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سەروتار
ئهم ژمارهی ڕۆڤارمان تهرخان کردوو ه بۆ قانع وهک یهکێک ل ه دهنگ ه شیعرییهکانی کورد
ل ه سهدهی ڕابردوودا ،قانع ل ه سهردهمی خۆیدا یهکێک بوو ه لهو شاعیر ه کاریگهرانهی
کورد ک ه خاوهنی خهسڵهت و تایبهتمهندی خۆی بووه ،چ ل ه ڕووی زمانی شیعریی و چ ل ه
ڕووی فۆڕم و داڕشتن و شێوازی دهڕبڕینهوه ،ب ه تایبهت تێما شیعرییهکانی ههمهالیهن
بوون و گوزارشت بوون له خهمی تاک و کۆی ئینسانی کوردی لهو سهردهمهی خۆیدا.
قانع ل ه ڕوویهکهو ه وهک شاعیری چهوساوهکان ناوبانگی درکردوو ه و یهکێک بوو ه ل ه
ی ماف و داخوازییهکانی کۆمهاڵنی خهڵکی زهحمهتکێش و ههژار ،بهتایبهت
بهرگریکاران 
جوتیاران و شیعری وهک ئامرازێک بۆ بهرگری لهو چین ه و ب ه گژداچونهوهی زۆرداریی و
دهسهاڵتی دهرهبهگایهتی بهکار هێناوه ،لێرهوه دهبینین دهنگی شیعری قانع ڕاستهوخۆ ل ه
ناوجهرگهی کۆمهاڵنی الدێ نشینی کوردهو ه چهکهرهی کردوو ه و شیعرهکانی فهزایهکی
گوندییانهیان پێو ه دیاره ،ل ه الیهکی ترهو ه یهکێک بوو له ڕووناکبیر ه دیارهکانی ئهو
سهردهم ه ک ه هۆشیاریی چینایهتی ل ه ناو خهڵکیدا باڵوکردۆتهو ه و چهند جارێک بهو
هۆیهو ه زیندانی کراوه.
قانع بهو پێیهی کهسێکی خوێندهوار و وشیار بووه ،زۆر باش درکی ب ه خهم و ئازاری
کۆمهاڵنی خهڵک کردوو ه و زیرهکان ه چووهت ه ناو قواڵیی ئهندێشه و خهم و ئازارهکانیان،
هاوکات ب ه زمانێکی ساد ه و ڕهوان و دوور ل ه ههر جۆر ه ئاڵۆزییهکی تهکنیکی و
زمانهوانی شیعرهکانی خۆی داڕشتووه ،ئهمهش وای کردوو ه ل ه الیهن کۆمهاڵنی خهڵکی
ن شیعرهکانی وهربگیرێن و لێی تێبگهن و
الدێ نشینهوه بهتایبهت جوتیاران و ههژارا 
چێژی لێ ببینین ،ڕهنگ ه تا ئێستاش شیعری قانع به سهر زمانی گهلێک لهو نهو ه و ب ه
نهوهی داهاتووهوه بێت.
تاکو ئێستا ل ه چهندین وتار و لێکۆڵینهوهدا لهالیهن کهسانی پسپۆڕ و شارهزا و
ڕهخنهگرانهو ه توێژینهوهی ههم ه الیهن لهسهر شیعرهکانی قانع کراوهو و وهک دهنگێکی
دلێر و وشیارکهرهوهی کۆمهاڵنی خهڵک ب ه تایبهت گوند نشینان و وهک دهنگێکی
بهرهنگاریی خهباتی چینایهتی و نهتهوایهتی ناوزهد کراوه ،ئێمهش ل ه رۆڤارهو ه ک ه ئهم
ژمارهیهمان بۆ قانع تهرخان کردووه ،دهرگامان ب ه ڕووی کۆمهڵێک نووسهر و توێژهر
و ڕهخنهگردا کردووهتهو ه بۆ ئهوهی تێڕوانین و سهرنجی خۆیان لهسهر دنیای شیعریی
قانع بخهن ه ڕوو ،دهخوازین ئهم ڕۆڤار ه ببێت ه سهرچاوهیهکی ب ه کهڵک بۆ ئهو خوینهرانهی
که دهیانهویت قانع و دنیای قانع وردتر بناسن و ئاشنا بن به ژیان و دنیای شیعرهکانی.
سکرتێری نووسین

