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 داچاپى تاران کوردستانو هێمن لە ڕۆژنامەى  گۆران

  Iونو عدەدین سعیزەسامان 

  ڵچەمچەما زانکۆى چەرموو،، بەىش کوردى ،سۆری یاریدەدەرێپرۆف

 182-162 ؛ صص8931 اسفند ٨؛ تاریخ پذیرش: 8931 دی 42تاریخ دریافت: 

 چکیده  کورته
وتاری بەردەست توێژینەوەیەكە لەبەر ڕۆشنایى 

( ٨٣٣١ -٨٣٣٨) کوردستانوتارەکاىن ناو ڕۆژنامەى 
کە لەبارەى هەر دوو شاعیرى دیارى گەلەکەمان، 

ەوە نوورساون، پێگە و ڕۆڵى هونەرى و -گۆران و هێمن

دەکەنەوە. تەوەری ئەدەىب هەر دووکیان ڕوون 
توێژینەوەكە تەرخان کراوە بۆ لێکۆڵینەوە لە یەکەمى 

ڕۆڵ و پێگەى شاعیرێتیى گۆران لە بوارى 

کردنەوەى شیعرى کوردى و کاریگەریی لەسەر نوێ

شاعیراىن ڕۆژهەاڵىت کوردستان. هەموو ئەو وتارانەى 
رابوو، ک لەو ژمارە تایبەتەى کە بۆ کۆچى گۆران تەرخان

ى ۆمەڵێک ڕاستخراونەتە بەر خوێندنەوە. لێرەشەوە ک

و تێڕوانینى نوێامن لە بارەى شاعیرەوە گەاڵڵە کردووە 

کە دەکرێ ببنە بناغەى زانستى بۆ پێگە و ڕۆڵى گۆران 

 تەوەری دووەم ردیدا.کردنەوەى شیعرى کو  لە نوێ

تەرخان کراوە بۆ خستنەڕووى شیعر و وتارەکاىن 

 وە کەهێمن. هەوڵ دراوە وەاڵمى ئەو پرسیارە بدرێتە

بۆچى هێمن دەستکارى شیعرەکاىن کردووە لە پاش 
باڵوکردنەوەى. لەگەڵ ڕاڤەکردىن گۆڕینى بڕوا و 

هەڵوێستى لە بیرى ناسیونالیستى کوردییەوە بۆ بیرى 

ە کردنەوەى ئەو وێستگناسیونالیستى ئێراىن. ڕوون

ى ژیاىن هێمن، ئامانجى تويژینەوەكەیە، کە گرنگە
دوو شیعرى بۆ شا نووسیوە و بۆخۆی لەبارەیانەوە 

لە ڕوانگەى دەروونناسییەوە ڕوومان  هیچى نەوتووە.
لەو هەڵوێستەى شاعیر کردووە کە دواى دابڕاىن لە 

ئومێدبووىن، ڕوو لە ڕۆژنامەى جەماوەرەکەى و بێ

ەڵێک دەکات و لە کۆتاییشدا کۆم کوردستان
 ئەنجامامن خستۆتە بەردەست.

 

 نکردستای  مقاالت روزنامهدر این مقاله پژوهشی است  

ی ک رد، ( که در مورد دو شاعر برجسته٨٣٣١ -٨٣٣٨)

اند و جایگاه و نقش آنان  را گوران و هیمن، نوشته شده

از لحاظ ادبی و هرنی مشخص کرده است. بخش اول 

ی پژوهش به نقش و جایگاه شاعری گوران در حوزه

نوشدن شعر کردی و تأثیر او بر شاعران رشق کردستان 

االتی که در این روزنامه به پرداخته است. همچنین مق

درگذشت گوران اختصاص داده شده بود، مورد تحلیل 

های اند. افزون بر این، برخی حقایق و دیدگاهقرار گرفته

تواند ایم که میی شاعر ارائه دادهای را دربارهتازه

روند اساسی علمی برای نقش و جایگاه گوران در 

 شعر کردی محسوب شوند. بخش دوم پژوهش گرایینو 

به شعر و مقاالت هیمن اختصاص یافته است. در این 

ست به پرسشی پاسخ داده شود که بخش تالش شده ا

چرا هیمن شعرهایش را بعد از انتشار دستکاری کرده 

است. البته چگونگی تحول اعتقاد و موضع وی در تفکر 

یل گرایی ایرانی نیز تحلبه تفکر ملیگرایی کردی ملی

ای مهم از زندگی شده است. هدف این است که دوره

هیمن روشن شود که در آن دو شعر را برای شاه نوشته 

است و خودش هیچ نظری در این باره نداده است. از 

یم که اموضع شاعر توجه کرده ایندیدگاه روانشناسی به 

ی د شدن، به روزنامهبعد از بریدن از مخاطبانش و ناامی

آورد. در پایان نیز نتایج به دست آمده روی می کردستان

 ارائه شده است.

 

ڕۆژنامەی  ؛هێمن؛ گۆران :وشەگەلی سەرەکی

 نوێخوازی ؛شیعری کوردی ؛كوردستان

ی روزنامه ؛هیمن گوران؛ :واژگان کلیدی 

 نوگرایی ؛شعر کردی ؛کردستان
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 ىکپێشه -1

جیهانە شیعرییەکەى هەر یەک لە گۆران و هێمن ئەوەندە دەوڵەمەندە کە بوار بۆ لێکۆڵەر 

ە لە نێوان ک کوردستاندەڕەخسێنێ هەمیشە کارى نوێ لە بارەیانەوە پێشکەش بکات. ڕۆژنامەى 

ی هەتاوی دەرچووە بەرهەمى شیعریی گۆران و هێمنى باڵو کردۆتەوە ٨٣٣١هەتا  ٨٣٣١سااڵىن 

و جێى بایەخى ڕۆژنامەکە بوونە؛ بەو هۆیەشەوە کاریگەرییان لەسەر ڕەوىت نوێى شیعرى کوردى 

ە لە کهێشتووە و الى شاعیران و خوێنەراىن ڕۆژهەاڵىت کوردستان زیاتر دەنارسێن. گۆران جێ

هەڵەبجە هاتۆتە دونیاوە و شاعێرێکى بەناوبانگى نیوەى یەکەمى سەدەى  لە ٨١١٣ساڵى 

 کردنەوەى شیعرى کوردیدا؛ تەنانەت ناوبانگى لە واڵتاىنبیستەمە، ڕۆڵێکى دیارى هەبووە لە نوێ

، وناوچەکە و جیهاندا باڵو بۆتەوە، پێگەى ئەو، الى ڕەخنەگراىن بیاىن، وەک شاعیرێکى هەڵکەوتو 

، کە لە تاران بە زماىن کوردى دەردەچوو، کوردستانجێگایەکى دیارى هەیە، هەربۆیە ڕۆژنامەى 

کردىن، دەستەى بەڕێوەبردىن ڕۆژنامەکە لە ساڵى شیعرەکاىن باڵو دەکردەوە. لە دواى کۆچ

ژمارەیەکى تایبەت بە کۆچى گۆران تەرخان دەکەن،کە بۆ یەکەم جارە لە باشوورى  ٨٣٣١

ەو زانیاریانەمان لە بارەى گۆرانەوە دەکەوێتە بەردەست،کە بۆخۆیانیش دەبنە کوردستان ئ

لە گوندى الچین نزیکى  دا٨٣١١کەرەستەى توێژینەوەكە. سەبارەت بە هێمن، ئەو لە ساڵى 

 یارەمى ئەو پرسساباڵخ لەدایک بووە و بە چەندین وێستگەى جیاوازدا تێپەڕیوە. لێرەدا وەاڵ 

ێمن لە وێستگەیەکى گرنگى ژیاىن ئەدەىب و ڕۆشنبیرى خۆیدا ڕوو بۆچى ه خۆدەدەینەوە،کە ئا

لە جۆرە شیعر و وتارێک دەکات کە لە دواى باڵوکردنەوەى دیوانەکەیشیدا هەندێ لەو شیعر و 

وتارانەى فەرامۆش دەکات و لە هیچ کام لە دیوانەکانیدا نە خۆى و نە کەساىن تر ئاوڕیان لێ 

 نەداوەتەوە.

ە ی چاپى تاران کە ل-کوردستانلەوەدایە بۆ یەکەم جارە ڕۆژنامەى  گرنگیى توێژینەوەكە

لە تاران دەرچووە، بە مەبەستى تیشک خستنەسەر دوو دەنگى  ٨٣٣١هەتا ساڵى  ٨٣٣١ساڵى 

شیعرى دیارى نیوەى یەکەمى سەدەى بیست، بەسەر بکرێتەوە. ئەم ڕۆژنامەیە لە سەرەتاوە 

یىش ژمارەیەکى تایبەىت بۆ تەرخان کردووە. ئەمەش شیعرى گۆراىن باڵو کردۆتەوە و بۆ کۆچەکە

ئەو ڕاستیە دەسەملێنێت،کە گۆران کاریگەریى لەسەر ڕۆژهەاڵىت کوردستانیش هەبووە. هەر بۆ 

یەکەم جاریشە خوێندنەوەیەکى نوێ بۆ شاعیرى گەورەمان هێمن لە نێو ئەو ڕۆژنامەدا دەکەین، 

ۆ نوێی گەلەکەمانەوه. ئەوەى جێى بایەخە ب کە دەکەوێتە قۆناغێکى گرنگ و هەستیارى مێژووى

توێژینەوەكە، وەاڵمدانەوەى ئەو پرسیارەیە کە ئایا بۆچى هێمن خۆى لەم وێستگەیەى ژیاىن 

کردنەوەى بەرهەمەکانیدا ئاوڕى لە شیعر پاراستووە و نە لە دیواىن یەکەمى و نە لە دووبارە چاپ

بەو  هیچ لێکۆڵەرێکیش بایەخى ،جگە لەوەشبێ نەداوەتەوە. کوردستانو وتارەکاىن ناو ڕۆژنامەی 



 269 | کوردستانو هێمن لە ڕۆژنامەى  گۆران

 

 

ا باڵو دکوردستانالیەنە نەداوە و ئاوڕیان لەو شیعر و وتارانەى هێمن نەداوەتەوە کە لە ڕۆژنامەى 

 کراوەتەوە.

 سەر قۆناغێکى مێژوویى گرنگى ئەدەىب و بخاتەە کە تیشک ئامانجی توێژینەوەكە ئەوەی

کان و هەڵدانەوەى الپەڕەکاىن ڕۆژنامەى ڕۆشنبیریى گەلەکەمان و دەرخستنى ڕاستییە

خستنى ڕەوىت ڕەخنەى ئەدەىب کوردى دەکات. ، کە ئەمەش بۆ خۆى خزمەت بە پێشکوردستان

لە الیەکى ترەوە، خزمەت بە بزاڤى ڕۆژنامەگەریی کوردى دەکات. وەک ئاشکرایە، دەزگاى 

دىن گەیانلە بەچاپو ئەکادیمیاى کوردى، ڕۆلێکى ئێجگار گەورەیان هەبووە « بنکەى ژین»

لە چوار بەرگى ڕازاوەدا، کە بۆ یەکەم جارە سەرجەمى ژمارەکاىن  کوردستانهەموو ژمارەکاىن 

 بۆ ئێمەش کارئاساىن بوو بۆ بەسەرکردنەوەى ودەستى خوێنەراىن کورد  پێکەوە دەکەوێتە بەر

 الپەڕەکاىن ڕۆژنامەکە.

 داى چاپى تاران-کوردستانگۆران لە ڕۆژنامەى ـ ٢
ڕۆژنامەیەكی حەوتەیی كوردی، سیاسی، زانیاری، وێژەیی، كۆمەاڵیەتییە،  كوردستانڕۆژنامەی 

خاوەنی ئیمتیازی عەبدولحەمید بەدیع ئەلزەمانی، بە چاودێری دەستەی نووسەران مەحمەد 

زادە، عابد رساجەدینی و زادە، ئەحمەدی موفتیزادە، عەبدولڕەحامنی موفتیسدیق موفتی

لە ژمارەی لە الیەن حكوومەتی ئێرانەوە لە تاران دەرچووە.  ٨٣٣١شوكروڵاڵی بابان لە ساڵی 

بەرانبەر  ٨٣٣٨ـى بەهمەن ١٣ى چاپى تاراندا لە -کوردستانـى ساڵى چوارەمى ڕۆژنامەى ٨91

کى کۆستێ»شاىن ، لە الپەڕەى یەکەمى ڕۆژنامەکەدا بە ناونی٨9٩٣ـى ترشینى دووەمى ساڵى ٨٣

 ٨٨/٨9٩١/ ٨١گۆران لە که هەواڵى مردىن گۆراىن شاعیر باڵو دەکرێتەوە. ئاشکرایە  «گەورە

ئەم هەواڵە  ٨9٩٣/ ٨٣/١واتە لە  ،کۆچى دوایى کردووە، بەاڵم دواى تێپەڕبووىن سێ مانگ

 دەگاتە ڕۆژنامەکە.

