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ڤایرۆس ی کۆرۆها
و
ڕەهگداهەوەی لە ئەدەبی کوردیدا
مەهدی فاتیح عومەر
بەش ی کىردی -کۆلێژی پەروەردە و زمان
زاهکۆی چەرمىو

پوختە
ڤایرۆس ی کۆرۆها بۆ هاو ڤایرۆس ی کۆرۆها و ڕەهگداهەوەی لە ئەدەبی کىردیدا) ،لەم لێکۆڵیىەوەیەدا
دەکاجەوە الیەن عاعیراهەوە هىوصراون ،هەروەها هەهدێ هىکخەظ بەصەر کۆمەڵگەی کىردی لە
کە بۆ هەمان مەبەصذ هىوصراون  ،ئەم ئاوڕداهەوەیەیػ بۆ ئەوەیە ،کە دەقی ئەو عیعر و هىکخاهە
بە هۆی چاپىەبىوهیان جا ڕادەیەک لە چىارچێىەی لێکۆڵیىەوەیەکی ئەکادیمیدا ئەرعیف بکاث.
ئەم لێکۆڵیىەوەیە جگە لە پێغەکی ،لە دەروازەیەک کە جایبەجمان کردووە بە هاصاهدهێکی زاوضتی
ڤایرۆس ی کۆرۆها ،لە دوو بەش ی صەرەکی پێکدێذ بەم جۆرە:
ی
بەش ی یەکەم :بە هاوهیغاوی (ڕەهگداهەوەی ڤایرۆس ی کۆرۆها لە عیعر کىردیدا) لەم بەعەدا جگە
لە باصکردوی پەیىەهدَی هێىان ئەدەب و جراژیدیا ،ئەو دەكە عیعراهە بەصەر دەکەیىەوە ،کە بۆ
هاجً و باڵوبىوهەوەی ئەم ڤایرۆصە و ئەو لێکەوجاهەی ،کە لەگەڵ دۆیدا هێىاووی هىوصراون.
بەش ی دووەم :بە هاوهیغاوی (ڕەهگداهەوەی ڤایرۆس ی کۆرۆها لە هىکخەی کىردیدا) .لەم بەعەدا جگە
لە باصکردوی پەیىەهدَی هێىان ئەدەب و صاجیر و هىکخە و كضەی دۆظ ،باس ی ئەوەیػ کراوە ،کە
جا چەهد پێکەهین هۆکارێکە بۆ کەمکردهەوەی ئازارەکاوی کۆمەڵگە ،لە هەمان کاجدا دەقی چەهد
هىکخەیەکیغمان بە همىوهە وەرگرجىوە.
لە کۆجاییغدا ئەهجامی جىێژیىەوەکەمان دضخىەجەڕوو لەگەڵ لیضتی صەرچاوەکان و کىرجەی
باصەکە بە هەردوو زماوی عەرەبی و ئیىگلیزی.

پێغەکی
زاراوەی کۆرۆها ،لە کۆجاییەکاوی صاڵی  ٩١٠٢هاجە هاو
ڕاگەیاهدوی جیهاهییەوە و ڕاگەیاهدوی کىردیػ پێی ئاعىا
بىو ،کۆرۆها بىوە هاوی ڤایرۆصێک ،کە جیهاوی بە دۆیەوە
صەركاڵ کرد .دوای دەرکەوجً و باڵوبىوهەوەی ئەم
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ڤایرۆصە لە هاو کىرددا ،یەکەمین کارداهەوەی عاعیران بۆ
دەربڕینی هەصتی دۆیان لە ڕێی عیعرەکاهیان دەصتی پێ
کرد ،هەروەها لە ئاصدێکی فراواهتردا کۆمەڵێ هىکخە و
كضەی هەصخەكیص ی بە دوای دۆیدا هێىا ،بە جایبەحی بۆ
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حاڵەحی کەرەهخیىەکردوی دەڵکی و هاردهەوەی چینی پیاوان
بۆ ماڵەوە و بۆ ئەو دیاردە جازەیە.
هۆی هەڵبژاردوی بابەتەکە:
وەکىو دیارە ،هاوهیغاوی لێکۆڵیىەوەکەمان ،بریخییە لە
(ڤایرۆس ی کۆرۆها و ڕەهگداهەوەی لە ئەدەبی کىردیدا) .هۆی
هەڵبژاردوی ئەم هاوهیغاهە دەگەڕێخەوە بۆ ئەوەی ئەگەرچی،
لێکۆڵیىەوەی زاوضتی و پسیغکی زۆر لەبارەی ئەم
ڤایرۆصەوە کراوە ،بەاڵم جاوەکىو ئێضخا ئەوەهدەی ئێمە
ئاگادار بین لە هێى کارە زاوضخییە مرۆڤایەجییەکاهدا،
لێکۆڵیىەوە لە بارەی ئەم ڤایرۆصەوە هەکراوە ،هەرچەهد
لەم ماوەیەدا ژمارەیەکی جا ڕادەیەک زۆر عیعر و هىکخە بە
کىردی و بە ئاصتی جیاجیا جایبەث بە بابەث و دیاردەی
ڤایرۆس ی کۆرۆها هىوصراون و ئەو دۆدەی کە باڵوبىوهەوەی
ڤایرۆس ی کۆرۆها دىڵلاهدی ،لەو جۆرە هىوصیىاهەدا ڕەهگی
داوەجەوە.
ئاماهجی هەڵبژاردوی لێکۆڵیىەوەکە:
ئاماهجمان لەم لێکۆڵیىەوەیە ،هەوڵداهێکە بۆ دیاریکردن و
دضدىەڕوو و هاصاهدن و ئەرعیفکردوی ئەو دەكاهەی ،کە
لە زماوی کىردیدا بە عیعر و هىکخەوە بەرهەم هاجىون ،لە
ڕێگەی ئەو دەكاهەوە کاریگەریی ئەم ڤایرۆصە لە هاو
کۆمەڵگەی کىردی بە گغتی و عاعیران بە جایبەحی
دەدەیىە ڕوو.
صىور و بواری لێکۆڵیىەوەکە:
لە هاوهیغاوی لێکۆڵیىەوەکەدا دیارە ،جەهیا ئەو دەكاهەی بۆ
ڤایرۆس ی کۆرۆها هىوصراون ،وەرگیراون ،هەروەها بۆ
دەكەکان جەهیا پغخمان بە پەڕەی جایبەحی عاعیران لە
جۆڕی کۆمەاڵیەجیی فەیضبىوک بەصخىوە ،لەبەر ئەوەی
دیاردەی ڤایرۆس ی کۆرۆها دیاردەیەکی دێرا و کخىپڕ بىو،
بۆیە بەرهەمی چاپکراوی عاعیران لەبەردەصخدا هییە.
دیضاهەوە بۆ وەرگرجنی دەقی هىکخەکاهیػ بە هەمان عێىە
ڕوومان لە جۆڕی کۆمەاڵیەجیی فەیضبىوک کردووە.
میتۆدی لێکۆڵیىەوەکە:
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ئەم لێکۆڵیىەوەیە ،لێکۆڵیىەوەیەکی ئەدەبییە ،صىودمان
زیاجر لە میخۆدێک وەرگرجىوە ،واجە دۆمان بە میخۆدێکی
دیاریکراوەوە ،هەبەصخىوەجەوە.
میخۆدی وەصفی عیکاریمان گرجىوەجەبەر ،صەرەجا بە
بۆ ئەوەی الیەوی جیۆری
میخۆدی وەصفی
لێکۆڵیىەوەکەمان بە عێىەیەکی زاوضخییاهە بذەیىەڕوو ،بۆ
لێکداهەوەی دەكە عیعرییەکان و هىکخەکان ،صىودمان لە
میخۆدی ڕەدىەیی و عێىازی عیکاری وەرگرجىوە.
پێکهاتەی لێکۆڵیىەوەکە:
ئەم لێکۆڵیىەوەیە ،بە عێىەیەکی گغتی جگە لە پێغەکی،
لە دەروازەیەک و دوو بەظ پێکهاجىوە:
لە دەروازەدا دەماهەوێذ پێىاصێکی کىرحی ڤایرۆس ی کۆرۆها
لە ڕووی زاوضخییەوە بذەیىە ڕوو.
بەش ی یەکەم :ئەو دەكاهەی عیعر دەدەیىەڕوو کە بۆ
ڤایرۆس ی کۆرۆها هىوصراون و عیکارییان بۆ دەکەیً.
بەش ی دووەم :ئەو هىکخە و كضەهەصخەكاهە دەدەیىەڕوو
کە بۆ ڤایرۆس ی کۆرۆها وجراون و عیکارییان بۆ دەکەیً.
دەروازە
هاصاهدهێک بۆ ڤایرۆس ی کۆرۆها:
(ڤایرۆصەکاوی کۆڕۆها بە ئیىگلیزی ):(Coronavirus
گروپێک ڤایرۆصً کە مەمکدارەکان جىوظ دەکەن،
لەواهەظ مرۆڤ و باڵىدەکان .لە مرۆڤەکاهدا ،دەبىە ھۆی
ھەوکردوی مىاڵیمی کۆئەهدامی ھەهاصە ،بەاڵم لە ھەهدێک
بارودۆددا ڕەهگە کىعىدە بً .لە ماهگا و بەرازدا لەواهەیە
ببىە ھۆی صکچىون ،لە کاجێکدا لە مریغکدا دەبىە ھۆی
ژەھراویبىووی بەش ی صەرەوەی کۆئەهدامی ھەهاصە .جا
ئێضخا ھیچ دەرماهێکی کىجاوی یان دۆراکی بۆ چارەصەر و
ڕێگرجً لەم ڤایرۆصە هەدۆزراوەجەوە .
هاوی کۆرۆها لە وعەی الجینی  coronaوەرگیراوە ،کە بە
ماهای جاج دێذ ،ئەمەظ بۆ ئەوە دەگەڕێخەوە کە عێىەی
ڤایرۆصەکە لە ژێر مایکرۆصکۆپدا بە عێىەی جاج دێخە
بەرچاو .ئەم جۆرە ڤایرۆصاهە بۆ یەکەم جار لە صاڵی
٠٢٩١ز دۆزراهەوە و لێکۆڵیىەوەکان لە صەری جا صاڵی
 ٠٢٩١بەردەوام بىون .ئەو کەصاهەی کە پێغتر ھەڵگری
هەدۆعیی جرن یادىد ئەو مىااڵهەی کە هەدۆعیی دڵیان
ھەیە دێراجر جىوش ی ئەم هەدۆعییە دەبً .ڤایرۆصە
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کرۆهییەکان زیاجر لە زصخان و بەھاراهدا دەڵک جىوش ی
هەدۆش ی دەکەن .ھەرچەهد ئەم داهەوادەیە لە
ڤایرۆصەکان زیاجر لە ئاژەاڵهدا بە دی کراوە ،بەاڵم پێىج
جۆریان کاریگەری دەدەهە صەر ھەهاصەداوی مرۆڤ .
ئەم ڤایرۆصە لە عاری وھان لە واڵحی چیىەوە لە دوایین
ماهگی صاڵی ٩١٠٢دا دەرکەوجىوە و پەرەی صەهدووە.
ڤایرۆصەکە جایبەث بە ئاژەاڵن بىوە ،کە بە ھۆکارگەلێکەوە
بۆ مرۆڤ گىازراوەجەوە .لە هیغاهەکاوی هەدۆعییەک کە
لەم ڤایرۆصەوە صەرچاوە دەگرێذ ،دەکرێذ ئاماژە بە جا،
کۆکە و ھەهدێک جار کێغەی ھەهاصەدان بکرێذ .جیمی
فریاگىزاری صەهخەری کۆهتڕۆڵکردن و پێغگیریکردن لە
هەدۆعییەکاوی ئەمریکا لە جىێژیىەوەیەکدا بۆیان
دەرکەوجىوە لە  ٪٩٠ی جىوعبىوان دۆخی جەهدروصخییان
جێگیرە ،بەصااڵچىوان زۆرجریً مەجرصییان لەصەرە و لە
دۆدێکی صەدخدان .ڕێژەی مردن هسیکەی لە  ٪٩٫١ی
ھەمىو حاڵەجەکان ،زۆرجرینی پیاوان بەرامبەر ژهان
دەکىژێذ ،زۆربەی ئەواهەی جىوعبىون جەمەهیان لە هێىان
 ٩٢–٠١صاڵی دایە( .صایتی ویکیپیدیا – ئیيضکلۆپیدیای
ئازاد):
(
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DA%A%٪D٩%A٩
%DB٪٩C%D٩٪
بەش ی یەکەم
ڤایرۆس ی کۆرۆها و ڕەهگداهەوەی لە عیعری کوردیدا:
پێىاصەی جیاواز و دیدی جیاجیا بۆ ئەدەب هەیە ،کە هەر
یەکەیان ڕەهگداهەوەی صەردەم و کاحی جیاوازە و جگە
لەوە لە ڕواهگەی فەلضەفی و ئایدیۆلۆژیی جیاوازەوە ئەم
پێىاصاهە دێىە دەر ،بۆ همىوهە لە هەهدێ ڕواهگەوە ئەدەب
ڕەهگداهەوەی ئێغىئازار و دۆش ی و هادۆعییەکاوی کۆمەڵە
و دەبێخە ئاوێىەیەک بۆ هیغاهداهەوەی کۆمەڵگا وەک
دۆی ،بەاڵم هەهدێکی جر پێیان وایە ،ئەدەب هابێذ وەک
دۆی کۆپیی ڕووداوەکاوی هاو کۆمەڵگا بکاث ،چىهکە گەر
وابێذ ،مرۆڤ دۆی هەمىو عذ دەزاهێذ ،فیکری مرۆڤ
بەرەو هیچ الیەک و هیچ ئاڕاصخەیەکدا هاجىوڵێىێذ.
کۆپیکردهەوەی واكیع دەبێخە ئاوێىەیەک بۆ هیغاهداهەوەی
کۆمەڵگا وەک دۆی ،کۆپیکردهەوەی واكیع لە هاو ئەدەبدا،
Page 132

