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پوختەی توێژینەوەکە
گەلی کورد لەسەرەتاى درووستبوونى دەوڵەتى عێراقەوە و بەدیارى کراوى دواى پێکەوە
لکانى ویالیەتى موصڵ بەم واڵتەوە بەشێوەو هەنگاوی جۆراوجۆر جینۆسایدی بەرامبەر
کراوە،بەاڵم تائێستا بەشێوەیەکی زانستی و وەکو پێوست باس لەم تاوانە نەکراوە ،لەناو ئەم
تاوانە یەک لە دواى یەکانەش جینۆسایدى هەڵەبجە یەکێکە لە تاوانە گەورەکان کە تەواوى
مرۆڤایەتى سەرسام کرد،

بۆئەم مەبەستە دەمانەوێت لەڕێی ئەم توێژینەوەیەوە لە

دەروازەیەکی زانستی ئەدەبییەوە کاریگەری وگەورەیی ئەو تاوان وکارەساتە پیشان بدەین لەناو
ئەدەبیاتی کوردیدا بەگشتی وبەتایبەتی چۆن کاری لەشاعیرانی کورد کردوە؟ چۆن بۆتە ئیلهامی
شیعر و وروژاندنی بیروئەندێشەیان؟ چۆن و بە چ جۆرێک وێنەی واقیعی ئەو کارەساتە وێنەی
شیعریی خوڵقاندوە؟ دیمەنەکانیان چۆن تەوزیف کردوە؟ تا دواجاریش شیعر دەبێتە ئەو
بڵندگۆیەی چاونەترسانە قسەی دڵی هەموان دەکات ،لەپاڵ کەناڵەکانى ترى گەیاندندا شیعر
کاریگەرترینیان دەبێت بۆ بەنەمرى هێشتنەوەى ڕووداوەکان و گەیاندنیان بە نەوەى نوێی
نیشتیمانەکەمان.
پێشەکى:
لەسەرەتاى دروستبوونى دەوڵەتى عێراقەوە جینۆسایدى گەلى کورد بە شێوە و هەنگاوى
جۆراو جۆر دەستى پێکردووە ،لە پڕۆسەکانى بەعەرەبکردن ،ڕاگواستن ،گۆڕینى دیموگرافیاى
ناوچەکە ،دواتر تاوانەکانى دژ بەکوردانى فەیلى ،ئەنفالى بارزانییەکان ،تا شااڵو بەرفراوانى
بەدناوى ئەنفال ،کیمیابارانى شار و گوندەکانى کوردستان و بەتایبەت کارەساتى کیمیابارانى
هەڵەبجەى شەهید.
بۆیە ئێمە ئەم توێژینەوەیەمان تەرخانکردووە بۆ ڕەنگدانەوەى ئەو کارەساتە لە شیعرى
شاعیرانى کورددا و جیهانبینى تێڕوانینى ئەوان بۆ کاریگەرى و لێکەوتەکانى دواى کارەساتەکە
بەو پێیەى ئەدەب و بەتایبەت شیعر یەکێکە لەو هۆکارنەى کە دەتوانێت کاریگەرى هەبێت لە
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گەیاندنى پەیام و هێشتنەوەى زانیارییەکان بۆ نەوەى نوێ و داهاتوو تا مێژووى ڕووداوەکانى
ئەم نیشتیمانە بزانن و لە یادى نەکەن.
هۆى هەڵبژاردنى توێژینەوەکە
گەورەیی تاوانەکانى جینۆسایدى گەلى کوردە کە دەرهەق بەنەتەوەى کورد کراوە،
دەرخستنى ڕۆڵى شیعرە لە چۆنییەتى وێناکردنى ڕووداوەکان نەخشاندنى تابلۆى مەرگەسات و
نەهامەتییەکانى نەتەوەیەک ،تابتوانین لە ڕیگەى شیعرەوە جارێکى تر حکایەتى مەرگى
ئازیزانمان بۆ نەوەى نوێ بگێرینەوە.
گرفتى توێژینەوەکە
هەر توێژینەوەیەکى زانستى هەوڵدەدات بەڕێگاى دیاریکردنى کێشەیەکى دیاریکراو لەسەر
پرسێکى گرنگ هەنگاوەکانى توێژینەوەکەى دەستپێبکات ،ئێمە لەم توێژینەوەیەماندا دەمانەوێت
وەاڵمى ئەو پرسیارانە بدەینەوە.
ئایا لە ڕابردوودا توانراوە گەورەیى ئەم ڕووداوانە و دزێوییان بۆ دنیای دەرەوە بخرێتە ڕوو
ئایا توانراوە لە ڕێگەى فیلم و هۆیەکانى ڕاگەیاندنەوە نەوەى نوێی پێ ئاشنابکرێت ،ئایا دەکرێت
شیعر هۆکارێک بێت بۆ بەزیندوو هێشتنەوەى ئەم کارەساتانە و خستنە ڕوویان بۆ نەوەى نوێ
ئایا دەکرێت لە ڕێگەى شیعرەوە جارێکى دى ڕووداوەکان بگێرێنەوە؟
بایەخى توێژینەوەکە
گومان لەوەدا نییە لە ئێستادا لەهەمووکات زیاتر پێویستمان بەوە هەیە کە ڕووداو و
مەینەتییەکانى ڕابردوو بهێنینەوە یادى هەموون تاپێکەوە دەست بەدەستکەوتەکانمانەوە بگرین
کە لە سایەى خوێنى شەهیدان و قوربانیدانى پێشمەرگەوە بەدەستمان هێناون ،تا زیاتر هەستى
نیشتیمانیمان پتەو بێت بایەخى ئازادى و تەبایى و پێکەوەژیان بزانین.
ئامانجى توێژینەوەکە
خستە ڕووى گۆشەنیگایەکە لە ڕوانگەى شیعرەوە کە چۆن شاعیرانى کورد لە شیعرەکانیناندا
تابلۆى تاوانەکانى ڕژێمێکمان بۆ دەکێشن ،کە بەچەکى کۆکوژ هاواڵتیانى بێگوناهى خۆى
دەکوژێت و لەناویاندەبات ،دواجار شیعر دەبێتە ئەو بڵنگۆیەى کە قسەى دڵى هەموون دەکات.
ڕێبازى توێژینەوەکە
بۆ ئەم توێژینەوەیە ڕێبازى شیکارى وەسفییمان گرتۆتەبەر
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پێکهاتەى توێژینەوەکە
توێژینەوەکەمان جگە لە پیشەکى لە دووبەشى سەرکى پێکهاتووە ،بەشى یەکەم :تایبەتە بە
شیکردنەوەى چەمکى جینۆساید و پۆلێنکردنى جۆرەکانى ،بەشى دووەمیش جینۆسایدى
هەڵەبجە تابلۆیەک بە خامەى شاعیرانى کورد خستنە ڕووى گەورەیى کارەساتەکە و هەستى
شاعیرانە بەرامبەر بە کیمیابارانى هەڵەبجەى شەهید ،دواتریش چەند ئەنجامێکى بەدەستهاتوو
لەم توێژینەوە خراوەتە ڕوو ،جگە لە ڕاسپاردە و پێشنیاز .ئەو سەرچاوانەى بەرکار هاتوون
لەم توێژینەوەیەدا ڕیزکراون و لە کۆتاییشدا پوختەى توێژینەوەکە بەهەرسێ زمانى کوردى,
عەرەبى و ئینگلیزى خراوەتە ڕوو.
بەشى یەکەم /چەمکى جینۆساید و جۆرەکانى
جینۆساید لەڕووى زمانەوانییەوە (لە دوو وشە پێکهاتووە جینۆ ( )Genoبەواتاى ڕەگەز یان
بنەچە دێت )Caeders( ،بەواتاى کوشتن و لەناوبردن یان پاکتاوکردن دێت ،هەردوو وشەکە
پێکەوە

بەواتاى

پاکتاوى

ڕەگەزى

یان

کۆمەڵکوژى

دێت).

