتی ل(

  :کامران موکری هناموە بیرئم هۆنراوەی، هۆنراوەیکی 

  ک ئسترەی ئادەم نشین   لج خۆی وەرگڕێ بتین

  ٥٨ئوسا من ئم کورد نماهراش هراشب لتما    

لهۆنراوەکانی شهیدو عول ) االبداع(جوانکاری دیمن و - 5
  :سیسدا

جوانکاری روی گشی همو کارکی هونری و ئدەبیی،  دیمن و
  .ا زیاتر دەرئکوێبتایبتی لهۆنراوەدا لبابتکانیتری ئدەب

شهیدو عول سیسدا،  یدیمن کارکی سرەکیی لهۆنراوەکان
وەو وگواستننتی لتایبروەکو خۆیبدا هکڕینگرتنی راپو  ن

  .دیاریکردنی ئندازەی پلی سرکوتنی هریک لهۆنراوەکان
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ن، وەک فلیمکی سینمایی بیخین یلزەمینی راپڕینکوە بوان
وەک دەماودەم ئیگنوە، یاسرچاوە مژوییکان  برچاو

و رۆژنامو گۆڤارە ٦٠بتایبتی چیم دی و شۆڕشکانی کورد
ی تموزدا ک روناکییک بدیکرا بۆ 14کوردییکان بدوای 

باسکردنی ئو راپڕین، ئوە بدیئکین یا وەک لفلیمکدا 
شآرک زوربی دانیشتوانی خرۆشاوە، راپڕیوە، : دەرئکوێ

خۆپیشاندان، چپلدان، هۆنراوەو وتاری ئاگرین بۆمافی 
هاوارە، ئاگر ئبارێ، الش تکڵ  ژردەست نتوەیکی دیل و

وەیڕانگ ،وەیشپچون ،نخوو ...بم راستیاننی ئزۆر دیم
  .کاریگرتر دت برچاو

بهستکی بالینوە بوانین بزانین کام هۆنراوەیان ئم 
پلی راستییانی گوزاوەتوە وەک خۆی، لگڵ دیاریکردنی 

بدوایا . ۆنراوەکان لمبارەیوەسرکوتنی هریک ل ه
ماف لئاونی ئم رستیی عبدول وەهاب بیاتییوە 

ئهۆنراوەکان و شاعیرەکان بدەین کو شاعیرەی : ( بئ
ینکا، را ئژی دیاۆی بئاشکرا بۆئو رۆژگارەی تیایهوستی خ

ا شون بۆخۆی نکاتوە، مافی لریزی چوساوەکانی گلکی
  ) ٦١ شرەفی پاشڕۆژو رزگرتنی گلکی بدرتئوەی نی

لم ربازەوە رگا ئگرین بۆناو هۆنراوەکان بزانین کامیان ئو 
  راستییی نخشاندوە؟
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  :رائکشین کئ وە سرنج بۆ هۆنراوەکی گۆرانلڕگ

  ئم جوملی قسو ئامالی یارانی هۆ بگبو 

 جاوەزبو بتشروعی تیابو ننامتنمنیئ  

  بمترەلۆز بۆ قتی عام دەرچوکچی عسکر 

گۆران (درای بر شقی شستیر رجاو ئامالی میللیت 
  )265،266ل

ناوەرۆکیشوە، ئم چوار باوەڕبکن لبارەی جوانکاریی وشو 
رست ،بوایهۆنراوەی گۆران ن نرخیش یی بوت س بک

ئبو لئدەبی بایخکیشی ن. نیئخمن، نک هۆنراوە
  .کوردیدا

ۆ ب: ک خۆیئسپنربۆدەقی هۆنراوەک، پرسیالگڕانوەدا
ر دەوری سسکالی گۆرانع ک!رەکیی درایکاتوەی ؟ لا گۆران ئ

، ئگر چکک لتق بوەستای، هۆیکی تکنیکیئبوزانیوە 
بم ئگر عسکرەکان نکولییانبکردای، ئوانیش ئخران بر 

نکرد بۆ گورەی ژئایا گۆران بۆ پنجی در .ترەلۆزەکم
ی زیاتر کا ناوی حکومتی هناوە ک چقۆ؟ لدەم!عسکرەکان

سبوەرل .گریتانیبوڵ لئیمپریالیزمی ب ورەکگ وەدا دوژمنئ! .
 هاتوە کهۆنراوەکدا نشتیش ناوی لی چچی بۆ خوک

خۆیئنوان، ئوەی  ٦٢گاون-دا)المفتش االداری ( لپشکنری داد
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بۆ دنوایی فیسی یکم،  دوایی وەفدی کوردستانی دروستکرد
  :ک پیرەمردی نمر لوبارەیوە وتی

  پردەی تارای سور برن بۆ ئمیر

  ٦٣؟!بن دوای کوشتار هشتا تۆی دگیر

ئو راپڕین لدایکبوی خۆپیشاندانکی کتوپنبو وەک گۆران 
ئ:  

  رو نۆسدو سیبو ششی ئیلول ک رۆژ هھاتازه

  )265گۆران ل(قریوەی ویستنی هق کوت ناو شاری سلمانی

ششی ئیلول تقینوەیکبو ک ریشکی ئگڕتوە بۆ 
رۆژی بیروباوەڕی کوردایتی . خباتکی نتوەییانی دورو درژ

هربوراستییوە کپی دەرونی خکک تاوی . لھھاتبو
ئم هست الی . متمان بدامودەزگای ئو رۆژە نمابو. سندبو

جگنگرتوی پاڕانوە لدوای یکی چند وشب. گۆران ببایخبو
دا ئکر کارەساتسدو ساڵ ب:  

  )266رانل گۆ(درای بر شقی شستیر رجاو ئامالی میللیت 

: ئگر گڕیدەیکی بیانی بوانت ئم رستی، تبینییک ئکا
کیان داوە بیوە سکانمایش ک بویش  کۆمەوا، ئرمانف
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ڵ راپڕنک ئو رستان پوچ. لولی شستیری تکردون
ئکی راستوچوەو هکاتنهدا ئر هۆنراوەکسپ ب.  

ت ناکوت سر تکا وەک گۆران باسی لالیکیترەوە ، هیوای میلل
بکو مافی میللت ئسنری و نادرێ ! رجاو ئامالی میللیت ئکا
ژار ئح هوەک سا:  

م تنوسرێمیللن نخوژوی ب  

  چۆن تۆی ژینی دواڕۆژ وەرئگرێ

  یا کی سربستی بکس دراوە

  هر بخبات و تۆ ئسنرێ

وەک  همو چینکانی میللتی گرتبوەوەششی ئیلول راپڕینبو 
ی : (سوجادی ئچنی،  1930ساوە هشپهاتن نگی بت
برامبر کوردەواری ، بۆنی خونی لئهات زیاتر  ساکی سیربو

لمسادا پلقاژەیکی زۆر کرا .٦٥برامبر ناو شاری سلمانی
 ا، بم یک وشیپناوی خواستکانی میللتکمانل

  .بینکردوەو لجی خۆیا کپکرا

کوردستان گڕان، ٦٧وەکیلی مندوبی سامی و٦٦جعفر عسکری
 باسی چارەنوسی کوردیان ئکرد، بم دەهۆیان بخۆڕایی ئکوتاو
ئیانویست کورد پشلبکن و بریاری پشلکردنکش هر بکورد 
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مکبو زۆر دەبم کورد بگشتی و سلمانی بتایبتی . بدەن
لمانی پیایانا گیشتبو، هر ئو تگیشتنبو لسلنیازەکیان 

و  کانتان بخنوە جواکانتانوش: تقینوەو روبرو پیانوتن
  .٦٨غدا، جارکیک ئم دەسخڕۆی ئوە نابینبیبنوە بۆ ب

لدایکبوی ئو بم هستوە راپڕینی ششی ئیلول برپابو، نک 
  :بوبک گۆران ئی شش رۆژ

  ک رۆژ هھاتهزارو نۆسدو سیبو ششی ئیلول 

  )265گۆران ل(قریوەی ویستنی هق کوت ناو شاری سلمانی 

تانی و بریئو رۆژە دواییھنانی متمانی کوردبو بدەستداری 
  ٦٩بریارەکانی کۆمی گالن

ویستنی  بپچوانی گۆرانوە کئ لششی ئیلولدا قریوەی
، یا رجاو ئامالی دای بر تقی هق کوت ناو شاری سلمانی

  .مترەلۆز

 روتبۆتوە وەک لزوربی هۆنراوەکانیئم هست لکوردایتی 
چیرۆکی برایتی، : بۆنمون. دەرئکوێ ی تموز14دوای  گۆران

بشکی مناڵ، تیرو کوان، بۆ الوان، شۆڕشگ، تاسی دیدار، 
ئو بمرج پنجمان رانکشاوە بۆ . وەمی پرس و هتد
ی تموزو رژمی کۆماری و برایتی کوردو 14هۆنراوانی ببۆنی 

  .عرەب و مۆسکۆو یکتی سۆڤت و لنینوە وتوتی
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نو میھرەجان و بب ی تموزەوە،14، لدوای ئتوانین بین
 ،بوبوە نوتوەبیرەوەرییکی بۆکوردنهۆنراوەی .بۆنمون :

، ئاوابونك، بۆ رەفیق ٧٠، برەو کۆنفرانس61و60نورۆزی 
لمبارەیوە ئوەندە بسو . حیلمی، یادی بکس و یادی پیرەمرد

کرواری خک نمونمشت.  

انین تا چ بز. ژیرە نی دوەم بۆ هۆنراوەکی عول سیسیروانی
؟ ب چ شوەیک ئیھنت رادەیک ئو دیمنی نخشاندوە

برچاو، یا چۆن ویستوتی راستیی روتک رۆشنبکاتوە 
  :لرەدا ئم رستانی ژیر وریامانئکاتوە ک ئ .لهۆنراوەکدا

ئای لباکم کوردە ئازاو بل   سامناک نم دیم  

 وتترەلۆز  کستیرو می شری هۆزلولی بندرو  

کوردایتی (بالدا  هر کللیو گولل ئیبا  هر الشیو دێ
  )52ل

ان بوانین ئم رستانی ژیر، توشی هندێ بپنوسی رەخنگر
دو رستی دواییش . هۆز لم، هر، : ، وەکوشی ساکار ئبین
خشبک مانا ئی.  

وشە ساکارو  ؟!بۆچی ئەبێ ئەو سێ وشەيە ساکاربن(
گرنگ ئەوەيە وشە لەجێگەی خۆيا . ناساکاری بۆنييە

بەکاربھێنرێ، ئەوسا ئەو وشەيە ئەبێ بەو بەردەی لەجێی خۆيا 
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ی دواييش، ئەنجامەکەی، يەک مانا کەدو رستە ..سەنگينە
بەاڵم پێکانی کەللەو پێکانی لەش، دو شتی جياوازن  .ئەبەخشێ

  )ژير –

وشوە، ئو س وشیی بم لبارەی کش و لنگرو مۆسیقاو 
بۆ جوانکاریش؟ ئوە پوان ناکرێ . لدەرچ، زۆر دەومندە
وەندە جوانکاریی تیایوە . ئیلولشی ئشکیترەوە، لالیل

تبوانین، ئوەی دت برچاو، دیمنکی ئاگراوی، بسام و 
ناوییدا،  .خویند رستم چنیا لمایی، تکی سینرندەره
ستی کارەساتک، دەرئهن، وەکو خۆی ئیھنت پبپ فلیمکی

برچاو، بوپڕی سرکوتنوە، رزو ستایش پشکش ژیر ئکرێ 
ئک:  

  لناو ختانی خوناوا   تپاوتلیو لناکاوا

  هوروژمی پ بسریادێ   زامی گرمی لدت سوێ

یتی کوردا( بئاستم نوزە تیاماو  ئنان بۆ تۆزێ ئاو
  )52،53ل

سرکوتنی سرەکی ژیر ئوەی، گرنگیی ب سربازی سر 
ارەدا، ئو سربازە هتا لم کات ناهمو. مترەلۆزەک نداوە

برئوەی ئامرک ل. ا بوب، دنیای کشک ناگۆڕێلهر برگک
  !!، نک ئوهئسوڕنرێ
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ر همو برامب. ژیر مرۆڤکی سادە نی، خاوەنی بیروباوەڕە
: گیشتوەلراستییک . توەومارەی تواوی خۆی بۆ وشیک، ژ

، بخۆبختکردن ا، پویستیی بخونراپڕین لپناوی ماف
میللت خۆی  ئگر ئنجام سرکوتنبو، ئودەم. الڕگای ئامانج

. تاوانبار دیاری ئکا و لدادگای گال بسزای یاسایی خۆی ئگا
پشتونی تۆ ئبست و لڕی ئامانج و ل سرنکوتنیشا، 

بدرت بر  ئنجا گر. اتوە تا ئگات ئنجامنب نایکچارەنوسا
  :بۆردومانی فۆکش، هر ئامادەی بۆ راپڕینیتر تۆپ و 

  بۆ تۆی خونی رژاوت  کوردستای زەوتکراوت

  پشتونی تۆ ببستین  نیکینوەو رانوەستین

  اک  خاکی ئم کوردە چاالکتاتکا ئم خاک پ

کوردایتی (یک تنوپۆ بدەوتکی سربخۆ ئخین بدیار 
  )   55و54ل

وە لی پاڕاننگی ژیروشرهف ،نی رژاو نیستی خودەرب ،ا نی
  :ئب و ئ، یاخی لباتی پاڕانوە یخ ئگرێ

  شارەکی عول سیس   بنب ئو دەست پیس ئی

 ستی ئانقست      جۆگلی خوناوی هبستدەکهرواب
  )54کوردایتی ل(
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. ب راپڕین  ا، رۆژکی نتوەکی نبوەلفرهنگی ژیری شاعیر
مژوەکی ئگڕتوە بۆ هزاران ساڵ، لهر رۆژکیشا مافی 

ژیریش .   وچان لکاروانایو ئڕواپشل کراب، راپڕیوە، ب
به برئخۆرە ه ی ژیر . چاوی لهۆنراوەک بوەن

بمۆسیقاو رازاوەنی ناسک بوش .ی بزیش روی رسته
لزمی بارانی  و ئبت ستایش و بشوەیهۆنراوەک ئاشکرا ئکا

  .ا ئبارێبهار، بسر ژیر

6- نگاندنی سسگشتیاپا رههۆنراوەکان ب  ب
رنی ئردو الیوەهنییرنی و ن:  

  :هۆنراوەی شهیدو الین سرکوتوەکانی

عول سیسی ژیر ل، زۆر بهزە، هتا لبارەی حماسوە- 1
  .لهۆنراوەی خیتابی ئژمردرێ. بهزترە

بپچوانی هۆنراوەکی  لنگی لهۆنراوەی شهیدا بدیناکرێ- 2
  .بینرێلنگی تیا ئژیر 

 انەو ناتەواوي ئەم لەنگی ،گۆرانالە ھۆنراوەکەی شەھيدی ( 
  :نبەديئەکرێ

ھۆنراوەی شەھيد، لەسەر کێشی ھەزەجی ھەشت ھەنگاوی 
  :وتراوەو کێشانەکەی بەمجۆرەيە

  ھەزارو نۆسەدو سيبو شەشی ئەيلول کە رۆژ ھەڵھات
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   -  - - ب             -  - - ب         - - -ب         - -  -ب 

  مفاعيلن  مفاعيلن  مفاعيلن مفاعيلن 

  ، بڕگەيەکی کورت و سێ بڕگەی درێژەواتا ھەر ھەنگاوێ

. عەروز، ئەبێ ھەمو ھۆنراوەکە بەوجۆرەبێ بەپێی دەستوری
ھەوڵەکەی بەاڵم . بەوجۆرەبێ گۆرانيش ھەوڵيداوە 

زمانە کوردييەکەی  ،بەوەی لەپێناوی ئەوکێشەدا! شکستيھێناوە
  بابزانين چۆن؟! شێوانوە

  :ا ئەڵێيسێيەم دێڕی ھۆنراوەکەلە 

  جوانەی پڕ    دڵيبو بۆ    وەتەن ئاواتھەڵۆ بەگ ئەو   

  - - -ب     - -  -ب           مفعولن - - -          - -  -ب 

تەنيا سێ بڕگەی درێژە  )جوانەی پڕ(ئەبينين ھەنگاوی  دوەم 
 جا بۆئەوەی ئەويش بکرێ بە چوار بڕگە، )مفعولن(کەئەبێتە 
خوێنەرەوەدا کەدەنگەکە بەمجۆرە  سەپانوێتی بەسەرگۆران

واتا ئەبێ واوێک ) - - -،   ب جو وانەی پڕ( دەربڕێ
) جو وان(د ناڵێ کور. ئەمەش شێواندنی وشەکەيە! زيادکرێ

  ) .جوان(ھەر ئەڵێ 

  :ا ئەڵێلە دێڕی دوازدەھەم

  ئينتيخاب  دەرکە  لەسەر سەودای  نی يە نەکەی،مەشروع 

  مفعولن- - -        -  - - ب        -  - - ب          - -  -ب 

تەنيا سێ بڕگەی درێژە، ) ئينتيخاب(ئەبينين ھەنگاوی چوارەم 
) سەودای(بۆئەوەی ئەويش بکرێ بە چوار بڕگە، گۆران 
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و )ئينتيخاب(و يای دوەمی داوەتە پاڵ ) سەودايی(کردوە بە 
کە ئەمە لەڕوی زمانەوانييەوە ) يئينتيخاب(کردوێتی بە 

يەو تەنيا )اضافە(ی خستنەپاڵ )ی(نيە، چونکە ئەوە دروست
  .يەو نابێ بکرێ بە دوان)ی(يەک 

  :حەڤدەھەما ئەڵێلە دێڕی 

  مەتی سونگی ێژو ھەڵ ر قرچەی دەست  رو شەقەی شەستی 

   -  - - ب           مفعولن- - -        - - -ب      - -  -ب 

! رێژەتەنيا سێ بڕگەی د) رێژو ھەڵ(ئەبينين ھەنگاوی سێيەم 
جا بۆئەوەی ئەويش بکرێ بەچوار بڕگە، ئەبێ بەمجۆرە 

واتا ئەبێ  ) - -  -،   ب ت  رێژو ھەڵ(دەنگەکە دەربڕين 
کەدا کە بە عەرەبی )ت، ر(دەنگێک زيادکەين لە نێوان پيتی 

) i(بە نوسينی التينيش ) کسرە مختلسە(بەو دەنگە ئەوترێ 
دەست  (کورد وشەی . ئەمەش شێواندنی وشەکەيە. دائەنرێ

بەاڵم گۆران  .بە دو دەنگ دەرئەبڕێ نەک بە سێ دەنگ) رێژ
  !.ئەو ھەڵەيەشی سەپانوە

ی )ئازادە(وشەی ) ئازاد(لەدێڕی بيستەما، لەجياتی وشەی 
لەگەڵ وشەی بۆئەوەی  واتا بزوێنێکی زيادکردوە !بەکارھێناوە

لەزمانی کورديدا، بونی ) ئازادە(وشەی ! بگونجێ) سەرجادە(
  .تايەک نابەخشێنيەو ھيچ وا

نەما پيرێ لە ريزی گوللە بوبێ قەلبی ئازادە 
  شەپۆلی خستە سەرجادە........................

