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 : كى پێشه
مرۆڤایهبه        دیرۆكى لهدرێژایى ههگهتى سهڵ مرۆڤداجۆرهجۆربهمهردهموو ژیانى كانى
بهكاره تاوانى و بهكۆمهسات و بوون ههردهڵكوشتن... ئهبووهوامییان بابه, وهتهو كش
,كهتراجیدیارىلىدیرۆكىهونهڕووپهمجارلهكهىبۆیهوهئه وهكانهۆنانییهمىیردهسهلهدا

 ئەدەبی و هونەریی بەرهەمی ئهوهكایههاتهوەک دهوه, بۆ كهكهردهمان , تاىرهسهوێت
دواتروبووهجاڕانهرىكۆمیدیایانگاڵتهرهونهسمى)دیۆنیسۆس(داههراسیموڕێوڕهمه
بڕگهخۆىلهتراجیدیاوردهردهكىخایاندئینجاویهىماوهوهڵێت)پاشئهرستۆدهكئهوه

رێكىكهونهوهتراجیدیاستهێنا(,ئیدىوپاشتردهخۆیىبهربهربازكردووسهكاندهكۆمیدییه
النىبیاتىكۆنونوێیگهدهمێژووىئهبلهدهكانىئهتىتێكڕاىجۆرهبابهخۆوبووهربهسه

كانگوزارشتىجۆرهجۆرێكلهبهىجیهان,كهبییانهدهئهوناسنامهوئاوێنهئهجیهانوبووه
كهدهساتبارانهكارهوڕووداوهله كهڕانهنگوشهوجهنسرووشتیانئهالیهچلهكرد, ى,
مرۆڤهله دهشێوهبهوهكانهنێوان كۆ لهریهسهكرانهى و نێوهكدى تیاچوونىلهداجگهو
ههكانڕهڕكهشه نێو بهى رهردوو سهدهبه , ههیان یان بێتاواندان و سڤیل مرۆڤى زاران
لێكىباشبوونبۆداڕشتنوێنگهمۆتیڤیانههوانهمووئهههكران...,دیارهداكۆكوژدهونێوهله

چلهى,كههجیهانییانبییهدهئهموشاكارهرههوبهدایكیوونىزۆرێكلهمهێنانولهرههیانبه
له چ و بهردهسهكۆن نوێدا جیاوازهناوهمى ناوى و وهڕۆك جیهاندارانسهسهله رى

.وهتهوبوونهبال

پیتىكىفراوانوبهیهمینهزهتراجیدیاساتیانتوانینبێژینكارهدهیهمشێوهتبهڵبههه
بابه هونهتهبۆ وچیرۆكى شیعر كوركانى ههریى دهدیى چلهیهردوو و سى پێشووداى كانى

ىیانڕووداوىتراجیدیاداستانوچیرۆكىرلهزانینههكدهروهتههتایبهوبهسازكردووه
هدمدممێژوویی)قەاڵی نێوانبیستوسااڵتاوهوه( لهنىسییهكو لهكانچ باشووروچ

كهىمستهكهفاشیستهتییعێراقوڕژێمهنڕژێمىپادشایهالیهباكوورىكوردستانله مالفا
چه)ئه كانىرماندهوفهركردهڵتیربارانكردنىسهكۆمهڵكوژىوبهندینتاوانىكۆمهتاتورك(
رسیمزاىدهیدڕهىئاگریداغوتاسهكهڕینهان,راپهعیدىپیركانىشێخسهكدارییهچهرینهڕاپه
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گشتىكانىعێراقبهكهدوایهكلهیهتهچۆنحكومهكبینیمان,كهروهنجامدابوو,دواترههئه
ڕژێمه هۆڤییهو و سهكهفاشیست ههى حسێن لهددام بارزانییهیلییهفهكوردهر كان,كان,

ئهبجهڵههه دهنفو دیكهال كۆكوژیی تاوانى دهیان بهرحهیان كوردستانگهق باشوورى لى
دیارهئه .... مانبێكهلهڵكىرۆشنبیروهۆشیارىگهبیرخهلهمتاوانانهمووئهههنجامدابوو
اتىبقوربانیدانوخهبىچبهدهنووسینوشاكارىئهچبهوهتهماوهنهوهرسڤوكاردانهبه
داونێوهولهوهدوژمنانكردۆتهوىومۆراڵىخۆیانلهعنهىمهكتۆڵهیهوامتاڕاددهردهبه

كانىىسیىوچلهیهردوودهنێوانههلهى,كهوانهتئهتایبهدیبانىكوردبهندانوئهرمههونه
,واتهیانكردووهكهلهرانىگهنهخوێشبهداهێنانىخۆیانپێشكهشیعربهىپێشوو,كهدهسه
 ین.ربكهسهخۆكارىلهگرێتهماندهكهوهسنوورىتوێژینهى,كهیهودوودهئه



بەپێێڕێبازیتیۆریوەسفیشیکارییەوبۆئەمەبەشییەکەممانکاریتوێژینەوەکەمان
 ریداڕشتووە.لەسەربنەمایتیۆریوبەشیدوومیشبەپێیڕێبازیوەسفیشیکا


باسلەلەبەشییەکەمیتویژینەوەکەمان،هەوڵدەدەینسەرەتاهەربۆیەلەوچوارچێوەیەدا

بەپێیڕەوتەتەمێژوویسەرهەڵدانیئەوهونەرەکوروتراجیدیاهونەریچەمکوپێناسەی
بەمێژوویسەرهەڵدانی،کەلەئەوروپاداسەریهەلدا،ئینجائاماژەدەخەینەڕوومێژووییەکە

)جینۆساید( زاراوەیەزاراوەی ئەم پێناسەی کورتیو بە پاشان و جۆرەکانیلەسەر
 بەشەجینۆساید ئەم بێگومان توێژینەوەکەماندەدوێین، زانستییانەیە لە تێگەیشتنێکی بۆ

 بە شیعرانەیتراجیدیاسەبارەت ئەو وەکبابەتوهەوێنی ز، تا کەم دوودەیەدا لەو ۆرکە
 هەڵبەستی پارچە لە زۆرێک نێوەڕۆکی دییاریکراویببووە ماوەی شاعیرانی نوێێ و کۆن

توێژینەوەکەمان.

                                                                                         بەشی یەکەم
 :  تراجیدیامێژووی    ت به باره سه باسێک  كورته

دیارەهیچبابەتێکلەخۆیەوەنایەتەمەیدانەوە،بەڵکوهۆکاروسەردەمێکیدیاریکراوی
 هونەری لەونێوەشدا خوڵقاندوونیەتی، کە هەیە، دیاردەیەکیتراجیدیاخۆی هەموو ))وەک

کۆمەاڵیەتیوهونەریلەسەرەتایپەیدابوونییەوەلەدووتوێێهەندێبەندوباویساکارەوە
دینۆسیسشبەتایبەتی1پەیدابووە(( بەبۆنەیجەژنی گریکەکان کە نزایانەی، و دوعا ))ئەو بۆ

(Dionysusەوە)کەمرۆڤ بەشێوەیسروودوئاوازدەیانواندنودەپاڕانەوەونزایاندەکرد،
 کردەوەیەکی و وهەمووکار ئەوە ئافەریدەی و ئەودایە باری خراپییەوەلەژێر و بەچاک

م و چاودێریبکا ئیدیهێدیهێدیلەوەوەیە، بنوێنێ، لەتەکدا لەدزەگایڕۆژگاردایهرەبانی

                                                           
1

 . ٤٥،ل ٢٠٠١حەمەکەریم هەورامی، درامای کوردی لەناودرامای جيهاندا ، چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە ، هەولێر ،  
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سروودەکانیان کۆرسەکەش ، کۆرسدا و ئەکتەر لەنێوان گفتوگۆکردن بە بوون و گۆڕان
ئەکتەرەکە(( وێردەکانی وەاڵمدانەوەی دیرۆکی2دەکردە ڕووپەلەکانی بەهەڵدانەوەی بۆیە ،

کایەوە،ئەوەمانبۆدەردەکەوێت،کەسەرەتای،کەلەسەردەمییۆنانییەکانەوەهاتەتراجیدیا
،بەاڵمید(لەبنەرەتداگاڵتەجارانەبووەڕێورەسمی)دیونیسیۆس(،))تازەمانی)یۆرپمەراسیمو

نمایشیتراژیدیلەبڕگە تا کۆمیدیاکاندەربازبووووەکو)ئەرستۆ(دەڵێتماوەیەکیخایاند،
هێنا(( بەدەست بەسەره3سەربەخۆیی کەواتە سەردەمەی، ئەو جڤاکییەکانی ڕووداوە و ات

 یۆنانییەکان ژیانی بابەتی ڕۆژانەیان پێداویستی لەالیەنتراجیدیاو و کایەوە هێنایە ی
دەقە لە گەلێک بنیاتی لە وەرگیراوەو بەهەند یۆنانیشەوە شاعیرانی و نووسەران

شیعرییەکانیانداڕەنگیانپێدەدایەوە.

تەنهاتراجیدیا:)))عبدالواحدابنیاسر(دەڵێتتراجیدیاسەبارەتبەسەرهەڵدانومێژووی
،ییەلەکڕۆکوناوەڕۆکێکیدڵتەزێن،بەڵکوبریتلەنێوانشێوەکانیترداشێوەیەکیدرامینییە

هونەئ لەسەدەیەم یەکەمجار ، سەریهەڵداوە دووجار لەمێژوویڕۆشنبیرییڕۆژئاوادا رە
،(یزاینیدالەئینگلتەرا١٧(و)١٦،دووەمجاریشلەسەدەکانی)ییۆنانیداتراجیدیاگەڵلەپ.ز(٥)

سەریهەڵدالەپاشان ئیسپانیادا و بەاڵمفەرەنسا ، خایاند سەدەی یەک یەکەمدا لەجاری ،
( )ئەلیزابیث(دا لەگەڵسەردەمی و دووەمدا خایاند((٦٠لەجاری نووسەرە4(ساڵی هەرئەو

مێژووی))،کەجەختلەسەرئەودەکاتەوەتراجیدیاباسەکنیداسەبارەتبەدیرۆکیلەدرێژەی
ب مێژوویەکی لەڕۆژئاوادا لەناوچوون(ازنەییەتراجیدیا و دووبارە،)دامەزراندن و بووژانەوە

،ولەهەمووجارێکیشدادەرکەوتنەکەیهاوکاتەلەگەڵجووڵەمردنیکۆتایی،پاشانگەڕانەوە
کۆتاییەبەسەرسیستەمینەریتوبیرولەرینەوەی لەهەمانکاتیشدا ، لەجەستەیجڤاکیدا

.5وباوەڕوڕەمزدا((

 ئەوەمان لێرەدا هونەری کە کەتراجیدیابۆدەردەکەوێت، ئەوەبووە، بۆ سەرهەڵدانیدا لەگەڵ
ەکانیبکاتوبینەرانلەڕاستییبەبایەخەوەکارلەسەڕووداووبەسەرهاتەکانیژییانیکۆمەڵگا
.ژیانئاگاداربکاتەوەوپەیامێکیگەورەیمرۆییانپێببەخشێت

 : تراجیدیاچەمک و پێناسەی 
سەردەمی        بۆ سەرهەڵدانی و زاراوە، وەک هونەرە ئەم دیرۆکدا ڕووپەلەکانی لە

وشەیەکیگریکیکۆنەودوووشەیلێکدراوە،کە:))کاندەگەڕێتەوەوتێیدادەگوترێتیۆنانییە

                                                           
2

 ( . ٤٥س، پ ، ل ) 
3

 .  ٢٤، ل ٢٠١٠ویليام جێمز دورانت ، مێژووی شانۆ ، و . پێشڕەو حسەین ، چاپخانەی کارۆ ، سلێمانی ،  
4

 . ١٧،ص٢٠١٣عبدالواحد ابن یاسر، المأساة و الرٶیة المأساویة في المسرح العربي الحدیث ، مطبعة)دار و مکتبة عدنان(، بغداد، 
5

 . ١٨س ، پ ، ل  
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واتەهەریەکێکیان ،)ترا( بزنمانایتایبەتیخۆیهەیە واتە گیدی)جدی( هەردووگۆرانی، ،
بزن )گۆرانی دەبێتە بەسەریەکەوە بەسەردابڕاوەوشەکەش بۆیەئەوناوەشی چونکە(، ،

)دیونیسۆس(دا ئاهەنگگئاهەنگێڕانی و لەبەردەکردسروودبێژەکان بزنیان کەوڵی ێڕەکان
6((دادەسووڕانەوەوسروودیاندەووت)دیونیسۆس(دابەدەوریپەیکەرەکەیولەناوپەرستگای