هۆعیاریی کۆمەڵ هەر لە عىێنی دۆیدا دەهێڵێخەوە و
دەصخکاریی هاکاث ،ئەم جۆرە ڕواهیىە بۆ ئەدەب ،ئاصتی
جێگەیغخنی جاکی کۆمەڵگایػ لە بەرامبەر ڕووداو و
کارەصاجەکان ،کە بە صەر مرۆڤ دێً ،هەر لە عىێيێکدا
ڕادەگرێذ ،بە عێىەیەک هیچ گۆڕاهکارییەکی ئەوجۆ بە دی
هایەث ،بۆیە لە واكیع و لە ژیاوی مرۆڤدا ،ئەگەری
بەردەوامیی ڕووداوەکان و دووبارەبىوهەوەی کارەصاجەکان،
هەمیغە کراوە دەبً .ئەدەب لەم الیەهاهەوە هیچ عدێيی
هەکردووە بۆ گۆڕینی کۆمەڵگا و باعترکردوی دۆخی مرۆڤ و
بەرگرجنی بە ڕووداوە هادۆظ و کارەصاث و جاواهە دژە
مرۆیییەکان.
ژان پۆڵ صارجەر پێیىایە (هۆکاری دروصدبىووی ئەدەب
ئاعىراهردوی دوهیا و مرۆڤە)( .جان بىٌ
صارجر.٠٢٩٠،ؼ .)٠١یان بە پێی زۆربەی بۆچىوهە
هىێیەکان ئەدەب هۆکاری دضدىەڕووی الیەوی پەنهاوی
مرۆڤە .لەم ڕواهگەیەیغەوە ئەوە بە گرهگ دەزاهرێذ ،کە
ئەدەب چاوێکی جر بێذ بۆ مرۆڤ ،جا کۆمەڵێک پاهخایی جری
دوهیای پێ ببیىێذ ،کە لە ڕاصدیدا هاجىاهێذ بە چاوی
ئاصایی بیاهبیىێذ .گرهگیی ئەدەب لەوەدایە ،کە مرۆڤ بە
هۆیەوە نهێىیی جری بۆ ئاعکرا دەبێذ ،ڕووبەری جاریکی جر
ڕۆعً دەکاجەوە ،ئەواهەیػ هەمىو ڕاصخەودۆ دەبىە
هۆکاری هۆعیاریی زیاجر و وردبیىیی و كىوڵبیىیی پتر بۆ
مرۆڤ ،ھەجاوەکى ئەو ڕووداو و دیارداهەی ،کە لە
دەوروبەری هەن یان پەیىەصتن بە ژیاهییەوە و ڕوودەداث،
جێیان بگاث و هۆعیاریی كىوڵی لە صەریان هەبێذ ،گەر
ئارەزووی لە بەرەهگاریی و ڕووبەڕووبىوهەوە لە پێىاو
ڕووهەداهەوەیان هەبىو ،ئەوا ڕووبەڕوویان ببێخەوە و
زەمیىەی دووبارەبىوهەوەیان جێىبداث.
عدێکی ئاعکرایە و گىماوی جێدا هییە ،کە ئەدەب
کارداهەی بەکارهێىاوی وعەیە .ئەدیب یان هىوصەر جەنها بە
وعە ئەو دوهیایەی دۆی دەئافرێىێذ ،وعەیػ بە جەنها و
بە عێىەیەکی ئەبضتراکذ ئەو مەبەصخەی پێ هاهێنرێخە
دی ،کە الی صارجەر بریتی بىو لە ئاعىراهردوی دوهیا و
مرۆڤ ،بۆیە دەبێذ وعە لە ئەدەبدا بۆ ئەوەی ئەم
مەبەصخاهە بپێکێذ ،ڕیخم و هێػ و ئێضخاجیيا بکاث بە
بەری دۆیدا ،دۆی لە هاو مۆصیلایەکی جایبەجدا بخىێىێخەوە
و زۆربەی ئەرکە کۆمەاڵیەحی و ڕۆجیيییەکاوی لە دەصدبداث
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و ئەرکی هىێ بۆ دۆی بدۆزێخەوە .بەکارهێىاوی وعە بەم
عێىەیە لە ئەدەبدا ،جىاهای جەكاهدهەوەی وزەیەکی زۆری
دەبێذ ،کە دەکرێذ لە ڕێگەیەوە کاریگەریی دەرووهیی و
ڕۆحیی و عەكڵیی و جەهاهەث جەصخەییػ لە دۆیدا
هەڵبگرێذ ،بخىاهێذ (وزەی هێگەجیڤ لە عەكڵ و
هۆعیاریی مرۆڤدا بۆ وزەی پۆزێدیڤ بگۆڕێذ( .ایاد دمحم
ؽلر  ،٩١٠١،ؼ.)٠%-٠٠
ڕۆالن بارث پێیىایە ،جێکضتی ئەدەبیی بریخییە لە پارچە
هىوصیيێک ،کە زمان دىڵلاهدوویەحی ،دوو الیەوی هەیە:
(داٌ ،هە بریخییە لە پیذ و وعە و دەصخەواژە ،لەگەڵ
مەدلىوٌ هە ئەویػ الیەوی وێىاهردوی ئەو پیذ و وعە و
دەصخەواژاهەیە لە زەیىدا) (درَضخى جىدوروف،٠٢٢٢ ،
ؼ .)٩١بەم پێیە وعە ئەو ئەرکە کۆمەاڵیەجییەی وەک
دۆی لە هاو جێکضتی ئەدەبیدا هییە ،بەڵکىو وعە دالێکە،
کە مەبەصتی ئاعکرای عدێکە و مەبەصتی حەكیلی ،کە
دیار هییە و پەنهاهە ،عدێکی جرە .بۆیە هەڵەیە لە ژێر هاوی
صادەیی یان عەفافیەث ،یان ڕەهگداهەوەی واكیع وعە و
دەصخەواژە و دەربڕینی هاو جێکضتی ئەدەبی ،هەمان ماهای
کۆمەاڵیەحی و ژیاوی ڕۆژاهە بداث و وەک دۆی بەکاربهێنرێذ.
ئەواهەی صادەیی بێ كىوڵبىوهەوە و عەفافیەث دەکەهە
بەهاهەی دروصخکردوی ئەدەبێک ،کە بۆ هەمىو دەڵک
بێذ و زۆرجریً کەش جێی بگاث ،لە ڕاصدیدا ئەوە بە ماهای
واكیعیەجیػ هایەث ،چىهکە ئەو جۆرە بەکارهێىاهەی وعە
و دەصخەواژە بە صادەیی بێ كىوڵبىوهەوە بە هەمان ماهای
دۆی و وەک دۆی ،ئەوە دەگەیەهێذ کە زمان بە ڕووحی و
بێهێما و ئاماژە بە کار هێنراوە.
بە عێىەیەکی گغتی باس ی ئەدەبمان کرد و لە ڕواهگەیەکی
جایبەجییەوە پێىاش و ئەرکەکاهیمان دیاریکرد .لە پەیىەهد بە
بەش ی باصەکەوە کە (ڤایرۆس ی کۆرۆها و ڕەهگداهەوەی لە
عیعری کىردیدا)یە ،بەو پێیەی کە دەزاهین ڤایرۆس ی
کۆرۆها بەش ی دۆی چیرۆک و صەرگىزعخەی جراژیدیی
هەبىوە ،کاجێک ئەو باصە دەبیضخین ،دۆمان لە هاو
جیهاهێکی مەرگەصاث و کارەصاجباردا دەبیيیىەوە ،بۆیە
ئێضخا بە پێىیضتی دەزاهین باش لە جراژیدیا بکەیً و جۆری
پەیىەهدیی جراژیدیا بە ئەدەبەوە دەصدىیغان بکەیً.
صەرەجا پێىیضخە بساهین ،جراژیدیا لە زماوی کىردیدا بە واجای
مەرگەصاث وەرگێڕراوە ،مەبەصدیان لێی هەمىو کارێکی
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ئەدەبی بىوە ،کە چیرۆکی دەمىاک و دڵخەهگی دەگێڕایەوە و
گىزارعتی لە دەم و کۆژان و ئازاری مرۆڤ دەکرد و بە
جایبەث لە مەرگ و گیاهلەدەصخدان و کىعتن و كىرباوی و
دابڕان و ...هخد ،دا بەرجەصخە دەبىو( ،جراژیدیا :جۆرێکە
لە جۆرەکاوی کاری درامی ،مەبەصذ لێی وێىاکردوی
جراژیدیایەکە کە لە صەر چیرۆکێکی مێژوویی بىهیادهراوە.
وەک ئاعکرایە وعەکە لە بىەڕەجدا وعەیەکی یۆهاهییە و
واجای گۆراهیی دەگەیەهێذ ،کە ئەویػ صروجێکی عاهۆیی
ئاییيییە ،کە لە ڕێی گۆراوی گىجىەوە كىرباهییان بە بسن دەدا.
بە گغتی جراژیدیا پەیىەصخە بە دضدىەڕووی فۆڕمێک لە
حىزن و کارەصاث ،کە لە دەرئەهجامی کارەصاجێکی
دڵخەزێً لە کۆجایی عاهۆکەدا دۆی دەداجە ڕوو)( د.دمحم
حمدي إبراهیم ،٠٢٢% ،ؼ .)٩لەمەوە دەجىاهین بڵێین
(جراژیدیا گێڕاهەوەی کارێکی گرهگی داوەن كەبارە و
چىارچێىەیە لە ڕێی زماهێکی ورد و واجادارەوە ،کە بە
صروعتی بەعەکاوی عاهۆکە و لە ڕێی ئەو کەصاهەی ،کە
کارەکە دەکەن ،واجە هماییغەکە دەبیىین هەوەک جەنها لە
ڕێگەی گێڕاهەوەوە ،بە عێىەیەک صەر دەکێغێذ بۆ
پاککردهەوەی دەروون لە ڕێگەی جرش و صۆز و میهرەباوی
بەرامبەر ئەو دەرئەهجام و کارداهەواهه)( أرصطى،٩١٠% ،
ؼ.)٩٩
لەم دوو پێىاصەیەوە جێدەگەیً ،کە جراژیدیا بە هۆی
چیرۆک یان ڕووداوی کارەصاجئامێز و دەمىاکەوە
کاریگەریی دروصذ دەکاث و هەوڵ دەداث جرش و صۆز و
میهرەباهیی مرۆڤ بجىوڵێىێذ ،دەروون و هاخی پاکبکاجەوە.
پەیىەهدیی ئەدەب و جراژیدیایػ پەیىەهدییەکی
ڕاصخەواهەیە ،ئەدەب لە ڕێگەی زماهەوە ڕووداوەکان
دروصذ دەکاجەوە و جراژیدیایػ کارەصاث و ڕووداوە
دڵخەزێىەکان بەرجەصخە دەکاث و هەوڵی دروصخکردوی
کاریگەریی دەداث .کە کارەصاث ڕوودەداث ،زمان هاجىاهێذ
ڕاصخەودۆ گىزارعتی لێ بکاث ،لە کاحی کارەصاجدا زمان
جىاهای گىزارعتی هییە ،بەڵکىو جەنها دەجىاهێذ هاوار بکاث،
بپاڕێخەوە و بگری ،بۆیە لەو چرکەصاجەدا زمان کاری دۆی
هاکاث .عاعیر یان ئەدیب و هىهەرمەهد ،دوای
کارەصاجەکان لە کاری ئەدەبی و هىهەریدا دەجىاهً
گىزارعذ لە کارەصاجەکە بکەن ،زمان لە کاحی کارەصاجدا
جەنها دەجىاهێذ ببێخە کەهاڵی کۆکردهەوەی گرجە و ڕووداو و
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صاجەکاوی کارەصاث و هیچ هاڵێذ ،ئەگەر بخىاهێذ بە جەنها
ئەرعیفیان دەکاث ،جا دواجر لە کاری هىهەری و ئەدەبی و
هەر کارێکی جردا داهێىاوی جێدا بکاث و بە عێىەی کاریگەر
بەرجەصخەیان بکاجەوە.
گرٍان و عیىەن و ڕۆڕۆ جەنها صاحی ڕووداوی کارەصاجە ،کە
زمان هاجىاهێذ ئەرکی دۆی ببیىێذ ،گىزارعتن لە ڕووداوی
کارەصاث ،دەها ئەوە کاری ئەدەبی و هىهەرییە دەجىاهێذ
ئەو کارەصاجە بەرجەصخە بکاجەوە و لە ڕێگەی جۆرێکی
دۆیەوە کە جراژیدیایە کاریگەریی دروصذ بکاث و
هەڵىێضذ و هۆعیاریی الی وەرگر بذىڵلێىێذ ،لە دۆڕا
هییە ملکۆ ئەحمەد لە دەكێکی (هایبىون) ٠دا بە هاوی
(کۆرۆها) باش لە جێپەڕینی صاڵێک بەصەر هاجنی ڤایرۆس ی
کۆرۆهادا دەکاث وەک ئەوەی لە زەمەوی کۆرۆهادا جەنها
هاواری کردبێذ و بە هىوصین هەیخىاوی بێذ گىزارعذ لەو
دۆدە دەرووهییەی دۆی بکاث ،عاعیر ڕەعبیىە و هازاوێ
هامە بۆ کێ بىىوصێذ و بۆوی هادۆظ لە هەمىو عىێيیک
دەکاث لە وەصفی ئەو زەمەهەدا دەڵێذ:
(بە مً چی! ماڵ و ئۆتۆمبێل و پارە! عار و عەقام و
باخچە ،دەفتەری عیعر و ئیيتەرهێت و خواردن و
خواردهەوە! مً چی بکەم لەم دهیا چۆڵە ،لەگەڵ کێدا
بدوێم؟ هامە بۆ کێ بىووصم؟ خواردن بۆ کێ لێيێم؟ عیعر
بۆ کێ بىووصم؟ وا صاڵێک بەصەر هێرش ی کۆرۆهادا
تێپەڕی ،دهیا لە چۆڵ چۆڵترە ،هەر خۆم بە تەنها ،دەهگی
با دەمترصێنێ ،تەرمەکان لە هەموو عوێنێ کەوتوون،
بۆوی هاخۆظ هەموو عوێيێکی تەهیوە ،ئوتۆمبێلە
گراهبەهاکان لە گەراجی تەالرەکاهدا وەصتاون ،کارەبا
هییە ،دەهگی باهگ هایا ،ئاگری بیرە هەوتەکان تا ئێضتاظ
بڵێضەیان دێ! دەهگوباش!!! هەر مردهە ،بە دوای
کەصێکی تردا دەگەڕێم ،هاوار دەکەم :هێی هێی!! دەهگی
خۆمم بۆ دەگەڕێتەوە!

