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سەرەتا ،ھەزار درود لەگيانی پاکی ھاوبيری کوردايەتی کاکە
لەتيف قەرەداخی )ب.ھەندرێن(ی جوانەمەرگ .من ئەم
بەڕێزەم نەئەناسی ،لە ھەشتاکانی چەرخی رابوردوا بەوە خۆی
پێناسانم کە وەک رەخنەسازێ  3توژينەوەی ئەدەبيی نوسيوەو
لەپەرتوکێکا بەناوی )کاميل ژيرو ھۆنراوەی نەتەوەيی لە
ھەڵوێست و رەخنەدا( کۆيکردۆتەوەو ئەيەوێ چاپيبکا.
+پيرۆزە.
پێمباشە تۆ پێشەکی بيخوێنيتەوە.چاوێکم پياخشان .خەتەکەی ئەوەنە ناخۆشبو ،بەئاسانی بۆم
نەخوێنرايەوە .دامەوە دەستی و وتم با کەسێکی خەتخۆش
بينوسێتەوە ،دوايی ئەيخوێنمەوە .ھاوبيرحەمە ساڵح ھۆشمەند
بە خەتە خۆشەکەی بۆی نوسيەوە .ئەويش بە پەلە بردی بۆ
بەغدا پێشئەوەی من بيخوێنمەوە .دوای رەزامەنديی چاودێری
لەبەغدا ،يەکسەر دابوی بە چاپخانەی ئۆفسێتی مينا لە بەغداو
ھەر ئەو دەسخەتە وێنەی لەبەر گيرايەوەو کرايە پەرتوکێ.
بەاڵم پێش باڵوبونەوەی ،پەرتوکەکە قەدەغەکراولە کتێبخانەکان
کۆکرايەوە! باشبو دە دانەی الی من و ھەندێکيشی الی خۆی
مابوەوە.
ئێستا پاش  30ساڵ 3 ،ھۆکار پاڵم پێوەئەنێ بۆ چاپی دوەمی
ئەو پەرتوکە ،تێکەڵ بە ديدو وەاڵمەکانی خۆم و وانەيەک
لەبارەی ھۆنراوەوە:
-1رەوانشاد خۆی لەژيانا نەماوە .پێش کۆچی دواييەکەی،
وتووێژيکی چڕوپڕم لەگەاڵکرد سەبارەت ناوەرۆکی
پەرتوکەکەی و باری سەرنجی خۆمم پێراگەيان  .ئەنجام
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پێکھاتين لەسەر ئەوەی :ھەرکات ھەل ڕەخسا ،چاپی دوەمی
بکڕێ و ئەو سەرنجانەی من پەيڕەوبکرێ .لەم چاپی دوەمەدا،
زوربەی ئەو گۆڕانکاريانەی کردومن وەک پياچونەوەو
کورتکردنەوەو راستکردنەوەی ھەڵەی رێنوس ورێزمان و
بژاری وشەو رستەی ھەڵەو البردنی ناوزڕاندن وئەو
رستانەی دەرچون و الدانبون لە مەبەستەکە ،رەزامەنديی
ئەوی لەسەربوە .الريشی نەبوە وەاڵمی رەخنەکانی بەمەوە.
تەنيا شتێک کەدەسکاريم نەکردوە ،ئەو نوسينانەيە کە لەسەر
منی نوسيوە بە ئەرێنی يا نەرێنی .ھەمو رەخنەکانيم بەرامبەر
من يا ھۆنراوەکانی من ،وەک خۆی نوسيوەتەوەو ئەوەی
پێويستيکردبێ وەاڵممداوەتەوە.وشەی )مامۆستا( کەدابويە پاڵ
ناوی من و ھەندێ ناويتر ،ھەمويم البردوە .چونکە ئەو وشەيە
بۆ کەسی دوەم بەکارئەھێنرێ نەک بۆ کەسی سێيەم .لەسەر
گۆڕينی ناوی پەرتوکەکەش پێکھاتين و ئەم ناوەی ئێستا
گونجاوترە بۆ ناوەرۆکەکەی ..من بەتەمانەبوم پەرتوکەکە
ناوبنێم کارێکی ھاوبەش ،بەاڵم بەھۆی گۆڕانکارييەکی زۆرو
لێزيادکردنەوە ،بمانەوێ و نەمانەوێ پەرتوکەکە بو بەکارێکی
ھاوبەش .جابۆئەوەی مافی ھيچ اليەک نەچێ بەالی ئەويتراو
وەک رێنماييەکيش بۆ خوێنەرەوەی بەڕێز ،ئاماژە بۆ
ئەوەئەکەم کە ھەمو ئەو الپەڕەو رستانەی بەپيتی -فۆنتی
)يونيکورد ژينۆ-پيتە رەشەکان( چاپکراون ،ھی ب .ھەندرێنن.
ئەوانيتر کەبە )ئەرياڵ(چاپکراون ،ھی منن.
-2قەدەغەکردنەکە بوە ھۆيئەوەی باڵونەبێتەوە ،جگە
لەژمارەيەکی کەم .پەرتوکەکەش راستيی مێژويی و وێژەيی
زۆری تيايە کە بۆ کتێبخانەی کوردی و بۆنەوەی نوێ و
بۆرەخنەسازان پێويستە .بەتايبەتی دوابەش )وانەيەک لەبارەی
ھۆنراوەوە( بۆ ھۆنياران.
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-3ئەو چاپی يەکەمە لەبەرگيراوەيدەسخەتەکەبو کە لەھەندێ
شوێنا کاڵبۆتەوەو بەئاسانی ناخوێنرێتەوە.بۆيە ئەم چاپی دوەمە
پێويستبو -------------------------کاميل ژير.
***

ناسينێکی گشتيی پەرتوکەکەی ب .ھەندرێن
سێ بابەتی سەرەکيی لەخۆی گرتوە-:
-١لێکۆڵينەوەيەک لەنوسينێکی گوشاد محەمەد سەعيد.
-2ئاوڕدانەوەيەک لە خاڵۆخاڵۆکەی مەولەوی و ژير.
-3شەھيدی گۆران و عەولە سيسەی کاميل ژير لەبەراوردێکی
ئەدەبی و ئاوێنەی راستيی کێشەکەوە.
نووسەر بە شێوازێکی رەخنەگرانەی زانستی ،لەدەرگای ئەو
سێ بابەتەی داوە ،بەوەی ھەردو اليەنی ئەرێنی و نەرێنی
بابەتەکانی رەچاوکردوە .واتا ،بەپێی بۆچونی خۆی ،راستبوبێ
ياھەڵە ،بەچاکی وتوە چاک و بە خراپی وتوە خراپ .پشتی بە
پەراوێزو سەرچاوەيەکی زۆريش بەستوە .واتا بە ھەڕەمەکی،
راکانی خۆی نەسەپانوە.
بەرگی پێشەوە بەمجۆرە نەخشێنرابو:
لێکۆڵينەوەی ئەدەبی
کاميل ژيرو ھۆنراوەی نەتەوەيی لە ھەڵوێست و رەخنەدا
ب .ھەندرێن
چاپی يەکەم 2685ک – 1985ز
چاپخانەی ئۆفسێتی مينا-بغداد
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بەرگی پشتەوە:
رەتکردنەوەی خامەيەکی وێڵ و پيشاندانی اليەنە نەتەوەييەکانی
ژير
رۆشناييەک لەسەر خاڵۆی مەولەوی و خاڵۆخاڵۆی ژير
بەراوردێ لەنێوان شەھيدی گۆران و عەولە سيسەی ژيرالەنامەخانەی نيشتمانی ژمارەی  984ساڵی 1985ی دراوەتێ
نرخی يەک دينارە
*
ب .ھەندرێن بەمجۆرە دەسپێئەکا:
ﭘﺸﮑﺷ :ﺑو ﺷﺂﻋﯿﺮاﻧی راژەی ﻣﯿﻠﻠﺗﮐﯾﺎن ﻧﺎﮔﯚڕﻧوە
ﺑﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ.
رﺒﺎزو ﺑوای ﻧﺎزم ﺣﯿﮑﻤت و ﺑﺎﺑﻠﯚ ﻧﺮودا ﺑ ﺗﻧﯿﺎ رﮕی ﻟﻮﺗﮑ
ﻧﺎزاﻧﻦ.
ﺧﺎوەﻧﯽ ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕی ﻧﺗوەﯾﯿﻦ و ﮐﭼﯽ ﻧﺎﮐن ﺑ ﭘﯾﮋەی
ﺳرﮐوﺗﻨﯽ ﺧﯚﯾﯽ.
دﻧﯿﺎی ﺑ دەﻧﮕﯿﺎن ﻻ ﭘﯿﺮۆزﺗﺮە ﻟڕﯾﺎﮐﺮدن ﻟﭘﻨﺎوی ﻟﻮﺗﮑدا.
ب .هﻧﺪرﻦ
***
ﭘﺸﮐﯿﯿﮐﯽ ﭘﻮﯾﺴﺖ
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ژﯾﺮی ﺷﺎﻋﯿﺮی ﻧﺗوەﯾﯽ ﺗﺎ ﺋﻣﺪەﻣ ﻟﺳری ﻧﻧﻮﺳﺮاوە،
ﺑﻨڕەﺗﯿﯿﮐی ﺋﮔڕﺘوە ﺑﯚ ﺋم ﺧﺎﻧ-:
-1ﺑدوای ﺳرهﺪاﻧﯽ دﯾﻮاﻧﯽ هﯚﻧﺮاوەی )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ( ١ﮐﺎﻣﯿﻞ ژﯾﺮا،
ﺋوەﻧی ﭘﻨﭼﻮ ﭼﺎﭘﻣﻧﯿﯽ ﮐﻮردی ﮐوﺗ ﺑر ﻟﺸﺎوی
داﻣﻮدەزﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤوە.
هرﭼن ﮐﺎک ﻣﺤﻣدی ﻣﻻ ﮐرﯾﻢ ﺑرەﻧﮕﺎرﯾﺒﻮ ﺑﻧﻮﺳﺮاوﮑﯽ
10ﺗﺎ 12ﻻﭘڕەﯾﯽ ﺑﻧﺎوی )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ﻟژﺮ ﻧﺷﺘری
ﯾﮐﺎﮐﺮدﻧوەدا( ٢ﺑم هﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕی ﻧﺗواﯾﺗﯽ،
٣
ﺑﻧﺎﻣﯿﻠﮑﯾک ﻟژﺮ ﻧﺎوی )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ﺑﺰوﺗﻨوەو ﺑواو رژﻤ(
ﺑﺗﻗﯿﻨوەﯾک ﭘﯿﺎﯾﺎ ﺗﻗﯿﻨوە ،ﺑﯚ ﺋو ﺳردەﻣ ﮔﻮﻧﺠﺎوﺑﻮ.
ﻟﺑﺪەﻧﮕﯿﯽ ﮐﺎﮐ ﺣﻣ ﺑراﻣﺒر ﺋو هﻤﺗ ﺑﺟﯿ ، ﺑدواﯾﺎ
زەﻣﯿﻨﮐی ﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردی ﮐﭙﯽ ﺑﺳراهﺎت و ﻟ ﻧﺷﻮﻧﻤﺎ ﮐوت.
ﻟدەﻣﮑﺎ ﮐﻮرداﯾﺗﯿﯿﮐی زەردەﺷﺖ ﺗﻧﯿﺎ ﻻﯾﻧ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﮐی
ﮔﺮﺗﺒﻮە ﺧﯚی.
-2ﻟﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺷﺳﺘﮐﺎﻧﺎ هﻧﺪﮏ ﻟدوﮐﺘﯚرەﮐﺎن ،وەک ﻋﯿﺰەدﯾﻦ
ﻣﺴﺘﻓﺎ رەﺳﻮڵ وﻣﺎرف ﺧزﻧدار ،هﺗﺎ رادەﯾک دەﺳﺘﯿﺎن ﺑﺳر
ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ ﮐﻮردﯾﺎ ﮔﺮت و هر ﺷﺎﻋﯿﺮو ﻧﻮﺳرێ ﻟ رﺒﺎزو ﺑﺎوەڕﯾﺎن
ﻧﺑﻮاﯾ،ﺋﮐوﺗ دﻧﯿﺎی ﻟﺑﯿﺮﭼﻮﻧوە .ﺑﯚ راﺳﺘﯿﺶ )اﻟﻮاﻗﻌﯿ ﻓﯽ
اﻻدب اﻟﮑﻮردی( ٤ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧی ﺋو ﺳردەﻣﯾ ،ﻟﮔڵ هﻧﺪێ
ﻧﻮﺳﯿﻨﯿﺘﺮا.٥
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 -3ﻟﮔڵ ﺑهﺎری ﺳﺎﯽ 1970دا ﺟﯚرە ﺋدەﺑ ﺑﻧﺎوی )رواﻧﮕ(
ﺑﺎﯽ ﺑﺳر هﻣﻮ ﻣﺸﺘﻮﻣﮑﯿﺘﺮاﮔﺮت ﺑﺋﻧﺪازەﯾک وﺗﯿﺎن)ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ
ﮔﯚران ﮐﯚﺗﺎﯾﯿﮫﺎت٧و ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﻧﻮێ دەﺳﺘﯿﭙﮑﺮد .هرﭼن زۆر
ﺑﯾﻨﮐﺮدو ﻟﺳﺎﯽ 1974ەوە ﮐﭙﺒﻮ ،ﯾﺎ ﺑواﺗﺎﯾﮐﯿﺘﺮ،
ﺟﻮاﻧﻣرﮔﺒﻮ!.
٦

-4ﺳﺴﺘﺒﻮوﻧﯽ ژﯾﺮ ﻟﺷﺳﺘﮐﺎﻧوە ﻟﻣﯾﺪاﻧﯽ هﯚﻧﺮاوەدا ﮐ ﺋﺷ
ﺋﻣﯾﺎن ﻟهﻣﻮ هﯚﮐﺎﻧﯿﺘﺮ ﮐﺎرﯾﮕرﺗﺮﺑﻮﺑ ،ﺑﯚﺋوەی هﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ
ﻧﺑﻮﻧ ﺟﮕ ﺳرﻧﺞ و ﻧﻮﺳرەﮐﺎن ﺧﯚﯾﺎن ﺗﯿﺎ ﺗﺎﻗﯿﻨﮐﺮدۆﺗوە).
راستە من  1961تا  1966ھۆنراوەم نەوتوە بەھۆيئەوەی لەو
ماوەيەدا بە چەندين کارەوە دەستمگيرابو وەک-1 :فەرمانبەرێ
لە کۆمپانيای کەرەستەی بيناسازی  -2خوێندنی ئامادەيی و
کۆلێجی ماف  -3خوێندنی ھەشت کۆرس زمانی ئنگليزی -4
خوێندنی يەک کۆرس زمانی ئەڵمانی  -5وتنەوەی وانەی
زمانی کوردی بە باڵيۆزی يۆگۆسالفيا ميستەر نياز  -6چونم
بۆ سويسرا بەنيازی بەڕێوەبردنی راديۆيەکی کوردی لەپاريس
ھەرچەن سەرينەگرت -7کارەکانی کاژيک...ھتد راستتريش
ئەوەيە سستنەبوم ،ئەو  1982پەرتوکەکەی نوسيوە.من
ھۆنراوەکانی ئەو سەردەمەم دەرنەئەخست تا ساڵی  1983کە
ديوانی سێيەمی ھۆنراوەکانم لەژێر ناوی )جوانی(ا بەچاپ
گەيانو بريتيبون لەھۆنراوەکانی ناوەڕاستی شەستەکان تا
 .1983ئەمە يەکێکە لەو ھۆنراوانە:

@@õŠbäóè@ôÙŽïäaíu@üi
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@@†‹ió÷@õìó’@ôån“ïäa†@ôaí‚@ì@‘bi@
Ž óióà@üi

@@òŠí @ì@ãŠó @Âäóèb÷@õŠüØ@2oia†üi@1ôäbØüÙî†óÜ

@@ˆóu@õìó’@ôØbäìŠ@õó÷@L†aŒ@õŠóq@õó÷@Lçaíu@õó÷@ì

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

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

@@fØ‹iìbšói@æŽî‹Øó÷ێŠ ói@çbØò‹Žïnó÷@Žñìó’@ìíàóè

@@ã†ŠíØ@æà@LâÙŽîŠaíjŽîŠ @æà@LòìümóÜ@ãŠì†@æà@ãłói

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

@@_ã†‹i@oÜ†@ìŒaì@üi@üm@LŒüÜb÷@ó“ŽïØ@LãŒaìóäý

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

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

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

@@ìbš@fåïió÷@ïÙŽîŠüu@La†óøŽïÜ@ñ
Ž Šüuói@âÜ†

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

@@HìŒaìI@fÜóà@LpóÜaìŠ@bî@LfjnnaŠói@•òìóÜ@óu

@@Na‡åà@ói@õìŠ@‹mbîŒ@‡î†ó÷@LóåŽîìfi@Líi@Žðäaíu@3H‡î†ó÷I

@@í›ò†óÜ@óØ@óäbîˆ@ãóÜ@LÛóîóØ‹š@Šóè@òìómóîbä

@@4Hçbï÷I@ômì@çbnòì@fiói@Ûóîbàó@üi@íàŠóÐ@ì

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

@@çaí‚Šó@óåîíš@òìóä†Šaí‚@üi@μbäØóî@ì@ôqüu@õaì†óÜ

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

@@†‹Øó÷@õóÔ@òìòŽîŠ ói@ÛóïîŠa‡Ü†@õbmòŠó@Ûòì

@@•üä@òìüm@ô’ó @õìbšói@õóà@ô‚a†Šóq@fibi@ì
@@äa†@Lbàó@õóŽïu@ZüÙî†1
2
@@HŠ óuóàI@bîŠbäóè@ôn‚ónîbq@Zoia†íi
@@õŠbäóè@ôÙŽï›Ø@Z‡î†ó÷3
@@õŠóuóà@ôäbàŒói@ó’bi@LfÜói@Zçbï÷4
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@@@çbØò‡äí

•ü‚@ôÙŽïäˆóu6HãóäóüØI@LŠûŒ@õbàó@bvå÷@5H”Žï ó÷I@ômì
:5ئەگێش :نۆش :6 .کۆسەنەم :سوپاس بە زمانی مەجەری

@@

بؤدابست :دوا شةوى 1983 / 1982

÷@@æåŽï‚ìŠóà@óäa‡äí @ìó

لة ديوانى جوانيدا  1983بآلوكراوةتةوة@@

÷@@æåŽïmíóà@óäa‡äí @ìó
@@çóØóà@ò‹îŒ@óäa‡äí @ìó÷@ôÜóØì†óÜ@LòŠì@fiói

پێشئەوەو دوايئەوەش چەندين ھۆنراوەيتر وەک :سرودی
سلێمانی ،1973کێ وەکومن  ،1976داستانی ئەوينی
کوردستان  ،1976ئۆپەرێتی نازە ،ساڵی  1986لەژمارە 5ی
گۆڤاری نوسەری کوردا باڵوکراوەتەوە .لەبيرەوەرييەکانی
سااڵنی دێرين ،لەگۆڤاری بەيانا ژمارە  152ساڵی 1989
باڵوکراوەتەوە .بەشی يەکەمی ھۆنراوەی گوندەکان و
ھەڵەبجەو راپەڕين  1988بە ھاوبير ھۆشمەنا ناردم بۆ
پاسۆک لە شاخ بۆئەوەی باڵويبکەنەوە ،ئەمە دەقەکەيەتی :

@@çò†óà@‹ b÷@óäa†Šóàbä@ônò†@ôqüm@LòŠíiŠóióÜ
÷@@æäbîŒ@fi@LçòìaŒaŠ@ì@Ü†@ì@çaíu@óäa‡äí @ìó
÷@@æäbàŒ@Žði@LçóåïàòŒŠó@ãó÷@ñón“î‹Ð@óäa‡äí @ìó
÷@@çŠóÐ@ì@oïq@ôÙŽïn’óèói@óäa‡äí @ìó
†@@çŠó’òŠì†@Lfmb óä@çbïäaìbm@ôò

@@

@@JJJ
÷@@Lóä‡äbmí@óäa‡äí @ìó÷@õa@Šó ó
@@ç†Šóióä@ôÙŽïÙÜó‚@òŠüu@õ‡äí @óÙäíš
LçaŒb÷@Šó ó÷@òíŽï÷@æŽïÜ ó÷@LbïšóÜ@çaì@Lóäa‡äí @ìó÷@õòŠíØòŠíØ

@@

÷@@ç†Šóà@Šó ó
@@
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لە ديوانی )ھەڵبەستەکانی ژير(ا1993 گەلێکيتر کەساڵی
 دوای ئەوە ديوانی )کوردايەتی و جوانی.بەچاپم گەيان
.(و زۆر ھۆنراوەيتر2010
:ئەمەش يەکەم ھۆنراوەی ئەو ديوانەيە

@@çŠòì@çŠòì@Læîóäa‡äí @ìó÷@õŠóÙnìŠ†@LæîŠòìbäóu@óáŽï÷@çŠòì
@ŠóóÜ@õóáŽï÷@õó‚óî@Lóäa‡äí @ìó÷@ônò†@ììbš@ì@çbï @æîóáŽï÷
@@ç‹i
@@óîò†bïq@fØ@LóîòŠaí@fØ@eìóØó÷Šò†@a‡äóu@ôäa‡îóàóÜ@çŠòì

@@ãòŠaí@çbàóè
@@ãóäa‹ Š óq@òi@ìóÜ@æà
@@òìómóäíš@bäbØò†Šóu@íàóè@‰ ói

@@óîò†ói@Ûóî@LbØüå‹m@õòíŽï÷@ÿó óÜ@Lõòìómóä@ôÐbà@ŠóóÜ@fØ
@@JJJ
@@a‡äóu@õŠüØ@ì@ça‡îóàóÜ@Ló‚óî@ìóò†@LçbmaìòŠbä@õó“ŽïØ@Šó ó÷

@@@ãóä⁄šŠó@òŠaí@ìóÜ@æà

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

@@òìómóäüi@‹ b÷ói@çíi@bmóáÜóèóÜ

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

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

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

@@_Aüi@f‹ri@ì@ãbäaímóÜ@fjïäbàí @a‡ï‚bäóÜ

.ئەم پێشبينييە ھاتەدی1991 ەوەبوú@Nòìa‹mì@1988@Zò‹Žï÷bm

@@çaŠbî@‹Žï‚óä
@@ãì‡äóórÝØ@LâîŠbØòŒŠóè@õò‹ b÷@ìó÷@çbàóè@Šóè@æà
@@çaŠbu@íØòì
@@ãì†‹àóä@æà@LâîŠbî†@ì@xbi@LãóØóÐbà@fi@õóØò†ŠíØ@üi
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÷@@ŠbØb’bàóm@õüm@íØòì@æà@çbàí @ì@‘‹q@õò‹Žïnó÷@õó
†@@AŠbý@õíióä@aŠbióÜ@ïè@Lüäˆó÷@ónò†@â“ïäbäa
÷@@ìóÝîˆ@ó·ó÷@bm@âŽïmíó
@@aŠüubä@ôäbåÜbšóÜ@ôåïà@ó·ó÷@b“îŠü óÜ
@@ôîü‚óiŠó@õłb÷@íØbm
÷@@bn†ŠíØ@õbqbmŠóói@ôäaŠóàbØ@õò†‰à@a†ó
ئێستەش ھۆنراوەکانی دوای 2010م ئامادەيە بۆچاپ.
زۆری لە ھۆکارەکانی راگەياندن و فەيس بوکا
باڵوکراوەتەوە  ---------------------ژير(
ب .ھەندرێن لەسەر نوسينەکەی ئەڕواو ئەڵێ:
ﻟﮔﯿﺎ ﻧﺎﺑ راﺳﺘﯿﯿک ﺣﺷﺎرﺑﺪرێ ﮐ ﺳرهﺪاﻧﯽ دﯾﻮاﻧﯽ
هﯚﻧﺮاوەی )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ(ژﯾﺮ ،ﮔﻮاﺳﺘﻨوەی ﺑﯿﺮو ﺑﺎوەڕی ﻧﺗواﯾﺗﯿﺒﻮ
ﻟ ﺳﯚز )ﻋﺎﺗﯿﻔ(وە ﺑﯚ ﺗﯿﯚر)اﻟﻨﻈﺮﯾ (ﻟدﻧﯿﺎی هﯚﻧﺮاوەی ﮐﻮردﯾﺎ.
هر ﺋو راﺳﺘﯿﯿش ﭘﺎﭙﻮەﻧری )ﻧﺑز(ی راﺑرو ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﺑﻮ ﮐ
ﺋوﭘڕی رﺰو ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻟهﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ژﯾﺮ ﺑﻨﺖ و ﻟﭘﺸﮐﯽ دﯾﻮاﻧﯽ
ﮐﻮرداﯾﺗﯿﯿﮐﯾﺎ ﺑﻨﻮﺳ) :رۆژ ﻟدوای رۆژ هﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﺑﺗﺎﻣﺘﺮو

ﻟﺑﺎرﺗﺮو ﺑ دﯽ ژﻣﺎرەﯾﮐﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﻟ ﺧﮑﯽ ﺋﺑ و ﺋﺑﻨ
ﻧﻤﻮﻧی هﯚﻧﺮاوەی ﭘﺎﺷڕۆژﻣﺎن(.٨
ﺑم ﭘﯿ ﺋﮔر ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧﯿﺘﺮ راﺑری ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﯾﮐﺒﻦ ،ژﯾﺮی ﺷﺎﻋﯿﺮ
ﺳرﻗﺎﻓی ﮐﺎرواﻧﮑ ﮐهﻣﻮ ﺋﺎوات و ﺧﻮاﺳﺘﮐﺎﻧﯽ ﻧﺗوەی ﭘﯿ.
ﺋﻤش ﻟم رﺒﺎزەوە ،ﺑﯚﯾﮐﻣﺠﺎر ﻟﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ژﯾﺮی ﺷﺎﻋﯿﺮو
ﻧﺗوەﯾﯿوە ،ﺋﮐوﯾﻨ رﮕﺎو ﭘڕاوەﮐﻣﺎن ﺳ ﺑﺎﺑﺗﯽ ﮔﺮﺗﯚﺗ
ﺧﯚی:
ﯾﮐﻣﯿﺎن ،ﺑﺗﺎﮑﺮدﻧوەی ﺑﯚﭼﻮﻧﮐﺎﻧﯽ ﮔﻮﺷﺎد ﻣﺤﻣد ﺳﻋﯿﺪ
ﻟژﺮ ﻧﺎوی )ﭼﻧﺪ ﺳرەﺗﺎﯾﮐﯽ ﻧﻮێ ﻟﺷﻌﺮی ﮐﻮردﯾﺪا .٩
دوەﻣﯿﺎن ،ﺗواوﮐﺮدﻧﯽ ﺧﺎﯚﺧﺎﯚﮐی ﺷﺎﻋﯿﺮی ﻓﯾﻠﺳﻮﻓﯽ ﮐﻮرد
ﻣوﻟﯾﯽ ﻟﻻﯾن ژﯾﺮی ﺷﺎﻋﯿﺮەوە.
ﺳﯿﻣﯿﺎن ،ﺑراوردێ ﻟ ﻧﻮان دو هﯚﻧﺮاوەی ﺷﺎﮐﺎری ﮐﻮرد)ﺷهﯿﺪ(ی
ﮔﯚران و )ﻋوﻟ ﺳﯿﺴ(ی ژﯾﺮا.
هﺴﻧﮕﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋم ﺑﺎﺑﺗﺎﻧ ﻟﺗﺮازوی راﺳﺘﯽ ﮐﺸﮐو ﻟﻧﺎﺧﯽ
ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕە ﻧﺗواﯾﺗﯿﮐوەﯾ ،ﮐ ﺑرزﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕی
ﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯿﯿ ﺗﺎﺋﻣۆ ﻟﺳر ﺋم زەوﯾ ﻟداﯾﮑﺒﻮﺑ.
ﺋوە ﺋﻮەو ﮐﺎﻣﯿﻞ ژﯾﺮو هﯚﻧﺮاوەی ﻧﺗوەﯾﯽ ﻟهﻮﺴﺖ و رەﺧﻨدا.
ب .هﻧﺪرﻦ
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ﭘراوﺰەﮐﺎن-:
-١ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ،هﯚﻧﺮاوە ،ﮐﺎﻣﯿﻞ ژﯾﺮ ،ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻏﺪا ﺳﺎﯽ 1960
-٢ﻣﺤﻣد ﻣﻻ ﮐرﯾﻢ  ،ﻟﮑﯚﯿﻨوە ،ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻏﺪا ،ﺳﺎﯽ 1960
-٣زەردەﺷﺖ ،ﻟﮑﯚﯿﻨوە ،ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻏﺪا ،ﺳﺎﯽ 1960
-٤د .ﻋﯿﺰەدﯾﻦ ﻣﺴﺘﻓﺎ رەﺳﻮڵ ،دراﺳﺎت ﺋدەﺑﯿ ،ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺮوت.
ﺳﺎﯽ ﭘﻮەﻧﯿ.
-٥ﻟﻟﮑﯚﯿﻨوەﮐﺎﻧﺪا ﻟﺟﮕی ﺧﯚﯾﺎ ﯾﮐﯾﮐ دەﺳﻨﯿﺸﺎﻧﻤﺎﻧﮑﺮدوە.
-٦ﺑواﻧ ﺑوﮐﺮاوەی رواﻧﮕ ،ژ 1-ﭼﺎﭘﯽ ﻧﺟف ،ﺳﺎﯽ ،1971
ل.3/
-٧ﺑﯚﯾﮐﻣﺠﺎر ﻟﮐﯚڕﮑﺎ ﻟﺳر ﺗﻟﻓﯿﺰﯾﯚﻧﯽ ﮐرﮐﻮک ،ﺳﻻح ﺷﻮان
و ﻋﺑﺪو ﻋﺑﺎس و رەﻓﯿﻖ ﺳﺎﺑﯿﺮ ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾﺎﻧﮑﺮد ﻟﺳﺎﯽ 1971دا.
-٨ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ژﯾﺮ ،ﺳرﭼﺎوەی ﭘﺸﻮ ،ل22/
-٩رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﻧﻮێ ،ﮔﯚﭬﺎری ﺑرﻮەﺑرﯾﺘﯽ رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﮐﻮردی ،ژ72/
ﺷﻮﺑﺎﺗﯽ  ،1979ل.39/

ﮔﻮﺷﺎد ﮐﯚﻟﮑ ﺧﻮﻨﺪەوارە ﻟﺋدەﺑﺪا .ﻟڕواﻧﮕی ﻧﺗواﯾﺗﯿﯿوە
ﺑﯚﭼﻮﻧﮐی ﭘﻮﭼ.
ﺗﺒﯿﻨﯽ :ﺋم ﻟﮑﯚﯿﻨوەﯾ وەﻣﮑ ﺑﯚ ﻧﻮوﺳﯿﻨﮑﯽ ﮐﺎک ﮔﻮﺷﺎد
ﻣﺤﻣد ﺳﻋﯿﺪ ﻟژﺮ ﻧﺎوی )ﭼﻧﺪ ﺳرەﺗﺎﯾﮐﯽ ﻧﻮێ ﻟﺷﻌﺮی
ﮐﻮردﯾﺪا( ﺑﯚﯾﮐﻣﺠﺎر ﻟﮔﯚﭬﺎری رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﻧﻮێ ژﻣﺎرە72
ﺷﻮﺑﺎﺗﯽ 1979ل 39/ﺑوﮐﺮاﯾوە .ﺑﯚدوەﻣﺠﺎر ﻟﮔﯚﭬﺎری ﺑﯾﺎن
ژﻣﺎرە61ﻧﯿﺴﺎﻧﯽ  1981ل 56/ﺑوﮐﺮاﯾوە .هردو ﮔﯚﭬﺎرەﮐ ﺳر
ﺑدەزﮔﺎی رۆﺷﻨﺒﯿﺮی و ﺑوﮐﺮدﻧوەی ﮐﻮردی ﺳر ﺑوەزارەﺗﯽ
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی و راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﻦ.
هﺴﺎﻧﯽ د .ﺋورەﺣﻤﺎﻧﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺎرف ﺑراﻣﺒر ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ ﺟﻣﺎل
ﻧﺑز ،ﺑﮐﺎرﮑﯽ ﺧﯚﯾﯽ ﻧﺎزاﻧﻢ وەک ﻟدۆﺧﯽ ﻧﻮﺳﯿﻨﮐﯾﺎ ﺳرﺟم
دەرﺋﮐوێ و رﮑوﺗﻨﯽ ﻟﮔڵ ﮔﻮﺷﺎد ﻣﺤﻤد ﺳﻋﯿﺪ ﻟﮔﯚﭬﺎری
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﻧﻮﺪا  .١ﺋﮔر ﺑﺖ و ﺷﯿﺒﮑﺮﺘوە ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﮐی ﺑﺳﺘﺮاوە
ﺑدەرﻓﺗﮑﯽ ﻣﮋوی ﻣﯿﻠﻠﺗﮐﻣﺎﻧوەﮐ ٢22 ﺳﺎڵ ﻟﻣوﺑر
ﺣﻣی ﻣﻻ ﮐرﯾﻢ ﺑرەو روی ﺑوای ﻧﺗواﯾﺗﯽ و ﻧﺑزو ژﯾﺮ
ﺑﻮەوە .هرﭼن ﻟﺑﻮاردا دەرﻧﭼﻮ ،ﺑڕاﭘڕﯾﻨﯽ زەردەﺷﺖ ﺑراﻣﺒری،
ﻟدەرﯾﺎدا ﻧﻘﻮﻣﺒﻮ و وەک ﮔﯚﻣﮑﯽ ﻣﻧﮓ ﮐﭙﺒﻮ.

-1ﻟﮑﯚﯿﻨوە

ﺑﯿﻨ ﺳر وﺗﺎرەﮐی ﮐﺎک ﮔﻮﺷﺎد ﻣﺤﻣد ﺳﻋﯿﺪ ﮐﺑﯚﺗ
ﺟﮕﺳرﻧﺠﯽ دەزﮔﺎی رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﮐﻮردی وەک ﻟﮔﯚﭬﺎرەﮐﺎﻧﯿﺎﻧﺎ
)رۆﺷﻨﺒﯿﺮو ﺑﯾﺎن( ٣دەرﺋﮐوێ ،زۆر ﺑﭘرۆﺷوە ﺗﯿﻨﻮن ﺑﯚ
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ﺑﺎﺑﺗﮐﺎن:

ﺑﮔﮋاﭼﻮﻧﯽ ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕی ﻧﺗواﯾﺗﯽ و ﺋدەﺑﮐی .ﻟدەﻣﮑﺎ
٤
هزاران وﺗﺎری ﺋدەﺑﯽ و ﻣﮋوﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و هﻮﻧرﯾﯽ ﮐﻮرد
ﺑﻮﻧﺗ ﭘﺨﯚری ﺳﯿﭭری ﺑﯾﺎن و ﻟﯚزاﻧﯽ ﮐﻮرد .٥
ﮔﻮﺷﺎد رﺒﺎزی ﺣﻣی ﻣﻻ ﮐرﯾﻤﯽ ﮔﺮﺗﻮە .ﺑم ﻟﺑﺎرەی
ﻧﻮﺳﯿﻨﮐﺎﻧﯿوە زۆر هڕەﻣﮐﯿﺘﺮەو ﻟوەﻧﺎﭼ ﺗﻧﯿﺎ ﭘڕاوﮑﯽ
ﺧﻮﻨﺪﺑﺘوە ﻟﺳر ﺑﯿﺮی ﻧﺗوەﯾﯽ ﯾﺎ ﺋدەﺑﯽ ﻧﺗوەﯾﯽ ،ﺑﮕﺮە
ﻟﺳر ﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردﯾﺶ!!.
ﮔﻮﺷﺎد ﺑﺑ ﺑﻨﺎﻏ هﺎﺗﻮە ﺑﺎﺳﮑﯽ دەﺳﭙﮑﺮدوە ﻧﺎوﯾﻨﺎوە)ﭼﻧﺪ
ﺳرەﺗﺎﯾﮐﯽ ﻧﻮێ ﻟﺷﻌﺮی ﮐﻮردی(  ٦ﺑم وﺷﺎﻧ ﺳری ﺑوﺗﺎرەﮐی
هﺪاوە )ﮐﺎﻣران هر ﻟﺳرەﺗﺎی ﭘﯾﺪاﺑﻮﻧﯿوە ﻟﮔڵ ﺋو هﻣﻮ
ﺗﺋﺴﯿﺮاﻧی ﻟﺳرﯾﺒﻮ-ﻟﭼﻧﺪ هوﺪاﻧﮑﯽ ﺷﻌﺮی ﺑﺎش ﺧﺎﯿﻨﺑﻮ،
ﺋم ﺑﺎﺷﯿﯿش زﯾﺎﺗﺮ وەک ﭘﮐﺮدﻧوەی ﺑﯚﺷﺎﯾﯿﮐﯽ ﺑﯿﺮی
ﻧﺗواﯾﺗﯽ ﻧوەک ﺗﮐﻨﯿﮑﯽ ﺷﻌﺮی ﻟﭼﻮاﭼﻮەی ﺷﻌﺮی ﻧﻮﺪاﺑﻮ
)ﮔﯚﭬﺎری رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﻧﻮێ ژﻣﺎرە  72ﺷﻮﺑﺎﺗﯽ  1979ل.39/
ﮔﻮﺷﺎد ﭘﺸﮐﯽ هﻠﮑﯽ راﺳﺘﻮﭼﭘﯽ ﺑﺳر هﻣﻮ هﯚﻧﺮاوەی ﮐﻮردﯾﺎ
هﻨﺎوە هﺗﺎ ﮐﺎﻣراﻧﯿﺸﯽ ﮔﺮﺗﯚﺗوە وەک ﺋ) ﻟﮔڵ ﺋو هﻣﻮ
ﺗﺋﺴﯿﺮاﻧی ﻟﺳرﯾﺒﻮ ،ﺋﮔر ﺑﮫﺎﺗﺎﯾ ﺋو ﺗﺋﺴﯿﺮاﻧی
ﻟﺳرﻧﺑﻮاﯾ ﺳرﮐوﺗﻮﺗﺮ ﺋﺑﻮ( .ﺋﺑ ﮔﻮﺷﺎد ﻣﺑﺳﺘﯽ ﭼﯿﺒ!؟
ﺗﯚﺑﯽ ﮐﺎﻣراﻧﯽ ﺑﯾﮐم ﻟﻮﺗﮑی ﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردی داﻧﺎﺑ؟

17

ﺋﮔرﮐﻣﻮﮐﻮڕﯾﯿﮐﯽ هﺑ ﺧﺴﺘﺒﺘﯿ ﺋﯚﺑﺎﯽ ﺋدەﺑﮐ ﺑوەی
ﮐﺎﻣران ﻟﺋدەﺑﮐ ﺑرزﺗﺮە!؟
ﺑﻻی ﮔﻮﺷﺎدەوە ﺋﮔر ﺑﮫﺎﺗﺎﯾ ﮐﺎﻣران ﯾﮐم ﺷﺎﻋﯿﺮی ﮐﻮردﺑﻮاﯾ
ﺋو هﻣﻮ ﺗﺋﺴﯿﺮاﻧی ﻟﺳرﻧﺋﺑﻮ!؟ زۆرزۆر ﭘﺸﮑوﺗﻮﺗﺮ ﺋﺑﻮ
ﻟﺋﺴﺘﺎ.
ﺗﯚﺑﯽ ﮔﻮﺷﺎد هﻣﻮ هﯚﻧﺮاوەی ﮐﻮردﯾﯽ رەﺗﮑﺮدﺑﺘوە ﺑﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧو
ﻗﯚﻧﺎغ و رﺒﺎزەوە ﻟﭘﻨﺎوی ﮐﺎﻣراﻧﺎ!؟ ﺋم راﺳﺘﯿﯿ ﭘﻮﯾﺴﺘﯽ
ﺑﭘﺮﺳﯿﺎرە ،ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐش ﻟ ﮐﺎک ﮔﻮﺷﺎد .وەم روﻧو زۆرﯾﺶ
ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾ هر ﻟﺧﯚﯾﺎ ،ﺋوەﻧﯿ ﮔﻮﺷﺎد ﺋ) ﻟﭼﻧﺪ
هوﺪاﻧﮏ...هﺘﺪ( ﺋو ﭼﻧﺪ هوﺪاﻧی ﮐﺎﻣران ﺑﺳر هﻣﻮ
هﯚﻧﺮاوەی ﮐﻮردﯾﺪاﺑﻮە .هر ﺋو هوﺪاﻧی ﮐﺎﻣران ﻻی ﮔﻮﺷﺎد ﺑﻮە
ﺑهﺎوﮐﺸﯾک هﻣﻮ ﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردی ﺋﮔﺮﺘوە ﻧک هر هﯚﻧﺮاوە.
ﮐواﺗ ﺑﺎووﺑﺎﭘﯿﺮەﮐﺎﻧﻤﺎن ﭼﯿﯿﺎﻧﮑﺮدوە؟ هرﭼﻧﺪ زۆر وەم ﺑراﻣﺒر
ﺋم رﺳﺘﺎﻧی ﮔﻮﺷﺎد هﯾ ،ﻟواﻧ هﺗﺎ ﻧﻮﺳﯿﻨﯽ ﮐﺎﻣران ﺧﯚی .٧
ﺑم ﻧﻮﺳرﮏ رادەی رۆﺷﻨﺒﯿﯾﯽ ﺑﮕﺎﺗ ﺋو ﭘﻠﯾ ﻻی ﺋﻤش
وﺷﮐﺎﻧﯽ وەک داﺳﺘﺎﻧﮑﯽ ﮔﻮﺌﺎﮔﺮدان دﺘ ﮔﻮێ ﮐ داﺳﺘﺎﻧﺒﮋ
ﺑڕازی ﺧﯚی داﺳﺘﺎﻧﮐ ﺑﮕﺘوە.
هﻣﻮ ﺋدەﺑﺪۆﺳﺘ ﺗﺎ ﺋم دە ﺋﮔر ﮔﻮێ ﺷﻠﮑﺎ ﻟﺋﺎﺳﺘﯽ
ﻓرﻣﺎﯾﺸﺘ ﺑ ﺳروﭘﺎﮐﺎﻧﯽ ﮔﻮﺷﺎد ﺑوەی ﮐﺎﻣران هﻣﻮﺷﺘﮑﺒ
ﻟﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردﯾﺎ ،ﯾﺎ ﻟﻮﺗﮑی ﭘﮐﺮدﻧوەی ﺑﯿﺮی ﻧﺗواﯾﺗﯿﺒ ،ﺑ
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ﺷﮏ هﮑﯽ ﺳرەوﺧﻮار ﺑوﺷﮐﺎﻧﯿﺎ دﻨﺖ و ﺑﮔﻮﺷﺎدﯾﺶ ﺋ
ﺷﺎرەزای ﯾک ﭘﯿﺘﯽ ﮐﻮردی ﻧﯿﺖ ﻧک ﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردی.

ﺷﯿﺒﮑﺎﺗوە؟ ﯾﺎ ﺋﺗﺮﺳﻢ وەک ﻧﻮﮐﺘﮐی رﺷﺘی ﻣﺮوارﯾﯽ

ﮐﺎﻣران ﺑوﺷی ﻧﺎﺳﮏ و ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻣﯚﺳﯿﻘﺎو هﻧﺪێ هﯚﻧﺮاوەی ﺑﻨﺪی،

ﺑﺳرهﺎﺗﺒ !ﮐ ﺋﮔﻧوە ﻟو دەروﺸ دەﺳﺒاﻧی ﺑدەروﺸﯽ

ﺟﮕﯾﮐﯽ هﯾ ﻟهﯚﻧﺮاوەی ﻧﻮﯽ ﮐﻮردﯾﺎ.ﺑﻻم ﻟﺑﺎرەی ﭘﮑﺮدﻧوەی
ﺑﯿﺮی ﻧﺗواﯾﺗﯿﯿوە ،هرﮔﯿﺰ ﻧﮔﯾﺸﺘﯚﺗ ﻋﻟﯽ ﺗرﻣﯚﮐﯽ و ﺧﺎﻧﯽ
و ﺣﺎﺟﯿﯽ ﮐﯚﯾﯽ و ﺑ ﮐﺳﯽ ﺑﺎوک و ﭘﯿﺮەﻣﺮدی ﻧﻣﺮ ،هﺗﺎ هژاری
ﻣﮫﺎﺑﺎدﯾﺶ ﮐﺗﻧﯿﺎ هﯚﻧﺮاوەﯾﮐﯽ دﺪارﯾﯽ ﻧﯿ.
ژﯾﺮﯾﺶ ﺑو ﻟﻮﺗﮑﯾﯿی ﮔﺮﺗﻮﯾﺗﯽ ﻟ) ﺗﯿﯚری ﻧﺗواﯾﺗﯽ(ا ﮐﺗﺎ
ﺋﻣۆ ﺳﺎﯽ 1982

٩

ﺷﺎﻋﯿﺮەﮐﺎﻧﻤﺎن ﺗﻮﺧﻨﯽ ﻧﮐوﺗﻮن.

ﺋوەﻟﻻﯾک ،ﻟﻻﯾﮐﯿﺘﺮەوە هﻣﻮ ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕﯾﮏ ﻟﮔﯿﺎ ﺑﯿﺮی
ﻧﺗواﯾﯿﺗﯽ ،ﺑﺮﯾﺘﯿﻨﯿ ﻟﺑﯚﺷﺎﯾﯿک ﭘﺑﮑﺮﺘوە ..ﻟواﻧﯾ ﮐﺎک
ﮔﻮﺷﺎد ﺑﯿﺮ ﺑ ﺑﺌﺮی ﻋرەﺑﯽ ﺗﮕﯾﺸﺘﺒ ﻧک ﻓﯿﮑﺮ!
ﻟﺑﺎرەی ﺷﺎﻋﯿﺮو ﻧﻮﺳرەوە ،ﺑﯚ ﺑﺎوەڕ ،دەوری هﺎﻧﺪەر ﺋﺑﯿﻨ،
ﻟدەﻣﮑﺎ ﺑواﯾک ،ﺷﺎﻋﯿﺮ ﯾﺎ ﻧﻮﺳری ﻧﺑﻮ ،ﻣﺎﻧﺎﯾﺌوەﻧﯿ
ﺑﯚﺷﺎﯾﯿک ﻟو ﺑﺎوەڕەدا ﺑدی ﺋﮐﺮێ ﯾﺎ ﻻﯾﮐﯽ ﺑﺑﺗﺎﯽ
ﺋﻣﻨﺘوە .ﺋوەی ﺟﯽ ﺳرﻧﺠﺒ ،ﯾﮐﻣﺠﺎر ﮔﻮﺷﺎد دەﺳﻨﯿﺸﺎﻧﯽ
ﺋوە ﺋﮐﺎ ﮐﺎﻣران ﻟﻧﺎوەرۆﮐﺎ ﺳ رﮐوﺗﻮە ،دواﯾﯽ دﺘ ﺳر ﺷﻮە
)ﺷﮑﻞ( هروەک ﺋ) ﻧوەک ﺗﮐﻨﯿﮑﯽ ﺷﻌﺮی ،ﻟﭼﻮاﭼﻮەی
ﺷﻌﺮی ﻧﻮﺪاﺑﻮ(.
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ﻧﺎزاﻧﻢ ﮐﺎک ﮔﻮﺷﺎد ﺧﯚی ﻟم رﺳﺘﯾی ﺧﯚی ﺋﮔﺎت و ﺋﺗﻮاﻧ ﺑﯚﻣﺎن

ﺋﺑﻨ ﺷﺦ ،ﯾﺎ ﺑ واﺗﺎﯾﮐﯿﺘﺮ ﺗﮐﯿی ﺷﺨﺘﯽ داﮔﯿﺮ ﺋﮐن ،ﺋو
ﺷﺨﻣﺎن ﻧﺧﻮﻨﺪەوار ﺋﺑ ،رۆژﮏ ﻣﻻﯾﮐﯽ رۆﺷﻨﺒﯿﺮ ﻟﺧﺰﻣﺗﯿﺎ
ﺋﺑ ،ﻟﺑرﭼﺎوی ﻣﺮﯾﺪەﮐﺎن روﺋﮐﺎﺗ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎو ﺋ :ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ ﺧﻮا
ﻟﻗﻮرﺋﺎﻧﺪا ﺑﺎﺳﯽ ﺋﻤی ﮐﺮدوە؟ ﻣﻻ ﺋ :ﺑ ﯾﺎﺷﺦ
ﻟﺳﻮرەﺗﮑﺪا ﺋﻓرﻣﻮێ )هﻞ ﯾﺴﺘﻮی اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻠﻤﻮن واﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻌﻠﻤﻮن(
ﺷﺦ ﻓﺮﻣﺴﮏ ﺑﭼﺎوﯾﺎ دﺘ ﺧﻮارێ! ﺑﻣﺎﻧﺎ ﺗﯿﮕﯾﺸﺘﻮە! ﮔﻮﺷﺎدﯾﺶ
هر ﺋوەﻧﺪەی ﺋو ﺷﺨ ﻟﺗﮐﻨﯿﮑﯽ ﺷﻌﺮی و ﺷﻌﺮی ﻧﻮێ
ﮔﯾﺸﺘﻮە.
زۆر ﻧﺰﯾﮑ د .ﺋورەﺣﻤﺎﻧﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺎرف ﺋم رەﺧﻨﯾی ﮔﻮﺷﺎدی
ﻟرﯾﺰی رەﺧﻨ زاﻧﺴﺘﯿﯿﮐﺎﻧﺎ داﻧﺎﺑ و ﺑﺋﻧﺪازەی ﮔﺷی
ﺧﻮﻨﺪەوارﯾﯽ ﺑﮋﻣﺮێ! .١٠
هﯿﻮادارﯾﻦ

ﮔﻮﺷﺎد

ﮐﺎک

ﺑوﺷﮐﺎﻧﯽ

ﺧﯚﯾﺎ

ﺑﭽﺘوەوﺗﻧﯿﺎ

ﺗﻤﺎﻧﺒﮕﯾﻧ ﻣﺑﺳﺘﮐی ﭼﯿو هﯿﭽﯿﺘﺮ! ﻟﮔﯿﺎ رەﭼﺎوی ﺋم
رﺳﺘﯾی د .ﻋﯿﺰدﯾﻦ ﺑﮑﺎ ﮐ ﺋ) :ﮐﺎﻣران هﻮﻧرﮑﯽ ﻧﻮﯽ
ﻧهﻨﺎوەﺗ ﮐﺎﯾوە ،ﺑﮑﻮ ﺗواوﮐری رﺒﺎزە ﺟﻮاﻧﮑﺎرﯾﮐی
ﭘﯿﺮەﻣﺮدو ﮔﯚراﻧ
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١١

.

ﺋو ﭘﻨﻮﺳﺎﻧی ﺗﺎﺋﻣۆ ﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردﯾﯿﺎن هﺴﻧﮕﺎﻧﺪوەو

رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﻧﻮێ ،ﺳرﭼﺎوەی ﭘﺸﻮ ژﻣﺎرە  72ل ( 39/ﻟﺮەدا

ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﯾﺎن ﺑﯚدﯾﺎرﯾﮑﺮدوە ،ﻗﯚﻧﺎغ ﺑﻗﯚﻧﺎغ ﺟﯿﺎﯾﺎﻧﮑﺮدۆﺗوە،

ﺑرەوڕوی ﮔﻮﺷﺎد ﺋﺑﯿﻨوە ﺑم ﺧﺎﻧ:

ﯾﺎن ﺟﯿﺎﮐﺮدۆﺗوە ﻟﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﺑﮑس و

-1ﺑﺎرە ﻧﺗواﯾﺗﯿﯿﮐ ﻻﺑﺪەﯾﻦ و ﺑﯿﻨ ﺳر ﭘﻠ ﺷﺎﻋﯿﺮﯾﮐ،

ﺑﯚﻧﻤﻮﻧ ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﺑﺨﻮد

ﭘﯿﺮەﻣﺮدو ﺋﺣﻤد ﻣﻮﺧﺘﺎر ﺑﮔﯽ ﺟﺎف .ﻟدەﻣﮑﺎ ﺑﺨﻮد ﻟدوای

ﻋﻮزﺮی ﻟو ﻗﯚﻧﺎﻏدا ﻟﭘﻠی ﯾﮐﻣﺎ ﻧﺑﻮە وەﮐﻮ ﮐﺎﻣران و ژﯾﺮ.

هﻣﻮﯾﺎن ﮐﯚﭼﯽ دواﯾﯽ ﮐﺮدوە .هروەهﺎ ﺑدوای ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﺋواﻧﺪا ،

ﺑﮑﻮ ﻟﭘﻠی دوەﻣﺎﺑﻮە ،ﯾﺎ ﻟڕﯾﺰی ﺷﯿﺮﮐﯚ ﺑﮑس و ﮐﺎﮐ ﺷﻮان -د.

ﮔﯚران و ﻧﻮرﯾﯽ ﺷﺦ ﺳﺎﺢ و هردی و ﺑﺧﺘﯿﺎر زﻮەرو دﺪارو ﺑﻠو

ﺋﯿﺤﺴﺎن ﻓﻮﺋﺎدو ﺟﻣﺎل ﺷﺎرﺑﺎژی و ﮐﺎﮐی ﻓﻻﺣﺎ ﺑﻮە  . ١٤زورﺑی

دﯾﻼن و ﮐﺎﻣران و ژﯾﺮو ع،ح،ب ،ﮐﺋﻣﺎﻧ زورﺑﯾﺎن ﻟﻗﯚﻧﺎﻏﯽ

ﺋﻣﺎﻧ ﻟﺳردەﻣﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﻋﻮزﺮﯾﺎ هﯚﻧﺮاوەی ﺑهﺰﺗﺮو ﺷﺎﮐﺎری

ﭘﺸﻮدا هﺎﺗﻮﻧﺗ ﻣﯾﺪاﻧوە .ﺑﯚﻧﻤﻮﻧ :ﯾﺎدﮔﺎری هﯿﻮای ﺑﻠ ﮐﺗﺎ

ﻧﺗواﯾﺗﯿﺘﺮﯾﺎن ﺑﻮە ﻟ ﻋﻮزﺮی .ﺑم ﻻی ﮔﻮﺷﺎد ﺧﺮاوﻧﺗ

ﺋﻣۆ ﻟﺷﺎﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ هﯚﻧﺮاوەی ﮐﻮردی ﺋژﻣﺮدرێ  ،ﻟﺳﺎﯽ

ﭘﺸﺘﮕﻮێ!.

1933دا ﺑوﮐﺮاوەﺗوە ،هﻣﻮ ﺷﺎﻋﯿﺮەﮐﺎﻧﯽ ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﭘﺸﻮ

 -2ﻟﺑﺎرەی ﺑﮑﺳﯽ ﺑﺎوک ،وەک ﻟﭘﺸوە ﺑﺎﺳﻤﺎﻧﮑﺮد ،ﻟﻗﯚﻧﺎﻏﯽ

ﻟژﯾﺎﻧﺪاﺑﻮن .

ﭘﺸﺘﺮﺑﻮە ،ﯾﺎﻗﯚﻧﺎﻏ ﭘﺶ ﮐﺎﻣران و ژﯾﺮﺑﻮە ،ﺋﯿﺘﺮ ﻧﺎزاﻧﻢ ﮔﻮﺷﺎد

ﻟﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﺋم ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧو هﻣﻮ ﻗﯚﻧﺎﻏﮐﺎﻧﺎ ،ﺟﯚن ﭘﻠی ﯾﮐم ﺑﻮە

ﺋم ﺑراوردەی ﺑ چ ﺗﺮازوﯾک ﮐﺸﺎوە؟ ﻟڕاﺳﺘﯿﺎ ﻟهر دەﻣﮑﺎ

ﻟﺷﺎﻋﯿﺮەﮐﺎﻧﺎ ،ﭘﻠی دوەﻣﯿﺸﺒﻮە .ﺑﻻم ﮔﻮﺷﺎد ﺑﺑﺌوەی ﭘﯾەوی

ﺑﺎﺳﯽ ﺑﮑس ﮐﺮاﺑ ،ﭘﯿﺮەﻣﺮدی ﻟﮔﺑﻮەو ﺋز ﺑﮑس و

ﺋم رﺳﺘﯾﺑﮑﺎ ،هﻨﺎوﺘﯽ ﻗﯚﻧﺎﻏﮐﺎن و ﭘﻠی ﺷﺎﻋﯿﺮەﮐﺎﻧﯽ وەک

ﭘﯿﺮەﻣﺮدم وەک زەهﺎوی و رەﺳﺎﻓﯽ ١٥دﺘﺑرﭼﺎو .ﻟدەﻣﮑﺎ ﭘﯿﺮەﻣﺮد

ﭼﺸﺘﯽ ﻣﺠور ﺗﮑوﮐﺮدوە ﺑﺑﺌوەی ﺧﯚی ﻟﺧﯚی ﺑﮕﺎ ﯾﺎﺑﺰاﻧ

ﻟﺑﺎرەی ﻧﺎوەرۆک و ﺑﺎوەڕی ﻧﺗوەﯾﯿوە ﻟﺑﮑس ﭘﺸﮑوﺗﻮﺗﺮ

ﺋ ﭼﯽ ﯾﺎ ﭼﯽ ﺋﻧﻮﺳ .ﺋﻨﺠﺎ ﺋ ) :ﺑﯚﯾ ﮐﺎﻣران ﻟﭼﺎو ﺋو

ﻧﺑﻮﺑ ﻟو ﮐﻣﺘﺮ ﻧﺑﻮە .ﺑﻻم ﺑﮑس ﺷﯚڕﺷﮕﯾﯿ دەروﻧﯿﯿﮐی و

ﺷﺎﻋﯿﺮە ﻧﺗواﯾﺗﯿﺎﻧی ﮐﻟم ﺳردەﻣدا هﺑﻮن وەک ﻋﻮﺳﻤﺎن

ﯾﺧﮔﺮﺗﻨ ﺑرەوڕوەﮐی ﻟﮔڵ ﺧﻮﻦ ﮔرﻣﯿﯿ ﻻوﯾﯿﮐﯾﺎ زﯾﺎﺗﺮ

ﻋﻮزﺮی و ﮐﺎﻣﯿﻞ ژﯾﺮو ﻟﺳردەﻣﯽ ﺧﯚﯾﺎ ﺑﮑﺳﯿﺶ ﭘﺸﮑوﺗﻮﺗﺮﺑﻮ-

دﯾﺎری ﮐﺮدوە ،ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﺑدوای /6ﺋﯾﻠﻮﻟﯽ1930/دا ،هرﭼﻧﺪە
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ﻟﺑﺎرەی هﻮﻧرو ﺷﻮەوە ﻧﮔﯾﺸﺘﯚﺗ ﭘﯿﺮەﻣﺮد .هروەهﺎ ﺑ ﮐس

هﺸﺘﺎ ﻟ ﺋﻟﻒ و ﺑﯽ ﺋدەﺑﺪاﯾو دەﺳﻨﯿﺸﺎﻧﮐﺎﻧﯿﺸﯽ ﻟﺟﮕی

ﺷﺎﻋﯿﺮﮑﯽ ﻣﯿﻠﻠﯿﺒﻮە ﻧک هﻮﻧری وەک ﭘﯿﺮەﻣﺮد.

ﺧﯚﯾﺎﻧﯿ هﺗﺎ رەﺗﺒﮑﺮﻨوە ،ﺑ ﺳروﭘﺎﯾو هرﺟﺎرەی ﺳﻧﮕﯽ

ﻟﻻﯾﮐﯿﺘﺮەوە ﮔﻮﺷﺎد ﺑﺌوەی ﭘﻠی ﭘﺸﮑوﺗﻦ دﯾﺎری ﺑﮑﺎ ،ﺑدواﯾﺎ

ﺑﻻﯾﮐﺪاﯾ ﺑﺌوەی ﺧﯚی ﺑﺰاﻧ ﺋ ﭼﯽ! ﺑﺑﺰارﯾﯿوە ﺋﻢ:

ﺋ )ﮔرﺳﯾﺮی ﺷﯿﻌﺮەﮐﺎﻧﯽ هﻣﻮﯾﺎن ﺑﮑﯾﻦ ﺑڕوﻧﯽ ﺑﯚﻣﺎن

ﮐﺎک ﮔﻮﺷﺎد ﺋﻣ ﮐﺎری ﺗﯚ ﻧﯿ .ﮐﻮردﯾﺶ ﺋﯽ ﻧﺎن ﺑﯚ ﻧﺎﻧواو ﮔﯚﺷﺖ

ﺑدﯾﺎدەﮐوێ ﮐ ﮐﺎﻣران وەک ﺷﺎﻋﯿﺮﮑﯽ ﻻو ﻟوﺳردەﻣدا

ﺑﯚ ﻗﺳﺎب .هرەﭼن ﺋواﻧی ﺑرەوڕوی ﮐﺸ ﻧﺗوەﯾﯿﮐ

ﺑهﺰﺗﺮ ﻟهﻣﻮﯾﺎن هﺎﺗ ﮐﺎﯾوە ﺷﻮەی ﻧﻮﺳﯿﻨﮐﺷﯽ ﻟهﻣﻮﯾﺎن

ﺑﻮﻧﺗوە ﻟو ﺳردەﻣی ﮔﻮﺷﺎد دەﺳﻨﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﺮدوە ،ﮐﺎﻣران و دﯾﻼن

ﺑهﺰﺗﺮﺑﻮ -رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﻧﻮێ ،ﺳرﭼﺎوەی ﭘﺸﻮ ل.(40/

و ژﯾﺮو هژاری ﺷﺎﻋﯿﺮی ﻣﯿﻠﻠﯿﯿ .وەﻧﺑ ﺑﺧﺘﯿﺎر زﻮەرو دﺪارو

ﺑو ﭘﯿ ﮐﺎﻣراﻧﯽ ﺳرﺧﺴﺘﻮە ﺑﺳر ﺑ ﮐس و ﻋﻮزەﯾﺮی و ژﯾﺮدا

هردﯾﺶ ،ﺟﮕدەﺳﺘﯿﺎن دﯾﺎرﻧﺑ ﻟﻣﺒﺎرەﯾوە .ﺑﻻم ﮔﻮﺷﺎد ﺑم

ﺑﺌوەی رەﭼﺎوی ﻗﯚﻧﺎغ و ﭘﻠو ﺷﻮە ﺑﮑﺎ .ﻟﻻﯾﮐﯽ ﺗﺮەوە ﺋ) 

ﺷﻮەﯾ ﺗﺌڕواﻧ و ﺋ) زۆرﯾﺶ داهﻨرﺗﺮ ﻟم ﺷﺎﻋﯿﺮە

ﺑﮑس ﮔﻟ ﺷﻌﺮی ﺑهﺰی هﺑﻮە ،ﺑم ﺷﻮەی ﻧﻮﺳﯿﻨﯽ ﺋم

ﻧﺗوەﯾﯿﺎﻧی هﺎﺗﻨ ﻧﺎو ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﺷﻌﺮەوە دەﺷﺘﻮاﻧﯿﻦ ﭼﺎو ﺑدﯾﻮاﻧﯽ

ﺷﻮەﯾﻧﯿ ﮐ ﮐﺎﻣران ﭘﯽ ﻧﻮﺳﯿﻮە -رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﻧﻮێ ،ﺳﭼﺎوەی

ﮐﺎﻣﯿﻞ ژﯾﺮی ﮐﻮرداﯾﺗﯿﺪا ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ ﻟﮔڵ ﯾﮐم دﯾﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣران ﮐ

ﭘﺸﻮ ل.40/

دﯾﺎری ﯾ ﺑراورد ﺑﮑﯾﻦ ،ﮐﺎﻣران ﺋم دﯾﻮاﻧی ﻟﺳﺎﻟﯽ 1957

ﺳﺎدەﯾﯽ و ﺳﺎﮐﺎرﯾﯽ ﮔﻮﺷﺎد ﮔﯾﺸﺘﯚﺗ ﭘﻠﯾک ﺟﯿﺎوازﯾﯽ ﻧﻮان

ﭼﺎﭘﮑﺮدوە ﻟﮔﺌوە ﮐﺎﻣﯿﻞ ﺳﺎﯽ  960ﭼﺎﭘﯿﮑﺮدوە -هﻣﺎن

هﯚﻧﺮاوەی هﻮﻧری و هﯚﻧﺮاوەی ﻣﯿﻠﻠﯽ ﺑﯚ ﻧﺎﮐﺮێ .هر ﺋوەﻧ ﺋ:

ﺳرﭼﺎوەی ﭘﺸﻮ ل( 40/

ﺷﻮەی ﮐﺎﻣران و ﺑ ﮐس ﺟﯿﺎوازە! ﺋﺎﻓرﯾﻦ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ ﮔﻮﺷﺎد ،ﺑم

ﮔﻮﺷﺎد ﺑﺋﺎﺳﺘﻣﮏ ﺷﺎرەزاﯾﯽ

رەﻧﮕ ﺑﻮﯾﺘ ﺟ ﺳرﻧﺠﯽ ﮔﯚﭬﺎرەﮐﺎﻧﯽ رۆﺷﻨﺒﯿﺮی و ﺑﯾﺎن!؟ ﮐ دو

ﻧﺎزەﻧﯿﻨﯽ ژﯾﺮ ﺳﺎﻟﯽ  957ﭼﺎﭘﮑﺮاوە ،ﺑراﻣﺒر دﯾﺎرﯾﯽ ﮐﺎﻣراﻧ

ﺟﺎر ﺋم وﺗﺎرەﯾﺎن ﺑﯚ ﺑوﮐﺮدﯾﺘوە ﺑﺌوەی ﺟﯿﺎوازﯾﯽ هﯚﻧﺮاوەی

ﻧک دﯾﻮاﻧﯽ ﮐﻮرداﯾﺗﯽ .دواﯾﯽ ﮔﻮﺷﺎد ﺋ) دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣران زۆر

هﻮﻧری و ﻣﯿﻠﻠﯿﺖ ﺑﯚﺑﮑﺮێ .ﺟﺎﺋﮔر ﺑﺖ و ﻟﺳر ﺋم ﮐﺸﯾ

ﺷﺘﯽ ﻟ ژﯾﺮ ﺟﻮاﻧﺘﺮ هﯾ هرﭼﻧﺪە ژﯾﺮ ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧوەﯾﮐﯽ

ﺑۆﯾﻦ ،زۆر درﮋ ﺋﺑﺘوە ﺑ ﮔﯾﺸﺘﻨ ﺋﻧﺠﺎم .ﭼﻮﻧﮑ ﮔﻮﺷﺎد

دورودرﮋﯾﺸﯽ ﻟﺷﻌﺮدا هﺑﻮ -هﻣﺎن ﺳرﭼﺎوە( راﺳﺘﯿﯿﮐی
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ﻟﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردﯾﺎ ﺑﺒﻮاﯾ ،دﯾﻮاﻧﯽ

ﻧﺎزەﻧﯿﻨﯽ ژﯾﺮ هﺎودەﻣﯽ دﯾﺎری ﮐﺎﻣراﻧ .ﮔﻮﺷﺎد ﮐ ﺋ ،ﮐﺎﻣران

ﺳﺎﻟﯽ  1954ﮔرﻣی ژﯾﺎﻧﯽ هﯚﻧﺮاوەﯾﺒﻮە .ﺑﯚﻧﻤﻮﻧ ﺑواﻧ رۆژﻧﺎﻣی

ﺷﺘﯽ ﺟﻮاﻧﺘﺮی هﯾ ،ﺋﺑﻮاﯾ دەﺳﻨﯿﺸﺎﻧﯿﮑﺮداﯾ .ﺋﻤ ﺑ دەﺳﻨﯿﺸﺎن

ژﯾﻦ ژﻣﺎرە  1205هﯚﻧﺮاوەی ﻧﺎﺑزﯾﻦ .ژﻣﺎرە  1210هﯚﻧﺮاوەی

ﺋﻟﯿﻦ :ژﯾﺮ ﻟ ﻧﺎزەﻧﯿﻨﺪا هﯚﻧﺮاوەی هﯾ ﻟهﯚﻧﺮاوەی دﯾﺎرﯾﯽ

ﮐﯚﺗﺮی ﺋﺎﺷﺘﯽ ،ژﻣﺎرە  1216هﯚﻧﺮاوەی ﮐ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑوﮐﺮدۆﺗوە

ﮐ ﭘﺎداﺷﺘﯽ

ﻟﺳﺎﯽ 1954دا .ﺑم ژﯾﺮ ﻟو ﺳﺎﻟدا ﺗﻧﯿﺎ هﯚﻧﺮاوەی هژار

ﯾﮐﻣﯽ ﻟﺳر وەرﮔﺮت . 18ﻟدەﻣﮑﺎ ﮐﺎﻣران ﻟدﯾﺎرﯾﺪا 19ﺑهﺎری

ﻟﺟژﻧﺎی ﺑوﮐﺮدۆﺗوە ﻟ ژﯾﻨﺎ ﮐ ﯾﮐم هﯚﻧﺮاوەﯾﺗﯽ ،22هﺗﺎ

هﯾ ﻟ) رۆژﻧﺎﻣی ژﯾﻦ(ا )ﺑهﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن( 20دورﻧﯿ ﺑﺷﺪارﯾﯽ

1955ﯾﺶ ژﻣﺎرەی هﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﻟﭘﻧﺠی دەﺳﺘﮏ ﺗﻨﺎﭘڕێ.