،دەکرێتلێکدانەوەیوشەی)تراگیدی(یۆنانییەکەهەمانواتایلەزمانیکوردیداببینینەوەبۆ
یاوجوگرافیالەپێشهاتنیشااڵویمەغۆلەکانکەبەحوکمیدێمۆگراف،نمونەلەکورمانجیدا
بەتایبەتلەسەردەمیبۆئەنادۆڵوگەر بگەڕێینەوەبۆپێشچەندهەزارساڵێکبەرلەئێستا

لەودەوران یۆنانی )لیدیا(ی و کوردی )میدیا(ی ئیمپراتۆرییەتی تورکەهەردوو هاتنی تا ەوە
مەغۆلەکان . میدییەکان خاکی ڕۆژئاوای باکووری و باکوور دراوسێێ باکووری..تەنیا واتە

دەتوانینبێژینبۆلێکدانەوەیواتە،کەووە!!یۆنانیانلیدییەکانبگەلیکوردستانیئێستا.
)ستران بەمانای یەکەمیان کە )ترا(و)گیدی( وشەکانی: هەردوو لە وشەی-هەرکام و ترانە(

کەلەکوردییەکەدابە)گدی(واتەبزنهاتووەهەرهەمانماناوهەمانمۆرفێمەدەنگە!!،)گیدی(
ی یۆنانی زمانی بۆ کچ زمانە بۆ بەان بەتایبەت خۆمان کوردییەوردییەکەیالی شێوەزاری

 !!ژوورووەکە شتە یەک هەر ، فەرهەنگی بۆرینە()لە ...ئەم7()هەمبانە هەژاردا مامۆستا ی
بەرامبەر داناوەوشانەی واتا ،هەمان نموونە ...بۆ هاتبوو کەیسەرەوەدا لێکدانەوە لە کە

سەبارەتبەوشەییەکەممانایەکیدیشدەداتبەدەستەوەکەئەویش)شاخ(یان)قۆچ(یبزن
تۆڕۆس(ولە-یانئاژەڵە...واتەهەمانواتاچبۆیۆنانییەکە،کەبەشاخیئاژەڵدەبێژن)تۆڕ

-هێناوە،کەهەمانواتایهەیە،کەمانای)شاخییکورمانج(کوردییەکەشداوشەی)سترۆ
کەواتەلەدەستەواژەییەکەمچبۆکوردیوچبۆیۆنانییەکەمانای)گۆرانیدەگەیەنێ.قۆچ(

.بزن(دەگەیەنێتولەدەستەواژەکەیدووەمیشدابەمانای)شاخیبزن(دەگەیەنێت!!

و یۆنانییەکان الی دەورانەدا لەو هونەرەداهەر جۆرە ئەم نمایشی توێی لەدوو
یدەنگدەڕبڕینو،تەنانەتشێواز8سیمەلەشێوەیبزندادەردەکەوتن((نیئەومەرائەکتەرەکا))

بزن هەرلەشێوەی بووەهەڵسوکەوتیشیان سەرنجڕاکێش کارێکی و بەاڵمدابووە لەگەڵ،
 وژیاریبەرەوپێشچوونی ژیان دایپیڤاژۆیەکانی توانیخۆیلە کارێکیشانۆیی، و نێوپرۆسە

مرۆڤ و ڕابکیشێت خۆیدا بەالی ونووسەران شانۆکاران سەرنجی و ببینێتەوە بەجیهانیدا
هۆیەوەبتوانێتهەمووئازارودەردیسەریخۆیتێداببینێتەوە.

                                                           
6

 ( .٤٦کوردی لەناودرامای جيهاندا ، ل) حەمەکەریم هەورامی، درامای 
7

 ( .٦٨٧( ، )٤١٢،ل) ١٣٦٩فارسی ،چاپی یەکەم ، چاپخانەی سروش ،  تهران ،  -فەرهەنگی کوردی  -هەژار ، هەنبانە بۆرینە 
8

 ( .٢٤ویليام جێمز دورانت ، مێژووی شانۆ ، ل)  
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 و ئەوەشدا لەگەڵلەگەڵ شانۆی هونەری ئایینداتراجیدیادەرکەوتنی هەرلەسەرەتاوە ،
 ڕاستەوخوڕێوڕەسمە کاریگەریی یۆنانییەکان سەردەمی لەسەریئاینییەکانی هەبووە ۆیان
کەبۆژنیسااڵنە،لەجەو))بەشێکە9((،کەگۆرانییەکیئاینییەدیسرامب()یگۆرانبەتایبەتی))
.10دیۆنیسیۆس(دەکراوپیشکەشبە)ئارخۆن(دەکرا((ڕێزلێنانلە)

ب ،کەەواتە بێژین دەدەتوانین ڕووداوێک نمایشەلەوڕۆژەدا، کەرەسەی و هەوێن بووە
تراج کاریگەریی و تەماشایانیدییەکە بەوریاییەوە بینەران بینەرانیشبەجێدەهێشتو لەسەر

،تراجیدیا،بەدیوێکیدیکەدادەکرێبڵێین،هەموونمایشێکیشانۆییدەکردوئاوێتەیدەبوون
کەشوێنێکیدیاریکراویهەیە،تەواوداگێڕانەوەیڕووداوێکیخۆیلەدووتوێی دەبینێتەوە،

هەبێت کۆتایی و ناوەڕاست و کەسەرەتا ئەوەیە، تەواو سەرەتاشمەبەستیشلەڕووداوی ،
کەوردەوردەلەگەڵگێڕانەوەینمایشیبریتییەلەناساندنیڕووداووچۆنیەتی سەرهەڵدانی،

ەوەدەگەیەنێت،کەڕووداو،یانچیرۆکئەمەشئانداگەشەدەکاتتادەگاتەکۆتایی,ڕووداوەک
 تراجیدیائامانجی ئەوڕووداوەش بەشەکانی ))هەموو بنرێت ڕووداوبنیات بەبێ پێکەوەیە

الببرێیاندەستکاریبکرێ،کاریگەرییجا،بەستراونوگۆڕانکاریشلەهەربەشێکداڕووبدات
تریش بەشەکانی 11درووستدەکات((لەسەر دیکەش هەندێکی کە، وایە، پێیان لەڕەخنەگران

ڕووداوەدڵتەزێنانەدەگوترێ،کەتووشیپاڵەواندەبێتەوە،بەهەمووئەوکارەساتوتراجیدیا))
تێایدا چاوتێبڕینکە وهۆکارەکانی قەدەر و قەزا لەگەڵ دەوێ قوربانیدانی و ملمالنێ

ەوخۆشەویستییوکارتێکەروکارتێکراوداهەمووئەمانەشترسوبەزەییووەوتۆڵەسەندن
 لەدەرووندا((سەرسامبوون :ڕۆمانتیکییەکانیشدەڵێنهەرلەوچوارچێوەیەدا،12درووستدەکەن

خەوشێکیتراجیدیا)) بە پەیوەندی کە پاڵەوانیئەوەیە، کەسایەتی لە هەیە دیارەوە
.13شانۆگەریدا((

ڕاستییەی ئەو دەگەینە پێناسانەدا ئەو دووتوێێ خودیلە بڵێین، کە ئەنجامیتراجیدیا، لە
و جوانتر بەشێوەیەکی کەسێکە چەند گونجاوی و پەسەند کاری الساییکردنەوەی

،لەالیەکیدیکەشەوەڕاگرتنیهاوسەنگییە،کەلەواقیعداهەیەسەرنجڕاکێشترولەبارترلەوەی
ئەوەیدەوێت،تراجیدیاسۆزوبەزەییلەگەڵترسوسامدا،کەتێیداخودیدەروونییلەنێوان

بیکاتە و پاکبکاتەوە ونادرووست ناپەسەند هەمووکارێکی لە مرۆڤ دەروونی دەیەوێت کە

                                                           
9

 ( .٧، ص) ٢٠٠٠رشاد رشدي )د( ، نظریة الدراما ، مطبعة هالل ، القاهرة ،  
10

 ( .٣٠ویليام جێمز دورانت ، مێژووی شانۆ ، ل ) 
11

 ( .٢٠رشاد رشدي )د( ، نظریة الدراما ، ص) 
12

 ( .٢٤٠سمير عبدالرحيم الچلبي ، معجم المصطلحات المسرحية ،ص)
13

 ( .٥٦٣، ص) ٢جون رسل تيلر ، الموسوعة المسرحية ، ت . سمير عبدالرحيم الچلبي ، ج 
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مرۆڤێکیتەندرووستبۆکۆمەڵ،ئەمەجگەلەوەی،کەکۆتاییهەموونمایشێکیشانۆگەریی
مەرگەساتکۆتاییدێت.ییبەناخۆشیوتراجیدیا

 : تراجیدیا  كانى جۆره
،وەکوهەرکارێکیئەدەبیوهونەریدەکرێتبەچەندجۆرێکەوە،لەوانەشوەکو:تراجیدیا  

)سنیکا(وەتراجیدیا-١)) شانۆگەرییەکانی لە کە ، دەوترێ کارانە بەو ، تۆڵەسەندنەوە ی
پاڵەوانبنیاتنراوە.وەرگیراوەولەسەربنەمایبیریتۆڵەسەندنەوەی

تراجیدیایپاڵەوانێتی،گوزارشتەبۆداستانیپاڵەوانێتیئەسپسواری.-٢
٣-، ئەنجامەکەیناخۆشییە هەرچەندە کە دەوترێ، تراجیدیایە ،بەوجۆرە تراجیدیایتێکەڵ

لەدیاردەوڕەگەزیپێکەنیناویشیتێدایە.بەاڵمجۆرێک
تراجی-٤ بەوجۆرە ، لەتراجیکۆمیدیا کە دەوترێ، وکۆمیدیادیایە بابەتیتراجیدیا هەردوو

کۆمەاڵیەتیی چینە بە سەر بەشدارن تێیدا کارەکتەرانەی ئەو ، میلییپێکهاتووە وەکانە
.14مەرجنییەبەناخۆشی،یانبەمردنیپاڵەوانکۆتاییبێت...((ئەرستۆکراتەکاننو



 بەشە گرنگەکانی تراجیدیا  :
 ئەوەی نوبەهۆی لەڕێی تراجیدیا دەبینیناهونەری دەگێڕدرێتەوە، و دەکرێ نمایش ندنەوە

،ئەوانەشبریتینلەکۆمەڵێکبەشیسەرەکیوگرنگپێکدێت،کەهەموویانتەواوکەرییەکدین
:لە

،بەاڵموەکباسیشدەکرێلەهەموویان15سۆز،دیمەن،مۆزیک((،کارەکتەر،شیعر،چیرۆک))
،چونکەگێڕانەوەدیپێکەوەگرێدەداتڕووداووڕەگەزەکانیسەرجەمگرنگتر)چیرۆک(ە،کە

ەلەسەرهەندێکیدیلەڕەخنەگرانبەمشێوەیەقس،بەاڵمبەبێبوونیچیرۆکئەنجامنادرێت
-:بەشەکانیتراجیدیادەکەن،کەپێیانوایە

ولەچەندڕووداوێکیسامناکوزنجیرەکارەساتێکارێکیتەواویگرنگەچیرۆکک-١))
پێکهاتووە.

دوومەگێز:بەزەییوساموەکپاکژبوونەوە،پاکبوونەوەوڕزگاربوونیلەشیمرۆڤلە-٢
وحەواندنەوەی دەمار هێورکردنەوەیکرژیو بەکاردەهێنرێبۆ ماندوویەتیچۆنمۆسیقا

مێشکیمرۆڤ...
٣-، ڕووداوانەیەوەرگەڕان ئەو وانەبپاشگەزبوونەوەی نیاز کە تێدا، وەرگێڕانەیان ئەو وو

ڕووبدا ئاخنین تێ و دەستکرد شتێکی نابێ وەرگەڕان و... زرووف دەرەنجامی بەڵکو بێ،
                                                           

14
 ( . ١٢٨، ص) ٢٠٠٦، بيروت ،  ٢نان قصاب حسن )د.( ، المعجم المسرحي ، مکتبة لبنان ، طماری الياس )د.( و ح 
15

 ( .١٢رشاد رشدي )د( ، نظریة الدراما ، ص) 
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 ڕووداوەکانەحەتمییەتی وەرگەڕانی وەک بەختەوەری، دۆخی بۆ چارەڕەشی یاندۆخی ،
بەپێچەوانەوە....