1

ئەم زاراوەیە بۆ یەکەمجار لەالیەن شارەزاى یاسایی پۆڵەندى (ڕافائیل لیمیکن) (لەمەدرید
لە کۆنفرانسێکدا لە ساڵى  1933بەکارهاتووە و دواتر لە ساڵى  1942بەنووسین تۆمارى
کردووە) 2لەدواى بەر باڵوى کردەکانى جینۆسایدى گەالن لە دونیادا ئەم زاراوەیە لە الیەن
گەلى کەس و دەزگاى جۆراو جۆرەوە پیناسەکراوە ،جینۆساید (پرۆسەیەکە بۆ لەناوبردنى
پێکهاتەیەک کە لەناوچەیەکدا دەژین یان ڕاگواستنیان بە زۆرە ملێ بۆ ناوچەیەکى تر لەگەڵ
سڕینەوەى کەلتورى(نەتەوەیى ،ئاینى ،ئاینزایی) و تێکدانى ئاسەوار و شوێنەوار ،ئەم
پرۆسەیەش بە بەرنامە ئەنجام دەدرێت) 3کۆمەڵەى گشتى نەتەوە یەکگرتووەکان بەم شێوەیە
پێناسەى جینۆساید دەکات کە لە پەیماننامەى ژمارە ( )260ى خولى ئاسایى سێیەم لە ڕێکەوتى
 1948/12/9لە بەندى دووەمى دا هاتووە (هەرکارێک بەمەبەستى لەناوبردنى هەموو یان بەشێک
لە کۆمەڵى مرۆڤایەتى ئەنجام دەدرێت لە ڕووى سیفاتى نەتەوەیی ،ڕەگەزى ،نیشتیمانى و
ئایینى) 4بۆیە بەشێوەیەکى گشتى دەکرێت بڵێین چەمکى جێنۆساید بریتییە لە قڕکردن و
کوشتنى بەکۆمەڵى خەڵکى بەهۆکارى ئاینى یان نەتەوەیى یان هەر هۆکارێکى تر.
بەشێوەیەکى گشتى جینۆساید دەکرێت بە چەند جۆرێکەوە ،کە ئێمە جۆرە باڵوەکانى ئەم
ئەم پڕۆسەیە بە کورتى دەخەینە ڕوو:
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-1جینۆسایدى جەستەیى:
ئەم جۆرەیان ئاشکراترین جۆرى جینۆسایدە ،کە بریتییە (لە کوشتن و لەناوبردنى تاکەکانى
کۆمەڵ بەشێوەیەکى ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەو خۆ وەک( گوللە بارانکردن ،زیندە بەچاڵکردن،
شوێنبزرکردن ،لەسێدارەدان ،بەکارهێنانى چەکى کۆکوژ...هتد)

5

بەکارهێنانى چەکى کیمیایی لە شارى هەڵەبجە لەساڵى  1988دا و شەهیدکرنى پێنج هەزار
مرۆڤى بێگوناه و برینداربوونى دەهەزارى تر نموونەى زەقى ئەم جۆرە تاوانەیە کەتا ئێستاش
کاریگەرى لەسەر ئەو شارە ماوە.
-2جینۆسایدى بایۆلۆژى:
ئەنجامدەرانى ئەم جۆرە تاوانە ڕێگرى دەکەن لەگەشەسەندن و زۆربوونى ژمارەى دانیشتوانى
ناوچەیەک یان نەتەوەیەک (بەهۆى نەزۆک کردن و لەباربردنى ئافرەت و خەساندنى پیاوان
یاخود لە ڕێگاى دابڕینى پیاوان لە ژنان ،دابڕاندنى ئەندامانى خێزان بۆ ماوەیەکى درێژ
لەیەکترى ،کەمەرام و نیاز فەوتاندنى وەچەى داهاتووى ئەو نەتەوە یان کۆمەڵەیە) 6نموونەى
زەقى ئەم تاوانەش درکردن و ڕاگواستنى کوردانى فەیلى و ئەنفالى نێرینەى بارزانییەکان لە
ساڵى  1983و تاوانەکانى ترى شااڵوى ئەنفال لە ساڵى 1988کە بەرامبەر بە گەلى کورد
ئەنجامدران و تائێستاش کاریگەریی تاوانەکە هەرماوە .وەک نووسەر و لێکۆڵەر (دالرا ئاند
الوەرا) بۆ ڕوونکردنەوەى کاریگەرییەکانى ئەم جۆرە تاوانە دەڵێت( :منداڵنى فەیلییەکان دەبوونە
دوو بەش دایک و باوکیان لە ئێران و خۆیان لە عێراق الى خزم و ناسیاوەکانیان ،منداڵى
بارزانییەکان الى داپیریان و خۆشکەکانیان و دایکیان دەچووە سەرکار ،ئەنفال و کیمیا باران
مندااڵن لە گەڵ دایک و باوکیان لەناوبران)

7

-3جینۆسایدى کلتورى:
بەمەبەستى سڕینەوە و نەهێشتنى سیماى نەتەوەیی و کولتورى پیادە دەکرێت ،کە وێرانکردنى
ژینگە ،جێگە و ڕێگە ،شوێنەوارەکان ،دێهات) 8نموونەى ئەم تاوانەش زۆرە کە لەالیەن ڕژیمە
یەک لە دواى یەکەکانى عێراقەوە بەرامبەر بە گەلى کورد کراوە لە ڕووخاندنى مزگەوت و
کڵێساکان و شوێنەوارە دێرینەکان و گۆڕینى ناوى قوتابخانە و گەڕەک و شار و شارۆچکەکان
بۆ ناوى عەرەبى شێواندنى مێژووى گەلى کورد بە هەموو شێوەیەک.
-4جینۆسایدى ئابورى:
جۆرێکى ترى جینۆسایدە کە لە ڕێگەى ڕیشەکێشکردنى سەچاوە ئابورییەکانى ئەو نەتەوەیەوە
دەبێت و دواجار دەبێتە هۆى برسیکردنى واتە بریتییە لە (برسى کردنى دانیشتوان لە ڕێگەى
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تەختکردنى کێڵگە کشتوکاڵییەکان و لەناوبردنى سەرچاوە ئاوییەکان و ڕیگرى کردن لەکارکردن
بۆ بژێوى ژیان) 9نموونەى ئەم تاوانەش دەرکردن و دەستگرتن بەسەرماڵ و سامانى کوردە
فەیلییەکان و ئەنفالى بارزانییەکان و شااڵوەکانى ترى ئەنفال و ڕووخاندنى  4500گوند و
دەستبەسەراگرتنى ماڵ و سامانەکانیان ،کۆکردنەوەیان لە کۆمەڵگا زۆرەملێ کاندا بەبێ هێچ
سەرچاوەیەکى داهات و بژێوى ژیان.
بۆیە جێبەجێکردن و پراکتیزەکردنى هەرجۆرێک لەم جۆرانەى جینۆساید دەبێتە هۆى
لەناوبردن و فەتاندنى کۆمەڵێک خەڵک (هەر تاوانبارێک چ ڕاستەوخۆ ئەنجامدەربێت یان
پالندانەربێت یان هاوکاربێت ئەوا بەتاوانکارى جینۆساید دەناسرێت ،تێپەڕبوونى ڕۆژگاریش
نابێتە هۆى لێخۆشبوون و دەربازبوونیان لەسزا و بەرپرسیارێتى لە یاسا)

