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کاری توێژینەوەکەمان  بەپێێ ڕێبازی تیۆری وەسفی شیکارییە و بۆ ئەمە بەشی یەکەممان
لەسەربنەمایتیۆریوبەشیدوومیشبەپێیڕێبازیوەسفیشیکاریداڕشتووە.

هەربۆیەلەوچوارچێوەیەدا ،هەوڵدەدەینسەرەتا لەبەشییەکەمیتویژینەوەکەمان باسلە


چەمکوپێناسەیهونەریتراجیدیاوکورتەمێژوویسەرهەڵدانیئەوهونەرەبەپێیڕەوتە
مێژووییەکە دەخەینەڕوو،کەلەئەوروپاداسەریهەلدا،ئینجائاماژە بەمێژوویسەرهەڵدانی
زاراوەی (جینۆساید)  و پێناسەی ئەم زاراوەیە و پاشان بە کورتی لەسەر  جۆرەکانی
جینۆساید دەدوێین ،بێگومان ئەم بەشە لە توێژینەوەکەمان بۆ تێگەیشتنێکی زانستییانەیە
سەبارەت بە تراجیدیا وەک بابەت وهەوێنی ئەو شیعرانەی ،کە لەو دوودەیەدا کەم تا زۆر
ببووە نێوەڕۆکی زۆرێک لە پارچە هەڵبەستی کۆن و نوێێ شاعیرانی ماوەی دییاریکراوی
توێژینەوەکەمان.
بەشی یەکەم
كورته باسێک سهبارهت به مێژووی تراجیدیا :
دیارەهیچبابەتێکلەخۆیەوەنایەتەمەیدانەوە،بەڵکوهۆکاروسەردەمێکیدیاریکراوی
خۆی هەیە ،کە خوڵقاندوونیەتی ،لەونێوەشدا هونەری تراجیدیا ((وەک هەموو دیاردەیەکی
کۆمەاڵیەتیوهونەریلەسەرەتایپەیدابوونییەوەلەدووتوێێهەندێبەندوباویساکارەوە
پەیدابووە))1بەتایبەتیش بۆ ((ئەو دوعا و نزایانەی ،کە گریکەکان بەبۆنەی جەژنی دینۆسیس
()Dionysusەوە بەشێوەیسروودوئاوازدەیانواندنودەپاڕانەوەونزایاندەکرد،کەمرۆڤ
لەژێر باری ئەودایە و ئافەریدەی ئەوە وهەمووکار و کردەوەیەکی بەچاک و خراپییەوە
لەوەوەیە ،چاودێری بکا و میهرەبانی لەتەکدا بنوێنێ ،ئیدی هێدی هێدی لەدزەگای ڕۆژگاردا
 1حەمەکەریم هەورامی ،درامای کوردی لەناودرامای جيهاندا  ،چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە  ،هەولێر ، ٢٠٠١ ،ل. ٤٥
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گۆڕان و بوون بە گفتوگۆکردن لەنێوان ئەکتەر و کۆرسدا  ،کۆرسەکەش سروودەکانیان
دەکردە وەاڵمدانەوەی وێردەکانی ئەکتەرەکە)) ،2بۆیە بەهەڵدانەوەی ڕووپەلەکانی دیرۆکی
تراجیدیا،کەلەسەردەمییۆنانییەکانەوەهاتە کایەوە،ئەوەمانبۆدەردەکەوێت،کەسەرەتای
مەراسیموڕێورەسمی(دیونیسیۆس)((،تازەمانی(یۆرپید)لەبنەرەتداگاڵتەجارانەبووە،بەاڵم
وەکو(ئەرستۆ)دەڵێتماوەیەکیخایاند،تانمایشیتراژیدیلەبڕگەکۆمیدیاکاندەربازبووو
سەربەخۆیی بەدەست هێنا)) ،3کەواتە بەسەرهات و ڕووداوە جڤاکییەکانی ئەو سەردەمەی
ژیانی یۆنانییەکان و پێداویستی ڕۆژانەیان بابەتی تراجیدیای هێنایە کایەوە و لەالیەن
نووسەران و شاعیرانی یۆنانیشەوە بەهەند وەرگیراوەو لە بنیاتی گەلێک لە دەقە
شیعرییەکانیانداڕەنگیانپێدەدایەوە.
سەبارەتبەسەرهەڵدانومێژوویتراجیدیا (عبدالواحدابنیاسر)دەڵێت((:تراجیدیا تەنها
شێوەیەکیدرامینییەلەنێوانشێوەکانیتردا،بەڵکوبریتییەلەکڕۆکوناوەڕۆکێکیدڵتەزێن،
ئەم هونەرە لەمێژووی ڕۆشنبیریی ڕۆژئاوادا دووجار سەری هەڵداوە  ،یەکەمجار لەسەدەی
(٥پ.ز)لەگەڵتراجیدیاییۆنانیدا،دووەمجاریشلەسەدەکانی()١٦و()١٧یزاینیدالەئینگلتەرا،
پاشان لە فەرەنسا و ئیسپانیادا سەریهەڵدا ،لەجاری یەکەمدا یەک سەدەی خایاند  ،بەاڵم
لەجاری دووەمدا و لەگەڵسەردەمی (ئەلیزابیث)دا ()٦٠ساڵی خایاند)) 4هەرئەو نووسەرە
لەدرێژەیباسەکنیداسەبارەتبەدیرۆکیتراجیدیاجەختلەسەرئەودەکاتەوە،کە((مێژووی
تراجیدیا لەڕۆژئاوادا مێژوویەکی بازنەییە (دامەزراندن و لەناوچوون) ،بووژانەوە و دووبارە
گەڕانەوە،پاشان مردنیکۆتایی،ولەهەمووجارێکیشدادەرکەوتنەکەیهاوکاتەلەگەڵجووڵە
ولەرینەوەی لەجەستەیجڤاکیدا،لەهەمانکاتیشداکۆتاییەبەسەرسیستەمینەریتوبیر
وباوەڕوڕەمزدا)).5
لێرەدا ئەوەمان بۆدەردەکەوێت ،کە هونەری تراجیدیا لەگەڵ سەرهەڵدانیدا بۆ ئەوەبووە ،کە
بەبایەخەوەکارلەسەڕووداووبەسەرهاتەکانیژییانیکۆمەڵگابکاتوبینەرانلەڕاستییەکانی
ژیانئاگاداربکاتەوەوپەیامێکیگەورەیمرۆییانپێببەخشێت.
چەمک و پێناسەی تراجیدیا :
لە ڕووپەلەکانی دیرۆکدا ئەم هونەرە وەک زاراوە ،و سەرهەڵدانی بۆ سەردەمی
یۆنانییەکاندەگەڕێتەوەوتێیدادەگوترێت((:وشەیەکیگریکیکۆنەودوووشەیلێکدراوە،کە
2

س ،پ  ،ل (. ) ٤٥
3
ویليام جێمز دورانت  ،مێژووی شانۆ  ،و  .پێشڕەو حسەین  ،چاپخانەی کارۆ  ،سلێمانی  ، ٢٠١٠ ،ل. ٢٤
4
عبدالواحد ابن یاسر ،المأساة و الرٶیة المأساویة في المسرح العربي الحدیث  ،مطبعة(دار و مکتبة عدنان) ،بغداد،٢٠١٣،ص.١٧
5
س  ،پ  ،ل . ١٨
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هەریەکێکیان مانای تایبەتی خۆی هەیە (،ترا) واتە گۆرانی  ،گیدی (جدی) واتە بزن ،هەردوو
وشەکەش بەسەریەکەوە دەبێتە (گۆرانی بزن) ،بۆیەئەوناوەشی بەسەردابڕاوە ،چونکە
ئاهەنگێڕانی (دیونیسۆس)دا سروودبێژەکان و ئاهەنگگێڕەکان کەوڵی بزنیان لەبەردەکرد
ولەناوپەرستگای(دیونیسۆس)دابەدەوریپەیکەرەکەیدادەسووڕانەوەوسروودیاندەووت))6
،دەکرێتلێکدانەوەیوشەی(تراگیدی)یۆنانییەکەهەمانواتایلەزمانیکوردیداببینینەوەبۆ
نمونەلەکورمانجیدا،کەبەحوکمیدێمۆگرافیاوجوگرافیالەپێشهاتنیشااڵویمەغۆلەکان
بۆئەنادۆڵوگەربگەڕێینەوەبۆپێشچەندهەزارساڵێکبەرلەئێستابەتایبەتلەسەردەمی
هەردوو ئیمپراتۆرییەتی (میدیا)ی کوردی و (لیدیا)ی یۆنانی لەودەورانەوە تا هاتنی تورکە
مەغۆلەکان .تەنیا دراوسێێ باکوور و باکووری ڕۆژئاوای خاکی میدییەکان ..واتە باکووری
کوردستانیئێستا .گەلییۆنانیانلیدییەکانبووە!!،کەواتە دەتوانینبێژینبۆلێکدانەوەی
هەرکام لە هەردوو وشەکانی( :ترا)و(گیدی) کە یەکەمیان بەمانای (ستران -ترانە) و وشەی
(گیدی)،کەلەکوردییەکەدابە(گدی)واتەبزنهاتووەهەرهەمانماناوهەمانمۆرفێمەدەنگە!!
چ بۆ زمانی یۆنانی یان بۆ زمانە کوردییەکەی الی خۆمان بەتایبەت بەشێوەزاری کوردییە
ژوورووەکە هەر یەک شتە !! ،لە فەرهەنگی ((هەمبانە بۆرینە))7ی مامۆستا هەژاردا ...ئەم
وشانەی بەرامبەر هەمان واتا داناوە  ،کە لە لێکدانەوە کەی سەرەوەدا هاتبوو ...بۆ نموونە
سەبارەتبەوشەییەکەممانایەکیدیشدەداتبەدەستەوەکەئەویش(شاخ)یان(قۆچ)یبزن
یانئاژەڵە...واتەهەمانواتاچبۆیۆنانییەکە،کەبەشاخیئاژەڵدەبێژن(تۆڕ-تۆڕۆس)ولە
کوردییەکەشداوشەی(سترۆ) یکورمانجیهێناوە،کەهەمانواتایهەیە،کەمانای(شاخ-
قۆچ) دەگەیەنێ .کەواتەلەدەستەواژەییەکەمچبۆکوردیوچبۆیۆنانییەکەمانای(گۆرانی
بزن)دەگەیەنێتولەدەستەواژەکەیدووەمیشدابەمانای(شاخیبزن)دەگەیەنێت!!.
هەر لەو دەورانەدا الی یۆنانییەکان و لەدوو توێی نمایشی ئەم جۆرە هونەرەدا
((ئەکتەرەکانیئەومەراسیمەلەشێوەیبزندادەردەکەوتن))،8تەنانەتشێوازیدەنگدەڕبڕینو
هەڵسوکەوتیشیان هەرلەشێوەی بزندابووە و کارێکی سەرنجڕاکێش بووە ،بەاڵم  لەگەڵ
بەرەوپێشچوونی پیڤاژۆیەکانی ژیان وژیارییدا ،توانی خۆی لە نێوپرۆسە و کارێکی شانۆیی
جیهانیدا ببینێتەوە و سەرنجی شانۆکاران ونووسەران بەالی خۆیدا ڕابکیشێت و مرۆڤ بە
هۆیەوەبتوانێتهەمووئازارودەردیسەریخۆیتێداببینێتەوە.