دەرکەوتن-٤ گۆڕانێکی جۆرە  تراجیدیادا لە دەرکەوتن لەکتوپڕییە، کتوپڕییە گۆڕانە ئەم ،
 .16ئاوەز....((دۆخینەزانینوبێئاوەزییەوەیەبۆباریزانینو


بێژین دەکرێ لەکۆتاییدا بە ودڵتەزێنە ناخۆش هەستکردنێکی تراجیدیا کە، ، ژیانەوە

ڕۆژگاریئەمڕۆهەتاکوئەوەشکڕۆکیئەوشانۆگەرییەیەوبەدرێژاییدیرۆکیسەرهەڵدانی
ڕووپەلێکیمەزنیلەدیرۆکیشانۆیجیهانیداگیرکردووەوسەرنجیزۆرێکلەنووسەرانو
مێژووی لە گەورەی کەڵێنێکی بەمەش ، ڕاکێشاوە خۆیدا بەالی وتیاترۆڤانانی ڕەخنەگران

.داپڕکردۆتەوەشانۆ

)جینۆساید(  وەک چەمک و پێناسە :

ەبەیوشەیەکیگریکی (Geno)ە،جینۆوزاراوەیەکەلەدووبڕگەپێکهاتو.... جینۆساید
 بەواتایلەناوبردنوپاکتاوکردن التینییە وشەیەکی)eaderC (واتایڕەگەزیانبنەچەدێت،

بەکارهێنانی . دێت رەگەزی پاکتاوکردنی بەمانی پێکەوە وشە هەردوو ، دێت
ش جینۆساید زاراوەی الیەن لە یەکەمجار یاساییابۆ لە) پۆلەندی رەزای لیمکین(  رافائیل

) (مەدرید) کۆنفرانسیساڵی ۱۹۳۳لە )( ساڵی لە و نوس٤۱۹۲بەکاریهێناوە بە تۆماریی( ن
 .لەناوبردراون ئەڵمانەکان ە،ئەمیاساناسەخێزانەکەیبەدەستیوکردو

یانتاوانیکۆکوژیبەواتای پاکتاوکردنقڕکردنیڕەگەزیمرۆڤ):جینۆساید مەبەستلە ،
ێیداپرۆسێسیکۆکوژیوکوشتنی،کەتڕکردنیهەردەستەوتاقمێکیمرۆڤەیانهەوڵدانبۆق

چ جا تاکەکان بە دەرحەق لەسنووربەدەرە دەستدرێژکردنی یان کۆمەلێک هەر تاکەکانی
دەگرێتەوە،جە دەروونی یان بێت یاخودستەیی خۆیان ناچارکردنیانە لەخواستی بەدەر کە

ژییانەوە سەختیی رەوشێکی نێو پەرتەوازەکردنی تابخرێنە یان لەنێوبردن ئاستی
.17(نەوەکانیان

 تاوانی دی یکۆمەڵکوژلەالیەکی ی مێژوویجینۆساید)یاخود لە هەر دووری( زۆر
یان دەسەالتدارەکان تاقمە و دەستە ساڵ هەزاران لە بەر واتە ، مرۆڤایەتییەوە کۆمەڵگای
یان کارێک تۆڵەی لە و بەرامبەر بەرەی دژ لە جەنگ براوەکانی و سەردەست گرووپە

...،لەرەوشێکینالۆژیکییدەستەوگرووپونەتەوەیبەرامبەروملنەدانسەرشۆڕنەکردن

                                                           
16

 ( . ٤٩ - ٤٦حەمە کەریم هەورامی ، درامای کوردی لەناو درامای جيهاندا ، ل)  
17

 . ١طبعة االولی ، القاهرة ، صاحمد عطيە هللا ، القاموس السياسي ، دارالنهظة العربية ،  
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نامرۆ وو یاسا هەموو لە دوور بەدەرو دەسەالتدار و سەرکەوتوو و بەهیز الیەنی ڤانەدا
سەرەتاییەکانیخۆی مافە سادەترین ڕێزگرتنیمرۆڤبۆ و پاراستن بە گرێدراو رێساکانی

ئەنجامداون..تاوانیبەکوشتنیبەکۆمەڵی نموونەشمانبانلەبەرامبەردا ،ئەوگریمانانەی))ۆ،
....گاریددایمۆند(وەک)یێکلەدانەرانلەالیەنزۆرکە بە کۆنترینتاوانیجینۆسایدئاماژە

ەوتاوانەکۆکوژییانەن،کەدژمەبەستل...،بەواتەساڵدەگەڕێتەوە١٤٩٠بۆپێش،کەدەدەن
فەوتانبەمرۆڤیسەرەتاییکراو بۆتە ،وقڕبووننولەپایئەوەشدا مرۆڤانە یئەوجۆرە

کاتێکدا لە لەگەڵ،یەئەمە باسە ئەم زانستییەکانکە ناوەندە نێو بۆچوونەکانی و دیتن
یەکێکیدیکەیلەوکۆکوژییانەیکەمیژوویەکیکۆنییهەروەهاسەبارەتبە.18((یەکناگرنەوە

 هەیە لە))ئەویش پێغەمبەرەوە )موسا(ی باوەڕدارانی لەالیەن کە بوو کۆکوژییە ئەو
وئەمباسەش...دەرحەقبەخەڵكانێکیباوەڕداریئاینیکرابوودووهەزارەیبەرلەدایکبوون

خەڵکێکی پیاوانی تەواوی ئیسرائیل ڕۆڵەکانی لە سوپایەک کە ، دەگێڕێتەوە ، ........... لە
 بەدیلگرتوپاشترئاینپەروەریانکۆکوژکرد بەوپاشترئافرەتومنداڵەکانیانوەکسەبایا

ەمبەرتەواویئەوئافرەتانە،جگەلەوکیژانەی،کەسەرجێگەییانبەرچاووفەرمانی)موسا(پێغ
.19((هەزارژنبوونتەفروتوناکران٣٢لەگەڵپیاواندانەکردبوو،وکەژمارەیان

دیارەبەدرێژاییدیرۆکیمرۆڤایەتیتاوانیجینۆسایدهەبووەوناوەناوەلەنێوانگرووپو
زەویهەرلەڕۆژهەاڵتیدووروباشووریڕۆژهەاڵتیهۆزونەتەوەجیاجیاکانیسەرڕووی

و کۆن ئیمپڕاتۆرییەتییە سەردەمانی و پێشوو سۆڤیەتی یەکێتیی و ڕووسیا تا ئاسیاوە
و ئەوروپا و ڕۆما و ناوەڕاست ڕۆژهەاڵتی و ئاسیا کیشووەرینوێیەکانی دۆزینەوەی تا

ی..ئەمەریکا چوارچێوە ئەندازەی بە کۆکوژیی تاوانی زاراوەیدەیان چەمکەکەی و اسایی
جینۆساید(وەکتاوانیکۆکوژیڕوویانداوەوبەسەدانهەزاروبگرەبەدەیانملیۆنمرۆڤ)

لە چ کۆنو لە درێژخایانەکانیجیهانچ کورتو سووتەمەنیجەنگە بوونەتە کوژراونو
کاریتاوانیسەدەکانیپێشووبەگشتیوسەدەیبیستەمیڕابوردووبەتایبەتونوێترین

هاواڵ کۆکوژیی جیهاندا لەسەرتاسەری تیانیکۆکوژیش ورەسەنی دەڤەر ئێزدیی کوردی
)ئێزدیخان بوو-هەرێمی کوردستانشەنگاڵ( باشووری لە چەکدارەم گرووپە لەالیەن کە ،

 ساڵی هاوینی لە داعش( تیرۆریستی )ڕێکخراوی تووندڕەوەکانی و دا٢٠١٥تیرۆریست
.ئەنجامیاندابوو



                                                           
18

 ویکيبيدیا . -ابادة الجماعية ، الموسوعة الحرة  
19

 سەرچاوەی پێشوو . 
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  : كانى جینۆساید جۆره

جیهانبوونیجینۆسایدیەکێکەلەوتاوانەگەورانەی،کەبەدریژاییمێژوولەمالولەوالی
هەبووەبەردەوامبووەوتائەوڕۆکەلەژێرپاساووبەبیانووینالۆژیکودوورلەهەموو

وهێزوڕژێمەجیاوازەکانبەهامرۆییەکانلەالیەنکەسانوسەرانیهێزودەسەاڵتیچین
لەجیهاندالەنێوجەنگوملمالنێیەکانینێواندووهۆزیاندووگرووپیجیاوازلەباوەڕو

ئایینونەژاددائەنجامدراوەودەدرێت.....

نەتەوەییلەیاسۆای))جینۆسایدتاوانێکیدڕندانەیەلەدژیمرۆڤایەتی،بۆۆیەوەکۆوتۆاوانێکینێۆو
،هەر20((سۆۆەرجەمکۆۆۆمەڵەمرۆڤێکیدیۆۆاریکراوەبەمانۆۆایفەوتانۆۆدنیبەشۆۆێکییۆۆانێودەوڵەتانۆۆدا

سۆۆەبارەتبەمتۆۆۆاوانەکۆکۆۆۆوژییەولەبۆۆۆوارییاساناسۆۆۆییەکەداچەنۆۆۆدجۆۆۆۆرلەخۆدەگرێۆۆۆت،کە
بەچاکمۆۆۆانزانیوبەپێۆۆۆیپێویسۆۆۆتییتوێژینەوەکەمۆۆۆانکۆۆۆورتەپێناسۆۆۆێکبۆۆۆۆهەرکۆۆۆاملەوجۆۆۆۆرە

یکۆۆنونۆوێینەتەوەکەمۆانلەالیەنسۆوپاودیرۆکۆ،کەلەبەرچاوتاوانانەیجینۆسایدبخەینە
شهێۆۆۆزەداگیرکەرانۆۆۆیدەوروبەریواڵتمۆۆۆانەوەئەنجامۆۆۆدراوەنزیکتۆۆۆرینوخویۆۆۆاتریننمۆۆۆوونە

بەچۆۆۆڕیوناوبەنۆۆۆاوکەمتۆۆۆازۆرلەوەبۆۆۆوو،کەلەسۆۆۆەرەتایدەسۆۆۆتپێکیسۆۆۆەدەیڕابۆۆۆووردووە
اشووربەتایبەتلەالیەنداگیرکەرانیتۆورکپارچەکانیکوردستانیدایکبەگشتیوباکووروب

(١٩٨٨وقێزاونترینیشیانتاوانییکۆکۆوژیییۆانجینۆسۆایدی)ئەنفۆالوعەرەبەوەئەنجامدەدرا
:بوو



)بەدەنی-١)) فیزیکی -جینۆسایدی واتە کۆمەڵەمرۆڤێکیجەستەیی(: هەر ئەندامانی کوشتنت
دیاریکراوبەهەرجۆرێکبێت.

ڕێژەیئاساییزیادبوونیمرۆڤتێکدانیجینۆسایدیبیۆلۆژی:تەگەرەخستەبەرپەرەپێدان-٢
لەناوهەرکۆمەڵەمرۆڤێکدابێ.

٣- پەیوەندیەجینۆسایدی ، مێژوو وتێکدانی شێواندن و زمان قەدەغەکردنی : کەلتوری
وشارستانیەتیکۆمەاڵیەتیەکان،ڕۆشنبیری،کەلتورینەتەوەییوهەستییەکگرتوو،ئاین

مرۆڤێکیدیاریکراو.هەرکۆمەڵە
جینۆسایدیئابووری:برسیکردنوقەدەغەکردنووێرانکردنیسەرچاوەئابوورییەکانی-٤

هەرکۆمەڵەمرۆڤێکیدیاریکراوچبەمەبەستیقڕتێخستنبێتیانبەمەبەستیهەڵکەندنیانبێت
.21لەنیشتیمانوزێدیخۆیان((
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نی مەکتەبی بير و هۆشياری)ی.ن.ک(، سلێمانی، مارف عومەر گوڵ، پۆلێنکردنی تاوانەکانی ئەنفال بەپێيجۆرەکانی ئەنفال، باڵوکراوەکا 

 . ٧، ل٢٠٠٢
21

 . ٢٠-١٩س ، پ ،ل 
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 بەشی دووەم :
 دا:یران و ئەدیبانی کوردو ڕەنگدانەوەی لە نێو بەرهەمی شاع روونى مرۆڤى كورد ر ده سه ریی جینۆساید له كاریگه

کەلەپایئەنجامدانیتێکڕای هەروەکووپێشترئاماژەمانبەوڕاستییەدیرۆکییانەکرد،
ب ،.. هاتوون نەتەوەکەماندا بەسەر کە کۆکوژییانەی، کردەوە ئەو وهەموو چەشن هەموو ە

هەر بە کوردستانکراونواتە و کورد دەرحەقبە بەسەرجۆرەکانییەوە چوارجۆرەکەیەوە
کەبەدرێژایی،..،بەتایبەتلەتێکڕایئەوهەمووتاوانانەیگەلەکەمانوخاکەکەیئەنجامدراون.