-1

هایبىون :ڕەگەزێکی ئەدەبیی تایبەتە ،لە
تێکەڵکردوی پەخطان و ضیعری هایکى دروست
دەبێت ،هەوذێ جار بە پەخطاوە ضیعری ژاپۆویص
واودەبرێت ،زۆربەی گەالوی دوویا ئەم ڕەگەزە
ئەدەبیەیان هەبىوە .سەرچاوە :ملکۆ ئەحمەد ،تەوس و
ساتیر لە دەقی هایکىدا ،گۆڤاری هایکیست ،ساڵی
دووەم ،ژمارە ( ،)٢هاویىی  ،٢١1٢ل.٣٥
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ئەو گوڵە گەهماهەی بۆ جواهیی هەڵمواصیبوون دەهێىم
دەیکوتم ،صبەی دەیوەعێىم ،هیچ هەبێ ئەگەر لە
تەهیاییدا هەمردم ،با لە برصێتیدا هەمرم.
ئادەمێکی بێ حەوا
لە بەهەعتێکی تردا،
هەفرەتی کۆرۆها!)( .پەڕەی جایبەحی (ملکۆ ئەحمەدMlko -
 )Ahmadلە جۆڕی کۆمەاڵیەجیی فەیضبىوک.)٩١٩١/٩/٠ ،
(هیدغە) ،هە زۆر بە جراژیدیای گریىیی صەرصام بىوە ،لە
هخێبی (لەدایىبىووی جراژیدیا)دا دەڵێذ( :جراژیدیا هەن هەر
هۆکارێکە بۆ ڕێگەگرجً لە مەرگ ،بەڵيىو صەرچاوەی ژیاوی
ئەبەدییە و ئاڕاصخەیە بۆ ئاصۆ هەزاهراوەوان)(.د.عبد
الىاؽر هالٌ ،٩١١١ ،ؼ ).٩١بە الی هیدغەوە جراژیدیا
پاڵىەری ئیرادەی مرۆڤە .ئەم ئیرادەیەی باس ی دەکاث
ئیرادەی ژیاهە ،ڕێک لە كىواڵیی جراژیدیاوە هاجىوە .جراژیدیا
ئەم ئیرادەیەی ژیان چاالک دەکاث و وزەی حێ
دەگەڕێىێخەوە ،دژی هائىمێدی و ڕەعبیىییە( .ئەدەب بە
دەصڵەجێکی جراژیدییەوە ئیرادەی مرۆڤ دەگەعێيێخەوە،
دێذ ئەم کاراهە دەکاث:
أ -ئەدەب هەوڵ دەداث ئێمە لە ڕەهەهدەکاوی ئازاری مرۆڤ
و كىوڵی و فراواهییەکەی حێ بگەیً ،یان بە هۆی ئەدەبەوە
دەجىاهین ئەم کارە بکەیً.
ب -ئەدەب هۆکاری پێگەیغخنی هۆعیاریی مرۆڤ و ئەو
یادەوەرییاهەیە ،کە هەیەحی.
پ -ئەدەب دەیەوێذ ئەو کارەصاجاهە بکاجە یادەوەرییەوی
ئیيضاوی ،کە هەمىومان کۆ دەکاجەوە و ئازارەکاوی
ڕابردووماوی هەڵگرجىوە)(.مەهدی فاجیح عىمەر،٩١٠٢ ،
ٌ.)٩٠٩
بۆ کەمێک ڕووهکردهەوە دەبێذ لە صەرچاوەیەکەوە ڕاڤەی
بۆچىووی هیدغە بگىێسیىەوە ،کە دەهىوصێذ( :مرۆڤی
جراژیدیی عاعلی ژیاهە ،هامرێذ مەگەر لە پێىاو ژیاهدا
هەبێذ ،هیدغە جایبەجمەهدیی مرۆڤی جراژیدیی بە چەميی
"ڕەعبیىیی هێزدار" پێىاصە دەواث)(.ویلیام عیىضپیر،
 ،٠٠٩٩ؼ .)٩٩لەم بۆچىوهاهەوە دەگەیىە ئەوەی ،کە
ئەدەب و جراژیدیا لە هاو یەک دا و بە یەک ئاڕاصخەدا
دەجىاهً کاربکەن .بۆیە گىجمان پەیىەهدیی هێىان ئەدەب و
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جراژیدیا ڕاصخەواهەیە ،بە ئاڕاصخەی عەعلی ژیان و
بسوێىەری ئیرادەی مرۆڤ کاردەکەن.
گەر لەم دەكەی پغکۆ هەجمەدیً وردبیىەوە ،دەگەیىە
ئەو ڕاصخییەی کە وەک مرۆڤێکی جراژیدی لە زەمەوی
کۆرۆهادا چەهد عاعلی ژیاهە ،کە دەڵێذ:
(لە زەمەوی ڤایرۆصێکی بێئاماهدا
جادەوبان و کووچە و کۆاڵن،
با صەرپاکیان داخرابً،
کە عاعق بم،
بە باڵی ڕووح
دەفڕم بۆ بً داری جێژوان،
هەک بە تەهیا چاو لەڕێ بیت،
هە بادا خێڵی کۆرۆها،
ئاعقت بً،
لێت بئاڵێن،
بیکەن بە هاوار و فیغان!) (پەڕەی جایبەحی (پغکۆ
هەجمەدیً )Pishko Najmadin -لە جۆڕی کۆمەاڵیەجیی
فەیضبىوک.)٩١٩١/٠/٠% ،
ئەگەر کاری ئەدەب ئەوە بێذ ،کە مرۆڤ و دەون و
کۆژاهەکاوی بەو عێىەیە دەربذاجەوە ،وەک ئەوەی لە
واكیعدا هماییػ دەکرێً و دەردەدرێً و دەبینرێً ،هیچی
ئەوجۆی هەکردووە و هیچی جازەی هەهێىاوەجە ئاراوە .ئەو
زماهەی ئەدەب لە باصکردوی جراژیدیادا دەیذاجە کار،
هەرگیز هابێذ ئەو زماهە بێذ ،کە مرۆڤ لە واكیعدا بە
کاریدەهێىێذ و لەگەڵ دەوروبەردا کاری دۆی پێ ڕایی
دەکاث و دۆی پێ دەگىهجێىێذ ،بەڵکىو پێىیضخە زماهێکی
جیاواز بێذ ،لە پێىاو دەربڕینی جیاواز بۆ دۆزیىەوەی الیەوی
نهێنی و عاراوەی هاو ئەو ڕووداوەی باس ی دەکاث ،کە بە
زماوی ئاصایی ،الیەهەکاوی وەک زماهەکاوی (مێژوو،
کۆمەاڵیەحی ،صیاس ی ،زماوی ئایین و هەر زاوضدێکی جر)
هاجىاهً ئەو الیەهە نهێنی و عاراوەی ئەو ڕووداواهەی دەبىە
هۆی دروصخکردوی جراژیدیا ،دەربذەن .بۆ همىوهە
(حەمەصەعید حەصەن) بە جۆرێکی جر باش لە کاریگەریی
ئەم ڤایرۆصە دەکاث و بە الیەوە ئاصاییە دۆی وەک
کەصێک و حیزبیػ وەک كەبارەیەکی گەورەجر بیگرێذ و
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جىوش ی ببێذ بەمەرجێک یارەکەی صەالمەث بێذ و پەڕەی
دڵی بۆ دەکاجە دەمامک ،ئەوەجا لە چىاریىەیەکدا دەڵێذ:
(چ قەیدی با ،تووش ی مً بێ ،کۆرۆها
حیزبیػ هەمووی ،با بیگرێ ،بەش تۆ ها
پەڕەی دڵم ،بخوازی بۆ ،دەمامک
بێ دوودڵی ،دەیبەخغم پێت ،ئەی بۆ ها!) (پەڕەی جایبەحی
(حەمەصەعید حەصەن )Hemeseid Hesen -لە جۆڕی
کۆمەاڵیەجیی فەیضبىوک.)٩١٩١/٠/٠٩ ،
لەصەر هەمان هاوەرۆک و بە دۆالدان لە ڕێىماییەکان ،کە
دوورکەوجىەوە و جێکەڵىەبىوهە لە پێىاو صەالمەحی و
جەهدروصخیی مرۆڤ( ،ئیضماعیل محەمەد) ی عاعیر ،بە
دۆعەویضخەکەی دەڵێذ ،کە هاجىاهم دۆمذ لێ دوور
بگرم ،گەر جۆ گرجذ با مىیػ بیگرم گەر مەرگ و مردهیص ی
بە دوادا بێذ ،ئەوەجا لە عیعری(کۆرۆها)دا دەڵیذ:
(خۆعەویضتی ترش هازاوێ
لە عەعقا دوودڵی کواوێ
مەڵێ خۆتم لێ دووربگرە
گوێ لە ڕێىمایی بگرە
قەت خۆمت لێ بە دوورهاگرم
با هەزارکۆرۆها بگرم
مً هەرلە باوەعت ئەگرم
کە تۆ مردی مً بۆ هەمرم
خاترجەم بە جوان گوێ بگرە
خۆعەویضتی گەورەترە
لە گغت کۆرۆها و ڤایرۆس ێ
ئیتر بەهدە بۆ بترس ێ) (پەڕەی جایبەحی (ئیضماعیل
محەمەد -عاعیر )Esmaeil Muhamad -لە جۆڕی
کۆمەاڵیەجیی فەیضبىوک.)٩١٩١/٠/٩ ،
هەر لە چىارچێىەی کۆرۆها و پەیىەهدیی بە عەعم و
دۆعەویضخییەوە ،بەوەی کە عاعیر بەهاهەی جىان
دەهێىێخەوە بۆ یارەکەی ،کە ڕێىماییەکاوی دۆپارێسیػ