10

بەمەبەستى

ڕێگرى کردن لە ئەنجامدانى ئەم جۆرە تاوانە لەسەرانسەرى جیهاندا ڕێکخراوى
نەتەوەیەکگرتووەکان لە  1946/12/11بڕیارى ژمارە 96ى دەرکرد ،سەبارەت بەوەى ،کە
(جینۆساید تاوانێکە بنەماکانى یاساى نێو دەوڵەتى دەبەزێنێ و دژى ئامانجەکانى ڕێکخراوى
نەتەوەیەکگرتووەکانە ،هەربۆیەش لەالیەن شارستانییەتەکانى جیهانەوە مەحکوم دەکرێت)

11

دواجار ئەمەش کاریگەرى هەبوو لە پەیماننامەى تایبەت بەقەدەغەکردنى تاوانى جینۆساید کە
پێشتر ئاماژەمان پیکرد ،کە ساڵى  1948لەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکانەوە دەرچوو.
مێژووى پەیڕەویکردنى سیاسەتى پاکتاوى ڕەگەزى لەالیەن ڕژێمە یەک لە دواى یەکەکانى
حوکمڕانى عێراق لە مێژەوە دەستى پێکردووە بەتایبەت لەوناوچانەى زۆربەى دانیشتوانەکەى
کوردبوون لە کەرکوک و موسڵ و بەعقوبە کە سەرەتاکەى دەگەڕێتەوە بۆ (دروستبوونى
دەوڵەتى عێراق بەتایبەتیش دواى لکاندنى ویالیەتى موسڵ بەم دەوڵەتە لە ساڵى  1925و
دۆزینەوەى نەوت لەکەرکوک ساڵى )1926

12

کە ئامانجیش لێى بەدەستهێنانى دوومەبەستى

سەرەکى بووە( :گۆڕینى واقیعى دیمۆگرافى کورد لەناوچە کوردنشینەکان و سڕینەوەى سیماى
نیشتیمانى و نەتەوایەتى کورد بووە)

13

ئەوەى ئێمە مەبەستمانە لەم توێژینەوەیەدا بیخەینە ڕوو

ڕەنگدانەوەى ئەم بابەتەیە بەتایبەت تاوانى جینۆسایدى هەڵەبجە (کیمیا بارانى هەڵەبجە)یە و
ڕەنگدانەوەیەتى لە ئەدەبى کوردیدا ،بەو پێیەى جگە لە شوێنەوارە کانى ترى ئەم کارەساتە
وێرانکەرە ،کە تا ئێستا دەبینرێن و کاریگەرییان لەسەر کۆمەڵگا ماوە ،شیعر پایەیەکى بەهێزە
بۆ بە زیندوو هێشتنەوەى تاوانەکە و سەرلەنوێ خستنەڕووى بۆ بەرچاوى نەوەى نوێ و
داهاتوو تا مێژووى خۆیان بزانن و بیریان نەچێتەوە.

)Conference Paper (July, 2017

acadj@garmian.edu.krd

378

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

مجلة جامعة كرميان

بەشى دووەم /جینۆسایدى هەڵەبجە تابلۆیەک بەخامەى شاعیرانى کورد:
بەهۆى ستراتیژیەتى شوێنى جوگرافى پارێزگاى هەڵەبجە ،کە هاو سنوورى ئێرانە و
ڕێگایەکى بازرگانییە و مێژووى دوور و درێژى بەرهەڵستى دانیشتوانەکەى لە دژى ستەمى
بەعسییەکان نیشانەى خۆڕاگرى و لە خۆ بوردەیى دانیشتوانەکەى بووە ،هەموو ئەم
هۆکارانەش واى لە ڕژێمى بەعسى کرد چاوى زیاتر بخاتە سەردانیشتوانى ئەم شارە ،تا
سەرەنجام کارەساتى کیمیابارانى هەڵەبجەى لێکەوتەوە ،بەپێی ڕاپۆرتێکى تایبەت کە پێشکەشى
(کۆنفرانسى جینۆساید و تاوانەکانى ڕژێمى عێراق دژى گەلى کورد) 14کراوە هاتووە:
لە ڕۆژى  1988/3/16دا ڕژێمى فاشى لەناو چووى صدام حسێن لە کاتژمێر 11ى
سەرلەبەیانى بەهۆى فڕۆکە جەنگییەکانەوە کەوتە بۆردومانکردنى ناو شارى هەڵەبجە و
دەوروبەرى بەخەستى ،ئەم بۆردوومانە بەردەوامى هەبوو تا ئێوارە و لە نێو باراندنى
چەکەکانى ناپاڵم و بۆمبى جۆرا و جۆردا چەکى کۆکوژى کیمیایش بەکارهێنرا کە ئاکامەکەى
بەم شێوەیە بوو:
-1کوشتنى پێنج هەزار هاواڵتى بێگوناه.
-2برینداربوونى زیاتر لە دەهەزار هاواڵتى.
-3کوشتنى چەندین سەر مەڕ و مااڵت و پەلەوەر.
-4وشککردنى چەندین باخ و باخات و بێستان.
کاردانەوەکانى دواى کارەساتەکە بەم شێوەیە بوون( :لە 24ى ئادارى  1988ڕۆژنامەى
واشینگتۆن پۆست و نیۆیۆرک تایمز بۆ یەکەمجار الپەڕەى یەکەمیان بۆ ئەو ڕووداوە
تەرخانکرد و کەناڵە تەلەفزیۆنەکانى ئەمریکاش بۆ ماوەى چەند ڕۆژ وێنەى قوربانییەکانیان باڵو
دەکردەوە)

15

هەر لەهەمان ڕۆژدا سکرتێرى گشتى نەتەوەیە یەکگرتووەکان (پرێز دکۆئیار

ڕایگەیاند بەڵگەى تەواو و حاشا هەڵنەگرى بەدەستەوەیە کە عێراق لە هەڵەبجە چەکى کیمیایى
بەکارهێناوە ،کە ژمارەیەکى زۆر لەوانە خەڵکى سڤیلى بەرکەوتوون و هەر زووش ڕووبەڕووى
ڕەخنە بۆوە لەسەر ئەم لێدوانەى)

16

بێگومان هەموو ئەم هەواڵنەش بۆ هێنانى ڕۆژنامەنووسان

و ڕاگەیاندنە جیهانییەکان لەڕێگاى کۆمارى ئیسالمى ئێرانەوە بوو ،کە ڕووداوەکەى بە دنیای
دەرەوە گەیاند هەر لەمیانى گەیاندنى ئەم کارەساتە بە دنیاى دەرەوە بەڕێز مام جەالل لە
حوزەیرانى 1988دا سەردانى واشنتۆنى کرد و هەوڵیدا مەسەلەکە بخاتە ڕوو ،بەڕێز مام جەالل
بە ڕۆژنامەى واشنتۆن تایمزى وت( :بۆ یەکەمجارە لە مێژوودا کە حکومەتێک کیمیایی دژى
هاواڵتیانى خۆى بەکاربهێنێت لەکاتێکدا کە لەبەرەى جەنگدا نەبوون)
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بەوپێیەى کە ئەدەب ڕەنگدانەوەى واقیعى ژیانەو جگە لەوەى گەورەیى کارەساتەکە
کاریگەرى قووڵى لەسەر شاعیرانمان بە جێهێشت هەر ساڵێک دواى کارەساتەکە لە دوو توێی
کتێبێکدا بەناوى (شیوەنى ئینسانى)