6

حەمەکەریم هەورامی ،درامای کوردی لەناودرامای جيهاندا  ،ل(. )٤٦
7
هەژار  ،هەنبانە بۆرینە -فەرهەنگی کوردی  -فارسی ،چاپی یەکەم  ،چاپخانەی سروش  ،تهران ، ١٣٦٩ ،ل(. )٦٨٧( ، )٤١٢
8
ویليام جێمز دورانت  ،مێژووی شانۆ  ،ل( . )٢٤
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لەگەڵ ئەوەشدا و لەگەڵ دەرکەوتنی هونەری شانۆی تراجیدیادا ،هەرلەسەرەتاوە ئایین
وڕێوڕەسمە ئاینییەکانی سەردەمی یۆنانییەکان کاریگەریی ڕاستەوخۆیان هەبووە لەسەری
بەتایبەتی((گۆرانی (دیسرامب)،کەگۆرانییەکیئاینییە)) 9و((بەشێکە لەجەژنیسااڵنە ،کەبۆ
ڕێزلێنانلە(دیۆنیسیۆس)دەکراوپیشکەشبە(ئارخۆن)دەکرا)).10
بەواتە دەتوانین بێژین ،کەلەوڕۆژەدا ،ڕووداوێک دەبووە هەوێن و کەرەسەی نمایشە
تراجیدییەکە و کاریگەریی لەسەر بینەرانیش بەجێدەهێشت و بینەران بەوریاییەوە تەماشایان
دەکردوئاوێتەیدەبوون،بەدیوێکیدیکەدادەکرێبڵێین،هەموونمایشێکیشانۆییتراجیدیا،
خۆی لە دووتوێی گێڕانەوەی ڕووداوێکی تەواودا دەبینێتەوە ،کە شوێنێکی دیاریکراوی هەیە،
مەبەستیش لەڕووداوی تەواو ئەوەیە ،کەسەرەتا و ناوەڕاست و کۆتایی هەبێت ،سەرەتاش
بریتییەلەناساندنیڕووداووچۆنیەتیسەرهەڵدانی،کەوردەوردەلەگەڵگێڕانەوەینمایشی
ڕووداوەکانداگەشەدەکاتتادەگاتەکۆتایی,ئەمەشئەوەدەگەیەنێت،کەڕووداو،یانچیرۆک
ئامانجی تراجیدیایە بەبێ ڕووداوبنیات بنرێت ((هەموو بەشەکانی ئەوڕووداوەش پێکەوە
بەستراونوگۆڕانکاریشلەهەربەشێکداڕووبدات،جاالببرێیاندەستکاریبکرێ،کاریگەریی
لەسەر بەشەکانی تریش درووستدەکات)) ،11هەندێکی دیکەش لەڕەخنەگران پێیان وایە ،کە
((تراجیدیابەهەمووئەوکارەساتوڕووداوەدڵتەزێنانەدەگوترێ،کەتووشیپاڵەواندەبێتەوە،
کە تێایدا ملمالنێ و قوربانیدانی دەوێ لەگەڵ قەزا و قەدەر وهۆکارەکانی چاوتێبڕین
وتۆڵەسەندنەوەوخۆشەویستییوکارتێکەروکارتێکراوداهەمووئەمانەشترسوبەزەییو
سەرسامبوون درووستدەکەن لەدەرووندا)) ،12هەرلەوچوارچێوەیەدا ڕۆمانتیکییەکانیش دەڵێن:
((تراجیدیا ئەوەیە ،کە پەیوەندی بە خەوشێکی دیارەوە هەیە لە کەسایەتی پاڵەوانی
شانۆگەریدا)).13
لە دووتوێێ ئەو پێناسانەدا دەگەینە ئەو ڕاستییەی  ،کە بڵێین ،خودی تراجیدیا لە ئەنجامی
الساییکردنەوەی کاری پەسەند و گونجاوی چەند کەسێکە بەشێوەیەکی جوانتر و
سەرنجڕاکێشترولەبارترلەوەی،کەلەواقیعداهەیە ،لەالیەکیدیکەشەوەڕاگرتنیهاوسەنگییە
لەنێواندەروونییسۆزوبەزەییلەگەڵترسوسامدا،کەتێیداخودیتراجیدیائەوەیدەوێت،
کە دەیەوێت دەروونی مرۆڤ لە هەمووکارێکی ناپەسەند ونادرووست پاکبکاتەوە و بیکاتە

9

رشاد رشدي (د)  ،نظریة الدراما  ،مطبعة هالل  ،القاهرة  ، ٢٠٠٠ ،ص(. )٧
10
ویليام جێمز دورانت  ،مێژووی شانۆ  ،ل (. )٣٠
11
رشاد رشدي (د)  ،نظریة الدراما  ،ص(. )٢٠
12
سمير عبدالرحيم الچلبي  ،معجم المصطلحات المسرحية ،ص(. )٢٤٠
13
جون رسل تيلر  ،الموسوعة المسرحية  ،ت  .سمير عبدالرحيم الچلبي  ،ج ، ٢ص(. )٥٦٣
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مرۆڤێکیتەندرووستبۆکۆمەڵ،ئەمەجگەلەوەی،کەکۆتاییهەموونمایشێکیشانۆگەریی
تراجیدیاییبەناخۆشیومەرگەساتکۆتاییدێت.
جۆرهكانى تراجیدیا :
تراجیدیا،وەکوهەرکارێکیئەدەبیوهونەریدەکرێتبەچەندجۆرێکەوە،لەوانەشوەکو:
(( -١تراجیدیا ی تۆڵەسەندنەوە  ،بەو کارانە دەوترێ  ،کە لە شانۆگەرییەکانی (سنیکا)وە
وەرگیراوەولەسەربنەمایبیریتۆڵەسەندنەوەیپاڵەوانبنیاتنراوە.
-٢تراجیدیایپاڵەوانێتی،گوزارشتەبۆداستانیپاڵەوانێتیئەسپسواری.
 -٣تراجیدیای تێکەڵ ،بەوجۆرە تراجیدیایە دەوترێ  ،کە هەرچەندە ئەنجامەکەی ناخۆشییە ،
بەاڵمجۆرێکلەدیاردەوڕەگەزیپێکەنیناویشیتێدایە.
 -٤تراجیکۆمیدیا  ،بەوجۆرە تراجیدیایە دەوترێ  ،کە لە هەردوو بابەتی تراجیدیا و کۆمیدیا
پێکهاتووە  ،ئەو کارەکتەرانەی تێیدا بەشدارن سەر بە چینە کۆمەاڵیەتییە میلییەکان و
ئەرستۆکراتەکاننومەرجنییەبەناخۆشی،یانبەمردنیپاڵەوانکۆتاییبێت.14))...


بەشە گرنگەکانی تراجیدیا :
بەهۆی ئەوەی هونەری تراجیدیا لەڕێی نواندنەوە نمایش دەکرێ و دەگێڕدرێتەوە ،دەبینین
لەکۆمەڵێکبەشیسەرەکیوگرنگپێکدێت،کەهەموویانتەواوکەرییەکدین،ئەوانەشبریتین
لە:
((چیرۆک،کارەکتەر،شیعر،سۆز،دیمەن،مۆزیک))،15بەاڵموەکباسیشدەکرێلەهەموویان
گرنگتر(چیرۆک)ە،کەسەرجەمڕووداووڕەگەزەکانیدیپێکەوەگرێدەدات،چونکەگێڕانەوە
بەبێبوونیچیرۆکئەنجامنادرێت،بەاڵمهەندێکیدیلەڕەخنەگرانبەمشێوەیەقسەلەسەر
بەشەکانیتراجیدیادەکەن،کەپێیانوایە-:

((-١چیرۆککارێکیتەواویگرنگەولەچەندڕووداوێکیسامناکوزنجیرەکارەساتێک
پێکهاتووە.
-٢پاکژبوونەوە،پاکبوونەوەوڕزگاربوونیلەشیمرۆڤلەدوومەگێز:بەزەییوساموەک
چۆن مۆسیقا بەکاردەهێنرێ بۆ هێورکردنەوەی کرژی و دەمار و حەواندنەوەی ماندوویەتی
مێشکیمرۆڤ...
 -٣وەرگەڕان  ،پاشگەزبوونەوەی ئەو ڕووداوانەیە ،کە نیاز وانەبوو ئەو وەرگێڕانەیان تێدا
ڕووبدا ...وەرگەڕان نابێ شتێکی دەستکرد و تێ ئاخنین بێ ،بەڵکو دەرەنجامی زرووف و
14

ماری الياس (د ).و حنان قصاب حسن (د ، ).المعجم المسرحي  ،مکتبة لبنان  ،ط ، ٢بيروت  ، ٢٠٠٦ ،ص(. )١٢٨
15
رشاد رشدي (د)  ،نظریة الدراما  ،ص(. )١٢
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حەتمییەتی ڕووداوەکانە ،وەک وەرگەڕانی دۆخی چارەڕەشی بۆ دۆخی بەختەوەری ،یان
بەپێچەوانەوە....
 -٤دەرکەوتن ،دەرکەوتن لە تراجیدیادا  جۆرە گۆڕانێکی کتوپڕییە ،ئەم گۆڕانە کتوپڕییە لە
دۆخینەزانینوبێئاوەزییەوەیەبۆباریزانینوئاوەز.16))....

لەکۆتاییدا دەکرێ بێژین ،تراجیدیا هەستکردنێکی ناخۆش ودڵتەزێنە بە ژیانەوە  ،کە
ئەوەشکڕۆکیئەوشانۆگەرییەیەوبەدرێژاییدیرۆکیسەرهەڵدانیهەتاکو ڕۆژگاریئەمڕۆ
ڕووپەلێکیمەزنیلەدیرۆکیشانۆیجیهانیداگیرکردووەوسەرنجیزۆرێکلەنووسەرانو
ڕەخنەگران وتیاترۆڤانانی بەالی خۆیدا ڕاکێشاوە  ،بەمەش کەڵێنێکی گەورەی لە مێژووی
شانۆداپڕکردۆتەوە.
(جینۆساید) وەک چەمک و پێناسە :
جینۆساید ....زاراوەیەکەلەدووبڕگەپێکهاتووە،جینۆ ( )Genoوشەیەکیگریکییەبە
واتایڕەگەزیانبنەچەدێت(Ceader) ،وشەیەکی التینییە بەواتایلەناوبردنوپاکتاوکردن
دێت  ،هەردوو وشە پێکەوە بەمانی پاکتاوکردنی رەگەزی دێت  .بەکارهێنانی
زاراوەی جینۆساید بۆ یەکەمجار لە الیەن شارەزای یاسایی پۆلەندی (رافائیل لیمکین) لە
(مەدرید) لە کۆنفرانسی ساڵی ( )۱۹۳۳بەکاریهێناوە و لە ساڵی ( )۱۹۲٤بە نوسین تۆماری
کردووە،ئەمیاساناسەخێزانەکەیبەدەستی ئەڵمانەکان لەناوبردراون .
جینۆساید یان تاوانی کۆکوژی بەواتای (:قڕکردنی ڕەگەزی مرۆڤ ،مەبەست لە  پاکتاوکردن
یانهەوڵدانبۆقڕکردنیهەردەستەوتاقمێکیمرۆڤە،کەتێیداپرۆسێسیکۆکوژیوکوشتنی
تاکەکانی هەر کۆمەلێک یان دەستدرێژکردنی لەسنووربەدەرە دەرحەق بە تاکەکان جا چ
جەستەیی بێت یان دەروونی دەگرێتەوە،یاخود  ناچارکردنیانە کە بەدەر لەخواستی خۆیان
بخرێنە نێو رەوشێکی سەختیی ژییانەوە تا ئاستی لەنێوبردن یان پەرتەوازەکردنی
نەوەکانیان).17
لەالیەکی دی تاوانی کۆمەڵکوژیی یاخود (جینۆساید) هەر لە مێژووی زۆر دووری
کۆمەڵگای مرۆڤایەتییەوە  ،واتە بەر لە هەزاران ساڵ دەستە و تاقمە دەسەالتدارەکان یان
گرووپە سەردەست و براوەکانی جەنگ لە دژ بەرەی بەرامبەر و لە تۆڵەی کارێک یان
سەرشۆڕنەکردن وملنەدانیدەستەوگرووپونەتەوەیبەرامبەر،...لەرەوشێکینالۆژیکی
16