پەیڕەو هاکاث ،ئەوا هەر ئەم ڤایرۆصە هاجىاوێ زەفەری پێ
بێيێذ و لە گەرمیی دۆعەویضخییان عەرم دەکاث ،یادىد
عاعیر دۆی دەبێخە عىێنی دۆپارێسیی یارەکەی و لە گىڵ
ماصکی بۆ دروصذ دەکاث ،هەروەک (صاڵح بێچار) لە دوو
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وێىەی عیعریی جىاهدا ئەم هەصخەی دۆی بەم جۆرە
بەیان دەکاث ،صەرەجا لە وێىەی یەکەمدا بە هاوی (کۆرۆها)
دەڵیذ:
(هەرکاتێ..
کە لێومان پێک بگات
(کۆرۆها)ظ عەرمە کات؛
ئەو ماچە عیریىە ،تێکبدات!) (پەڕەی جایبەحی (صاڵح
بێچار )Salih Bechar -لە جۆڕی کۆمەاڵیەجیی فەیضبىوک،
.)٩١٩١/٩/٩١
دواجریػ لە ویىەیەکی عیعریی جردا بە هاوی(ماصکێک لە
گىڵ) دەڵێذ:
(کەرەهتیىەت ،ڕۆحی مىە و
لەالی تۆیە هۆظ و هەصتم
هەهاصەمت بۆ ڕادەگرم،
ماصکت لە گوڵ بۆ دەبەصتم!) (پەڕەی جایبەحی (صاڵح
بێچار )Salih Bechar -لە جۆڕی کۆمەاڵیەجیی فەیضبىوک،
.)٩١٩١/٠/٠%
دیضاهەوە لە پەیىەهدیی کۆرۆها و عەعم و دۆعەویضتی،
بەوەی کە عاعیران ئەویً و دۆعەویضخیی دۆیان زۆر لە
مەجرصیی ئەم ڤایرۆصە بە گەورەجر دەزاهً ،بەوەی کە
هاجىاوێ لە یەکتریان بکاث ،جەهاهەث کار دەگاجە ئەوەی کە
حەز دەکەن ئەم ڤایرۆصە بەردەوام بێذ بۆ ئەوەی کەش
بە بیاهىوی جەوكەکردهەوە دەصذ هەهێنی بۆ دەصتی
دولبەرەکەیان ،ئەوەجا (جەهای حاجی مەحمىود)ی عاعیر
لە عیعری (ڤایرۆس ی کۆرۆها و جینی عەعم) بەم جۆرە ئەم
هەصخەی دەردەبڕێذ:
(مً
حەزدەکەم
ڤایرۆس ی کۆرۆها
هەربمێنێ!..
بەاڵم هەرگیز،
کەش هەمرێنێ
ئەزاوی بۆ..؟
چوهکە گوڵم
با هیچ کەس ێ
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بۆ گفتوگۆ،
دەصت هەهێنێ
بۆ دەصتی تۆ) (پەڕەی جایبەحی (طە حاجی محمىد عاعیر-
 )Taha Hajemahmodلە جۆڕی کۆمەاڵیەجیی فەیضبىوک،
.)٩١٩١/٠/٩١
دواجر الصاریی ئەم ڤایرۆصەمان پێ دەڵێذ:
(ئەم ڤایرۆصە
زۆرالصارە
جیهان هەموو
بەدەصتیەوە
گرفتارە
بەاڵم گوڵم
هەرچی بکا
قەت هاتواوێ
تۆ لەمً کا) (پەڕەی جایبەحی (طە حاجی محمىد عاعیر-
کۆمەاڵیەجیی
 )Taha Hajemahmodلە جۆڕی
فەیضبىوک.)٩١٩١/٠/٩١ ،
لە کۆجاییدا عاعیر لە زاری پسیغکەکاهەوە پێمان دەڵیذ:
(ئەم ڤایرۆصە
پسیغکەکان
پێمان دەڵێن
لە پوعپەڕو
خەرماهاها
کۆتایی دێ و
خۆی هامێنێ
دەی کەوایە
هەرگیزبەرگەی،
تینی عەعقی
ئێمە هاگرێ و
دەیضوتێنێ) (پەڕەی جایبەحی (طە حاجی محمىد عاعیر-
 )Taha Hajemahmodلە جۆڕی کۆمەاڵیەجیی فەیضبىوک،
.)٩١٩١/٠/٩١
ئەدەب هەصتی عکضذ و هیگەراهیی مرۆڤ بەرجەصخە
دەکاث ،کە مرۆڤ ئەم هەصخاهە جاقی دەکاجەوە ،یان ڕاصختر
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ڕووبەڕوویان دەبێخەوە ،لە صاجێکی ژیاهدا بە صەریاهدا
دێذ ،بەاڵم ،کە ئەدەب دێذ ئەم هەصتی عکضذ و
هیگەراهییەی مرۆڤ بەرجەصخە دەکاث ،دەیگۆڕێذ بۆ ورەی
بەردەوامبىون و وزەی ڕووبەڕووبىوهەوە و دروصخکردوی
هەصدێکی هاوبەظ و بەهێز ،دیارە ئەدەب هایەوێذ
عکضتی مرۆڤ بکاجە کەرەصخەی بەردەوامیی کاری دۆی و
لە صەری بژی ،بەاڵم کە ئەمە بە هاچاریی لە واكیعدا
هەبێذ و ڕوو بداث ،ئەو کاث ئەدەب دێذ ،لە پێىاو
ڕووبەڕووبىوهەوە و جێکداوی زەمیىەی دووبارە ڕووداهەوەی،
ئەم پارچاهە لە عکضتی مرۆڤ هەڵدەگرێخەوە و ئاییىدەیان
لە صەر دروصذ دەکاجەوە ،بۆ همىوهە گەر صەیری دەقی
(بەهارێکی هیگەران) ی صاڵح بێچار بکەیً ،هیگەراهیی
وەرزی بەهار دەگێڕێخەوە ،کە بە هۆی پەجای ڤایرۆس ی
کۆرۆهاوە مرۆڤ لە جىاوی و ڕازاوەییەکەی بێبەظ بىوە،
هازاهێذ ئادۆ کەی کۆرۆها دەڕواث و جارێکی جر لەگەڵ
مرۆڤدا ئاوێسان دەبێذ ،کە بێگىمان ئەم هیگەراهییە
هیگەراهیی مرۆڤی صەردەمی کۆرۆهایە ،عاعیر لە
عیعرەکەیدا دەڵێذ:
(بەهارچەهدە هیگەراهە
وا بە خۆی و صەبەتەیەک هێرگسەوە
بە توێی کراصێکی ئاودامان صەوزەوە
لە پێػ دەرگا داهیغتووە
کەش هاوێرێ
دەرگاکەی لێ بکاتەوە و
هەرچڵێکی لێ وەربگرێ
بەهار ،لە داخا ..وا دەمرێ
صەوز ،صەوزهەردەڕواوێ و
کەش دیارهییە
تەهیا و بێدەهگ داهیغتووە
پەڕ ،پەڕهێرگسدەوەرێنێ..
دەڕوات ..هاڕوات،
دەڕوات ..هاڕوات،
هازاوێ ..ها
ئاخۆ کەی بڕوات (کۆرۆها)..؟!) (پەڕەی جایبەحی (صاڵح
بێچار )Salih Bechar -لە جۆڕی کۆمەاڵیەجیی فەیضبىوک،
.)٩١٩١/٠/٩٩
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بە هەمان هەهاصەی غەمگیىییەوە ،کە مرۆڤ بە هۆی
ڤایرۆس ی کۆرۆهاوە لە جىاهیی صروعذ و وەرزی بەهار
بێبەظ بىوە و لە ماڵەوە بە هیگەراهییەوە ڕۆژەکاوی بەصەر
دەباث ،لە چەهد دەكێکی (هایکى)٩دا (مەهدی فاجیح
عىمەر) بە جایبەث لە هایکىی یەکەمدا بە صىودوەرگرجً
لە كەصیدە بە هاوباهگە بەهارییەکەی حاجی كادری کۆیی
کە وەصفی بەهاری کىردصخان دەکاث و ئاخ بۆ دووری
هەڵدەکێغێذ ،هەروەها لە هایکىی دووەم و صێیەمیغدا
ئەو دۆدە غەمگیىییە بەیان دەکاث کە مرۆڤەکان بە هۆی
کەرەهخیىەکردهیان لە ماڵەکاهیاهدا بۆیان دروصذ بىوە،
عاعیر دەڵێذ:
( ()١
گوڕەی بەهارییە
قاقا پێدەکەوێ:
"کۆرۆها"
()٢
تەهگەهەفەس ی و
ڕۆژە زیىداهییەکان
"ئەم ڕۆژاهە"
()٣
بەرلە خاهەوغینی،
هەموواوی ماڵيغین کرد:
"ڤایرۆس ێ") (پەڕەی جایبەحی (مەهدی فاجیح عىمەر-
 )Mahdi F. Omerلە جۆڕی کۆمەاڵیەجیی فەیضبىوک،
.)٩١٩١/٠/٩٢
هەر پەیىەصذ بە دەم و هیگەراهییەکاوی مرۆڤ صەبارەث
بە هاجنی ئەم ڤایرۆصە ،ئەوەیە کە ئەم ڤایرۆصە
صەرلەبەری چاالکی و جمىجىڵی مرۆڤ دەوەصخێىێذ ،چ
ئەو چاالکییاهەی لە ژیاوی ڕۆژاهەیدا دەیاهکاث ،کە بۆ
بەڕێکردوی ئەم ژیاهەی پێیاهەوە صەركاڵە ،چ ئەو
-٢

