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 کورتە 
 

 چکیده 
واتاكانی ئەدەبی بەرگری بە گشتی و شێعری بەرگری بە تایبەت جۆربەجۆرن.  بن
واتایانەی  دەركەوتنی داھاتووی ڕوون یەكێكە لەو بنواتای چاوەڕوانیی سەركەوتن و  بن

كە لە شێعری شاعێرانی ئەم بوارەدا ڕەنگدانەوەیێكی بەرچاوی ھەیە. شوێنەواری ئەم  
  دا بە واتایە چ لە ئەدەبی بەرگریی جیھانیی و چ لە ئەدەبی ناوچەیی و نیشتمانی بن

-وتن بۆ بزاڤە بەرگریڕوونیی دیارە. ھەبوونی ئەدەبی بەرگری بە چاوەڕوانیی سەركە 
كارەكان و داھاتوویێكی ڕوون بۆ نەتەوەكانیانەوە بەندە كە تەنیا دەتوانێت بە دەستی  
مندااڵن، واتە بەرە و وەچەكانی داھاتوو ڕوو بدات. عەبدواڵ پەشێو وەكوو یەكێك لە  
دووھەمی   نیوەی  لە  باشوور  كوردستانی  ھەرێمی  بەرگریی  ئەدەبی  كۆڵەكەكانی 

دا بكاتەوە  دا، ھەوڵی داوە جێگای ئەم بابەتە لە دڵی شێعرەكانی خۆیسەدەی بیستەم
و كاریگەرییەكی باشتر و زۆرتر بە مەبەستە شێعرییەكانی خۆی ببەخشێت. لەم وتارەدا  

دەفتەری   لە  توێژینەوە  بە  دراوە  شێعرێكی  ھەوڵ  چەند  و  منااڵن  بۆ  وانە  دوازدە 
شیكارییەوە، كاریگەریی  -شێوازی گێڕانەوەییبەستن بە  ی پەشێو، و بە پشتقەدەغە 

واتایە لە سەر مەبەستە شێعرییەكان و شێوازی شێعریی شاعێر لە ئەدەبە  قووڵی ئەم بن
دا دەری دەخات  دا دەر بخات. ئەم لێكۆڵینەوەیە لە بەشێكی ئەنجامەكانیبەرگرییەكەی

وتن و پێشبینیی  واتا شێعرییەكانی پەشێو چاوەڕوانیی سەركە یەكێك لە گرنگترین بن
دەركەوتنی داھاتوویێكی ڕوونە كە بەرەی داھاتوو پێكی دێنێت. توانستی شاعێر لە  

وەرگرتن لە وێنەسەرەتاییە ناسراوەكان بووەتە  ھەڵبژاردنی وشە ڕاگەیێنەرەكان و كەڵك
ھۆی ئەوەی كە مۆركێكی تایبەت بە شێوازەكەیەوە بنەخشێت و بەھێزتری بكات تاكوو  

 نێت.   بووڵتر لە سەر بەردەنگ دا كاریگەرییەكی ق 

به طور خاص،  درونمایه  مقاومت  و شعر  عام  به طور  مقاومت  ادبیات  های 
ی روشن یکی  گوناگون هستند. درونمایه انتظار پیروزی و فرارسیدن آینده

درونمایه نمود  از  مقاومت  شاعران  شعر  در  که  است  مقاومت  شعر  های 
درونمایه چه در ادبیات جهانی مقاومت و چه در  ای دارد. آثار این  گسترده

ای و ملی مبرهن است. وجود ادبیات مقاومت در گرو انتظار  ادبیات منطقه
هایشان  ای روشن برای ملتمحور و آینده های مقاومتپیروزی برای حرکت

آید. عبداهلل  های آینده برمیی کودکان، یعنی نسلاست که تنها از عهده
های ادبیات مقاومت اقلیم کردستان عراق در  کی از ستونپشیو به عنوان ی

البالی   در  را  موضوع  این  تا  است  کرده  تالش  بیستم،  قرن  دوم  نیمه 
شعرهایش بگنجاند و تأثیرگذاری بهتر و بیشتری به مفاهیم شعری خود  

دوازده  خواهد از طریق بررسی و مطالعه دفترشعری  ببخشد. این مقاله می 
تحلیلی،  -و با تکیه بر روش توصیفی  چند شعر ممنوعدرس برای کودکان و  

تأثیر شگرف این درونمایه بر مفاهیم شعری و سبک شاعر را نشان دهد. از  
های شعر  مهمترین نتایج این مقاله آن است که یکی از مهمترین درونمایه

آینده انتظار پیروزی و پیشبینی فرارسیدن  ای روشن است. توانایی  پشیو 
های نخستین باعث شده است  واژگان و بکارگیری نمونه  شاعر در گزینش

که سبک شاعر برجسته و قوی گردد و بنابراین تأثیر بهتری بر مخاطب  
 داشته باشد. 

سەرەکی  پێشبینیی  بن  : وشەگەلی  سەركەوتن؛  چاوەڕوانیی  واتا؛ 
 داھاتووی ڕوون؛ شێعری بەرگری؛ كوردستانی عێراق؛ عەبدواڵ پەشێو. 

آینده:  کلیدی واژگان    پیشبینی  پیروزی،  انتظار  ی درونمایه، 

 روشن، شعر مقاومت، کردستان عراق، عبداهلل پشیو. 
 پێشەکی   - ١

دا كۆنە، واتە لە كاتی ھەبوونی مرۆڤەوە  تەمەنی بەرگری و بەرەنگاربوونەوە بە ڕادەی تەمەنی مرۆڤ لە سەر گۆی زەویی
ڕەنگە گرنگترین دیاردە بۆ مرۆڤ لە دوای ڕەواندنەوەی پێداویستییە سەرەتاییەكان و  تاكوو ئێستا، بەرگری لە ئارادا بووە.  

مەڵبەندەكەی  جێبەجێ و  دەستەاڵت  و  ژیان  كە  بووە  دەستدرێژییەك  جۆرە  ڕووبەڕووبوونەوەی ھەر  و  لە خۆ  بەرگری  كردنیان، 
دا  ی ھونەریی و خەیااڵوی لە بیر و مێشكی مرۆڤخستووەتە مەترسییەوە. ئەم ڕووبەڕووبوونەوە ھەوێن و ئاڤینێك بووە كە بەرھەم 
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گرساندووە تاكوو بە شێواز و جۆری پڕبەدڵی خۆی دەری ببڕێت. ئەگەر الیەنە نەرێنییەكانی دەستدرێژیی و داگیركاریی و ھەر  
ووەی مرۆڤ جۆرە چەوساندنەوەیێكی مرۆڤ بەرانبەر بە ھاوتای خۆی لە ئەم ڕەوتەدا دەر بكەین، ڕەنگە بتوانین بڵێین ئەم خ 

 باشترین ھۆكاری ئافراندنی ئەدەبی بەرگری بووە.            
دا، شاعێران بەردەوام ھەوڵیان داوە ڕێكارگەلێك ھەلبژێرن كە زۆرترین ڕادەی ھاوئاھەنگییان لە مێژووی ئەدەبی بەرگری

دا چاكترین كاریگەریی لە سەر بەردەنگ دانێن. ڕەنگە بتوانین شێعر و ئەدەبی دا ببێت و لە بەرانبەریشلەگەڵ شێوازەكەیان
بەرگری وەكوو بەشێك دانێین كە دەبێ خاوەنی خێراترین ڕێكار و بەھێزترین شێواز ببێت تاكوو بتوانێت زۆرترین كاریگەریی بە  

بەشانی  خۆڕاگری شاعێر لە كاتێكی دیاركراودا شان  سەر بەردەنگەكانیەوە جێ بھێڵێت. ھۆكاری ئەم پێداویستییە ئەوەیە كە نەتەوەی
  دا زۆرترین كاریگەرییان ببێت.تەوەرەكان لە كەمترین كاتشێعرەكانی دەچنە پێشەوە و ھەر بەم بۆنەوە، دەبێ شێعرە بەرگری

ەجووڵێتەوە  واتاگەلێكی جۆربەجۆرەوە ھاوشانی گۆڕانكارییە سیاسیی و كۆمەاڵیەتییەكان دئەدەبی بەرگری لە ڕێگای بن
واتای تایبەت بە فەرھەنگ و كۆمەڵگای خۆیانن،  بەجێ دەكات. زۆربەی ئەدەبەكانی جیھان خاوەنی بنو ئەركی خۆی جێ

دا ھەیە. ڕەنگە گرنگترین ھۆكاری  واتاگەلێكی گشتیی ھاوشێوە لە نێوان ئەدەبە جیاجیاكانی جیھانبەاڵم سەرەڕای ئەمەش، بن
واتاكانی  »گرنگترین بندا بگەڕێتەوە.  رودۆخی واڵتانی داگیركراو لە سەردەمی داگیركردنیانئەم ھاوبەشییە بۆ وێكچوونی با

دا،  خوازیبەرەنگاریی كە لە الیەن زۆربەی شاعێرانی نەتەوە جۆربەجۆرەكانەوە بینراوە، بریتیین لە: ھەڵگوتن بە ئازادیی و ئازادیی 
چاوەڕوانیی سەركەوتن و دەركەوتنی داھاتووی ڕوون، گیانبازیی لە  ن،  كردبەرەنگاربوونەوەی زوڵم و زۆر و بانگھێشتی خەبات

واتایانە وەكوو بنەماگەلێكی گشتیی و سەرەكیی ئەدەبی بەرگرین  ئەم بن.  (٧٦و    ٧٥:  ١٣٩٩« )مالیی،  ڕێگای نیشتمان و ھتد
  دا چاوەڕوان ناكرێت.     دا ھەبوونیان ھەیە و بوونی ئەدەبی بەرگری لە نەبوونیانكە لە ھەر ئەدەبێك

سەد ساڵ لە مێژووی دامەرزاندنی واڵتی عێراق تێپەڕ دەبێت و لە درێژەی نزیك بە حەفتا ساڵی ئەم سەدەیەدا نەتەوەی كورد  
ی  چەند دەوڵەتی ئەزموون كردووە و لە بەرانبەر زۆر و بێدادیانەوە وەستاوە و لەو پێناوەدا قوربانییەكی ئێجگار زۆریشی داوە. وێژە

دا پڕە لە شاعێرگەلێك كە زمانی ئەم بارودۆخە بوونە، یان  كوردیی باشووری كوردستان لە ماوەی ئەم سەد ساڵەی سەدەی بیستەم
»لە نیوەی یەكەمی ئەم  دا پەرژاونەتە سەر ئەو دۆخە و ھەڵوێستی خۆیان بەرانبەر بە داگیركەران دەربڕیوە.  كەم لە شێعرێكالنی

دا شێعری كوردیی باشتر ئاوێتەی مەسەلەی سیاسییەكان دنی بزووتنەوەی ڕێكخراو و حیزبە سیاسییەكاندا لەگەڵ گەشەكر سەدەیەش
دا،  (. كە وایە، لە پاڵ ڕەوتی سیاسیی٦٠:  2٠٠١ئیسماعیل،    ئەبێت و زیاتر ئەخەمڵێ و تێكەاڵوی جەماوەر، و ھاندەریان ئەبێت« )بایز 

ەركی خۆی بە جێ ھێناوە، و ئەم دوو ڕەوتە وەكوو دوو باڵی ئەو كۆترە ئازادییەی دا ئشێعر و ئەدەبی بەرگری لە ھەرێمی كوردستان
 دا دەفڕێت. بوونە كە ئەمڕۆكە لە ھەرێمی كوردستان

دا  ئەدەب ئاوێنەی كۆمەلگایە و شێعریش وەكوو لقێك لە ئەم ئاوێنەیە، ھەمیشە ھەوڵ دەدات دیاردە كۆمەاڵیەتییەكان لە خۆی
شاعێران بە گشتیی و شاعێری دەروەست و بەرەنگار بە تایبەت، بە وردبینییەوە سەیری بارودۆخی كۆمەڵگاكەی خۆیان  بنوێنێتەوە.  