حەمە کەریم هەورامی  ،درامای کوردی لەناو درامای جيهاندا  ،ل( . ) ٤٩ - ٤٦
17
احمد عطيە هللا  ،القاموس السياسي  ،دارالنهظة العربية  ،طبعة االولی  ،القاهرة  ،ص. ١
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و نامرۆڤانەدا الیەنی بەهیز و سەرکەوتوو و دەسەالتدار بەدەرو دوور لە هەموو یاسا و
رێساکانی گرێدراو بە پاراستن و ڕێزگرتنی مرۆڤ بۆ سادەترین مافە سەرەتاییەکانی خۆی
تاوانیبەکوشتنیبەکۆمەڵیانلەبەرامبەردائەنجامداون،..نموونەشمانبۆ ((ئەوگریمانانەی،
کە لە الیەن زۆرێکلە دانەرانی وەک (گارید دایمۆند) ....ئاماژە بە کۆنترین تاوانی جینۆساید
دەدەن ،کە بۆپێش١٤٩٠ساڵدەگەڕێتەوە ،...بەواتە مەبەستلەوتاوانەکۆکوژییانەن،کەدژ
بە مرۆڤی سەرەتایی کراون و لەپای ئەوەشدا بۆتە فەوتان و قڕبوونی ئەو جۆرە مرۆڤانە ،
ئەمە لە کاتێکدایە ،کە ئەم باسە لەگەڵ دیتن و بۆچوونەکانی نێو ناوەندە زانستییەکان
یەکناگرنەوە)) .18هەروەهاسەبارەتبەیەکێکیدیکەیلەوکۆکوژییانەیکەمیژوویەکیکۆنیی
هەیە ئەویش ((ئەو کۆکوژییە بوو کە لەالیەن باوەڕدارانی (موسا)ی پێغەمبەرەوە لە
دووهەزارەیبەرلەدایکبوون...دەرحەقبەخەڵكانێکیباوەڕداریئاینیکرابوو وئەمباسەش
لە  ، ...........دەگێڕێتەوە  ،کە سوپایەک لە ڕۆڵەکانی ئیسرائیل تەواوی پیاوانی خەڵکێکی
ئاینپەروەریان کۆکوژکرد و پاشتر ئافرەت و منداڵەکانیان وەک سەبایا بەدیلگرت و پاشتر بە
بەرچاووفەرمانی(موسا)پێغەمبەرتەواویئەوئافرەتانە،جگەلەوکیژانەی،کەسەرجێگەییان
لەگەڵپیاواندانەکردبوو،وکەژمارەیان٣٢هەزارژنبوونتەفروتوناکران)).19
دیارەبەدرێژاییدیرۆکیمرۆڤایەتیتاوانیجینۆسایدهەبووەوناوەناوەلەنێوانگرووپو
هۆزونەتەوەجیاجیاکانیسەرڕوویزەویهەرلەڕۆژهەاڵتیدووروباشووریڕۆژهەاڵتی
ئاسیاوە تا ڕووسیا و یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو و سەردەمانی ئیمپڕاتۆرییەتییە کۆن و
نوێیەکانی ئاسیا و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ڕۆما و ئەوروپا و تا دۆزینەوەی کیشووەری
ئەمەریکا ..دەیان تاوانی کۆکوژیی بە ئەندازەی چوارچێوە یاسایی و چەمکەکەی زاراوەی
(جینۆساید)وەکتاوانیکۆکوژیڕوویانداوەوبەسەدانهەزاروبگرەبەدەیانملیۆنمرۆڤ
کوژراون و بوونەتە سووتەمەنی جەنگە کورت و درێژخایانەکانی جیهان چ لە کۆن و چ لە
سەدەکانی پێشوو بە گشتی و سەدەی بیستەمیڕابوردوو بەتایبەت و نوێترین کاری تاوانی
کۆکوژیش لەسەرتاسەری جیهاندا کۆکوژیی هاواڵتیانی رەسەنی کوردی ئێزدیی دەڤەر و
هەرێمی (ئێزدیخان -شەنگاڵ) بووم لە باشووری کوردستان  ،کە لەالیەن گرووپە چەکدارە
تیرۆریست و تووندڕەوەکانی (ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش) لە هاوینی ساڵی  ٢٠١٥دا
ئەنجامیاندابوو.

18

ابادة الجماعية  ،الموسوعة الحرة  -ویکيبيدیا .
19
سەرچاوەی پێشوو .
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جۆرهكانى جینۆساید :
جینۆسایدیەکێکەلەوتاوانەگەورانەی،کەبەدریژاییمێژوولەمالولەوالیجیهانبوونی
هەبووەبەردەوامبووەوتائەوڕۆکەلەژێرپاساووبەبیانووینالۆژیکودوورلەهەموو
بەهامرۆییەکانلەالیەنکەسانوسەرانیهێزودەسەاڵتیچینوهێزوڕژێمەجیاوازەکان
لەجیهاندالەنێوجەنگوملمالنێیەکانینێواندووهۆزیاندووگرووپیجیاوازلەباوەڕو
ئایینونەژاددائەنجامدراوەودەدرێت.....
((جینۆسایدتاوانێکیدڕندانەیەلەدژیمرۆڤایەتی،بۆۆیەوەکۆوتۆاوانێکینێۆونەتەوەییلەیاسۆای
نێودەوڵەتانۆۆدابەمانۆۆایفەوتانۆۆدنیبەشۆۆێکییۆۆاسۆۆەرجەمکۆۆۆمەڵەمرۆڤێکیدیۆۆاریکراوە))،20هەر
سۆۆەبارەتبەمتۆۆۆاوانەکۆکۆۆۆوژییەولەبۆۆۆوارییاساناسۆۆۆییەکەداچەنۆۆۆدجۆۆۆۆرلەخۆدەگرێۆۆۆت،کە
بەچاکمۆۆۆانزانیوبەپێۆۆۆیپێویسۆۆۆتییتوێژینەوەکەمۆۆۆانکۆۆۆورتەپێناسۆۆۆێکبۆۆۆۆهەرکۆۆۆاملەوجۆۆۆۆرە
تاوانانەیجینۆسایدبخەینەبەرچاو،کەلەدیرۆکۆیکۆۆنونۆوێینەتەوەکەمۆانلەالیەنسۆوپاو
هێۆۆۆزەداگیرکەرانۆۆۆیدەوروبەریواڵتمۆۆۆانەوەئەنجامۆۆۆدراوەنزیکتۆۆۆرینوخویۆۆۆاتریننمۆۆۆوونەش
لەسۆۆۆەرەتایدەسۆۆۆتپێکیسۆۆۆەدەیڕابۆۆۆووردووەوەبۆۆۆوو،کەبەچۆۆۆڕیوناوبەنۆۆۆاوکەمتۆۆۆازۆرلە
پارچەکانیکوردستانیدایکبەگشتیوباکووروباشووربەتایبەتلەالیەنداگیرکەرانیتۆورک
وعەرەبەوەئەنجامدەدراوقێزاونترینیشیانتاوانییکۆکۆوژیییۆانجینۆسۆایدی(ئەنفۆال)١٩٨٨
بوو:


(( -١جینۆسایدی فیزیکی (بەدەنی-جەستەیی) :واتە کوشتنت ئەندامانی هەر کۆمەڵەمرۆڤێکی
دیاریکراوبەهەرجۆرێکبێت.
-٢جینۆسایدیبیۆلۆژی:تەگەرەخستەبەرپەرەپێدانتێکدانیڕێژەیئاساییزیادبوونیمرۆڤ
لەناوهەرکۆمەڵەمرۆڤێکدابێ.
 -٣جینۆسایدی کەلتوری  :قەدەغەکردنی زمان و شێواندن وتێکدانی مێژوو  ،پەیوەندیە
کۆمەاڵیەتیەکان،ڕۆشنبیری،کەلتورینەتەوەییوهەستییەکگرتوو،ئاین وشارستانیەتی
هەرکۆمەڵەمرۆڤێکیدیاریکراو.
 -٤جینۆسایدیئابووری:برسیکردنوقەدەغەکردنووێرانکردنیسەرچاوەئابوورییەکانی
هەرکۆمەڵەمرۆڤێکیدیاریکراوچبەمەبەستیقڕتێخستنبێتیانبەمەبەستیهەڵکەندنیانبێت
لەنیشتیمانوزێدیخۆیان)).21