: لەنێوان )کسرە مختلسە(ا، ھەمان دوەملەدێڕی بيست و 
  !دوبارەئەکاتەوە )شێرو نرکانيدا(
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  کە خۆی و قەومەکەی وا دی، بە چەشنی شێر نرکانی

ھەربەجارێ خومەکە ئەشێوێنێ و ا، ەملەدێڕی بيستو حەوت
  :ئەڵێ

  لەسەر دەريای يی  خوێنبو کەشتی يی عومری بەرەو مردن

بۆئەوەی کێشە لەنگەکەی ! ئەکازياد ) يی(ئەبينين دو جار 
  !راستکاتەوە

  :ا ئەڵێيەمی ھۆنراوەکەيسێلەدێڕی سيو

 ھەرچەندە پاييزەخوا کەی بولبولی باغی سەرا 
  لەدەورم مەيتيان ريزە............................

بۆئەوەی ! نوسيوە) ز -  يی(دو  ی بە)پايز(ئەبينين وشەی 
  !دا بگونجێ)ز - ری(لەگەڵ سەروای 

لەنگين لەو ھۆنراوەيەدا کە  ناتەواوی و ھەمو ئەوانە نيشانەی
جا ئەگەر  !راستيانکاتەوە يەپينەوپەڕۆ وگۆران ويستوێتی بە

ھەمو کۆلکە ! لەپێناوی ھۆنراوەيەکا، بەوجۆرە زمان بشێوێنرێ
  )ژير ........ش، ئەتوانێ ھۆنراوە بڵێبێ بەھرە خوێنەوارێکی

  :ھەندرێن لەسەر نوسينەکەی ئەڕواو ئەڵێ

ی گیشتۆت لوتک زۆر رستی بهزی تیای بڕادەیک هندک- 3
  :ا، بۆنمونلئدەبی کوردی

  زەیهرچندە پای!! ی باغی سرابولبولی کخوا

ندەم سا بۆم بالوت بۆ ئاو ئنی خۆم گوخوب  
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  ریزە نلدەورم میتیالگڵ ئو جوان پاکانی 

ننا وخوواوی یلاشندایکمان بناس گۆران ( ن ب
  )266،267ل

دێڕی يەکەمی ئەم پارچە ھۆنراوەيە، ھيچی (
لە جێگەی ) خواکەی(وشەی يەکەم !. بەسەرھيچەوەنيە

يش لە دو )پاييز(وشەی  !و ھيچ واتايەک نابەخشێخۆيانيە
نەک  ی ئەيلول ئەکەوێتە ھاوينەوە 6: يەکەم. روەوە ھەڵەيە

 ئەگەر . ئەنوسرێ نەک دو) ی( وشەکە بە يەک: دوەم. پايز
بولبولی  دەسا ئەی(بيوتايە  لەجياتی ئەو دێڕەی سەرەوە،
، ەکە بەھێزئەبورستئەوسا ) خەمبار کەتۆش ئێستا دڵت زيزە

ی ئەيلول ناکەوێتە 6و کە لەنگيی تيانەئەما، لەوەش رزگاريئەب
  )ژير ------بنوسێ ) ی(بە دو ، ناچاريش نەئەبو پايزپايزەوە

  :ھەندرێنيش ئەڵێ. ب ،ئەوەتا

رۆژی ماوە بۆ 15ی ئیلول ئکوت هاوینوە یان 6هرچندە 
. پایزە ی ئیلول21پایز ب پیەوی نورۆز لبر ئوەی 

ئبوای گۆران تبینی ئم راستییی رەچاوبکردای لبرئوەی 
  .زیاتر لهمو شتک خۆی ب سروشتوە بستۆتوە

نراوەی لگۆرانهرچن ئم هست لساک ا انی دوایی ئم ه
  .سری هدا
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لهۆنراوەی شهیدا ئم . نداب بدەستوەوەنب شاکاریتریشی 
گش ئیردرێ چوار رستژمشاکار ئ ب بدا نلوتکر ل

ئک:  

  ندی تاوێ بسربستیلباوەشتا پشوی عومرم 

  هتا مردن زڕەی زنجیری دیلیبو ل گردنما

  یانم عارو زیللتبو لژر پوی دوشمنماژ

خو نبی لوشه و، گ ستیبلی هیکه وابگۆران ( ، ک
  )266ل

لەدێڕی ) عار(رھێنانی وشەی لەم پارچە ھۆنراوەيەشدا، بەکا
 ئابڕوچون،  نەنگی، :عار، واتا! نيەا، لەجێيخۆياسێيەم

ێ نابێ بە عار کەبکەوێتە ژێر ئەوە بۆ تێکۆشەر. شورەيی
 سەربەرزی بەبەڵکو ئەوە . نەکەيەوەمپێاڵوی دوژ
ژيانی ئەو زيندانە سياسيانەی : بۆنمونە .بۆی ئەژمارئەکرێ

يا  بەعسدابون و نەڕوخان جەندرمەکانی لەژێر پۆستاڵی
 ، نەبوە ئابڕوچون و شورەيی و نەنگی بۆيان، بەڵکوشەھيدبون

بيوتايە، بۆ  گۆران ئەگەرجا. بوبە الپەڕەيەکی گەش بۆيان
 ئەوا )ژيانم سەخت و زيللەتبو لەژێر پێاڵوی دوژمنما: (نمونە 

  )ژير ------- رت پێيبڵێی شاکار ئەوەی ھەڵئەگ ئەو چوارينەيە

  :سەر وتەکانی ئەڕواو ئەڵێھەندرێن لە
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ن سردەمکیوە، ئگر هونراوەیکی شاکاری ملحمیی بالی- 4
خۆیا بوبکرایوە، سرکوتنکی گورەی بھاتای لدەرفتی 

چاوی رەمز کلودەمدا  ا بۆیئهنا بتایبتی لروانینبد
  .اهنهنابو لئدەبی کوردی

خکیی زیاتر لئوەی رەمزیب هرچن هۆنراوەک  خۆیی و 
  .وەک لجگیکیتری ئم باسدا پنجمان بۆراکشاوە

هۆنراوەی شهید پش عول سیسی ژیر کوتوە چ بمژو چ - 5
  .ببوکردنوە

دەسنیشانی هندێ الینی  لهندێ جگی ئم لکۆینوەیدا- 6
دوبارەی  بهزی هۆنراوەی شهیدمان کردوە، بپویستینازانم

  .بکموە

پی بۆچب تمان نۆرە دراوردەکی ژیروونی بسیس ولر عس .
  :الین سرکوتوەکانی دیاری بکین بپی بکردنی پنوسکمان

، هودانکی تواوی پوە دیارە ربازی هۆنراوەی نوی گرتوە- 1
لبارەی بکارهنانی وشی ناسک و کوردیی پتییوەو مۆسیقاوە 

وەتن  .واو رازاوەترچدیناکرێ ههیدا بشل م راستییانئ
  .ساڵ و سردەم دەورکی بای هی لئم روەوە

ی 6لگوزانوی راپڕینی  سرکوتنکی چابوکانی بدیھناوە- 2
. ونریکدا بۆ هۆنراوە چ لناوەرۆک چ لالین هئیلوال
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ا، بم بالی لئدەبی کوردیشاکارە  سرتاپای هۆنراوەکی
ئدەبی کوردی، لبرئوەی ژیر ئوانوە هئستن بلکۆینوەی

 خراوەت ،نراو نیدەرەوەهگری بیروباوەڕی لپشتگوێ و ه
  .لهۆنراوەکانی نکۆراوەتوەو نیشانی شاکاری بۆنکراوە

ک کوردایتیی وەک لسچاوەی بیرکوە هقووە  هۆنراوەک- 3
هست و گیانی راپڕینکو . بیروباوەڕو فلسفیک پیشانی ئدا

خۆپیشاندەرەکان هر ئبستتوە بو بیروباوەڕەوە ک واقیعکی 
  .وابوە، ب مو لدروشمی خۆپیشاندەرەکان الینداوە

ن سرکوتوەکانی سرانسری ئم براوردە بریتیی لالی- 4
سیس ولوەنا. عمدوبارەبک و وشانکیتر ئوێ بۆجارم.  

وەک چۆن پلی سرکوتنی هریک لو هۆنراوانمان دیاریکرد، 
ک دەساکشین بۆ الین الوازەکانیان، پویست وەک رەخنگر

هرچن ئم راستیی الی هندێ لو کسانی خۆیان بلوتکی 
دەن جیھانی گۆران کوردی ئزانن، وا پیشانئ لکۆینوەی ئدەبی
نیوەو! جیھانی رەخنینکئتاب یفسانم ئئ مم ئب 

ئچین دنیای گۆرانوە، نک همو هۆنراوەکانی، تنیا 
  :و الوازیانی تیابدیئکینن بۆ ئئڕوانی. هۆنراوەیشهید

پە ل وشی سادەوساکارو قسی روتی ناوبازاڕو سر دەمی - 1
ئم . دورە لپیەوی زمانوانیی کوردییوە. دەبیخکی نک ئ

خ کن لمشت هیدروشانی هۆنراوەی شغریوە، : (وارەک
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ئینتیخاباتت، قوەت، دەنی، قریوە،جمع،حکومت، تسبیت، 
، ز، دەرکەزانج، هیچ، موباالت، تمسیل، رەئی نواب، غراق

شق، مشروع، جومل، ئامال، تجاوز، ئمنیت، عسکر، 
دەور قب، قومکی، زابت، عام، رجا، جادە، نیسمی،  قتی

، نفر، خواحافیز، عومر، عار، سند /قرچ، زەال، خپ، سنگ
وەزیف، هتیو، ئو زیللت، میت، گ هی لوشی، نعش، 

  )وەل

الوازان م وشهۆنراوەی شاعیرانیتری  ئدیناکرێ لب ردەموسئ
ساح،پیرەمرد، ب کس، سالم،حمدی، خ نوری شخ وەک ش

ختار بگی جاف، علی باپیر ئاغا، علی ئخۆل، ئحمد مو
و  یرانی کالسیکیئو شاعیرانی ناوبانگیان ب شاعبگرە . کمال

زوەرو رەمزی  ،بکارهنانی وشی بگان هی وەکو بخود
و حمدون و قانیع معروف تا شاعیرە میللییکانی وەکو مال 

موفتی پنجوینی خۆیان دورەوپرزگرتوە لم وش لنگ و 
لی سرەتای کاوکرچ و وشکان ئگرچی هرکامیان لپ

هۆی ئم بم ئو هوستان بو ب. هۆنراوەیاندا بوبن
رنجانس:  

زوربی ئوانی خۆیان بپسپوری لکۆینوەی هۆنراوەی کوردی -ا
ا ی هۆنراوەی کوردی٧١ی لوتکلڕیزئزانن، ئم هۆنراوەییان 

  .داناوە هتا نک هۆنراوەی گۆران
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 بو بایخوە نکوتۆت بر رەخن، ئگر کسک ویستبتی- ب
داویانت بر ئو  سوپرمانکانی لوتک رەخنیک بگرێ،

کی چ)نیگۆرانی رەخن هۆی  )گۆرانی لوتک وەش بۆتر ئه
  .ئوەی پنجی رەخنی بۆدرژنکرێ

2 -کی کالسیکی وایوەک هۆنراوەی ی هۆنراوەکندێ رسته 
ئچون و بوەش مافی شهن و باز  ب کشاعیر ددارەکی
نوە نامواقیعب .گۆرانیش ئ:  

  همتی سونگیشقی شستیرو قرچی دەستژو 

  شپۆلی خست سر جادە بخونی وردی بتاوان

  )266گۆرانل (سمیب سدکڕەت سنگی نما جوان ک سونگی نی

گۆران مبستی ل همتی سونگی چب؟ شڕی دەستویخ؟ 
ئو  .و شمشر شڕی دەستویخی پئکرێسونگی وەک خنجر 

ئگر ئو رستی . ژ ئکاپش سونگی باسی شستیرو دەست
، قیکردوە شوە تئوەی فرمانەوا لپ شیتاڵ بکرتوە،

دوایئوە سربازو پۆلیسکان شستیرەکانیان داناوەو هاتون 
یاخود بسونگی هرزەکارەکانیان !!! بسونگی لجماوەرەک بربون

پیرەکانیش  بۆ.)جوان ک سونگینما (: وەکو گۆران ئ کوشتوە
ناوەشکارهستیریان ب !!ش دەسکردی ئمگۆران خۆی ئ ،نیی م

لبی ئازادە( ئق بوب ڕیزی گوللما پیرێ لن!!(  
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لپناوی چارەنوساو  راستییکی، جماوەر یخی فمانەوایگرت
ئگر . گوللی بکارهنا بۆدامرکانوەی خۆپیشاندانکئویش 

نئبون اوەرەک بخنجر ئامبازینای، ئوا جماگی بکاربھسون
انی جارکیتریش ئین ئو رست !خنجرەکی عول سیسوەک 

  . بئاستمکیش بدیناکرێی ئیلوال6گۆران لفرهنگی 

کوەی چوار رستر شیکردنسنر: بابچیسەتای گۆران ل
) همتی هانیهۆ بگ لپش جمعکوە: (ا ئهۆنراوەکی

 مع لشتر وتمان جپ 100پک تسڕناکاک .د وایی ئ
، ئوەش مانای ک رەگزی مش ئگرتوە) وردو جوان و پیر(

  !کسک 100دە ئوە دورە لواتای . همو جماوەرە

ناموێ جارکیتر دوپاتی ئو الوازی و کموکوڕیان بکموە  - 4
پ شاونکم بۆراکنجشتر پ.  

*  

وازی و ، عول سیسی ژیریش لالشهیدی گۆران رامبروەنب ب
ریببموکورتی بمان . ککنوسداسی پل یا رزگاریب:  

ککارئکات سر  زۆر وشی الواز لهۆنراوەکدا دەرئکوێ- 1
مو هۆنراوەکبۆنموەن. ه یم دو رستئ:  

 زۆرەی تیابچ نم خوئ   کو دەرچدەی نتی (ماوە نکوردای
  )54ل
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ەرچ، نکو، د(ئکرێ وەکوسرەڕای لنگی ئم وش الوازان رەچاو
ساکاری )بچل جگب ی خۆیانییگجوە لوانییبارەی زمانل

گیانی مۆسیقاشی تیانی.  

زۆر وشی بکارهناوە پیەوی رنوس و رزمانی تیا نکردوە - 2
بۆ نمون:  

  ئ دەرکی سرالجیاتی دەرگای سرا 

  دەست ئ پیمان و دەس و یا پیمان

   دەرچیا دەرچت ئ

بچ ت ئیا بچ  

  یا نوەک ئ نکو

  جستو لش هردوکیان بمانای لش دت 

یا نیو لجگی خۆدو رستی بکار هناوە لهۆنراوەکیا - 3
ئ وە کهۆنراوەک کی فراوانی خستۆتبۆشایی:  

رکیش جوانتر ل گوڵ   ئکین بۆ یادی کاک عول کپی
  )55کوردایتی ل(

رەب ئزی جوان ، وەک عبۆ جنس الجمال  تجوانی گوڵ بۆ رەگ
بم بۆ پیکر، . ک ئافرەت و شتکانیتر ئگرتوە  بکار دێ
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رخی مادەک لرزلنانیشدا ن. هئسنگنرێ و رزی لئگیرێ 
ت وەک کامکردیاری ئران موکری ئ:  

  ٧٢یکرل یاقوت بۆی بکا پئاخۆ کیب کورد ل گوهر

ئافرەت،  - ری ئکرێ نک ب جوان گرتنابم رەنگ دی رز لنان
م ب ێیا گوڵ، یا دیمن هتا مرۆڤیتر ب جوانی دیاری ئکر

، نوسرێ، هونرمندێ، قارەمانک یا سرکردەیک، شاعیرێ
ا بپی ل رزلنانیش. دیاری ئکرنبقارەمانییکیان  شهیدێ

ان خۆیان ئسپنن نک رتوش نرخی مادەک راستییک
جوانیبکرم . بئناوە لهدی نوتنی برکمبارەوە ژیر سل

رستاندا، هۆنراوەکی شایانی رەخنی وەک چۆن دیوە 
  .شاکارەکانمان دیاریکرد

بجگ ل ئم خان، لهندێ جگیتری ئم براوردەدا  - 4
عول سیسمان  یکی هۆنراوەیرەخنسازی چن الوازیبشوەیکی 

ا بپویستی نازانم جارکیتر بینوسموە تنی. ی کردوەدیار
  .م تا پیا بچنوەسرنجی همو الیکی بۆ رائکش

لەبارەی  ئەزانمبۆ ئەوەی کەس بەھەڵەدا نەچێ، بەپێويستی ( 
، پێشتريش ئەم رونکردنەوانە پيشانبدەم ،ئەو رەخنانەوە
  : داوەتەوەا وەاڵمی رەخنەکانيتريم لەجێگەی خۆي

ا زياتر بۆکردو لێرەشپێشتر ئاماژەيەکم  -لەنگی- سەبارەت- 1
. ا لەنگی نيەدائەگرم کە لەھيچ ھۆنراوەيەکی منپێ لەسەرئەوە 
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لە  شارەزاييم وخوێندنەوە .من ھۆنراوەم بەھەڕەمەکی نەوتوە
ئنجا کاک لەتيفی . روزو کێشی پەنجەدا ھەيەەکێشی ع

پيشاننەداوە بۆ لەنگی يا پەنجەيەکی  رەوانشاد ھيچ بەڵگەيەکی
ئەگەر ! ھەر لەبەربورە ئەڵێ لەنگە. نەخستۆتە سەر لەنگييەک

ھۆنراوەی عەولە  .منيش قسەی خۆم ئەبو ،ئەوەی بکردايە
ەکانی ئەو بڕگەييە، ھەمو دێڕ 8جەی نسيسە، لەسەر کێشی پە

وەاڵمێکی لە  .ھۆنراوەيە ھەشت بڕگەيەو لەنگييان تيانيە
  .اليەنەم زياتر رونکردۆتەوەا ئەم پشترم

 ش، ناڵێ بۆچی الوازن)نەکو، دەرچێ، بچێ(: وشەکانیبۆ - 2
. ـ وايە يا وانييەم تامنيش بڵێ يا ناتەواوی زمانەوانيان چيە،

گرنگ ئەوەيە وشە لەجێگەی خۆيا : پێشتريش وتم
بەکاربھێنرێ، بەوە ئەبێتە ئەو بەردەی لەجێگەی خۆيا 

  .سەنگينە

وتومە . پەيکەرێکيش لە گوڵ يا وەکو گوڵ: من نەم وتوە  - 3
جا جوانتر لەگوڵ، ئەشێ برۆنز، ياقوت، . جوانتر لە گوڵ

وشەی جوان يا جوانی، مەرجنيە ھەر . . گەوھەر، يائاڵتونبێ
ەکی باڵەخانەي: بۆ نمونە ئەوترێ. بۆ ئافرەت بەکاربھێنرێ

يا رەوشتی  يا کراسێکی جوانە، ، يا باخێکی جوانە،جوانە
ھتد ئەشتوانی بڵێی پەيکەرێکی جوانە، واتا جوان ...جوانەو

يا پەيکەرێکی جواننيە، واتا جوان دروست . دروستکراوە
چەن دەيەيەک . نەکراوە گەرچی لەئەڵماسيش دروستکرابێ

لەمەوپێش لەشەقامێکی سلێمانی پەيکەرێک بۆ رێزلێنان 
لەپيرەمێردی نەمر دروستکرا، ئەوەندە ناشيرين دروستکرابو، 

شارەوانی بەپەلە . وياننا مەيمونەکەی فاڵن شەقامخەڵکی نا
  !  اليبرد
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ا ئاماژەی دێ شوێننبارەت کێش و مۆزيک  کە لەھەسە- 4
بو، واتا مۆسيقای وکێشی تەوا ،کە ھۆنراوە: ، ئەڵێينبۆکراوە
يەک واتايان ترپە کێش و .ی تەواوە)ايقاع(واتا ترپە  .تەواوە
ئەو . ا دەرئەکەوێروزەئەم راستييە زياتر لە کێشی ع. ھەيە