 کۆکوژییەی تاوانە ئەو تا بیستەمدا سەدەی لەالیەنکە، بەرامبەر(ەوەداعش)تیرۆریستانی
 نەتەوەکەمان توێژی کەئەنجامدرابووبەرەسەنترین ، هەرێمییئێزدییەکانەکوردئەوانیش

.ەیباژێری)شەنگال(ە،کەناوەندەکبووئێزدیخان()

هەمووئەوڕاساتییانەمانبە هەربۆیەگەررووپەلەکانیدیرۆکینەتەوەیکوردهەڵبدەینەوە
بەرچاودەکەوێت،کە تەنانەتچەکوردچۆنئاشکرا هەوڵیوسێنراوەتەوەوکۆمەڵکوژکراوە،

بۆیەلێرەوەدەکرێبێژینهەمووڕووداوومەرگەساتو پاکتاوکردنوسڕینەوەیدراوە،
 پیادەکراوە کورد نەتەوەی کەلەسەر ، کۆمەڵکوژی ڕووداوێکیجۆرەکانی وەک بەتەنها

 نەکمێژوویینابێتەئەدەبوبەردەوامبەبەرچاومانەوە ، بمێنێتەوەبەومانایەیئەوئەدەبە
هەرنەیتوانیوەئەوتراجیدییانەمانلەبیربباتەوە،بەوەیکۆمەڵێکوێنەیتراجیدیایئەدەبیپێ

 واقیعدا لە وێنەیەی لەو جیاواز واقیعببەخشێت زانراوەکانی مانا هەمان بەڵکو ، هەیە
کییانەبفەوتێنوبمێننەوەئەوتێکستوبەکاردەهێنێتەوەوئەوەیناهێڵێتئەوڕووداوەدیرۆ

هاتوونەتەبەرهەم.بەرهەمەئەدەبییانەن،کەلەالیەننووسەرانوشاعیرانەوە

هەڵبەتهەمووئەوتاوانانەکەمتازۆرکاریگەرییدەروونیوجەستەییخستۆتەسەر
تاوانەکانیجینۆسایدیانبەرامبەرلەوشوێنانەی،کەلەساتوکاتیخۆیدابەتایبەتمرۆڤیکورد
وەکیانلەسەرهزرورەفتاروکەسێتییانجێهێشتووەوشڕەنگدانەوەهەروەهائەنجامدراوەو

لەوبەرهەم زۆرێک هەوێنی و ناوەڕۆک بۆتە سەرەکیش ئەدەبییەکانیبابەتێکی شاکارە و
ژانریشیعرسەرە،لەمبەشەداهەوڵدەدەین،کەتیشکبخەینشاعیروچیرۆکنووسانیکورد

فە و ئەدەبی کایەیەکی وەکو کە ، کاریگەر ئەدەبی جۆریکی سوودنوەک توانیویەتی تازی
دڵتەزێنانە وەربگرێتوبیکاتەهەوێنوکەرەسەیگەلێکلەهەمووئەوڕووداووبەسەرهاتە

هونەری دەقی ))شیع، رواتە تۆپۆگرافیای لە گەورەی پانتاییەکی کوردیدایکوردی ئەدەبی
بەشی و سەردەمەکاندا هەموو لە بوون ئاشنا کورد ڕۆحی لەگەڵ هەمیشە و داگیرکردووە

 بووە کوردی ڕۆشنبیریی خیتابی مامەڵەیزۆرینەی ئەندێشەدا و سۆز و هەست لەگەڵ و
دەستەپاچەنەبووەو کردووە.شاعیریکوردلەگەڵکێشەوگیروگرفتەکانیسەردەمیخۆیدا

mailto:acadj@garmian.edu.krd


  مجلة جامعة كرميان                           Journal of Garmian University                               طؤظاري زانكؤي طةرميان

 

339 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (July, 2017) 

 

 یادەوەریڕابووردوولەئێستادا وزۆرجاریشبۆئاییندەبڕوانێت،زیندووبکاتەوەهەوڵێداوە
و سروود ئەو خۆیدا لەمێشکی و بردووە ڕابوردوو بۆزەمەنی )ئەنفال(شاعیری بۆنمونە

.22یبداتێ((ەگۆرانییانەیساڵەمێشکیئازارداوەهەڵیوەشێنێتەوەوئاراستەیەکیپێچەوان

مەب بۆئەم وهەر لەهەنسک پڕ ودیدێکی پڕلەخوێن بەجەرگێکی کورد شاعیرانی ەستەش
گریانەوەبەتەنگئەوبابەتەتاڵوتراجیدیانەچوونوشیعریخۆیانبۆهۆنیوەتەوە،سەرەت

 سەر شاعیرانێک،دێینە نێوەڕۆکی شیعری کاکڵەی بوونەتە کۆکووژییەکان تاوانە بابەتی کە
شی جعبەرهەمە و رییەکانیان بە زانیا زانستیمان کەپێویستییەکی هەردووشاعیرانی،

سااڵنیهەردوودەیەیژووروو)کورمانجی(یوکوردییناوەندشێوەزاریئەدەبییکوردیی
ینەیئەوتاوانەبچووک،کەزۆربەوەیبەهەندوەربگرینسیوچلەکانیسەدەیپێشوو

ڕوویاندابووومەزنانەی ڕابووردوو سەدەی لەسەرەتای کە وەک، پاشتر وو کاریگەریی
سەدەی دەیەی هەردوو نێوان لە کورد ئەدیبانی و شاعیران ویژدانیی کاردانەوەیەکی

 ڕابوردوودا شیعرییەکانیاندا بەرهەمە ڕەنگیاندابووەوەلە دیارانەش، شاعیرە بابەتیلەو کە ،
 شیعرییەکانیان پارچە هەوێنی ببووە تراجیدایجینۆساید وەکنموونەیچوارهەڵبەستڤانمان

ڕوو دەخەینە توێژینەوەکەمان نێو بەناوودەنگئەوانەش ،دیاری شاعیرانی لە  .هەرکام
شێوە ولە و)پیرەمێرد( ناوەند:)حەمدی( زاریئەدەبییکوردییەلەشێوەزاریئەدەبییکوردیی

سەبریژوورووەکەش )عوسمان خوێن(و )جگەر شاعیران: لە هەریەک نموونە(: بە مان
 و شاعیرەوەرگرتووە چوار ئەو لەسەربەرهەمەکانی توێژینەوەکەشمان پراکتیکیی کاری

 نەتەوەکەمان نەمرەی لەو هەرکام هەڵبژاردنی گرنگیی ، ٤دەبێت شاعیرە کەلەوەدایەچوار ،
لەسەرچوارستایڵوڕێبازیجیاوازیئەدەبینوهەرچوارپارچەشیعرەکەشدەچنەخانەی

شیعریلیریکییکوردییەوە:
ەمدی)کالسیک(ح-١
(یمانتیکۆپیرەمێرد)ڕ-٢
عوسمانسەبری)نوێ(-٣
 شەعبی(-جگەرخوێن)میللی-٤


 : ی شێوەزاری ئەدەبیی کوردیی ناوەندشاعیران  
 وەک نموونە :)حەمدی( و )پیرەمێرد(

هەروەکلەسەرەوەئاماژەمانبەوەکرد،کەهەردووشاعیرانیسەربەشێوەزاریکوردییە
حەمدی(یەسەربە٩،کە/ازشیعریاننووسیوە،واتەیەکەمناوەندەکەلەسەردووڕێبازیجیاو

.ێبازەڕۆمانتیکیونوێکارییەکەیەڕێبازیکالسیکییەکوردییەکەیەو)پیرەمێرد(یشسەربەڕ
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    . ٩٤-٩٣، ل ٢٠٠٥  زستانی( , 6گۆڤاری ڕۆژنامەنووس ، ژ ) 
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پێیریزبەندیوبەپێیکرۆنۆلۆژیابە دێینە، کەسەرەتا لەهەموویانسەر)حەمدی(یشاعیر،
.ابەتیهەڵبژاردەیتوێژینەوەکەمانرودەستپێکبووەلەهۆنینەوەیبگەورەت

 )حەمدی( ژیانکردووەکانیدیارویەکێکبوولەشاعیرەئەحمەدیحەمدیبەگناسراوبە
یەکێکبوولەوشاعیرەشێخمەحموودیحەفید،هەروەهاسەردەمیدەسەاڵتیحکومەتەکەی

خۆڕاگرکەسێتییەکیکەهەڵگریبیرێکینەتەوەییو،انەیخاوەنهەڵوێستوبەتواناکالسیکییە
بوو،و جەنوبی کوردستانی حکومەتی پێتەختەکەی بوودیاری سلێمانی شاری ،کەئەویش

لەڕوویتەمەنەوەلەپیرەمێردیشاعیرگەورەتروهەرپێشئەویشلەکۆتاییساڵیهەروەها
.بەسەکتەیدڵکۆچیدواییکردووە١٢/١١/١٩٣٦ولەڕێکەوتی١٩٣٦

حەمدیوەککەسێتییەکیئازارچەشتوووزیانلێکەوتووقوربانیدەسەاڵتی)ئیحتیالل(بووە
نیشتمانپەر هەڵوێستی لەسەر کتێبو و تااڵنکراو ماڵی دەستنووسەوەرییەکەی و خانە

عەقی خاوەن مرۆڤێکی ))حەمدی لەناوچووە، و سووتێنراوە خۆی بووە،بەنرخەکانی دە
ێگاوڕەوشتێکیتایبەتیبووە،بۆپارێزییبیروباوەڕیخۆیهەمووچەشنەتەنگوچەڵەمەیەکیڕ

ودلەزەمانیتورکەکانابەدرێژاییعومریلەبیروباوەڕابەپێچەوانەیشێخمەحمو ،چەشتووە
کردووە بەربەرەکانی وە ، داوەبووە ڕووی بەینیانا لە ڕووداو گەلێ هۆیەوە بەم ،کە،

ویارمەتیلیزەکانلەگەڵشێخمەحموودتێکچوون،شێخدەستیبەحەمدیدرێژکردووەئینگ
بەڕێوە،بەڕاستیبۆلێداواکردووە،حەمدیشکەزانیئەمجارە،ئیشوکاربەڕاستیئەڕوا

وە،لەگەڵیڕێکەوت،ویارمەتیدا،ئەویارمەتییەشلەبەرئەکوردەگەلیکوردە،بۆنیشتیمانی
،حەمدیزۆرانوبەدیلنێررابۆهیندست،بەڵکو،کەژێرکەوتکەشێخلەسەرکەوتنابوونەبوو،

شێخ وتەبەعەی کار وکەسو خێزان یارمەتی رزگاریبەپەرۆشەوە ولەدەسدوژمن دا، ی
خستنەوە دووری وە هاتەوەکردن، ئەمجا زۆریسلێمانی، وەفیداکارییەکی بۆ، نواند

.23((ڕزگارکردنیعائلەیخۆی

ڕاپەڕینەحەم دامرکاندنەوەی  وکارەساتی باکوور کوردانی تراجیدیای شاعیربابەتی دیی
تێکستێک هەوێنی دەبێتە   )پیران( کاڵ سەعیدی شێخ خۆیچەکدارییەکەی شیعری ی

باکوور(( کوردانی بۆ ))شیوەن بەسەرهاتیدا24بەناونیشانی: ڕووداوە بەو هەرسەبارەت ،
خامەیبەبڕستیدەخاتەکارووێنایئەوڕووداووبەسەرهاتەمان١٩٢٥/ئایار/٢٤جەرگبڕی

:دەکێشێتودەڵێتبۆ
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 . ٦،٧، ل  ١٩٥٧،چاپخانەی ئەسعەد ، بەغداد ،  ١دیوانی ئەحمەد حەمدی بەگ ، چ 
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 . ١٧س ، پ ، ل 
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چۆنزمانیخامەنەشکێ،نەپچڕێڕشتەیخەیاڵ
کاسەییپڕمێشکیکەلۆلەبۆئەبێیەکسەربەتاڵ

ئەمانحامییقەومیزەعیفوعامیلیعەدلو
25والەکوێچۆنیبنووسم،بۆیبنێرمعەرضوحاڵ

کردووە باکوور کوردانی کۆمەڵکوژییەکەی بەکارەساتە ئاماژەی شاعیر ، دەبینین ووەک
دەبینیت ڕۆڵ خۆی کە وبەوەی، بەگێڕانەوە خۆیلەزۆرشوێندا بەچاوقی ئەوەی وەک ،

و دەکات شتەکان باسی و دەیانگێڕێتەوە بینیبێت گازندەشڕووداوەکەی گلەیی تەنانەت
لەڕۆژگاریناهەموارودژبەژیانیگەلیکورددەکاتودەڵێت:

چۆنلەژێرئەمسێبەریگەردوونیدوونەدەرنەچم
لخەصمیمادەرزادیقەوم،صاحبیعەزمەوکەما

چۆنلەصاحبقودرەتینەوعیبەسەرطەعنەنەدەم
26بۆلەبەختیئێمەدائەمڕۆهەموویانکەڕنوالڵ

وپڕالەڕ ڕوون وێناکردنێکی ئەمانە هەموو لەڕوویلەستیدا، شاعیر کە شیعرین، سەلیقەی
دەبێژێ پێمان دیکەوە ڕەهەندی و زۆربابەت و جڤاکی و مرۆیی و ونەتەوەیی نیشتیمانی
ودەمانخاتەبەردەمبەرپرسیارێتییەکیگەورەوەوتیکستەکەشلەئاستپلەیەکیبەرزدایەلە

تەکنیکەوە، ە ناوەڕۆک وێن ڕووی و گێڕانەوە هەرلەدرێژەی شاعیر ئەواکردنیئیدی
وزانستیشڕووداوەوە تەکنەلۆژیا وخاوەن بەتوانا و زلهێز لەواڵتانی گازندەش و گلەیی و

بەوەی نهێنییەکانیدەکات لە گەلێک ئاگاداری تەکنەلۆژیاکانیانەوە و زانست بەهۆی ئەوان ،
وژێردەریاوشەنوکەویگەردووندەکەنوژیانیژیانیمرۆڤوبوونەوەرنلەسەرزەوی

وکەچ  تێپەڕدەبێت کورددا بەسەر کارەساتانەی ئەو هەموو ئاست لە لەبەرامبەردا ی
کەڕوکوێرن!. بەبەرچاویجیهانەوەکۆمەڵکوژدەکرێنولەزێدیبابوکاڵیاندووردەخرێنەوە

وبۆئەمەدەبێژێ:

بۆبەژێربەحرائەڕۆنوئاسمانانکەشفئەکەن
ارەیشیمالبۆچیتاکەیناکەنکەشفیدەردیکوردیبێچ

سەیریناکەنوەکنیگاریلەوحیتاریخیبەشەر
27وەکبەحریئەحمەرخوێنیئاڵنەقشیکوورەیئەرزئەکا،
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قۆناغەکانی بۆ دەمانگێڕتەوە دەقەشیعرییەکەیەوە، ولەڕێی ناوەستێ بەوەوە هەر شاعیر
بستەخاکێکی هەموو وایە پێی کە ، پڕکارەساتبارینەتەوەیکورد خۆیدیرۆکی واڵتە ئەم

تێدایە!، کوردی مرۆڤی وتەرمگەلی گۆڕستانێکە دوژمنانیەوە لەخۆیدا لەالیەن ناحەق بە کە
بووبێت شێوەیەک و نیشان و ناو حەبەهەر بەرامبەرخوێنی وجینۆسایدی اڵڵکراوە

ئەنجامدراوە،هەروەکودەڵێت:

یە،ئیسکێکیکوردیتیانەبێدرزیئەرزیهەرنی
یەنەیخواردبێگۆشتیژنێکیامناڵسەگنی

وابەخوێناویسورشکوخامەییخامیموژەم
28ئەمعەریضەمنووسینامەرد،بۆمبەرەبادیشیمال

کەدەبێتڕۆژی ئەوەمانپێدەبێژێ، شیعرییەیەوە  لەڕێیئەمدەقە شاعیر ٢٤لەکۆتاییشدا
نبەڕۆژیماتەموشیوەنوگریان:ئازاریهەمووساڵێکبکەی

ڕۆژیتأریخیلەبیستوچواریمارتاواقیعه
29ڕۆژیماتەمڕۆژیقوڕپێوانیکوردەکوللیساڵ

کەلە١٩٣٠یساڵییئەیلوول٦هەروەهاسەبارەتبەکارەساتیڕۆژیڕەشیشەشی ،
کەبەشێوەیڕێپێوانێک ئاکامیناڕەزاییەکیجەماوەریخەڵکیبەشەرەفیشاریسلیمانی،

 بەردەم عیراقدەچنە حکومەتی بە سەر ئەودەمی کاربەدەستانی لەالیەن شار..، وسەرای
خە هۆڤییانە بەرکەخۆپێشاندەرەکڵبەشێوەیەکی دەدەنە گوە چەکیلۆلە شەستیری و

بەکرێگیراوەکانی وسەربازە پاسەوان دەستی مەتەرالیۆزەکانی زدەوڵەت لەبەئاشکرا ێتر
..،ئەموبەدەیانکەسیشبرینداردەکەن.کوژکۆمەڵلەگەنجوپیروژنومنداڵسەدکەسێک

دەبزوێنێولەپارچەشیعرێکیدیمەنوکارەساتەتراجیدیایەشهۆشوویژدانیشاعیرمان
)تەرجیعبەندینیشتیمانی(دا،ئاماژەبەمڕۆژەشوومەدەکاتودەبێژێ:

بۆهەوائاڵۆزەوبۆچیلێڵوسورەئاسمان

30فیتنەییئاخرزەمانگێژەڵووکەینەگبەتەیا

لەشوێنێکیدیکەیقەسیدەتەرجیعبەندەکەیدا،بەراشکاوانەگلەییوگازندەلەبەختیکوردان
خوێنینەتەوەکەیبەناحەق وتێیدا ئاسمانیکوردستانلێڵوسووربووە تەنها کە دەکات،
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اواریگەورەو،کەقیژەوهلەخەمیاندابێتوبەهانایانەوەبچێتدەڕژێنرێتوکەسیشنییە
،کەلێیاندەکرێت،کەتێیدابچووکدەگاتەکەشکەاڵنیفەلەکبەهۆیئەوزوڵموستەمەی

لەبەردەمدەرگایسەرایسلێمانیدانزیکەیسەدکەسکۆمەڵکوژدەکرێنولەناودەبرێن.

وەکبرێشکەقرچەقرچیجەرگیسکسووتاوەدێ
یاگوڕەیمەتڕەلۆزەقرمەقرمیتۆپەکان
ئەمهەمووالوەنەمامننێژرانلەمباخچەیە

بوویەعنیبۆماننێژرانڕیشەییکوردایەتی
دانراجەژنیقوربانەسلێمانیبەمەزبەح

31کوردمەوڕنبۆیەبەجارێهەرلەوێداسەربڕان

کەشاعیربتوانێتلەدووتوێێدەقێکیدیارەڕووداوەکۆمەڵکووژییەکەزۆرلەوەگەورەترە ،
یعریچەنددێریداجێگایبکاتەوەوبیگێریتەوە،بەاڵمئەوەیبینیویەتیزۆردڵتەزێندەقێکیش

وزانست کەلەسەدەیتەکنەلۆجیا بەجۆردهاوجەرگبڕ، ولەبەردەمرایجیهانیوناوخۆییدا
چەکیسووکوقورسلەڕٶڵەیکورددەدرێتوشەهیددەکرێنوکۆمەڵکوژدەکرێن.

بەڕووداویبۆنەیەکیئایینیدەچووێنێ،کەچۆنقوربانەولەوشاعیردیمەنیئەوڕووداوە
ودەکرێنەقۆچیوەکوومەڕوبزنوگاومانگاسەردەبڕدڕێنجەژنەدابەسەدانئاژەڵیماڵی

ڕۆڵەکانیکوردبەناحەقوەکوئاژەڵیقوربانیدەکرێنەقۆچی مخابنلەوڕۆژەشدا قوربانی،
ن و دوژمن ئارەزووی و حەز شاعیرقوربانی ئیدی ، ... گەلەکەمان ئەودەمی احەزانی

هەربەوەوەناوەستێلەڕێیئەودەقەشیعرییەوەدەمانباتەوەبۆڕووداوەمێژووییەخوێناوییەکانی
سەردەمیمەغۆلوتەیمورلەنگوجەنگیزخان....،وەکدەڵێت:

بۆچمەغۆلهەڵساوەیاخوددەورینەحسیجەنگیزە
32وبەیانحادیثەیڕۆمیائەرمەنەوعامیقەتل

سەبارەت بەجا ، بەتواناینیوەییەکەمیسەدەیپێشوو و کەشاعیریناودار
کە نەمرە...، )پیرەمێرد(ی شاعیرانەیئەویش لەو ولەیەکێکبووە نوێ ئەدەبی پێشەنگانی

هەڵبەستینوێکاریدابوونوڕۆڵیئەکتیفیانلەووەرچەرخانەوڕێبازەئەدەبییەڕۆمانتیکییەدا
شیعری عەرووزی کێشو بەسەر  وردەوردە گۆران نووری شێخ شانبەشانی  هەبوو،کە

.دەهێناکالسیکیدا
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ی،کەبەسەرنەتەوەکەماندەهاتشیعروگوزارشتکردنلەوتراجیدیایانەهەرسەبارەتبە
گیانێکی و هەست بە و جواڵوە سۆزی خۆی هاوسەردەمی شاعیرانی لەپاڵ پیرەمێردیش
نەتەوەییوتەیاربوونبەڕۆشنبیریینەتەوەییبەپێیسەلیقەوتواناوبەهرەینوێیشیعری

،کەبەئەوپەڕیجۆشوخرۆشەکەیدا33خۆیلەپارچەهەڵبەستی:)شیوەنیشەهیدانیکورد(
و،کەبەداخەوەباسلەممێژووەوحەماسودڵێکیپڕلەگریانەوەبۆکارەساتەتراجیدییەکەی

واتە ، لەسێدارەدراون و کۆمەڵکووژ سەرکردەکانیکوردیتێدا ڕۆژەدا لەو دەکاتبەوەیکە
کەتێیدابەرگرییەکی،34((٢٧/٦/١٩٢٥،لەڕاستیدامێژووەڕاستەکەی))!نووسیوە١٩٢٥/ئایار/٢٤

باکوریکوردستاندەکات کۆمەڵکوژییەمانسەختلە وبەسەرهاتو ڕووداو وێنەیئەو و
وجەندرمەیداگیرکەری کەسوپا ، کەلەالیەندوژمنیکوردومرۆڤایەتییەوە بۆدەکێشێت،

بوووتورکبوونبەرامبەربەگەلیکوردوسەرکردەونیشتیمانپەروەرەکانییەوەئەنجامیدا
نەهری(، عوبەیدولاڵی )شێخ ش حەیران لەوانە )()خالیدبەگی شێخ، کوڕی محەمەدی سەید

 قادر(، و)یوسفضیاء(ینوێنەریباژێری)بەتلیس(و)محەمەدعەلیبەگ(و)شەریفیپاڵو(
دەڵێت:شاعیرلەهەڵبەستەکەیخۆیدا

ئەمئاسمانەشینە،کەوابەرگیماتەمە
کەقوببەیغەمە،تەمەتەحلیلیواکراوە،

چەرخێکیکۆنە،ماکینەیژەنگیگرتووە
چەورینەکەیبەخوێن،پەکیسووڕانیکەوتووە

 شاعیر لێرەدا ووەکدەبینین، گرتووەتەوە ناخی کە ، دەکات گەورەیە باسلەوخەمە
 ناسۆرە و لەغەم پڕ بەردەوام بەداخەوە ئاسمانیکورد کە دەکات، ئەوەشگلەییلەزەمانە

بەهۆیئەوەی،کەناحەقیلەنەتەوەکەیدەکرێتودوژمنانچاویانبەرایینایەتلەزێدو
 و بژین ئازادانە خۆیدا شاعیرلەدرێژەینیشتیمانی بەوشێوەیە ئیدی ، بەسەربەرن ژیان

باکوور، کوردانی دیرۆکییەی قۆناغە ئەو بۆکۆمەڵکوژییەکەی پەژارەکانیدا و خەم دەربڕینی
 لەمێژینەئەوەمان حاڵەتێکی ئەوە کە ، وەبیردێنێتەوە وکوردو ژیان دەستەبەرکردنی بۆ

 کردووە نیشتیمانەکەی و لەخۆی بەرگری بەردەوام سەربەرزانەگوزەرانی لەوپێناوەشدا و
.چەرخیزەمانوایبۆهێناوەتەپێش،کەدەبێتهەربەوشێوەیەبژیخوێنیڕشتووەو

ئەوەیجێینیگەرانییەئەوکۆمەلکوژیوڕەشەکوژییەلەسەدەیبیدستەمیئازادیلەڕاستیدا
جیهان بەرچاوی لە تورک داگیرکەری کە ، ڕوویانداوە مۆۆڤدا مافەکانی و ڕووناکبیری و
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بێپەروائەوڕەشەکوژییانەیبەرامبەربەنێرومێوزاناونەخوێندەواربەژنوناوچەکەوە
وەئەنجامداوە.ومناڵوپیروجەوانە