20

مارف عومەر گوڵ ،پۆلێنکردنی تاوانەکانی ئەنفال بەپێيجۆرەکانی ئەنفال ،باڵوکراوەکانی مەکتەبی بير و هۆشياری(ی.ن.ک) ،سلێمانی،
 ،٢٠٠٢ل. ٧
21
س  ،پ ،ل. ٢٠-١٩
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بەشی دووەم :
كاریگهریی جینۆساید لهسهر دهروونى مرۆڤى كورد و ڕەنگدانەوەی لە نێو بەرهەمی شاعیران و ئەدیبانی کورددا:
هەروەکووپێشترئاماژەمانبەوڕاستییەدیرۆکییانەکرد،کەلەپایئەنجامدانیتێکڕای
هەموو ئەو کردەوە کۆکوژییانەی ،کە بەسەر نەتەوەکەماندا هاتوون  ،..بە هەموو چەشن و
جۆرەکانییەوە دەرحەق بە کورد و کوردستان کراون واتە بە هەرچوار جۆرەکەیەوە بەسەر
گەلەکەمانوخاکەکەیئەنجامدراون،...بەتایبەتلەتێکڕایئەوهەمووتاوانانەی،کەبەدرێژایی
سەدەی بیستەمدا تا ئەو تاوانە کۆکوژییەی  ،کەلەالیەن تیرۆریستانی (داعش)ەوە بەرامبەر
بەرەسەنترین توێژی نەتەوەکەمان ئەنجامدرابوو ،کەئەوانیش کوردە ئێزدییەکانی هەرێمی
(ئێزدیخان)بوو،کەناوەندەکەیباژێری(شەنگال)ە.
هەربۆیە گەر رووپەلەکانی دیرۆکی نەتەوەی کورد هەڵبدەینەوە هەموو ئەو ڕاساتییانەمان بە
ئاشکرابەرچاودەکەوێت،کەچۆن کورد چەوسێنراوەتەوەوکۆمەڵکوژکراوە،تەنانەت هەوڵی
پاکتاوکردنوسڕینەوەیدراوە،بۆیەلێرەوەدەکرێبێژینهەمووڕووداوومەرگەساتو
جۆرەکانی کۆمەڵکوژی  ،کەلەسەر نەتەوەی کورد پیادەکراوە بەتەنها وەک ڕووداوێکی
مێژوویی نابێتە ئەدەب و بەردەوام بەبەرچاومانەوە بمێنێتەوە بەو مانایەی ئەو ئەدەبە  ،نەک
هەرنەیتوانیوەئەوتراجیدییانەمانلەبیربباتەوە،بەوەیکۆمەڵێکوێنەیتراجیدیایئەدەبیپێ
ببەخشێت جیاواز لەو وێنەیەی لە واقیعدا هەیە  ،بەڵکو هەمان مانا زانراوەکانی واقیع
بەکاردەهێنێتەوە و ئەوەی ناهێڵێت ئەو ڕووداوەدیرۆکییانە بفەوتێن و بمێننەوە ئەوتێکست و
بەرهەمەئەدەبییانەن،کەلەالیەننووسەرانوشاعیرانەوەهاتوونەتەبەرهەم.
هەڵبەتهەمووئەوتاوانانەکەمتازۆرکاریگەرییدەروونیوجەستەییخستۆتەسەر
مرۆڤیکوردبەتایبەتلەوشوێنانەی،کەلەساتوکاتیخۆیداتاوانەکانیجینۆسایدیانبەرامبەر
ئەنجامدراوەوهەروەهاڕەنگدانەوەشیانلەسەرهزرورەفتاروکەسێتییانجێهێشتووەووەک
بابەتێکی سەرەکیش بۆتە ناوەڕۆک و هەوێنی زۆرێک لەوبەرهەم و شاکارە ئەدەبییەکانی
شاعیروچیرۆکنووسانیکورد ،لەمبەشەداهەوڵدەدەین،کەتیشکبخەینە سەرژانریشیعر
وەک جۆریکی ئەدەبی کاریگەر  ،کە وەکو کایەیەکی ئەدەبی و فەنتازی توانیویەتی سوود
لەهەموو ئەو ڕووداو و بەسەرهاتە دڵتەزێنانە وەربگرێت و بیکاتە هەوێن وکەرەسەی گەلێک
دەقی هونەری  ،واتە ((شیعری کوردی پانتاییەکی گەورەی لە تۆپۆگرافیای ئەدەبی کوردیدا
داگیرکردووە و هەمیشە لەگەڵ ڕۆحی کورد ئاشنا بوون لە هەموو سەردەمەکاندا و بەشی
زۆرینەی خیتابی ڕۆشنبیریی کوردی بووە و لەگەڵ هەست و سۆز و ئەندێشەدا مامەڵەی
کردووە.شاعیریکوردلەگەڵکێشەوگیروگرفتەکانیسەردەمیخۆیدادەستەپاچەنەبووەو
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هەوڵێداوە یادەوەری ڕابووردوو لە ئێستادا زیندووبکاتەوە وزۆرجاریشبۆ ئاییندە بڕوانێت ،
بۆنمونە (ئەنفال)شاعیری بۆزەمەنی ڕابوردوو بردووە و لەمێشکی خۆیدا ئەو سروود و
گۆرانییانەیساڵەمێشکیئازارداوەهەڵیوەشێنێتەوەوئاراستەیەکیپێچەوانەیبداتێ)).22
هەر بۆئەم مەبەستەش شاعیرانی کورد بەجەرگێکی پڕلەخوێن ودیدێکی پڕ لەهەنسک و
گریانەوەبەتەنگئەوبابەتەتاڵوتراجیدیانەچوونوشیعریخۆیانبۆهۆنیوەتەوە،سەرەت
دێینە سەر شیعری شاعیرانێک ،کە بابەتی تاوانە کۆکووژییەکان بوونەتە کاکڵەی نێوەڕۆکی
بەرهەمە شیعرییەکانیان و جا بە پێویستییەکی زانستیمان زانی ،کە شاعیرانی هەردوو
شێوەزاریئەدەبییکوردییناوەندوکوردییژووروو(کورمانجی)ی هەردوودەیەی سااڵنی
سیوچلەکانیسەدەیپێشوو بەهەندوەربگرین بەوەی،کەزۆرینەیئەوتاوانەبچووک
ومەزنانەی ،کە لەسەرەتای سەدەی ڕابووردوو ڕوویاندابوو و پاشتر وەک کاریگەریی و
کاردانەوەیەکی ویژدانیی شاعیران و ئەدیبانی کورد لە نێوان هەردوو دەیەی سەدەی
ڕابوردوودا لە بەرهەمە شیعرییەکانیاندا ڕەنگیاندابووەوە ،لەو شاعیرە دیارانەش ،کە بابەتی
تراجیدای جینۆساید ببووە هەوێنی پارچە شیعرییەکانیان چوارهەڵبەستڤانمان وەک نموونەی
دیاری نێو توێژینەوەکەمان دەخەینە ڕوو ،ئەوانەش هەرکام لە شاعیرانی بەناوودەنگ.
لەشێوەزاری ئەدەبیی کوردیی ناوەند(:حەمدی) و(پیرەمێرد) ولە شێوەزاری ئەدەبیی کوردییە
ژوورووەکەش :هەریەک لە شاعیران( :جگەر خوێن)و (عوسمان سەبری) مان بە نموونە
وەرگرتووە و کاری پراکتیکیی توێژینەوەکەشمان لەسەربەرهەمەکانی ئەو چوار شاعیرە
نەمرەی نەتەوەکەمان دەبێت  ،گرنگیی هەڵبژاردنی هەرکام لەو ٤چوار شاعیرە لەوەدایە ،کە
لەسەرچوارستایڵوڕێبازیجیاوازیئەدەبینوهەرچوارپارچەشیعرەکەشدەچنەخانەی
شیعریلیریکییکوردییەوە:
-١حەمدی(کالسیک)
-٢پیرەمێرد(ڕۆمانتیکی)
-٣عوسمانسەبری(نوێ)
-٤جگەرخوێن(میللی-شەعبی)


شاعیرانی شێوەزاری ئەدەبیی کوردیی ناوەند :
(حەمدی) و (پیرەمێرد)وەک نموونە :
هەروەکلەسەرەوەئاماژەمانبەوەکرد،کەهەردووشاعیرانیسەربەشێوەزاریکوردییە
ناوەندەکەلەسەردووڕێبازیجیاوازشیعریاننووسیوە،واتەیەکەم،کە٩/حەمدی)یەسەربە
ڕێبازیکالسیکییەکوردییەکەیەو(پیرەمێرد)یشسەربەڕێبازەڕۆمانتیکیونوێکارییەکەیە.

 22گۆڤاری ڕۆژنامەنووس  ،ژ ( , )6زستانی  ، ٢٠٠٥ل. ٩٤-٩٣
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بەپێی ریزبەندی و بەپێی کرۆنۆلۆژیا ،سەرەتا دێینە سەر(حەمدی)ی شاعیر ،کەلەهەموویان
گەورەترودەستپێکبووەلەهۆنینەوەیبابەتیهەڵبژاردەیتوێژینەوەکەمان.
ئەحمەدی حەمدی بەگ ناسراو بە (حەمدی)  یەکێک بوو لە شاعیرە دیار و ژیانکردووەکانی
سەردەمیدەسەاڵتیحکومەتەکەی شێخمەحموودیحەفید،هەروەها یەکێکبوولەوشاعیرە
کالسیکییە بەتواناوخاوەنهەڵوێستانەی،کەهەڵگریبیرێکینەتەوەییوکەسێتییەکی خۆڕاگر
ودیاری پێتەختەکەی حکومەتی کوردستانی جەنوبی بوو ،کەئەویش شاری سلێمانی بوو،
هەروەهالەڕوویتەمەنەوەلەپیرەمێردیشاعیرگەورەتروهەرپێشئەویشلەکۆتاییساڵی
١٩٣٦ولەڕێکەوتی١٩٣٦/١١/١٢بەسەکتەیدڵکۆچیدواییکردووە.
حەمدیوەککەسێتییەکیئازارچەشتوووزیانلێکەوتووقوربانیدەسەاڵتی(ئیحتیالل)بووە
و لەسەر هەڵوێستی نیشتمانپەروەرییەکەی ماڵی تااڵنکراو و کتێبخانە و دەستنووسە
بەنرخەکانی خۆی سووتێنراوە و لەناوچووە(( ،حەمدی مرۆڤێکی خاوەن عەقیدە بووە،
ڕێگاوڕەوشتێکیتایبەتیبووە،بۆپارێزییبیروباوەڕیخۆیهەمووچەشنەتەنگوچەڵەمەیەکی
چەشتووە ،لەزەمانیتورکەکانابەدرێژاییعومریلەبیروباوەڕابەپێچەوانەیشێخمەحموود
بووە  ،وە بەربەرەکانی کردووە ،بەم هۆیەوە گەلێ ڕووداو لە بەینیانا ڕووی داوە ،کە
ئینگلیزەکانلەگەڵشێخمەحموودتێکچوون،شێخدەستیبەحەمدیدرێژکردووە ویارمەتی
لێداواکردووە،حەمدیشکەزانیئەمجارە،ئیشوکاربەڕاستیئەڕوا بەڕێوە،بەڕاستیبۆ
گەلیکوردە،بۆنیشتیمانیکوردە،لەگەڵیڕێکەوت،ویارمەتیدا،ئەویارمەتییەشلەبەرئەوە
نەبوو،کەشێخلەسەرکەوتنابوو،بەڵکو،کەژێرکەوت وبەدیلنێررابۆهیندستان،حەمدیزۆر
بەپەرۆشەوە یارمەتی خێزان وکەس و کار وتەبەعەی شێخی دا ،ولەدەس دوژمن رزگاری
کردن ،وە دووری خستنەوە ،ئەمجا هاتەوە سلێمانی ،وەفیداکارییەکی زۆری نواند بۆ
ڕزگارکردنیعائلەیخۆی)).23
حەمدیی شاعیربابەتی تراجیدیای کوردانی باکوور وکارەساتی  دامرکاندنەوەی ڕاپەڕینە
چەکدارییەکەی شێخ سەعیدی کاڵ (پیران)   دەبێتە هەوێنی تێکستێکی شیعری خۆی
بەناونیشانی(( :شیوەن بۆ کوردانی باکوور))24دا ،هەرسەبارەت بەو ڕووداوە بەسەرهاتی
جەرگبڕی/٢٤ئایار ١٩٢٥/خامەیبەبڕستیدەخاتەکارووێنایئەوڕووداووبەسەرهاتەمان
بۆدەکێشێتودەڵێت:

23

دیوانی ئەحمەد حەمدی بەگ  ،چ، ١چاپخانەی ئەسعەد  ،بەغداد  ، ١٩٥٧ ،ل . ٦،٧
24
س  ،پ  ،ل. ١٧
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چۆنزمانیخامەنەشکێ،نەپچڕێڕشتەیخەیاڵ
کاسەییپڕمێشکیکەلۆلەبۆئەبێیەکسەربەتاڵ
حامییقەومیزەعیفوعامیلیعەدلوئەمان
والەکوێچۆنیبنووسم،بۆیبنێرمعەرضوحاڵ25
وەک دەبینین  ،شاعیر ئاماژەی بەکارەساتە کۆمەڵکوژییەکەی کوردانی باکوور کردووە و
لەزۆرشوێندا بەگێڕانەوە وبەوەی ،کە خۆی ڕۆڵ دەبینیت ،وەک ئەوەی بەچاوقی خۆی
ڕووداوەکەی بینیبێت دەیانگێڕێتەوە و باسی شتەکان دەکات و تەنانەت گلەیی گازندەش
لەڕۆژگاریناهەموارودژبەژیانیگەلیکورددەکاتودەڵێت:
چۆنلەژێرئەمسێبەریگەردوونیدوونەدەرنەچم
خەصمیمادەرزادیقەوم،صاحبیعەزمەوکەمال
چۆنلەصاحبقودرەتینەوعیبەسەرطەعنەنەدەم
بۆلەبەختیئێمەدائەمڕۆهەموویانکەڕنوالڵ26
لەڕاستیدا ،هەموو ئەمانە وێناکردنێکی ڕوون وپڕلە سەلیقەی شیعرین ،کە شاعیر لەڕووی
نیشتیمانی ونەتەوەیی و مرۆیی و جڤاکی و زۆربابەت و ڕەهەندی دیکەوە پێمان دەبێژێ
ودەمانخاتەبەردەمبەرپرسیارێتییەکیگەورەوەوتیکستەکەشلەئاستپلەیەکیبەرزدایەلە
ڕووی ناوەڕۆک ە تەکنیکەوە ،ئیدی شاعیر هەرلەدرێژەی گێڕانەوە و وێناکردنی ئەو
ڕووداوەوە و گلەیی و گازندەش لەواڵتانی زلهێز و بەتوانا وخاوەن تەکنەلۆژیا وزانستیش
دەکات بەوەی ،ئەوان بەهۆی زانست و تەکنەلۆژیاکانیانەوە ئاگاداری گەلێک لە نهێنییەکانی
ژیانیژیانیمرۆڤوبوونەوەرنلەسەرزەوی وژێردەریاوشەنوکەویگەردووندەکەنو
کەچی لەبەرامبەردا لە ئاست هەموو ئەو کارەساتانەی بەسەر کورددا تێپەڕدەبێت  و
بەبەرچاویجیهانەوەکۆمەڵکوژدەکرێنولەزێدیبابوکاڵیاندووردەخرێنەوە .کەڕوکوێرن!
وبۆئەمەدەبێژێ:
بۆبەژێربەحرائەڕۆنوئاسمانانکەشفئەکەن
بۆچیتاکەیناکەنکەشفیدەردیکوردیبێچارەیشیمال
سەیریناکەنوەکنیگاریلەوحیتاریخیبەشەر
27
نەقشیکوورەیئەرزئەکا،وەکبەحریئەحمەرخوێنیئاڵ 