ە، تياني ناڵێين ترپەيانيان تيابێ،) زەحاف و عيلەل(ھۆنراوانەی 
 1990ساڵی  .ئەمە باسێکی درێژە. ساز نيەترپەکەيان بەاڵم

 126بەشی يەکەميم لەگۆڤاری رۆشنبيری نوێدا ژمارە 
. ئەوە گۆڤارەکە لەدەرچون وەستادوای . باڵوکردەوە

چاپی سويد،  - ا)انی ژيرھەڵبەستەک(ديوانی لەپاشبەندی ئنجا
 الپەڕەدا 463لە  دەزگای چاپەمەنيی رۆژ لەسويد کە 1993

وەک 460تا 429 کۆيکردۆتەوەو لەچاپيداوە، لە الپەڕەی
بەناونيشانی پراوەکانم لەھەڵبەستداو وانەيەک لەبارەی  وتارێ

لەکۆتايی ئەم  .موھەڵبەستەوە، بەدرێژی لەوبارەيەوە دوا
بەھەندێ دەسکارييەوە،  102پەراوێزی ژمارە  ا،ەشپەرتوک

ئەکەمەوە، ئەمەش بەپێويست ئەزانم، چونکە کورتەيەکی دوبارە
و قورسيی ئەو ديوانە، بەھۆی گەورەيی قەبارەکەيەوە

کەم دانەيەکی گەێشتە کوردستان، واتا  20، تەنيا کێشەکەيەوە 
زانيارييان کەس بينيوێتی، بابەتەکەش بۆئەوانەی ئەخوازن 

  .١٠٢لەسەر زانستی ھۆنراوە ھەبێ، بەسودە

ڵکی سلێمانی ناڵێن لەبارەی بەردەرکی سەراوە،خە- 5
مەرجنيە ، بەردەرگای سەرا، ھەر ئەڵێن بەردەرکی سەرا

خۆئەگەر .بەردەم دەرگای سەراوە ھاتبێبەردەرکی سەرا، لە
) بەر(پێشگری .لەويشەوە ھاتبێ، ئەوا گۆڕانی بەسەرا ھاتوە

واتا لە ژێر ھەتاوا نەک (بەرھەتاو: ئەگەيەنێ وەکواتايتريش 
ئەو پێشگرە چۆن وشە ، بڕوانن يا بەرزنجە)الەبەردەمی ھەتاو

بوبێ، )نجەکەزنج يا ز(ئەشێ ئەو وشەيە لەنەژادا . ئەگۆڕێ
واتا،  )بەرزنجە(ی چۆتەسەر، بوە بە )بەر(بەاڵم کە پێشگری 
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: دواييشزنج يا زنجەکە، گۆڕانی بەسەرا ھاتوەو بۆتە زنجە، 
  .بەرزنجە

لەم  ا وشەی دەرک بەکارئەھێنێ وەککورد لەجێگەی تريش. 
ئەو کچە لەو ماڵە قەوليداوە ( لکلۆرييەدا بەکارھاتوەھۆنراوە فۆ

سەرجەمی لە ديوانی  .)پێم   دەرکی دەروازەی داخراوە لێم
شەڕی بەردەرکی ( نوسراوە 265، الپەڕە بەرھەمی گۆرانيشا

  .)سەرا

پەيمان و دەس، راستترە  :رەخنەکانيتری، ئەڵێينبۆ وەاڵمی - 6
سەوە ھاتوە يەد، دەس لەدەسيدەست واتا . لە پەيمان و دەست

پيتی ت کە ئەکەوێتە کۆتايی وشەوە .. واتا پيالن و دزەکردن
. ئەوە نەژادی وشەکەيە راستە وايە)دەرچێت، بچێت(وەک 

بەتايبەتی . بقرتێنرێ ھەندێجار بەاڵم بۆ کورتکردنەوە ئەتوانرێ
ئێستە ھەمو شت بەرەو کورتکردنەوە ئەڕوا، ئەوە جگەلەوەی 

، خەڵکيش گێل ی خۆشترەمۆزيک ،ئەو تێيەئەو وشانە بەبێ 
ھەر بەوجۆرە، . بوەنييەو ئەزانرێ وشەکە لە بنەڕەتدا چٶن

لەکاتی خۆيدا، . ، باشتر وايە بنوسی دەنکێلەجياتی دەنکێک
و بۆپێويستيی  مەگەر لەناچاری ،بنوسی لەکاتی خۆيا

.. ێنبەکاربھێنر) ک،دت،(پيتانەی وەک ئەو ،زمانەوانی
.. لەجياتی نەوەک، نەکوش ئەوترێ، ھەردوکيان راستن

جەستەو لەش، راستە يەک واتايان ھەيە، بەکارھێنانی 
تەئکيد  -ھەردوکيان پێکەوە لەو ھۆنراوەيەدا، واتای جەخت

  .ئەگەيەنێ

. واو بەکاربھێنرێ باشترە 1واو،  2جياتی بەکارھێنانی لە- 7
واو، ئەشزانم  1واوەکانم کردوە بە  2ھەمو من لەم پەرتوکەدا 

. جێ کەمترئەگرێ ،واوەکە 1واوەکە راستترە، بەاڵم  2
کە ئەو راستييە خوێنەرەوەی ئەمڕۆش ئەوەندە وريايی ھەيە 
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با . اربێنمواو بەک 1ھەوڵيشئەدەم ئێستەودوا ھەميشە . بزانێ 
وەرگرين کە سەرو بۆرو ژێر وانەيەک لەڕێنوسی عەرەبی 
خوێنەرەوەش لەخوێندنەوەی و  نانوسن لەبەر ھەمان ھۆ

  )ژير .... ەرو بۆرو ژێرانە بەدەنگ دەرئەبڕێئەو سا وشەکان

*  

  -:ھەندرێن دێتە سەر بابەتی حەتەم . ب

  البردەم رەخنگران-7
الشعر، برامبر یکم  تی معقص ا،نزار قبانی لپڕاوەکی

یکم چاپی : (یبوی، نوس٧٣، قالت لی السمراء کۆم هۆنراوەی
مژوییکان دژم وەستان،  ،بوکرایوە، هر لگڵ لدایکبونی

وە بۆ دوا رستم وشکیی،  .رەتیانکردەوە، لکتا ناونیشانه
! بدڕندەیی همتیان بۆهنام! ناوەخنکی، ونی برگکی

. کاریگربو ئز گۆشتکم ناسک و ئوان چقۆکانی دەستیان تیژو
روشان و زام زیاتر ورەیان پدام و ئوەندەیتر قینیان پگرتم و 

  :پنوسکیان پ تیژکردم و پموتن

شکاو ئب بقیژن و  ،ئم ئنوسین و رەچک ئشکنین
  )٧٤برگری لخۆیبکا

پنجڕاکشان بۆ دنیای گۆران، ا، للکۆینوەی ئدەبیی کوردی
ئب نوسرەک چاوەڕوانی چقۆی تیژو  ،بو شوەیی نزار
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رو پالری ناشیرینبی ل! کاریگواندەبیی ئوەی ئنکۆدنیای ل
ا، پلی لوتکیان گرتوە، گۆرانیان لسر رەفیک داناوەو کوردی

 بن ئدەرەوەی هۆنراوەی گۆرئیی لوەی رەخنینکۆلانب .
ئگر . !پنوسکانی خۆشیان ترخان بۆ پیاهدانی گۆران

خوانخواست پنجیک بڕەخنوە درژبو بۆ ئو دنیای، بهمو 
هتا جارکیتر  !پالماریئدەن و بچقۆیکی زۆر تیژ ئیبن

سرهنداتوەو توخنی هۆنراوەی گۆران نکوێ لبرئوەی 
یگۆران گۆرانی لوتک!!  

همو دنیای گۆران  گر ئو پنجی بلکۆینوەیکی زانستانئ
بکا، ئوان هر قنیات بهموکس یکابکاتوەو بڕەخنکانی

  .یخنکننیشب هر ئ٧٥)انا الحق(پتی بۆهئواسن وەکو حالج 

 س ئکرکۆ بگۆران وەک ش)یدنیای  ٧٦)گۆرانی لوتک بوەن
ژیر لپشکیی نازەنینا، گرنگی بگۆران . رەخننبلوتک دنیای 

مو شاعیرانی کورد زیاترداوەلی  ٧٧هرگناوجکا گۆران لدەمل
  .مارکسیتابوەو ژیر هنگاوی برەو بیروباوەڕی نتوەیی ناوە 

گورەترین شاعیری ئم سردەمیو گۆران پش همو وشیک 
لهۆنراوەی کوردیاو  کناسراوکی جیھانیی، خاوەنی کودەتای
 لکوردەوە بمانا ئب. پیئن خوای قوتابخانی هۆنراوەی نوێ

وە )بوا(لبارەی . دەسپبکین بۆ گۆران، نک لگۆرانوە بۆکورد
اوی ئو الینی ربهرالیکا سوڕابتوە ئوەندە تاپۆک
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مافی لدەرونوە بواکیان فرامۆشنکا، لوەزیاتر همو شتکیتر 
وەیتن . ییی گۆران هلوتک وە باوەڕی بتڵ نگل

لکمترین هی گۆران نابورێ و وەکو دانپیانان بو لوتکیدا 
  .خۆی ئخرت برچاو

 بۆسلماندنی ئم راستیی، گڕانوە بۆ گۆران خۆیتی
وە بدو ش رد بنگاندنی پیرەمسه:  

لوتک ، کوردی گیانرەمردی ک شاعیری پی: یکمیان
لکیا لیاستادی محترم:بوییدا نوس1932/نیسانی/4نام رەنگ ،

طار ب لبیریشتان چوبت هاوینی رابوردو لدوکانی حم ئاغای ع
 ی گورەم چنگ کوت ب ملک شعرم لمالقاتکی بچوکتان فیض

هرچن ئم التفاتم حرفیا ب جدی ..منی تشریق متفائل بومض
الحیدارو تجربدیدەی شعرەوە صکی شخصبم ل وەرنگرت

لو . ٧٩)قوەتکی موثری بهیوام بخشیادربوبو ، حاشاناکم ص
گورە زانیوەو  ربازی پیرەمردی بقوتابخانیکیقۆناغدا گۆران 

  .پیرەمرد بمامۆستایکی مزن

  

ا هتا لنامیک! ا گۆران پاشگزبوەوەد1961لسای  :دوەمیان
 !بڕکخری داناوە نک شاعیر! بشاعیرتی پیرەمرداناندان 

والنا خالیدو : وەک ئعری مبو، زیاتر شمبوستئرد لپیرەم
ولکردەوەمویئکردو بئرجومرد . ویی تعری پیرەمش
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کلۆری کورردی هفۆوەی گۆرانی تستی شکرد، ئبسیری ت
  .٨٠)پیرەمرد قوتابخانیکی تایبتی نبو

لسر ئم رستان کس لگۆران رانپڕی، بئوپڕی 
عیزەدین ل پڕاوەکیا . بم د. سنگفراوانییوە بۆیانبوکردەوە

نودا رگای هۆنراوەی  زی هۆنراوەیکامران لڕبا: (ئ
لدەمکا ئم رستیی عیزەدین دوای . ٨١پیرەمردو گۆرانی گرتوە

 رگی گۆران ببوە5،6موە  ٨٢سای دوایئساو 1970لدا ئ
پنجیکی  1982دیوە بم تائمۆ سای  ٨٣رستانی گۆرانی

رەخننگاندن چ بسهکردوە چ بژندر و رایبۆئ ! رجمب
  !لپڕاوەکیاعزەدین پیرەمردی پش گۆران خستوە 

لگڵ ئو نامیدا بۆ پیرەمرد،  هۆنراوەی شهید دەرفتکی
مانای کۆرپی ئو سردەمی . مانگیان جیاوازە 5تنیا 

لهۆنراوەدا نک لڕبازی  کسرەتای سرهدانی گۆرانبوە
دا گۆران 1961بم لسای . هۆنراوەی نوێ و باوەڕی چپەوی

باوەڕ بگۆران ئایا ئب ! گیشت لوتکو پیرەمردی رەتکردەوە
؟ لالیکیترەوە !اوەنکین ک مبستکی لواقیعوە هھنج

 برد شیاوی رەخنر پیرەمگوە ! ئن گۆرانالیرۆژێل ک  ب
  ئی گۆران بۆ شایانی رەخننب؟! استادی داناوە

یش هزیی رەخندا پاشگدنیای رەخنل . زییو پاشگئ
حوزەیرانی  5کارەساتی  بۆ نمون بدوای. رەخنی زۆر فراوانکردوە
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قبانی هۆنراوەیکی بوکردەوە نزار ا، عرەب1967
بم  !!دنیای عرەبی هژان ٨٤)هوامش علی دفتر النکس(بناوی

! گیشت رادەیک هۆنراوەک بندکرا! نزاری شاعیری گرمنکرد
ا، وەک قاچاخچی تلیاک لزوربی وتانی عرەب! گرتیان لسنوردا

و، میسری کۆماری عرەبی یکگرت! لگیا جونوە ،و هرۆیین
لو ! پساپۆرتی تپڕبونیان لسن، یکبو لو وتانی ئیمۆ

ڵ دەقی نوسی و لگ ٨٥رزار نامیکی بۆ جمال عبد الناصدەمدا ن
ب هۆنراوەکدا لالین عبد پیاچونوە  یدوا. هۆنراوەکدا بۆینارد

وەو بربستکانی رەوە، همو ئفسانکانی بتاکردەالناص
رەخنگرەکانیش کناریانگرت، هۆنراوەک گیشت . شکانلبردەما 

شیان ەباولوتکو دەستاودەستی پئکرا، همو وت عرەبییکان 
گشتیی هۆوەیبۆکردەوەو لندنخوکاندا دەسکرا ب . رەخنل
راستی ! هسنگاندن و هوست تپڕی و برزبوەوە بۆ

اب، بکو ئب ستیش ئوەی نوسین ناب لگژاوهو
  .ئودەم بریاری لسربدرێ هبسنگینرێ

رەخنوە، بکو م وەنب دنیای گۆرانمان خستبت ژر باری ئ
بناوی شهیدەوە براوردکردوە لگڵ مانتنیا هۆنراوەیکی

، بم هۆنراوەی شاعیرکیترا بۆیک مبست و روداو وتراون
  ا سرەوخوار ئوەستنلسنگ

نراوەی دوەم ک عول سیسی ژیرە، زۆر قورسترە نای هۆبما.
 ش هۆنراوەکی گۆرانی گیانگهر ئو سن. لهمو بارکوە
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لالیکیترەوە گۆران خۆی . رەخن لسرانسری ئم براوردەدا
 ختکردوە بۆڕەخنگای تمرد لکانی لو هاودەمتی هۆنراوەیەرف

لکاتی :(ا کئشت و یادگارشکی دیوانکی بهاو لپخۆی
ا یلکیدا بۆچاپ، لشعرە کۆنکاننوسینوەو ئامادەکردنی ئم نام

تعبیری چوت توشھاتم ئمتوانی بیانگۆڕم بوشی  هندێ وشی
کوردیی پتی یان بچشنکی پسندتر دگیرتر دەسکاریانبکم، 

نوەی لکۆیبم ئم لباری سرنجی ئو کسانوە کبشون 
دەبی کوردی و چونیئریخی ئشکردن و گۆڕانی زمانی تتی گ

  )٨٦ا ئگڕن زیانی زۆرترە ل سودکوردی

بم  هرچن بهشت و یادگار هۆنراوەی شهیدی نگرتبوەخۆی
و هۆنراوانریزی ئکانن  لهاودەمی سییی ساڵ کپردرێ ببژئ

 تادەوروبری(هروەها راگیاندنکی رۆژنامیی گۆران کوتبوی 
برەو سرتر بتایبتی شخ نوری و رەشید نجیب  1938سای 

یربوین پکوە ئماننوسی تنھا شخ و من پکوە ب ئدەبی متاس
  )٨٧ردەوەنوری شعرەکانی بو ئکردەوە من بوم نئک

 رامانئکش بۆ سپاندنی شهید لسر ئو ئم راستی
  .هۆنراوان پش گشکردنی گۆران یا هنگاونان بۆڕبازی نوێ

و هۆنراوەیتا س1932ساڵ  ئی بوە، گۆران ه1938ا 
 هۆنراوە تازەکانی بونکردۆتوە هرچن هۆنراوەی شهید

لالیکیترەوە ئگرچی . ٨٨بوکراوەتوە1959بۆیکمجار سای 
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 و هۆنراوەیئالی رۆمانسب وانوە ببارەی ناوەرۆکلا، ت
بم لکش و قافیدا هتا رستو وش نک بوان بالی 

شکراب گۆران ئوەی ئا. ا بکو دەقاوەەق کالسیکیی کالسیکیت
سرکوتنی بدینهناوە هروەک لپشکی  الهۆنراوەی کالسیکی

هو یادگارشت بشاوەو ئی بۆ راکنجزاری ( :ا خۆی پباب
خۆشم لوالوە بوەست لتقالی شاردنوەی خوش و 

ئم وشان توانینی . )٨٩ـ بچشنکی لئندازەبدەراکانناتاواوی
گۆران خۆیتی پوانکی لجگی خۆیایتی، بم بالی 

هشتا مۆری شاکارو هندێ رەخنگران و خاوەن لکۆینوەکانوە 
وە بب شیکردنوەیک و کیان بهۆنراوەی شهیدەوە نوسانلوت

ئو دنیای، ئوا جائگر پنوس درژبو بۆ . چونناوەوەیک
توکئ رزۆکانرە لو نوسی ئزمر لپوچ . بزۆرجاریش مای

بم ئم بدەرونکی . ئبن و ئکون پالماری ناشیرین
کیان یان، همو وشلبردەم ئو نوسرو رەخنگرفراوانوە 

ک سپی رەشب ن ک خۆی بمرج لجگی خۆیابوەرئگرین وە
ئو پلی، لئاست  ئگر نوسین گیشت. و رەش بپچوانوە

کانی کوردستان ئو تکدەراندا بدەنگنابین و وەک کوە سرکش
کتا راستییوەستین هریان ئرامبریان بسنینبپسا ئ ،

چونک کورد ئ شڕەو یخت ئگرێ ئگر نیکی خوا 
لفک ناخرت پشت گوێ، دنیاشبن لو میداندا ئ. ئتگرێ

مو شتوەک خ ه تخررچاوۆی ئکی. بوە بۆجارینیتر ئ
  . همو رەخنیکی بج ئسلمنین وەکو خۆی
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نبگۆران خاوەنی هوست نبوب و لو هوستاندا وە
لهندکیا وەک پاوان لخۆبوردن و قارەمانتی ننواندببکو

مان بۆ نمونوەکتشانازیی ن وەو بۆتقیوەتت:  

بوپڕی  ا تقییوەبپارزگاری سلمانی 1954سای - 1
  .٩٠سربرزییوە لئاستیا ملی کچنکرد

دوەمی لری بشداریکردنی کۆنگرەی  1960هاوینی - 2
مامۆستایانی کورد لشقوە، فرمانکیان دوایی پھنا بم ئو 

  .٩١سینکردەوە

شنیارکی ا پشتگیریی پدوەمی مامۆستایانهر لکۆنگرەی  - 3
کرد لسر یکگرتنی نوسینی شوەکانی مامۆستا کوردستانیکانی

نگبون هتا ی ئوەوە، کۆمۆنستکان بدەهر بهۆ. زمانی کوردی
 ئو برەی لکۆنگرەی یکمی پشتگیرییانکرد، بمرج

ئم راستیی . ەستاندا دژی و1959ا لهاوینی مامۆستایانی کورد
  :دەرئکوێ )فرانسبڕگادا برەو کۆن(الهۆنراوەکی