دا دەیگێڕنەوە. عەبدواڵ پەشێو یەكێك لە شاعێرە ناسراوەكانی  دەكەن و ئاوڕی لێ دەدەنەوە و بە زمانێكی جیاواز لە بەرھەمەكانیان
وبۆنێكی بەرەنگارانەی ھەیە و ئەم شێوازە بووەتە ھۆی ئەوەی زۆربەی شێعرەكانی ڕەنگ  ئەدەبی بەرگریی كوردیی ھاوچەرخە كە

ئەو كۆمەڵگایە تاكەكانی  دڵی  لە  و جێگای خۆیان  ببن  ناسراو  لە كۆمەڵگادا  بكەن. »بێكە  لە دا خۆش  یەكێك  پەشێو  گومان 
كەم چەند شێعری پەشێوی لەبەر نەبێ و ورتەورت  نیخۆشەویستترین و خەڵكیترین شاعێرانی كوردە. ڕەنگە كەمتر كوردێك بێ كە ال

دا،  لە دەفتەرێكی شێعرەكانیو بە بەكارھێنانی ھێندێك ڕێكاری دیكە  (. شاعێر ھونەرمەندانە  ١٠٣تا:  نەیانڵێتەوە« )ئامێدیان، بێ
داھاتووی ڕوونـی زۆرتر لە چاوەڕوانیی سەركەوتن و دەركەوتنی  واتای  ، بندوازدە وانە بۆ منااڵن و چەند شێعرێكی قەدەغەواتە  

واتاكانی دیكە زەق كردووەتەوە. ئەم وتارە ھەوڵ دەدات لە ڕێگای دۆزینەوەی واڵمی پرسیارەكانی خوارەوە، توێژینەوە لە سەر ڕادە بن
انی شێوازی واتایە لە دەفتەری ئاماژەپێكراودا بكات و تیشك بخاتە سەر بەشێك لە تایبەتمەندییەكو كاریگەریی بەكارھێنانی ئەم بن
 دا: یشێعریی شاعێر لە ئەدەبی بەرگر 
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و    چاوەڕوانیی سەركەوتن و دەركەوتنی داھاتووی ڕوون لە دەفتەری دوازدە وانە بۆ منااڵنواتای  ڕادەی بەكارھێنانی بن  یەكەم: 
 چەند شێعرێكی قەدەغەدا چەندە؟

 چاوەڕوانیی سەركەوتن و دەركەوتنی داھاتووی ڕوون كامانەن؟واتای كردنەوەی بنڕێكارەكانی شاعێر بۆ زەق دووھەم:
چاوەڕوانیی سەركەوتن و دەركەوتنی داھاتووی ڕوون لە مەبەستی شێعریی و شێوازی بەرگرییانەی  واتای  كاریگەریی بن  سێھەم:

 شاعێردا چۆنە؟ 
 پێشینە   - 2

 بەتی ئەم وتارەدا ھەیە و ڕێگەی بۆ خۆش دەكەن بریتیین لە:ھێندێك لەو بەرھەمە زانستییانەی كە تا ڕادەیێك، پەیوەندییان لەگەڵ با
ا بۆ دووھەم جار چاپ كردووە.  د2٠١٠. عێزەدین مستەفا ڕەسووڵ ئەم كتێبەی لە ساڵی  الواقعية في األدب الكرديكتێبی  

دا دەكات  سەرەتای ئەدەبی كوردیی خوازیی لە دا پێك ھاتووە. نووسەر سەرەتا باسی واقێعییزمانی كتێبەكە عەرەبییە و لە چوار بەش
( و مەالی جزیریی ١٦٤١  -١٥٦٣و ھەر لەم بەشەدا باسی سەرەتای بەدیھاتنی شێعر و ئەەبی بەرگری دەورووژێنێت و فەقێ تەیران )

  ( وەكوو یەكەم شاعێرانی ئەدەبی كوردیی دەناسێنێت كە یەكەم ھەنگاویان بۆ بنیادنانی ئەدەبی بەرگریی كوردیی ١٦٤٠  - ١٥٦٧)
ھەڵ گرتووە و دژی دەستەالت و سامانی دەرەبەگایەتیی وئاغەواتیی، شێعری بەرەنگارانەیان وتووەتەوە. ھەروەھا ئەحمەدی خانیی  

خواز دەناسێنێت كە ڕێچكەكانی ئامانجە نەتەوەییەكان  پەروەر و ئازادیی( وەكوو یەكەم شاعێری نەتەوەیی و نیشتمان١٧٠٧  -١٦٥٠)
 بەخۆیی و پێشكەوتنی واڵت لە سێبەری ئەو سەربەخۆییەدا ڕوون دەكاتەوە.   دیاریی دەكات و باسی سەر

دا  2٠٠١. ئەرسەالن بایزئیسماعیل ئەم كتێبەی نووسیوە و لە ساڵی  ڕاگەیاندنی شۆڕش و بزووتنەوەی شێعری كوردیكتێبی  
لە ڕاستیی ئەم كتیبە  لە ژێر چدا كۆتاییچاپی كردووە.  پلەی ماجستێری نووسەرە كە  اودێریی و سەرپەرشتیی عێزەدین نامەی 

لە ساڵی   بە  ١٩٩٩مستەفا ڕەسووڵ  ئەم كتێبە ڕاگەیاندن و چاپەمەنییەكانی شۆڕشی كوردیی و  بابەتی سەرەكیی  نووسراوە.  دا 
لە سێ بەش و  باشوورە،  یەكەم و سەرەتای بەشی دووھەمتایبەت كوردستانی  لە كۆتایی بەشی  نووسراوە كە  ئاماژەگەلێكی  دا  دا 

بە ئەدەبی بەرگری و یەكەم شێعرەكانی ئەم بوارە دەكات. نووسەر باسی بنیادنانی ئەدەبی بەرگری لە سەردەمی دەوڵەتی   گشتیی
 دا. دا دەكات و ئینجا بە وردەكارییەوە دەپەرژێتە سەر ئەدەبی بەرگری لە كوردستانی باشوورعوسمانیی

دا بۆ جاری یەكەم چاپ ھەتاویی١٣88مێدیانە و لە ساڵی  ئەم كتێبە فەخرەدین ئا. نووسەری  شعرای نامدار کردكتێبی  
بووە. پوختەیێك لە ژیان و بەرھەمی گرنگترین شاعێرانی ئەدەبی كوردیی بە گشتیی لە سەرتاوە تاكوو ئەمڕۆكە، ناوەڕۆكی  

ئەحمەدی خانیی  كتێبی ئاماژەپێكراوە. نووسەر لە باسی ژیان و كاریگەریی بەرھەم و بیری فەقێ تەیران و مەالی جزیریی و  
   دا دەكات. (دا، ئاماژە بە ڕۆڵ و پێگەی ھەر یەك لە ئەم شاعێرانە لە جێگای خۆی١8٩٧ -١8١٦)و حاجی قادر 
، لل  2٠٤، ژمارە  ڕامان. ئەم وتارە لە الیەن ھادی حەبیبییەوە لە گۆڤاری  «شێعری ھاوچەرخ و ئەدەبی بەرگری»وتاری  

بووەتەوە. لەم وتارەدا، سەرەتا باسی ئەدەبی بەرگری لە ڕەھەندی جیھانییەكەیەوە كراوە، ئینجا ھاتووەتە دا نووسراوە و باڵو  66-٦١
سەر ئەدەبی بەرگریی كوردیی و ئەحمەدی خانیی وەكوو یەكەم شاعێر ناساندووە كە لەم بوارەدا بەرھەمە مەزنەكەی "مەم و زین"ـی 

باشووریش  لە ھەرێمی كوردستانی  بەرگریدا حانووسیوە.  ئەدەبی  بواری  لە  دادەنرێت كە  دا شێعری  جی قادر وەكوو یەكەم شاعێر 
دا كوردییھۆنیوەتەوە و لە بەرانبەر داگیركەردا وەستاوە. ئەم وتارەش وەكوو دوو بەرھەمی پێشوو، ڕیشە و بنچینەی بەرگری لە ئەدەبی  

 تر جیا نەبوون.تانی باشوور و ڕۆژاوا و باكوور لە یەكدەگەڕێنێتەوە بۆ سەردەمی عوسمانیی، واتە ئەو كاتەی كە ھێشتا كوردس
بەرامبەری داگیركرنێ»وتاری   بەرگری و ڕۆلێ وێ  وتارە،   .«ھۆزانێن قەدری جانی وەك نمونە  :ئەدەبێ  ئەم  نووسەری 

پەربەندا:   دھۆك،  زانكۆیا  گۆڤارا  لە  كە  قادرە  حەجی  ڕەمەزان  و  احمد  محمد  ژمارە  22ھاریوان  و 2،  مروڤایەتی  )زانستێن   ،
چاپ كراوە. ئەم وتارە لە پێنج شێعری قەدری جانی كۆڵیوەتەوە و دەری خستووە كە    ٥٧٤  -٥٥٠، لل  2٠١٩كومەلناسی(، ساڵی  

واتاكانی شێعرەكانی شاعێری ناوبراو، بی بەرگری لە ئەو پێنج شێعرەدا ڕەنگی داوەتەوە، و یەكێك لە گرنگترین بنتایبەتمەندیی ئەدە
 ڕفاندن و دەركردنی بریتانیای داگیركەر لە واڵتە.   



   14ودا ێ شە پ   ڵ بدو ە ع  یی رگر ە ب  ی عر ێ ش   ە ل  وون ڕ   ی داھاتوو   یی ن ی شب ێ و پ   وتن ە رك ە س  یی وان ەڕ چاو   واتای بن    ٢ 

 

ـەوە نووسراوە و لە گۆڤاری -ئەم وتارە لە الیەن ھەڵۆ بەرزنجەیی  .«یمبۆڵی ئااڵ و نیشتمان لە شێعری پەشێوداوتاری »س
ژمارە  ھەنار ساڵی  8١،  لل  2٠١2،  لە  ٣8  -١8،  ئاوڕێك  خوێندنەوەیە  ئەم  وتوویەتی،  نووسەر  وەكوو خودی  كراوە.  دا چاپ 

ێكۆڵینەوەی ھێمای ئااڵدا  تێكۆشانەكانی شاعێر بۆ تۆماركردن و بەرجەستەكردنی ئەم دروشم و ھێمایانە دەداتەوە. نووسەر لە ل
دەگاتە ئەو ئەنجامە كە منداڵ وەكوو كاراكتەرێكی گرنگ دابنێت كە ھێمای ئایندەیێكی خاوەن ئاسۆی پڕ لە بەختەوەریی و  

ھیوایی شاعێر لە كەسایەتییەكانی گۆڕەپانی ئەو كاتەی سیاسەتیی كوردیی چارەنووسێكی گەشترە. ھەروەھا ئاماژە بە بێ
 پێگەیشتنی مندااڵن لە داھاتوودا دەبەستێتەوە. دەكات و ھیوا بە 

ئەم وتارە لە الیەن سەنگەر قادر   »مۆنۆلۆگی درامیی لە قەسیدەی )ھەولێر لە یەكی شوباتا(ی عەبدوڵال پەشێودا«.وتاری  
و باڵو   دا چاپ كراوە١٠٦ -٧٧، لل  2٠١٦، ساڵی  ٣٦ـەوە نووسراوە و لە گۆڤاری ئەكادیمیای كوردی، ژمارە  -محەمەد حاجیشێخ

دا، بۆ درێژكردنەوەی قەسیدەكەی  بووەتەوە. ئەم وتارە گەیشتووەتە ئەو ئەنجامەی كە پەشێو لە پاڵ زمانەشێعرییە سادە و ڕەوانەكەی
         و گەیاندنی پەیامی زیاتر، كەڵكی لە مۆنۆلۆگی درامیی وەرگرتووە تاكوو شێوازەكەی پتەوتر و بەھێزتر بكات.    

بیستم میالدی؛ مطالعه   دوکتۆراینامەی   قرن  دوم  نیمه  در  و کردی  ادبیات عربی  در  پایداری  تطبیقی شعر  »بررسی 
دا نووسراوە سینای ھەمەدانلە ئاستی دوكتۆرا و لە زانكۆی بووعەلی  نامەیەئەم    موردپژوھانه اشعار سمیح قاسم و عبدالله پشیو«.

ـە كە لە بەشی -نامە ناسێح مەاڵییدا نراوە. نووسەری ئەم كۆتاییدانی پێ  دا وەكوو ئەركی كۆتاییھەتاویی  ١٣٩٩  و لە ساڵی
دا مێژووی ئەدەبی بەرگریی كوردیی لە ھەرێمی كوردستان و پەرەسەندنەكەی لە سەرەتاوە تاكوو سەردەمی ھاوچەرخی پەشێوی سێھەم

اعێرانی بەرگری لە چوار پلەدا دادەنێت كە بریتین  شاعێر، خستووەتە بەر باس و لێكۆڵینەوە. نووسەر، ئەدەبی بەرگریی كوردیی و ش
دامەرزاندنی واڵتی  )لە  یەكەم  بەرەی  خانیی.  ئەحمەدی  جزیریی،  تەیران، مەالی  واتە فەقێ  دامەرزێنەر:  بەرەی شاعێرانی  لە: 

ن، كامران موكریی، عێراقەوە(: حاجی قادر، پیرەمێرد، فایەق بێكەس، گۆران، دڵدار. بەرەی دووھەم: ھەردیی، موحەمەدساڵەح دیال
 كاكەی فەالح ، و ھتد. بەرەی سێھەم: شێركۆ بێكەس، لەتیف ھەڵمەت، عەبدواڵ پەشێو، ڕەفێق سابیر، و ھتد. 

نامەیە  ئەم    ھای پایداری در اشعار شفیعی کدکنی و شیرکو بیکس شاعر کردستان عراق«.»جنبه   نامەی ماستەری
دا نراوە. دا وەكوو ئەركی كۆتایی دانی پێھەتاویی ١٣٩٣دا نووسراوە كە لە ساڵی ئیسفەھانماستەر و لە زانكۆی بۆ قۆناغی 

مێژوویێكی كورتی سەبارەت بە   نامەکەیداـە كە لە سەرەتا و باسە گشتییەكانی -نامە قارەمان ئەحمەدیینووسەری ئەم كۆتایی
دەوڵەتی عوسمانییەوە تاكوو سەردەمی دەسەاڵتی كوردیی  ئەدەبی بەرگریی كوردیی كوردستانی باشوور لە كاتی دەسەاڵتداریی 

 دا ئاماژەی بە پێگە و ڕۆڵی شێركۆ بێكەسیش كردووە. دا نووسیوە و لە پاڵ ئەوەشلە عێراق
ناوبراوانە بەرھەمە  پاڵ ئەو  باسەكەوە ھەن كە لە ماڵپەڕ و وێبالگە  لە  بە  پەیوەندییداری دیكەش  نووسینی  دا، ھێندێك 

دا چاپ  ا نووسراون و باڵو كراونەتەوە، بەاڵم خاوەن ناسنامەیێكی زانستیی نین و لە ھیچ گۆڤارێكی زانستییشدجۆربەجۆرەكان
                نەكراون، بەم بۆنەوە ئاماژەمان پێ نەكردوون.       