25

دیوانی ئەحمەد حەمدی بەگ ،ل. ٦٩
26
س  ،پ  ،ل. ٦٩
27
س  ،پ  ،ل. ٦٩
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شاعیر هەر بەوەوە ناوەستێ ولەڕێی دەقەشیعرییەکەیەوە ،دەمانگێڕتەوە بۆ قۆناغەکانی
دیرۆکی پڕکارەساتباری نەتەوەی کورد  ،کە پێی وایە هەموو بستەخاکێکی ئەم واڵتە خۆی
لەخۆیدا گۆڕستانێکە وتەرمگەلی مرۆڤی کوردی تێدایە! ،کە بە ناحەق لەالیەن دوژمنانیەوە
بەهەر ناو و نیشان و شێوەیەک بووبێت خوێنی حەاڵڵکراوە وجینۆسایدی بەرامبەر
ئەنجامدراوە،هەروەکودەڵێت:
درزیئەرزیهەرنییە،ئیسکێکیکوردیتیانەبێ
سەگنییەنەیخواردبێگۆشتیژنێکیامناڵ
وابەخوێناویسورشکوخامەییخامیموژەم
ئەمعەریضەمنووسینامەرد،بۆمبەرەبادیشیمال28
لەکۆتاییشدا شاعیر لەڕێی ئەم دەقە  شیعرییەیەوە ئەوەمان پێ دەبێژێ ،کەدەبێت ڕۆژی ٢٤
ئازاریهەمووساڵێکبکەینبەڕۆژیماتەموشیوەنوگریان:
ڕۆژیتأریخیلەبیستوچواریمارتاواقیعه
ڕۆژیماتەمڕۆژیقوڕپێوانیکوردەکوللیساڵ 
29

هەروەهاسەبارەتبەکارەساتیڕۆژیڕەشیشەشی٦یئەیلوولیساڵی، ١٩٣٠کەلە
ئاکامیناڕەزاییەکیجەماوەریخەڵکیبەشەرەفیشاریسلیمانی،کەبەشێوەیڕێپێوانێک
دەچنە بەردەم سەرای شار ،..لەالیەن کاربەدەستانی ئەودەمی سەر بە حکومەتی عیراق و
بەشێوەیەکی هۆڤییانە خەڵکەخۆپێشاندەرەکە دەدەنە بەرگولۆلە و شەستیری چەکی
مەتەرالیۆزەکانی دەستی پاسەوان وسەربازە بەکرێگیراوەکانی دەوڵەت بەئاشکرا زێتر لە
سەدکەسێکلەگەنجوپیروژنومنداڵکۆمەڵکوژوبەدەیانکەسیشبرینداردەکەن،...ئەم
دیمەنوکارەساتەتراجیدیایەشهۆشوویژدانیشاعیرماندەبزوێنێولەپارچەشیعرێکی
(تەرجیعبەندینیشتیمانی)دا،ئاماژەبەمڕۆژەشوومەدەکاتودەبێژێ:
بۆهەوائاڵۆزەوبۆچیلێڵوسورەئاسمان
گێژەڵووکەینەگبەتەیافیتنەییئاخرزەمان30
لەشوێنێکیدیکەیقەسیدەتەرجیعبەندەکەیدا،بەراشکاوانەگلەییوگازندەلەبەختیکوردان
دەکات  ،کە تەنها ئاسمانی کوردستان لێڵ و سووربووە و تێیدا خوێنی نەتەوەکەی بەناحەق
28

س  ،پ  ،ل. ٧٠
29
س  ،پ  ،ل. ٧٠
30
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)Conference Paper (July, 2017

acadj@garmian.edu.krd

342

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

مجلة جامعة كرميان

دەڕژێنرێتوکەسیشنییەلەخەمیاندابێتوبەهانایانەوەبچێت ،کەقیژەوهاواریگەورەو
بچووکدەگاتەکەشکەاڵنیفەلەکبەهۆیئەوزوڵموستەمەی ،کەلێیاندەکرێت،کەتێیدا
لەبەردەمدەرگایسەرایسلێمانیدانزیکەیسەدکەسکۆمەڵکوژدەکرێنولەناودەبرێن.
وەکبرێشکەقرچەقرچیجەرگیسکسووتاوەدێ
یاگوڕەیمەتڕەلۆزەقرمەقرمیتۆپەکان
ئەمهەمووالوەنەمامننێژرانلەمباخچەیە
ڕیشەییکوردایەتیبوویەعنیبۆماننێژران
جەژنیقوربانەسلێمانیبەمەزبەحدانرا
کوردمەوڕنبۆیەبەجارێهەرلەوێداسەربڕان31
دیارەڕووداوەکۆمەڵکووژییەکەزۆرلەوەگەورەترە،کەشاعیربتوانێتلەدووتوێێدەقێکی
دەقێکیشیعریچەنددێریداجێگایبکاتەوەوبیگێریتەوە،بەاڵمئەوەیبینیویەتیزۆردڵتەزێن
وجەرگبڕ ،کە لەسەدەیتەکنەلۆجیا و زانست و لەبەردەم رای جیهانی وناوخۆییدا بەجۆردها
چەکیسووکوقورسلەڕٶڵەیکورددەدرێتوشەهیددەکرێنوکۆمەڵکوژدەکرێن.
شاعیردیمەنیئەوڕووداوەبەڕووداویبۆنەیەکیئایینیدەچووێنێ،کەچۆنقوربانەولەو
جەژنەدابەسەدانئاژەڵیماڵیوەکوومەڕوبزنوگاومانگاسەردەبڕدڕێنودەکرێنەقۆچی
قوربانی،مخابنلەوڕۆژەشداڕۆڵەکانیکوردبەناحەقوەکوئاژەڵیقوربانیدەکرێنەقۆچی
قوربانی حەز و ئارەزووی دوژمن و ناحەزانی ئەودەمی گەلەکەمان  ، ...ئیدی شاعیر
هەربەوەوەناوەستێلەڕێیئەودەقەشیعرییەوەدەمانباتەوەبۆڕووداوەمێژووییەخوێناوییەکانی
سەردەمیمەغۆلوتەیمورلەنگوجەنگیزخان،....وەکدەڵێت:
بۆچمەغۆلهەڵساوەیاخوددەورینەحسیجەنگیزە
قەتلوعامیئەرمەنەیاحادیثەیڕۆموبەیان32
جا سەبارەت بەشاعیری ناودار و بەتوانای نیوەی یەکەمی سەدەی پێشوو  ،کە
ئەویش (پیرەمێرد)ی نەمرە ،...کە یەکێکبووە لەو شاعیرانەی لە پێشەنگانی ئەدەبی نوێ و
هەڵبەستینوێکاریدابوونوڕۆڵیئەکتیفیانلەووەرچەرخانەوڕێبازەئەدەبییەڕۆمانتیکییەدا
هەبوو،کە  شانبەشانی شێخ نووری گۆران وردەوردە  بەسەر کێش و عەرووزی شیعری
کالسیکیدادەهێنا.

31

س  ،پ  ،ل. ٩٧
32
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هەرسەبارەتبەشیعروگوزارشتکردنلەوتراجیدیایانەی،کەبەسەرنەتەوەکەماندەهات
پیرەمێردیش لەپاڵ شاعیرانی هاوسەردەمی خۆی سۆزی جواڵوە و بە هەست و گیانێکی
نەتەوەییوتەیاربوونبەڕۆشنبیریینەتەوەییبەپێیسەلیقەوتواناوبەهرەینوێیشیعری
خۆیلەپارچەهەڵبەستی(:شیوەنیشەهیدانیکورد)33ەکەیدا،کەبەئەوپەڕیجۆشوخرۆش
وحەماسودڵێکیپڕلەگریانەوەبۆکارەساتەتراجیدییەکەیو،کەبەداخەوەباسلەممێژووە
دەکات بەوەی کە لەو ڕۆژەدا سەرکردەکانی کوردیتێدا کۆمەڵکووژ و لەسێدارەدراون  ،واتە
/٢٤ئایار١٩٢٥/نووسیوە!،لەڕاستیدامێژووەڕاستەکەی((،34))١٩٢٥/٦/٢٧کەتێیدابەرگرییەکی
سەخت لە باکوری کوردستان دەکات و وێنەی ئەو ڕووداو وبەسەرهات و کۆمەڵکوژییەمان
بۆدەکێشێت  ،کەلەالیەن دوژمنی کورد و مرۆڤایەتییەوە  ،کە سوپا و جەندرمەی داگیرکەری
تورکبوونبەرامبەربەگەلیکوردوسەرکردەونیشتیمانپەروەرەکانییەوەئەنجامیدابووو
لەوانە ش (شێخ عوبەیدولاڵی نەهری)( ،خالیدبەگی حەیران)( ،سەید محەمەدی کوڕی شێخ
قادر)( ،یوسفضیاء)ینوێنەریباژێری(بەتلیس)و(محەمەدعەلیبەگ)و(شەریفیپاڵو)و
شاعیرلەهەڵبەستەکەیخۆیدادەڵێت:


ئەمئاسمانەشینە،کەوابەرگیماتەمە

تەحلیلیواکراوە،کەقوببەیغەمە،تەمە
چەرخێکیکۆنە،ماکینەیژەنگیگرتووە
چەورینەکەیبەخوێن،پەکیسووڕانیکەوتووە

وەک دەبینین ،لێرەدا شاعیر باس لەوخەمە گەورەیە دەکات  ،کە ناخی گرتووەتەوە و
گلەیی لەزەمانە دەکات  ،کە ئاسمانی کورد بەداخەوە بەردەوام پڕ لەغەم و ناسۆرە ئەوەش
بەهۆیئەوەی،کەناحەقیلەنەتەوەکەیدەکرێتودوژمنانچاویانبەرایینایەتلەزێدو
نیشتیمانی خۆیدا ئازادانە بژین و ژیان بەسەربەرن  ،ئیدی بەوشێوەیە شاعیرلەدرێژەی
دەربڕینی خەم و پەژارەکانیدا بۆکۆمەڵکوژییەکەی ئەو قۆناغە دیرۆکییەی کوردانی باکوور،
ئەوەمان وەبیردێنێتەوە  ،کە ئەوە حاڵەتێکی لەمێژینە و  کورد بۆ دەستەبەرکردنی ژیان و
گوزەرانی بەردەوام بەرگری لەخۆی و نیشتیمانەکەی کردووە و لەوپێناوەشدا سەربەرزانە
خوێنیڕشتووەوچەرخیزەمانوایبۆهێناوەتەپێش،کەدەبێتهەربەوشێوەیەبژی.
لەڕاستیدائەوەیجێینیگەرانییەئەوکۆمەلکوژیوڕەشەکوژییەلەسەدەیبیدستەمیئازادی
و ڕووناکبیری و مافەکانی مۆۆڤدا ڕوویانداوە  ،کە داگیرکەری تورک لە بەرچاوی جیهان
33