  ئوسا خانی، خانیی سردەم 

  ب زمان ئنوس مم

  ک پیئدون نالی و محوی

  وەک قوبادی، وەک مولوی 
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و کاتیشتی بئا بۆ گ  

 و ئاواتب  

  لکورتترین ری رونوە

  ٩٢مامۆستایان کۆبونوە

زەرە پسپورییکانی اناب ئو خزمت بپایانی ونب ک ب مح- 4
کهتا ئمۆ دای  لبشی کوردیی کۆلجی ئادابی زانکۆی بغدادا

ا ۆنوسینی کوردی و لئاسمانی زانستب بناغیکی بهزە
  .ئدرەوشتوە

تری بوب و نگیشتبت الی لوانی زۆر قارەمانی و هوستی
ب ئم تاهیبسنگنین وەکو خۆی و برزی و رز پشکش 

تموزو گڕانوەی بۆ /14ئوەدا بهھاتنی لگ. گۆران بکین
هر ! ٩٣نتوەی هژان ،بربونکی و کوردستان و سلمانی
بیک  تا بردەرگای ماکی ل سلمانی،لشاخی حمرینوە 

شاعیری کورد، کورد ه ،نگانوشیس . وەداخم بب
ک  بپجوانی ئو پشوازییوە کنتوە ل گۆرانی کرد، ئو

ک هتا خاوەنی  پنای گرت و بالینکوە خۆی بستوەشاعیرە 
  !.لم خاکدا نینرەگ
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ئمش . اتگوێ لپناوی ئوانگۆران همو میللتکی خست پش
ئم خانمان لسر تۆمارکرد بهمو  بازی هوستوەلڕ

  :مرجک و سرچاوەی باوەڕپکراوەوە ئین

تنیا کۆمکی ئو  خوندکارانی کورد لئوروپامی کۆ- 1
ت و هدەرەوەی وی کوردبو لردەمو  موجۆرە باوەڕێسل

بروسکی  1958کۆمدابو، بۆڕاژەی کورد ئو کۆم سای 
نکرد تنیا بوەی شاعیرکی کوردە، پیرۆزبایی بربونیان بۆگۆرا

مینپشتگوێ و وە ی خستکم گۆران بروسکر بوە هدای
  !لبرئوەی کۆمۆنستنبون

ب کسی نمر کرایوە  فایقیادی دە سای  1958سای - 2
لالین الوانی کوردستانوە لسلمانی ک تائودەم میھرەجانی وا 

و بیرەوەرییڵ بانگکردنیا بۆئگکرابو، لبونبۆ ! ، ئامادەنک
 کنوەی الیرئبیبو، لسی هاوڕک ی یادی بکحیزبر بس

لدەمکا گۆران خۆی پشنیاری یادکردنوەی کپیاوانی  !ئونبو
میھرەجانکی گورە کرابو بۆ رەسافی لودەمدا . کوردی کردبو

گۆران زۆر تکۆشابو بۆ یادکردنوەی حاجی قادری .٩٤شاعیر لبغدا
لو رینگرت، هرچن ئگر میھرەجانبم س ٩٥کۆیی

ەسافی گورەتر بکرای بۆ حاجی قادری کۆیی، بم میھرەجانی ر
وەنکانی پنیا مۆری کۆمۆنستت ی بکوەک بیرەوەریی ،بوای

  .کس، هاوبشیی نئکرد
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یکتیی نوسرانی کورد زۆردەمک ئاواتی پنوس شۆڕشگە - 3
کیکتی ئدیبانی  1958، سای بوەنتوەی کوردەلھاتوەکانی 
 ، زوربی پنوس دسۆزەکانی کورد توخنی نکوتنعراق دامزرا

داخوازیشیان . و داخوازییان دامزراندنی یکتی نوسرانی کوردبو
لتکۆشاندابون بۆ ئو  بم بپروا ،رگندران ٩٦پشکشکرد

کلو سردەمدا ریزی هرە  ٩٧ئوەبو گۆڤاری رۆژی نوێ. نیازە
کوردی گرتبو،  پشوەی بزوتنوەی نیشتمانی و نتوەیی

پرسیارکی ل گۆران و چن نوسرکیتری کورد کرد لبارەی 
، زوربی ئوانیتر وەمی دامزراندنی یکتی نوسرانی کوردەوە

بم گۆران وەک .بج و بسوربون لسر مافی کوردیاندایوە
ندایوە، یکمین کسبو چوە یکتی ئدیبانی عراقوە وەمی 

نک دنیای بدەنگی گرتب بکو بشوەیکی گرم دژی یکتی 
وەستاو لگیا هانی همو پنوسکی کوردی ئدا نوسرانی کورد 
انی عراق و دژ بنوسرانی کورد، لگئوەدا بۆ چونناو ئدیب

ی دەس تپڕینئکرد، بپیر چن کسک کژمارەیان لپنج
محمد مال کریم، : ک بریتیبون لمان بانگوازەکیوە رۆیشتن

عیزەدین مستفا رەسول، ئحمد دزار، مستفا ساح کریم، 
تنانت هندکیان وەک تپی کرگرت . رەزاق بیمارو هندکیتر

 دامیئن: ن، کبرهمکانیان بوئکردەوە، ئیاننوسیلبدە
ی ئدیبانی % 20تمسیلی  هرچن! یکتی ئدیبانی عراق

لسر البردن پردەی  ٩٨لدەمی خۆیا زەردەشت .عراقیان نئکرد
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چاوەی رائکشین و رس وخونرەوە بۆئ سرنجیو ئمۆ 
  .هیچیتر

بوەفدکی ئاشتیخوازی، شخ لتیفی شخ  1959سای - 4
ئیوێ  شخ لتیف وەکو کوردێ. محمودو گۆران ئچن مۆسکۆ

بشیوەیک ل شخ ١٠٠بم گۆران ی کورد ل خرۆشۆف بگینکش
لتیف رائپڕێ ک ئبت هۆی دتنگی شخ، هرچن الی 

لکیتری بھنای بجگ لکورد، کۆریا یا گ بھاتای ناویگۆران 
کئردوا گۆران پشتگیرییئ !  

: هناموەبیر ک وتبویک رۆسۆی ئم راستییان رستیکی ژانژا
کاتۆکان وەک الی سوکرات لهمو کس زیاتر وریاتربو، بم 

گۆرانیش .. چونک نیشتمانپروەرو نتوەییبو  خوای سر زەوی وابو
ۆنراوەکانی لڕیزی بتواناو هوشیاربو، نمونی ههرچن زیرەک و 
یاشاعیرە جیھانیگل ر بھاتایگم ئبوی  کانبو، بوای قاب

. ینتوە بدەرەتانکیبوای، ئودەم وەکو مزنک تیانئڕوان
هرچن لسر نونی مائاواییدا چاوی بهکانیا گایوەو 

ک ئو دانی بهکانیا یکیکناو ئامۆژگاریی زۆر کسیکرد 
  .رگای نگرن ئو گرتبوی 

گاری ئگایوەو وەک ا ئم، وشم زۆرمابو، بیر یادلکۆتایی
 کردەوە، شریتی تازەئو دنیایمایی ئکی سینشریت

ک ناپڕنن، لسر همو تۆمارکرک وشیتۆمارکراوەکان 
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پیاناننجمو پهوە  بنیرەتاوە ئسڕ. لم گوەی بان
ئمش ئین با دیزە بدەرخۆنب، . گۆران، دوایی بهمویھنا

 یا وەک کوەی کورد حاجی قادری کۆیی ئتشاعیری ن:  

  ، حیکایتم  مابو  گل قسم لدبو

  کچی لبختی کچم خام لرە نوکی شکا
**  

  :پراوزەکان
  .351ل1979دیوانی قانیع -١

  .6ل1961 6گۆڤاری رۆژی نوێ ژ-٢

  .125ل1959عالئدین سوجادی - کوردی شۆڕشکان-٣

  .125سوجادی ل-سۆڕشکانی کورد-ا-٤

  .30ل1970ئحمد خواج - چیم دی - ب  

  .69ل1957رەفیق حیلمی-یاداشت-ج  

  .11ل1958دیوانی سالم- د  
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حمدی، پیرەمرد، فایق بکس، سالم، :شاعیرەکانی سلمانی-٥
لشاعیرە . علی کمال باپیر ئاغا، گۆران، قانیع، ئخۆل

ساح : دەرەوەی سلمانی. ر، شرکۆ بکسکامیل ژی: نوکان
  .یوسفی، هژاری موکریانی

  1957شوقی ضیف.د -االدب العربی المعاسر-٦

ل بگزادەی میران  بدوبگ کوڕی سمان بگگۆران ناوی ع- ٧
کبوە، ناسراوترین شاعیری ل هبج لدای1904/1905بگی 

یوانی 1962 ،جیھانیئاستی کوردە لگردی سکۆچی دواییکردوە ل
  .سلمانی نژراوە

مستفی، رسال عزالدین . د- الواقعی فی االدب الکوردی -ا- ٨
  .دکتورا، زوربی ترخان بۆ گۆران

حسین علی شانوف، نقل من االزربایجانی شکر -عبدالل گوران - ب  
  .1957مستفی

لگۆڤاری شفق منگوری،  -ا :ئمان رەخنیان لگۆران گرتوە- ٩
 - ج 1960گۆڤاری رۆژی نوێ -کامیل بسیر-ب 1958سای  4ژ

ل  1979حمی مام ئورەحمان، پرۆژەی رەخنی 
5،6،15،35.  
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بویانکردەوە، رۆژنامکانی خبات، رای گل، دەنگی کورد -١٠
لرادیۆی کوردی بغدا  1960هوەها نوری علی ئمین ئیلولی

  .بویکردەوە

محمد مال کریم  -ردنوەلژر نشتری یکاک کوردایتی ژیر-١١
1960.  

١٢-مواو رژوەو بتی بزوتن1960زەردەشت -کوردای  

  .2ل1970سای 2گۆڤاری بیان ژ-١٣

  .117ل1960سرجم برهمی گۆران -١٤

-دیوانی پیرەمرد 4/4/1932نامیک گۆران بۆ پیرەمرد-١٥
  .83ل1970هاوار

  .23ل1958عارف،محمد سدیق -کامران و هۆنراوەی نوێ-١٦

  .9ل1959 1گۆڤاری هیوا ژ- ١٧

  .78رلصالشاعر الکوردی المعا -لل گۆرانعبدا- ١٨

  .3ل1975-283رۆژنامی هاوکاری ژ- ١٩

  .60ل1975-29گۆڤاری بیانژ-٢٠

  .60ل64گۆڤاری رۆشنبیری نوێ ژ-٢١
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٢٢ - 142فی االدب الکوردی لالواقعی.  

رباژبوە، للشکری شا مامیارە ناوی یار ئحمدە خکی- ٢٣
لشڕی کۆیدا هتا دوا گولل برگریی کرد ک . ی بوەا تۆپچبابان

رامبر نجیب پاشای قوماندەی سری شۆڕنکرد بگیرا 
 تییو ئازایر ئسکان، لخشراعوسمانییبکدو گوندی پی .

بم بئاستم لکوردایتی الیندا هتا کمردیش وەستیکرد 
لوێ گۆڕیشم گردی گونام نیابم چونکوێ تژن بالن بمن

دوایی گردەکش بناوی مام . بکۆینزیکی گۆڕی ئرشکرەکانی 
غفوری میرزا کریم  - بوان یادگاری الوان. یارەوە ناونرا

  .48تا46ل1978

٢٤-یوەندی همریف رەندانی هدو ش :  

ئمیش ب  :دوەمیان. کۆچیدا بوە1252لدەوروبری : یکمیان
همان ناو، رەفیق چاالک ئ هموەندە بم لپرسیارکی 

 شیی، کسوکاری ماوە ل دەرگزن و شخیئن کافرۆزۆردا 
- کوکررگای کدوای گرتنی شخ محمود، . هموەند دائنیشن

 ،ردەمو سدەستانی ئکوشتنی ئنگلیزو کارب وتمانی گرت و کسل
-رابو خوا هق، کورد هقسلسری نومۆرکی هکندبو 

  .20/10/1967رۆژنامی برایتی 

٢٥-و تۆپانری ئب دروستکرای  وەستا رەجسپاشماوەکانی ل ک
کۆچی 1259-1223لنوان . رەواندزو مۆزەخانی بغدا ماوە 
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وەیی -دروستکراوەو مۆری پاشای رەواندزی پرۆژنام
  .1/6/1983عراق

  .14ل1961-6وێ ژگۆڤاری رۆژی ن-٢٦

  .1973، زەبری هۆنراوە1968دیوانی کامران ئاوات و رەنج- ٢٧

  545.سرجم گۆران ل- ٢٨

٢٩-خانم کچی ع ی بعادیلمابنل گی ساحیب قراندولقادر ب
شویکردوە ب عوسمان  1895.لسن لدایک بوە 1860بابان 

 پاشای جاف، ب خانمی وەسمان پاشا ناویدەرکردوە، بزیرەکی
دەورکی  سندوە محمود پاشا جوی لدەس مردو برای مردەکی
. ل عبابیل نژراوە 1924. خکی و سیاسیی بای هبوە

  .19ل1969ی ەت ناودارەکانی کورد جبار جباربوان ئافر

بجو بوبمیوانی چوە ه 1919یز ویلسن موعتمدی ئنگل-٣٠
بج حاکمی ئو دەمی هشی رزگارکردنی لپاداعادیلخانم ،
دەس هحمود،لخ مشر بکانی سوە  ورامییدزیخانم ب

وەرگرت ل ژەنراڵ لقبی بهادری  ناردبوی خانقین،
ئو . نمودی شال لبازیادوای ئوەی الشی کوردو شخ محفرزەر

مدالیایی نرا بسنگی عادیلخانموە بو بلکیک بناوچوانی 
ق حیلمی برگی دوەم یاداشتی رەفیبروان . جافوە
  .116،117،118ل1956
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م فوئاد مجر سۆن ترج - رحل متنکر ال بالد مابین النھرین-٣١
  .290،291ل1970االولجمیل الجزء

  .127،138شۆڕشکانی کورد ل-٣٢،٣٣

کامیل ژیر لسلمانی پشئوەی بو شوەی بناسرێ، بشخ -٣٤
ل سلمانی 1934نیزامدین شخ کامیل ناسراوە، کوڕی 

ک، وتار،چیر(ا بشدارییکردوەمو جۆرە نوسینکله. لدایکبوە
ژنامنوسی، هتا ئکتریشبوە بم ب شانۆیی، لکۆینوە، رۆ
- ئافرەت و نوشت-1: لچاپکراوەکان. شاعیر ناوی دەرکردوە
-2خراوەت سر شانۆ ل سمانی 1956 شانۆیی، چاپی بغدا،

  .1960کوردایتی، هۆنراوە -3. هۆنراوە1957نازەنین

  .235گۆران ل - سرجم-٣٥

  .11،121ل321975گۆڤاری بیان ژ-٣٦

  .18ل61981ژد گۆڤاری نوسری کور- ٣٧

  .37ل411976گۆڤاری رۆژی کوردستان ژ- ٣٨

٣٩-گۆڤاری رۆژی کوردستانله81،82ل1977بژاردە ل.  

  .225،226ل1972النقاشرون رجا صالمعا االدباء-٤٠

  .58ل1981عزیز الحاج -مع االعوام-٤١
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  .39ل1973دیالن  -پایزی جاران-٤٢

  .4ل1972،  13رەفیق چاالک، رۆژنامی برایتی ژ-٤٣

  .83گۆران ل- سرجم-٤٤

لبارەی گۆران ل 1967سالی  ، 201رۆژنامی برایی ژ-٤٥
  .کۆمۆنستییوە بۆ نتوەیی

  .127شۆڕشکانی کوردل-٤٦

مبست لپشوازییکانی سلمانیی ل جنازەی مستفا -٤٧
و هچونی ئو شارە قارەمان  خۆشناو و محمد قودسی

تی شاعیرەکان 23تا18لتایبس و ی حوزەران، بک ب
  .پیرەمردو هردی و کامران و ع ح ب

ز ک راوژکاری وەزارەتی ناوخۆبو لعیراق، رگی ل ئدمۆن-٤٨
هر ئویش . گرتبو لداریکلیوە بچ بۆ سلمانی شخ محمود
بوان رۆژنامی . و ببڕیوەبری ئیستگی فلستینگۆرانی کردب
یاداشتی رەفیق چاالک ک ئویش  4ل17/8/1972-13برایتی ژ

  .لو ئیستگیبو

  .547سرجم گۆران ل-٤٩

  .80و79انوف لحسین علی ش- ٥٠
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  .129و116لشۆڕشکانیکورد -٥١

سلمانی بشداریی هبژاردنیکرد ب  1954و1948-٥٢
  .یوە1930پچوانی 

سای : ف خزنداررمارف برزنجی لنوسینکا بۆ ما-٥٣
لنونرانی برەی نیشتمانیبوم لسلمانی من و ئیبراهیم 1954
رامبر نونرەکانی حکومت علی کمال و ماجد مستفا بئحمد 

 نا، ئوادەنگمان هبو لناو شار 2000کی وەستاین ک ئم نزی
بم بدزی ناوچکانی دەرەوەی شار، میری  بو117زۆرەکیان 

. پش هبژاردن بریاری توقیفمان دەرکرا. پیکردوەبۆیان
دەفتری کوردەواری - ئیبراهیم ئحمد گیراو من بردەسنکوتم

  157.ل1970مایسی3ژ

  .126،127،130،131ل-کوردشۆڕشکانی - ٥٤،٥٥،٥٦،٥٧

  3ئاگرو ژیلل-٥٨

  83ل  5ژ جمال بابان، گۆڤاری هیوا–352سرجم گۆران ل- ٥٩

  1960 دوارۆژی دەهاک -مد هناریئح-    

 1959کاوەی ئاسنگر شانۆیی، چاپنکراوە -کامران موکری -    
  خرای سر شانۆ ل سلمانی

  83ل1971ۆیی ئمین میرزا کریم، داسکی شاسوار، شان-    
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شرکۆ ب کس کاوەی ئاسنگر شانۆیی بهۆنراوە چاپی    
1971.  

