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ثوختة
لة ليَكؤلَينةوةكةماندا كة بة ناونيشانى (رؤلَى شيعرى سياسى لة جوالَنةوةى نةتةوةيى كورددا)ية ولة ئاكامى
ئاوةرِدانةوةمان لة بةرهةمى شيعرى كؤمةلَيَك شاعريى قؤناغى نيَوان ساالنى  1925 – 1918شؤربونةوةمان بة ناو
تاقيكردنةوة شيعريةكانياندا ,توانيومانة ثةردة لةسةر كؤمةلَىَ رِاستى طرنط هةلَدةينةوة و زانستانةش اليةنة بريى
نةتةوةيى خبةينة رِوو كة كاريطةرييان لةسةر جوالنةوةى سياسى كورد هةبووة و بطةينة كؤمةلَىَ ئةجنامى ئةوتؤ كة نةك هةر
بؤ شاعريةكان و بةرهةمة شيعرييةكانيان طرنطى خؤيان هةية بةلَكو لةسةر ئاستى ئةدةبى كوردميان بةطشتى و قؤناغة
شيعرييةكةى شاعريةكان بة تايبةتى بةهاو بايةخى تايبةتييان هةية.
ليَكؤلينةوةكةمان لة سنورى دوو بةشدا ئةجنامداوة  ,بةشى يةكةم لة ضوار تةوةر ثيَك هاتووة لة تةوةرى يةكةمدا
ئاورمان لة ضةمك و ثيَناسةى شيعرى سياسى داوةتةوةو ,لة تةوةرى دووةمدا ,بامسان لةثيَطةى شيعرى سياسى لةناو ئةدةبى
بةرةنطاري كردووة  ,لة سيَيةم تةوةريشدا قؤناغةكانى شيعرى سياسى كوردميان دةستنيشان كردووة ,لة دوا تةوةريشدا
هةولَمانداوة طرنطى و رؤلَى شيعرى سياسى كوردى لة طةشةكردنى بريى نةتةوةيى كورددا روونبكةينةوة  .بةشى دووةم كة بة
ناونيشانى( شيعرى سياسى و بريى نةتةوةيى ) ية  ,لة دوو تةوةر ثيك هاتووة  :لة يةكةم تةوةردا بامسان لة شيعرى سياسى
كوردى ثيَش دامةزراندنى حكومةتى شيَخ مةمحود كردووة روومان لةو شيعرانة كردووة كة ميذووى نووسينيان دةطةريَتةوة بؤ ثيش
حكومرانى شيَخ حممود كاريطةري ئةم جؤرة شيعرانةمان

لة سةر بريى ناسيؤناليزمى كوردى روونكردؤتةوة .لة تةوةرى

دووةميشدا لة ديدى شاعريانى قؤناغةكةوة هةوملَانداوة ريَضكةى شيعرى سياسى كوردى لة سةردةمى فةرمانرةوايى مةليك
مةمحوددا لة سةر جوالنةوةى سياسى نةتةوةى كورد بةطشتى و حكومةتى شيَخ حممود بة تايبةتى روونبكةينةوة  .لة كؤتايشدا
بة ضرى ئةجنامى ليكؤلَينةوةكة خراوةتة روو.
كليلي ووشةكان :شيعرى سياسى ،شيعر ،جوالَنةوةى نةتةوةيى ،كورد ،حكومةتى شيَخ مةمحود
ثيَشةكى
شيعرى سياسى كوردى كة بةشيَكة لة ميَذووى نةتةوةيى كورد .لةطةلَ جوالنةوةى نةتةوةيىدا رؤيشتوة و تيَكةالَو بووة ,
كارى لة جوالنةوةكة كردووة و جوالنةوةكةش كارى لةو كردووة  .بةطشتى سةرضاوةيةكى بةنرخ و باوةرثيَكراوى ليَكؤلينةوةى
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اليةنى سياسى و ذيانى طةىل كوردة  ,كة لة هةندىَ قؤناغى جوالنةوةى نةتةوةيى كورددا طرنطيةكى طةورةى هةبووة  ,ض لة
دةربرين و دارشتنى هةندى لة ئاوات و خواستةكانى طةلةكةمان و دياريكردنى اليةنىفيكرى و ض لة هاندانى خةلَك بؤ خةبات .
ئةم ليَكؤلَينةوةية باس لةو دةقة شيعريانة دةكات  ,كةبةرهةمى كؤمةليَك شاعريى ديارى قؤناغةكةن و شيعرةكانيشيان
دةطةريَتةوة بؤ ساالَنى نيَوان  . 1925 – 1918طرنطى قؤناغةكةش لةوةداية كة لة رووى ميَذووييةوة دةكةويَتة سةردةمى شيَخ
حممود و دروستكردنى حكومةتى كوردستانى باشوورةوة  .لة شاعرية ديارةكان كة ليَكؤلينةوةكة رووى ليَ دةكات ( حةمدى ,
شوكرى فةزىل  ,فايةق تاثؤ  ,مستةفا ثاشا  ,عارف سائيب  ,زيَوةر  ,رةفيق حيلمى  ,ئةمحةد موختار ) .ليَرةدا هؤكارةكانى ئةم
جؤرة لة شيعر ديارى دةكةين و كاريطةرى بةسةر بريى نةتةوةيى جوالنةوةى سياسى كورديدا رووندةكةينةوة  .بةطشتى شيعرى
ئةم ماوةية رؤلَى ريَنيسانسى طيَراوة ,كة زياتر ضووة ناو ذيانةوة و ويَنةى رِاستةقينةى رةنطريَذكرد ,كاتيَك سةرنج لة سامانى
شيعرى بةجيَماوي شاعرية ناسراوةكانى ئةم قؤناغة دةدةين ,دةبينني بة ثيَى ئةو ثلةيةى لة ناوبانطدا ثيَى طةيشتوون ,
مايةيان هةية لة نواندنى تايبةتيةكانى نةتةوةو نيشتمانيان و بةهرةى داهيَنةرانةى خؤيان لة سامانى بريى نيشتمانى
كوردةوة وةرطرتووة.لةم سؤنطةيةوة كؤمةلَيَك شاعري روو لة شيعرى سياسى دةكةن و ئةدةب بة سياسةتةو كؤمةلَةوة طرآ دةدةن .
شيعرى سياسى سيمايةكى ديارى شيعرى قؤناغةكة بوو.هةندىَ لة تاقيكردنةوة شيعرييةكانى هونةرى شيعر ,كؤمةلَىَ
ئةركى نيشتمانى و نةتةوةيى و كؤمةالَيةتى و رؤشنبريى و ئاينى طرتؤتة خؤى و هونةريانةش دةريان برِيون  ..بؤية شاعريانى
قؤناغةكة  ,داواى هةلَويَست لة ميللةت دةكةن و تةنانةت لةنيَوان خؤيانيشدا رةخنة لة بةرهةمى يةكرت دةطرن  ,بةوةى
سةردةمةكة وا دةخوازيَت  ,كة ضيرت باس لة يارو بابةتى خودى نةكةن و لة مةوال دةبيَت شيعرةكانيان ئةركى وشياركردنةوةو
ريَطةى تيَكؤشان لة ثيَناو نيشتماندا ببينىَ .بةم ثيَية شيعرى (بةرةنطارى) بة طشتى و شيعرى (سياسى) بة تايبةتى بوو بة
سيمايةكى ديارى شيعرى قؤناغةكة  .بريى شيعرى نوىَ شةقلَى رِياليستى ثيَوة ديارة ,ئيلهامى لة جيهانى بابةتيانةوة
وةردةطريَت ,ئةطةر ضى لة دةربريندا رةنطى بؤتةى شاعري وةردةطريَت .شيعر دةنطى هاوارو نالَةى خةلَكى كوردستان بوو,داخوازى
و ثيَويستييةكانى كؤمةلَ لة شاعري داوا دةكريَت ,ثالَةوانى شيعرى تازةش تيَكؤشةرة.
ئامانج لةم ليَكؤلَينةوةية شيكردنةوةى قؤناغيَكى ميَذوويى طرنطى نةتةوةكةمانة لةبةر رؤشنايى و ناوةرؤكى شيعرة
سياسيةكانى قؤناغةكة  ,هةروةها دياريكردنى ئاستى كاريطةرى شيعرة سياسيةكانة لةسةر بريى نةتةوةيى و بة دياريكراويش
لة سةر جوالنةوةى سياسى شيَخ حممود .
طرنطى ليَكؤلَينةوةكة لةوةداية كة بريى كوردى دةولَةمةند دةكات و طرنطى شيعر لة ميَذووى نويَى طةلةكةماندا دةردةخات و ,
كةموكورتى جوالندنةوةى كوردى لة سةرةتاى سةدةى بيستدا دةستنيشان دةكات .لة اليةكى ترةوة ئةم ليكؤلَينةوةية ,لة
روانطةيةكى ترةوة روو لة رؤلَى شيعرى سياسى دةكات  .ئةويش ئةوةية كة باس لة كاريطةرى شيعرى سياسى لةسةر
جوالندنةوةى نةتةوةيى كوردى دةكات .لة كاتيَكدا زؤربةى ليَكؤلينةوةكانى تر وةك بابةتيكى شيعرى  ,رووييان لة شيعرى
سياسى ئةم قؤناغة كردوة .
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بةشى يةكةم ( ئةدةب وسياسةت )
جيهانى ئةدةب وجيهانى سياسةت دوو جيهانى تةواو جياوازة ,ئةدةب بةو ناسكى و دةولَةمةندي بةو هةستة مرؤظانةيةوة .
سياسةتيش دوور لة هةستى مرؤظانة بة ملمالنىَ و توندوتيذى و جؤريَك لة بةرةنطاربوونةوة و دذايةتيكردن و رووبةرووبوونةوة
 .كةضى واقيعى كؤمةلَطا ,ئةم دوو جيهانة كؤدةكاتةوة  ,بةو ثيَيةيى لة هةردوو جيهانةكةدا مرؤظ تةوةر و ناوةندى كاركردنى
هةردوو كايةكةية .
ثةيوةندى نيَوان ئةدةب و سياسةت كاتيَك ديَتةوة ئاراوة ,كة ضةمكى ئةدةب بة دةووروبةرو واقيعة سياسيةكةوة ببةستينةوة,
كاتىَ ئةدةب ئةركى وشيا رى دةبينيت و بانطةشةى شؤرش وتيَكؤشان و بةطذاضوونةوة وياخيبوون دةكات  .بةو ثيَيةى سياسةتيش
بة هةموو ئةو بريو ضاالكية مرؤيانة دةوترى كة ثةيوةسنت بة ريكخستنى سيستةم و دةسةالَت و بةريَوةبردنى كاروبارى مرؤظ و
شيَوازى حكومرانيةوة  .كةواتة لوتكةى ئاماجنى كاركردنى هةردووكيان مرؤظة  ,ليَرةوة ثةيوةندى نيَوان ئةدةب و سياسةت
ديَتة ئاراوة  ..بةم ثيَية ئةدةب دةبيَتة ثانتاييةك بؤ خولقاندنى بابةتى سياسى و كة كؤمةليَك ضةمك و بابةتى وةك بزواندنى
بريى نةتةويى و نيشتمانى و ئازادى دةكاتة تةوةرى سةرةكةى ثةيامة ئةدةبييةكانى  .شيعرى سياسيش ئاكامى زولَم و زؤرى
ستةمى دةسةالَتدارانى ئينطليزةكان بوو لة باشوورى كوردستاندا .
ضةمك و ثيَناسةى شيعرى سياسى
ضةمكى شيعرى سياسى لة ناو ئةدةبى طةالندا تاقيكرنةوةيةكى نويَية ,بةالَم رةط و ريشةى دةطةريَتةوة بؤ ميَذوويةكى كؤن كة
لة ضوارضيَوةى شيعرى نيشتمانى و هؤشيارى دا رةنطى داوةتةوة  (( .لة سةدةكانى رابردوودا شيعرى سياسى لة ضوارضيَوةى
شانازيكردن بة ئازايةتى رؤلةكانى نةتةوةدا دةسورايةوة  ,بةالَم لة سةرةتاى سةدةى بيستدا خؤى لة دةورى خةباتى شؤرشطيَرى
و نةخشةكيَشان بؤ ريَطةى رزطارى نيشتمان و نةتةوة لة ضنطى دوذمن و يةكطرتنةوةى بةشةكانى كوردستان ئاالَندووة )). 1
(د .عةىل عةباس عةلوان ) لةم رووةوة دةلَىَ  (( :ئةطةر شيعرى سياسى بة طشتى ضةمكةكةى لةطةل هاوالَتى بةرانبةر
دةسةالَتى فةرمانرةوايى و ثيَوةندى لةطةلَ ئةو دةسةالَتةدا  ,جا دذايةتى يا اليةنطرى بى دةست نيشان بكات ))  . 2شاعري كة
دةبينيَت طةلةكةى زؤملى ىل دةكرىَ بة ئةركى سةرشانى خؤى دةزانيَت هةلَويستى راستةقينةى خؤى بة وشة كة ضةكى دةستى
شاعرية دةربربيَت.
شاعري لةم سةردةمةدا بةشدارى ثرؤسةى ثيَشكةوتنى كؤمةل دةكات و بةرطرى لة ماف و خواستة رةواكانى دةكات  .ضونكة
ئةويش تاكيَكة و بةهةزاران سةرةداوةوة ثيَوةيةوة بةسرتاوة  (( .ئةطةر هةموو شتيَك لة دنيادا ئايديال بىَ  ,هةلَبةت ئةركى
شاعري خةباتى سياسى نيية  ,بةالَم تا ئةو دةمةى بىَ دادى هةية شاعريى راستةقينة هةقى نيية خؤى لةو خةباتة بة دوور
بطرىَ ,بةلَكو دةبآ لة ناوةراستيا بآ  ,و داكؤكى لة كةلةثوورة مةعنةويةكةى مرؤظ بكا  3 )).بةم ثيَية شيعرى سياسى ئةو
1