هایکى ( )Haikuیان هائیکى :فۆڕمێکە لە ضیعری
ژاپۆوی ،پێکهاتىوە لە حەڤذە بڕگەی دەوگی ،کە
دابەش دەبێت بەسەر سێ دێڕدا ،دێڕی یەکەم و
سێیەم لە پێىج بڕگە پێکذێت و دێڕی دووەمیص لە
حەوت بڕگە .سەرچاوە :ملکۆ ئەحمەد ،هایکى لە
ژاپۆوەوە بۆ کىردستان ،چاپی یەکەم  ،چاپخاوەی
کارۆ ،سلێماوی ،٢١1٢ ،ل.٣٥
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چاالکییاهەی کە مرۆڤ لەم دهیا دەیاهکاث جا پاداعتی
ڕۆژی دوایی بە دەصذ بهێىێذ ،بۆیە ئەم ڤایرۆصە هیچ
جیاوازییەک هاکاث لە هێىان چاالکییەکاوی مرۆڤ ،واجە چی
بۆ دڵ و دیً باعە هەمىوی صڕ دەکاث و جىڵەی کەم
دەکاجەوە یان هایانهێڵێذ .هەر بۆیە (مەهدی فاجیح عىمەر)
لە دەكێکیدا بە هاوی (بۆ کۆرۆها) هەر دوو جۆر
چاالکییەکاوی مرۆڤی ڕیسبەهد کردووە و دەیاهذاجە ڕوو کە
کۆرۆها لەم ڕۆژگارەدا جا ڕادەیەک مرۆڤی لێ بێبەظ کردووە،
بەوەی کە چاالکییە دهیاییەکاوی بە دووبارەکردهەوەی پیتی
(گ) کە هەمىو ئەو چاالکییاهە بەم پیخە دەصذ پێ دەکەن
و چاالکییە دیىییەکاهیص ی بە پیتی (ج) کە هەمىویان بەم
پیخە دەصذ پێ دەکەن ،ڕیس کردووە ،کە ئاوازێکی هاوەوەی
پخەوی لە ڕێی ئەم دووبارەکردهەواهە دروصذ کردووە ،بەم
جۆرە کە دەڵێذ:
( ()١
کۆرۆها..
بە گوریس ێ گەردوی (گەعت و گەڕان و گاز و گان و گەمە
و گەوزان و گەهجی و گوهدەیی و گەڕۆکی و گاڵتەوگەپ و
گازیىۆ و گیپە و گۆراوی و گاواوی و گواصتىەوە و گێڕگۆڕیً
و گوێسەباهە و گەڕەالوژە) عەتەک دەدا..
پێی دەڵێ (ها)..
کۆرۆها..
()٢
کۆرۆها..
جومگەکاوی جووهبووش ی (جومعە و جەماعەت و جەمع
جەژن و
و جیماع و جووتبوون و
جەژهاهە و جیراهەتی) جڵەوگیردەکا..
پێی دەڵێ (ها)..
کۆرۆها..
()٣
کۆرۆها..
چی بۆ دڵ و دیً باعە،
بێ جیاوازی مەوعی دەکا..
پێی دەڵێ (ها)..
کۆرۆها( )..پەڕەی جایبەحی (مەهدی فاجیح عىمەرMahdi -
 )F. Omerلە جۆڕی کۆمەاڵیەجیی فەیضبىوک،
.)٩١٩١/٠/٠٩
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بە پێچەواهەی عاعیراوی پێغىو ،گەر صەیری ئەم دەكەی
(ملکۆ ئەحمەد) بکەیً ،هیگەراهیی وەرزی بەهار
هاگێڕێخەوە ،کە بە هۆی پەجای ڤایرۆس ی کۆرۆهاوە مرۆڤ لە
جىاوی و ڕازاوەییەکەی بێبەظ بىوە ،بەڵکى عاعیر لە
عیعرەکەیدا باس ی ئاصىودەبىووی صروعتی بەهار و
هەمىو ئەو بىوهەوەر و گىڵ و گیایەی کە لەم وەرزەدا
صەردەردەهێنن دەکاث بەوەی ،کە ئیتر دەصتی مرۆڤیان
هاگاحێ و بە جەواوی چێژ لە ماوەی جەمەوی دۆیان لە وەرزی
بەهاردا دەبینن و صروعذ بە پاعماوەی مرۆڤ پیط
هابێذ ،عاعیر دەڵێذ:
(بەهاری ئەمضاڵ....
وەک صااڵوی ترهییە
هە کیضە هایلۆهەکان
ڕیخۆڵەی ئاژەڵەکان عەتەک دەدەن
هە دەبە پالصتیکییەکان گەرووی جۆگەلە و چەمەکان
دەگرن
ئەم بەهارە ...بەبێ ترش
ئاصکیلەکان
لە کاهیاوەکان دەصتىوێژی ژیان دەگرن) (پەڕەی جایبەحی
(ملکۆ ئەحمەد )Mlko Ahmad -لە جۆڕی کۆمەاڵیەجیی
فەیضبىوک.)٩١٩١/%/٩ ،
عاعیر لە دەربڕینی حاڵەحی ئاصىودەبىووی صروعذ
بەردەوامە ،جا دەگاجە ئەوەی دەڵێ:
(چاوبازەکان بە بێ دڕک بااڵ دەکەن
باڵی داربەڕووەکان هابىە جۆالهە
ئازاری ئاگرهاگاتە دڵی پیرەداران
پەپوولەپاییزە...
بەبێ فووی مىااڵن دەفڕن و دەفڕن
ئاوی ڕووبارەکان عڵپە بە خۆیاهەوە هابینن
مرۆڤ لەوێ هییە ...ترش هییە
ئارام ئارام...
عەپۆلەکان لێوی تەڕیان دەهێن بە کەهارەکاهەوە) (پەڕەی
جایبەحی (ملکۆ ئەحمەد )Mlko Ahmad -لە جۆڕی
کۆمەاڵیەجیی فەیضبىوک.)٩١٩١/%/٩ ،
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گەر عاعیران زیاجر بەو چاوە صەیری هاجنی ئەم
ڤایرۆصەیان کردبێ ،کە بىوەجە هۆی جێکداوی ئارامیی
مرۆڤ و جراژیدیا دەدىڵلێىیذ و دەصخکاریی پەیىەهدیی
هێىان مرۆڤەکاوی کردووە و صروعذ و مرۆڤی لەیەکتر
جۆراهدووە ،ئەوا (جەوهەر جەالٌ)ی عاعیر بە جۆرێکی
جیاواز لە هاجنی ئەم ڤایرۆصە دەڕواهێذ ،ڕواهینی ئەو
ڕواهیيێکی هەجەوەییاهە و چیىایەجییە و بابەجەکە زیاجر
پەیىەصذ دەکاث بە دۆزێکی ڕامیارییەوە .عاعیر لە هەصتی
جىاهیىاصییاهەی دۆیەوە گىمان لە ڤایرۆس ی کۆرۆها
دەکاث و پێی وایە جا ئێضخا کۆرۆهاظ هەیخىاهیىە
دەصەاڵجدارە دیکخاجۆرەکان و مرۆڤە عەڕەهگێز و
ئەهفالچییە هیغخماهفرۆعەکان لە هاو بەرێذ ،بەڵکى ڕوو
بە دەڵکی هەژار و عاعلە دڵپاک و جىاهەکان وەصخاوە و
ژیاوی صادەی مرۆڤە صاکارەکاوی وێران کردووە ،بۆ
صروعذ و عەعم و ماچ و هەژاران ،کۆرۆها ،ڕیػ
چڵکىێکە و جەنها بە ئەوان دەوێرێذ ،عاعیر لە
عیعرەکەیدا بە هاوی (کۆرۆها) دەڵێذ:
(بە گوماهم لە (کۆرۆها)
هەتا ئێضتا
لە دەرگای ماڵە جاعێک و
ئەهفالچییەکی هەداوە!
هەچۆتە هاو کاصە و خواوی
صەرۆکێکی کورس ی پەرصت
بەرامبەرهیچ جەالدێک و
عەڕەهگێزو
مرۆڤ کوژێک هەوەصتاوە!
کەچی وەکو
دوژمىێکی عەعق و جواوی
بەرامبەرماچ
بە ڕیغەوە
عمغێری لێ هەڵکێغاوە!) (پەڕەی جایبەحی (جەوهەر
جەالٌ )Jawhar Jalal -لە جۆڕی کۆمەاڵیەجیی فەیضبىوک،
.)٩١٩١/٩/٩٩