  .95تا50برگی سیم ل -چیم دی-٦٠

  .141تا114ل - شۆڕسکانی کورد-    

  .26ل1/1/1972-تایبت. هاوکاری ژ.ر-٦١

  .125،127شۆڕشکانی کوردل-٦٢

  58دیوانی ب کس ل-٦٣

  .1959ح هژار سا-دەرەبگی-٦٤

  .114شۆڕشکانی کوردل-٦٥

جعفر عسکری لو دەمدا جگری سرەک وەزیران و -٦٦
  .120شۆڕشکاکی کوردل - برگریی عیراقبو وەزیری

شۆڕشکانی –میجر یانغ وەکیلی مندوبی سامیبو ل بغدا -٦٧
  .121کوردل

  .92،93،121شۆڕشکانی کوردل-٦٩و٦٨

  .311سرجم گۆرانل-٧٠
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، غفور مرزا کریم– 78شانوف ل -   142الواقعی ل- ٧١
 6ل1975س29گۆڤاری بیان ژ-  3ل1975س 283هاوکاری ژ

  .65ل1978س64رۆشنبیری نوێ ژ شرکۆ ب کس–

  .7ئاگرو ژیلل- ٧٢

  1944قبانی دیوان شعر اول  ء، قالت لی السمرا- ٧٣

  90ز89ز88ص 1973قبانى  -تى مع الشعرقص-٧٤

   149ل 1977دیوانی محوی -٧٥

  77،78، 65ل 64رۆشنبیر ژ-٧٦

  ٨ل -و،ه،ل،ز: ل  1958دیوانی نازەنین -٧٧،٧٨

  83ل1970دیوانی پیرەمرد -٧٩

  3ل 1970 ،2ژگۆڤاری بیان -٨٠

  11الواقعی ل- ٨١

چاپکراوە بم 1967مبست ل الواقعی فی االدب الکردی - ٨٢
واتا دوای ئو . ساڵ جیاوازە 6کۆچی دواییکردوە، 1961گۆران 
چاپکراوە کۆچ  
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بیان  مبست لدوانکی گۆران ل گۆڤاری- ٨٣
ئو رستیی گۆرانی  بوکراوەتوەبم تا ئمۆ دوکتۆر1970

  .دەسنیشانیبکاوە ک ئیتوانی هنسنگان

٨٤-1967نزار  -هوامش علی دفتر النکس  

  240، 273نزار ل-تی مع الشعرقص-٨٥

  .4سرجم گۆران ل-٨٦

  .3ل 1970س 2گۆڤاری بیان ژ- ٨٧

  .9،10ل1959تشرینی دوەم  3س 1گۆڤاری هیوا ژ- ٨٨

  .4سرجم گۆران ل-٨٩

  .1958ئابی  1404ژین ژ-٩٠

  .73ل 1978کاروانی شعری نوێ کاکی فالح- ٩١

  .316سرجم گۆران ل-٩٢

هروەها هیوا . 95- 89ل 1958ئابی  3س 2گۆڤاری هیوا ژ-٩٣
  .36- 29ل 1958ئیلول  3س 3ژ

  .5ل 25/9/1958، 1410ژین ژ-٩٤

  .2ل 11/9/1958س 1408ژین ژ- ٩٥
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انی ئو .2ل 1960س 109رۆژنامی پشکوتن ژ-٩٦
اڵ، شاکیر فتاح، ئحمد هردی، شخ محمدی خ: داوایانکردبو

رەمزی معروف، موحرەم محمد ئمین، حسیب کامران موکری، 
بورهان محمد، حسین رەشوانی، ساح یوسفی، ئنوەر مائی، 

قانیع، رۆستم نافیع فتاح، محمد تۆفیق وردی، محمد مستفا 
  .مد حسن برزوکوردی، مح

  .46ل 1961نیسان  1س 1گۆڤاری رۆژی نوێ ژ-٩٧

  .7،8ل  1960 کوردایتی زەردەشت-٩٨

٩٩- فکاه خرۆشۆف. 19ل 1963مجل کی تیایینخ وش ،
  .دەرئکونمین ناجی یوسف لتیف، گۆران، ناجی یوسف، ث

مسعود محمد  –الی المیزان المختل اعادە التوازن-١٠٠
  .62،63ل1977

  .18ل1960   3س 5گۆڤاری هیوا ژ-١٠١

  .................وانەيەک  -١٠٢
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  وەھۆنراوە وانەيەک لەبارەی
  رکاميل ژي

روی  لەم سەردەمەدا، بەڵگەنەويستە کە بازاڕی ھۆنراوە
. ری ئەوش ئەگەڕێتەوە بۆ چەند خاڵێھۆکالەنوشوستييە، 

  :لەوانە

چوار ئێستا ھەرلەتەمەنی  -پاڵەپەستۆی تەکنەلۆجيا- 1
لەگەڵ . اڵلەکترۆنييەکان ئەخرێنە بەردەم منساڵييەەوە، يارييە ئە

، تی ڤی و کۆمپيوتەر ئايپاد، مۆبايل، ئايفۆن، :اگەورەبوني
اڵييەوە تا پيری، منئەبنە خوليای مرۆڤ لەداھێنراوەکانيتر

توخمە وێژەييەکان بە بەجۆرێ کە کاتی نەمێنی بۆ 
بەالی ، ملياران خەڵکخۆ يارييەکانی تۆپێن. ھۆنراوەشەوە

  .و کاتيان ئەبەن ئەکێشنرا ناخۆيا

کە تائەبێ سەختترو زياترئەبن  - باری ئابوری و فەنتازياکان- 2
پەرژێتە و  نايان لە کۆششی دابينکردنياندان بەجۆرێ خەڵکی

  .بابەتە وێژەييەکانسەر 

بەرامبەر شااڵوی ئەو  - خراپبونی جۆرێتيی ھۆنراوە خۆی- 3
دو ھۆکارەی سەرەوە، ئەبو جۆرێتی ھۆنراوە باشتر بکرايە تا 

 بەپێچەوانەوە، بيتوانيايە بەرەنگاری ئەو شااڵوەببێتەوە، کەچی
جۆری ھۆنراوەی ئەم سەردەمە، لەخراپەوە بەرەو  زوربەی
 انوەک لەم بابەتانەی خوارەوەدا تيشکي! ئەچێخراپتر

  :ئەخەينەسەر
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  )وزن( ھۆنراوەو کێش
وازھێنانە  ،يانەی ھۆنراوە بەرەو نوشوستيئەبايەکێ لەو ھۆ

بەھۆی ئەو ترازوەوە، . کێش لەھۆنراوەدا ترازوە. لەکێش
ئەشتوانين کێش بەدەستور . ھۆنراوە لە لەنگی رزگاريئەبێ

بەبێ ئەو دەستورە، ھۆنراوە ئەبێتە . ناوبنێين بۆ ھۆنراوە
ئاوازی خۆشی تيانامێنێ و ناساز دێتە گوێ و لەجياتی ئاژاوەو 

  !تيا دروستئەکا نگرژی و بێزاريماخۆشی و ھەژاندن، 

پەنجە يا بڕگەو ا، کێشی جۆرەکانی کێش لەھۆنراوەی کوردي
بەاڵم ئەمڕۆ ھەندێ لەوانەی ھۆنراوە ئەنوسن، . ەکێشی عەروز

کەلەڕاستيا ! بەناوی گۆڕانکارييەوە، وازيان لە کێش ھێناوە
وازھێنان لەکێشی  .ئەوە گۆڕانکاری و بۆپێشەوەچوننيە

ا کەبەوە کيلەمۆز) ايقاع(ترپە زھێنانە لە ھۆنراوە وەک وا
ھۆنراوەش . مۆزيکێکی ناخۆش و ناساز دێتە بەرگوێئەبێتە 
  .ھەروايە

! وا، کۆت و زنجيرن بۆ ھۆنراوەرئەڵێن، کێش و سە ھەندێ
ئازادئەبێ و دەستی  )شاعير(ئەگەر البران، ھۆنيار

!. پێشترئەکەوێ زياتر ئەڵێ و ھۆنراوە ھۆنراوەو کراوەترئەبێ
ەڵێن بااڵدەستە ھۆنراوەی کام ھۆنيارەی ئکەچی ئێمە تائێستا 
ا، نەديوە کەبەپەرێزی ھۆنراوەيەکی لەھۆنراوەی بێکێش

ا خۆی ياھۆنيارێکيتری ھاوشانی خۆي کێشداری ئەو ھۆنيارە
  .بڕوا ئەگەر بەھرەمەندبن لەھۆنراوەدا

 دو پێويستين ھۆنراوە. وا، کۆت و زنجيرنينرکێش و سە
. و پاوانەی زێڕن بۆ ھۆنراوە گبازن. خۆش و جوانئەکەن

لەگۆڕانکاری  بەاڵم ئايا کێش و سەرواش وەک ھەر بوەيەکيتر
گۆڕانکاری ھەرگيز ئەوەنيە بەاڵم . دا نابن؟بێگۆمان با)طورت(
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ئەگەر دەستورێ . واز لەو دو رەگەزە رەسەنەی ھۆنراوە بێنين
ەدەستور بھێنرێ و چار ئەوەنيە واز لبۆ واڵت کۆن و خراپبو، 

ورە چار ئەوەيە ئەو دەست! ئاژاوەو پاشاگەردانی بەرپاببێ
وازھێنان لەو . ھەمواربکرێ يا بگۆڕرێ بە دەستورێکی باشتر

 و و رەگەزە، وەک وازھێنانی ئەنديازارە لە راستەو پەرگاڵد
راستە ! چاو نەخشە بکێشێمەترەو تەنيا بەھەڵسەنگاندنی 

سەروا ھێنا، ئەتوانێ ھۆنراوەی ئەگەر ھۆنيار وازی لەکێش و 
دێ کە بەبێ تەناف بەاڵم ئەوسا وەک ئەو بەنايەی لێ. زياتر بڵێ

مەتر ھەڵئەسێنێ،  4 ،مەتر ديوار 2و شاوڵ و ترازو، لەجياتی 
  !الرو خواروخێچبەاڵم ديوارێکی 

ش ھۆنياری ئێمە. کەواتە گرنگ چەندێتينيە، گرنگ چونێتييە
بێکێش  دە دوازدە ديوانی ،کئەوتۆمان ھەبوە، لەجياتی ديوانێ

و سەروای رەشکردۆتەوە، بەاڵم کە دەرئەکەوت، ئەوانەی 
  !!ن ئەگۆڕین، کەناڵی تەلەفيزيۆنەکەياچێژ لەھۆنراوە وەرئەگر

دايئەنێ بۆ ) 1834- 1771کۆلڕچ (يەکەم مەرجێ  کە 
ھەستکردن بە ( ھۆنيارێتی لەدايکئەبێ، بڵيمەتی ئەو کەسەی بە

ھەروەھا مۆزيکی ھۆنراوە  ١خۆشيی مۆزيکی ھۆنراوەکەيەتی
بريتييە لەکێش و رێکخستنی دەنگەکان و مۆزيکی ھۆنراوە 

رەخنەگرانيش گەيشتونەتە . ٢فراوانکردنی واتاکەی ئەبێتە
ئەگێڕن بۆ  ئەوەی ئاوازو مۆزيک رۆڵێکی گەورەو کاريگەر

  ).٣فراوانبونی واتای ھۆنراوە

کە ئەوانەی ئەبێ دان بەوەدابنێين کێش؟  یکاريئەی گۆڕان
 .اان لەبێدەسەاڵتييانەوە نيە لەکێشوازيان لەکێشھێناوە، ھەموي

ەکەيەو )تطور(تاوی چەمکی گۆڕانکاری ەتيايانا ھەبوە خەڵ
تيايشيانا ! ھێنانە لەکێش وائەزانێ گۆڕانکاری لەھۆنراوەدا واز

ھەشبو وەڕسبو لەو ! بوە بەوشەی کۆتوزنجيرەکەوە ،ھەيە
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ی ساڵبو ھۆنراوەی لەسەرئەوترا، ئا ساڵەھاکێشە دەقگرتوانەی 
 ژمارەيەک لە .دروستبو ەلێرەدا پێويستيی گۆڕانکارييەک

و پەنايان بۆ لەکێشی عەروز ھێنا ھۆنيارانی کورد وازيان
، ئەم کێشەش بەشێوە ساکارەکەيەوە نەوەستا.کێشی بڕگەبرد

ئەوەبو سەرەتا ھۆنراوەکانی شێوەزاری ھەورامان و 
ھۆنراوەکانی يەکەم قۆناغی گواستنەوە لەعەروزەوە بۆ بڕگە، 
سەرتاسەری ھۆنراوەکە لەسەر يەک کێشی بڕگە 

بڕگەييبوايە،  10دێڕی يەکەم  یواتا ئەگەر کێش. ئەھاتەخوارێ
تەخوارێ وەک بڕگەيی ئەھا 10ھەمو ھۆنراوەکە بە 
دوايی وايلێھات کە بگونجێ کێشی . ھۆنراوەکانی مەولەوی

 4بڕگەبێ، دێڕەکەی دوای ئەو چەندجارەی  4دێڕێک بۆنمونە 
  :بڕگەبێ وەک

  بڕگە4من ھەميشە                             

  بڕگە8وەکو لێمبوبێتە پيشە                    

  بڕگە8 وێنا                شو کاتا، لەناو لەنا

  بڕگە4نەتەوەکەم                              

  :يا  .بڕگە4  ٤ئەکەمرەچاو 

  بڕگە11ئێستا ئەوان بەھەرجا بێگانەن        

  بڕگە11ئەمانەی خۆمان کە مشتۆی ھەمانەن

  بڕگە7بەڵێ مەڕە التەکان                    

  بڕگە7                  5لێناگەڕێن، رێنمان 
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ئنجا . ئيتر بەوجۆرە ئەگونجێ ھەر دو دێڕەو لەسەر کێشێبێ
کردومە، بەڵکو لەکێشی بڕگەدا  یئەوە من نەک ھەر لەکێش
 لەھۆنراوەی نيگای ديال. م کردوەەعەروزيشا ئەو گۆڕانکاريي

  :بۆنمونە وتومە

  فسونی لێوی پڕو پڕخوێن و پاراویەلەشەرمی ئ

  دڵی نامۆ لەدو چاویلەترسی ونبونی کێوي

  -  - - ب    - - ب ب ب  -ب-    - ب-ب

  نمەفاعيل تو  فەعەالتون  الين    فاعومەفاعيل

  نيگای ديلی  پەشۆکاو

  لەسەر ھێڵی قژی خاو

  -- ب  ب -  -ب 

  فەعوالن        وليمفاع

  لەبەرزەوە  راماخزا بۆڕانی

  6رژا   دۆڕانیداما   بەلەرزەوە

  - - - -ب  -  -ب ب   –ب 

  عولنمەف مەفاعيلە      موستەفعيلن   

کۆنەکان،  ئەم دەرچون و خۆڕزگارکردنانە لەکێشە دەقگرتوە
ا، مەيدانێکی فراوان بۆ ھۆنيار ا بڵێين ئەم تازەکارييانە لە کێشي

کەبەئارەزوی خۆی ياری و ئاڵوگۆڕ بەکێشەکان بکا  دروستئەکا
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ئەمەش ئەبێتە ھۆی . بەبێئەوەی مۆزيکی ھۆنراوەکە تێکبچێ
ئيتر دوای . اێناوی کێشواتا لەپھۆنيار دانەمێنێ بۆ ئەوەی 

ھۆنراوەی ئەمانە ئەگەر ھۆنيارێ ھەر دەسەاڵتی بەسەر 
، ئەوا با واز لەھۆنراوە بێنێ و روبکاتە نەبێ کێشدارا

ئەو کەسە چونکە . ا بگونجێبوارێکيتر کەلەگەڵ تواناو بەھرەي
  .بەھرەی ھۆنراوەی تيانييە

انييە، بەاڵم ڵێن ئێمە ھەرچەن ھۆنراوەکانمان کێشی تيھەندێ ئە
ھەشە وشەی کێش و وشەی ترپە وەک ! تيايەی ) ايقاع(ترپە 

دو وشەی ھاو واتا بەکارناھێنێ، کە لەڕاستيا کێش و ترپە ھەر 
کێش زاراوەيەکی . يەک ئەنجام ئەدەن لەھۆنراوەدا

  .ھۆنراوانەيە، ترپە زاراوەيەکی مۆزيکانەيە

، لە پەرتوکی مۆزيکی گەورەدا )ز950- 874( فارابی
زی بەکارئەھێنێ بۆپێناسەی عەرورەيەکی زۆر زاراوەی ژما

  .جۆرەھا ترپەی مۆزيکی سەردەمی خۆی

ترپە زانستی عەروزی لەسەر  786-718خەليلی فەراھيدی
، گوێی لە ا ھاتوچۆی ئەکردکاتێ بەبازاڕی مزگەرەکان. داناوە

کی ەکانبو بەرێکوپێکی و لەسەر ترپەيەچەکوشکاريی مزگەر
وە خۆيەرلەبە ئەوێش) تەتە تم، تەتە تمتەتە تم، : (يەکسان

ئنجا ) فەعەلەن، فەعەلەن، فەعەلەن: (بەھەمان ترپە ئەيوتەوە
) فەعەلە(زەردەخەنەيەک گرتی و وتی کەواتە وشەی 

ئەگونجێ ببێتە بنچينەی ھەمو ئاوازەکانی ھۆنراوەو لەسەر ئەم 
و ھەر ئاوازيکی بە دەريايەک بنەمايە کێشەکانی ھۆنراوەی دانا

  ٧ دانا

بۆئەوەی ) فەعەلەن(ی گۆڕی بۆ )تمتەتە(خەليلی فەراھيدی
ھەروەھا زانای فەرەنسی . يارمەتيی قوتابيانبدا کەلەترپە بگەن
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نجا وەکو ھەمو کارێک ئ. رە ھۆنراوەيەبێزارببن لەو جۆ
کاردانەوەی ئەو دەقگرتنە  کاردانەوەی خۆی ھەيە،

ە بەھێزبو، دەنگی وازھێنان دورودرێژەو ئەو بێزاربونە، ئەوەن
  !لە سەروا، بەرزبوەوە

-1863( عێراق، بۆيەکەمجار، جەميل سدقی زەھاویلە
باسێکی بەناونيشانی  25/5/1925رۆژی  )1936

. لەرۆژنامەی السياسەدا نوسی )مورسەل- ھۆنراوەی ئازاد(
ھەندێ رەخنەيانلێگرت و ئەويش لەرۆژنامەی العالم العربيا 

کورتەی راکانی زەھاوی بريتيبو . وەاڵميدانەوە 11/6/1925
لەوە کە سەروا کۆتێکی قورسە لەدەست و ملی ھۆنراوەی 

و بەدەستييەوە ئەناڵێنێ و ناتوانێ بەسەربەستييەوە رەبيداعە
واتا ەروا تەرخانناکرێ بۆ واتا، بەڵکو سھۆنراوەکەی بڵێ، 

روا بوە ھۆی دەرنەکەوتنی سە. ئەکرێتە قوربانی سەروا
بوەھۆيئەوەی ھۆنراوەی  اوھۆنراوەچيرۆک لەناو عەرەب

 او وايکردوەابکەوێ لەچاو ھۆنراوەی رۆژئاواييعەرەبی دو
وامان پشتگوێخست و گوێ رئەگەر سە. داھێنان کەمبێتەوە

بەھۆنراوەی ئازاد ئاشنابو، کەئەمەيان زياتر بايەخ 
، ئەوا ئەوسا ھۆنراوە ئەکەوێتە بەجوانيگەياندنی واتاکانئەدا

 و چاالکئەبێ و وەکو ھەربەشێکيتری جموجوڵ
ھەروەھا زەھاوە لەبارەی . ھونەرەجوانەکان پێشئەکەوێ

، تەنيا کارێکە بەئاسانی نايەتەدەس: وە ئەڵێەسەرواخوازيي
بۆئەو کەسانە نەبێ کە فەرھەنگەکانی وشەيان ئەمسەر تا 

ئەيانەوێ، دەستيان ئەوسەر پشکنيبێ تا بتوانن ئەو وشەيەی 
ا لەم کارەش. خۆيانی پێ جيبەجێبکەنبکەوێ و مرازی 

  .!پەنائەبەنە بەر وشەی پشتگوێخراويش
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، ھەر لەکاتی خۆيا گەلێ رەخنە یبەرامبەر ئەم رايانەی زەھاو
- 1904(مەمەد بەھجەت ئەسەری ەلەوانە مح. نوسرا

وا يەکێکە لەکۆڵەکەکانی ھۆنراوەو ررای وابو کەسە)1996
زۆر کەسی بێدەسەاڵت زەفەر بەنەمانی ئەو کۆڵەکەيە 

! بەھۆنراوەئەبەن و ھەر کەس بێ و وشە ريزکا ئەبێتە ھۆنيار
، بە ھۆنياری ەروادا زاڵنينبەاليەوەوابو ئەوکەسانەی بەسەر س

واتا گيانی (چونکە ئەگەر. الوازو بێدەسەاڵت دائەنرێن
پەيوەنديی نێوان ئەم . )ھۆنراوەبێ ئەوا سەروا جەستەکەيەتی

دوانەش وکو پەيوەنديی گيان و جەستەيە کە ھيچيان بەبێ 
 چونکە ،ئەوانە بۆيە سەروايان الگرانە. ئەوەکەيتر ھەڵناکەن