 گە لە گۆران نووسەر ولە کوردستاىن عێراقدا، لە ماوەى ئەو سااڵنەى ڕۆژنامەکە دەرچووە، ج

شاعیرى تریش مردوون، وەکوو ڕەوانشاد ڕەفیق حیلمى، کەچى جێى بایەخیان نەبووە؛ بەاڵم 

، دەگەڕێتەوە بۆ ڕۆڵ و کاریگەریى ەکەایەخیان. دیارە هۆکار بمردىن گۆران دەبێتە جێى 

لە  ریگەریی لەسەر ڕەوىت شیعرى کوردىشاعیرێتى لە بوارى نوێکردنەوە و داهێناىن شیعر و کا

وتارێکى  «زانایان نامرن»ـى هەمان ژمارەدا بە ناونیشاىن ٨١ڕۆژهەاڵىت کوردستاندا. لە الپەڕەى 

ەو لە کردنەوەى شیعردا و شوێنى ئگۆران لە نوێ ییبەنرخ باڵو کراوەتەوە،کە تێیدا پێگەى هونەر

ا، کە ناوى نووسەرەکەى پێوە نییە، ئەو پرسیارە داهێناىن شیعریدا بەرز نرخێرناوە. لە وتارەکەد

ئایا چ هۆز و گەلێکى جیهان زانایەکى وەکوو گۆراىن تیادا هەڵکەوتووە؟ بەڵکوو »دەکرێت کە، 

(. جێى شانازییە ٨91، ژ. ٨٣٣١، کوردستان) «بکات هى جیهانە، ئەبێ جیهان بیرەوەرى لێوە
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ى کردنەوەى شیعردا، دیدلەبارەى ڕۆڵیەوە لە نوێکە گۆران بە زانایەکى جیهاىن تۆمار دەکات. 

مامۆستا گۆران لە چوارچێوەى یاساى هۆنراو بەرزتر و بەرباڵوتر »وو: ڕ ڕۆژنامە بەم شێوەیە خراوەتە 

هەنگاوى داناوە، لە هەڵبەستا چەشنێکى تازەى بەدى هێناوە؛ کە هەڵبەستى نوێ ئەهۆنێتەوە، 

گەىل ژیر و زاناى کوردستان، ئەوە ئەوە کە بەستەى دڵدار بۆ الوەکاىن بیرڕووناکى هاوزماىن، بۆ 

 پەروەرى کوردستان ئەکات و ئەڵێ:پێشکەىش الوەکاىن نیشتامن

 لە ژێر ئاسامىن شینا

 لە پاڵ لووتکەى بەفرینا

 کوردستان گەڕام 

 (٨91ژمارە  ،٨٣٣١)ڕۆژنامەى کوردستان، . دۆاڵو دۆڵ پێوام

باڵو  «کێکى ناکامو بو »هەر لە هەمان ژمارەى ڕۆژنامەکەدا دەقێکى شیعرى گۆران بە ناونیشاىن 

کراوەتەوە. شاعیرى دیارى ڕۆژنامەکە عابد سەراجەدین شیعرێکى بۆ کۆچى گۆران لەو ژمارەیەدا 

 باڵو کردۆتەوە:

 ى داخەکەم کوردان نامناسن ێنەڵ

 قەدر و باسنشوێنەوارانم بێ

 ڕاو و دێڕتالمان گرانە پە

 ئایین دێڕت وەک زێڕە الى خاوەن

 هۆنراوەکانت پردى زمانە

 بۆ تاریکى ڕێى تیشکى ڕووناکین

کرانەوە، ئەوانیش گەلێ وتار و  لە دواى ئەوەى کوردە خاوێنەکان لەو کۆستە گەورەیە ئاگادار

ایبەت ت ٨9١هەڵبەستی تایبەت بۆ کۆچى گۆران ڕەوانەى ڕۆژنامەکە دەکەن. هەر بۆیە، ژمارەی 

 دەکرێت بە بیرەوەریی کۆچى دوایى شاعیرى نەمرى کورد، مامۆستا گۆران.

بەسەرهات و »لە الپەڕەی دووى ڕۆژنامەکەدا وتارێکى گرنگ و پر بایەخ بە ناونیشاىن 

ە ، کە بە پێى میتۆدێکى زانستیاناوەتەوە، نووسینى هیوا باڵو کر «شوێنەوارى مامۆستا گۆران

. بەو پێیەی سوودى لە شەش سەرچاوە وەرگرتووە، کە لە کۆتایى توێژینەوەکە ئەنجام دراوە

توێژینەوەکەدا ئاماژەیان پێ کراوە، جگە لەوەى پشتى بەستووە بە تێڕوانینەکاىن هەردوو لێکۆڵەر 

و ڕەخنەگر، مامۆستایان ڕەفیق حیلمى و عەالدین سەجادى. نووسەر سەرەتا بە کورتەیەک 

یەوە چۆتە ناو باسەکەوە و لە پاشاندا لەبەر ڕۆشنایى بۆچووىن لەبارەى ژیاىن گۆران و بەرهەمەکان

هەندێک لێکۆڵەرى بیاىن و وتەکاىن شاعیر خۆیەوە، لێکدانەوەیەکى زانستیانەى دەربارەى 

شێوەى شیعر و هەڵبەستەکاىن خستۆتە بەردەست. بەم پێیەش، لە ڕووى دەرخستنى پلەى 
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اعیرەوە، کۆمەڵێک ئەنجامى داوەتە دەست. شاعیرێتى و تواناى داهێناىن هونەریی شیعریی ش

لەم ڕووەوە لە پێگەى دیارى گۆران دواوە و شوێنى لە نێو ئەدەىب جیهانیدا بەرز نرخاندووە. ڕاى 

ئیدمۆنس کە کوردناسێکى ئینگلیزییە دەهێنێتەوە، کە سەرسام بووە بە شیعرى گەشت لە 

و بەم شێوەیە هەر زوو دەقە  هەورامانەکەى گۆران و وەریدەگێڕێتە سەر زماىن ئینگلیزى

 شیعرییەکاىن شاعیر لە ڕۆژنامە و گۆڤارەکاىن ناوچەکە و جیهاندا باڵو دەبێتەوە. 

لەبەر ڕۆشنایى ڕاى ا. ب. سوەن، نووسەر تێڕوانینێکى نوێ دەخاتە بەردەست کە تا ئێستا هیچ 

است نە بە ڕ لێکۆڵەرێکى کورد ڕایەکى لەو جۆرەى نەخستۆتە ڕوو. ئەویش ئەوەیە ئەو بۆچوو 

وە و شێوازى کردنەنازانێتکە گۆران لە شیعرى ئینگلیزى و تورکى ئیلهامى وەرگرتبێت و نوێ

کردنەوەى ئەو دوو ئەدەبەدا بەئەنجام گەیاندبێت؛ بەڵکوو شیعرى لە ژێر کاریگەریی السایی
 نووسەر پێى وایە ئەو بۆچوونە، 

بڕوایەکى دروست و ڕاستەقینە نییە، چونکە هەڵبەستەکاىن گۆران بێجگە لە یەک 

دوویەکیان، گشتى باىس کورد و واڵتەکەیەىت، شێوەى هەڵبەستەکانیىش لە هیچ کوێ السا 

نەکراونەتەوە، چونکە هەر وەک دیتامن شیعرەکاىن گۆران لە شێوەدا هەر ئەوانەن کە سەدان 

دییەکاندا پێک دەهێرنا. ئەو زمان و شیعر و ئەدەبە کوردییه تەنیا ساڵ لەمەوپێش لە چریکە کور 

لە بیرى کوردى ئاوى دەخواردەوە، هەر وەک ئێستەش زۆر وایە و پێچووىن شیعرى کوردى و 

شیعرى ئینتى گەالىن تر کە دەیانەوێت لە بەندى قەواعیدى عەرووزى ڕزگاریان بێ، نابێ ئەو 

، ٨٣٣١ردى الساکراوەى شیعرى وانە. )هیوا، کوردستان، بخاتە سەر ئەو گومانە کە شیعرى کو 

 ( ٨91ژمارە: 

مامۆستا گۆران باشرت لە گشت شاعیراىن تر تواىن »ێ: ڵنووسەر لە شوێنێکى تردا دە

ۆشنایى ئەم (. لە بەر ڕ سەرچاوەی پێشوو) «تەبیعەىت شیعرى کوردى لە هەڵبەستەکانیدا بپارێزێ

دەکەینەوە؛ یەکەمیان ئەوەیە کە گۆران دەخاتە پێشەوەى وتانەوە چەند ڕاستییەک ڕوون 

شاعیراىن کوردەوە لە بوارى پاراستنى رسوشتى شیعرى کوردى،کە دیارە مەبەست لە 

ڕەسەنایەىت و بیرى کوردییە لەگەڵ ئەو شێوازەى کە لە بەیت و چریکە کوردییەکاندا پەیڕەوکراوە 

. ڕاستییەکى تریش ئەوەیە کە «خەرسەوشیرین و »و  «خەج و سیامەند»لە شێوەى داستاىن 

رسوشتى شیعرى کوردى هەر لە سەرەتاوە پابەندى یاساکاىن عەرووزى عەرەىب نەبووە؛ لە 

چەند قۆناغێک ئەوجا توانیویانە لە کاتێکدا گەالىن تر پابەندى ئەو شێوەیە بوونە و دواى 

ۆراىن سەر پشتى بە ڕاى گیاساکاىن عەرووزى البدەن. بۆ سەملاندىن ڕاستى ئەم بۆچوونەى، نوو 

 خەینە ڕوو: شاعري و دوو لێکۆڵەرى بیاىن بەستووە. لەبەر گرنگى بۆچوونەکان دەیان

پێچ کردووە.کورد قەواعیدى عەرووزى، شیعرى عەرەىب و فارسیى وەک دیل لەبەنددا دەست

ى کنەتەوەیەکە عاشقى ئەفسانە و پیاوەىت و سەربەستییە؛ لەسەر ئەوەشڕا زمانەکەیان هێزێ
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کردن. ئەو نەتەوەیە هەڵبەست و هۆنراوەیەکى زۆرى دەرخستووە؛ تەبیعى هەیە بۆ بەیان

دەتوانین بڵێین کە هەمیشە خاوەىن هەڵبەست و گۆراىن بووە، کە بەىش زۆریان ئێجگار 

ێز هبەنرخن. قەواعیدى ئاڵۆز و شێواوى علم العروض کە شیعرى فارىس و عەرەىب و تورکى بێ

 ە، لە کوردیدا تەئسیرى نەبوو. )سەرچاوەی پێشوو(نوکتە کردوو و بێ

شیعرى عەرەىب و فارىس و تورکى پەیڕەوى عەرووزییان کردووە، بەاڵم گەىل  ،بە پێى ئەو وتانە

کورد هەمیشە خاوەىن هەڵبەست و گۆراىن بووە کە بەىش زۆریان ئێجگار بەنرخن؛ چونکە 

یە بۆ دەربڕینى مەبەست، بۆیە هەر بەالیەوە زماىن کوردى هێزێکى رسوشتى و خۆڕسکانەى هە

لە زووەوە نەکەوتۆتە ژێر کاریگەرى زانستى عەرووزى. بەم پێیە شاعیراىن کورد تایبەمتەندى 

. کردنەوەیەکسیامى ڕەسەنێتى شێوەى شیعرى کوردییان پاراستووە، بێ هیچ السایی

ەستى ە، بەاڵم به دهەرچەندە لە سەردەمى میرنیشنى بابانەکاندا پەیڕەوى شیعرى عەرووزى کراو 

بە دواوە، بۆ ئێجگارى کێىش عەرووزى بەالوە دەنرێ و شاعیران دەگەڕێنەوە  ٨9٣١گۆران لە 

 سەر کێىش پەنجەی بڕگەیى. نووسەر لە شوێنێکى تردا دەڵێ: 

زماىن کوردى لە بناغەدا شاعیرانەیە وگەىل کورد زۆرتریان شاعیرن. شیعرى کوردى تەواو 

و و مەسنووعى ناتوانێ جێى تێدا بکاتەوە. هۆنەر دەتوانێ هەر کاتێ تەبیعییە، شتى دروستکرا

ویستى، ڕێ و شوێنێکى تازە دروست بکا. شیعرى کوردى قاعیدەیێکى ساپتى نییە کە شیعر 

دەربەستى بێ. هۆنەرى کورد دەیەوێ بیرى خۆى دەربڕێ؛ ئامانجى تەنیا ئەوەیە کە ئەو بیرەى 

عرێک، هەر گۆرانییەک شێوە و ڕێ و ڕەوشتى تایبەىت بە باىش و ڕووىن وەدى بێنێ. هەر شی

 خۆى هەیە. )سەرچاوەی پێشوو(

ئەم وتانە بۆ شیعرى نوێ دروست و ڕاسنت، بەاڵم هەرگیز لەگەڵ بنەماکاىن شیعرى کالسیکى 

کوردى سەردەمى میرنشینى باباندا ناگونجێت؛ چونکە شیعرى قوتابخانەى بابان بە عەرووزى 

وشوێنى تایبەىت خۆى هەیە؛ لەسەر یاسایەکى جێگیر و چەسپاو بەڕێوە ڕێ عەرەىب هۆنراوەتەوه و

چووە. سەبارەت بە داستان و الوک و حەیراىن کوردى بەڵێ تا ڕادەیەکى دیار یاسایەکى جێگیرى 

وێت یە،کە دەیەنییە،کە شیعر لە سەرى بڕوات، بەڵکوو زیاتر ئامانجى گەیاندىن ئەو بیرە

ەم جۆرە شیعرانە بنیاىت شیعرى پەخشانیان هەیە و پابەندى کیش و سەروا ئ بیگەیەنێتە وەرگر.