 واتا ھاوبەشەكانی ئەدەبی بەرگری و بن   - ٣
بەرگری و    ١ئەدەبی  شێعر  چەشنەكانی  ھەموو  بە  جۆرە  ئەم  ئەدەبە.  جۆرەكانی  نوێترین  لە  یەكێك  دیاریكراو،  چەمكێكی  وەكوو 

زۆر و جۆربەجۆرە كە لە فەرھەنگ، كۆمەڵگا و زمانێكەوە بۆ فەرھەنگ، كۆمەڵگا و زمانێكی    2واتاگەلێكیپەخشانیەوە خاوەن بن 
نیوەی دووھەمی سە لە  زاراوەیە  بیستەمەوە بڕەوی ھەیە« )مجیدی،  دیكە جیاوازە. »ئەم  (. كەوایە، تەمەنی  ٤١٣:  ١٣٩٠دەی 

داھێنانی ئەم زاراوە وەكوو چەمكێكی تایبەت، زۆر نیە و نزیكەی نیو سەدەیە ھاتووەتە نێو وشەدانی ئەدەبی شەڕ و بەرەنگاربوونەوەی 
وەتە باو، بەاڵم بە ڕوانینێكی وردەوە بۆ ئەدەبی  دا بوزاراوەی ئەدەبی بەرگریی نوێیە و لە سەردەمی ھاوچەرخ  »ئەگەرچیدوژمنەوە.  
پێشینیانیش   جیھانیی، ئەدەبییەكانی  بەرھەمە  لە توێی  ئەدەبییە  ئەم جۆرە  لە  دا بدۆزرێتەوە. غەسان دەتوانرێت میناكگەلێكی زۆر 
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رۆكەكانی شاعێرانی ( نووسەری ھاوچەرخی فەلەستینیی، بۆ جاری یەكەم، نێوی كۆمەڵێك لە شێعر و چی١٩٧2  -١٩٣٦كەنەفانیی )
ناو نا و بەم شێوەیە، زاراوەی ئەدەبی بەرگری لە نێو شاعێران و نووسەرانی عەرەب و    ئەدەبی بەرگریھاوچەرخی فەلەستینیی بە  

لە نێو .  (٧:  ١٣8٩بە گێڕاندنەوە لە ترابی،    28و    2٧:  ١٣٩٣خراسانی و ھدایتی،  دا باو دەبێت« )امیریلە دوای ئەوان لە جیھان
بەرگریجۆرەكا ئەدەبی  ئەدەبی  نی  لە  خۆی  جێگای  توانیویە  ڕیتمەوە  و  كێش  وەكوو  تایبەتمەندیی  كۆمەڵێك  ھۆی  بە  شێعر  دا، 

 دا بە باشیی بكاتەوە و لە الیەن خۆڕاگران و شۆڕشگێڕانی سەنگەرەكانی بەرەی جەنگ و بەرخۆدانەوە لەبەر بكرێت. بەرگری
دەكات و    ئەو پێناسەیە، چوارچێوە و بازنەیێكی سنووردارمان بۆ دیاریی ئەم جۆرە لە وێژە بۆ خۆی پێناسەیێكی ھەیە كە  

دا ھاتووە كە: »بە شێعر، چیرۆك، ناھێڵێت ھەر بەرھەمێك وەكوو بەرھەمێكی بەرگرییانە بناسێندرێت. لە پێناسەی ئەدەبی بەرگری
لە مێژووی نەتەوە، یان قەومێك بە دی ھاتووە، و  شانۆنامە، ھۆنراوە، ستران، و ھەڵبەستگەلێك دەوترێت كە لە سەردەمانێكی تایبەت 

دا بە دی دێن دایە. ئەم بەرھەمانە زۆرتر لە سەردەمگەلێكی تایبەتئامانجەكەی ئافراندنی ورەی خەبات و خۆڕاگریی لە نێو خەڵك
نی ئەدەب، ھەرمان دەبن«  و ئەگەر بە باشیی بئافرێندرێن، لە بازنەی ئەدەبی ناوچەیی و نەتەوەییەوە دەر دەچن و وەكوو شاكارەكا

كەم ھەڵگری دوو الیەن، یان دوو نەتەوەن كە یەكێكیان مافێك بە ناڕەوا  گومان ئەم بەرھەمانە، النی(. بێ١٣٥:  ١٣8٧)باروتیان،  
ئەدەبی بەرگری، »دا ھاتووە:  دەخوات و ئەوی دیكەیان مافەكەی دەخورێت، واتە ھەر وەكوو ئەوەی لە ژێروشەی ئەدەبی بەرگری

تر دەپەرژێتە سەر گێڕاندنەوەی دلێریی، پێكدادان و فیداكارییگەلێك كە نەتەوە، یان قەومێك لە بەرانبەر نەتەوە یان قەومێكی زۆر
: ادبیات مقاومت(. كەوایە، ئەدەبی بەرگری بە ھەر جۆرە بەرھەمێكی ١٣٧٩« )میرصادقی،  داگیركەر و دەستدرێژكەردا دەیكات
ی و بەرخۆدان و بەرەنگاربوونەوەی نەتەوەیێك دەكات كە نیشتمانەكەی لە الیەن نەتەوەیێكی دیكەوە  وێژەیی دەوترێت كە باسی خۆڕاگری

داگیر كراوە، یان ھەوڵی داگیركردنی بۆ دەدرێت. ئەم بەرھەمانە لە الیەن شاعێر و نووسەرانی نەتەوەی خۆڕاگرەوە ئاراستەی تاكەكانی  
ان سەركەوتن بە سەر الیەنی داگیركەر و دەركردنی لە واڵت، و ھەروەھا حەسانەوەی  كۆمەڵگای ئەو نەتەوە دەكرێت و ئامانجی سەرەكیی

  بەرەكانی كۆمەڵگا لە پێناوی ئازادییە.
دا ئاكارێك دەنوێنێت كە ڕەنگە كاریگەریی خودی  بوونیەوە، لە بەرانبەر ھەر دیاردەیێكی سروشتییمرۆڤ بە بۆنەی مرۆڤ

بوونەكە كەمتر ببێت، واتە گەوھەری مرۆڤیی وەكوو یەكە و ئەگەری  ی دیاردەكە لە مرۆڤئەو سروشتە و بارودۆخی كاتی دەركەوتن
و   ببنەوە  ھاوشێوە  شتی  یەك  ڕووبەڕووی  جیاوازدا  جێگای  چەند  یان  دوو،  لە  مرۆڤ  چەند  یان  دوو،  ھاوكات  كە  ھەیە  زۆری 

وەیی گەوھەری مرۆڤیی دەگەڕێتەوە كە گشتییە و  بەرپەرچەكانیان بەرانبەر بە ئەو شتە وەكوو یەك ببێت كە ھۆكارەكەی بۆ ھاوشێ
تایبەت بە مرۆڤێكی دیارییكراو نیە. بەرگری و بەرەنگاربوونەوەی زاڵم و داگیركەر دیاردەیێكە كە ھاوكات لە شوێنگەلێكی جیاجیای 

ی مرۆڤیی وای كردووە دونیادا ڕووی داوە و ھاوكاتیش لە الیەن نەتەوەگەلێكی جۆربەجۆرەوە بەرپەرچ دراوەتەوە. گەوھەری گشتی
ش  كە مرۆڤەكان لە بەرانبەر زوڵم و بێدادی زاڵمەوە، ئاكارگەلێك بنوێنن كە زۆر لە یەك نزیكن. شاعێران و نووسەرانی نەتەوە ژێردەستەكانی

ێكی جیاوازەوە وەكوو زمانی ئەو ئاكار و بەرەنگارییانەی كە نەتەوەكەیان قۆڵی بۆ ھەڵماڵیوە، ئەو بەرپەرچانەیان بە شێواز و زمانگەل
دەربڕیوەتەوە، واتە یەك شتیان بە چەند شێواز و زمانی جیاواز دەربڕیوە. »ھەرچەند ھەر شاعێر و نووسەرێك شێوازی تایبەت بە خۆی 

دا ھەیە كە دەتوانین وەكوو واتاگەلێكی ھاوبەش لە بەرھەمی شاعێرانواتاگەلێكی جیاوازە، بەاڵم بنھەیە و بەرھەمەكانی ھەڵگری بن
واتا ھاوبەشەكانی شێعری بەرگری كە لە  (. بەم پێیە، زۆربەی بن٧٥:  ١٣٩٩واتاگەلی شێعری بەرگری ناویان ببەین« )مالیی،  بن

واتاگەلێكی گشتیی بناسێندرێن، زۆربەی وتار و كتێبەكانی ئەم بوارەدا ھاتووە و لێكۆڵینەوەیان لە سەر كراوە و دەتوانرێت وەكوو بن
چاوەڕوانیی سەركەوتن  كردن،  دا، بەرەنگاربوونەوەی زوڵم و زۆر و بانگھێشتی خەباتخوازییئازادیی و ئازادیی  ھەڵگوتن بەبریتیین لە:  

خۆبەخت ڕوون،  داھاتووی  دەركەوتنی  نیشتمانو  ڕێگای  لە  گیانكردن  و  شەھیدان  لە  ڕێزنان  ئازادیی، دا،  ڕێگای  بەختكردووانی 
مەتی زاڵم و داگیركەر، دادخوازیی، خۆشەویستیی نیشتمان، یادی ڕێبەرانی شۆڕش  ناساندنی ڕوومەتی چەوساوەكان، ناساندنی ڕوو

و پێشەنگەكانی، وریاكردنەوەی نەتەوە چەوساوەكان، بانگھێشتی تاكەكان بۆ یەكیەتیی، شۆناس و پێناسەی نەتەوایەتیی، ھەڕەشە لە 
                     دوژمن و بگرە بڕۆ. 
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 دا لە ھەرێمی كوردستانی باشوور بەرگری سەرنجێكی ئەدەبی    - ٤
كورد لە كوردستانی باشووردا وەكوو مرۆڤ، بە درێژایی مێژووی خۆی لەو ھەرێمەدا، ئاشنایەتیی لەگەڵ بەرگری، بەرخۆدان  

یشانەكانی ئەم ئاشنایەتییە لە  دا نواندوویەتەوە. ڕەنگە بتوانین باشترین نو بەرەنگاربوونەوەدا بووە و لە ئەدەب و فەرھەنگەكەی
نێو ئەو ئاسەوارە كۆن و میژووییانەدا بدۆزینەوە كە بە جۆرێك پەیوەندییان بە كوردەوە ھەیە و باسی بەرگریی ئەم نەتەوە لە  

دا وای كۆمەڵگای كوردیی لە گشت بەشەكانی كوردستان و بەتایبەت ئەم بەشەی  ٣زێدەكەیەوە دەكەن. فەرھەنگی نەنووسی 
كەلەپوورێكی ئەدەبیی زۆری نووسراو و تۆماركراومان نەبێت و ئەوەیش كە مابێت، تەنیا لە پاشماوەی خەرمانی فۆلكلۆر    كردووە

ببێت. زارەكییەوە  نەریتی  تاننیشانەكانی گرنگیی و  لە  داگیركەر  بەرەنگاربوونەوەی  و  زۆر  و  زوڵم  لە  بەرگری  بە  وپۆی دان 
ارە. پەندەكانی »زوڵمی زۆر، ماڵی ماڵدار ئەڕمێنێ« یان »ھەق وەرگرتنی یە« یان  دا بەجوانیی دیبەرھەمە فۆلكلۆریكەكان

( وێنەگەلێكن  ٩٧  -٩٦  -٦٩:  ١٣8٩دا« )سەرسێفی،  دا ئەپچڕێ، بەاڵم زۆرداریی لە ئەستووریی»ھەموو شتێك لە باریكیی
 ەخەن.  كە ئەو گرنگییەی بەرگری لە بەشێكی ئێجگار بچووكی بیر و ھزری كورددا بەگشتیی دەرد

مێژووی ھەرێمی كوردستان وەكوو بەشێك لە واڵتی عێراق بە مێژووی ئەو واڵتەوە بەستراوە. ئەدەبی كوردییش وەكوو  
دا، پەیوەندییەكی نەپچڕاوی بە ئەو واڵتەوە ھەیە. خودی والتی  بەشێكی گرنگی ژیانی مرۆڤی كورد لە ھەرێمی كوردستان

لە دوای شەڕ دامەرزاندنەكەی  لە  بەر  یەكەمی جیھانیی عێراق  بۆ ی  پێیە  بەم  و  بووە،  پاشایەتیی عوسمانیی  لە  بەشێك  دا، 
دا دەبێ چاوێكی خێرا بە مێژوو و كردنی سەرەتایێك بۆ ئەدەبی بەرگری بە واتا نوێیەكەی لەو ھەرێمە و ھەروەھا عێراقدیاریی