  . ٩ييەوشە بەدەستيانەوە نايەت و واتاش لێيان گيرو ياخ

ئێستا دوای تێپەڕبونی ئەم ھەمو ساڵە بەسەر ئەو مشتومڕەدا، 
، ئەبينين ئەگەر بەچاوێکی النەگيرەوە سەيری ئەو رايانە بکەين

زەھاوی سکااڵی لەدەس . ھەردواليان تاڕادەيەک راستبون 
ە کۆن و کە ئەوەند وابوبەو سيستمەی ئەوسايەوەرسە

ھۆنياری زۆر سەرکەوتوش . دەقگرتوبو، لەبەرچاو کەوتبو
ئەوجۆرە سەروايەی . نەبوايە، واتای ئەکرد بەقوربانی سەروا

  .کۆتێبو لە ملی ھۆنراوەدا ،ھۆنراوەی ستونی

رەخنەگران لە راکانی زەھاويش، لەسەر رەوابون و ئێستە 
ی ئەبينين کەچۆن بەنەمانی کۆڵەکەی سەروا البەچاوی خۆمان 

بردوەو ھەندێ، زۆرکەسی بێدەسەاڵت زەفەريان بەھۆنراوە
ھەرکەس دێ و وشە ريزئەکاو ناويئەنێ ھۆنراوەو ھۆنراوەی 

  !پێلەکەدارئەکا

راستە ھۆنراوەيەکی سەد سەدو . زەھاوی دەردەکەی دۆزيبوەوە
. پەنجا دێڕی کەھەمو سەرواکانی وەکيەکبن، ھۆنيار شپرزەئەکا

. خۆی ژيان ھەروايە. ئەو جۆرە ھۆنراوەيەش لەبەرچاوکەوتبو
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ھەر شتێ زۆر مايەوە لەقاڵبێکا يا لەسەر يەک سيستەم، 
بەاڵم . لەبەرچاو ئەکەوێ و مرۆڤ ئارەزوی گۆڕينيئەکا

چارەسەرييەکەی زەھاوی کەبريتيبو لەوازھێنان لەسەروا، 
يە سەروا خۆيلەخۆيا توخمێکی ناشيرينن. لەجێگەی خۆيانەبو

لە  توخمێکە: (ئەنيس ئەڵێ. سەروا وەک د. لەھۆنراوەدا
مۆزيکيی ھەيە کە سەروا نرخێکی . توخمەکانی بينای ھۆنراوە

ەکانی ڕژمارەيەک دەنگ دوبارەئەبێتەوە لەکۆتايی دێ
ئەو دوبارەبونەوەيەش بەشێکی گرنگ دروستئەکا . ھۆنراوەدا

کە سەروا وەک نێوەندە مۆزيکييەکانە . لەمۆزيکی ھۆنراوە
ئەکاو چێژێ وەرئەگرێ  گوێگر چاوەڕوانی دوبارەبونەوەيان

لەو دوبارەبونەوانە کەلەپەردەی گوێ ئەدا لە ماوە کاتييە 
  )١٠رێکوپێکەکانا

ھەستيپێکردبو، بەوە چارەسەرکردنی ئەو دەردەی زەھاوی 
ارەسەری راست چ. ناکرێ واز لەسەروا بھێنرێ بەجارێ

کۆڵەکەی . لە سەروا خۆيا بکرێی ئەوەيە کە گۆڕانکار
خانويەک ئەگەر کۆنبو و شکستيھێنا، بەوە چارەسەرناکرێ کە 

چار ! کە بمێنێتەوەەفڕێدەيت و خانوەکە بێ کۆڵکۆڵەکەکە 
  .ئەوەيە بيگۆڕی بە جۆرێکی باشتر

، چارەسەرەکە بەوەکرا کە  برەو بەھۆنراوەی لەم بۆچونەوە
ر ھاتەئاراوە وای جۆراوجۆرسەجوت سەروا درا  و دواييش 

  .رونيئەکەينەوە کەپاشتر

ھەستيان بەو بارە خراپەی ھۆنيارانی کورد، پێش زەھاوی 
ناو پەنايانبردبوە سەروا کردبو کە ھۆنراوەی ستونيی پێکئەھێ

  .بەر ھۆنراوەی جوت سەروا
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و  1706-1650و ئەحمەدی خانی  1702- 1641بێسارانی 
و  1876- 1806 و مەالی جەباری  1882- 1806مەولەوی 

ھۆنراوەی و گەلێکيتر  1892- 1815حاجی قادری کۆيی 
و بەوە گۆڕانکارييەکيان بە سەروا ١١جوت سەروايان وتوە

کە يەک توخم سەروا نەبێتە ھۆی چاوتێربون داوەو وايانکردوە 
وايانکرد کە واتا نەبێتە قوربانی . و گوێپڕبون و وەڕسبون

انێ لەناو بێ، ئەتون دەسکورت و الوازەھۆنيار ھەرچ. سەروا
 ا، دو دێڕ بەيەک سەروا بڵێھەزاران وشەی زمانەکەي

خۆئەگەر کەسێ . بەبێئەوەی پەنابەرێتە بەر وشەی سواو
  .ئەوەشی لەبارانەبێ ، ئەوا بێگومان ھەر ھۆنيارنيە

ئەگەر قەدەغەکەر نەما : ياسايی ھەيە ئەڵێ یبنەمايەکی گشتي
ئاسانکراو  کەسەرواش بەوجۆرە. قەدەغەکراو ئەگەڕێتەوە

زەھاوی و اليەنگرانی  ی نەبوە ھۆی ئەو گيروگرفتانە
چکە لەو ئاھەنگە خۆشەی لێيئەترسان، ئيتر بۆچی ئەبێ گوێ

  ؟!شبێ سەروا بێبە

نراوەی ئێمە لەھۆنراوەی کۆنی يەک سەروای ستونی و لەھۆ
ا، ھەزاران شاکارە ھۆنراوە تازەی جوت سەروای ناستوني

ا، وێنەی بێ سەرواو بێ کێش ەچی لەھۆنراوەیبەديئەکەين، ک
  .بەديناکەين ەئەو جۆرە شاکاران

  :لێرەدا چەن پرسيارێ ھەيە 

  ھۆنيار ھۆنراوە بۆخۆی ئەڵێ يا بۆ جەماوەر؟ئايا

ھۆنراوەی چاک و جوان و ئايا جەماوەری ھۆنراوەدۆست، 
  خۆشی ئەوێ،ياھۆنراوەی زۆرو بۆر؟
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يا کێش  ،ئايا ئەو جەماوەرە دەربەستی ئەوەيە ھۆنيار بۆ سەروا
  دائەمێنێ يا نا؟

 :فەردريک ئەڵێ. می ئەم پرسيارانە رون و ئاشکرانوەاڵ
ھەروەھا ئۆگست  ١٢)چاکترين تيۆری ھونەر مێژوەکەيەتی(

رابەری رەخنەی روانگەی مێژويی : (فيلھيلم شليگڵ ئەڵێ
سەربەخۆو  ھەمو بەرھەمێکی وێژەيی، ھەرچەن ..وێژەييە

لەپێش ی بەو بەرھەمانەی يەکگرتوبێ، ئەبێ لەڕێگای پەيوەندي
دە ئێمە ئەگەر . ١٣)ا ھاتون، سەير بکرێخۆی و لەدوای خۆي

لەدوای سەيری ئەو ھۆنراوانە بکەين کە سەرواياننيە 
وتارەکەی زەھاوييەوە ھەتا ئەمڕۆ، نابينين کە واتای ئەو 

ھۆنراوە سەروادارەکانی  ە زياترو بەرزتربن لەواتایھۆنراوان
بو يرۆکيش پەيدانەھۆنراوە چ. واريەک سەرواو جوت سە

ئەو ھۆنراوانەش نەک پێش ! ا وەک زەھاوی ئەيويستلەناويان
نەکەوتن، بەڵکو ھۆنراوە کۆنەکانی ھۆنراوەی رۆژئاوايی 

  !.خۆشمانيان نەگرتەوە، داھێنانيش زياترنەبو

ێشبينييەکانی رەخنەگران لەزەھاوی، ھاتنەدی لەاليەکيتريشەوە پ
زەفەريان بەھۆنراوەبردوەو  و زۆر کەسی بێدەسەاڵت ئەمڕۆ

رۆژنامەکانی ئەم رۆژانە، بەڵگەی ئەم الپەڕەی گۆڤارو 
بەپێچەوانەوە، ئەوانەی  گۆڕانکاريياندا بەسەروا، . راستييەن

ھەر لەبێسارانييەوە تا حاجی کۆيی، ھەر لە پيرەمێردەوە تا 
گۆران و ژمارەيەک لە ھۆنيارانی ئەمڕۆ، گەشەو 

تەوەو ھۆنراوەو واتايان بەرزکردۆپێشکەوتنێکی زۆريانداوە بە
  .داھێنانيان بەديھێناوە

و لە  ردەی وازھێنان لە سەروا بەگشتیای منەوە ھۆی ديبەال
  :تايبەتی، ئەگەڕێتەوە بۆئەم خااڵنەکێش و واتای رون بە
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چاولێکردنێکی درەنگ وەختەی کوێرانەی قوتابخانەکانی - 1
  ھتد...ئايندەنيزم ووەک مۆدێڕنيزم و سرياليزم و رۆژئاوای 

  .کاردانەوەی ھۆنراوەی ستونی- 2

يابۆ   ،بەھەڵەناوبردنی کێش وسەروا بە کۆت و زنجير- 3
کەلەڕاستيا ئەو دو توخمە دو  !ھەندێکەوە لەاليەنمەبەستێ 

  .کۆڵەکەی ھۆنراوەن

نەشارەزا پەيدابونی ژمارەيەک نيمچە خوێندەواری - 4
  !لەھونەری ھۆنراوەدا کە سواری ھۆنراوەبون

شت و خۆخۆيەتی و ھۆکاری سياسی و بەخشينی پادا- 5
وڕێنەکارێکيان لێکردين بە  چۆن وەک بينيمان !پارتايەتی
  !!.گەورە ھۆنياری و بليمەت

ئەوەش . رەخنەسازی نەترس و بێاليەن، يادەگمەننەبونی - 6
وشتر لەجێی ئەسپی رمبازێنی مەيدانەکەی چۆڵکردوە بۆ 

  !رەسەن

وابێ، ئەوا رئەگەر نەبونی کێش و سە ،تازەکاری
ئەگەر  يا !لەدێرزەمانەوە ئاوێستاو الوک و حەيرانمان ھەيە

کامەران و وەشتی و ژير ( ێئەوەبێ کە حسەين عارف ئەڵ
ئەوا من بەشبەحاڵی خۆم ١٤)ھەندێ ھەوڵدانيانھەيە لەوبارەيەوە

ئەوانەی ئەو مەبەستێتی کە وازھێنانبون لە کێش و سەروا، 
ش کامەراني. وازم لێھێنان و بە پەخشان ئەژمارم کردنھەر زو 

  .لێی پاشگەزبوەوەو وەشتيش لەمەيدانی ھۆنراوە کشايەوە

  نمونەکانی سەروا
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وا کەھەر دو دێڕەو ری جوت سەنمونەی ھۆنراوە- 1
واتا . و دو دێڕەکەش ھاوتەريبن بۆيەکتریسەروايەکيان ھەيە

بڕگەدا يەکسانن کە ئەوەش ئەبێتە ھۆی ئەوەی لەژمارەي
لەماوە کاتييەکی يەکسانا ببيسترێ بەوەی ئاھەنگی سەروا 

  :وەک ئەوەندەی يەکبنژمارەی بڕگەی ھەمو دێڕەکان 

  کوردستانم فراوانە 

  بوکی رازاوەی جيھانە

  پەيمانە دوا تنۆکی خوێن

  لە ھەر شوێن لێرەبێ ياخو

  بە قوربانی ئەوی ئەکەم

  ەژيم، سامانەکەمبۆ ئەو ئ 

  لەگەڵ گۆشت و ئێسکی لەشم

  بۆ ئەوەو خۆم لێی بێبەشم 

واکە دوبارە يەکساندا، سەرمەرج نيە لەماوە کاتييەکی - 2
  :ببێتەوە، واتا ژمارەی بڕگەی دێڕەکان ئەوەندەی يەکنين

  مە رۆڵەی بيری تازەی رابەرينێئ

  ئێمە کوردی جەربەزەی تێکۆشەرين

  شادبەخۆيی و ژينی ربۆ واڵت و سە

  خوێن ئەڕێژين
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  لەش ئەنێژين

  ئەفسەرين

  نيشتمان، نيشتمان ئێمە بۆتۆ سوپەرين

) رين ە(لەم نمونەيەدا ئەگەر سەرنج بدەين ئەبينين سەروای 
لە دێڕی  .بڕگە دوبارەبۆتەوە 11لەدێڕی يەکەم و دوەمدا دوای 

بڕگە  22لە دێڕەکانی يەک تا پێنج دوای .ەبڕگ 13دوای  6تا3
سەروای سەربەخۆی  ،دێڕی چوارەم و پێجەم دو. دوبارەبۆتەوە
  .خۆيان ھەيە 

  :ادێڕێکی ھۆنراوەکەو يەک سەروجۆرێکيتر، ھەر چەن- 3

  نەرێتی ئەم چەرخە وايە

  ھەر ھێزە خەڵکی لەدوای

  ھێز شكۆيە، ھێز پەنايە

  ھێز تەخت و تاجی پاشايە

*  

  ئێسکی رزاکە بازوی ھێز 

  پێ، لەبەرزی ھەڵنوت، خزا

  برازاالی برای خۆت، الی 

  ئەبی بە جرجی بێ رەزا

  :يا...   جێگەی پالر، جێگەی نزا 
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  وێرانەشارێ              دەسی نەيارێ

  ستونی شکان، بو بە کاالوە            

  دڵی من، يارێ           ھێنايەخوارێ

  يە پەناوەديواری ڕمان، نا

...      يەکەم و سێيەم ھاوسەروان، دوەم و چوارەم ھاوسەروان 
  :نمونەيەکيتر

  چۆڵەيەک  سێ و چوار ساڵەک

  ئەمداتە بەر نيگای چاوی

  نچەی لێوی تادێ    ئەکرێتەوەو گەشتر ئەبێخوردەی زە

  سەرەتا ئەموت مناڵە

  نەمئەپرسی چيە ناوی

ا ی سەرواھەيە کە من لەھۆنراوەکانمگەلێ نمونەی تر
جا نەک ھەر . لەسەريان رۆيشتوم جگە لەو نمونانەی سەرەوە

بەڕێزەکانيتريش بەوجۆرە گۆڕانيان لە لە ھۆنيارە  من، زۆرێ
  .سەروادا کردوە

يش )تنظيم(وا دەوری رێکخستن ردنەچێ کە سەئەوەشمان لەيا
دێڕە ھۆنراوە يا پارچە  وا کاتێ کۆتايی بەرواتا سە. ئەبينێ

  :ھۆنراوە ئەھێنێ، ئەم مەبەستانەش ئەنجام ئەدا

  .، يا خوێنەرەوە ئەداپشويەک بەگوێگر- ١
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  .ئاوازی ھۆنراوە لە دێڕێکەوە بۆ دێڕێکيتر ئەگۆڕێ- ٢

نيمچە سەربەخۆييەک ئەدا بە دێڕەھۆنراوە يا بەپارچە - ٣
  .ھۆنراوە لەناو سەرجەمی ھۆنراوەکەدا

بەيت، بڵێين  ا، دێڕە ھۆنراوە ياراوەی کالسيکيلە ھۆن
  .سەربەخۆييەکی ھەيە

لە ھۆنراوەی جوت سەروادا، دێرە ھۆنراوە، نيمچە 
ا، پارچە لە ھۆنراوەی سەروا ھەمەڕەنگ. خۆييەکی ھەيەسەربە

. ھۆنراوە يا بڵێين کۆپلە ھۆنراوە، نيمچە سەربەخۆييەکی ھەيە
سەربەخۆيانە، نيمچە  جياکەرەوەی ئەم قەوارە سەربەخۆو

ئەو قەوارانە ھەبن،  ،راستە ئەشێ بێ سەرواش. سەروايە
  !.بنە قەوارەی بێ نيشان و بێ ئااڵەئبەاڵم 

لەپەرچدانەوەی ) ماالرميە(بەناوبانگی فەرەنسی  رەخنەسازی
: دا ئەڵێ)رمزی(ھێمايی  رابەری رێبازی ی)رامبۆ(راکانی 

وشە بەھۆی ئاوازی کێش و سەروای ھۆنراوەوە، ئەتوانێ (
لەم . ١٥)ئەرکی کارتێکردن و شوێنەوارجێھێشتن بگرێزياتر 

ئايا ئەو دەقانەی ناوی ھۆنراوەيان : ئەپرسينروانينەوە 
روان، تا چ رادەيەک کارئەکەنە ەاوەو بێ کێش و سلێنر

اليان؟  جەماوەری ھۆنراوەو شوێنەوار بەجێئەھێڵن
زۆری  ژمارەيەکی: ئەوەنيە بوترێ ەوەاڵمدانەوەی ئەم پرسيار

انی ئەم سەردەمە، اليەنگری ھۆنراوەی بێ کێش و ھۆنراوەنوس
ئەوە گرنگنيە، گرنگ ئەوەيە ژمارەيەکی زۆری !. وانرسە

ئەو جۆرە ھۆنراوەيەبن کە تائەمڕۆ ھۆنراوەخوازان اليەنگری 
 ئەوەی ئەو  اوەرێکی لەوجۆرە دروستنەبوە بەھۆیجەم
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من کەسێک نابينم . نايانھەژێنن ودەقانە کاريانتێناکەن ۆرە ج
کارتێکردن و ھەژاندن . لەو دەقانەی ھاتبێتەبەر يەکێ
من خۆم . دەقێرێکی سەرەکييە بۆ لەبەرکردنی ھەرۆکاھ

ئاستی . تەوەييانەو ھۆنراوەی نەتەوەييانەم زۆرەەنوسينی ن
نوسينەکانم کەمترنيە لەئاستی ھۆنراوەکانم، بەاڵم کەسێکم 

يەکێک لەو نوسينانەی ھاتبێتە بەر، بەپێچەوانەی نەديوە 
: بدوێين با بەبەڵگەوە. ھۆنراوەکانمەوە کە زۆر کەس لەبەريانە

لەپێش ھەر ھۆنراوەيەکەوە لەھۆنراوەکانی ديوانی 
کە نوسيوە  مکوردايەتيەکم، پێشەکييەکی کورت و چڕوپڕ

اوەکان کەمترنين، بەاڵم رلەڕوی شێوەو ناوەرۆکەوە لە ھۆن
يەکێ لەو پێشەکييانەی لەبەرە، کەچی دەيان کەس پێينەوتوم 

 .لەبەرەيان وتوم ھەمو ھۆنراوەکانی ئەو ديوانەکەسپێيان
. يەکێکە لەو کەسانە )زاير رۆژبەيانی(رەخنەسازی بەتوانە 

، چونکە ھەرئەو بۆيگێڕاماوە، بۆيە ناوی ئەو بەڕێزەم ھێنا
شەوێک لەکەرکوک لەماڵی دۆستێکی ئەبێ بەبۆنەی ناونانی 

ساڵی  152ژمارە  منداڵێکيانەوە، بەڕێکەوت گۆڤاری بەيانی
بيرەوەرييەکانی لە(لەبەردەسيانائەبێ کەھۆنراوەی  1989

تيائەخوێننەوە، ھەمويان بڕيارئەدەن  منی ی)سااڵنی دێرين
ديارە ھۆی ئەوەش ئەگەڕێتەوە بۆ . ناوی ئەو مناڵە بنێن ژير
ئەگينا کەسانی ئەو مناڵە منيان . ەکاريگەريی ھۆنراوەک