هاجنی ڤایرۆس ی کۆرۆها بىوە مایەی کارەصاث و غەمگینی و
هیگەراوی بۆ صەرجەم مرۆڤایەحی و كىرباهییەکی زۆری لێ
کەوجەوە ،بۆیە زۆریىەی عاعیران بە دەم و هیگەراهییەوە
لەم دۆدەیان ڕواوی و جێکضخەکاهیان پڕ بىون لەو دەم و
ئازارەی ،کە ئەم ڤایرۆصە بەدوای دۆیدا هێىای ،بەاڵم
لەگەڵ ئەوەعدا هەهدێک جێکضذ بيیاد هران ،کە بە
عێىەیەکی جا ڕادەیەک کۆمیدی و پێکەهینهێىەر
گىزارعدیان لەو بارودۆدە کردووە کە ئەم ڤایرۆصە لە
ژیاوی کۆمەڵگەدا دروصتی کردووە( ،پغکۆ ڕەحیم) وەک
عاعیر و هىوصەرێک صااڵهێکی زۆرە بە جەهسەوە گىزارعذ
لە دیاردە جازەکاوی کۆمەڵگەی کىردی دەکاث ،بە هاجنی لە
هاکاوی ئەم ڤایرۆصەعەوە ،هەر بۆیە لە دەكێکی
چىاریىەبەهددا و بە عێىەی جەهس گىزارعذ لە حاڵەحی
ئیرۆجیکی صەردەمی کۆرۆها دەکاث و ئێمەظ ئەم دەكە
جەهس ئامیزە دەکەیىە دوا دەقی ئەم بەعە و لێیەوە
دەپەڕیىەوە بۆ بەش ی دووەمی لێکۆڵیىەوەکەمان ،عاعیر لە
هۆهراوەکەیدا دەڵێذ:
(هەرهیگای لێوی جاروبارت بوو
خەمی ڕۆژگاری لە بیردەبردم
ئەوا کەمامەی ڤایرۆس ی دڵ ڕەق
وەکو جەلالدێ ،لەوەش ی کردم

هەر هسیککک لەو هەصککخەی جەوهەر جەالٌ( ،مەهککدی فککاجیح
ع ک ک ک ککىمەر) ،دوورەپەرێ ک ک ک ککسی و ئ ک ک ک ککاوێساهىەبىووی ئەڤیى ک ک ک ککداراوی
بەهککۆی ئەم ڤایرۆصککەوە لە چىارچێککىەی دەكێکککی ھایکىیککدا،

وەرە دکتۆری عێتی و پەرکەمم
دەوا و دەرماوی هاصۆرو خەمم
ئەگەردڵىیایت کۆرۆهات هییە!
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دیک ککارجریین ئک ککایکۆوی هێک ککىان ئەڤیىک ککداران (کە مک ککاچە) بە دیک ککار
دضک ک ک ک ک ککخىوە و صک ک ک ک ک ککەرەڕای ئەو کک ک ک ک ک ککاریگەرییە ھەمەجک ک ک ک ک ککۆر و
جی ککاوازاهەی ،کە لە بەظ و همىوهەک ککاوی پێغ ککتردا د کراهەڕوو
بە ھ ک ککۆی ئەم ڤایرۆص ک ککەوە ،ھێغ ک ککخا ک ک ککاریگەریی ڤایرۆص ک ککەکە
ککاریگەریی لەصکەر هککاوەرۆکی پەیىەهکدییەکاهیان دەبێککذ .وەک
لەم دەكەدا دەیذاجەڕوو:
(لەبەرڤایرۆش
ماچێ بە لێومەوە
ماوی گرتووە) (پەڕەی جایبەحی (مەهدی فاجیح عىمەر-
 )Mahdi F. Omerلە جۆڕی کۆمەاڵیەجیی فەیضبىوک،
.)٩١٩١/٠/٩٢

Journal of the University of Garmian 0 (3), .7.7

دەمەکەت بێىە بیخە هاو دەمم
کراصت بۆ دەدرووم کەتان و کرێػ
هاصک و تەهک وەکو باڵی مێػ
کۆرۆهام هییە ،دەمت بێىە پێػ
بە چىگ بۆت بگرم دوو کفتەی بڕوێػ
تاوێ دەصتبازی ،تاوێ گاڵتەوگەپ
تەپاوتل بکەیً بە ڕاصت و بە چەپ
بڕۆیً بغکێىین ،ئەم کەرەهتیىە
ئێخەی کراصت بدڕێىم بە قەپ
صەد ڕۆڵم بۆ تۆ بینی ،ئەم جارە
وەک غازفرۆعێک خۆم پیغان ئەدەم
مً ئەو ڕاوچییەم کۆڵداهم هییە
هەتا تیرەکەم لە هیغان ئەدەم( )....پەڕەی جایبەحی (پغکۆ
ڕەحیم )Pishko Rahim -لە جۆڕی کۆمەاڵیەجیی
فەیضبىوک.)٩١٩١/٠/٩٢ ،