لەئاخرالەمعەسریبیستەمەیمەدەنییەت
کوردهەڵخراهەرالیەکیقەنارەبوو،بۆ

ئیستەشلەکەلۆلە،قولۆلەدەکەنتورکیبێئیمان
35تیفلیبێزمانزکیاندڕابەسونییەوە

 کورد دوژمنانی کوردیانمخابن ومەزهەبەوە ئایین شیعەو و سوننە بەناوی زۆرجار
نەتەوەکەمان بە دژ و خۆیان بەرژەوەندی لە کارتێک وەک ئاینیان و قەاڵچۆکردووە

 واڵتانیزلهێزودیموکراتیخوازانەیشبەکارهێناوە ، ئەوەیە ئەوەیجێگەینیگەرانییە بەاڵم ،
وەس وەستان دەستە ناحەقییەدا ئەو بەرگرییانلەبەرانبەر زۆرجاریش تەنانەت و تاون

لەدوژمنانیکوردکردووەوگەلیکوردبەگێرەشێوێنوتیرۆریستناوزەدکردووە،کەبە
درێژاییمێژووهەرپێچەوانەکەیهەمیشەڕاستییەکەینیشانداوە....،هەربۆئەمەپیرەمێردی

خامەکەیزێت  هەڵبەستەکەیدا پارچە دیکەی بەیتەکانی بەنەمرلە بەردەوامی و دەهەژێ ر
هەلوێستەمرۆییونەتەوەییەکەیخۆیدەداتودەبێژێ:

هەرچیڕەئیسیکوردبووبەسێدارەداکرا
سووتالەئاگرابەماڵیخواشەوەباقی

تائێستاهەڵنەکەوتووە،وەکگەورەکانیکورد
لەڕێیوەتەنا،ناڵەیاننەکردسپاردڕۆحیان



دەبینین،شاعیربوێرانەوێنەیئەوڕووداووبەسەرهاتانەمانبۆدەگیڕێتەوە،بەوەک
لەالیەکەوەدوژمن،کەخۆیبەباوەڕداروموسڵوماندەزانێدرێغیو تایبەتیشلەدووالوە،

گوندەکان لەخانووبەرەی نەک واڵتدەستی ی لە بەڵکوو شوێنەه، و مزگەوت ئەو ەموو
پیرۆزانەی لەالیەکیدیکەوەوێنەی!نەپارستووە.بوونیانهەیەدایکوردستانکەلەسەرخاک، ،

دە بۆ کوردمان سەرکردەکانی عەگیدیی و لەسەرمەشقیکێشێقارەمانێتی ئەوان چۆن کە ،
شەهیدانبوونولەپێشەوەیقوربانیدانوگیانفیداییەکاندابوونوبەسەروماڵەوەبەرگرییان

نیشتی و لەخاک ونەتەوەکەیان وهەمیشەمان وکردووە خۆیان لەگەڵ ڕاستگۆبوون
هەموو،نەتەوەکەیاندا کە ئەوەن، شایەنی و شەهیدن کەسانە ئەو هەموو شاعیر الی بۆیە

دەبیژێ:شتاکێکیکوردشانازییانپێوەبکاتوهەمیشەیادیانبەرزڕابگرێت،وبۆئەمە
الزمەهەمووساڵێهەتادەژینئێمەبۆ

36وچواریئەیارەبکەینبەشینئەمڕۆژەبیست
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 شاعیرانی شێوەزاری ئەدەبیی کوردیی ژووروو :
 (وەک نموونە : ١٢/١٩٩٣ /١١ -٧/١٢/١٩٠٥  عوسمان سەبری-
  ٢٢/١١/١٩٨٤-١٩٠٣ جگەر خوێن -

تورکیابێبەشداریکارایرەنجوخوێنهەلبەتچێبوونودامەزراندنیدەوڵەتینوێی
 ماندوویەتیکورد ،دەنەئاواو بەڵێنوپەیمانیبوو کەمال(بە )مستەفا هەرلەسەرەتاوە چونکە

لەدوای کە ، قایلکردبوو ساختەکارانەسەرانوسەرۆکخێڵوهۆزەکانیباکووریبەوە
....،مەبەستمافیئۆتۆنۆمیبداتەئەواندوژمنانیناوخۆودەرەوەداسەرکەوتنیئەوبەسەر

ەقییەکانبووودەرەکییەکەشمەبەستلێییۆنانییەکانبوو،لەناوخۆئەتیحادیوعالیتەر
کەدوژمنیسەرسەختیتورکەکانبوونچدوێنیچلەئەمڕۆدا...،هەمووئەوناحەقیوفرێو
ئەنجامیدەدا لەدژیگەلیکوردیباکوور کەمال)ئەتاتورک( مستەفا کە گەورانەی، تاوانە و

یزۆرینەیەکلەوکوردانەی،کەلەتوانایاننەبووکەبوونەهۆیپەرتەوازەییوکۆچبەریبوون
،لەورەوشەبندەستییەژییانبەسەربەرنودرێژەبەمانەوەیانلەژێرستەمیکەمالییەکانبدەن

بەهۆیئەورەوشەنالەبارەی،کەگەلیکوردلەباکووریکوردستانلەژێرسایەی)) .بۆیەهەر
دەینااڵنددەوڵە تورکەوە داگیرکەریی تی دامرکان، و تێکچوون پاش دنەوەیەیبەتایبەت

کورد گەلی هەموویڕاپەرینەکانی لەسەرووی پیران، سەعیدی شێخ ڕاپەڕینی انەوە زۆربەی،
 ،بەرمەترسیژیانیان،جێگەیانلەقدەبێولەیگەلیکوردتێکۆشەرانوڕۆشنبیرانیواڵتپارێز

ۆریانڕوولەسوریادەکەنوهەڵهاتنودەربازبوونلەودۆزەخەدەکەنەچارەوبەشیهەرەز
لێبەشێوەیەکیدیدرێژەبەتێکۆشانیاندەدەن((لەوێشدەست ،37لەخەباتبەرنادەنو،

بوونیانهەیەو)جگەرخوێن(واڵئەودەستەیەهەردووشاعیرو)عوسمانسەبری(دیارەلەپ
  بەتایبەت هاوڕێکانیان هاوشێوەی لەودەستەبژێرە)ئەوانیش بووە سەبری(یەکێک عوسمان

بنخەت واتە ڕۆژئاوا لە وسەرەتا هەڵهاتووە باکوور لە کە ، ئەدیبەی و ونووسەر شاعیر
وشانبەشانیهاوڕێکانیلەخەباتیسییاسیوڕۆشنبیری(شام)گیرساوەتەوەوپاشانچۆتە

 )کردبەردەوام ئەگەرچی ، )ووە سەبری هەمووانعوسمان لە گرتنڕووبەڕوویزێتر
 کە ڕادەیەک، بە ١٨بووەتەوە سااڵنی لەنێوان کاری١٩٧٢-١٩٢٧جار و کورد دۆزی لەسەر

گیراوە  و38((رێکخستن کۆچبەری چەندینجارتووشی بۆ وپاشان بووە وزیندانی
سووریش عەرەبیی حکوومەتی فاشیستی دەسەالتی لەالیەن و بۆتەوە سوورگوونکردن

،کەچیهەمووئەوفشارانەنەیانتوانیوە،وئەفریقیدوورخراوەتەوەبۆجەندینواڵتیعەرەبی
کەشاعیرونووسەرمانتەنێبۆساتێکلەهەڵوێستیکوردایەتیخۆیپەشیمانبکەنەوە،
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 . ١١١،١١٢، ل ٢٠٠٢مەریوانی عومەر دەوڵەت ، قەدری جان ، دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم ، سلێمانی ، 
38

 . ٤٦،ل ١٩٩٦حوسەین حەبەش ، ڕاپەڕینا چاندا کوردی د گۆڤارا هاوارێ دە ، بۆن ،  
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و گرتن دووچاری خۆی نیشتیمانپەروەرییەکانی هەڵوێستە لەسەر هەر )جگەرخوێن(یش
لەئاوارەییولەواڵتیسوئیدبووەوهەردوورکەوتنەوەهاتووەودواوێستگەیژییانیشی

کردووە دوایی کۆچی نووسەرەلەویش لە هەردووشاعیرمان نەچێت بیریشمان ،
-١٩٤٢)ڕۆناهی (،شام١٩٤٣-١٩٣٢هاوار)دەرکەوتووەکانیڕاپەڕینەچاندییەکەیگۆڤارەکانی

وڕۆشام١٩٤٥ لەودووبوونبێرووت(١٩٤٦-١٩٤٣ژنامەی)ڕۆژانوو( واتە دەیەیماوەی،
توێژینەوەکەمانهەردووشاعیرونووسەرڕۆڵیکاریگەروئەکتیفیانلەبووارەکانیشیعر،
وتار،چیرۆک،ڕۆشنبیریگشتیهەبووەوهەمیشەبەخامەیبەبرشتیانداکۆکییانلەدۆزی

.رەواینەتەوەکەیانکردووە

 جیهەر بابەتی بە سەبارەت لە شوێنیان و لەنۆساید هەرکام شیعرییەکانی بەرهەمە
عوسمانسەبری)نشاعیرا جگەرخوێنو)( )، ەسەرکرۆکیپراکتیکیتوێژینەوەکەمانیلکە

 ڕاوەستاوە چ دەبینین ...،بەدڵنیاییەوە سەبری عوسمان چ و وجگەرخوێن دیار ڕۆڵی
هەبووە.  بەرجەستەیان شیعریی نموونەی سەر دێینە وسەرەتا سەبری اشترپعوسمان

 شیعرییەکانی نموونە خوێندەچینەسەر .جگەر چیرۆکە پارچە بەیتی دوو بەم سەرەتا
 سەبری)شیعرییەی )(عوسمان بەناونیشانی: کە پێدەکەین، دەست شاعیر محۆکێی بەردلییا

:دەلێتدەکاتو(ەو،کەتێیداشاعیربۆئەوتاوانیبەکۆمەڵشەهیدکردنە

39(ۆکێ(حبەردلییام))
دشەڕێمەزندەماڕۆمبووسەردەست

نەهیشتنبکوردانبچووک،کالوژن
ڕۆژینوەالتێبوومەحشەرنیڤەکا

 ژڕووکیهاواربووبزارینوشین


 شیعرێکی چیرۆکە سەرەتای بەیتە دوو کەمێرمنداڵێکیئەم لەدەستهەتیوە،
گوندەکەیان دەکرێن،کۆمەڵکوژیی کۆکوژ خەڵکەکەی و کەسوکار و دایک و باوک کەتێیدا ،

لەنێوکەشێکیبەسکیبرسیبێبەرگوتینووڕێکردندوایدووشەوودووڕۆژدێتوهەڵ
.سارددا دەکەوێتەمئەرودواتپێشکاروانێکیکۆچەریخۆیدەگەیەنێتە نێواندیالۆگە

لەگەڵسەرۆکیکاروانەکەداحەسرەتوهاواروپاشانکاروانچییەکانویەکێکلەخۆیو
یوبەڵێنیکەلەبنەڕەتدابێوەچەیەسۆزبەسەرهاتەکەیبۆدەگیرێتەوەوئەویشوەکباوکێک،

دەداتێ ، و بکات بەخێوی گەورەبوونی تا وبەڵێنیوکە بکات تەماشای خۆی کوڕی شیەک
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 . ٥، ل ١٩٤٣، شام ، ١٩سەبری ، بەردلييا مەهۆکێ ) چيرۆکە شيعر (، گۆڤاری ڕۆناهی ، ژ عوسمان 
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لێوەوردەگرێت و، وکەسوکار دایکی و باوک تۆڵەی گەورەبوو لەکە گوندەکەی خەڵکی
.بکاتەوەتورکەکانواتە(ڕۆمییان)

،کە بێژین بەدڵنییاییەوە واقعییانەدەکرێ گێرانەوەیەکی شیعرە چیرۆکە پارچە یئەم
 گوندەی،بۆشاعیرە دەیان لەو ))کە یەکێک قۆنا١٩٣٠لەساڵی دەستپێکردنەوەی غیپێش

 )ئاگری( چەکدارییەکەی راپەڕینە پاشا(سێیەمی نووری )ئیحسان بەسەرکردایەتی
بەرجینۆسایدیسوپا ئەتاتورک دەکەوێتدڕندەکەی ، خاپوورکردنی گەڵ لە هاوکات ١٣٠و

دوایخاپوورکردنیدەیانگوندیبەزیالن()گوندەکانیکوژییکۆگوندیدەڤەری)ئارارات(
 فراوانەدەڤەرئەو  ،دەستپێدەکاتە زیالن بەدەڤەردەڤەری (ئەرجیش)یسەر پارێزگایی