قانع

ژیاننامهی قانع
ی
ی (كابل) 
ی دۆاڵشییه و ل ه نهوه 
ی شێخ سهعید 
ی كوڕ 
ی شێخ عهبدولقادر 
ی شێخ محهمهد كوڕ 
ناو 
ی 40
ی شارهزوور لهدایك بووه .له تهمهن 
ی بنار 
ی ریشێن -
ی  1898له گوند 
مهریوانن .ل ه 15ئهیلول 
ی كردووه.
ی دوای 
ی كۆچ 
ی دوو ساڵیشدا دایك 
ی كردووهو له تهمهن 
ی دوای 
ی كۆچ 
رۆژیدا بوو ك ه باوك 
ی قانع لهزهمینهیهكی دهربهدهری و پڕ له كوێرهوهرییهوه دهستی پێكرد.
ژیان 

ی "ئاغا سهید
ی خزمێكیان ك ه ناو 
ی لهال 
به ههتیو 
ی مهریوان گهور ه
ی چۆڕی" بوو ه لهناوچه 
حوسێن 
بوو ه و ههر ئهویش ناویهت ه بهر خوێندن .پاشان ب ه
ێ
ی و چهند ساڵێك لهو 
ی چوو ه بۆ سلێمان 
فهقێیهت 
ی
ی گهڕان به شارهكان 
ماوهتهوه .ههر بهمهبهست 
كوردستان دا بۆ خوێندن ،چۆت ه "سن ه و مهریوان و
ساباڵخ و بۆكان و شنۆ و ههولێر و كۆیهو كهركوك
ی له
ی خوێندنیش 
ی و بیاره" .دوا قۆناغ 
و سلێمان 
مهریوان تهواو كردووه.
ی خوێندن و
ی فێر 
ی بهتهواو 
قانع بهرلهو ه 
ی تیا دهركهوتوو ه
نووسین ببێت توانای شاعیرێت 
ی
ی جیهانیدا خوو 
ی یهكهم 
ی جهنگ 
و له سهردهم 
ی ئاینی.
داوهتهو ه شیعر 
ی
ی كوردستانهو ه خولیا 
ی بارودۆخ 
دواتر بههۆ 
ی نیشتمانپهروهری ههبووه.
شیعر 
ی
ی بهناو 
ی فارس 
ی دهستنووس 
ی كتێبێك 
خوێندنهوه 
ی
ی تیره 
ی راپهرینهكان 
"وقائع ال اردهالن" ك ه باس 
ئهردهاڵنییهكان ئهكات بهرامبهر داگیركهران،
ی شاعیر و
ی تر كار ئهكات ه سهر دهروون 
هێنده 
ی
ی و ئیتر ئهبێت ه شاعیرێك 
بهرههم ه شیعرییهكان 
ی و نیشتمانپهرهوهر.
نهتهوایهت 
ی شاعیر ،ئهو ه
ی شیعرهكان 
الیهن ه لهیهكنهچووهكان 
ی
ی یهك سهردهم و پێویست 
ی فیكر 
ئهگهیهنێ ك ه زاد ه 
ی یهك ئێش و ئازار نین،
یهك قۆناغ و بهرههم 
ی
ی جهماوهرو یهكسان 
ی ب ه یهكگرتن 
بهردهوام باوهڕ 
ی چلهكانهو ه به
ی ههبوو ه و ل ه سهرهتا 
كۆمهاڵیهت 
ی جیهانیدا،
ی دووهمین جهنگ 
ی ل ه ڕۆژگار 
تایبهت 
ی سیاسیی
ی وهكو دیاردهیهك 
ی سۆشیالیست 
ڕێباز 
ی دایهو ه و ل ه
زیندوو لهناو شیعرهكانیدا ڕهنگ 
ی
ی دهرهبهگ 
ی شۆڕشگێرانهدا دژ 
ی شیعر 
سهنگهر 
ی لهگهڵ
چهوسێنهرو ئیمپریالیزم بوو ه و ههمیش ه دڵ 
ی چهوساو هی
ی جووتیار 
ی مرۆڤ 
ئازار و ئاوات 
ی دڵسۆز و خهمخۆری
كورددا بوو ه و وهك شاعیرێك 
ی كورد هۆنیتهو ه و لهگهڵ
ی بۆ نهتهو ه 
كورد شیعر 
بهسهرهات و كارهسات و راپهرین و شۆرش و
ی كورددا ژیاوه.
دهستكهوتهكان 