 عهبدولواحێد ئیدریس شریف  ،سروودو گۆرانی نیشتمانی و بهرهنگاری كوردی له كرمانجی خواروودا (  )1991 -1935دةزطاى ضاث و بالوطردنةوةى ،سلیمانی، ، 2011ل26
2
 د .مةحمةد فازیل مستةفا  ,زیَوةر ذیان و بةرهةمى  ,هةولیر  , 2010 ,ل 743
 -د .ابوبكر خؤشناو  ,شيعرى بةرةنطارى كوردى  ,ل 78
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هؤنراوةية لة ئاخاوتن كة ثةيوةستة بة سيستةمى ناوخؤيى دةولَةت و دةسةالَتى دةرةوةى و شويَن و ثيَطةى لة نيَو دةولَةتاندا
.4بة ثيَى ئةم ثيَناسةية بؤ نةتةوةى كورد ئةو شيعرانة دةضيَتة خانةى مةبةستةوة كة لة رؤذطارى هةرسىَ دةسةالَتى حكومرانى
شيَخ مةمحوددا وتراون .
ثيَطةى شيعرى سياسى لةناو ئةدةبى بةرةنطاريدا
ريَضكةى شيعرى سياسى وةك بةشيَك لة ئةدةبى بةرةنطاري باسيَكى طرنط و ثر بايةخة لة جوالنةوةى رزطارخيوازى طةىل كورددا
 ,بة تايبةتى لة بوذاندنةوةى بريى نةتةوةيىدا .هةربؤية كاريطةرى وشة ئةوةندةى كاريطةرى ضةك رؤلَى لة خةبات و شؤرشدا
هةية  .هةر وةكو ( طؤران ) لة بارةى ئةركى ئةدةبةوة دةىلَ (( :هةر ئةوة تاويَك ئةبى بة زمانى ئاين و تاويك ئةبى بة زمانى
فةلسةفة و تاويَك بة زمانى سةركرد ةى شؤرش و راثةرينةكانى ,طةل لة بيدارميان ئةوروذينى  ,ئةمانكا بةطذ جةورو ستةما ,
بيزارمان ئةكا لة خراثة  ,هامنان ئةدا بؤ ضاكى  ,بؤ راستى بؤ داد و ئينساف ))

5

نويَخوازةكان و رياليستةكان ثيَيان واية كة ئةدةب دةبيَت رةنطثيَدةرةوةى واقيعى سياسى كؤمةلَطا بيت و تايبةمتةنديَتى
نةتةوةيى تيادا ثيَوة ديار بيَت  .بة تايبةتى كاتيك نةتةوة دةكةويَتة بةر هةرةشة و مةترسى لة ناوضوون لة اليةن نةتةوةى
دةسةالَتدارةوة  (( .بةرهةمى ويَذةى نةتةوةيةك ئةو بةرهةمةية شةقلى تايبةتيَتى ئةو نةتةوةيةى ثيَوة ديار دةبىَ ,
تايبةتيَتى نةتةوة لة طشت سةرضاوةكانى ذيانياندا  ,بة ذيانى ئابوورى و سياسى و ئاينى وياساكانى كؤمةالَيةتييةوة بة شكؤ
ميَذووييةكانييةوة لةطةلَ ضؤنيَتى سروشتى نيشتمانةكةى ))

6

ثةنابرنة بةر ئةدةب بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكانى نةتةوة  ,هةنطاويَكة يةكةجمار شاعريان بةردى بناغةيان داناوة  ,ضونكة
(( شيعر رةطةزيَكى كاريطةرة لة خةباتى ئةمرؤى نةتةوةى كورددا و ثيَوةندييةكى بة تينى هةية لةطةلَ كؤمةالنى خةلَكدا و
كورد جيَطايةكى تايبةتى لة خةبات و دةروونى خؤيدا بؤ شيعرو شاعري داناوة 7)) .هةر لةبةر ئةم هؤيةشة كة طؤران وةك
رةخنةطريَك بلَيَت  (( :هةرضى عاجباتى لة دنيادا هةية لة ثيَشدا لة خةيالَخانةى ئةديب و شاعريةكان زاون  ,لة ثاش
سةردةميَك لةويَوة طواستويانةتةوة بؤشويَنة بة كةلَكةكانى ,ئةجما بؤ دةستى وةستاو كريَكار  .شؤرشة بةكةلَكةكانى تةئريخ ,
راثةرينةكانى ئايني  ,سياسى  ,كؤمةلَى ئيصالحةكانى ئيقتصادى ئةمانة هةموو هانةهانةى يةكةم جاريان لة شيعر و ئةدةب
بيستوة ))  . 8ئةم بايةخةى ئةدةب بة طشتى و شيعر بةتايبةتى وا دةكات جيَطاى ئوميَدى خةلَك بيَت  ,هةر لةويَوة هةولَةكانى
خباتة كار بةمةبةستى بةرجةستةكردنى خواستةكانى و هيَنانةدى خةونةكانى لة ئازادى و سةربةخؤيى  ,ضونكة (( ئةدةب لة
نيَو طةليَكى بىَ بةش لة ئازادى سياسى دةبيَتة تاكة سةكؤيةك كة دةتوانرىَ تيايدا هاوارةكانى بطةيةنىَ و هؤشيارى يةكةى
بةرجةستة بكا 9)).لةبةر ئةم هؤكارانة ثيَويستمان بة جؤريَك لة شيعرة كة بة زمانى توند نوسرابيَت و سيماى بةرةنطارى و
4

َتى كورددا  ,ل 87
 د .حمةمةد دليَر ئةمني  ,رؤذنامة نوسى كوردى و بزوتنةوةى ئةدةبى لة سايةيى يةكةمني دةسةال5
 ئوميد ئاشنا  ,طؤران نووسني و ثةخشانةكانى  ,ل 236
 ئومید ئاشنا  ,طؤران نووسین و ثةخشانةكانى  ,ل 347
 د .عیزةدین مستةفا  ,شیعرى تازةى كوردى  ,طؤظارى رؤشنبیرى نوى  ,ذمارة ( ) 1058
 ئومید ئاشنا  ,طؤران نووسین و ثةخشانةكانى  ,ل 249
 -ابوبكر خؤشناو  ,ئةدةبى بةرةنطارى  ,ل
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طوتارى مانةوة بيَت (( كاتى تةنطانة  ,شيعرى توندو راستةوخؤى دةوىَ  ,ضونكة شاعريى بةرةنطارى تةنيا شيعر بؤ شيعر
نانوسىَ  ,بةلَكو شيعر دةكاتة سثةرى مانةوة  ,مانةوةش دةخوازىَ  ,شيعر شةيبور بيَ  ,نةك اليةالية  ,واتة بةئاطا هيَنةر بيَ
نةك خةوهيَنةر و كاتيَكيش شيعر هؤشيار كةرةوة بىَ ضةند سيمايةك بةخؤوةدةطرىَ  ,كة بة مسؤطةرى لةكاتى ئاسايدا نابينريَن
 .10)) .شاعريانى كورد لةطشت ضةرخ و سةردةميَكدا راستةوخؤ شيعرةكانيان وةك ضةكيَكى كاريطةر بةكارهيَناوة بة تايبةت لة
سةدةى بيستدا  .زياتر لة بوارى سياسىدا شةوق ئةداتةوة و تايبةمتةندى ئةو بارودؤخةى نيشان داوة 11.هةندىَ لة ليَكؤلةران
رايان واية كة (( ئةدةبى كوردى لة جةوهةردا ئةدةبيَكى بةرطريية  ,ضونكة ئةدةبى ميللةتيكى بةرطريكةرة و لة ديَر زةمانةوة
بؤ ثاراستنى نةتةوةيى خؤى هةموو ضست و ضاالكي يةكانى خؤى خستؤتة شةرى بةرطرى كردن )). 12بةو ثيَيةى كة طةىل كورد
لة سةر نيشتمانى خؤى دوضارى هيَرش و ثةالمارى هيَزى ناوضةكةو جيهان بؤتةوةو بة ضةندةها شيؤاز هةولَى ضةوساندنةوةو
لةناوبردنى دراوة بؤية هةولَى داوة لة ريَطةى شيعرةو رووبةروى داطريكةران ببيَتةوة  ,ئةم هةولةى كورد تا ئةمرؤش بةردةوامة
هةربؤية (( سةرلةبةرى ئةدةبى طةليَكى ضةوساوة و تيَكؤشةر بة ئةدةبى بةرةنطارى لة قةلَةم دةدةن )) .13كةواتة شيعرى
سياسى جؤريَكة لة ئةدةبى بةرةنطارى .ضونكة بةالى ئيَمةوة ئةدةبى بةرةنطاري بريتية لة ( شيعرى نيشتمانى  ,شيعرى رزطارى
خوازى  ,شيعرى سياسى  ,شيعرى بةرةنطارى ) ,و ثةخشانى بةرةنطاريش لة ( وتار  ,ضريؤك  ,رؤمان ) دا رةنطى داوةتةوة .
قؤناغةكانى سةرهةلَدانى شيعرى سياسى كوردى
ئةوةى تا ئيَستا خراوةتة روو لة بارةى قؤناغةكانى شيعرى سياسى كورديةوة  ,ئةوةية كة د .عةبدولَال ئاطرين
خستؤيةتة روو  :قؤناغى بةر لة رزطاربوون و دامةزراندى قةوارةى سياسى وةك بةرهةمى ئةمحةدى خانى  .قؤناغى بوونى
قةوارةى سياسى بةرهةمى ( شوكرى فةزلَى  ,زيَوةر  ,مستةفا ثاشا  ,خاليسى  ,مريزا غةفور  ,حةمدى  ) ..قؤناغى دواى روخان
و شكست وةك بةرهةمى ثريةميَرد 14)) .ديارة د .عةبدولَال ئاطرين شيعرى كوردى لة ئةمحةدى خانيةوة بؤ سةردةمى دروستبوونى
قةوارةى سياسى لة باشوور ,بة شيعرى سياسى لةقةلةم دةدات .
ثشتبةست بة ناوةرؤكى شيعرى كوردى لة سةرةتاوة تا ئةمرؤ لة روانطةى ضةمكةكانى شيعرى سياسى و ئةدةبى بةرةنطارى
دةطةينة ئةو ئةجنامةى كة شيعرى بةرةنطارى كوردى بة ضوار قؤناغى سةرةكيدا تيَثةريوة كة بريتني لة :
 -1قؤناغى شيعرى نيشتمانى  :بريتيية لةو شيعرانةى كة شاعريانى كورد تؤوى خؤشةويستى نيشتمان دةضيَنن و بة
وةسفةكانيان بؤ جوانى سروشت و خاكى كوردستان خؤشةويستى خؤيان بؤ نيشتمان و ثةيوةستبونيان ثيَوة دةردةبرن  ,كة
ئاماجنيان بالَوكردنةوةى هؤشيارى نيشتمانيية لة نيَو خةلَكدا