یكە، دەبێ مێژووی ئەدەبی بەرگریی ھەرێمی ئەدەبەكەیان لە كاتی دەسەاڵتداریی ئەو پاشایەتییەدا بخشێنین. بە واتایێكی د
قۆناغ دوو  لە  پاش كوردستان  دووھەم:  قۆناغی  و  عوسمانیی،  ئیمپراتووریی  ڕووخانی  پێش  یەكەم:  قۆناغی  بورووژێنین.  دا 

 ڕووخانی ئیمپراتووریی عوسمانیی. 
راتووریی عوسمانیی دەگەڕێتەوە. دا بۆ سەردەمی ئیمپ سەرەتای سەرھەڵدانی ئەدەبی بەرگری لە ھەرێمی كوردستانی باشوور 

دا، بیری نەتەوەخوازییش لە مێشكی نەتەوە ژێردەستەكانی  »لەگەڵ زۆربوونی گوشار و چەوساندنەوەی توركەكانی عوسمانیی
ناوچەكەدا چەكەرەی كرد. ئەوان خوازیاری زیندووكردنەوەی زمان، مێژوو و فەرھەنگی نەتەوەیی و دامەرزاندنی واڵتی نەتەوەیی  

(. نەتەوەی كوردیش وەكوو یەكێك لە گرنگترین نەتەوەكانی نێو ئەو دەستەاڵتدارییە لە ڕووی  2٠:  ١٣٩٥ن بوون« )معرفت،  خۆیا
بەشانی نەتەوەكانی دیكە لە بەرانبەر بێدادی پاشاكانی دەسەاڵتی عوسمانییەوە ڕاوەستا. شاعێرەكانی  جەماوەر و مەڵبەندەوە، شان

دا شێعریان ھۆنیەوە. ئەم شاعێرانە شێعری خۆیان  نی توركەكانی عوسمانی بۆ نیشتمانەكەیاننەتەوەی كورد، ھاوكات لەگەڵ ھات
بۆ دەرخستنی ئەو ستەم و كوشتن و قڕكردن و نەھامەتییانە دەروەست كرد كە توركەكان بۆیان ھێنان. ھەروەھا ئاوڕیان لە ئەو  

ئیسالمییەكەی بوو )شیركو،  -ونەستی كورد و فەرھەنگە نەتەوەییلەناوبردنی ھەستبەڵێنییانەی دایەوە كە بە دوای  خەیانەت و بێ
 كراو(.   كورت ٥8و   ٥٧:  2٠١١

پەیوەندییەكی ئاوەژوو لە نێوان ستەمی داگیركەر و بەرەنگاریی چەوساوەدا ھەیە، واتە ھەرچی ستەمی داگیركەر زۆرتر  
دا ڕەنگ ئەداتەوە.  بێت كە لە شێعری شاعێران و بەرھەمی نووسەران ببێت، بەرگری و بەرەنگاربوونەوەی چەوساوەش زۆرتر دە

»ڕەنگە بتوانین بڵێین شەڕی چاڵدێران خاڵی دەستپێكی شێعری بەرگرییە، چونكوو بەشێكی زۆری خاكی كوردستان لە دەوڵەتی  
بووەوە و خرایە سەر دەوڵەتی عوسمانیی. فەقێ تەیران و مەالی جزیریی یەكەم ھەنگ بنیادنانی سەفەویی جیا  اوەكانیان بۆ 

)مالیی،   ھەڵھێنا  بەرگری  كوردستان، ٦2:  ١٣٩٩شێعری  كاتەی  ئەو  بارودۆخی  بە  سەرنجدان  بە  ناوبراو  شاعێری  دوو   .)
پزووسكەی ئاگری بزووتنەوەی شێعری بەرگرییان خستە نێو كوانووی ئەدەبی كوردییەوە و دوای ئەوانیش، ئەحمەدی خانیی ئەم  

 
3 . Preliterate culture   
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گەش و  كرد  ھەڵ  و  ئاگرەی  بەرھەمەكان  ھونەریی،  داھێنانی  و  بیر  بۆنەی  بە  خانی  »ئەحمەدی  دا.  پێ  زۆری  ەیێكی 
نەتەوەیی ھەژمار دەكرێت، چونكوو ڕێچكەی نوێخوازییەكەیەوە وەكوو یەكەمین شاعێری ئازادیی پێشەنگی گەورەی  خواز و 

واڵت و گەشانەوەی  و چاكییەكانی سەربەخۆیی  كرد  دیاریی  نەتەوەییەكانی  ڕوون  ئامانجە  ئەو سەربەخۆییەدا  سێبەری  لە  ی 
دا نەیانھێشت لە بەرانبەر چەوساندندوەی (. ھەستی شاعێرانەی خانیی لە پاڵ بیری ڕوون٦٦:  2٠١٠رسول،    كردەوە« )مصطفى

»ئەحمەدی خانی وەكوو كەسایەتیێكی ڕۆشنبیر دا ئارام بگرێت و ئاوڕ لە دۆخ و داھاتووی نیشتمانەكەی نەداتەوە. نەتەوەكەی
و ڕۆناھییدەر بۆ كۆمەڵگای كوردیی ھاوچەرخی خۆی، ستەم و بێدادی داگیركەران و ھەروەھا لەناوچوونی نەتەوەكەی لە نێوان  

دا ڕوون  دا بینی، و ئینجا ھەوڵی دا بیر و ھزری كۆمەڵگای كوردی بە سەر ڕاستییەكاندوو ئیمپراتووریی عوسمانی و سەفەوی
گومان ئەگەر ڕۆڵ و ئەركی خانیی لە سەرەتا و پێكھاتنی شێعری بەرگری وەكوو (. بێ٦١:  ١٣88میدیان،  ئابكاتەوە« )

دا نەدەبوو و دا نەبوایە، ئەوا شێعری بەرگری و ھەروەھا زمانی كوردیی لە ئاستی شیاوی ئەمڕۆیگوتاری زاڵی ئەو سەردەمە 
 تردا ڕۆیشتبوو.  بیر و بۆچوونی كاروانی بەھێزی بەرگریی شاعێرانی دواكەوتووی خانی بە ئاقارێكی

سێ كەسایەتیی گرنگ كە لە دوای ئەحمەدی خانییەوە سەریان ھەڵداوە و كاریگەییەكی بەرچاویان لە ڕەوتی پێشكەوتنی  
بەردەشانیی )؟ بووە، عەلی  كوردستان  ھەرێمی  بەرگریی  )-شێعری  قادر  پیرەمێرد )١8٩٧  -١8١٦؟(، حاجی  و   ،)١8٦٧ -  

میان و بە شێوەیێك شوێنی خۆیان لە ئەم بوارەدا جێھێشتووە. عەلی بەردەشانیی لە كاتی  ( ـن. ئەم سێ كەسایەتییە ھەر كا١٩٥٠
دا شاعێری  ( ژیاوە. لە كۆتاییەكانی سەدەی ھەژدەھەم و سەرەتاكانی سەدەی نۆزدەھەم١8٤٩  -١82٦دا )پاشای بابان  ئەوڕەحمان

و پێكدادنەكانی نێوان میرانی بابان و داگیركەران دەكات.    دا باسی شەڕبەردەشانیی لە شێعرەكانیدەرباری میرانی بابان بووە.  
لە الیێكەوە باسی نەتەوەی كورد وەكوو قارەمانی پێكدادانەكان دەكات و لە الیێكی دیكەوە وەكوو قوربانیی ئەم شەڕانە دەیناسێنێت  

یەوە وای كردووە كە ڕاستەوخۆ بوونیی بەردەشانیی لە دەستەاڵتی كوردی (. نزیككراوكورت  ٤8و    ٤٧:  2٠١٠رسول،    مصطفی)
دا ببینێت و باشتر بتوانێت ھەستە شاعێرانەكەی سەبارەت بە ئەو ڕووداوانە دەر ببڕێت. حاجی  خۆی لە جەرگەی بەربەرەكانێەكان 

قادر كۆییش وەكوو یەكێك لە گرنگترین شاعێرانی شێعری بەرگریی كوردیی بە گشتیی و شێعری بەرگریی ھەرێمی كوردستانی  
بە تایبەتیی، ھەم توانیویە خوێنێكی تازە بڕژێنێتە نێو دەمارەكانی شێعری بەرگریی كوردییەوە، و ھەم توانیویە ڕێچكەیێك    باشوور

بۆ شاعێرانی دوای خۆی داڕێژێت و وەكوو قوتابخانەیێك ببێت بۆیان. »حاجی یەكەم شاعێرێكە ڕاستەوخۆ و ڕاشكاوانە ئااڵی  
- ڕاستیی ڕۆژانەی نەتەوە و ئاستی بەرەنگارییەكەی دوور بووەوە و شێعرەكەی شۆڕشگێڕانە  بەرگریی بەرز دەكاتەوە. ھەرچەند لە

دا  ڕۆمانتیكیی و ھیوادار بوو، بەاڵم ئەو ئەركە مێژووییەی كە لە سەر شانی بوو جێبەجێی كرد و شێعری لە خزمەت خەبات
پەروا دا ڕۆحە بێمەبەستەكانی شێعرە كالسیكییەكانیكردنە بانگھێشت كرد و تەنانەت لە  دانا و شاعێرانی دیكەی بۆ ئەو خەبات

(. ئەگەرچیی ڕواڵەتێكی ڕومانتیكیی بە ڕوومەتی شێعرەكانیەوە دیارە، بەاڵم  ٧2و كۆڵنەدەرەكەی بۆ نەدەشاردراوە« )ھەمان:  
بن كە  شێعرەكانیدەبینین  لە  ھتد  و  ڕووبەڕووبوونەوە،  بانگھێشتی  وەكوو  بەرگری  شێعری  قوت  واتا گشتییەكانی  وردەوردە  دا 

دا بژیابا و ئەو ھەموو گۆڕانكارییە سیاسیی و كۆمەاڵیەتیی و ئابوورییەی  دەبنەوە. ئەگەر حاجی قادری كۆیی لە سەدەی بیستەم
دا دەئافراند و ھاوكاتیش دەیتوانی  بدیبایە، ڕەنگە بەرھەمگەلێكی لەبارتر و سەرنجڕاكێشتری لە بواری شێعر و ئەدەبی بەرگری

ی باشتر و بەھێزتر بە سەر بزووتنەوە ئەدەبیی و نەتەوەییەكانەوە دابنێت. پێرەمێردیش بە شێواز و زمانێكی نزیك لە  كاریگەریێك 
پیرەمێرد لە سەرەوەی گشت شاعێرە ڕۆمانتیكییەكان،  »شێواز و زمانی حاجی قادرەوە ڕۆڵێكی بەرچاوی لە ئەم بوارەدا ھەبووە.  

(. ئەم 8٦« )ھەمان:  دافرمیسك دەڕێژێت، نەك لە سەر گڵكۆی خۆشەویست لە سەر گڵكۆی شەھیدانی ڕێگای نیشتمان  
پیرەمێرد لە مەبەستە شێعرییەكەی نایھەوێت ئاوڕ لە مەبەستە وتەیە بۆچوون و ڕێچكەی  بەباشیی دەردەخات، واتە چیتر  دا 

نێت خولیای ئەو مەبەستانە ببێت  كۆنەكان بداتەوە، بەڵكوو دەیھەوێت ئاوێنەی سەردەمی كۆمەڵگاكەی ببێت. ئەوا شاعێرێك دەتوا
 كە نەتەوەكەی ئازادە، نەك پیرەمێردی شاعێر.
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دا ، كوردستانی باشوور بە شوێن شەڕی جیھانیی یەكەم و دەركەوتەكانیەوە، لە چوارچێوەی دەوڵەتی عێراقدالە قۆناغی دووھەم
ڕۆژاوا جیا بووەوە. نەتەوەی كورد لەم بەشەدا بە بۆنەی مافە وەكوو بەشێك لە ئەو واڵتە لە دیكەی بەشەكانی كوردستانی باكوور و 

ڕەواكانی خۆیەوە، بەردەوام لەگەڵ حكوومەتە جیاجیاكان و یەك لە دوای یەكەكانی ئەو واڵتەدا كێشەی ھەبووە كە لە كاتی دەوڵەتی  
دا بەردەوام  ەڵ نەتەوەی كوردی عێراقڕەوتی نەتەوەخوازیی زێدەڕۆی عەرەبیی لە مامەڵە لەگ»دا گەیشتووەتە لووتكەی خۆی.  بەعس 

ھەوڵی داوە كوردەكان سەركوت بكات، یان لە نێویان ببات و بۆ گەیشتن بە ئامانجەكانی خۆی، گوندە كوردنشینەكانی بە شێوازێكی  
عە ناوچەگەلێكی  بە  نامرۆڤانەوە  سیاسەتگەلێكی  بە  كوردنشینەكان  پڕداھاتە  ناوچە  ویستوویە  و  كردووە  وێران  رەبنشین دڕندانە 

(. شێعری بەرگریی كوردستانی باشوور، لە دوای شەڕی جیھانیی یەكەمەوە لە سەدەی ٤١:  ١٣8٠عمر عیسی،    « )مالبگۆڕێت
ڕێكبیستەم و  دەگرێت  خۆ  بە  تازە  شێوازێكی  ڕۆڵ  دا  سیاسییەكان  جۆربەجۆرە  ڕەوتە  و  بزووتنەوەكان  ھاوشانی  و  پێش  لە  وپێكتر 