هەزارهاوالتیی١٠گوندو٢٠٠زێترلەداشلەوپرۆسەبەدناوە(یباکووریکوردستانەووان)
دەڤەرە دۆڵیدێرێ)،ئەو دەبرێنە وپیر الو منداڵو ژنو لە پێکهاتبوون ی(Gelyê dêrêکە

زیالن بەزیندوویدەڤەری لەوێدا ئەتاتورکەوەو سوپاکەی کۆمەڵکوژدەکرێنلەالیەن
ئەودۆڵوشیوە نێو پارچە40((وەوفڕێدەدرێنە بەیتێکیدیکەیئەو ئەمەیخوارەوەشچەند

 :شیعرەیە
لێهێژتوبچووکیسبێخۆرتوشەنگ

شەڕوجەنگقاداوەالتەکبۆتەژ
هەکەباشجامێربیمێرەکیدچێ
 41دێهلدیوێگاڤێتۆالباڤودێ



( ژمارە لە لە هەر ناوی٢١نووسەر بە کورتەچیرۆکێکمان  یگۆڤاری)ڕۆناهی(دا )
)شیناژنەکیلسەرگۆرابرهۆ(بەواتایشینیژنەکوردێکلەسەرگۆڕیبراکوژراوەکانیدابە

،کەلە(قەدریجان)بەرهەمێکیهاوشێوەیفۆرمەئەدەبییەکەی)هاوارهەبەگازیلدوویە(ی
نوێیە هاوار(دا،(یگۆڤاری)١ژمارە) ئاستئەمژانرە کەخوێنەریەکڕاستلە باڵوکردۆتەوە،

ئەدەبییەڕادەمێنێتونازانێتوەکڕەخنەگرێکبیخاتەنێوخانەیکاملەژانرەسەربەخۆییە
چیرۆک؟ .ئەدەبییەکان کورتە یان شیعر چی!!، بە بەرهەمەکە سەرەتای دواتررچونکە و ۆک

بەهەمانفۆرمعوسمانرێکبۆنێوەڕۆکیکورتەچیرۆکەکە،دەیکاتەهەلبەستوەکتەواوکا
ئەمبەرهەمەمان سەبریشاعیرونووسەروچیرۆکنووسلەمژمارەیەیگۆڤاریڕۆناهیدا
وترابێت ژنەوە ئەو لەالیەن ئەوەی وەک الواندنەوە هەلبەستێکی پارچە وبە بەردەم دەخاتە

دادەن چیرۆکەکەیدا کورتە گیڕانەوەی لەلەنێوەراستی گوزارشتکردنە دیسان کە ێت،
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 .١٢٩قدري جميل پاشا )زنار سلوپی( ، مسألة کردستان ، ص 
41

 . ٥، ل  عوسمان سەبری ، بەردلييا مەهۆکێ ) چيرۆکە شيعر ( 
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ئەمەشنمونەیکۆپلەیەکیئەوپارچەهەلبەستەیە،کە کۆکوژییەکانیئارارتودەڤەریزیالن.
،کەبەقەولیخۆی بەدلنییاییەوەهیشاعیرخۆیەتیودەیەوێتلەنێوکورتەچیرۆکەکەیدا

لەگٶڕستانە یەکێک بۆ سەردانێکی لە بەرێکەوت و واقعییە وەکچیرۆکێکی ئەودەڤەرە کانی
ودواترلەبیستووەیلەدەمیژنەکۆستکەوتووەکەیمچیرۆکوالواندنەوەیەەشایەتحاڵێکئ

داڕێژڕاو هەلبەستێکی قاڵبی دا الواندنەوەیئەونێوەڕۆکی هەوێنی کردۆتە پارچەئەم
:هەڵبەستەی

دەڕابەبرهۆدەڕابەڕابە
خەرابەتەهشتتئارارابۆچ

ئیرۆدیساهاتڕۆمابێئەمان
گوندشەوتاندننەهشتخوەدیجان

گەلیێزیالنسۆتنوەکرژی
 42پێراشەوتنچارکوڕێنمنژی



لەشوێنێکیدییهەمانهەڵبەستدادوایکورتەئاماژەیەکبۆکوشتنیتەواویرەگەزینێرلە
دەکات،کەچۆندواینەمانیدەڤەریزیالنئینجائاماژەبۆدەستدرێژییسەربازەکانیتورک
دنیجوانوشەنگەکانیانبروپیاوەکانیاندەستبۆسەرنامووسیکچانوژنانیدەڤەرەکە

دەکەن:
بێباڤنەیارانکوشتنمێرێنمە

لشووناوارانتەڤرەڤیانئەم
تێلەکپۆرڤانەماسەرێنمەب

شووناتاژانگانتەڤدابوونڕەشمۆر
نەمانبێنامووسکرنکەچوبووک

 43ژخوەرەبرنهەرچیکوچاکبوون


پێ بەوشهەروەکوو ئاماژەمان کەەتر شاعیرەی، چوار لەو هەرکام کە وەککرد،
سااڵنی دوودەیەی ئەو دیاری ونموونەیەکی ڕێبازیچلەکانسیی و ستایل خاوەنی کە ،

گەلێکشیعریانلەگۆشەنیگایەکیخۆیانەوەتراجیدیاکانینەتەوەیئەدەبیسەربەخۆیخۆیانن
گۆشەنیگایەیانەوە بەو هەر و لەشیعرەکانیان هەندێک بابەتی و تیم کردۆتە کوردیان

وستەمانەی،کەلەالیەنداگیرکەرانیکوردستاندژڕووانیویانەتەئەوهەمووکوشتاروزولم
کرابوون،هەرلەمسۆنگەیەوەکوردستانروباکوریباشووبەنەتەوەکەمانلەدووپارچەی
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 . ٥،٦، ل ١٩٤٣، شام ، ٢١ژگۆڤاری ڕۆناهی ،  ،  شينا ژنەکی لەسەرگۆڕا برهۆ عوسمان سەبری ،  
43

  ٦س ، پ ، ل 
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و لێکۆلەوەران لە زۆرێک الی و خوێن(ە، ئەویش)جگەر کە شاعیر، چوارەمین سەر دێینە
 چۆن هەروەک ناسراوە، )شەعبی( میللی زێتر شاعیرێکی بە کورد لە(قانع)رەخنەگرانی

بەهۆیپەیامدارییششێوەزارەئەدەبییەکەیکوردییناوە کەزێتردەچیتەنێویعرەکانینددا ،
 و فێرکاری وشیعری سادە شیعرییەکەی زمانی ئەمەدا لەپاڵ و ئایدۆلۆژییەوە و سییاسی

بساکار پەیامێک وەک ئاستەی ئەو تا بوو بەیگەیێنێوڕەوان کورد تاکێکی هەموو گوێی تە
 )قانع( )جگەرخوێن(یشهاوشێوەی نەخوێندەوارەوە، و وسخوێندەوار زمانیتایڵمیللی و

لەساکارشیعرییەکەیسادەو دەتوانینبێژیندوور واتە وبەکوردییەکیپەتینووسیوەو،
هاوڕێو،کە(ئەوەتاشاعیر)قەدریجان،شیعرەکانیدادەڕشتووێنەیهونەریبااڵەگرێوگۆڵ
ڕۆشنبیرییەکانیەکدیبوونهاوکاری کارە لە و شام پێشەکییەکویئەلە لە بۆدادەمدا، کە ،

 دەنووسێت شاعیر شیعرییەکانی دیوانە لە شاعیریەکێک ستایڵی بە دێتسەبارەت کەدا و،
))چۆنوەکشاعیرێکیمیللیدەیناسێنێو دەبێژێ: لەئەمدیوانەئەوجێیەیگرتووە، کە

بەهۆیشیعرەکانییەوەپاشمەموزینیخانی هەروەها ،ودیوانیمەالیجزیریبەجێماوە،
ێژوئاوازیشیعرەکانیجزیریوخانیجارێکیدیبەڕەنگێکینوێدەداتەوەچێسەرلەنو

.44بەرگوێمان((

سەردێتەردوات وئەوەی بناسێنێت شاعیر شیعریی ))جگەرزمانی نخویدەڵێت:
هەرگیزنەیویستووە،کەدەستەواژەوزاراوەیبییانیبخاتەنێودیڕەشیعرییەکانییەوە،بەڵکو

 ەکورمانجییەکەیشدابەمشێوەیە:ل،45نووسیون((شیعرەکانیبەزمانێکیسادەوساکارتەواوی
ئەز)) مەیدانێ. کەتە قەنج پر چاپەکە ب خوین، جەگەر دیوانا ڤە، ژنشکا دی، مە جار ڤێ

ئەویتژەباوەردکمکۆدیواناجەگەرخویندەوساکومەموزینودیواناجزەریڤاالهشتنە
خوند دیوانابکە. نەزما زمانورووحێجەنابێخانیئێخورتو ئەویتێدە ەڤانێندەالل،

جزەریئائاهەنگدارببینین،جەگەرخوین،پرسێنبییانیژپرنەخستنەناڤشهرێنخوە،ب
زمانەکەسادەئوسەلسنڤسینە.

کەڤنارەئوبقیمەتاشەهرێنویئامەزنژیئەڤە،برووحەکینووئاژۆتیەسەرفکرێن
.46زمانەکیشێرنوشەعبیتەوشبوونوزەرەراواننیشانکریە((

 شاعیر سەردەمەکەی شیعریی زمانی و ستایڵ بە سەبارەت پرۆفیسۆردکتۆر)هەر
رەسوول مستەفا (عیزەدین کە))دەبێژێ: ، ئەوەبوو گەڕانە بەدوادا ئەم تری کارێکی

                                                           
44

 . 309 - 308مەریوانی عومەر دەوڵەت ، قەدری جان ، ل  
45

 س،پ  ....هەمان الپەڕە . 
46

   . ٣١١، ل پ ، س 
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ەنەدەبەست،بەڵکوهەموودیالێکتوبەشەدیالێکتەکانیخۆیبەدیالێکتێکیقسەکردنەوشاعیر
.47زمانیکوردیموڵکیشاعیربوون...((

جگەرخوێنبۆکارەساتیکۆمەڵکوژیوبەکۆمەڵلەسێدارەدانیشێخسەعیدودکتۆر
ناوبە بەناوی)شەهناماشەهیدان( فوئادوهەڤاڵەکانیلەبەرهەمێکیشاکارەشیعرونایابیدا

دەکاتسەرکردەوفەرماندەعەگیدەکانیکورد٥١هەرگیانینەمرییوناووەسفیقارەمانێتی
داداوایهەستانەوەیانلێدەکاتلەگۆڕەکانیانداویلەسەرەتایهەلبەستەکە،خاتەڕوویاندەو

مژدەیئازادییاندەداتێودەبێژێڕۆژماندەرکەوت:


دخوازمئەیدلۆژارۆبچاکی
میرێنوەالتێمەتوڕاکیهەری

بێژنئەیشەهیدیندینومیللەت
 48بەسەڕابنسەریڕۆژامەدەرکەت



لەشویةێکیدیکەیئەمشاکارەشیعرییەیدابانگلەیەکێکلەفەرماندەشەهیدەکانیئەودەم
دەکاتبەناوی:)حەقیبەگ(ودەبێژێ:



کوردێنتەڤدکنقیرینوهاوار
نەفەداکارژکوردارەهەمووبوو

ژجیڕابەحەقیبەگلجیڕابە
 49لشونبازاندخویننحاجیلەکلەک



)ئاگروپرووسک(داجێی :کەلەدووەمدیوانەشیعرییەکەیدالەهەڵبەستێکیدیکەیشاعیر،
گرتووەولەژێرناوی:)تاریخاشێخسەعیدێڕەحمەتی(یە،کەچۆنتورکیداگیرکەرتێکرای
توێژەجیاوازەکانیجڤاکیکوردەوارییباکوریکوردستان،هەرلەمەالوبەگوشێخوپیر

:ودواتربێبەزەییانەکۆکوژیاندەکاتوالووژنومنداڵبەئامانجدەگرێ


دەنگێتڤنگوتۆپانگەهاسەمایێبانی
 50خوینبووسەروانژخۆرتانزابوفەراتوجۆجۆ



لەدووبەیتیناوەراستیشیعرەکەیدادرێژەبەوتاوانەکۆکوژییانەیداگیرکەریتورکدەکات
ودەبیژێ:

                                                           
47

، دەزگای ڕۆشنبيری و باڵوکردنەوەی  ١٠٥عيزەدین مستەفا ڕەسوول )د.( ، شيعری تازەی کوردی ، گۆڤاری رۆشنبيری نوێ ، ژمارە  

 . ٢٠٠، ل ١٩٨٥کوردی ، بەغداد ،
48

 . ٣٣، ل ١٩٣٣، شام ،  ١٨جگەر خوێن ، شەهناما شەهيدان ) شيعر( ، گۆڤاری هاوار ، ژ  
49