نابن، زیاتر بایەخ بە مۆسیقا دەدەن. بەاڵم ئەوەى جێگاى سەرنجە ئەوەیە بنیاىت شیعرى 

دیالێکتى گۆران کە بە کێىش بڕگەیى بنیات نراون، هەمان ئەو کێشەیەکە الوک و حەیران و 

 ات نراوە،کە جێگاى بایەخى نووسەر نییە؛ لە کاتێکدا گۆراىنگۆراىن فۆلکلۆرى کوردیى پێ بنی

شاعیر خۆى باس لە بایەخى ئەم کێشە شیعرییە خۆماڵیە ڕەسەنە کوردییە دەکات. هەروەک لەو 

  :(دا نووسیوێتى٨91١)بەهەشت و یادگار وتانەیدا دەردەکەوێت کە لە پێشەکیی دیواىن 

شیعرە تازەکان بە وەزىن پەنجە )هیجا( هەڵبەسرتاون کە هەرچەند شیعردۆستەکاىن کۆن بە 

خوێندنەوەى ڕانەهاتوون، بەاڵم لەبەر ئەوەى وەزىن تایبەىت نەتەوەییامنە لەگەڵ تایبەمتەندیى 
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زمانەکەمان چاتر ڕێک ئەکەوێ؛ بە پێویستم زاىن لە ماوەى تەقەالى ئەدەىب خۆما ڕۆژبەڕۆژ 
یەىن بەکارهێناىن ئەم وەزنە بچم، تا لەم چەند ساڵەى دواییدا وەزىن عەرووزم بە بەرەو ال

 تەواوى، وە الم وایە بۆ ئێجگارى بەرەاڵ کرد. مەگەر پێویستییەکى هاندەرى تایبەىت ڕووبدا. 

ى وەک بەڵگە بۆ سەملاندىن بۆچوونەکاىن خۆى هێناوەتەوە، -هەرچەندە نووسەر وتەکاىن گۆران

بەوە ناکات کە گۆران خۆى کێىش بڕگەیى بە کێىش تایبەىت نەتەوەییامن داناوە،  بەاڵم ئاماژە

ە بەیت ل»لە شوێنێکى تردا دەڵێ: بۆیە ڕووى لێدەکات و لە عەرووزى عەرەىب دوور دەکەوێتەوە. 

، ژمارە ٨٣٣١، کوردستان)هیوا،  «و چریکەى کوردیدا پەخشان و هەڵبەست و مۆسیقا تێکەڵن

کە گۆران شێوەى شیعر و هەڵبەستەکاىن لە ڕاستییەمان بۆ دەردەکەوێت،. لێرەدا ئەو (٨91

فۆرمى بەیت و الوکى کوردى وەرگرتووە و السایى بێگانەى نەکردۆتەوە. هەروەک خۆیىش لە 

 نامەیەکیدا کە بۆ پیرەمێردى شاعیرى نووسیوە، دەڵێ: 

ئاخر بێچوومان هاتە دنیا، لەم ڕۆژانەدا لەدەمى خۆرکەوتنا، لەناو مەنزەرەیەکى جواىن بەهارا، 

بەخوێن، بە کااڵ، بەبااڵ، لە بەچکەى کورد، لە ڕۆڵەى پەرى ئەچوو ... لەخۆشیانا وەختەبوو 

گەشکەم پێ بگات نەختێک یان گەلێک الواز بوو .. مع مافیە الوازى الى من مەتڵەب نەبوو. 
یئەىت ەیهات! هەمن تەلیسمى سک و زاى شیعرم ئەویست شیعرى کوردیم بۆ ساغ بێتەوە ... ه

ئختیاریە، بە جىل بێگانەوە نەبێ پەریزادە ناناسنەوە. وتیان پۆپالنەى موتەنەببى و مەعەڕڕیى 

عەرەب و موجەوهەراىت حافز و سەعدیی عەجەم و متوموڕووى نەفعى و باقى تورکى پێوە نییە 

 (.9٩: ١١١١)ئومێد ئاشنا، ....« 

ئێجگار بەتوانایە، مەبەستى خۆى وڕاى خۆى ینى بیر ڕدەرب گۆران لە» :ئەدمۆنس دەڵێ

دەتوانێ وا دەربڕێ کە خوێنەر هەڵبەستەکاىن ئحساىس وەى بکا کە لەگەڵ خۆى قسە دەکا، وە 

 )هیوا، «یان لە باسی دیمەنێک خوێنەرى هۆنراوەى وى وەدەزانێ ئەو دیمەنە بەچاو دەبینێ

یفێکى من جوانرت سهەورامانەوە هیچ تەو بابەت  لە»: یان دەڵێ(. ٨91ژمارە  ٨٣٣١، کوردستان

 « گۆران هۆنەرى ئێستاى کورد لە گەشتى هەوراماندا گوتویە ...اڵنابێ لەوەى کە میرزا عەبدو 

. لە کۆتایى ڵێکۆڵینەوەکەدا نووسەر چەند ئەنجام و سەرنجێک لەبارەى تاقی )سەرچاوەی پێشوو(

وە، ستەکاىن بە کوردیێکى پەىت نووسیگۆران هەڵبە»کردنەوەى نوێى شیعرى گۆران دەخاتە ڕوو: 

هەریەک لە وشەکان مەعنایەک دەردەخەن کە ئەو مانایە زۆرجار بە چەند ڕستەیەکیش بەیان 

یان گوەیەک گیاندار و بێ» ،«وشارى پەنجەرە و دەرگا داخستو »ناکرێ، قودرەىت بەیاىن گۆران 

 .)سەرچاوەی پێشوو(« رێگاى هیوانیشاندەڕ »، «کەرسەختی ژیان ئاسان»و « تیا نووستوو

لهامى گۆران ئی کە پێیان وایە دەکاتەوەبەم پێیە ئەو ڕایەى ڕەفیق حیلمى و سەجادى ڕەت

ەوا هەڵبەستەکاىن گۆران بێجگە لە یەک دوو دەق، ئ وەرگرتبێت؛عرى ئینگلیزى و تورکى لە شی

عرەکاىن لە ەوە شیکە بە الی گشتى باىس کورد و واڵتەکەى دەکات، السایى کەىس نەکردۆتەوە،



  893٨ پاییز و زمستان ،٨ ، ش.5. پژوهشنامه ادبیات کردی، س | 26٨

 

 

شێوەدا هەر ئەوانەن کە سەدان ساڵ لەمەوپێش لە فۆلکلۆرى کوردییەوە وەریگرتوون، کە بیرى 

کوردى سەرچاوەى ئەو دەقانە بوون. جێگاى خۆیەىت ئاماژە بەو ڕاستییەش بدەین،کە 

ە بڕەخنەگراىن کورد ئەو ڕاستییەیان سەملاندووە کە گۆران کاریگەریی مەولەویی لەسەر بووە، 

 (١١١1تایبەتیش لە گەڕانەوەى بۆ کێىش بڕگەییدا. )عەىل، 

زیاتر لە جاران بایەخى بە شیعرەکاىن داوە، بە  کوردستانلە دواى کۆچى گۆران، ڕۆژنامەى 

لە  گۆران»ڕادەیەک لە هەر ژمارەیەکى تازەدا شیعرێکى باڵو دەكاتەوە. لەم ڕووەوە هێمن دەڵێ: 

، ١٣٣، ژمارە هاوکارى) «کوردستاىن ئێراندا خۆشەویسرتە و شیعرەکانیىش لەوێ باڵوترە

دا باڵو کراوەتەوە. هەر لە هەمان ٨9١لە ژمارەى « گوڵى خوێناوى»(. شیعرى ٨9١٣/9/٨٣

سینى و ە نو ل «مامۆستاى نەمر»ژمارەدا بە بۆنەى کۆچى مامۆستا گۆرانەوە بابەتێک بە ناونیشاىن 

کاردۆ باڵو دەبێتەوە. نووسەر ڕەخنە لە گەلەکەى دەگرێ کە ڕێز لە نووسەر و شاعیران و 

ەیە وەستایەکى لێهاتووى کارام ناودارەکاىن خۆى ناگرێت. ئاماژە بەو ڕاستییە دەکات،کە گۆران

ئەڵێن »ناىن دەقەکانیدا. لە کۆتایى باسەکەیدا دەڵێ: لە بەکارهێناىن وشەى کوردی لە بنیات

گۆران مرد، بەاڵم نە ئەو، نە هاوماڵەکاىن لە پیرەمێرد و بێکەس و ... نامرن، ئەوان وا لە دڵى 

 (. ٨9١ژمارە ، ٨٣٣١، کوردستان)کاردۆ،  «میللەتا ئەژین

لە دواى کۆچى گۆرانەوە باڵو بۆتەوە ئەم دەقانە  کوردستانەو شیعرانەى کە لە ڕۆژنامەى ئ

نووسینى  «شینى گۆران»؛ ١١١، ژمارە «هاوڕێم بێکەس» ؛٨99، ژمارە «جیلوەى شانۆ»بوون: 

، «شیوەىن گواڵڵە»؛ ١١١، ژمارە «بۆ گەورەیەکى شیعر دۆست»؛ ١١٨، ژمارە «نیاز»هێمنى شاعیر؛ 

، «لە درزى پەچەوە»؛ ١١1، ژمارە «ڕەوتێکى جوان»؛ ١١٣، ژمارە «بۆ جواىن سەرەڕێ»؛ ١١٣ژمارە 

 .١١9، ژمارە «الوانەوەى سەرەڕێ»؛ ١١١، ژمارە «هەڵبەستى پەشیامىن»؛ ١١٩ژمارە 

 ى چاپى تاراندا-کوردستانهێمن لە ڕۆژنامەى  -3
فەرمانڕەوایەىت کردووە. لە هاوینى ٨٣1١وەک شاى ئێران تا ساڵى  ٨٣١١مەحمەد ڕەزا شا لە 

شاى ئێران کە لە ژێر گوشار و هەڵچووىن جەماوەریدا ناچارکرا واڵت بەجێ بهێڵێ و بەغدا  ٨٣٣١

جار یەکەم شیعرى هێمن لە  دواى ڕووخاىن کۆمارى مەهاباد بۆ یەکەم بوو بە نیوەى ڕێى. لە

دەبڕۆ ئەى شاهى خاین / »ىن شاردا بە سەر زارى خەڵکەوە بەو ڕووداوە دەوترێتەوە: شەقامەکا 

لە ماوەى سێ ڕۆژدا الیەنگراىن شا و ژەنەراڵەکاىن ئاماژەیە شایانی . «بەغدا نیوەى ڕێیەت بێ