بەش ی دووەم
ڤایرۆس ی کۆرۆها و ڕەهگداهەوەی لە هوکتەی کوردیدا:
لە کۆهەوە وەها پێىاصەی کۆمیدیا کراوە کە (جۆرێىە لە
جۆرەواوی عاهۆ و هىاهدن لە بىاری جەلەفسیۆن و صیىەما و
هەهدێً جار دەكێيی دەیاڵی ،هە جێیدا چەهدیً ڕووداوی
پێىەهیىاوی یادىد وۆجایییەوی پڕ بەدخەوەریی هەیە ،هىهخە
و كضەی دۆش ی دەڵيی و جەواوی چیرۆهە
پێىەهیيئامێزەوان دەهەوهە چىار چێىەی وۆمێدیاوە).
(جاصم املىیاوي ،٠٢٩% ،ؼ .)١٩بەاڵم لە ڕاصدیدا کە
کۆمێدیا پێکەهین بەرهەم دەهێىێذ ،لەوێىە دێذ ،کە
مرۆڤ پڕە لە ئازار و مەیىەحی ،هەر چەهد پێکەهین و
دۆش ی صروعذ و مافی مرۆڤً بە گغتی ،بەاڵم زۆر کاث
مرۆڤ بۆ ئەوە پێدەکەهێذ جا بخىاهێذ بەرگەی
هادۆعییەکاوی ژیان بگرێذ .پێکەهین صیمای مرۆڤ لە
کەعێکی جەهدروصذ و عادی و ژیاهدۆصدیدا هیغان
دەداث ،بەرهەمهێىاوی پێىەهین لە کاری ئەدەبی و هىهەریدا
گىزارعذ لە بىووی وۆمێدیا دەکاث .بۆیە پێىەهین همایص ی
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هەم جەصخەیە و هەم عەكڵ .بەم عێىەیە( ،پێکەهین
عدێک هییە هەر ڕواڵەحی بێذ و جەنها بە دەربڕیيێکی ئاصایی
صیما و جەصخە حضابی بۆ بکرێذ ،بەڵکى بریخییە لە
جۆرێک هۆعیاری ،هەهدێک جار عێىازێکە لە ڕەدىە و
ڕەدىە لە دۆگرجً و دەردضخنی کەمىکىڕییەکان چ لە
ڕووی کۆمەاڵیەحی یان صیاس ی یان ئایینی یان هەر بىارێکی
جرەوە بێذ .هەهدێک جاریػ دەهدەی لێى هێمایە بۆ
کەیفهاجً بە دۆعییەکاوی ژیان و ژیاهدۆصتی ،لەم
ڕواهگاهەوە بۆ مرۆڤ لە هەر کاث و عىێيێکدا پێکەهین،
هیچ کارێکی ئەصخەم یان دژ و هاکۆک هییە ،یادىد هەهدێک
کەش ڕەهگە پێیان وا بێذ ،کارێکی گاڵخەجاڕی و
هێىاهەدىاری بایەخی پرصەکە بێذ)( .مەهدی فاجیح
عىمەر.)٩١٠ٌ ،٩١٠٢ ،
پێىەهین ًەهێىە لە جاًبەجمەهدًُە دًارەواوی وۆمُدًا
(بابەحی وۆمُدًا ئەو هەمىوىرحی و لەهگُُاهەًە کە پێىەهین
دەورووژێنن ،بەاڵم دضدىەڕووی ئەم بابەجاهە جەهیا بە
مەبەصتی پێىەهین هُِە ،بەڵيى لە ڕێگای پێىەهِىەوە هەوڵی
ڕاصخىردهەوەی ئەو دىارودێچُُاهە دەداث ،واجە بە
پێىەهین برٍىەوان چارەصەر دەکاث)( .د.جەبار ئەحمەد
حضێن .)١%-١٠ٌ ،٩١٠٩ ،پێىەهِىِػ بە جۆرێً بەرهەم
دێذ ،هە هىوصەر ًان هىهەرمەهد ،زماوی ڕەدىەگرجنی لە
دًاردە دراپ و دزێىەواوی هاو وۆمەڵگا و صِضخمی
بەڕێىەبردن و صُاصەث و ژٍاوی مرۆڤ ،برٍخُِە لە جۆرێً
لە ئاداوجً هە بە كضەی دۆظ و دەهدە بەرهەمهێن
دەهاصرێً و وەردەگیرێً( .كضەی دۆظ وەوى لە
هاوەهەًدا دًارە ،هەمىو ئەو باش و بەصەرهاث و دەربڕٍىە
دۆعاهە دەگرێخەوە ،هە چەعەًەن بە بِضەر دەبەدغً
و زەًنی فراواهتر دەهەن .زٍاجر لە جۆرێيی هەیە ،هەًەحی
پێىەهُنهێن و هەعُەحی گرٍانهێىە ،بەاڵم بە هەمىوٍان
دسمەث بە دەڵيی دەهەن و لە بىارە جۆراوجۆرەواهدا
بەرەو صەرهەوجً و ئاصىودەَی و ئارامی دەرووهُِان
دەبەن)( .د.ئُدرَط عەبدوڵاڵ .)٠٩٢ٌ ،٩١٠%،
هىهخەٌػ دًارجرًٍ و بەهێزجرًٍ هۆواری بەرهەمهێىاوی
پێىەهِىە( .ئاماهجی صەرەهیی هىهخە هەر لە وۆهەوەو جا
ئەمڕۆ ڕەدىەًە ،جا ڕەدىەی صُاس ی بێً ،ان ڕەدىەی
وۆمەاڵًەحی .چىهىە دەڵيان بەردەوام لە هێىان دۆٍاهدا
هىهخە دەگۆڕهەوە ،ئەمەظ بۆ پغىودان بە دەروووی دۆٍان
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و دەربڕٍنی ئەو گرێُەی لە دەرووهُان گیری دىاردووە و لە
باری ئاصاَی بە زماوی ئاصایی هاجىاهً بُگەًەهً).
(د.ئُدرَط عەبدوڵاڵ .)٩٠%ٌ ،٩١٠% ،هەروەها (زاهاًاوی
دەرووهیػ ڕووهُان هردۆجەوە ،هە هىهخە بەعدارٍُەوی
باش ی هەًە لە ڕەواهدهەوەی غەمی جان و ڕزگاربىوهیان لەو
هێغاهەی ڕۆژاهە جێی دەهەون ،...لە دوای ڕۆژێيی درێژ و پڕ
لە ماهدووبىون ئادەمیزاد پێىَضتی بەوە هەًە ،هىهخەًێيی
دۆظ بڵێً ،ان ببِس ێ و بە هۆٍەوەی دۆعُِەن بە
دەروووی بگەًەوێ ،هىهخە دەًەوێذ ئەو دسمەجەظ
پێغىەظ بياث)( .د.ئُدرَط عەبدوڵاڵ.)٩٠١ٌ ،٩١٠% ،
لە دًارجرًٍ دەصڵەجُدا (هىهخە ،بە زماهێيی صادە و بە
ڕصخەًەن ًان چەهد ڕصخەًەوی وىرث ،بیرۆهەًەن
دادەڕێژرێذ ،بەاڵم ئەو چەهد وعە وىرجە هەڵگری بیرێکی
چڕوپڕن)( .د.جەبار ئەحمەد حضێن .)١٩ٌ ،٩١٠٩ ،جێی
دۆیەحی لێرەدا هەهدێ همىوهە لەو هىکخاهە بىىوصین ،کە
جایبەث بۆ ڤایرۆس ی کۆرۆها بەرهەم هاجىون:
(ئەڵێن :ئەمڕۆ لە عوقەیەک پۆلیط ئافرەتێکیان
هێىاوەتە خوارەوە ،هەموو خەڵک صەیریان کردووە،
وتویەتی :مەترصً کۆرۆهام هییە ،مەصەلەی ئەخالقە!).
(ئەڵێن مەصئوولێک تووش ی کۆرۆها بووە ،بەاڵم
حکوومەت هاوێرێ کەعفی بکا ،لەبەرتەقەی خۆش ی!).
(ئەلوو :کاکە ئەوە بۆ جوابی تەلەفون هادەیتەوە ،کەی
ئەو پارەیەم دەدەیتەوە .براگیان لە ئێران بووم ،ئەمڕۆ
هاتمەوە ،لە کوێیت با بێم بۆ الت .براگیان مً پەلەم
هییە تا ماهگی عەظ با التبێت).
(هیغاهەکاوی کۆرۆها :گەرمبوووی گیاهە ،لەرزینی
ئەهدامەکاهت ،بێهێز بوون ،علبووهەوە ،تەهگەهەفەس ی،
هەهدێ جار ئارەقکردهەوە .ئێضتا مً عەعایەر و ئێوە
ڕۆعيبیر ،بەش خواوەکیل ئەماهە زۆرتر هیغاهەی
ڕەحەت بووهە!).
(لەو ڕۆژەوەی وتوویاهە کۆرۆها بەتەمەهەکان دەکوژێت،
باپیرم صەیری تۆم و جیری ئەکات).
(هەر کەس ێ کۆرۆها بگرێ و هەمرێ ،کەمئەهدامی
صەهگەرە....وەزارەتی ئەوقاف).
(باظ بوو یەکەم قورباهیی کۆرۆها عارەقخۆر هەبوو،
ئەگەرها مێغکیان دەبردیً).
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(دەڵێن ئەو پیاوەی مىاڵەکەی هاو هابوو ڕیفراهدۆم،
ڕۆیغتووە بۆ هفووش بۆی بگۆڕن بە کۆرۆها!! باوکی
ئەڵێت :دڵىیام هاوی بيێم کۆرۆها ئیتر کۆرۆها فەعەل
دێنێ!)
(مىاڵێک وتی :باوکە کۆرۆها ژهە یا پیاوە؟ باوکیص ی وتی:
کوڕم ،مادام دهیای بە گیرهێىاوە ژهە!).
(ئەگەر کۆرۆها لەڕێی گوێوە بگوازرایەتەوە ،ئەم خەڵکە
قەت تووظ هەدەبوو ،چوهکە هیچ هاچێ بە گوێیاهدا!).
ئەوەی لێرەدا جێگەی پرصُارە چۆن هىهخە لە ئەدەب و
هىهەردا دەجىاهً وۆمُدًا بەرهەم بهێىێذ .ئەم بابەجە
واجێً دەجىاهێذ وۆمُدًا بەرهەم بهێىێذ ،هە پێىەهین
جێیدا هەر بۆ پێىەهین هەبێذ و دًىێيی بەهێزی پەًامی
بەرەهگاری و ڕووبەڕووبىوهەوەی ئەو دًاردە و حاڵەجاهەی
جێدا بێذ هە دەًىەن بە هەرەصخەی پێىەهین .ئاماهجێيی
وۆمُدًا گەًِغدىە بە جراژٍدًا (وۆمُدًای ڕەظ دەجىاهێذ
وا بياث ،كاكا كاكا پێبىەهین و دىڕدىڕ بگرًٍ ،ئادر
گاڵخەجاڕٍُەهە دىێنی لێ دەچۆڕێذ)( .حەمەصەعُد
حەصەن .)٠١٩ٌ ،٩١٠٠ ،هىهخە و گاڵخەوگەپ لە ئەدەب
و هىهەردا صاجیر دروصخدەهەن( .صاجیر دىێيغیرًىاهە باش
لە الًەهە جاڵەواوی ژٍان دەواث و گاڵخەئامێزاهە ئاوڕ لە
وارەصاجەوان دەداجەوە و دىازٍارە لێىی دىێىەر بە
زەردەدەهەًەوی جەوصاویی بگەعێيێخەوە)(.حەمەصەعُد
حەصەن .)٩ٌ ،٩١٠٠ ،پێىەهین وەن دروصخىەری
وۆمُدًا بەعێيی زۆری پەًىەهدَی بە هادۆش ی و ئازار و
مەًىەجُِەوە هەًە ،بەاڵم مەبەصخداراهە بەم عێىەًە
گىزارعتی لێ دەهرێذ (دەڵيی صاوار پێُان واًە ،وۆمُدًا
پێىەهدَی بە ئازارەوە هِیە ،وەلی لە صاجیردا ،لەودًى هەر
كاكای پێىەهُيێکەوە ،كىڵپی گرٍاهێً دۆی ماث داوە).
(حەمەصەعُد حەصەن .)٩ٌ ،٩١٠٠ ،هەروەها (صاجیرا،
گاڵخەهردهە بە گێلی و دىارودێچی ،بە بەوارهێىاوی
ڕَضىاهردن و صىوواًەحی پێىردن و هەمىردهەوە ،بۆ
ئاعىراهردوی الًەوی الوازی و هەڵەی مرۆڤ)( .د.جەبار
ئەحمەد حضێن.)%١ٌ ،٩١٠٩ ،
هىهخە دًارجرًٍ و بەهێزجرًٍ هۆواری بەرهەمهێىاوی
پێىەهِىە و ئاماهجی صەرەهیی ڕەدىەًە و دەرووهىاصاهِػ
دەڵێن :هىهخە بەعدارٍُەوی باش ی هەًە لە ڕەواهدهەوەی
غەمی جان و ڕزگاربىووی لەو هێغاهەی ڕۆژاهە جێیدەهەون.
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هەروەها هىهخە بە زماهێيی صادە و بە ڕصخەًەن ًان چەهد
ڕصخەًەوی وىرث بیرۆهەًەن دادەڕێژێذ ،بێگىمان ئەو
چەهد وعە وىرجە هەڵگری بیرێيی چڕوپڕن ،بەاڵم دًارجرًٍ
و بەهێزجرًٍ هۆواری بەرهەمهێىاوی وۆمُدًا هُِە ،بەڵيى
دەهرێذ ببێخە چاوگێکی بچىون بۆ وۆمُدًا( ،ئەو
وۆمُدًاًەی هىهخە دەواجە دًارجرًٍ و بەهێزجرًٍ هۆواری
بەرهەمهێىاوی ،بە دڵىُاًُِەوە وۆمُدًاًەوی صادخەًە،
چىهىە زماوی هىهخە بە زۆری زماوی ئارەزووە چەپێنراوەواوی
مرۆڤە ،هەمِغەٌػ ئەوەی هىهخەصازە ،دەڵياوی جر
دەواث بە بابەحی هىهخە و زۆر جار ڕەگەزێً ًان دەڵيی
عىێيێکی دًارٍىراو ًان پێىهاجەًەوی ولخىوری ًان دەڵياوی
الدێ ًان بەجەمەن دەواجە بابەحی گاڵخەجاڕی .لە هىهخەدا
هەرگیز بابەحی ڕەدىە لە دۆگرجً لە ئارادا هُِە ،صِضخم و
دەصەاڵحی هادادپەروەر بە هەمی دەهەوهە بەر هەعخەری
هىهخە ،بۆٍە ئەو پێىەهِىەی هىهخە دروصتی دەواث
پێىەهُيێکی كىوڵ هُِە ،هاجىاهێذ دۆخی وەصخاوی عەكڵێکی
دۆگما بجىڵێىێذ و بەرەو گىمان و ڕاماوی بەرێذ).
(پ.ی.م.مەهدی فاجیح عىمەر .)%٩٩ٌ ،٩١٠٩ ،لێرەوە بە
پێىیضتی دەزاهین ،کە ئاماژە بە ھەهدێک لەو هىکخە و
دەربڕاوە جەهس ئامێزاهە بدەیً ،کە دیاردە و ڤایرۆس ی
کۆرۆها لەگەڵ دۆیدا ھێىاوهییەجە هاو و صەر زماوی
كضەپێکەراوی کىردەوە ،بەجایبەث ئەو دەربڕاو و
هىکخاهەی ،کە جایبەجً بە هاردهەوەی پیاوان بۆ ماڵەوە بە
هاوی(کەرەهخین ) ٠ەوە وەک ڕێکارێکی دۆپارێسی ،کە

لەڕاصدیدا ئەم حاڵەجە زۆرجریً لێکەوجەی هەبىو لە هاو
کۆمەڵی کىردیدا و زۆرجریً هىکخە و كضەی دۆش ی لە
دەوری دۆی کۆکردەوە ،بۆ همىوهە:
(پیاوێک ئەڵێ :لەبەر زۆر ماهەوەم لە ماڵەوە بەینی مً و
ژهەکەم ئەوەهدە باظ بووە ،خەریکە باس ی کەپڵەکەمی بۆ
دەکەم!).
(ژن و پیاوێک دەبێ بە عەڕیان ،ژهەکە دەڵێ :هەصتە بڕۆ
دەرەوە هاوصکت خواردوویً ،مێردەکەش ی دەڵێ :پیاو هییە
بمکاتە دەرەوە ،مً بە بڕیاری حکوومەت لە ماڵەوەم!)
(هێىدە لە ماڵەوە ماومەتەوە ،ژهەکەم هەر جارێ بەالما
دەڕوا ،دەڵێ :خوایە ئەم بەاڵیەمان لە کۆڵ بکەیتەوە!!
جا هازاهم مەبەصتی مىە یا کۆرۆها).
(خوا ژهێکی خضتە دۆزەخەوە لەبەر ئەوەی پغیلەیەکی
سجً کردبوو ،دەبێت چی لەم حکوومەتە بکات ،ئەم
هەموو عێرەپیاوەی سجً کردووە).
(دراوصێیەکم هەیە فیتەری پێص ی صەیارەیە ،ئێوارە
بیيیم وتم :لەگەڵ بێکاریی کەرەهتیىەدا چۆهیت؟ وتی:
وەڵاڵ ئەم ماوەیە لە ماڵەوەم دیقەتم داوە ژهەکەم کە
دەڕوات کەمێک بە الی ڕاصتدا وەری دەگرێت).
(پیاوێ ژهەکەی؛ چوارعەممە صڵقاوی بۆ لێ هابوو،
پێىجغەممە پەڵپیىە ،جومعە کەهگری لێ هابوو .ئەمڕۆ
وتبووی :ژهەکە هیچ لێ مەوی ،خۆم ئەچم لەو دەعتە
دەلەوەڕێم!!)
(دەڵین قاچاخچییەک پەیدا بووە ،بە دزییەوە خەڵک بۆ
ماڵە خەزووراوی دەبا).