ﺋو ﮔﺮەوەی ﮐﺮدﺑ ﻟو ﺳردەﻣدا ﮐ ﺳرەﺗﺎی ﺳرهﺪاﻧﯽ

ﮔرﻣی هﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﺳﺎﯽ 1957ﺑﻮە .ﻟروی ﺗﻣﻧﯿﺸوە

ﮐﺎﻣران و ژﯾﺮﯾﺶ ﺑﻮە ،ﺑﭘﭽواﻧوە ﭘﺎداﺷﺘﯽ وەرﻧﮔﺮﺗﻮە وەﮐﻮ

ﮐﺎﻣران  231929ﻟداﯾﮑﺒﻮە ،ژﯾﺮ  .241934ﺋﯿﺘﺮ ﻧﺎزاﻧﻢ ﮔﻮﺷﺎد

ژﯾﺮ .ﻟﮔﺌوەﺷﺪا ﺋﻤ وەک ﮔﻮﺷﺎدﻧﯿﻦ و ﻧﺎﻟﯿﻦ هﯚﻧﺮاوەی ژﯾﺮ

ﺋم ﺗﻣن درﮋﯾﯿی ژﯾﺮی ﻟﮐﻮﻮە هﻨﺎوە!؟

ﻟهﯚﻧﺮاوەی ﮐﺎﻣران ﺟﻮاﻧﺘﺮە.

ﺳﻮڕاﻧوەی ﮔﻮﺷﺎد ﻟدەوری ﺧﺎﮑﺪاﯾ ﮐ ﺑهر ﻻﯾﮐﺎ ﺑﺴﻮڕﺘوە

وەک ﺑراوردﮏ ،ﻧﺎزەﻧﯿﻦ ﻟ 72 ﻻﭘڕەداﯾ ،ﺑﺮﯾﺘﯿﯿ ﻟ20 

هر ﭘﮑﺎﻧﯽ ژﯾﺮە! ﺋﻣش ﻧ ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯽ ﺑﻗﯚﻧﺎﻏﯽ هﯚﻧﺮاوەوە

هﯚﻧﺮاوە 9 ،هﯚﻧﺮاوەﯾﺎن ﻟﺳر ﺗﮑﯚﺷﺎن و ﺧﺑﺎﺗﯽ ﻧﺗواﯾﺗﯿﯿ،

هﯾ ﻧ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠ ﻧﺋﻧﺠﺎم ،وەک ﺋ) هرﭼﻧﺪە ﻟم

ﺑم دﯾﺎری ﻟ 84 ﻻﭘڕەداﯾ 30 ،هﯚﻧﺮاوەو ﮐﯚﻣ هﯚﻧﺮاوەی

ﺳردەﻣﺎﻧدا هوﺪرا ﮐﭘوﭘﺎﮔﺎﻧﺘ ﺑﯚ ﭼﻧﺪ ﺷﺎﻋﯿﺮﮏ ﺑﮑﺮﺖ وەک

ﮐﻮرﺗ ،ﺗﻧﯿﺎ  3هﯚﻧﺮاوەو  2ﮐﻮرﺗ هﯚﻧﺮاوەی ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯽ ﺑ

ﺋم ﺷﺘﺎﻧی ﺑﯚ ژﯾﺮ ﮐﺮا -ﮔﯚﭬﺎری رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﻧﻮێ ل(40/

ﺧﺑﺎﺗﯽ ﻧﺗواﯾﺗﯿﯿوە هﯾ ..ﻟﺑﺎرەی ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧوەو ﺗﻣﻧﯽ

ﮐﺎم ﺷﺖ ﺑﯚ ژﯾﺮﮐﺮا ،ﮐﺎم ﭘوﭘﺎﮔﺎﻧﺘ ،ﮐﺎم ﻧﺎﻣﯿﻠﮑ ،ﮐﺎم رۆژﻧﺎﻣو

هﯚﻧﺮاوەﯾﯿوە ،ﺋﮔرﯿﻨوە ﺑﯚ ﮐﯚڕﮑﯽ ﮐﺎﻣران ﮐ زاﻧﮑﯚی

ﮔﯚﭬﺎر!؟ ﺗﻧﺎﻧت ﻧﻮﺳﯿﻨ!؟ ﮐ زورﺑی ﺋﻣﺎﻧ ﺑﯚ ﮐﺎﻣران ﮐﺮا.25

ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ 21ﺑﯚی ﺳﺎزﮐﺮدﺑﻮ ﺳﺎﯽ  ،1978ﻟو ﮐﯚڕەدا ﮐﺎﻣران داﻧﯽ

ﺟﺎﺋﮔر ﻣﺑﺳﺖ ﺗﻧﯿﺎ ﭘﺸﮐﯿﯿﮐی دﯾﻮاﻧﯽ ﮐﻮرداﯾﺗﯿﯿ ،ﺋوا

ﺑوەداﻧﺎ ﮐ ﺳرەﺗﺎی دەﺳﭙﮑﺮدﻧﯽ ژﯾﺎﻧﯽ هﯚﻧﺮاوەی ﺳﺎﻟﯽ

ﺑﺮواﻧ ﺋو ﭘﯿﺸﮐﯿﯿ ﺑﺰاﻧ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺘی ﺑﯚ ژﯾﺮ ﮐﺮدوە

1953ﺑﻮە .وەک ﻟهﻧﺪێ هﯚﻧﺮاوەی ﺑوﮐﺮاوەﺷﯿﺎ دەرﺋﮐوێ،

ﯾﺎﺑﺋﺎﺳﺘﻣﻚ ﺑﺳرو ﺑﺎﯽ ژﯾﺮا هﯿﺪاوە؟ ﺑﭘﭽواﻧوە ﻧﻮﺳری
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ﮐﺎﻣران ﺟﻮاﻧﺘﺮە .ﺑﯚﻧﻤﻮﻧ) ﺑهﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن(

17

ﭘﺸﮐﯿﯿﮐ ﺋ):ﻧﺎﺗﻮاﻧﻢ رای ﺧﯚم دەرﺑم ﺑراﻣﺒر رادەی ﺑرزی

رەﺷﻮڕوﺗﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮرد ﻟهﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ دﺰارا ﺟﮕﯾﺎﻧﻨﺑﯚﺗوە .ﺋو

و ﻧﺰﻣﯿﯽ ﺋم هﯚﻧﺮاواﻧ ﻟﺑﺎرەی وردەﮐﺎری و ﺧﯾﺎوە ﯾﺎ رﮑﯽ و

هﯚﻧﺮاوەی ﺑﯚ ﺳﻮﭘﺎی ﺳﻮرو ﮐﯚﺷﮑﯽ ﮐﺮﯾﻤﻠﯿﻦ و ﯾﮐﺘﯽ ﺳﯚﭬﺖ و

ﻧﺎڕﮑﯽ و ﮐﺶ و ﻟﻧﮕرەوە( ﺋﻨﺠﺎ ﺑواﻧ ﭘﯿﺮۆزﯾﯽ ﺑﯿﺮی ﻧﺗوەﯾﯽ

ﻣﯚﺳﮑﯚو ﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد وﺗﻮە .ﺋﯿﺘﺮ ﺷﺎﻋﯿﺮی ﮐﺎم ﮔﻟ ،ﮐﻮرد ﯾﺎ روس!؟

ﮐ ﺋﻟ) ﺑﺎ ﺋوان هﺳﺖ و وﯾﮋداﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺑﺨﻧ ﮐﺎرو ﺑﭼﺎوﮑﯽ

ﻟﻻﯾﮐﯿﺘﺮەوە دﺰار ﺷﺎﻋﯿﺮﮑﯽ ﻣﯿﻠﻠﯿ ،ﺋﺎﮔﺎی ﻟهﻮﻧرو روﺧﺴﺎر

ﺑﮑﯿﻨو ﻻﻧﮔﯿﺮەوە ﻟﯿﺒﮑﯚﻨوەو ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺳردا ﺑﺪەن(

26

هر ﻧﯿ.

ﺋﻨﺠﺎ ﺑﯚﺑراورد ﺑﺮواﻧ ﺋو ﭘﯿﺸﮐﯿﯿی د .ﻋﯿﺰەدﯾﻦ ﺑﯚ )ﺧﺑﺎت و

ﺑﮐﺎﮐی ﻓﻻﺣﯿﺸﺎ ﺑم ﺷﻮەﯾ هﺌدا):هﻧﺪێ ﺷﺎﻋﯿﺮ ﺑڕاﺳﺘﯽ

ژﯾﺎن(ی دﺰاری ﻧﻮﺳﯿﻮە )ﺋﺑ ﺷﺎﻋﯿﺮەﮐﺎﻧﻤﺎن ﺑڕﮕﺎی دﺰاردا ﭘﻟﯽ

ﺑ ﺷﺎﻋﯿﺮی راﭘڕﯾﻨﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺋﻧﺎﺳﺮﻦ. (٢٨ﻟﺮەدا ﺋﭘﺮﺳﯿﻦ :ﺋﯾﺒﯚ

ﺧﻮﻨﺪەوار ﺑﮕﺮن روەو ﺑرزﮐﺮدﻧوەی رادەی ﻟهﻮﻧر ﮔﯾﺸﺘﻨﯿﺎن

ﻟﭘڕاوەﮐﯾﺎ،اﻟﻮاﻗﻌﯿ ﻓﯽ اﻻدب اﻟﮑﻮردی ،ﺑﺎﺳﯽ راﭘڕﯾﻨﯽ

ﺗﺎﺑﺗواوی ﺑرزی ﻧﺎوەرۆک و روﺧﺴﺎر!؟ ﯾﮐﺒﮕﺮﺖ ﺑﺗواوی

ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ٢٩ﮐﺮدوە ﺑم ﻧﺎوی ﮐﺎﮐی ﻓﻻﺣﯽ ﻧهﻨﺎوە؟ ﻟدەﻣﮑﺎ ﺋو

ﺑرهﻣﯿﺎن ﺑﯚ ﮔﻟﺒﺖ هر ﺑوﺟﯚرە ﺧﯚﺷﯿﺎن ﺑﺒﻦ ﺑ ﺷﺎﻋﯿﺮی

ﭘڕاوە ﺳﺎﯽ  1967ﭼﺎﭘﮑﺮاوە ،ﮐﺎﻧﻮﻧﯿﺶ 1948روﯾﺪاوە،

ﮔل(27ﺋی ﮐﺎک ﮔﻮﺷﺎد ﺑﯚ روﺗﻨﮐﺮدە د .ﻋﯿﺰەدﯾﻦ و ﭘﯿﺒﯽ ﺑ چ

دﯾﻮاﻧﮐی ﮐﺎﮐﺎﮐی ﻓﻻح 1980ﺑﻮەو ﺑﺎﺳﯽ هﻧﺪێ ﺷﺎﻋﯿﺮﯾﺘﺮی

ﻣرﺟﮏ دﺰارت ﮐﺮدە ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾک ﺗﺎ ﺷهﺎدەی ﺷﺎﻋﯿﺮی ﺑﺪا

ﮐﺮدوە!٣٠

ﺑﺷﺎﻋﯿﺮان ﺗﺎﺑﺒﻦ ﺑ ﺷﺎﻋﯿﺮی ﮔل(؟ .ﻟﮐﺎﺗﯿﮑﺎ ﺑﺎوەڕﻧﺎﮐم ﺗﺎﺋم

د .ﻋﯿﺰەدﯾﻦ ﭘﺸﮐﯽ ﺑﯚهرﮐس ﺑﻨﻮﺳ ،ﭘﯿﺎﯾﺎ هﺌداو ﺧﺎﮏ

دەﻣ ﻟﻟﮑﯚﯿﻨوەﯾﮐﺎ ﻧﺎوی دﺰار هﺎﺗﺒ ،د .ﻋﯿﺰەدﯾﻦ و

ﺋدۆزﺘوەو ﺋﯾﺨﺎﺗ ﭘﺎڵ ﮔورەﯾﯿﮐی راﺳﺘﺒ ﯾﺎﻧﺎ .٣١ﺗﯚش

هﺎوڕﮑﺎﻧﯽ ﻟﺪەرﭼ ،ﻟدەﻣﮑﺎ هﻣﻮ ﺟﻣﺎوەری دﺰار ﻟ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ

ﮔﻮﺷﺎدی رەﺧﮔﺮی ﭼرﺧﯽ ﺑﯿﺴﺘم ،ﺑﯚ ﺋوﭘﺸﮐﯿﺎﻧت ﻧﺧﺴﺘڕو

ﻧﺎﮔﺎﺗ ﭘﻧﺠی دەﺳﺖ ﻟﺑرﺋوەی هﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﻧﮔﯾﺸﺘﻮﻧﺗ

ﻟﮔڵ ﺑراوردﮑﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮی ﮔل و ﺷﺎﻋﯿﺮی ﮐﺎﻧﻮن ﺑ ژﯾﺮی ﺷﺎﻋﯿﺮی

ﻧﺎﺧﯽ ﭼوﺳﺎوەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن.

ﻧﺗوەﯾﯽ!؟ ﭘﺸﮐﯿﺶ دﻨﯿﺎﺗﺌﮐم ﮐ دﺰارو ﻓﻻح ﻧﮔﯾﺸﺘﻮن
ﺑڕادەی ژﯾﺮ.
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ﮔﻮﺷﺎد ﻟڕەﺧﻨﮐﯾﺎ ﻟزاﻧﺴﺖ داﺑزﯾﻮەو ﮔﯾﺎﻧﺪوﺘﯿ وﺷی

ﭘﺸوەی ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻮردەوەﻧﺑ ،ﺟﮕﯾﮐﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاوی ﺑﻨﺪی

٣٢

ﻟﻧﺎوﯾﺎﻧﺎ ﮔﺮﺗﻮە .هرﭼن ﻟم ﺑﺎرەﯾوە روی ﭘﻨﻮس ﺋﮐﯾﻨ ژﯾﺮ

ﺋوﺗﯚی ﺗﯿﺎﺑﺳﺘﻧﺑﻮ – رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﻧﻮێ ل (40ﺋﻤش ﺋﭘﺮﺳﯿﻦ

ﮐﺟﯿﮫﺸﺘﯿﻦ ﻟﻣﯾﺪاﻧﯽ هﯚﻧﺮاوەداو ﺑﺪەﻧﮕﯿﯽ ﺋم ﭼﻧﺪﺳﺎی

ﻻی ﮔﻮﺷﺎد ﭘﻠی هﺴﻧﮕﺎﻧﺪن ﺑ چ ﺷﻮەﯾﮐو ﺑ چ ﺑﮕﯾک

رﮕﺎی ﺑﯚ وﻨﮐﺎﻧﯽ وەک ﮔﻮﺷﺎد ﭘﺎﮐﮑﺮدۆﺗوە ،وەک ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺎدری

ﺋﯾﺴﻟﻤﻨ ژﯾﺮ ﺷﺘﮑﯽ ﺋوﺗﯚی ﺗﯿﺎﺑﺳﺘﻧﺑﻮە!؟ ﺋﺎﯾﺎ ژﯾﺮ ﻟهﻣﻮ

ﮐﯚﯾﯽ ﻧﻣﺮ ﺋ:

هﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯿﺎ ﺗﻧﯿﺎ هﺮﺷﮑﯽ ﮐﺮدۆﺗ ﺳر ﺑﺎوەڕێ ،ﭼﯿﻨ،

ﺷﺮی ﻧڕ وەک ﻟﻧﺎو ﺑﺸ ﻧﻣﺎ

ﮐﯚﻣ ،ﻻﯾﻧ ،ﻣﯿﻠﻠﺗ ،ﯾﺎ وﺗ؟ ﯾﺎ ﺑﭘﭽواﻧوە ﺑﺎﯽ

٣٤

ﮔﻮرگ و ﻣﺎﻣﺮﻮی دﻨ رەﻗﺴﻮﺳﻣﺎ

ﺑﺮاﯾﺗﯿﯽ ﮐﺮدۆﺗوە ﺑﯚ هﻣﻮ ﻣﺮۆﭬﮏ ﻟﺳر ﺗﯚﭘﯽ ﺋم زەوﯾﯿداو

ﮔﻮﺷﺎد رﯾﺰی ﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯽ ﺟﺪ و ﺋﻧﻮﺳ) :ﺋو ﭘﺎﭙﺸﺘ ﻓﮑﺮﯾﯿی

ﺋﺎواﺗﺧﻮازە ﻟژﺮ ﺳﺎﯾی ﺋﺎﺷﺘﯿﺎ ﺑ ﺳرﺑﺳﺘﯽ ﺑﮋی ﻧک ﺑ

ﮐﺋﯾﻮﯾﺴﺖ ﮔورەﯾﺒﮑﺎ ﺷﺘﮑﯽ وە ﻧﺑﻮ-رۆﺷﻨﺒﯿﺮ ل (40ﺋﻣﺸﮐﺮەی

ژﺮدەﺳﺘﯽ :

ﮔﻮﺷﺎدرﺳﺘﯾﮐﯽ رۆژﻧﺎﻣی وەﻗﺘﯽ ﺗﻮرﮐﯿﻢ دﻨﺘوە ﺑﯿﺮ ﮐﻧﻮﺳﯿﺒﻮی-

ﺋﺎﺷﺘﯽ ﻻی ﺋﻤ ژﺮدەﺳﺘﯽ ﻧﯿ

ﻟهرﺟﯿک ﺳرﻧﯿﺰەی ﺗﻮرک هﺑ ﻣﺳﻟی ﮐﻮرد ﻧﯿ (٣٥ﺑﻻی

ﻧﺎوﺑﺎزاڕو هڕەﻣﮐﯽ وەک)ﺋﻣش ﻟﺑرﺋوەﺑﻮ ﮐ ژﯾﺮ ﺧﯚی ﺷﺘﮑﯽ

٣٣

ژﯾﺎﻧﯽ دﯾﻠﯽ ﺳرﺑﺳﺘﯽ ﻧﯿ

ﮔﻮﺷﺎدەوە ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕی ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ﺷﺘﮑﯽ واﻧﯿ !وەک ﺑﻻی رۆژﻧﺎﻣی

ژﯾﺮ ﺑﻣﺸﻮەﯾ ﺋﺎﺷﺘﯽ و ﺑﺮاﯾﺗﯽ هﺌﺳﻧﮕﻨ .ﺋﮔر ﺋم رﯿی

وەﻗﺘوە ﻣﺳﻟی ﮐﻮرد ﻧﯿ !ﺋی ﮐﺎک ﮔﻮﺷﺎد ﺗﯚ ﺑﯾﺎردەرﺑ ،چ

ﭘﯾەوﻧﮐﺮداﯾ ،ﺷﺎﻋﯿﺮﺘﯽ ﻧﺗوەﯾﯽ ﭘﻨﺋﺑا .ﮔﻮﺷﺎدﯾﺶ دﻨﯿﺎ

ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕﻚ ﺷﺘﮑﯽ ﺋوﺗﯚی ﺗﯿﺎﺑﺳﺘﯾو ﺋﺗﻮاﻧ ژﯾﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ

ﺋﮐﯾﻦ ﺋﻣ ﺑوا ﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯿﯿﮐﯾ ﮐ ﺑوا ﻧﺗواﯾﺗﯿﯿﮐﺷو

ﮐﻮرد ﺑﭙﺎرﺰێ؟ ﭼﺎرەﻧﻮﺳﯽ ﺑﯚﺑدەﺳﺒﮫﻨ؟ ﺋواﻧی ﺑوﺷی

هﮫﻨﺠﺮاوی ﺋو راﺳﺘﯿﯿ ﺑﮕردەﯾ .راﺳﺘ ﺋﮔرهﺴﻧﮕﺎﻧﺪن

ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋﺳﻣﻨوە؟ ﯾﺎ ﺑﺪەﻧﮕﺒﻮن ﻟﺋﺎﺳﺖ ﻟﺳﺪارەداﻧﯽ

ﺑﭘﻠی ﻧﯚﮐری ،ﺑﮐﺮﮕﯿﺮاوی ،ﺧﯚﻓﺮۆﺷﯽ ﯾﺎ ﺑﺗﺮازوی ﺑﺎوەڕی

ﺷﯚڕەﺳﻮارەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮرد ﻟﻣﮫﺎﺑﺎدو ﺑﯚﮐﺎن ٣٦؟ دﯾﺎرە ﻣﮋو ﻟواﻧ

ﻟدەرەوەهﻨﺮاو ﺑﮑﺸﺮێ ،ژﯾﺮ ﺷﺘﮑﯽ ﺋوﺗﯚی ﺗﯿﺎﺑﺳﺘﻧﯿ .ﺑم

ﻧﺎﺑﻮرێ.

ﺧﯚﺑﺳﺘﻨوە ﺑﺧﺎک و ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕە ﻧﺗوەﯾﯿﮐوەﺑ ،ﺋﮔر ﻟڕﯾﺰی
29
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ﻧﻮﺳر ﭘﺸﺌوەی ﻣﺑﺳﺘﮏ ﺑﺪاﺑدەﺳﺘوە ،ﻟﭙﺮﺳﺮاوە ﺑراﻣﺒر

وەرﭼﺧﺎوەو ﮔﯾﺸﺘﯚﺗ رادەﯾک ﺑﺗوﺳوە ﺑدوﮐﺘﯚرای ﺳﯚﭬﺖ

هر وﺷﯾﮐﯽ ،ﻧک وەک ﮔﻮﺷﺎد ﻟﺧﯚﯾوە ﺋ) :هرﺋﻣﺷﺒﻮ

ﺋ ﮐﺎﻧﺪﺖ!! دوﮐﺘﯚرەﮐﺎﻧﯽ ﺳﯚﭬﺘﯿﺶ ﺋﻣﯾﺎن زۆر ﻻﻧﻧﮕ .ﺋﻨﺠﺎ

ﮐﺑﻮە هﯚی ﺋم ﺑﮕﺮەوﺑردەی ﻧﻮاﻧﯽ ﮐﺎک ﻣﺤﻣدی ﻣﻻ ﮐرﯾﻢ و

ﺑم ﮔﺎﺘﺑﺎزاڕﯾﯿوە ﺑ د .ﻣﺎرف ﺧزﻧدار ﺋ ﺑواﻧﺎﻣی ﺑرزی

ﺟﻣﺎل ﻧﺑز -رۆﺷﻨﺒﯿﺮ ل(40

ﮐﺎﻧﺪﺪاﺗﯽ ﺑدەﺳﺘوەﯾو ﺳری زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳﯽ ﻋﯿﻠﻢ و

ﮐﺎم ﺑﮕﺮەوﺑردە؟

ﻋﺎﻟﻤ.٤٠!

وەﮐﻠﭘﺸوە ﺑﺎﺳﻤﺎﻧﮑﺮد ،ﺑدوای ﮐﻮرداﯾﺗﯿﮐی ژﯾﺮا ،ﺣﻣی ﻣﻻ

ﮔﻮﺷﺎد ﭘﻧﺎﺋﺑﺎﺗ ﺑر وﺷﯾک ﻟهﻣﻮ راﺳﺘﯿﯿﮐوەدورە .ﺋﻧﻮﺳ

ﮐرﯾﻢ ﺑرەﻧﮕﺎرﯾﺒﻮ ،ﺑم ﺑڕاﭘڕﯾﻨﯽ زەردەﺷﺖ ،ﺑﺷﻮەی ﮔﯚﻣﮑﯽ

)ژﯾﺮ ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧوە ﻧﺗواﯾﺗﯿﯿﮐی ﺑ ﺋﺎﯾﻨوە ﺋﺑﺳﺘﺘوە هﻣﻮ

٣٧

ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕﮑﯽ ﭘﺸﮑوﺗﻨﺨﻮاز دەﻧﺘﻻوە -رۆﺷﻨﺒﯿﺮ ل (40دواﯾﺌوە

ﺋﺗﺎﻧوێ ﺑﯿﮫﻨﻨوە ﮐﺎﯾ؟ هرﭼن ﺑﺎوەڕﻧﺎﮐم ﺟﺎرﮑﯿﺘﺮ ﺋو

هﻣﺎن وﺷﮐﺎﻧﯽ ﺣﻣی ﻣﻻ ﮐرﯾﻢ دوﺑﺎرەﺋﮐﺎﺗوە ﮐ ﻟدەﻣﯽ

ﺑﮕڕﺘوە ﺋوﻣﯾﺪاﻧ .ﭼﻮﻧﮑ وادﯾﺎرە هﺳﺘﯽ ﺑهﮐﺎﻧﯽ ﭘﺸﻮی

ﺧﯚﯾﺎ زەردەﺷﺖ وەﻣﮑﯽ ﺗﺮوﭘی داوەﺗوە .ﺋﻤش ﭼن ﺧﺎﮑﯿﺘﺮ

ﮐﺮدوە .ﮐﺎک ﭼﺎوﮑﯿﺶ ﻟرۆژﻧﺎﻣی ﺑﺮاﯾﺗﯿﺎ ﭘﯿﻮت :هرﭼﻧﺪەﮐﻮ

ﺋﺧﯾﻨ ﭘﺎڵ راﺳﺘﯿﯿﮐﺎﻧﯽ زەردەﺷﺖ .

ﻟﻣﺒﺎرەﯾوە زۆر ﺑﺎﺳﮑﺮاوەو ﺑﯚﺋو ﺑﺎﻟﺰات -ﻣﺑﺳﺘﯽ ﮐﺎک ﻣﺤﻣدە-

)لێرەدا ،ب .ھەندرێن ،بە  4خاڵ لە  6الپەڕەدا ،وەاڵمێکی
دورودرێژی ئەو قسەيەی گوشادی داوەتەوە کەئەڵێ-ژير
بيرکردنەوە نەتەوايەتييەکەی بەئاينەوە ئەبەستێتەوەھەمو
بيروباوەڕێکی پێشکەوتنخواز دەنێتەالوە-
جابۆئەوەی ئەم بوختانە لەکورتی ببڕێنينەوە ،ئەڵێم :من
بەھيچجۆرێ بيرکردنەوە نەتەوايەتييەکەم بە ئاينەوە
نەبەستۆتەوە .تەنيا وشەيەک لە  67وشە  ،کە لەناوپێشەکی
ديوانی کوردايەتييەکەما ھاتوە ،وتومە يەکێ لە بنەماکانی
کوردايەتی ،خواپەرستيە ،ئەوەش پەيوەنديی بەئاينەوەنيە.
خواپەرستی شتێکەو ئاين شتێکيترە .جگەلەوە ،چەمکی خوا
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ﻣﻧﮓ ﺑﺪەﻧﮕﺒﻮ .ﺟﺎﻧﺎزاﻧﻢ ﺑڕﺰﺗﺎن ﻟﮔڵ د.ﺋورەﺣﻤﺎﻧﺎ

روﻧﮑﺮاوەﺗوەو ﭼﻧﺪەهﺎ ﺑﮕی ﻋﯿﻠﻤﯽ و واﻗﯿﻌﯽ ﺧﺮاوەﺗ ﺑرﭼﺎو
و ﺑدورودرﮋی ﻟﻣﺒﺎرەﯾوە ،ﭘﺶ ﭘﺎﻧﺰە ﺳﺎڵ ﺑﺎﺳﮑﺮاوە .٣٨ﺑم
ﮐﺎک ﻣﺤﻣد ﺟﺎرﮑﯿﺘﺮ ﻧﯾﺘﻮاﻧﯽ ﺑراﻣﺒر ﺋو ﺗوژﻣ ﺑﻮەﺳﺘﺘوە.
ﻟوەﻣﺎ وﺗﯽ :ﺑﺷﺒﺣﺎﯽ ﺧﯚم هﻧﺪێ ﻟم رۆژاﻧ ﺋﻧﺎﺳﻤوەو
هﻧﺪﮑﯿﺸﯿﺎﻧﻢ ﻟﯾﺎدﻧﯿ ،زۆر ﮐﺳﯿﺘﺮﯾﺶ وەک ﻣﻨﻦ و هﯿﻮاش هﯾ
هﻣﻮﯾﺎﻧﺌﻧﺎﺳﺘوە .٣٩ﺟﺎ ﮐﺎک ﮔﻮﺷﺎد ﺑﺰاﻧ ﮐﺎک ﻣﺤﻣد ﭼﯚن
ﺳﺎردﺑﯚﺗوەو ﺋﻣۆ زۆر ﭘﺸﺘﺮﯾﺸﮑوﺗﻮەو ﺑﻻی ﻧﺗواﯾﺗﯿﺎ

لەمێژودا گەلێ جۆرو شێوەی بەخۆيەوە ديوە .بێجگە لە ئاينە
خەڵکەکان
کۆمەڵە
ئاينەکانيترو
ئاسمانيەکان،
لەقۆناغەجۆربەجۆرەکانی مێژودا کە ھيچ ئاينێکيان نەبوە،
ھەريەک لەوانە بەجۆرێ لە خوا گەيشتون ،يا ھەريەکەيان لە
ھزری خۆيانا خوايەکيان بۆخۆيان دروستکردوەو پەرستويانە
جياواز لەوانيتر ،تەنانەت کۆمەڵە خەڵکی واھەبوە  2خوای
بۆخۆی دروستکردوە .ئنجا خوا چيە؟ چۆنە؟ لەكوێيە؟ئەوە ھەر
اليەنە بەجۆرێ وەاڵم ئەداتەوە .بۆنمونە ،بەپێی ئايەتی )اللە
نور السماوات واالرض( واتا خوا روناکيی ئاسمان و زەوييە،
ئەبێ خوا ) رۆژ(بێ.راستييەکەی منيش مەبەستم لەو
خواپەرستييە ،ئەوەبوە کەمرۆڤی کورد نمونەيەکی بەرز-المثل
االعلی-ی ھەبێ باشە ،بۆئەوەی لەترسی لێپرسينەوە،
لەخراپەکاری دورکەوێتەوە .ئەمەش بەستنەوەی نەتەوايەتينيە
بەئاينەوە وەک گوشاد ئەڵێ.
لەبەرئەوە ،من کەمەبەستم لەخواپەرستی ،اليەنگيريی ھيچ
ئاينێک نەبوبێ ،بيرکردنەوە نەتەوايەتييەکشم بەھيچ ئاينێکەوە
نەبەستۆتەوە .بەڵکو ھەر ناوی ھيچ ئاينێکم نەھێناوە ..بۆيە
بەباشمزانی ئەو بەرگرييانەی لەمن کراون لەاليەن ھەردو
بەڕێز زەردەشت و ب .ھەندرێنەوە لەڕوی ئاينەوە ،لەم
پەرتوکەدا دوبارەيان نەکەمەوەو کاتی خوێنەرەوەی بەڕێزی
پێوە نەگرم ،تەنيا ھەندێ رستەيتری ناوئەو6الپەڕەيەی
ب.ھەندرێن گوڵبژێرئەکەم--------------ژير(
ئنجا ھەندرێن ئەڵێ:

ﺋﺎﯾﻦ ،ﮐﺎرواﻧﯽ ﺑﺰوﺗﻨوەی ﻧﺗواﯾﺗﯽ هﻧﺪێ ﻣﯿﻠﻠﺗﯽ دواﺧﺴﺖ
ﻟواﻧ ﻣﯿﻠﻠﺗﯽ ﮐﻮرد ،ﺑم ﻣﺎرﮐﺴﯿت ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﯚرﺘﯽ
٤٢

ﭘﺮۆﻟﯿﺘﺎری ،ﻧﺮخ ﺑﻣﺮۆﭬﻮە ﻧﺎه

ﺗﯿﻨﺴﻮن ﺷﺎﻋﯿﺮی ﺋﻨﮕﻠﯿﺰی ﺋ :ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﮐﯚن ﺋﮔﯚڕرێ ﺟﮕﺎ ﺟﺪﻠ
ﺑﯚ هﺎﺗﻨﯽ رژﻤﯿﺘﺮ .ﺧﻮا ﺧﯚی ﺋﺳﭘﻨ ﺑزۆر ﺷﻮە ،هﺗﺎ ﺟﯿﮫﺎن
وەﮐﻮ ﺧﯚی ﻧﺎﻣﻨ .ﺑﻣﺎﻧوەی ﺑﯚﮔﻧﺌﮐﺎ.٤٣
ﮔﻮﺷﺎد ﺑﺑ هﯿﭻ ﺑﮕﯾک ﺋ) :ژﯾﺮ هﻣﻮ ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕﮑﯽ
ﭘﺸﮑوﺗﻨﺨﻮاز دەﻧﺘ ﻻوە( ﻟﮐﺎﺗﮑﺎ ژﯾﺮ دژی ﭼوﺳﺎﻧوەﯾ
ﺑهﻣﻮ ﺷﻮەﮐﺎﻧﯿوە ﺑﭼوﺳﺎﻧوەی ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕﯾﺸوە:
ﺋﻤﯾﮑﻮرد ﺋﻤی ﮔﻮرد

ﮔﻟﮑﯿﻦ ﺑﺰﯾﺎن

دۆﺳﺘﯽ ﮔﺸﺖ ﻣﯿﻠﻠﺗﺎن

ﺑﯚﺋﺎﺷﺘﯽ و ﺋﺎﺳﺎﯾﺶ

ﮔﯚراﻧﯽ و ﺳﺘﺎﯾﺶ

ﺋﺑﮋﯾﻦ هﻣﻮﻣﺎن )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(48

ﮐﻮرد ﺋ ﻣﺸﺘﮏ ﻧﻤﻮﻧی ﺧروارﮑ .ﺋﺎﯾﺎ ﺋم ﻣﺸﺘ ﺑﺳﻨﯿ ﺑﯚ
ﺑﮕی ﭘﺸﮑوﺗﻨﺨﻮازی و ﺋﺎﺷﺘﯽ ﭘروەرﯾﯽ ﺑﯿﺮی ﻧﺗواﯾﺗﯽ و
ﺷﺎﻋﯿﺮە ﻣزﻧﮐی ،ژﯾﺮ؟ ﮐﺎم ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﺎم ﺑﯿﺮی ﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯿﺘﺮ
ﺋوەﻧﺪە ﺋﺎﺷﺘﯿﺨﻮازە؟ ﺟورو ﺳﺘﻣﯽ ﺗﻮرﮐﮐﺎن ﮔﯾﺸﺘ ﭘﻨﻮﺳﮐی
ﺟواهﯿﺮ ﻻل ﻧهﺮۆ٥٨و ﻧﮔﯾﺸﺘ ﻟﻨﯿﻨﯽ ﺋﺎﺷﺘﯿﺨﻮاز ﮐﻟﺋﺎﺳﺘﯽ ﻧﺎﻣ
ﻣﮋوﯾﯿﮐی ﺷﺦ ﻣﺣﻤﻮدی ﻧﻣﺮا٥٩ﺑﺪەﻧﮕﺒﻮ! ﺑم ﻟﯾﺎرﻣﺗﯿﺪاﻧﯽ
ﺧﻮﻨﮋﮑﯽ وەﮐﻮ ﻣﺴﺘﻓﺎ ﮐﻣﺎﻻﺑﻮﭼﺎﻧﺒﻮ ﺑﯚ وﺮاﻧﮑﺮدﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
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ﻟﭘﻨﺎوی ﺑﻨﮑﯽ ﺋﺗﺎﺗﻮرﮐﺎ ﺑﺗﺳﻠﯿﻤﮑﺮدﻧﯽ ﺷﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺑﺘﻠﯿﺲ و
ﻣﻮش

ﻣﺴﺘﻓﺎ ﮐﻣﺎل ﮔﺮەوی ﻟ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮدەوە ،ﺋﺎوا ﻗواﻣﯿﺶ ﻟﺳﺘﺎﻟﯿﻦ!

٧٢

٦١

ﻟﺳر ﻻﺷی ﮐﻮردی ﺑﺪەرەﺗﺎن .ﺳﯾﺮﺋوەﯾ ﺗﺎﺋﻣﺪەﻣش ﮐﻮرد

دەﺳﺘﮑﺮد ﺑﻧﺎوی ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺷﯿﻮﻋﯽ ﺗﻮرﮐﯽ٦٢ﺑﯚ ﺗﯚراﻧﯿﯿﮐﯽ وەک ﺣﻘﯽ

ﻣﺎوە ﺑﺎوەڕی ﺑ ﺳﯚﭬﺖ و هﺎوڕﯾﮑﺎﻧﯿﺎن ﻣﺎﺑ !!ﺋو ﺳﯚﭬﺘی ﻟﺋﺎﺳﺘﯽ

ﺑﮫﯿﺞ ﮐﺑﻮﺑ ﺳﮑﺮﺗﺮی ﮔﺸﺘﯿﯽ٦٣و ﻟﯿﮋﻧﯾﮐﯽ ﻧﺎوەﻧﺪﯾﺎن دروﺳﺘﮑﺮد

ﻟﺳﺪارەداﻧﯽ ﺳرﮐﺮدەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺸﺪا ﺑﺪەﻧﮕﺒﻮ!

ﻟﻓوزی ﭘﺎﺷﺎ ،ﻋﻟﯽ ﻓﻮﺋﺎد ﭘﺎﺷﺎ ،ﮐﺎزم ﭘﺎﺷﺎ ،رەﻓﻌت ﭘﺎﺷﺎو

ﺋم وﺷﺎﻧ هﻣﻮی واﻗﯿﻌ ، واﻗﯿﻌﮐش ﺋﺎزارە ،ﺋﺎزارەﮐش ﺑ ژان

ﺋﻧﻮەر ﺑگ ٦٤ﻟﮔڵ هﻧﺪێ ﮐﺳﯿﺘﺮا ﮐ ﺑڕاﺳﺘﯽ ﺷﯿﻮﻋﯿﺒﻮن وەﮐﻮ:

ﻟداﯾﮑﺒﻮ ﮐﺑﺮﯾﺘﯿﯿ ﻟﺳﺘم و ﺑﺮﺳﺘﯽ ،ﺑﺮﺳﯿﯿﮐﺎﻧﯿﺶ ﺋﺎﮔﺎﯾﺎن

ﮐﻮردی

ﻟﯾﮐﺪی هﯾ ﺑڕاﺳﺘﯽ ﻧﮐﺒدروﺷﻢ .ژﯾﺮﯾﺶ ،ﭼوﺳﺎﻧوە ،رﺒﺎزی

ﭘﺪاﻣﺮﮐﻨﻨوە .ﺋو دەﻣ هر روﯾﺎن ﻧﮐﺮدەوە ﺑﻻی ﺳﯚﭬﺘﺎو

ﻧﺗواﯾﺗﯿﯽ ﭘﮕﺮﺗﻮە .دوژﻣﻨﺎﻧﯿﺶ ﺋﯾﺎﻧوێ ﺑ ﺷڕی ﭼﯿﻨﺎﯾﺗﯽ

ﮐﯚﻣﯚﻧﺴﺘﮐﺎﻧﯿﺶ دران ﺑ دادﮔﺎی ﺋﯿﺴﺘﯿﻘﻼل!٦٧

ﻻﯾﻧ ﻧﺗوەﯾﯿﮐی ﻟﺑﯿﺮﺑرﻧوە! ﺑم ژﯾﺮ ﺋ:

٦٠

ﺑﯚ ﺋرﻣﻧﺴﺘﺎﻧﯽ روﺳﯿﺎو دروﺳﺘﮑﺮدﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﮑﯽ ﺷﯿﻮﻋﯽ

ﺋﺎﯾﺪەﻣﯿﺮ

ﺳﻮرەﯾﺎ

٦٥

هﺗﺎ

راﭘڕﯾﻨﮐﺎﻧﯽ

ﺷﯚڕﺷﻮ

٦٦

ﺋم ﻻﯾﻧی ﺳﯚﭬﺖ زﯾﺎﺗﺮ دەرﮐوت ﮐﺎﺗ هﺗﯿﻮەﮐی رەزاﺷﺎ

ﺑﯿﺮی ﺗﺎزەی ﮐﻮرداﯾﺗﯽ

رﺒﺎزﻣﺎﻧ

وﯾﺴﺘﯽ ﻧرﺘﯽ ﮐﻮردەوارﯾﻤﺎن ﺑﮕﯚڕێ ﻟﻣﮫﺎﺑﺎد ،وﻟﯿم دۆﮔس ٦٨هﺎت

ﺋﻤ ﮐﻮردﯾﻦ ﻣرداﯾﺗﯽ

ﺋﺎوازﻣﺎﻧ

ﺑهﺎوارﻣﺎﻧوە .ﻟدەﻣﮑﺎ ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻣﮫﺎﺑﺎد ،دەﺳﮑﺮدی

ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ﺑﯚﺋﻤی ﮐﻮرد

ﭼﮐﯽ دەﺳﺘ

ﺧﯚﯾﺎﻧﺒﻮ ،هر ﺧﯚﺷﯿﺎن ﺑﮔﻮرﮔﺎﻧﺨﻮاردوﯾﺎﻧﺪا .ﻟﻻﯾﮐوە ﺳﯚﭬﺖ

ﻓﻟﺴﻓﯾو ﺑﺎوەڕی ورد

هﯚش و هﺳﺘ) ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(37

ﭘﯾﻤﺎﻧﯽ هﺸﺘﻨوەی

ﺳﻨﻮری ﺋﺮاﻧﯽ وەﮐﻮﺧﯚی واژۆﺋﮐﺮد،

ﻟﻻﯾﮐﯿﺘﺮی ﺋم ﻟﮑﯚﯿﻨوەﯾدا ﺋو راﺳﺘﯿﯿﻣﺎن هﺴﻧﮕﺎن ﮐ

دروﺳﺘﺌﮐﺮد ﭘﺸﺖ

ژﯾﺮی ﺷﺎﻋﯿﺮ ﮐﻟﻨﮑﯽ ﮔورەﯾﮕﺮت ﻟﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردﯾﺎ ﺑوەی

ﻟﻻﯾﮐﯿﺘﺮەوە ﮐﯚﻣﺎری ﺑﯚ ﮐﻮردو ﺋﺎزرﺑﺎﯾﺠﺎن

٦٩

ﺑﺳﻮﭘﺎﮐی ،دواﯾﯿﺶ ﮐﺮدﯾﺎﻧ ﭘﺎروﯾﮐﯽ ﭼورو ﻗواﻣﻮ
ﺳﺘﻧ

ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ﻟ هﺳﺘ دەروﻧﯿﯿﮐو ﮔﯿﺎﻧ ﺳﺘﺎﯾﺸﮐ ﺗﭙڕاﻧﻮ
٧١

ﮔﯾﺎﻧﯿﯿ ﺑﺎرە ﺗﯿﯚرﯾﯿﮐ ﮐهﺗﺎ ﺋﻣۆ ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧﯿﺘﺮﻣﺎن ﺧﯚﯾﺎن ﻟو

ﻟدەﺳﺘﯿﺪەرهﻨﺎن! .ﭘﺎﺷﺎن ﻗوام ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺑوەزارەﺗﮐی هﻨﺎ

ﺑﻮارە ﻧداوە .هروەهﺎ ﺋو ﺑﯿﺮۆﮐﺎﻧ ﭘﻮﭼﺌﮐﺎﺗوە ﮐﻧﺗواﯾﺗﯽ

٧٠

ﺑﻧﺎوی

ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزی

ﻧوﺗﯽ

ﺋﺎزرﺑﺎﯾﺠﺎﻧوە

ﺑﯚﺋوەی ﺋﺮان دەرﺑﺎزﮐﺎ ﻟ ﺑﻨﯽ ﻧوت ﺑﺳﯚﭬﺖ ،وەک ﭼﯚن
35

36

ﺑﻗﯚﻧﺎﻏﮏ دﯾﺎرﯾﺌﮐن ﻟﻣﮋواو ﺑﻻﺷﯿﺎﻧوە ﮔﺮﻧﮕﻨﯿ ﺋو ﻗﯚﻧﺎﻏ

ﺟﺎﮐ ژﯾﺮ ﺑوﺟﯚرە ﻟﻧﺗواﯾﺗﯽ ﺑﮑﯚﺘوەو ﺑو ﺷﻮە

ﺑﭙڕﻨﺮێ!:

زاﻧﺴﺘﯿﺎﻧﯾ ﺷﯿﯿﺒﮑﺎﺗوە ،ﻣﮋوی دوﻨ و ﺋﻣۆ دﯾﺎرﯾﺒﮑﺎو

ﺋﻢ ﮐﺮدەم ﺟﯽ داﺧﻨﯿ -ﮐﻮرداﯾﺗﯿﻢ ﻗﯚﻧﺎﻏﻨﯿ

دەﺳﻨﯿﺸﺎﻧﯽ دوژﻣﻨﺎﻧﯽ ﻣﯿﻠﻠﺗﮐﻣﺎن ﺑﮑﺎ ،ﺋﯿﺘﺮ ﭼﯚﻧﻨﺎﺑﺘ روﮔی

ﻓﻟﺴﻓو ﺑﺎوەڕوﺑﯿﺮە -رﮕی ﭘﯿﺎوی داﻧﺎو ژﯾﺮە )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(44

هﺎوﺑﯿﺮاﻧﯽ؟ ﭼﯚن وﺷﮐی ﺟﻣﺎل ﻧﺑز ﻟ ﭘﺸﮐﯿﯽ دﯾﻮاﻧﯽ

ژﯾﺮ ،ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯚﮐﻮردﺋوێ و ﺗﺌﮐﯚﺷ ﻟﭘﻨﺎوﯾﺎ ﺧﯚی ﺑﺒﺘ

ﮐﻮرداﯾﺗﯿﺎ ﻧﺎﯾﺗدی ﮐﺋ):رۆژ ﻟدوای رۆژ ،هﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ

ﺧﺎوەﻧﯽ ﻧک ﻻﻧی داﮔﯿﺮﮐران .ﻧﺗواﯾﯿﺗﯿﺶ ﺗﻧﯿﺎ ﺑﺎوەڕە

ﺑﺗﺎﻣﺘﺮو ﻟﺑﺎرﺗﺮو ﺑدﯽ ژﻣﺎرەﯾﮐﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﻟ ﺧﮑﯽ ﺋﺑﻦ ،واﺗﺎ

ﮐﺑﻨﺠﮐی رەﮔﯽ ﺑزەوﯾﺪا داﮐﻮﺗﺎوە هرﭼن ﺋو ﺑﻨﺞ و رەﮔ

ﺋﺑﻨ ﻧﻤﻮﻧﯾﮫﯚﻧﺮاوەی ﭘﺎﺷڕۆژﻣﺎن(

ﭘﺸﺘﺮ ﺧﯚی ﻟﺷﻮەی هﺳﺘﮑﯽ دەروﻧﯿﺎ ﺋﻧﻮان ،ﺑم ﺋﻣۆ وەک

ﮔﻮﺷﺎد دﺘوە ﺳر ﭘﺸﮑوﺗﻨﺨﻮازی و ﺋ) هرﭼﯽ ﮐﺎﻣراﻧﺒﻮ ﻟ

ﺑﯿﺮﮑﯽ زاﻧﺴﺘﯽ ﺧﯚﯾﭙﯿﺸﺎﻧﺌداو هزار ﮔﯿﺎﮐش ﺳردەرﺑﻨ،

ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕﮑﯽ ﭘﺸﮑوﺗﻨﺨﺎزاﻧوە ،ﻣﺳﻟﮐی ﺧﯚی ﺑهﻣﻮ ﻣﺳﻟ

ﺋﻧﺠﺎﻣﯽ ﺑﻨﺒﮐﺮدﻧ .ﺋﮔر ﻧﺷﻮﻧﻤﺎﺷﯿﮑﺮد ،ﻟﺋﺎﺳﺘﯽ ﺧﯚرﮑﯽ

ﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯿﯿﮐﺎﻧوە دەﺑﺳﺖ– رۆﺷﻨﺒﯿﺮ ژ 72ل40

ﻧورۆزا ﺧﯚﯾﻨﺎﮔﺮێ.

ﮔﻮﺷﺎد هﻣﻮ ﻧﻮﺳﯿﻨﮐﺎﻧﯽ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿ ﻟ ﻗﺴی روت و ﻗﺴش ﻧﺎﭼﺘ

ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋﺎﮔﺮداﻧﮑ ﺑﯚ ﮐﻮرداﯾﺗﯽ وەک ﻟﻣﮋوی ﻣﯿﻠﻠﺗﮐﻣﺎﻧﺎ

ﮔﯿﺮﻓﺎﻧوە .ﺋﯾﺒﯚ ﯾک دو ﻧﻤﻮﻧی ﻧهﻨﺎﯾوە!؟ ﺑم ﺋﻤ

دەرﺋﮐوێ و ﭘﺸﺘﺎوﭘﺸﺖ ﺑﯚﻣﺎن ﻣﺎوەﺗوە .ژﯾﺮ ﺑﻠﯿﻤﺗﺎﻧ ﺋم

ﺑﺑﮕوە ﺑﮔﻮﺷﺎد ﺋﯿﻦ ﮐﺎﻣران ﺗﺎﺳﺎﯽ  1968ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ

راﺳﺘﯿﯿﺎﻧﻣﺎن ﭘﯿﺸﺎﻧﺌدا:

ﺗﺎﺑوﮐﺮدﻧوەی ﺋﺎوات و رەﻧﺞ ٧٤ﻧک رﺒﺎزﮏ ﺑﮑﻮ ﺑواﯾﮐﯽ

ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﻢ ﺧﯾﺎڵ ﻧﯿ- 

ﮔوﮔﺎﯽ ﻣﻨﺎڵ ﻧﯿ

٧٣

ﻧﺗوەﯾﯽ هﺑﻮ ﺑڕادەﯾک ﮐﯚﻣﯚﻧﺴﺘﮐﺎن ﺳﺎﯽ 1959-1958

ﺋﮔر ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑرﯾﻦ  -ﻧﺑ ﺋی ﮐﻮرد ﻟﮐﻮێ ﺑﮋﯾﻦ

ﻟﺳر

ﯾﺎﺧﻮﺑﯿﻦ ﮐﻮردی دﺮﯾﻦ -ﺋﮔرﻧﺑ ﺋﯾﺌﻤ ﭼﯿﻦ!؟)ﮐﻮرداﯾﺗﯽ

ﭘﻻﻣﺎرداﻧﺷﯿﺎن هﻣﻮ ﮔﻟﯽ ﻋﺮاﻗﯽ ﮔﺮﺗﺒﻮەوەو ﻟڕۆژﻧﺎﻣﮐﺷﯿﺎﻧﺎ،

ل(45

اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻌﺐ  ،ﺋوەی ﺑﺋﺎﺷﮑﺮا دەﺳﻨﯿﺸﺎن ﺋﮐﺮد .٧٦ﺑم

ﺷﻗﺎﻣﮐﺎﻧﯽ

ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ

ﺷﺎوﯾﺎن

ﺑﯚﺋﺑﺮد.٧٥

ﺋو

ﻟﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑهﯚی ﮔﺷی رەوﺗﯽ ﻧﺗوەﯾﯿوە ،ﺋوەﯾﺎن ﺑﯚ ﻧﻟﻮا،
37

38

٧٧

هﯿﭽﻨﺑ ﯾک ﺑﮕی ﺑﮫﻨﺎﯾﺗوە ،ﻧک وەک ﻓﺎﭽﯽ رﻣ ﻟﺪا

ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ زورﺑی رﮑﺨﺴﺘﻨﮐﺎﻧﯽ ﺟﻮﺗﯿﺎران ﻟدەرەوەی ﺷﺎرەﮐﺎن

ﺑدەس ﺑرە ﻧﺗوەﯾﯿﮐوەﺑﻮ .ﮐﺎﻣراﻧﯿﺶ ﻟوەﻣﯽ هڕەﺷی

ﻟﮐﺎﺗﮑﺎ

ﭘﺸﺘﺒﺳﺖ

ﮐﻮﺷﺘﻨﯿﺎ ﺋﯾﻮت:

ﺑهﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ،ﭘﺸﮑوﺗﻨﺨﻮازﯾﯽ ژﯾﺮ ﺋﺳﻟﻤﻨﯿﻦ:

وﺗﯿﺎن ﺋو رﯿی ﮐﺗﯚ ﻟﺳری ﻣﺎﻧﺎی ﺋوەﯾ ﺑ ﻻوی ﺋﻣﺮی

ﺋﻤی ﮐﻮرد ﺋﻤی ﮔﻮرد -ﮔﻟﮑﯿﻦ ﺑﺰﯾﺎن

ﻣﻨﯿﺶ ﭘﻤﻮﺗﻦ ﺋو رﯿ ﻧﮔﺮم ﺑﮔردن ﮐﭼﯽ و ﮐﺳﺎﺳﯽ ﺋﻣﺮم

ﺑﺎﺳﯽ

زاﻧﺴﺘﺌﮐﺎ!

ﺋﻤ

ﺑﺑﮕوەو

دۆﺳﺘﯽ ﮔﺸﺖ ﻣﯿﻠﻠﺗﺎن -

ﺑﯚ ﺋﺎﺷﺘﯽ و ﺋﺎﺳﺎﯾﺶ

ﮐﺎﻣران ﻟو دەﻣدا ﻟﺑﯚﻧ ﻧﺗوەﯾﯽ و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯿﮐﺎﻧﺎ ،ﻟﺳﻠﻤﺎﻧﯽ

ﮔﯚراﻧﯽ و ﺳﺘﺎﯾﺶ -

ﺋﺑﮋﯾﻦ هﻣﻮﻣﺎن )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(48

ﭘﺶ رﮑﺨﺮاوە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﯿﮐﺎن ٧٩ﺋﮐوت و ﺑراﻣﺒر ﮐﯚﻣﯚﻧﺴﺘﮐﺎن

ﮐﺋﺑﯿﻨﻦ ﺑرەی ﮔﻻن  -ﺋﻦ ﺋﺎﺷﺘﯽ ﺋﺎﺷﺘﯿﯽ ﺟﯿﮫﺎن

ﺑ ﺳﮑﺮدﻧوە ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ ﮐﻮردو ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺑواﮐی ﺋﮐﺮدو ﺑﻮ ﺑ

ﻣﺮۆڤ ﺋﺑ ﺷﺎدﻣﺎﻧﺒ -دور ﻟدﯾﻠﯽ و ﻟزﯾﺎﻧﺒ) ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(58

راﺑری ﺋو دەﻣی ﻧﺗوەﮐﻣﺎن .ﺑوەش ﻧوەﺳﺘﺎ ،ﺋوەﺑﻮ ﺑﻮ ﺑ

ﭼﻧﺪ ﺧﯚﺷ ژﯾﺎن  -ﻟﮔڵ ﻣﯿﻠﻠﺗﺎن

ﺳرﻧﻮﺳری ﮔﯚﭬﺎری رۆژی ﻧﻮێ ٨٠و ﮔﯾﺎﻧﺪﯾ ﭘﻠﯾک ﻣﯿﻠﻠﺗﯽ ﮐﻮرد

ﺑﺑ ﻗەو دەﻧﮓ  -ﺑ ﮐﻮﺷﺘﺎرو ﺟﻧﮓ

٧٨

هﺗﺎهﺗﺎﯾ ﺷﺎﻧﺎزﯾﯽ ﭘﻮەﺑﮑﺎو ﺧﺰﻣﺗﮑﯽ ﺑﭙﺎﯾﺎﻧﺒﻮ ﮐﺎﻣران و

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﮔﻻن -

هﭬﺎﮐﺎﻧﯽ٨١ﮐﺮدﯾﺎن ﺑﻧﺗوەﮐﯾﺎن ﻟڕوی ﻧﺗوەﯾﯿوە ،هﺗﺎ

ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﻢ ﻓﺮاواﻧ -ﺑﻮﮐﯽ رازاوەی ﺟﯿﮫﺎﻧ) ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(29

ﻟرادەﯾﮐﺎﺑﻮ ﭼﭘﮐﺎﻧﯿﺶ ﺷﺘﯿﺎن ﺗﯿﺎﺑوﺋﮐﺮدەوە .ﺑم ﻧﺎﻣﺧﺎﻧ

ﺋﺎﯾﺎ ﮐﺎم ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻣﺳﻟی ﻧﺗوەﮐی ﺋوەﻧﺪە ﺑﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯿﯿوە

ﮐﯚﻣﯚﻧﺴﺘﮐﺎن ﻟﺷﺎری ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ وەرﯾﺎﻧﻨﺋﮔﺮت ﺑﯚﻓﺮۆﺷﺘﻦ!

ﺑﺳﺘﯚﺗوە؟ﺋو ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧی ﭘﺸﺘﯿﺎﻧﮑﺮدۆﺗ ﻣﯿﻠﻠﺗﮐی ﺧﯚﯾﺎن و ﺑﻮن

ﻟﺑﺎرەی ﭘﺸﮑوﺗﻨﺨﻮازﯾﯿوە ،ﺋﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻟهﻣﻮ ﻓرهﻧﮕﯽ

ﺑ ﺷﺎﯾری ﺑﮕﺎﻧ ﻟژﺮ ﻧﺎوی ﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯽ و ﺧﯚﺑﺳﺘﻦ ﺑﺧﺑﺎﺗﯽ

ﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردﯾﺎ ﯾک ﺷﺎﻋﯿﺮﻣﺎن ﻧﯿ ﭘﺸﮑوﺗﻨﺨﻮاز ﻧﺑﻮﺑ و

ﮔﻻﻧوە!؟.

ﻣﺳﻟﮐی ﺑ ﺑﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯿﯿوە ﻧﺑﺳﺘﺒﺘوە .ﻟواﻧی ﮔﻮﺷﺎد

هروەهﺎ ﻟﺑﺎرەی ﮐﺎﻣراﻧوە ،ﺋﻤ ﻟﮔڵ ﮔﻮﺷﺎداﯾﻦ ﮐﻟﺑﺎرەی

ﭘﻧﺠی ﺑﯚ راﮐﺸﺎون ﮐ ﭘﺸﮑوﺗﻨﺨﻮازی ﺋﻧﻨﻻوە ،ژﯾﺮی

ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕی ﭘﺸﮑوﺗﻨﺨﻮازەوە ،ﻣﺳﻟﮐی ﺧﯚی ﺑﻣﺳﻟی

ﺷﺎﻋﯿﺮە! )رۆﺷﻨﺒﯿﺮ ژ 72ل (40ﺑﺑ هﯿﭻ ﺑﮕﯾک ،ﮐ ﺋﺑﻮاﯾ

ﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯿﯿوە ﺋﺑﺳﺖ .ﺋو دەﻣش ﮐﺎﻣران هر ﻧﺗوەﯾﯿﺒﻮەو

39

40

ﻧﺑﺮێ ﺑﺗﺎن )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(74

ﺋﮔر ﺑﺖ و ﮐﺎﻣران ﺑﺎﺳﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮردی ﮐﺮدﺑ،واﺗﺎ هر

ﻧﺎزاﻧﻦ ،ﭘﺎداﺷﺘﯽ ﺋوێ ﭼﻮﻧﮑ ﺑﻧﺪﮐﺮاوە ،دﺴﯚزە .راﺳﺘﺘﺮ ﺋوەﯾ

ﻣﺳﻟﮐی ﺑﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯿﯿوە ﺑﺳﺘﯚﺗوە ،ﻟﺑرﺋوەی ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد

وەک

ﺑﺷﮑ ﻟﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯽ و ﺋﻣی دواﯾﯿﺎن زﯾﺎﺗﺮ ﻟﮐﺎﻣراﻧﺎ

ﻟهﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯿوە ﺑواﻧﯿﻨ ﮐﺎﻣران.

دەرﮐوﺗﻮە .ﻟﮐﻮرﺗی ﺑﺎﺳﮐﻣﺎﻧﺎ ﺋﯿﻦ :ﮐﺎﻣران ﻟﮐﻮردەوە

ﻟﻣﮋوی ﮐﻮردا ﺑﯚﯾﮐﻣﺠﺎر هﮑوت ﺷﺎﻋﯿﺮﮏ ﺧﯚی هﯚﻧﺮاوە

ﺳرﮐوﺗﻮە ﺑﯚﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯽ ،ﻧک ﻟﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯿﯿوە ﺑﯚﮐﻮرد.

ﺑﺳر ﺧﯚﯾﺎ ﺑ ﻟژﺮ ﺳردی ﮐﺎﻣران ﻣﻮﮐﺮﯾﺎ:

ﺋﻤ وەک ﮔﻮﺷﺎد ﺑ ﺑﮕ وﺷ دەرﻧﺎﭘڕﻨﯿﻦ ،ﺑﯚﻧﻤﻮﻧ ﭘﻧﺠ

ﻟ ﮐﯚﺗﯽ ﭘ ،ﮐﻟﭘﭽی دەس ﺑﭙﺮﺳﻦ

راﺋﮐﺸﯿﻦ ﺑﯚ هﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣران ﮐ ﺗﺎﯾﺎ روﯾﮑﺮدۆﺗ ﺑﺎرە

ﻣﻦ ﭼﯿﻢ و ﮐﻢ ﺋوان ﭼﺎﮐﻤﺌﻧﺎﺳﻦ -زەﺑﺮی هﯚﻧﺮاوە  1970ل

ﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯿﯿﮐ ،وەﮐﻮ هﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ :ﺟﻣﯿﻠ ،ﻧﺎدﯾ ،ﺟﯿﻢ وﯾﻠﺴﻦ،

.4،5

ﮔﯿﭭﺎرا ،ﻟﯚﻣﯚﻣﺒﺎ ٨٢و...هﺘﺪ.

ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺸﻢ ﮐ ﻣﻦ ﺷﺎﻋﯿﺮﺑﻢ ﻟﻤﻨدی ﻟﮔڵ ﻣﻨﺎ ﻧﯿﺎﻧﺒ

ﺑوم ﺑداﺧوە ﮐﺎﻣران ﻟﺳر ﺋو دۆﺧ ﻧﻣﺎﯾوە ،ﮔڕاﯾوەو

ﻣﻦ ﮐﻓﺮﻣﺴﮑﯽ هﯚﻧﺮاوە ﺋﮔﺮﯾﻢ رۆژێ ﻧﻣﺪﯾﻮە ﺑﯚم ﻣﯿﮫﺮەﺑﺎﻧﺒ-

ﭘﻮﮐﺎﯾوە ﻟﻧﺗوەﯾﯿﮐی ،ﻟﭘﺸﮑوﺗﻨﺨﻮازﯾﯿﮐی .ﻟﺳﺎﯽ

زەﺑﺮی هﯚﻧﺮاوە ل61

1961ەوە ،ﻟﺋﺎﺳﺖ هﻤﺗﮐﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﺎ ﺑ ورەﺑﻮ .ﻟ1964 ەوە

ﻟ دﯾﻮاﻧﮐﯾﺎ ﺋم هﯚﻧﺮاواﻧی ﺧﺴﺘﯚﺗ ﭘﺎڵ ﺋوەی ﺑﯚ ﺳﻓرﺑری

ﭘﻧﺎﯾﮕﺮت .وەک ﺑ ﺋﺎﮔﺮە ﺳﻮرە ﻟﺧﯚم دورە! ﻟﺳﺎﯽ 1968ەوە

وﺗﻮن) :دﯾﻤﻧﮏ ،ﻣﺎﭼﯽ ﻣﺮدن ،ﮐﻮﺷﺘﻨﯽ

ﻋﺑ ،ﻟﭘﻨﺎوی

ﺋﯿﺘﺮ ﻧﯾﺘﻮاﻧﯽ ﺗﺮﺳﮐ داﭘﯚﺷ ،هﻮﻣﻮ ﺷﺘﮑﯽ ﮐوﺗڕو،ﺗﻮﺷﯽ

ﭼﺎوەﮐﺎﻧﯿﺎ ،ﯾﺎدﮏ .٨٥ﻟﮐﺎﺗﮑﺎ زورﺑی ﺋم هﯚﻧﺮاواﻧ ﻣﺎﻓﯽ

ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ وﺷﮑﺒﻮﻧوەﺑﻮ

٨٣

ﻧک هر ﻟهﯚﻧﺮاوەدا ﺑﮑﻮ ﻟهﻣﻮ

ﮔﻮﺷﺎد٨٤ﺑﺳﺎدەﯾﯽ

ﻧڕواﻧﯿﻦ،

ﺑﮑﻮ

ﻟواﻗﯿﻌﮐوە،

ﺳﻓرﺑرﯾﺎن ﭘﻮەﻧﯿ

ﺑﺎرﮑوە ﺗﺮس ﺑﺳرﯾﺎ زاﺒﻮ ،ﺧﯚﯾﭙﻨﮔﯿﺮاﯾوەو ﮐوﺗ ﺧﻣﯽ

)لەبارەی کامەرانەوە  ،ب .ھەندرێن ،بە  7الپەڕەيتر
بەرەنگاری گوشاد ئەبێتەوە .بەپێويستم نەزانی لێرەدادوبارەی

ﻟﺋﺎوات و رەﻧﺠﺎ ﺑﺗواوی دەرﮐوت ،ﺑم ﺑرﮔﺮی ﻟﭼﯽ!؟

بکەمەوە ،تەنيا کورتەيەکينەبێ ،چونکە لەھەندێ رستەدا
ناوزڕاندنی تيايە ،سەرباری ئەوەی ئەو الپەڕانە دەرچونە
لەمەبەستەکە  -------------------------ژير(

ﺧﯚی .ﺋﯾﻮﯾﺴﺖ ﺑهﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﺑرﮔﺮی ﻟﺧﯚﯾﺒﮑﺎ .ﺋم راﺳﺘﯿﯿ
ﻟﺗﺮﺳﮐی .ﺋﯾﻮت :ﮐﻮرد ﻧﻓﺎﻣﻦ ﻧﺮﺧﯽ ﺧﯚﺑﮐﻮﺷﺘﺪاﻧﯽ ﺋو
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لەدوا وتەی ئەم بابەتەدا ،ب .ھەندرێن ئەڵێ:
ﻟﮐﯚﺗﺎﯾﯿﺪا ﺋﻢ،ﭼﺎﮐﻮاﺑﻮ ﻟﮑﯚﯿﻨوەﮐی ﮔﻮﺷﺎد ﺑﮔﯿﺎﻧﮑﯽ ﺋدەﺑﯽ
و زاﻧﺴﺘﯿﺒﻮاﯾ ،ﻧک ﺑوﺷﻮە ﻧﺎوﺑﺎزاڕﯾﺎﻧﯾ.ﺋﺑﻮاﯾ دەزﮔﺎی
رۆﺷﻨﺒﯿﺮﯾﯽ

ﮐﻮردی

رﮕی

ﺑوﮐﺮدﻧوەی

وﺗﺎری

وا

ﺑ

ﺳروﭘﺎﯾﻨداﯾ ،ﻧک دوﺟﺎر ﺑدوای ﯾﮐﺎ ﻟ دو ﮔﯚﭬﺎری ﺟﯿﺎوازی
ﺋو دەزﮔﺎﯾدا ﺑوﺑﮑﺮﺘوە ،ﺑم دﯾﺎرە ﻧﺎﻣو هﺎوڕﯿﺗﯽ و
ﮐﺳﺎﯾﺗﯽ ،هزار ﺳﭙﯽ رەﺷﺌﮐﺎو رەش ﺳﭙﯿﺌﮐﺎ!.
دوا وﺷ داوا ﻟژﯾﺮ ﺋﮐﯾﻦ ﺑﯚ ﮔڕاﻧوەی ﺑﯚ دﻧﯿﺎی هﯚﻧﺮاوەی
ﻧﺗوەﯾﯽ.

ﻧﺗوە

ﭼﺎوەڕواﻧﯽ

ﺑهﺮەﮐﯾﺗﯽ.