ى ئەمریکا و ئینگلیز یئەرتەش و مەال گەورەکان و دەرەبەگە دەسەاڵتدارەکان بە یارمەت

کۆدەتایەکیان سازدا و سەرۆک وەزیر دوکتۆر موسەدیق بە خۆى و هەموو وەزیر و وەکیل و 

، ردستانکو یخانە توند کران. )ڕۆژنامەى ڕووناکبیران و مامۆستایان و الیەنگرەکانیەوە لە بەند
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شا گەڕایەوە بۆ ئێران و کابینەى تازەى حکوومەت بە (. »٣: ١١٨١بەرگى یەکەم، هەولێر 

 (١١١: ١١١9هێرنا. )سەردەشتى، سەرۆکایەتیی ژەنەراڵ فەزلوڵاڵ زاهیدى پێک

تاتۆرى و کدوابەدواى کەوتنى موسەدیق، سیستمى فەرمانڕەوایەىت لە ئێران بە ئاڕاستەى دی

تاکڕەوى هەنگاوى دەنا. ڕۆژئاوا، بەتایبەت ئەمریکا، داواى ڕیفۆرمى لە شا دەکرد و دەوڵەىت ئێران 

کەوتەخۆ. ڕێگا و بان و خیابان و مەیدانێکى زۆر لە مهاباد ڕاکێرشا و هەموو قیرتاو کرا. لەم 

ەوڵەىت ئێران دەیەوێ حاڵەتەدا تاران چراى ئازادى بۆ الواىن کورد هەڵکرد. هەر دواى ماوەیەک د

ڕۆژنامەیەک بە زماىن کوردى دەربکا، مەبەست لە دەوڵەتیش دەزگاى ساواکە. هەموو کاروبار بە 

دەست ساواک دەبێت، هەموو بوودجەکەش خۆیان دەیدەن، ئێمەشیان دەستنیشان کردووە 

زمەتە خوەک بەڕێوەبەر و نووسەر. ئامانجى ئەوان خزمەتە بە سیاسەىت خۆیان، ئامانجى ئێمەش 

بە زمان و ئەدەىب کوردى. پێامن خۆش بوو بزانین لە ڕوانگەى خوێندکارانەوە ئەم کارە چۆنە. 

زادە و دکتۆر زادە و دکتۆر مەحمەدسدیق موفتىئەمانە قسەى هەریەک لە ئەحمەدى موفتى

تووە و زادەیە، کە لە کۆبوونەوەیاندا بە بەڕێوەبەراىن خوێندکاراىن کوردیان عەبدولڕەحامىن موفتى

لە تاران. دیارە خوێندکاران لە سەرەتاوە ڕازى نابن و کارەکەش بە خیانەت و جاشایەىت لەقەڵەم 

 (١١٨١، بەرگى یەکەم، کوردستانزادە، ڕۆژنامەى دەدەن. )مەحمەدسدیق موفتى

بەاڵم موهتەدى باوىك سەالحەدین چاوى بە خوێندکارەکان دەکەوێت و پاش ڕاوێژ و 

کردنەوەى دۆخەکە و هەڵسەنگاندىن و خستنەڕووى باشیەکاىن ا و ڕوونگفتوگۆکردن لەگەڵیاند

ئێمە لە تاران ئامۆژگارى و ڕێنوێنییەکانیامن لە »بووىن ڕۆژنامەکە، خوێندکارەکان ڕازى دەکات. 

گوێ گرت و نەسڵى لە ئێمەش بەتەمەنرت وەک هێمن و خاڵە ئەمین لە کوردستان کە هەر 

ى )بەرگى یەکەمی ڕۆژنامە «ن دایە ناردىن شیعر و مەقالەڕاسپاردەیان پێگەیشتبوو دەستیا

 (. ١١٨١، کوردستان

دا کە لە الیەن حکوومەتەوە ڕۆژنامەى کوردستان دەرچوو، پێشنیارى ٨٣٣١لە ساڵى 

سەرنووسەرى ئەو ڕۆژنامەیەم قبووڵ کرد، چونکە لە الیەکەوە بە هەڵێکى گەورەم زاىن کە لەو 

مەت بە زمان و ئەدەب و مێژووى گەلە چەوساوەکەمان بکەم و ڕێگایەوە، بە پێى تواىن خۆم خز 

لە الیەکى دیکەشەوە، پێم وابوو دەرچووىن ئەو ڕۆژنامەیە بە زماىن کوردى لە الیەن دەوڵەىت 

ڵگەدار بوو هاتنێکى بەئێرانەوە، باوەکوو مەبەستێکى تەبلیخاتیىش تێدا بووبێ، بەاڵم پێ

گەىل کورد ]و[ زمان و ئەدەب و نیشتامىن. سەبارەت بە هەبوون )مەوجوودییەت(ـى 

 (٣زادە، ڕۆژنامەى کوردستان، بەرگى یەکەم: )محەمەدسدیقى موفتى

-وونڕ تاریك و ەوە، هێمنی شاعیر لە پێشەكی دیوانی -كوردستانلەبارەی دەركردنی ڕۆژنامەی 

 هەر وەك دەڵێ:  ؛ەكەیدا كۆمەڵێك زانیاری خستۆتە ڕوو، بەاڵم بێ ناوهێنان
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تووشی الوێكی ڕووناكبیر و تێكۆشەری كورد هاتم كە ئازادیخوازێكی  ٨٣٣١ی ساڵی لە دوا

شێلگیر بوو، بڕوای بە چارەسەركردنی مەسەلەی نەتەوایەتی هەبوو ... لەمێژ بوو هاواری دەكرد 

كە ڕۆژنامەكانی سەر بە حیزبی توودە ڕۆژنامەی چاك و بەكەڵكن، بەاڵم دەرمانی دەردی ئێمە 

م بەداخەوە گوێی نەدەدرایە ... ئەو الوە كە دەسەاڵتیشی زۆر بوو، بڕیارمان دا ناكەن ... بەاڵ 

بۆ  ٨٣٣١ی گەالوێژی ١١ڕۆژنامەی كوردستان چاپ بكەینەوە، بەاڵم كۆدێتای شوومی 

كردینەوە ... ئەو الوە تێكۆشەرە پاش چەند ساڵ ئاواتی منی جوێماوەیەكی دوورودرێژ لێكی

 (٣١: ٨9١٣كوردستان چاپ و باڵو بكاتەوە. )هێمن، هێنایەدی و توانی ڕۆژنامەی 

زادە بێت؛ بەو لێخۆشبوو ئەحمەدی موفتیائەو الوەی هێمن ناوی نەهێناوە، هەر دەبێت خو 

بەڵگەیەی كە سەالحەدینی موهتەدی وەك یەكێك لەو خوێندكارانەی كە لە تاران بووە و چاوی 

زادە دەكات كە ڕۆڵێكی ەدی موفتیبە دەستەی نووسەرانی ڕۆژنامەكە كەوتووە، باسی ئەحم

سەرەكی گێڕاوە لە دەركردن و بەڕێوەبردنی ڕۆژنامەكەدا. جگە لەوەش زۆرترین بابەت و وتارەكانی 

 زادەیە.ڕۆژنامەكە لە نووسین و ئامادەكردنی ئەحمەدی موفتی

و باڵوبوونەوەى بە واڵىت ئێراندا، لە ڕێگەى کەسێکى  کوردستاندواى دەرهاتنی ڕۆژنامەى 

خەڵکى گوندەکەیانەوە ڕۆژنامەکە دەگاتە دەستى هێمن و ئەویش بۆ دەربڕینى هەست و 

خۆشەویستیی خۆى بەرانبەر دەرچووىن ڕۆژنامەکە، نامەیەکیان بۆ دەنێرێت. ئەوانیش لە ژمارە 

گەڵ نامەکەشدا سێ پارچە شیعرى دا بەشێکى زۆرى لێ باڵو دەکەنەوە. لە٨٣٣١ى ساڵى ٩

 ئەگەر بە دڵتانەوە نووسان و پێتان باش»کۆىن خۆى بە دیارى بۆ ناردوون کە لەبارەیانەوە دەڵێ: 

بوون، ئەوە چاپیان بکەن و ئەگەر باش نەبوون، الوانەوە و تەشویقم ناوێ و پێم ناخۆش نابێ چاپ 

ک خیانەت، لەوە پاشیش وردە وردە نەکرێن، چونکە مەبەستى من خزمەت بە زماىن کوردییە نە

 (. ٨٣٣١، ٩، ژمارە کوردستان)ڕۆژنامەى « بۆتان دەنووسم و دەنێرم

لەو وتانەوە، دوو ڕاستیی گرنگ بەدەست دەهێرنێت: یەکەمیان ئەوەیە هەموو شاعیرێک لە 

بکرێت، بەاڵم ئەم، پێچەوانەى دواى باڵوبوونەوەى بەرهەمەکەى حەزدەکات دەستخۆىش لێ

ی تر، بەوپەڕى تەوازوعەوە چاوەڕواىن پاداشت و دەستخۆىش لە گەلەکەى ناکات. دووم شاعیران

ڕاستى کە لەو وتانەوە بەدەست دەهێرنێت ورووژاندىن مەسەلەیەکى گرنگە، ئەویش مەسەلەى 

خیانەتە، کە دیارە شاعیر مەبەستى ئەوەیە کە دواى لەناوبردىن کۆمارى مهاباد و هاتنەکایەى 

هێمن و زۆرێک لە ڕۆشنبیراىن سەردەمەکەوە وا دەخوازێت، جۆرێک لە  دۆخێک کە بە الى

خۆگونجاندن هەبێت لەگەڵ حکوومەىت ئێرانیدا کە بەشداربن و دژنەبن، بەتایبەىت لە 

خستنى بزاڤى ڕۆشنبیرى و ئەدەىب کوردیدا؛ هەروەک ئەوەى ڕژێم ڕێگاى دابوو کە پێش

وە. هێمن پێى باش بووە کە بە شیعر و نامە بە زماىن کوردى باڵو بێتە کوردستانڕۆژنامەى 

خزمەىت زمان و ئەدەىب کوردى بکات، ئەو هەلە بقۆزنەوە بۆ بەرژەوەندیی مێژوو و ئەدەىب کوردى، 

نەک هەندێک پێیان وا بووە کە نووسین و بەشداربوون لە دەرچواندىن باڵوکراوە خزمەىت 
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 اعیر وەاڵمیان دەداتەوە، کە ئەو کارەىڕاستەوخۆى ڕژێمە، كارێكێ خیانەتكاریی. بۆیە هێمنى ش

کردن بە زماىن کوردى، کە لەو سەردەمەدا لەبەردەم هەڕەشەی لەناوچووندا بووە، جگە لە خزمەت

 هیج ئامانجێکى ترى لە پشتەوە نییە و خیانەتیش نییە.

ى ڕۆژنامەکەدا یەکەم شیعرى هێمن بە ناونیشاىن کچى ١لە ژمارەى  ٨٣٣١لە ساڵى 

دا نوورساوە، واتە ساڵێک دواى ڕووخاىن کۆمارى ٨٣١٩و دەبێتەوە. دەقەکە لە ساڵى مەهاباد باڵ 

 ــش لە دیوانەکەیدا باڵو بۆتەوە:٨٣٣٣مهاباد. ئەم شیعره بە دەستکارییەکەوه ساڵى 

 بە شمشێرى دوو ئەبرۆت جەرگى خەڵکى لەت دەکەى دیارە 

 دەزاىن چەک لەکاربێنى، کچیش ىب تۆرەمەى مادى 

 قەى زنجیرى باسکى تۆیە دڵ ئەى گوڵ!ئەسیرى ئاڵ

 ئەبینێ ئەو ئەسیرە تازە ڕەنگە، ڕەنگى ئازادى

 زەمانە هێمنى ئاوارەى چۆل و بیابان کرد 

 (٨٣١٩ ،فەرامۆىش مەکە بێچارەیە توخوا بکە یادى )شیوە ڕەزان

وشەگەىل ئەسیر و ئازادى ڕهەندێکى سیاسیان هەیە، ئاماژەن بۆ دۆخێکى نوێ لە ژیاىن شاعیر، 

کە خۆى وەک ئەسیرێک بینیوە؛ لە دواى ئەوەى کە لە ناو فەزایەکى حوکومڕاىن کوردیى ئازادەوە 

دەکەوێتە ژێر دەستى غەیرەوە، ئەم حەزەى بۆ ئازادى ال دروست دەبێت. لە دوا دێڕى شیعرەکەدا 

وشەى زەمانە دەاللەىت سەردەمێکە کە شاعیر لە ئاکامە خراپەکانیەوە ئاوارە بووە، تووىش 

هامەىت بۆتەوە، کە هێمن لە دوورى هاوڕێکاىن و یادەوەرێکاىن کۆماردا خۆى بە فەرهاد نە