10

 ابوبكر خؤشناو  ,ئةدةبى بةرةنطارىكوردى  ,ل 19611
 د .عةبدولال ئاطرين  ,شيعرى سياسى كوردى  , 1996 ,ل 3812
 ابوبكر خؤشناو  ,ئةدةبى بةرةنطارىكوردى  ,ل 19613
 ابوبكر خؤشناو  ,ئةدةبى بةرةنطارىكوردى  ,ل 3714
 -د .عهبدولال ئاگرین  ,شیعرى سیاسى كوردى  ,ل21
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 -2قؤناغى شيعرى رزطارى خوازى  :بريتيية لةو شيعرانةى كة شاعريانى كورد بانطةشة بؤ رزطارى و سةربةخؤيى كوردستان
دةكات و هانى طةل دةدات بؤ خةبات و تيَكؤشان بؤ بةدةستهيَنانى مافةكانيان و دادثةروةرى و يةكسانى  .لةم قؤناغةدا
بريى نةتةوةيى سةريهةلَدا .
 -3قؤناغى شيعرى سياسى  :ئةوةية كةباس لة مةسةلةيةكى دياريكراو دةكات لة هةولَ و تةقةال وهةلَويَستى فيكرى و كردةيى
دةدوىَ ,لة ثيَناوى دامةزراندنى حوكم و دةسةالَتيَكى دياريكراو ياخود طؤرانكارى بةسةر دةسةالَتى حوكمدا  ,لةم قؤناغةدا
بريى نةتةوةيى زياتر طةشةى كرد و ثيَشكةوتنى طةورةى بةخويَيةوة بينيوة .
 -4قؤناغى شيعرى بةرةنطارى  :ئةو شيعرةية لة شؤرشى ضةكداريدا دةنوسرىَ و بالَودةبيَتةوة .كار لة خةلَك و ثيَشمةرطة دةكات
و هانيان دةدا بؤ بةطذداضوونةوةى داطريكةران  .سةرهةلَدانى ئةم جؤرة لةشيعر لة ئةدةبى كورديدا دةطةريَتةوة بؤ ساالَنى
شةستةكانى سةدةى بيست  ,كاتيَك خةباتى ضةكدارى وةكو ريَطايةك بؤ بةدةستهيَنانى مافةكانى خةلَكى كوردستان بة
ناضارى ثةناى بؤ برا .
رؤلَى شيعرى سياسى كوردى لة طةشةكردنى بريى نةتةوةيى كورددا
بةراورد بة ميَذووى طةالنى جيهانى  ,ئيَمة لة هةر طةليَك زياتر ميَذوومان لة نيَو جيهانى شيعردا تؤمار كراوة  ,هةر بؤية ليَرةوة
طرنطى ئةم جؤرة شيعرانة دةردةكةويَت  ,ضونكة لةاليةك تيشك دةخةنة سةر قؤناغيَكى طرنطى ميَذوويى طةلةكةمان لة اليةكى
تريشةوة هؤكاريَكة بؤ طةشةكردن و ثيَشكةوتنى بريى نةتةوةيى و سةرهةلَدانى شؤرش و راثةرينةكانى كورد  .جيهانبينى
شاعريانى كورد لةو شيعرة سياسيانةى كة لة ئةدةبى كورديدا دةريانربيوة كاريطةرى و رؤلَى دياريان لة خةباتى رزطارخيوازى
نةتةوةى كورددا هةية  .ئةمة خؤى لة خؤيدا بايةخى شيعرى سياسى دةردةخات ((.ئاسايية ئةطةر حاجى لة ريَى شيعرةكانييةوة
ببيَتة هيَزيَكى بزويَنةر و ئامادةكارى جةماوةر بؤ راثةرينةكةى سالَى  , 1880كة رابةرةكةى ( شيَخ عوبةيدولَالى نةهرى ) تا
ئاستيَكى باش توانيبوى مانايةكى ناسيؤناليستانة بة دين بدات )).

15

شيعرى سياسى كوردى جطة لةوةى خةسلَةتيَكى مرؤظايةتى هةيةو بؤ خزمةتى كؤمةلَطا تيَدةكؤشيَت  .كةرةسةيةكى بايةخدارة بؤ
رووداوو بةسةرهاتةكانى طةىل كورد  ,كة لة سةردةميَكى دياريكراودا روويانداوة  ,دةكرىَ وةك هةنطاوةكانى طةشةكردنى
جوالنةوةى نةتةوةى كورد لييَيان بروانني و سووديان ليَوةربطرين كة تا ض ئةندازةيةك رؤلَيان هةبووة لة طةشةكردنى بريى
نةتةوةيى كورددا  .ضونكة تاكة سةرضاوة بؤ ئيَمة ,كة دوور لة مةرامى هيض كةس و اليةنيَك نووسرابيَتةوة  ,شيعرى سياسى
شاعريانى كوردة كة بة ويذدانةوة اليةنة طةش و تاريكةكانى جوالنةوةى سياسى نةتةوةى كورديان بؤمان تؤمار كردووة ( .
زيَوةر  ,عةىل كة مال باثري ئاغا  ,حةمدى  ,شيَخ نوورى ) رؤىل كاريطةريان هةبوو لة ناسيوناليزمى كورديدا ,ئةمانة زؤر دذى
داطريكةرى توركى بوون و ثشتيوانيَكى زؤرى دةسةالتيَكى كوردى خؤمالَى يان راسرت بليَني شيَخ حممودى حةفيد بوون 16.بةم ثيَية

15
16

 جةعفةر عةىل  ,ناسؤناليزم و ناسيؤناليزمى كوردى  ,ل 174 -مةجيد ساحل  ,بريى نةتةوةيى الى شيخ نوورى شيخ ساحل  ,سليَمانى  , 2016 ,ل 64
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شيعرى بةرةنطارى بةطشتى وشيعرى سياسى بة تايبةتى هةويَن و هةلَطريسيَنةرى زؤر جوالنةوةو شؤرش و راثةرين و خؤثيشاندان
بووة لة ميَذووى خةباتى رزطارى خوازى طةىل كوردستاندا .
بةشى دووةم ( شيعرى سياسى و بريى نةتةوةيى )
شيعرى سياسى ثيَش دامةزراندنى حكومةتى شيخ مةمحود
زولَم و زؤرى هةردوو ئيمرباتؤرى عومسانى و سةفةوةى لة هةمبةر طةىل كورد  ,بارودؤخيَكى سةخت و دذواريان لةناو هزر و
دةروونى تاكى كورددا خولَقاند ,بة جؤريَك كة الى زؤربةى شاعريانى ئةو قؤناغة ويَنةى ئةو بارودؤخة دذوارة لة ثانتايى دةقة
شيعريية سياسياكانياندا رةنطى داوةتةوة .ئةم شاعريانة بةرهةميان تةرخانكراوة بؤ كارةسات و بابةتة طرنطةكانى ثةيوةست
بة سياسةت و بةرةو ثيَشضوونى جوالنةوةى كؤمةالَيةتى و سياسى كورد .
شيَخ رةزاى تالَةبانى دةىلَ :
لة بريم دىَ سليَمانى كة دار املولكى بابان بوو
نة حمكومى عةجةم و نة سوخرةكيَشى ئال عومسان بوو
شاعريانى قؤن اغةكة  ,ديديان بؤ واقيعةكة بابةتيانة بوو  ,لة تراذيدياى نيشتمانةكةيان دةدوان و لة ثيَناو باشكردنى
ذيانى نةتةوةكةيان شيعريان كردوة بة ضةكى بةرطريكردن لة مافةكانيان و ئةو ذيانةى كة شايستةى مرؤظةكان بيَت .
بة هؤى شيعرو وتارةكانى نيَو ئةم بالَوكراوانةوة ( كورد تةعاون و تةرةقى غةزةتةسى ) و ( كوردستان ) و ( رؤذى كورد ) و (
بانطة كورد ) و ( هةتاوى كورد ) بريى نةتةوةيى طةشة دةكات..لة  1898بةدواوة ئةوةى لةسةر زاربوو لة بارةى كيشةو
طرفتةكانةوة  ,شاعريان و نووسةران و خستيانة سةر ثةرةى كاغزو طةيشتة بةردةم زؤرينةى خةلَك لة خويَندةواران  ,ئةم
هةنطاوةش دةرطاى بؤ طفتوطؤى راشكاوانةى دةستة بذير كردةوة  .كة بري لة طؤرانكارى هةمةاليةنة بكةنةوة  ((.رؤذنامةى
كوردستان خالَى وةرضةرخانة لة ميَذووى بزاظى نةتةوةيى كورددا هةروةك برزويى دةليَت  :بووبوو بةمينبةريَك بؤ
ناسيؤناليستانى كورد )).

17

(( لة سالَى  1908يةكةمني كؤمةلةى سياسى كوردى بة ناوى ( كؤمةلَةى تةعاىل و تةرةقى كورد ) و لة سالَى  1910دووةم
كؤمةلَةى سياسى بة ناوى كؤمةلَةى هيَظى دامةزريَنرا  18)) ,هةردوو ريَكخراوةكة لة اليةن ذمارةيةك كوردى نيشتمانثةروةرةوة
دامةزريَنران  ,كة ئاماجنيان بةديهيَنانى مافة نةتةوةييةكانى طةىل كورد بوو  ((.هةتاوى كورد لة سالَى  1914بة شيَوةيةكى
بةرين بالَو بؤتةوة و دةطةيشتة زؤر شويَنى كوردستان  ,طويَم لة طؤظارةكة بوو لة شويَنى دوورى وةكو سليَمانى  ,مرية
ناوخؤييةكان و رؤشنبريةكان بة دلَ و بة طيان بايةخيان بة ثرسى نةتةوةيى دةدا  .19)) .لةم ساالَنةدا شيَخ مةمحود
دةسةالَتداريَكى ديارى سليَمانى بوو  ,كة لة ساييةى عومسانيكاندا دةسةالَتيَكى ناوخؤيان هةبووة لة هةمان كاتدا كةسيَكى
ئةدةب دؤست و شاعري بووة ئاطادارى بالَوكراوةكانى سةردةمةكةى بووة و كةوتؤتة ذيَر كاريطةريانةوة  .ضوونى شيَخ مةمحود لة
17

 جةعفةر عةىل  ,ناسؤناليزم و ناسيؤناليزمى كوردى  ,ل 17918
 جةعفةر عةىل  ,ناسؤناليزم و ناسيؤناليزمى كوردى  ,ل  188ل 19019

 -مينورسكى  ,ترمجة د .مارف خزندار  ,بغداد  , 1968 ,ص44
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سالَى  1895لةطةلَ كؤمةلَيَك كةسيَتى ناودارى سليَمانى كاريَكى طةورةو ديارى تاقيكردنةوةى شيَخ مةمحود دةردةخات و بة هؤى
بينينى ذيانى ئةستةمبول هةر زوو تؤى بريى نةتةوةيى لة ناخيدا ضاند  .شيَخ حممود تةمةنى لة نيَوان  16بؤ  17سالَيدا بووة
كة لةطةلَ باوكى و هة ردوو شاعري زيَوةر و ثريةميَرد و كةسانى تر ضووة بؤ ئةسةتنبول و بة ضاوى خؤى تةخت و كؤشكى ثاشا و
سولَتانى عومسانى بينيوة 20,ديارة ئةو طةشتة كاريطةرى باشى لة بريو فيَربوون و ئاشنابوون بة داب و نةريتى حوكمرانى ئةو
سةردةمةى عومسانييةكان دا دةبىَ و لة اليةكى تريشةوة لةطةلَ كؤمةلَيَك لة فةرمانرةواو ئةديب و زاناى ديارى ئةستةنبول لة
هةموو نةتةوةكاندا هةلَسوكةوتى كردووة  ,ئةمانة ثيَكةوة لة زةين و هؤشى شيَخ حمموددا دةميَنيَتةوة و هةر لةو كاتةوة لة
هةست و بريى ئةودا دامةزراندنى قةوارةيةكى سياسى بؤ كورد دروست دةبيَت  .هةر بة مندالَى نيشانةى طةورةيى و هؤشيارى و
هةلَكةوتوويى بة ناوضةوانيةوة ديار بووة  .زيرةك و بة ئةدةب و دةم ثاراو رةفتارو طوفتارى جوان بووة ضةشةى شيعرو ئةدةب
بووة  .خاوةنى ديوانيَكى شيعريية  .ثةيوةندى لةطةلَ زؤربةى شاعريانى سةردةمةكةى خؤيدا بووة  ((.شيَخ حممود وةك مةليكى
كوردستان و سةرداريَكى طةورة  ,تةنيا ثةيوةندى بة سياسى و فةرماندة و جةنطاوةرةكانييةوة نةبووة,بةلَكو لةطةلَ شاعري و
نووسةرو روناكبرية ناسراوةكانى ئةو رؤذطارةدا ئاشنابوون و تةنانةت هةنديَكيشيان لةشةرِو كارة سياسيةكاندا هاوكارى بوون,
وةك ( محدى و زيَوةر و فايةقى تاثؤ ونارى و شوكرى فةزىل و حسيَن نازم و رةفيق حيلمى وثريةميَرد و شيَخ نوورى و بيَخود و شيَخ
ئةمحةدى غةنى و تؤفيق وةهبى و شيَخ سةالم و ئةحةد خواجة و و ئيسماعيل حةقى شاوةيس و عةىل باثري ئاغا ))