  س،پ ، هەمان الپەڕە . 
50

ئيستانبوول ، -، ئاڤێستا،چاپی چوارەم  ، بایۆغڵوو  جەگەر خوین،ئاگر و پرووسک ) دووەم دیوانە شيعر( ، تاریخا شێخ سەعيدێ ڕەحمەتی

 . ٥٣ - ٥٢، ل ٢٠٠٣
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مەالوشێخوبەگلەر،کوشتن،سەرێدوانا،
مانەندیگۆگوکاشۆلبەرتڤنگوتۆپان

پیروجوانوبوکانبسکێندرەشقوساندن
 51 وانشەنگوشۆخەقامەت،ئەبروهیاللوڕوورۆ



وەکدەکاتوئازاییکوردەزازاکانلەبەیتێکیپێشئەوبەیتەیسەرەوەئاماژەبەشاعیر
پلنگدەچوێنێ:

زازاوەکیپلنگانبداروشووروکۆپال
 52وهاالن،ئێرشدبنەترکۆبدەنگوقیر



توێژینەوەکەمان ولەکۆتایی شاعیران هەمیشە کە ، دەردەکوێت بۆ راستییەمان ئەو دا
کورد داگیرکەرانی و دوژمنان گەورەکانی و بچووک تاوانە ئاست لە گەلەکەمان ئەدیبانی

 دڵۆپە یان فرمێسکێک ناڵەیەک ئاهێک هەرکوێیەک لە هەمیشە و خوێنیکیرانەوەستاون
بەپێزەکانیان و گڕین بەرهەمە بە ئەوان ئەوا ، ڕژابێت کوردبوون لەسەر کورد مرۆڤێکی

هۆنراوانەشپەیامێکیهۆشیارییولەخەوڕابوونوبەرسڤیانداونەتەوەوهەربەهۆیئە
ئەوان ئەدەبییەکانی و شیعریی بەرهەمە ئامانجی ئەرک نەتەوەیی یەکێتیی بەر پەنابردنە و

 بۆهاوالتییانینەتەوە.بوون



 ئەنجام 
ودێکۆمێنتەجێگرەواکانبۆ-١ ئەدەببۆتەئاوێنەوگەواه بەدرێژاییدیرۆکیمرۆڤایەتی،

ئەوڕووداوەکۆکوژییانەیلێرەولەوێیجیهان،کەبەجۆرێکیانبەهۆکارێکشوێنبزروبێ
مێژوون.

بە-٢ نەتەوەکەمان پێشوو سەدەی وەک سەردەمێک وهیچ جینۆساید دووچاری وڕادەیە
کەهەرلەپێشونێوانودواییەکەمجەنگودووەم کۆکووژینەهاتوون..وەکئەوەی،

بەسەدانهەزارمرۆڤیبێتاوانیکوردهەرجەنگیجیهانی کەتووشیهاتوبەهۆیەوە ،
لەسەرکوردبوونکۆکووژکرابوون.

٣- ئەوراستییە توێژینەوەکەمان کەبەدرێژایی ، پیش هێنایە خۆی بوونی هەڵنەگرە حاشا
)کوردییژووروو(و)کوردییئەدیبانوشاعیرانیهەردووشێوەزارەئەدەبییەکەیکوردیمان

 گوزارشتیانلەوکارەساتانەناوەند( بەهەستوهۆشیاریینەتەوەییانلەبەرهەمەکانیاندا
لەپارچەکانیکوردستانبەگشتیو،کەلەالیەنداگیرکەرانوخۆفرۆشانیکوردەوەکردووە

لەباکووروباشووربەتایبەت...ئەنجامدرابوون.

                                                           
51

 . ٥٣ - ٥٢، لس ، پ ،  
52

 . س ، پ ،  هەمان الپەرە 
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نبۆخستنەایرتایلجیاوازبەبەرهەمەکانیانکاداچەندشاعیریسلەماوەیتوێژینەوەکەمان-٤
ڕوویواقعیتاڵیژیانیکوردەکانکردووە،کەچۆنلەخاکوزێدیخۆیانلەالیەنهێزی

اگیرکەرەوەتەواویمافەسەرەتاییەکانیانلێزەوتدەکرێوپاشتربەچەندینشێوەبێگانەید
کۆکوژدەکرێن.

پیشووی-٥ سەدەی چلەکانی و سیی سااڵنی کە ، توێژینەوەکەمان دیاریکراوی لەماوەی
پاڵناوەڕۆکوتیمیانبابەتیشیعرەکان،کەتاوانیلەدەگرتەوە،ئەوەمانبەدیکرد،کە

گەلێ وناوازەهەرلەپارچەشیعرتاچیرۆکەشیعرویانزاوایفۆرمیجک)جینۆساید(ە...،
ئەوبەرهەمانەی،کەچیرۆکنولەالیەنخاوەنەکانیانەوەچەندکۆپلەشیعریانتێداتێهەڵکێش

لەکورتەچیرۆکەکەی)شینی،کە،وەکئەوەی)عوسمانسەبری(بەرهەمدەهێنادەکردو
.دەردەکەوێەسەرگۆڕیبراکانی(ژنێکل

 

 سەرچاوەکان 
 یەکەم :

 کتێبە کوردییەکانأ /
 .   ١٩٩٦حوسەین حەبەش ، ڕاپەڕینا چاندا کوردی د گۆڤارا هاوارێ دە ، بۆن ،   .1

حەمەکەریم هەورامی، درامای کوردی لەناودرامای جيهاندا ، چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە ، هەولێر ،  .2

٢٠٠١    . 

عومەر گوڵ ، پۆلێنکردنی تاوانەکانی ئەنفال بەپێيجۆرەکانی ئەنفال ، باڵوکراوەکانی مەکتەبی بير و مارف  .3

 . ٢٠٠٢هۆشياری)ی.ن.ک( ، سلێمانی ، 

 .  ٢٠٠٢مەریوانی عومەر دەوڵەت ، قەدری جان ، دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم ، سلێمانی ، .4

 

 ب / دیوانەکان
 . ١٩٥٧خانەی ئەسعەد ، بەغداد ، ،چاپ ١ئەحمەد حەمدی بەگ ، چ دیوانی  .1

دیوانی پيرەمێرد  ، فائيق هوشيار وکۆمەڵێک نووسەر ، بەرگی یەکەم ، دەزگای ڕۆشنبيری و  .2

 .  ١٩٩٠باڵوکردنەوەی کوردی ، بەغدا ، 

،  جەگەر خوین ، ئاگر و پرووسک ) دووەم دیوانە شيعر ( ، تاریخا شێخ سەعيدێ ڕەحمەتیدیوانی  .3

 .  ٢٠٠٣ئيستانبوول ، -ئاڤێستا،چاپی چوارەم  ، بایۆغڵوو 

 

 ج/ فەرهەنگ
، چاپخانەی سروش ،  تهران ، فارسی ،چاپی یەکەم  -فەرهەنگی کوردی  -، هەنبانە بۆرینە موکریانیهەژار -١

١٣٦٩ . 

 د /  گۆڤارەکان
 . ١٩٤٣، شام ، ٢١ژ ،  شينا ژنەکی لەسەرگۆڕا برهۆ ، عوسمان سەبری ، RONAHI -ڕۆناهی   .1

، دەزگای ڕۆشنبيری  ١٠٥عيزەدین مستەفا ڕەسوول )د.( ، شيعری تازەی کوردی ، ، ژمارە  ێ، رۆشنبيری نو .2

 . ١٩٨٥وکردنەوەی کوردی ، بەغداد ،و باڵ
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 .   ٢٠٠٥  زستانی( , 6ڕۆژنامەنووس ، ژ ) .3

 . ١٩٣٣، شام ،  ١٨جگەر خوێن ، شەهناما شەهيدان ) شيعر( ، ، ژ ،   هاوار .4
 

  دووەم

 کتێبە  عەرەبییەکانأ / 

 .العربية ، طبعة االولی ، القاهرة  احمد عطيە هللا ، القاموس السياسي ، دارالنهظة  .1
  .   ٢جون رسل تيلر ، الموسوعة المسرحية ، ت . سمير عبدالرحيم الچلبي ، ج .2

 .   ٢٠٠٠رشاد رشدي )د( ، نظریة الدراما ، مطبعة هالل ، القاهرة ،   .3

 سمير عبدالرحيم الچلبي ، معجم المصطلحات المسرحية   .   .4

عبدالواحد ابن یاسر، المأساة و الرٶیة المأساویة في المسرح العربي الحدیث ، مطبعة)دار و مکتبة  .5

 .  ٢٠١٣عدنان(، بغداد،

رسول،طبعة قدري جميل پاشا )زنار سلوپی( ، مسألة کردستان ، تنقيح و تقدیم الدکتورعزالدین مصطفی  .6

 . ١٩٩٧عربية ثانية منقحة، بيروت ، 

 . ٢٠٠٦، بيروت ،  ٢ماری الياس )د.( و حنان قصاب حسن )د.( ، المعجم المسرحي ، مکتبة لبنان ، ط .7

 .  ٢٠١٠ویليام جێمز دورانت ، مێژووی شانۆ ، و . پێشڕەو حسەین ، چاپخانەی کارۆ ، سلێمانی ،  .8

 ب / سەرچاوەی ئینتەرنێتی
 ویکيبيدیا . -الجماعية ، الموسوعة الحرة ابادة   --

 

 نتائج البحث

على مر الزمن للحياة البشریة ، أصبح األدب مرآة عاكسة واسانيد ومستمسكات واقعية ألحداث  .1

 اإلبادة الجماعية في العالم ، والتي أصبحت بشكل من األشكال مفقودة  األثر والتأریخ .

تعرض شعبنا  للقتل واإلبادة الجماعية ، مثلما لم نجد عصر من العصور كالقرن العشرین  .2

حصلت قبل وبعد وأثناء الحربين العالميين األولى والثانية ، ومن جراءها تعرضت مئات االالف 

 من الكرد الى القتل واإلبادة الجماعية )جينوساید(، وذلك لكونهم من القومية الكردیة  .

الشعراء واألدباء الكرد )الكرد الشمالي( و )الكرد في بحثنا تطرقنا الى الحقيقة الدامغة وهي أن  .3

الوسط( ومن منطلقهم القومي عبروا من خالل نتاجاتهم لهذه المأساة التى تعرضوا لها من قبل 

المحتلين و مرتزقة الكرد في كافة أجزاء الكردستان ، وعلى وجە الخصوص في شمال وجنوب 

 كردستان  .

لذین تطرقوا الى الكشف عن الواقع المریرالذي مر بە وتناول البحث مجموعة من الشعراء ا .4

الشعب الكردي آنذاك  وبأساليب مختلفة ، وكيف سلبت منهم أبسط حقوقهم على أرضهم و وطنهم 

 من قبل المحتلين ، وكيف تعرضوا لإلبادة الجماعية .

حظنا كيفية قي المدة التى تناولها البحث وهي الثالثينات واألربعينيات من القرن الماضي ، ال .5

تناول  األدباء والشعراء لموضوعات اإلبادة الجماعية )جينوساید( ، و توظيفها بأساليب متنوعة 

في قصصهم وقصائدهم ومقطوعاتهم الشعریة  ، كما نراها في قصة قصيرة بعنوان )رئاء االمراة 

 على قبور اخوانها( لـ )عثمان صبري( .
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Summary: 

 Throughout the history of humanity, literature became mirrors, witnesses, and 

alternative documents for those genocides, brutal catastrophes, and inhumane 

incidents throughout the world that somehow and for a reason got lost and had no 

archives.  

 Not any century was like last century for our nationality because of facing lots of 

sufferings especially genocides. As we saw before, the middle, and after First and 

Second World Wars that caused lots of deaths and lots of innocent civilians died, more 

than thousands of innocent Kurds got killed because of being Kurds.  

 Along our research and experiment, this factual truth appeared to us that poets and 

authors from both two Kurdish dialects Middle Kurmanji and Internal Kurmanji had 

mentioned those catastrophes nationalistically that were caused by the traitors and 

enemies of Kurds from the four Parts of Kurdistan especially Southern and Northern 

parts of Kurdistan.  

 During our research, we discovered some poets with different style and type of poetry 

had big roles of mentioning and explaining those horrible facts of Kurds' life when 

they were unjustified and mistreated by enemies and their rights were taken and killed 

in their lands by the hands of conquerors and enemies.   

 As our research date was about to 30
th

 and 40
th

 of the last century, we found out that 

within the themes or subjects of the poetries which were genocide crimes so many 

different and unique forms of verse poems up to anecdotal poems were published and 

appeared, and some of those works that are stories were mixed with poem verses by 

their authors. For example, the short story A Woman's Pity on Her Brothers' Graves 

by Osman Sabri is written as documentary films.  
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