شوبهاندووە، کە ئەوى عاشقى ئازادى نەگەیشت بە مورادى. بە باڵوبوونەوەى شیعرەکەى، شاعیر 

ئارامى دەرووىن بۆ دەگەڕێتەوە دواى ئەو دابڕانەى کەوتبووە نێوان خۆى و جەماوەرەکەیەوە. ئەمه 

م دەقى شیعریی هێمنە لە دواى ڕووخاىن کۆمار، کە دەکەوێتە بەر دیدەى خوێنەراىن کورد. یەکە

ناونیشانەکەش دەاللەىت ترى هەیە؛ ئاماژەیە بۆ کۆمارى مەهاباد. تۆ بڵێى مەهاباد بۆ هێمن دڵى 

واڵت نەبێ؟ بەتایبەت لەبەر ئەوەى، شوێنى یەکەم کۆمارى کوردە، هەر ئەو شوێنەشه که 

 روەرییەکەى لێ گووراوە.نیشتامنپە

ەوە باڵو «فرمێسکى گەش»دا دووەم شیعرى بە ناونیشاىن ٨٣٣١ى ساىل 9لە ژمارە 

دەبێتەوە. ئەم دەقە ڕەهەندێکى دەرووىن هەیە؛ لە دواى ڕووخاىن کۆمارى کوردستان، لە ئاکامى 

ىت ەتێکشکاىن دەرووىن بێ ئومێدبوونەوە نوورساوە، کە جۆرێک لە ڕەشبینى لە بنیاىت باب

 نوورساوە: ٨٣١١شیعرەکەدا ڕۆڵى گێڕاوە. دەقەکە لە ڕۆژنامەکەدا شانزە دێڕە و لە ساڵى 
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 قەت لە دنیادا نەبوو بێجگە لە ناخۆىش بەشم

 کەس و بەدبەخت و چەند چارەڕەشم ئەى خودا! چەند بێ

 سەردەمێک ئاوارە بووم و مدەتێکیش دەربەدەر

 رقەشم نەمدى ڕووى ئاسوودەگى هەر تووىش گێرە و قە

 خاىن ئومێدى لە من گرتووە حەریف کوشتمى و شەش

 مۆرە هەڵداوێم و بێهوودە بە تەماى دوو شەشم 

 داىب کوردى وایە کەس الگیرى لێقەوماو نییە

 بۆچی سەرکۆنەی بکەم لێم زیزه یاری مەهوەشم

 بەاڵم لە دیوانەکەیدا دێڕێکى بۆ زیاد کردووە کە دەڵێ: 

 فیداکار و نەبەز  ڕووم وشاعیرێکى ڕاست و یەک

 غەشم وغەللکوردە موحتاجى مەحەک نیم زێڕى بێ

باڵودەکاتەوە، هەمان دەق بە گۆڕینى  «بانەمەڕ»دا شیعرى ٨٣و  ٨٣و  ٨١لە ژمارەکاىن 

و زیادکردىن حەوت کۆپلە، لە دیوانەکەیدا باڵو دەکاتەوە.  «بەهارى کوردستان»ناونیشانەکەى بۆ 

نوورساوە. پێویستە ئاماژە بەو ڕاستییە بدەین کە هێمن  ٨٣١٩ئەم شیعرە لە بنەڕەتدا لە ساڵى 

وی دا باڵ کوردستانزۆرجار دەستکارى دەقەکاىن کردووە. سەرجەم ئەو دەقانەى کە لە ڕۆژنامەى 

ە ساڵ بەسەر باڵوکردنەوەیاندا، جارێکى تر بە دەستکارییەوە کردۆتەوە، دواى تێپەڕبووىن چوارد

ئەو زۆر »زادە دەڵێ: دا باڵویان دەکاتەوە. لەم بارەیەوە عەبدوڵاڵ حەسەنتاریک و ڕوونلە 

دەسکارى شیعرى دەکرد. بە باوەڕى من یەکەم نوسخەى کە دایدەنا جوانرت بوو لە دواترى کە 

 (.١١٩: ١١١9)« دەیگۆڕى

 ٨٣٣9ی بەهمەىن ٩کوردى،  ١١1١ى ڕێبەنداىن ١٩ساڵى دووەم  ی9٣/  ٣١لە ژمارە 

، دەقێک بە بۆنەى 9زایینی ل.  ٨9٩٨فیڤریەى  ٨1کۆچی،  ٨٣١١ی شەعبانی ١9هەتاوی، 

چ باڵو دەکاتەوە. ئەم شیعرە لە هی «خەزانبەهارى بێ»بووىن وەلیعەهدەوە بە ناونیشاىن لەدایک

شیعرێکى بە  9ل.  ٨9٩٨ی ساڵى 9٩اوەتەوە. لە ژمارەى کام لە دیوانەکانیدا چاپ و باڵونەکر 

دا نوورساوە، باڵو دەکاتەوە. ئەم دەقەش لە دیوانەکانیدا ٨91٩کە لە  «زیبکى شاهانە»ناونیشاىن 

ئەمن ئەو شیعرەى کە بۆ زەمانێکى تایبەىت دەگوترێ بە شیعر »باڵونەکراوەتەوە. هێمن دەڵێ: 

 «وایە کە شیعر ئەوەیە کە پاش مردىن شاعیریش زیندوو بێ نازانم، بە شوعارى دەزانم. ئەمن پێم

کە بۆ زەمانێکى  «خەزانبەهارى بێ» و «زیبکى شاهانە»(. بەم پێیە، شیعرى ١١٩: ١١٨٣)

دروشمن؛ هەرچەندە هیچ سۆزیکى ڕاستەقینە لە پشتى  وتایبەىت نوورساون شیعر نین، بەڵکو 

 ئەندێشەى داهێنەرانە.ئەو دوو دەقەوە نییە؛ هەر بۆیەش داماڵراوە لە 
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شاعیرى داهێنەر دەبێت ڕچەشکێن بێت لە کردنەوەى ڕێچکە و شێوازى نوێ و لە وتنى 

، نەک پەردەپۆشیان بکات و لە جەماوەرەکەى بیانشارێتەوە؛ بە جۆرێ که نەوەى اڕاستییەکاند

لە  ىداهاتوو تووىش سەرلێشێوان بێت و هەمیشە وێڵ بێت بە دواى ڕاستییەکاندا. لەبەر ئەوە

اى و وتارەکاىن کە بۆ ش «زیبکى شاهانە»و  «خەزانبەهارى بێ»هیچ شوێنێکدا ئاماژە بە شیعرى 

کوێوە بۆ ه ل»ئێرانی نووسیوە نەکردووە، پێدەچێت لێیان پەشیامن بووبێتەوە؛ چونکە خۆى لە 

و لە چەند شوێنێکى تردا ئاماژە بەوە دەکات کە ئەو، مرۆڤە و مرۆڤیش هەڵە دەکات. لە  «کوێ؟

 باڵو دەکاتەوە. «خونچەى سیس»و « دڵى شاعیر»هەمان ژمارەدا دوو شیعرى تر بە ناونیشاىن 

باڵو دەکاتەوە. دەقەکە لە بنەڕەتدا لە ساڵى  «بەهارى الدێ»، ٨٣٣١ى ساڵى 9١لە ژمارەى 

لە  ٨٣1٣باڵو بۆتەوە و دووبارە لە ساڵى  کوردستانلە ڕۆژنامەى  ٨٣٣9دا نوورساوە لە ٨٣١١

نامەیەکى تری بۆ ڕۆژنامەکە ناردووە که  ٨٣٣١دیوانەکەیدا چاپ دەکرێتەوە. هێمن ساڵى 

 دەخەینە ڕوو:  دا باڵو دەکەنەوە. ئێمەش بەشێکى لێ9١بەشێکى له ژمارە 

بێ  ولوێرم وت، پێم واوپەتیم کرد و دوو شیعرى لەنگمن لەوانە نیم کە دەگەڵ دوو قسەى لەت

کە دونیا لە شەرافەىت منەوە دروست کراوە و چاوەڕوان بم گەلەکەم دەستى ڕاگرێ و ئەمن بە 

بڕازێنێتەوە  بۆسەریدا بڕۆم، و هەتا مابم کارێکى نەکا دڵم گەردێ بگرێ و پاش مردنیشم کۆتەڵم 
و گومبەزم لەسەر گۆڕێ بۆ دروست بکا و، بەڵکوو ئامانجم ئەوە بووە ئیستعدادى خودادادى 

خۆم، کەم یا زۆر، لە ڕێگاى خزمەىت گەل و نیشتامنەکەم بەکار بهێنم و لە بەرانبەرى ویجداىن 

. ىتخۆمەوە شەرمەزار نەبم؛ جا خەڵک کردەوەى منى پێ بەکەڵک بووە یا نە، کەیفى خۆیە

 (٨٣٣١، 9١، ژمارەى کوردستان)

لە وتەکاىن هێمن خۆیەوە چەند ڕاستییەکامن بۆ ڕوون دەبێتەوە، ئەویش ئەوەیە کە شاعیر 

ڵێت بەڵکوو ئەو دە ؛کردنەوە ناکات، نە ئێستا و نە دواى مردنیىشحەز بە پیاهەڵدان و پاداشت

ەو کارەى دەیکات ئەرکى سەرشانم بەجێ هێناوە. هەروەها هێمن جەخت دەکاتەوە،کە ب

ویجداىن خۆى ئاسوودە دەکات. بڕواى بە پرنسپى پێکەوەیى و ژیاندۆستى هەیە. خەڵکیىش 

سەرپشک کردووە،کە تاچەند لەو کارەى ڕازى دەبن لە نووسین و نامەکاىن کە بۆ ڕۆژنامەکەى 

م سیژیاىن خسوو »ناردووە. هێمن ژیاىن تایبەىت خۆى بەالوە گرنگ نەبووە. کاتێک کە دەڵێ: 

خۆش بێ یا ناخۆش، تاڵ بێ یا شیرین، ئێستا خۆم گەلێک بە بەختەوەر و سەربەرز دەزانم کە 

لە سایەیى شاهەنشاهە گەلەکەم ڕۆژبەڕۆژ بەرەو خۆىش و پێشکەوتن دەڕوا و نیشتیامنەکەم ساڵ 

دیارە حکوومەىت ئێراىن بایەخى بە بووژاندنەوەى سەرخان و  «.بە ساڵ ئاوەدانرت دەبێتەوە

 دەوڵەت داوە بە کوردستانەکەیشیەوە. ئەو دوور لە بەرژەوەندى تایبەىت خۆى کە ناخۆش ژێرخاىن

بووە، بەاڵم کە بە شێوەیەکى گشتى جۆرێک لە خۆشگوزەرانی لە سەرانسەرى نیشتامندا هاتبووە 

 بووىن خۆى دەردەبڕێت .کایەوە، خۆشحاڵ
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ینى نوورساوە. لە ژمارە ى زای٨9٣١بەرانبەر  ٨٣١١، لە ساڵى «گریاىن نیوەشەو»شيعرى 

ى زایینى باڵوی دەکاتەوە، ٨9٩٨ى هەتاوى بەرانبەر ٨٣٣١ساڵى  کوردستانى ڕۆژنامەى 9١

لە دواى تێپەڕبووىن سیانزە ساڵ بەسەر باڵوبوونەوەیدا، ئەم دەقە بە دەستکارییەوە، لە 

 دیوانەکەیدا باڵو دەکاتەوە:

 (٨٣٣١/ ٨9٩٨)ڕۆژنامەى کوردستان خەڵک دادەڕنێ بەرگى کار و خۆى حازر دەکا بۆ خەو 

 (٨٣1٣/  ٨9١٣خەڵک نووسنت و لە چاوى من کەسەر دیسان ڕەواندى خەو )دیوانەکەى 

 باڵوکردۆتەوە: «کۆچى یار»دا، هێمن کۆپلەیەکى شیعرى بە ناونیشاىن 9١لە ژمارەى 

 ئەگەر چى ڕۆیى، قەت ناچى لەیادم

 دەکەم یادت بە یادى تۆوە شادم

-نچ کۆپلە پێک، کە لە پێ«موو ناپسێنم»وانەکەیدا لەناو دەقێکیدا بەناونیشاىن ئەم کۆپلەیە لە دی

باڵو دەکاتەوە کە لە « بلوێرى شوان»شیعرى  ٨٣٣١دا لە ساڵى٨١١هاتووە باڵو بۆتەوە. لە ژمارە 