21

تؤفيق

وةهبى لةطةلَ شيَخ حممود دا باس لةوة دةكات كة (( تازة توركةكان ئوميَدى مانةوةيان نةماوةو باشرت واية شيَخ حممود نامة بؤ
ئينطليزةكان بنوسيت بؤ دروستكردنى ثةيوةندى لةطةلَياندا ))

22

سةرةراى زولَم و نادادثةروةرى عومسانييةكان ,كةضى شيَخ هيض طومان و دوودلَيةكى نةبووة بةرانبةريان ,ضونكة خؤى دةلَيَت ((
كة شةرى يةكةمى جيهانى دةستى ثيَكرد منيش وةكو يةكيكى اليةنطرى دةولَةتى عومسانى ذمارةيةكى زؤر لة ضةكدارانى كوردم
كؤكردةوةو ضووين بؤ شوعيبة بؤ بةربةستكردنى هيَرشى ئينطليز ))  23اليةنطرى شيَخ بؤ توركةكان زياتر ثةيوةندى بة ثيطةو
بةرذةوةنديةكانةوة هةبووة نةك لة بةر ئةوةى تورك بؤ كورد باشبوونة و ئينطليز خراث بووة  ,ضونكة تا ئةو دةمة سياسةت و
دةسةالَتى ئينطليزةكانى تاقي نةكردؤتةوة  .هةربؤية شيعرة سياسيةكانى شيَخ  ,هى سةردةمى حكومرانى ئينطليزةكانة..
لة ذمارة ( )3ى ( بانطى كورد ) كة لة  8ى شوباتى  1914دةرضووة بة هةردوو زمانى توركى و كوردى لة بةغدا جةمالةدين
بابان داميةزراند  ( .عارف صائيب و زيَوةر ) شيعريان تيَدا بالَوكردؤتةوة 24.عارف صائب بة بؤنةى دةرضوونى طؤظارى بانطى
كوردةوة ئةم شيعرةى تيَدا بالوكردؤتةوة :
20

  .زيوةر  ,طةجنينةى زيرينى زيوةر  ,ئا حممود زيوةر  ,سليمانى , 2012 ,ال 8121
 عومةر مةعروف بةرزجنى  ,نوربةخشى ,شيعرةكانى مةليكى كوردستان شيخ حممودى بةرزجنى  ,سليَمانى , 2006 ,ل1022
 عةتا قةرةداخى  ,طوتارى ناسيوناليزمى كوردى  ,بةرطى يةكةم  ,ل 33823

 عةتا قةرةداخى  ,طوتارى ناسيوناليزمى كوردى  ,بةرطى يةكةم  ,ل 33824
 نةوشريوان مستةفا ئةمني  ,بةدةم ريَطةوة طولضنني  ,ضةند الثةرةيةك لة ميَذووى رؤذنامةوانى كوردى  , 1958 – 1898 ,كتيَبى دووةم  ,بةرطى يةكةم  ,بريوت  ,لوبنان , , 2013ل 118
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عالةمىَ مةشخوىل فيكرو كورد خةريكى وةحشةتة
خواردمن زوخاوى جةرطة  ,من لة داغ ئةم حةسرةتة
ئةمرؤ دةوريَكى ترة  ,مةيدانى عةشرةت تةنط بوة
وةقتى سةعى و غريةتة هةنطامى بةزىل هيمةتة

25

لة ذمارةى ( )4ى هةمان طؤظاردا ( زيَوةر ) شيعريَكى دريَذى بالَوكردؤتةوة  ,ضةند بةيتيَكى دةخةينة بةردةست :
ئةى نةوةى بازو شةهيَن بؤ تؤ جةالدةت فيرتيية
يةكبارة راوى تؤ دةكةن
ديقةت بكةن

شيَرى بةضةى بيَشةى جةالدةت سةر لة النت هةلربة سةيرى ئةترافت بكة

ئةى جوانانى وةتةن ! ئةى رووناكى ثاكى مةملةكةت دةرسى تارخيتان خويَند  ,جوغرافيا

تؤش ئةطةر فرسةت لةدةست دةى ئةبية ملوكى كةسىَ

شةو ضرا هةلَطرى دةبى  ,رؤذيش دةشؤى جام و لةطةن

26

جطة لةوةى هةردوو شاعري ,الوان هان دةدةن بؤ خويَندن و فيَربوون و كاركردن  ,داوا دةكةن سوود لة سةردةمةكة وةربطرن و بؤ
نةتةوةكةيان هةولَ بدةن .
ئةو طؤظارو رؤذنامانةى لة سةردةمى عومسانيةكاندا لة نيَوان  1918 – 1898دةرضوون  ,رؤليَكى طرنط و بنضينةييان
هةبووة لة هؤشياركردنةوةى كؤمةالَنى خةلَكى كوردستاندا  .بةرهةمة شيعرييةكانى ئةم قؤناغة بة زؤرى لة ناو بازنةى شيعرى
نيشتمانى و رزطارخيوازى بؤ هؤشياركردنةوةى طةىل كورد دان .هرزن دةلَيَت  (( :ئةدةب لة نيَو طةليَكى بىَ بةش لة ئازادى
سياسى  ,دةبيَتة تاكة سةكؤيةك كة دةتوانرىَ تيايدا هاوارةكانى بطةيةنىَ و هؤشيارى يةكةى بةرجةستة بكا )).27هةر بؤية ((
شاعريانى قؤناغةكة كةلَكةلَةى دامةزراندنى حكومةت و دةسةالَتى كوردى هةراسانى بة كاسةى سةرى هةلَطرتوة و خؤى لة ئاست
والَت و طةالنى سةربةخؤدا بةكةمرت زانيوة  ..ئةم حالَ و دؤخة تا هةلَطريسانى ئاطرى شةرى يةكةمى جيهانى دريَذةى هةبووة )).
 , 28فايةقى تاثؤ دةىلَ :
بة مةعمورى كة مشهورى جيهان بوو خاكى كوردستان
هةموو ويرانةية ئيَستا لة زولَم و وةحشةتى توركان
لةبةر الشةى بةنى ئادةم ض مومكني هاتو ضؤكردن
لة نةعرةى برسيَتى قابيل نيية ئينسان نةبىَطريان

29

لة شيعريكى تردا دةلَىَ:
دةهةلَسن تاكو ئيمةش دةولَةتيكى كوردى تةشكيل كةين
25

 نةوشريوان مستةفا ئةمني  ,بةدةم ريَطةوة طولضنني  ,ل12526
 شيعرى ( بوشاطردانى مةكتةب) كة لة ديوانةكةيدا بة ناونيشانى ( بؤ قوتابيان ) هاتوة ذمارةى ديرةكانى كةمرتة لةوةى كة لة بانطى كورد دا بالوكراوةتةوة .هةروةها هةندآدةسكاريش كراوة ل  180ديوانى زيوةر  .ئامادةكردنى حممد زيوةر .ئاراس 0هةولري 2003 .
27
 احسان سركیس  ,االدب والسیاسة  ,بیروت  ,دار الطلیعة  ,ص 7028
 د .عهبدولال ئاگرین  ,شیعرى سیاسى كوردى  ,ال 2729
 -د.فةرهاد ثريباأل ،شيعري نويَي كوردي ،دةزطاى كوردستان ،هةوليَر  ،ل
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وةكو قةومى يةهود و سرب و بولطارو  ,ئةرمةن و يؤنان
فةلستني و يةمةن  ,قةتعةى حيجازو طورجى و ئةرمةن
هةموو بووينة قرال و ئيمرباتؤر  ,حاكم و سولَتان

30

شيَخ حممود كؤمةليَك كةسايةتى ديار بة سةرؤكايةتى ( فايةقى تاثؤ ) بؤ الى ئينطليزةكان دةنيَريَت  ,لةطةلَ ئينطليزةكاندا
ريَكةوتنيَكيان كردوة ئةوةى تيَداية كة هاوثةميانةكان دواى دةركردنى توركةكان دان بة سةربةخؤيى كورددا دةنيَن  31..ئةم
بايةخدانةى شيَخ حممود بة شاعرييَكى وةكو فايةقى تاثؤ ئةوة دةردةخات كة شيَخ ثةيوةندى لةطةلَ شاعرياندا باشبووة .
هةردوو طؤظارى ( ذين ) و ( كوردستان ) زياتر لة (  ) 52شيعرى نويى كوردى بة هةردوو دياليكتى كرماجنى باكورو باشور
بالَودةكاتةوة  ,بيَطومان ئةم دةقانة كاريطةريان لةسةر بزوتنةوةى رزطارى خوازى كورد دةبيَت .بة هؤى دوو دةستة لة منةوةرانى
باشورى كوردستانةوة كة دةستةيةكيان لة ئةستةمبول بوون و خةريكى بالَوكردنةوةى رؤشنبريى و ئةدةبيات بوون بةشداريش
بوون لة ريكخراوة سياسيةكانى سةردةمةكة  .دةستةكةى تريشيان ئةوانة بوون كة لة سليَمانى و لة ريَطةى منةوةرانى توركياو
شاعريان و نووسةرانى نةتةوةخوازى توركةوة رؤلَيان هةبوو لة بالَوكردنةوةى بريى نةتةوةيى كوردى .
بةم ثيَية رؤشنبريان و شاعريانى كورد هةرزوو كاريان بؤ ئةوة كردوة كة كورد نةبيَتة بةشيَك لة سرتاتيذى نةتةوة
باالَدةستةكانى ناوضةكة  ,بةلَكو خؤى ببيَتة خاوةنى سرتاتيذى خؤى .د .مارف خةزنةدار دةلَىَ  (( :ماوةى نيوةى دووةمى سةدةى
نؤزدةهةم و سةرةتاى سةدةى بيستةم تا جةنطى يةكةمى طيَتى  , 1914بريى نيشتمانثةروةرى و ثراكتيك كردنى سياسةت لة
ثيَناو كوردايةتى هةموو كوردستانى طرتبووةوة )).

32

((مستةفا ثاشا يامولكى  ,تؤفيق وةهبى  ,جةمال عريفان  ,عارف سائيب  ,ساحل بةطى ساحيبقران  ,ئةمانة رؤىل بةرضاويان
هةبوو لة دروستكردنى ناسيوناليزمى كورديدا ,كة لة رووى ثراكتيكيةوة  ,كاريان دةكرد و باوةريان وابوو كة ئينطليز دةتوانى
رؤىل طةورة لة دروستكردنى ناسنامةيى نةتةوةيى كورديدا بطيَرى  ,دروستكردنى ( جةمعيةتى كوردستان ) ثرؤذةيةكى سياسى و
كؤمةالَيةتى بوو بؤ ئةوةى لةو ريَطةيةوة كؤمةلَطاى كوردى لة باشوور يةكبخريَت ))..