-٥

کەرەوتیىە :بىچیىەی وضەکە دەگەڕێتەوە بۆ
زماوی ئیتاڵی ،مێژووەکەضی بۆ چىارسەد ساڵ
پێص ئێستا دەگەڕێتەوە ،کاتێ وەخۆضیی تاعىون لە
ئەوروپا سەری هەڵذا ،کە یەک لەسەر سێی
داویطتىواوی کیطىەرەکەی لەواو برد ،ئیتاڵییەکان
ئەم وضەیەیان بۆ لەوگەرگرتىی ئەو کەضتییاوە
بەکارهێىا کە لەوگەریان لە لێىارە ئاوییەکاوی ئەو
واڵتە دەگرت ،دەبىایە بۆ ماوەی چل ڕۆژ بمێىىەوە بێ
ئەوەی کەش لە سەروطیىەکاوی داببەزن یان
تێکەڵی خەڵک به ،لە التیىیطذا بە ماوای ماوەوەی
ژوێک دێت لە ماڵەوە کاتێ هاوژیىەکەی لە دەست
دابێت ،بۆ ماوەی چل ڕۆژ بێ ئەوەی ئەو ژوە تێکەڵی
هیچ کەسێ بێت .کەرەوتیىە لە زماوەکاوی
فەرەوسی و ئیىگلیسیص هاتىوە ،بە ماوای ماوەوەی
چل ڕۆژ لە ضىێىێکی داخراو ،ئێستا وضەکە لە
جیاتی چل ڕۆژ بۆ چىاردە ڕۆژ بە کار دێ بۆ
دیارخستىی تىوضبىون و تىوضىەبىون بە ڤایرۆسی
کۆرۆوا .سەرچاوە :ئەم لیىکە لە سایتی ڕووداو:
/
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هىکخە و بابەجە جەهسئامێزەکان کە بۆ هاجنی ڤایرۆس ی کۆرۆها
بە گغتی و کەرەهخیىەکردوی پیاوان بە جایبەحی داهراون
زۆرن و ڕۆژبەڕۆژ و بەردەوام لە زیادبىوهدان ،بەردەوامی و
زیادبىوهیغیان پەیىەصخە بە بەردەوامی و ئامادەیی و
ماهەوەی ئەم ڤایرۆصە ،چىهکە ئاعکرایە ،کە ڕووداو و
پێغھاجەکاوی چىاردەوری مرۆڤ ،ھەمیغە ڕەهگداهەوەی
لە بەرھەمە مرۆییەکاهدا دەبێذ ،زمان و ئەدەبیػ وەک
یەکێک لە دیارجریین چاالکییە ھىهەری و ڕۆعيبیرییەکاوی
Rudaw.net/videos/٣١٢١5٥٥15٥٣٢1٢٣/?v=٣١٢
١5٥٥15٥٣
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مرۆڤ و کۆمەڵگای مرۆیی بەردەوام کار و کارداهەوەی
لەصەر ڕووداو و دیاردەکاوی دەرەوە دەبێذ و ڕەهگداهەوەی
ئەو گۆڕاهکارییاهەیە ،کە جاهىپۆی ژیاوی مرۆییان کردووە.
هەر بۆیە ئێمە بەم چەهد هىکخەیە کۆجایی بەم بابەجە
دەهێىین ،عایاوی وجىە صەرجەم هىکخەکان صەرچاوەیەکی
جایبەحی و دیاریکراویان هەبىو جا ئێمە ئاماژە بە صەرچاوە
ڕەصەهەکاهیان بدەیً ،هەمىویان لە پەڕەی جایبەحی و
پێگەی جۆراوجۆرەوە وەرگیراون.
ئەهجام
 -٠ئەدەبک ک ککی کک ک ککىردی بەردەوام لەگەڵ گۆڕاهکک ک ککاری و دیک ک ککاردە
ھەمەچەع ک ک ک ککً و جۆربەجۆرەکک ک ک ک ککاوی کۆمەڵگ ک ک ک ککای کىردی ک ک ک ککدا
ھاوجەری ک ک ک ککب ب ک ک ک ککىوە ،ھەر ب ک ک ک ککۆیە ڤایرۆس ک ک ک ک ی کۆرۆه ک ک ک ککا کە لە
کۆجاییەکک ککاوی ص ککاڵی  ٩١٠٢دا ب ککاڵو ب ککىوەوە ،زۆرج ککریً کک ککاری
ئەدەب ک ککی و ه ک ککىهەری ب ک ککۆ بەرهەم هێنک ک کرا لە ه ک ککاو ئەدەب و
هىهەری کىردیدا.
 -٩ئەو ع ک ک ککاعیراهەی ع ک ک ککیعریان ب ک ک ککۆ ئەو دۆدە هىوسک ک ک ک ی ،لە
ڕواه ککگەی جێگەیغ ککتن و هەص ککتی ئیض ککخاجکییاهەی دۆی ککاهەوە،
لە هاجنی ئەم ڤایرۆصە بۆ هاو کۆمەڵگەی کىردی دواون.
 -٠بە ص ک ککەرهجدان لە دەق ک ککی ع ک ککیعرەکان ،دەردەکەوێ ک ککذ کە
هەهدێکیان لە الیەوی جراژیدی و هەهدێکیان الیەوی چکاکەی
ئەم ڤایرۆصک ک ک ککە دەردەدەن ،هەهدێکیغک ک ک ککیان پەیىەصک ک ک ککدیان
ک ک ککردووە بە الیەو ک ککی دۆعەویض ک ککتی و چیى ک ککایەحی و جەه ک ککاهەث
ڕامیاریغەوە.
 -%هک ک ک ککاجنی ڤایرۆس ک ک ک ک ی کۆرۆهک ک ک ککا ،گەرچک ک ک ککی دک ک ک ککۆی لە دۆیک ک ک ککدا
کارەصککاجبارە ،بەاڵم دیضککاهەوە ئەم کارەصککاجە پەیىەصککذ ک کرا
بە پێکەهیککىەوە و گەلککێ هککىکخە و كضککەی دککۆظ بەرهەمهککاجً،
ھەر بک ک ک ککۆیە هک ک ک ککاردهە مک ک ک ککاڵەوەی هەمک ک ک ککىو دەڵکک ک ک ککی بە ه ک ک ک ککاوی
کەرەهخیک ککىەوە ،بە جک ککایبەحی جک ککىێژی پیک ککاوان زۆرجک ککریً هک ککىکخە و
كضککەی دۆش ک ی بە دوای دۆیککدا هێىککا ،کە ئەمککیػ صککەرەڕای
الیەهە جراژی ک ک ککدی و کارەص ک ک ککاجبارییەکە ،چێژێک ک ک ککی ھ ک ک ککىهەری و
ئیضخاجیکیی لەهاو دەق و ئەدەبی کىردیدا دەهەدغێيێذ.
صەرچاوەکان
بە کوردی:
یەکەم :کتێب:

 -٠ئُدرَط عەبدوڵاڵ(د) ،ئەدەبی مُللیی و فۆليلۆریی،
بەرگی دووەم ،چاپی ًەهەم ،چاپذاهەی حاجی هاعم،
هەولێر.٩١٠%،
 -٩جەبار ئەحمەد حضێن(د) ،بِىاي صاجیرا لە وىرجە
چیرۆوی وىردًدا ،وىردصخاوى عێراق ( ،)٠٢٢١-٠٢٩١چاپی
ًەهەم ،چاپذاهەی حاجی هاعم ،هەولێر.٩١٠٩ ،
 -٠حەمەصەعُد حەصەن ،وارٍياجێر بە وعە ،چاپی
ًەهەم ،دەزگاي چاپ و باڵوهردهەوەي ئاراش ،هەولێر،
.٩١٠٠
 -%حەمەصەعُد حەصەن ،هىهەری هىوصُنی چیرۆن،
چاپی ًەهەم ،دەزگاي چاپ و باڵوهردهەوەي ئاراش،
هەولێر.٩١٠٠ ،
 -١ملکۆ ئەحمەد ،هایکى لە ژاپۆهەوە بۆ کىردصخان ،چاپی
یەکەم  ،چاپذاهەی کارۆ ،صلێماوی.٩١٠٩ ،
دووەم:گۆڤار:
 -٠پ.ی.م.مەهدی فاجیح عىمەر ،کۆمیدیای صادخە،
گۆڤاری زاهکۆی ڕاپەڕیً ،صاڵی چىارەم ،ژمارە( ،)٠٠کاهىووی
یەکەمی.٩١٠٩
 -٩ملکۆ ئەحمەد ،جەهس و صاجیر لە دەقی هایکىدا ،گۆڤاری
هایکیضذ ،صاڵی دووەم ،ژمارە ( ،)٩هاوینی .٩١٠٢
صێیەم :هامەی زاهکۆیی:
 -٠مەهدی فاجیح عىمەر ،پرۆصەی ئەهفکاٌ و ڕەهگکداهەوەی
لە ئەدەب ک ککی کىردی ک ککدا ،ه ک ککامەی دکخ ک ککۆرا ،زاهک ک ککۆی ص ک ککلێماوی،
.٩١٠٢
چوارەم :پێگەی ئەلیکترۆوی:
 -٠صایتی ڕووداو:
/
Rudaw.net/videos/١١٩١٩٠٠٠٩٠%٢٩٢١/?v=١١٩١
٩٠٠٠٩٠%
 -٩صایتی ویکیپیدیا (ئیيضکلۆپیدیای ئازاد):
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DA%A%٪D٩٪A٩
%DB٪٩C%D٩٪
پێىجەم :فەیضبووک:
 -٠پەڕەی جایبەحی (ئیضماعیل محەمەد-عاعیرEsmaeil -
.)Muhamad

Page 121

Journal of the University of Garmian 0 (3), .7.7

 -٩پەڕەی جایبەحی (پغکۆ ڕەحیم.)Pishko Rahim -
 -٠پەڕەی جایبەحی (پغکۆ هەجمەدیًPishko -
.)Najmadin
 -%پەڕەی جایبەحی (طە حاجی محمىد عاعیرTaha -
.)Hajemahmod
 -١پەڕەی جایبەحی (جەوهەر جەالٌ.)Jawhar Jalal -
 -٩پەڕەی جایبەحی (حەمەصەعید حەصەنHemeseid -
.)Hesen
 -٩پەڕەی جایبەحی (صاڵح بێچار.)Salih Bechar -
 -٩پەڕەی جایبەحی (مەهدی فاجیح عىمەرMahdi F. -
.)Omer
 -٢پەڕەی جایبەحی (ملکۆ ئەحمەد.)Mlko Ahmad -
بە عەرەبی:
 -٠ایاد دمحم ؽلر ،فلضفت ااڵلىان ،طبعت الاولى ،الاهلیت،
عمان.٩١٠١،
 -٩أرصطى ،فً الغعر ،جرجمت :د.إبراهیم حمادة ،الىاعر:
مىخبە ااڵهجلى املؾریت.٩١٠% ،
 -٠جان بىٌ صارجر ،ما هى الادب ،جرجمت :جىرج
طرابیص ی ،ميغىراث املکخب الخجاري
للطباعت و الخىزیع و اليغر ،بیروث -لبىان.٠٢٩٠،
 -%جاصم املىیاوي ،مىصىعت مؾطلحاث الفىیت ،طبعت
الاولی ،دار الىخاب اللاهرة.٠٢٩% ،
 -١دمحم حمدي إبراهیم(د) ،هظریت الدراما إلاغریلیت ،ط،٠
صلضلت أدبیاث ،الغرهت
املؾریت العاملیت لليغر -لىهجمان ،اللاهرە.٠٢٢% ،
 -٩عبد الىاؽر هالٌ(د) ،جراجُدیا املىث في الغعر العربي
املعاؽر ،الطبعتالاولی ،مرهس
الحضارة العربُت مؾر.٩١١١ ،
 -٩درَضخى جىدوروف ،هلد مفهىم علم الادب عىد روالن
بارث -الاداب الاجىبُت ،جرجمت:
حضین جمعت ،بیروث ،لبىان.٠٢٢٢ ،
بە فارس ی:
 -٠ویلیام عیىضپیر ،هملذ ،جرجمە :بەازیً ،پەردەی صى
م ،صحىەی یىم ،وغر داث ،تهران.٠٠٩٩،

Page 121