نوورساوە.  ٨٣١1کردنێکى زۆرەوە باڵو کراوەتەوە کە لە بنەڕەتدا لە دیوانەکەشیدا بە دەستکاری

نامەیەکى هێمن باڵو کراوەتەوە، کە « دیارى خوێنەران»ى ڕۆژنامەکە لە گۆشەى ٨١٩ لە ژمارە

وتارێکى هەڵسەنگاندىن ڕەخنەییە بۆ پێگەى شاعیرێتى هەژار موکریاىن و دەرخستنى پلەى 

کارخانەى قەندى، یا سلسلەى مەشایخى »هونەرى ئەو شیعرەى هەژار بە ناونیشاىن 

بە دوو  ٨٣٣١ى ساڵى ٨١١لە ژمارە  کوردستان ڕۆژنامەى ، کە دەستەى نووسەراىن«نەقشبەندى

 بەش باڵویان کردۆتەوە. هێمن لەم ڕووەوە دەڵێ: 

ترین و کارخانەى قەندى، یا سلسلەى مەشایخى نەقشبەندى یەکێکە لە جوانرتین، بەکەڵک
ترین ئاسارى هەژار و تەنانەت دەتوانم بڵێم بە شاکارى وێژەى کوردى دەنارسێ، پڕ ئیحساس

باڵوبونەوەى ئەو هەڵبەستە کە کەمەکەمە لەبیرمان دەچووەوە سوودى زۆر گەورەى لێ 

ێنەیە، و وەردەگیرێ، ئەو هەڵبەستە بێجگە لەوەى کە لە چاو عیرفانەوە ئەسەرێکى بەرز و بێ

، ژمارە ٨٣٣١، کوردستانلەچاو کۆمەاڵیەتییەوەش دەتوانین بەهرەى زۆرى لێ وەرگرین. )

٨١١) 

دەبێ هەموومان پشت لە یەک »چونکە دەڵێت:  بووىن خۆیەوە دەکاتئێراىنهێمن شانازى بە 

دیارە هێمن  .«بدەین و ئێران بکەینە ئێرانێک کە چاوى کوێرى پێ ڕووناک بێتەوەببەستین، هەوڵ

ئێرانێکى ال مەبەستە کە مافەکاىن گەىل کوردى سەملاندبێت و خەڵکى کوردستان تیایدا بە 

دا شاعیر دەقێکى شیعرى ٨٣٣١ساڵى  ی٨١١ژین. لە ژمارە ئارامى و خۆشگوزەراىن ب

دا نوورساوە. ٨٣٣١باڵو دەکاتەوە، کە لە بنەڕەتدا لە ساڵى  «چارەنووىس ئادەمیزاد»بەناونیشاىن 

دا بە گەلێک گۆڕانکارییەوە، وەک گۆڕینى وشە و دەستەواژەکان، لە دیواىن ٨٣1٣بەاڵم لە ساڵى 

 دا باڵوى دەکاتەوە.تاریک و ڕوون
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کە لە  ، هێمن چوارینێکى باڵو کردۆتەوە«دیارى خوێنەران»دا لە گۆشەى ٨١١لە ژمارە 

. باڵو دەکاتەوە «ماچى شیرین»سەر زماىن کوردى. هەر لە هەمان ژمارەدا  فارسییەوە وەریگێڕاوە

کردن، لە ئەم دەقە دواى تێپەڕبووىن نۆزدە ساڵ بەسەریدا و پاش کۆمەڵێک دەستکاری

وی دەکاتەوە. جا ئەوەى گرنگە ئاماژەى پێ بدەین، ئەوەیە کە لە کاىت لێکۆڵینەوە دیوانەکەیدا باڵ 

لە بەرهەمى شیعرى هێمن، پێویستە بگەڕێینەوە بۆ دەقە کۆنەکاىن، کە یەکەمجار باڵو بۆتەوە، 

بۆ  ٨٣٣١نوورساوە و لە  ٨٣٣١لە  «ماچى شیرین»نەک ئەو دەقەى کە دەستکارى کراوە. 

 تاریک و ڕوونلە  ٨٣19کردىن لە باڵوبۆتەوە، دواى دەستکاری کوردستانى یەکەمجار لە ڕۆژنامە

 باڵوی دەکاتەوە.

هەر لە سایەیى ئەمنیەتەوە بە »هێمن دەڵێ:  ،«دیارى خوێنەران»لە گۆشەى  ٨٣١لە ژمارە 

لە ڕاستیدا بۆچوونەکەى زۆر زانستى و واقیعانەیە،  .«هەموو ئاواىت بەرزى خۆمان دەگەین

کان لە سایەى ئاشتى و ئارامیدا کە بە زۆر نەسەپێرنابێت بەسەریاندا، دەتوانن بە هەمیشە مرۆڤە

ارى دی»ئامانجەکانیان بگەن و ژیانێکى ئاسوودە و بەختەوەر بەدەست بهێنن. لە گۆشەى 

ى ڕۆژنامەى ٨٣٣لە ژمارە  «هێالنەى بەتاڵ»هێمن دەقێکى شیعرى بە ناوى  دا«خوێنەران

ەقەکە بە دەستکارییەکى زۆرەوە لە دیوانەکەیدا باڵو دەکاتەوە. هەر باڵو دەکاتەوە. د کوردستان

ە باڵو دەکاتەوە. ئەم چوارینەی «شکێنىپەیامن»لە هەمان گۆشەدا چوارینێکى بە ناونیشاىن 

ێک ، لە دیوانەکەیدا بە کەم«موو ناپسێنم»وەکوو کۆپلەیەک لە ناو دەقێکیدا بە ناونیشاىن 

 گلێنەى»ى ڕۆژنامەکە هێمن شیعرێکى بە ناونیشاىن ٨٣٣ە ژمارە دەستکارییەوە باڵو بۆتەوە. ل

دا باڵو تاریک و ڕوونباڵو کردۆتەوە که هەمان دەق بە کەمێک دەستکارییەوە لە  «شاعیر

باڵو  «بولبول و شاعیر»ى ڕۆژنامەکە هێمن دەقێکى شیعرى بە ناونیشاىن ٨٣١دەکاتەوە. لە ژمارە 

دا هێمن شیعرێکى بە ٨٣٣دەکاتەوە. ئەم دەقە لە دیوانەکانیدا باڵو نەکراوەتەوە. لە ژمارەى 

 باڵو کردۆتەوە، بەاڵم لە هیچ کام لە دیوانەکانیدا باڵو نەکراوەتەوە. «وڕێنەى ڕۆژوو»ناونیشاىن 

کەدا ى ڕۆژنامە٨١١نووسیوە و ئەوانیش لە ژمارە  کوردستانهێمن نامەیەکى بۆ ڕۆژنامەى 

لە ناوەرۆکى نامەکەدا دەردەکەوێت کە هێمن ماوەیەک بووە چەشنەی بەو باڵوى دەکەنەوە. 

شیعر و بەرهەمى خۆى بۆ ڕۆژنامەکە نەناردووە و دەستەى نووسەراىن ڕۆژنامەکە نیگەران بوونە و 

کردنەوەى هۆکارى نەناردىن بەرهەمى خۆى، ئەم نامەیەى بۆیان نووسیوە. هێمنیش بۆ ڕوون

لەوەى »گیی ناوەرۆکى نامەکە، هەندێک لەوەى پێویست بکات دەیخەینە ڕوو: ئێمەش لەبەر گرن

کە ساڵى ئەوساڵ هیچ دیارییەکم بۆ ئێوە نەناردووە، بە ڕاستى شەرمەزارم، بەاڵم بیر نەکەنەوە کە 

کردىن زمان و ئەدەبیاتەکەم دڵسارد بوومەوە؛ هەتا ڕەگێکى تەڕم مابێ، هەرچى ئەمن لە خزمەت

 «ایى ناکەم، ئەما داخەکەم سەرچاوەى تەبعم وشک بووە! تەسدیق بفەرموونلە دەسم بێ کۆت
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(. لەو وتانەوە ئەوە ڕوون دەبێتەوە کە هۆکارى نەناردىن ٨١١ژمارە  ،٨٣٣٨، کوردستان)ڕۆژنامەى 

بەرهەمى بۆ ڕۆژنامەکە، پەیوەندى بە دڵساردبوونەوە و دورکەوتنەوە نییە، بەڵکوو بە ڕاى خۆى 

اوەى شیعرەوە هەیە، کە بابەت و پاڵنەرێکى کاریگەر لە ئارادا نەبووە کە سۆز پەیوەندى بە سەرچ

 و ناخى شاعیر بورووژێنێت.

هێمن پێى وایە، شاعیر کەسێکى ژیر و وریایە، لە کەساىن تر ناچێ و هەست و بیرکردنەوەى 

دا، بەڵکە ەلەو کوردستانە دوور و دریژ »لەگەڵ کەساىن ئاساییدا جیاوازە. لە بەشیکى تردا دەڵێ: 

تى هەس «.لەو دونیا پان و بەرینەدا هەر ئێوەن کە جار و بار یادم دەکەن و فەرامۆشتان نەکردووم

نامۆبوون لە زەینی هێمندا ڕەگى داکوتاوە، بە جۆرێک تووىش دابڕاىن مەعنەوى و ڕۆحى بووە؛ 

ەروونیی هەست بەوە دەکات کە لە دەوروبەرەکەى دابڕاوە، درک بەوە دەکاتکە لە دۆخێکى د

ناجێگیردایە و پێى وایە فەرامۆش کراوە؛ بە بەراورد بەوەى ئەو سەردەمانێک لە کەشێکى ئارامى 

سایکۆلۆجیی جێگیردا و لە ناو ئەدیب و نووسەران و شاعیراىن قۆناغەکەدا ژیاىن بەسەر بردووە. 

ر بووە هاندە بە هێمن و باڵوکردنەوەى بەرهەمەکاىن، تاکە کوردستاندانەى ڕۆژنامەى ئەو بایەخ

کە ئارامى و ئاسوودەیى دەرووىن بۆ فەراهەم دەکات. بە الیەوە مرۆڤى ئاسایى بە هەموو شتێک 

ڕازییە و چاوەڕواىن ئەوەىش لێ ناکرێ کە شوێنەوارێک بەجێ بهێلێ؛ بەاڵم شاعیر بەرپرسیارە، 

 دەبێ چاوى هەموو شتەکان ببینێت و بە هەموو ژیانێکیش ڕازى نەبێت. 

ێوان گەشبینى و ڕەشبینیدا تووىش دڵەڕاوکێ و دوودڵى بووە، ئاسۆى لێ ڕوون شاعیر لە ن

نیە، بە جۆریک که نازانێت هۆکارى ئەو دۆخە دەروونییەى بە سەریدا هاتووە چییه و بۆچی 

بەهرەى شیعرى وشک بووە، چۆنه که خەریکه ببێتە کەسێکى ئاسایى. بۆخۆى سێ هۆکارى 

ى و لێقەومان و تاڵیی ژیانه، لەگەڵ نائومێدى. بە الى ئێمەوە کردووە؛ ئەوانیش پیر  نیشاندەست

ە هۆکارى سەرەکى ئەو دۆخە دەروونیی -کە سەردەکێشیت بۆ نائومێدى  -لێقەومان و تاڵیی ژیان 

نوێیەى هێمنە، کە لە ئاکامى تێکچووىن ژینگە ئەدەىب و سیاسییەکەوە تووىش هاتبوو. ئەو 

ارەساتێکى زۆر گەورە بێت،کە چارەنووىس گەلێک لێقەومانەى باىس دەکات هەر دەبێت ک

بەکۆمەڵ تووىش دۆخیکى نەخوازراو دەکات و لە ئاکامدا سەرگەرداىن و لێقەوماىن لێ 

دەکەوێتە، مرۆڤەکان بەگشتى هەست بە ئازار و ناخۆشییەکاىن دۆخەکە دەکەن، بەاڵم شاعیران 

ووىن بو مەینەتیەکاىن سەرنگوون  و ڕۆشنبیران بە تایبەىت لە ناوەوە، هەست بە چەشتنى ئازار

داىن کەسە خۆشەویست و نزیکەکاىن، شوێنەوارێک لە بیر واقیعەکە دەکەن؛ هەر بۆیە لەدەست

 و هزرى هێمندا جێ دەهێڵێت،کە هەمیشە لە نەستیدا بوونیان هەیە.