18

بەرهەمى زیاتر لە پەنجا شاعیرى کورد کە نزیکەى سێ

سەد الپەڕەیە چاپکراوە ,ڕەنگدانەوەى هەستى شاعیرانە بەرانبەر بەکارەساتەکە و بەخامەى پڕ
هەست و سۆزیان تابلۆى شارێکى وێرانیان دواى کارەسات بۆ کێشاوین کە ئێمە زۆربەى
شیعرەکانمان بۆ توێژینەوەکەمان لێوەرگرتووە لێرەدا بەشێوى چەند تابلۆیەک دەیانخەینە ڕوو:
تابلۆى شارى هەڵەبجە بەرلەکارەسات ودوای کارەساتەکە:
شیرکۆبێکەس لە شیعرى (یەکەم دەنگ و دوا دەنگ)

19

دا دیمەنى بەرلەکارەساتى کیمیا

بارانى هەڵەبجەمان بۆ دەخاتە ڕوو ژیانى ئاسایی ئەو شارەمان بۆ دەنەخشێنێ چ وەک ژینگەى
پاک و سروشتى بێدەنگ چ وەک گوزەران و ژیانى ئاسایى دانیشتوانەکەى و دەڵێت:
دەقیقەیەک ،نیو دقیقە ،چەند چرکەیەک
بەر لە یانزە
ئاسمان وەک گیانى مەولەوى
ساف و ڕوون بوو
لە بژوێنی شارەزوردا
جوانووی بەهار بەکۆڕ ژن بوو ...
خێزانێ بوون دایکە و باوکە و زەڕنەقووتە
چەند چرکەیەک بەر لە یانزە
دایک بێشکەى ڕائەژەن و
ساوا بزەیەک ئەیگرت و
باوک گوێى لە کاسێت ى ئەگرت و
پاڵ کەوتبوو!
دەبینین چ وێنەو تابلۆیەکی شیعریی سەرنجڕاکێشمان پیشان دەدات ،کەرەستە بەکارهاتووەکانی
ئەو وشانەن کەلەخەیاڵ ودەرونی شاعیردا هەن لە ئەنجامی بینین وبیستن وبەریەککەوتنی
لەگەڵ ڕوداوەکاندا بەشێوەی تابلۆیەکی شێوەکارییانە بە وشە دایاندەڕێژێت وتێیدا تێڕوانینی بۆ
کارەساتەکە وئەزمونی ئەدەبی دەخاتەڕوو ،کۆمەڵێک لێکچواندنی خوڵقاندوە کە وەسفی
ئاسمانی واڵت دەکات پێش کیمیابارانەکە بەگیانی مەولەوی دەچوێنێت لەساف وڕونیدا چواندنی
بەهاریش وەک ئەسپەکەی ئەحمەدموختار کۆڕژن بوون ،شاعیر تابلۆی خێزانێکی کوردمان
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پیشان دەدات ،هەریەکە سەرقاڵی کارێکن ،وەسفی دیوی دەرەوەی وێنەکەدەکات لەپڕ هەموو
شتەکان هەڵدەگەڕێنەوە  ،وێنەکەش ئاوەژوو دەبێتەوە،هەموو ئەم دیمەنانە لە دواى چەند
خوولەکێک و دواى بۆمبى کیمیایی تەواو پێچەوانە بوونەوە و سروشت شێواو ژیان و
گوزەرانى هەزاران خێزانى ئەم شارە سوتماک بوو هەموو ئەو شتانەی مانای ژیان و
بەردەوامی دەبەخشن بەهۆی چەندگرمەیەک دوکەڵێک وەکو دڵی کوڕی (عۆجە)کە ئاماژەیە
بە(صدام) باڵودەبێتەوە هەوا دەرگای لێ داخرا و مرد،ئاسمان مردو وبەهاریش مرد وێنەی
بەکەسکردن دەبینین سیفەتی مردن ,کەتایبەتە بەمرۆڤ دراوەتە پاڵ الیەنەکانی سروشت(هەوا
،ئاسمان ،بەهار) وەکو مرۆڤ مامەڵەیان لەگەڵ دەکات  ،دواتر وێنەیەکی شیعریی ترمان بۆ
دەکێشێت بەپێچەوانەی چواندنەکەی پێشوو مرۆڤەکان دەبن بە تەن ،تەنێکی بێگیان مرۆڤ
دەمرێت کەچی شاعیر دەڵێت :هەرسێکیان(دایک وباوک ومناڵە) باوەشیان کرد بەیەکدا وبوون
بە پەیکەرێکی بەردی ،ئەوەتا شاعیر لە درێژەى خستنە ڕووى تابلۆکەدا دەڵێت:
بوو بە یانزە
گرمەیەک دووان و سیان و
دوکەڵێک وە کو دڵی کوڕى عۆجە
هەوا مردوو
بەهار مردوو
دایکە و باوکە و زەڕنەقووتە
لە یانزەدا
لە ژێر بنمیچى ژوورێکى بێ هەتاوى
هەڵەبجەدا
بوون بە سێ بەردە پەیکەرى
باوەش کردوو بەیەکتردا!
تابلۆى بەهارێکى پێچەوانە:
ئەگەر وەرزى بەهار وەرزى بووژانەوە و سەوزبوونى دار و درەخت و هاژەى ڕووبار و
ئاو و کانى بێت و سرووشت بەرگى نوێ و ئااڵو وااڵ ببۆشێت ،ئەوا حەقیقى شاعیر لە دواى
کارەساتى هەڵەبجە تابلۆى بەهارێکى پێچەوانەى ڕەوتى سروشتمان بۆ دەکێشێ و ئەم شارە
هاوتا دەکات لەگەڵ شارى هێرۆشیما ،لە شیعرى (بەهارى کوردەوارى) 20دەڵێت:
بەهـــارە و کـــاتى زیــندوو بـــوونەوە و ڕازانــەوەى عــەرزە
بەاڵم چەل چەل لە ڕووى حیکمەت قەزا بەر عەکسى مەعنایە
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بە بـــۆمى شـــیمیایى و مــــووشەک و ئـــەبزارى وێـــرانکەر
واڵتـــى نیشـــــتیمــانى ئـــێمە وێــــنەى هێــــــرۆ شــــــیمایە........
لەچەند دێڕێکی دواتردا بەهار کە هێمای سەرسەوزی وجوانییە

بووبەپاییزی گەاڵ ڕێزان

نەمامە نوێیەکان نەمان ،مانی یش نەماوە هەتا وێنە ونەخشی ئەوانە بکێشێت  ،دەڵێت :
بەهـــــارە وەک گـــــــەاڵ ڕێـــــزانە تـــەرمى نــــۆ نەمامانى
نەمــا مــــانى هــــــەتـــا ڕەســــمى نــەمــامــــانى بکێشــــایە
هەموو جوانییەکانی شار وڕازاوەییەکانی بەهار پێچەوانە بوونەتەوە  ،خۆشی وشادی بوون
بەشین وگریان  ،تا دەگاتە ئەو ڕادەییەی بە زەلزەلەی ڕۆژی دوایی وەسفی دەکات ودەڵێت :
ئەگەر دەتەوێت لە زەلزەلەی ساعەت حاڵی بیت وتێبگەیت بڕۆ بۆ هەڵەبجە زەلزەلەی خستۆتە
دنیاوە  ،کە دەڵێت :
ئەگەر پێت خۆشە حاڵی بی لەمانای زەلزەلەی ساعەت
بڕۆ شاری حەڵەبچە زەلزەلەی خستۆتە دنیایە
تەواوی تێکستەشیعرییەکە لەم هێڵکارییەدا ڕوون دەکەینەوە:

زەلزەلەی ساعەت

وشکبوونی سنبول
واللە وگەاڵ ڕێزان

قڕانی کورد

جینۆسایدی
هەڵەبجە
بەهارێکی
پێچەوانە
بۆنی بۆمب
ودەنگی بووم

گۆڕی کیژ والوان

سمفۆنیای شین
وگریان

تابلۆى بێدەنگى جیهانى:
شاعیر لە شیعرى (پرسە و ساڵ گەردى هەڵەبجە)21بە خامەى دەستى تابلۆى بێدەنگى
هەموو ئەو الیەن و ناوەند و دەزگا و دەوڵەتانەمان بۆ دەخاتە ڕوو کە لە ڕووى دەسەاڵتى
سیاسى ،دیپلۆماسى ،ئاینى ،مرۆڤایەتییەوە دەبووایە هەڵوێستیان هەبووایە و بەاڵم لەوکاتەدا
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جگە لە بێدەنگى چیتریان هەڵنەبژارد بۆیە شاعیر یەک بەیەکیان دەخاتە ژێر پرسیار،شاعیر
ناترسێت و دێتە دەنگ لە ئاست ئەو بێ دەنگییەی ئەوان دەیچوێنێت بەپرسەیەک کە هەموان
ئامادەن و دەبینن کە پرسەیە وشەهید هەیە کەچی کەسیش سەرخۆشی لەخاوەن ماڵ ناکات
واتە ناوێرن باس لە تاوانەکە بکەن ،و دەڵێت:
بۆ ساڵێکە
لە پرسەتا دانیشتووم و
کەسێ نییە سەرخۆشیم کا
لە کاتێکا
چى ئاژانس و
گەروو دڕاوى دنیایە پێ ئەزانێ
چەند شەهیدى بێ تاوان لەکۆشتایە
بۆیە شاعیر ڕوو دەکاتە واڵتى زلهێزى فەرەنسا و لە پاى بێدەنگى ئەو واڵتەدا دەنووسێ:
مەرج وابوو:
کفنى سوورى خوێناوى تۆ
بکرێ بە بااڵى ،،ئیڤاڵ،،
هەزارەها دەست و مەچەک
وێنەى شەهیدت هەڵگرێ
لەگەڵ گواڵ
دواتر ڕوو دەکاتە واڵتى فەلەستین و پێیان دەڵێت :شەڕوشۆڕی نێوان خۆتان ڕاگرن  ،ئينجا
چاوەڕێی هەڵوێستە لە هەموو شوێنکەوتووانى ئاینە جیاوازەکان داوای کاردانەوەیان لێدەکات
نەک بێدەنگى و دەڵێت:
مەرج وابوو:
لەفەلەستین
شەڕى خشت و گوللەباران
ڕابگیرێ
لە سەر سنگى عیسا و مووسا
نوێژى ئیستیقات بۆ بکرێ
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شاعیر بەوەوە ناوەستێ ڕاستەوخۆ ڕوو دەکاتە هەردوو ناوەندى ئاینى موسوڵمانان و
مەسیەحییەت و سەر سوڕمانى خۆى لەم بێدەنگییەیان نیشان دەدات و دەنووسێ:
مەرج وابوو:
خزمەت گوزارى (حەرەمەین)
دەنگى گەرووى نەخواتەوە
پەردەى ڕەشى تۆخى تاوان
لەڕوو سەددام هەڵباتەوە........
ڤاتیکانیش بەنە بەر بەرد
تاکوو پاپا سەرى ئەشکێ و
دان بەم تاوانەدا ئەنێ
بۆیە لێرەدا تەواوى تێکستە شیعرییەکەى شاعیر لەم هێڵکارییەی خوارەوەدا دەخەینە ڕوو کە
شایەتى ڕوودانى کارەساتێکى وا گەورەبوون و جگە لە بێدەنگى لەو کاتەدا هەڵوێستێکى
مرۆڤانەیان نەخستۆتە ڕوو:

کۆشکى سپى
کۆمکارى
عەرەبى

پاریس

نەتەوەیەکگرتو
وەکان

بەلین

جینۆسایدى
هەڵەبجە
غەوس و کازم
لە بەغداد

مۆسکۆ

قودس

مەککە

ئەزهەر

ڤاتیکان

تابلۆى بێدەنگى شوێنکەوتووانى بیر و باوەڕە جیاوازەکان:
شاعیرانى کورد لە ڕێگاى ناو هێنانى پێغەمبەران و فەیلەسوف و کەسایەتییەکانى مێژوو،
کە خاوەنى پێگەى بەهێزى گۆڕانکارى بوون لە ڕابردوودا ،هەموو ئەمانە دەخاتە ژێر پرسیار و
بە شوێنکەوتووانى ئاینە ئاسمانییەکان دەڵێت :کە بۆ بێدەنگن لە ئاست کارەساتێکى ئاوا گەورە
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و وێرانکەر ،پرسیار دەکات کوا پێغەمبەران (مووسا ،عیسا ،محەمەد)بەشێوازێکی نوێ تەوزیفی
کردون بۆخزمەتی بیرۆکەکەی وناساندنی بەهەموو جیهان  ،بەمجۆرە شاعیر دیمەنەکانى بۆ
ئێمە تۆمارکردووە لە شیعرى (ژیلەمۆى هەڵچوونى مەرگ) 22دەڵێت:
کوانێ مووسا...؟
بەسەرهاتى شەهید بوونت
لەهەزار و یەک وشەدا
لەکێوى توور بۆ باس کات
کوانێ عیسا...؟...
خاچ لە دواى خاچ
لەسەر دڵى خاچەکەى خۆى
خاچێکى دیش بۆ تۆ بکات.....
کوا محمد..؟
نوێژى شەهید
لەسەر تەرمى ڕەش هەڵگەڕاوى
دەهەزار قوربانى بکات
دواتر شاعیر دێتە باسى کەسایەتییەکانى مێژوو وەک پرسیارێک بۆ شوێنەکەوتووانى بیر و
باوەڕییان ،ئازادى خوازان بە ترسنۆک و دەبەنگ ونوستوو ناودەبات و بێدەنگیان دەخاتە ژێر
پرسیارەوە دەنووسێ:
کوا ئیفالتوون...؟
پەڕە ،پەڕەى کۆمارەکەى لەچاڵ بنێ و
دەوڵەتەکى بەسەر خۆیا خاپور بکا....
کوانى مارکس...؟
بنەماى دى بۆ ئەم کۆمەڵگای دانێ و
تف لە هاوبیرى...
دەبەنگ و ترسنۆک و بوودەڵەکان
کوا ماوتیستۆنگ...؟
جارێکى تر
خەبات دژى تلیاک بکات
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تەواوى تێکستە شیعرییەکەى لەم هێڵکارییەدا دەخەینەڕوو بە نیشاندانى ئەوانەى کە شاعیر پێى
وایە دەبووایە هەڵوێستیان هەبێت و بێدەنگ بوون ،دەبوایە بەئاگابوونایە ونوستبوون ،بۆیە
بەزمانى شیعر پێمان دەڵێت ئێمە لەدواى کارەساتێکى گەورە بە تەنها جێماوین.

مووسا
مارکس

عیسا

ماوتیستۆنگ

ئەیووب

جینۆسایدى
هەڵەبجە

ماجەلالن

محمد (د.خ)

عەلى

ئیفالتوون

تابلۆى بێدەنگى شوێنکەوتووانى ئاینە ئاسمانییەکان:
شاعیر لە ڕێگاى ناو هێنانى پەڕتووکە ئاسمانییە کانەوە هەموو ئەو کەسانە دەخاتە ژێر
پرسیارە کە هەڵگرى بیر و باوەڕى ئاینین و بەو پێیەى خاوەنى بیرى مرۆڤایەتى و
شوێنکەوتەى ڕێبازێکى ئاینى و ئاسمانین و لە پێناو پاراستنى مرۆڤایەتیدا تێدەکۆشن بۆیە
(ڕەفیق سابیر) لە کۆمەڵە شیعرى (وەرزە بەردینە) 23دا دەڵێت:
وێنەى ئەم کۆچە لە الپەڕەى:
قورئان؟
ئینجیل؟
مەسحەف؟
تەورات؟
لەکام پەڕەى زەرد هەڵگەڕاوى مێژوودا
بخوێنمەوە؟
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ئەو پەرتووکە ئاسمانییانە بۆ خۆشبەختی مرۆڤایەتی هاتوون  ،خزمەت بە مرۆڤ دەکەن و
مافی مرۆڤ دەپارێزن ،بەاڵم کوان هەموو بێ دەنگن  ،بێ باکن  ،الڵن لەئاست ئەم کارەی دژ
بەمرۆڤایەتی کراوە.
دواتر شاعیرێکى ترمان هەمان تابلۆمان بۆ تەواو دەکات و دەپرسێ؟
کوانێ تەورات؟
کوانێ زەبوور؟
کوانى ئینجیل؟
کوا قورئانى دوا پێغەمبەر؟
چ داستانێ نغرۆ بوونى
هاو ڕەگەزى وا لێ ئەکات؟...