دا، شێعری كوردیی دا لەگەڵ گەشەكردنی بزووتنەوەی ڕێكخراو و حیزبە سیاسییەكانسەدەیەشدەگێڕێت. »لە نیوەی یەكەمی ئەم  
دژی   لە  وەكوو چەكێك  ئەبێت،  ھاندەریان  و  جەماوەر  تێكەاڵوی  و  ئەخەمڵێ  زیاتر  و  ئەبێت  سیاسییەكان  مەسەلە  ئاوێتەی  باشتر 

و خۆپیشاندەران مانگرتن  ئاپۆرەی  ناو  لە  و  دێت  كار  بە  )بایزد داگیركەران  ئەخوێنرێتەوە«  مەبەستە ٦٠:  2٠٠١ئیسماعیل،    ا   .)
گشتییەكانی شێعری شاعێرانی ئەم سەردەمە لە بۆنە و مەبەستە عاشقانەكان دوور ئەبێتەوە و دەپەرژێتە سەر خۆشەویستیی نیشتمان 

 دەستانە. واتاگەلێك لە ئەمخوازیی و بەرەنگاربوونەوەی زوڵم و زۆری زاڵمان و داگیركەران و بن و ئازادیی
( ناسراوترین شاعێری شێعری بەرگریی كوردستانی  ١٩٤8  -١٩٠٥كەس )لە پاڵ حاجی قادر و پیرەمێرددا، فایەق بێ

كاتێ لە سلێمانیی ئاھەنگێك بۆ مێجەر ئەدمۆندس موستەشاری كاربەدەستی وەزارەتی ناوخۆ ساز دەكرێت،    ١٩٤٥ساڵی  باشوورە.  
كراو( كە ھەنووكە یەكێك لە  ، كورت ٦٠)ھەمان:    ڕەنجبەری تۆم ... دەخوێنێتەوە  وحەوت ساڵە منفایەق بێكەس چامەی بیست

ناسراوترین شێعرەكانی بواری ئەدەبی بەرگریی كوردییە و لە بۆنە و یادەورەییە گرنگەكانی ئەم بوارەدا دەخوێنرێتەوە و وەكوو 
(، ١٩٦2  -١٩٠٤شێك لە شێعرەكانی گۆران )كەس، بەھێمایێكی بەرگری و خۆڕاگریی ھەژمار دەكرێت. بێجگە لە فایەق بێ

(، كاكەی فەالح  ١٩8٦  -١٩2٩(، كامران موكری )١٩٩٠  - ١٩2٧(، دیالن )2٠٠٦  -١٩22(، ھەردی )١٩٤8  -١٩١8دڵدار )
( ھەر كامیان لە سەنگەرێكی تایبەتەوە بەرەنگاری ستەم و دەستدرێژیی و سەركوتی داگیركەران بوونەتەوە و ١٩٩٠  - ١٩28)

ب )ئاوێنەیێكی  لە سەردەمی خۆیانن. مامۆستا محەڕەم محەمەد ئەمین    - ١٩٤8(، جەمیل ڕەنجبەر )١٩8٠  -١٩2١ااڵنوێن 
( و ھتد، ١٩88  -١٩١٤(، شاكر فەتاح )١٩8٥  -١٩٣٥(، عەبدولخالق مەعروووف )١٩8٩  -١٩٤٧(، دڵشاد مەریوانیی )١٩8٠

سەروشوێن و شەھید كران  دا بە ناھەق بێەتی عێراقدا لە شۆڕش، چ لە زیندانەكانی حكووم چ لە خەباتی چەكداریی و بەرگری
 كراو(. كورت  ٦2 – ٦٠)ھەمان: 

دوایین بەرەی شاعێرانی بەرگریی ئەدەبی كوردیی كوردستانی باشوور كە ھەر كامیان خاوەن شیوازێكی تایبەت بە خۆیانن و  
دا جۆرێك نوێ  ەردەكەون. »لە دەیەی ھەشتای زاینییدا دوەكوو كۆڵەكەكانی ئەم بوارە ھەژمار دەكرێن، لە ھەشتاكانی سەدەی بیستەم

  - ١٩٤٦دا سەر ھەڵ دەدات كە بە باڵوكردنەوەی بەرھەمی شاعێرانێك وەكوو عەبدواڵ پەشێو )لە ئەدەبی بەرگری لە كوردستانی عێراق
« )سجادی، ی خۆیک( گەیشتە ترۆپ  -١٩٥٠(، و ڕەفێق سابیر )2٠١٣  -١٩٤٠(، شێركۆ بێكەس )  - ١٩٤٧(، لەتیف ھەڵمەت )

وەرگرتن لە ئەزموونی شاعێرانی پێشووی خۆیان و زانیاریی سەبارەت بە ئەدەبی بەرگریی نوێی (. ئەم شاعێرانە بە كەڵك٣٤: ١٣٩٥
جیھانیی و سەردەم و ھەروەھا بە پێی بارودۆخی ئاستەمی نەتەوەكەیان، بەرھەمگەلێكی بەھێزیان ئافراندووە كە شان لە شانی بەرھەمە  

واتاگەلێكی  دا، ئاوڕ لە بنوەرگرتن لە بابەت و مەبەستە نوێیەكان لە شێعری خۆیانجیھانییەكان دەدات. ئەم شاعێرانە بە كەڵك  بەناوبانگە
 دا بە كاریان دەبەن.  نوێ و بەڕۆژ دەدەنەوە و لە خزمەتی ئەدەبەكەیان

تایبەت بە خۆیە كە بە دەگمەن لە الی شاعێرانی دا خاوەن بیر و زمانێكی  پەشێو لە نێو دوایین بەرەی شاعێرانی بەرگری
دا دەبینرێت. ژیانی پەشێو لەگەڵ چەمك و بابەتی بەرگری و بەرەنگاربوونەوەی زاڵم و داگیركەردا تێكەڵە و كەس دیكەی ئەم بەرەیە

ەی خۆی نابینێت، بەڵكوو دا خاوەن بۆچوونێكی بەرتەسك نیە و تەنیا نەتەوەكناتوانێت لێكیان كاتەوە. پەشێو لە ئەدەبەكەی خۆی
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لێكراوەكانی دیكەی جیھانە. »شێعری پەشێو یەكێك لە جۆرە بەرچاو و بەھێزەكانی بەردەوام چاوێكیشی لە نەتەوە ژێردەست و ستەم
دا باسی دۆخی ترسێنەر، خنكێنەر و خوێناویی كوردستانی كردووە و بە ھەستێكی پتەو و  شێعری بەرگرییە. شاعێر لە شێعرەكانی

شێعرەكانیكارت لە  ستەمێكەر،  نەتەوە  دیكەی  ھەروەھا  و  خۆی  نەتەوەكەی  ئازاری  و  ئێش  و  دا  فەلەستینییەكان  وەكوو  لێكراوەكان 
(. لە پاڵ شێوازی بەھێزی  ١٤2:  ١٣88میدیان،  ئاپێستەكانی ئەمریكا و نەتەوە شۆڕشگێرەكانی ئەمریكای باشووری دەربڕیوە« )ڕەش

وبۆنێكی مرۆڤانەتری بە شێعری بەرگریی پەشێو بەخشیوە و وای كردووە كە ڕادەی پەسندكراوییان ەنگدا، ئەم تایبەتمەندییە ڕشێعریی
دا بەرز ببێتەوە و تاكی ھەر نەتەوەیێك و بە تایبەت نەتەوە ژێردەستەكان بە بیستنی شێعرەكانی ناوبراو ھاوشێوەییەكی  لە ئاستی جیھانیی

ۆزنەوە. »شێعری پەشێو بۆ زمانگەلێكی زۆری زیندووی جیھان وەكوو ئینگلیزی، فەڕنسی،  تەواو لە نێوان خۆیان و نەتەوەی كورددا بد
(. بێگومان ئەم وەرگێڕانانە ناوەڕۆكی شێعری پەشێو و وێژەی  ١٤٣عەرەبی، ڕووسی، توركی و فارسی وەرگێڕدراوەتەوە« )ھەمان:  

ش دەتوانن الیەنی مرۆڤی و جیھانیی ئەدەبی بەرگریی شاعێر بەرگریی كوردییان باشتر بە خەڵكی ئەم زمانگەلە ناساندووە، و ھەروەھا 
 نیشان بدەن و جیھانبینییەكەی لە ئەم بوارەدا زەقتر بكەنەوە. 

ـەوە وردەوردە ئازادیی و ١٩٩١نایێت، بەاڵم كوردستانی عێراق لە دوای ساڵی  ھەرچەند بەرگری بۆ مررۆڤ كۆتایی پێ
ـەوە تاكوو ئێستا لە چوارچێوەی  2٠٠٣ەبی بەرگری( بە دەست ھێنا و لە ساڵی  سەربەخۆیی خۆی )واتە مەبەستی سەرەكیی ئەد 

عێراقی فیدراڵ و حكوومەتی ناوەنددا خاوەنی حكوومەتی خۆیەتی و بەم بۆنەوە ئیتر لەم ناوچەدا شاعێری بەرگرییمان بە ئەو  
ێران ڕەخنەیێكیان لە دەستەاڵتی كوردیی  واتا نوێ و باوەی سەردەمی ھاوچەرخ كە باسی لێوە كرا نیە و نابێت و ئەگەریش شاع

 ھەبێت، ئەوا باسێكی دیكەیە و چیتر ناچێتە خانەی ئەدەبی بەرگرییەوە.  
 چاوەڕوانیی سەركەوتن و پێشبینیی داھاتووی ڕوون لە شێعری پەشێودا واتای بن   - 5

سەرەكی بۆ مندااڵن، یان بە واتایێكی ڕوونتر بەرەی دا دوو وانەی  دوازدە وانە بۆ منااڵن و چەند شێعرێكی قەدەغەپەشێو لە دەفتەری  
ڕووی   بە  نوێ  بەرەی  بیری  وانەیە   دوو  ئەو  ھەیە.  حاشاھەڵنەگری  كاریگەریێكی  كۆمەڵگادا  داھاتووی  لە  كە  دەڵێتەوە  نوێ 

ێت و چارەنووسی خۆی دا ڕوون دەكاتەوە و ھانی دەدات تاكوو بە تین و ھێزێكی باشترەوە لە بەرانبەر داگیركەردا بوەستڕاستییەكان
دیاریی بكات. وانەی یەكەم ڕاگەیاندنی چۆنیەتیی بارودۆخی شەستەكان و حەفتاكانی كۆمەڵگای كوردیی كوردستانی باشوور، و 
وانەی دووھەمیش چاوەڕوانیی سەركەوتن و دەركەوتنی داھاتووی ڕوونە. ئەگەر بە وردییەوە سەرنجی ئەم دوو وانە، یان ئەم دوو  

دایە كە بابەتی  واتای دووھەمواتای یەكەمیش ھەر لە خزمەت وانەی دووھەم، یان بنەین، دەبینین وانەی یەكەم، یان بن واتایە بدبن
سەرەكیی ئەم وتارەیە. شاعێر لە دەفتەری ئاماژەپێكراودا دەیھەوێت چاوی بەرەی نوێ بە ڕووی ڕاستییەكانی كۆمەڵگای كوردیی  

. بە واتایێكی دیكە،  دا سەر بكەوێت و داھاتوویێكی ڕوون بێنێتە دییبتوانێت لە بەرانبەر دوژمندا بكاتەوە تاكوو كوردستانی باشوور
ئەو دوو بنئەم دفتەرە ھەڵگری دوو بن لە  یەكێك  ئەویواتای سەرەكییە كە  لە خزمەت  و واتایەش  واتە شاعێر سەركەوتن  تردایە، 

دا داناوە.  شتنی تاكەكانی كۆمەڵگا لە چۆنیەتیی بارودۆخی كۆمەڵگاكەیاندەركەوتنی داھاتووی ڕوونی لە پێناوی زانیاریی و تێگەی
تێگەیشتنی مندااڵن لە بارودۆخی كۆمەڵگا، و    ،دا دەبینێت: یەكەمكەوایە، دەتوانین بڵێین پەشێو، ڕزگاریی نەتەوەكەی لە دوو الیەن

 ن بە دەستی دێنن.چاوەڕوانیی سەركەوتن و پێشبینیی ئەو داھاتووە ڕوونەی كە مندااڵ ،دووھەم
         وریاكردنەوەی مندااڵن   الیەنی یەكەم:

شاعێر سەركەوتن و داھاتووی ڕوون لە گرەوی تێگەیشتنێكی تەواو لە بارودۆخی كۆمەڵگا دەبینێت. بەم پێیە، نزیكەی نیوەی لە  
خەوشترە و ئاوێنەی دڵیان  ئەوانی دیكە بێبەخشین بە چینێك لە كۆمەڵگا تەرخان دەكات كە لە  شێعرەكانی ئەم دەفتەرەی بۆ زانیاریی

تێكەڵ بە ھیچ گیرۆدەییەكی دونیایی نەبووە و بەم بۆنەوە، دەتوانن چاكترین بەردەنگ و گوێگێر ببن. ئەم چینە ھەمان چینی 
باشوور كوردستانی  كاتەی  ئەو  كۆمەڵگای  ڕاستییەكانی  ڕووی  بە  چاویان  دەیھەوێت  شاعێر  كە  شاعمندااڵنە  بكاتەوە.  بە  دا  ێر 

وكورتییەكانی لە بەرانبەر زاڵم و داگیركەردا دەگرێت، و بەو بۆنەوە بانگی  تووڕەییەوە ڕەخنە لە چینی گەورەساڵی كۆمەڵگا و كەم
 مندااڵن دەكات و پێیان دەڵێت:
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 مناڵەكان! 
 ئەی یاخییە ژینتاڵەكان: 

 سبەی ئێوە كە گەورە بوون،  
 ... 