ی كردوو ه
ی ژنان 
ی مافهكان 
لهشیعرهكانیدا داوا 
ی رۆشنبیری وكۆمهاڵیهتی و ئابووریدا.
لهبوارهكان 
ی پهنجاكاندا به هاوكاریی
قانع له سهرهتا 
ی و شوكر مستهفا"
مامۆستایان "عهالدین سهجاد 
ی
ی به شێوه 
ی پێنج بهش ل ه شیعرهكان 
توان 
ی چاپ بكات،
ی تایبهت 
ی جیا جیا و قهوار ه 
دیوان 
ی
ی مهریوان ،باخچه 
ك ه ئهم بهرههمانهن "گواڵڵه 
ی ههورامان،
ی پێنجوێن ،شاخ 
كوردستان ،چوارباخ 
ی گهرمیان".
دهشت 
ی كردووه ،لهوان ه
له ژیانیدا گهلێ كارو پیشه 
ی
ی و مامۆستا 
ی قوتابخانهو كرێكار 
مامۆستا 
ی و فهرمانبهرێتی.
ی و ئاشهوان 
مزگهوت و جووتیار 
ی پهنجاكاندا چهند جارێك خراوهت ه
لهكۆتای 
ی
ی 1960دا له بهندیخانه 
بهندیخانه .له ساڵ 
ی
ی فێر 
ی كورد 
ی زمان 
ی نووسین 
ی چۆنیهت 
سلێمان 
زیندانییهكان كردووه.
ی
ی كوڕیدا لهبهندیخانه 
ل ه 1963دا لهگهڵ وریا 
ێ و ههر لهو
ی ئهكر 
ی تاران ،زیندان 
"قهجهر" 
ی نووسیو ه
بهندیخانهیهدا هۆنراو ه بهناوبانگهكه 
ك ه دهڵێ:
ی ژیانم كونجی بهندیخانهی ه
ئاخرین ماڵ 
ی زامی دڵی دێوانهیه
ئهم كهلهپچه مهرههم 

قانع لە ساڵە درێژەکانی سەدەی بیستەمدا

پەیوەندیی نێوان شیعر و نەتەوە و خۆرئاوا
مەریوان وریا قانع
١

قانع یەکێکە لە ناوە گرنگەکانی سەدەی بیستەمی مێژووی ڕۆشنبیری و ئەدەبیاتی کوردیی .ئەم
شاعیرە شەست و حەوت ساڵ ژیا و لە دوای خۆی ژمارەیەکی زۆر شیعر و سەربردە و ڕووداوی
سەرنجڕاکێشی بەجێ ھێشتووە .ئەم نووسینە ھەوڵدانە بۆ کێشانی وێنەیەکی گشتیی ئەزموونی شیعریی
ئەم شاعیرە و نیشاندان و خوێندنەوەی ئەو پرسیار و خەون و مەترسییانەی ئەدەبی ئەم پیاوە پێیانەوە
دەرگیربووە .ھەروەھا ھەوڵدانێکە بۆ بەستنەوەی ئەزموونی ئەدەبیی ئەم شاعیرە بە شاعیرانی پێش خۆی
و نیشتەجێکردنی ئەو ئەزموونە لەناو ئەزموونی ئەو نەوە ئەدەبییە تایبەتەدا کە لە نیوەی یەکەمی سەدەی
بیستەمدا دێتەکایەوە .وەک ئاشکرایە قانع ساڵی  ١٨٩٨لەدایک بووە و ساڵی  ١٩٦٥کۆچی دوایی کردووە.
ئەگەر لە پەنجا ساڵی دووھەمی سەدەی نۆزدەھەمدا ڕۆشنبیریی نوێی ئێمە ،بە پلەی یەکەم ،لە ڕێگای