دواى ژینگەیەکدا دەگەڕێن کە تیایدا ئارامى دەرووىن بەدەست  هەمیشە داهێنەران بە

شاعیر بۆ دەستەبەرکردىن دۆخیکى وەها، پێویستى بە کەسانێک هەیەکە بەرهەمەکەى بهێنن. 
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بخوێننەوە و ڕاى خۆیاىن لەبارەوە دەربڕن؛ ئەوکات هەست بە ئارامى دەکات. هێمن لە دوو 

الیەنەوە تووىش دابڕان بووە؛ جارێکیان بە هۆى نەماىن کۆمارى مەهابادەوە و جارێکیش بە هۆى 

شاعیران و ڕۆشنبیران و هونەرمەندان و گەڕانەوەى بۆ گوندەکەیان، کە جگە  دوورکەوتنەوەى لە

لە کەسانێکى ئاسایى و سادە، هیچ ئەدیب و خوینەوارێکى وەهاى لێ نەبووە کە هێمن بیکاتە 

هاوڕازى نیاز و خەمەکاىن؛ بۆیە، دۆخێکى وەها شاعیر تووىش جۆرێک لە دابڕان دەکات لەگەڵ 

ى ی. لە هەردوو حاڵەتەکەدا، دەیەوێت بە شیعر،کە تاکە هۆکارە، چارەسەرئەوانەى دەوروبەرەکەیدا

دابڕانەکەى پێ بکات و کەشێکى سایکۆلۆژى ئارام بخولقێنێت. واتە، منى شاعیر لەگەڵ ئەواىن 

دەوروبەردا ئێمەیەکى ئارام بخولقێنێت، کە منى شاعیر تیایدا ئارام بێت. ئەو نەیتوانیوە ئەو کەشە 

بەدەست بهێنێت و دەیەوێ بە شیعرەکاىن، کە لە ڕۆژنامەکەدا باڵوى دەکاتەوە،  لە گوندەکەیاندا

 ى بەدەست بهینێت. یئارام

هێمن دڵى بە ژیاىن گوندەکەیان خۆش نەبووە، چونکە دوور بووە لە دەوڵەمەندکردىن 

سەرچاوەى بەهرەى شیعرى، چون بەالى هێمنەوە جگە لە بەهرەى خۆڕسکى بۆ نووسینى شیعر، 

لەگەڵیشیدا پێویستی بە خوێندنەوە و گەشەکردن و پەروەردەکردىن بەهرە هەیە تا شتى تازە و 

بابەىت نوێ و وێنەى شیعرى داهێرناو بێنێتە کایەوە. ئەم قسەیەى هێمن وتە بەناوبانگەکەى 

 و هەزار ساڵ لەمەوبەر وتوویەىت: هۆراسامن دێنێتەوە یاد، کە دو 

دن بە بێ شنەى زۆر و زەوەندى بەهرەى زگامک، یاخود بەهرەى بۆم ساغ نەبۆتەوە کە ئایا خوێن

ان هەیە و تریزگامک بە بێ خوێندن چ بەروبوومێکیان ئەبێت، هەر یەکەیان پێویستى بەوی

پەیامىن دۆستایەتییەکى بەردەوامى پێدەدات، هەرکەسێک بیەوێ بەو ئامانجە بگات کە 

و  دیبێ و هەڵلەرزیبێ و ئارەقى ڕشتبێمەبەستێتى، ئەبێ بە منداڵى چەرمەسەرییەکى زۆرى 

 (٣٩: ١١١1) .خۆشەویستى و شەراىب لە خۆى حەرام کردبێ

اڵو وە و لە ڕۆژنامەکەدا بو نارد «سایەى غەم»هێمن لەگەڵ نامەکەدا شیعرێکى بە ناونیشاىن 

بە نۆ  «بۆسەى ڕۆژگار»کراوەتەوە، کە لە حەوت دێڕ پێکهاتووە؛ بەاڵم هەمان دەق بە ناونیشاىن 

کراوەتەوە. دەقەکە ڕەنگدانەوەى ئەو دۆخە نائارام و ناجێگیرەى دا باڵو تاریک و ڕووندێڕ لە 

کراوە. دیاردەى غەم و پەژارەیى ڕۆىل بنەڕەىت شاعیرە، کە لە ناوەرۆکى نامەکەیەدا ئاماژەى پێ

ن، یگێڕاوە لە بنیاىت دەقەکەدا؛ وێنە شیعرییەکان سەرتاپا نوقمى نامۆیى و جۆرێک لە نائومێد

کە لە ئاکامى ئەو درزەوەى کەتۆتە نێوان شاعیر و دەوروبەرەکەیەوە هاتبوونە کایەوە. شاعیر لەم 

، «ماچى شیرین»، «جۆالنە»، «چارەنووىس ئادەمیزاد»، «بۆسەى ڕۆژگار»قۆناغەدا، شیعرەکاىن 

 پێدەرەوەى قۆناغێکى گرنگى ژیاىندەنووسێت،کە ڕەنگ «گلێنەى شاعیر»، «هێالنەى بەتاڵ»

دا نوورساون. لە ژمارەى دواترى ڕۆژنامەکەدا ٨٣٣١شاعیرە. ئەم دەقانە هەموویان لە ساڵى 

بەشێکى ترى نامەکەى شاعیر باڵو کراوەتەوە، کە هەر تەواوکەرى ڕەنگدانەوەى دیاردەى نامۆیى 
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ئێوە ئاگاتان لە حاڵى من نییە و نازانن لە چ مەحرومییەت و چارەڕەشییەکدا دەژیم ... »شاعیره: 

، تانکوردس)ڕۆژنامەى  «بەڵکە موتااڵ بتوانێ کەمێک ناڕەحەىت و تەنیایى من کەم بکاتەوە

 (.٨١٣ژمارە  ،٨٣٣٨

 باڵو دەکاتەوە: «ئارەزووى فڕین»شیعرى  «دیارى خوێنەران»لە گۆشەى  ٨١1لە ژمارە 

ە           ــکەڵکژین بە دڵتەنگى و دژى بێ

 رمـــم تێـــە ژینـــارێ لـــە بەجــبۆی
 

ە           ــوزەران بۆ من لە نێو ئەو خەڵکـگ

 رم؟ـۆن ڕابوێــە، چـە، سەختـناخۆش

 لێرەشەوە دەردەکەوێت کە درز کەوتۆتە نێوان منى شاعیر و ئەواىن دەوروبەرەوە:

 کماـــەرزو ڕوونـى بـــوى بیرێکـــخێ

 ئاونگــى پــــاکم ىـە دەڵێــن کـئەم
 

 ى ەو ـەستم و نـان پـە الیـــى لـکەچ

 ە سەرزەوى؟!ــى هامتـازانم بۆچـــن

خۆى خستۆته پلەى فریشتە و پەرى و جۆرە مەخلووقێک، کە جیاوازە لە مرۆڤى سەر زەوى رەدا لێ

لە پاکى و جواىن و زیرەکیدا. ئەم شایاىن شوێنێکى بەرزە وەکوو ئاسامن یاخود شوێنێک کە دوور 

بێت لە مرۆڤ، واتە دەبێت شانازیی پێوە بکرێت و ڕێز لە پێگەکەى بگیرێت. شاعیر وێڵە بە دواى 

یدا و گیرۆدەى دەستى ڕۆژگارە، کە تاڵیی ژیان ئۆقرەى لەبەر بڕیوە؛ تێدەکۆشێ تا لێیان ئازاد

باڵو بۆتەوە؛ لە بنەڕەتیشدا لە  کوردستانلە ڕۆژنامەى  ٨٣٣١ڕزگارى بێت. دەقەکە لە ساڵى 

تاریک و لە  ٨٣1٣کردن و گۆڕانکارى تیایدا لە نوورساوە؛ دووبارە دواى دەستکاری ٨٣١١ساڵى 

 «کیژى الدێیى»ى ڕۆژنامەکە، هێمن شیعرێک بە ناونیشاىن ٨١1باڵو بۆتەوە. لە ژمارە دا ڕوون

لە  تاریک و ڕووننوورساوە و بە زیادکردىن دێڕێک لە  ٨٣١٣باڵو دەکاتەوە، کە لە بنەڕەتدا لە 

باڵو  «تۆم هەر لە بیرە»دەقێکى هێمن بە ناونیشاىن  ٨١٩باڵوى دەکاتەوە. لە ژمارە  ٨٣1٣

گرنگ ئەوەیە مرۆڤ لە هەموو دۆخێکدا نیشتامىن لەبیر بیت، واتە لە خۆىش و دەبێتەوە. 

ناخۆشیدا لە سەربەستى و لە ژێردەستیدا، دەبێ نیشتاممنان هەر لەبیر بێت. ئەم دەقە بە 

 نوورساوە. ٨٣١٣دا باڵو دەکاتەوە کە لە بنەڕەتدا لە ساڵى تاریک و ڕوونکردنەوە لە دەستکاری

مەلە شیعرێکى بۆ ڕۆژنامەکە ناردووە کە بەرهەمى چەند ساڵ لەوەپێىش شاعیرە. شاعیر کۆ 

ڕەتدا باڵو دەکاتەوە، کە لە بنە «گێژەڵووکەى خەزان»هێمن شیعرێکى بە ناونیشاىن  ٨9٣لە ژمارە 

ە دا باڵو دەبێتەوە. لتاریک و ڕووننوورساوە. ئەم دەقە بە کەمێک دەستکارییەوە لە  ٨٣٣٨لە 

، کە بۆ کۆچى دوایى گۆراىن شاعیرى نووسیوە باڵو دەکاتەوە. «شینى گۆران»قى دە ١١١ژمارە 

دیارە کاریگەریی دیارى گۆران بەسەر شاعیراىن ڕۆژهەاڵت و ڕەوىت شیعرى کوردییەوە بە 

ڕادەیەکە کە گەلێک لە شاعیران شیعریان بۆ نووسیوە. گۆران شوێنەوارى گەورەى بەسەر 
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وە؛ ئەم کاریگەرییەى لەسەر شاعیراىن ڕۆژهەاڵت زیاتر هێشتو شاعیراىن قۆناغەکەوە جێ

 دەردەکەوێت، ئەگەر بە وردى الپەڕەکاىن ڕۆژنامەکە هەڵدەینەوە.

 لە ڕوانگەى دەروونناسییەوە کوردستانهێمن و ڕووکردن بۆ ڕۆژنامەى  -3-1
وون ڕ  کوردستانپاڵپشت بە بنەماکاىن دەروونناىس، هەوڵ دەدەین هۆکارى ڕووکردنە ڕۆژنامەى 

بکەینەوە، کە هێمن لە دواى دابڕانێکى زۆر لە جەماوەرەکەى و ژینگە ڕۆشنبیرییەکەى، بە 

وێستگەیەکى لەبار وەسفى دەکات بۆ ڕەواندنەوەى خەم و ئازار و مەینەتیەکاىن ڕۆژگار. هێمن 

 دەڵێ:

ساڵێکى زۆر شووم بوو لە مێژووى ژیاىن مندا ... لەو سەردەمەدا تووىش  ٨٣٣١ساىل 

نەخۆشییەکى ڕووحى هاتم، ناهومێدییەکى ڕەش ئاسۆى ژیان و بیرکردنەوەى داگرتم. ئەو 

ناهومێدیە زۆر جار تا حاڵى خۆکوشنت پاڵى پێوە نام. ناتەبایى و ناکۆکیی ناو خێزان و بنەماڵەى 

خۆمان زۆر کارى کردە سەر من، هەڵەى وام کردن کە نەدەبوو بە هیچ نرخێک بیانکەم و بەسەر 

دا کەوتم کە دەبوو خۆیان لێ بپارێزم، دووساڵ زۆر تاڵ و تفت و پڕ ڕەنج وکوێرەوەریم پەىل وا

ڕابوارد و هەزار جار مەرگم بە ئاوات خواست. بەاڵم لەپڕ ئەو مژ و هەورە ڕەوى وگزنگى هیوا سەر 

 (٣٣: ٨٣1٣لە نوێ لە ئاسۆى ژیامندا ئەنگوت. )

ى نائارامدا ژیاوە. هەر لەو ساڵەشدا ڕۆژنامەى لێرەدا دەردەکەوێت کە هێمن لەو ساڵەدا لە دۆخێک

ى پێدەگات، کە شەش ژمارەى لێ دەرچووبوو. هێمن زۆر خۆشحاڵ دەبێت و نامە و -کوردستان

شیعریان بۆ دەنێرێت و ڕۆژنامەکەش باوەىش بۆ دەکەنەوە و نامە و شیعرەکاىن باڵو دەکەنەوە و 

ئامێزى بەهاناوەچوون. لە بەرانبەرى ئەم دانە بۆ هێمن دەبێتە دەدەن. ئەم بایەخبایەخى پێ

 دۆخە ئارامەشدا، شاعیر سوپاسگوزاریی خۆى بۆ فەرمانڕەوایى ئێران بە شیعر و وتار دەربڕیوە.