33

رؤلَى رؤذنامةى ( تيَطةيشتنى راستى ) لة بالَوكردنةوةى هةستى نةتةوايةتى كورديدا ديارو بةرضاوة كة لةذيَر ناوةكةيدا
نووسراوة  ( :رؤذنامةيةكى سياسى و ئيجتماعي و خادميى يةكبون و سةربةستى كوردانة )  ( .ميجةرسؤن ) بة سةرثةرشتى خؤى
و بة هاوكارى( شوكرى فةزىل) دةرى كردووة  .طةىلَ بابةتى ئةدةبى سياسى  ,ميَذوويى  ,شيعرى شاعريةكانى كوردى تيَدا
بالَوكراوةتةوة )) .34هةر لةم بارةيةوة د .كةمال مةزهةر دةربارةى كاريطةرى رؤذنامةكة لةسةر كوردةكانى باشوور دةلَىَ (( :
طومان لةوةدا نيية كة تيَطةيشتنى راستى ذمارةى لىَدةطةيشتة ئةو ناوضانةى كوردستان كة هيَشتا بةدةست لةشكرى
30

 -د.فةرهاد ثريباأل ،شيعري نويَي كوردي ،دةزطاى كوردستان ،هةوليَر  ،ل

31

 عةتا قةرةداخى  ,طوتارى ناسيوناليزمى كوردى  ,بةرطى يةكةم ,ل 34132
 د .مارف خةزنةدار  ,ميَذووى ئةدةبى كوردى  ,ب , 4 .ئاراس  ,ض  , 2010 , 2ال 1133
 مةجيد ساحل  ,بريى نةتةوةيى الى شيخ نوورى شيخ ساحل  ,سليَمانى  , 2016 ,ل 6434
 -نهوشیروان مستهفا  ،بهدهم رێگهوه گولچنین  ،چهند الپهرهیهك له مێژووی رۆژنامهوانی كوردی  ،كتێبی دووهم  ،بهرگی یهكهم  ،ل 143

)Vol.5, No.3 (July, 2018

acadj@garmian.edu.krd

| 392

Journal of Garmian University

طؤظاري زانكؤي طةرميان

جملة جامعة كرميان

عومسانييةكانةوة بوون دوور نيية ذمارةى لىَطةيشتبيَتة كوردستانى ئيَرانيش  ,ضونكة ئينطليز بايةخى زؤريان ثيَدةدا و لةسةر
الثةرةكانى (تيَطةيشتنى راستى) رةنطى دابووة ))  35 .بةم ثيَية دةطةينة ئةو راستييةى كة (( رؤذنامةطةرى كوردى  ,كة شيعر
لة بابةتة سةرةكيةكانيَتى لةو ماوةيةدا رؤليَكى طرنط و ثر بايةخى لة بوارى طةشةكردنى ناسيؤناليزمى كورديدا بينيوة ))

36

شيعرى سياسى سةردةمى حوكمرانى شيَخ حممود ( ) 1925 – 1918
بريى نةتةوةيى هةرزوو الى شيَخ حممود سةريهةلَداوة  ,وةك لة وةالَمى نامةيةكى سةفوةت بةطى نويَنةرى روسيادا لة سالَى
 1915دا نوسيويَتى دةردةكةويت كة دةلَيَت  (( :هةموو هيوام ئةوةية كوردو كوردستان لةو دوذمنة رزطارى بيَت  ,ئةوةى دةستى
يارمةتيمان بؤ دريذ بكات دؤستمانة )) ..

37

كةواتة بريى نةتةوةيى الى شيَخ بنةمايةكى هةبووة بؤية بؤ رزطاربوونى كوردستان

ناضارة كة هةر كةسيك يارمةتى بدات بة دؤستى خؤى دةزانيَت .لة نامةيةكى تردا بؤ ويلست دةلَيَت  (( :مةبةستى دةولَةتة
طةورةكان لة جةنطدا  ,هةروةكو لة بةيانامةكةى سةرؤك كؤمارى ئةمريكا و ضةرضلى شاليارى بةريتانيادا هاتوة  ,داننانة بة
مافى طةلة مافخوراوةكان و سةربةخؤيياندا  ,ئيَمة بة ثيَى باوةرمان بةم بةياننامةيةو بةلَيَنى دةولَةتة طةورةكان هيوامان واية
لة ضاويَكى سؤزةوة سةيرى مةسةلةكةمان بكريَت و لة رزطاركردنى كوردستان و دةركردنى تورك و بالَوكردنةوةى بانطى
سةربةخؤييدا با يارمةتيمان بدةن )) .

38

هةولَدان بؤ سةربةخؤيى كوردستان بة يةكيَك لة كؤلَةطة طرنطةكانى ثرؤذةى بريى نةتةوةيى دادةنريَت كة شيَخ هةولَى بؤ دةدا .
شيَخ حممود كة نازناوى شيعرى ( نوربةخشى ) ية لة شيعرى ( شةرى سورداش ) دةلَيَت :
دلَ لةبةندى سينةدا دووبارة واوةيال ئةكا

نوربةخشى ناسرةوىَ مةيلى شةرو غةوغا ئةكا

ئينتقامى قةومى ليَقةوماو بةحةق داوا ئةكا

رؤذو شةو فيكرم لة دنيادا عيلم بةر ثا ئةكا

بةالَم لةطةلَ ئةوةشدا (( شيَخ حممود سةركردةيةكى ثشتبةستوو بة بنةماى عةشريةتايةتى و تةريقةت بووة و هةستيكى سادةى
نةتةوايةتى لة دواى كؤتايى هاتنى شةر لة ال دروست بووة  ,بةالَم ئةو هةستة لةو ئاستةدا نةبووة طوتارى نةتةوةيى بةرهةم
بهيَنيت ))  39شيَخ مةمحود بة كوشتنى جةمال عريفان و ضاوديَريكردنة سةر مستةفا ثاشاى يامولكى  ,دةطةينة ئةو راستيةى كة
بريى نةتةوةيى كوردى بة ثيَى ضةمكى ناسيؤناليزم لة هزرى شيَخدا ئامادةيى نةبووة  .ضونكة لة دةسةالَتةكةى شيَخ مةمحوددا
دةستة بذير لة خويَندةوارو ناسيوناليستةكان رؤلَ وكاريطةريان لة بريارى سياسى و ريَكخستنى كارطرييدا نةبووة .
شاهبازى بووم  ,لة مةيدانى شكارى دوذمنا

جةهلى ميللةت  ,بوو بة زيلةت بةسةر شانى منا

شيَخ قورسايى و ليَهاتوويى خؤى دةردةخات و هؤكارى شكاندن و سةرنةكةوتنى خؤى وبزوتنةوةكةى دةطيَريَتةوة بؤ نةزانينى
ميللةت .شيَخ توشى سةرليَشيَوانى سياسى بؤتةوة لة مامةلَةكردنيدا لةطةلَ دؤخةكةدا كة ضؤن دةطات بة سةربةخؤيى لة نيَوان
دابران لة توركةكان ورووكردنة ئينطليزةكان .
35

د .كهمال مهزههر  .شوێنی تێگهیشتنی راستی له مێژووی رۆژنامهوانی كوردیدا  .ل146
36
 جةعفةر عةىل  ,ناسؤناليزم و ناسيؤناليزمى كوردى  ,ل19737
 عةتا قةرةداخى  ,طوتارى ناسيوناليزمى كوردى  ,بةرطى يةكةم ل 33538
 عةتا قةرةداخى  ,طوتارى ناسيوناليزمى كوردى  ,بةرطى يةكةم ل 33939

 -عةتا قةرةداخى  ,طوتارى ناسيوناليزمى كوردى  ,بةرطى يةكةم ل 367
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شيعرى سياسى لةم قؤناغةدا كة هةلَطرى سيماى نةتةوةيى ية  ,هؤكار بووة بؤ هةلَطريساندنى شؤرش لة ثيَناوى سةربةخؤييدا,
ضونكة (( لة هةندىَ باردا يان قؤناغى جؤراوجؤرى بزوتنةوةكان  ,شيعر دةبيَتة بةشيَك لة كارى شؤرشطيَرانةى كؤمةالَنى
خةلَك))

40

شيعرىسياسى كوردى لة كؤتايى دةسةالَتى عومسانييةكاندا سةرةراى ئةوةى ئةركى هؤشياركردنةوةى خةلَكى

كوردستانى دةبينى  ,لة هةمانكاتيشدا زةمينةيةكى لةبارى بؤ شؤرش رةخساند  ,بة تايبةتى دواى هاتنى ئينطليزةكان بؤ
ناوضةكة  ,لة ديارترين ئةو شؤرشانةى كة لة باشوورى كوردستان سةرى هةلَدا شؤرشى شيَخ حممود بوو  ((.شاعريانى سةردةمى
عومسانييةكان و تةنانةت لة سايةيى ئينطليزةكانيشدا لة ريَطةى شيعرة سياسيةكانيةوة هيَلى سةرةكى و طشتى نةتةوةيى
نيشتمانى طرتووة و سةر بة هةر كؤمةلَ و فيكريَك بووبيَت هةرطيز نةبوونة بة اليةنطريَطى سةر بة حيزب و طروثيَكى سياسى و
نةضونةتة نيَو بةربةرةكانى سياسى حيزبةكانةوة خؤ ئةطةر ضوو بيَتة ئةو ملمالنيَشةوة  .ئةوا شيَوةيةكى ئارام و هيَمنى لةخؤى
طرتبوو ))  .41لةم اليةنةوة ئةركى ئةدةب ئةوةية كة رؤىل هةبىَ لة ئاراستةكردنى خةلَك بةرةو ئايندةيةكى طةش  ,كة بةشدار
بيَت لة جوالنةوة سياسيةكاندا بؤية شيعر (( ثيَويستة خولقيَنةرو بنياتنةرى طؤرانكاريية كؤمةالَيةتيةكان و لة هةندىَ كاتدا
ئاال هةلَطرى جوالنةوةكانيشى بىَ  .42 )).هةربؤية شاعريان وةك كةسانى ديارى ناو خةلَك لة سؤنطةى بةرثرسيارةتى و ئةركى
سةر شانيان  ,هةميشة ريَنيشاندةر بوونة و راستييةكانيان خستؤتة روو  ,رةخنةشيان لة سيستةم و دةسةالَتداران طرتووة ((.
شيعر لة بوارى هؤشيارى فيكريدا رؤلَى خؤى وةك ضةكيَكى نووك تيذ ئةبينىَ  ,شاعري باسةركردةى راثةرين و شؤرشى نةكردبىَ,
بةالَم لة كوانوى شيعرةكانيةوة تةزووى هؤشيارى و طيانى شؤرشطريى  ,جوالنةوةى سياسى بةخشيوة )).

43

د .ئاطرين دةىلَ(( :

شاعريانى كورد دواى كؤتايى جةنط شيعر كاريطةرى سةردةم و بوارى ضاالكى سياسيان بوو  .ذان و سويَى ذيانى ذيَر ضةثؤكى
ستةمى عومسانييةكانيان تيَكةلَ بة جةورى ئينطليزة داطريكةرةكان كرد وطيانى نيشتمان ثةروةريان ثىَ وروذان و تؤويى
شؤرشطيَريان وةشان )) .

44

هةندىَ لة رةخنةطران ثيَيان واية كة ئةطةر شاعري ئاطادارى دةووروبةرى خؤى ونةتةوةكةى و دةورووبةرى جيهانى نةبيَت ئةوا
ناتوانيَ ثةيامةكةى بطةيةنيَتة جةماوةر  .كةواتة شاعري تةعبري لةو واقيعة دةكات كة تيايدا دةذى (( وةك شايةديَك بة هةموو
دةنطى خؤى حوكم لةسةر ئةو شتانة دةدا كة دةيانبينىَ و لةطةلَياندا دةذى )) 45بةم ثيَية شاعري لة هيض شتيَك بىَدةنط نابيَت و
راى خؤى دةردةبريَت  .يةكيَك لة شاعرية ناسراوةكانى سةردةمى حكومرانى شيَخ حممود وةك دةنطيَكى شيعرى قؤناغيَكى طرنط و
ميَذوويى كة جيَطى بايةخى ليكؤلةرانة ( حةمدى ) شاعرية  ((.دواى ئةوةى ئينطليز واليةتى موسلَى طرت ئةم يةكيَك بووة لة
ئاذاوة ضييةكانى دةورى شيَخ حممود و بؤ بةرزبوونةوةى خاكى كوردستان لة هاتوضؤدا بووة  ,كة شيَخ حممود ديل كراوةو براوة بؤ
هيندستان جيَطةى ئةم  ,كةذو كيَوةكان بووة ئامسانى داوة بةخؤيا و زةوى كردوة بة رايةخى  ,كة شيَخ هاتةوة حكومةتى
40

 د.ابوبكر خؤشناو  ,شیعرى بهرهنگاری  ،ل10241
 د .ئهبوبهكر خۆشناو  ،شیعری سیاسی  ،ل10242
 د .عهبدولال ئاگرین  ,شیعرى سیاسى كوردى  ,ال 7843
 د .عهبدولال ئاگرین  ,شیعرى سیاسى كوردى  ,ل3644

 د .عهبدولال ئاگرین  ,شیعرى سیاسى كوردى  ,ال 3345
 -د .ئهبوبهكر خۆشناو  ،شیعری سیاسی  ،ل 22
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كوردستان دامةزرا  ,ئةم لة  1923 – 1922بوو بة رئيسى طومرط  ,لةثاشا لةبةر ريَك نةكةوتن لة هةندىَ بريو باوةردا ئةو
ميانةيان لةطةلَ شيَخ حمموددا نةما و ليَى تةكيةوة  ,تا ئةم وةختة بة مالَ و بةطيان و بةزمان لة ثشت شيَخ حممود بوو  ,بةالَم
لةم وةختة بةدواوة ئيرت نةء ! كةحكومةتى عيَراق هاتة ثيَشةوة لة  1924بوو بة رئيسى بةلةديةى سولةميانى  ,لة 1936
كؤضى دوايى كرد )).46
( حةمدى ) لة شيعرى نيشتمانيدا دةولَةمةندة  ,ضونكة ئةو لة سةردةميَكدا ذياوة كة بريى نةتةوةيى لة هةموو كوردستاندا
ثةرةى دةسةند  ,كوردستان لة بةر هيَرش و ثةالمارى توركان كؤىل نةداو بةردةوام بوو لة بةرخودان و بةرطريكردن .
ئيفتيخارى ميللةتى كورد شةوكةتى عينوانتة