٢

ڕێکەوتێکی سەیرە قانع ڕاستەوخۆ لە دوای
کۆچکردنی حاجی قادری کۆییەوە لە ساڵی١٨٩٧دا
لەدایک دەبێت ،لەو کاتەدا کە حاجی قادر ماڵئاوایی
لە ژیان و لە ئەدەبیاتی ئێمە دەکات ،قانع دێتە
دونیاوە و دەبێت بە یەکێک لە ناوە گرنگەکانی
ئەدەبیاتی قۆناغی دوای حاجی قادری کۆیی.
ڕێکەوتەکە بە شێوەیەکە وەک ئەوەی قانع ھاتبێت
بۆ پڕکردنەوەی ئەو ”بۆشاییە ئەدەبیی“ە کە مەرگی
حاجی قادری کۆیی لە دونیای ئێمەدا دروستی
دەکات .قسەکردن لە ”پڕکردنەوەی بۆشایی“
لەو ڕاستییەوە دێت کە ئەزموونی حاجی قادری
کۆیی ئەزموونێکی دەگمەنە لە سەدەی نۆزدەیەمی
ئەدەبیاتی ئێمەدا ،ھەوڵی یەکەمی تازەکردنەوەیەکی
تایبەتیی ئەم ئەدەبیاتە و بارگاویکردنێتی بە زمان
و خەون و خواست و ئەرکی ئەدەبیی تازەوە،
کە بەر لە حاجی قادر بوونیان نەبووە .ئەوانەی
شارەزای ئەزموونی شیعریی حاجی قادری کۆیین،
دەزانن پەیوەندییەکی بەھێز لە نێوان ئەم ئەزموونە
و ئەزموونی شیعریی قانعدا ھەیە .دونیابینی و
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حاجی قادریی کۆییەوە تەعبیری لە خۆی کردبێت،
ئەوا لە پەنجا ساڵی یەکەمی سەدەی بیستەمدا ئەم
ڕۆشنبیرییە لە ڕێگای قانعەوە ئەم کارەی کردووە.
قانع لەم فەزا ڕۆشنبیرییەدا ھێما نییە تەنها بۆ
تاکەکەسێکی تایبەت ،یان بۆ نووسەرێک بە تەنها،
بەڵکو ھێمایە بۆ نەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆشنبریی
تایبەت و بۆ لەدایکبوونی کۆمەڵێک گوتاری تازە
سەبارەت بە چییەتی ئەدەب و پەیوەندیی نێوان
ئەدەب و کۆمەڵگا و ئەدەب و کوردبوون و ئەدەب
و ئایندە لە کوردستاندا .ئەم نووسینە ھەوڵدانە بۆ
چوونە ناو دونیای قانعەوە لە ڕێگای بەستنەوەی
ئەزموونە ئەدەبی و تاکەکەسییەکەیەوە وەک
مرۆڤێک لە نیوەی یەکەمی سەدەی بیستەمدا ،بەو
گشتە ئەدەبی و ڕۆشنبیرییە ئاڵۆزە تازەیەوە کە
لەو ڕۆژگارەدا دروست دەبێت.