زەﻣﯿﻨﮐی

ﻟزەﻣﯿﻨﮐﺎﻧﯿﺘﺮ ﺟﯿﺎوازە .ﮐﺎرواﻧﮐی ﺑﺨﺎﺗوە رﮕﺎ ﺑﯚﺑرﺑﺳﺘﯽ
ﺋوﮐﺳﺎﻧی واﺋزاﻧﻦ ﺳدەی هﯚﻧﺮاوەی ﻧﺗوەﯾﯽ دواﯾﯽ هﺎﺗﻮە.
ﺟﮑﮐی ﺑﺗﺎ .ﭼﺎوەڕواﻧﯽ هﻧﮕﺎوی ﮔورەﺗﺮﯾﻦ ﺑﯚ ﺋم
ﺳردەﻣ .ﺑﭙروا ﭘﺸﺘﻮﻨﯽ ﻧﺑزﯾﻦ ﺑﺒﺳﺘ و ﺋﮔر ﻟﺳﻧﮕرﯾﺸﺎ
ﭘﮑﺮا ،ﺋوا ﻧﺎوە ﻧﻣﺮەﮐی ﺑﯚﺋﻣﻨﺘوە  .وەک هﻤﻨﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮ
ﺋ:
دﻢ هﺗﺎ هﻣﺒ ﺑﺳﺖ و ﺑﯿﺮو هﯚش
ﮔر ﮔﻼﺷﻢ ،ﮐﻮردەواری و ﺋﻮە ﺧﯚش

ﭘراوﺰەﮐﺎن:
-١ﮔﯚﭬﺎری رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﻧﻮێ ژﻣﺎرە  72ﺷﻮﺑﺎﺗﯽ .1979
ﯾﮐﻣﯿﺎن :د .ﺋورەﺣﻤﺎﻧﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺎرف  :ﺑﺎ رﺰ ﻟﻟﮑﯚﯿﻨوەی
زاﻧﺴﺘﯽ ﺑﮕﺮﯾﻦ ل7ﺗﺎ.25
دوەﻣﯿﺎن  :ﮔﻮﺷﺎد ﻣﺤﻣد ﺳﻋﯿﺪ  :ﭼﻧﺪ ﺳرەﺗﺎﯾﮐﯽ ﻧﻮێ ﻟ
ﺷﻌﺮی ﮐﻮردﯾﺪا ل37
هردو وﺗﺎرەﮐ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿ ﻟ ﺷﺎوﺑﺮدن ﺑﯚ ﺳر ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕی
ﻧﺗواﯾﺗﯽ و ﻧﺑزو ژﯾﺮ .ﻧﻮﺳﯿﻨﮐی د .ﺋورەﺣﻤﺎﻧﻤﺎن
رەﺗﮑﺮدۆﺗوە ﺑ ﻟﮑﯚﯿﻨوەﯾﮐﯿﺘﺮ ﺑﻣﺰواﻧ ﺋﺧﺮﺘ ژﺮ ﭼﺎپ ﻟ
ژﺮ ﻧﺎوی )ﺑرﮔﺮی ﻟ ﺟﻣﺎل ﻧﺑز ﺑرﮔﺮﯾﯿ ﻟﺋدەب و زاﻧﺴﺖ (.
-٢ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ﻟ ژﺮ ﻧﺷﺘری ﯾﮐﺎﮐﺮدﻧوەدا -ﻣﺤﻣدی ﻣﻻ
ﮐرﯾﻢ ،ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻏﺪا 1960ﺋم ﻟﮑﯚﯿﻨوەﯾی ﺋﻤش ﻟﺳرەﺗﺎی
ﺳﺎﯽ 1982وەوە ﺗواوﺑﻮە ،ﮔﯚﭬﺎرو رۆژﻧﺎﻣ ﮐﻮردﯾﯿﮐﺎن ﺋم
ﻧﻮﺳﯿﻨﺎﻧ ﺑ ﺑﭭ ﺋزاﻧﻦ .روی ﺑ ﭘﺎرەﯾﯽ رەﺷﺒ ﺗﻮاﻧﺎی
ﭼﺎﭘﻤﺎﻧﻨﺑﻮ ﺑﯚﯾ دواﮐوت.
-٣ﮔﯚﭬﺎری رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﻧﻮێ ل 31ﺳرﭼﺎوەی ﭘﺸﻮ .ﮔﯚﭬﺎری ﺑﯾﺎن

)پێشتر لەم پەرتوکەدا وەاڵمی ئەم داخوازيەم داوەتەوەو
بەنمونەوە پێشانمداوە کەبەردەوامبوم لەسەر ھۆنراوەی
نەتەوەيی  --------------------------- .ژير(

ژﻣﺎرە  61ﻧﯿﺴﺎﻧﯽ 1981ل  56هردو ﮔﯚﭬﺎرەﮐ دەزﮔﺎی رۆﺷﻨﺒﯿﺮی
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و ﺑوﮐﺮدﻧوەی ﮐﻮردی ﻟ ﺑﻏﺪا ﺳر ﺑوەزارەﺗﯽ رۆﺷﻨﺒﯿﺮی و

-٩ﻟﺳرەﺗﺎی1982ەوە ﺋم ﻟﮑﯚﯿﻨوەﯾ ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺮاوە.

راﮔﯾﺎﻧﺪن دەرﯾﺎﻧﺌﮐﺎ.

-١٠رۆﺷﻨﺒﯿﺮ ل .17

-٤وەک ﻟﭘﺸوە دەﺳﻨﯿﺸﺎﻧﻤﺎﻧﮑﺮد ،ﮔﯚﭬﺎرەﮐﺎﻧﯽ دەزﮔﺎ  2ﺟﺎر وﺗﺎرە

-١١،١٢اﻟﻮاﻗﻌﯿ ﻓﯽ اﻻدب اﻟﮑﻮردی د .ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ رﺳﻮل ل

ﺑ ﺳروﭘﺎﮐی ﮔﻮﺷﺎدﯾﺎن ﺑوﮐﺮدەوە .ﺑم ﺋم ﺷﺎﮐﺎراﻧ ﮐ

.111،112

ﻟﭘﯚﺳﺘی ﺧﻮﻨواراﻧﯽ ﮔﯚﭬﺎری ﺑﯾﺎن دەرﻣﺎﻧﮫﻨﺎوە ﻟﺳر

-١٣ﯾﺎدﮔﺎری ﻻوان -ﺑوﮐﺮاوە  1922ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻏﺪا.

داﻧﭙﯿﺎﻧﺎﻧﯽ ﺳﯿﭭر )ﻟﭙﺮﺳﺮاوی ﺋو ﺑﺷ ﮐ ﺷﺎﮐﺎرن ﺑم هر

-١٤ﺑﯚ ﯾﮐﻣﺠﺎر ،هﮑوت ﮐﺳﮏ ﻟﺳر ﺧﯚی ﺑﻨﻮﺳ وەک ﮐﺎﮐ.

ﺑوﻧﮐﺮاوﻧﺗوە ،ﺋﺎﺧﯚ ﭼﯿﯿﮑ ﺧﺮاوەﺗ ﭘﺸﺘﮕﻮێ ﺗﻧﺎﻧت

-١٥ﻟوﺳردەﻣی ﭘﯿﺮەﻣﺮدو ﺑ ﮐس ﻟﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﺗﺧﺘﯽ هﯚﻧﺮاوەی

ﻟﺋرﺷﯿﻒ ﻧﭘﺎرﺰراوە ﺑﺠﮕ ﻟ رۆﺷﻨﺒﯿﺮو هﺎوﮐﺎری ﮐ ﺋو

ﮐﻮرﯾﯿﺎﻧﮕﺮﺗﺒﻮ ،زەهﺎوی و رەﺳﺎﻓﯿﺶ ﻟﺑﻏﺪا ﻣﺸﺘﻮﻣی ﺗﺧﺘﯽ

ﺑﺷﯾﺎن هر ﻧﯿ .ﺋﻣﺎﻧی ﺑﯾﺎﻧﯿﺶ ﺗﻧﯿﺎ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿ ﻟ 2،3 ژﻣﺎرە

هﯚﻧﺮاوەی ﻋرەﺑﯽ و ﺟﯿﺎوازی ﺑﺎوەڕﯾﺎن هﺑﻮ هﺗﺎ رﮑوﺗﻨ

ﮐﺧﯚﯾﺎن ﻣﯚری ﺷﺎﮐﺎرﯾﺎن ﭘﯿﺎﻧﺎوەو هﯿﭽﯿﺘﺮ.

ﻣﮋوﯾﯿﮐﯾﺎن  1928ﻟﮐﺎﺗﮑﺎ هردوﮐﯿﺎن ﺑرەﮔﺰ ﮐﻮردﺑﻮن!
-١٦ﻧک هر ﮔﻮﺷﺎد ،ﺑﮑﻮ زورﺑی ﻧﻮﺳراﻧﻤﺎن ﺑوﺷﻮەﯾ

-٥ﭘﯾﻤﺎﻧﯽ ﺳﯿﭭر داﻧﯽ ﺑ ﭼﺎرەﻧﻮﺳﯽ ﮐﻮرداﻧﺎ ،ﺑم ﭘﯾﻤﺎﻧﯽ ﻟﯚزان

ﺋڕواﻧﻦ .ﺑﯚﻧﻤﻮﻧ ﮐﺎﮐی ﻓﻻح ،ﻣدهﯚﺷﯽ ﺧﺴﺘﯚﺗ ﭘﺎڵ

ﭘﺸﻠﯿﮑﺮد ،ﻟﺑرﺋوەی ﺳﯿﭭر ﻟﭙﺮﺳﺮاوی ﭘﯚﺳﺘی ﺧﻮﻨواراﻧﯽ

ﮐﯚﻣ ﺷﺎﻋﯿﺮﮑﯽ هﻮﻧری ﮐ ﺷﺎﻋﯿﺮﮑﯽ ﻣﯿﻠﻠﯿ،ﺑﺮواﻧ ﮐﺎرواﻧﯽ

ﭘﯚﺳﺘی ﺑﯾﺎﻧ ،ﻟﯚزاﻧﯽ ﮐﻮردە ﻧک ﺳﯿﭭر.

ﺷﻌﺮی ﮐﻮردی ل .118هروەهﺎ ﻣﺳﻌﻮد ﻣﺤﻣد هﯚﻧﺮاوەی ﻣﯿﻠﻠﯽ و

-٦رۆﺷﻨﺒﯿﺮ ل.39

ﻓﯚﮑﻠﯚری ﺗﮑﮑﺮدوە ﺑواﻧ ﮔﯚﭬﺎری ﺑﯾﺎن ژ  21ل.3

-٧دﯾﺎری ،دﯾﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣران ﻣﻮﮐﺮی  1957ﭘﺸﮐﯿﯿﮐی ﻟﻧﻮﺳﺌﻨﯽ

-١٧ﻧﺎزەﻧﯿﻦ .ﮐﺎﻣﯿﻞ ژﯾﺮ 1958 .ل.2

ﺧﯚی ل8ﺗﺎ.11

-١٨ﺳﺎﯽ  1957رەﺷﯿﺪ ﻋﺎرف ﮔﺮەوﮑﯽ ﭘﮑﮫﻨﺎ ﺑﯚ ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ

-٨ﺑﺮواﻧ ﮐﻮردﺳﺘﺎن 1978دﯾﻮاﻧﯽ هﯚﻧﺮاوە ﺗﻧﯿﺎ هﯚﻧﺮاوەﯾﮐﯽ

هﯚﻧﺮاوە ﺑﯚ ﺑهﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن .ﺋﻧﺠﺎم ژﯾﺮ ﭘﺎداﺷﺘﯽ ﯾﮐﻣﯽ

دﺪاری ﺗﯿﺎﯾ-ﻧﺷﻤﯿﻞ ﮐﭽﮐﻮر ل.102
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وەرﮔﺮت ﺑﺑﺮﯾﺎری ﻟﯿﮋﻧﮐ :ﻋﻻﺋدﯾﻦ ﺳﻮﺟﺎدی ،ﺋﻧﻮەر ﺳﺎﺋﯿﺐ و

ﺑﺠﮕ ﻟﮔﯚﭬﺎرو رۆژﻧﺎﻣ ﮐﻮردﯾﯿﮐﺎﻧﯽ  1962-1956ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ

ﺷﻣﺎڵ ﺳﺎﺋﯿﺐ.

هﯿﻮا ،ﺷﻓق،ﻧورۆز،رۆژی ﻧﻮێ.

-١٩دﯾﺎری -دﯾﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣران ل.62

-٢٦ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل.5

-٢٠رۆژﻧﺎﻣی ژﯾﻦ ژ 1349ﻟ 1957/6/20 ل.6،،7

-٢٧ﺧﺑﺎت و ژﯾﺎن ،دﯾﻮاﻧﯽ دﺰار  1960ﭘﺸﮐﯽ ﻋﯿﺰەدﯾﻦ،

-٢١ﻟهﯚﯽ ﻓﺎراﺑﯽ زاﻧﮑﯚی ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ .د .ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋو ﮐﯚڕەی

ﺋودەﻣ دوﮐﺘﯚرای ﻧهﻨﺎﺑﻮ ،ل.4

ﺑﺮدﺑڕﻮە .ﮐﺎﻣران ﺗﺮس و ورەﺑرداﻧﯽ ﭘﻮەدﯾﺎرﺑﻮ.

دﯾﻮاﻧﯽ ﮐﺎﮐی ﻓﻻح 1980ﭘﺸﮐﯽ د .ﻋﯿﺰەدﯾﻨﻞ4

-٢٢ﻧﺎزەﻧﯿﻦ ،ل.50

٢٩و-٣٠اﻟﻮاﻗﻌﯿ ..ل .95،107

-٢٣ﮐﺎرواﻧﯽ ﺷﻌﺮی ﻧﻮﮑﻮردی ل.231

-٣١ﺑﯚ ﻧﻤﻮﻧ ﺑواﻧ ﺋم دﯾﻮاﻧﺎﻧ ﻋﯿﺰەدﯾﻦ ﭘﺸﮐﯽ ﺑﯚﻧﻮﺳﯿﻮن:ا-

-٢٤ﺑﺎﺧﭽی ﺷﺎﻋﯿﺮان ﻋﺑﺪوﻟﻌزﯾﻢ ﻣﺎوەﺗﯽ و ﻋﺑﺪوﻟﻘﺎدر

ﺧﺑﺎت و ژﯾﺎن-دﺰار ل.2،3،4

ﺳﺎﺢ 1970ل.152

ب -دﯾﻮاﻧﯽ ﮐﺎﮐی ﻓﻻح ل3ﺗﺎ .66ج-ﺷوﻧﺎﻣی ﺷﺎﻋﯿﺮﮑﯽ ﺗﯿﻨﻮ

-٢٥ﺋواﻧی ﺑﯚﮐﺎﻣران ﮐﺮان:

ﻋﺑﺪو ﭘﺷﻮ  1972د -ﺧﻮﻧﭽی ﺳهﯚڵ

ا-ﮐﺎﻣﺮان ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﮐﻮردﺳﺘﺎن – ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺳﯿﺮ .1960

-ﺋﺎزاد دﺰار 1975ل3ﺗﺎ 20واﺗﺎ  17ﻻﭘڕەی ﻟﺳر ﻧﻮﺳﯿﻮە

ب-ﮐﺎﻣران و هﯚﻧﺮاوەی ﻧﻮێ -ﻣﺤﻣد ﺳﺪﯾﻖ ﻋﺎرف.1958.

هر ﻟﺑرﺋوەی ﮐﻮڕی دﺰارە!ﻧک ﺷﺎﻋﯿﺮە!

ج-ﻓﺘﺎە ﻧﻐﺪە-ﺗﺮﺟﻤ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎرف .1959

-٣٢ﮔﻮﺷﺎد هﺗﺎ دەﻗ ﺋدەﺑﯿﮐی ﺑﺟﮫﺸﺘﻮە ﺗﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﺎی

د-اﻟﻮاﻗﻌﯿ

ﻓﯽ

اﻻدب

اﻟﮑﻮردی

ل

)ﺷﺖ(ﻣﺎن ﺑﺪاﺗ)ﺑﺎزاڕﯾﮐ ﯾﺎﺋدەﺑﯿﮐ ﯾﺎ زاﻧﺴﺘﯿﯿﮐ.(

170،111،112،123،166ﺗﺎ.172

-٣٣ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل.73

ه-ﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯽ ﻟﺷﻌﺮی ﮐﻮردﯾﺪا ،ﮐﺎﻣﯿﻞ ﺑﺳﯿﺮ ﮔﯚﭬﺎری رۆژی ﻧﻮێ ژ8

-٣٤ﺷﻌﺮو ﺋدەﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻮردی ،رەﻓﯿﻖ ﺣﯿﻠﻤﯽ 1941ل .103

و-ﭘﺎش ﺗﻣﻮز دﯾﻮاﻧﯽ رەﻓﯿﻖ ﺣﯿﻠﻤﯽ1960ل.2

-٣٥ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﮐﻮرد ﻗﺎﺳﻤﻠﯚ  1973ل61
-٣٦ﺷﯚڕﺷﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮرد ﺳﻮﺟﺎدی 1959ل.116
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-٣٧ﮔﯚﭬﺎری رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﻧﻮێ ژ 72ل.17

-٥١ﻟﺟﯿﺎﺗﯽ اﻟﺴﮑﺮﺗﯿﺮ اﻟﻌﺎم و اﻻﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﮐﺎرم هﻨﺎوە.

٣٨و-٣٩رۆژﻧﺎﻣی ﺑﺮاﯾﺗﯽ ژ 23ﺳﺎﻟﯽ  1973ل6و7

-٥٢ﻻی ﺋﻤ ﺋم ﺣﯿﺰﺑ زﯾﺎﺗﺮ ﺑ ﺗﯚراﻧﯿت ﻧﺎوی دەرﮐﺮدوە .

-٤٠ﻟڕﮕﺎی ﺋدەب و ﻟﭘﻨﺎوی ﻧﺎﻟﯿﺪا ،ﻣﺤﻣدی ﻣﻻ ﮐرﯾﻢ

-٥٣ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﮐﻮرد ،ﻗﺎﺳﻤﻠﯚ ل.68

1979ل6و7

-٥٤اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﺴﯿﺎﺳﯽ ب ن ﻣﺎرﯾﻒ اﻋﺪاد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺼﺎﻓﯽ -اﻟﺤﻞ

-٤١رۆﺷﻨﺒﯿﺮ ژ2ل .42ﮔﯚﭬﺎری ﺑﯾﺎن ژ61ل.59

اﻟﺴﯿﺎﺳﯽ ﻟﻠﻤﺴﺎﻟ اﻟﻘﻮﻣﯿل.107

-٤٢اﻟﻤﺎدﯾ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ ﮐﯿﻠﻠ ﮐﻮﻓﺎﻟﻮ ل.260

-٥٥دﯾﻮاﻧﯽ دﯾﻼن  1969ل.115

-٤٣ﻟﻤﺤﺎە ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻧﮫﺮۆ  1957ل.174

-٥٦ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﮐﻮرد ﻗﺎﺳﻤﻠﯚ ل.20

-٤٤ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل.2

-٥٧ﮐﻔﺎﺣﯽ هﺘﻠﺮ ﺗﺮﺟﻤ ﻟﻮﯾﺲ اﻟﺤﺎج 1958ل.162

-٤٥ﻧﺎﭼﺎر ﭘﻧﺎ ﺑﯚ ﭘﯿﺘﯿﺶ ﺑرﯾﻦ ﺑﯚ ﺳﻟﻤﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ﻟهﻣﻮ

-٥٨ﻟﻤﺤﺎت ،ﻧﮫﺮۆ ل.259،260

ﺑﺎرﮑوەو ﺑﺗﺎﮑﺮدﻧوەی ﺑﯚﭼﻮﻧﮐﺎﻧﯽ ﮔﻮﺷﺎدو ﺣﻣی ﻣﻻ ﮐرﯾﻢ.

-٥٩ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﮐﻮرد ﻗﺎﺳﻤﻠﯚ ل 77و 60ﺗﺎ67

-٤٦ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل.66

٦٠ﺗﺎ-٦٧

-٤٧رۆژﻧﺎﻣی هﺎوﮐﺎری  1972/1/1ﻣﻮﻣﺘﺎز ﺣﯾﺪەری ل.22

اﻟﺮﺣﻤﻦ 1978ل 181ﺗﺎ .188

-٤٨دﯾﻮاﻧﯽ ﻧﺎﻟﯽ ﻟﮑﯚﻟﯿﻨوەو ﻟﮑﺪاﻧوەی ﻣﻻ ﻋﺑﺪوﻟﮑرﯾﻤﯽ

-٦٨ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﮐﻮرد ﻗﺎﺳﻤﻠﯚ ل.96
٧٠،٧١،٦٩

ﻣﻮدەرس و ﮐﻮرەﮐﺎﻧﯽ  1976ل.734
-٤٩رۆژﻧﺎﻣی ﺑﺮاﯾﺗﯽ

ژ 1972/9/7-16ﭼﻧﺪ دﮑﯿﺶ ﺑﯚ
ژﻣﺎرەﮐﺎﻧﯽ

125،129،130،131،134،167و

،

٧٢

-ﺷﯚڕﺷﮐﺎﻧﯽ

ﮐﻮرد

ﺳﻮﺟﺎدی

ل– 302،70،71،72ل،305،310،311،307
-٧٣ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل.22

ﺷﺮﮐﯚ ﻧﻮﺳﯿﻨﯽ ﻣﺤﻣدی ﻣﻻ ﮐرﯾﻢ
-٥٠ﺑﺮواﻧ

رﺟﻞ

اﻟﺼﻨﻢ

ﺗﺮﺟﻤﻣﻦ

اﻟﺘﺮﮐﯿ

ﻋﺒﺪاﻟﻠ

ﻋﺒﺪ

رۆژﻧﺎﻣی

هﺎوﮐﺎری

-٧٤ﺋﺎوات و رەﻧﺞ .1968

ﺑﺮاﯾﺗﯽ

-٧٥ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﻟدەرﻓﺗﯽ ﺑﻮﻧﯽ داود ﺟﻧﺎﺑﯽ ﺑﺳرﮐﺮدەی ﺗﯿﭙﯽ دو

ژ16ﻟ.72/9/7

ﻟﮐرﮐﻮک ﮐﺳرەوﮐﺎری ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ و هوﻟﺮﯾﺸﯽ ﺋﮐﺮد.
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-٧٦ﺟﺮﯾﺪە اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺪد 5ﻓﯽ  1959/4/1ل.2
-٧٧هﺒﮋاردﻧﯽ

ﯾﮐﺘﯽ

ﺟﻮﺗﯿﺎران

ﻟ

-٨٣رۆژﻧﺎﻣی هﺎوﮐﺎری ژ44و 45ﺳﺎﯽ  1971ﻟﻧﻮﺳﯿﻨﯽ ﺳﺎﻣﯽ
ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ

ﺷﯚڕش ..هﺎوﮐﺎری ژ ﺗﺎﯾﺒت  1972/1/1ﻟﻧﻮﺳﯿﻨﯽ ﺑهﺮەل.31

1959،1960،1961ﺑرەی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﮐﺎن دەرﭼﻮن.

-٨٤ﮔﻮﺷﺂد ﻟ ﻟﮑﯚﯿﻨوەﮐﯾﺎ ﺗﻧﯿﺎ ﺑﮕﯾﮐﯽ ﻧهﻨﺎوەﺗوە.

-٧٨ﺋﺎوات و رەﻧﺞ ل.15

ﺑﺮواﻧ رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﻧﻮێ ژ  72ل.39

-٧٩هﻣﻮ ﻻﯾﻧﮐﺎن ﮐﺑﺮﯾﺘﯿﺒﻮن ﻟ ﯾﮐﺘﯿﯿ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﮐﺎن :

-٨٥ﺋﺎوات و رەﻧﺞ ،ﮐﺎﻣران ل.50

ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎن ،ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن ،ﻻوان ،ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾﺎن ،ﮐﺮﮑﺎران و ﺟﻮﺗﯿﺎران.
-٨٠ﮔﯚﭬﺎری رۆژی ﻧﻮێ ﯾﮐم ژﻣﺎرەی ﻣﺎرﺗﯽ 1960ﺑوﮐﺮاوەﺗوە

-----------------------------------------------------------

 18ژﻣﺎرەی ﻟﺪەرﭼﻮ ﺋﯾﻠﻮﻟﯽ 1961داﺧﺮا.

---------------------------------

-٨١ﺧﺎوەن و ﺑڕﻮەﺑرو ﻟﭙﺮﺳﺮاوی ﺟﻣﺎل ﻓﻗ ﺷﺎﯽ ﭘﺎرﺰەرﺑﻮ.
ﺳرﻧﻮﺳر ﮐﺎﻣران ،دەﺳﺘی ﻧﻮﺳران :ﻣﻮﺣﺮەم ﻣﺤﻣد ﺋﻣﯿﻦ،
ﺋﯿﺤﺴﺎن ﻓﻮﺋﺎد،ﮐ 1960 ﭼﻮﺑﯚ ﺧﻮﻨﺪن ،ﻋﺑﺪو ﺋژدەرو ﮐرﯾﻢ
زەﻧﺪ.
-٨٢ا ،ﺟﻣﯿﻠ ﻟدﯾﻮاﻧﯽ ﺋﺎﮔﺮو ژﯾﻠ 1958 ل 10ب،ﻧﺎدﯾ ﺋو
ﮐﭽ ﺋردەﻧﯿﺑﻮ ﺳﺎﯽ 1958ﮔﯿﺮا ﺑﺗﺎواﻧﯽ ﺑﯚﻣﺒﺎهﺎوﯾﺸﺘﻦ
ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﺧﻨﮑﺎﻧﺪﻧﯽ درا.

ﻧﺎدﯾ هﯚﻧﺮاوە ﮐﺎﻣران ژﯾﻦ

ژ 1958/8/140728ل.5
ج ،ﺟﯿﻢ وﻟﺴﻦ – ﺷﺎﻧﯚﻧﺎﻣی ﺷﻌﺮی ﮐﺎﻣران – ﮔﻮﺌﺳﺘﺮە
1959ل65ﺗﺎ 71د .ﮔﯿﭭﺎراهﯚﻧﺮاوە ﺋﺎوات ورەﻧﺠﻞ .71ﻟﯚﻣﯚﻣﺒﺎ-
هﯚﻧﺮاوە ،زەﺑﺮی هﯚﻧﺮاوە دﯾﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣران  1971ل.47
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ﺑﻠﯿﻤت ،هﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﻣوﻟوی١٠و ﺑﺴﺎراﻧﯽ و وەﻟﯽ دﻮاﻧو زۆر

ﺋﺎوڕداﻧوەﯾک

ﺷﺎﻋﯿﺮﯾﺘﺮی ژﯾﺎﻧوەو ﻧﺎﻣﺧﺎﻧ هژارەﮐﻣﺎﻧﯽ دەوﻣﻧﮑﺮدو

ﻟ ﺧﺎﯚﺧﺎﯚﮐی ﻣوﻟوی و ژﯾﺮ

ﺟﮕﯾﮐﯽ ﺑرزﯾﺸﯽ ﺑﯚﺧﯚی ﻟﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردﯾﺎ ﮔﺮت .ﺑم رۆژان

ﯾﺎ

ﮔﯚڕاو ﭘﯿﺮەﻣﺮد ﮐﯚﭼﯿﺪواﯾﯿﮑﺮد١٢و ﺟﮕﮐی ﺑﺗﺎﻤﺎﯾوە ،ﺋﮔرﭼﯽ

ژﯾﺮ ﺋﺎواﺗﮐی ﻧﺟﻤدﯾﻦ ﻣﻻی هﻨﺎﯾدی

ﭘﯿﺮەﻣﺮد ﻟ هﯚﻧﺮاوەدا وەﺟﺎﺧﯽ ﮐﻮﺮﺑﻮ ،ﺑم ﻟ ﮐﻟﭘﻮرو

*

ﺋدەﺑﺎ ،ﻧﺟﻤدﯾﻨﻤﻻ ﺟﮕﯾﮕﺮﺗوەو ﻧﯾﮫﺸﺖ ﺋﺎﮔﺮداﻧﮐی

ﭼﺎرەﻧﻮﺳﯽ زۆر ﺷﺎﮐﺎری رەﺳﻧﻤﺎن،وەک ﮐﺸی ﻣﯿﻠﻠﺗﮐﻣﺎﻧﯽ

١٣

ﺑﮑﻮژﺘوە ،هرﭼن ﺗﺎ ﭘﯿﺮەﻣﺮد ﻟژﯾﺎﻧﺎﻣﺎﺑﻮ ،ﯾﺎرﯾﺪەدەرﮑﯽ
هﻣﯿﺸﯾﯿﺒﻮ ،ﺑﮐﯚﭼﯽ دواﯾﯿﺸﯽ ١٤زﯾﺎﺗﺮ ﺧﯚی ﮔﻮرﺟﮑﺮدەوەو هر

ﺑﺳرهﺎﺳﺘﻮە .زۆر ﮔﻧﺠﯿﻨی ﺑﻧﺮﺧﻤﺎن ﺑﯚﺗ ﭘﺨﯚری ﺋﺎﮔﺮ،١ﺑ

ﻟﮔڕاﻧﺪاﺑﻮ ﺑدوای ﻧﻮﺳﯿﻨﯽ ﮐﻮردﯾﺎ ،ﺗﺎق و ﺑﻨﻤﯿﭻ ﻧﻣﺎ ،ﻣﺰﮔوت

٢

ﺑدوای ﻣﺰﮔوﺗﺎ ،رۆژی ﮔﯾﺎﻧ ﺷو ،ﺷوی ﻟ ﺗﮐﯿو ﺧﺎﻧﻗﺎدا

ﺋﺎوارەﺑﻮﻧﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮەﮐﺎﻧﻤﺎن ،زۆر ﮔوهری ﺷوﭼﺮا ﺳرەوﻧﮕﻮﻧﺒﻮن
وەک ﻟداﯾﮑﻨﺑﻮﺑﻦ ،ﺳرەڕای ﮐﻮﻧدﯾﻮارو ژﺮزەوی.٣

ﺋﮔر ﻧﻮﺳﯿﻨﮏ ﯾﺎ هﯚﻧﺮاوەﯾک ﺑرﮔﺮﯾﯽ ﺧﯚی ﻟو ﻣرﮔﺎﻧ ﮐﺮدﺑ،
ﻣﯚرەﮐی ﺧﯚی ﭼﯚﺗوەو ﻟ هﯽ ﮐﺳﮑوە ﺑﯚﺗ ﻣﺎﯽ ﮐﺳﮑﯿﺘﺮ! ﺋم
ﺑﺎﺑﺗ ﻣﺑﺳﺘﯽ ﻧﻮﺳﯿﻨﮐﻣﺎﻧ .زۆر هﯚﻧﺮاوەی وەک ﮔﮑﯚی ﺗﺎزەی
ﻟﯾﻞ٤و ﺋی رەﻓﯿﻘﺎن ﻣﻦ ﺋوا رۆﯾﯿﻢ ﻟﻻﺗﺎن ،٥ﮔﯿﺎﻧ وەﻧوﺷو ﭼﻨﻮر
ﻟﮔڵ ﮔﻮڵ ،٦دﻻوەران ،٧ﺟژﻧ ﺟژﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧ ،٨هرﺟﺎرەی
ﻣﯚری ﮐﺳﮑﯽ ﻟﺪراوە!.
ﻟﺳردەﻣﯽ ﺧﯚﯾﺎ ﭘﯿﺮەﻣﺮد ﮐوﺗ وەرﮔاﻧﯽ ﮐﻮردی ﺑﯚ ﮐﻮردی ،وەک

رۆژﮐﺮدەوە ﻟڕﮕﺎی دەﺳﻨﻮﺳﮑﺎ ﯾﺎ هﯚﻧﺮاوەﯾﮐﺎ ،ﺗﺎﺳﺎﻣﺎﻧﮑﯽ ﮔورەی
ﺑﯚ ﮔﻧﺠﯿﻨی ﺋدەﺑﯽ ﮐﻮری ﭘﮑﮫﻨﺎ .هرﺋﻣﺷﺒﻮ ﮐﺮدﺑﻮی ﺑ
ﻣﺘﻤﺎﻧی زورﺑی رۆﺷﻨﺒﯿﺮاﻧﯽ ﺋو ﺳدەﻣ ﮐ ﺋﮔر ﺑﺎﺳﮑﯽ
ﮔﺮﻧﮕﯿﺎن ﺑﻨﻮﺳﯿﺎﯾ ،روﻧﻮﺳﮑﯿﺎن ﻟﺌﺑﺮد ﺑﯚ ﺋو ﺧﻣﺨﯚرەی
ﮔﻧﺠﯿﻨی ﺋدەﺑﯿﻤﺎن ﺗﺎ ﻟ هﻮروژﻣﯽ ﻟﻧﺎوﭼﻮن رزﮔﺎرﯾﺒ .هرﭼن
زۆر ﻧﻓﺎم ﻟﺳﺎﻧﯽ 1960-1958دا ﻟﺋﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﯾﮐﺘﯿﯽ
ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﮔﺸﺘﯽ ١٥ﺑردﺑﺎراﻧﯿﺎﻧﺌﮐﺮدو وﺷی ﻧﺎﺷﯿﺮﯾﻨﯿﺎن ﭘﺌوت
ﻟﺳرﺋوەی ﻧﺋﭼﻮە ﺟواﮐﯾﺎﻧوە .زۆر ﺳﺎوﯾﻠﮑو ﻧزاﻧﯿﺘﺮﯾﺶ

هژاری ﻣﻮﮐﺮﯾﺎﻧﯽ ﺋ ،ﻧﺎﻧﯽ ﺑﯚ ﻧﺎﻧﯽ .٩ﻟم رﺒﺎزەدا ﭘﯿﺮەﻣﺮدی

ﺧﺴﺘﯿﺎﻧ ﮔﮋاوی ﺋوەی واز ﻟﺳرۆﮐﺎﯾﺗﯽ هﻧﺪێ ﮔﯚﺷی
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رۆژﻧﺎﻣی ژﯾﻦ ﺑﻨ .١٦ﮐﺳﮑﯿﺘﺮ رەﺷﻨﻮﺳﯽ دﯾﻮاﻧﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮﮑﯽ

ﺷﺎﮐﺎرﯾﮑ .ﺋﮔر هرﺋوەﻧﺪەﺑ ،ﺷﺎﻋﯿﺮﮏ ﺑﺒﻮاﯾ ﺗواوﯾﮑﺮداﯾ،

ﻟﻮەرﮔﺮت و ﭼﺎﭘﯿﮑﺮد،

ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻣوﻟوﯾﯽ ﺷﺎدﺋﮐﺮدو ﺋﻤش دﻨﯿﺎﺋﺑﻮﯾﻦ وەﺟﺎﺧﯽ ﻣوﻟوی

وەک ﺳﻮﭘﺎﺳﯿﻨﮐﺮد ،ﻧﺎوﯾﺸﯿﻨهﻨﺎ.!١٧

رۆﺷﻨ.

ﺋم رەﻓﺘﺎراﻧ ﮐﯚﯽ ﺑﻧﺟﻤدﯾﻦ ﻣﻻ ﻧداو ﺧﺎﻣی ﻟدەس

ﻟو دەﻣدا ﺷﺎﻋﯿﺮی ﻧﺗوەﯾﯽ ،ژﯾﺮ ،ﭘﺸﺘﻮﻨﯽ ﺧﺰﻣﺗﯽ ﺑﺳﺘﺒﻮ و

ﻧﺧﺴﺘﺧﻮارێ ،ﺑﮑﻮ رﮕی ﺗﮑﯚﺷﺎﻧﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﻟﺑردەﻣﺎ

ﻗﯚﯽ ﮐﺎری هﮑﺮدﺑﻮ ،ﺋﯾﻮﯾﺴﺖ ﺑهﻣﻮ ﺷﻮەﯾک ﺧﺰﻣﺗﯽ

ﺧﯚﺷﮑﺮد.هر ﺋو دەﻣ ﻟژﻣﺎرەﯾﮐﯽ رۆژﻧﺎﻣی ژﯾﻨﺎ ١٨هﯚﻧﺮاوەﯾﮐﯽ

ﻧﺗوەﮐی ﺑﮑﺎ ،ﺋﯿﺘﺮ ﺋدەﺑﮐﯾﺒ ﯾﺎ ﻣﯾﺪاﻧﯽ ﺗﮑﯚﺷﺎن.

ﻣوﻟوی ،ﺑﺮﯾﺘﯿﺒﻮ ﻟ ﭼﻮارﯾﻨﯾک ﮐﮔﯾﺸﺘﺒﻮە دەﺳﺘﯽ ﻧﺟﻤدﯾﻦ

ﺑﺗواوﮐﺮدﻧﯽ هﯚﻧﺮاوەﮐی ﻣوﻟوی وەﻣﯿﺪاﯾوە .ﺋز ﻟم

ﻣﻻ ،ﺑﺳرەﺗﺎﯾﮐﯽ ﺑﺗﺎم و ﭼﮋەوە ﺑوﯾﮑﺮدﺑﻮەوە )ﻣوﻟوی

ﭘﻧﺎﯾوە ﺋﻧﻮﺳﻢ ﺋﮔر ﻣوﻟوﯾﺶ ﺑﻤﺎﯾ هر ﺋو ﺷﺎﮐﺎرەی ژﯾﺮی

ﻻﯾﺪاﯾ ﮐﺎﻧﯿﯽ ﮐﻮﺮە دﯿک ،داوای ﮐﺎﺳدۆﯾﮐﯽ ﻟ ﮐﭽﮑﯽ

ﺋهﻨﺎﯾدی.

ﺟﻮاﻧﮑﺮد ،ﮐﭽﮐ ﭘﯿﻮت :ﺧﺎﯚ ﻣﺎﻧﻮﻧﺑﯽ ،ﻓرﻣﻮ ﺧﺎﯚ ،ﻣوﻟوی

ژﯾﺮ ﻟﮔڵ ﺷﺎﮐﺎرەﮐﯾﺎ ﮐ ﺗواوﮐری ﺷﺎﮐﺎرەﮐی ﻣوﻟوﯾﺒﻮ ﺋ:

ﺑ وﺷی ﺧﺎﯚ هﺳﺘﯽ ﺑﺮﯾﻨﺎرﺑﻮ ﭼﻮﻧﮑ ﺧﺎﯚ واﺗﺎی ﭘﯿﺮی

ﺋﯚف ﻟﭘﯿﺮی ﭼن ﻗﯚﻧﺎﻏﮑﯽ ﺳﺧﺖ و ﮔﺮاﻧ ،ﺋوەی ﭘﯿﮕﯾﺸﺘﻮە،

ﺋﮔﯾﻧ !ﺑﯚﯾ ﺑﺮﯾﺎرﯾﺪا ﺑم هﯚﻧﺮاوەﯾ ﺗﯚی ﻟﺒﮑﺎﺗوە:

دوﭼﺎرو ﮔﺮﻓﺘﺎرﺑﻮە .ﺋوەی ﺑﯚﯾﺌﭼ ﺗﯚﻗﯿﻮە .ﺋوەی ﭘﯿﻨﺎﮔﺎ

ﺧﺎﯚﺧﺎﯚﺗن ﺑس واﭼ ﺧﺎﯚ

ﺟﻮاﻧﻣرﮔﺌﺑ .ﺋﻨﺠﺎ ﺋ:

ﺧﺎﯚ دەم وە ﺑﺎن ﺧﺎﻧﺘﺎ ﻣﺎﯚ

ﻣﻣﮑ ﺑ ﺧﺎﯚ ﺋی ﺧﺎوەن ﺧﺎن

ﺷرﺗﺒﯚ ﺟ داﺧﯽ ﺧﺎﺧﺎﯽ ﺗﯚ

دﻢ زﮑ ﻧﺎﯾﺪەم ﺑﺗﺎن

وﻤﮑم وە ﮐﻮڕی ﭼﻮاردە ﺳﺎڵ ﻟﻧﯚ

ﻧﻣﺪاوە ﺑﮐس هﺸﺘﺎ ﺳﺎواﯾ

ﺑدواﯾﺎ ﻧﻮﺳﯿﺒﻮی ،ﺋم ﭼﻮارﯾﻨﯾ ،ﺷﺎﮐﺎرﮑ ﻟﺷﺎﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ

ﺗﺎزە ﺧﺎﮑﯽ ﺧﺎﯽ ﺗﯚی ﺗﯿﺎﯾ

ﻣوﻟوی .ﻧﺎزاﻧﯿﻦ هرﺋوەﻧﺪەﯾ ﯾﺎ زﯾﺎﺗﺮە؟ ﺋﮔر زﯾﺎﺗﺮە ،ﺗﮑﺎﯾ

*

ﺋوی ﻻﯾﺗﯽ ﺑﯚﻣﺎﻧﺒﻨﺮێ ﺑﯚﺑوﮐﺮدﻧوە ﺑﺎ ﻟﻧﺎوﻧﭼ وەک ﺳدەهﺎ

ﭘﻤﺌﯽ ﺧﺎﯚ ﮔﻮاﯾ ﻣﻦ ﭘﯿﺮم!؟
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ژاراو و ﻧﺷﺘر ﺋدەی ﻟﺑﯿﺮم!؟
ﻣﻦ ﻧ ﺧﺎﯚم و ﻧ ﺧﺎﯚ ﻣﻨﻢ

ﺋﺎوﻨی دﻢ ﺧﺎﯽ ﺗﯚی ﺗﯿﺎﺑ

دﻮاﻧی ﺧﺎﯽ ﮔﯚﻧﺎو ﮔردﻧﻢ

ﺷﺎوی ﭘﯿﺮی ﺑﺎ ﺑ ڕوﻣﺎﺑ

*

ﻣﻦ هر ﻣﻨﺎﻢ ﮔوﮔﺎڵ ﺋﮐم

ﺑ ﺧﺎﯚﻧﯿﻢ هﺸﺘﺎﻣﻨﺎﻢ

داوای ﻣﮋﯾﻨﯽ ﮔﯚﻧﺎو ﺧﺎڵ ﺋﮐم

ﺷﯚڕە ﺳﻮارﮑﻢ راوﮐری ﺧﺎﻢ

*

هﺎﮐﺎ ﺧﺎﮐت ﮐوﺗ ﺑر ﺗﯿﺮم

ﻧﮐی ﮔﯿﺎﻧﮐم ﭘﻤﺒﯽ ﺧﺎﯚ

ﺑ دەزڕﮋێ ﻣﺎچ ﺑﻮﯾﺘ ﻧﭽﯿﺮم

ﺧﺎﻟﯚ وا ﺋﯿﺘﺮ ﺑﯚ ﺧﺎﻧﯽ ﺗﯚ

*

ﺑﻮ ﺑ ﺧﻮﻣﯽ ﺑﺨﺎڵ ﺳرﮔردان

ﺑﻨﺒ ﺗﯚی ﺧﺎﺧﺎﮐت

ﺋﺎﻣﺎﻧﺗﯿﯽ ﺗﯚو ﺧﺎﯚی ﭘرﺸﺎن

ﻟﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎﯽ ﮐﻮﻤ ﺋﺎﮐت
ﺑﺴﻨﻢ ﺑ ﻟﻮ ﺑ ﻣﮋﯾﻨﯽ ﺧﺎڵ

ﺑدواﯾﺎ ژﯾﺮ ﺋ :ﺳﻮﭘﺎس ﺑﯚ ﻧﺟﻤدﯾﻦ ﻣﻻ ،ﺑو دو ﺑﯾﺘی ﺋم

ﻣﻦ واﯾﺌﺳﻨﻢ ﺗﯚی وﺷی ﺗﺎڵ

ﮐﺎﻧﯿﯽ زەی ﻣوﻟوﯾﯽ دۆزﯾﯿوە ،ﻣﻨﯿﺶ ﺋم ﻻﻟوﭽم ﻟﮫﮫﻨﺠﺎ

*

ﺑﯚﯾﮐﻣﺠﺎر ﻧﺟﻤدﯾﻦ ﻣﻻ ﺋم ﺷﺎﮐﺎرەی ﺑﺗواوﮐری ﺷﺎﮐﺎرەﮐی

ﭘﻤﺌﯽ ﺧﺎﯚو ﺑﺧﺎڵ ﺋﻣﮑﻮژی

ﻣوﻟوی

ژﯾﻨﯽ

ﻣرﺟ ﮔرهﺎﺗﻮ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﮋی

ژﻣﺎرە1508ﻟ 1960/2/11وەک ﻣﮋدەﯾﯾک رۆژﻧﺎﻣﮐی ﮔﺮﺗﺒﻮ

ﺗﺎ وەﮐﻮ ﮐﯚرﭘی ﻣﻣﮑﻠﻧﺎودەم

دروﺳﺘﺒﻮە

ﭼﺎو ﻧﭼﺘ ﺧو ﻟﻣﮋ ﮐﯚﻨدەم

ﺑدەﺳﺘوەو

ﻟﮔﯿﺎ

ﺋﯾﻮت:

ﺑﯚزﯾﻨﺪوﮐﺮدﻧوەی رۆﺣﯽ ﻣوﻟوی.٢٠.

*
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ﺑوﮐﺮدەوە

ﻟڕۆژﻧﺎﻣی

١
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ﭘﯿﺮەﻣﺮدﮑﯿﺘﺮ

رۆژان هﺎﺗﻮﭼﻮ ،ﻧﺎ ﻣ ﺑﺳر ﺑﺎرەﮔﺎی رۆژﻧﺎﻣی ژﯾﻨﺎ ﺑﺎری ،ﺋو

 -2ﻟﺋﻮارەی 1976/2/8دا ﻟﺋﯿﺴﺘﮕی ﮐﻮردﯾﯽ ﮐﺮﻣﺎﺷﺎﻧوە ،هر

ژﻣﺎرەﯾ هر ﻟﺋﺎﺳﻤﺎﻧوە ﻗﯚزراﯾوە ،ﺋﮔر ﺑﮫﺎﺗﺎﯾ دە ﺋوەﻧﺪە

ﺑﻧﺎوی ﻣوﻟوﯾﯿوە ﺑوﮐﺮاﯾوە.

ﭼﺎﭘﺒﮑﺮاﯾ ،ﻧﺋﻣﺎﯾوە .داواﮐﺎرﯾﯽ ﺑوڕەﻧﮕ ﺑﺳر رۆژﻧﺎﻣی ژﯾﻨﺎ

-3هﻮﻧرﻣﻧﺪی ﻻو رزﮔﺎر ﺳﻋﯿﺪ ﺧﺎﯚﺧﺎﯚﺗﻧﯽ ﻟﺳر ﻗوان

ﺗﺎﺋو رۆژە روﯾﻨداﺑﻮ .دوای ﺋو ﻟﺰﻣ داواﮐﺮدﻧ ،ﺑﯚﺟﺎرﮑﯿﺘﺮ ژﯾﻦ

ﺗﯚﻣﺎرﮐﺮدوە ﻟﺑرهﻣﯽ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ﭼﻗﻤﺎﻗﭽﯽ ﺳﺎﯽ 972

ﮐوﺗوە ﺑوﮐﺮدﻧوەی ،هﺗﺎ ﻧﻮﺳﯿﺒﻮی ﻟﺳر داﺧﻮازﯾﯽ ﺑﺷﮑﯽ

ﻟهﯚﻧﺮاوەی ﻣوﻟوی.٢٢.

زۆر ﻟهﺎوﺗﯿﯿﺎن .ﺗﺎﺋوڕۆژە ژﯾﻦ ﺑﯚدوەﻣﺠﺎر هﯿﭻ ﻧﻮﺳﯿﻨﮑﯽ

 -4ﻟﺗﻟﻓﯿﺰﯾﯚن ،ﺗﯿﭙﯽ زاﻧﮑﯚی ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﻟﺳر ﭘردەﮐ ﻧﻮﺳﯿﺒﻮی:

ﺑوﻧﮐﺮدﺑﻮەوە ،ﺑم ﺷﺎﮐﺎرەﮐی ژﯾﺮو ﻣوﻟوی ﺑﯚﯾﮐﻣﺠﺎر ﺋو

ﺧﺎﯚﺧﺎﯚﺗن ﻟهﯚﻧﺮاوەی ﻣوﻟوی ﺑدەﻧﮕﯽ ﺧﻮﺷﮑﮏ ﺑوﮐﺮاﯾوە.

ﺑﺳﺘﮐی ﺷﮑﺎن ﺑ وروژاﻧﯽ ﺧﻮﻨرەوان ﺑﯚهﯚﻧﺮاوەی ﺧﺎﯚ

ﻟدەﻣﮑﺎ ،رۆﺣﯽ ﻣوﻟوی ،ﭼﺎﭘﯽ دواﯾﯽ ٢٣ﮐوﺗ ﺑﺎزاڕەوە ،ﺋو

ﺧﺎﯚی ﻣوﻟوی و ژﯾﺮ.٢١.

هﯚﻧﺮاوەﯾم هﺎﺗوەﺑﯿﺮ ،ﺑدواﯾﺎ ﮔڕام زۆر ﮔڕام ﺗﻮﺷﯿﻨﺑﻮم .ﺳﺎﯽ

هﯚﻧﺮاوەﮐو ﭼﺎرەﻧﻮﺳﯽ ژﯾﺮ

1980ﺑدوای ﺑﺎﺳﮑﯿﺘﺮا ﺋﮔڕام ﺑڕۆژﻧﺎﻣی هﺎوﮐﺎرﯾﯽ 1971دا،

وەک ﻟﭘﺸوە ﺋو راﺳﺘﯿﯿﻣﺎن روﻧﮑﺮدەوە ،ﺋم ﮐﺎﻧﯿﯽ زەش وەک
هﻣﻮ ﮔوهرەﮐﺎﻧﯿﺘﺮ ،ﻣﯚری ﺗواوﮐری ﻟﺳر ﻻﭼﻮ ﮐ ژﯾﺮی
ﺷﺎﻋﯿﺮە .هﻣﻮ هﯚﻧﺮاوەﮐ ﮐﺮا ﺑهﯚﻧﺮاوەی ﻣوﻟوی و ﺑوەرﮔاﻧﯽ
ﭘﯿﺮەﻣﺮد دراﯾ ﭘﻨﻮس ،هﻧﺪﮑﯿﺘﺮ ﺑوەرﮔاﻧﯽ ژﯾﺮ ﻧک
ﺗواوﮐری وەک ﻟم ﺧﺎﻧدا دەرﺋﮐوێ:
-1هﻮﻧرﻣﻧﺪ

ﻋﻮﺳﻤﺎن

ﻋﻟﯽ

ﻟﺷﺳﺘﮐﺎﻧﺎ

ﻟﺳر

ﺷﺮﯾﺖ

ﺗﯚﻣﺎرﯾﮑﺮدﺑﻮ هر ﺑﻧﺎوی ﻣوﻟوﯾﯿوە .ﺋز ﻟﻤﭙﺮﺳﯽ
 ،وﺗﯽ هﯚﻧﺮاوەی ﻣوﻟوﯾﯿو وەرﮔاﻧﯽ ﭘﯿﺮەﻣﺮدە ﺑﯚ ﺳﯚراﻧﯽ!.
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ﺟﺎرﮑﯿﺘﺮ ﺑ هﯚﻧﺮاوەﮐی ﺧﺎﯚﺧﺎﯚدا ﮔﯿﺮﺳﺎﻣوە ﺋﻣﺠﺎرە هﺎﺗﻤ
٢٤

ﺳر ﺑﯿﺮﮏ ژﯾﺮ ﻟهوراﻣﯿﯿوە وەرﯾﮕاﺑﻠﺑرﺋوەی رۆژﻧﺎﻣﮐ
دەﺳﻨﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳﮐی ﻧﮐﺮدﺑﻮ ،ﻧ ﺑوەرﮔان ﻧ ﺑﺗواوﮐﺮدن.
ﺗﻧﯿﺎ ﻟﺳرەﺗﺎی هﯚﻧﺮاوەﮐدا ﻧﺎوی ﻣوﻟوی ﻧﻮﺳﺮاﺑﻮ ﻟدواﯾﯽ
هﯚﻧﺮاوەﮐ ژﯾﺮ ﮐﻟوەﺋﭼﻮ وەک ﺧﻮﻨرەوەﯾک ﻧﺎردﺑﺘﯽ ﻧک
ﺗواﮐری هﯚﻧﺮاوەﮐ .ﻟﺑﺎرەی وەرﮔﺮاﻧﮐوە ،ﺋوە هر ﺑﯚﭼﻮﻧﯽ
ﺧﯚﻣﺒﻮ هﯿﭽﯿﺘﺮ ،ﻟﺑرﺋوەی ﻟڕۆﺣﯽ ﻣوﻟوﯾﯿﮐدا ﻧﺑﻮ،
ﻟهﺎوﮐﺎرﯾﺎ ﻧﺎوی ﭘﯿﺮەﻣﺮدی ﺑﺳرەوەﻧﺑﻮ .ﺑﮕﻮﻣﺎن ژﯾﺮ ﺷﺎﻋﯿﺮﮑﯽ
ﺑهﺮەدارە ﮐدەورﮑﯽ ﮐﺎرﯾﮕری دﯾﻮە ﻟﺗﺎزەﮐﺮدﻧوەی هﯚﻧﺮاوەی
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ﮐﻮردﯾﺎ ،ﺑﺗﺎﯾﺒت ﮐﻮرداﯾﺗﯿﯿﮐی . ٢٥هرﺋو راﺳﺘﯿﯿﺷﺒﻮ هﯚی

ﺷﺎﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﭘﺸﻮی ﺑﯚ ﻧﺗوە ﮐ ژﯾﺮ ﺳرﺑﺎزﮑﯽ ﺑواﮐﯾﺗﯽ.

ﺑﯚﭼﻮﻧﮐﺎﻧﻢ ﺑﯚ وەرﮔاﻧﯽ ﻟﻻﯾن ﮐﺎﻣﯿﻞ ژﯾﺮەوە.

ﭼﺎوەڕواﻧﯽ ﺷﺎﮐﺎری ﺑرزﺗﺮی ﻟﺌﮐﯾﻦ.

رۆژﮏ ﺑﯚﻣﮕﻮﻧﺠﺎ ﺑدﯾﺪاری ژﯾﺮ ﺷﺎدﺑﻮم .ﻟﮔﻔﺘﻮﮔﯚدا ﻗﺴ هﺎﺗ ﺳر

ﭘراوﺰەﮐﺎن:

ﺋدەب و وەرﮔان .وﺗﻢ ﺑڕاﺳﺘﯽ ﺋو ﺧﺎﯚ ﺧﺎﯚﯾی ﻣوﻟﻮی
ﮐﺑڕﺰت

وەرﯾﮕاوە

ﺑﯚ

ﺳﯚراﻧﯽ،

ﻟﮔﯿﺎﻧﯽ

ﻣوﻟوﯾﯽ

ﮐﻣﻨﮐﺮدۆﺗوەو ﭼﮋی ﭼﻮارﯾﻨی ﺧﯿﺎم٢٦ی ﺳﻻم و رۆﺣﯽ
ﻣوﻟوﯾﯿﮐی ﭘﯿﺮەﻣﺮد ﺋدا .ﻟ وەﻣﺎ وﺗﯽ ﻣﻦ هوراﻣﯽ ﻧﺎزاﻧﻢ
ﺗﺎ هﯚﻧﺮاوەی ﻣوﻟوی وەرﮔم .ﺋﯿﺘﺮ ﺑﯿﺮەوەرﯾﯿﮐﺎﻧﯽ ﺑﯚﮔاﻣوە
ﻟﺑﺎرەی ﺋو هﯚﻧﺮاوەﯾوە ﮐهﻣﻮ وﺷﮐﺎﻧﯽ ﻟم ﻟﮑﯚﯿﻨوەﯾدا
رەﻧﮕﯿﺪاوەﺗوە .وﺗﯿﺸﯽ ﻟ رۆژﻧﺎﻣی ژﯾﻨﺎ ﺑوﮐﺮاوەﺗوە .ﻣﻨﺲ دوای
ﺋوە ﮐوﺗﻤ ﮔڕان ﺑدوای ژﯾﻨﺎ ﻟ ﻧﺎﻣﺧﺎﻧی ﮔﺸﺘﯽ و ﻣﯚزەﺧﺎﻧی
ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ و زاﻧﮑﯚی ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﺎ هردو ﺟﺎری ﺑوﮐﺮدﻧوەی
هﯚﻧﺮاوەﮐی ﻣوﻟوی و ژﯾﺮم دۆزﯾﯿوە ،ﺑم دەزﮔﯿﺮی ﺋو ژﻣﺎرەﯾ
ﻧﺑﻮم ﮐ دو ﺑﯾﺘﮐی ﺗﯿﺎ ﺑوﮐﺮاﺑﺘوە .ﻟﺑر دەﺳﻨﮐوﺗﻨﯽ ﺋو
ژﻣﺎرەﯾ ،ﺑزاﻧﯿﺎرﯾﯿﮐﺎﻧﯽ ژﯾﺮ داﺑﯿﻨﺒﻮم.
دوا وﺷ هزار ﺳو ﺑﯚ ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻧﺟﻤدﯾﻦ ﻣﻻ ﮐ ﻧﺗوەﯾﯿﺎﻧ
ﺧﻣﺨﯚری ﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردﯾﻤﺎﻧﺒﻮ .ﺑﯚ ژﯾﺮی ﺷﺎﻋﯿﺮ ﮐﺋﺎواﺗﮐی
ﻧﺟﻤدﯾﻦ ﻣﻻی هﻨﺎﯾدی و ﺑو ﺷﺎﮐﺎرەی ،ﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردﯾﻤﺎﻧﯽ
رۆﺷﻨﮑﺮدەوەو ﺷﺎﮐﺎرﮑﯿﺘﺮی ﺧﺴﺘ ﭘﺎڵ
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-١دﯾﻮاﻧﯽ ﺋﺣﻤد ﺑﮔﯽ ﺳﺎﺣﺐ ﻗان/ﺣﻣﺪی1957ل.4
-٢ﺳﯚزی ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن ،دﯾﻮاﻧﯽ ﻣﻮﻓﺘﯽ ﭘﻨﺠﻮﯾﻨﯽ 1959ل.4
-٣ژاﻧﯽ ﮔل /رۆﻣﺎن  ،ﺑﻠ1972 ل151.
-٤ﺑﺮواﻧ ﺷﻌﺮی ﮐﯚن و ﻧﻮێ/ا.ب.هوری  1975ﺗﮑوﺑﻮن
ﻟﻧﻮان ﮔﮑﯚی ﺗﺎزەی ﻟﯾﻠﯽ ﺋﺣﻤد ﺑﮔﯽ ﮐﯚﻣﺎﺳﯽ ﻟﮔڵ ﮔﮑﯚی
ﺗﺎزەی ﯾﺎری ﺣﻣﺋﺎﻏﺎی دەرﺑﻧﺪ ﻓﻗرە ﯾﮐﻣﯿﺎن ل69-63
دوەﻣﯿﺎن ل.76-74
-٥ﻟﺑﯾﻨﯽ ﻧﺎﻟﯽ و ﮐﻮردﯾﺪا ،ﺑواﻧ دﯾﻮاﻧﯽ ﻧﺎﻟﯽ –ﻣﻻ
ﻋﺑﺪوﻟﮑرﯾﻢ  1970ل ،317دﯾﻮاﻧﯽ ﮐﻮردی ﺑوﮐﺮاوەی ﮐﻮردی و
ﻣرﯾﻮاﻧﯽ  1931ل.17
-٦ﻟﺑﯾﻨﯽ ﭘﯿﺮەﻣﺮدو ﺑﺴﺎراﻧﯽ .ﺑواﻧ دﯾﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺮەﻣﺮد-
ﮐﯚﮐﺮدﻧوەی هﺎوار 1970 ،ل.7
-٧ﻟﺑﯾﻨﯽ ﺑﺨﻮدوﻧﻮری ﺷﺦ ﺳﺎﺢ -دﯾﻮاﻧﯽ ﺑﺨﻮد  1971ل.136
ﺑواﻧ ﮔﯚﭬﺎری ﺑﺮاﯾﺗﯽ ژ 2ﺳﺎﯽ  1ل.17
-٨ﻟﺑﯾﻨﯽ ﺑﻠو ع ع ﺷوﻧﻢ رۆژﻧﺎﻣی ﺑﺮاﯾﺗﯽ.1968/3/21
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-٩ﻣم و زﯾﻨﯽ ﺧﺎﻧﯽ ،هژار ﮐﺮدوﺘﯽ ﺑ ﻣﻮﮐﺮﯾﺎﻧﯽ 1960ل.21

-١٨ﺑداﺧوە ﺋو ژﻣﺎرەﯾی ژﯾﻨﻢ ﺑﯚﻧدۆزراﯾوە.

-١٠رۆﺣﯽ ﻣوﻟوی -ﭘﯿﺮەﻣﺮد وەرﯾﮕاوە.1935

-١٩ژﯾﻦ ژﻣﺎرە 1960/2/11-1508ل.5

-١١ﭘﯿﺮەﻣﺮد هﯚﻧﺮاوەی ﺋم ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧی ﻟهوراﻣﯿوە ﮐﺮدوە ﺑ

-٢٠ﻟﺳر ﮔاﻧوەی هﻧﺪێ ﮐس ﮐ ﭘﯿﺎﻧﺨﯚﺷﻨﺑﻮ ﻧﺎوﯾﺎﻧﺒﮫﻨﻢ.

ﺳﯚراﻧﯽ :وەﻟﯽ دﻮاﻧ ،ﺑﺴﺎراﻧﯽ ،ﺧﺎﻧﺎی ﻗﻮﺑﺎدی ،ﻣوﻟوی ،ﺑم

-٢١ﺋﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻢ زورﺑی ژﻣﺎرەﮐﺎﻧﯽ ژﯾﻨﻢ دﯾﻮە ،داﺧﻮازﯾﯽ

ﻟﮔڵ هﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎ ﺑوﯾﮑﺮدۆﺗوە ،زۆرﺟﺎرﯾﺶ هﯚﻧﺮاوەی ﺧﯚی

ﺑﺎﺑﺗﮑﯿﺘﺮم ﻧدﯾﻮە ﻟﻻﯾن ﺧﻮﻨﺪەواراﻧوە داوای دوﺑﺎرەی

ﺑﻧﺎوی ﺋواﻧوە ﺑوﮐﺮدۆﺗوە .هﻧﺪێ ﺟﺎرﯾﺶ ﻻی ﺧﮑﯽ

ﺑﺎﺑﺗﮏ ﺑﮑن ﺧﺎﯚﮐی ﻣوﻟوی و ژﯾﺮﻧﺑ .ﯾﮐﻣﯿﺎن ژ1508

هﯚﻧﺮاوەی ﺋوان ﺑﻮە ﺑ هﯽ ﭘﯿﺮەﻣﺮد .

دوەﻣﯿﺎن ژ.1960/9/8-1547

 -١٢ﻟ1950/6/19 ﮐﯚﭼﯽ دواﯾﯽ ﮐﺮدو ﻟﮔﺮدی ﻣﺎﻣ ﯾﺎرە

-٢٢رۆﺣﯽ ﻣوﻟوی ﭼﺎﭘﯽ دوەم .1965

ﻧﮋراوە-دﯾﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺮەﻣﺮد ﺳرﭼﺎوەی ﭘﺸﻮ ل.19

-٢٤رۆژﻧﺎﻣی هﺎوﮐﺎری ژ 6ﺷﻮﺑﺎﺗﯽ.1971

-١٣ﭘﯿﺮەﻣﺮد ﺑﺎرەﮔﺎی ژﯾﻨﯽ ﮐﺮدﺑﻮە ﺟﮕی ﺧﯚی ،ﻧﺎوﯾﻨﺎﺑﻮ

-٢٥ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ژﯾﺮ .1960

ﻗﻟﻧﺪەرﺧﺎﻧ ﻟﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﮔڕەﮐﯽ ﮔﯚﯾﮋە ﭘﺸﺖ ﻣﺰﮔوﺗﯽ هﻣﺰاﻏﺎ.

-٢٦ﭼﻮارﯾﻨی ﺧﯿﺎم -ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﺳﻻم .1951

-١٤ﻟﺳﺎﯽ 1926ەوە ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧی ﮐﺷﺘﯽ ﻧﻮح دەرﺋﮐوێ

ﺷهﯿﺪی ﮔﯚران و ﻋوﻟ ﺳﯿﺴی ژﯾﺮ

ﺑواﻧ)ﺑﯚﺗﺎن ﺋﮔﻣوە( ﻟﮑﯚﯿﻨوە ﻟﺳر ﻧﺟﻤدﯾﻦ ﻣﻻ
ﻧﻮﺳﯿﻨﯽ ﺑﯾﺎد ﻋﺑﺪوﻟﻘﺎدر ﭼﺎﭘﯽ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ  1980-1979ل.5
-١٥ﺋو ﯾﮐﺘﯿﯿ ﺑﺎرەﮔﺎﮐی ﻟﺟﺎدەی ﺳﺎﺑﻮﻧﮑراﻧﺒﻮ ،ﺳر ﺑ
ﮐﯚﻣﯚﻧﺴﺘﮐﺎﻧﺒﻮﺳﺎﻧﯽ 1960-1958ﻟﺳﻠﻤﺎﻧﯽ.

ﻟ ﺑراوردﮑﯽ ﺋدەﺑﯽ و ﺋﺎوﻨی راﺳﺘﯽ ﮐﺸﮐوە
***

-1ﺳرەﺗﺎﯾﮐﯽ ﭘﻮﯾﺴﺖ ﺑﯚ ﺋم ﺑراوردە:

-١٦ﺑﯚﺗﺎ دەﮔﻣوە-ﺳﭼﺎوەی ﭘﺸﻮ ل.128

ﭘﺶ ﭼﻮﻧ ﻧﺎو ﺑﺎﺳﮐ ،ﺋم ﻧﻮﺳﯿﻨ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿ ﻟ ﺑراوردﮏ ﻟﻧﻮان

-١٧ﺳﻮﺟﺎدﯾﺶ ﮐﮑﯽ ﻟ دەﺳﻨﻮﺳﮐﺎﻧﯽ ﻧﺟﻤدﯾﻦ ﻣﻻ وەرﮔﺮﺗﺒﻮ،

دو هﯚﻧﺮاوەدا ﺑﯚ ﻣﺑﺳﺘﮑﯽ ﻧﺗوەﯾﯽ ،ﺑﯚﯾ ﺑو ﺗﺮازوە ﺋﯾﮑﺸﯿﻦ.

ﻟ ﻣﮋوی ﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردﯾﺎ هر ﻧﺎوی ﻧهﻨﺎوە.

ﺋﮔر ﺟﺎرﺟﺎرﯾﺶ ﻟﺑراوردەﮐ دەرﭼﻮﺑﯿﻦ ،ﮐﺸﮐ ﺳﭘﺎﻧﺪوﺘﯽ.
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ﺋﺎﻣﺎدەی هﻣﻮ ﺑراﻣﺒرﯾﯿﮐﯿﺸﯿﻦ ﻟﺳﻨﻮری دﻧﯿﺎی ﺋدەﺑوە .هﻣﻮ

ﻓرﻣﺎﻧﺒری ﭘﻠ ﻧﺰﻣﺒﻮ .دەوﻣﻧﺪە ﻧﺎوەﻧﺪﯾﯿﮐﺎﻧﯿﺶ ﻟﭘﻧﺠی

رەﺧﻨﯾﮐﯽ ﺑﺟﺶ ﺋﺳﻟﻤﻨﯿﻦ .

دەﺳﺖ ﺗﭙڕی ﻧﺋﮐﺮد .هﻣﻮ ﺑ :هﺳﺘﮏ ،ﮔﯿﺎﻧﮏ ،ﺑﯿﺮﮏ

-2ﺷﺷﯽ ﺋﯾﻠﻮﻟﯽ  1930ﺟﮕی ﻟﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردﯾﺎو

هﺴﺎن و هﺎوارﯾﺎن ﺑﯚ ﮐﻮردﺑﻮ ،ﮐﻮردﺳﺘﺎن روﮔﯾﺎﻧﺒﻮ ،ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕی

هﯚﻧﺮاوەی ﺷهﯿﺪ و ﻋوﻟ ﺳﯿﺴ.
ﺋواﻧی ﺳرﻧﺠﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮی ﻣﯿﻠﻠﯽ ﻗﺎﻧﯿﻌﯿﺎن داﺑ ،ﺗﺎﻧﯾﮐﯿﺎن ﻟﺳر
ﭼﺎوی ﺑدﯾﮑﺮدوە ﮐ ﻟدەﻣﯽ ﺧﯚﯾﺎ ﺷﺷﯽ ﺋﯾﻠﻮل هﻨﺎوﺘﯽ ﺑﺳر
ﭼﺎوﯾﺎ:ﻟ ﮐﺰﯾﯽ ﮐﻮردان ﮔﻼراوﻣ -رۆژەﮐی ﺋﯾﻠﻮل ﺗﺎﻧی ﭼﺎوﻣ

١١

6ی ﺋﯾﻠﻮﻟﯽ 1930ﺟﯿﮕﯾﮐﯽ دﯾﺎری هﯾ ﻟﺧﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮﻨﺎوﯾﯽ
ﻣﯿﻠﻠﺗﮐﻣﺎﻧﺎ .هرﺋو راﺳﺘﯿﯿﺷﺒﻮ ،ﺷﺷ رەﺷﯽ ﺋﯾﻠﻮﻟﯽ ﺑﺳدا
ﺑی ،ﻟﮔﯿﺎ ﮔورەﺗﺮﯾﻦ راﭘڕﯾﻨﺒﻮ ﮐ ﺷﺎری ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﻗﺎرەﻣﺎن،
ﺷﺎری هﻤت و ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﺑڕوی داﮔﯿﮑری ﺋﻨﮕﻠﯿﺰو دەﺳﺗﯽ
ﭘﺎﺷﺎﯾﺗﯽ ﻋﺮاﻗﺎ ﺗﻗﯿﯿوە ﺑﺷﻮەﯾک ﮐ هﺗهﺗﺎﯾ ﺟﺮﺰو
ﺷﺎﻧﺎزﯾﺒ .هروەهﺎ ﺋو راﭘڕﯾﻨ ﻟزەﻣﯿﻨی واﻗﯿﻌوە ﭘرﭼﺪاﻧوەو
ﺑدرۆﺧﺴﺘﻨوەﯾﮐﺒﻮ ﺑﯚﺋو

ﻓﻟﺴﻓﯾی

ﺋ) ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕی

ﻧﺗواﯾﺗﯽ ﻟﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺳرﻣﺎﯾدارﯾﺎ دروﺳﺘﺌﺑ و ﺑﻧﻣﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾداری ﺋوﯾﺶ ﻧﺎﻣﻨ(٢
ﺋو رۆژە ﺷﺎری ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ،زورﺑی ﺧﮑﮐی ﺑﺮﯾﺘﯿﺒﻮ ﻟﭼﯿﻨﯽ
ﭼوﺳﺎوە ﮐ ﮐﺮﮑﺎرو ﺣﻣﺎڵ و ﮐﺎﺳﺒﮑﺎری ﺑﭽﻮک و ﻣﻮﭼﺧﯚرو
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ﻟدەرەوەهﻨﺮاو ﻟﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯽ ﺋو رۆژەدا ﺑدﯾﻨﺋﮐﺮا .ﺋﮔر ﮐﺳﮏ
ﺑﺋﺎﺳﺘﻣ ﺑﯚﻧﯽ ﺑﮐﮕﯿﺮاوی ﻟﺒﮫﺎﺗﺎﯾ ،راوﯾﺎﻧﺌﻧﺎو ﻧﻓﺮەﺗﯽ
ﺷرﻣزارﯾﯿﺎن ﻟﺌﮐﺮد وەک ﻓﺎﯾﻗﯽ ﻓرﻣﺎﻧﺒر ﮐ ﺑهزار ﺗﮑﺎو
ﮐﻮڕﻧﻮش رزﮔﺎرﯾﺒﻮ ﻟ ﮐﻮﺷﺘﻦ .
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼوﺳﺎوە ﻟو دەﻣدا دورﺑﻮ ﻟهﻣﻮﺟﯚرە ﮐﺎرﮔو
ﻓﺎﺑﺮﯾﻘﯾک چ ﺧﯚﯾﯽ چ ﻣﯿﺮی چ ﺑﯿﺎﻧﯽ هﺗﺎ ﭘﯿﺸﺳﺎزﯾﯿ
ﺧﯚﻣﺎﯿﯿﮐﺎن ﻟ دوﮐﺎﻧﮑﯽ ١٢م ٢زﯾﺎﺗﺮﻧﺑﻮ .ﺑم ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕی
ﻧﺗوەﯾﯽ ﻟﮐﯚﻣﮐﺎﻧﯽ ﭘﺸﺘﯿﻮان ،ﮔﺰﻧﮓ ،زەردەﺷﺖ ،ﮐﻮردﺳﺘﺎن،
ﺑرزﯾﯽ وت ٤ﭘرەﯾﺴﻧﺪﺑﻮ ﺑڕادەﯾک وﺷی ﮐﻮردو ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﺑﺳدەﻣﯽ زۆرﯾﻨی ﺧﮑﯽ ﺋو ﺳردەﻣوەﺑﻮ.
وەﻧﺑ ﺋو ﺷﯚڕﺷ هر وﺷی ﺳﺎدەو ﺳﺎﮐﺎری ﺧﮑﮐﺑﻮﺑ ،ﺑﮑﻮ
ﺑﻨڕەﺗﮐی ﻟ ﭘﻨﻮﺳﮐﺎﻧوە دەﺳﺘﯿﭙﮑﺮدﺑﻮ
ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮەﮐﺎن ٥ﮐ هﺗﺎ ﺋﻣۆش ﮐﭙی ﺋو راﭘڕﯾﻨﯾﺎن
داﻧﻣﺮﮐﺎوەﺗوە .هرﯾﮐش روﯾﮐﯽ ﮔﺷﯽ ﺋو راﭘڕﯾﻨﯾﺎن
ﺋﺎﺷﮑﺮاﮐﺮدوە

وەک

د.