24

پوختەى تێکستە شیعرییەکە کە تابلۆى بێدەنگى شوێنکەوتووانى ئایینە ئاسمانییەکانمان بۆ
دەنەخشێنێ لەم هێڵکارییەدا دەخەینە ڕوو:

شوێنکەوتووانى
قورئانى پیرۆز

شوێنکەوتووانى
مەسحەف

شوێنکەوتووانى
زەبوور

جینۆسایدى
هەڵەبجە

ێنکەوتووانى
ئینجیل

شوێنکەوتووانى
تەورات

تابلۆى لەناوبردنى کلتور:
سەرجەم ئەو دیمەنانە لە شیعرى کوردیدا بەتۆمارکراوى دەبینین ،کە چۆن لە ئەنجامى ئەم
تاوانى جینۆسایدەدا کلتورى شارێک و دواجار نەتەوەیەک وێراندەکەن و مەبەستییانە چى
شوێنەوارى پێکەوەژیان و شارستانییەتە لەناوى بەرن ،ئەوان تەنیا ئامانجیان لەناوبردنی
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مرۆڤەکان نەبوو ،مەبەستیان خاپوورکردنی شارێک وسڕینەوەی ناسنامەی نەتەوەیەک
ولەگۆڕنانی کلتور و ژیاری گەلێک بوو( .جەوهەر کرمانج) لە شیعرێکیدا دەڵێت:
تەماشاکەن
ئەمە بووکى یەک شەوەیە
خوێن و خەنەى پەنجەکانى
واباوەشیان لەیەک داوە
ئەوە جەستەى منداڵێکى ناو بێشکەیە
بە دەسترازەوە خنکاوە
ئەوەى ئەوالش،
تەرمى لەت لەتى قورئانە
لەناو خوێنى مزگەوتێکى دێرینەدا ڕاکشاوە....

25

لەتەواوکردنى ئەم تابلۆى وێرانکردنى شار و تێکدانى کلتور و بنەماى پێشکەوتن و
شارستانییەتەدا شاعێرێکى ترمان دیوێکى ترى ئەم وێرانکارییەمان بۆ دەخاتە ڕوو دەڵێت:
یەکە...یەکە شەقامەکان
دانە...دانە درەختەکان
کووچە و ماڵ و دوکانەکان
قوتابخانە و کارێزەکان
مزگەوت و کانى و ڕێگاکان
ماشێنەکان ...دەروازەکان
بە بێ دەنگى خۆیان وتیان:
بەهارى چى ...نەورۆز کامە
لە کوردستان هەر پاییزە
بست بە بستى واڵت زیزە...

26

تابلۆى لێکدابڕانى کۆرپە و دایک:
یەکێک لە ئامانجە نەگریسەکانى جێنۆساید پەرتەوازکردن و هەڵوەشاندنەوەى خێزان و
لێکدابڕاندنیانە و بەمەبەستى لەناو بردن و قڕکردن و بەربەست دانان لە زۆربوونیان ،
کارەساتەکە سەرتاپای دیمەنی جەرگبڕ وهەست بزوێنە ،بەاڵم لەهەموویان کاریگەرتر بە ئازارو
بە سوێ تر دیمەنی کۆرپەی بێ دایک ودایکی جەرگ سووتاوە ،کە بوونە سەرچاوەی ئیلهامی
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شیعریی شاعیران و خوڵقاندنی وێنەی شیعریی وبەخشینی شیعرییەت بە دەقەکان ،ئەوەتا
شاعیرانى کورد لە ڕێی شیعرەکانیانەوە ئەم دیمەنە تراژیدیانەمان بۆ دەگوازنەوەو دەنووسن:
کۆرپەى ون بووى بێ باوک و
برا کوژراو
بزەى دوێنێی سەربەستیت و
کڵۆڵى ئەوڕۆى ئۆردوگات
لەپریاسکەى دوا چارەگى
سەدەى بیستا گرێ داوە...

27

دواتر شاعیر بەردەوام دەبێت و نەفرەت دەکات لە هەموو ئەوانەى بەتەکنیکى چەکى کۆکوژ
تاوانى مرۆڤ کوژیان ئەنجامدا و بەاڵم نەیانتوانى بەر لە فرمێسک هەنسکى منداڵێکى بێ دایک
بگرن و دەڵێت:
نەفرەت لە تەکنیک و بەرەى مرۆڤ کوژ کەن
نەیانتوانى...
بەر بەستى هەنسکى کۆرپەى بێ دایک کەن...

28

لەناوبردنى سەرچاوەکانى داهات و گوزەرانى هاواڵتیان:
(حەقیقى) شاعیر لە چەند دێڕێکى شیعریى دا ئاماژە بە جۆرێکى تری جینۆساید دەکات لە
شارى هەڵەبجەدا ،کە ئەویش جینۆسایدى ئابورییە واتە لەپاڵ کوشتن و لەناوبردن و ئاوارەیى
سەرجەم سەرچاوەکانى دارایى وبژێوى ژیانیان دەبڕێت ،باغ سوتان وپیس بوونی ئاو و
ژەهراوی بوونی خاک و..هتد ،کەبێگومان نەک تەنیا بۆ ئەو کاتە بەڵکو کاریگەری وزیانی ئەو
ژەهرە تا چەندین ساڵ ماوەتەوە  ،شاعیر دەڵێت:
دێهاتى لێ ڕماندن ،باغى سوتاند ،ئاوى خنکاندن
بە سووتان و ڕمان بەرجە بە خنکانوو دەکا کایە
دەبێ کێ بێ ڕەز و کۆخى نە سووتابێ و نە ڕووخابێ
چ کوردێ بوو ئەوەى زیندان و تەبعیدى نەدیبایە...

29

تابلۆى خستنە ڕووى جۆرى چەکى کیمیایی:
شاعیران لە ڕێگەى شیعرەکانیانەوە جۆرى ئەو چەکە کۆ کوژانەمان بۆ دیارى دەکەن کە
ڕژێمى بەعسى دڕندە بەرامبەر بە خەڵکى بێتاوانى هەڵەبجەیان بەکار هێناوە بەمەبەستى
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جینۆسایدکردنیان  ،هەروەها وەک وێنەگرێکیش وەسفێکی فۆتۆگرافی ئەو سات وکاتەمان بۆ
دەکەن .شاعیر دەڵێت:
هەورێکى قورس و بارگران
ئاسمانى شارى داگیرکرد
لێزمەى خەردەل
کڕێوەى سیانید
بااڵى شاریان بە باوەش گرت...

30

شاعیران لە زۆربەى شیعرەکانیاندا ئاماژە بە بەکارهێنانى جۆرى چەکە کۆکوژەکانى ئەوکات
دەکەن وەک :سیانید ،خەردەل ،فورجین...،هتد
شارى ژێر بۆمباى
بارانى زەرد
سیا نووژک
خەردەل ،فۆرجین
شارى کیژۆاڵنى قژ زەرد...