 ڕەنگە زۆرتان بەر گوێ كەوێ 
 ئازایەتییباسی ئێمە و 

 باسی ئێمە و كوردایەتیی
 بەاڵم نەكەن بڕوا بكەن

 ، كورتكراو(. 22٠و   2١٩: 2٠٠٦ھەمووی درۆن، درۆی پەتیی! )پەشێو، 
شاعێر بانگی مندااڵن دەكات و دەڵێت ئەی منداڵە كۆڵنەدەرەكان، ئێوە لە دواڕۆژدا و كاتێك كە گەورە دەبن، لە گشت ڕەھەندە 

پەروەریی بەرەكانی پێش خۆتان دەبیستن، بەاڵم نەكا باوەڕ بكەن بە  گەلێك سەبارەت بە ئازایەتیی و نیشتمانزانیارییدەرە باوەكانەوە شت
ئەو قسانە، چونكوو ئەگەر سەرنجی بارودۆخی كۆمەڵگا بدەن، ئەوا بە باشی بۆتان دەردەكەوێت ئەو قسانە ڕاست نین. شاعێر بە 

ھەو نزمی  ئاستی  بە  ئاماژە  قووڵەوە  نیشتمانوردبینییەكی  ئازادییڵی  و  كوردیی پەروەریی  كۆمەڵگای  كەلەبەری  وەكوو  خوازیی 
كوردستانی باشوور دەكات كە تاكەكانی بۆ قەرەبووكردنەوە و پڕكردنەوەی پەنایان بردووەتە بەر جۆرەكانی خەرمانی فولكلۆر و ڕەھەندە 

انبەر بە داگیركەر ھەڵڕێژن، واتە لە جێگای بەرەنگاربوونەوە ڕاگەیاندنییەكانی سەردەم و ویستوویانە لە ئەو ڕێگایەوە ڕقی خۆیان بەر
و بەگژداچوونی ڕاستەوخۆ، ڕێگایێكی ناڕاستەوخۆیان ھەڵبژاردووە كە شاعێر پێی باش نیە و بەم بۆنەوە دیھەوێت بەرەی داھاتوو 

 بارە ڕزگار بكەن.  دا ڕووبەڕوو ببنەوە و خۆیان لە ئەو دۆخە نالەڕابھێنێت تاكوو ڕاستەوخۆ لەگەڵ ڕاستییەكان
جێگایێكی  لە  دەستەوزرانی  شاعێر  و  دەستەوستانی  ھەروەھا  و  نەزانین  باسی  بەرانبەر  تردا  لە  پێشوو  بەرەكانی  بوونی 

 دا بۆ مندااڵن دەكات و دەڵێت: چارەنووس
 مناڵەكان! 

 ئێمە تووشی سەد كوێرەڕێین 
 چرای بیرمان گەلێك كزە 
 ھەنگاوی كوێرانە دەنێین! 

 مناڵەكان 
 انەكان دەگێڕنەوە :ئەفس 

 ھەبوو .. نەبوو ..
 ھۆزێك ھەبوو لە خاكێكا 

 ... 
 فەیلەسووفیان  
 فاڵچییەك بوو 

 شەوان فاڵی دەگرتەوە
 تا بزانێ كەی دوژمن بۆی 
 پەت دەخاتە گەردنی خۆی

 پیاوماقووڵیان 
 كەڕ و الڵ بوو 

  كورتكراو(.، 222و   22١ماوەی كورتی ئارامیشی ھەزار ساڵ بوو )ھەمان: 
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دا بردووە و دەبات. لە  لێرەدا شاعێر باسی ئەو نەزانینەی بۆ مندااڵن كردووە كە تووشی كۆمەڵگا ھاتووە و تاكەكانی بە الڕێ
دا نەبن  دا، ھەر ئەو نەزانینە بووەتە ھۆی ئەوەی كە ھیچ تاكێك و بەتایبەت كەسایەتییە گرنگەكان لە جێگای خۆیان پاڵ ئەو دەردەش

دا چۆك دابدات و ئەوانیش بەبێ دا ببەن. وەھا كۆمەڵگایێك دەیھەوێت دوژمن بۆ خۆی لە بەرانبەریانووانی خۆیان بە الڕێو دواكەوت
ھەوڵ و تێكۆشانێك بگەنە ئامانج و ئاواتی خۆیان. تاكەكانی ئەم كۆمەڵگایە دستەوەستانن و ھیچ كردەوەیێك لە خۆیانەوە نیشان نادەن  

دا دەیانھەوێت دوژمن بۆ خۆی پەت بخاتە ملی خۆی  سەیێك ناكەنەوە، بەڵكوو گشتیان لە خەیاڵی خۆیانو زاناكانیش دەم بە ھیچ ق 
ونەریتە كۆنەكان لە ڕێگە الی بدەن، و لە كۆڵیان ببێتەوە. پەشێو نایھەوێت بەرەی داھاتوو لە سەر ئەم ڕێچكەیە پێ بگات و داب 

دا پشت بە ھێز و  زێكی ئەفسانەیی و دەرەكیی نەبن، و تەنیا لە پێناوی زانینبەڵكوو دەیھەوێت بەئاگا بار بێن و بە تەمای ھیچ ھێ
 دا دیاریی بكەن. توانی خۆیان ببەستن و چارەنووسیان لە داھاتوویێكی ڕوون

شوێنێكی لە  بێ  پەشێو  بە  ئاماژە  بێتردا  و  ڕێگای  ئەنجامی  لە  كە  دەكات  تێكۆشانانەی  و  ھەوڵ  ئەو  دەستكەوتیی 
 ن و دەڵێت: دا كراوڕزگاری
 مناڵەكان! 

 لە وانەكانی دوێنێمدا 
 گوتم ئێمە، لەوەتی ھەین 

 درۆ لەگەڵ خۆمان دەكەین 
... 

 مەترسن، بپرسن، بڵێن:
 لە سەفەری دوڕگەی خوێنا 

 ، كورتكراو(. 22٧و  22٦بۆ منااڵن چیتان ھێنا؟ )ھەمان: 
ئەنجامیی ھەوڵەكانیان دۆزینەوەی ھۆكارەكانی بێالدانی كۆمەڵگای شاعێر لە  ئەم شێعرە بە باشی باسی خۆخەڵەتاندن و خۆ

بۆ ئازادیی دەكات. كاتێك شاعێر ویستوویە ڕەخنە لە ئەو ڕەوت و ئاكارە بگرێت، ڕووبەڕووی تیر و تانەی بەرەی كۆن دەبێتەوە، و بەم 
ەستكەوتێكی شیاویان ئاراستەی بۆنەوە داوا لە مندااڵن دەكات كە لێیان بپرسن ئەنجامی ئەو ھەوڵ و تێكۆشانانە چی بووە و بۆچی د

بەرەكانی داھاتوو نەكردووە. پەشێو بە پرسیارێكی حاشایی و لە درێژەی گێڕانەوەیێكی چیرۆكانەدا، شكست و بەزینی بەرەكانی پێشوو  
دەوام ھەوڵ  دا، بەرووێژەكانی لەگەڵ مندااڵندا بۆ مندااڵن دەگێڕێتەوە. شێوازی شاعێر لێرە و لە زۆربەی وتلە ملمالنێ ئازادیی

دا دەرببڕێت. شاعێر لە جێگایێكی دیكەدا باسی ڕووبەڕووبوونەوەی دەدات مەبەستەكانی خۆی لە بەرگی زمان و شێوازی ئەوان
لنیشانەوە خۆی بە مەنسووری حەالج یدا دەكات. ئەو لە ڕێگای لێكچوواندنی شاراوە و تگەورەكانی كۆمەڵگاكەی لەگەڵ خۆی

 جیاواز دونیای دەبینی. دەشوبھێنێت كە بە شێوازێكی
 مناڵەكان! 

 كە وانەكان دەخوێننەوە
... 

 چاك دەزانم 
 گەورەكانتان بتانبینن

 داختان دەكەن
 وانەكانم دەسووتێنن 

 دێن دووبارە
 كورتكراو(.  2٤١و  2٤٠: 2٠٠٦جەستەی حەلالج دەدەنەوە لە سێدارە )پەشێو، 
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ت كە لە چاو شێوازی بارھاتنی گەورەكان جیاوازە. حەلالج بە  پەشێو دەیھەوێت بە شێوازی خۆی بەرەی داھاتوو بار بھێنێ 
بۆنەی دركاندنی ڕاستییگەلێكەوە لە سێدارە درا كە نەدەبا بیدركانبایێت، و شاعێریش چاوی مندااڵنی نەتەوەكەی بە ڕووی 

ەشێوی حەلالج دەبنەوە و لە  دا دەكاتەوە كە گەورەكان پێیان خۆش نیە، بەم بۆنەوە، ڕووبەڕووی ھەر جۆرە بیرێكی پڕاستییگەلێك
 دا سزای منداڵەكانیشیان دەدن كە نەكا شوێن قسەكانی نەكەون.    ھەمان كاتیش

شاعێر لە شوێنێكی دیكەدا ڕەخنە لە ڕێكخراوە جیھانییەكان دەگرێت و دەیھەوێت بە زمانێكی سادە و ساكاری چیرۆكانە، 
گومان ئەو ڕێكخراوانە بەرانبەر بە نەتەوەی شاعێر ئەركی خۆیان بەباشیی  بە مندااڵن بناسێنێت. بێ  دونیای پێچەڵپێچی سیاسەت

 نەھێناوە و ئەویش بەم بۆنەوە ڕوو لە مندااڵنی بەرەی داھاتوو دەكات و پێیان دەڵێت:  بە جێ
 مناڵەكان! 
 النە ژینتاڵەكان ئەی بێ 

 شەو لە خەوما ڕێبوارێك بووم 
 "یوتان" دەچووم بۆ بارەگای 

... 
 قیژاندیان: 
 واڵت بۆ دەرەوەئەی بێ
 ئااڵ بۆ دەرەوە ئەی بێ 

 منیش گوتم: 
 مەقیژێنن 

 كە دەچمەوە
 كراو(. كورت 2٣٩و   2٣8: 2٠٠٦ئەم چیرۆكە بۆ منااڵن دەگێڕمەوە! )پەشێو، 

ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان    بوونەوەی نەتەوەكەی لەشاعێر سەرەتا بە دركەوە باسی دوورەدەستی و شیمانەنەكراویی نزیك
دەكات، واتە لە خەودا دەتوانێت بۆ بنكەی ڕێكخراوەی نەتەوە یەكگرتووەكان بڕوات و لەگەڵ "یۆتان" سكرتێری گشتیی ئەو  
كاتەی ئەو ڕێكخراوەدا دانیشێت. شاعێر لەم شێعرەدا ھێمای نەتەوەكەیە و تەنیا لە خەودا دەتوانێت سەفەر بۆ بنكە و بارەگای 

دا ئاوڕی لێ نادەنەوە و دەیكەنە دەرەوە. ئەو كە باوەڕی بە تاكەكانی ئەو  تەوە یەكگرتووەكان بكات كە تەنانەت لە خەویشنە
كاتەی كۆمەڵگای خۆی نەماوە، نایھەوێت ئەم چیرۆكە بۆ گشت نەتەوەكەی بگەڕێنێتەوە، بەڵكوو تەنیا دەیھەوێت ئەم ڕاستییە  

 ێنێت تاكوو ئەوانیش وریا ببنەوە و بتوانن لە داھاتوودا دۆخەكە بگۆڕن.         تاڵە بە الی بەرەی داھاتووەوە بدرك 
لە شوێنێكی دیكەدا، پەشێو داوا لە گەورەكان دەكات كە مندااڵن بۆ بەرەنگاربوونەوەی داگیركەر ڕا بێنن تاكوو ئەو كاتە  

 . شاعێر تكا لە گەورەكان دەكات و دەڵێت: بتوانن وەكوو گشت مندااڵنی دونیا، منداڵیی بكەن و واز لە دونیای شەڕ بێنن
 زۆر تكایە 

 بۆ ئەوەی مناڵی ئێمەش 
 بووكەشووشەیان دەستكەوێ 

 وەكوو ھەموو منااڵنی ئەم دنیایە 
 فێریان بكەن، ڕایانبێنن 

 (. 2٥٧بشكێنن )ھەمان: تانك و تۆپی داگیركەران تێك
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دەكات، بەاڵم لێرەدا، لێیان دەپاڕێتەوە و سەرنجیان بۆ   دا كەمتر ڕووی دەمی لە گەورەكانئەگەرچی پەشێو لەم دەفتەرەی خۆی
دان بە پەروەردە و  دا الواز بووە و ئەویش گرنگییالی ڕاستییەك دەكێشێت كە لە كۆمەڵگای كوردیی ئەو كاتەی كوردستانی باشوور

پەشێو لەم شێعرەدا وەكوو شێعرەكانی دایە.  بارھێنانی مندااڵن و بەرەی داھاتوو لە بواری بەرگری و بەرەنگاربوونەوەی داگیركەران
دیكە، ڕاستەوخۆ ڕەخنە لە گەورەكان ناگرێت، بەڵكوو لە ڕێگای دركەوە دەردێت و ناڕاستەوخۆ دەیھەوێت سەرنجیان بۆ ئەو بەشە  

ران  دا دەبێت و واڵت لە داگیركەبووەی ڕێگای ڕزگاریی ڕابكێشێت كە ڕۆڵێكی ئێجگار بەرچاوی لە داھاتووی بەرگریگرنگە ون
 چۆڵ دەكات.          