ئةى وةتةن ! رؤم و عةجةم موشتاقى كوردستانتة
هاوسىَ هةموو وةكو دالَن و ئةم كوردة وةك الك

ضنطيان لة جطةر طاهى هةموو داوة بة بىَ باك

بىَ خويَنة طوىل زةرد و زةعيفة وةكو خاشاك

حةمدى ! دة بثيَوة قورو سنطت بكة ضاك ضاك

47

( حةمدى ) وةك نةتةوة ثةرستيَكى رؤشنبري ئةركى سةرشانى بةرانبةر بة خاك و نةتةوةكةى بة ريَك و ثيَكى بةجيَهيَناوة .
ريَطاى دروستى كوردايةتى بة ماندونةبوون و ئازارةكانى نةخشة كيَشاوة و ثةجنةى لةسةر زؤربةى كةم كورى و ناتةواوييةكان
داناوة  .هةربؤية لةبةر هةندىَ هةلَويَست و بري و بؤضوون لةطةلَ شيَخ حمموددا زؤر خراث تيَكضووة  .بةالَم لةطةلَ ئةوةشدا لة
بةرةوثيَشربدن و ضةسثاندنى بريى نةتةوةيى رؤلَى طرنطى بينيوة  .بةالَم لةوسةردةمةدا ض شيَخ حممود و ض ئةوانةى دةوروبةرى
اليةنطرى بؤضوونةكانى حةمدى نةبوون بؤية دةلَىَ :
طةر بةطويَى حةمدى نةكةن فرسةت لةدةس با دةرنةضىَ
با بة جارىَ زوو بضينؤ سةر مةكينةى تةل طرين

48

رةخنةوسةرنج و تيَبينيةكانى بيَسوود بوو  ,بةرةى طةندةلكاران و هةلثةرستان زؤر بةهيَز بوو  ,هةموو بنةماو بريو را
ضاكةكانيان ثشت طوىَ دةخست و هةولَى بةرذةوةندى كةسى و بنةمالَةييان دةدا .
ضارةم نةما ديسانةوة تةركى وةتةن ئةكةم
ثيَم ضاترة لة مةعموورى ئةم نةوعة ضؤل و هةرد

49

ئةمة منوونةيةكة لة هةلَويستى دابران لة نيشتمان لةبرى لكان بة نيشتمانةوة .
وةكو رةخنةطريَكى شارةزا و سياسيةكى بة ئةزموون بةم شيَوةية باس لة ثيَكهيَنانى حكومةتى دووةمى شيَخ حمموود دةكات و دةلَىَ
:
باسى تةشكيالتى سانى هةر ئةكةم بؤ ثيَكةنني

كةمرتين بوو طةورةتر  ,هةم طةورةتر بوو كةمرتين

46

 دیوانی حهمدی  ،لیضكۆلینهوهی جهمال محهمهد ئهمین  ،سهركهوتن  ،سلێمانی  ، 1984 ،ل 40647
 دیوانی حهمدی  ،لیَكۆلینهوهی جهمال محهمهد ئهمین  ،سهركهوتن  ،سلێمانی  ، 1984 ،ل40848
 دیوانی حهمدی  ،لیَكۆلینهوهی جهمال محهمهد ئهمین  ،ل 33349
 -دیوانی حهمدی  ،لیَكۆلینهوهی جهمال محهمهد ئهمین  ،ل 244
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50

( حةمدى ) بة باشى لة قؤناغة سياسيةكةى سةردةمى ئينطليزةكان تيَطةيشتوة  ,شةن و كةوى بارودؤخةكةى زيرةكانة كردووة ,
بة اليةوة وا باش بووة كةلةطةلَ سياسةتى طشتى سةر
دةمةكةدا بروات بؤ ئةوةى سووديَك و قازاجنيَكى بةركةويَت  ,طةىل كورديش هؤشيار دةبيَتةوة راست و ناراستى بؤ ئاشكرا دةبيَت
و هةر بؤية دةىلَ :
هةر لةبةر بةرزبوونةوةى ئةم كوردة ذيَر ثىَ كةوتووة
دامةنى مةندوبى سامى ثةجنةى ( مس بيل ) طرين

51

ئاشكراكردنى ثيالنى داطريكةران و نيازةكانيان بؤ داطريكردنى كوردستان و خستنة رووى راستةقينةى بيَطانة بة خاكى كوردستان
لة الى حةمدى بة ئاشكرا ديارة .
حةمدى دةناسىَ تورك و عةجةم ديارة ئةجنةبيش
دوذمن بة خاكى كوردن ,ئةمانةت كة دى راكة

52

بريى يةكيَتى نةتةوةيى و يةك ثارضةيى خاكى كوردستان لة بريو باوةرى راستةقينةى دا لةم شيعرةدا رةنطى داوةتةوة كة دةىلَ:
لة ( وان ) و ( ورمىَ ) ية تاكو دةطاتة خاكى لورستان
لة تةبليس و ديار بةكر و جةزيرة تا خةتى سنجةر
ئةمة شةرقى شيمال  ,غةربى جنووب ساحةى كوردة
كة ئةم ئةرزة بة توؤزيَكى دةريَذىَ ديدةى قةيسةر

53

بةم ثيَية هةموو ئةو تيَروانينانةى لة شيعرة سياسيةكانيدا دةخياتة روو رؤلَى طرنطيان دةبىَ لة هؤشياركردنةوةى ئاستى
رؤشنبريى خةلَك و طةشةكردنى بريى نةتةوةيى و بزوتنةوةى رزطارخيوازى خةلَكى كوردستان بؤ سةربةخؤيى و دامةزراندنى
دةولَةتى نةتةوةيى  ( .زيَوةر ) ى شاعرييش لة ريَطةى شيعرو ئةدةبةوة خزمةتى طةل و نيشتمانةكةى كردوة  .رؤليَكى ديارى
هةبووة لة ثيَطةياندن و ريَنويَنى كردنى شاعريانى سةردةمةكةى بة تايبةتى لةو اليةنةوة كة شيعر بؤ نيشتمان و نةتةوةى كورد
بنووسن  ,هةروةكو لةم دةقةدا كة بؤ رةفيق حيلمى نوسيووة دةلَىَ :
ئةى رةفيقى موحتةرةم ئةى شاعريى شريين مةقال !
هاتة بةر مةددى نةزةر فكرت وةكو و ئاوى زوالَلَ
من ئوميَدى طةورة طةورةم ثيَتة بؤ ئةم ميلةتة
حةيفة سةرفى فكرى خؤت كةى تؤ لة زولف و خةتو خالَ !

54

50

 دیوانی حهمدی  ،لیَكۆلینهوهی جهمال محهمهد ئهمین 127 ،51
 دیوانی حهمدی  ،لیَكۆلینهوهی جهمال محهمهد ئهمین  ،ل33252
 دیوانی حهمدی  ،لیَكۆلینهوهی جهمال محهمهد ئهمین  ،ل 35853
 دیوانی حهمدی  ،لیَكۆلینهوهی جهمال محهمهد ئهمین  ،ل 9754
 -رةفيق حيلمى  ,شيعرو ئةدةبياتى كوردى  ,بهرگی دووهم ،هةوليَر  , 1988 ,ل 46
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طو مان لةوة ناكرىَ كة دةوريَكى كرنطى طيَراوة لة ثيَطةياندنى شيَخ حمموددا ,ضونكة مامؤستاى بووة  .بة هؤى بايةخدانى
بنةمالَةى شيَخ حممود بة ئةدةبيات و شاعريان ريَزى زؤريان لة زيَوةر طرتووة هةر بةوةشدا دةردةكةويَت كة هاورىَ ى سةفةرةكةى
بنةمالَةكةيان بووة بؤ ئةستةنبول و سىَ مانط ثيَكةوة هاورىَ سةفةر و مانةوة بوونة ثريةميَردى شاعرييش يةكيَك بووة لة
ئةندامانى وةفدةكة  .زيَوةر لة ئةستةنبول ئاشناى سروود دةبيَت و كة دةطةريَتةوة بؤ كوردستان  ,كؤمةليَك سروود دادةنيَت .
هةموو ليَكؤلةرانى كورد جةخت لةو راستية دةكةنةوة ,كة زيَوةر شاعرييَكى رووناكبريى ئةو قؤناغة بووة  .وةك نيشتمان
ثةروةريَكى كورد ثةروةر هةميشة رووى دةمى لةنةتةوةكةى بووة بؤ خزمةت و تيَكؤشان و خةبات لة ثيَناوى سةربةخؤيى
كوردستاندا.
لة نامةيةكدا كة ( عةىل كةمال ) بؤ زيَوةرى ناردووة دةلَىَ  (( :لة اليةكى ترةوة خؤشحالَ وشادمامن  ,ضونكة لة زاتيَكى طةورة
وطران بة بةهاى وةك ئيَوةوة فريى نيشتمان ثةروةرى بووم و لة سايةيى هةولَ و كؤششى ئيَوةوة بووم بة خاوةنى بريو هؤشيَك
)) .55ئةم شايةدية بؤ زيَوةر و بؤ زؤريَك لة شاعريانى ترى قؤناغةكة راستة تةنانةت بؤ كةسيَكى وةك شيَخ حمموديش .
شاعرية كوردةكان بةرهةمةكانيان كردة ثيَداويستىيةكى رؤذانة بؤ طؤرينى بارى ذيانى كؤمةلَةكةيان و بوو بة شتيَكى طرنط لة
هؤيةكانى بة ئاطا هيَنانةوة و ورياكردنةوة  .ئاماجنيشيان طةياندى بريوباوةرى نةتةوةيى نيشتمانى بوو 56.بةالى زيَوةرةوة
رؤذنامةوانى وضاثخانة يةكيَكة لة هؤ سةرةكيةكانى ثلةى ثيَشكةوةتن و درومشى بةرةوثيَشضوونى ميللةت و طةشةسةندنى بريى
نةتةوةيى .
لة سةردةمى زيَوةردا خؤشةويستى نيشتمان رةهةنديَكى تر وةردةطرىَ بة جؤريَك (( لةو دةستورة تيَثةرى كرد كة تةنها
خؤشةويستى شاعريةكان خؤيان ثيشان بدات بةرامبةر كوردستان بةلكو ئةجمارةيان ريَطايةكى ترى طرتة بةرو بواريَكى ترى
هةلَبذارد بؤ هاتنة ناوةوةى  ,ئةويش هؤشيار كردنةوةى طةل بوو بؤ ريزطرتن و خؤشةويستى نيشتمان و قوربانى دان لة
ثيَناويدا )).