31

تابلۆى هەستانەوە و بەرخودان:
دواى خستنە ڕووى سەرجەم ئەو تابلۆیانەى کە چۆنیەتى هەنگاوەکانى جینۆسایدى
شارێک و گەلێکمان تێدا خستە ڕوو بەخامەى شاعیرانى کورد ،بەاڵم دواجار شاعیران نا ئومێد
نابن و شیعر پەیامى ڕاستەقینەى خۆى دەگەیەنێت ،کە پەیامى بەردەوامى و خەبات و تێکۆشانە
بۆ هێنانەدى ئازادى و پشتگیرى بەرخودانى پیرۆزى پێشمەرگە و دەڵێن:
کۆرپەى ساوامان لە بێشکەى مەرگا
فێردەبێ بڵێ :بژى پێشمەرگە
یان لە سەنگەرا ،یان بن سێدارە
هیواى ئازادى کوردمان لێ دیارە...

32

ئەم ئومێدى ئایندەیە ئەم هیواى کۆڵنەدانە الى شاعیرانى ئێمە هیوا دەبەخشنە داهاتووى گەلێک
و پێمان دەڵێن :خەونى لەناو بردنى نەتەوەیەک مەحاڵە و نایەتە دى ،پێمان دەڵێن :ئەگەر گوڵێک
وەری هەزاران خونچە دەپشکوێت  ،مەلی خۆزگە و ئاواتەکان زۆر بەرز دەفڕن ،هەوڵ و
خەونەکانمان بێ سنوورن ،بۆیە شاعیر (ك.د.ئازاد) دەڵێت:
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هەتا گوڵێک پەڕ پەڕ دەبێ
دەیان غونچە دەپشکوێ
هەتا دارێک ڕادەنێشێ
دارستانێک لە نوێ دەڕوێ
کە دەهەزار
کوردى شارى هەڵەبجەشم
بەکیمیایی خنکێندرا
سەدان هەزار مناڵى کورد
لە کوردستان هاتە دنیا...

33

دواجار لە دواى هەموو ئەم تاوانانەى دەرهەق بە شارێکى زیندوو کرا ،هەڵەبجە لە پەیامى
ئاشتیخوازى و کرۆکى پێکەوە ژیان دوورناکەوێتەوە و دەبێتە تۆوى ئاشتى هەروەک چۆن لە
ئێستاشدا بە پایتەختى ئاشتى هەرێمى کوردستان دیاریکراوە شاعیرى خامە ڕەنگینى کورد
نزیکەى بیست ساڵ بەر لەئێستا لە کاتێکدا داگیر کەران خەونیان بە لەناوبردنى نەتەوەى
کوردەوە دەبینى ئاماژەى بە ئاشتى خوازى ئەم شارە کردووە و دەڵێت:
هەڵەبجە تۆوى ئاشتییە
هەتا لەخاک نغرۆ بکرێ
ڕەگ و ڕیشەى قوڵتر دەبێ
لە بەهارى ئایندەدا
پتر گوڵ و چرۆ دەگرێ...

34

ئەنجام:
لەم توێژینەوەیەماندا بەم ئەنجامانەى الى خوارەوە گەیشتین:
-1شاعیرانى کورد لە ڕێگەى شیعرەکانیانەوە زۆر بەوردى هەنگاوەکانى جینۆسایدى
هەڵەبجەیان بۆ تۆمارکردووین ،بە وریاییەوە مامەڵەیان لەگەڵ کردوە،بۆتە ئیلهامی شیعر و
سەرچاوەی خوڵقاندنی وێنەی شیعرییان ،جیا لە جینۆ سایدى جەستەیی ئاماژەیان بە
جۆرەکانى ترى جینۆساید کردووە وەک :بایۆلۆژى ،کلتورى ،ئابورى.
 -2دەکرێ شیعر ببێت بەو پردەى کە ڕووداوە تراژیدیەکانى گەلەکەمانى لێوە بگوازینەوە و بە
نەوەى نوێی ئاشنابکەین تا ڕابردووى نەتەوەکەیان بزانن.
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-3ئەوەى کەناڵەکانى ترى گەیاندن نەیاتوانیوە یان نەیان ویستوە دەنگى مەزڵومى گەلى کورد
بەدنیا بگەیەنن ئەوا شیعرى کوردى ئەو بۆشاییەى پڕکردۆتەوە ،پەنجەى خستۆتە سەر بێ
هەڵوێستى هەموو ئەوانەى کە دەبوو لەم کارەساتەدا هەڵوێستى ڕوونیان هەبووایە.
-4بۆ گێڕانەوە و بە زیندوو هێشتنەوەى ئەم جۆرە تاوانانە لە یادەوەرى هەموواندا شیعر
کاریگەرترینیانە ،کە دەتوانى سۆز و هەستى خوێنەر بجوڵێنێ و زانیارییەکانى باشتر پێبگەیەنێ.
پێشنیاز:
پیشنیاز دەکەین لە پڕۆگرامەکانى خوێندندا لە پاڵ خوێندنى مەبەستە شیعرییەکانى (دڵدارى،
وەسف ،الوانەوە ،سروشت....هتد) بابەتى شیعرى جێنۆسایدى گەلى کورد لە تاوانەکانى (ئەنفال،
ئەنفالى بارزانییەکان ،کیمیا بارانى هەڵەبجە...هتد) وەک مەبەستێکى نوێی شیعرى بخوێنرێت ،تا
خوێندکارى کورد لە ڕێگەى شیعرەوە بەم ڕووداوانە ئاشنا بکرێت ،نەک گێڕانەوەیەکى وشکى
مێژوویی.
سەرچاوەکان---------------------- :
-1چنار سعد عبدالله(د) :بابەتى جینۆساید وەک میتۆدى خوێندن لە سیستمى پەروەردەى
كوردستان ،توێژینەوەکانى یەکەمین کۆنفرانسى پڕۆگرامەکان ،چاپخانەى وەزارەتى پەروەردە،
هەولێر.2016،
 -2تەنیا :شیوەنى ئینسانى بۆ شەهیدانى هەڵەبجە ،چاپى یەکەم ،ئورمییە1368 ،هەتاوى.
 -3رێکارى مزویرى :جینوسایدکرنا کوردان ب دیتنا بیانییان ،چاپى یەکەم ،چاپخانەى حاجى
هاشم ،هەولیر.2013،
-4ڕەفیق سابیر :دیوانى ڕەفیق سابیر ،چاپى یەکەم ،چاپخانەى تاران ،باڵوکراوەى ناوەندى
غەزەلنووس ،تاران.2014 ،
-5سهیل خورشید عزیز :پرۆسەکانى پاکتاوى ڕەگەزى لەناوچەى کفرى ،چاپى یەکەم،
چاپخانەى یاد ،سلێمانى.2013 ،
-6عەباس حەقیقى :کۆلکە زێڕینە ،چاپى یەکەم ،ئینتشاراتى سەالحەدینى ئەیوبى ،ورمیە،
1374هەتاوى ،ورمیە.
 -7محمد ڕەوف :ئەنفال و ڕەهەندە سۆسیۆلۆجییەکانى ،چاپى یەکەم ،چاپخانەى تیشک،
سلێمانى.2005،
-8وریا ڕەحمانى :هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانى ئەمریکادا ،چاپى یەکەم ،ژاپخانى
ڕۆشنبیرى ،هەولێر.2013،
 -9ویسى ساڵح محمدامین و نووسەرانى تر :جینۆسایدى گەلى کوردستان،چاپى یەکەم،
چاپخانەى جیم ئۆفسێت ،تورکیا.2013،
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 - 10یوسف دزەیی :ئەنفال کارەسات ،ئەنجام و ڕەهەندەکانى ،چاپى یەکەم ،چاپخانەى
وەزارەتى پەروەردە ،هەوڵێر.2001،
-11یەکێتى پەڕلەمانتارانى کوردستان :جینۆساید و تاوانەکانى ڕژێمى عێراق دژ بەگەلى کورد،
چاپى یەکەم ،چاپخانەى شەهاب ،2011 ،هەولێر.