لە شێعرەكانی دیكەی ئەم دەفتەرەدا، شاعێر بەردەوام ھەوڵ دەدات چاوی ڕۆڵەكانی بەرەی داھاتووی كوردستانی باشوور بە  
دا ھەبوونیان ھەیە و ھەم دەستە دەرەكییەكانیش ڕۆڵ و كاریگەرییان  ڕووی گشت ئەو ڕاستییانەدا بكاتەوە كە ھەم لە نێوخۆی واڵت

بووە، بەاڵم بە ھۆی ئەوەی كە لە تاقەتی ئەم وتارەدا ناگونجێت، دەستمان لێیان دەكشێنینەوە و دەپەرژینە سەر ئەو شێعرانەی دا  تێ
واتای "چاوەڕوانیی سەركەوتن و پێشبینیی داھاتووی ڕوون" لە ئامێزی خۆیان دەگرن. بە واتایێكی ڕوونتر، باسی ئەو شێعرانە كە بن

 نی دووھەمەوە.دەكەین كە دەكەونە الیە
 الیەنی دووھەم: چاوەڕوانیی سەركەوتن و پێشبینیی داھاتووی ڕوون 

بە بۆنەی ئەوەی كە شاعێر لە ناخەوە باوەڕی بە ھێز و توانستی مندااڵنێك ھەیە كە تێگەیشتنێكی باشیان لە بارودۆخی نەتەوە و  
كۆمەڵگای خۆیان بە دەست ھێناوە، ئەوا دڵی بە داھاتوو خۆشە، چونكوو دەزانێت ئەو بەرەیە سەر دەكەوێت و ڕزگاریی بۆ واڵتەكەی 

دەكات.   ھێمای    »منداڵ،دەستەبەر  منداڵ  پەشێوە.  شێعری  نێو  ھیوالەسەرھەڵچنراوی  و  چاالك  و  ھەمیشەئامادە  كاراكتەرێكی 
پەشێو مندااڵنی بەرەی داھاتوو    (. 2٣:  ھەنارئایندەیێكی ئاسۆ فراوانتری پڕ لە بەختەوەریی و چارەنووسێكی گەشترە«)بەرزنجەیی،  

دا، شاعێر  نی داگیركەر لە نیشتمان دەكەنە دەرەوە. ھەروەھا لە ھێندێك دۆخدا دوژم دەناسێت و پێشبینیی دەكات كە لە بەیانییەكی ڕوون
 ڕوودانی ئەو داھاتووە گەشە دەنێتە زمانی مندااڵن، واتە وایان لێ دەكات خۆیان باوەڕ بكەن كە داھاتوویێكی ڕوون بە دەست دێنن.  

ون پێشوویەكیەتیی، شاكلیلی  بەرەكانی  دەمێكە  كە  ئازادییە  دەرگای  بە شوێنیبووی  و ی كۆمەڵگای شاعێر  دەگەڕێن  دا 
تر داببڕێن. بەم بۆنەوە، شاعێر مندااڵنی بەرەی داھاتوو وەھا دەبینێت كە ئەو نایدۆزنەوە، و ھەر ئەمە بووەتە ھۆی ئەوەی كە لە یەك

 شاكلیلەیان دۆزیوەتەوە، و پێیان دەڵێت:
 مناڵەكان! 

 ئێوەن زەلكاو دەشڵەقێنن 
 بوومەلەرزانەی ئێوەن ئەو 

 سبەی كانی دەتەقێنن 
 سنووری دەستكرد دەشكێنن 
 قەفی زنجیری لێكپچڕاو 

 (.  22٤: 2٠٠٦بە یەكترەوە دەلكێنن )پەشێو، 
كردن و مندااڵن بە ھۆكاری شڵەقاندن و شێواندنی ئەو زەلكاوە نائومێدیی و ڕۆژڕەشییە پەشێو لێرەدا دەست دەداتە پێشبینیی    

دا، شاعێر مندااڵنی بە بوومەلەرزەیێك شوبھاندووە كە كانیاو ھەڵدەقوڵێنێت. كانییاوی داگرتووە. لە دێڕی دووھەمدادەنێت كە نیشتمانی  
ئاماژەپێكراو، ھەمان ژیانی نوێ و داھاتووی گەش و ڕوونە كە بە دوای نەمانی وشكەساڵیی داگیركەردا دەردەكەوێت. مندااڵنی  

تر دوژمن و داگیركەر ڕاو دەنێن، و لە ینیانیان دووپات ناكەنەوە و دەست لە دەستی یەكنەتەوەی شاعێر ھەمان بەرەن كە ھەڵەی پێش
دا، بەیانییەكی ڕووناك دەئافرێنن و مزگێنیی دەركەوتنی داھاتوویێكی ڕوون بە نیشتمان و  دوای شەوەزەنگی ستەم و داگیركاریی

بوونەوە لە دوای  بەخش و نوێبەردەنگی ئەم شێعرە پڕن لە واتای ڕووناكی گەل دەدەن. وشە ڕەمزاوییەكانی "سبەی" و "كانیاو" بۆ  
 تاریكایی و كۆنەیی كە شاعێر بە وردبینییەوە ھەڵیبژاردوون. 
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دا بوەستێت.  پەشێو لە شێعرێكی دیكەدا باسی نەبوونی ڕێبەر و پێغەمبەرێك دەكات كە بكەوێتە پێش و لە بەرانبەر دوژمن
 و ڕێبەرانن كە شاعێر چاوەڕێیانە، و بەم بۆنەوە بانگیان دەكات و دەڵێت: مندااڵن ھەمان پێغەمبەر 

 مناڵەكان! 
... 

 زۆر لەمێژە كێوەكانی ئەم واڵتە  
 پێغەمبەرێكیان تیا قاتە 

 مناڵەكان 
 لە ئاگردانی چاوتاندا

 من چاوەڕێی زەردەشتێكم
 بێ، جێ بەو بتانە لەق كا 

 من چاوەڕێی  
 چەخماخەی ئاڤێستایەكم 

 ، كورتكراو(. 22٩و  228تاریكیی شەق كا )ھەمان: بێ، جەرگی 
)اإلستعارة       ڕستەوە  خواستنێكی  ڕێگای  لە  و  دەكات  ئازادیی  و  سەربەستیی  ھەوڵی  الوازیی  و  نەبوون  باسی  سەرەتا  شاعێر 

ێت، واتە وێنەی "شیرداننی خوازیی لە پێشینیانەوە بۆ بەرەكانی داھاتوو بە جوانیی دەردەبڕ التمثيلية( ڕەوتی ڕاگوێزانی ھەستی ئازادیی
خوازیی و بارھێنانیان لە سەر ئەو ڕێچكەیە"دا داناوە. پەشێو بە شوێن دایكان بە مندااڵن" لە جێگای "فێركردنی مندااڵن بە ئازادیی

نێو كێوەكانی   خوازیی بەوەرگرتن لە لێكچوواندنی شاراوە، قسە لە نەبوونی پێغەمبەرێك دەكات كە بانگی ئازادییئەم بەشەدا، بە كەڵك 
دا بڵێتەوە. ئەو لە ئاگردانی چاوی مندااڵن و بەرەی داھاتوودا چاوەڕێی زەردەشتێكە دێت و گڵۆڵەی داگيركەران دەخاتە واڵتەكەی

لێژیی. ئەو زەردەشتە كە ھەمان مندااڵنن، بە یارمەتیی بڵێسەی ئاڤێستاكەیەوە جەرگی تاریكیی دەبڕێت و ڕووناكایی دەئافرێنێت. 
ایینەكانی "ئاگردان"، "زەردەشت"، "چەخماخە" و "ئاڤێستا" بەدیھێنەری ڕووناكیی و تێگەیشتنن كە بە مندااڵنەوە بەندن؛ ئەو  وشە ھێم

دا تاریكایی و شەوەزەنگی داگیركەریی و ستەم دا ڕۆڵێكی بنەڕەتیی و سەرەكیی دەگێڕن و لە ئاكاممندااڵنەی كە لە داھاتووی والت
ەوە شاعێر ئەم وشانەی بە وردییەوە ھەڵبژاردووە و بەردەوام ھەوڵی داوە كەڵك لە وشەگەلێك بگرێت كە بۆ دەڕەوێننەوە. بە دڵنیایی

كە   ٤دا خاوەن واتایێكی قووڵ ببن. ھێنانی نێوی زەردەشت، وەكوو وێنەیێكی سەرەتایینبەردەنگی كورد نامۆ نەبن و لە ھەمان كاتیش 
ك بانگھێشت  ڕووناكایی  بۆ الی  خۆی  سەر كۆمەڵگای  بە  شاعێر  مەبەستی  كاریگەریی  ڕادەی  كە  ئەوەی  ھۆی  دەبێتە  ردووە، 

 لەبار لەگەڵ وێنە سەرەتاییەكەدا پێك بێنن.   ٥بەردەنگەكانییەوە زۆرتر ببێت، و بەم بۆنەوە ئەوانیش باشتر دەتوانن چونیەكباوەڕیێكی
ئەنجامیی ڕێباز و بەفیڕۆچوونی ئەو ھەواڵنە دەكات كە بۆ ئازادیی بەڕێوە چووە و دەڕوات، پەشێو لە شوێنێكی دیكەدا باسی بێ    

 دا ھیچ دەستكەوتێكی بۆ نەتەوەكەی نەبووە. بەم بۆنەوە بانگی مندااڵن دەكات و پێیان دەڵێت:و لە ئەنجامیش 
 مناڵەكان! 

 با ئەو جۆگەیە بگۆڕین 
 خوێنمانی پێدا دەڕواتكە 

 با ئەو زەمینەش بگۆڕین 
 كە چاو و كاسەسەر دەخوات

 ئەوجا كێڵگەی ڕووناكیتان نیشان دەدەم
   (.2٣٥ئەوجا وەرزی دروێنەتان بۆ ڕست دەكەم )ھەمان: 

 
4 . Archetype  
5 . Empathy  
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ی گۆڕان و  دا دەروازەدوازدە وانە بۆ مندااڵن و چەند شێعرێكی قەدەغەمندااڵن لە ئەم شێعرە و شێعرەكانی دیكەی دەفتەری  
ھێنانی مافەكانی نەتەوەی شاعێرن. پەشێو لەم شێعرەدا، بە زمانێكی ئاشنا و خۆماڵییەوە بانگی مندااڵن دەكات تاكوو ئەو  بەدەست

دا  خوازیی نەبووە، ئینجا دەتوانن لە بەرانبەر دوژمنان و داگیركەرانڕێگە و ڕێبازە بگۆرن كە ئەنجامێكی باشی بۆ بزووتنەوەی ڕزگاریی
وەرگرتن لە وشەگەلی ڕەمزاویی "جۆگە"، "زەمین"،  بكەون و داھاتووی ڕوون بۆ نیشتمان و گەلەكەیان دابین بكەن. پەشێو بە كەڵك  سەر

وكاڵن، چوار خواستنی لە ڕستەكەدا پێك ھێناوە تاكوو باشتر بتوانێت "كێڵگە" و "وەرزی دروێنە" كە تایبەت بە وەرزێڕیی و كشت 
دا، ئەو وشانە پەیوەندییەكی ڕاستەوخۆیان لەگەڵ دەڤەر ردەنگیش چێژی لێ وەربگرێت. لە پاڵ ئەمەشمەبەستی خۆی بپێكێت و بە

بوونی بەردانن و بەھرەداننی دا ھەیە و وێنەگەلێكی باشن بۆ دەربڕینی مەبەستی سەرمایەگوزاریی و چاوەڕێو سروشتی كوردستان
 ھەوڵەكانی ڕێگای ئازادیی.  