ﺷوﻗﯽ

ﺿﯿﻒ

ﻟﻣﺒﺎرەﯾوە

ﺋ

)ﻟﻟﮑﯚﯿﻨوەی ﺋدەﺑﯿﯽ هر ﻧﺗوەﯾک ،ﭘﻮﯾﺴﺘﻤﺎن ﺑﺷﺎرەزاﯾﯿ
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ﻟو ﮐﺎرەﺳﺎﺗ ﮐﺎرﯾﮕراﻧی ﮐﺎرﯾﮑﺮدۆﺗ ﺳر ژﯾﺎﻧ ﺑﻨڕەﺗﯿﯿﮐی،

ﻧﺎوﯾﺎﻧﺎوە ﭘﺎواﻧﯽ ﻣﯿﻠﻠﯽ ،ﭼﯚن ﭘﺎواﻧﯽ ﻣﯿﻠﻠﯿﻤﺎن ﭘﺌﻧﺎﺳﻨﻦ؟

ﻟﺑرﺋوەی ﺋدەب ﺋﺎوﻨﯾﮐﯽ ﺑﮕردە ﻟدەرﮐوﺗﻨﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﺋو

ﻟﮔڵ رەﺳﻧﯽ ﺋو هﯚﺑﮔ؟

ﻣﯿﻠﻠﺗ چ ﻟﮐﺎرەﺳﺎت و چ ﻟ ژﯾﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﯽ.٦

-4ﮐﺎم هﯚﻧﺮاوەﯾﺎن ﻟﻧﺎﺧﯽ ﮐﺸﮐوە هﺎﺗﯚﺗ دەرێ؟ راﺳﺘﯿﯽ

ﮔﯚران و ژﯾﺮ روﯾﮐﯽ راﭘڕﯾﻨﮐﯾﺎن دﯾﺎرﯾﮑﺮدوە ،ﺋﺗﻮاﻧﯿﻦ

ﺧﮑﮐی ﺋﺎﺷﮑﺮاﮐﺮدوە؟ هﯿﺘﺎﻓﮐﺎﻧﯽ وەﮐﻮ ﺧﯚی ﮔﻮاﺳﺘﯚﺗوە؟

دەﺳﻨﯿﺸﺎﻧﯽ ﺋو راﺳﺘﯿﯿ ﺑﮑﯾﻦ ﮐ ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧﯿﺘﺮ هﺳﺘﯿﺎن ﺑم ﻻﯾﻧ

دروﺷﻤﮐﺎﻧﯽ وﻧﻨﮐﺮدوە؟

ﻧﮐﺮدوە ﮐ روی ﯾﮐﻣﯽ راﭘڕﯾﻨﯽ ﺷﺷﯽ ﺋﯾﻠﻮﻟ .هر

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

هﯚﻧﺮاوەﯾﮐﯿﺎن ﻣﻟﺤﻣﯾﮐ ﻟﻧﻤﻮﻧی ﭘﺎواﻧﺘﯽ ﮐ ﺑﻮن

ﮔﯿﺎﻧی ﺗﯿﺎﻧﺑ ،ﭘﺰی ﺗﯿﺎﻧﺎﻣﻨ و وەک ﻧﻮﺳﯿﻨﮑﯽ ﺳﺎدە ﮐﺎﻮﮐﺮچ

ﺑهﺎﻧﺪەرﮑﯿﺶ ﭘﺎﯿﺎن ﺑﻣﻨوەﻧﺎ ﺑﯚ ﺋم ﺑراوردە ﻟﺑر روﻧﺎﮐﯿﯽ

دەرﺋﭼ ﻧک ﭘﺧﺸﺎﻧﯿﺶ ﮐ ﮐﺎرﮑﯽ هﻮﻧرﯾﯿ ﺑم ﻧﺎﮔﺎﺗ

ﺋم ﺧﺎﻧدا:

هﯚﻧﺮاوە ﮐ ﻟﻮﺗﮑی هﻣﻮ ﮐﺎرﮑﯽ هﻮﻧرﯾﯿ ﻟدﻧﯿﺎی ﻧﻮﺳﯿﻨﺎ.

-1ﮐﺎم هﯚﻧﺮاوەﯾﺎن ﭼﯚﺗ ﻧﺎو واﻗﯿﻌﮐی ﺷش ﺋﯾﻠﻮﻟوە هر وەﮐﻮ

ﺋو  2هﯚﻧﺮاوەﯾ ﮐﺎﻣﯿﺎن ﺋو ﻣرﺟﺎﻧی ﺗﯿﺎﯾ؟

ﺧﯚی؟

-6هﺴﻧﮕﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋو دو ﺷﺎﻋﯿﺮە ﻟ ﺋﺎوﻨی راﺳﺘﯽ ﮐﺸﮐوە.

-2ﭘﺎواﻧﯽ ﮐﺎم هﯚﻧﺮاوەﯾﺎن ﻗﺎرەﻣﺎﻧﯽ راﺳﺘﯿﻨی 6ی ﺋﯾﻠﻮﻟﯽ

ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﮔﯚران ﮐ ﺑﻧﺎﺳﺮاوﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﯿﺮﻣﺎن ﺋژﻣﺎر ﺋﮐﺮێ .ﺋﺎﯾﺎ

1930ﺑﻮە ﺑ ﻧﺎو ،ﭘﻨﺎس ،ﺧ ،ﮔڕەک ،ﮐﺳﻮﮐﺎر،ﺋﻣۆی

وەﮐﻮ ﭘﻮﯾﺴﺖ ﺋرﮐﯽ ﺳرﺷﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺑﺟﮫﻨﺎوە ﺑدﺴﯚزی و ﯾک

ﮔﯚڕەﮐی؟ ﮐﺎﻣﯿﺎن رەﻣﺰﯾﯿ؟ ﺋﮔر ﮐﺎرەﺳﺎت روﻧﺒ ،رەﻣﺰ دەوری

ﭼﺎوی ﺑراﻣﺒر هﻣﻮ دەﺳﺘو ﭼﯿﻦ و رﺒﺎزی ﻧﺗوەﮐی ﻟﺗﻣﻧﯿﺎ؟

هﯾ؟ ﯾﺎ ﭘﻮﭼﺌﺑﺘوە .ﯾﺎ ﭘﻮﯾﺴﺘ ﻟو دەﻣدا ﭘﻧﺎ ﺑﺒﺮێ ﺑﯚ

هﯚﻧﺮاوەﮐی ،ﺷهﯿﺪ ،چ ﻣﯚرﮐﮑﯽ ﭘﻮە دﯾﺎرە؟

رەﻣﺰ؟ ﺋﮔر ﭘﻧﺎی ﺑﯚﺑﺮا ه ﻧﯿ؟

ﭘﺸﺌوەی هﻧﮕﺎو ﺑﻨﯿﻦ ﺑﯚ ﻧﺎو هﯚﻧﺮاوەﮐﺎن ،ﭘﻮﯾﺴﺘ ﭘردە ﻟﺳر

-3هﯚ ﺑگ ﮐ ﭘﺎواﻧﯽ هﯚﻧﺮاوەی ﺷهﯿﺪی ﮔﯚراﻧ ،ﭘﺎواﻧﮑﯽ

ﺷﺎﻋﯿﺮەﮐﺎن ﻻدەﯾﻦ ﺑهﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯿﺎﻧوە:

ﻣﯿﻠﻠﯿﺒﻮە؟ ﯾﺎ ﺋﮔر ﺑﻮﺑ ،دەوری هﺑﻮە ﻟو راﭘڕﯾﻨدا؟ ﯾﺎ ﺋواﻧی

ﯾﮐم:

ﺑﻧﺎوی

ﺷهﯿﺪەوەﯾ.

ﻧﺎوی

ﮐس

ﺑﺳردی

هﯚﻧﺮاوەﮐوەﻧﯿ .ﻣﮋوی داﻧﺎﻧﮐی ﺋﮔڕﺘوە ﺑﯚ ﺳﺎﯽ .1932
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واﺗﺎ 2ﺳﺎڵ دوای راﭘڕﯾﻨﮐ.هﯚﻧﺮاوەی ﮔﯚران .٧هﻧﺪێ ﻧﻮﺳر
ﺑواﻧﺎﻣﯾﺎن

ﻟﺳرهﻨﺎوە٨و

ﺑﺑرزی

و

ﻟﺋﻧﺪازەﺑدەر

هﯿﺎﻧﺴﻧﮕﺎﻧﺪوە ،وەک ﮐﺸﺎﻧﯽ هﯚﻧﺮاوەی ﮔﯚران ﺑﺗﺮازوی راﺳﺘﯽ

٩

ﺑﻨﻮ ﻟ ﻗﺑﺮەﮐﺗﺎ ،ﻣﻮﺳﺘرﯾﺢ ﺑ ﺳﺎﻟﻢ
ﻟ ﺗﯚ ﮐﻮردﺗﺮە  ،ﻧزان هﺗﺎ ﻋﺎﻟﻢ.١٤
ﻟﺑﺎرەی هﯚﻧﺮاوەوە ،ﻧک هر هﻧﮕﺎوی ﻧﻧﺎﺑﻮ ﺑﯚدﻧﯿﺎی هﯚﻧﺮاوەی

ﭼﻧﻮﮐﮕﺮﺗﻨﺒ ﯾﺎ ﺑﭭ!

ﻧﻮێ ،ﺑﮑﻮ ﯾﮐم ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ هﯚﻧﺮاوەﯾﺒﻮ ،هﺗﺎ ﻟﻧﺎو ﺷﺎﻋﯿﺮە

دوەم :ﺑﻧﺎوی ﻋوﻟ ﺳﯿﺴی ﻗﺎرەﻣﺎﻧوەﯾ .ﻣﮋوی داﻧﺎﻧﮐی

ﻻوەﮐﺎﻧﯽ ﺋو ﺳردەﻣدا دەرﻧﮐوﺗﺒﻮ .١٥ﺑم دەرﮐوﺗﻨﯽ هﯚﻧﺮاوەی

ﺋﮔڕﺘوە ﺑﯚ  1960واﺗﺎ  30ﺳﺎڵ دوای راﭘڕﯾﻨﮐ.

ﻋوﻟ ﺳﯿﺴ ﻟﺳردەﻣﯽ هﻧﮕﺎوﻧﺎﻧﯽ ژﯾﺮداﺑﻮ ﺑﯚ ﻟﻮﺗﮑ وەک

ﻟهﯚﻧﺮاوەی ﮐﺎﻣﯿﻞ ژﯾﺮ ﮐ ﻻی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧﺗوەﯾﯽ وەک ﻣﺎرﺳﻠﯿﺰﮑﯽ

ﻟﻧﺎﻣﯿﻠﮑی ﮐﺎﻣران و هﯚﻧﺮاوەی ﻧﻮﯽ ﻣﺤﻣد ﺳﺪﯾﻖ ﻋﺎرف

ﮐﻮردﯾ .ﻻواﻧﮑﯽ زۆر ﻟﺑرﯾﺎﻧﮑﺮدوە .ﻟودەﻣدا هﻧﺪێ ﮔﯚﭬﺎرو

دەرﺋﮐوێ.١٥راﺳﺘﺘﺮ

رۆژﻧﺎﻣ ﺑ ﺳﺘﺎﯾﺸوە ﺑوﯾﺎﻧﮑﺮدۆﺗوە .١٠ﻟﻣﯾﺪاﻧﯽ رەﺧﻨدا دەﺳﺘﯽ

ﻟﻮﺗﮑﯾﺒﺮد ،هرﭼن ﺑدواﯾﺎ ﺳﺴﺘﺒﻮ و ﺑرهﻣﯿﺘﺮی دەرﻧﮐوت.

ﺑﯚدرﮋﮐﺮاوە چ ﺑﺑﺎﯾخ چ ﺑﻻوازی .هرﭼن ﺣﻣی ﻣﻻ ﮐرﯾﻢ

ﻟﺑﺎرەی ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕﯾﺸوە ،ﻧﺗوەﯾﯿﮐﯽ ﭘﺸﮑوﺗﻨﺨﻮازﺑﻮە ﻟ

ﺧﯚی ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدەوە ،ﮐﯚﻣ هﯚﻧﺮاوە ﻧﺗوەﯾﯿﮐی ژﯾﺮی ١١داﯾ ﺑر

ﺳرەﺗﺎی ﻻوﺘﯿﯿوەو ﺗﺎﺋﻣﺪەﻣ هر ﺑ وﭼﺎﻧ.

ﻧﺷﺘر ﺑم ﺑوەﻣﺪاﻧوەی زەردەﺷﺖ١٢ﮐوﺗ دﻧﯿﺎی ﺑﺪەﻧﮕﯿﯿوە.

)دەستەواژەی نەتەوەيی پێشکەوتنخواز ،لەداھێنانی چەپەکانە !
نەتەوەييی،پێشکەوتنخوازو و پاشکەوتنخوازی نيە .نەتەوەيی
ھەر بەسروشتی ئەبێ پێشکەوتنخوازبێ .ئەگەر وانەبێ ،ئەبێ
ناوێکيتری لێبنرێ نەک نەتەوەيی .جگەلەوە ،ئێمە مەبەستمان
لەنەتەوايەتی ،کوردايەتييە .کوردايەتيش زاراوەيەکی تايبەتە
بەنەتەوەی کورد .ئەم زاراوەيە لەگەڵ بونی کوردا بەنەتەوە،
سەريھەڵداوەو کوردو کوردايەتی شانبەشانی يەک ھاوتەريبن و
تاکورد بمێنێ کوردايەتيش ئەمێنێ .کەواتە کوردايەتی،
وێنەيەکی لەبەرگيراوەی عروبەی عەرەبی و نازێتيی ئەڵمان

ﮔﯚران دەرﻓﺗﯽ داﻧﺎﻧﯽ ﺋو هﯚﻧﺮاوەﯾی ﻟو ﺳردەﻣداﺑﻮ .وەﮐﻮ ﺧﯚی
ﺋ هﺸﺘﺎ هﻧﮕﺎوی ﺑﯚ ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕی ﭼﭘەوی ١٣ﻧﻧﺎﺑﻮ .ﺑم
رﺳﺘﯾدا وادەرﺋﮐوێ ﻟوﺳردەﻣدا ﺋﺎڕاﺳﺘﯾﮐﯽ ﻧﺗوەﯾﯽ ﺑﻮﺑ.
ﻣﺘﻤﺎﻧﻣﺎن ﺑم راﺳﺘﯿﯿ هﯚﻧﺮاوەﯾﮐﺘﯽ هر ﻟو ﺳﺎدا ﮐ ﺑﯚ
ﺳﺎﻟﻤﯽ وﺗﻮە:
دەﻟﯿﻠﯽ ﻧﺟﻢ و هﯿﻼﻟ ﺷوی ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ
ﻏﺮوﺑﯽ ﮐﺮدوە رۆژی ﺷﮑﯚهﯽ ﺑﺎﺑﺎﻧﯽ
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ﺋوەﯾ

دﯾﻮاﻧﯽ

ﮐﻮرداﯾﺗﯿﯿﮐی

ﺑرەو

و رەگەزپەرستيی تورک نيە وەک چەپەکانی کورد ئەيانەوێ
بەوە لەکەداريبکەن - .ژير(
ﺷهﯿﺪی ﮔﯚران ﭘﺶ ﻋوﻟ ﺳﯿﺴی ژﯾﺮﺑﻮە .ﯾﺎﺑواﺗﯾﮐﯿﺘﺮ ،ژﯾﺮ
هﯚﻧﺮاوەﮐی ﮔﯚراﻧﯽ دﯾﻮە ﭘﺶ ﻟداﯾﮑﺒﻮﻧﯽ هﯚﻧﺮاوەﮐی ﺧﯚی ،ﺋﻣ
راﺳﺘ !!وەﻧﺑ ﺋم راﺳﺘﯿﯿ ﺳرﭼﺎوەﯾﮐﺒ ﺑﯚ ژﯾﺮ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺸﯿﻦ ﻧﺑﯚﺗ ﺑﯿﺮﮏ ﺑﯚ هﯚﻧﺮاوەﮐی.

ﺷﻮەﯾک ﻧﺎﭼﻨوە ﺳرﯾک ،ﺗﻧﺎﻧت ﭘﯿﺘﮏ ﺑدﯾﻨﺎﮐﯾﻦ ﺑﯚ
ﻟﯾﮐﭽﻮﻧﯽ ﺋو دو هﯚﻧﺮاوەﯾ ﻟڕوی :ﻗﺎﻓﯿ ،ﮐﺶ ،ﺑﺎﺑت،
ﻣﯚﺳﯿﻘﺎ ،رﺒﺎزی هﯚﻧﺮاوەﮐ.
-6ﺗﺎ ﻧﺎوی هﯚﻧﺮاوەﮐﺎن ،ﯾﮐﻣﯿﺎن ﺷهﯿﺪ ،ﺑ دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﻧﺎوی
ﺷهﯿﺪ ﻟ ﻧﺎوﻧﯿﺸﺎﻧﯽ هﯚﻧﺮاوەﮐدا ،هرﭼن ﺧﮑﮐ ﺧﯚی ﻧﺎوی
هﯚ ﺑﮔﯽ ﺑﺳرداﺑﯾﻮە .ﺑم ﻋوﻟ ﺳﯿﺴی ژﯾﺮ ،ﻧﺎوﮑﯽ

)بۆ پيشاندانی راستی ،من ئەو ھۆنراوەی شەھيدەم پێش
ھۆنراوەکەی خۆم نەديوە .خۆ ئاساييە ئەگەر بمديايە ئەموت
ديومە .ئەوەی بو بەسەچاوەی ئيلھام بۆ ھۆنراەکەی عەولە
سيسە ،ئەو چەندين جار گێڕانەوەيەی راپەڕينەکەی شەشی
ئەيلول بو کە لەماڵی ئێمەدا چەنبارە ئەکرايەوە بەجۆرێکە
واملێھاتبو خۆم لەو رۆژەی بەردەرکی سەرادا ئەدييەوە
بێئەوەی تيابوبم يا لەدايک بوبم .جگەلەوە ،من ساڵی
1958ھۆنراوەی عەولە سيسەم تەواوکردوە ،واشدێتەبيرم
ساڵی 1957رەشنوسەکەيم نوسيوە.ھۆنراوەی شەھيد بۆ
يەکەمجار لە تشرينی دوەمی 1959دا لە گۆڤاری ھيوادا
باڵوکراوەتەوە کە من ئەو ساو چەن ساڵێکيش دوای ئەوە ھەر
نەمديبوچونکە ئەو گۆڤارە لەو بەروارەدا کەوتبوە دەست
کۆمۆنستەکان ،من کاتی ئەوەم نەبو خۆم بە چاپەمەنی ئەوانەوە
خەريکبکەم  ------------------ژير(.
ﺑم ﺟﯿﺎوازی و ﯾﮐﻨﮔﺮﺗﻨوەی ﻋول ﻟﮔڵ ﺷهﯿﺪا ،ﺑﺮﯾﺎری

ﻗﺎرەﻣﺎﻧﮑﯿﺸﻨﯿ،

دواﯾﯽ ﺋﻤ ﭘﺎﺷﮕزﺋﮐﺎﺗوە .ﺋﮔر ﭘﯿﺎﯾﺎﻧﺎ ﺑﮕڕﯿﻦ ،ﺑهﯿﭻ

ﺑﭘﭽواﻧی ﺷﺎﻧﯚﻓوە ﮐﺋ) :ﻟﺷﺷﯽ ﺋﯾﻠﻮﻟﯽ ﺋو ﺳﺎدا،
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دﯾﺎرﯾﮑﺮاوی

هﯚﻧﺮاوەﮐﯾو

هرﺑﻧﺎوی

ﺧﯚﺑﺧﺘﮑرەﮐوەﯾ

ﺑﭘﭽواﻧی هﯚﻧﺮاوەﮐی ﮔﯚران.
-7ﺗﺎ ﺋم دەﻣ ﮐس ﭘﻧﺠﯾﮐﯽ راﻧﮐﺸﺎوە ﺑﯚ ﻟﯾﮐﭽﻮﻧﯽ ﺋو دو
هﯚﻧﺮاوەﯾ.

*
-3ﺷﺎﻋﯿﺮەﮐﺎن ﻟدﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﻗﺎرەﻣﺎﻧﺪاو دەوری
ﻗﺎرەﻣﺎن ﻟڕاﭘڕﯾﻨﯽ 6ی ﺋﯾﻠﻮﻻ.
وەک ﻟﭘﺸوە ﺑﺎﺳﻤﺎﻧﮑﺮد هﯚﻧﺮاوەی ﯾﮐﻣﯿﺎن ﺷهﯿﺪە -ﮔﯚران.
ﭘﺎواﻧﮐی هﯚﺑﮔ ،ﺑﺌوەی ﻟﻓرهﻧﮕﯽ 1930/9/6دا
ﮐﺳﮏ ﺑو ﻧﺎوەوە هﺑﻮﺑ .ﮔﯚران ﻧﺎوی ﺳرﮐﺮدەﺷﯽ ﻟﻨﺎوە! ﺑﮑﻮ
ﺑﮕﺮە

هر

ﻧﺎوﯾﺸﯿﻨﯿ

ﻟو

راﭘڕﯾﻨدا،

هﯚ ﺑگ ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﮑﯿﮑﺮد دژی هﺒﮋاردﻧﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘ ﻟﺷﺎری

زۆر زﯾﺎﺗﺮ ﭼﻗﯚﯾﺎن ﻟﺳرە وەک ﻟﻧﺎوەﮐ .ﺑﯚﯾ ﭘﺮﺳﯿﺎ ﺋوەﯾ:

٢٠

ﺗﯚﺑ ﮔﯚران ﻣﺑﺳﺘﯽ ﻟ هﯚ ﺑگ ،ﺧﯚﯾﺒ!؟ ﺑ ﺋﻣ

وﺷﯿﺮﮐﯚ ﺑﮑس ٢١دوای ﺷﺎﻧﯚف ﮐوﺗﻮن ﻟﮐﺎﺗﮑﺎ ﺋﻣﺎﻧ ﺧﮑﯽ

ﺋﮔرﮑﯽ ﻧﺰﯾﮑ ﺑﺑﮕی ﺋوەی ﻟزۆر هﯚﻧﺮاوەﯾﺘﺮﯾﺎ هر ﻣﻦ

ﺳﻠﻤﺎﻧﯿﻦ و ﻧﺋﺑﻮ ﺷﻮﻦ ﻗﺴی ﺋو ﺑﮕﺎﻧﯾ ﺑﮑون و هﮐی

ﻣﻨﺘﯽ و ﺑ راﻧﺎوی ﻣﻦ ﺋدوێ وەک:

ﺋو ﺑﮑﻧوە .ﻋﯿﺰەدﯾﻨﯿﺶ هﯚ ﺑﮔﯽ ﺑ ﭘﺎواﻧﯽ ﻣﯿﻠﻠﯽ داﻧﺎوە!.٢٢

ﻣﻦ ﺋو دﯾﻠم ﮐ دﯾﻠﮑری زۆردارم

ﭘﺎواﻧﯽ ﻣﯿﻠﻠﯽ ﮐﺳﮑﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاوە ﮐ دەﻣﺎودەم ﻗﺎرەﻣﺎﻧﺘﯽ

دﯽ ﻟﺑر ﮔﻮڕی ﻧﺎم ﺋﻟرزێ )ﮔﯚران ل(271

ﺋﮔرﺘوە وەک ﻣﺎﻣﯾﺎرە ،٢٣ﺷرﯾﻒ رەﻧﺪاﻧﯽ هﻣوەﻧﺪ ،٢٤وەﺳﺘﺎ

ﮐﻮڕی ﺳﺎوای ﺣوت ﺳﺎﻧﻢ ﺋﺗﻨﺎﺳ

رەﺟﺑﯽ رەواﻧﺪز.٢٥

ﻧﺎوت ﺋﺑﺎت وەک هﯽ ﻣﺎﻣﯽ دراوﺳ) ﮔﯚران ل(279

هرﭼن ﺋو راﭘڕﯾﻨ هﯚ ﺑﮔﯽ ﺑﺧﯚﯾوەﻧدﯾﻮە ،ﺷهﯿﺪەﮐﺎﻧﯽ

ﺑ هﺳﺖ ﺋﻣﮑن ﺑزاوای ﺑردەﻣﯽ ﺑﻮک

ﺧﯚی وﻧﻨﮐﺮدوە ،وەک :ﻋﻟ ﮔﻮﻧﺴﻮﺗﺎو ،ﻋزەی ﭘﯿﻨﭼﯽ،

دەم ﺑﯚ ﻣﺎﭼﺖ ﺋﺑم ﻣﯚﺳﮑﯚی ﺋﺴﮑﺴﻮك )ﮔﯚران ل(305

ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ (١٨ﺑداﺧوە ﻏﻓﻮری ﻣﯿﺮزا ﮐرﯾﻢ ١٩و ﺣﻣی ﻣﻻ ﮐرﯾﻢ

ﻋوﻟ ﺳﯿﺴ ،ﺋﺣ رەش ،ﻋﻟﯿﯽ ﺳﻮﯾﺠﮕرﻓﺮۆش،
ﺣﻣی ﻗﺎﻟ ﺋﺎﻏﺎ ،ﻋزﯾﺰی ﮐﻮرﺗﺎﻧﺪرو ،ﺣﻣ
ﭼﺎوﺷﯿﻦ و ﺣﻣی ﺧﻮﻟ

٢٦

ﮐ ﻧﺎوەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟﻣﮋوی

ﻣﯿﻠﻠﺗﮐﻣﺎﻧﺎ ﺑﻧﻣﺮی ﻣﺎوەﺗوە.
ﺋﺷ هﯚ ﺑگ ﮐﺎرﮑﯽ رەﻣﺰﯾﺒ .ﭘﺮﺳﯿﺎر ﺋوەﯾ ﺑﯚ ﮔﯚران ﭘﻧﺎی
ﺑﺮدۆﺗ ﺑر رەﻣﺰ ﺑﯚ ﻧﺎوی ﻗﺎرەﻣﺎﻧﮐ؟ ﻟدەﻣﮑﺎ راﭘڕﯾﻨﮐ
ﻟهﻣﻮ روﯾﮐوە دﯾﺎرو ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾ ،ﮔﯚران ﺧﯚی ﺑﺋﺎﺷﮑﺮا ﻧﺎوی

ﻟﮔل ﮐﯚﺗﺮ ﺷﻮﻦ روﻧﺎﮐﯿﯽ رۆژ ﮐوﺗﻢ
ﻧ رۆژ ﻧ ﺷو ﻧﺧوﺗﻢ )ﮔﯚران ل(306
دەرﭼﻮم ،دەرﭼﻮم ﺑﻧﺪم ﭘﺴﺎن
ﻟﮔڵ هﺎوڕێ و ﺑﺮادەران )ﮔﯚران ل(440
ﺋم دﯾﺎردەﯾ ﻟهﯚﻧﺮاوەی ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧﯽ ﺗﺮا دەﮔﻤﻧ ،ﺑم ﻟ
ﮐﺎﻣران ﻣﻮﮐﺮﯾﺎ ٢٧زﯾﺎﺗﺮ ﺧﺳﺘﺒﯚﺗوە.
ﺋم ﭘﻧﺎﺑﺮدﻧی ﮔﯚران ﺑﯚ هﯚ ﺑﮔﯽ رەﻣﺰ ،ﭼﻧﺪ ﺧﺎﮏ
ﺋﮔﯾﻧ:

ﺣﮑﻮﻣت ،ﻋﺳﮑر ،زاﺑﺖ ،ﺷﺳﺘﺘﯿﺮ ،ﻣﺗﺮەﻟﯚز ،ﺣﻘﻮق ،ﮐﺋواﻧ
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-1ﮔﯚران ﺧﯚی ﺑﮔﺰادەﺑﻮە ،٢٨ﻟودەﻣﺷﺎ ﺧﮐﺘﯽ ﺑﺎوﺑﻮە،

ﺑﮔﺪا٣٢ﻟ راﭘڕﯾﻨﯽ ﺷﺷﯽ ﺋﯾﻠﻮﻻو هﺎوﺑﺷﯽ داود ﺑﮔﯽ ﻓﺗﺎح

ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﻟﻧﻮان ﺷﺨﺎﻧﯽ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ و ﺑﮔﺰادەدا .ﻟواﻧﯾ ﮔﯚران

ﺑگ ٣٣ﻟﺷڕی ﺋﺎوﺑﺎرﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﯾ ﺑﯚﮔڕاﻧوەی ﺑﮔﺰادە ﺑﯚ

ﻟو روەوە رواﻧﯿﺒﺘﯿ ﮐﺸﮐ ،ﯾﺎﺑﯚ ﺑرﺑرەﮐﺎﻧﯿﯽ ﺷﺨﺎن ﺋو

ﺋو ﻣﯾﺪاﻧ .هرﭼن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺋو ﺧﺑﺎت و

ﻧﺎوەی ﺑﮐﺎر هﻨﺎﺑ ،ﯾﺎ ﺳﺮوﺷﺘ ﺑﮔﯿﮐی ﺧﯚی ﺑﺳرﯾﺎ زاﺒﻮﺑ

هﺎوﺑﺷﯿﮑﺮدﻧ ،ﻧﺰﯾﮑﺒﻮﻧوەﺑﻮە ﻟﺷﺨﺎن .ﺑﻟﮑﻮ هر ﯾﮐو ﺋرﮐﯽ

و ﺳرﮐﺮداﯾﺗﯽ راﭘڕﯾﻨﮐی داﺑﺘ دەس ﺑﮔ !ﺋﺎﺷﮑﺮاﺷ ﮔﯚران

ﻧﺗواﯾﺗﯽ ﺧﯚی ﺑﺟﮫﻨﺎوە.

ﺗﻮﺧﻨﯽ ﺷﺨﺎن ﻧﮐوﺗﻮە ﻟ هﯿﭻ ﺳردەم و دۆﺧﮑﺎ.

ﮐواﺗ ﭘﻧﺎﺑﺮدﻧﮐی ﮔﯚران ﺑﯚ رەﻣﺰ  2هﯚﯾ - :ﺧﯚﯾﯿ ﮐﻣﺑﺳﺘﯽ

-2ﺟﮕﮐﺮدﻧوەی ﺑﮔﺰادە ﻟﻣﯾﺪاﻧﯽ ﮐﻮرداﯾﺗﯿﺎ ﮐ ﻟوﺳردەﻣدا

ﺧﯚﯾﺗﯽ –ﺧﮐﯿﯿ ﮐ ﺋﮔڕﺘوەﺑﯚ ﺑﮔﺰادە.

هﺗﺎ ﮐﯚﭼﯽ دواﯾﯽ ﺷﺦ ﻣﺣﻤﻮدی ﻧﻣﺮ ،ﺳرﮐﺮداﯾﺗﯽ ﺋو ﻣﯾﺪاﻧ

ﻟوﺑﺎرەﯾوە ﮔﯚران ﺑﻠﯿﻤﺗﺎﻧ ﺑﯚﻣﺑﺳﺘﮐی ﭼﻮە ،ﺋﮔر ﺧﯚی

ﺑدەس ﺑرەی ﺷﺨﺎﻧوەﺑﻮە ﻟﻧﺎوﭼی ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ،هر ﺑو هﺳﺘوە

ﺑﺷﺪاری ﺋو راﭘڕﯾﻨی ﺑﮑﺮداﯾ ،ﻟﺟﯿﺎﺗﯽ هﯚ ﺑگ ،ﻋﺑﺪو

دژی ﺷﺨﺎﻧﺒﻮن ،هرﭼن دوژﻣﻨﺎﯾﺗﯿﯿﮐﯾﺎن ﭘﺶ هﺎﺗﻨﯽ ﺷﺨﺎﻧﺒﻮ

ﺑگ ﺋﺑﻮ!

ﺑﯚﻣﯾﺪاﻧﯽ ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ،ﺧﯚﯾﻠﺧﯚﯾﺎ ﺋم دوژﻣﻨﺎﯾﺗﯿﯿ هﻣﻮ ﺷﺨﺎن و

***

ﺑﮔﺰادەی ﮔﺮﺗﺒﻮەوە ،ﺑم ﻟﻧوەی ﮐﺎک ﺋﺣﻤدی ﺷﺦ و ﺑﮔﺰادەی

هﯚﻧﺮاوەی دوەﻣﯿﺎن ،ﻋوﻟ ﺳﯿﺴی ﮐﺎﻣﯿﻞ ژﯾﺮە .ﭘﺎواﻧﮐی

ﺋو

ﻗﺎرەﻣﺎﻧﮑﯽ راﺳﺘﯿﻨی راﭘڕﯾﻨﮐﯾ ،ﻧﯿﺸﺎﻧی ﻗﺎرەﻣﺎﻧﺘﯿﯽ هر ﻟ

ﺟﺎﻓﺎ دەرﺋﮐوت ،ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﻟﺳردەﻣﯽ ﻋﺎدﯾﻠ ﺧﺎﻧﻤﺎ

٢٩

دوژﻣﻨﺎﯾﺗﯿﯿ

ﻗﻮﺘﺮ

ﺑﻮەوە

ﻟﺑرﺋوەی

ﺧﺎﻧﻢ

ﻣﺘﻤﺎﻧی

ﺋﻨﮕﻠﯿﺰەﮐﺎﻧﺒﻮ ،٣٠هرﭼن ﺋﮔر ﺷﺨﺎﻧﯿﺶ ﮐﻮرداﯾﺗﯿﯿﺎن ﻧﮐﺮداﯾ،
ﺧﺎﻧﻢ ﺋو رﺒﺎزەی هرﻧﺋﮔﺮت ﻟﺑرﺋوەی ﺧﯚی ﭘروەردەی
ﮔﯿﺎﻧﮑﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺋﺮاﻧﯽ ﺑﻮە.٣١
ﻧﻣﺎﻧﯽ ﻋﺎدﯾﻠ ﺧﺎﻧﻢ ،ﮔڕاﻧوەی ﺑﮔﺰادەﺑﻮ ﺑﯚ ﻣﯾﺪاﻧﯽ ﮐﻮرداﯾﺗﯽ.
ﺋم راﺳﺘﯿﯿ ﻟﺑﺷﺪارﯾﯽ ﻋﯿﺰەت ﺑﮔﯽ وەﺳﻤﺎن ﭘﺎﺷﺎو ﺣﻣ ﻋﻟﯽ
75

ﺷﺷﯽ ﺋﯾﻠﻮﻻ وەرﮔﺮت و ﻟﭘﻨﺎوی ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﮐﯾﺎ ﮔﯿﺎﻧﯽ ﺑﺧﺸﯽ.
ﭘﺎواﻧﯽ هﯚﻧﺮاوەﮐ ﻻوﮑﯽ ﭼوﺳﺎوەی ﺋم ﻣﯿﻠﻠﺗﺑﻮە .ﺷﺎﻋﯿﺮەﮐی
ﺧﯚﯾﺗﯽ ﻧﮐﺮدوە ﺑﭽ ﺷﺨ هﺒﮋﺮێ ﺑوەی ﺧﯚی ﺷﺨ.٢٤
ﭘﻧﺎﺷﯽ ﻧﺑﺮدوە ﺑﯚ رەﻣﺰ .روداوەﮐو ﭘﺎواﻧﮐی وەک
ﺑﮐﺎﻣﺮاﯾﮐﯽ ﺳﯿﻨﻣﺎﯾﯽ ﮔﺮﺗﺒ واﯾ ،ﺑ ﮐﻣﻮزﯾﺎد ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺪاوە .ﺋو

76

ﭘﺎواﻧ ﮔﯚڕەﮐی ﺋﺴﺘش ﻟ ﮔﺮدی ﺳﯾﻮان دﯾﺎرە .زﯾﻨﺪوە

دەرﺧﺴﺘﻨﯽ دەوری ﻗﺎرەﻣﺎن ﻟو ﮐﺎرەﺳﺎﺗدا ،هﯚﯾﮐﯽ ﺑﻨڕەﺗﯿﯿ ﺑﯚ

ﺑﺷﺪارﺑﻮەﮐﺎﻧﯽ ﺋو راﭘڕﯾﻨ ﺋﺗﻮاﻧﻦ ﻣﺎﯽ ﺷهﯿﺪەﮐﺎن ﺑﺪۆزﻧوە.

ﺳرﮐوﺗﻨﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻟهﯚﻧﺮاوەﮐﯾﺎ .ﺋوەی ﺟﯽ ﺳرﻧﺠﺒ ،ﻧﺎﺧﯽ

ﻟﻧﺎﺧوە ﺋﻢ ژﯾﺮ رﺒﺎزﮑﯽ ژﯾﺮاﻧی ﮔﺮﺗﻮە چ ﻟ ﻧﺎوەرۆک چ ﻟ

هﯚﻧﺮاوەﮐﺎن ﺋﮔڕﺘوە ﺑﯚ ﻗﺎرەﻣﺎن .ﺋﻤش ﻟﮐوڕۆژﻧی ﺋو

هﺒﮋاردﻧﯽ ﻗﺎرەﻣﺎﻧﺎ .ﭘﺎواﻧﯿﯽ هژارﮑﯽ ﻧﻧﺎﺳﺮاوی ﻟﭼﯿﻨﯽ

ﺑﯿﺮەوە ﺋڕواﻧﯿﻦ ﺑﯚ ﻗﺎرەﻣﺎن و ﻟﻧﺎوەرۆﮐﯽ هﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧوە ﺑم

هرە ﺧﻮاری ﭼوﺳﺎوەی ﺋم ﻣﯿﻠﻠﺗی وﻧﻨﮐﺮدوە ،وەﮐﻮ ﺧﯚی

راﺳﺘﯿﯿﺎﻧ ﻗﺎرەﻣﺎن دﯾﺎرﯾﺌﮐﯾﻦ:

ﺧﺴﺘﻮﺘﯿﯿﺑرﭼﺎو .ﺑراﻣﺒر ﺋﻣﮑﺎرە ،ﻣﮋوﻧﻮﺳﮐﺎﻧﯽ ﻧﺗوەو

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

ﻣﮋوﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﭼوﺳﺎوەی دﻧﯿﺎ ،ﻧﺎﺑ ﺋم ﺷﺎﮐﺎرەی ژﯾﺮ

دەورە ﻟڕاﭘڕﯾﻨﮐدا روﯾﺪاوە ،ﯾﺎ ﺑ واﺗﺎﯾﮐﯿﺘﺮ ﭼﯚﺗ ﻧﺎﺧﯿوە؟

ﻓراﻣﯚﺷﺒﮑن ،هرﭼن ﺋو ﻧﻮﺳرە ﮐﻮرداﻧی ﺧﯚﯾﺎن ﺑﻟﮑﯚﯿﻨوەی

-2ﭘﻠی ﻗﺎرەﻣﺎن ﻟڕاﭘڕﯾﻨﮐدا ،ﺳرﮐﺮدە ﯾﺎ ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪەرﺑﻮە ﻻی

ﺋدەﺑﯿﯿوە ﺧرﯾﮏ ﮐﺮدوە ،ﻻﯾﻧ ﭼﭘەوﯾﯿﮐﯾﺎن هﻣﻮ ﺷﺘﮑﯽ

ﺷﺎﻋﯿﺮەﮐﺎن و ﺑراوردی ﻟﮔڵ راﭘڕﯾﻨﮐدا وەﮐﻮ ﺧﯚی ﮐﻮﺗﻮﻣﺖ ،ﯾﺎ

ﻟﺸﻮاﻧﺪون و ﮔﺮﻧﮕﯿﯿﺎن ﺑ ژﯾﺮ ﻧداوە ﻟﺑرﺋوەی ﻧﺗوەﯾﯿ.

راﭘڕﯾﻨﮐ ﺳرﮐﺮدەﯾﮐﯽ ﺗﻧﯿﺎی هﺑﻮە؟ ﻟم راﺳﺘﯿﺎﻧوە ﺋڕواﻧﯿﻦ

ژﯾﺮﯾﺶ هر ﺋو ﺑﯿﺮە ﭘﺎﭙﻮەﻧرﯾﺒﻮە ﺑﯚ ﺋو هﯚﻧﺮاوەﯾو ﻋوﻟﯽ

ﺑﯚ راﭘڕﯾﻨﮐ ﺑ 2 ﺳرﻧﺞ-1 :ﮐﺎرەﺳﺎﺗﮐ-2 هﯚﻧﺮاوەﮐﺎن.

ﻗﺎرەﻣﺎﻧﯽ وﻧﻨﮐﺮدوە .ﻋوﻟﯿﺶ هر ﮔﯿﺎﻧ ﻧﺗوەﯾﯿﮐ هﺎﻧﺪەرﯾﺒﻮە

ﻻی ﮔﯚراﻧﻘﺎرەﻣﺎن ﻟڕاﭘڕﯾﻨﮐدا ﺳرﮐﺮدەﺑﻮە ،ﺋو راﭘڕﯾﻨﮐی

ﺑﯚ ﺋو ﺑﺷﺪارﯾﯿی ﻟڕاﭘڕﯾﻨﮐداو ﺋو هﻤﺗی ﮐﺮدﯾﯿ ﺳر

دروﺳﺘﮑﺮدوە:

ﻣﺗﺮەﻟﯚزەﮐو ﺑﺧﺸﯿﻨﯽ ﺳری .ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻋول و ﮐﺳﺘﯿﯽ ژﯾﺮﯾﺶ

هﯚ ﺑگ ﺋو ﺟﻮاﻧ ﭘ دﻟﯿﺒﻮ ،ﺑﯚ وەﺗن ﺋﺎوات

ﺋﺎوڕﯾﮑﯿﺎن ﻟو ﭘﻨﻮﺳ ﻟرزۆﮐﺎﻧ ﻧداوەﺗوە .ﺑﮑﻮ ژﯾﺮ ﺧﯚی ﺋﮐﺎ

ﻟﭘﺶ ﺟﻣﻌﮑوە ﺗﺎ ﺑر ﺳرا روی هﺎﻤﺗﯽ هﺎﻧﯽ )ﮔﯚران

ﺑﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﻋول و ﺋ:

ل(265

دەی ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮڕﺑﻢ ﻋول
ﻣﺎوە ﻧدەی ﻧﮐﻮ دەﭼ

ﺋوەی ﺗﺎواﻧﯽ وا ﻟﻣﻞ
ﺋم ﺧﻮﻨ زۆرەی ﺗﯿﺎﺑﭽ

ﺋم دو دە واﺋﮔﯾﻧ هﯚ ﺑگ هﺎﺗﻮە ﺧﮑﯽ ﮐﯚﮐﺮدۆﺗوەو
ﭘﺶ ﺋو ﺧﮑ ﮐوﺗﻮەو ﺳرﮐﺮداﯾﺗﯿﯽ ﮐﺮدون ﺑرەو ﺑردەرﮔﺎی

)ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(54

ﺳرا ﺑﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪان و هﻤﺗﺒﺮدن .ﺑ دو رﺳﺘﯾﺘﺮ هﺎﺗﻮە
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ﺣﺴﺎﺑﮑﯽ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﭘﯿﺸﺎﻧﺪاوە ﺑو ﺣﺴﺎﺑ هﻣﻮ ﺟﻣﺎوەر = ﺑ

ﻗﺎرەﻣﺎن ﻻی ژﯾﺮ ﻟ ﺷﺷﯽ ﺋﯾﻠﻮﻻ دروﺳﺘﺒﻮە ،راﭘڕﯾﻨﮐ

هﯚﺑگ:

دروﺳﺘﯿﮑﺮدوە ﻧک ژﯾﺮ .ﻗﺎرەﻣﺎن ﻟﻧﺎو واﻗﯿﻌﮐوە ﭼﺎوی

ﻟﮔڵ ﯾﺎراﻧﯽ ﺋﯾﻮت  :ﺋی ﺣﮑﻮﻣت ﺗﺎﻧﮐی ﺗﺳﺒﯿﺖ

هﮫﻨﺎوە .ﺑﭘﭽواﻧی ﮔﯚراﻧوە ،ﻗﺎرەﻣﺎن ﺧﮑﯽ ﮐﯚﻧﮐﺮدۆﺗوە

ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮردەواری ،ﮐﻮرد ﻧﺎﯾﺎﻧوێ ﺋﯿﻨﺘﯿﺨﺎﺑﺎﺗﺖ )ﮔﯚران ل(265

هﺗﺎ ﭘﺸﯿﺎﻧﺒﮑوێ .ﻟهﻤﺗﺒﺮدﻧﯿﺸﺎ ،وەﮐﻮ ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪەرﮑﺒﻮە

درﮋﺑﻮﻧوەی هﯚﻧﺮاوەﮐی ﮔﯚران ،ﺟﻣﺎوەر ﻟهﻣﻮ ﻣﺎﻓﮏ

ﻧک ﺳرﮐﺮدەﯾک .ﻣﮋوی راﭘڕﯾﻨﮐش ﺋو راﺳﺘﯿﯿ ﺋﮔﺘوە

روﺗﺌﮐﺎﺗوە .ﺋو رەﺷﻮڕوﺗ ﺋﺳﭙﺮێ ﺑ هﯚ ﺑگ و ﻧﯿﻤﭽ

ﮐ ژﯾﺮی ﺷﺎﻋﯿﺮ ﺋ:

ژﯾﺎﻧﯽ دەرەﺑﮔﯿﮐ ﭘﯿﺸﺂﻧﺌداو ﺋﺷﯿﺴﭘﻨ ﺑﺳر ﺧﮑﮐدا!.

ﻟم ﺷﻮﻨ ﭘ ﻣﺗﺮﺳدا ﻟم ﮐﺎﺗ ﺗﻮش و ﺗﺮﺳدا

دەوری ﺑﮔﯽ ﮔﻮﺰاوەﺗوە ﻟدﯾﻮەﺧﺎﻧوە ﺑﯚ ﻣﯾﺪاﻧﯽ ﺧﺑﺎت ﺑهﻣﻮ

ﺳ ﻻوی ﺋﺎزای ﻗﺎرەﻣﺎن وەﮐﻮ ﺷﺮی ﻧڕی ﻣﯾﺪان

ﺧﯚﭘﺳﻨﺪﯾﯿﮐﯽ رژﻤﯽ دەرەﺑﮔﺎﯾﺗﯿﯿوە ﻟﮐﺎﺗﮑﺎ ﺋو راﭘڕﯾﻨ

دەس ﺑﺧﻧﺠری روﺗوە ﺑدەم:ﺑﺎﺑﮋی ﮐﻮردەوە )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(53

ﺳرﮐﺮدەﯾﮐﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاوی ﻧﺑﻮە هﺗﺎ ﺋو ﺳرﮐﺮدەﯾ ﺑﮔﺰادە

ﺗﻧﺎﻧت ﺗﺎ ﺋم رﺳﺘﯾ ﭘﻨﺎﺳﯽ ﺋو  3ﻗﺎرەﻣﺎﻧ ﺋﺎﺷﮑﺮاﻧﯿو

ﺑﻮﺑ .ﺋﯿﺘﺮ ﻧﺎزاﻧﯿﻦ ﮔﯚران ﺋم ﺳﻮﭘرﻣﺎﻧی ﻟﮐﻮﻮە هﻨﺎوە!؟

ﺋﮔر ﻋول ﻟﮔڵ دواﻧﮐﯾﺘﺮ ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻟدەﺳﺒﺪاﯾ،ﻧﻧﺎﺳﺮاوﺋﺑﻮ.

ﺋم راﺳﺘﯿﯿﺎﻧ هﻣﻮی ﭘﺮﺳﯿﺎرن ﻟﺋﺎﺳﺖ ﺋواﻧی ﺋﻦ ﮔﯚران

ژﯾﺮﯾﺶ ﺋم راﺳﺘﯿﯿی وﻧﻨﮐﺮدوە:

ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ رەﺧﻨﻧﯿ .ﺑﺎ ﺋم ﻣﺑﺳﺘ روﻧﺒﮑﻧوە ﻟﮔڵ دەﯾهﺎ

ﺋی داخ ﺋوا دواﻧﯿﺎن ﮐﻮژرا

ﭘﺮﺳﯿﺎرﯾﺘﺮ ﺗﻧﯿﺎ ﻟﺳر ﺋم هﯚﻧﺮاوەﯾ ﻧک ﻟﺳر هﻣﻮ

ﺗﻧﮫﺎ ﻋوﻟ ﺳﯿﺴ ﺋڕوا )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(53

هﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ!!

ﺋو ﺳرﮐوﺗﻨﺎﻧی ژﯾﺮ ﺑدﯾﯽ هﻨﺎوە ،ﮔﻮاﺳﺘﻨوەی راﭘڕﯾﻨﮐﯾ

هﯚﻧﺮاوەی ﺷهﯿﺪ ﺋﮔر ﻣﯚری ﮔﯚراﻧﯽ ﭘﻮەﻧﺑﻮاﯾ ،ﭼﭘﮐﺎن

وەک ﺧﯚی  .ﺋﺷﺘﻮاﻧﯿﻦ ﺑم ﺧﺎﻧ دەﺳﻨﯿﺸﺎﻧﯽ ﺋو راﺳﺘﯿﺎﻧ ﺑﮑﯾﻦ

ﭼﻧﺠﺎرێ ﺷﺎوﯾﺎن ﺑﯚﺋﺑﺮد .ﺑم ﻧﺎوی ﮔﯚران ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺑهﻣﻮ

ﻟﮔڵ ﺑراوردﯾﺎن ﺑ هﯚ ﺑﮔﯽ ﮔﯚران:

ﺷﺘﮏ ﺋهﻨ ﻻی ﺋوان!

-1راﭘڕﯾﻦ ﻗﺎرەﻣﺎﻧﯽ دروﺳﺘﮑﺮدوە ﺑ ﭘﭽواﻧی ﮔﯚراﻧوە ﮐ
ﻗﺎرەﻣﺎﻧﮐ راﭘڕﯾﻨﯽ دروﺳﺘﮑﺮدوە.
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-2هﻤت ﺑ3ﮐﺳﯽ ﺧﻧﺠر ﺑدەﺳﺘوە ﺑﯚ ﺳر ﻣﺗﺮەﻟﯚزەﮐ،

ﻗﺎرەﻣﺎن ﻻی ژﯾﺮ ،ﺳﻮﭘرﻣﺎن ﻧﯿ ،ﺑﮑﻮ واﻗﯿﻌ روﺗﮐﯾ ،ﺋو

ﻧﺰﯾﮑﺘﺮە ﻟ ﺳﻮﭘرﻣﺎﻧﯿﯿﮐی ﮔﯚران.

هﻤﺗی ﻋول ﺑﯚﺳر ﺳرﺑﺎزی ﻣﺗﺮەﻟﯚزەﮐ ،زۆر ﺟﺎرﯾﺘﺮﯾﺶ

-3ﮐﺎرە ﺳرەﮐﯿﯿﮐی ﻋوﻟﯽ ﮐﺮد ﺑﻗﺎرەﻣﺎن  ،ﮐﻮﺷﺘﻨﯽ ﺳرﺑﺎزی

هﻤﺗﯽ ﻟوﺟﯚرە روﯾﺪاوە:

ﺳر ﻣﺗﺮەﻟﯚزەﮐﺑﻮ ﻻی ژﯾﺮ ﻧک هﻤﺗﮐ.

دەی ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮڕﺑﻢ ﻋول

ﺋوەی ﺗﺎواﻧﯽ وا ﻟﻣﻞ

ﻋول ﮐﺳﻜﯽ راﺳﺘﯿﻨﺑﻮە ،هﯚ ﺑگ ،دروﺳﺘﮑﺮاوی ﮔﯚران.ﺑواﻧﻦ:

ﻣﺎوە ﻧدەی ﻧﮐﻮ دەرﭼﯽ

ﺋم ﺧﻮﻨ زۆرەی ﺗﯿﺎﺑﭽ

ﭘﻻﻣﺎری ﮐدا ﺑﯚ زاﺑﺘ ﯾک زﻟﻠ ﺧﭗ ﺧﺴﺘﯽ

ﺑﮋی ﻋول ،ﺋوا ﮔﯾﺸﺖ

دەﺳﺘﻢ ﺷﮑ ﺋوﯾﺸﯿﺎن ﮐﻮﺷﺖ

دەﻣﺎﻧﭽی ﺳﻧﮓ ﻟدەﺳﺘﯽ وﺋﺎﮔﺮﯾﺪا ﺗﺎوەﮐﻮ ﺗﻮاﻧﯽ

ﺋﺎی ﺑﺳزﻣﺎن ﻋوﻟﯽ ﮐﯚڵ ﺧﻮﻨﯽ ﮔش ﺗﮑﺒﻮ ﺑﺧﯚڵ

ﺑم ﻓﯿﺸک ﻧﻣﺎ هر زاﺑﺖ و ﯾک دو ﻧﻓر ﮐوﺗﻦ

ﻧﺧﺮ ﻋول هﺴﺎﯾوە دﯾﺴﺎن ﺗوژﻣﯽ داﯾوە

ﻟﭘﺎﺷﺎ ﻋﺳﮑرﯾﺶ دەﺳﺘﮋی ﻟﮑﺮدو ﺑﻻداهﺎت )ﮔﯚران ل(266

ﻧﯿﺸﺘﺳر ﻣﺗﺮەﻟﯚزﺗﻗﻦ ﺟﺳﺘی ﮐﺮدە ﺧﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮﻦ

ﺋﺎﯾﺎ ﺋم رﺳﺘﺎﻧ وەک ﻓﻠﯿﻤﮐﺎﻧﯽ هﯚﯿﯚدو داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋﻣﯿﺮ ﺋرﺳﻻن

دەی ﺑﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ دەﺳﺘﺘﺒﻢ ﻓﯿﺪای ﺑﺎوەڕو هﺳﺘﺘﺒﻢ

ﻧﺎﻧﻮﻨﻦ!؟

ﻣﺮدن هردو ﺑﺳر ﯾﮐﺎ ﺗﻗو ﮐﻮﺷﺘﺎر ﻧﻣﺎو وەﺳﺘﺎ )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ

ﺑﻣرﺟ ﭘﺸﺘﺮ ﺋﯽ:

ل(54

هﯚ ﺑگ ﮔﻮﻟﻠﯾﯽ ﺋوەڵ ﻟ راﻧﯿﺪا دوەم دەﺳﺘﯽ

ﻟﺮەدا ،ﺋﺑ ﺋو راﺳﺘﯿﯿ ﭘﺸﺘﮕﻮێ ﻧﺧﯾﻦ ﮐ ﻟﺑﯾﻨﯽ رﺳﺘی

ﮐﺧﯚی و ﻗوﻣﮐی وادی ﺑﭼﺷﻨﯽ ﺷﺮ ﻧﺮﮐﺎﻧﯽ

ﯾﮐم

ﺗﻧﯿﺎ ﮐﺳﮏ ﺑدەﺳﺖ و ﻗﺎﭼﮑﯽ ﭘﮑﺮاوەوە ﭘﻻﻣﺎری زاﺑﺘﮏ ﺑﺪاو

ﺑدﯾﺌﮐﺮێ).ھەردو رستەکە لەسەر کێشی پەنجەی  8بڕگەييە

دەﻣﺎﻧﭽﮐی ﻟﺒﺴﻨ و ﺑ زﻟﻠﯾک ﺑﯿﺨﺎو دو ﻧﻓرﯾﺘﺮﯾﺶ

بەمجۆرە:
دەی 1قور  2با  3نی 4کوڕ  5بم 6عە  7ول 8
ئە  1وەی  2تا  3وا  4نی  5وا  6لە  7مل8
کەواتە ھيچ لەنگييەک بەديناکرێ  -----------------ژير(

81

82

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

و

دوەم،

دەی

ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ

ﮐﻮڕﺑﻢ

ﻋول،ﻟﻧﮕﯽ

ﺟﺳﺘی ﮐﺮدە ﺧﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮﻦ

ﺑم ﺑرزﯾﯽ ﻣﺑﺳﺘﮐ ﺋوە ﺋﮔﯾﻧ ﻟﭘﻨﺎوی ﻣﺎﻧﺎداﺑ

ﻧﯿﺸﺘ ﺳر ﻣﺗﺮەﻟﯚزﺗﻗﻦ

ﮐﺋﻣش ﺷﺘﮑﯽ ﮔﻮﻧﺠﺎوە.

)ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(54

ﺋﻨﺠﺎ ﺑواﻧ ژﯾﺮ ﭼﯚن ﭘڕەﯾﮐﯽ ﮐﻮﯚﯿﻤﺎن ﺑﯚﺋﮔﺘوە.

ﻟم ﺟﮕﯾدا ﭘﺮﺳﯿﺎرﮏ ﺧﯚی ﺋﺳﭘﻨ ﺑم ﺧﺎﻧ:

ﮐﺳﺎﺳﯿﯽ ﻣﯿﻠﻠﺗﮑﯽ وەﮐﻮ ﮐﻮردی ﺑ ﭘﻧﺎو دەرەﺗﺎن  ،ﭼﯚن ﺧﻮﻨﯽ

ﯾﮐم  :ﺷﺳﺘﯿﺮو ﻣﺗﺮەﻟﯚز

رۆﮐﺎﻧﯽ ﺋڕژێ!

دوەم  :هﺎﺗ ﺳر ﺷﺳﺘﯿﺮ

ﺑﻠﯿﻤﺗﯽ ژﯾﺮ ﻟﮐوﺗﻦ و هﺳﺘﺎﻧوەی ﻋوﻻ ﺑﺷﻮەﯾﮐﯽ واﻗﯿﻌﯿﺎﻧ

ﺳﯿم  :دﺘ ﺳر ﻣﺗﺮەﻟﯚز

دەرﺋﮐوێ و ﭘﻧﺎی ﻧﺑﺮدوە ﺑﯚ ﮐﺎری ﺳﻮﭘرﻣﺎﻧﺎﻧ.

ﺑﻣرﺟ هﻣﻮی ﻟ ﯾک هﯚﻧﺮاوەو هﻮﺴﺘﮑﺎﺑ ،ﺋم ﺟﯿﺎوازﯾﺎﻧ

ژﯾﺮ ﻋوﻟﯽ هﺴﺎﻧوە ،ﺋﮔر ﺑﮫﺎﺗﺎﯾ دەرهﻨرﮑﯽ ﺳﯿﻨﻣﺎﯾﯽ

ﻟﭘﺳﻨﺪی هﯚﻧﺮاوەﮐ ﮐم ﺋﮐﺎﺗوە .ﺑدوای ﺋم رﺳﺘﺎﻧی ژﯾﺮا

ﺑﻮاﯾ ،زۆر ﺳرﮐوﺗﻮ ﺋﺑﻮ ،ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﻟﺑﮐﺎرهﻨﺎﻧﯽ وﺷﮐﺎﻧﯽ

ﻻوازﯾﯿﮐﯿﺘﺮ ﺋدا ﺑدەﺳﺘوەﺷﺎﯾﺎﻧﯽ رەﺧﻨﯾ ﮐ ﺋ:

دواﯾﯿﺎ ﮐدەرﯾﮫﻨﺎوە،ﻣﯚری ﺷﺎﮐﺎری ﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردﯾﯽ ﭘﻮەﯾ.

ﻣﺮدن هردو ﺑﺳر ﯾﮐﺎ

ﻟﮔڵ ﺋم ﺳرﮐوﺗﻨﺎﻧدا ﻟهﯚﻧﺮاوەﮐدا ﭼن ﻻوازﯾﯿک

)ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(54

ﺑدﯾﺌﮐﺮێ .ﺋﺑﻮاﯾ ژﯾﺮ ﺑﺳرﯾﺎ ﺗﻨﭘڕﯾﺎﯾ ،هﺗﺎ ﻟڕوی ﮔﺷﯽ

ﺋم رﺳﺘﺎﻧ ﮔﮋاوﮑﯽ ﺗﻣﺎوی ﺑﺳر هﯚﻧﺮاوەﮐدا ﺋﮔﺮێ ،ﭼﯚن

هﯚﻧﺮاوەﮐی ﮐﻣﮑﺮدۆﺗوە ﮐ ﺑم ﺷﻮەﯾ ﻟﺳرەﺗﺎی هﯚﻧﺮاوەﮐدا

ﺑﮐﻮﺷﺘﻨﯽ ﺗﻧﯿﺎ ﮐﺳﮏ ﮐﻟﺳر ﻣﺗﺮەﻟﯚزەﮐﺑﻮ ،ﺑﻮ ﺑ هﯚ ﺑﯚ

ﺋ:

وەﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻗو ﮐﻮﺷﺘﺎر!؟ ﻟدەﻣﮑﺎ ﻟﭘﺸوە ﺑﺎﺳﯽ ﭼن ﺷﺳﺘﯿﺮو

ﻟﻮﻟی ﺷﺳﺘﯿﺮو ﻣﺗﺮەﻟﯚز )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(52

ﻣﺗﺮەﻟﯚز ﺋﮐﺎ ﺑﮐﯚﻣڵ ﺑﻻی ﮐﻣوەﻟ 5-4 ﺗﭙڕﺋﮐﺎ وەک

ﻟدەﻣﯽ هﻤﺗﺒﺮدﻧﯽ ﻋول ﺑم ﺷﻮەﯾ:

ﺋ:

ﺑرەو ﺷﺳﺘﯿﺮ ﺗﮐﺎن ﺋدەن )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(53

ﻟﻮﻟی ﺷﺳﺘﯿﺮو ﻣﺗﺮەﻟﯚز ﮐوﺗ دروﻨی ﺑری هﯚز )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ

ﺑﮔﯾﺸﺘﻨﯿﻌول ﺑﻮ ﺳر ﭼﮐﮐ ﺋ:

ل(52
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ﺗﻗو ﮐﻮﺷﺘﺎر ﻧﻣﺎو وەﺳﺘﺎ

ﺋی ﭼﯚن ﺑﮐﻮﺷﺘﻨﯽ ﺗﻧﯿﺎ ﮐﺳﮑﯽ ﺳر ﯾﮐ ﻟﻣﺗﺮەﻟﯚزەﮐﺎن ﯾﺎ
ﺷﺳﺘﯿﺮەﮐﺎن ﺗﻗو ﮐﻮﺷﺘﺎر ﺋوەﺳﺘ!؟
ﺑرەوڕوی ژﯾﺮ ﺋﺑﯿﻨوەو ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرە ﺑراﻣﺒر ﺋم ﻻوازﯾﺎﻧ.
ﺷﺎﻋﯿﺮ ﺋﺑ هﻣﻮ ﻻﯾﻧﮐﺎن وەﮐﯿک ﺑﮕﺮێ ﺋﮔر ﻻﯾﻧﮑﯽ
ﻓراﻣﯚﺷﮑﺮد ﺑﯚﺷﺎﯾﯿﮐﯽ ﮔورە دروﺳﺘﺌﮐﺎ روی هﯚﻧﺮاوەﮐ ﺋﺷﻮﻨ.
)بەرامبەر ئەو خۆپيشاندانە ،شەستيرو مەترەلۆزيش
بەکارھێنراوە .ناوبردنيان بەو جۆرەی سەرەوە ،دروستە.
سەبارەت وەستانی تەقە وەک لەھۆنراوەکەدا ئاماژەی بۆکراوە،
ئاساييە لەکاتی کوشتنی سەربازی سەر مەترەلۆزەکەدا ،تەقە
وەستابێ .چۆن؟
لەھەمو خۆپيشاندانێکا کە گەيشتبێتە ئەوەی تەقەی لێبکرێ و
کوژراو و بريندار ھەبێ ،خۆپيشاندەرەکان باڵوەيانکردوە.
ئەوەش ئاساييە چونکە بەرامبە گوللە ،بەدەستی بەتاڵ
ھيچناکرێ .کەخەڵکەکە باڵوەيانکردو شەقامەکە يا پانتاييەکە
کەسی تيانەما ،ئيتر تەقە ئەوەستێ .يا ھەرئەبێ بوەستێ ،کە
کەس نەما ،تەقە لە کێبکرێ!؟ وەک ئەو پرسيارەی
مامۆستايەک کردی) :ئەگەر  20چۆلەکە لەسەر درەختێکبێ،
بەگوللەيەک يەکێکيان بکوژرێ ،چەندی ئەمێنێتەوە؟ قوتابيی
يەکەم وتی  ! 19دوەم وتی ھيچ ،جونکە چۆلەکەکانيتر ئەفڕن(
لە شەشی ئەيلوليشا ھەر بەوجۆرە ،دوای تەقەکان ،ھەر
کوژراوو ھەندێک لە بريندارە سەختەکان لە پانتاييەکەی
بەردەرکی سەرادا کەوتبون .کەسيتر نەمايەوە تا تەقەی
لێبکرێ .بەاڵم کە عەول ھەڵسايەوەو خەنجەرەکەيدا لە
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سەربازەکە ،دوا تەقە لەعەول کراو ئيتر تەقە نەما .ئەمە ھەر
بەڕاستی وابوە .من ئەمەم لەچەند کەسێک بيستوە کە لەو
خۆپيشاندانەدابون .يەکێک لەوانە مامم )ا .ب .ھەوری( ئەيوت
کە تەقە کرا ،من خۆمکرد بە بينای دائيرەی پۆستەکەداو لەوێوە
چاوم لێبو تا شەھيدکردنی عەول ،ئيتر تەقە نەما .دوايئەوە خۆم
گەياندە ماڵی دۆستێکم لەو نزيکانەو تا ئێوارە گلياندامەوەو
نەيانھێشت بڕۆم .باوکيشم ئەيوت :کە ئەبو بەکر تا درەنگ
نەھاتەوە ماڵێ ،وامانزانی کوژراوە ،چوين بۆ خەستەخانە
سەيری کوژراوو بريندارەکانمانکرد ،ئەوی تيانەبو ،وتمان
ئەبێ گيرابێ ،بەاڵم ئێوارە گەڕايەوە ---ژير(
*

-4هوﻨﯽ ﺑﯿﺮی هﯚﻧﺮاوەﮐﺎن ﻟدروﺷﻢ و دەﻧﮕﯽ
ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪەرەﮐﺎﻧﺪا
ﮔﯚران ﺋ:
هﯚ ﺑگ ﺋو ﺟﻮاﻧی ﭘ دﯽ ﺑﻮ ،ﺑﯚ وەﺗن ﺋﺎوات
ﻟﭘﺶ ﺟﻣﻌﮑوە ﺗﺎ ﺑر ﺳرا روی هﻤﺗﯽ هﺎﻧﯽ )ﮔﯚران
ل(265
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ﻣﺮۆڤ ﺑواﻧﺘ ﺋم هﯚﻧﺮاوەﯾ ،ﺷﺮﯾﺘﮑﯽ ﺳﯿﻨﻣﺎﯾﯽ دﺘ ﺑر ﭼﺎو،

ﻟهﯚﻧﺮاوەﯾﮐﯿﺎ ﻟژﺮ ﻧﺎوی)ﻻوﮐﯽ ﺳﻮر ﺑﯚ ﮐﯚرﯾﺎی ﺋﺎزا( ﺑﮔﻟﯽ

ﺗﻧﯿﺎ ﮐﺳﮏ ﺑدﯾﺌﮐﺎ ﻟﭘﺶ ﮐﯚﻣﮑوەﺑرەو ﻣﺒﻧﺪﮑﯽ

ﮐﯚرﯾﺎﺋ:

ﮔﺸﺘﯽ ﺋڕۆن ،ژﻣﺎرەﯾﺎن ﻟ 100 ﮐﺳﮏ ﺗﭙڕﻧﺎﮐﺎ .وەک

ﺋﯾوێ ﺋﺎزاد ﯾﮐﮕﺮﺗﻮ

ﺟﻣﻌﮐی ﮔﯚران.ﺟﻣﻊ ﺑهﻣﻮ زاﻧﺴﺘﮏ ﻟ 4 ﮐس ﺑرەوژورﺗﺮە ،

ل(240

ﺋﮔر ﻟرادەﯾک ﺗﭙڕی و ﺑﭼﺎو ﻧژﻣﺮا ،ﺋوا ﻣﺎﻧﺎی ﺟﻣﺎوەر

ﺑﯚ ﮐﻮرد ﻧﻮﺳﺘﻮە!؟ ﺋودەﻣی ﮔﯚران ﺋو هﯚﻧﺮاوەﯾی وﺗﻮە ،ﮐﻮردﺳﺘﺎن

ﺋﮔﯾﻧ ،ﺗﺎ ﺋﻣﺪەﻣش ﺑﯚ ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪان و ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻦ ﺑ زوﺑﺎﻧﯽ

ﺧﻮﻨﺎوﯾﺘﺮﺑﻮە ﯾﺎﮐﯚرﯾﺎ؟ دﯾﺎرە ﺋﮔر ﮔﯚران ﺑﻤﺎﯾ ﺋﯾﻮت ﮐﯚرﯾﺎ!