پەراوێزەکان:
--------------------1چنار سعد عبدالله(د) :بابەتى جینۆساید وەک میتۆدى خوێندن لە سیستمى پەروەردەى كوردستان،
توێژینەوەکانى یەکەمین کۆنفرانسى پڕۆگرامەکان ،چاپخانەى وەزارەتى پەروەردە ،هەولێر ،2016،ل.14
-2ویسى ساڵح محمدامین و نووسەرانى تر :جینۆسایدى گەلى کوردستان،چاپى یەکەم ،چاپخانەى جیم ئۆفسێت،
تورکیا ،2013،ل.89
 -3سهیل خورشید عزیز :پرۆسەکانى پاکتاوى ڕەگەزى لەناوچەى کفرى ،چاپى یەکەم ،چاپخانەى یاد ،سلێمانى،
،2013ل.13
-4یوسف دزەیی :ئەنفال کارەسات ،ئەنجام و ڕەهەندەکانى ،چاپى یەکەم ،چاپخانەى وەزارەتى پەروەردە،
هەوڵێر ،2001،ل.40
 -5و یسى ساڵح محمدامین و نووسەرانى تر :جینۆسایدى گەلى کوردستان،چاپى یەکەم ،چاپخانەى جیم
ئۆفسێت ،تورکیا ،2013،ل.89
 -6یوسف دزەیی :ئەنفال کارەسات ،ئەنجام و ڕەهەندەکانى ،چاپى یەکەم ،چاپخانەى وەزارەتى پەروەردە،
هەوڵێر ،2001،ل.44
-7رێکارى مزویرى :جینوسایدکرنا کوردان ب دیتنا بیانییان ،چاپى یەکەم ،چاپخانەى حاجى هاشم،
هەولیر ،2013،ل .82
-8محمد ڕەوف :ئەنفال و ڕەهەندە سۆسیۆلۆجییەکانى ،چاپى یەکەم ،چاپخانەى تیشک ،سلێمانى ،2005،ل35
 -9ویسى ساڵح محمدامین و نووسەرانى تر :جینۆسایدى گەلى کوردستان،چاپى یەکەم ،چاپخانەى جیم
ئۆفسێت ،تورکیا ،2013،ل.92
 -10محمد ڕەوف :ئەنفال و ڕەهەندە سۆسیۆلۆجییەکانى ،چاپى یەکەم ،چاپخانەى تیشک ،سلێمانى ،2005،ل.36
 -11یوسف دزەیی :ئەنفال کارەسات ،ئەنجام و ڕەهەندەکانى ،چاپى یەکەم ،چاپخانەى وەزارەتى پەروەردە،
هەوڵێر ،2001،ل.39
-12یەکێتى پەڕلەمانتارا نى کوردستان :جینۆساید و تاوانەکانى ڕژێمى عێراق دژ بەگەلى کورد ،چاپى یەکەم،
چاپخانەى شەهاب ،2011 ،هەوڵێر ،ل.91
-13هەر ئەو سەرچاوەیە:ل .91
 -14هەر ئەو سەرچاوەیە:ل .72
-15وریا ڕەحمانى :هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانى ئەمریکادا ،چاپى یەکەم ،ژاپخانى ڕۆشنبیرى،
هەولێر،2013،ل.12
 -16هەر ئەو سەرچاوەیە:ل .13
 -17هەر ئەو سەرچاوەیە:ل .16
-18تەنیا :شیوەنى ئینسانى بۆ شەهیدانى هەڵەبجە ،چاپى یەکەم ،ئورمییە1368 ،هەتاوى.
 -19هەر ئەو سەرچاوەیە:ل .8
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-20عەباس حەقیقى :کۆلکە زێڕینە ،چاپى یەکەم ،ئینتشاراتى سەالحەدینى ئەیوبى ،ورمیە1374 ،هەتاوى،
ورمیە،ل.24
 -21تەنیا :شیوەنى ئینسانى بۆ شەهیدانى هەڵەبجە ،ل .158
 -22هەر ئەو سەرچاوەیە:ل .184
-23ڕەفیق سابیر :دیوانى ڕەفیق سابیر ،چاپى یەکەم ،چاپخانەى تاران ،باڵوکراوەى ناوەندى غەزەلنووس ،تاران،
 ،2014ل .559
 -24تەنیا :شیوەنى ئینسانى بۆ شەهیدانى هەڵەبجە ،ل .186
 -25هەر ئەو سەرچاوەیە:ل .48
 -26هەر ئەو سەرچاوەیە:ل .22
 -27هەر ئەو سەرچاوەیە:ل .182
 -28هەر ئەو سەرچاوەیە:ل .183
 -29عەباس حەقیقى :کۆلکە زێڕینە ،ل .26
-30تەنیا :شیوەنى ئینسانى بۆ شەهیدانى هەڵەبجە ،ل .136
 -31هەر ئەو سەرچاوەیە:ل .227
 -32هەر ئەو سەرچاوەیە:ل .75
 -33هەر ئەو سەرچاوەیە:ل .77
 -34هەر ئەو سەرچاوەیە:ل .50

جينوسايد حلبجة لوحة بقلم شعراء الكرد
د .ناز احمد سعيد

م.ى .صديق اورحمان على

قد تم تطبيق (اآلبادة) جينوسايد على الكرد منذ بداية تأسيس دولة العراق السيما بعد التحاق
والية الموصل بالعراق،بأشكال وخطوط مدبرة ومرسومة لها سابقا من قبل أعداء الكرد ،ولكن
لحد االن وبشكل علمي لم تذكر هذه الجريمة ,ومن ضمن سلسلة الجرائم هي جريمة جينوسايد
حلبجة ،وهي من الجرائم الكبرى التي اذهلت العالم ،ولهذا الغرض نريد عرض حجم وتأثير هذه
الجريمة من جانب علمي ادبي في االدب الكردي بشكل عام وباألخص كيف تأثرت على شعراء
الكرد؟ وكيف الهمهم فن الشعر وحرك عواطفهم؟ كيف وبأي طريقة خلقت من هذه الصورة
الواقعية المأساوية صورة فنية شعرية رائعة؟ كيف وظفوا االحداث و المناظر؟وفى النهاية اصبح
الشعر تتكلم نيابة عن قلوبنامع القنوات اإلعالمية األخرى,وسيظل الشعر أقوى مؤثر البقاء هذه
االحداث حية وايصالها لالجيال القادمة في وطنناالعزيز.
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Halabja Genocide
A portrait by Kurdish Poets pen
Dr. Naz Ahmed Saed

Sdiq Aurahman Ali

Abstract
In the beginning of foundation of Iraqi country; especially, after linking Mosul state to this
country, Kurdish nation faced to various kinds of genocide; but, till now there is no an
academic talk about these crimes. Among these subsequent crimes, Halabja genocide is one of
the biggest crime which shocked humanity. For this purpose, via this research we want to
show impacts and traces of this crime and event in Kurdish literature in general, and in
particular, how reflex on Kurdish poet’s sensation? How it makes source of revelation and
inspiration of their poems? How does real picture of this event create and visualize poetry
sensation? How do they describe scenes of the event? Finally, poem is being the platform
which says what is inside of consciousness of all, and poem is being the most important
channel among communication channels to keep this genocide in our memory and convey it to
coming generations.

395

acadj@garmian.edu.krd

Conference Paper (July, 2017)