دیوانی پيرەمێرد  ،فائيق هوشيار وکۆمەڵێک نووسەر ،بەرگی یەکەم ،دەزگای ڕۆشنبيری و باڵوکردنەوەی کوردی ،بەغدا ،١٩٩٠ ،ل . ٢١٧
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وناوچەکەوەبێپەروائەوڕەشەکوژییانەیبەرامبەربەنێرومێوزاناونەخوێندەواربەژن
ومناڵوپیروجەوانەوەئەنجامداوە.
لەمعەسریبیستەمەیمەدەنییەتلەئاخرا
هەرالیەکیقەنارەبوو،بۆکوردهەڵخرا
ئیستەشلەکەلۆلە،قولۆلەدەکەنتورکیبێئیمان
زکیاندڕابەسونییەوەتیفلیبێزمان35
مخابن دوژمنانی کورد زۆرجار بەناوی سوننە و شیعەو ئایین ومەزهەبەوە کوردیان
قەاڵچۆکردووە و ئاینیان وەک کارتێک لە بەرژەوەندی خۆیان و دژ بە نەتەوەکەمان
بەکارهێناوە  ،بەاڵم ئەوەی جێگەی نیگەرانییە ئەوەیە  ،واڵتانی زلهێز و دیموکراتیخوازانەیش
لەبەرانبەر ئەو ناحەقییەدا دەستە وەستان وەستاون و تەنانەت زۆرجاریش بەرگرییان
لەدوژمنانیکوردکردووەوگەلیکوردبەگێرەشێوێنوتیرۆریستناوزەدکردووە،کەبە
درێژاییمێژووهەرپێچەوانەکەیهەمیشەڕاستییەکەینیشانداوە،....هەربۆئەمەپیرەمێردی
نەمرلە بەیتەکانی دیکەی پارچە هەڵبەستەکەیدا  خامەکەیزێتر دەهەژێ و بەردەوامی بە
هەلوێستەمرۆییونەتەوەییەکەیخۆیدەداتودەبێژێ:
هەرچیڕەئیسیکوردبووبەسێدارەداکرا
باقیبەماڵیخواشەوەسووتالەئاگرا
تائێستاهەڵنەکەوتووە،وەکگەورەکانیکورد
ڕۆحیانسپاردلەڕێیوەتەنا،ناڵەیاننەکرد


وەکدەبینین،شاعیربوێرانەوێنەیئەوڕووداووبەسەرهاتانەمانبۆدەگیڕێتەوە،بە
تایبەتیشلەدووالوە،لەالیەکەوەدوژمن،کەخۆیبەباوەڕداروموسڵوماندەزانێدرێغیو
دەستی نەک لەخانووبەرەی گوندەکانی واڵت ،بەڵکوو لە هەموو ئەو مزگەوت و شوێنە
پیرۆزانەی،کەلەسەرخاکیکوردستاندا بوونیانهەیە .نەپارستووە!،لەالیەکیدیکەوەوێنەی
قارەمانێتی و عەگیدیی سەرکردەکانی کوردمان بۆ دەکێشێ ،کە چۆن ئەوان لەسەرمەشقی
شەهیدانبوونولەپێشەوەیقوربانیدانوگیانفیداییەکاندابوونوبەسەروماڵەوەبەرگرییان
لەخاک و نیشتیمان ونەتەوەکەیان کردووە وهەمیشە ڕاستگۆبوون لەگەڵ خۆیان و
نەتەوەکەیاندا ،بۆیە الی شاعیر هەموو ئەو کەسانە شەهیدن و شایەنی ئەوەن ،کە هەموو
تاکێکیکوردشانازییانپێوەبکاتوهەمیشەیادیانبەرزڕابگرێت،وبۆئەمەشدەبیژێ:
بۆئێمەالزمەهەمووساڵێهەتادەژین
ئەمڕۆژەبیستوچواریئەیارەبکەینبەشین36


 35س  ،پ  ،ل. ٢٢٠
 36س  ،پ  ،ل. 223
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شاعیرانی شێوەزاری ئەدەبیی کوردیی ژووروو :
عوسمان سەبری ) ١٩٩٣/١٢ /١١ -١٩٠٥/١٢/٧وەک نموونە : جگەر خوێن ١٩٨٤/١١/٢٢-١٩٠٣هەلبەتچێبوونودامەزراندنیدەوڵەتینوێیتورکیابێبەشداریکارایرەنجوخوێن
و ماندوویەتی کورد ئاوانەدەبوو  ،چونکە هەرلەسەرەتاوە (مستەفا کەمال)بە بەڵێن وپەیمانی
ساختەکارانە سەران و سەرۆک خێڵ و هۆزەکانی باکووری بەوە قایل کردبوو  ،کە لەدوای
سەرکەوتنیئەوبەسەردوژمنانیناوخۆودەرەوەدامافیئۆتۆنۆمیبداتەئەوان،....مەبەست
لەناوخۆئەتیحادیوعالیتەرەقییەکانبووودەرەکییەکەشمەبەستلێییۆنانییەکانبوو،
کەدوژمنیسەرسەختیتورکەکانبوونچدوێنیچلەئەمڕۆدا،...هەمووئەوناحەقیوفرێو
و تاوانە گەورانەی  ،کە مستەفا کەمال (ئەتاتورک) لەدژی گەلی کوردی باکوور ئەنجامیدەدا
بوونەهۆیپەرتەوازەییوکۆچبەریبوونیزۆرینەیەکلەوکوردانەی،کەلەتوانایاننەبووکە
لەورەوشەبندەستییەژییانبەسەربەرنودرێژەبەمانەوەیانلەژێرستەمیکەمالییەکانبدەن،
بۆیەهەر(( .بەهۆیئەورەوشەنالەبارەی،کەگەلیکوردلەباکووریکوردستانلەژێرسایەی
دەوڵەتی داگیرکەریی تورکەوە دەینااڵند ،بەتایبەت پاش تێکچوون و دامرکاندنەوەیەی
ڕاپەرینەکانی گەلی کورد ،لەسەرووی هەموویانەوە ڕاپەڕینی شێخ سەعیدی پیران ،زۆربەی
تێکۆشەرانوڕۆشنبیرانیواڵتپارێزیگەلیکورد،جێگەیانلەقدەبێولەبەرمەترسیژیانیان،
هەڵهاتنودەربازبوونلەودۆزەخەدەکەنەچارەوبەشیهەرەزۆریانڕوولەسوریادەکەنو
لەوێشدەست لەخەباتبەرنادەنو،لێبەشێوەیەکیدیدرێژەبەتێکۆشانیاندەدەن))، 37
دیارەلەپاڵئەودەستەیەهەردووشاعیرو(عوسمانسەبری)و (جگەرخوێن)بوونیانهەیەو
ئەوانیش هاوشێوەی هاوڕێکانیان بەتایبەت  (عوسمان سەبری)یەکێک بووە لەودەستەبژێرە
شاعیر ونووسەر و ئەدیبەی  ،کە لە باکوور هەڵهاتووە وسەرەتا لە ڕۆژئاوا واتە بنخەت
گیرساوەتەوەوپاشانچۆتە(شام)وشانبەشانیهاوڕێکانیلەخەباتیسییاسیوڕۆشنبیری
بەردەوام کردووە  ،ئەگەرچی ((عوسمان سەبری   زێتر لە هەمووان ڕووبەڕووی   گرتن
بووەتەوە بە ڕادەیەک ،کە ١٨جار لەنێوان سااڵنی ١٩٧٢-١٩٢٧لەسەر دۆزی کورد و کاری
رێکخستن  گیراوە))

38

وزیندانی بووە وپاشان بۆ چەندینجارتووشی کۆچبەری و

سوورگوونکردن بۆتەوە و لەالیەن دەسەالتی فاشیستی حکوومەتی عەرەبیی سووریش
بۆجەندینواڵتیعەرەبیوئەفریقیدوورخراوەتەوە،کەچیهەمووئەوفشارانەنەیانتوانیوە،
کەشاعیرونووسەرمانتەنێبۆساتێکلەهەڵوێستیکوردایەتیخۆیپەشیمانبکەنەوە،
 37مەریوانی عومەر دەوڵەت  ،قەدری جان  ،دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم  ،سلێمانی  ، ٢٠٠٢،ل. ١١١،١١٢
 38حوسەین حەبەش  ،ڕاپەڕینا چاندا کوردی د گۆڤارا هاوارێ دە  ،بۆن ، ١٩٩٦ ،ل. ٤٦
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(جگەرخوێن)یش هەر لەسەر هەڵوێستە نیشتیمانپەروەرییەکانی خۆی دووچاری گرتن و
دوورکەوتنەوەهاتووەودواوێستگەیژییانیشی لەئاوارەییولەواڵتیسوئیدبووەوهەر
لەویش کۆچی دوایی کردووە ،بیریشمان نەچێت هەردووشاعیرمان لە نووسەرە
دەرکەوتووەکانیڕاپەڕینەچاندییەکەیگۆڤارەکانی(هاوار ١٩٤٣-١٩٣٢شام)( ،ڕۆناهی -١٩٤٢
 ١٩٤٥شام) و ڕۆژنامەی (ڕۆژانوو ١٩٤٦-١٩٤٣بێرووت) بوون ،واتە لەو دوو دەیەی ماوەی
توێژینەوەکەمانهەردووشاعیرونووسەرڕۆڵیکاریگەروئەکتیفیانلەبووارەکانیشیعر،
وتار،چیرۆک،ڕۆشنبیریگشتیهەبووەوهەمیشەبەخامەیبەبرشتیانداکۆکییانلەدۆزی
رەواینەتەوەکەیانکردووە.
هەر سەبارەت بە بابەتی جینۆساید و شوێنیان لە بەرهەمە شیعرییەکانی هەرکام لە
شاعیران  (عوسمان سەبری) و(جگەر خوێن)  ،کە کرۆکی پراکتیکی توێژینەوەکەمانی لەسەر
ڕاوەستاوە ،...بەدڵنیاییەوە دەبینین چ عوسمان سەبری و چ جگەرخوێن ڕۆڵی دیار و
بەرجەستەیان هەبووە .سەرەتا دێینە سەر نموونەی شیعریی عوسمان سەبری و پاشتر
دەچینەسەر نموونە شیعرییەکانی جگەر خوێن  .سەرەتا بەم دوو بەیتی پارچە چیرۆکە
شیعرییەی (عوسمان سەبری)ی شاعیر دەست پێدەکەین ،کە بەناونیشانی( :بەردلییا محۆکێ
)ەو،کەتێیداشاعیربۆئەوتاوانیبەکۆمەڵشەهیدکردنەدەکاتودەلێت:
((بەردلییامحۆکێ))39
دەماڕۆمبووسەردەستدشەڕێمەزن
نەهیشتنبکوردانبچووک،کالوژن
بوومەحشەرنیڤەکاوەالتێڕۆژین
ژڕووکیهاواربووبزارینوشین


ئەم دوو بەیتە سەرەتای چیرۆکە شیعرێکی  مێرمنداڵێکی هەتیوە ،کەلەدەست
کۆمەڵکوژیی گوندەکەیان ،کەتێیدا باوک و دایک و کەسوکار و خەڵکەکەی کۆکوژ دەکرێن،
هەڵدێتودوایدووشەوودووڕۆژڕێکردنبەسکیبرسیبێبەرگوتینوولەنێوکەشێکی
سارددا .خۆی دەگەیەنێتە  پێش کاروانێکی کۆچەری و دواتر ئەم  دیالۆگە دەکەوێتە  نێوان
خۆیو یەکێکلە کاروانچییەکانوپاشان لەگەڵسەرۆکیکاروانەکەداحەسرەتوهاوارو
بەسەرهاتەکەیبۆدەگیرێتەوەوئەویشوەکباوکێک،کەلەبنەڕەتدابێوەچەیەسۆزوبەڵێنیی
دەداتێ ،کە تا گەورەبوونی بەخێوی بکات و وەک کوڕی خۆی تەماشای بکات وبەڵێنیشی