ﺳﺎدەی ﺳﺎﯽ 1932ی هﯚﻧﺮاوەﮐی ﮔﯚران ،ﻣﻮزاهرە وﺗﺮاوە .ﺋو

ﻟﺑرﺋوەی ﺧﯚی ﻟ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ ﻧﺑﻮە ﮐﺎﺗ ﺷﻨﯚو ﻧﻏدەو ﮔﺮدی

ﺧﮑی ﺋﻧﺠﺎﻣﯿﺎﻧﺪاوە ﭘﯿﺎن ﻧوﺗﻮن ﺟﻣﻊ وەک ﮔﯚران ﺋ،

ﻣﺎﻣﺷو ﺳردەﺷﺖ و ﺑﺎدﻟﯿﺎن وﮐﻮی ﭘﺮس و هودﯾﺎن و ﻣزﻧ

ﺑﮑﻮ ﭘﯿﺎن وﺗﻮن ﺟﻣﺎوەر .ﻟراﺳﺘﯿﺎ ﺋو رۆژە زورﺑی ﺟﻣﺎوەری

ﺧﻮﻨﺎوﯾﺒﻮن .ﺋﺎﮔﺎداری ﺳﺪارەی ﻗﺎزﯾﯿﮐﺎن ﻟﻣﮫﺎﺑﺎدو ﺳﺪارەﮐﺎﻧﯽ

ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺷﺪارﯾﯽ ﺋو راﭘڕﯾﻨی ﮐﺮدوە ﻧک ﺟﻣﻌﯿﮏ .

ﺳﻗﺰو ﺑﯚﮐﺎن و ﺳﺪارەﮐﺎﻧﯽ ﺑﻏﺪا ﺑﯚ ﻗﺎرەﻣﺎﻧﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن

راﭘڕﯾﻨﯽ 6ی ﺋﯾﻠﻮل ﮔورەﺗﺮﯾﻦ راﭘڕﯾﻨﯽ ﻧﺗوەﯾﯽ ﺑﻮە ﻟﻣﮋوی

ﺷوی 18و رۆژی 19ی ﺣﻮزەﯾﺮان ﻧﺑﻮە .ﺋﺎﻣﺎدەش ﻧﺑﻮە ﮔﻮێ

ﻗﺎرەﻣﺎﻧﺘﯿﯽ ﻧﺗوەی ﮐﻮردا وەک هﻣﻮ ﺳرﭼﺎوە ﻣﮋوﯾﯿﮐﺎن

ﻟﮔاﻧوەی ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﮐﺎﻧﯽ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ و هوﻟﺮو ﮐﯚﯾو ﮐرﮐﻮک

ﺋﯾﮕﻧوە چ ﻧﻮﺳرە ﮐﻮردەﮐﺎن ،چ ﮔڕﯾﺪە ﺑﯿﺎﻧﯿﯿﮐﺎن.

و ﺧﺎﻧﻗﯿﻦ و هﺑﺠ ﺑﮕﺮێ ﺑﺣﻮﮐﻤﯽ ﺑﮔﺰاﯾﺗﯿﯿﮐی .هروەهﺎ

ﻟوڕۆژەدا زورﺑی ﺧﮑﯽ ﺷﺎری ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑ ﭘﺎو رەﻧﺠﺒرو ﺋﺎﻏﺎو

ﺋﺎﮔﺎداری ﺋو ﺋﺎﮔﺮداﻧی ﺷﺨﻤﺣﻤﻮدی ﻧﻣﺮ ﻧﺑﻮە ﮐ ﻟدارﯾﮑﻟﯿﺎ

رۆﺷﻨﺒﯿﺮو ﮐﺎﺳﺒﮑﺎرو ﻗﻮﺗﺎﺑﯽ و ﻻواﻧوە ،رژاﺑﻮﻧ ﺑر دەرﮔﺎی ﺳراو

ﻧﮐﻮژاﺑﻮەوە.

ﺑﮋی ﻧک وەک ﮐﻮردی ﻧﻮﺳﺘﻮ )ﮔﯚران

دەﺳﺘوﯾﺧﺑﻮن ﻟﮔڵ ﻓرﻣﺎﻧەوادا.

راﺳﺘ

ﮔﯚران ﻟﺋﺎﺳﺖ هﻣﻮ ﻗﺎرەﻣﺎﻧﮑﯽ ﻧﺗوەﮐﻣﺎن ﭼﺎوی داﺧﺴﺘﻮە.

ﻟﺧﻮﻨژاﻧﮐﺎﻧﺪا

ﺋﮔر ﺟﺎرﺟﺎرێ ﻧﺎوی ﮐﻮردی هﻨﺎﺑ ،ﺋوە ﺑﺗﺎﻧﻮﺗوەﺑﻮە ،وەک

ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﮐﺎﻧﺪا ﻟهﺎوﯾﻨهوارەﮐﺎﻧﯽ ﺑﺤﻣﺪون ﺑﺮوﺗﺒﻮ .ﺋو

ﺷهﯿﺪ،

دەﺳﺗی ﺋوی ﮐﺮدﺑﻮ ﺑﺑڕﻮەﺑری ﺋﯿﺴﺘﮕی ﮐﻮردی ﻟﻓﻟﺳﺘﯿﻦ

ﻟﺳﺎﯽ
87

1951واﺗﺎ

19ﺳﺎڵ

دوای

هﯚﻧﺮاوەی

88

ﮐﻮرد

ﻧﻮﺳﺘﻮە
ﻟﺳر

ﺑﻻی

ﮔﯚراﻧوە

دەرﯾﺎی

ﻟﺑرﺋوەی

ﻧﺎوەڕاﺳﺘﺒﻮ

و

ﺋو
ﻟدەﻣﯽ

ﺧﺰاﻧﺪﺑﻮە

ا روﯾﺪاوە .ﻧ ﺑگ دەوری ﺗﯿﺎﯾ ﻧ ﺷﺦ .ﺗﻧﺎﻧت دەﺳﻨﯿﺸﺎﻧﯽ

هر

ﺋو

دەﺳﺗ

ﺷﺦ

ﻣﺣﻤﻮدی

دارﯾﮑﻟﯿﯿوە٤٨وﻟزﯾﻨﺪاﻧﮐﺎﻧﯽ ﺑﻏﺪاﺷﺎ ﭼﻮار ﺋﻓﺴرە ﻗﺎرەﻣﺎﻧﮐی

ﺳرﮐﺮدەﯾﮐﯽ ﻧﮐﺮدوە .هﻣﻮ رﭙﯿﺸﺎﻧﺪەرو ﺳرﺑﺎزﺑﻮن ﺑﯚ ﺋو

ﮐﻮردی ﺧﻨﮑﺎن!! دوای ﺋو هﻣﻮ ﺗﮑﯚﺷﺎﻧ ،ﮐﻮرد ﻻی ﮔﯚران ﻧﻮﺳﺘﻮﺑﻮ!

ﺑواﯾو هﻤﺗﺒرﺑﻮن ﺑﯚ ﺑردەرﮔﺎی ﺳرا هروەﮐﻮ ژﯾﺮ ﺋ:
دﯾﻤﻧﯽ داﯾﮑﯽ ﮐﻮڕﮐﻮژراو

ﺧﯚﯾﺸﯽ ﺗﺎ ﮐﯚﭼﯽ دواﯾﯽ ﮐﺮدﻧﯽ ،ﺑﯚ ﺟﺎرﮏ ﻟدەزﮔﺎﯾﮐﯽ ﭘﯚﻟﯿﺴوە

ﺑواﻧ ﺷﺎری ﺧﺮۆﺷﺎو

ﺑﺎﻧﮕﻨﮐﺮاﺑﻮ ﻟﺳر ﮐﻮرد! ﺑﻧﺪﯾﯿﮐﺎﻧﯿﺸﯽ ﯾﺎ هﯚی ﺧﯚﯾﯿﺒﻮە ﯾﺎ ﻟﺳر

هر هﺮﺷو ﺷﭘﯚﻟﺌدا ﺑرەو ﺑﺎﺧﯽ دەرﮐﯽ ﺳرا )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ

ﺋو ﻻﯾﻧﺎﻧﺑﻮە ﮐ ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن ﺑﺑﺰوﺗﻨوەی ﻧﺗوەﯾﯽ ﮐﻮردەوە

ل(51

ﻧﺑﻮەو ٤٩ﻟﺳﻧﮕری ﮐﻮرداﯾﺗﯿﺪا ﺟﮕﯾﺎن ﺑﯚدﯾﺎری ﻧﮐﺮاوە ﮐ

ﺑم ﮔﯚران دەوری ﺟﻣﺎوەری ﭘﺸﺘﮕﻮﺨﺴﺘﻮە .ﮐﯚﯾﮑﺮدۆﺗوە

ﭼﭘەوە ﻋﺮاﻗﯿﯿﮐﺎن ﺋﮔﺮﺘوە.

ﻟﮐﯚﻣﮑﺎ ،ﺋو ﮐﯚﻣش ﻟﺗﻧﯿﺎ ﮐﺳﮑﺎ ،ﮐﺳﮐش

هﯚﻧﺮاوەی ﺷهﯿﺪ ﻧﻘﻮﻣﺒﻮە ﻟدﻧﯿﺎی رەﺧﻨداو ﺗﺎﺋﻣۆ هﺎوڕﯿﺎﻧﯽ

هﯚﺑﮔ !!ﺋو ﮐﯚﻣڵ و ﮐﺳش ،ﺑواﯾﺎن ﺋﺎﺷﮑﺮاﻧﯿ .ﮐواﺗ،

رەﺧﻨو ﻟﮑﯚﯿﻨوە ﻟﺋﺎﺳﺘﯿﺎ ﺑﺪەﻧﮕﻦ ،ﺑم ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرن ﻟﺋﺎﺳﺘﯿﺎ

ﺑواﺗی ﮔﯚران راﭘڕﯾﻨﮐ ﻟﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕﮑﯽ ﻧﺗوەﯾﯿوەﻧﺑﻮە،

زﯾﺎﺗﺮ ﻟﮔﯚران ﮐ وﯾﺴﺘﻮﺘﯽ ﻣودای راﭘڕﯾﻨﯽ ﺷﺷﯽ ﺋﯾﻠﻮل

ﮔوهرﮑﯽ ﻧﺗواﯾﺗﯿﺸﯽ ﻟ هﯚ ﺑﮔﺪا ﭘﯿﺸﺎﻧﻨداوە ،هروەک

ﺗﺳﮑﺒﮑﺎﺗوە ﮐﺋو ﻣﺎﻓی ﻧﯿﯿ .هﻣﻮ ﭘﻨﻮس و هﺳﺘﮏ ،ﻟواﻧ

ﭘﺸﺘﺮ وﺗﻤﺎن ﻣﺑﺳﺘﯽ ﮔﯚران ﺧﯚﯾﯽ و ﺧﮐﯽ ﺑﻮە .هر ﺋو

ﺷﺎﻋﯿﺮﯾﺶ ،ﺋوەﻧﺪە ﺟﮕ رﺰن ﮐ ﻟﺋﺎوات و ﺧﻮاﺳﺘﯽ

هﯚﯾﺎﻧش

وﻧﮑﺮدوەو

ﻧﺗوەﮐﯾﺎﻧﺪاﺑﻦ .ﺋﮔر دەرﭼﻮن ،ﺋوا ﻣﺎﻓﯿﺎن ﺑﮐﺸﮐوە ﻧﺎﻣﻨ.

ﭘﺎواﻧﮐﺷﯽ ،ﺷﻮەی ﻗﺎرەﻣﺎﻧﮑﯽ ﻧﺗوەﯾﯽ ﻧهﻨﺎوەﺗدی و

***

دواﺑﺰەی ﺋو ﻗﺎرەﻣﺎﻧی وەک دەرەﺑﮔ ﯾﺎ ﺑﯚرژواﯾک ﮔﯾﺎﻧﺪە

ژﯾﺮ وەک راﺑرﮑﯽ ﻧﺗوەﯾﯽ ﺋڕواﻧﺘ راﭘڕﯾﻨﮐ ،ﺟﻣﺎوەری

ﺑﺎوەﺷﯽ ﺋﺎﻓﺮەﺗﮏ ،هر ﺑرﮔﮑﯽ ﮐﺮدﺑﺘ ﺑری .واﺷﭙﯿﺸﺎﻧﺌدا ﺋو

ﮐﺮدوە ﺑﮐرەﺳی راﭘڕﯾﻨﮐ ﻧک ﮐﯚﻣ .هﻣﻮ ﺷﺎری

هﻣﻮ ﺧﯚﺑﺧﺘﮑﺮدﻧی ﻟﭘﻨﺎوی ﺋوداﺑﻮە .ﺋﯿﺘﺮ هﻣﻮ ﮐﺸﮐ

ﺧﺮۆﺷﺎﻧﺪوە وەک ﭼﯚن ﻟ6 ی ﺋﯾﻠﻮل

هﮑﯽ راﺳﺘﻮﭼﭘﯽ ﺑﺳرداهﺎﺗﻮەو وﺗﮐی ﺋو ﺋﺎﻓﺮەﺗی

ﻣﺑﺳﺘﮐی

ﻟﺑردەﻣﯽ

ﮔﯚراﻧﺪا

ﺑﯚدروﺳﺘﻨﮐﺮداﯾ ،ﺧﯚی ﻟﭘﻨﺎوﯾﺪا ﺑﺧﺘﻨﺋﮐﺮد!! ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن و
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ﻧﺗوەو ﺑﺎوەڕ ﺑﭘﻠی دوەم داﺋﻧ ﻟﺑردم ﺋو ﺑﻮﮐ ﯾﮐﺸوەدا!

ﻟﻣﻦ ﻓﺮﻣﺴﮑﯽ وﯾﺴﺖ ﺑﺎوﮐﺖ ﻟﺗﯚش داواﺋﮐﺎ ﺗﯚ) ﮔﯚران ل(267

ﺋم وﺷﺎﻧش وﺷی رەﻧﺠﺒرﮑﯽ رﯽ ﺧﺑﺎﺗﻨﯿ ،ﺑﮑﻮ وﺷی ﻣﯿﺮێ

ﺋی ﻧﺗوە!؟ ﮐ ﺧﺎوەﻧﯽ ﻣﺑﺳﺘﮐﯾو دروﺳﺘﮑری ﮔﯚراﻧﯽ

ﯾﺎ ﺑﮔ ،ﺋﺎﻏﺎﯾک ﯾﺎ ﺷﺨﮑﯽ دەﺳﺗﺪارە .ﻟﻣﯾﺪاﻧﯽ ﺗﮑﯚﺷﺎﻧﺎ

دروﺳﺘﮑری هﯚﺑﮔ!؟

ﭼﺎوی ﻟﻣﺎﻓﯽ ﭼوﺳﺎوەو ﭼﺎرەﻧﻮﺳﻨﯿ ﺑﮑﻮ ﭼﺎوی ﺑﯾﻮەﺗ ﭘﺎﯾو

***

ﺋﺎﻓﺮەﺗﯽ ﺟﻮان:

ﺑﭘﭽواﻧی ﮔﯚراﻧوە ،ژﯾﺮ ﺑﺎوەڕی ﺑ ﻣﯿﺗﮐی و ﺷﺎرەﮐی زۆر

ﺑ ﺑو ﺑﻮﮐﯽ ﺗﺎزە ﯾﮐﺸوەم ﮔر هﺎﺗ ﺳر ﻧﻋﺸﻢ

ﻟ ﻋول زﯾﺎﺗﺮە ،هﺗﺎ ﺗﯚی ﺧﻮﻨﮐی داوەﺗ دەس هﺎوﺑﯿﺮەﮐﺎن

ﻧ ﺧﯚی ﺑﯚ وەﺗن ﮐﻮﺷﺘﻮ ﻟڕﯽ ﻋﺷﻘﯽ ﻣﻨﺎ ﻧژﯾﺎ

و دﺴﯚزەﮐﺎﻧﯽ ﻋول و هﻣﻮ ﺷهﯿﺪەﮐﺎن .ﺋم راﺳﺘﯿﯿ ﻻی ﮔﯚران

وەزﯾﻔﻣﺒﻮ ﻟﭘﻨﺎوی وﺗﮑﺎ ﺳرم ﺑﺧﺸﻢ

ﺑدﯾﻨﺎﮐﺮێ ،ﺑم ﻻی ژﯾﺮ ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾ:
ﺑﻨﺒ ﺋو دەﺳﺘ ﭘﯿﺴ

ﮐ ﺗﯚی ﭘروەردەﮐﺮد ﺑﯚ ﻣﻦ ﻟداوﻨﯽ ﭼﯿﺎو ﮐژﯾﺎ )ﮔﯚران ل(267

ﺋی ﺷﺎرەﮐی ﻋوﻟ ﺳﯿﺴ

واﺗﺎ ﺋﮔر ﺋو وﺗ ﺋو ﺑﻮﮐﯽ ﯾﮐﺸوەی ﺑﯚ هﯚﺑگ ﭘروەردە

ﮐ هروا ﺑدەﺳﺘﯽ ﺋﺎﻧﻘﺳﺖ ﺟﯚﮔﻟی ﺧﻮﻨﺎوە هﺒﺳﺖ

ﻧﮐﺮداﯾ ،ﺋو ﺳری ﻧﺋﺑﺧﺸﯽ ،ﯾﺎ ﺋو وەزﯾﻔﯾی ﻧﺋﺑﻮ!!

ﺋﺑ ﺋﻤی دﺴﯚزی ﺗﯚ

ﺋﻤی ﮐﻮردی ﻧوەی ﺋﻣۆ

ﺋم ﭘﯾﺎﻣی ﮔﯚران ﻧﺎﻣﯾﮐﯽ ﺧﯚﭘرﺳﺘﯿﯿ ،ﻟﻓرهﻧﮕﯽ ﺧﺑﺎﺗﯽ

ﭘﺸﺘﻮﻨﯽ ﺗﯚ ﺑﺒﺳﺘﯿﻦ

ﻧﯾﮑﯾﻨوەو راﻧوەﺳﺘﯿﻦ

ﭼﺎرەﻧﻮﺳﺎ ﺟﮕﯾﻨﺎﺑﺘوە .ﮔﯚران ﺋﮔر ﻟﺳرەﺗﺎدا ﯾک دو ﺟﺎر

ﺗﺎ ﺗﮑا ﺋم ﺧﺎﮐﭘﺎﮐ

ﺧﺎﮐﯽ ﺋم ﮐﻮردە ﭼﺎﻻﮐ

ﻧﺎوی ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﻮ ﮔﻟﮐی هﻨﺎﺑ ،ﺋوا ﺑو رﺳﺘﺎﻧ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ

ﺋﺧﯾﻨﺒدﯾﺎر ﯾک ﺗﻧﻮﭘﯚ ﺑدەوﺗﮑﯽ ﺳرﺑﺧﯚ )ﮐﻮرداﯾت

ﺑهﻣﻮی هﻨﺎوەو ﺟﻣﺎوەر ،ﻣﯿﻠﻠت ،راﭘڕﯾﻦ ،ﺑﺎوەڕ ﻻی ﮔﯚران

ل(54

هﻣﻮی هﯚ ﺑﮔ .هﯚ ﺑﮔﯿﺶ ﺑﭘﯽ ﺑﯚﭼﻮﻧﮐی ﮔﯚران،

ﻻی ژﯾﺮ هﻣﻮ ﺷﺘ ﺳاوەﺗوە ﺗﻧﯿﺎ ﺧﺎک و ﻧﺗوەو ﺑﺎوەڕەﮐی

ﻟﭘﻨﺎوی ﺋﺎﻓﺮەﺗﮑﺎ ﺳری ﺑﺧﺸﯽ ﻧک ﻟﭘﻨﺎوی ﻣﯿﻠﻠﺗﺎ ،ﺑﯚﯾ

ﻧﺑ .ﺋﺎﻓﺮەت و ﺧﯚﺷوﯾﺴﺘﯽ و ﺟﻮاﻧﯿﯽ ﺋﺎﻓﺮەت،ﻟهﯚﻧﺮاوەی

ﺗﯚی دواﯾﯽ داوەﺗ دەس هﺗﯿﻮەﮐی:

ﻋوﻟﺳﯿﺴدا ﺟﮕﯾﺎﻧﻨﺑﯚﺗوە .ﺋم ﻣﺑﺳﺘش ﺋوە ﻧﺎﮔﻨ

ﺋﮔر ﺧﻮا ﺑﺧﺸﯽ ﭘﺖ هﺗﯿﻮێ ﭘﯿﺒ رۆ
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دﻧﯿﺎی ژﯾﺮ دورﺑ ﻟدﻧﯿﺎی ﺋﺎﻓﺮەت و ﺟﻮاﻧﯽ .ﺑﮑﻮ هر ﺑردﮏ
ﻟﺟﮕی ﺧﯚﯾﺎ ﺳﻧﮕﯿﻨ.
ﻟﺮەدا ﭼوﺳﺎﻧوەی ﻧﺗوەﮐی ،ﺋوەی ﺑﺳر ژﯾﺮدا ﺳﭘﺎﻧﺪوە ﮐ
ﻧﻤﻮﻧی ﮐﺸﮐﺑ ﻟم هﯚﻧﺮاوەﯾدا .هر ﻟو ﺑﯿﺮەوە رﺰ ﻟ ﻋول
و هﻣﻮ ﺷهﯿﺪاﻧﯿﺘﺮ ﺋﻧ:
ﺋوﺳﺎ ﺗﯚزێ وﭼﺎﻧﺌدەﯾﻦ

ﺋم رﺳﺘﺎﻧ ،ﻟﻧﺎوەﺧﻨﮐی ﺑﮑﯚﯿﺘوە دروﺷﻤﯽ راﭘرﯾﻮەﮐﺎﻧﺒﻮ.
ﺑم ﮔﯚران ﺧﺴﺘﻮﯾﺗﯿ ﺳر زﻣﺎﻧﯽ هﯚ ﺑگ ،واﺗ دەﻧﮕﯽ
راﭘڕﯾﻨﮐی وﻧﻨﮐﺮدوە ،هرﭼﻧﺪە ﻻی ژﯾﺮ زﯾﺎﺗﺮ رەﻧﮕﯿﺪاوەﺗوەو
راﭘڕﯾﻨﮐی ﻓﺮاواﻧﺘﺮ ﮐﺮدوەو وەک ﮐﺳﮑﯽ ﻧﺎوﺟرﮔی
ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪەراﻧﯽ راﭘڕﯾﻨﮐ ﺋ:
ﺋﻦ ﺋﻤی ﮐﻮردی ﺑﮑس

ﭘﯾﮑر ﺑﯚ ﻧﻣﺮەﮐﺎن ﺋﮐﯾﻦ

ﻧﺎﻣﺎﻧوێ ﭘﯾﻤﺎن و دەس

ﭘﯾﮑرﮑﯿﺶ ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻟ ﮔﻮڵ

ﻧﺎﻣﺎﻧوێ هﺒﮋاردن

ﺋﮐﯾﻦ ﺑﯚ ﯾﺎدی ﮐﺎک ﻋول

ﭘڕﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﻞ ﮐﭼﮑﺮدن )ژﯾﺮ ل(54

ﻟژﺮﯾﺎ ﺑﺧﺎﻣی زﯾﻦ
ﺋﻧﻮﺳﯿﻦ وﻨی ﻧﺑزﯾﻦ )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(55
***
ﮔﯚران ﻧﯾﺘﻮاﻧﯿﻮە دروﺷﻤﯽ راﭘڕﯾﻨﮐ دەﺳﻨﯿﺸﺎن ﺑﮑﺎ .ﻟﺑﯾﻨﯽ دو
رای ﺑ ﺳروﭘﺪا ﮔﯿﺮی ﺧﻮاردوە .رای ﯾﮐم :روی راﺳﺘﯽ
راﭘڕﯾﻨﮐ ﺑﺎﺳﺌﮐﺎو ﺋ:
ﻟﮔڵ ﯾﺎراﻧﯽ ﺋﯾﻮت ﺋی ﺣﮑﻮﻣت ﺗﺎﻧﮐی ﺗﺳﺒﯿﺖ
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ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮردەواری ﻧﺎﯾوێ ﮐﻮرد ﺋﯿﻨﺘﯿﺨﺎﺑﺎﺗﺖ )ﮔﯚران ل(267

ﺑم ﮔﯚران ﻟﺳر رای ﭘﺸﻮی ﺳﻗﺎﻣﮕﯿﺮﻧﺎﺑ و ﻟڕای دوەﻣﺎ
ﮐﺸﮐ ﺗﺳﮑﺌﮐﺎﺗوەو ﺋﮔﺎﺗ ﺋﻧﺠﺎﻣ داﺧﻮازﯾﯿﮐی )ﺷﺎﻧﯚف(
ﺋهﻨﺘدی ﮐﺋ :ﺧﮑﮐ ﻟهﺎوارەﮐﯾﺎﻧﺎ وﺗﻮﯾﺎﻧ رازﯾﻨﺎﺑﯿﻦ
ﻧﯚﮐران ﻧﻮﻨری ﻣﯿﻠﻠﺗﮐﻣﺎﻧﺒ ،ﺋواﻧ هﻨﺎﺑﮋﺮﯾﻦ ﻣﯿﻠﻠت
روﺗﺌﮐﻧوەو ﺑﮐﺮﮕﯿﺮاون . ٥٠ﺑﻻی ﺷﺎﻧﯚﻓوە ﺑﮫﺎﺗﺎﯾ ﻧﻮﻨرەﮐﺎن
ﻟﻣﯿﻠﻠﺗﺒﻮﻧﺎﯾ ،هﺒﮋاردن ﺳرﺑﺳﺘﺒﻮاﯾ ،ﺋﯿﺘﺮ ﺋﺎو ﺑ
ﺋﺎﮔﺮداﺋﮐﺮا .ﺑم ﺑﭘﭽواﻧوە راﭘڕﯾﻨﮐ زۆر ﻟوە ﮔورەﺗﺮﺑﻮ
ﻟﺳر ﺷﻮازی هﺒﮋاردن ﯾﺎ ﻟﻧﻮﻨرﮑوە ﺑﯚ ﻧﻮﻨرﮑﯿﺘﺮ
ﺑﮕﯚڕێ .٥١ﮔر ﺑواﻧﯿﻨ ﺋو ﺳرﭼﺎواﻧی ﻟﺑﺎرەی ﺋم راﭘڕﯾﻨوە
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ﻧﻮﺳﺮاون و داﺧﻮازﯾﯿﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﺷﮑﺮاﮐﺮدوە ،ﻣﺎﻓﯽ ﺑ ﻧﻮﻨرو ﭼﻮﻧﺘﯽ
هﺒﮋاردﻧوە ﻧﺑﻮە.

ﻧﮐی ،ﻣﺷﺮوﻋﻨﯿﯿ ،دەرﮐ ﻟﺳر ﺳوداﯾﯽ ﺋﯿﻨﺘﯿﺨﺎب )ﮔﯚران
ل(265

ﮔﯚران ﻧﯾﺘﻮاﻧﯿﻮە ﻣﺑﺳﺘﮐ ﻟﺑﺷﯽ دوەﻣﯽ هﯚﻧﺮاوەﮐﯾﺎ ﺑﮫﻨﺘدی
وەک ﻟﺑﺷﯽ ﯾﮐﻣﯿﺎ ﭼﻮﺑﻮە ﻧﺎﺧﯿوە .ﻟﺑﺷﯽ دوەﻣﺎ ﭘﻮﮐﺎوەﺗوەو
ﻟﭼﺂرەﻧﻮﺳﮐ ﭘﺎﺷﮕزﺑﯚﺗوە ،هﺎﺗﻮە دەﺳﻨﯿﺸﺎﻧﯽ ﺋﻣﻮﺋو ﺋﮐﺎو
ﺑﯿﺎﻧﻮی ﺧﺴﺘﯚﺗ ﺳر هﺒﮋاردﻧﮐﮐﻣﺎﻓﯽ ﺑو راﭘڕﯾﻨوە ﻧﺑﻮە:

ﺋﺎﺧﺮ ﮐﻧﻮاب ﻧﺑ ﺋﯿﺘﺮ داوﻨﯽ ﻏرەزﮔﺮﺗﻨﯽ ﭼﯽ؟!

ﺋواﻧ ﺑﺎﻧﮕﮑﺮان و ﺗﯚﺑﻗﻮەت دەورﯾﺎن ﺋﮔﺮی
دەﻧﯽ و ﻗﺎزاﻧﺠﭙرﺳﺘﻦ ،هﯿﭽﻨﺑ ﭘﯿﺎن ﻣﻮﺑﺎﻻﺗﺖ )ﮔﯚران ل(265
ﮔﯚران ﻣﺑﺳﺘﯽ ﻟواﻧﯾ ﮐ ﺧﯚﯾﺎن ﭘﺎوﺗﻮە .وەﮐﻮ ﮐ!؟ ﺗﻧﯿﺎ
ﻓﺎﯾﻗﯽ ﺗﺎﭘﯚﺑﻮ .ﺑم ﮐﺟﻣﺎوەر ﭘﯿﺎﻧﺰاﻧﯽ ،هر ﻧﯾﺰاﻧﯽ ﺑﯚﮐﻮێ
دەرﭼﻮ.
راﺳﺘ ﻟ هﺒﮋاردﻧﮐﺎﻧﯽ  ٥٣ 1954 ٥٢ 1948ﮐﺸ ﻟﺳر
ﻧﻮﻨرەﮐﺎﻧﺒﻮ .ﺑم ﻟ1930 دا ﻧﻮﻨر دەورﯾﻨﺑﻮ .ﺑم ﮔﯚران
هر ﭘﺪاﺋﮔﺮێ و ﺋ:
ﺋواﻧ ﮐی ﻟﻣﯿﻠﻠﺗﺒﻮن هﺗﺎ ﺗﻣﺴﯿﻠﯽ رەﺋﯿﮑن
ﺣﻮﮐﻮﻣت! ﺋﻤ ﮐﻮردﯾﻦ واﺋﻦ ﻧﺎﻣﺎﻧوێ ﻧﻮواب
ﮐ داوﻨﯽ ﻏرەزﺑﮕﺮن ﺑهردو دەﺳﺖ وەﺗن ﺑردەن
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ﺋوەی ﭘڕەﯾﮐﯽ ﻟ6 ی ﺋﯾﻠﻮل هﺪاﺑﺘوە ،ﺋم وﺷﺎﻧ
ﻟﺳرەﺗﺎوە ﺗﺎ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ رەﺗﺌﮐﺎﺗوە ،ﺑﺠﮕ ﻟو ﮐﺳﺎﻧی
ﻟﮔﯚراﻧوە ﺳﯾﺮی ﮐﻮردﺋﮐن! ﻧک ﺑﭘﭽواﻧوە.
هﯚﻧﺮاوەﮐی ژﯾﺮ دەﻧﮕﯽ راﺳﺘﯽ راﭘڕﯾﻨﮐی ﺋﺎﺷﮑﺮاﮐﺮدوە ،ﺑﺎﯾﺧﯽ
ﺑهﺒﮋاردﻧﮐ ﻧداوە ،ﮐﺸﮐی ﻟدەرﮐﺮدﻧﯽ ﺑﮕﺎﻧدا
ﭼﮐﺮدۆﺗوە:
ﺋﻤ ﮐﻮردﯾﻦ ﺑﯚﮐﻮرد ﺋژﯾﻦ
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑرﯾﻦ
هﯽ ﺧﯚﻣﺎﻧو ﺑﯚ ﺧﯚﻣﺎﻧ
ﺑدەرﺑ ﻧﺮوی ﺑﮕﺎﻧ) ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(54
ﮔﯚران رﺳﺘ ﺑدوای رﺳﺘدا راﭘڕﯾﻨﮐ ﻟهﻣﻮ ﺷﯚڕﺷﮕﯾﯿک
روﺗﺌﮐﺎﺗوە .وﺷﮐﺎﻧﯽ ﻟﮔڵ ﺑﯾﺎﻧﮐی /21ﺋﯾﻠﻮﻟﯽ  1930ﮐ
دەﺳﺗﯽ ﺋوﺳﺎ دەرﯾﮑﺮدﺑﻮ ،ﺟﯿﺎﻧﺎﮐﺮﺘوە .٥٤ﺟﻣﺎوەرەﮐ ﻟﭘﻨﺎوی
ﭼﺎرەﻧﻮﺳﺎ راﭘڕﯾﺒﻮن ﺑﺑ ﭼک .ﺑم دەﺳت هﺰی ﭼﮐﺪاری
ﺟﯚراوﺟﯚری هﻨﺎﯾ ﺳرﯾﺎن .ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪەران زﯾﺎﺗﺮ ﮐﭙﯾﺎن ﺋﺳﻧﺪ،
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ﺳﻨﻮﻗﯽ دەﻧﮕﺪاﻧﯿﺎن ٥٥ﺳﻮﺗﺎن و هﺰەﮐﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﯾﯿﺎن راوﻧﺎ ﺑﯚ ﻧﺎو ﺳرا.
ﺟﻣﺎوەر ﮐوﺗ ﭘﺸﻠﮑﺮدﻧﯽ داﻣﻮدەزﮔﺎﮐﺎﻧﯽ هﺒﮋاردن.
ﮐﺎرﺑدەﺳﺘﺎن ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﺗﻗﯾﺎﻧﺪا ﺑ ﻣﺗﺮەﻟﯚزو ﺷﺳﺘﯿﺮەﮐﺎن
ﺑﺌوەی ﺑﺘﻮاﻧﻦ ﻟورەی ﺋو ﺧﮑ ﮐﻣﺒﮑﻧوە .ﺋو راﭘڕﯾﻨ
ﺋﮔڕﺘوە ﺑﯚ هﺳﺖ و ﺑوا ﻧﺗوەﯾﺗﯿﯿﮐ ﮐﺋودەﻣ ﻻوان و
رۆﺷﻨﺒﯿﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪەﯾﺎﻧﺌﮐﺮد ﻟ رﮑﺨﺮاوﮑﯽ ﻧﺗوەﯾﯿﺎ.٥٦
ﮔﯚران وای ﭘﯿﺸﺎﻧﺌدا ﮐ روداوﮑﯽ ﮐﺎﺗﯿﯽ ﻟﭘﺑﻮە ،ﺋ ﺋو
ﺟﻣﺎوەرە ﺗﺟﺎوەزی ﺋﻣﻨﯿﺗﯿﺎن ﻧﮐﺮدﺑﻮ .ﺑم ﺑﭘﭽواﻧی
ﮔﯚراﻧوە ،ﻧک ﺗﺟﺎوەزی ﺋﻣﻨﯿت ،ﺑﮑﻮ داوای ﭼﻮﻧدەرەوەی
هﻣﻮ هﺰە داﮔﯿﺮﮐرەﮐﺎﻧﯽ ﺋو رۆژەﯾﺎن ﮐﺮدوە ﻟﮐﻮردﺳﺘﺎن و
ﺟﺒﺟﮑﺮدﻧﯽ ﺑﺮﯾﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣی ﮔﻻن و داوای رزﮔﺎری و
ﺳرﺑﺧﯚﯾﯿﺎن ﺋﮐﺮد ﺑ ﭘﭽواﻧی ﮔﯚراﻧوە ﮐ ﺋ:
ﺋﻣ ﺟﻮﻣﻠو ﻗﺴو ﺋﺎﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎراﻧﯽ ه ﺑﮔﺒﻮ
ﻧﻧﺎﻣﺷﺮوﻋﯽ ﺗﯿﺎﺑﻮ ،ﻧ ﺗﺟﺎوەزﺑﻮ ﺑﺋﻣﻨﯿت )ﮔﯚران ل(265
ﻟم دەﻣدا وﺷی )ﺳ (ﻟﺋﺎﺳﺖ رﺳﺘﯾﮐﯽ ژﯾﺮا ،راﻣﺎﻧﺌوەﺳﺘﻨ.
ﺋو وﺷﯾ ﻧﺰﯾﮑﯽ )ﺗﺟﺎوەزی ﺋﻣﻨﯿﺗﮐی ﮔﯚران ﺑﯚﺗوە( ﺑهر
ﮔﯿﺎﻧﮑوەﺑ ،ﺋﻤ ﺑ ﺧﯚﺑدەﺳﺘوەداﻧﯽ ﺋزاﻧﯿﻦ .ﺷﺎﮐﺎر هرﭼن
ﺑرزﺑ زۆرﺟﺎر وﺷﯾک هﻣﻮی ﺋﺳﺘوە .ژﯾﺮ ﺋ:
ﺑواﻧ ﮐﻮﺷﺘﺎری ﺑ هﯚ )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(٥١
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ﭼﯚن ﺑ هﯚﯾ؟! ﺋﺎﯾﺎ ﻟداﮔﯿﺮﮐر داوای ﺳرﺑﺳﺘﯽ و ﺳرﺑﺧﯚﯾﯽ
ﺑﮑی هﯚ ﻧﯿﯿ !!!ﺋی هﯚ ﭼﯿ؟ ﺋﮔر ﺋو هﯚﯾ ﻧﺑﻮاﯾ ﮔﻮﻟﻠﯾک
ﻟﻣﯿﻠﻠﺗﺎﻧوە ﺑرەوڕوی داﮔﯿﮑران ﻧﺋﺗﻗﯽ؟!!
ﻻی داﮔﯿﺮﮐر ،دزی ﺑﮑی ،ﻣﺎڵ ﺗﺎن ﺑﮑی ،ﺑرﺗﯿﻞ ﺑﺨﯚی ،هرﭼﯽ
ﺑەوﺷﺘﯿﯿ ﺑﯿﻨﻮﻨﯽ ،هﯚ ﻧﯿ!!!ﺑﯚﺋوەی ﺑﮕﯿﺮﯽ ﺗﯿﺎ ﺋﺎزارﺑﺪرﯿﯿﺎ
ﺑﮑﻮژرﯽ ﯾﺎ ﺑﮐﯚﻣڵ ﺗﻗت ﻟﺒﮑﺎ !! ﺗﻧﯿﺎ هﯚﯾک ﻧﺑ داوای
ﭼﺎرەﻧﻮس و ﺳرﺑﺳﺘﯽ ﺑﮑﯾﺖ!!!
)لێرەدا سەبارەت بەو ھۆيە ،ئەڵێين :دو جۆر ھۆ ھەيە .ھۆی
رەواو ھۆی ناڕەوا .بۆ نمونە ،ھۆی رەوا ئەوەيە کەسێک
بکوژرێ و بەفەرمانی دادگا ئەو کەسە بکوژرێتەوە .بەاڵم
کەسێک داوای قەرزەکەی لە قەرزارەکەی بکا ،يا داوای مافی
رەوای خۆی يا ميللەتەکەی بکاو بکوژێ ،ئەوە ھۆيەکی
ناڕەوايە .مەبەستی من ھۆيە ناڕەواکەبوە .جائەگەر ئەو
کوشتارەی داگيرکەران ئەيکەن بەرامبەر داگيکراوان ،ھۆی
رەوابێ! ئەوا ئەبێ ھەمو ميللەتە داگيرکراوەکە بکوژرێ! کە
ياسای نێودەوڵەتی رێگەی ئەوە ناداو بە کوشتنی رەوای نابينێ،
بەڵکو ئەوە ھەر ھۆ نيە بۆ ئەو کوشتنە .ئێمەی کورد ،لەگەڵ
ئەو بێکەسييەشمانا ،ساڵی  1991ناوچەی دژە فڕينمان بۆ
دياريکرا ،ساڵی 2014ەش فڕۆکەکانی ھاوپەيمانان بونە ھۆی
ئەوەی کورد قەالچۆ نەکرێ ..نمونەی لەو جۆرەش لەدنيادا
زۆرە -جگەلەوەش ،خۆپيشاندەرەکانی ئەو راپەڕينە،نە چەکيان
پێبو نە کەسيشيان لە پياوانی دەسەاڵت کوشتبو .خۆپيشاندانێکی
خوێناوی نەبو لەاليەن کوردەوە .خۆپيشاندانێکی لەوجۆرە،
نابێ وەاڵمی بەچەک بدرێتەوە ،کە بەچەک کوشتاريان لێکرا،

98

ئەوە کوشتارێکی بێھۆيە ،خۆپيشاندەران ھەر داخوازييەکيان
ھەبێ .جائەگەر ئێمە بەدەمی خۆمان بڵێين ئەو کوشتارە ھۆی
ھەبوە!! ئيتر چييتيا ئەمێنێتەوە!؟  -----------ژير (
ﺑم ژﯾﺮ ژﯾﺮاﻧ ﻓﺮﯾﺎی ﮐوﺗﻮەو درﮋەی ﺑ ﺧﯚﺑدەﺳﺖ
داﻧوەﮐﻧداوە،وەک ﮔﯚران  .ﺑﮑﻮ ﺑﺷﻮەی ﺗﯿﺴﮑی ﺗﻔﻧﮓ
ﺗﺌﭘڕێ و ﺑدەﻧﮕﯽ ﺧﯚڕزﮔﺎرﮐﺮدن ﻟو وﺷﯾ هﺎوار ﺋﮐﺎو ﺋ:
ﺑواﻧ ﻗﻮﭙﯽ ﺧﻮﻨﯽ ﮔش دﯾﻤﻧﯽ ﺳﻮری ﺟﺳﺘو ﻟش
ﮔﻮێ ﺷﻠﮑ ﺑﯚ زاﯾی زەﻧﮓ
)ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(51

ﺷﺮﯾﺨو ﺟزرەﺑی ﺗﻮﻓﻧﮓ

ژﯾﺮ ﺑدواﯾﺎ ﺳرﮐوﺗﻮە ﺑﺷﻮەﯾک هﯚﻧﺮاوەﮐی ﮔﯾﺎﻧﺪۆﺗ ﻟﻮﺗﮑو
ﻟو ﻟﻮﺗﮑﯾوە ،ﺑدوای  30ﺳﺎڵ ﺑﺳر ﺷﺷﯽ ﺋﯾﻠﻮﻟﯽ 1930دا
وەک ﻻواﻧﯽ ﻧﺎوﺟرﮔی راﭘڕﯾﻨﮐ ﺋﻗﯿﮋﻨ و ﺋ:
ﮔﻮێ ﺷﻠﮑ ﺑﯚ ﻧڕەی ﻻوان ﺑﯚ داوای ﻣﺎﻓﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
هر هﺮﺷو ﺷﭘﯚل ﺋدا
ل(51

ﺑرەو ﺑﺎﺧﯽ دەرﮐﯽ ﺳرا )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ

ﮐواﺗ ﻣﺳﻟﮐ ﻟوەدەرﭼﻮە )ﺑ هﯚ(ﺑ ،ﯾﺎ ﺗﺟﺎوەزی
ﺋﻣﻨﯿﯿﺗﺒ .ﻣﺳﻟ ﻣﺳﻟی ﭼﺎرەﻧﻮﺳ ،ﻣﺎﻓﯽ ﻧﺗوەﯾﮐ،
ﺧﯚﺷوﯾﺴﺘﯿﯽ ﺧﺎﮐ ،ﺳرداﻧواﻧ ﺑداﮔﯿﺮﮐر ،ﺋم زەﻣﯿﻨﯾﺎن
هژاﻧﺪﺑﻮ هﺗﺎ ﻟزەوی دەرﭼﻮﺑﻮ وەک ﮐﻮرد ﺋ :ﮐﺷﮑﻻﻧﯽ
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ﻓﻟک .چ ﻟﻮﺗﮑﯾک ،چ ﮐﺷﮑﻻﻧﮏ ﺋﮔﺎﺗ ﺑرزاﯾﯽ ﺋﺎﺳﻤﺎن.
ﺋﺎﯾﺎ ﻟم ﮔردوﻧدا ﻟﺋﺎﺳﻤﺎن ﺑرزﺗﺮ هﯾ؟ ﺑﯚﯾ ژﯾﺮ ژﯾﺮاﻧ ﭘﻧﺎ
ﺑﯚﺋو ﺑرزی و ﮐﺷﮑﻻﻧ ﺋﺑﺎو ﻟو ﻧﺎﺧوە ﺋ:
ﻧڕەی ﺑرزی هﺮﺷﺒران ﺋﮔﺎﺗ ﻻی هوری ﺋﺎﺳﻤﺎن
ﺋﻦ ﺋﻤی ﮐﻮردی ﺑﮑس
)ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(51،52

ﻧﺎﻣﺎﻧوێ ﭘﯾﻤﺎن و دەس

ﺋم هﯚﻧﺮاوەﯾ ،هﯚﻧﺮاوەﯾﮐﯽ ﮐﺎﻣران ﻣﻮﮐﺮی هﻨﺎﻣوە ﺑﯿﺮ:
ﮐ ﺋﺳﺘﺮەی ﺋﺎدەم ﻧﺸﯿﻦ ﻟﺟ ﺧﯚی وەرﮔڕێ ﺑﺗﯿﻦ
هراش هراﺷﺒ ﻟﺗﻣﺎ

٥٨

ﺋوﺳﺎ ﻣﻦ ﺋﻢ ﮐﻮرد ﻧﻣﺎ

-5دﯾﻤن و ﺟﻮاﻧﮑﺎری )اﻻﺑﺪاع( ﻟهﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﺷهﯿﺪو ﻋوﻟ
ﺳﯿﺴدا:
دﯾﻤن و ﺟﻮاﻧﮑﺎری روی ﮔﺷﯽ هﻣﻮ ﮐﺎرﮑﯽ هﻮﻧری و ﺋدەﺑﯿﯿ،
ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﻟهﯚﻧﺮاوەدا ﻟﺑﺎﺑﺗﮐﺎﻧﯿﺘﺮی ﺋدەﺑﺎ زﯾﺎﺗﺮ دەرﺋﮐوێ.
دﯾﻤن ﮐﺎرﮑﯽ ﺳرەﮐﯿﯿ ﻟهﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﺷهﯿﺪو ﻋوﻟ ﺳﯿﺴدا،
ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﻟﮔﻮاﺳﺘﻨﻨوەو وﻨﮔﺮﺗﻨﯽ راﭘڕﯾﻨﮐدا هروەﮐﻮ ﺧﯚی و
دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﺋﻧﺪازەی ﭘﻠی ﺳرﮐوﺗﻨﯽ هرﯾک ﻟهﯚﻧﺮاوەﮐﺎن.
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ﻟزەﻣﯿﻨﯽ راﭘڕﯾﻨﮐوە ﺑواﻧﯿﻦ ،وەک ﻓﻠﯿﻤﮑﯽ ﺳﯿﻨﻣﺎﯾﯽ ﺑﯿﺨﯾﻨ
ﺑرﭼﺎو وەک دەﻣﺎودەم ﺋﯾﮕﻧوە ،ﯾﺎﺳرﭼﺎوە ﻣﮋوﯾﯿﮐﺎن
ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﭼﯿﻢ دی و ﺷﯚڕﺷﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮرد٦٠و رۆژﻧﺎﻣو ﮔﯚﭬﺎرە
ﮐﻮردﯾﯿﮐﺎن ﺑدوای 14ی ﺗﻣﻮزدا ﮐ روﻧﺎﮐﯿﯿک ﺑدﯾﮑﺮا ﺑﯚ
ﺑﺎﺳﮑﺮدﻧﯽ ﺋو راﭘڕﯾﻨ ،ﺋوە ﺑدﯾﺌﮐﯾﻦ ﯾﺎ وەک ﻟﻓﻠﯿﻤﮐدا
دەرﺋﮐوێ :ﺷﺂرﮏ زورﺑی داﻧﯿﺸﺘﻮاﻧﯽ ﺧﺮۆﺷﺎوە ،راﭘڕﯾﻮە،
ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧ ،ﭼﭘﻟﺪاﻧ ،هﯚﻧﺮاوەو وﺗﺎری ﺋﺎﮔﺮﯾﻨ ﺑﯚﻣﺎﻓﯽ
ﻧﺗوەﯾﮐﯽ دﯾﻞ و ژﺮدەﺳﺘ هﺎوارە ،ﺋﺎﮔﺮ ﺋﺑﺎرێ ،ﻻﺷ ﺗﮑڵ
ﺑﺧﻮﻨ ،ﭼﻮﻧﭘﺸوەﯾ ،ﮔڕاﻧوەﯾ...ﺋم راﺳﺘﯿﺎﻧو زۆر دﯾﻤﻧﯽ
ﮐﺎرﯾﮕرﺗﺮ دﺘ ﺑرﭼﺎو.
ﺑهﺳﺘﮑﯽ ﺑﻼﯾﻧوە ﺑواﻧﯿﻦ ﺑﺰاﻧﯿﻦ ﮐﺎم هﯚﻧﺮاوەﯾﺎن ﺋم
راﺳﺘﯿﯿﺎﻧی ﮔﻮﺰاوەﺗوە وەک ﺧﯚی ،ﻟﮔڵ دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﭘﻠی
ﺳرﮐوﺗﻨﯽ هرﯾک ﻟ هﯚﻧﺮاوەﮐﺎن ﻟﻣﺒﺎرەﯾوە .ﺑدواﯾﺎ
ﻟﺋﺎوﻨی ﺋم رﺳﺘﯾی ﻋﺑﺪول وەهﺎب ﺑﯾﺎﺗﯿﯿوە ﻣﺎف
ﺑهﯚﻧﺮاوەﮐﺎن و ﺷﺎﻋﯿﺮەﮐﺎن ﺑﺪەﯾﻦ ﮐﺋ ) :ﺋو ﺷﺎﻋﯿﺮەی
هﻮﺴﺘﯽ ﺧﯚی ﺑﺋﺎﺷﮑﺮا ﺑﯚﺋو رۆژﮔﺎرەی ﺗﯿﺎﯾﺎ ﺋژی دﯾﺎرﯾﻨﮐﺎ،
ﻟرﯾﺰی ﭼوﺳﺎوەﮐﺎﻧﯽ ﮔﻟﮐﯾﺎ ﺷﻮﻨ ﺑﯚﺧﯚی ﻧﮐﺎﺗوە ،ﻣﺎﻓﯽ
ﺋوەی ﻧﯿ ﺷرەﻓﯽ ﭘﺎﺷڕۆژو رﺰﮔﺮﺗﻨﯽ ﮔﻟﮐی ﺑﺪرﺘ( ٦١
ﻟم رﺒﺎزەوە رﮕﺎ ﺋﮔﺮﯾﻦ ﺑﯚﻧﺎو هﯚﻧﺮاوەﮐﺎن ﺑﺰاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﯿﺎن ﺋو
راﺳﺘﯿﯿی ﻧﺧﺸﺎﻧﺪوە؟
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ﻟڕﮕوە ﺳرﻧﺞ ﺑﯚ هﯚﻧﺮاوەﮐی ﮔﯚران راﺋﮐﺸﯿﻦ ﮐﺋ:
ﺋﻣ ﺟﻮﻣﻠی ﻗﺴو ﺋﺎﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎراﻧﯽ هﯚ ﺑﮔﺒﻮ
ﻧﻧﺎﻣﺷﺮوﻋﯽ ﺗﯿﺎﺑﻮ ﻧﺗﺟﺎوەزﺑﻮ ﺑ ﺋﻣﻨﯿت
ﮐﭼﯽ ﻋﺳﮑر ﺑﻣﺗﺮەﻟﯚز ﺑﯚ ﻗﺗﯽ ﻋﺎم دەرﭼﻮ
دراﯾ ﺑر ﺷﻗی ﺷﺳﺘﯿﺮ رﺟﺎو ﺋﺎﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﻠﻠﯿت )ﮔﯚران
ل(265،266
ﺑﺎوەڕﺑﮑن ﻟﺑﺎرەی ﺟﻮاﻧﮑﺎرﯾﯽ وﺷو ﻧﺎوەرۆﮐﯿﺸوە ،ﺋم ﭼﻮار
رﺳﺘﯾ هﯚﻧﺮاوەی ﮔﯚران ﻧﺑﻮاﯾ ،ﮐس ﺑ وﺗی ﺑﻧﺮﺧﯿﺶ
ﻧﯾﺌﺧﻣن ،ﻧک هﯚﻧﺮاوە .ﺑﺎﯾﺧﮑﯿﺸﯽ ﻧﺋﺑﻮ ﻟﺋدەﺑﯽ
ﮐﻮردﯾﺪا.
ﻟﮔڕاﻧوەداﺑﯚدەﻗﯽ هﯚﻧﺮاوەﮐ ،ﭘﺮﺳﯿﺎرﮏ ﺧﯚﯾﺌﺳﭘﻨ :ﺑﯚ
ﻋﺳﮑر دەوری ﺳرەﮐﯿﯽ دراﯾ ﻻی ﮔﯚران!؟ ﻟﮐﺎﺗﮑﺎ ﮔﯚران ﺋوەی
زاﻧﯿﻮە ﺋﮔر ﭼﮐﮐ ﻟﺗﻗ ﺑﻮەﺳﺘﺎﯾ ،هﯚﯾﮐﯽ ﺗﮐﻨﯿﮑﯿﺌﺑﻮ،
ﺑم ﺋﮔر ﻋﺳﮑرەﮐﺎن ﻧﮑﻮﻟﯿﯿﺎﻧﺒﮑﺮداﯾ ،ﺋواﻧﯿﺶ ﺋﺧﺮاﻧ ﺑر
ﻣﺗﺮەﻟﯚزەﮐ .ﺋﺎﯾﺎ ﮔﯚران ﺑﯚ ﭘﻧﺠی درﮋﻧﮐﺮد ﺑﯚ ﮔورەی
ﻋﺳﮑرەﮐﺎن!؟ ﻟدەﻣﮑﺎ ﻧﺎوی ﺣﮑﻮﻣﺗﯽ هﻨﺎوە ﮐ ﭼﻗﯚی زﯾﺎﺗﺮ
ﻟﺳرﺑﻮە .ﻟﮔڵ ﺋوەدا دوژﻣﻨ ﮔورەﮐ ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺑرﯾﺘﺎﻧﯿﺒﻮ!.
ﮐﭼﯽ ﺑﯚ ﺧﻮﯽ ﭼﺸﺘﯿﺶ ﻧﺎوی ﻟهﯚﻧﺮاوەﮐﺪا ﻧهﺎﺗﻮە ﮐ
ﻟﭘﺸﮑﻨری داد) اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻻداری (دا-ﮔﺎون ٦٢ﺧﯚﯾﺌﻧﻮان ،ﺋوەی
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دواﯾﯽ وەﻓﺪی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ دروﺳﺘﮑﺮد ﺑﯚ دﻨواﯾﯽ ﻓﯾﺴﯽ ﯾﮐم،
ﮐ ﭘﯿﺮەﻣﺮدی ﻧﻣﺮ ﻟوﺑﺎرەﯾوە وﺗﯽ:

ﻟﻮﻟی ﺷﺳﺘﯿﺮی ﺗﮑﺮدون .راﭘڕﻧﮐ ﺋو رﺳﺘﺎﻧ ﭘﻮﭼڵ
ﺋﮐﺎﺗوەو هﮑﯽ راﺳﺘﻮﭼپ ﺑﺳر هﯚﻧﺮاوەﮐدا ﺋهﻨ.

ﭘردەی ﺗﺎرای ﺳﻮر ﺑرن ﺑﯚ ﺋﻣﯿﺮ

ﻟﻻﯾﮐﯿﺘﺮەوە  ،هﯿﻮای ﻣﯿﻠﻠت ﻧﺎﮐوﺘ ﺳر ﺗﮑﺎ وەک ﮔﯚران ﺑﺎﺳﯽ
رﺟﺎو ﺋﺎﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﻠﻠﯿت ﺋﮐﺎ! ﺑﮑﻮ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﯿﻠﻠت ﺋﺳﻨﺮی و ﻧﺎدرێ
وەک ﺳﺎﺢ هژار ﺋ:

ﺑﻦ دوای ﮐﻮﺷﺘﺎر هﺸﺘﺎ ﺗﯚی دﮕﯿﺮ!؟

٦٣

ﺋو راﭘڕﯾﻨ ﻟداﯾﮑﺒﻮی ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﮑﯽ ﮐﺘﻮﭘﻧﺑﻮ وەک ﮔﯚران
ﺋ:
هزارو ﻧﯚﺳدو ﺳﯿﺒﻮ ﺷﺷﯽ ﺋﯾﻠﻮل ﮐ رۆژ هﮫﺎت
ﻗﺮﯾﻮەی وﯾﺴﺘﻨﯽ هق ﮐوﺗ ﻧﺎو ﺷﺎری ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ)ﮔﯚران ل(265
ﺷﺷﯽ ﺋﯾﻠﻮل ﺗﻗﯿﻨوەﯾﮐﺒﻮ ﮐ رﯾﺸﮐی ﺋﮔڕﺘوە ﺑﯚ
ﺧﺑﺎﺗﮑﯽ ﻧﺗوەﯾﯿﺎﻧی دورو درﮋ .ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕی ﮐﻮرداﯾﺗﯽ رۆژی
ﻟﮫﮫﺎﺗﺒﻮ .هرﺑوراﺳﺘﯿﯿوە ﮐﭙی دەروﻧﯽ ﺧﮑﮐ ﺗﺎوی
ﺳﻧﺪﺑﻮ .ﻣﺘﻤﺎﻧ ﺑداﻣﻮدەزﮔﺎی ﺋو رۆژە ﻧﻣﺎﺑﻮ .ﺋم هﺳﺘ ﻻی
ﮔﯚران ﺑﺒﺎﯾﺧﺒﻮ .ﺑﭼﻧﺪ وﺷﯾﮐﯽ ﺟﮕﻧﮔﺮﺗﻮی ﭘﺎڕاﻧوە ﻟدوای
دو ﺳﺎڵ ﺑﺳر ﮐﺎرەﺳﺎﺗﮐدا ﺋ:
دراﯾ ﺑر ﺷﻗی ﺷﺳﺘﯿﺮ رﺟﺎو ﺋﺎﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﻠﻠﯿت )ﮔﯚراﻧﻞ (266

ﻣﯿﻠﻠﺗ ﻣﮋوی ﺑﺧﻮﻦ ﻧﻧﻮﺳﺮێ
ﭼﯚن ﺗﯚی ژﯾﻨﯽ دواڕۆژ وەرﺋﮔﺮێ
ﯾﺎ ﮐی ﺳرﺑﺳﺘﯽ ﺑﮐس دراوە
هر ﺑﺧﺑﺎت و ﺗﯚ ﺋﺳﻨﺮێ
ﺷﺷﯽ ﺋﯾﻠﻮل راﭘڕﯾﻨﺒﻮ هﻣﻮ ﭼﯿﻨﮐﺎﻧﯽ ﻣﯿﻠﻠﺗﯽ ﮔﺮﺗﺒﻮەوە وەک
ﺳﻮﺟﺎدی ﺋ) :ﺳﺎﯽ  1930ﺗﻧﮕﯽ ﺑ هﺎﺗﻨﭘﺸوە هﭽﻨﯽ،
ﺳﺎﮑﯽ ﺳﯾﺮﺑﻮ ﺑراﻣﺒر ﮐﻮردەواری  ،ﺑﯚﻧﯽ ﺧﻮﻨﯽ ﻟﺌهﺎت زﯾﺎﺗﺮ
ﺑراﻣﺒر ﻧﺎو ﺷﺎری ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ.٦٥ﻟﻣﺴﺎدا ﭘﻟﻗﺎژەﯾﮐﯽ زۆر ﮐﺮا
ﻟﭘﻨﺎوی ﺧﻮاﺳﺘﮐﺎﻧﯽ ﻣﯿﻠﻠﺗﮐﻣﺎﻧﺎ ،ﺑم ﯾک وﺷی
ﺑﯾﻨﮐﺮدوەو ﻟﺟﯽ ﺧﯚﯾﺎ ﮐﭙﮑﺮا.
٦٧

ﺋﮔر ﮔڕﯾﺪەﯾﮐﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑواﻧﺘ ﺋم رﺳﺘﯾ ،ﺗﺒﯿﻨﯿﯿک ﺋﮐﺎ:
ﮐﯚﻣﮏ ﺑ ﻧﻤﺎﯾﺸوە ﺳﮑﺎﯾﮐﯿﺎن داوە ﺑ ﻓرﻣﺎﻧەوا ،ﺋوﯾﺶ

ﺟﻋﻔر ﻋﺳﮑری٦٦و وەﮐﯿﻠﯽ ﻣﻧﺪوﺑﯽ ﺳﺎﻣﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮔڕان،
ﺑﺎﺳﯽ ﭼﺎرەﻧﻮﺳﯽ ﮐﻮردﯾﺎن ﺋﮐﺮد ،ﺑم دەهﯚﯿﺎن ﺑﺧﯚڕاﯾﯽ ﺋﮐﻮﺗﺎو
ﺋﯾﺎﻧﻮﯾﺴﺖ ﮐﻮرد ﭘﺸﻠﺒﮑن و ﺑﺮﯾﺎری ﭘﺸﻠﮑﺮدﻧﮐش هر ﺑﮐﻮرد
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ﺑﺪەن .ﺑم ﮐﻮرد ﺑﮔﺸﺘﯽ و ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ زۆر دەﻣﮑﺒﻮ
ﻟﻧﯿﺎزەﮐﯾﺎن ﮔﯾﺸﺘﺒﻮ ،هر ﺋو ﺗﮕﯾﺸﺘﻨﺑﻮ ﻟﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﯾﺎﻧﺎ
ﺗﻗﯿﻨوەو روﺑرو ﭘﯿﺎﻧﻮﺗﻦ :وﺷﮐﺎﻧﺘﺎن ﺑﺨﻧوە ﺟواﮐﺎﻧﺘﺎن و
ﺑﯿﺒﻧوە ﺑﯚ ﺑﻏﺪا ،ﺟﺎرﮑﯿﮑ ﺋﻤ دەﺳﺨڕۆی ﺋﻮە ﻧﺎﺑﯿﻦ.٦٨
ﺑم هﺳﺘوە راﭘڕﯾﻨﯽ ﺷﺷﯽ ﺋﯾﻠﻮل ﺑرﭘﺎﺑﻮ ،ﻧک ﻟداﯾﮑﺒﻮی ﺋو
رۆژی ﺷﺷ ﺑﻮﺑﮑ ﮔﯚران ﺋ:
هزارو ﻧﯚﺳدو ﺳﯿﺒﻮ ﺷﺷﯽ ﺋﯾﻠﻮل ﮐ رۆژ هﮫﺎت
ﻗﺮﯾﻮەی وﯾﺴﺘﻨﯽ هق ﮐوﺗ ﻧﺎو ﺷﺎری ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ )ﮔﯚران ل(265
ﺋو رۆژە دواﯾﯿﮫﻨﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﻧی ﮐﻮردﺑﻮ ﺑدەﺳﺗﺪاری ﺑرﯾﺘﺎﻧﯽ و
٦٩
ﺑﺮﯾﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣی ﮔﻻن
ﺑﭘﭽواﻧی ﮔﯚراﻧوە ﮐﺋ ﻟﺷﺷﯽ ﺋﯾﻠﻮﻟﺪا ﻗﺮﯾﻮەی وﯾﺴﺘﻨﯽ
هق ﮐوﺗ ﻧﺎو ﺷﺎری ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﯾﺎ رﺟﺎو ﺋﺎﻣﺎﻟﯽ داﯾ ﺑر ﺗﻗی
ﻣﺗﺮەﻟﯚز.
ﺋم هﺳﺘ ﻟﮐﻮرداﯾﺗﯽ روﺗﺒﯚﺗوە وەک ﻟزورﺑی هﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ
ﮔﯚران دوای 14ی ﺗﻣﻮز دەرﺋﮐوێ .ﺑﯚﻧﻤﻮﻧ :ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﺑﺮاﯾﺗﯽ،
ﺑﺸﮑی ﻣﻨﺎڵ ،ﺗﯿﺮو ﮐوان ،ﺑﯚ ﻻوان ،ﺷﯚڕﺷﮕ ،ﺗﺎﺳی دﯾﺪار،
وەﻣﯽ ﭘﺮس و هﺘﺪ .ﺑﻣرﺟ ﭘﻧﺠﻣﺎن راﻧﮐﺸﺎوە ﺑﯚ ﺋو
هﯚﻧﺮاواﻧی ﺑﺑﯚﻧی 14ی ﺗﻣﻮزو رژﻤﯽ ﮐﯚﻣﺎری و ﺑﺮاﯾﺗﯽ ﮐﻮردو
ﻋرەب و ﻣﯚﺳﮑﯚو ﯾﮐﺘﯽ ﺳﯚﭬﺖ و ﻟﻨﯿﻨوە وﺗﻮﺘﯽ.
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ﺋﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ ،ﻟدوای 14ی ﺗﻣﻮزەوە ،ﺑﺑ ﻧو ﻣﯿﮫﺮەﺟﺎن و
ﺑﯿﺮەوەرﯾﯿوە ﻧﺑﻮﺑ ،هﯚﻧﺮاوەﯾﮐﯽ ﺑﯚﮐﻮردﻧوﺗﻮە .ﺑﯚﻧﻤﻮﻧ:
ﻧورۆزی 60و ،61ﺑرەو ﮐﯚﻧﻔﺮاﻧﺲ ،٧٠ﺋﺎواﺑﻮﻧﻚ ،ﺑﯚ رەﻓﯿﻖ
ﺣﯿﻠﻤﯽ ،ﯾﺎدی ﺑﮑس و ﯾﺎدی ﭘﯿﺮەﻣﺮد .ﻟﻣﺒﺎرەﯾوە ﺋوەﻧﺪە ﺑﺳو
ﻣﺸﺘﮏ ﻧﻤﻮﻧی ﺧروارﮑ.
رواﻧﯿﻨﯽ دوەم ﺑﯚ هﯚﻧﺮاوەﮐی ﻋوﻟ ﺳﯿﺴی ژﯾﺮە .ﺑﺰاﻧﯿﻦ ﺗﺎ چ
رادەﯾک ﺋو دﯾﻤﻧی ﻧﺧﺸﺎﻧﺪوە؟ ﺑ چ ﺷﻮەﯾک ﺋﯾﮫﻨﺘ
ﺑرﭼﺎو ،ﯾﺎ ﭼﯚن وﯾﺴﺘﻮﺘﯽ راﺳﺘﯿﯿ روﺗﮐ رۆﺷﻨﺒﮑﺎﺗوە
ﻟهﯚﻧﺮاوەﮐدا .ﻟﺮەدا ﺋم رﺳﺘﺎﻧی ژﯾﺮ ورﯾﺎﻣﺎﻧﺌﮐﺎﺗوە ﮐ ﺋ:
ﺋﺎی ﻟم دﯾﻤﻧ ﺳﺎﻣﻨﺎﮐ ﻟم ﮐﻮردە ﺋﺎزاو ﺑﺒﺎﮐ
ﻟﻮﻟی ﺷﺳﺘﯿﺮو ﻣﺗﺮەﻟﯚز ﮐوﺗ دروﻨی ﺑری هﯚز
هر ﮐﻟﻠﯾو ﮔﻮﻟﻠ ﺋﯾﺒﺎ هر ﻻﺷﯾو دێ ﺑﻻدا )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ
ل(52
ﺑﭘﻨﻮﺳﯽ رەﺧﻨﮔﺮاﻧ ﺑواﻧﯿﻨ ﺋم رﺳﺘﺎﻧی ژﯾﺮ ،ﺗﻮﺷﯽ هﻧﺪێ
وﺷی ﺳﺎﮐﺎر ﺋﺑﯿﻦ ،وەک :ﻟم ،هر ،هﯚز  .دو رﺳﺘی دواﯾﯿﺶ
ﯾک ﻣﺎﻧﺎ ﺋﺑﺧﺸ.
)بۆچی ئەبێ ئەو سێ وشەيە ساکاربن!؟ وشە ساکارو
ناساکاری بۆنييە .گرنگ ئەوەيە وشە لەجێگەی خۆيا
بەکاربھێنرێ ،ئەوسا ئەو وشەيە ئەبێ بەو بەردەی لەجێی خۆيا
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سەنگينە ..دو رستەکەی دواييش ،ئەنجامەکەی ،يەک مانا
ئەبەخشێ .بەاڵم پێکانی کەللەو پێکانی لەش ،دو شتی جياوازن
– ژير(

ژﯾﺮ ﻣﺮۆﭬﮑﯽ ﺳﺎدە ﻧﯿ ،ﺧﺎوەﻧﯽ ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕە .ﺑراﻣﺒر هﻣﻮ
وﺷﯾک ،ژﻣﺎرەی ﺗواوی ﺧﯚی ﺑﯚ وﺗﻮە .ﻟراﺳﺘﯿﯿک ﮔﯾﺸﺘﻮە:
راﭘڕﯾﻦ ﻟﭘﻨﺎوی ﻣﺎﻓﺎ ،ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯽ ﺑﺧﻮﻨ ،ﺑﺧﯚﺑﺧﺘﮑﺮدﻧ
ﻟڕﮕﺎی ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﺎ .ﺋﮔر ﺋﻧﺠﺎم ﺳرﮐوﺗﻨﺒﻮ ،ﺋودەﻣ ﻣﯿﻠﻠت ﺧﯚی
ﺗﺎواﻧﺒﺎر دﯾﺎری ﺋﮐﺎ و ﻟدادﮔﺎی ﮔﻻ ﺑﺳﺰای ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﯚی ﺋﮔﺎ.
ﻟ ﺳرﻧﮐوﺗﻨﯿﺸﺎ ،ﭘﺸﺘﻮﻨﯽ ﺗﯚ ﺋﺑﺳﺘ و ﻟڕﯽ ﺋﺎﻣﺎﻧﺞ و
ﭼﺎرەﻧﻮﺳﺎﻧﺑ ﻧﺎﯾﮑﺎﺗوە ﺗﺎ ﺋﮔﺎﺗ ﺋﻧﺠﺎم .ﺋﻨﺠﺎ ﮔر ﺑﺪرﺘ ﺑر
ﺗﯚپ و ﺑﯚردوﻣﺎﻧﯽ ﻓۆﮐش ،هر ﺋﺎﻣﺎدەﯾ ﺑﯚ راﭘڕﯾﻨﯿﺘﺮ :

ﺑم ﻟﺑﺎرەی ﮐﺶ و ﻟﻧﮕرو ﻣﯚﺳﯿﻘﺎو وﺷوە ،ﺋو ﺳ وﺷﯾی
ﻟﺪەرﭼ ،زۆر دەوﻣﻧﺪە .ﺑﯚ ﺟﻮاﻧﮑﺎرﯾﺶ؟ ﺋوە ﭘﻮاﻧ ﻧﺎﮐﺮێ
ﺋوەﻧﺪە ﺟﻮاﻧﮑﺎرﯾﯽ ﺗﯿﺎﯾ .ﻟﻻﯾﮐﯿﺘﺮەوە ،ﻟﺷﺷﯽ ﺋﯾﻠﻮﻟوە
ﺗﺒواﻧﯿﻦ ،ﺋوەی دﺘ ﺑرﭼﺎو ،دﯾﻤﻧﮑﯽ ﺋﺎﮔﺮاوی ،ﺑﺳﺎم و
ﺧﻮﻨﺎوﯾﯿ .دەرهﻨرﮑﯽ ﺳﯿﻨﻣﺎﯾﯽ ،ﺗﻧﯿﺎ ﻟم ﭼﻧﺪ رﺳﺘﯾدا،
ﻓﻠﯿﻤﮑﯽ ﭘﺑﭘﺴﺘﯽ ﮐﺎرەﺳﺎﺗﮐ ،دەرﺋهﻨ ،وەﮐﻮ ﺧﯚی ﺋﯾﮫﻨﺘ
ﺑرﭼﺎو ،ﺑوﭘڕی ﺳرﮐوﺗﻨوە ،رﺰو ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭘﺸﮑش ژﯾﺮ ﺋﮐﺮێ
ﮐﺋ:

ﭘﺸﺘﻮﻨﯽ ﺗﯚ ﺑﺒﺳﺘﯿﻦ ﻧﯾﮑﯾﻨوەو راﻧوەﺳﺘﯿﻦ

ﻟﻧﺎو ﺧﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮﻨﺎوا ﺗﭘﺎوﺗﻠﯿو ﻟﻧﺎﮐﺎوا

ﺗﺎﺗﮑا ﺋم ﺧﺎﮐ ﭘﺎﮐ ﺧﺎﮐﯽ ﺋم ﮐﻮردە ﭼﺎﻻﮐ

هﻮروژﻣﯽ ﭘ ﺑﺳرﯾﺎدێ زاﻣﯽ ﮔرﻣﯽ ﻟﺪﺘ ﺳﻮێ

ﺋﺧﯾﻦ ﺑدﯾﺎر ﯾک ﺗﻧﻮﭘﯚ ﺑدەوﺗﮑﯽ ﺳرﺑﺧﯚ )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ
ل54و(55

ﺑﺋﺎﺳﺘﻣ ﻧﻮزە ﺗﯿﺎﻣﺎو
ل(52،53

ﺋﻧﺎﻨ ﺑﯚ ﺗﯚزێ ﺋﺎو )ﮐﻮرداﯾﺗﯽ

ﺳرﮐوﺗﻨﯽ ﺳرەﮐﯽ ژﯾﺮ ﺋوەﯾ ،ﮔﺮﻧﮕﯿﯽ ﺑ ﺳرﺑﺎزی ﺳر
ﻣﺗﺮەﻟﯚزەﮐ ﻧداوە .هﺗﺎ ﻟم ﮐﺎﺗ ﻧﺎهﻣﻮارەدا ،ﺋو ﺳرﺑﺎزە
ﻟهر ﺑرﮔﮑﺎ ﺑﻮﺑ ،دﻧﯿﺎی ﮐﺸﮐ ﻧﺎﮔﯚڕێ .ﻟﺑرﺋوەی ﺋﺎﻣﺮﮑ
هﺌﺳﻮڕﻨﺮێ ،ﻧک ﺋو!!
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ﺑﯚ ﺗﯚی ﺧﻮﻨﯽ رژاوت ﮐﻮردﺳﺘﺎی زەوﺗﮑﺮاوت

وﺷی ﭘﺎڕاﻧوە ﻟﻓرهﻧﮕﯽ ژﯾﺮا ﻧﯿ ،دەرﺑﺳﺘﯽ ﺧﻮﻨﯽ رژاو ﻧﯿ،
ﻟﺑﺎﺗﯽ ﭘﺎڕاﻧوە ﯾﺧ ﺋﮔﺮێ ،ﯾﺎﺧﯽ ﺋﺑ و ﺋ:
ﺋی ﺷﺎرەﮐی ﻋوﻟ ﺳﯿﺴ ﺑﻨﺒ ﺋو دەﺳﺘ ﭘﯿﺴ
ﮐهرواﺑدەﺳﺘﯽ ﺋﺎﻧﻘﺳﺖ
)ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(54
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ﺟﯚﮔﻟی ﺧﻮﻨﺎوی هﺒﺳﺖ

ﻟﻓرهﻧﮕﯽ ژﯾﺮی ﺷﺎﻋﯿﺮا ،رۆژﮑﯽ ﻧﺗوەﮐی ﻧﺑﻮە ﺑ راﭘڕﯾﻦ .
ﻣﮋوەﮐی ﺋﮔڕﺘوە ﺑﯚ هزاران ﺳﺎڵ ،ﻟهر رۆژﮑﯿﺸﺎ ﻣﺎﻓﯽ
ﭘﺸﻞ ﮐﺮاﺑ ،راﭘڕﯾﻮە ،ﺑ وﭼﺎن ﻟﮐﺎرواﻧﺎﯾو ﺋڕوا  .ژﯾﺮﯾﺶ
ﭼﺎوی ﻟ ﺧﯚرە هرﺋﺑ هﺒ .وەﻧﺑ هﯚﻧﺮاوەﮐی ژﯾﺮ
رازاوەﻧﺑ ﺑﻣﯚﺳﯿﻘﺎو وﺷی ﻧﺎﺳﮏ .رﺳﺘی ﺑهﺰﯾﺶ روی
هﯚﻧﺮاوەﮐ ﺋﺎﺷﮑﺮا ﺋﮐﺎو ﺋﺑﺘ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺑﺷﻮەی ﻟﺰﻣی ﺑﺎراﻧﯽ
ﺑهﺎر ،ﺑﺳر ژﯾﺮا ﺋﺑﺎرێ.