 .نەناسێوەو نەديوە

وانەی وازيان لە کێش و سەروا ھێناوە، واتا مۆزيکی ھەندێ لە
ئەلێن ئێمە بە مۆزيکی ناوەوە ھۆنراوەکانمان دەرەوە، 
زيکی ناوەوە بەبێ مۆ: لەوەاڵمی ئەوانەدا ئەڵێم. بنياتئەنێين

تەنيا بەمۆزيکی . بايەخێکی ھۆنراوانەی نيەمۆزيکی دەرەوە،
يش چونکە پەخشانی ھونەر. ناوەوە ھۆنراوە دەستەبەر ناکرێ

کی ناوەوە دەسکردو يجگەلەوە، مۆز. اوەوەی ھەيەمۆزيکی ن
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مۆزيکی ناوەوەی ھۆنراوە . داھێنانی ئەو جۆرەکەسانەنيە
تەنيا ئەوەندەھەيە جاران بەمۆزيکی دەرەوەی . ھەرھەبوە

 : مۆزيکی ناوەوەشھۆنراوەيان ئەوت کێش وسەروا، بە
، رەوانبێژی )مقابلە يا طباق(، دژيەکی )جناس(رەگەزدۆزی 

ن و پەيوەنديی و بەجۆرێکی گشتی لەشێوەی داڕشت)فصاحە(
راوەدا يی واتايی لەھۆننێوان وشەو واتاکانی و جوانکار

ھيچکام لەو دو مۆزيکە بری ئەويتر کەواتە . خۆيئەنوان
  .ناکەوێ

نوسەرێ لەبارەی دەوری سەرواوە لەھەڵسەنگاندنی 
وا ئەو دەنگی دواييە لەبەيتی رسە(: رۆشنبيريی ھۆنيارا ئەڵێ

بۆ اليەنێ يا چەن ھۆنراوەدا چاودێرێکی ھەڵسەنگاندنە 
ژيانی رۆشنبيريی ھۆنيار بۆئەوەی ھاوکێشەيی  اليەنێکی

ئەگەر وابو ئەوا . مۆزيکی و واتايی لەبەيت و لەچامەکەدا بکا
زمانەوانی و شارەزاييەکی دەرونی و ئەو ھۆنيارە سامانێکی 

شارەزاييەکی مۆزيکيی ھەيە کەئەزانێ لەرينەوەی سەروا 
پڕئەکا،  ، گوێوشەکانيتری ھۆنراوەدا زياتر لە لەگوێچکە

بەو وشانەی  ردن لەگەڵ ھەستاکتوانايەکی ھەيە بۆ مامەڵە
. ی ملکەچەروا بۆسە ،ھۆنياری رۆشنبير. ھەڵيانئەبژێرێ

ئەوانەن کە ئێمە ھۆنراوەکانيان ئەوانەی نھێنيی سەروائەزانن 
بەکورتی ھەندێ . وازانی نيشانەی زيرەکييەرسە. ئەڵێينەوە

وايەو پێشێليئەکەن و ررخ ئەوانەی رکيان لەسەەھۆنياری ھاوچ
سەر ئاستی ەبەکارەکەی خۆشيان ئەزانن، بەوە پەردە ل

ن الئەبەن بەشێوەيەکی ناڕاستەوخۆ کە ئەم رۆشنبيريی خۆيا
ردە البردنە ناڕاستەوخۆيە ئەچێتە سەرباری ئەو پەردەی ەپ

زين رکەخۆيئەنوێنێ لەواتالێگيران و وێنەلەراستەوخۆالبردنە 
کر بەدر شا(ھەروەھا . ١٦)ەشۆکاوانەداەربڕينی پو د
من دژی : (ئەڵێا بۆ عەبدولکەريم ناعيم لەنامەيەکي)سەياب
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وا، واتا راوەستانی رپشتگوێخستنی سە. وازھێنانم لەسەروا
ئەتوانرا . ريکراوااوێنەکان و سۆزو بير لەئاستێکی دي

کاريگەريی وێنەکانت و بيرەکانت و سۆزەکانت لەسەر دەرون 
يش )کۆڵڕچ(١٧)ئەگەر ھۆنراوەکەت سەرواداربوايەزياتربکەی 

داتێ، ەھۆنراوەيەنيە کەزياترين چێژت ئ وھۆنراوە ئە: (ئەڵێ
زياترين چێژمان ئەداتێ کاتێ بەڵکو ئەو ھۆنراوەيەيە کە 

ەی بێ سەروا نايەتەبەر تا دە ھۆنراو ١٨)وەەجاريتر ئەيخوێنين
  .جاريتر بيڵيينەوە

. دە لەشێوەی نوسين و دەربڕينی خۆياھەرچۆنێبێ، مرۆڤ ئازا
بەاڵم من داوا لە خونچە تازە کراوەکانی ھۆنراوەی کوردی 

. ێکەری و الساييکردنەوەی کوێرانەئەکەم کە دوربن لەچاول
  .بۆپاڵپشتی ھەر رايەک، داوای بەڵگەی سەلمێنەربکەن

  ھۆنراوەو واتا
ەھۆنراوەداو بەرەنگاری کێش و سەروابونەتەوە لھەمو ئەوانەي

ەھێشتنيان ئەکەن، ەبەن و داوای نبەکۆت و زنجير ناويانئ
، لەکێش و وەبەناوی بەرگری لەواتا. يە)مەعنا - واتا(بيانويان 
لەڕێگەی  گوايە بە گرێ و کۆسپيان ئەزانن. ياخين سەروا
ەستی سەرەکيی ھۆنراوە، واتا يا کەچی لەڕاستيا مەب. واتادا

تيايانا ) واتا(ئەو ھۆنراوانەی کە تەنانەت . راگەياندنی واتانيە
. تايەيەری ھۆنراوەکە رازاندنەوەی ئەو واوئامانجبێ، دە

 مۆزيکی ھۆنراوەيە بەگشتی ،ئامڕازەکانی ئەو رازاندنەوەيەش
ھەر لەبەرئەوەشە . اکێش و سەروايە لە پلەی يەکەم و

بەنوسينی سادە، ئەو چێژو خۆشی و  وەرگێڕراوھۆنراوەی 
چونکە وەرگێڕ تەنيا وەک واتا ھۆنراوەکە .ھەژاندنەی نامێنێ

ئەمە بێجگە لەو ھۆنراوانەی گيانيان . وەرئەگێڕێ
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بەوەی وەرگێڕ وەک ھۆنيارێ واتای  بەبەردائەکرێتەوە
وەکە وەرئەگێڕێ و بەکێش و سەرواو ئەندێشەی خۆيەوە ھۆنرا

ا چێژو خۆشی و ھەژاندنی نوێی مکە لەئەنجادايئەڕێژێتەوە 
ھۆنياری وەرگێڕ، وەک تيادروستئەبێتەوە بەپێی توانای 

يەن ھۆنياری وەرگێڕانی ھۆنراوەکانی خيام بۆکوردی لەال
ی محمەد بەھجەت )کرتی ما احالھا(و ٣٠ەوە)سەالم(گەورە 

ھۆنياری جەميل سدقی زەھاوی لەاليەن ) يا وطنی(ئەسەری و 
لەاليەن ) رۆحی مەولەوی(و ٣١يار زێوەرەوەبەتوانا بەخت

  .٣٢پيرەمێردی مەزنەوە

ئەکاتەوەو رێکيتر بي)مفکر(اريش وەک ھەر بيريار راستە ھۆني
بيرۆکەی خۆی ھەيەو ئەشێ ھۆنراوەکانی جۆرە بيرو 

ە ئاراوە، بەاڵم لەھەمان کاتا، ننفەلسەفەيەکی تازە بێ
تايبەتمەندييەکانی ھۆنراوە، وەک کێش و سەرواو ئەندێشەو 

ھتد ..وجوانکارييەکانيتری وەک وێنەو زمان و داڕشتن 
جوانی بۆ : (، بۆيە کۆڵڕچ ئەڵێبەڕازەوەيی بەرھەم ئەھێنێ

کەديارە مەبەستی لەو ٣٣)بيرۆکە وەک رۆشنايی وايە بۆ چاو
  .نوە رائەگەيەنرێبيرۆکانەيە بەھۆنرا

ئەگەر مەبەستی ھۆنراوە تەنيا گەياندنی واتابێ، ئەوا ئەم کارە 
ھەرگيز ناتوانرێ . بەھۆی وتارەوە چاکتر ئەنجامئەدرێ

واتايەکی سياسی يا کۆمەاڵيەتی بەو تێروتەسەليەی وتار، 
چونکە مەودای ھۆنراوە وەک . بەھۆنراوە رابگەيەنرێ

ھۆنراوە ناگاتە مەودای بگرە مەودای . فراواننيەمەودای وتار 
بەاڵم . يرۆکيش بۆ گەياندن و رونکردنەوەی واتاپەخشان و چ

، ئەو واتايەی بە ھۆنراوە ئەگەيەنرێ، وەک کاريگەرێتی 
ھۆنراوە، ئەويش  زياترو زوتر کارئەکاتە سەر وەرگری

  .بە تايبەتمەندييەکانی ھۆنراوە يەوەبەھۆی رازاندن
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يەکەميان : نەی ھۆنراوە ئەيانڕازێنێتەوە دو جۆرنئەو واتايا
ئەوانەيە کە بەسادەيی دوەميان . ھەڵقواڵوی ھۆنيار خۆيەتی

. ھۆنراوە تەوە بە وەرگریوەريئەگرێ و بەڕازاوەيی ئەيدا
دن و ئەو رازاندنەوەيە ئەبێتە شيرينکر بەوەش

ادەی ھەژاندن لەچەن وتەيەکی خۆشەويستکردنی واتاکە ھەتا ر
. اازو ترپەی سەرواو ديمەنی وێنەکانسۆزی ئاو چڕوپڕ لە

زۆر نوسراوە لەسەر پێويستيی بۆنمونە، لەبواری بازرگانيا 
فرۆشتن، بۆ  خدان بەو جێگەيەی کەلوپەلی تيا پيشانئەدرێبايە

لەشەقامێکی ھەمو ئەيزانين بايەخی دوکانێکی بازرگانی 
 ێ لەبەرجلوبەرگ. ا، زياترە وەک لەالکۆاڵنێئاوەدانی گشتي

، کورديش وەک لەبەری ناشيرينێکا ا جوانتر ئەنوێنێجوانێک
ھەمو ) حەمدی(وتوێتی بەرد لەجێگەی خۆيا سەنگينە، بۆيە 

وشەيەکی  سەبارەت بايەخی جێگە، لە چەن چەمکانەئەو 
  :چڕئەکاتەوە و ئەڵێ اکورت و رازاوەو کاريگەر

  بازاڕی دەھرە، قيمەتی ئەشيا بەجێگەيە

  بە خاڵ ئەچێمێشێ گەييە روی نيگارێ، 

  :ێ بل) بێ کەس(پێشئەوەی 

  قەت بەرناگرێ خوێن ئاونەدرێ داری ئازادی بە

  سەربەخۆيی،  بێ فيداکاری ،  ئەبەد  سەرناگرێ

 ا خوێنبڕێژن وی ئازاديبێ لەپێناوخەڵکی زانيوێتی کەئە
چيرۆک و پەرتوک ھەبوە  چەندين. يداکاريبکەن و کردوشيانەف

ھێناوەتە واتايەکی تازەی نە  ،، بێ کەسواتە. لەوبارەيەوە 
  .بەرھەم، بەڵکو واتايەکی ھەبوی رازاندۆتەوە
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بينين کاری سەرەکيی ھۆنراوە، رازاندنەوەی ۆرە ئەبەوج
تەنانەت ئەو واتايەی ھۆنيار خۆشی خاوەنيبێ ھەرئەبێ  ،واتايە

جا کەکاری سەرەکيی ھۆنراوە رازاندنەوەی . بيڕازێنێتەوە
ئەو رازاندنەوەيە ھەتا زياترو چاکتربێ،  رەديا واتابێ،

. شيرينترو کاريگەرترئەبێ و زياتر خەڵکی ئەھەژێنێ
ئەوەشە ھۆنيارەکان لەکۆنەوە ھەوڵيانداوە کە نەک  ھەرلەبەر

تەنيا ھۆنراوەکانيان پڕواتابێ، بەڵکو واتاکان بەڕازەوەترين 
لەم پێناوەشا . کەوە پێشکەش وەرگری ھۆنراوە بکەنپۆشا

  .بردۆتە بەر ھەمو ھۆکارەکانی رازاندنەوەی ھۆنراوەپەنايان 

زياترين بڕ ھۆنراوە خۆراکێکی مادينيە کە پێويست بەوەبکا 
بەڵکو . بەرھەم بھێنرێ بۆئەوەی بەشی زياترين کەس بکا

چاک بەشی ھەمو نەتەوە  یخۆراکێکی گيانييە و ھۆنراوەيەک
ی بەرئەوە ھۆنياری چاک دەربەستەل .لەبابەتەکەی خۆيا ئەکا

 .ئەوەنيە زياترين يا درێژترين ھۆنراوە بۆ يەک مەبەست بڵێ
ئەوەی لەپێناوی واتادا دەسبەرداری ئەم ئەنجامەش ئەمانبا بۆ 

لە ھۆنراوەداو ھۆنراوە بەرەو زاندنەوە نەبين اجوانکاری و ر
ھەڵدێری پەخشان و وتارو قسەی ئاسايی بەرين و ھۆنراوە 

و رەوانبێژی و سەرواو وێنەداماڵين لە مۆزيکی کێش و 
ونێتی اومان لە چەندێتيی ھۆنراوە بێ و چيا چ!! جوانکاری
  !وازلێبێنين

ئەگەر ئامانجی سەرەکيی ھۆنراوە تەنيا واتابێ، ئەوا تەنيا کێش 
گرێيەکی ) خەياڵ(ئەندێشە. و سەروا گرێنين لەڕێگەی واتادا

و  بگرە ئەندێشە ھەر بايەخ بۆ واتا ناھێڵێ. کوێرترە بۆ واتا
ھۆنراوە تەواو دورئەخاتەوە لە واتاکانی ژيرێتی و سروشتی و 

ەر ھۆنراوە جوان و بەرزەکەی ئەگ: بۆنمونە. راستی و زانستی
  :ەویمەول
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  ھەندە ناسکبو بەبای باوەشێن

  سەرکوڵمی ئاڵی پڕئەبو لەخوێن

ئافرەتێ  !بدەين لە بێژنگی ژيرێتی، ئەگەينە ئەنجامێکی سەير
شێنێ سەرکوڵمەکانی پڕببێ لەخوێن ، ئەگەر تەنيا بەبای باوە

ی دەموچاو )نزيف(توشی خوێنبەربونرە بە ڕەشەبايەک ادي
ئەو  خۆئەگەر پەنجەيەک يالێوێکی بەرکەوێ، ئەوا! ئەبێ 

اوێکی ردەم دەموچا خۆمان لەبەکوڵمە ھەڵئەوەرێ و لەئەنجام
 ئەبينينەوەو بێزمان لەو خوێناوی و زامدارو چاڵوچۆاڵ

  !!ئەبێتەوەدەموچاوە 

اڵ زيانبەخشترە يا جائەگەر خەياڵ ئەوکارە بەواتابکا، ئايا خەي
سبەی ئايا چاوەڕوانناکرێ  ؟!ئەو کەسانەکێش و سەروا بەڕای 

 داوای نەھێشتنی کەلەپچەی خەياڵيش بکەن لەھۆنراوەدا
بەوەش توشی ؟ !بەبيانوی ئەوەی خەياڵ واتا ئاوەژوئەکا

انی ئەفالتون لەبارەی گەڕانەوەيەک ئەبين بۆ راو بۆچونەک
 !بنچينەی درۆ دروستئەبێھۆنراوەوە کە گوايە ھۆنراوە لەسەر 

مەولەوی ئەو . ەبێگومان خەياليش سوارچاکی خۆی ھەي
تەنيا ويستوێتی لەبەرزترين شێوەدا . ئەنجامەی نەويستوە

 .ە ناسکيی دەموچاوی دڵخوازەکەيبکال) تعبير(گوزارە 
ری رەخنەسازيی نست و ھونەئەندێشە، ھەروەکو لەزا

ا چەسپاوە ، رەگەزێکی ئێجگار گرنگە لە ھاوچەرخ
چونکە بەھۆيەوە ئەم چاالکييە مرۆڤانەيە، . وێژەرەگەزەکانی 

کەسايەتی و  ھەروەھا شوێنەوارەکانی . لەزانست جيائەکرێتەوە
ژينگەی وێژەر دەرئەبڕێ و رێگەيەکە بۆ ھەست و نەستی 

لێکچواندن  بريتيە لە ،وروژاندنی واتاکانبابەتی . ٣٤خوێنەران
  ٣٥)بەرھەم و ھێزی ئەندێشەن کە و خوازەو خواستەو درکە،
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 2ێش پ ی رەخنەگرو ھۆنياری بەناوبانگی التين،)ھۆراس(
فێرکردن يا ئامانجی ھۆنراوە : (زار ساڵ وتوێتیھە

ک تا ئەم بۆچونە بو بەبنەمايە ٣٦)خۆشيگەياندن يا ھەردوکيان
کەواتە . ھۆنيارانە رەخنە سازان وئێستاش جێگەباوەڕی 

ئەمە . ، بەڵکو خۆشيگەياندنيشەھۆنراوە تەنيا گەياندنی واتانيە
زياتر بە  ێش و سەروا ئەبنە ھۆی بايەخدانێکیلەکاتێکا کە ک

موزيکی ھۆنراوە : (لەمبارەيەوە بەھجەت ئەسەری ئەڵێ .واتا
تييە لە کێش و رێکخستنی دەنگەکان و ئەبێتە ھۆی بري

ھەروەھا رەخنەگران  ٣٧)نی واتاکەیرونکردنەوەو فراوانکرد
ريگەر و مۆزيک رۆڵێکی گەورەو کاگەيشتونەتە ئەوەی ئاواز

  . ٣٨ئەگێڕن بۆ فراوانبونی واتای ھۆنراوە

ئەمانە ھەموی ئەوەئەگەيەنن کەکاری سەرەکی 
رازاندنەوەی واتايە تەنانەت ئەگەر ھۆنراوەيەک بۆ ،ھۆنراوە

فێرکردنيشبێ، ئەبێ لە شێوەيەکی رازاوەدابێ بۆئەوەی 
ھەبێ و زياتر کاريگەربێ جياوازی لەگەڵ وانەی قوتابخانەدا 
: لەمبارەيەوە درايدن ئەڵێ. تا زياتر فێرخوازەکە بھەژێنێ

کە لەژيان  ھونەرمەند ھەوڵئەدا شتێيەک بەرھەم بێنێ(
خۆشيگەياندن ئامانجی سەرەکيی : ( ئنجا ئەڵێ ٣٩)انتربێجو

ئەگونجێ دانبنرێ بە . نەڵێين تاکە ئامانجێتیھۆنراوەيە ئەگەر 
فێرکردنا وەک ئامانجێکی ناوندی، چونکە ھۆنراوە فێرناکا 

ا درايدن بەئاشکرا دان بە ھەروەھ ٤٠)ئەگەر خۆشی نەگەيەنێ
ھەوڵدانە : (و ئەڵێوەک ھۆنيارێک ئامانجە تايبەتييەکەيا ئەنێ 

سەرەکييەکانم ئەوەيە کەخۆشی بگەيەنمە رۆڵەکانی ئەو 
ديارە ئەو خۆشيگەياندنە بەدەسنايەت  ٤١)سەردەمەی تيايا ئەژيم