كە سەردێڕەكەی "سەركەوتن"ـە، بە گشتیی بانگی تاكەكانی نەتەوەكەی دەكات و مزگێنیی   داپەشێو لە شێعرێكی دیكەی
 سەركەوتنیان پێ دەدات. ئەو دەڵێت:

 سەردەكەوین
 چونكە دوێنێ 

 تۆپەقوڕێكی دەستكردم 
 دایە دەست مناڵێكی كورد،
 ئەو لە باتی بووكەشووشە، 

   (.2٥١تفەنگێكی بچكۆالنەی لێ دروست كرد )ھەمان: 
لێرەدا بە دڵنیاییەوە مزگێنیی سەركەوتن و دەركەوتنی داھاتوویێكی ڕوون بە گشت تاكەكانی كۆمەڵگای خۆی دەدات  شاعێر  

و بەرەی داھاتووی  ئەوەیە كە مندااڵن  پتەوە،  باوەڕە  و  بیر  ئەم  بەشدار بكات. ھۆكاری  ئەو خۆشییەدا  و دەیھەوێت ھەموویان لە 
كراوەتەوە و ئازارەكانی نەتەوەكەیان بەباشیی ناسیوە. كاتێك مندااڵنی كوردستانی باشوور   داكۆمەڵگاكەی چاویان بە ڕووی ڕاستییەكان

دەزانن ڕێگاچارەیێكی دیكەیان بۆ نەماوە و بێجگە لە بەرگری و بەرەنگاربوونەوەی بەرانبەر بە داگیركەر، دەرەتانێكی دیكەیان نیە، 
دا  ك شاعێریش ئەم دۆخە دەبینێت، دڵنیا دەبێت كە نەتەوەكەی بە سەر دوژمنئەو ڕێگایە دەگرنە بەر كە بۆ داگیركەر نامۆ نیە. كاتێ

 سەردەكەوێت و داھاتوویێكی ڕوون و گەش پێك دێنێت.     
كردنی گوندەكان بۆ ھەموو شاعێرەكانی كوردستانی باشوور وەكوو  كارەساتی ئەنفال و كۆمەڵكوژیی كوردان و سووتان و كاول

پەروەر دا ڕەنگی داوەتەوە. پەشێویش وەكوو شاعێرێكی نیشتمانێوازگەلێكی جۆربەجۆر لە بەرھەمەكانیانبیرەوەرییەكی زۆر تاڵ، بە ش
دا  و ھەڵوەدای واڵت، ڕابوونێك و ھەستانێكی تازە لە ئەم ڕۆژە ڕەشەدا دەبینێت و سەبارەت بە بوردمانی نیشتمانەكەی لە بەرەبەیان

 دەڵێت:
 لەو كاتەدا پۆستە گەیشت 

 بەغدا گەیشتپۆستەی ڕەشی 
 نامەی گڕ و ساچمەی ھێنا 

... 
 زەوی گریا،

 ئاسمان گریا،
... 

 تەنیا لە ناو مناڵدانی ئافرەتێكا 
 گیانێكی نوێ چاوی پشكووت،

 نیگای گێڕا و لە پڕێكا
 لە ناو مشكیی دوای دۆزەخا

   كراو(.كورت 2٦٠و  2٥٩ترووسكایی ڕابوونێكی تازەی پێكا )
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دوژمن بۆ سەر واڵتەكەی كردووە و ھەوڵی داوە ھیچ كات نەھێڵێت ھیوای ڕۆژی سەركەوتن  پەشێو لێرەدا باسی ھێرشی  
دا كوێر ببێتەوە. لەم كاتەدا دار و بەرد و گشت الیەنێك بۆ ئەو خەڵكەی دەگرێت  لە دڵی تاكەكانی داھاتوو و بەتایبەت منداڵەكان

دەبێت كە داھاتوویێكی نوێ  ئەم دۆخە ئاستەمەدا منداڵێك لە دایكو ھەر جۆرە ھیوا و ئاواتێكیش لە ئارادا نەماوە، بەاڵم ھەر لە  
دا دەبینێت. شاعێر بە بەردەنگەكانی و بەتایبەت بە تاكەكانی نەتەوەكەی خۆی دەڵێت:  بۆ واڵت و بەرگری لە بەرانبەر دوژمن

ئەم ئاور و دووكەاڵنەوە منداڵێك  ھەرچەند ئاور و دووكەڵی بۆردمانەكەی داگیركەر، ھەموو شتێكی داپۆشیوە، بەاڵم لە جەرگەی  
دەبێت كە ئاسۆی بەرەنگاربوونەوەیێكی تازە لە بەرانبەر داگیركەردا دەبینێت. ئەم منداڵە ھێمای بەرە و وەچێكە وا لە  لە دایك

نیانی  دواڕۆژدا ڕێگا و ڕێبازێكی نوێ دەگرێتە بەر، واتە خوێنێكی تازە دەڕژێنێتە نێو دەمارەكانی بەرگرییەوە و تۆڵەی پێشی 
دا، بە دانانی وشەی "ترووسكایی" لە بەرانبەر دێنێت. شاعێر لەم شێعرەشلە داگیركەر دەستێنێتەوە و داھاتوویێكی گەش پێك

"مشكیی دۆزەخ"دا، سەرەڕای ھێنانی دژیەكێكی ھونەریی و ھەڵبژاردنی وشگەلێكی دۆزمەند، دۆخی ھەر دوو كاتەكە بەباشیی 
ە ھەوڵ دەدات نەھێڵێت ھیچ كات گڕ و تینی بەرگری كز ببێت و ھیوای سەركەوتن لە دڵی نیشان دەدات. شاعێر بە ئەم كار

 دا بمرێت.  تاكەكانی كۆمەڵگاكەی
 ئەنجام   - ٦
واتا شێعرییەكانی ئەدەبی بەرگریی عەبدواڵ پەشێوە  واتای "چاوەڕوانیی سەركەوتن و داھاتووی ڕوون" یەكێك لە گرنگترین بنبن

واتایە بووەتە ھۆی ئەوەی كە  كانە گرێی داوە بە مندااڵن و بەرەكانی داھاتووەوە. بەكارھێنانی ئەم بنكە سەركەوتووانە و زیرە
مەبەستە شێعرییەكانی خۆی ڕەنگینتر و قووڵتر بكات تاكوو باشتر بتوانێت نوێنەر و زمانی نەتەوە و كۆمەڵگاكەی ببێت. ئەو  

دا بردووە، خوازیی بە الڕێاڵیەتیی دەگرێت كە بزووتنەوەی ڕزگاریی ونەریتی كۆمەوەكوو كۆمەڵناسێك ڕەخنە لە ھێندێك داب
ونەریتە ڕێگرانە نەبن كە كۆمەڵگا و تاكەكانی لە ھێزی ڕاستەقینەیان  بەم بۆنەوە دەیھەوێت بەرەكانی داھاتوو گیرۆدەی ئەو داب

دا گێڕانەوەیێك لە ڕابردوو ئاراستە  قەدەغە  دوازدە وانە بۆ منااڵن و چەند شێعرێكیدوور دەخەنەوە. كەوایە، شاعێر لە دەفتەری  
 دەكات و ھاوكاتیش چاوەڕوانی سەركەوتنی داھاتوویە، و ڕوونی پێشبینیی دەكات.  

تێلنیشان   و  دركە،  خواستن،  لێكچواندن،  وەكوو  ڕەوانبێژیی  ڕازەی  چەند  لە  كەڵكی  خۆی،  مەبەستی  دەربڕینی  بۆ  پەشێو 
دا دا، شاعێر لە دەربڕینەكانی خۆیبەردەنگەكانی، ڕۆڵێكی كاریگەریان دەبێت. لە پاڵ ئەمەشوەرگرتووە كە لە گەیاندنی پەیام بۆ  

دا بەباشیی دەگونجێن و بۆ بەردەنگی كوردیش نامۆ نین، بەڵكوو  وشەگەلێكی ھەڵبژاردووە كە لەگەڵ چاوەڕوانیی و پێشبینییەكەی
نی نێوی وێنەگەلێكی سەرەتایی وەكوو زەردەشت و مەنسووری حەالج،  دا بە كار دەبرێن. پەشێو ھەروەھا بە ھێنالە ژیانی ڕۆژانەی

گشت مەبەستی خۆی بۆ بەردەنگەكانی دەربڕیوە، واتە بە یەك وشە دەفتەرێك واتای پێشكەش كردووە. ئەم تایبەتمەندییانە وایان  
دا بە  . شاعێر لە زۆربەی شێعرەكاندا بنەخشێتكردووە شێوازی شێعریی پەشێو پتەوتر دەركەوێت و مۆركێكی تاكەكەسییان بە سەر

مندااڵن لەگەڵ  ھەڵگری  شێوازێكی چیرۆكانە  دەدات كە شێعرەكانی شاعێر  نیشان  ئەم شێوەیە  دەكات.  بانگیان  و  دەكات  دا قسە 
ەت بە پەیامێكی گرنگن، و شاعێریش بە ئەو كارە دەیەوێت دوو خاڵ بپێكێت. یەكەم: وریاكردنەوەی مندااڵن و بەرەی داھاتوو سەبار

 ئەنجامەكانی بەرەكانی پێشوو.    ھێنان و ڕەخنەگرتن لە ھەوڵە بێ خۆیان و دەوروبەریان. دووھەم: بەگوێ
بن سەر  لە  باشووریش  كوردستانی  مێژووی  تاڵەكانی  بنبەسەرھاتە  لە  تایبەت  بە  و  پەشێو  شێعرییەكانی  واتای  واتاكا 

-اریگەرییان ھەبووە. پەشێو لە كارەساتە ناخۆش و دڵتەزێن و ھیوابڕەكانیشدا كچاوەڕوانیی سەركەوتن و دەركەوتنی داھاتووی ڕوون
دا ھیوای خۆی لە دەست نادات، بەڵكوو بە پێچەوانەوە، بەردەوام چاوەڕێی ڕابوون و ھەستانەوەیێكی نوێیە كە مندااڵن لە دوای  

دا سەر دەكەون و داھاتوویێكی  وە و لە كۆتاییدا رێی دەخەنەھەرەسی تاریكایی سێبەری داگیركەر بە سەر واڵت و نیشتمانەكەیان 
دا داناوە، واتە  ڕوون پێك دێنن. ئەو وەكوو شاعێرێكی دەروەستی ڕاستەقینە، شێعری ئەم دەفتەرەی خۆی لە خزمەتی بەرگری

 دا دەسووڕێنەوە.  بەرگری واتا شێعرییەكانی لە بازنەیگشت مەبەست و بن
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 سەرچاوەكان 
 كوردی 

 .، سلێمانی، ئازادیلە شاخەوە تا شارتا(. فەخرەدین )بێئامێدیان، 
 ، سلێمانی، چاپخانە و ئوفسێتی ڕوون.  ڕاگەیاندنی شۆڕش و بزووتنەوەی شێعری كوردیی(. 2٠٠١ئیسماعیل، ئەرسەالن ) بایز

 . ٣8 - ١8، لل 8١ژمارە ،  2٠١2، ساڵی ھەنار »سیمبۆڵی ئااڵ و نیشتمان لە شێعری پەشێودا«، (.2٠١2بەرزنجەیی، ھەڵۆ )
،  ١، ژمارەی  ٦ساڵی    ،پژوھشنامه ادبیات کردی(. »خواستنی ئاراستەیی لە شیعری عەبدواڵ پەشێودا«.  ١٣٩٩پەشابادی، یەدواڵ. )

 . ١8٩-١٥٣لل. 
 . ھەولێر، ماڵی وەفایی.فارسی(-کوردی-فەرھەنگی زاراوەی ڕەخنەیی )ئینگلیزی(. 2٠22سەجادی، بەختیار )

   .، سەقز، گوتارپەندی پێشینیانی كوردی؛ مەسەل، مەتەڵ و بنەڕەتی مەسەلی كوردی(. ١٣8٩سەرسێفی، ڕەزا )
 فارسی 

   .، تهران، آناشعرای نامدار کرد (. ١٣88آمیدیان، فخرالدین )
پایداری؛ تعاریف و حدود«،  ١٣٩٣خراسانی، احمد و فاطمه ھدایتی)امیری پایداری(. »ادبیات  ادبیات  باھنر    ، دانشگاه شهیدنشریه 

 . ٤١  -2٣، صص ١٠کرمان، ساڵی ششم، شمارە 
 مقدس. ھای دفاع ، تهران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشھای کوتاه دفاع مقدسپردازی در داستانشخصیت(. ١٣8٧باروتیان، حسن )
 شناسی.    دانشگاه کردستان، پژوھشکده کردستان  ،سنندج ،١٩٧٠تاریخ ادبیات کردی در کردستان عراق پس از (.  ١٣٩٥سجادی، بختیار )

»ادبیات مقاومت و فلسفه پیدایش مقاومت در کشورھای اسالمی تحت اشغال؛ فلسطین و عراق به عنوان (.  ١٣٩٠)   مجیدی، حسن 
 .٤2٧ -٤١١، صص 5، دانشگاه شهیدباھنر کرمان، ساڵی سوم، شمارە نشریه ادبیات پایدارینمونه«، 

 گوتار. كوردستان: سقز، ، ھای آنسرآغاز شعر نو کردی و تحول فرم(. ١٣٩٥معرفت، انور ) 
         توکلی.، تهران، آفرینی ابرقدرتها در کردستان عراقبحران(. ١٣8٠عمر عیسی، صالح )  مال

(. »بررسی تطبیقی شعر پایداری در ادبیات عربی و کردی در نیمه دوم قرن بیستم میالدی؛ مطالعه موردپژوھانه ١٣٩٩صح )مالیی، نا
 سینا ھمدان. قطع دکتری، دانشگاه بوعلینامه ماشعار سمیح قاسم و عبدالله پشیو«، پایان

 ، نشر مھناز.  نویسیواژنامە ھنر داستان(. ١٣٧٩میرصادقی، میمنت )
 عەرەبی 

 .، ھەولێر، دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراسالقضية الكردية، ماضي الكرد وحاضرھم (. 2٠١١شیركو، بلەج )
 .، ھەولێر، دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراسالكردي الواقعية في األدب (. 2٠١٠رسول، عزالدين )مصطفى