 -6هﺴﻧﮕﺎﻧﺪﻧﯽ ﺳراﭘﺎ هﯚﻧﺮاوەﮐﺎن ﺑﮔﺸﺘﯽ ﺑ
هردو ﻻﯾﻧﯽ ﺋرﻨﯽ و ﻧرﻨﯿﯿوە:
هﯚﻧﺮاوەی ﺷهﯿﺪو ﻻﯾﻧ ﺳرﮐوﺗﻮەﮐﺎﻧﯽ:
-1ﻟﺑﺎرەی ﺣﻣﺎﺳوە ،زۆر ﺑهﺰە ،هﺗﺎ ﻟﻋوﻟ ﺳﯿﺴی ژﯾﺮ
ﺑهﺰﺗﺮە .ﻟهﯚﻧﺮاوەی ﺧﯿﺘﺎﺑﯽ ﺋژﻣﺮدرێ.
-2ﻟﻧﮕﯽ ﻟهﯚﻧﺮاوەی ﺷهﯿﺪا ﺑدﯾﻨﺎﮐﺮێ ﺑﭘﭽواﻧی هﯚﻧﺮاوەﮐی
ژﯾﺮ ﻟﻧﮕﯽ ﺗﯿﺎ ﺋﺑﯿﻨﺮێ.
) لە ھۆنراوەکەی شەھيدی گۆرانا ،ئەم لەنگی و ناتەواويانە
بەديئەکرێن:
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
واتا ھەر ھەنگاوێ ،بڕگەيەکی کورت و سێ بڕگەی درێژە
بەپێی دەستوری عەروز ،ئەبێ ھەمو ھۆنراوەکە بەوجۆرەبێ.
بەوجۆرەبێ .بەاڵم ھەوڵەکەی
گۆرانيش ھەوڵيداوە
شکستيھێناوە! بەوەی لەپێناوی ئەوکێشەدا ،زمانە کوردييەکەی
شێوانوە! بابزانين چۆن؟
لە سێيەم دێڕی ھۆنراوەکەيا ئەڵێ:
ھەڵۆ بەگ ئەو جوانەی پڕ
ب---

دڵيبو بۆ

 - - -مفعولن

وەتەن ئاوات

ب---

ب---

ئەبينين ھەنگاوی دوەم )جوانەی پڕ( تەنيا سێ بڕگەی درێژە
کەئەبێتە )مفعولن( جا بۆئەوەی ئەويش بکرێ بە چوار بڕگە،
گۆرانسەپانوێتی بەسەر خوێنەرەوەدا کەدەنگەکە بەمجۆرە
ب  (- - -واتا ئەبێ واوێک
دەربڕێ )جو وانەی پڕ،
زيادکرێ! ئەمەش شێواندنی وشەکەيە .کورد ناڵێ )جو وان(
ھەر ئەڵێ )جوان( .
لە دێڕی دوازدەھەما ئەڵێ:
نەکەی،مەشروع نی يە دەرکە لەسەر سەودای ئينتيخاب
ب---

ب---

ب---

- - -مفعولن

ئەبينين ھەنگاوی چوارەم )ئينتيخاب( تەنيا سێ بڕگەی درێژە،
بۆئەوەی ئەويش بکرێ بە چوار بڕگە ،گۆران )سەودای(
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کە خۆی و قەومەکەی وا دی ،بە چەشنی شێر نرکانی

کردوە بە )سەودايی( و يای دوەمی داوەتە پاڵ )ئينتيخاب(و
کردوێتی بە )يئينتيخاب( کە ئەمە لەڕوی زمانەوانييەوە
دروستنيە ،چونکە ئەوە )ی(ی خستنەپاڵ )اضافە(يەو تەنيا
يەک )ی(يەو نابێ بکرێ بە دوان.

لەدێڕی بيستو حەوتەما ،ھەربەجارێ خومەکە ئەشێوێنێ و
ئەڵێ:

لە دێڕی حەڤدەھەما ئەڵێ:

لەسەر دەريای يی خوێنبو کەشتی يی عومری بەرەو مردن

شەقەی شەستی رو قرچەی دەست رێژو ھەڵ مەتی سونگی

ئەبينين دو جار )يی( زياد ئەکا! بۆئەوەی کێشە لەنگەکەی
راستکاتەوە!

ب---

ب- - -

- - -مفعولن

ب---

لەدێڕی سيوسێيەمی ھۆنراوەکەيا ئەڵێ:

ئەبينين ھەنگاوی سێيەم )رێژو ھەڵ( تەنيا سێ بڕگەی درێژە!
جا بۆئەوەی ئەويش بکرێ بەچوار بڕگە ،ئەبێ بەمجۆرە
دەنگەکە دەربڕين )ت رێژو ھەڵ ،ب  ( - - -واتا ئەبێ
دەنگێک زيادکەين لە نێوان پيتی )ت ،ر(کەدا کە بە عەرەبی
بەو دەنگە ئەوترێ )کسرە مختلسە( بە نوسينی التينيش )(i
دائەنرێ .ئەمەش شێواندنی وشەکەيە .کورد وشەی )دەست
رێژ( بە دو دەنگ دەرئەبڕێ نەک بە سێ دەنگ .بەاڵم گۆران
ئەو ھەڵەيەشی سەپانوە!.
لەدێڕی بيستەما ،لەجياتی وشەی )ئازاد( وشەی )ئازادە(ی
بەکارھێناوە! واتا بزوێنێکی زيادکردوە بۆئەوەی لەگەڵ وشەی
)سەرجادە( بگونجێ! وشەی )ئازادە( لەزمانی کورديدا ،بونی
نيەو ھيچ واتايەک نابەخشێ.
نەما پيرێ لە ريزی گوللە بوبێ
........................شەپۆلی خستە سەرجادە

قەلبی

ئازادە

لەدێڕی بيست و دوەما ،ھەمان )کسرە مختلسە( لەنێوان:
)شێرو نرکانيدا( دوبارەئەکاتەوە!
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خوا کەی بولبولی باغی سەرا ھەرچەندە
............................لەدەورم مەيتيان ريزە

پاييزە

ئەبينين وشەی )پايز(ی بە دو )يی  -ز( نوسيوە! بۆئەوەی
لەگەڵ سەروای )ری  -ز(دا بگونجێ!
ھەمو ئەوانە نيشانەی ناتەواوی و لەنگين لەو ھۆنراوەيەدا کە
گۆران ويستوێتی بەو پينەوپەڕۆيە راستيانکاتەوە! جا ئەگەر
لەپێناوی ھۆنراوەيەکا ،بەوجۆرە زمان بشێوێنرێ! ھەمو کۆلکە
خوێنەوارێکی بێ بەھرەش ،ئەتوانێ ھۆنراوە بڵێ ........ژير(
ھەندرێن لەسەر نوسينەکەی ئەڕواو ئەڵێ:
-3زۆر رﺳﺘی ﺑهﺰی ﺗﯿﺎﯾ ﺑڕادەﯾک هﻧﺪﮑﯽ ﮔﯾﺸﺘﯚﺗ ﻟﻮﺗﮑ
ﻟﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردﯾﺎ ،ﺑﯚﻧﻤﻮﻧ:
ﺧﻮاﮐی ﺑﻮﻟﺒﻮﻟﯽ ﺑﺎﻏﯽ ﺳرا!! هرﭼﻧﺪە ﭘﺎﯾﯿﺰە
ﺑﺧﻮﻨﯽ ﺧﯚم ﮔﻮﺖ ﺑﯚ ﺋﺎو ﺋدەم ﺳﺎ ﺑﯚم ﺑﻼوﻨ
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ﻟﮔڵ ﺋو ﺟﻮاﻧ ﭘﺎﮐﺎﻧی ﻟدەورم ﻣﯾﺘﯿﺎن رﯾﺰە
ﻟﺧﻮﻨﺎ وﻨی
ل(266،267

ﺷﻮاوﯾﺎن

ﺑ

داﯾﮑﻤﺎن

ﺑﻨﺎﺳﻨ

)ﮔﯚران

)دێڕی يەکەمی ئەم پارچە ھۆنراوەيە ،ھيچی
بەسەرھيچەوەنيە! .وشەی يەکەم )خواکەی( لە جێگەی
خۆيانيەو ھيچ واتايەک نابەخشێ! وشەی )پاييز(يش لە دو
روەوە ھەڵەيە .يەکەم 6 :ی ئەيلول ئەکەوێتە ھاوينەوە نەک
پايز .دوەم :وشەکە بە يەک )ی( ئەنوسرێ نەک دو .ئەگەر
لەجياتی ئەو دێڕەی سەرەوە ،بيوتايە )دەسا ئەی بولبولی
خەمبار کەتۆش ئێستا دڵت زيزە( ئەوسا رستەکە بەھێزئەبو،
لەنگيی تيانەئەما ،لەوەش رزگاريئەبو کە 6ی ئەيلول ناکەوێتە
پايزەوە ،ناچاريش نەئەبو پايز بە دو)ی( بنوسێ  ------ژير(
ئەوەتا ،ب .ھەندرێنيش ئەڵێ:
هرﭼﻧﺪە 6ی ﺋﯾﻠﻮل ﺋﮐوﺘ هﺎوﯾﻨوە ﯾﺎن 15رۆژی ﻣﺎوە ﺑﯚ
ﭘﺎﯾﺰ ﺑ ﭘﯾەوی ﻧورۆز ﻟﺑر ﺋوەی 21ی ﺋﯾﻠﻮل ﭘﺎﯾﺰە.
ﺋﺑﻮاﯾ ﮔﯚران ﺗﺒﯿﻨﯽ ﺋم راﺳﺘﯿﯿی رەﭼﺎوﺑﮑﺮداﯾ ﻟﺑرﺋوەی
زﯾﺎﺗﺮ ﻟهﻣﻮ ﺷﺘﮏ ﺧﯚی ﺑ ﺳﺮوﺷﺘوە ﺑﺳﺘﯚﺗوە.
هرﭼن ﺋم هﺳﺘ ﻟﺳﺎﮐﺎﻧﯽ دواﯾﯽ ﺋم ه ﻧﺮاوەﯾ ﻟﮔﯚراﻧﺎ
ﺳری هﺪا.
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وەﻧﺑ ﺷﺎﮐﺎرﯾﺘﺮﯾﺸﯽ ﻧداﺑ ﺑدەﺳﺘوە .ﻟهﯚﻧﺮاوەی ﺷهﯿﺪا ﺋم
ﭼﻮار رﺳﺘﯾش ﺋﮔر ﻟﻟﻮﺗﮑدا ﻧﺑ ﺑ ﺷﺎﮐﺎر ﺋژﻣﺮدرێ
ﮐﺋ:
ﻟﺑﺎوەﺷﺘﺎ ﭘﺸﻮی ﻋﻮﻣﺮم ﻧدی ﺗﺎوێ ﺑﺳرﺑﺳﺘﯽ
هﺗﺎ ﻣﺮدن زڕەی زﻧﺠﯿﺮی دﯾﻠﯿﺒﻮ ﻟ ﮔردﻧﻤﺎ
ژﯾﺎﻧﻢ ﻋﺎرو زﯾﻠﻠﺗﺒﻮ ﻟژﺮ ﭘوی دوﺷﻤﻨﻤﺎ
ﺑ ﺧﻮﻨﺒ و ،ﮔ هﯽ ﻟﻮﺷ ،ﮐواﺑ هﯾﮑﻟﯽ هﺳﺘﯽ )ﮔﯚران
ل(266
لەم پارچە ھۆنراوەيەشدا ،بەکارھێنانی وشەی )عار( لەدێڕی
نەنگی،
سێيەما ،لەجێيخۆيانيە! عار ،واتا :ئابڕوچون،
شورەيی .ئەوە بۆ تێکۆشەرێ نابێ بە عار کەبکەوێتە ژێر
پێاڵوی دوژمنەکەيەوە .بەڵکو ئەوە بە سەربەرزی
ئەژمارئەکرێ بۆی .بۆنمونە :ژيانی ئەو زيندانە سياسيانەی
لەژێر پۆستاڵی جەندرمەکانی بەعسدابون و نەڕوخان يا
شەھيدبون ،نەبوە ئابڕوچون و شورەيی و نەنگی بۆيان ،بەڵکو
بوبە الپەڕەيەکی گەش بۆيان .جائەگەر گۆران بيوتايە ،بۆ
نمونە ) :ژيانم سەخت و زيللەتبو لەژێر پێاڵوی دوژمنما( ئەوا
ئەو چوارينەيە ئەوەی ھەڵئەگرت پێيبڵێی شاکار  -------ژير(
ھەندرێن لەسەر وتەکانی ئەڕواو ئەڵێ:
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-4هﻮﻧﺮاوەﯾﮐﯽ ﺷﺎﮐﺎری ﻣﻟﺤﻣﯿﯿ ﺑﻻﯾن ﺳردەﻣﮐﯾوە ،ﺋﮔر
ﺑﮫﺎﺗﺎﯾ ﻟدەرﻓﺗﯽ ﺧﯚﯾﺎ ﺑوﺑﮑﺮاﯾوە ،ﺳرﮐوﺗﻨﮑﯽ ﮔورەی
ﺑدﯾﺌهﻨﺎ ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﻟرواﻧﯿﻨﺎ ﺑﯚ رەﻣﺰ ﮐﻟودەﻣدا ﭼﺎوی
هﻨهﻨﺎﺑﻮ ﻟﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردﯾﺎ.

ﺳرﺗﺎﭘﺎی هﯚﻧﺮاوەﮐی ﺷﺎﮐﺎرە ﻟﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردﯾﺎ ،ﺑم ﺑﻻی
ﺋواﻧوە هﺌﺳﺘﻦ ﺑﻟﮑﯚﯿﻨوەﯾﺌدەﺑﯽ ﮐﻮردی ،ﻟﺑرﺋوەی ژﯾﺮ
هﮕﺮی ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕی ﻟدەرەوەهﻨﺮاو ﻧﯿ ،ﺧﺮاوەﺗ ﭘﺸﺘﮕﻮێ و
ﻟهﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﻧﮐﯚﺮاوەﺗوەو ﻧﯿﺸﺎﻧی ﺷﺎﮐﺎری ﺑﯚﻧﮐﺮاوە.

هرﭼن هﯚﻧﺮاوەﮐ ﺧﯚﯾﯽ و ﺧﮐﯿﯿ زﯾﺎﺗﺮ ﻟﺋوەی رەﻣﺰﯾﺒ
وەک ﻟﺟﮕﯾﮐﯿﺘﺮی ﺋم ﺑﺎﺳدا ﭘﻧﺠﻣﺎن ﺑﯚراﮐﺸﺎوە.

-3هﯚﻧﺮاوەﮐ ﻟﺳﭼﺎوەی ﺑﯿﺮﮑوە هﻘﻮوە ﮐ ﮐﻮرداﯾﺗﯿﯿ وەک
ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕو ﻓﻟﺴﻓﯾک ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺋدا .هﺳﺖ و ﮔﯿﺎﻧﯽ راﭘڕﯾﻨﮐو
ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪەرەﮐﺎن هر ﺋﺑﺳﺘﺘوە ﺑو ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕەوە ﮐ واﻗﯿﻌﮐی
واﺑﻮە ،ﺑ ﻣﻮ ﻟدروﺷﻤﯽ ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪەرەﮐﺎن ﻻﯾﻨداوە.

-5هﯚﻧﺮاوەی ﺷهﯿﺪ ﭘﺶ ﻋوﻟ ﺳﯿﺴی ژﯾﺮ ﮐوﺗﻮە چ ﺑﻣﮋو چ
ﺑﺑوﮐﺮدﻧوە.
-6ﻟهﻧﺪێ ﺟﮕی ﺋم ﻟﮑﯚﯿﻨوەﯾدا دەﺳﻨﯿﺸﺎﻧﯽ هﻧﺪێ ﻻﯾﻧﯽ
ﺑهﺰی هﯚﻧﺮاوەی ﺷهﯿﺪﻣﺎن ﮐﺮدوە ،ﺑﭘﻮﯾﺴﺘﯿﻨﺎزاﻧﻢ دوﺑﺎرەی
ﺑﮑﻣوە.
ﺑﭘﯽ ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺑراوردەﮐﻣﺎن ﻧﯚرە دﺘ ﺳر ﻋوﻟ ﺳﯿﺴی ژﯾﺮ.
ﻻﯾﻧ ﺳرﮐوﺗﻮەﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎری ﺑﮑﯾﻦ ﺑﭘﯽ ﺑﮐﺮدﻧﯽ ﭘﻨﻮﺳﮐﻣﺎن:
-1رﺒﺎزی هﯚﻧﺮاوەی ﻧﻮﯽ ﮔﺮﺗﻮە ،هوﺪاﻧﮑﯽ ﺗواوی ﭘﻮە دﯾﺎرە
ﻟﺑﺎرەی ﺑﮐﺎرهﻨﺎﻧﯽ وﺷی ﻧﺎﺳﮏ و ﮐﻮردﯾﯽ ﭘﺗﯿﯿوەو ﻣﯚﺳﯿﻘﺎوە
ﺗواو رازاوەﺗوە .ﺋم راﺳﺘﯿﯿﺎﻧ ﻟﺷهﯿﺪا ﺑدﯾﻨﺎﮐﺮێ هرﭼن
ﺳﺎڵ و ﺳردەم دەورﮑﯽ ﺑﺎی هﯾ ﻟﺋم روەوە.
-2ﺳرﮐوﺗﻨﮑﯽ ﭼﺎﺑﻮﮐﺎﻧی ﺑدﯾﮫﻨﺎوە ﻟﮔﻮﺰاﻧوی راﭘڕﯾﻨﯽ 6ی
ﺋﯾﻠﻮﻻ ﺑﯚ هﯚﻧﺮاوە چ ﻟﻧﺎوەرۆک چ ﻟﻻﯾﻧ هﻮﻧرﯾﮐدا.
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-4ﺳراﻧﺴری ﺋم ﺑراوردە ﺑﺮﯾﺘﯿﯿ ﻟﻻﯾﻧ ﺳرﮐوﺗﻮەﮐﺎﻧﯽ
ﻋوﻟ ﺳﯿﺴ .ﻧﺎﻣوێ ﺑﯚﺟﺎرﮑﯿﺘﺮ ﺋو وﺷﺎﻧ دوﺑﺎرەﺑﮑﻣوە.
وەک ﭼﯚن ﭘﻠی ﺳرﮐوﺗﻨﯽ هرﯾک ﻟو هﯚﻧﺮاواﻧﻣﺎن دﯾﺎرﯾﮑﺮد،
ﭘﻮﯾﺴﺘ وەک رەﺧﻨﮔﺮﮏ دەﺳاﮐﺸﯿﻦ ﺑﯚ ﻻﯾﻧ ﻻوازەﮐﺎﻧﯿﺎن،
هرﭼن ﺋم راﺳﺘﯿﯿ ﻻی هﻧﺪێ ﻟو ﮐﺳﺎﻧی ﺧﯚﯾﺎن ﺑﻟﻮﺗﮑی
ﻟﮑﯚﯿﻨوەی ﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردی ﺋزاﻧﻦ ،وا ﭘﯿﺸﺎﻧﺌدەن ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﮔﯚران
ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ رەﺧﻨﻧﯿ !ﺑم ﺋﻤ ﺋم ﺋﻓﺴﺎﻧﯾ ﺑﺗﺎﺌﮐﯾﻨوەو
ﺋﭼﯿﻨ دﻧﯿﺎی ﮔﯚراﻧوە ،ﻧک هﻣﻮ هﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ،ﺗﻧﯿﺎ
هﯚﻧﺮاوەﯾﺸهﯿﺪ .ﺋڕواﻧﯿﻦ ﺑﯚ ﺋو ﻻوازﯾﺎﻧی ﺗﯿﺎﺑدﯾﺌﮐﯾﻦ:
-1ﭘە ﻟ وﺷی ﺳﺎدەوﺳﺎﮐﺎرو ﻗﺴی روﺗﯽ ﻧﺎوﺑﺎزاڕو ﺳر دەﻣﯽ
ﺧﮑﯽ ﻧک ﺋدەﺑﯽ .دورە ﻟﭘﯾەوی زﻣﺎﻧواﻧﯿﯽ ﮐﻮردﯾﯿوە .ﺋم
وﺷﺎﻧ ﻣﺸﺘﮑﻦ ﻟ ﺧروارەﮐی هﯚﻧﺮاوەی ﺷهﯿﺪ) :ﻏﺮﯾﻮە،
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ﻗﺮﯾﻮە،ﺟﻣﻊ،ﺣﮑﻮﻣت ،ﺗﺳﺒﯿﺖ ،ﺋﯿﻨﺘﯿﺨﺎﺑﺎﺗﺖ ،ﻗﻮەت ،دەﻧﯽ،
ﻗﺎزاﻧﺞ ،هﯿﭻ ،ﻣﻮﺑﺎﻻت ،ﺗﻣﺴﯿﻞ ،رەﺋﯽ ﻧﻮاب ،ﻏرەز ،دەرﮐ،
ﺷق ،ﻣﺷﺮوع ،ﺟﻮﻣﻠ ،ﺋﺎﻣﺎل ،ﺗﺟﺎوز ،ﺋﻣﻨﯿت ،ﻋﺳﮑر،
ﻗﺗﯽ ﻋﺎم ،رﺟﺎ ،ﺟﺎدە ،ﻧﯾﺴﻤﯽ ،دەور ﻗﺐ ،ﻗوﻣﮐی ،زاﺑﺖ،
ﻗﺮﭼ ،زەﻻ ،ﺧﭗ ،ﺳﻧﮓ /ﺳﻧﺪ ،ﻧﻓر ،ﺧﻮاﺣﺎﻓﯿﺰ ،ﻋﻮﻣﺮ ،ﻋﺎر،
زﯾﻠﻠت ،ﻣﯾﺖ ،ﮔ هﯽ ﻟﻮﺷﯽ ،ﻧﻋﺶ ،وەزﯾﻔ ،هﺗﯿﻮ ،ﺋو
وەل(
ﺋم وﺷ ﻻوازاﻧ ﻟهﯚﻧﺮاوەی ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧﯿﺘﺮی ﺋوﺳردەﻣ ﺑدﯾﻨﺎﮐﺮێ
وەک ﺷﺦ ﻧﻮری ﺷﺦ ﺳﺎﺢ،ﭘﯿﺮەﻣﺮد ،ﺑ ﮐس ،ﺳﻻم،ﺣﻣﺪی،
ﺋﺧﯚل ،ﺋﺣﻤد ﻣﻮﺧﺘﺎر ﺑﮔﯽ ﺟﺎف ،ﻋﻟﯽ ﺑﺎﭘﯿﺮ ﺋﺎﻏﺎ ،ﻋﻟﯽ
ﮐﻣﺎل .ﺑﮕﺮە ﺋو ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧی ﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﯿﺎن ﺑ ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ و
ﺑﮐﺎرهﻨﺎﻧﯽ وﺷی ﺑﮕﺎﻧ هﯾ وەﮐﻮ ﺑﺨﻮد ،زﻮەرو رەﻣﺰی
ﻣﻋﺮوف ﺗﺎ ﺷﺎﻋﯿﺮە ﻣﯿﻠﻠﯿﯿﮐﺎﻧﯽ وەﮐﻮ ﻣﻻ ﺣﻣﺪون و ﻗﺎﻧﯿﻊ و
ﻣﻮﻓﺘﯽ ﭘﻨﺠﻮﯾﻨﯽ ﺧﯚﯾﺎن دورەوﭘرﺰﮔﺮﺗﻮە ﻟم وﺷ ﻟﻧﮓ و
ﮐﺎﻮﮐﺮچ و وﺷﮑﺎﻧ ﺋﮔرﭼﯽ هرﮐﺎﻣﯿﺎن ﻟﭘﻠی ﺳرەﺗﺎی
هﯚﻧﺮاوەﯾﺎﻧﺪا ﺑﻮﺑﻦ .ﺑم ﺋو هﻮﺴﺘﺎﻧ ﺑﻮ ﺑهﯚی ﺋم
ﺳرﻧﺠﺎﻧ:
ا-زورﺑی ﺋواﻧی ﺧﯚﯾﺎن ﺑﭘﺴﭙﻮری ﻟﮑﯚﯿﻨوەی هﯚﻧﺮاوەی ﮐﻮردی
ﺋزاﻧﻦ ،ﺋم هﯚﻧﺮاوەﯾﯾﺎن ﻟڕﯾﺰی ﻟﻮﺗﮑ٧١ی هﯚﻧﺮاوەی ﮐﻮردﯾﺎ
داﻧﺎوە هﺗﺎ ﻧک هﯚﻧﺮاوەی ﮔﯚران.
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ب-ﺑو ﺑﺎﯾﺧوە ﻧﮐوﺗﯚﺗ ﺑر رەﺧﻨ ،ﺋﮔر ﮐﺳﮏ وﯾﺴﺘﺒﺘﯽ
رەﺧﻨﯾک ﺑﮕﺮێ ،ﺳﻮﭘرﻣﺎﻧﮐﺎﻧﯽ ﻟﻮﺗﮑ داوﯾﺎﻧﺗ ﺑر ﺋو
ﭼﮐی )ﮔﯚراﻧﯽ ﻟﻮﺗﮑ ﮔﯚراﻧﯽ رەﺧﻨﻧﯿ (هر ﺋوەش ﺑﯚﺗ هﯚی
ﺋوەی ﭘﻧﺠی رەﺧﻨی ﺑﯚدرﮋﻧﮐﺮێ.
-2هﻧﺪێ رﺳﺘی هﯚﻧﺮاوەﮐ وەک هﯚﻧﺮاوەﯾﮐﯽ ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ واﯾ
ﮐﺷﺎﻋﯿﺮ دﺪارەﮐی ﺑ ﺷهﻦ و ﺑﺎز ﺋﭼﻮﻨ و ﺑوەش ﻣﺎﻓﯽ
ﺑواﻗﯿﻌوە ﻧﺎﻣﻨ .ﮔﯚراﻧﯿﺶ ﺋ:
ﺷﻗی ﺷﺳﺘﯿﺮو ﻗﺮﭼی دەﺳﺘﮋو هﻤﺗﯽ ﺳﻮﻧﮕﯽ
ﺑﺧﻮﻨﯽ وردی ﺑﺘﺎوان ﺷﭘﯚﻟﯽ ﺧﺴﺘ ﺳر ﺟﺎدە
ﻧﻣﺎ ﺟﻮاﻧ ﮐ ﺳﻮﻧﮕﯽ ﻧﯾﺴﻤﯿﺒ ﺳدﮐڕەت ﺳﻨﮕﯽ )ﮔﯚراﻧﻞ (266
ﮔﯚران ﻣﺑﺳﺘﯽ ﻟ هﻤﺗﯽ ﺳﻮﻧﮕﯽ ﭼﺒ؟ ﺷڕی دەﺳﺘوﯾﺧ؟
ﺳﻮﻧﮕﯽ وەک ﺧﻧﺠر و ﺷﻤﺸﺮ ﺷڕی دەﺳﺘوﯾﺧی ﭘﺌﮐﺮێ .ﺋو
ﭘﺶ ﺳﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎﺳﯽ ﺷﺳﺘﯿﺮو دەﺳﺘﮋ ﺋﮐﺎ .ﺋﮔر ﺋو رﺳﺘﯾ
ﺷﯿﺘﺎڵ ﺑﮑﺮﺘوە ،ﺋوەﯾ ﻓرﻣﺎﻧەوا ﻟﭘﺸوە ﺗﻗﯾﮑﺮدوە ،
دواﯾﺌوە ﺳرﺑﺎزو ﭘﯚﻟﯿﺴﮐﺎن ﺷﺳﺘﯿﺮەﮐﺎﻧﯿﺎن داﻧﺎوەو هﺎﺗﻮن
ﺑﺳﻮﻧﮕﯽ ﻟﺟﻣﺎوەرەﮐ ﺑرﺑﻮن!!! ﯾﺎﺧﻮد ﺑﺳﻮﻧﮕﯽ هرزەﮐﺎرەﮐﺎﻧﯿﺎن
ﮐﻮﺷﺘﻮە وەﮐﻮ ﮔﯚران ﺋ) :ﻧﻣﺎ ﺟﻮاﻧ ﮐ ﺳﻮﻧﮕﯽ(.ﺑﯚ ﭘﯿﺮەﮐﺎﻧﯿﺶ
ﺷﺳﺘﯿﺮﯾﺎن ﺑﮐﺎرهﻨﺎوە!! ﺋﻣش دەﺳﮑﺮدی ﺋﻤ ﻧﯿﯿ ،ﮔﯚران ﺧﯚی
ﺋ) ﻧﻣﺎ ﭘﯿﺮێ ﻟڕﯾﺰی ﮔﻮﻟﻠ ﺑﻮﺑ ﻗﻟﺒﯽ ﺋﺎزادە!!(
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راﺳﺘﯿﯿﮐی ،ﺟﻣﺎوەر ﯾﺧی ﻓﻣﺎﻧەواﯾﮕﺮت ﻟﭘﻨﺎوی ﭼﺎرەﻧﻮﺳﺎو
ﺋوﯾﺶ ﮔﻮﻟﻠی ﺑﮐﺎرهﻨﺎ ﺑﯚداﻣﺮﮐﺎﻧوەی ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﮐ .ﺋﮔر
ﺳﻮﻧﮕﯽ ﺑﮐﺎرﺑﮫﻨﺎﯾ ،ﺋوا ﺟﻣﺎوەرەﮐ ﺑﺧﻧﺠر ﺋﺎﻣﺒﺎزﯾﺎﻧﺌﺑﻮن
وەک ﺧﻧﺠرەﮐی ﻋوﻟ ﺳﯿﺴ !ﺟﺎرﮑﯿﺘﺮﯾﺶ ﺋﯿﻦ ﺋو رﺳﺘﺎﻧی
ﮔﯚران ﻟﻓرهﻧﮕﯽ 6ی ﺋﯾﻠﻮﻻ ﺑﺋﺎﺳﺘﻣﮑﯿﺶ ﺑدﯾﻨﺎﮐﺮێ.
ﺑﺎﺑﭽﯿﻧﺳر ﺷﯿﮑﺮدﻧوەی ﭼﻮار رﺳﺘﮐ :ﮔﯚران ﻟﺳرەﺗﺎی
هﯚﻧﺮاوەﮐﯾﺎ ﺋ) :هﯚ ﺑگ ﻟﭘﺶ ﺟﻣﻌﮑوەهﻤﺗﯽ هﺎﻧﯽ(
ﭘﺸﺘﺮ وﺗﻤﺎن ﺟﻣﻊ ﻟ 100 ﮐﺳﮏ ﺗﭙڕﻧﺎﮐﺎ .دواﯾﯽ ﺋ
)وردو ﺟﻮان و ﭘﯿﺮ( ﮐ رەﮔزی ﻣﺶ ﺋﮔﺮﺘوە ،ﺋوەش ﻣﺎﻧﺎی
هﻣﻮ ﺟﻣﺎوەرە .دە ﺋوە دورە ﻟواﺗﺎی  100ﮐﺳﮏ!

ﺳرەڕای ﻟﻧﮕﯽ ﺋم وﺷ ﻻوازاﻧ رەﭼﺎوﺋﮐﺮێ وەﮐﻮ)ﻧﮐﻮ ،دەرﭼ،
ﺑﭽ(ﻟﺑﺎرەی زﻣﺎﻧواﻧﯿﯿوە ﻟﺟﮕی ﺧﯚﯾﺎﻧﯿﯿ ﺑﺠﮕ ﻟﺳﺎﮐﺎری
ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻣﯚﺳﯿﻘﺎﺷﯽ ﺗﯿﺎﻧﯿ.
-2زۆر وﺷی ﺑﮐﺎرهﻨﺎوە ﭘﯾەوی رﻨﻮس و رﺰﻣﺎﻧﯽ ﺗﯿﺎ ﻧﮐﺮدوە
ﺑﯚ ﻧﻤﻮﻧ:
ﻟﺟﯿﺎﺗﯽ دەرﮔﺎی ﺳرا ﺋ دەرﮐﯽ ﺳرا
ﯾﺎ ﭘﯾﻤﺎن و دەﺳﺖ ﺋ ﭘﯾﻤﺎن و دەس
ﯾﺎ دەرﭼﺖ ﺋ دەرﭼ
ﯾﺎ ﺑﭽﺖ ﺋ ﺑﭽ

 -4ﻧﺎﻣوێ ﺟﺎرﮑﯿﺘﺮ دوﭘﺎﺗﯽ ﺋو ﻻوازی و ﮐﻣﻮﮐﻮڕﯾﺎﻧ ﺑﮑﻣوە
ﮐ ﭘﺸﺘﺮ ﭘﻧﺠم ﺑﯚراﮐﺸﺎون.

ﯾﺎ ﻧوەک ﺋ ﻧﮐﻮ

*

ﺟﺳﺘو ﻟش هردوﮐﯿﺎن ﺑﻣﺎﻧﺎی ﻟش دﺖ

وەﻧﺑ ﺑراﻣﺒر ﺷهﯿﺪی ﮔﯚران ،ﻋوﻟ ﺳﯿﺴی ژﯾﺮﯾﺶ ﻟﻻوازی و
ﮐﻣﻮﮐﻮرﺗﯽ ﺑﺒرﯾﺒ .ﯾﺎ رزﮔﺎرﯾﺒ ﻟداﺳﯽ ﭘﻨﻮﺳﮐﻣﺎن :

-3دو رﺳﺘی ﺑﮐﺎر هﻨﺎوە ﻟهﯚﻧﺮاوەﮐﯾﺎ ﻟﺟﮕی ﺧﯚﯾﺎ ﻧﯿو
ﺑﯚﺷﺎﯾﯿﮐﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﺴﺘﯚﺗ هﯚﻧﺮاوەﮐوە ﮐ ﺋ:

-1زۆر وﺷی ﻻواز ﻟهﯚﻧﺮاوەﮐدا دەرﺋﮐوێ ﮐﮐﺎرﺋﮐﺎﺗ ﺳر
هﻣﻮ هﯚﻧﺮاوەﮐ .ﺑﯚﻧﻤﻮەﻧ ﺋم دو رﺳﺘﯾ:

ﺋﮐﯾﻦ ﺑﯚ ﯾﺎدی ﮐﺎک ﻋول

ﻣﺎوە ﻧدەی ﻧﮐﻮ دەرﭼ
ل(54
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ﺋم ﺧﻮﻨ زۆرەی ﺗﯿﺎﺑﭽ) ﮐﻮرداﯾﺗﯽ

ﭘﯾﮑرﮑﯿﺶ ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻟ ﮔﻮڵ
)ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ل(55

ﺟﻮاﻧﯽ ﮔﻮڵ ﺑﯚ رەﮔزی ﺟﻮان  ،وەک ﻋرەب ﺋﺖ ﺑﯚ ﺟﻨﺲ اﻟﺠﻤﺎل
ﺑﮐﺎر دێ ﮐ ﺋﺎﻓﺮەت و ﺷﺘﮐﺎﻧﯿﺘﺮ ﺋﮔﺮﺘوە  .ﺑم ﺑﯚ ﭘﯾﮑر،
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هﺌﺳﻧﮕﻨﺮێ و رﺰی ﻟﺌﮔﯿﺮێ  .ﻟرﺰﻟﻨﺎﻧﯿﺸﺪا ﻧﺮﺧﯽ ﻣﺎدەﮐ
دﯾﺎری ﺋﮐﺮﺖ وەک ﮐﺎﻣران ﻣﻮﮐﺮی ﺋ:
ﺋﺎﺧﯚ ﮐﯾﺒ ﮐﻮرد ﻟ ﮔوهرﻟ ﯾﺎﻗﻮت ﺑﯚی ﺑﮑﺎ ﭘﯾﮑر

٧٢

رﺰ ﻟﻨﺎن ﺑم رەﻧﮕ دﯾﺎری ﺋﮐﺮێ ﻧک ﺑ ﺟﻮان ﮔﺮﺗﻦ -ﺋﺎﻓﺮەت،
ﯾﺎ ﮔﻮڵ ،ﯾﺎ دﯾﻤن هﺗﺎ ﻣﺮۆﭬﯿﺘﺮ ﺑ ﺟﻮاﻧﯽ دﯾﺎری ﺋﮐﺮێ ﺑم
ﻗﺎرەﻣﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺳرﮐﺮدەﯾک ،ﺷﺎﻋﯿﺮێ ،ﻧﻮﺳرێ ،هﻮﻧرﻣﻧﺪێ،
ﺷهﯿﺪێ ﺑﻗﺎرەﻣﺎﻧﯿﯿﮐﯾﺎن دﯾﺎری ﺋﮐﺮﻦ .ﻟ رﺰﻟﻨﺎﻧﯿﺸﺎ ﺑﭘﯽ
ﻧﺮﺧﯽ ﻣﺎدەﮐ راﺳﺘﯿﯿﮐﺎن ﺧﯚﯾﺎن ﺋﺳﭘﻨﻦ ﻧک رﺗﻮش
ﺑﮑﺮﺒﺟﻮاﻧﯽ .ﻟﻣﺒﺎرەوە ژﯾﺮ ﺳرﮐوﺗﻨﯽ ﺑدی ﻧهﻨﺎوە ﻟﺋم
رﺳﺘﺎﻧدا ،هﯚﻧﺮاوەﮐی ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ رەﺧﻨﯾ وەک ﭼﯚن دﯾﻮە
ﺷﺎﮐﺎرەﮐﺎﻧﻤﺎن دﯾﺎرﯾﮑﺮد.
 -4ﺑﺠﮕ ﻟ ﺋم ﺧﺎﻧ ،ﻟهﻧﺪێ ﺟﮕﯾﺘﺮی ﺋم ﺑراوردەدا
ﺑﺷﻮەﯾﮐﯽ رەﺧﻨﺳﺎزی ﭼن ﻻوازﯾﯿﮐﯽ هﯚﻧﺮاوەی ﻋوﻟ ﺳﯿﺴﻣﺎن
دﯾﺎری ﮐﺮدوە .ﺑﭘﻮﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎزاﻧﻢ ﺟﺎرﮑﯿﺘﺮ ﺑﯿﻨﻮﺳﻤوە ﺗﻧﯿﺎ
ﺳرﻧﺠﯽ هﻣﻮ ﻻﯾﮐﯽ ﺑﯚ راﺋﮐﺸﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺎ ﺑﭽﻨوە.
) بۆ ئەوەی کەس بەھەڵەدا نەچێ ،بەپێويستی ئەزانم لەبارەی
ئەو رەخنانەوە ،ئەم رونکردنەوانە پيشانبدەم ،پێشتريش
لەجێگەی خۆيا وەاڵمی رەخنەکانيتريم داوەتەوە :
-1سەبارەت-لەنگی -پێشتر ئاماژەيەکم بۆکردو لێرەشا زياتر
پێ لەسەرئەوە دائەگرم کە لەھيچ ھۆنراوەيەکی منا لەنگی نيە.
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من ھۆنراوەم بەھەڕەمەکی نەوتوە .خوێندنەوەو شارەزاييم لە
کێشی عەروزو کێشی پەنجەدا ھەيە .ئنجا کاک لەتيفی
رەوانشاد ھيچ بەڵگەيەکی پيشاننەداوە بۆ لەنگی يا پەنجەيەکی
نەخستۆتە سەر لەنگييەک .ھەر لەبەربورە ئەڵێ لەنگە! ئەگەر
ئەوەی بکردايە ،منيش قسەی خۆم ئەبو .ھۆنراوەی عەولە
سيسە ،لەسەر کێشی پەنجەی  8بڕگەييە ،ھەمو دێڕەکانی ئەو
ھۆنراوەيە ھەشت بڕگەيەو لەنگييان تيانيە .لە وەاڵمێکی
پشترما ئەم اليەنەم زياتر رونکردۆتەوە.
-2بۆ وشەکانی) :نەکو ،دەرچێ ،بچێ(ش ،ناڵێ بۆچی الوازن
يا ناتەواوی زمانەوانيان چيە ،تامنيش بڵێم ـ وايە يا وانييە.
پێشتريش وتم :گرنگ ئەوەيە وشە لەجێگەی خۆيا
بەکاربھێنرێ ،بەوە ئەبێتە ئەو بەردەی لەجێگەی خۆيا
سەنگينە.
 -3من نەم وتوە  :پەيکەرێکيش لە گوڵ يا وەکو گوڵ .وتومە
جوانتر لە گوڵ .جا جوانتر لەگوڵ ،ئەشێ برۆنز ،ياقوت،
گەوھەر ،يائاڵتونبێ . .وشەی جوان يا جوانی ،مەرجنيە ھەر
بۆ ئافرەت بەکاربھێنرێ .بۆ نمونە ئەوترێ :باڵەخانەيەکی
جوانە ،يا باخێکی جوانە ،يا کراسێکی جوانە ،يا رەوشتی
جوانەو...ھتد ئەشتوانی بڵێی پەيکەرێکی جوانە ،واتا جوان
دروستکراوە .يا پەيکەرێکی جواننيە ،واتا جوان دروست
نەکراوە گەرچی لەئەڵماسيش دروستکرابێ .چەن دەيەيەک
لەمەوپێش لەشەقامێکی سلێمانی پەيکەرێک بۆ رێزلێنان
لەپيرەمێردی نەمر دروستکرا ،ئەوەندە ناشيرين دروستکرابو،
خەڵکی ناوياننا مەيمونەکەی فاڵن شەقام .شارەوانی بەپەلە
اليبرد!
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-4سەبارەت کێش و مۆزيک کە لەھەندێ شوێنا ئاماژەی
بۆکراوە ،ئەڵێين :کە ھۆنراوە ،کێشی تەواوبو ،واتا مۆسيقای
تەواوە .واتا ترپە )ايقاع(ی تەواوە.کێش و ترپە يەک واتايان
ھەيە .ئەم راستييە زياتر لە کێشی عەروزا دەرئەکەوێ .ئەو
ھۆنراوانەی )زەحاف و عيلەل( يان تيابێ،ناڵێين ترپەيان تيانيە،
بەاڵمترپەکەيان ساز نيە .ئەمە باسێکی درێژە .ساڵی 1990
بەشی يەکەميم لەگۆڤاری رۆشنبيری نوێدا ژمارە 126
باڵوکردەوە .دوای ئەوە گۆڤارەکە لەدەرچون وەستا.
ئنجالەپاشبەندی ديوانی )ھەڵبەستەکانی ژير(ا -چاپی سويد،
 1993کە دەزگای چاپەمەنيی رۆژ لەسويد لە  463الپەڕەدا
کۆيکردۆتەوەو لەچاپيداوە ،لە الپەڕەی  429تا460وەک
وتارێ بەناونيشانی پراوەکانم لەھەڵبەستداو وانەيەک لەبارەی
ھەڵبەستەوە ،بەدرێژی لەوبارەيەوە دواوم .لەکۆتايی ئەم
پەرتوکەشا ،پەراوێزی ژمارە  102بەھەندێ دەسکارييەوە،
کورتەيەکی دوبارەئەکەمەوە ،ئەمەش بەپێويست ئەزانم ،چونکە
ئەو ديوانە ،بەھۆی گەورەيی قەبارەکەيەوەو قورسيی
کێشەکەيەوە  ،تەنيا  20دانەيەکی گەێشتە کوردستان ،واتا کەم
کەس بينيوێتی ،بابەتەکەش بۆئەوانەی ئەخوازن زانيارييان
لەسەر زانستی ھۆنراوە ھەبێ ،بەسودە.١٠٢

زنج يا زنجەکە ،گۆڕانی بەسەرا ھاتوەو بۆتە زنجە ،دواييش:
بەرزنجە.
 .کورد لەجێگەی تريشا وشەی دەرک بەکارئەھێنێ وەک لەم
ھۆنراوە فۆلکلۆرييەدا بەکارھاتوە )ئەو کچە لەو ماڵە قەوليداوە
پێم دەرکی دەروازەی داخراوە لێم( .لە ديوانی سەرجەمی
بەرھەمی گۆرانيشا ،الپەڕە  265نوسراوە )شەڕی بەردەرکی
سەرا(.
-6بۆ وەاڵمی رەخنەکانيتری ،ئەڵێين :پەيمان و دەس ،راستترە
لە پەيمان و دەست .دەست واتا يەد ،دەس لەدەسيسەوە ھاتوە
واتا پيالن و دزەکردن ..پيتی ت کە ئەکەوێتە کۆتايی وشەوە
وەک )دەرچێت ،بچێت(راستە وايە ئەوە نەژادی وشەکەيە.
بەاڵم بۆ کورتکردنەوە ئەتوانرێ ھەندێجار بقرتێنرێ .بەتايبەتی
ئێستە ھەمو شت بەرەو کورتکردنەوە ئەڕوا ،ئەوە جگەلەوەی
ئەو وشانە بەبێ ئەو تێيە ،مۆزيکی خۆشترە ،خەڵکيش گێل
نييەو ئەزانرێ وشەکە لە بنەڕەتدا چٶنبوە .ھەر بەوجۆرە،
لەجياتی دەنکێک ،باشتر وايە بنوسی دەنکێ .لەکاتی خۆيدا،
بنوسی لەکاتی خۆيا ،مەگەر لەناچاری و بۆپێويستيی
زمانەوانی ،ئەوپيتانەی وەک )ت،ک،د( بەکاربھێنرێن..
لەجياتی نەوەک ،نەکوش ئەوترێ ،ھەردوکيان راستن..
جەستەو لەش ،راستە يەک واتايان ھەيە ،بەکارھێنانی
ھەردوکيان پێکەوە لەو ھۆنراوەيەدا ،واتای جەخت -تەئکيد
ئەگەيەنێ.

-5لەبارەی بەردەرکی سەراوە،خەڵکی سلێمانی ناڵێن
بەردەرگای سەرا ،ھەر ئەڵێن بەردەرکی سەرا ،مەرجنيە
بەردەرکی سەرا ،لەبەردەم دەرگای سەراوە ھاتبێ.خۆئەگەر
لەويشەوە ھاتبێ ،ئەوا گۆڕانی بەسەرا ھاتوە .پێشگری)بەر(
واتايتريش ئەگەيەنێ وەک :بەرھەتاو)واتا لە ژێر ھەتاوا نەک
لەبەردەمی ھەتاوا(يا بەرزنجە ،بڕوانن ئەو پێشگرە چۆن وشە
ئەگۆڕێ .ئەشێ ئەو وشەيە لەنەژادا )زنج يا زنجەکە(بوبێ،
بەاڵم کە پێشگری )بەر(ی چۆتەسەر ،بوە بە )بەرزنجە( واتا،

-7لەجياتی بەکارھێنانی  2واو 1 ،واو بەکاربھێنرێ باشترە.
من لەم پەرتوکەدا ھەمو  2واوەکانم کردوە بە  1واو ،ئەشزانم
 2واوەکە راستترە ،بەاڵم  1واوەکە ،جێ کەمترئەگرێ.
خوێنەرەوەی ئەمڕۆش ئەوەندە وريايی ھەيە کە ئەو راستييە
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بزانێ  .ھەوڵيشئەدەم ئێستەودوا ھەميشە  1واو بەکاربێنم .با
وانەيەک لەڕێنوسی عەرەبی وەرگرين کە سەرو بۆرو ژێر
نانوسن لەبەر ھەمان ھۆ و خوێنەرەوەش لەخوێندنەوەی
وشەکانا ئەو سەرو بۆرو ژێرانە بەدەنگ دەرئەبڕێ ....ژير (

ﮐﺎرﯾﮕرو ﭘﻼری ﻧﺎﺷﯿﺮﯾﻨﺒ !ﺋواﻧی ﻟدﻧﯿﺎی ﻟﮑﯚﻨوەی ﺋدەﺑﯿﯽ
ﮐﻮردﯾﺎ ،ﭘﻠی ﻟﻮﺗﮑﯾﺎن ﮔﺮﺗﻮە ،ﮔﯚراﻧﯿﺎن ﻟﺳر رەﻓﯾک داﻧﺎوەو
ﺋﻦ ﺋﺑ ﻟﮑﯚﯿﻨوەی رەﺧﻨﯾﯽ ﻟدەرەوەی هﯚﻧﺮاوەی ﮔﯚراﻧﺒ.
ﭘﻨﻮﺳﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﺷﯿﺎن ﺗرﺧﺎﻧ ﺑﯚ ﭘﯿﺎهﺪاﻧﯽ ﮔﯚران! .ﺋﮔر
ﺧﻮاﻧﺧﻮاﺳﺘ ﭘﻧﺠﯾک ﺑڕەﺧﻨوە درﮋﺑﻮ ﺑﯚ ﺋو دﻧﯿﺎﯾ ،ﺑهﻣﻮ
ﭘﻻﻣﺎرﯾﺌدەن و ﺑﭼﻗﯚﯾﮐﯽ زۆر ﺗﯿﮋ ﺋﯾﺒن! هﺗﺎ ﺟﺎرﮑﯿﺘﺮ
ﺳرهﻨداﺗوەو ﺗﻮﺧﻨﯽ هﯚﻧﺮاوەی ﮔﯚران ﻧﮐوێ ﻟﺑرﺋوەی
ﮔﯚران ﮔﯚراﻧﯽ ﻟﻮﺗﮑﯾ!!

ﻧﺰار ﻗﺑﺎﻧﯽ ﻟﭘڕاوەﮐﯾﺎ ،ﻗﺼﺘﯽ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ ،ﺑراﻣﺒر ﯾﮐم
ﮐﯚﻣ هﯚﻧﺮاوەی ،ﻗﺎﻟﺖ ﻟﯽ اﻟﺴﻤﺮاء  ،٧٣ﻧﻮﺳﯿﺒﻮی) :ﯾﮐم ﭼﺎﭘﯽ
ﺑوﮐﺮاﯾوە ،هر ﻟﮔڵ ﻟداﯾﮑﺒﻮﻧﯽ ،ﻣﮋوﯾﯿﮐﺎن دژم وەﺳﺘﺎن،
رەﺗﯿﺎﻧﮑﺮدەوە ،ﻟﯾﮐم وﺷوە ﺑﯚ دوا رﺳﺘ .هﺗﺎ ﻧﺎوﻧﯿﺸﺎﻧﮐی،
ﻧﺎوەﺧﻨﮐی ،وﻨی ﺑرﮔﮐی! ﺑدڕﻧﺪەﯾﯽ هﻤﺗﯿﺎن ﺑﯚهﻨﺎم!
ﺋز ﮔﯚﺷﺘﮐم ﻧﺎﺳﮏ و ﺋوان ﭼﻗﯚﮐﺎﻧﯽ دەﺳﺘﯿﺎن ﺗﯿﮋو ﮐﺎرﯾﮕرﺑﻮ.
روﺷﺎن و زام زﯾﺎﺗﺮ ورەﯾﺎن ﭘﺪام و ﺋوەﻧﺪەﯾﺘﺮ ﻗﯿﻨﯿﺎن ﭘﮕﺮﺗﻢ و
ﭘﻨﻮﺳﮐﯾﺎن ﭘ ﺗﯿﮋﮐﺮدم و ﭘﻤﻮﺗﻦ:

ﺋﮔر ﺋو ﭘﻧﺠﯾ ﺑﻟﮑﯚﯿﻨوەﯾﮐﯽ زاﻧﺴﺘﺎﻧ هﻣﻮ دﻧﯿﺎی ﮔﯚران
ﯾﮐﺎﺑﮑﺎﺗوەو ﺑڕەﺧﻨﮐﺎﻧﯽ ﻗﻨﯿﺎت ﺑهﻣﻮﮐﺳﺒﮑﺎ ،ﺋوان هر
ﭘﺗﯽ ﺑﯚهﺌواﺳﻦ وەﮐﻮ ﺣﻻج )اﻧﺎ اﻟﺤﻖ(٧٥ﯾﺸﺒ هر ﺋﯾﺨﻨﮑﻨﻦ.

*
ب .ھەندرێن دێتە سەر بابەتی حەتەم -:

-7ﻟﺑردەم رەﺧﻨﮔﺮاﻧﺎ

ﺋﻤ ﺋﻧﻮﺳﯿﻦ و رەﭼک ﺋﺷﮑﻨﯿﻦ ،ﺷﮑﺎو ﺋﺑ ﺑﻘﯿﮋﻨ و
ﺑرﮔﺮی ﻟﺧﯚﯾﺒﮑﺎ(٧٤
ﻟﻟﮑﯚﯿﻨوەی ﺋدەﺑﯿﯽ ﮐﻮردﯾﺎ ،ﭘﻧﺠڕاﮐﺸﺎن ﺑﯚ دﻧﯿﺎی ﮔﯚران،
ﺑو ﺷﻮەﯾی ﻧﺰار ،ﺋﺑ ﻧﻮﺳرەﮐ ﭼﺎوەڕواﻧﯽ ﭼﻗﯚی ﺗﯿﮋو
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ﮔﯚران وەک ﺷﺮﮐﯚ ﺑﮑس ﺋ) ﮔﯚراﻧﯽ ﻟﻮﺗﮑﯾ ٧٦(وەﻧﺑ دﻧﯿﺎی
ﻟﻮﺗﮑ دﻧﯿﺎی رەﺧﻨﻧﺑ .ژﯾﺮ ﻟﭘﺸﮐﯿﯽ ﻧﺎزەﻧﯿﻨﺎ ،ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺑﮔﯚران
ﻟهﻣﻮ ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻮرد زﯾﺎﺗﺮداوە ٧٧ﻟدەﻣﮑﺎ ﮔﯚران ﻟﻧﺎوﺟرﮔی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺗﺎﺑﻮەو ژﯾﺮ هﻧﮕﺎوی ﺑرەو ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕی ﻧﺗوەﯾﯽ ﻧﺎوە .
ﮔﯚران ﭘﺶ هﻣﻮ وﺷﯾک ﮔورەﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﯿﺮی ﺋم ﺳردەﻣﯾو
ﻧﺎﺳﺮاوﮑﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﯿ ،ﺧﺎوەﻧﯽ ﮐﻮدەﺗﺎﯾﮐ ﻟهﯚﻧﺮاوەی ﮐﻮردﯾﺎو
ﭘﯿﺌﻦ ﺧﻮای ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧی هﯚﻧﺮاوەی ﻧﻮێ .ﺑﻣﺎﻧﺎ ﺋﺑ ﻟﮐﻮردەوە
دەﺳﭙﺒﮑﯾﻦ ﺑﯚ ﮔﯚران ،ﻧک ﻟﮔﯚراﻧوە ﺑﯚﮐﻮرد .ﻟﺑﺎرەی )ﺑوا(وە
ﺑهرﻻﯾﮐﺎ ﺳﻮڕاﺑﺘوە ﺋوەﻧﺪە ﺗﺎﭘﯚﮐﺮاوی ﺋو ﻻﯾﻧﯾ
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ﻟدەروﻧوە ﺑواﮐﯾﺎن ﻓراﻣﯚﺷﻨﮐﺎ ،ﻟوەزﯾﺎﺗﺮ هﻣﻮ ﺷﺘﮑﯿﺘﺮ ﻣﺎﻓﯽ
ﻧﺗوەﯾ .ﻧﺗوە ﺑﺎوەڕی ﺑ ﻟﻮﺗﮑﯾﯽ ﮔﯚران هﯾ ﻟﮔڵ
داﻧﭙﯿﺎﻧﺎن ﺑو ﻟﻮﺗﮑﯾدا ﻟﮐﻣﺘﺮﯾﻦ هی ﮔﯚران ﻧﺎﺑﻮرێ و وەﮐﻮ
ﺧﯚی ﺋﺧﺮﺘ ﺑرﭼﺎو.
ﺑﯚﺳﻟﻤﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋم راﺳﺘﯿﯿ ،ﮔڕاﻧوە ﺑﯚ ﮔﯚران ﺧﯚﯾﺗﯽ
ﺑهﺴﻧﮕﺎﻧﺪﻧﯽ ﭘﯿﺮەﻣﺮد ﺑ دو ﺷﻮە:
ﯾﮐﻣﯿﺎن :ﭘﯿﺮەﻣﺮدی ﮐ ﺷﺎﻋﯿﺮی ﮐﻮردی ﮔﯾﺎﻧ ﻟﻮﺗﮑ،
ﻟﻧﺎﻣﯾﮐﯿﺎ ﻟ/4ﻧﯿﺴﺎﻧﯽ1932/دا ﻧﻮﺳﯿﺒﻮی:اﺳﺘﺎدی ﻣﺤﺘﺮم ،رەﻧﮕ
ﻟﺑﯿﺮﯾﺸﺘﺎن ﭼﻮﺑﺖ هﺎوﯾﻨﯽ راﺑﻮردو ﻟدوﮐﺎﻧﯽ ﺣﻤ ﺋﺎﻏﺎی ﻋﻄﺎر ﺑ
ﻣﻼﻗﺎﺗﮑﯽ ﺑﭽﻮﮐﺘﺎن ﻓﯿﻀﯽ ﮔورەم ﭼﻨﮓ ﮐوت ﺑ ﻣﻠﮑ ﺷﻌﺮم ﻟ
ﺿﻤﻨﯽ ﺗﺸﺮﯾﻖ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﺑﻮم..هرﭼن ﺋم اﻟﺘﻔﺎﺗم ﺣﺮﻓﯿﺎ ﺑ ﺟﺪی
وەرﻧﮔﺮت ﺑم ﻟﺷﺨﺼﮑﯽ ﺻﻼﺣﯿﺪارو ﺗﺠﺮﺑدﯾﺪەی ﺷﻌﺮەوە
ﺻﺎدرﺑﻮﺑﻮ  ،ﺣﺎﺷﺎﻧﺎﮐم ﻗﻮەﺗﮑﯽ ﻣﻮﺛﺮی ﺑهﯿﻮام ﺑﺧﺸﯽ( .٧٩ﻟو
ﻗﯚﻧﺎﻏدا ﮔﯚران رﺒﺎزی ﭘﯿﺮەﻣﺮدی ﺑﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﯾﮐﯽ ﮔورە زاﻧﯿﻮەو
ﭘﯿﺮەﻣﺮد ﺑﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾﮐﯽ ﻣزن.