  .ئەگەر ھۆنراوە رازاوە نەبێ بەمۆزيکەکەی
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ا ئەو ھۆنراوانەيە کە واتا تيايانئێمە تائێرە مەبەستمان 
ا مەبەستنيە، واتا تيايانا ئەو ھۆنراوانەی کە ئەگين. مەبەستێکە

ئەوە بێگومان زياتر پێويستيان  گوايە ھونەر بۆ ھونەرە،
چەن من رھە. بەرازاندنەوە ھەيە بە مۆزيکی دەرەوەو ناوەوە
پێيبوترێ ھونەر لەو باوەڕەدانيم کە لەم جيھانەدا شتێک ھەبێ 

چونکە ئەگەر ھۆنراوەيەک ! بۆ ھونەر يا ھۆنراوە بۆ ھۆنراوە
گەياندنی خۆشيی ئەنجام نەداو تەنيا بۆ ھيچ واتايەکيش 

روتيشبێ، ئەوا ئەو خۆشيگەياندنەش ھەر لەخزمەتی مرۆڤ و 
بەخوراکی مادی نيە، مرۆڤ تەنيا پيويستيی . ژياندائەبێ

ەيە وەک گوێگرتن لە ئاوازێکی پێويستيی بەخۆراکی گيانيش ھ
خۆش، سەيرکردنی ديمەنێکی جوان، بينينی ھەڵوێستێکی 

. ھەروەھا ھۆنراوەيەکی ھەژێنەری نوکتەيەک ، مەردانە، بيستن
ئنجا ئەگەر ھۆنراوەيەک واتاو خۆشييەک نەبەخشێ، ئەوە ھەر 

  !ھۆنراوەنيە

  :رەگەزی بۆ ھۆنراوە داناوە 3ماالرمێ 

وشەو دێڕي ھۆنراوە خۆی لەخۆيدا پێويستە ئاکامێکی - 1
  .خشێاوازی مۆزيک ببەئ

لەھەمان  بێ،ۆزيکيئەبێ پارچەيەکی م ھۆنراوە ھەرچەن - 2
  .کاتا پێويستە مەبەستێکی واتاييشی ھەبێ

  . ٤٢ناوەرۆکی ھۆنراوە ئەبێ بيرۆکەيەکی پەتی بێ- ٣

. رەگەزە پێکەوە ناگونجێن 3ئەم : (کاميل بەسير ئەڵێ. د
چونکە ئەگەر ھۆنيار ھەمو کۆششی سازکردنی ئاوازو 

و لەسەرچاوەی بيری پەتييەوە ھۆنراوە بھۆنێتەوە، مۆزيکبێ 
  ٤٣ئەتوانێ بەھۆنراوەکانی مەبەستێک بھێنێتەدی؟چۆن 
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 3گۆنجاندنی ئەو : ئەڵێم و نيمبەسير. من لەگەڵ بۆچونەکەی د
ە چونک. يشەو کراو و ئەکرێرەگەزە کاری نەکردەنيە

ئاوازو مۆزيکەکەشی  ،ايەمەبەستی ھۆنراوە لەناوەرۆکەکەي
تەنيا سەرنجێکم . ێ لەويترناگرێھيچيان ر. ايەلەروخسارەکەي

راستە ئەگونجێ ھۆنراوە : لە رەگەزی سێيەم ھەيەو ئەڵێم
، بەاڵم مەرجنيە ھەمو کاتێ ناوەرۆکی بيرۆکەيەکی پەتيی ببێ 

  .وابێ

ھەمو جۆرە  رازاندنەوە وەک پێويستييەک بۆھۆنراوە،
بەاڵم پشتبەستن بە کەرەستەی . ھۆنراوەيەک ئەگرێتەوە

. ۆنراوەيەکەوە بۆ ھۆنراوەيەکيتر ئەگۆڕرێرازاندنەوەکە، لەھ
بەرزيی زمانی ا، زياتر پەنائەبرێتە بەر ی کالسيکيلەھۆنراوە

ھۆنراوەو ژيرێتی و چڕيی واتا بەکەمترين وشەو رونکاری و 
بەاڵم لەھۆنراوەی . کردنی ياسا دەقگرتوەکانی ھۆنراوەرەچاو

رۆمانسيا زياتر پەنائەبرێتە بەر ئەندێشەو سۆزو نيمچە 
لەھۆنراوەی . گێنگڵ و ھێماکاریمومژێک و ھەڵچون و تە

وەک رياليزما زياتر پەنائەبرێتە بەر شێوەکاری روبەروبونەوە 
خۆی و وەک راستيو راستەوخۆيی و نەترسان و 

ا ئازايەتی دەربڕينێکيتر لەھۆنراوەی رياليزمبە. جەربەزەيەتی
بەروبونەوەی بارودۆخە راستييەکەو رو و بەزاتی و نەترسان و

. رازاندنەوە ئەدا بەھۆنراوەکە  و جوانکاری ،جەسورێتی
ئەوانە ھەموی ھۆکارو کەرەسەی رازاندنەوەی ھۆنراوەن 

. مۆزيکی دەرەوەی ھۆنراوەيە: پلەی يەکەم .لەپلەی دوەمدا
، ئەوانيتر کەرەسەی چونکە مۆزيکەکە تايبەتە بە ھۆنراوە

پاڵ ھاوبەشی رازاندنەوەی ھەمو لقەکانيتری ھونەرو وێژەن لە
  .ھۆنراوەدا
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لێرەدا لەبەرئەوەی ئاماژەمان بۆ ھەندێ لەڕێبازە 
راستييە بدرکێنم کە ، بەپێويستی ئەزانم ئەو کردوێژەييەکان

مەرجنيە ھۆنياری ئەمڕۆ خۆی ببەستێتەوە بە تەنيا يەک 
کێک لە رێبازەکان زاڵئەبی ا يەھەرچەن لەئەنجام .رێبازەوە
  بەسەريا

  .ھۆنراوەو تەکنەلۆجيا

تەکنەلۆجيا لەپێشبڕکێدا  ئايا وێژەو: راستگۆيانە بپرسين ئيمە با
- 427(لە چ ئاستێکدان؟ ئايا ئەو سەردەمانەی ئەفالتون 

- 65(، ھوراس )ز.پ322-384(رەستۆتاليس ، ئە)ز.پ347
دۆزەيەکی زانستيی ربيبيردۆزە وێژەييەکانيان دائەنا، ) پ،ز8

 9ی چەرخ(ئەوتۆ لەئاراداھەبو؟ ئايا ئەو رۆژانەی ھۆميرۆس 
- 1265(، دانتێ )386-445(ئەرەستۆ فانيس  ،)پێش زايين

شاکارە وێژەييەکانيان ) ز1616- 1564(، شکسپير )ز1321
بەرھەم ئەھێنا، زانست و تەکنەلۆژيا بەپەرێزی ئەو شاکارانەدا 

 دەی ئەمڕۆی سەردەمی کارەباو. ء ئەڕۆيشتن؟ بێ گومان نە
ئايفۆن و و مۆبايل و گەشتی ئاسمان و کۆمپيوتەر تی ڤی و

، وێژە بەپەرێزی زانست و ئايپادو چەندين داھێنانيتر
کەواتە . تەکنەلۆجيادا ئەڕوا؟ بێ گومان ئەميش ھەر نەء 
بەاڵی . لەپێشبڕکێکەدا وێژە دواکەوتوە، زۆريش دواکەوتوە
، بريتييە گەورەش ئەوەيە کە کێشەکە ھەر بريتينيە لەپێشبڕکێ

ۆژ ا رۆژلەدوای رتەکنەلۆجي! لەپاڵەپەستۆو تەنگپێھەڵچنين
کاتەکانی بەالی خۆيا  اوزياتر خۆيئەسەپێنێ بەسەر مرۆڤ
يپەرژێتە سەر وێژە، ەرائەکێشێ بەجۆرێ مرۆڤ ن

شکەوتنەکەی دياردەی ئەم پاڵەپەستۆيەش پێ. ەوەبەھۆنراوەش
! لەاليەک، لەاليەکيترەوە سستوسۆڵيەکەی وێژەيەتەکنەلۆجيايە 

  .ێمرۆڤ ھەميشە باش و باشترو باشترينی ئەو
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تەکنەلۆجيا بەجۆرێکی گشتی پاڵەپەستۆ لەگەڵ وێژەدا ئەکا 
ئەوەتا ھێشتا ! بەاڵم بەتايبەتی تەنگی بەھۆنراوە ھەڵچنيوە

چيرۆکببێ بۆ  ا نەيتوانيوە دەسبەرداری پەخشان وتەکنەلۆجي
تەلەفيزيۆن و ڤيديۆ، بەاڵم چاالکييەکانی سينەماو شانۆو 

گەر ھۆنراوەی بەدەگمەن نەبێ بەالی ھۆنراوەدا ناچێ، مە
کەبۆئەميش مۆزيک و سەماو بزواندن، ھاوکاری گۆرانی 

  !گۆرانيەکەن و زاڵن بەسەريا

جگەلەوانە، ئەو کاتە زۆرانەی جاران خەڵکی تەرخانيانکردبو 
کە لەبەرئەکراو ھۆکارێکی  ،وێژە، بەتايبەتی ھۆنراوە بۆ

رۆشنبيری و بابەتی ديوەخانەکانبو، ئێستا ئەو کاتانە سەرەکی 
خەڵکی خەريکی دابينکردنی ! دەسناکەون و ديوەخانيش نەماوە

  !ێوييانن و چاويان لە فەنتازييە نوێکانەوەيەبژ

ئنجا لەئاستی ئەم بارودۆخەدا تەگبير چيە؟ تەگبير ھۆنراوەی 
ەی دۆزينەو یەی ھۆنراوەی چاکيشەوە کۆڵڕچ ھەوڵرلەبا .چاکە

 ئەو تايبەتمەندييانەی ھۆنراوە ئەدا کەئەگەڕێتەوە بۆ بليمەتيی
  :و لەم خااڵنەدا دەسنيشانيان ئەکاھۆنيارتەواوی 

بە چێژی  شيرينييەکی تەواوی ھۆنراوە، ياھەستکردن- 1
ئەم توانايەش . او توانای ھۆنيار لەبەرھەمھێناني مۆزيکی
  .يەتاو بەھەوڵدان بەدەسناکييە لەمرۆڤزگما

ھەڵبژاردنی باس و ناوەرۆکی دور لە بارودۆخ و کێشە - 2
-1749(گۆتە لەمبارەيەوە . تايبەتييەکانی ھۆنيار خۆی

ئەگەر ھۆنيار  :ش گەيشتۆتە ھەمان ئەنجام و ئەڵێ)ز1832
خەمە تايبەتييەکانی خۆی بکا، شايانی ئەوەنيە تەنيا گوزارە لە

  .نازناوی ھۆنياری بدرێتێ
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يارێکی مەزن نابێ لەھيچ مرۆڤ ھۆن. قوڵيی وزەی بير- 3
ھۆنراوە . ەيلەسوفێکی قوڵنەبێف کاتێکا ئەگەر لەھەمان کاتا

ەو گواڵوی ھەمو زانين و بيرو ھەست و سۆزو زمانی خونچ
  .مرۆڤانەيەکە

 رەسەن ئەگەر لەھەست و وێنەکان نابنە بەڵگەی بليمەتييەکی- 4
کۆيەکی باڵوەوە  لە گۆڕينیيا . نەستێکی کارتێکراوەوە نەبێ

  . بۆيەکەيەک نەبێ

گۆتە ئەم مەبەستە بەدەربڕينێکی رۆشنبيرانە دەرئەبڕێ و 
يا شانۆنامە ھێزی راستينەی ھۆنراوە، يا داستان : (ئەڵێ

لەکەسێتييەکان و بيرۆکەو پێناسەو بۆچونەکاندا نيە، بەڵکو 
يا لەو ھاندەرەدايە کە ھەمو ئەوانە ئەگرێتەوەو لەھەڵوێست 
ترە لەوان بە پێی ئەو قسەيەی کەئەڵێ گشت پێش ئەويش پێش

  ٤٤)بەش ئەکەوێ

. گومانيش لەوەدانيە کە ھۆنراوەی چاک، ھۆنياری چاک ئەيڵێ
ی ھۆنيار چۆن ئەبێتە يا مرۆڤ ئەی ھۆنياری چاک کامەيە؟

  ک؟ھۆنيارێکی چا

  :لەمبارەيەوە بن جۆنسن ئەم مەرجانە دائەنێ

  .بنچينەييەبەھرەی سروشتی، مەرجی يەکەم و - 1

ھەرتەنيا بەھرە سروشتييەکە بەسنيە، بەڵکو پێويستە ھەميشە - 2
) پ،ز19- 71(ئەڵێن ڤەرجيل .مەشق بەو بەھرەيەبکەين

کەمەزنترين ھۆنياری رۆمابوە، وەک ورچ ژان ئەيگرت بۆ 
داخی ردواييش بە لستنەوە پە. لەدايکبونی ھۆنراوەکانی

  !.ئەکردن
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واتە ھۆنيار . نەوەيەمەرجی سێيەم بۆھۆنيار، الساييکرد- 3
سامانی ھۆنيارێکيتر بگۆڕێ بۆ بەکارھێنانە بتوانێ 

  .تايبەتييەکانی خۆی

  .نی وردو خوێندنەوەی جۆراوجۆرەدمەرجی چوارەم، خوێن- 4

 ا، جۆنسن زياتر پێ لەسەر مەرجی يەکەملەگەڵ ئەوانەش
ستيی و ئەڵێ من لەھەڵگرانی ئەو رايە نيم کە سەربە دائەگرێ

کەرتاش و ورێکی ياسايی تەسکەوە کە پەيھۆنيار بخەمە سن
حەکەم لەسەر ھۆنياران تەنيا .فەيلەسوفەکان ئەيسەپێنن

، ئەويش بەھرەی ھەمو ھۆنيارەکاننا، بەڵکو بەھرەکەيانە
  . ٤٥چاکترينيان

پێويستبوبێ ی تەکنەلۆجيا شکەواتە ئەگەر ھۆنراوەی پێش شۆڕ
چاکبێ، ئەوا ھۆنراوەی دوای ئەو شۆڕشە، بەتايبەتی ھی 

! داخەوە وانييەکەچی بە. ئێستەو داھاتو، ئەبێ زۆر چاکتربێ
ەوانەيە لەزوربەی ئەو بەناو ھۆنراوانەی بگرە بەتەواوی پێچ

ئەوەش ھيچ . کە ھۆکارەکانی راگەياندنی پێپڕئەکرێتەوە
ھاندانی ،بيانويەکنيە کەبوترێ مەبەست لەو باڵوکردنەوانە

لەم ی ئەو بيانوە ئێمە پەرچدانەوە. نەوەی نوێ و تازە ھۆنيارانە
  :خااڵنەدا ئەبينين 

ن بۆ ھۆکارەکانی راگەياندن، کێڵگەی تاقيکردنەوەني- 1
ھۆنياری خاوەن بەھرەی . رێکخەری ئەو جۆرە ھۆنراوانە

يەوە دەستی رەنگينی خۆی پيشانئەداو ەچاک، لەيەکەم ھۆنراو
و جێگەی خۆی لەدڵی وەرگری  ھونەری خۆی ئەنوێنێ

ھۆنيارە دێرينەکان بەبێ ھيچ ھۆکارێکی . ھۆنراوەدا ئەکاتەوە
  .ئەو کەڵە ھۆنيارانە ھيچ ھاندەرێ، بون بەوراگەياندن و 
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ئەمڕۆ کاتی مرۆڤ بەشی خوێندنەوەی بەرھەمە وێژەييە - 2
لەڕاستيشا  .چاکەکانيش ناکا چجای ئەو جۆرە بەرھەمانە

کی ئەوێ و ھيچ گوێ بەوەنادا خاوەنی می چاھە خوێنەرەوە بەر
ئەو . تازە کارە يا قاڵبوی پيشەکەيەتیبەرھەمەکە الوە يا پياوە، 

. لێتوەرئەگرم لەناخيا ئەڵێ کەی بەرھەمەکەت کامڵبو ئەوسا
  .جگەلەوە، با ئەو بەرھەمانە جێگە لەبەرھەمی چاک نەگرن

 ،ھەمو رەخنەسازان لەسەرئەوە کۆکن کە ھۆنيارێتی- 3
کە نەبو، بەھاندان کەس ئەگەر بەھرە.و شتێ، بەھرەيەبەرلەھەم

نابێتە ھۆنياری چاک ئەگەرچی ئەو کەسە چەندين ديوانی 
  .)نظم(پيتچنينرەشکردبێتەوە بە 

قيزتان لەو : ( ھەزار سال وتوێتی 2ھۆراس پێش 
چامەيەبێتەوە کە رۆژگارو چاککردنی يەک لەدوای يەک 

او راکنينۆکی لەبناڵيان نەکردبێ و وەک جار مشتومندەيا
وسن، بابەتێ ھەڵبژێرن کە ھۆ ئەوانەی ئەن. خاوێننەکرابێتەوە
ئەگەر ويستت فرمێسکم پێبڕێژی، ئەبێ . ھاوتای تواناتانبێ

ئەوە کە ھۆنيار .لەپێشا خۆت ھەست بە ئازاری گەزين بکەی
لەی دوەمی ھەبێ، ئيمتيازێکە کە خەڵک و خواوەندو پ

راوە، پێويستە خەڵک ھۆن. بەکەسی نابەخشن يشڕێبازەکان
  . ٤٦)رازيبکا

. ھيچ نەتەوەيەک پێويستی بە ھۆنيارو ھۆنراوەی زۆر نيە- 4
بەڵکو . جيايەدابەتايبەتی لەم سەردەمی زانست و تەکنەلۆ

ھۆنراوەی زۆر، نيشانەی نەگبەتی و ھۆنياری زۆرو 
چاک ھۆنراوەيەکی : وەک پێشتر وتمان. دواکەوتوێتی نەتەوەيە
با نەوەی نوێمان . ئەکا لەبابەتەکەی خۆيابەشی ھەمو نەتەوە 

  .وزەکانی خۆيان بخەنە بواری زانست و تەکنەلۆجياوە
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. ميسری گۆڕينی فواد. شعر و فلسفە . مجيد محمود مطلب - ٢
  .35ل. عالچاپخانەی 

  .35ل . ھەمان سەرچاوە- ٣

ديوانی  259ھۆنراوەی من خاوەنی پۆلێ يارم ل  - ٤
  .ھەڵبەستەکانی ژير

ھەمان  98ل.ھۆنراوەی رازی مەڕی شار بۆ مەڕی کێوی- ٥
  .سەرچاوە

  .ھەمان سەرچاوە 384 ل. ھۆنراوەی نيگای ديل- ٦
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جريدە .والموسيقیالشعرااليقاع بين .طالل عبدالرحمن- ٨
  ٦ص21/11/1988فی 3905العراق 

 145ژ.گۆڤاری بەيان.شوکری فەزڵی.ئازاد عبدالواحد- ٩
  .24ل 1988ساڵی

جريدە .القافيە.عبدالکريم راضی جعفر-١٠
  .6ص 25/3/1989العراق
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  .لەدايکبون و کۆچی ھۆنيارەکانبۆمێژوی 1952کوردی
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  .14ھەمان سەرچاوە ل-١٣

رۆژنامەی .ورشەی رەخنەيەکی ئەدەبی.حسەين عارف-١٤
  .٦ل31/7/1988ھاوکاری

  .156ل 1983رەخنەسازی . کاميل بەسير. د-١٥

ثقافە ثقافە فی تقدير حول دورال.نبی البلداویعدنان عبدال-١٦
  ٤ل31/5/1989جريدەالعراق.الشاعر

  .26ھەمان سەرچاوە ل-١٧،١٨
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