هەندێ نهێنى و بابەىت گرنگ لە نێو ژیان و بەرهەمەکانیدا هەیە، شاراوەن و تیشکیان 

ئێستاش ئێمە »کە دەڵێ: نەخراوەتە سەر. لەم ڕووەوە وتەیەکى هێمن خۆى دەهێنینەوە 

نەگەیشتووینە ئەو زەمانەى بوێرین ڕازەکاىن دەروومنان بۆ کۆمەڵ، بۆ خەڵک، تەنانەت بۆ 

(. وەک دیارە سانسۆرى داب و نەریتى ٨٣1٩)نامەیەکى ئەدەىب، هێمن، « دەستەبژێر دەربڕین

بابەتەکان  نەکردىن ڕاستییەکان و ئاشکرانەکردىنکۆمەاڵیەىت هۆکارێکى سەرەکى بووە لە باس

ا ڕ تا ئێستا کام کەىس ڕۆژهەاڵىت لە خۆی»و مانەوەیان لە الشعوورى شاعیردا. بۆیە هێمن دەڵێ: 

(. کەواتە، 11٣: ١١٨٣) «دیوە بیرەوەرییەکاىن خۆى وەک ڕۆسۆ بنووسێ، تا من بوێرم؟

ن اکۆمەڵێک نهێنى لە ژیانیدا هەیە تا ئێستا بە شاراوەیى ماوەتەوە و کەس پەردەى لە سەری

دەزانم چەند بۆشایى لە نووسینەکەدا »دەڵێ: « لە کوێوە بۆ کوێ»هەڵنەماڵیوە. خۆی دەربارەى 

 ش،(. بەم پێیە11٣« )هەیە، بەاڵم وەزعى سیاىس و کۆمەاڵیەىت لەوەى زیاتری هەڵنەدەگرت

دەگەینە ئەو ڕاستییەى کە شاعیر لە تێکڕاى وتارەکانیدا و لە وەاڵمى ئەو پرسیارانەى ڕووبەڕووى 
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راوەتەوە، هەموو شتێکى نەدرکاندووە؛ کۆمەلێک هەڵوێست و ڕەفتاری هەیە تا ئێستا زانستیانە ک

ا کە شیعرى شاعیرێک ی»دا دەڵێ: تاریک و ڕووننەکراونەتەوە. هێمن خۆى لە و بابەتیانە ڕوون 

(. ٣: ٨٣1٣) «خۆشە خۆیىش بناسمنوورساوى نووسەرێک دەخوێنمەوە، چ زیندوو چ مردوو، پێم

دیارە باشرتین میتۆدیش بۆ ناسینى شاعیر یان نووسەرێک ڕێبازى دەروونناسییە،کە بەو هۆیەوە 

دەتوانین پەردە لەسەر جیهانە شاراوەکەى هێمن هەڵدەینەوە، بە تایبەىت لەبارەى بەرهەمەکاىن 

لە  نەکراونەتەوە، وەک هۆکارى نووسینى هەندێو ژیانیەوە، کە هەندێ شتى هەیە ڕوون

بەرهەمەکاىن. بەم پێیە، جگە لە دەقەکە، خودى نووسەرەکەش گرنگە و بە سوودە بۆ ڕاڤەکردىن 

 دەق و گەیشنت بە خوێندنەوەیەکى دروستى دەقەکە. 

 خەیاڵى شیعر لە خزمەىت»ز المب لە بارەى پێوەندى شاعیر بە کۆمەڵەکەیەوە دەڵێ: ڵار چ

 ؛(٨9٩٣:٣٨)اسامعیل،  «ەیوەستە بە واقیعەوەئەو ئامانجەدایە کە بە شێوەیەکى ڕاستگۆیانە پ

دەهێنێت، ئەرکەکەش نایەتەدى هەتا لە الیەن چونکە شاعیر ئەرکێکى کۆمەاڵیەىت بەجێ

 :بۆیە ڕەخنەگران پێیان وایەەر نەکرێ. هکۆمەڵگەوە پێشوازى لێ

یەکەم مەرجى داهێنان، سەرهەڵداىن پەیوەندییەکى دیاریکراوە لە نێوان داهێنەر و 

حاڵەىت ئێمە بناغەى هاوسەنگى سایکۆلۆژى  [...]ۆمەڵەکەی، واتە من و کەساىن تردا ک

دێنێ و هەر گرفتێک تووىش ئەو بناغەیە بوو، ئەوا درزیش دەکەوێتە هاوسەنگیی کەسێتى پێک
کەسێتییەوە، بەرەو دۆخى نائارامى و دڵەڕاوکێ دەبێتەوە. لەم دۆخەشدا کەسەکە هەوڵ دەدات 

وە کە تووىش ئێمە بووە، تا هاوسەنگییە سایکۆلۆژییەکە بەدەست بهێنێتەوە و ئەو درزە پڕ بکاتە
  (٣٣: ١١١1)عەىل،  .دۆخە نائارامەکە بڕەوێنێتەوە

هەنگاوى داهێنەر لەگەڵ درزکەوتنە ناو ئێمە دەست پێدەکات؛ ئەو درزەش نائارامیەک لە مندا 

ە، ەدا گرنگە ئەوەیە کە بە درزکەوتنە ئێمدروست دەکات کە دەیەوێ بیڕەوێنێتەوە. جا ئەوەى لێر 

کەىس داهێنەر هەوڵ دەدات ئەو درزە پڕ بکاتەوە تا لەو نائارامى و دڵەڕاوکێیە ڕزگارى بێت، کە 

(. ئەو درزەى، کە کەوتبووە ٨٨٨: ١١٨1عزالدین، بووىن ئێمەوە دوچارى بووە )لە ئاکامى لەت

لە ڕێگەى باڵوکردنەوەى شیعرەکانیەوە لە ڕۆژنامەى نێوان هێمن و کۆمەڵگاکەیەوه، هەوڵ دەدات 

بکاتەوە؛ هەر بۆیە بە پەرۆشەوە لە دواى بینینى ڕۆژنامەکە شیعر و نامەیان بۆ دا پڕی کوردستان

 دەنێرێت و بەڵێنیان دەداتێ کە بەرهەمى ئەدەبییان لێ نەبڕێت.

ووکردنە ڕ »ت، چونکە نایەپێک داهێنان یانوەرگر چێژلێ یانبێ خوێنەر پرۆسەى داهێنان بە

گوێگر و خوێنەر لە پێناو بەدیهێناىن ئێمەیەکى نوێدا، بۆخۆى بەشێکى سەرەکیی داهێنانە. بە 

انەش بە دالى شاعیرەوە گرنگە ئەوەى نووسیوێتى بیخاتە بەردەستى خوێنەرەکاىن. ئەم گرنگى

مەیەکى ێناىن ئێباڵوبونەوەى بەرهەمەکەى، دەاللەىت خۆى هەیە؛ ئەویش هەوڵى منە بەرەو پێکه

 (. لە٨٣١: ٨919)السویف،  «نوێ کە ئارامىش بۆ دێنێ، لە ڕاڕایى و دڵەڕاوکێ دوورى دەخاتەوە
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کاوى و نکووڵى ناکرێت، چونکە بە ڕاش ەوهبارەى ڕاستگۆیى و بەرزیی ئاستى ڕۆشنبیریی شاعیر 

یکەم نە مەالیمن ئینسانم، »وکووڕى بەدوور نیم: بێ سڵەمینەوە دەڵێ من مرۆڤم و لە هەڵە وکەم

و نە پەرى. دەخۆم، دەنووم، شاد دەبم، وەڕز دەبم، دەگریم، پێدەکەنم، دەترسم، ناهومێد دەبم، 

 «داروبەرد نیم، لەو ماوە دوورودرێژەى ژیامندا زۆر کارى چاکم کردووە و بەسەر خراپەشدا کەوتووم

 (.٣٣: ٨٣1١)هێمن، 

 ئەنجام -4

ى چاپى تارانە. بەخشینى ناسناوى -کوردستانگۆران دەنگێکى دیارى شیعرى ناو ڕۆژنامەى 

خواى شيعرى كوردى لە الیەن لێکۆڵەراىن کوردەوە بۆ گۆران کارێکى گرنگ بووە. هەر زوو 

بۆ  ستانکوردکردىن ژمارەیەک لە ڕۆژنامەى ناوبانگى لە ناوچەکە و جیهاندا باڵو بۆتەوە. تایبەت

یزى و گۆران لە شیعرى ئینگلکوردەکاىن ئێرانەوە بوو.  ەداىن ڕۆشنبیر ئاکامى بایەخ گۆران لە

ردنەوەى ککردنەوە و شێوازى شیعرى لە ژێر کاریگەرى الساییتورکى ئیلهامى وەرنەگرتووە بۆ نوێ

هەنگاوی نەناوە، بەڵكوو سوودى لە بەرهەمى فۆلکلۆر و داستاىن کوردى ئەو دوو ئەدەبەدا 

. کاریگەریی گۆران لەسەر شاعیراىن ڕۆژهەاڵت بە ئاشکرا دیارە. زۆرێک لە شاعیراىن وەرگرتووە

دا باڵو کردۆتەوە، لەسەر ڕێچکە و شێوازى گۆران کوردستانسەردەم، کە شیعریان لە ڕۆژنامەى 

ڕۆیشتوون و پەیڕەوى ستایىل شێوازەکەى گۆرانیان کردووە. هێمن شاعیرێکى دیارى کوردستانه، 

نەک هەر لە ئێران، بەڵکوو لە عێراقیشدا باڵو بۆتەوە. هێمن هەر لە سەرەتاوە بایەخى  کە ناوبانگى

داوە و شیعرى بۆ ناردوون، بەاڵم لە دواى سااڵنێک، کە شیعرەکاىن  کوردستانبە ڕۆژنامەی 

دەداتەوە، هەندێکیان دەستکارى دەکات و هەندێکیشیان فەرامۆش دەکات. هێمن لەچاپ 

بیرێکى گەلەکەى، هەمیشە ئاواىت خواستووە کە باڵوکراوە هەبێت و وەک شاعیرێک و ڕۆشن

بەزماىن کوردى بابەت و بەرهەمى ئەدەىب و مێژوویى تیادا باڵو بکرێتەوە. ئاواىت ئەوە بووە کە 

شیعرەکاىن بگاتە دەستى جەماوەرەکەى. لە ئەنجامی تێکچووىن دۆخى سیاىس و 

، هەمیشە تووىش ئاوارەیى و دەربەدەرى بۆتەوە ناسەقامگیریی سیستەمى حوکمڕاىن لە ئێراندا

و لە ڕووى دەروونییەوە بە دۆخێکى ناجێگیر و نائارامدا تێپەڕیوە. هۆکارى ڕووکردنە ڕۆژنامەى 

و باڵوکردنەوەى شیعرەکاىن، ڕەهەندێکى دەرووىن هەیە. هەمیشە داهێنەران بەدواى  کوردستان

ى منى شاعیر لەگەڵ ئەواىن دەوروبەردا بە ئارام کەشێکى ئارام و سەقامگیردا دەگەڕێن کە تیایدا

بژین. هێمن وەک هەر تاکێکى کۆمەڵگاکەى، خۆێ لە ئاشکراکردنی ڕاستییەکان بواردووە؛ چ 

سەبارەت بە ئەوانەى پێوەندییان بە خودى کەسێتیی خۆیەوە بێت، یاخود ئەوانەى پەیوەندییان 

ەزاشا کوو نووسینى وتار و شیعر بۆ مەحمەدڕ بە الیەىن کۆمەاڵیەىت و سیاىس گەلەکەیەوە بێت، وە

و وەلیعەهدى کوڕی، کە وەک خاڵى الوازى مامۆستا هێمن لە ژیانیدا تۆمارکراوە. گۆڕینى بیرى 
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نەتەوەیى کوردى بۆ بیرى نەتەوایەتیی ئێراىن الى هێمن لە وتارەکانیدا دەرکەوتووە. 

وە بە دیاردەیەکى ئاسایى و کردىن شیعر لە دواى باڵوبوونەوەى، الى هێمن بو دەستکاری

هەمیشە دەبینین وشە و دێڕ و ناونیشانەکان دەگۆڕێت؛ تەنانەت البردنیىش زۆرە و هەرچى بەدڵ 

 بردووە.نەبووبێت الی
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