57

سةرجةمى ئةو نارةزايى و بيزاريةيى كةشاعري لة سةردةمى فةرمانرةوايى عومسانيةكاندا دةرى دةبرىَ بؤ خؤى بةطذدا
ضونةوةيةكى ئةو دةسةالَتة بووة  ,هةروةك لةم ثارضةيةدا بةدى دةكرىَ و بة ناوى ( كاربةدةستانى ئيستبداد ) ةوة تيايدا دةلَىَ
:
وةك تري لة كةوان دةر ئةثةرن تاقمى مةئمور

بؤ قاوة بؤ ضايى بةرةو خوارو بةرةو ذوور

بؤ القة مريشكىَ ئةضنة كانى ئةزمةر

بؤ قوبلى ئةرؤن لرية هةتا ضةمشةيى ئاموور

58

لة دواى شكستى دةولةتى عومسانى و دؤراندنى لة جةنطى جيهانى يةكةمدا و هاتنى ئينطليزةكان بؤ باشوورى كوردستان  ,شيَخ
حممود لة طةلياندا كةوتة ملمالنىَ و لة دوايدا توانى دةسةالَتى سةربةخؤيى لة سليَمانى و دةووروبةرى رابطةيةنىَ لة نيَوان
55

 د .مهحمهد فازیل  ،زێوهر ژیان و بهرههمی  ،ههولێر  ، 2010 ،ل2556
 د .مهحمهد فازیل  ،زێوهر ژیان و بهرههمی  ،ل2857
 د .دلشاد عةلى  ,دیالن شاعیرو ئاشتیخواز ,چاپخانهی كۆری زانیاری كورد ،بهغدا  1981 ،ل 858
 -دیوانى زێوهر  ،محمود زێوهر  ،چاپی یهكهم  ،ههولێر  ، 2003 ،ل 234
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ساالنى  1925 – 1919دا  .بةم شيَوةية تاقيكردنةوةى ذيانى سياسى كوردى باشوور لةطةل عومسانييةكاندا كة هيض لة
بةرذةوةندى طةىل كورد دا نةبوو كؤتايى ثىَ هات  .لة هةمانكاتدا تاقيكردنةوةى دةسةالتى طةىل كورد لة باشوور لة ساييةى
حوكمرانى كورديدا شكستى هيَناو بىَ ئوميَدى ليَكةوتةوة  .ئيرت ئينطليز لةطةلَ هاوثةميانةكانى توانى باشوور ( وياليةتى
موسل ) لة ساىل  1925بلكيَنيَت بة دةولَةتى نويَى عيَراقةوة  .ئيرت منةوةران و شاعريان بة ئوميَدى ذيانيَكى سياسى نوىَ
كةوتنة ثيا هةلَدان بة دةولَةتى تازةى عيَراق هةرةوكو زيَوةر دةلَىَ :
لة فةيزى لوتفى خواوة واليةتى موسل

نةجاتى بوو بة تةواوى لة ثةجنةى رؤمى

بةىلَ نةتيجةى زولَم و جةفاية بؤ هةركةسىَ

بةرؤكى خؤى ئةطرىَ عاقيبةت بة مشئوومى

طوالهى فةخرى هةموو كوردةكان طةيشتة فةلةك

كة توركى دا بة زةويدا خةيالَى مةوهومى

59

دواى ئةوةى دةسةالَتى كوردى شكست دةهيَنيَت لة خؤ بةريَوةبردندا  ,طؤرِان لة بريى سياسى زيَوةر دروست دةبيَت ,بانطةشة بؤ
دةولَةتى عرياقى دةكات  ..بؤية بةرةو عيَراقضيَتى هةنطاو دةنىَ و لةو اليةنةشةوة ضةند دةقيَكى شيعرى لة بارةى ئاالَ و
جوطرافياى عيَراق نووسيووة :
كة عوسبةتول ئومةم ئةم حوكمة عاديالنة دا

حةياتى دا بة عيَراق و نةماوة مةحرومى

بةروونى ئةوة دةردةكةويَت كة زيَوةر ثشتى لة دةولَةتى عومسانى كردووة و ثشتيوانى لة سياسةتى ئينطليز كردووة  .ئةم
بؤضوونانةى لة  1924بةدواوة خستؤتة روو :
بذى بة عةدلةوة عوسبة لةطةلَ بةريتانى

ضراى والتة قةراريان بة لةفزى مةفهوومى

60

بةالَم هةر لة ساىل 1924دا شيعريَك بة ناونيشانى (مالَ جويَكردنةوة) دةنووسىَ كة تيايدا هةلَويَستيَكى نويَى شاعري
دةردةكةوىَ  ,كة بريتية لة بريى سةربةخؤيى و جيابوونةوة لة عيَراقى نويَدا :
يابة فةرةزن تؤ شاى زةمينى

رازيم بة بةشى خؤم و مسكيَنى

دجيلة و فوراتت با هةر بؤ خؤت بيَ

منيش كوردستان شاخى رةنطينى

هةواكةى شاهؤ  ,ئاوةكةى قةنديل

قةت ريَك ناكةوىَ دةست لةمل يةك كةن

61

بريى عيَراقضيَتى لة دةقةكانى ( ئةى عيَراق ) و ( جوطرافيايى عيَراق ) و ( ئيدارةى عيَراق ) و( طؤرانى بةيداخ ) رةنطى
داوةتةوة  ,ئةمةش بؤخؤى طؤرانيَكى طةورةية لة هةلَويَست و بريى نةتةوةيى شاعريدا  62.بةالَم ئةوةى لة ضريؤكة خةيالَيةكةى
زيَوةردا دةخويَنريَتةوة ئةوةمان بؤ دةردةكةويَت كة زيَوةر رةخنةى لة حكومةتى شيَخ حممود طرتووة كة هيض دامةزراوةيةكى
حكومةتى و نيشتمانى دوور لة دةستوةردانى هةرةمةكى بوونى نةبووة  .رةخنةطرتنة لة نةبوونى ياسا و دةستور كة حكومةت
كارى ثىَ بكات  .بريى رةخنةيى لةو ضريؤكة دا كة بة ناراستةوخؤ رةخنة لة حكومةتى شيَخ حممود دةطريَت دةضيَتة خانةى
59

 دیوانی زێوهر  ،محمود زێوهر  ،ل 6160
 دیوانی زێوهر  ،محمود زێوهر  ،ل 6261
 دیوانی زێوهر  ،محمود زێوهر  ،ل 8262
 -دیوانی زێوهر  ،محمود زێوهر  ،ل . 198 , 188 , 187 ,183
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ثتةوكردنى بريى نةتةوةيى و نيشتمانى بزاظى رزطارخيوازى كورديةوة  ,نابيَت وةك هةلويَستيَك لة كارى دوذمنكارانةى بة شيَك
لة شاعريان سةير بكرىَ .

63

(شوكرى فةزلَى) يةكيَكة لة شاعرية بةناوبانطةكانى كوردستان و ثيَطةيةكى ديارى لة ناو شاعريانى كالسيكى كوردى قؤناغى
سةدةى نؤزدة و ضارةكى يةكةمى سةدةى بيستةمدا هةية  (( .شوكرى فةزىل خؤى كة كارطيَريَكى ضاالكى رؤذنامةى (تيَطةيشتنى
راستى) بووة و وةك كورديَك رؤىل يةجطار طرنطى تيا بينيوة  ..طؤشةيةكى تايبةتى تةرخان كردبوو  .بؤ ئةوةى لة ذيان و شيعرى
شاعرية ناودارةكانى كورد بدوىَ 64 )).جطة لةو شيعرانةى كة ثيَشكةشى شيَخ حممودى كردوة  ,لةبوارى رؤشنبريى و ئةدةبى
سةردةمدا رؤليَكى طرنطى طيَراوة و جيَى ثةجنةى لة رؤذنامةى تيَطةيشتنى راستيدا ديارة  .لة يةكىَ لةو نووسينانةى لة
تيَطة يشتنى راستيدا نووسيويَتى بةلطةى زيندويتى بريى نةتةوةيى شوكرى فةزليمان بؤ دةسةمليَنىَ  .كة دةىلَ  (( :ئينطليز لة
هةموو قةوميَك زياتر دؤستى كوردانن  ,ئاشقى شوجاعةتى ئةوانن دلريى كوردانيان ضاك بيستووة  ,لةبةر ئةمة زؤريان خؤش
ئةويَن  65 )) .شوكرى لة تةمةنى شةش حةوت سالَيدا لة بةغداوة ديَتة سليَمانى  ,سةرةتاى خويَندنى لة قوتاخبانةى مريى
بووة  ,لةو ماوةيةدا شيَخ حممودى ناسيووة و لةو سالَةوة بة دريَذايى ذيانيان هاوريَى نزيكى يةكرتى بوون  .زؤربةى ماوةى ذيانى
لة مندالَيةوة تا دةوروبةرى ضل سالَى لة سليَمانى بردؤتة سةر 66.لة ثيَش دةستثيَكردنى جةنطى يةكةمى جيهانى لة سليَمانى
طةراوةتةوة بؤ بةغدا لةوىَ جيَنيشن بووة تا دوايى ذيانى .
لة ماوةى حوكومرانى شيَخ حممود دا شاعري بةضةند شيعريَك ستايشى مةليكى كوردستان دةكات خؤشةويستى خؤى بؤ دةردةبرىَ .
ئوميَدى سةربةخؤيى بةو جوالنةوةيةوة طرىَ دةدات  .لة ديارترين ئةو شيعرانةى كة بؤ شيَخ حممودى نووسيوة  ,شيعرى ( ئيش
كة رووى ئيَستة لة هةورازة  ..كة (( شاعري سالَى  1923ثيَشكةش بة قارةمانى دةربةند وئاوباريكى كردووة  .ئةمةش ديارة
لةكاتيَكدا بووة  ,شيَخ حممود لة هندستان رووةو هةوارطةى باوباثريانى ئةهيَنريَتةوة و لة بةغدا ال ئةدات و شوكرى فةزىل
ئةديب و رؤشنبريو ئاوةىل مناىل  .ئةضيَتة خزمةتى شيَخ و قةسيدةكةى بة ديارى ثيَشكةش دةكات  67)) .ئةو بريورايةيى شاعري
لةو كاتةدا دةرى بريوة لة ضاو سةردةمةكةى خؤيدا كةس بة قةرةى ناطات  ,ضونكة بايةخى ئةو قةسيدةية لةو روانطةيةوة
سةرهةلئةدات كة يةكةم قةسيدةية بؤبةرامى هةستى نةتةوةيى تيا بةدى ئةكريَت  ..بةلَكو طرنطى لةوةداية قةسيدةكة لة
اليةن مرؤظيَكى هؤشيارو ئةديب و رؤشنبرييَكى ثيَشكةوتوخوازةوة نووسراوة كة خودى خؤى لة ناو جةرطةى كيَشةو ملمالنيَى
كارةساتةكةدا ذياوة و لة سياسةتى داطري كةرانةى ئينطليزو هاوثةميانةكانى بة ئاطا بووة و لة نزيكةوة تيَكةلَ و ليَكةيانى
هةست ثيَكردووة  68 .شوكرى فةزىل وةك هةموو رووناكبرييَكى بري تيذى كورد هةستى بةوة كردبوو هيَنانةوةى شيَخ حممود لة

63

 مةمحود زيَوةر  ,طةجنينةى زيَرينى زيَوةر  ,بةريَوةبةريَتى ضاث و بالوكردنةوةى سليَمانى . 2012 ,64
 عهبدوال ئاگرین  ،شوكری فهزلی  ،شاعیرێكی سیاسی  ،ل 1265
 د .كهمال مهزههر  ،تێگهیشتنی راستی و شویێنی له رۆژنامهنووسی كوردیدا  ،بهغدا  1978 ،ل10366
 د .مارف خهزنهدار  ،مێژووی ئهدهبی كوردی  ،بهرگی پیێنجهم  ، 1945 – 1914 ،ئاراس  ،ههولێر  ،چ  ، 2ل 41967
 عهبدوال ئاگرین  ،شوكری فهزلی  ،شاعیرێكی سیاسی  ,ل 2968
 -عهبدوال ئاگرین  ،شوكری فهزلی  ،شاعیرێكی سیاسی  ,ل 34
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هندستانةوة هةروا لة طؤترة نةبووة و رؤذى كورد لة هةالَتنداية داهاتيَكى طةش و كامةران ثيَشوازى لة خؤى نةتةوةكةى ئةكات
بةالَم ئةمة لة كاتيَكدا بةدى ديَت  ,بزانرىَ ضى ئةكريَت و هةنطاو ضؤن دةنرىَ و بةض شيَوةيةك بةطذ ئينطليزةكاندا ئةضن ؟
( ئةمحةد موختارجاف ) نيشتمانثةروةريَك بووة  ,بةراستى كوردايةتى كردووة بةشيَكى زؤر لة شيعرةكانى تةرخان كردووة بؤ
مةسةلةى رزطارى كورد وكوردستان  .سؤزى دةروونى ناوةوةى تيَكةلَ بة هيواو ئاماجنى سياسى و كؤمةاليةتى كردووة  .دلبةرو
كوردستان تيَكةلَ بة يةكرتى كراون  .بؤية ديوانى ئةمحةد بة تةنيا شيعرى تايبةتى هةية بؤ دولبةرو شيعرى تايبةتى ديكةى
بؤ كوردستان .