دوەﻣﯿﺎن :ﻟﺳﺎﯽ 1961دا ﮔﯚران ﭘﺎﺷﮕزﺑﻮەوە! ﻟﻧﺎﻣﯾﮐﺎ هﺗﺎ
دان ﺑﺷﺎﻋﯿﺮﺘﯽ ﭘﯿﺮەﻣﺮداﻧﺎﻧ !ﺑڕﮑﺨری داﻧﺎوە ﻧک ﺷﺎﻋﯿﺮ!
وەک ﺋ :ﭘﯿﺮەﻣﺮد ﻟﺋﺳﺘﻣﺒﻮﺒﻮ ،زﯾﺎﺗﺮ ﺷﻌﺮی ﻣوﻻﻧﺎ ﺧﺎﻟﯿﺪو
ﻣوﻟوﯾﯽ ﺗرﺟﻮﻣﺋﮐﺮدو ﺑوﯾﺌﮐﺮدەوە .ﺷﻌﺮی ﭘﯿﺮەﻣﺮد
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ﻓﯚﮑﻠﯚری ﮐﻮرردی هﺒﺳﺘﯽ ﺷﻮەی ﮔﯚراﻧﯽ ﺗﺋﺴﯿﺮی ﺗﮑﺮد،
ﭘﯿﺮەﻣﺮد ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﯾﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﻧﺑﻮ(.٨٠
ﻟﺳر ﺋم رﺳﺘﺎﻧ ﮐس ﻟﮔﯚران راﻧﭘڕی ،ﺑﺋوﭘڕی
ﺳﻨﮕﻔﺮاواﻧﯿﯿوە ﺑﯚﯾﺎﻧﺒوﮐﺮدەوە .ﺑم د .ﻋﯿﺰەدﯾﻦ ﻟ ﭘڕاوەﮐﯾﺎ
ﺋ) :ﮐﺎﻣران ﻟڕﺒﺎزی هﯚﻧﺮاوەی ﻧﻮﺪا رﮕﺎی هﯚﻧﺮاوەی
ﭘﯿﺮەﻣﺮدو ﮔﯚراﻧﯽ ﮔﺮﺗﻮە .٨١ﻟدەﻣﮑﺎ ﺋم رﺳﺘﯾی ﻋﯿﺰەدﯾﻦ دوای
ﻣرﮔﯽ ﮔﯚران ﺑ5،6 ﺳﺎﺒﻮە ٨٢دواﯾﺌوە ﻟﺳﺎﯽ 1970دا ﺋو
رﺳﺘﺎﻧی ﮔﯚراﻧﯽ ٨٣دﯾﻮە ﺑم ﺗﺎﺋﻣۆ ﺳﺎﯽ  1982ﭘﻧﺠﯾﮐﯽ
ﺑﯚﺋو راﯾ درﮋﻧﮐﺮدوە چ ﺑهﺴﻧﮕﺎﻧﺪن چ ﺑرەﺧﻨ !ﺑﻣرﺟ
ﻋﺰەدﯾﻦ ﭘﯿﺮەﻣﺮدی ﭘﺶ ﮔﯚران ﺧﺴﺘﻮە ﻟﭘڕاوەﮐﯾﺎ!
هﯚﻧﺮاوەی ﺷهﯿﺪ دەرﻓﺗﮐی ﻟﮔڵ ﺋو ﻧﺎﻣﯾدا ﺑﯚ ﭘﯿﺮەﻣﺮد،
ﺗﻧﯿﺎ  5ﻣﺎﻧﮕﯿﺎن ﺟﯿﺎوازە .ﻣﺎﻧﺎی ﮐﯚرﭘی ﺋو ﺳردەﻣﯾ
ﮐﺳرەﺗﺎی ﺳرهﺪاﻧﯽ ﮔﯚراﻧﺒﻮە ﻟهﯚﻧﺮاوەدا ﻧک ﻟڕﺒﺎزی
هﯚﻧﺮاوەی ﻧﻮێ و ﺑﺎوەڕی ﭼﭘەوی .ﺑم ﻟﺳﺎﯽ 1961دا ﮔﯚران
ﮔﯾﺸﺘ ﻟﻮﺗﮑو ﭘﯿﺮەﻣﺮدی رەﺗﮑﺮدەوە! ﺋﺎﯾﺎ ﺋﺑ ﺑﺎوەڕ ﺑﮔﯚران
ﻧﮐﯾﻦ ﮐ ﻣﺑﺳﺘﮐی ﻟواﻗﯿﻌوە هﮫﻨﺠﺎوە!؟ ﻟﻻﯾﮐﯿﺘﺮەوە
ﺋﮔر ﭘﯿﺮەﻣﺮد ﺷﯿﺎوی رەﺧﻨﺑ ! ﻟﻻﯾن ﮔﯚراﻧوە ﮐ رۆژێ ﺑ
اﺳﺘﺎدی داﻧﺎوە! ﺋی ﮔﯚران ﺑﯚ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ رەﺧﻨﻧﺑ؟
ﻟدﻧﯿﺎی رەﺧﻨدا ﭘﺎﺷﮕزﯾﯽ رەﺧﻨش هﯾ .ﺋو ﭘﺎﺷﮕزﯾﯿ
رەﺧﻨی زۆر ﻓﺮاواﻧﮑﺮدوە .ﺑﯚ ﻧﻤﻮﻧ ﺑدوای ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ  5ﺣﻮزەﯾﺮاﻧﯽ
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1967ﻋرەﺑﺎ ،ﻧﺰار ﻗﺑﺎﻧﯽ هﯚﻧﺮاوەﯾﮐﯽ ﺑوﮐﺮدەوە
ﺑﻧﺎوی)هﻮاﻣﺶ ﻋﻠﯽ دﻓﺘﺮ اﻟﻨﮑﺴ ٨٤(دﻧﯿﺎی ﻋرەﺑﯽ هژان!! ﺑم
ﻧﺰاری ﺷﺎﻋﯿﺮی ﮔرﻣﻨﮐﺮد! ﮔﯾﺸﺘ رادەﯾک هﯚﻧﺮاوەﮐ ﺑﻧﺪﮐﺮا!
ﻟﺳﻨﻮردا ﮔﺮﺗﯿﺎن! ﻟزورﺑی وﺗﺎﻧﯽ ﻋرەﺑﺎ ،وەک ﻗﺎﭼﺎﺧﭽﯽ ﺗﻠﯿﺎک
و هﺮۆﯾﯿﻦ ،ﻟﮔﯿﺎ ﺟﻮﻧوە! ﮐﯚﻣﺎری ﻋرەﺑﯽ ﯾﮐﮕﺮﺗﻮ ،ﻣﯿﺴﺮی
ﺋﯿﻤۆ ،ﯾﮐﺒﻮ ﻟو وﺗﺎﻧی ﭘﺳﺎﭘﯚرﺗﯽ ﺗﭙڕﺑﻮﻧﯿﺎن ﻟﺴن! ﻟو
دەﻣدا ﻧﺰار ﻧﺎﻣﯾﮐﯽ ﺑﯚ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ٨٥ﻧﻮﺳﯽ و ﻟﮔڵ دەﻗﯽ
هﯚﻧﺮاوەﮐدا ﺑﯚﯾﻨﺎرد .دوای ﭘﯿﺎﭼﻮﻧوە ﺑ هﯚﻧﺮاوەﮐدا ﻟﻻﯾن ﻋﺒﺪ
اﻟﻨﺎﺻﺮەوە ،هﻣﻮ ﺋﻓﺴﺎﻧﮐﺎﻧﯽ ﺑﺗﺎﮑﺮدەوەو ﺑرﺑﺳﺘﮐﺎﻧﯽ
ﻟﺑردەﻣﺎ ﺷﮑﺎن .رەﺧﻨﮔﺮەﮐﺎﻧﯿﺶ ﮐﻧﺎرﯾﺎﻧﮕﺮت ،هﯚﻧﺮاوەﮐ ﮔﯾﺸﺘ
ﻟﻮﺗﮑو دەﺳﺘﺎودەﺳﺘﯽ ﭘﺌﮐﺮا ،هﻣﻮ وﺗ ﻋرەﺑﯿﯿﮐﺎن ﺑﺎوەﺷﯿﺎن
ﺑﯚﮐﺮدەوەو ﻟهﯚ ﮔﺸﺘﯿﯿﮐﺎﻧﺪا دەﺳﮑﺮا ﺑﺧﻮﻨﺪﻧوەی .ﻟرەﺧﻨ
ﺗﭙڕی و ﺑرزﺑﻮەوە ﺑﯚ هﺴﻧﮕﺎﻧﺪن و هﻮﺴﺖ! راﺳﺘﯽ
هﻮﺴﺘﯿﺶ ﺋوەﯾ ﻧﻮﺳﯿﻦ ﻧﺎﺑ ﻟﮔﮋاواﺑ ،ﺑﮑﻮ ﺋﺑ
هﺒﺴﻧﮕﯿﻨﺮێ ﺋودەﻣ ﺑﺮﯾﺎری ﻟﺳرﺑﺪرێ.
ﺋﻤ وەﻧﺑ دﻧﯿﺎی ﮔﯚراﻧﻤﺎن ﺧﺴﺘﺒﺘ ژﺮ ﺑﺎری رەﺧﻨوە ،ﺑﮑﻮ
ﺗﻧﯿﺎ هﯚﻧﺮاوەﯾﮐﯿﻤﺎﻧﺒﻧﺎوی ﺷهﯿﺪەوە ﺑراوردﮐﺮدوە ﻟﮔڵ
هﯚﻧﺮاوەی ﺷﺎﻋﯿﺮﮑﯿﺘﺮا ﺑﯚﯾک ﻣﺑﺳﺖ و روداو وﺗﺮاون ،ﺑم
ﻟﺳﻧﮕﺎ ﺳرەوﺧﻮار ﺋوەﺳﺘﻦ
.ﺑﻣﺎﻧﺎی هﯚﻧﺮاوەی دوەم ﮐ ﻋوﻟ ﺳﯿﺴی ژﯾﺮە ،زۆر ﻗﻮرﺳﺘﺮە
ﻟهﻣﻮ ﺑﺎرﮑوە .هر ﺋو ﺳﻧﮕش هﯚﻧﺮاوەﮐی ﮔﯚراﻧﯽ ﮔﯾﺎﻧ
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رەﺧﻨ ﻟﺳراﻧﺴری ﺋم ﺑراوردەدا .ﻟﻻﯾﮐﯿﺘﺮەوە ﮔﯚران ﺧﯚی
رﮕﺎی ﺗﺧﺘﮑﺮدوە ﺑﯚڕەﺧﻨ ﻟم هﯚﻧﺮاوەﯾو هﺎودەﻣﮐﺎﻧﯽ ﻟدەرﻓﺗﯽ
ﺧﯚﯾﺎو ﻟﭘﺸﮐﯽ دﯾﻮاﻧﮐی ﺑهﺷﺖ و ﯾﺎدﮔﺎرا ﮐﺋ):ﻟﮐﺎﺗﯽ
ﻧﻮﺳﯿﻨوەو ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺮدﻧﯽ ﺋم ﻧﺎﻣﯿﻠﮑﯾدا ﺑﯚﭼﺎپ ،ﻟﺷﻌﺮە ﮐﯚﻧﮐﺎﻧﺎ
هﻧﺪێ وﺷی ﺗﻌﺒﯿﺮی ﭼوت ﺗﻮﺷﮫﺎﺗﻢ ﺋﻣﺘﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﯚڕم ﺑوﺷی
ﮐﻮردﯾﯽ ﭘﺗﯽ ﯾﺎن ﺑﭼﺷﻨﮑﯽ ﭘﺳﻨﺪﺗﺮ دﮕﯿﺮﺗﺮ دەﺳﮑﺎرﯾﺎﻧﺒﮑم،
ﺑم ﺋﻣ ﻟﺑﺎری ﺳرﻧﺠﯽ ﺋو ﮐﺳﺎﻧوە ﮐﺑﺷﻮﻦ ﻟﮑﯚﯿﻨوەی
ﺗﺋﺮﯾﺨﯽ ﺋدەﺑﯽ ﮐﻮردی و ﭼﻮﻧﯿﺗﯽ ﮔﺷﮑﺮدن و ﮔﯚڕاﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻮردﯾﺎ ﺋﮔڕﻦ زﯾﺎﻧﯽ زۆرﺗﺮە ﻟ ﺳﻮد(٨٦
هرﭼن ﺑهﺷﺖ و ﯾﺎدﮔﺎر هﯚﻧﺮاوەی ﺷهﯿﺪی ﻧﮔﺮﺗﺒﻮەﺧﯚی ﺑم
ﻟرﯾﺰی ﺋو هﯚﻧﺮاواﻧ ﺋﺑﮋﺮدرێ ﺑﭘﯽ ﺳﺎڵ ﮐهﺎودەﻣﯽ ﺳﯿﯿﮐﺎﻧﻦ
هروەهﺎ راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﮑﯽ رۆژﻧﺎﻣﯾﯽ ﮔﯚران ﮐوﺗﺒﻮی )ﺗﺎدەوروﺑری
ﺳﺎﯽ  1938ﺑرەو ﺳرﺗﺮ ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﺷﺦ ﻧﻮری و رەﺷﯿﺪ ﻧﺟﯿﺐ
و ﻣﻦ ﭘﮑوە ﺑ ﺋدەﺑﯽ ﻣﺘﺎﺳﯿﺮﺑﻮﯾﻦ ﭘﮑوە ﺋﻣﺎﻧﻨﻮﺳﯽ ﺗﻧﮫﺎ ﺷﺦ
ﻧﻮری ﺷﻌﺮەﮐﺎﻧﯽ ﺑو ﺋﮐﺮدەوە ﻣﻦ ﺑوم ﻧﺋﮐﺮدەوە(٨٧
ﺋم راﺳﺘﯿ راﻣﺎﻧﺌﮐﺸ ﺑﯚ ﺳﭘﺎﻧﺪﻧﯽ ﺷهﯿﺪ ﻟﺳر ﺋو
هﯚﻧﺮاواﻧ ﭘﺶ ﮔﺷﮐﺮدﻧﯽ ﮔﯚران ﯾﺎ هﻧﮕﺎوﻧﺎن ﺑﯚڕﺒﺎزی ﻧﻮێ.
ﺋو هﯚﻧﺮاوەﯾ ﺳﺎڵ 1932ﺑﻮە ،ﮔﯚران هﺗﺎ ﺳﺎﯽ 1938
هﯚﻧﺮاوە ﺗﺎزەﮐﺎﻧﯽ ﺑوﻧﮐﺮدۆﺗوە هرﭼن هﯚﻧﺮاوەی ﺷهﯿﺪ
ﺑﯚﯾﮐﻣﺠﺎر ﺳﺎﯽ 1959ﺑوﮐﺮاوەﺗوە .٨٨ﻟﻻﯾﮐﯿﺘﺮەوە ﺋﮔرﭼﯽ
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ﺋو هﯚﻧﺮاوەﯾ ﻟﺑﺎرەی ﻧﺎوەرۆﮐوە ﺑواﻧ ﺑﻻی رۆﻣﺎﻧﺴﺗﺎ،
ﺑم ﻟﮐﺶ و ﻗﺎﻓﯿدا هﺗﺎ رﺳﺘو وﺷ ﻧک ﺑواﻧ ﺑﻻی
ﮐﻼﺳﯿﮑﯿﺗﺎ ﺑﮑﻮ دەﻗﺎوەەق ﮐﻼﺳﯿﮑﯿﯿ . ﺋوەی ﺋﺎﺷﮑﺮاﺑ ﮔﯚران
ﻟهﯚﻧﺮاوەی ﮐﻼﺳﯿﮑﯿﺎ ﺳرﮐوﺗﻨﯽ ﺑدﯾﻨهﻨﺎوە هروەک ﻟﭘﺸﮐﯽ
ﺑهﺷﺖ و ﯾﺎدﮔﺎرا ﺧﯚی ﭘﻧﺠی ﺑﯚ راﮐﺸﺎوەو ﺋ) :ﺑﺎﺑﺰاری
ﺧﯚﺷﻢ ﻟوﻻوە ﺑﻮەﺳﺘ ﻟﺗﻗﻻی ﺷﺎردﻧوەی ﺧوش و
ﻧﺎﺗﺎواوﯾﮐﺎﻧﺎـ ﺑﭼﺷﻨﮑﯽ ﻟﺋﻧﺪازەﺑدەر .(٨٩ﺋم وﺷﺎﻧ ﺗواﻧﯿﻨﯽ
ﮔﯚران ﺧﯚﯾﺗﯽ ﭘﻮاﻧﮐی ﻟﺟﮕی ﺧﯚﯾﺎﯾﺗﯽ ،ﺑم ﺑﻻی
هﻧﺪێ رەﺧﻨﮔﺮان و ﺧﺎوەن ﻟﮑﯚﯿﻨوەﮐﺎﻧوە هﺸﺘﺎ ﻣﯚری ﺷﺎﮐﺎرو
ﻟﻮﺗﮑﯾﺎن ﺑهﯚﻧﺮاوەی ﺷهﯿﺪەوە ﻧﻮﺳﺎﻧﻮە ﺑﺑ ﺷﯿﮑﺮدﻧوەﯾک و
ﭼﻮﻧﻧﺎوەوەﯾک .ﺟﺎﺋﮔر ﭘﻨﻮﺳ درﮋﺑﻮ ﺑﯚ ﺋو دﻧﯿﺎﯾ ،ﺋوا
ﺋﮐوﺘ ﺑر ﻟﺰﻣی ﺋو ﻧﻮﺳرە ﻟرزۆﮐﺎﻧ .زۆرﺟﺎرﯾﺶ ﻣﺎﯾﭘﻮچ
ﺋﺑﻦ و ﺋﮐوﻧ ﭘﻻﻣﺎری ﻧﺎﺷﯿﺮﯾﻦ .ﺑم ﺋﻤ ﺑدەروﻧﮑﯽ
ﻓﺮاواﻧوە ﻟﺑردەم ﺋو ﻧﻮﺳرو رەﺧﻨﮔﺮاﻧ ،هﻣﻮ وﺷﯾﮐﯿﺎن
وەرﺋﮔﺮﯾﻦ وەک ﺧﯚی ﺑﻣرﺟ ﻟﺟﮕی ﺧﯚﯾﺎﺑ ﻧک ﺳﭙﯽ رەﺷﺒ
و رەش ﺑﭘﭽواﻧوە .ﺋﮔر ﻧﻮﺳﯿﻦ ﮔﯾﺸﺘ ﺋو ﭘﻠﯾ ،ﻟﺋﺎﺳﺖ
ﺋو ﺗﮑﺪەراﻧدا ﺑﺪەﻧﮕﻨﺎﺑﯿﻦ و وەک ﮐﻮە ﺳرﮐﺷﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﺑراﻣﺒرﯾﺎن ﺋوەﺳﺘﯿﻦ هﺗﺎ راﺳﺘﯿﯿﮐ ﺑﺳرﯾﺎﻧﺎ ﺋﺳﭘﻨﯿﻦ،
ﭼﻮﻧﮑ ﮐﻮرد ﺋ ﺷڕەو ﯾﺧت ﺋﮔﺮێ ﺋﮔر ﻧﯾﮑی ﺧﻮا
ﺋﺗﮕﺮێ .دﻨﯿﺎﺷﺒﻦ ﻟو ﻣﯾﺪاﻧدا ﺋﻟﻔﮏ ﻧﺎﺧﺮﺘ ﭘﺸﺖ ﮔﻮێ،
هﻣﻮ ﺷﺘ وەک ﺧﯚی ﺋﺧﺮﺘ ﺑرﭼﺎو .ﺑﯚﺟﺎرﮑﯿﺘﺮ ﺋﯾﯿﻨوە
هﻣﻮ رەﺧﻨﯾﮐﯽ ﺑﺟ ﺋﺳﻟﻤﻨﯿﻦ وەﮐﻮ ﺧﯚی.
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وەﻧﺑﮕﯚران ﺧﺎوەﻧﯽ هﻮﺴﺖ ﻧﺑﻮﺑ و ﻟو هﻮﺴﺘﺎﻧدا
ﻟﺧﯚﺑﻮردن و ﻗﺎرەﻣﺎﻧﺘﯽ ﻧﻧﻮاﻧﺪﺑﺒﮑﻮﻟهﻧﺪﮑﯿﺎ وەک ﭘﺎواﻧ
ﺗﻗﯿﻮەﺗوەو ﺑﯚﺗ ﺷﺎﻧﺎزﯾﯽ ﻧﺗوەﮐﻣﺎن ﺑﯚ ﻧﻤﻮﻧ:
-1ﺳﺎﯽ  1954ﺑﭘﺎرﺰﮔﺎری ﺳﻠﻤﺎﻧﯿﺎ ﺗﻗﯿﯿوە ﺑوﭘڕی
ﺳرﺑرزﯾﯿوە ﻟﺋﺎﺳﺘﯿﺎ ﻣﻠﯽ ﮐﭼﻨﮐﺮد.٩٠
-2هﺎوﯾﻨﯽ  1960ﻟرﯽ ﺑﺷﺪارﯾﮑﺮدﻧﯽ ﮐﯚﻧﮕﺮەی دوەﻣﯽ
ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻮرد ﻟﺷﻗوە ،ﻓﺮﻣﺎﻧﮐﯾﺎن دواﯾﯽ ﭘﮫﻨﺎ ﺑم ﺋو
ﺳﯿﻨﮐﺮدەوە.٩١
 -3هر ﻟﮐﯚﻧﮕﺮەی دوەﻣﯽ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾﺎﻧﺎ ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﯽ ﭘﺸﻨﯿﺎرﮑﯽ
ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﮐﺎﻧﯿﮑﺮد ﻟﺳر ﯾﮐﮕﺮﺗﻨﯽ ﻧﻮﺳﯿﻨﯽ ﺷﻮەﮐﺎﻧﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردی .هر ﺑهﯚی ﺋوەوە ،ﮐﯚﻣﯚﻧﺴﺘﮐﺎن ﺑﺪەﻧﮕﺒﻮن هﺗﺎ
ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﯿﺎﻧﮑﺮد ،ﺑﻣرﺟ ﺋو ﺑرەﯾ ﻟﮐﯚﻧﮕﺮەی ﯾﮐﻣﯽ
ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻮردا ﻟهﺎوﯾﻨﯽ 1959دا دژی وەﺳﺘﺎن .ﺋم راﺳﺘﯿﯿ
ﻟهﯚﻧﺮاوەﮐﯾﺎ)ﺑڕﮕﺎدا ﺑرەو ﮐﯚﻧﻔﺮاﻧﺲ( دەرﺋﮐوێ:
ﺋوﺳﺎ ﺧﺎﻧﯽ ،ﺧﺎﻧﯿﯽ ﺳردەم
ﺑ زﻣﺎﻧ ﺋﻧﻮﺳ ﻣم
ﮐ ﭘﯿﺌدون ﻧﺎﻟﯽ و ﻣﺣﻮی
وەک ﻗﻮﺑﺎدی ،وەک ﻣوﻟوی
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ﺋﺎ ﺑﯚ ﮔﯾﺸﺘﯽ ﺑو ﮐﺎﺗ
ﺑو ﺋﺎواﺗ
ﻟﮐﻮرﺗﺘﺮﯾﻦ رﯽ روﻧوە
ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾﺎن ﮐﯚﺑﻮﻧوە

٩٢

-4ﻧﺎﺑ ﺋو ﺧﺰﻣﺗ ﺑﭙﺎﯾﺎﻧی وﻧﺒ ﮐ ﺑ ﻣﺤﺎزەرە ﭘﺴﭙﻮرﯾﯿﮐﺎﻧﯽ
ﻟﺑﺷﯽ ﮐﻮردﯾﯽ ﮐﯚﻟﺠﯽ ﺋﺎداﺑﯽ زاﻧﮑﯚی ﺑﻏﺪادا دای ﮐهﺗﺎ ﺋﻣۆ
ﺑﻨﺎﻏﯾﮐﯽ ﺑهﺰە ﺑﯚﻧﻮﺳﯿﻨﯽ ﮐﻮردی و ﻟﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯽ زاﻧﺴﺘﺎ
ﺋدرەوﺷﺘوە.
ﻟواﻧﯾ زۆر ﻗﺎرەﻣﺎﻧﯽ و هﻮﺴﺘﯿﺘﺮی ﺑﻮﺑ و ﻧﮔﯾﺸﺘﺒﺘ ﻻی
ﺋﻤ ﺗﺎهﯿﺒﺴﻧﮕﻨﯿﻦ وەﮐﻮ ﺧﯚی و ﺑرزی و رﺰ ﭘﺸﮑش ﺑ
ﮔﯚران ﺑﮑﯾﻦ .ﻟﮔﺌوەدا ﺑهﮫﺎﺗﻨﯽ /14ﺗﻣﻮزو ﮔڕاﻧوەی ﺑﯚ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ و ﺑرﺑﻮﻧﮐی ،ﻧﺗوەی هژان !٩٣هر
ﻟﺷﺎﺧﯽ ﺣﻣﺮﯾﻨوە ﺗﺎ ﺑردەرﮔﺎی ﻣﺎﮐی ﻟ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﯾک
وﺷ ،ﺷﺎﻋﯿﺮی ﮐﻮرد ،ﮐﻮرد هﯿﺴﻧﮕﺎن .ﺑم ﺑداﺧوە
ﺑﭘﺠواﻧی ﺋو ﭘﺸﻮازﯾﯿوە ﮐﻧﺗوە ﻟ ﮔﯚراﻧﯽ ﮐﺮد ،ﺋو ﮐ
ﺷﺎﻋﯿﺮە ﭘﻧﺎی ﮔﺮت و ﺑﻻﯾﻧﮑوە ﺧﯚی ﺑﺳﺘوە ﮐ هﺗﺎ ﺧﺎوەﻧﯽ
رەﮔﻨﯿﻦ ﻟم ﺧﺎﮐدا!.
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ﮔﯚران هﻣﻮ ﻣﯿﻠﻠﺗﮐی ﺧﺴﺘ ﭘﺸﺘﮕﻮێ ﻟﭘﻨﺎوی ﺋواﻧﺎ .ﺋﻤش
ﻟڕﺒﺎزی هﻮﺴﺘوە ﺋم ﺧﺎﻧﻣﺎن ﻟﺳر ﺗﯚﻣﺎرﮐﺮد ﺑهﻣﻮ
ﻣرﺟﮏ و ﺳرﭼﺎوەی ﺑﺎوەڕﭘﮑﺮاوەوە ﺋﯿﻦ:
-1ﮐﯚﻣﯽ ﺧﻮﻨﺪﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻮرد ﻟﺋوروﭘﺎ ﺗﻧﯿﺎ ﮐﯚﻣﮑﯽ ﺋو
ﺳردەﻣی ﮐﻮردﺑﻮ ﻟدەرەوەی وت و هﻣﻮﺟﯚرە ﺑﺎوەڕێ ﻟو
ﮐﯚﻣداﺑﻮ ،ﺑﯚڕاژەی ﮐﻮرد ﺋو ﮐﯚﻣ ﺳﺎﯽ  1958ﺑﺮوﺳﮑی
ﭘﯿﺮۆزﺑﺎﯾﯽ ﺑرﺑﻮﻧﯿﺎن ﺑﯚﮔﯚراﻧﮑﺮد ﺗﻧﯿﺎ ﺑوەی ﺷﺎﻋﯿﺮﮑﯽ ﮐﻮردە،
ﺑم ﮔﯚران ﺑﺮوﺳﮑﮐی ﺧﺴﺘ ﭘﺸﺘﮕﻮێ و وەﻣﯿﻨداﯾوە هر
ﻟﺑرﺋوەی ﮐﯚﻣﯚﻧﺴﺘﻨﺑﻮن!
-2ﺳﺎﯽ  1958ﯾﺎدی دە ﺳﺎی ﻓﺎﯾق ﺑ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﺮ ﮐﺮاﯾوە
ﻟﻻﯾن ﻻواﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧوە ﻟﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐ ﺗﺎﺋودەﻣ ﻣﯿﮫﺮەﺟﺎﻧﯽ وا
ﻧﮐﺮاﺑﻮ ،ﻟﮔڵ ﺑﺎﻧﮕﮑﺮدﻧﯿﺎ ﺑﯚﺋو ﺑﯿﺮەوەرﯾﯿ ،ﺋﺎﻣﺎدەﻧﺑﻮ! ﮐﺑﯚ
ﯾﺎدی ﺑ ﮐﺳﯽ هﺎوڕﯿﺒﻮ ،ﻟﺑرﺋوەی ﻻﯾﻧﮐ ﺳر ﺑﺣﯿﺰﺑﮐی
ﺋوﻧﺑﻮ! ﻟدەﻣﮑﺎ ﮔﯚران ﺧﯚی ﭘﺸﻨﯿﺎری ﯾﺎدﮐﺮدﻧوەی ﮐﭘﯿﺎواﻧﯽ
ﮐﻮردی ﮐﺮدﺑﻮ .ﻟودەﻣدا ﻣﯿﮫﺮەﺟﺎﻧﮑﯽ ﮔورە ﮐﺮاﺑﻮ ﺑﯚ رەﺳﺎﻓﯽ
ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻟﺑﻏﺪا.٩٤ﮔﯚران زۆر ﺗﮑﯚﺷﺎﺑﻮ ﺑﯚ ﯾﺎدﮐﺮدﻧوەی ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺎدری
ﮐﯚﯾﯽ ٩٥ﺑم ﺳرﯾﻨﮔﺮت ،هرﭼن ﺋﮔر ﻣﯿﮫﺮەﺟﺎﻧﻠو
ﻣﯿﮫﺮەﺟﺎﻧی رەﺳﺎﻓﯽ ﮔورەﺗﺮ ﺑﮑﺮاﯾ ﺑﯚ ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺎدری ﮐﯚﯾﯽ ،ﺑم
ﺗﻧﯿﺎ ﻣﯚری ﮐﯚﻣﯚﻧﺴﺘﮐﺎﻧﯽ ﭘﻮەﻧﺑﻮاﯾ ،وەک ﺑﯿﺮەوەرﯾﯿﮐی ﺑ
ﮐس ،هﺎوﺑﺷﯿﯽ ﻧﺋﮐﺮد.
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-3ﯾﮐﺘﯿﯽ ﻧﻮﺳراﻧﯽ ﮐﻮرد زۆردەﻣﮑ ﺋﺎواﺗﯽ ﭘﻨﻮﺳ ﺷﯚڕﺷﮕە
ﻟﮫﺎﺗﻮەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺗوەی ﮐﻮردەﺑﻮە ،ﺳﺎﯽ  1958ﮐﯾﮐﺘﯽ ﺋدﯾﺒﺎﻧﯽ
ﻋﺮاق داﻣزرا ،زورﺑی ﭘﻨﻮﺳ دﺴﯚزەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮرد ﺗﻮﺧﻨﯽ ﻧﮐوﺗﻦ
و داﺧﻮازﯾﯿﺎن داﻣزراﻧﺪﻧﯽ ﯾﮐﺘﯽ ﻧﻮﺳراﻧﯽ ﮐﻮردﺑﻮ .داﺧﻮازﯾﺸﯿﺎن
ﭘﺸﮑﺷﮑﺮد ٩٦رﮕﻧدران ،ﺑم ﺑﭙروا ﻟﺗﮑﯚﺷﺎﻧﺪاﺑﻮن ﺑﯚ ﺋو
ﻧﯿﺎزە .ﺋوەﺑﻮ ﮔﯚﭬﺎری رۆژی ﻧﻮێ ٩٧ﮐﻟو ﺳردەﻣدا رﯾﺰی هرە
ﭘﺸوەی ﺑﺰوﺗﻨوەی ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺗوەﯾﯽ ﮐﻮردی ﮔﺮﺗﺒﻮ،
ﭘﺮﺳﯿﺎرﮑﯽ ﻟ ﮔﯚران و ﭼن ﻧﻮﺳرﮑﯿﺘﺮی ﮐﻮرد ﮐﺮد ﻟﺑﺎرەی
داﻣزراﻧﺪﻧﯽ ﯾﮐﺘﯽ ﻧﻮﺳراﻧﯽ ﮐﻮردەوە ،زورﺑی ﺋواﻧﯿﺘﺮ وەﻣﯽ
ﺑﺟ و ﺑﺳﻮرﺑﻮن ﻟﺳر ﻣﺎﻓﯽ ﮐﻮردﯾﺎﻧﺪاﯾوە.ﺑم ﮔﯚران وەک
وەﻣﯽ ﻧداﯾوە ،ﯾﮐﻣﯿﻦ ﮐﺳﺒﻮ ﭼﻮە ﯾﮐﺘﯽ ﺋدﯾﺒﺎﻧﯽ ﻋﺮاﻗوە
ﻧک دﻧﯿﺎی ﺑﺪەﻧﮕﯽ ﮔﺮﺗﺒ ﺑﮑﻮ ﺑﺷﻮەﯾﮐﯽ ﮔرم دژی ﯾﮐﺘﯽ
ﻧﻮﺳراﻧﯽ ﮐﻮرد وەﺳﺘﺎو ﻟﮔﯿﺎ هﺎﻧﯽ هﻣﻮ ﭘﻨﻮﺳﮑﯽ ﮐﻮردی ﺋدا
ﺑﯚ ﭼﻮﻧﻧﺎو ﺋدﯾﺒﺎﻧﯽ ﻋﺮاق و دژ ﺑﻧﻮﺳراﻧﯽ ﮐﻮرد ،ﻟﮔﺌوەدا
ﭼن ﮐﺳﮏ ﮐژﻣﺎرەﯾﺎن ﻟﭘﻧﺠی دەس ﺗﭙڕﯾﻨﺋﮐﺮد ،ﺑﭘﯿﺮ
ﺑﺎﻧﮕوازەﮐﯾوە رۆﯾﺸﺘﻦ ﮐ ﺑﺮﯾﺘﯿﺒﻮن ﻟﻣﺎﻧ :ﻣﺤﻤد ﻣﻻ ﮐرﯾﻢ،
ﻋﯿﺰەدﯾﻦ ﻣﺴﺘﻓﺎ رەﺳﻮل ،ﺋﺣﻤد دﺰار ،ﻣﺴﺘﻓﺎ ﺳﺎﺢ ﮐرﯾﻢ،
رەزاق ﺑﯿﻤﺎرو هﻧﺪﮑﯿﺘﺮ .ﺗﻧﺎﻧت هﻧﺪﮑﯿﺎن وەک ﺗﭘﯽ ﮐﺮﮕﺮﺗ
ﻟﺒﺪەن ،ﮐﺑرهﻣﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑوﺋﮐﺮدەوە ،ﺋﯾﺎﻧﻨﻮﺳﯽ :ﺋﻧﺪاﻣﯽ
ﯾﮐﺘﯽ ﺋدﯾﺒﺎﻧﯽ ﻋﺮاق! هرﭼن ﺗﻣﺴﯿﻠﯽ  %20ی ﺋدﯾﺒﺎﻧﯽ
ﻋﺮاﻗﯿﺎن ﻧﺋﮐﺮد .ﻟدەﻣﯽ ﺧﯚﯾﺎ زەردەﺷﺖ ٩٨ﭘردەی ﻟﺳر ﻻﺑﺮدن
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و ﺋﻣۆ ﺳرﻧﺠﯽ ﺧﻮﻨرەوە ﺑﯚﺋو ﺳرﭼﺎوەﯾ راﺋﮐﺸﯿﻦ و
هﯿﭽﯿﺘﺮ.
-4ﺳﺎﯽ  1959ﺑوەﻓﺪﮑﯽ ﺋﺎﺷﺘﯿﺨﻮازی ،ﺷﺦ ﻟﺗﯿﻔﯽ ﺷﺦ
ﻣﺣﻤﻮدو ﮔﯚران ﺋﭼﻨ ﻣﯚﺳﮑﯚ .ﺷﺦ ﻟﺗﯿﻒ وەﮐﻮ ﮐﻮردێ ﺋﯾوێ
ﮐﺸی ﮐﻮرد ﻟ ﺧﺮۆﺷﯚف ﺑﮕﯾﻧ ﺑم ﮔﯚران١٠٠ﺑﺷﯿﻮەﯾک ﻟ ﺷﺦ
ﻟﺗﯿﻒ راﺋﭘڕێ ﮐ ﺋﺑﺘ هﯚی دﺘﻧﮕﯽ ﺷﺦ ،هرﭼن ﻻی
ﮔﯚران ﺑﮫﺎﺗﺎﯾ ﻧﺎوی ﮐﯚرﯾﺎ ﯾﺎ ﮔﻟﮑﯿﺘﺮی ﺑﮫﻨﺎﯾ ﺑﺠﮕ ﻟﮐﻮرد،
ﺋوا ﮔﯚران ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﯿﺌﮐﺮد!
ﺋم راﺳﺘﯿﯿﺎﻧ رﺳﺘﯾﮐﯽ ژاﻧﮋاک رۆﺳﯚی هﻨﺎﻣوەﺑﯿﺮ ﮐ وﺗﺒﻮی:
ﺳﻮﮐﺮات ﻟهﻣﻮ ﮐس زﯾﺎﺗﺮ ورﯾﺎﺗﺮﺑﻮ ،ﺑم ﻻی ﮐﺎﺗﯚﮐﺎن وەک
ﺧﻮای ﺳر زەوی واﺑﻮ ﭼﻮﻧﮑ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﭙروەرو ﻧﺗوەﯾﯿﺒﻮ  ..ﮔﯚراﻧﯿﺶ
هرﭼن زﯾﺮەک و ﺑﺗﻮاﻧﺎو هﻮﺷﯿﺎرﺑﻮ ،ﻧﻤﻮﻧی هﯚﻧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﻟڕﯾﺰی
ﺷﺎﻋﯿﺮە ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﮐﺎﻧﺒﻮ ،ﺑم ﺋﮔر ﺑﮫﺎﺗﺎﯾ ﻟﮔﯿﺎ ﻗﺎﺒﻮی ﺑوای
ﻧﺗوە ﺑﺪەرەﺗﺎﻧﮐﯾﺒﻮاﯾ ،ﺋودەﻣ وەﮐﻮ ﻣزﻧﮏ ﺗﯿﺎﻧﺌڕواﻧﯽ.
هرﭼن ﻟﺳر ﻧﻮﻨﯽ ﻣﺎﺌﺎواﯾﯿﺪا ﭼﺎوی ﺑهﮐﺎﻧﯿﺎ ﮔاﯾوەو
داﻧﯽ ﺑهﮐﺎﻧﯿﺎ ﯾﮐﯾﮐﻧﺎو ﺋﺎﻣﯚژﮔﺎرﯾﯽ زۆر ﮐﺳﯿﮑﺮد ﮐ ﺋو
رﮕﺎﯾ ﻧﮔﺮن ﺋو ﮔﺮﺗﺒﻮی .
ﻟﮐﯚﺗﺎﯾﯿﺎ ﺋﻢ ،وﺷم زۆرﻣﺎﺑﻮ ،ﺑﯿﺮ ﯾﺎدﮔﺎری ﺋﮔاﯾوەو وەک
ﺷﺮﯾﺘﮑﯽ ﺳﯿﻨﻣﺎﯾﯽ ﺋو دﻧﯿﺎﯾی ﺗﺎزەﺋﮐﺮدەوە ،ﺷﺮﯾﺘ
ﺗﯚﻣﺎرﮐﺮاوەﮐﺎن ﻟﺳر هﻣﻮ ﺗﯚﻣﺎرﮐرﮏ وﺷﯾک ﻧﺎﭘڕﻨﻦ،
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ﺑهﻣﻮ ﭘﻧﺠﭘﯿﺎﻧﺎﻧ ﻟﺳرەﺗﺎوە ﺋﯾﻨوە  .ﺑم ﮔڕاﻧوەی
ﮔﯚران ،دواﯾﯽ ﺑهﻣﻮﯾﮫﻨﺎ .ﺋﻤش ﺋﯿﻦ ﺑﺎ دﯾﺰە ﺑدەرﺧﯚﻧﺑ،
ﯾﺎ وەک ﮐ ﺷﺎﻋﯿﺮی ﻧﺗوەی ﮐﻮرد ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺎدری ﮐﯚﯾﯽ ﺋ:

ﮔﻟ ﻗﺴم ﻟدﺑﻮ  ،ﺣﯿﮑﺎﯾﺗﻢ ﻣﺎﺑﻮ
ﮐﭼﯽ ﻟﺑﺧﺘﯽ ﮐﭼﻢ ﺧﺎﻣ ﻟﺮە ﻧﻮﮐﯽ ﺷﮑﺎ
**

ﭘراوﺰەﮐﺎن:
-١دﯾﻮاﻧﯽ ﻗﺎﻧﯿﻊ 1979ل.351
-٢ﮔﯚﭬﺎری رۆژی ﻧﻮێ ژ1961 6ل.6
-٣ﺷﯚڕﺷﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮرد-ﻋﻻﺋدﯾﻦ ﺳﻮﺟﺎدی 1959ل.125
-٤ا-ﺳﯚڕﺷﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮرد-ﺳﻮﺟﺎدی ل.125
ب -ﭼﯿﻢ دی -ﺋﺣﻤد ﺧﻮاﺟ1970ل.30
ج-ﯾﺎداﺷﺖ-رەﻓﯿﻖ ﺣﯿﻠﻤﯽ1957ل.69
د-دﯾﻮاﻧﯽ ﺳﻻم1958ل.11
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-٥ﺷﺎﻋﯿﺮەﮐﺎﻧﯽ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ:ﺣﻣﺪی ،ﭘﯿﺮەﻣﺮد ،ﻓﺎﯾق ﺑﮑس ،ﺳﻻم،
ﻋﻟﯽ ﮐﻣﺎل ﺑﺎﭘﯿﺮ ﺋﺎﻏﺎ ،ﮔﯚران ،ﻗﺎﻧﯿﻊ ،ﺋﺧﯚل .ﻟﺷﺎﻋﯿﺮە
ﻧﻮﮑﺎن :ﮐﺎﻣﯿﻞ ژﯾﺮ ،ﺷﺮﮐﯚ ﺑﮑس .دەرەوەی ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ :ﺳﺎﺢ
ﯾﻮﺳﻔﯽ ،هژاری ﻣﻮﮐﺮﯾﺎﻧﯽ.
-٦اﻻدب اﻟﻌﺮﺑﯽ اﻟﻤﻌﺎﺳﺮ -د.ﺷﻮﻗﯽ ﺿﯿﻒ1957
-٧ﮔﯚران ﻧﺎوی ﻋﺑﺪوﺑﮔ ﮐﻮڕی ﺳﻤﺎن ﺑﮔ ﻟ ﺑﮔﺰادەی ﻣﯿﺮان
ﺑﮔﯽ 1905/1904ﻟ هﺑﺠ ﻟداﯾﮑﺒﻮە ،ﻧﺎﺳﺮاوﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﯿﺮی
ﮐﻮردە ﻟﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ1962 ،ﮐﯚﭼﯽ دواﯾﯿﮑﺮدوە ﻟﮔﺮدی ﺳﯾﻮاﻧﯽ
ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﮋراوە.
-٨ا -اﻟﻮاﻗﻌﯿ ﻓﯽ اﻻدب اﻟﮑﻮردی-د .ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﺘﻔﯽ ،رﺳﺎﻟ
دﮐﺘﻮرا ،زورﺑی ﺗرﺧﺎﻧ ﺑﯚ ﮔﯚران.
ب -ﻋﺒﺪاﻟﻠ ﮔﻮران-ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻧﻮف ،ﻧﻘﻠ ﻣﻦ اﻻزرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿ ﺷﮑﺮ
ﻣﺴﺘﻔﯽ.1957
-٩ﺋﻣﺎﻧ رەﺧﻨﯾﺎن ﻟﮔﯚران ﮔﺮﺗﻮە :ا -ﻣﻧﮕﻮری ،ﻟﮔﯚﭬﺎری ﺷﻓق
ژ 4ﺳﺎﯽ  1958ب-ﮐﺎﻣﯿﻞ ﺑﺳﯿﺮ -ﮔﯚﭬﺎری رۆژی ﻧﻮێ 1960ج-
ﺣﻣی ﻣﺎم ﺋورەﺣﻤﺎن ،ﭘﺮۆژەی رەﺧﻨی  1979ل
.5،6،15،35
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-١٠رۆژﻧﺎﻣﮐﺎﻧﯽ ﺧﺑﺎت ،رای ﮔل ،دەﻧﮕﯽ ﮐﻮرد ﺑوﯾﺎﻧﮑﺮدەوە،
هوەهﺎ ﻧﻮری ﻋﻟﯽ ﺋﻣﯿﻦ ﺋﯾﻠﻮﻟﯽ 1960ﻟرادﯾﯚی ﮐﻮردی ﺑﻏﺪا
ﺑوﯾﮑﺮدەوە.
-١١ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ژﯾﺮ ﻟژﺮ ﻧﺷﺘری ﯾﮐﺎﮐﺮدﻧوە -ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻼ ﮐﺮﯾﻢ
.1960
-١٢ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ﺑﺰوﺗﻨوەو ﺑواو رژﻤ-زەردەﺷﺖ 1960
-١٣ﮔﯚﭬﺎری ﺑﯾﺎن ژ2ﺳﺎﯽ 1970ل.2
-١٤ﺳرﺟم ﺑرهﻣﯽ ﮔﯚران 1960ل.117
-١٥ﻧﺎﻣﯾﮐ ﮔﯚران ﺑﯚ ﭘﯿﺮەﻣﺮد 1932/4/4دﯾﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺮەﻣﺮد-
هﺎوار1970ل.83
-١٦ﮐﺎﻣران و هﯚﻧﺮاوەی ﻧﻮێ-ﻣﺤﻣد ﺳﺪﯾﻖ ﻋﺎرف1958،ل.23
-١٧ﮔﯚﭬﺎری هﯿﻮا ژ1959 1ل.9
-١٨ﻋﺒﺪاﻟﻠ ﮔﯚران -اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﮑﻮردی اﻟﻤﻌﺎﺻﺮل.78
-١٩رۆژﻧﺎﻣی هﺎوﮐﺎری ژ1975-283ل.3
-٢٠ﮔﯚﭬﺎری ﺑﯾﺎﻧﮋ1975-29ل.60

-٢٢اﻟﻮاﻗﻌﯿ ﻓﯽ اﻻدب اﻟﮑﻮردی ل.142
-٢٣ﻣﺎﻣﯾﺎرە ﻧﺎوی ﯾﺎر ﺋﺣﻤدە ﺧﮑﯽ ﺷﺎرﺑﺎژﺑﻮە ،ﻟﻟﺷﮑﺮی
ﺑﺎﺑﺎﻧﺎ ﺗﯚﭘﭽﯽ ﺑﻮە .ﻟﺷڕی ﮐﯚﯾدا هﺗﺎ دوا ﮔﻮﻟﻠ ﺑرﮔﺮﯾﯽ ﮐﺮد ﮐ
ﮔﯿﺮا ﺳری ﺷﯚڕﻧﮐﺮد ﺑراﻣﺒر ﻧﺟﯿﺐ ﭘﺎﺷﺎی ﻗﻮﻣﺎﻧﺪەی
ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﯿﯿﮐﺎن ،ﻟﺳر ﺋو ﺋﺎزاﯾﺗﯿﯿ ﯾﮐﺪو ﮔﻮﻧﺪی ﭘﺒﺧﺸﺮا.
ﺑم ﺑﺋﺎﺳﺘم ﻟﮐﻮرداﯾﺗﯽ ﻻﯾﻨدا هﺗﺎ ﮐﻣﺮدﯾﺶ وەﺳﺘﯿﮑﺮد
ﻟﮔﺮدی ﮔﻮن ﺑﻤﻨﮋن ﺑﺎﻟوێ ﺗﻧﯿﺎﺑﻢ ﭼﻮﻧﮑ ﻧﺎﻣوێ ﮔﯚڕﯾﺸﻢ
ﻧﺰﯾﮑﯽ ﮔﯚڕی ﺋرﺷﮐرەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﯾﺑ .دواﯾﯽ ﮔﺮدەﮐش ﺑﻧﺎوی ﻣﺎﻣ
ﯾﺎرەوە ﻧﺎوﻧﺮا .ﺑواﻧ ﯾﺎدﮔﺎری ﻻوان -ﻏﻓﻮری ﻣﯿﺮزا ﮐرﯾﻢ
1978ل46ﺗﺎ.48
-٢٤دو ﺷرﯾﻒ رەﻧﺪاﻧﯽ هﻣوەﻧﺪی هﯾ:
ﯾﮐﻣﯿﺎن :ﻟدەوروﺑری 1252ﮐﯚﭼﯿﺪا ﺑﻮە .دوەﻣﯿﺎن :ﺋﻣﯿﺶ ﺑ
هﻣﺎن ﻧﺎو ،رەﻓﯿﻖ ﭼﺎﻻک ﺋ هﻣوەﻧﺪە ﺑم ﻟﭘﺮﺳﯿﺎرﮑﯽ
زۆردا ﺋﻦ ﮐﺎﻓﺮۆﺷﯿﯿ ،ﮐﺳﻮﮐﺎری ﻣﺎوە ﻟ دەرﮔزﻦ و ﺷﺨﯽ
هﻣوەﻧﺪ داﺋﻧﯿﺸﻦ .دوای ﮔﺮﺗﻨﯽ ﺷﺦ ﻣﺣﻤﻮد ،رﮕﺎی ﮐرﮐﻮک-
ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮت و ﮐوﺗ ﮐﻮﺷﺘﻨﯽ ﺋﻨﮕﻠﯿﺰو ﮐﺎرﺑدەﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋو ﺳردەﻣ،
ﻣﯚرﮑﯽ هﮑﻧﺪﺑﻮ ﻟﺳری ﻧﻮﺳﺮاﺑﻮ ﺧﻮا هﻗ ،ﮐﻮرد هﻗ-
رۆژﻧﺎﻣی ﺑﺮاﯾﺗﯽ .1967/10/20

-٢١ﮔﯚﭬﺎری رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﻧﻮێ ژ64ل.60

-٢٥وەﺳﺘﺎ رەﺟب دروﺳﺘﮑری ﺋو ﺗﯚﭘﺎﻧ ﮐ ﭘﺎﺷﻤﺎوەﮐﺎﻧﯽ ﻟﺳرای
رەواﻧﺪزو ﻣﯚزەﺧﺎﻧی ﺑﻏﺪا ﻣﺎوە  .ﻟﻧﻮان 1259-1223ﮐﯚﭼﯽ
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دروﺳﺘﮑﺮاوەو ﻣﯚری
ﻋﺮاق.1983/6/1

ﭘﺎﺷﺎی

رەواﻧﺪزی

ﭘﻮەﯾ-رۆژﻧﺎﻣی

-٣١رﺣﻠ ﻣﺘﻨﮑﺮ اﻟ ﺑﻼد ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻨﮫﺮﯾﻦ -ﻣﺠﺮ ﺳﯚن ﺗﺮﺟﻤ ﻓﻮﺋﺎد
ﺟﻤﯿﻞ اﻟﺠﺰءاﻻول1970ل.290،291

-٢٦ﮔﯚﭬﺎری رۆژی ﻧﻮێ ژ1961-6ل.14

-٣٢،٣٣ﺷﯚڕﺷﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮرد ل.127،138

-٢٧دﯾﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣران ﺋﺎوات و رەﻧﺞ ،1968زەﺑﺮی هﯚﻧﺮاوە.1973

-٣٤ﮐﺎﻣﯿﻞ ژﯾﺮ ﻟﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﭘﺸﺌوەی ﺑو ﺷﻮەﯾ ﺑﻨﺎﺳﺮێ ،ﺑﺷﺦ
ﮐﺎﻣﯿﻞ ﻧﺎﺳﺮاوە ،ﮐﻮڕی ﺷﺦ ﻧﯿﺰاﻣدﯾﻨ1934 ﻟ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ
ﻟداﯾﮑﺒﻮە .ﻟهﻣﻮ ﺟﯚرە ﻧﻮﺳﯿﻨﮑﺎ ﺑﺷﺪارﯾﯿﮑﺮدوە)وﺗﺎر،ﭼﯿﺮک،
ﺷﺎﻧﯚﯾﯽ ،ﻟﮑﯚﯿﻨوە ،رۆژﻧﺎﻣﻧﻮﺳﯽ ،هﺗﺎ ﺋﮐﺘرﯾﺸﺒﻮە ﺑم ﺑ
ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻧﺎوی دەرﮐﺮدوە .ﻟﭼﺎﭘﮑﺮاوەﮐﺎن-1 :ﺋﺎﻓﺮەت و ﻧﻮﺷﺘ-
ﺷﺎﻧﯚﯾﯽ ،ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻏﺪا1956 ،ﺧﺮاوەﺗ ﺳر ﺷﺎﻧﯚ ﻟ ﺳﻤﺎﻧﯽ -2
ﻧﺎزەﻧﯿﻦ1957هﯚﻧﺮاوە-3 .ﮐﻮرداﯾﺗﯽ ،هﯚﻧﺮاوە .1960

-٢٨ﺳرﺟم ﮔﯚران ل545.
-٢٩ﻋﺎدﯾﻠ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﭽﯽ ﻋﺑﺪوﻟﻘﺎدر ﺑﮔﯽ ﺳﺎﺣﯿﺐ ﻗﺮاﻧ ﻟﺑﻨﻣﺎی
ﺑﺎﺑﺎن  1860ﻟﺳﻨ ﻟداﯾﮏ ﺑﻮە 1895.ﺷﻮﯾﮑﺮدوە ﺑ ﻋﻮﺳﻤﺎن
ﭘﺎﺷﺎی ﺟﺎف ،ﺑ ﺧﺎﻧﻤﯽ وەﺳﻤﺎن ﭘﺎﺷﺎ ﻧﺎوﯾﺪەرﮐﺮدوە ،ﺑزﯾﺮەﮐﯽ
ﺟوی ﻟدەس ﻣﺮدو ﺑﺮای ﻣﺮدەﮐی ﻣﺣﻤﻮد ﭘﺎﺷﺎ ﺳﻧﺪوە دەورﮑﯽ
ﺧﮐﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﺑﺎی هﺑﻮە 1924 .ﻟ ﻋﺑﺎﺑﯾﻠ ﻧﮋراوە.
ﺑواﻧ ﺋﺎﻓﺮەﺗ ﻧﺎودارەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮرد ﺟﺑﺎر ﺟﺑﺎری 1969ل.19

-٣٥ﺳرﺟم -ﮔﯚران ل.235
-٣٦ﮔﯚﭬﺎری ﺑﯾﺎن ژ321975ل.11،121

-٣٠وﯾﻠﺴﻦ ﻣﻮﻋﺘﻣدی ﺋﻨﮕﻠﯿﺰ  1919ﭼﻮە هﺒﺠو ﺑﻮﺑﻣﯿﻮاﻧﯽ
ﻋﺎدﯾﻠﺧﺎﻧﻢ ،ﻟﭘﺎداﺷﯽ رزﮔﺎرﮐﺮدﻧﯽ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺋو دەﻣی هﺑﺠ
ﻟدەس هوراﻣﯿﯿﮐﺎﻧﯽ ﺳر ﺑﺷﺦ ﻣﺣﻤﻮد ،ﺧﺎﻧﻢ ﺑدزﯾوە
ﻧﺎردﺑﻮﯾ ﺧﺎﻧﻗﯿﻦ ،ﻟﻗﺑﯽ ﺑهﺎدری وەرﮔﺮت ﻟ ژەﻧراڵ
ﻓﺮﺰەردوای ﺋوەی ﻻﺷی ﮐﻮردو ﺷﺦ ﻣﺣﻤﻮدی ﺷﻼ ﻟﺑﺎزﯾﺎن .ﺋو
ﻣداﻟﯿﺎﯾی ﻧﺮا ﺑﺳﻨﮕﯽ ﻋﺎدﯾﻠﺧﺎﻧﻤوە ﺑﻮ ﺑﻟﮐﯾک ﺑﻧﺎوﭼواﻧﯽ
ﺟﺎﻓوە .ﺑﺮواﻧ ﯾﺎداﺷﺘﯽ رەﻓﯿﻖ ﺣﯿﻠﻤﯽ ﺑرﮔﯽ دوەم
1956ل.116،117،118

-٤١ﻣﻊ اﻻﻋﻮام-ﻋﺰﯾﺰ اﻟﺤﺎج 1981ل.58
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-٣٧ﮔﯚﭬﺎری ﻧﻮﺳری ﮐﻮرد ژ61981ل.18
-٣٨ﮔﯚﭬﺎری رۆژی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ژ411976ل.37
-٣٩هﻟﺒﮋاردە ﻟﮔﯚﭬﺎری رۆژی ﮐﻮردﺳﺘﺎن1977ل.81،82
-٤٠اﻻدﺑﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون رﺟﺎ اﻟﻨﻘﺎش1972ل.226،225

-٤٢ﭘﺎﯾﺰی ﺟﺎران -دﯾﻼن 1973ل.39

-٥١ﺷﯚڕﺷﮐﺎﻧﯿﮑﻮرد ل116و.129

-٤٣رەﻓﯿﻖ ﭼﺎﻻک ،رۆژﻧﺎﻣی ﺑﺮاﯾﺗﯽ ژ1972 ، 13ل.4

1948-٥٢و 1954ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ
ﭘﭽواﻧی 1930ﯾوە.

-٤٤ﺳرﺟم-ﮔﯚران ل.83
-٤٥رۆژﻧﺎﻣی ﺑﺮاﯾﯽ ژ ، 201ﺳﺎﻟﯽ 1967ﻟﺑﺎرەی ﮔﯚران ﻟ
ﮐﯚﻣﯚﻧﺴﺘﯿﯿوە ﺑﯚ ﻧﺗوەﯾﯽ.
-٤٦ﺷﯚڕﺷﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردل.127
-٤٧ﻣﺑﺳﺖ ﻟﭘﺸﻮازﯾﯿﮐﺎﻧﯽ ﺳﻠﻤﺎﻧﯿﯿ ﻟ ﺟﻧﺎزەی ﻣﺴﺘﻓﺎ
ﺧﯚﺷﻨﺎو و ﻣﺤﻣد ﻗﻮدﺳﯽ و هﭽﻮﻧﯽ ﺋو ﺷﺎرە ﻗﺎرەﻣﺎﻧ
ﻟ18ﺗﺎ23ی ﺣﻮزەران ،ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮەﮐﺎن ﺑ ﮐس و
ﭘﯿﺮەﻣﺮدو هردی و ﮐﺎﻣران و ع ح ب.
-٤٨ﺋدﻣﯚﻧﺰ ﮐ راوﮋﮐﺎری وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوﺧﯚﺑﻮ ﻟﻋﯿﺮاق ،رﮕی ﻟ
ﺷﺦ ﻣﺣﻤﻮد ﮔﺮﺗﺒﻮ ﻟدارﯾﮑﻟﯿوە ﺑﭽ ﺑﯚ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ .هر ﺋوﯾﺶ
ﮔﯚراﻧﯽ ﮐﺮدﺑﻮ ﺑﺑڕﯾﻮەﺑری ﺋﯿﺴﺘﮕی ﻓﻟﺳﺘﯿﻦ .ﺑواﻧ رۆژﻧﺎﻣی
ﺑﺮاﯾﺗﯽ ژ1972/8/17-13ل 4ﯾﺎداﺷﺘﯽ رەﻓﯿﻖ ﭼﺎﻻک ﮐ ﺋوﯾﺶ
ﻟو ﺋﯿﺴﺘﮕﯾﺑﻮ.
-٤٩ﺳرﺟم ﮔﯚران ل.547
-٥٠ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻧﻮف ل79و.80

ﺑﺷﺪارﯾﯽ

هﺒﮋاردﻧﯿﮑﺮد

-٥٣ﻣﺎرف ﺑرزﻧﺠﯽ ﻟﻧﻮﺳﯿﻨﮑﺎ ﺑﯚ ﻣﺎرف ﺧزﻧدار :ﺳﺎﯽ
1954ﻟﻧﻮﻨراﻧﯽ ﺑرەی ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﺒﻮم ﻟﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﻦ و ﺋﯿﺒﺮاهﯿﻢ
ﺋﺣﻤد ﺑراﻣﺒر ﻧﻮﻨرەﮐﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣت ﻋﻠﯽ ﮐﻤﺎل و ﻣﺎﺟﺪ ﻣﺴﺘﻓﺎ
وەﺳﺘﺎﯾﻦ ﮐ ﺋﻤ ﻧﺰﯾﮑی  2000دەﻧﮕﻤﺎن هﺑﻮ ﻟﻧﺎو ﺷﺎرا ،ﺋوان
زۆرەﮐﯾﺎن 117ﺑﻮ ﺑم ﺑدزی ﻧﺎوﭼﮐﺎﻧﯽ دەرەوەی ﺷﺎر ،ﻣﯿﺮی
ﭘﯾﮑﺮدوەﺑﯚﯾﺎن .ﭘﺶ هﺒﮋاردن ﺑﺮﯾﺎری ﺗوﻗﯿﻔﻤﺎن دەرﮐﺮا.
ﺋﯿﺒﺮاهﯿﻢ ﺋﺣﻤد ﮔﯿﺮاو ﻣﻦ ﺑردەﺳﻨﮐوﺗﻢ-دەﻓﺘری ﮐﻮردەواری
ژ3ﻣﺎﯾﺴﯽ1970ل157.
-٥٤،٥٥،٥٦،٥٧ﺷﯚڕﺷﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮرد-ل.126،127،130،131
-٥٨ﺋﺎﮔﺮو ژﯾﻠل3
-٥٩ﺳرﺟم ﮔﯚران ل–352ﺟﻣﺎل ﺑﺎﺑﺎن ،ﮔﯚﭬﺎری هﯿﻮا ژ 5ل 83
ﺋﺣﻤد هﻧﺎری -دوارۆژی دەهﺎک 1960ﮐﺎﻣران ﻣﻮﮐﺮی -ﮐﺎوەی ﺋﺎﺳﻨﮕر ﺷﺎﻧﯚﯾﯽ ،ﭼﺎﭘﻨﮐﺮاوە 1959ﺧﺮاﯾ ﺳر ﺷﺎﻧﯚ ﻟ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ
-ﺋﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮزا ﮐرﯾﻢ ،داﺳﮐی ﺷﺎﺳﻮار ،ﺷﺎﻧﯚﯾﯽ 1971ل83
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ﺷﺮﮐﯚ ﺑ ﮐس ﮐﺎوەی ﺋﺎﺳﻨﮕر ﺷﺎﻧﯚﯾﯽ ﺑهﯚﻧﺮاوە ﭼﺎﭘﯽ
.1971
-٦٠ﭼﯿﻢ دی -ﺑرﮔﯽ ﺳﯿم ل50ﺗﺎ.95
ﺷﯚڕﺳﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮرد -ل114ﺗﺎ.141-٦١ر.هﺎوﮐﺎری ژ .ﺗﺎﯾﺒت1972/1/1-ل.26
-٦٢ﺷﯚڕﺷﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردل.125،127
-٦٣دﯾﻮاﻧﯽ ﺑ ﮐس ل58
-٦٤دەرەﺑﮔﯽ-ﺳﺎﺢ هژار .1959
-٦٥ﺷﯚڕﺷﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردل.114
-٦٦ﺟﻋﻔر ﻋﺳﮑری ﻟو دەﻣدا ﺟﮕﺮی ﺳرەک وەزﯾﺮان و
وەزﯾﺮی ﺑرﮔﺮﯾﯽ ﻋﯿﺮاﻗﺒﻮ -ﺷﯚڕﺷﮐﺎﮐﯽ ﮐﻮردل.120
-٦٧ﻣﯿﺠر ﯾﺎﻧﻎ وەﮐﯿﻠﯽ ﻣﻧﺪوﺑﯽ ﺳﺎﻣﯿﺒﻮ ﻟ ﺑﻏﺪا –ﺷﯚڕﺷﮐﺎﻧﯽ
ﮐﻮردل.121
٦٨و-٦٩ﺷﯚڕﺷﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردل.92،93،121
-٧٠ﺳرﺟم ﮔﯚراﻧﻞ.311
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-٧١اﻟﻮاﻗﻌﯿ ل - 142ﺷﺎﻧﻮف ل– 78ﻏﻓﻮر ﻣﺮزا ﮐرﯾﻢ،
هﺎوﮐﺎری ژ 283س1975ل- 3ﮔﯚﭬﺎری ﺑﯾﺎن ژ29س1975ل6
–ﺷﺮﮐﯚ ﺑ ﮐس رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﻧﻮێ ژ64س1978ل.65
-٧٢ﺋﺎﮔﺮو ژﯾﻠل.7
-٧٣ﻗﺎﻟﺖ ﻟﯽ اﻟﺴﻤﺮاء ،اول دﯾﻮان ﺷﻌﺮ ﻗﺒﺎﻧﯽ 1944
-٧٤ﻗﺼﺘﻰ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ -ﻗﺒﺎﻧﻰ 1973ص 88ز89ز90
-٧٥دﯾﻮاﻧﯽ ﻣﺣﻮی  1977ل149
-٧٦رۆﺷﻨﺒﯿﺮ ژ 64ل77،78 ،65
-٧٧،٧٨دﯾﻮاﻧﯽ ﻧﺎزەﻧﯿﻦ  1958ل  :و،ه،ل،ز -ل٨
-٧٩دﯾﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺮەﻣﺮد 1970ل83
-٨٠ﮔﯚﭬﺎری ﺑﯾﺎن ژ 1970 ،2ل3
-٨١اﻟﻮاﻗﻌﯿ ل11
-٨٢ﻣﺑﺳﺖ ﻟ اﻟﻮاﻗﻌﯿ ﻓﯽ اﻻدب اﻟﮑﺮدی 1967ﭼﺎﭘﮑﺮاوە ﺑم
ﮔﯚران 1961ﮐﯚﭼﯽ دواﯾﯿﮑﺮدوە 6 ،ﺳﺎڵ ﺟﯿﺎوازە .واﺗﺎ دوای ﺋو
ﮐﯚﭼ ﭼﺎﭘﮑﺮاوە
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-٨٣ﻣﺑﺳﺖ ﻟﺪواﻧﮐی ﮔﯚراﻧ ﻟ ﮔﯚﭬﺎری ﺑﯾﺎن
1970ﺑوﮐﺮاوەﺗوەﺑم ﺗﺎ ﺋﻣۆ دوﮐﺘﯚر ﺋو رﺳﺘﯾی ﮔﯚراﻧﯽ
هﻨﺳﻧﮕﺎﻧﻮە ﮐ ﺋﯾﺘﻮاﻧﯽ دەﺳﻨﯿﺸﺎﻧﯿﺒﮑﺎ.

-٩٦رۆژﻧﺎﻣی ﭘﺸﮑوﺗﻦ ژ 109س 1960ل .2ﺋواﻧی
داواﯾﺎﻧﮑﺮدﺑﻮ :ﺷﺦ ﻣﺤﻣدی ﺧﺎڵ ،ﺷﺎﮐﯿﺮ ﻓﺗﺎح ،ﺋﺣﻤد هردی،
ﮐﺎﻣران ﻣﻮﮐﺮی ،رەﻣﺰی ﻣﻋﺮوف ،ﻣﻮﺣرەم ﻣﺤﻣد ﺋﻣﯿﻦ ،ﺣﺳﯿﺒ
ﻣﺤﻣد ،ﺣﺴﯾﻦ رەﺷﻮاﻧﯽ ،ﺳﺎﺢ ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﺋﻧﻮەر ﻣﺎﺋﯽ ،ﺑﻮرهﺎن
ﻗﺎﻧﯿﻊ ،رۆﺳﺘم ﻧﺎﻓﯿﻊ ﻓﺗﺎح ،ﻣﺤﻣد ﺗﯚﻓﯿﻖ وردی ،ﻣﺤﻣد ﻣﺴﺘﻓﺎ
ﮐﻮردی ،ﻣﺤﻣد ﺣﺳن ﺑﺮزو.

-٨٦ﺳرﺟم ﮔﯚران ل.4

-٩٧ﮔﯚﭬﺎری رۆژی ﻧﻮێ ژ 1س 1ﻧﯿﺴﺎن  1961ل.46

-٨٧ﮔﯚﭬﺎری ﺑﯾﺎن ژ 2س 1970ل.3

-٩٨ﮐﻮرداﯾﺗﯽ زەردەﺷﺖ  1960ل .7،8

-٨٨ﮔﯚﭬﺎری هﯿﻮا ژ 1س 3ﺗﺸﺮﯾﻨﯽ دوەم 1959ل.9،10

-٩٩ﻣﺠﻠ ﻓﮑﺎه 1963 ل .19وﻨﯾﮐﯽ ﺗﯿﺎﯾ ﺧﺮۆﺷﯚف ،ﺷﺦ
ﻟﺗﯿﻒ ،ﮔﯚران ،ﻧﺎﺟﯽ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺛﻤﯿﻨ ﻧﺎﺟﯽ ﯾﻮﺳﻒ دەرﺋﮐون.

-٨٤هﻮاﻣﺶ ﻋﻠﯽ دﻓﺘﺮ اﻟﻨﮑﺴ -ﻧﺰار 1967
-٨٥ﻗﺼﺘﯽ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ-ﻧﺰار ل240 ،273

-٨٩ﺳرﺟم ﮔﯚران ل.4
-٩٠ژﯾﻦ ژ 1404ﺋﺎﺑﯽ .1958
-٩١ﮐﺎرواﻧﯽ ﺷﻌﺮی ﻧﻮێ ﮐﺎﮐی ﻓﻻح 1978ل.73
-٩٢ﺳرﺟم ﮔﯚران ل.316
-٩٣ﮔﯚﭬﺎری هﯿﻮا ژ 2س 3ﺋﺎﺑﯽ  1958ل .95-89هروەهﺎ هﯿﻮا
ژ 3س 3ﺋﯾﻠﻮل  1958ل.36-29

-١٠٠اﻋﺎدە اﻟﺘﻮازن اﻟﯽ اﻟﻤﯿﺰان اﻟﻤﺨﺘﻞ– ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﻣد
1977ل.62،63
-١٠١ﮔﯚﭬﺎری هﯿﻮا ژ 5س1960 3ل.18
-١٠٢وانەيەک .................

-٩٤ژﯾﻦ ژ 1958/9/25 ،1410ل.5
-٩٥ژﯾﻦ ژ 1408س 1958/9/11ل.2
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وانەيەک لەبارەی ھۆنراوەوە

ھۆنراوەو کێش )وزن(

کاميل ژير

يەکێ لەو ھۆيانەی ھۆنراوە بەرەو نوشوستيئەبا ،وازھێنانە
لەکێش .کێش لەھۆنراوەدا ترازوە .بەھۆی ئەو ترازوەوە،
ھۆنراوە لە لەنگی رزگاريئەبێ .ئەشتوانين کێش بەدەستور
ناوبنێين بۆ ھۆنراوە .بەبێ ئەو دەستورە ،ھۆنراوە ئەبێتە
ئاژاوەو ئاوازی خۆشی تيانامێنێ و ناساز دێتە گوێ و لەجياتی
خۆشی و ھەژاندن ،گرژی و بێزاريمان تيا دروستئەکا!