 39عوسمان سەبری  ،بەردلييا مەهۆکێ ( چيرۆکە شيعر ) ،گۆڤاری ڕۆناهی  ،ژ ، ١٩شام  ،١٩٤٣،ل . ٥
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لێوەوردەگرێت ،کە گەورەبوو تۆڵەی باوک و دایکی وکەسوکار و خەڵکی گوندەکەی لە
(ڕۆمییان)واتەتورکەکانبکاتەوە.
دەکرێ بەدڵنییاییەوە بێژین ،کە ئەم پارچە چیرۆکە شیعرە گێرانەوەیەکی واقعییانەی
شاعیرە بۆیەکێک لەو دەیان گوندەی ،کە ((لەساڵی  ١٩٣٠پێش دەستپێکردنەوەی قۆناغی
سێیەمی راپەڕینە چەکدارییەکەی (ئاگری) بەسەرکردایەتی (ئیحسان نووری پاشا)
بەرجینۆسایدی سوپا دڕندەکەی ئەتاتورک دەکەوێت ،و هاوکات لە گەڵ خاپوورکردنی ١٣٠
گوندیدەڤەری(ئارارات)کۆکوژییگوندەکانی(زیالن)بەدوایخاپوورکردنیدەیانگوندی
ئەو  دەڤەرە فراوانە دەستپێدەکات ،دەڤەری زیالن  سەر بەدەڤەری(ئەرجیش)ی  پارێزگای
(وان)یباکووریکوردستانەولەوپرۆسەبەدناوەشدا  زێترلە ٢٠٠گوندو١٠هەزارهاوالتیی
ئەو دەڤەرە ،کە پێکهاتبوون لە ژن و منداڵ و الو وپیر دەبرێنە دۆڵی دێرێ ()Gelyê dêrêی
دەڤەری زیالن و لەوێدا بەزیندووی لەالیەن سوپاکەی ئەتاتورکەوە کۆمەڵکوژدەکرێن
وفڕێدەدرێنە نێو ئەودۆڵ و شیوەوە)) 40ئەمەی خوارەوەش چەند بەیتێکی دیکەی ئەو پارچە
شیعرەیە:
لێهێژتوبچووکیسبێخۆرتوشەنگ



ژبۆتەوەالتەکقاداشەڕوجەنگ
هەکەباشجامێربیمێرەکیدچێ
دێهلدیوێگاڤێتۆالباڤودێ41


نووسەر هەر لە لە ژمارە ( )٢١ی گۆڤاری (ڕۆناهی)دا  کورتەچیرۆکێکمان بە ناوی
(شیناژنەکیلسەرگۆرابرهۆ)بەواتایشینیژنەکوردێکلەسەرگۆڕیبراکوژراوەکانیدابە
بەرهەمێکیهاوشێوەیفۆرمەئەدەبییەکەی(هاوارهەبەگازیلدوویە)ی(قەدریجان) ،کەلە
ژمارە()١ی گۆڤاری (هاوار)دا ،باڵوکردۆتەوە ،کە خوێنەر یەکڕاست لە ئاست ئەم ژانرە نوێیە
ئەدەبییەڕادەمێنێتونازانێتوەکڕەخنەگرێکبیخاتەنێوخانەیکاملەژانرەسەربەخۆییە
ئەدەبییەکان .شیعر یان کورتە چیرۆک؟!! ،چونکە سەرەتای بەرهەمەکە بە چیرۆک و دواتر
دەیکاتەهەلبەست وەک تەواوکارێک بۆ نێوەڕۆکی کورتە چیرۆکەکە ،بەهەمان فۆرم عوسمان
سەبری شاعیر و نووسەر و چیرۆکنووس لەم ژمارەیەی گۆڤاری ڕۆناهیدا ئەم بەرهەمەمان
دەخاتە بەردەم وبە پارچە هەلبەستێکی الواندنەوە وەک ئەوەی لەالیەن ئەو ژنەوە وترابێت
لەنێوەراستی گیڕانەوەی کورتە چیرۆکەکەیدا دادەنێت ،کە دیسان گوزارشتکردنە لە
40

قدري جميل پاشا (زنار سلوپی)  ،مسألة کردستان  ،ص.١٢٩
41
عوسمان سەبری  ،بەردلييا مەهۆکێ ( چيرۆکە شيعر )  ،ل . ٥
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کۆکوژییەکانیئارارتودەڤەریزیالن .ئەمەشنمونەیکۆپلەیەکیئەوپارچەهەلبەستەیە،کە
بەدلنییاییەوەهیشاعیرخۆیەتیودەیەوێتلەنێوکورتەچیرۆکەکەیدا،کەبەقەولیخۆی
چیرۆکێکی واقعییە و بەرێکەوت لە سەردانێکی بۆ یەکێک لەگٶڕستانەکانی ئەودەڤەرە وەک
شایەتحاڵێکئەمچیرۆکوالواندنەوەیەیلەدەمیژنەکۆستکەوتووەکەیبیستووە ودواترلە
قاڵبی هەلبەستێکی داڕێژڕاودا نێوەڕۆکی ئەوالواندنەوەی  کردۆتە هەوێنی ئەم پارچە
هەڵبەستەی:
ڕابەدەڕابەبرهۆدەڕابە
بۆچئاراراتتەهشتخەرابە
ئیرۆدیساهاتڕۆمابێئەمان
گوندشەوتاندننەهشتخوەدیجان
گەلیێزیالنسۆتنوەکرژی
42
پێراشەوتنچارکوڕێنمنژی


لەشوێنێکیدییهەمانهەڵبەستدادوایکورتەئاماژەیەکبۆکوشتنیتەواویرەگەزینێرلە
دەڤەریزیالنئینجائاماژەبۆدەستدرێژییسەربازەکانیتورکدەکات،کەچۆندواینەمانی
پیاوەکانیاندەستبۆسەرنامووسیکچانوژنانیدەڤەرەکە وبردنیجوانوشەنگەکانیان
دەکەن:



مێرێنمەکوشتنبێباڤنەیاران
ئەمتەڤرەڤیانلشووناواران
بسەرێنمەڤانەماتێلەکپۆر
شووناتاژانگانتەڤدابوونڕەشمۆر
کەچوبووکنەمانبێنامووسکرن
هەرچیکوچاکبوونژخوەرەبرن43




هەروەکوو پێشتر ئاماژەمان بەوەکرد ،کە هەرکام لەو چوار شاعیرەی ،کە وەک
نموونەیەکی دیاری ئەو دوودەیەی سااڵنی سیی و چلەکان ،کە خاوەنی ستایل و ڕێبازی
ئەدەبیسەربەخۆیخۆیانن گەلێکشیعریانلەگۆشەنیگایەکیخۆیانەوەتراجیدیاکانینەتەوەی
کوردیان کردۆتە تیم و بابەتی هەندێک لەشیعرەکانیان و هەر بەو گۆشەنیگایەیانەوە
ڕووانیویانەتەئەوهەمووکوشتاروزولموستەمانەی،کەلەالیەنداگیرکەرانیکوردستاندژ
بەنەتەوەکەمانلەدووپارچەیباشووروباکوریکوردستانکرابوون،هەرلەمسۆنگەیەوە
42

عوسمان سەبری  ،شينا ژنەکی لەسەرگۆڕا برهۆ  ،گۆڤاری ڕۆناهی  ،ژ ، ٢١شام  ،١٩٤٣،ل . ٦،٥
43
س  ،پ  ،ل٦
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دێینە سەر چوارەمین شاعیر ،کە ئەویش (جگەر خوێن)ە ،و الی زۆرێک لە لێکۆلەوەران و
رەخنەگرانی کورد بە شاعیرێکی زێتر میللی (شەعبی) ناسراوە ،هەروەک چۆن (قانع) لە
شێوەزارە ئەدەبییەکەی کوردیی ناوەنددا بەهۆی پەیامدارییشیعرەکانی ،کە زێتر دەچیتە نێو
شیعری فێرکاری و سییاسی و ئایدۆلۆژییەوە و لەپاڵ ئەمەدا زمانی شیعرییەکەی سادە و
ساکاروڕەوان بوو تا ئەو ئاستەی وەک پەیامێک بیگەیێنێتە گوێی هەموو تاکێکی کورد بە
خوێندەوار و نەخوێندەوارەوە( ،جگەرخوێن)یش هاوشێوەی (قانع)  میللی وستایڵ و زمانی
شیعرییەکەی سادە وساکار و بە کوردییەکی پەتی نووسیوەو ،واتە دەتوانین بێژین دوور لە
گرێوگۆڵەووێنەیهونەریبااڵشیعرەکانیدادەڕشت،ئەوەتاشاعیر(قەدریجان)،کەهاوڕێو
هاوکاری یەکدی بوون لە شام و لە کارە ڕۆشنبیرییەکانی ئەودەمدا ،لە پێشەکییەکدا ،کە بۆ
یەکێک لە دیوانە شیعرییەکانی شاعیر دەنووسێت سەبارەت بە ستایڵی شاعیردا دێت و ،کە
چۆن وەک شاعیرێکیمیللی دەیناسێنێ و  دەبێژێ(( :ئەم دیوانە ئەو جێیەی گرتووە ،کە لە
پاش مەم و زینی خانی و دیوانی مەالی جزیری بەجێماوە ،هەروەها بەهۆی شیعرەکانییەوە،
سەرلەنوێچێژوئاوازیشیعرەکانیجزیریوخانیجارێکیدیبەڕەنگێکینوێدەداتەوە
بەرگوێمان)).44
دواتر دێتەسەر ئەوەی زمانی شیعریی شاعیر بناسێنێت ودەڵێت(( :جگەرخوین
هەرگیزنەیویستووە،کەدەستەواژەوزاراوەیبییانیبخاتەنێودیڕەشیعرییەکانییەوە،بەڵکو
تەواویشیعرەکانیبەزمانێکیسادەوساکارنووسیون))،45لەکورمانجییەکەیشدابەمشێوەیە:
((ڤێ جار مە دی ،ژنشکا ڤە ،دیوانا جەگەر خوین ،ب چاپەکە پر قەنج کەتە مەیدانێ .ئەز
باوەردکمکۆدیواناجەگەرخویندەوساکومەموزینودیواناجزەریڤاالهشتنەئەویتژە
بکە .خوندەڤانێن دەالل ،ئەوی تێدە زمان و رووحێ جەنابێ خانی ئێ خورت و نەزما دیوانا
جزەریئائاهەنگدارببینین،جەگەرخوین،پرسێنبییانیژپرنەخستنەناڤشهرێنخوە،ب
زمانەکەسادەئوسەلسنڤسینە.
قیمەتاشەهرێنویئامەزنژیئەڤە،برووحەکینووئاژۆتیەسەرفکرێنکەڤنارەئوب
زمانەکیشێرنوشەعبیتەوشبوونوزەرەراواننیشانکریە)).46
هەر سەبارەت بە ستایڵ و زمانی شیعریی سەردەمەکەی شاعیر (پرۆفیسۆردکتۆر
عیزەدین مستەفا رەسوول) دەبێژێ(( :کارێکی تری ئەم بەدوادا گەڕانە ئەوەبوو  ،کە

 44مەریوانی عومەر دەوڵەت  ،قەدری جان  ،ل . 309 - 308
 45س،پ ....هەمان الپەڕە .
46
س  ،پ  ،ل. ٣١١
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شاعیرخۆیبەدیالێکتێکیقسەکردنەوەنەدەبەست،بەڵکوهەموودیالێکتوبەشەدیالێکتەکانی
زمانیکوردیموڵکیشاعیربوون.47))...
جگەرخوێنبۆکارەساتیکۆمەڵکوژیوبەکۆمەڵلەسێدارەدانیشێخسەعیدودکتۆر
فوئادوهەڤاڵەکانیلەبەرهەمێکیشاکارەشیعرونایابیدابەناوی(شەهناماشەهیدان)ناوبە
ناووەسفیقارەمانێتیوگیانینەمرییهەر٥١سەرکردەوفەرماندەعەگیدەکانیکورددەکات
و دەیانخاتەڕوو ،لەسەرەتایهەلبەستەکەیداداوایهەستانەوەیانلێدەکاتلەگۆڕەکانیانداو
مژدەیئازادییاندەداتێودەبێژێڕۆژماندەرکەوت:


دخوازمئەیدلۆژارۆبچاکی
هەریمیرێنوەالتێمەتوڕاکی
بێژنئەیشەهیدیندینومیللەت
بەسەڕابنسەریڕۆژامەدەرکەت48


لەشویةێکیدیکەیئەمشاکارەشیعرییەیدابانگلەیەکێکلەفەرماندەشەهیدەکانیئەودەم
دەکاتبەناوی(:حەقیبەگ)ودەبێژێ:

کوردێنتەڤدکنقیرینوهاوار
ژکوردارەهەمووبوونەفەداکار
لجیڕابەژجیڕابەحەقیبەگ
لشونبازاندخویننحاجیلەکلەک49






لەهەڵبەستێکیدیکەیشاعیر،کەلەدووەمدیوانەشیعرییەکەیدا( :ئاگروپرووسک)داجێی
گرتووەولەژێرناوی(:تاریخاشێخسەعیدێڕەحمەتی)یە،کەچۆنتورکیداگیرکەرتێکرای
توێژەجیاوازەکانیجڤاکیکوردەوارییباکوریکوردستان،هەرلەمەالوبەگوشێخوپیر
والووژنومنداڵبەئامانجدەگرێودواتربێبەزەییانەکۆکوژیاندەکات:

دەنگێتڤنگوتۆپانگەهاسەمایێبانی
خوینبووسەروانژخۆرتانزابوفەراتوجۆجۆ50




لەدووبەیتیناوەراستیشیعرەکەیدادرێژەبەوتاوانەکۆکوژییانەیداگیرکەریتورکدەکات
ودەبیژێ:
 47عيزەدین مستەفا ڕەسوول (د ، ).شيعری تازەی کوردی  ،گۆڤاری رۆشنبيری نوێ  ،ژمارە  ، ١٠٥دەزگای ڕۆشنبيری و باڵوکردنەوەی
کوردی  ،بەغداد  ، ١٩٨٥،ل. ٢٠٠
 48جگەر خوێن  ،شەهناما شەهيدان ( شيعر)  ،گۆڤاری هاوار  ،ژ  ، ١٨شام  ، ١٩٣٣ ،ل. ٣٣
 49س،پ  ،هەمان الپەڕە .
 50جەگەر خوین،ئاگر و پرووسک ( دووەم دیوانە شيعر)  ،تاریخا شێخ سەعيدێ ڕەحمەتی  ،ئاڤێستا،چاپی چوارەم  ،بایۆغڵوو -ئيستانبوول ،
 ، ٢٠٠٣ل. ٥٣ - ٥٢
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مەالوشێخوبەگلەر،کوشتن،سەرێدوانا،
لبەرتڤنگوتۆپانمانەندیگۆگوکاشۆ
پیروجوانوبوکانبسکێندرەشقوساندن
وانشەنگوشۆخەقامەت،ئەبروهیاللوڕوورۆ 51


شاعیر لەبەیتێکیپێشئەوبەیتەیسەرەوەئاماژەبەئازاییکوردەزازاکاندەکاتووەک
پلنگدەچوێنێ:
زازاوەکیپلنگانبداروشووروکۆپال
بدەنگوقیروهاالن،ئێرشدبنەترکۆ52


لەکۆتایی توێژینەوەکەماندا ئەو راستییەمان بۆ دەردەکوێت  ،کە هەمیشە شاعیران و
ئەدیبانی گەلەکەمان لە ئاست تاوانە بچووک و گەورەکانی دوژمنان و داگیرکەرانی کورد
رانەوەستاون و هەمیشە لە هەرکوێیەک ئاهێک ناڵەیەک فرمێسکێک یان دڵۆپە خوێنیکی
مرۆڤێکی کورد لەسەر کوردبوون ڕژابێت  ،ئەوا ئەوان بە بەرهەمە گڕین و بەپێزەکانیان
بەرسڤیانداونەتەوەوهەربەهۆیئەو هۆنراوانەشپەیامێکیهۆشیارییولەخەوڕابوون
و پەنابردنە بەر یەکێتیی نەتەوەیی ئەرک ئامانجی بەرهەمە شیعریی و ئەدەبییەکانی ئەوان
بوونبۆهاوالتییانینەتەوە.


ئەنجام
 -١بەدرێژایی دیرۆکی مرۆڤایەتی  ،ئەدەب بۆتە ئاوێنە و گەواه و دێکۆمێنتە جێگرەواکان بۆ
ئەوڕووداوەکۆکوژییانەیلێرەولەوێیجیهان،کەبەجۆرێکیانبەهۆکارێکشوێنبزروبێ
مێژوون.
 -٢هیچ سەردەمێک وەک سەدەی پێشوو نەتەوەکەمان بەوڕادەیە دووچاری جینۆساید و
کۆکووژینەهاتوون..وەکئەوەی،کەهەرلەپێشونێوانودواییەکەمجەنگودووەم
جەنگی جیهانی  ،کە تووشی هات و بەهۆیەوە بەسەدان هەزار مرۆڤی بێ تاوانی کورد هەر
لەسەرکوردبوونکۆکووژکرابوون.
 -٣بەدرێژایی توێژینەوەکەمان ئەوراستییە حاشا هەڵنەگرە بوونی خۆی هێنایە پیش  ،کە
ئەدیبانوشاعیرانیهەردووشێوەزارەئەدەبییەکەیکوردیمان(کوردییژووروو)و(کوردیی
ناوەند) بەهەستوهۆشیاریینەتەوەییانلەبەرهەمەکانیانداگوزارشتیانلەوکارەساتانە
کردووە ،کەلەالیەنداگیرکەرانوخۆفرۆشانیکوردەوەلەپارچەکانیکوردستانبەگشتیو
لەباکووروباشووربەتایبەت...ئەنجامدرابوون.
51

س  ،پ  ، ،ل. ٥٣ - ٥٢
 52س  ،پ  ،هەمان الپەرە .
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-٤لەماوەیتوێژینەوەکەمانداچەندشاعیریستایلجیاوازبەبەرهەمەکانیانکاریانبۆخستنە
ڕوویواقعیتاڵیژیانیکوردەکانکردووە،کەچۆنلەخاکوزێدیخۆیانلەالیەنهێزی
بێگانەیداگیرکەرەوەتەواویمافەسەرەتاییەکانیانلێزەوتدەکرێوپاشتربەچەندینشێوە
کۆکوژدەکرێن.
 -٥لەماوەی دیاریکراوی توێژینەوەکەمان  ،کە سااڵنی سیی و چلەکانی سەدەی پیشووی
دەگرتەوە،ئەوەمانبەدیکرد،کەلەپاڵناوەڕۆکوتیمیانبابەتیشیعرەکان،کەتاوانی
(جینۆساید)ە،...گەلێک فۆرمیجیاواز وناوازەهەرلەپارچەشیعرتاچیرۆکەشیعرویان
ئەوبەرهەمانەی،کەچیرۆکنولەالیەنخاوەنەکانیانەوەچەندکۆپلەشیعریانتێداتێهەڵکێش
دەکردو بەرهەمدەهێنا،وەکئەوەی(عوسمانسەبری)،کە لەکورتەچیرۆکەکەی(شینی
ژنێکلەسەرگۆڕیبراکانی)دەردەکەوێ.
سەرچاوەکان
یەکەم :
أ /کتێبە کوردییەکان
.1
.2
.3

.4

حوسەین حەبەش  ،ڕاپەڕینا چاندا کوردی د گۆڤارا هاوارێ دە  ،بۆن . ١٩٩٦ ،
حەمەکەریم هەورامی ،درامای کوردی لەناودرامای جيهاندا  ،چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە  ،هەولێر ،
. ٢٠٠١
مارف عومەر گوڵ  ،پۆلێنکردنی تاوانەکانی ئەنفال بەپێيجۆرەکانی ئەنفال  ،باڵوکراوەکانی مەکتەبی بير و
هۆشياری(ی.ن.ک)  ،سلێمانی . ٢٠٠٢ ،
مەریوانی عومەر دەوڵەت  ،قەدری جان  ،دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم  ،سلێمانی . ٢٠٠٢،

ب  /دیوانەکان
 .1دیوانی ئەحمەد حەمدی بەگ  ،چ، ١چاپخانەی ئەسعەد  ،بەغداد . ١٩٥٧ ،
 .2دیوانی پيرەمێرد  ،فائيق هوشيار وکۆمەڵێک نووسەر  ،بەرگی یەکەم  ،دەزگای ڕۆشنبيری و
باڵوکردنەوەی کوردی  ،بەغدا . ١٩٩٠ ،
 .3دیوانی جەگەر خوین  ،ئاگر و پرووسک ( دووەم دیوانە شيعر )  ،تاریخا شێخ سەعيدێ ڕەحمەتی ،
ئاڤێستا،چاپی چوارەم  ،بایۆغڵوو -ئيستانبوول . ٢٠٠٣ ،

ج /فەرهەنگ
 -١هەژارموکریانی  ،هەنبانە بۆرینە -فەرهەنگی کوردی  -فارسی ،چاپی یەکەم  ،چاپخانەی سروش  ،تهران ،
. ١٣٦٩

د  /گۆڤارەکان
.1

ڕۆناهی  ،RONAHI -عوسمان سەبری  ،شينا ژنەکی لەسەرگۆڕا برهۆ  ،ژ ، ٢١شام . ١٩٤٣،

 .2رۆشنبيری نوێ ،عيزەدین مستەفا ڕەسوول (د ، ).شيعری تازەی کوردی  ، ،ژمارە  ، ١٠٥دەزگای ڕۆشنبيری
و باڵوکردنەوەی کوردی  ،بەغداد . ١٩٨٥،
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 .3ڕۆژنامەنووس  ،ژ ( , )6زستانی ٢٠٠٥
 .4هاوار  ،جگەر خوێن  ،شەهناما شەهيدان ( شيعر)  ، ،ژ  ، ١٨شام . ١٩٣٣ ،
.

دووەم
أ  /کتێبە عەرەبییەکان
.1
.2
.3
.4

احمد عطيە هللا  ،القاموس السياسي  ،دارالنهظة العربية  ،طبعة االولی  ،القاهرة .
جون رسل تيلر  ،الموسوعة المسرحية  ،ت  .سمير عبدالرحيم الچلبي  ،ج. ٢
رشاد رشدي (د)  ،نظریة الدراما  ،مطبعة هالل  ،القاهرة . ٢٠٠٠ ،
سمير عبدالرحيم الچلبي  ،معجم المصطلحات المسرحية .

.5

عبدالواحد ابن یاسر ،المأساة و الرٶیة المأساویة في المسرح العربي الحدیث  ،مطبعة(دار و مکتبة
عدنان) ،بغداد. ٢٠١٣،
قدري جميل پاشا (زنار سلوپی)  ،مسألة کردستان  ،تنقيح و تقدیم الدکتورعزالدین مصطفی رسول،طبعة
عربية ثانية منقحة ،بيروت . ١٩٩٧ ،
ماری الياس (د ).و حنان قصاب حسن (د ، ).المعجم المسرحي  ،مکتبة لبنان  ،ط ، ٢بيروت . ٢٠٠٦ ،
ویليام جێمز دورانت  ،مێژووی شانۆ  ،و  .پێشڕەو حسەین  ،چاپخانەی کارۆ  ،سلێمانی . ٢٠١٠ ،

.6
.7
.8

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

نتائج البحث
.1
.2

.3

.4

.5

على مر الزمن للحياة البشریة  ،أصبح األدب مرآة عاكسة واسانيد ومستمسكات واقعية ألحداث
اإلبادة الجماعية في العالم  ،والتي أصبحت بشكل من األشكال مفقودة األثر والتأریخ .
لم نجد عصر من العصور كالقرن العشرین تعرض شعبنا للقتل واإلبادة الجماعية  ،مثلما
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 .
في بحثنا تطرقنا الى الحقيقة الدامغة وهي أن الشعراء واألدباء الكرد (الكرد الشمالي) و (الكرد
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 .
وتناول البحث مجموعة من الشعراء الذین تطرقوا الى الكشف عن الواقع المریرالذي مر بە
الشعب الكردي آنذاك وبأساليب مختلفة  ،وكيف سلبت منهم أبسط حقوقهم على أرضهم و وطنهم
من قبل المحتلين  ،وكيف تعرضوا لإلبادة الجماعية .
قي المدة التى تناولها البحث وهي الثالثينات واألربعينيات من القرن الماضي  ،الحظنا كيفية
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 30th and 40th 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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