69

لة خةو هةسنت درةنطة ميللةتى كورد خةو زةرةرتانة
هةموو تةئرخيى عالةم شاهيدى فةزل و هونةرتانة
دةسا تيَكؤشن ئةى قةومى نةجيب و بيَكةس و مةزلوم
بة طورجى بيربن ئةو ريَطة دوورةى وا لةبةرتانة

70

كاريطةرى ئةم شيعرة لةسةر خويَنةران و بيسةرانى بةلَطة نةويستة ضونكة وتةكانى ئةم شيعرة وةك ئامؤذطارييةك مرؤظ
هاندةدات كوردايةتى بكا لة ثيَناوى سةربةخؤيى ئةو والتة رةنطني و جوانةى كوردستانى ثىَ دةليَن :
وةختى تيَكؤشانة ئةى قةومينة غةفلةت تابةكةى
خؤ وةتةن ئةمرؤ نةخؤشة ئةم تةبيبى حازيقة
كويَن فريقةى مونةووةر نيشتمان

وا خةزانى كردووة ئيَستيَكة طولزارى وةتةن
ضى ئةبىَ بيكا موداو قةلبى بيمارى وةتةن كوانى خةلقينة لة

ضونكة ئةو فريقة ئةزانن دةردو ئازارى وةتةن

71

شاعري اليةنى كةم و كورتى و بىَ ئاطايى لة دةردو ئازارةكانى ميللةت دةخاتة روو و دةيبةستيَتةوة بة غافلبوون و بيَباكبوون لة
ضارةسةركردنى طرفتةكانى داواى تيَكؤشان دةكات  ,كة هةولَى ئاوةدانكرنةوةى كوردستان بدةن  .ضونكة دؤخةكة وةها وةسف
دةكات كة توشة نةخؤشى بووة بؤ ضارةسةركردنى روو لة دةستة بذيَر دةكات كة بة منةوةر ناويان دةبات كة بيَني و فريايى
كوردستان بكةون كة ئةوانة لة دةردو ئازارى شارةزان  .دةكرىَ بليَني شاعري ثيَيى واية كة والَت بة كةسانى نةخويَندةوار ناروات
بةريَوة  .كليلى ضارةسةرى كيَشةكان و دروستكردنى نيشتمانيَكى جوان و رازاوة لة بريو راو هونةرى منةوةرانى سةردةمةكةوةية .
 (.ئةمحةد موختار جاف ) دةلَيَت:
من كة كوردم حةز لة خاكى ثاكى كوردستان ئةكةم
نا وجاخة ئةو كةسةى خزمةت بكا بؤ غةيرى خؤى
هةروةكو شيَرى ذيانن بؤ نةبةرد

ئارةزووى دةورى تةرةقى حاكمى بابان ئةكةم
تا بة مردن شةرتة من هةر بةندةيى خؤمان ئةكةم

ميللةتى من

ئيَستيةكة من ضؤن ئيتاعةى ووشرتى عورييان ئةكةم

تا دةلَىَ:
69

 د.مارف خهزنهدار  ،مێژووی ئهدهبی كوردی  ،ل 48870
 د .عزالدين مستةفا رةسول  ,ديوانى ئةمحةد موختار جاف  ,ضاخبانةى ئةديب  ,بةغدا  , 1986 ,ل8371
 --د .عزالدين مستةفا رةسول  ,ديوانى ئةمحةد موختار جاف  ,ضاخبانةى ئةديب  ,بةغدا  , 1986 ,ل 84
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كوردم و بؤ كوردى ( ئةمحةد ) سةعى ئةكةم تا بةم زووة
ئيتحادى كوردى خؤمان و سنة و بؤكان ئةكةم

72

شاعري بريى خيانةتكارى ريسوا دةكات  ,نةتةوةى كورد بة ئازاو قارةمان وةسف دةكات و دةىلَ نابىَ بة ذيَر دةستةيى بيَطانة
قايل بن  .بةلَكو دةبيَت لة ثيَناو ئازاديدا قوربانى بدةن و هةميشة سازو ئامادة بن بؤ رووبةروبوونةوةى ئريان و توركةكان .
بريوبؤضونيَك لةناو كوردستاندا بالَوبووة ئةويش رازيبوون بووة بة لكاندنى باشورى كوردستان بة عرياقةوة لة بةرانبةريشدا
بؤضونيَك بة توندى بة طذيدا ضؤتةوة  ..تةنها كوردى بوون بؤ شاعري فةخرة  .بة دواى بةرذةوةندى كةسى خؤيدا ناطةريَت و
ثؤست و ثاية دةكاتة قوربانى سةربةخؤيى  .هةموو ئاماجنى ئةوةية كة بريى نةتةوةيى و خواستى دامةزراندنى شاعريان و
شؤرشةكانى ثيَشرةو بؤ يةكيَتى خاكى كوردان بهيَنيَتة دى .جؤريَك لة ياخيبوون لة بريى شاعري دا سةر هةلَدةدات و و هانى
خةلَك دةدات بؤ رةتكردنةوةى ذيَر دةستةيى  .هةرضةندة بريى تةندوتيذى و تؤى رق و قينةش دةضيَنىَ بةالَم مةرجى بةرطرى لة
خاك و نةتةوة ئةو جؤرة هةوالَنةشى دةوىَ تا هانى خةلَكى بدريَت ,بؤ بةهيَزكردنى بةرةى خؤيان لة بةرانبةرى شاالوى داطري
كارى لة اليةن عةرةبى ئةو سةردةمةوة  .ئةمحةد موختار جاف سةربارى باسكردنى ضةوساندنةوةى كورد بة دةستى دةولَةتةكانى
ئيَران و توركيا  ,لة هةمان كاتدا بة هةستيَكى نةتةوةييةوة نوقالنةى بيَدارى و شؤرشى نيشتمان ثةروةرى دةبةخشيَتة
رؤلةكانى طةل ,هةروةك لة قةسيدةى (( هيواى ثاشة رؤذ)) دا رةنطى داوةتةوة كة دةلَيَت :
ديَتة طويَم دةنطى بة سؤزو شيوةن و طريانةوة
مةزلوومن ئيَستة قةومى كورد

نالَةى دملة لة حةسرةت خاكى كوردستانةوة النةوازو بيَكةس و

طا بة دةستى توركةكان و طا بة دةست ئيَرانةوة

تا دةلَىَ :
حالَى كورد ئيستة لة بةينى تورك و ئيَران و عةرةب
بةالَم رؤذىَئةبىَ ئةوالدى كورد

بيَضووة تةيريَكة كة كةوتؤتة داوى منداالَنةوة ئةمرؤ با وا بىَ ,

بيَنة ميدان بةعيلم و سةنعةت و عريفانةوة

نةوجةوانانى وةتةن تةوحيد ئةكةن ئةم ميللةتة
ريك ئةخةن وةزعيةتى وان و جزيرة سةربةسةر

هةر لة كرماشان هةتا ورمىَ و سنة و بؤتانةوة
عةقرة و زاخؤ ئةبةسنت ريَك بة قةد بؤكانةوة

خانةقني و مةندةىل و خاكى لورستان يةك بةيةك

وةك دةمسال ئةدروون بة باالى مةنتيقةى بابانةوة

كيَو و كةذ طشتى ئةبيَتة باخ و جادة و قةسرو رىَ

بؤ تةماشاى دةستة دةستة ديَن لة ئينطلستانةوة

73

د .مارف خةزنةدار دةليَت ئةو كاتةى ( هيَمن )ى شاعري لة بةغدا دةذيا راى خؤى لةسةر ئةم قةسيدةية (( هيواى ثاشة رؤذ ))
بةم شيَوةية دةربريوة  ((:من ئةو قةسيدةية بة طولَى سةرتؤث و دورى سةر خةزيَنةى هةموو شيعرة سياسيةكانى كورد دةزامن )).
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 د .عزالدين مستةفا رةسول  ,ديوانى ئةمحةد موختار جاف  ,ضاخبانةى ئةديب  ,بةغدا  , 1986 ,ل 8873
 د .عزالدين مستةفا رةسول  ,ديوانى ئةمحةد موختار جاف  ,ضاخبانةى ئةديب  ,بةغدا  , 1986 ,ل 9674
 -د .مارف خهزنهدار  ،مێژووی ئهدهبی كوردی  ،بهگی پینجهم  ،چاپی دووهم  ، 2010 ،ل 492
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ثةيامى شاعريانى قؤناغةكة زؤر ئاشتيانة و سياسيانة بووة توندوتيذى نةكراوةتة ميكانيزمى بة دةستهيَنانى مافةكانى طةىل
كورد بة تايبةتى لة قؤناغى سةردةمى حكومرانى شيَخ حمموددا  ,بةالَم دواى شكستى سياسةتى شيَخ حممود لةطةلَ
ئينطليزةكاندا و ثاشطةزبوونةوةى ئينطليز لة بةليَنةكانى كة بة كوردى دابوو شيخ حممود بة ناضارى ثةناى بؤ خةباتى
ضةكدارى برد .
ئةجنام
 -1شيعرى سياسى وةك ضةكيَكى دةستى طةليَكى ضةوساوة  ,سةرضاوةيةكى كاريطةرى بريى نةتةوةيى كورد و جوالنةوة سياسية
كةيةتى .
 -2ثةيوةندى ئةدةب بة سياسةتةوة رِاستييةكى حاشا هةلَنةطرة لةم اليةنةوة ثةردةمان لةسةر كؤمةلَىَ باس و تيَرِوانني
هةلَداوةتةوة ,هيَلَةكانى ثةيوةندى نيَوان ئةدةب بة سياسةتةوة دةستنيشان كردوة
 -3بريى نةتةوةيى لة سةردةمى عومسانييةكاندا هةستيَكى سادة بووة نةبوةتة طوتاريَكى نةتةويى  .جوالندنةوةى رزطارى
خوازى كوردى لة بازنةى عةشريةت و ناوضةيى تيَثةرى نةكردووة
 -4شيعرى سياسى كوردى لة سةرةتاى سةدةى بيستدا لة سةردةمى دامةزراندنى حكومةتى شيَخ حمموددا ديَتة ناو ئةدةبى
كوردييةوة ,ئةو دةقة شيعرييانةى بؤ نيشتمان نووسراون لة ئةمحةدى خانييةوة بؤ سةردةمى شيَخ دةضنة ناو ئةدةبى
بةرةنطارييةوة لةذير ناوى شيعرى نيشتمانى و شيعرى رزطارخيوازى
 -5رؤذنامةطةرى كوردى لة ماوةى نيوان  1918 – 1898رؤلَى ديارو كاريطةرى هةبوو لةسةر سةرهةلَدان و هاتنة ناوةوةى
شيعرى سياسى كوردى .
 -6جيهانة شيعريةكةى شاعريانى قؤناغةكة رةنط ثيَدةرةوةى ذيانى سياسى و دةروونى شاعريةكانة كة بريى سياسى نيَو ئةو
جيهانةش ئاكامى ثةيوةندى و كاريطةرى ئةم دوو اليةنةى ذيانى شاعريةكانة .
 -7طةليَ لةوتنء دةربرِينةكانى هةلَطري بريى نةتةوةيى بوونء رايةلَةكردووي ديوى هةستى ناسيؤناليستى شاعريةكان بوون.
 -8بينينى سيماى رةخنةطرتن بة دةقةكانى شاعريةكانةوة لة قؤناغة جياجياكانى تةمةنة شيعرييةكانياندا ئاكامى حالَةتى
خؤبينينيان بووة لة ذيانيَكدا كة بةردةوام خواستء هيواو ئاواتةكانى تيا وشك كراون.
 -9شاعريانى قؤناغةكة ( زيَوةر  ,حةمدى  ,شوكرى فةزىل  ,عارف سائيب  ,مستةفا ثاشا يامولكى  ,فايةقى تاثؤ  ,ئةمحةد
موختار جاف ) ,رؤلَى بةرضاويان هةبوو لة دروستكردنى ناسيوناليزمى كورديدا .لة هةمانكاتيشدا كاريطةريان لة سةر
جوالنةوةى سياسى كوردي هةبوو .
سةرضاوةكان
 عةتا قةرةداخى  ,طوتارى ناسيوناليستى كوردى  ,ضاثخانةى رةنج  ,سليَمانى .2007 ,
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Abstract
This paper, which is entitled ‘The Role of Political Poetry in Kurdish National
Movement’, considers the work of a number of Kurdish poets from 1918 to1928. It aims
to reveal some significant facts, particularly the national sense, which are not only
crucial to the poets and their work, but they are also significant to the Kurdish literature
in general, and the poetic era of those poets in particular. This is because political poetry
has affected the Kurdish political movement, and the movement, in turn, has had an
impact on the poetry.
This paper consists of two sections and the first part comprises four subsections. The
first subsection presents an overview about the concept of political poetry and its
definitions, and the second subsection discusses the position of political poetry in the
comparative literature. As for the third subsection, it looks at the stages of the Kurdish
political poetry, and the fourth subsection demonstrates the significance and role of
Kurdish political poetry in the development of Kurdish national sense.
The second part, which is entitled ‘Political Poetry and National Sense’, consists of two
subsections. The first subsection considers Kurdish political poetry before the
establishment of Sheikh Mahmood’s government. It focuses on those poems that date
back to the era before Sheikh Mahmood’s reign looking at their impact on Kurdish
national sense. The second subsection, however, discusses the role of Kurdish political
poetry, through the perspective of poets of that stage, in the Kurdish political movement
during the reign of Sheikh Mahmood in general, and in Sheikh Mahmood’s government
in particular. In the end, the concluding points of the paper are thoroughly discussed.
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