بەڵگەنەويستە کە بازاڕی ھۆنراوە لەم سەردەمەدا ،روی
لەنوشوستييە ،ھۆکاری ئەوش ئەگەڕێتەوە بۆ چەند خاڵێ.
لەوانە:
-1پاڵەپەستۆی تەکنەلۆجيا -ئێستا ھەرلەتەمەنی چوار
ساڵييەەوە ،يارييە ئەلەکترۆنييەکان ئەخرێنە بەردەم مناڵ .لەگەڵ
گەورەبونيا :مۆبايل ،ئايفۆن ،ئايپاد ،کۆمپيوتەر ،تی ڤی و
داھێنراوەکانيترئەبنە خوليای مرۆڤ لەمناڵييەوە تا پيری،
بەجۆرێ کە کاتی نەمێنی بۆ توخمە وێژەييەکان بە
ھۆنراوەشەوە .خۆ يارييەکانی تۆپێن ،ملياران خەڵکبەالی
خۆيانا رائەکێشن و کاتيان ئەبەن.
-2باری ئابوری و فەنتازياکان -کە تائەبێ سەختترو زياترئەبن
بەجۆرێ خەڵکی لە کۆششی دابينکردنياندان و نايانپەرژێتە
سەر بابەتە وێژەييەکان.
-3خراپبونی جۆرێتيی ھۆنراوە خۆی -بەرامبەر شااڵوی ئەو
دو ھۆکارەی سەرەوە ،ئەبو جۆرێتی ھۆنراوە باشتر بکرايە تا
بيتوانيايە بەرەنگاری ئەو شااڵوەببێتەوە ،کەچی بەپێچەوانەوە،
زوربەی جۆری ھۆنراوەی ئەم سەردەمە ،لەخراپەوە بەرەو
خراپترئەچێ! وەک لەم بابەتانەی خوارەوەدا تيشکيان
ئەخەينەسەر:
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جۆرەکانی کێش لەھۆنراوەی کورديا ،کێشی پەنجە يا بڕگەو
کێشی عەروزە .بەاڵم ئەمڕۆ ھەندێ لەوانەی ھۆنراوە ئەنوسن،
بەناوی گۆڕانکارييەوە ،وازيان لە کێش ھێناوە! کەلەڕاستيا
ئەوە گۆڕانکاری و بۆپێشەوەچوننيە .وازھێنان لەکێشی
ھۆنراوە وەک وازھێنانە لە ترپە )ايقاع( لەمۆزيکا کەبەوە
ئەبێتە مۆزيکێکی ناخۆش و ناساز دێتە بەرگوێ .ھۆنراوەش
ھەروايە.
ھەندێ ئەڵێن ،کێش و سەروا ،کۆت و زنجيرن بۆ ھۆنراوە!
ئەگەر البران ،ھۆنيار)شاعير( ئازادئەبێ و دەستی
کراوەترئەبێ وھۆنراوە زياتر ئەڵێ و ھۆنراوە پێشترئەکەوێ!.
کەچی ئێمە تائێستا ھۆنراوەی کام ھۆنيارەی ئەڵێن بااڵدەستە
لەھۆنراوەی بێکێشا ،نەديوە کەبەپەرێزی ھۆنراوەيەکی
کێشداری ئەو ھۆنيارە خۆی ياھۆنيارێکيتری ھاوشانی خۆيا
بڕوا ئەگەر بەھرەمەندبن لەھۆنراوەدا.
کێش و سەروا ،کۆت و زنجيرنين .دو پێويستين ھۆنراوە
خۆش و جوانئەکەن .بازنگ و پاوانەی زێڕن بۆ ھۆنراوە.
بەاڵم ئايا کێش و سەرواش وەک ھەر بوەيەکيتر لەگۆڕانکاری
)تطور(دا نابن؟بێگۆمان با .بەاڵم گۆڕانکاری ھەرگيز ئەوەنيە
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واز لەو دو رەگەزە رەسەنەی ھۆنراوە بێنين .ئەگەر دەستورێ
بۆ واڵت کۆن و خراپبو ،چار ئەوەنيە واز لەدەستور بھێنرێ و
ئاژاوەو پاشاگەردانی بەرپاببێ! چار ئەوەيە ئەو دەستورە
ھەمواربکرێ يا بگۆڕرێ بە دەستورێکی باشتر .وازھێنان لەو
دو رەگەزە ،وەک وازھێنانی ئەنديازارە لە راستەو پەرگاڵ و
مەترەو تەنيا بەھەڵسەنگاندنی چاو نەخشە بکێشێ! راستە
ئەگەر ھۆنيار وازی لەکێش و سەروا ھێنا ،ئەتوانێ ھۆنراوەی
زياتر بڵێ .بەاڵم ئەوسا وەک ئەو بەنايەی لێدێ کە بەبێ تەناف
و شاوڵ و ترازو ،لەجياتی  2مەتر ديوار 4 ،مەتر ھەڵئەسێنێ،
بەاڵم ديوارێکی الرو خواروخێچ!
کەواتە گرنگ چەندێتينيە ،گرنگ چونێتييە .ئێمەش ھۆنياری
ئەوتۆمان ھەبوە ،لەجياتی ديوانێک ،دە دوازدە ديوانی بێکێش
و سەروای رەشکردۆتەوە ،بەاڵم کە دەرئەکەوت ،ئەوانەی
چێژ لەھۆنراوە وەرئەگرن ،کەناڵی تەلەفيزيۆنەکەيان ئەگۆڕی!!
يەکەم مەرجێ کە )کۆلڕچ  (1834-1771دايئەنێ بۆ
بڵيمەتی ئەو کەسەی بە ھۆنيارێتی لەدايکئەبێ) ،ھەستکردن بە
خۆشيی مۆزيکی ھۆنراوەکەيەتی ١ھەروەھا مۆزيکی ھۆنراوە
بريتييە لەکێش و رێکخستنی دەنگەکان و مۆزيکی ھۆنراوە
ئەبێتە فراوانکردنی واتاکەی .٢رەخنەگرانيش گەيشتونەتە
ئەوەی ئاوازو مۆزيک رۆڵێکی گەورەو کاريگەر ئەگێڕن بۆ
فراوانبونی واتای ھۆنراوە.(٣
ئەی گۆڕانکاريی کێش؟ ئەبێ دان بەوەدابنێين کە ئەوانەی
وازيان لەکێشھێناوە ،ھەمويان لەبێدەسەاڵتييانەوە نيە لەکێشا.
تيايانا ھەبوە خەڵەتاوی چەمکی گۆڕانکاری )تطور(ەکەيەو
وائەزانێ گۆڕانکاری لەھۆنراوەدا وازھێنانە لەکێش! تيايشيانا
ھەيە ،بوە بەوشەی کۆتوزنجيرەکەوە! ھەشبو وەڕسبو لەو
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کێشە دەقگرتوانەی ساڵەھای ساڵبو ھۆنراوەی لەسەرئەوترا ،ئا
لێرەدا پێويستيی گۆڕانکارييەکە دروستبو .ژمارەيەک لە
ھۆنيارانی کورد وازيان لەکێشی عەروز ھێناو پەنايان بۆ
کێشی بڕگەبرد.ئەم کێشەش بەشێوە ساکارەکەيەوە نەوەستا،
ئەوەبو سەرەتا ھۆنراوەکانی شێوەزاری ھەورامان و
ھۆنراوەکانی يەکەم قۆناغی گواستنەوە لەعەروزەوە بۆ بڕگە،
سەرتاسەری ھۆنراوەکە لەسەر يەک کێشی بڕگە
ئەھاتەخوارێ .واتا ئەگەر کێشی دێڕی يەکەم  10بڕگەييبوايە،
ھەمو ھۆنراوەکە بە  10بڕگەيی ئەھاتەخوارێ وەک
ھۆنراوەکانی مەولەوی .دوايی وايلێھات کە بگونجێ کێشی
دێڕێک بۆنمونە  4بڕگەبێ ،دێڕەکەی دوای ئەو چەندجارەی 4
بڕگەبێ وەک:
من ھەميشە

4بڕگە

وەکو لێمبوبێتە پيشە

8بڕگە

لەناو کاتا ،لەناو شوێنا

8بڕگە

نەتەوەکەم

4بڕگە

رەچاو ئەکەم4 ٤بڕگە .يا:
ئێستا ئەوان بەھەرجا بێگانەن

11بڕگە

ئەمانەی خۆمان کە مشتۆی ھەمانەن11بڕگە
بەڵێ مەڕە التەکان
لێناگەڕێن ،رێنمان

152

7بڕگە
5

7بڕگە

ئيتر بەوجۆرە ئەگونجێ ھەر دو دێڕەو لەسەر کێشێبێ .ئنجا
ئەوە من نەک ھەر لەکێشی بڕگەدا کردومە ،بەڵکو لەکێشی
عەروزيشا ئەو گۆڕانکارييەم کردوە .لەھۆنراوەی نيگای ديال
بۆنمونە وتومە:

بەبێئەوەی مۆزيکی ھۆنراوەکە تێکبچێ .ئەمەش ئەبێتە ھۆی
ئەوەی ھۆنيار دانەمێنێ بۆ واتا لەپێناوی کێشا .ئيتر دوای
ئەمانە ئەگەر ھۆنيارێ ھەر دەسەاڵتی بەسەر ھۆنراوەی
کێشدارا نەبێ ،ئەوا با واز لەھۆنراوە بێنێ و روبکاتە
بوارێکيتر کەلەگەڵ تواناو بەھرەيا بگونجێ .چونکە ئەو کەسە
بەھرەی ھۆنراوەی تيانييە.

لەترسی ونبونی کێويدڵی نامۆ لەدو چاوی

ھەندێ ئەڵێن ئێمە ھەرچەن ھۆنراوەکانمان کێشی تيانييە ،بەاڵم
ترپە )ايقاع( ی تيايە! ھەشە وشەی کێش و وشەی ترپە وەک
دو وشەی ھاو واتا بەکارناھێنێ ،کە لەڕاستيا کێش و ترپە ھەر
يەک ئەنجام ئەدەن لەھۆنراوەدا .کێش زاراوەيەکی
ھۆنراوانەيە ،ترپە زاراوەيەکی مۆزيکانەيە.

لەشەرمی ئەفسونی لێوی پڕو پڕخوێن و پاراوی

ب-ب- -ب-ب ب ب  - -ب - - -
مەفاعيلون

فاعيالتو فەعەالتون مەفاعيلن

نيگای ديلی پەشۆکاو

فارابی )950-874ز( لە پەرتوکی مۆزيکی گەورەدا،
ژمارەيەکی زۆر زاراوەی عەروزی بەکارئەھێنێ بۆپێناسەی
جۆرەھا ترپەی مۆزيکی سەردەمی خۆی.

لەسەر ھێڵی قژی خاو
ب  - -ب ب--
مفاعيلو

فەعوالن

لەبەرزەوە راماخزا بۆڕانی
بەلەرزەوە داما رژا دۆڕانی

6

ب–بب --ب----
مەفاعيلە

موستەفعيلن

مەفعولن

ئەم دەرچون و خۆڕزگارکردنانە لەکێشە دەقگرتوە کۆنەکان،
يا بڵێين ئەم تازەکارييانە لە کێشا ،مەيدانێکی فراوان بۆ ھۆنيار
دروستئەکا کەبەئارەزوی خۆی ياری و ئاڵوگۆڕ بەکێشەکان بکا
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خەليلی فەراھيدی 786-718زانستی عەروزی لەسەر ترپە
داناوە .کاتێ بەبازاڕی مزگەرەکانا ھاتوچۆی ئەکرد ،گوێی لە
چەکوشکاريی مزگەرەکانبو بەرێکوپێکی و لەسەر ترپەيەکی
يەکسان) :تەتە تم ،تەتە تم ،تەتە تم( ئەوێش لەبەرخۆيەوە
بەھەمان ترپە ئەيوتەوە) :فەعەلەن ،فەعەلەن ،فەعەلەن( ئنجا
زەردەخەنەيەک گرتی و وتی کەواتە وشەی )فەعەلە(
ئەگونجێ ببێتە بنچينەی ھەمو ئاوازەکانی ھۆنراوەو لەسەر ئەم
بنەمايە کێشەکانی ھۆنراوەی داناو ھەر ئاوازيکی بە دەريايەک
٧
دانا
خەليلی فەراھيدی)تەتەتم(ی گۆڕی بۆ )فەعەلەن( بۆئەوەی
يارمەتيی قوتابيانبدا کەلەترپە بگەن .ھەروەھا زانای فەرەنسی
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بەرامبەر ئەم رايانەی زەھاوی ،ھەر لەکاتی خۆيا گەلێ رەخنە
نوسرا .لەوانە محەمەمەد بەھجەت ئەسەری )-1904
(1996رای وابو کەسەروا يەکێکە لەکۆڵەکەکانی ھۆنراوەو
بەنەمانی ئەو کۆڵەکەيە زۆر کەسی بێدەسەاڵت زەفەر
بەھۆنراوەئەبەن و ھەر کەس بێ و وشە ريزکا ئەبێتە ھۆنيار!
بەاليەوەوابو ئەوکەسانەی بەسەر سەروادا زاڵنين ،بە ھۆنياری
الوازو بێدەسەاڵت دائەنرێن .چونکە ئەگەر)واتا گيانی
ھۆنراوەبێ ئەوا سەروا جەستەکەيەتی( .پەيوەنديی نێوان ئەم
دوانەش وکو پەيوەنديی گيان و جەستەيە کە ھيچيان بەبێ
ئەوەکەيتر ھەڵناکەن .ئەوانە بۆيە سەروايان الگرانە ،چونکە
وشە بەدەستيانەوە نايەت و واتاش لێيان گيرو ياخييە.٩
ئێستا دوای تێپەڕبونی ئەم ھەمو ساڵە بەسەر ئەو مشتومڕەدا،
ئەگەر بەچاوێکی النەگيرەوە سەيری ئەو رايانە بکەين ،ئەبينين
ھەردواليان تاڕادەيەک راستبون  .زەھاوی سکااڵی لەدەس
سەروابوبەو سيستمەی ئەوسايەوە کە ئەوەندە کۆن و
دەقگرتوبو ،لەبەرچاو کەوتبو .ھۆنياری زۆر سەرکەوتوش
نەبوايە ،واتای ئەکرد بەقوربانی سەروا .ئەوجۆرە سەروايەی
ھۆنراوەی ستونی ،کۆتێبو لە ملی ھۆنراوەدا.
رەخنەگران لە راکانی زەھاويش ،لەسەر رەوابون و ئێستە
بەچاوی خۆمان ئەبينين کەچۆن بەنەمانی کۆڵەکەی سەروا الی
ھەندێ ،زۆرکەسی بێدەسەاڵت زەفەريان بەھۆنراوەبردوەو
ھەرکەس دێ و وشە ريزئەکاو ناويئەنێ ھۆنراوەو ھۆنراوەی
پێلەکەدارئەکا!
زەھاوی دەردەکەی دۆزيبوەوە .راستە ھۆنراوەيەکی سەد سەدو
پەنجا دێڕی کەھەمو سەرواکانی وەکيەکبن ،ھۆنيار شپرزەئەکا.
ئەو جۆرە ھۆنراوەيەش لەبەرچاوکەوتبو .خۆی ژيان ھەروايە.
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ھەر شتێ زۆر مايەوە لەقاڵبێکا يا لەسەر يەک سيستەم،
لەبەرچاو ئەکەوێ و مرۆڤ ئارەزوی گۆڕينيئەکا .بەاڵم
چارەسەرييەکەی زەھاوی کەبريتيبو لەوازھێنان لەسەروا،
لەجێگەی خۆيانەبو .سەروا خۆيلەخۆيا توخمێکی ناشيريننيە
لەھۆنراوەدا .سەروا وەک د .ئەنيس ئەڵێ) :توخمێکە لە
توخمەکانی بينای ھۆنراوە .سەروا نرخێکی مۆزيکيی ھەيە کە
ژمارەيەک دەنگ دوبارەئەبێتەوە لەکۆتايی دێڕەکانی
ھۆنراوەدا .ئەو دوبارەبونەوەيەش بەشێکی گرنگ دروستئەکا
لەمۆزيکی ھۆنراوە .سەروا وەک نێوەندە مۆزيکييەکانە کە
گوێگر چاوەڕوانی دوبارەبونەوەيان ئەکاو چێژێ وەرئەگرێ
لەو دوبارەبونەوانە کەلەپەردەی گوێ ئەدا لە ماوە کاتييە
رێکوپێکەکانا(١٠
چارەسەرکردنی ئەو دەردەی زەھاوی ھەستيپێکردبو ،بەوە
ناکرێ واز لەسەروا بھێنرێ بەجارێ .چارەسەری راست
ئەوەيە کە گۆڕانکاری لە سەروا خۆيا بکرێ .کۆڵەکەی
خانويەک ئەگەر کۆنبو و شکستيھێنا ،بەوە چارەسەرناکرێ کە
کۆڵەکەکە فڕێدەيت و خانوەکە بێ کۆڵەکە بمێنێتەوە! چار
ئەوەيە بيگۆڕی بە جۆرێکی باشتر.
لەم بۆچونەوە ،چارەسەرەکە بەوەکرا کە برەو بەھۆنراوەی
جوت سەروا درا و دواييش سەروای جۆراوجۆر ھاتەئاراوە
کەپاشتر رونيئەکەينەوە.
ھۆنيارانی کورد ،پێش زەھاوی ھەستيان بەو بارە خراپەی
سەروا کردبو کە ھۆنراوەی ستونيی پێکئەھێناو پەنايانبردبوە
بەر ھۆنراوەی جوت سەروا.

158

بێسارانی  1702-1641و ئەحمەدی خانی  1706-1650و
مەولەوی  1882-1806و مەالی جەباری  1876-1806و
حاجی قادری کۆيی  1892-1815و گەلێکيتر ھۆنراوەی
جوت سەروايان وتوە١١و بەوە گۆڕانکارييەکيان بە سەروا
داوەو وايانکردوە کە يەک توخم سەروا نەبێتە ھۆی چاوتێربون
و گوێپڕبون و وەڕسبون .وايانکرد کە واتا نەبێتە قوربانی
سەروا .ھۆنيار ھەرچەن دەسکورت و الوازبێ ،ئەتوانێ لەناو
ھەزاران وشەی زمانەکەيا ،دو دێڕ بەيەک سەروا بڵێ
بەبێئەوەی پەنابەرێتە بەر وشەی سواو .خۆئەگەر کەسێ
ئەوەشی لەبارانەبێ  ،ئەوا بێگومان ھەر ھۆنيارنيە.
بنەمايەکی گشتيی ياسايی ھەيە ئەڵێ :ئەگەر قەدەغەکەر نەما
قەدەغەکراو ئەگەڕێتەوە .کەسەرواش بەوجۆرە ئاسانکراو
نەبوە ھۆی ئەو گيروگرفتانەی زەھاوی و اليەنگرانی
لێيئەترسان ،ئيتر بۆچی ئەبێ گوێچکە لەو ئاھەنگە خۆشەی
سەروا بێبەشبێ !؟
ئێمە لەھۆنراوەی کۆنی يەک سەروای ستونی و لەھۆنراوەی
تازەی جوت سەروای ناستونيا ،ھەزاران شاکارە ھۆنراوە
بەديئەکەين ،کەچی لەھۆنراوەی بێ سەرواو بێ کێشا ،وێنەی
ئەو جۆرە شاکارانە بەديناکەين.
لێرەدا چەن پرسيارێ ھەيە :
ئاياھۆنيار ھۆنراوە بۆخۆی ئەڵێ يا بۆ جەماوەر؟
ئايا جەماوەری ھۆنراوەدۆست ،ھۆنراوەی چاک و جوان و
خۆشی ئەوێ،ياھۆنراوەی زۆرو بۆر؟
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ئايا ئەو جەماوەرە دەربەستی ئەوەيە ھۆنيار بۆ سەروا ،يا کێش
دائەمێنێ يا نا؟
وەاڵمی ئەم پرسيارانە رون و ئاشکران .فەردريک ئەڵێ:
)چاکترين تيۆری ھونەر مێژوەکەيەتی( ١٢ھەروەھا ئۆگست
فيلھيلم شليگڵ ئەڵێ) :روانگەی مێژويی رابەری رەخنەی
وێژەييە ..ھەمو بەرھەمێکی وێژەيی ،ھەرچەن سەربەخۆو
يەکگرتوبێ ،ئەبێ لەڕێگای پەيوەنديی بەو بەرھەمانەی لەپێش
خۆی و لەدوای خۆيا ھاتون ،سەير بکرێ( .١٣دە ئێمە ئەگەر
سەيری ئەو ھۆنراوانە بکەين کە سەرواياننيە لەدوای
وتارەکەی زەھاوييەوە ھەتا ئەمڕۆ ،نابينين کە واتای ئەو
ھۆنراوانە زياترو بەرزتربن لەواتای ھۆنراوە سەروادارەکانی
يەک سەرواو جوت سەروا .ھۆنراوە چيرۆکيش پەيدانەبو
لەناويانا وەک زەھاوی ئەيويست! ئەو ھۆنراوانەش نەک پێش
ھۆنراوەی رۆژئاوايی نەکەوتن ،بەڵکو ھۆنراوە کۆنەکانی
خۆشمانيان نەگرتەوە ،داھێنانيش زياترنەبو!.
لەاليەکيتريشەوە پێشبينييەکانی رەخنەگران لەزەھاوی ،ھاتنەدی
و زۆر کەسی بێدەسەاڵت ئەمڕۆ زەفەريان بەھۆنراوەبردوەو
الپەڕەی گۆڤارو رۆژنامەکانی ئەم رۆژانە ،بەڵگەی ئەم
راستييەن .بەپێچەوانەوە ،ئەوانەی گۆڕانکاريياندا بەسەروا،
ھەر لەبێسارانييەوە تا حاجی کۆيی ،ھەر لە پيرەمێردەوە تا
گۆران و ژمارەيەک لە ھۆنيارانی ئەمڕۆ ،گەشەو
پێشکەوتنێکی زۆريانداوە بەھۆنراوەو واتايان بەرزکردۆتەوەو
داھێنانيان بەديھێناوە.
بەالی منەوە ھۆی دياردەی وازھێنان لە سەروا بەگشتی و لە
کێش و واتای رون بەتايبەتی ،ئەگەڕێتەوە بۆئەم خااڵنە:

160

-1چاولێکردنێکی درەنگ وەختەی کوێرانەی قوتابخانەکانی
رۆژئاوای وەک مۆدێڕنيزم و سرياليزم و ئايندەنيزم و...ھتد
-2کاردانەوەی ھۆنراوەی ستونی.
-3ناوبردنی کێش وسەروا بە کۆت و زنجيربەھەڵە ،يابۆ
مەبەستێ لەاليەن ھەندێکەوە! کەلەڕاستيا ئەو دو توخمە دو
کۆڵەکەی ھۆنراوەن.
-4پەيدابونی ژمارەيەک نيمچە خوێندەواری
لەھونەری ھۆنراوەدا کە سواری ھۆنراوەبون!

نەشارەزا

-5بەخشينی پاداشت و خۆخۆيەتی و ھۆکاری سياسی و
پارتايەتی! وەک بينيمان چۆن وڕێنەکارێکيان لێکردين بە
بليمەت و ھۆنياری گەورە!!.
-6نەبونی رەخنەسازی نەترس و بێاليەن ،يادەگمەن .ئەوەش
مەيدانەکەی چۆڵکردوە بۆ رمبازێنی وشتر لەجێی ئەسپی
رەسەن!
تازەکاری ،ئەگەر نەبونی کێش و سەروابێ ،ئەوا
لەدێرزەمانەوە ئاوێستاو الوک و حەيرانمان ھەيە! يا ئەگەر
ئەوەبێ کە حسەين عارف ئەڵێ )کامەران و وەشتی و ژير
ھەندێ ھەوڵدانيانھەيە لەوبارەيەوە(١٤ئەوا من بەشبەحاڵی خۆم
ئەوانەی ئەو مەبەستێتی کە وازھێنانبون لە کێش و سەروا،
ھەر زو وازم لێھێنان و بە پەخشان ئەژمارم کردن .کامەرانيش
لێی پاشگەزبوەوەو وەشتيش لەمەيدانی ھۆنراوە کشايەوە.

-1نمونەی ھۆنراوەی جوت سەروا کەھەر دو دێڕەو
سەروايەکيان ھەيەو دو دێڕەکەش ھاوتەريبن بۆيەکتری .واتا
لەژمارەيبڕگەدا يەکسانن کە ئەوەش ئەبێتە ھۆی ئەوەی
ئاھەنگی سەروا لەماوە کاتييەکی يەکسانا ببيسترێ بەوەی
ژمارەی بڕگەی ھەمو دێڕەکان ئەوەندەی يەکبن وەک:
کوردستانم فراوانە
بوکی رازاوەی جيھانە
پەيمانە دوا تنۆکی خوێن
لێرەبێ ياخو لە ھەر شوێن
بە قوربانی ئەوی ئەکەم
بۆ ئەو ئەژيم ،سامانەکەم
لەگەڵ گۆشت و ئێسکی لەشم
بۆ ئەوەو خۆم لێی بێبەشم
-2مەرج نيە لەماوە کاتييەکی يەکساندا ،سەرواکە دوبارە
ببێتەوە ،واتا ژمارەی بڕگەی دێڕەکان ئەوەندەی يەکنين:
ئێمە رۆڵەی بيری تازەی رابەرين
ئێمە کوردی جەربەزەی تێکۆشەرين
بۆ واڵت و سەربەخۆيی و ژينی شاد

نمونەکانی سەروا

خوێن ئەڕێژين
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دەسی نەيارێ

لەش ئەنێژين

وێرانەشارێ

ئەفسەرين

ستونی شکان ،بو بە کاالوە

نيشتمان ،نيشتمان ئێمە بۆتۆ سوپەرين

دڵی من ،يارێ

لەم نمونەيەدا ئەگەر سەرنج بدەين ئەبينين سەروای )ە رين(
لەدێڕی يەکەم و دوەمدا دوای  11بڕگە دوبارەبۆتەوە .لە دێڕی
3تا 6دوای  13بڕگە.لە دێڕەکانی يەک تا پێنج دوای  22بڕگە
دوبارەبۆتەوە .دو دێڕی چوارەم و پێجەم ،سەروای سەربەخۆی
خۆيان ھەيە .

ديواری ڕمان ،نايە پەناوە

کچۆڵەيەک سێ و چوار ساڵە

-3جۆرێکيتر ،ھەر چەندێڕێکی ھۆنراوەکەو يەک سەروا:

ئەمداتە بەر نيگای چاوی

نەرێتی ئەم چەرخە وايە

زەردەی خونچەی لێوی تادێ

ھەر ھێزە خەڵکی لەدوای

سەرەتا ئەموت مناڵە

ھێز شكۆيە ،ھێز پەنايە

نەمئەپرسی چيە ناوی

ھێز تەخت و تاجی پاشايە

گەلێ نمونەی تری سەرواھەيە کە من لەھۆنراوەکانما
لەسەريان رۆيشتوم جگە لەو نمونانەی سەرەوە .جا نەک ھەر
من ،زۆرێ لە ھۆنيارە بەڕێزەکانيتريش بەوجۆرە گۆڕانيان لە
سەروادا کردوە.

*
کە بازوی ھێز ئێسکی رزا

ھێنايەخوارێ

يەکەم و سێيەم ھاوسەروان ،دوەم و چوارەم ھاوسەروان ...
نمونەيەکيتر:

ئەکرێتەوەو گەشتر ئەبێ

پێ ،لەبەرزی ھەڵنوت ،خزا

ئەوەشمان لەيادنەچێ کە سەروا دەوری رێکخستن )تنظيم(يش
ئەبينێ .واتا سەروا کاتێ کۆتايی بە دێڕە ھۆنراوە يا پارچە
ھۆنراوە ئەھێنێ ،ئەم مەبەستانەش ئەنجام ئەدا:

ئەبی بە جرجی بێ رەزا

-١پشويەک بەگوێگر ،يا خوێنەرەوە ئەدا.

الی برای خۆت ،الی برازا

جێگەی پالر ،جێگەی نزا  ...يا:
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-٢ئاوازی ھۆنراوە لە دێڕێکەوە بۆ دێڕێکيتر ئەگۆڕێ.
-٣نيمچە سەربەخۆييەک ئەدا بە دێڕەھۆنراوە يا بەپارچە
ھۆنراوە لەناو سەرجەمی ھۆنراوەکەدا.
لە ھۆنراوەی کالسيکيا ،دێڕە ھۆنراوە يا بڵێين بەيت،
سەربەخۆييەکی ھەيە.
لە ھۆنراوەی جوت سەروادا ،دێرە ھۆنراوە ،نيمچە
سەربەخۆييەکی ھەيە .لە ھۆنراوەی سەروا ھەمەڕەنگا ،پارچە
ھۆنراوە يا بڵێين کۆپلە ھۆنراوە ،نيمچە سەربەخۆييەکی ھەيە.
جياکەرەوەی ئەم قەوارە سەربەخۆو نيمچە سەربەخۆيانە،
سەروايە .راستە ئەشێ بێ سەرواش ،ئەو قەوارانە ھەبن،
بەاڵم ئەبنە قەوارەی بێ نيشان و بێ ئااڵ!.
رەخنەسازی بەناوبانگی فەرەنسی )ماالرميە( لەپەرچدانەوەی
راکانی )رامبۆ(ی رابەری رێبازی ھێمايی )رمزی(دا ئەڵێ:
)وشە بەھۆی ئاوازی کێش و سەروای ھۆنراوەوە ،ئەتوانێ
زياتر ئەرکی کارتێکردن و شوێنەوارجێھێشتن بگرێ( .١٥لەم
روانينەوە ئەپرسين :ئايا ئەو دەقانەی ناوی ھۆنراوەيان
لێنراوەو بێ کێش و سەروان ،تا چ رادەيەک کارئەکەنە
جەماوەری ھۆنراوەو شوێنەوار بەجێئەھێڵن اليان؟
وەاڵمدانەوەی ئەم پرسيارە ئەوەنيە بوترێ :ژمارەيەکی زۆری
ھۆنراوەنوسانی ئەم سەردەمە ،اليەنگری ھۆنراوەی بێ کێش و
سەروان! .ئەوە گرنگنيە ،گرنگ ئەوەيە ژمارەيەکی زۆری
ھۆنراوەخوازان اليەنگری ئەو جۆرە ھۆنراوەيەبن کە تائەمڕۆ
جەماوەرێکی لەوجۆرە دروستنەبوە بەھۆی ئەوەی ئەو
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جۆرە دەقانە کاريانتێناکەن و نايانھەژێنن .من کەسێک نابينم
يەکێ لەو دەقانەی ھاتبێتەبەر .کارتێکردن و ھەژاندن
ھۆکارێکی سەرەکييە بۆ لەبەرکردنی ھەردەقێ .من خۆم
نوسينی نەتەوەييانەو ھۆنراوەی نەتەوەييانەم زۆرە .ئاستی
نوسينەکانم کەمترنيە لەئاستی ھۆنراوەکانم ،بەاڵم کەسێکم
نەديوە يەکێک لەو نوسينانەی ھاتبێتە بەر ،بەپێچەوانەی
ھۆنراوەکانمەوە کە زۆر کەس لەبەريانە .با بەبەڵگەوە بدوێين:
لەپێش ھەر ھۆنراوەيەکەوە لەھۆنراوەکانی ديوانی
کوردايەتيەکم ،پێشەکييەکی کورت و چڕوپڕم نوسيوە کە
لەڕوی شێوەو ناوەرۆکەوە لە ھۆنراوەکان کەمترنين ،بەاڵم
کەس پێينەوتوم يەکێ لەو پێشەکييانەی لەبەرە ،کەچی دەيان
کەسپێيانوتوم ھەمو ھۆنراوەکانی ئەو ديوانەيان لەبەرە.
رەخنەسازی بەتوانە )زاير رۆژبەيانی( يەکێکە لەو کەسانە.
بۆيە ناوی ئەو بەڕێزەم ھێنا ،چونکە ھەرئەو بۆيگێڕاماوە،
شەوێک لەکەرکوک لەماڵی دۆستێکی ئەبێ بەبۆنەی ناونانی
منداڵێکيانەوە ،بەڕێکەوت گۆڤاری بەيانی ژمارە  152ساڵی
 1989لەبەردەسيانائەبێ کەھۆنراوەی )لەبيرەوەرييەکانی
سااڵنی دێرين(ی منی تيائەخوێننەوە ،ھەمويان بڕيارئەدەن
ناوی ئەو مناڵە بنێن ژير .ديارە ھۆی ئەوەش ئەگەڕێتەوە بۆ
کاريگەريی ھۆنراوەکە .ئەگينا کەسانی ئەو مناڵە منيان
نەناسێوەو نەديوە.
ھەندێ لەوانەی وازيان لە کێش و سەروا ھێناوە ،واتا مۆزيکی
دەرەوە ،ئەلێن ئێمە بە مۆزيکی ناوەوە ھۆنراوەکانمان
بنياتئەنێين .لەوەاڵمی ئەوانەدا ئەڵێم :مۆزيکی ناوەوە بەبێ
مۆزيکی دەرەوە،بايەخێکی ھۆنراوانەی نيە .تەنيا بەمۆزيکی
ناوەوە ھۆنراوە دەستەبەر ناکرێ .چونکە پەخشانی ھونەريش
مۆزيکی ناوەوەی ھەيە .جگەلەوە ،مۆزيکی ناوەوە دەسکردو
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داھێنانی ئەو جۆرەکەسانەنيە .مۆزيکی ناوەوەی ھۆنراوە
ھەرھەبوە .تەنيا ئەوەندەھەيە جاران بەمۆزيکی دەرەوەی
ھۆنراوەيان ئەوت کێش وسەروا ،بەمۆزيکی ناوەوەش :
رەگەزدۆزی )جناس( ،دژيەکی )مقابلە يا طباق( ،رەوانبێژی
)فصاحە(و بەجۆرێکی گشتی لەشێوەی داڕشتن و پەيوەنديی
نێوان وشەو واتاکانی و جوانکاريی واتايی لەھۆنراوەدا
خۆيئەنوان .کەواتە ھيچکام لەو دو مۆزيکە بری ئەويتر
ناکەوێ.

وازھێنانم لەسەروا .پشتگوێخستنی سەروا ،واتا راوەستانی
وێنەکان و سۆزو بير لەئاستێکی دياريکراوا .ئەتوانرا
کاريگەريی وێنەکانت و بيرەکانت و سۆزەکانت لەسەر دەرون
زياتربکەی ئەگەر ھۆنراوەکەت سەرواداربوايە()١٧کۆڵڕچ(يش
ئەڵێ) :ھۆنراوە ئەو ھۆنراوەيەنيە کەزياترين چێژت ئەداتێ،
بەڵکو ئەو ھۆنراوەيەيە کە زياترين چێژمان ئەداتێ کاتێ
جاريتر ئەيخوێنينەوە( ١٨دە ھۆنراوەی بێ سەروا نايەتەبەر تا
جاريتر بيڵيينەوە.

نوسەرێ لەبارەی دەوری سەرواوە لەھەڵسەنگاندنی
رۆشنبيريی ھۆنيارا ئەڵێ) :سەروا ئەو دەنگی دواييە لەبەيتی
ھۆنراوەدا چاودێرێکی ھەڵسەنگاندنە بۆ اليەنێ يا چەن
اليەنێکی ژيانی رۆشنبيريی ھۆنيار بۆئەوەی ھاوکێشەيی
مۆزيکی و واتايی لەبەيت و لەچامەکەدا بکا .ئەگەر وابو ئەوا
ئەو ھۆنيارە سامانێکی زمانەوانی و شارەزاييەکی دەرونی و
شارەزاييەکی مۆزيکيی ھەيە کەئەزانێ لەرينەوەی سەروا
لەگوێچکەدا زياتر لە وشەکانيتری ھۆنراوە ،گوێ پڕئەکا،
توانايەکی ھەيە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ھەستا بەو وشانەی
ھەڵيانئەبژێرێ .ھۆنياری رۆشنبير ،سەروا بۆی ملکەچە.
ئەوانەی نھێنيی سەروائەزانن ئەوانەن کە ئێمە ھۆنراوەکانيان
ئەڵێينەوە .سەروازانی نيشانەی زيرەکييە .بەکورتی ھەندێ
ھۆنياری ھاوچەرخ ئەوانەی رکيان لەسەروايەو پێشێليئەکەن و
بەکارەکەی خۆشيان ئەزانن ،بەوە پەردە لەسەر ئاستی
رۆشنبيريی خۆيان الئەبەن بەشێوەيەکی ناڕاستەوخۆ کە ئەم
پەردە البردنە ناڕاستەوخۆيە ئەچێتە سەرباری ئەو پەردەی
راستەوخۆالبردنە کەخۆيئەنوێنێ لەواتالێگيران و وێنەلەرزين
و دەربڕينی پەشۆکاوانەدا( .١٦ھەروەھا )بەدر شاکر
سەياب(لەنامەيەکيا بۆ عەبدولکەريم ناعيم ئەڵێ) :من دژی

ھەرچۆنێبێ ،مرۆڤ ئازادە لەشێوەی نوسين و دەربڕينی خۆيا.
بەاڵم من داوا لە خونچە تازە کراوەکانی ھۆنراوەی کوردی
ئەکەم کە دوربن لەچاولێکەری و الساييکردنەوەی کوێرانە.
بۆپاڵپشتی ھەر رايەک ،داوای بەڵگەی سەلمێنەربکەن.
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ھۆنراوەو واتا
ھەمو ئەوانەيبەرەنگاری کێش و سەروابونەتەوە لەھۆنراوەداو
بەکۆت و زنجير ناويانئەبەن و داوای نەھێشتنيان ئەکەن،
بيانويان )واتا  -مەعنا(يە .بەناوی بەرگری لەواتاوە ،لەکێش و
سەروا ياخين .گوايە بە گرێ و کۆسپيان ئەزانن لەڕێگەی
واتادا .کەچی لەڕاستيا مەبەستی سەرەکيی ھۆنراوە ،واتا يا
راگەياندنی واتانيە .تەنانەت ئەو ھۆنراوانەی کە )واتا( تيايانا
ئامانجبێ ،دەوری ھۆنراوەکە رازاندنەوەی ئەو واتايەيە.
ئامڕازەکانی ئەو رازاندنەوەيەش ،مۆزيکی ھۆنراوەيە بەگشتی
و کێش و سەروايە لە پلەی يەکەما .ھەر لەبەرئەوەشە
ھۆنراوەی وەرگێڕراو بەنوسينی سادە ،ئەو چێژو خۆشی و
ھەژاندنەی نامێنێ.چونکە وەرگێڕ تەنيا وەک واتا ھۆنراوەکە
وەرئەگێڕێ .ئەمە بێجگە لەو ھۆنراوانەی گيانيان
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بەبەردائەکرێتەوە بەوەی وەرگێڕ وەک ھۆنيارێ واتای
ھۆنراوەکە وەرئەگێڕێ و بەکێش و سەرواو ئەندێشەی خۆيەوە
دايئەڕێژێتەوە کە لەئەنجاما چێژو خۆشی و ھەژاندنی نوێی
تيادروستئەبێتەوە بەپێی توانای ھۆنياری وەرگێڕ ،وەک
وەرگێڕانی ھۆنراوەکانی خيام بۆکوردی لەاليەن ھۆنياری
گەورە )سەالم(ەوە ٣٠و)کرتی ما احالھا(ی محمەد بەھجەت
ئەسەری و )يا وطنی( جەميل سدقی زەھاوی لەاليەن ھۆنياری
بەتوانا بەختيار زێوەرەوە٣١و )رۆحی مەولەوی( لەاليەن
پيرەمێردی مەزنەوە.٣٢
راستە ھۆنياريش وەک ھەر بيريار )مفکر(ێکيتر بيرئەکاتەوەو
بيرۆکەی خۆی ھەيەو ئەشێ ھۆنراوەکانی جۆرە بيرو
فەلسەفەيەکی تازە بێننە ئاراوە ،بەاڵم لەھەمان کاتا،
تايبەتمەندييەکانی ھۆنراوە ،وەک کێش و سەرواو ئەندێشەو
جوانکارييەکانيتری وەک وێنەو زمان و داڕشتن و..ھتد
بەڕازەوەيی بەرھەم ئەھێنێ ،بۆيە کۆڵڕچ ئەڵێ) :جوانی بۆ
بيرۆکە وەک رۆشنايی وايە بۆ چاو(٣٣کەديارە مەبەستی لەو
بيرۆکانەيە بەھۆنراوە رائەگەيەنرێن.
ئەگەر مەبەستی ھۆنراوە تەنيا گەياندنی واتابێ ،ئەوا ئەم کارە
بەھۆی وتارەوە چاکتر ئەنجامئەدرێ .ھەرگيز ناتوانرێ
واتايەکی سياسی يا کۆمەاڵيەتی بەو تێروتەسەليەی وتار،
بەھۆنراوە رابگەيەنرێ .چونکە مەودای ھۆنراوە وەک
مەودای وتار فراواننيە .بگرە مەودای ھۆنراوە ناگاتە مەودای
پەخشان و چيرۆکيش بۆ گەياندن و رونکردنەوەی واتا .بەاڵم
وەک کاريگەرێتی  ،ئەو واتايەی بە ھۆنراوە ئەگەيەنرێ،
زياترو زوتر کارئەکاتە سەر وەرگری ھۆنراوە ،ئەويش
بەھۆی رازاندنيەوە بە تايبەتمەندييەکانی ھۆنراوە.
169

ئەو واتايانەی ھۆنراوە ئەيانڕازێنێتەوە دو جۆرن :يەکەميان
ھەڵقواڵوی ھۆنيار خۆيەتی .دوەميان ئەوانەيە کە بەسادەيی
وەريئەگرێ و بەڕازاوەيی ئەيداتەوە بە وەرگری ھۆنراوە.
بەوەش ئەو رازاندنەوەيە ئەبێتە شيرينکردن و
خۆشەويستکردنی واتاکە ھەتا رادەی ھەژاندن لەچەن وتەيەکی
چڕوپڕ لە سۆزی ئاوازو ترپەی سەرواو ديمەنی وێنەکانا.
بۆنمونە ،لەبواری بازرگانيا زۆر نوسراوە لەسەر پێويستيی
بايەخدان بەو جێگەيەی کەلوپەلی تيا پيشانئەدرێ بۆفرۆشتن،
ھەمو ئەيزانين بايەخی دوکانێکی بازرگانی لەشەقامێکی
ئاوەدانی گشتيا ،زياترە وەک لەالکۆاڵنێ .جلوبەرگێ لەبەر
جوانێکا جوانتر ئەنوێنێ وەک لەبەری ناشيرينێکا ،کورديش
وتوێتی بەرد لەجێگەی خۆيا سەنگينە ،بۆيە )حەمدی( ھەمو
ئەو چەمکانە سەبارەت بايەخی جێگە ،لە چەن وشەيەکی
کورت و رازاوەو کاريگەرا چڕئەکاتەوە و ئەڵێ:
بازاڕی دەھرە ،قيمەتی ئەشيا بەجێگەيە
مێشێ گەييە روی نيگارێ ،بە خاڵ ئەچێ
پێشئەوەی )بێ کەس( بلێ :
داری ئازادی بە خوێن ئاونەدرێ قەت بەرناگرێ
سەربەخۆيی ،بێ فيداکاری  ،ئەبەد سەرناگرێ
خەڵکی زانيوێتی کەئەبێ لەپێناوی ئازاديا خوێنبڕێژن و
فيداکاريبکەن و کردوشيانە .چەندين چيرۆک و پەرتوک ھەبوە
لەوبارەيەوە  .واتە ،بێ کەس ،واتايەکی تازەی نەھێناوەتە
بەرھەم ،بەڵکو واتايەکی ھەبوی رازاندۆتەوە.
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بەوجۆرە ئەبينين کاری سەرەکيی ھۆنراوە ،رازاندنەوەی
واتايە ،تەنانەت ئەو واتايەی ھۆنيار خۆشی خاوەنيبێ ھەرئەبێ
بيڕازێنێتەوە .جا کەکاری سەرەکيی ھۆنراوە رازاندنەوەی
واتابێ ،ديارە ئەو رازاندنەوەيە ھەتا زياترو چاکتربێ،
شيرينترو کاريگەرترئەبێ و زياتر خەڵکی ئەھەژێنێ.
ھەرلەبەر ئەوەشە ھۆنيارەکان لەکۆنەوە ھەوڵيانداوە کە نەک
تەنيا ھۆنراوەکانيان پڕواتابێ ،بەڵکو واتاکان بەڕازەوەترين
پۆشاکەوە پێشکەش وەرگری ھۆنراوە بکەن .لەم پێناوەشا
پەنايان بردۆتە بەر ھەمو ھۆکارەکانی رازاندنەوەی ھۆنراوە.
ھۆنراوە خۆراکێکی مادينيە کە پێويست بەوەبکا زياترين بڕ
بەرھەم بھێنرێ بۆئەوەی بەشی زياترين کەس بکا .بەڵکو
خۆراکێکی گيانييە و ھۆنراوەيەکی چاک بەشی ھەمو نەتەوە
ئەکا لەبابەتەکەی خۆيا .لەبەرئەوە ھۆنياری چاک دەربەستی
ئەوەنيە زياترين يا درێژترين ھۆنراوە بۆ يەک مەبەست بڵێ.
ئەم ئەنجامەش ئەمانبا بۆ ئەوەی لەپێناوی واتادا دەسبەرداری
جوانکاری و رازاندنەوە نەبين لە ھۆنراوەداو ھۆنراوە بەرەو
ھەڵدێری پەخشان و وتارو قسەی ئاسايی بەرين و ھۆنراوە
داماڵين لە مۆزيکی کێش و سەرواو وێنەو رەوانبێژی و
جوانکاری!! يا چاومان لە چەندێتيی ھۆنراوە بێ و چونێتی
وازلێبێنين!
ئەگەر ئامانجی سەرەکيی ھۆنراوە تەنيا واتابێ ،ئەوا تەنيا کێش
و سەروا گرێنين لەڕێگەی واتادا .ئەندێشە)خەياڵ( گرێيەکی
کوێرترە بۆ واتا .بگرە ئەندێشە ھەر بايەخ بۆ واتا ناھێڵێ و
ھۆنراوە تەواو دورئەخاتەوە لە واتاکانی ژيرێتی و سروشتی و
راستی و زانستی .بۆنمونە :ئەگەر ھۆنراوە جوان و بەرزەکەی
مەولەوی:
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ھەندە ناسکبو بەبای باوەشێن
سەرکوڵمی ئاڵی پڕئەبو لەخوێن
بدەين لە بێژنگی ژيرێتی ،ئەگەينە ئەنجامێکی سەير! ئافرەتێ
ئەگەر تەنيا بەبای باوەشێنێ سەرکوڵمەکانی پڕببێ لەخوێن ،
ديارە بە ڕەشەبايەک توشی خوێنبەربون)نزيف(ی دەموچاو
ئەبێ ! خۆئەگەر پەنجەيەک يالێوێکی بەرکەوێ ،ئەوا ئەو
کوڵمە ھەڵئەوەرێ و لەئەنجاما خۆمان لەبەردەم دەموچاوێکی
خوێناوی و زامدارو چاڵوچۆاڵ ئەبينينەوەو بێزمان لەو
دەموچاوە ئەبێتەوە!!
جائەگەر خەياڵ ئەوکارە بەواتابکا ،ئايا خەياڵ زيانبەخشترە يا
کێش و سەروا بەڕای ئەو کەسانە!؟ ئايا چاوەڕوانناکرێ سبەی
داوای نەھێشتنی کەلەپچەی خەياڵيش بکەن لەھۆنراوەدا
بەبيانوی ئەوەی خەياڵ واتا ئاوەژوئەکا!؟ بەوەش توشی
گەڕانەوەيەک ئەبين بۆ راو بۆچونەکانی ئەفالتون لەبارەی
ھۆنراوەوە کە گوايە ھۆنراوە لەسەر بنچينەی درۆ دروستئەبێ!
بێگومان خەياليش سوارچاکی خۆی ھەيە .مەولەوی ئەو
ئەنجامەی نەويستوە .تەنيا ويستوێتی لەبەرزترين شێوەدا
گوزارە )تعبير( لە ناسکيی دەموچاوی دڵخوازەکەيبکا.
ئەندێشە ،ھەروەکو لەزانست و ھونەری رەخنەسازيی
ھاوچەرخا چەسپاوە  ،رەگەزێکی ئێجگار گرنگە لە
رەگەزەکانی وێژە .چونکە بەھۆيەوە ئەم چاالکييە مرۆڤانەيە،
لەزانست جيائەکرێتەوە .ھەروەھا شوێنەوارەکانی کەسايەتی و
ژينگەی وێژەر دەرئەبڕێ و رێگەيەکە بۆ ھەست و نەستی
خوێنەران .٣٤بابەتی وروژاندنی واتاکان ،بريتيە لە لێکچواندن
٣٥
و خوازەو خواستەو درکە ،کە بەرھەم و ھێزی ئەندێشەن(
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)ھۆراس(ی رەخنەگرو ھۆنياری بەناوبانگی التين ،پێش 2
ھەزار ساڵ وتوێتی) :ئامانجی ھۆنراوە فێرکردن يا
خۆشيگەياندن يا ھەردوکيان( ٣٦ئەم بۆچونە بو بەبنەمايەک تا
ئێستاش جێگەباوەڕی رەخنە سازان و ھۆنيارانە .کەواتە
ھۆنراوە تەنيا گەياندنی واتانيە ،بەڵکو خۆشيگەياندنيشە .ئەمە
لەکاتێکا کە کێش و سەروا ئەبنە ھۆی بايەخدانێکی زياتر بە
واتا .لەمبارەيەوە بەھجەت ئەسەری ئەڵێ) :موزيکی ھۆنراوە
بريتييە لە کێش و رێکخستنی دەنگەکان و ئەبێتە ھۆی
رونکردنەوەو فراوانکردنی واتاکەی( ٣٧ھەروەھا رەخنەگران
گەيشتونەتە ئەوەی ئاوازو مۆزيک رۆڵێکی گەورەو کاريگەر
ئەگێڕن بۆ فراوانبونی واتای ھۆنراوە. ٣٨
سەرەکی
کەکاری
ئەوەئەگەيەنن
ھەموی
ئەمانە
ھۆنراوە،رازاندنەوەی واتايە تەنانەت ئەگەر ھۆنراوەيەک بۆ
فێرکردنيشبێ ،ئەبێ لە شێوەيەکی رازاوەدابێ بۆئەوەی
جياوازی لەگەڵ وانەی قوتابخانەدا ھەبێ و زياتر کاريگەربێ
تا زياتر فێرخوازەکە بھەژێنێ .لەمبارەيەوە درايدن ئەڵێ:
)ھونەرمەند ھەوڵئەدا شتێيەک بەرھەم بێنێ کە لەژيان
جوانتربێ( ٣٩ئنجا ئەڵێ ) :خۆشيگەياندن ئامانجی سەرەکيی
ھۆنراوەيە ئەگەر نەڵێين تاکە ئامانجێتی .ئەگونجێ دانبنرێ بە
فێرکردنا وەک ئامانجێکی ناوندی ،چونکە ھۆنراوە فێرناکا
ئەگەر خۆشی نەگەيەنێ( ٤٠ھەروەھا درايدن بەئاشکرا دان بە
ئامانجە تايبەتييەکەيا ئەنێ وەک ھۆنيارێک و ئەڵێ) :ھەوڵدانە
سەرەکييەکانم ئەوەيە کەخۆشی بگەيەنمە رۆڵەکانی ئەو
سەردەمەی تيايا ئەژيم( ٤١ديارە ئەو خۆشيگەياندنە بەدەسنايەت
ئەگەر ھۆنراوە رازاوە نەبێ بەمۆزيکەکەی.
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ئێمە تائێرە مەبەستمان ئەو ھۆنراوانەيە کە واتا تيايانا
مەبەستێکە .ئەگينا ئەو ھۆنراوانەی کە واتا تيايانا مەبەستنيە،
گوايە ھونەر بۆ ھونەرە ،ئەوە بێگومان زياتر پێويستيان
بەرازاندنەوە ھەيە بە مۆزيکی دەرەوەو ناوەوە .ھەرچەن من
لەو باوەڕەدانيم کە لەم جيھانەدا شتێک ھەبێ پێيبوترێ ھونەر
بۆ ھونەر يا ھۆنراوە بۆ ھۆنراوە! چونکە ئەگەر ھۆنراوەيەک
ھيچ واتايەکيش ئەنجام نەداو تەنيا بۆ گەياندنی خۆشيی
روتيشبێ ،ئەوا ئەو خۆشيگەياندنەش ھەر لەخزمەتی مرۆڤ و
ژياندائەبێ .مرۆڤ تەنيا پيويستيی بەخوراکی مادی نيە،
پێويستيی بەخۆراکی گيانيش ھەيە وەک گوێگرتن لە ئاوازێکی
خۆش ،سەيرکردنی ديمەنێکی جوان ،بينينی ھەڵوێستێکی
مەردانە ،بيستنی نوکتەيەک  ،ھەروەھا ھۆنراوەيەکی ھەژێنەر.
ئنجا ئەگەر ھۆنراوەيەک واتاو خۆشييەک نەبەخشێ ،ئەوە ھەر
ھۆنراوەنيە!
ماالرمێ  3رەگەزی بۆ ھۆنراوە داناوە:
-1وشەو دێڕي ھۆنراوە خۆی لەخۆيدا پێويستە ئاکامێکی
ئاوازی مۆزيک ببەخشێ.
 -2ھۆنراوە ھەرچەن ئەبێ پارچەيەکی مۆزيکيبێ ،لەھەمان
کاتا پێويستە مەبەستێکی واتاييشی ھەبێ.
-٣ناوەرۆکی ھۆنراوە ئەبێ بيرۆکەيەکی پەتی بێ. ٤٢
د .کاميل بەسير ئەڵێ) :ئەم  3رەگەزە پێکەوە ناگونجێن.
چونکە ئەگەر ھۆنيار ھەمو کۆششی سازکردنی ئاوازو
مۆزيکبێ و لەسەرچاوەی بيری پەتييەوە ھۆنراوە بھۆنێتەوە،
٤٣
چۆن ئەتوانێ بەھۆنراوەکانی مەبەستێک بھێنێتەدی؟
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من لەگەڵ بۆچونەکەی د .بەسيرنيم و ئەڵێم :گۆنجاندنی ئەو 3
رەگەزە کاری نەکردەنيەو ئەکرێ و کراويشە .چونکە
مەبەستی ھۆنراوە لەناوەرۆکەکەيايە ،ئاوازو مۆزيکەکەشی
لەروخسارەکەيايە .ھيچيان رێ لەويترناگرێ .تەنيا سەرنجێکم
لە رەگەزی سێيەم ھەيەو ئەڵێم :راستە ئەگونجێ ھۆنراوە
ناوەرۆکی بيرۆکەيەکی پەتيی ببێ  ،بەاڵم مەرجنيە ھەمو کاتێ
وابێ.

لێرەدا لەبەرئەوەی ئاماژەمان بۆ ھەندێ لەڕێبازە
وێژەييەکانکرد ،بەپێويستی ئەزانم ئەو راستييە بدرکێنم کە
مەرجنيە ھۆنياری ئەمڕۆ خۆی ببەستێتەوە بە تەنيا يەک
رێبازەوە .ھەرچەن لەئەنجاما يەکێک لە رێبازەکان زاڵئەبی
بەسەريا

ھۆنراوەو

تەکنەلۆجيا.

رازاندنەوە وەک پێويستييەک بۆھۆنراوە ،ھەمو جۆرە
ھۆنراوەيەک ئەگرێتەوە .بەاڵم پشتبەستن بە کەرەستەی
رازاندنەوەکە ،لەھۆنراوەيەکەوە بۆ ھۆنراوەيەکيتر ئەگۆڕرێ.
لەھۆنراوەی کالسيکيا ،زياتر پەنائەبرێتە بەر بەرزيی زمانی
ھۆنراوەو ژيرێتی و چڕيی واتا بەکەمترين وشەو رونکاری و
رەچاوکردنی ياسا دەقگرتوەکانی ھۆنراوە .بەاڵم لەھۆنراوەی
رۆمانسيا زياتر پەنائەبرێتە بەر ئەندێشەو سۆزو نيمچە
تەمومژێک و ھەڵچون و گێنگڵ و ھێماکاری .لەھۆنراوەی
رياليزما زياتر پەنائەبرێتە بەر شێوەکاری روبەروبونەوە وەک
خۆی و وەک راستيو راستەوخۆيی و نەترسان و
جەربەزەيەتی .بەدەربڕينێکيتر لەھۆنراوەی رياليزما ئازايەتی
و بەزاتی و نەترسان و روبەروبونەوەی بارودۆخە راستييەکەو
جەسورێتی ،جوانکاری و رازاندنەوە ئەدا بەھۆنراوەکە .
ئەوانە ھەموی ھۆکارو کەرەسەی رازاندنەوەی ھۆنراوەن
لەپلەی دوەمدا.پلەی يەکەم  :مۆزيکی دەرەوەی ھۆنراوەيە.
چونکە مۆزيکەکە تايبەتە بە ھۆنراوە ،ئەوانيتر کەرەسەی
ھاوبەشی رازاندنەوەی ھەمو لقەکانيتری ھونەرو وێژەن لەپاڵ
ھۆنراوەدا.

ئيمە با راستگۆيانە بپرسين :ئايا وێژەو تەکنەلۆجيا لەپێشبڕکێدا
لە چ ئاستێکدان؟ ئايا ئەو سەردەمانەی ئەفالتون )-427
347پ.ز( ،ئەرەستۆتاليس )322-384پ.ز( ،ھوراس )-65
8پ،ز( بيردۆزە وێژەييەکانيان دائەنا ،بيردۆزەيەکی زانستيی
ئەوتۆ لەئاراداھەبو؟ ئايا ئەو رۆژانەی ھۆميرۆس )چەرخی 9
پێش زايين( ،ئەرەستۆ فانيس ) ،(386-445دانتێ )-1265
1321ز( ،شکسپير )1616-1564ز( شاکارە وێژەييەکانيان
بەرھەم ئەھێنا ،زانست و تەکنەلۆژيا بەپەرێزی ئەو شاکارانەدا
ئەڕۆيشتن؟ بێ گومان نەء  .دەی ئەمڕۆی سەردەمی کارەباو
تی ڤی و گەشتی ئاسمان و کۆمپيوتەرو مۆبايل و ئايفۆن و
ئايپادو چەندين داھێنانيتر ،وێژە بەپەرێزی زانست و
تەکنەلۆجيادا ئەڕوا؟ بێ گومان ئەميش ھەر نەء  .کەواتە
لەپێشبڕکێکەدا وێژە دواکەوتوە ،زۆريش دواکەوتوە .بەاڵی
گەورەش ئەوەيە کە کێشەکە ھەر بريتينيە لەپێشبڕکێ ،بريتييە
لەپاڵەپەستۆو تەنگپێھەڵچنين! تەکنەلۆجيا رۆژلەدوای رۆژ
زياتر خۆيئەسەپێنێ بەسەر مرۆڤاو کاتەکانی بەالی خۆيا
رائەکێشێ بەجۆرێ مرۆڤ نەيپەرژێتە سەر وێژە،
بەھۆنراوەشەوە .دياردەی ئەم پاڵەپەستۆيەش پێشکەوتنەکەی
تەکنەلۆجيايە لەاليەک ،لەاليەکيترەوە سستوسۆڵيەکەی وێژەيە!
مرۆڤ ھەميشە باش و باشترو باشترينی ئەوێ.
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تەکنەلۆجيا بەجۆرێکی گشتی پاڵەپەستۆ لەگەڵ وێژەدا ئەکا
بەاڵم بەتايبەتی تەنگی بەھۆنراوە ھەڵچنيوە! ئەوەتا ھێشتا
تەکنەلۆجيا نەيتوانيوە دەسبەرداری پەخشان و چيرۆکببێ بۆ
چاالکييەکانی سينەماو شانۆو تەلەفيزيۆن و ڤيديۆ ،بەاڵم
بەدەگمەن نەبێ بەالی ھۆنراوەدا ناچێ ،مەگەر ھۆنراوەی
گۆرانی کەبۆئەميش مۆزيک و سەماو بزواندن ،ھاوکاری
گۆرانيەکەن و زاڵن بەسەريا!
جگەلەوانە ،ئەو کاتە زۆرانەی جاران خەڵکی تەرخانيانکردبو
بۆ وێژە ،بەتايبەتی ھۆنراوە ،کە لەبەرئەکراو ھۆکارێکی
سەرەکی رۆشنبيری و بابەتی ديوەخانەکانبو ،ئێستا ئەو کاتانە
دەسناکەون و ديوەخانيش نەماوە! خەڵکی خەريکی دابينکردنی
بژێوييانن و چاويان لە فەنتازييە نوێکانەوەيە!
ئنجا لەئاستی ئەم بارودۆخەدا تەگبير چيە؟ تەگبير ھۆنراوەی
چاکە .لەبارەی ھۆنراوەی چاکيشەوە کۆڵڕچ ھەوڵی دۆزينەوەی
ئەو تايبەتمەندييانەی ھۆنراوە ئەدا کەئەگەڕێتەوە بۆ بليمەتيی
تەواوی ھۆنيارو لەم خااڵنەدا دەسنيشانيان ئەکا:

-3قوڵيی وزەی بير .مرۆڤ ھۆنيارێکی مەزن نابێ لەھيچ
کاتێکا ئەگەر لەھەمان کاتا فەيلەسوفێکی قوڵنەبێ .ھۆنراوە
خونچەو گواڵوی ھەمو زانين و بيرو ھەست و سۆزو زمانی
مرۆڤانەيەکە.
-4وێنەکان نابنە بەڵگەی بليمەتييەکی رەسەن ئەگەر لەھەست و
نەستێکی کارتێکراوەوە نەبێ .يا لە گۆڕينی کۆيەکی باڵوەوە
بۆيەکەيەک نەبێ.
گۆتە ئەم مەبەستە بەدەربڕينێکی رۆشنبيرانە دەرئەبڕێ و
ئەڵێ) :ھێزی راستينەی ھۆنراوە ،يا داستان يا شانۆنامە
لەکەسێتييەکان و بيرۆکەو پێناسەو بۆچونەکاندا نيە ،بەڵکو
لەھەڵوێست يا لەو ھاندەرەدايە کە ھەمو ئەوانە ئەگرێتەوەو
ئەويش پێشترە لەوان بە پێی ئەو قسەيەی کەئەڵێ گشت پێش
٤٤
بەش ئەکەوێ(
گومانيش لەوەدانيە کە ھۆنراوەی چاک ،ھۆنياری چاک ئەيڵێ.
ئەی ھۆنياری چاک کامەيە؟ يا مرۆڤی ھۆنيار چۆن ئەبێتە
ھۆنيارێکی چاک؟

-1شيرينييەکی تەواوی ھۆنراوە ،ياھەستکردن بە چێژی
مۆزيکی و توانای ھۆنيار لەبەرھەمھێنانيا .ئەم توانايەش
زگماکييە لەمرۆڤاو بەھەوڵدان بەدەسنايەت.

-1بەھرەی سروشتی ،مەرجی يەکەم و بنچينەييە.

-2ھەڵبژاردنی باس و ناوەرۆکی دور لە بارودۆخ و کێشە
تايبەتييەکانی ھۆنيار خۆی .لەمبارەيەوە گۆتە )-1749
1832ز(ش گەيشتۆتە ھەمان ئەنجام و ئەڵێ :ئەگەر ھۆنيار
تەنيا گوزارە لەخەمە تايبەتييەکانی خۆی بکا ،شايانی ئەوەنيە
نازناوی ھۆنياری بدرێتێ.

-2ھەرتەنيا بەھرە سروشتييەکە بەسنيە ،بەڵکو پێويستە ھەميشە
مەشق بەو بەھرەيەبکەين .ئەڵێن ڤەرجيل)19-71پ،ز(
کەمەزنترين ھۆنياری رۆمابوە ،وەک ورچ ژان ئەيگرت بۆ
لەدايکبونی ھۆنراوەکانی .دواييش بە لستنەوە پەرداخی
ئەکردن!.
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لەمبارەيەوە بن جۆنسن ئەم مەرجانە دائەنێ:

-3مەرجی سێيەم بۆھۆنيار ،الساييکردنەوەيە .واتە ھۆنيار
بتوانێ سامانی ھۆنيارێکيتر بگۆڕێ بۆ بەکارھێنانە
تايبەتييەکانی خۆی.
-4مەرجی چوارەم ،خوێندنی وردو خوێندنەوەی جۆراوجۆرە.

-2ئەمڕۆ کاتی مرۆڤ بەشی خوێندنەوەی بەرھەمە وێژەييە
چاکەکانيش ناکا چجای ئەو جۆرە بەرھەمانە .لەڕاستيشا
خوێنەرەوە بەرھەمی چاکی ئەوێ و ھيچ گوێ بەوەنادا خاوەنی
بەرھەمەکە الوە يا پياوە ،تازە کارە يا قاڵبوی پيشەکەيەتی .ئەو
لەناخيا ئەڵێ کەی بەرھەمەکەت کامڵبو ئەوسا لێتوەرئەگرم.
جگەلەوە ،با ئەو بەرھەمانە جێگە لەبەرھەمی چاک نەگرن.

لەگەڵ ئەوانەشا ،جۆنسن زياتر پێ لەسەر مەرجی يەکەم
دائەگرێ و ئەڵێ من لەھەڵگرانی ئەو رايە نيم کە سەربەستيی
ھۆنيار بخەمە سنورێکی ياسايی تەسکەوە کە پەيکەرتاش و
فەيلەسوفەکان ئەيسەپێنن.حەکەم لەسەر ھۆنياران تەنيا
بەھرەکەيانە ،ئەويش بەھرەی ھەمو ھۆنيارەکاننا ،بەڵکو
چاکترينيان. ٤٥

-3ھەمو رەخنەسازان لەسەرئەوە کۆکن کە ھۆنيارێتی،
بەرلەھەمو شتێ ،بەھرەيە.ئەگەر بەھرەکە نەبو ،بەھاندان کەس
نابێتە ھۆنياری چاک ئەگەرچی ئەو کەسە چەندين ديوانی
رەشکردبێتەوە بە پيتچنين)نظم(.

کەواتە ئەگەر ھۆنراوەی پێش شۆڕشی تەکنەلۆجيا پێويستبوبێ
چاکبێ ،ئەوا ھۆنراوەی دوای ئەو شۆڕشە ،بەتايبەتی ھی
ئێستەو داھاتو ،ئەبێ زۆر چاکتربێ .کەچی بەداخەوە وانييە!
بگرە بەتەواوی پێچەوانەيە لەزوربەی ئەو بەناو ھۆنراوانەی
کە ھۆکارەکانی راگەياندنی پێپڕئەکرێتەوە .ئەوەش ھيچ
بيانويەکنيە کەبوترێ مەبەست لەو باڵوکردنەوانە،ھاندانی
نەوەی نوێ و تازە ھۆنيارانە .ئێمە پەرچدانەوەی ئەو بيانوە لەم
خااڵنەدا ئەبينين :

ھۆراس پێش  2ھەزار سال وتوێتی ) :قيزتان لەو
چامەيەبێتەوە کە رۆژگارو چاککردنی يەک لەدوای يەک
دەيانجار مشتوماڵيان نەکردبێ و وەک نينۆکی لەبناکراو
خاوێننەکرابێتەوە .ھۆ ئەوانەی ئەنوسن ،بابەتێ ھەڵبژێرن کە
ھاوتای تواناتانبێ .ئەگەر ويستت فرمێسکم پێبڕێژی ،ئەبێ
لەپێشا خۆت ھەست بە ئازاری گەزين بکەی.ئەوە کە ھۆنيار
پلەی دوەمی ھەبێ ،ئيمتيازێکە کە خەڵک و خواوەندو
ڕێبازەکانيش بەکەسی نابەخشن .ھۆنراوە ،پێويستە خەڵک
رازيبکا(. ٤٦

-1ھۆکارەکانی راگەياندن ،کێڵگەی تاقيکردنەوەنين بۆ
رێکخەری ئەو جۆرە ھۆنراوانە .ھۆنياری خاوەن بەھرەی
چاک ،لەيەکەم ھۆنراوەيەوە دەستی رەنگينی خۆی پيشانئەداو
ھونەری خۆی ئەنوێنێ و جێگەی خۆی لەدڵی وەرگری
ھۆنراوەدا ئەکاتەوە .ھۆنيارە دێرينەکان بەبێ ھيچ ھۆکارێکی
راگەياندن و ھيچ ھاندەرێ ،بون بەو ئەو کەڵە ھۆنيارانە.

-4ھيچ نەتەوەيەک پێويستی بە ھۆنيارو ھۆنراوەی زۆر نيە.
بەتايبەتی لەم سەردەمی زانست و تەکنەلۆجيايەدا .بەڵکو
ھۆنياری زۆرو ھۆنراوەی زۆر ،نيشانەی نەگبەتی و
دواکەوتوێتی نەتەوەيە .وەک پێشتر وتمان :ھۆنراوەيەکی چاک
بەشی ھەمو نەتەوە ئەکا لەبابەتەکەی خۆيا .با نەوەی نوێمان
وزەکانی خۆيان بخەنە بواری زانست و تەکنەلۆجياوە.
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سەرچاوەو پەراوێزەکان:
-١ر.ا سکۆت جيمس .صناعە االدب .ترجمە ھاشم الھنداوی.
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