تێگەیشتنی قانع بۆ ئەدەب بەگشتی و بۆ شیعر
بەتایبەتی ،لە زۆر ڕووەوە بەردەوامیی دونیابینی
حاجی قادری کۆییە ،زمانی تەعبیرکردنی شیعر لە
خۆی ،پەیوەندیی شیعر و کۆمەڵگا ،ئەو بابەتانەی
کە دەبن بە بابەتی شیعر و ئەو خەڵکەی کە شیعر
ڕوویان تێ دەکات الی قانع ،لە زۆر ڕووەوە
درێژکراوە و گەشەدانە بە بڕێک لەو شتانە الی
حاجی قادری کۆیی.
قانع بەم مانایە حاجی قادریی کۆیی سەدەی بیستی
ئەدەبیاتی ئێمەیە .بەاڵم ھاوکات کۆمەڵێک ”دابڕانی
گەورە“ش لە نێوان دونیابینیی حاجی قادری کۆیی
و دونیابینیی قانعدا لە ئارادایە کە لە الپەڕەکانی
داھاتوودا بە وردی لە سەریان دەوەستین.
ئەوەی ئەم دوو شاعیرە بەیەکەوە کۆ دەکاتەوە
لەدایکبوونی جۆرێک لە جیهانبینیی کۆمەاڵیەتی و
سیاسی و فەرھەنگیی تازەیە کە لە دەیەکانی دوای
سەدەی نۆزدەھەمەوە دێت و لەناو بەشێکی گرنگی
نیوەی یەکەمی سەدەی بیستەمی ئەدەبیاتی ئێمەدا
گەشە بە خۆی ئەدات و ئەمێنێتەوە .ڕوانینێکە بۆ
چییەتی و ڕۆڵی ئەدەبیات لەناو گشتێتی ژیانی
کۆمەاڵیەتی و فەرھەنگیی کۆمەڵگادا .بێگومان
چۆنێتیی کارکردن بەم ڕوانین و جیهانبینییە
تازەیە و شێوازی تەرجەمەکردنی بۆ شیعر و
ئەدەبیات الی ھەر شاعیرێک لە شاعیرەکانی
ئەو سەردەمە بە جۆرێکی جیاوازە ،بەاڵم لە
ئاستی ڕوانینێکی گشتیدا بۆ دونیا و بۆ ئەدەبیات
چەندان خاڵی ھاوبەشیان ھەیە .دەکرێ کۆڵەکە
سەرەکییەکانی ئەو جیهانبینییە ھاوبەشە تازەیە
لەم چەند خاڵەدا کۆبکەینەوە:
-١ھەستکردن بەوەی لە دونیاییەکی تەواو
جیاوازدا دەژین لە دونیای نەوەکانی بەر لە
خۆیان و ئەزمونکردنی ئەو دونیا تازەیەش وەک
سەرزەمینی کۆمەڵێک مژدە و خەونی گەورە،
بەاڵم ھاوکات سەرزەمینی کۆمەڵێک مەترسی و
ھەڕەشەی بنەڕەتیی ئێستایی و ئایندەیی.
 -٣ھەستکردن بە لەدایکبوونی چوارچێوەی
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سیاسیی و فەرھەنگیی نوێ بۆ ڕێکخستنی
ژیانی پێکەوەیی بە کۆمەڵ ،جیاواز لەو
چوارچێوە تەقلیدییە دینییەی کە بۆ چەندان
سەدە پێکەوەبوونی کۆمەاڵیەتیی تاکەکەس و
میللەتانی ناوچەکەی ڕێک خستووە .ھەستکردن
بەوەی کە بوونەوەرێکی جیاواز و تایبەتیی
ناو ئەم چوارچێوە تەقلیدییەیت و پێویستت بە
چوونەدەرەوە لە سەرلەبەری چوارچێوەکە ھەیە.
ئەم ھەستکردنە لە زۆر سەرەوە ھەستکردنە
بە ”کۆتاییهاتنی ئیمپراتۆریەتە دینییەکان“
وەک چوارچێوەی گشتیی جێکردنەوەیان بە
”چوارچێوەی نەتەوەیی و نیشتیمانی“.
 -٤دروستبوون و ناسینی ”ئەوی تر“ ی نوێ و
کردنی ئەم ”ئەوی تر“ە بە چوارچێوەیەکی گرنگ
بۆ تەماشاکردنێکی نوێی خود خۆی و سەرلەنوێ
نرخاندنەوەی شێوازیی ژیان و ئامادەبوونی
ئەم خودە لەناو دونیا و پەیوەندییەکاندا .بوونی
ئەم ”ئەوی تر“ە تازەیە بە ھێزێکی نوێ بۆ
”خودناسیی“ و ”خودسازیی“ گۆڕانکاریی لە
ڕێگای بەراوردکردنەوە .ئەم ”ئەوی تر“ەش
ئەوروپا و ئەزموونی پێشکەوتنی ئەوروپییە
وەک شارستانیەتێکی نوێ و وەک شێوازی
ڕێکخستنی نوێی پەیوەندییەکانی مرۆڤ بە خۆی
و بە دەوروبەر و بە کولتور و بە زمان و بە
زانستەوە.
 -٥ڕەخنەکردنێکی ھەمەالیەن و فرەشێوەی
”خود“ خۆی ،خود وەک یەکەیەکی
سیاسی و فەرھەنگی و دینی و
ڕەمزیی .خود وەک پەیوەندیی بە
دونیای ئەمڕۆوە و وەک پەیوەندیی
بە ڕابردووەوە.
 -٦کردنەوەی ”ڕەھەندێکی ئایندەیی“
گرنگ لەم خودەدا و گۆڕانی ”ئێستا“
بۆ کێشەیەکی فەرھەنگی و کۆمەاڵیەتی و
سیاسیی ھەنووکەیی .ڕزگارکردنی ئایندە لە
مانا دینییەکانی و گۆڕینی بە زەمەنێک کە مانای

شارستانی و مادی و فەرھەنگی و سیاسیی ھەیە،
کردنی ئەمانەش بە کێشە سەرەکییەکانی کۆمەڵگا
کە ئەرکی ڕۆشنبیران و خوێندوارانە بەرزیان
بکەنەوە بۆ ئاستی کردنیان بە مەسەلە ھەرە
سەرەکییەکانی کۆمەڵگا و بە ڕەھەندێکی ھەرە
گرنگی ئەو ئەدەبیاتەشی کە دەینووسن.
 -٧مامەڵەکردنێکی تایبەتی زمان و دۆزینەوەی
پەیوەندی نوێ لە نێوان زمان و شوناس و
زمان و کۆمەڵگادا .ئەم مامەڵەکردنە تازەیەی
زمانیش جۆرێک لە پراکتیکی تایبەتیی زمانە بە
کۆمەڵێک مانای ئایدیۆلۆژیی تازەوە .لە پێش
ھەمووانیشەوە دروستکردنی نەتەوە و نیشتیمان
و تاکێکی نەتەوەیی و نیشتیمانی بەئاگا لە زماندا.
ئەم مەسەلەیەیە نیشانمان ئەدات چ جیاوازییەکی
گەورە لە نێوان زمانی نالی و مەحوی و حاجی
قادری کۆییدا ھەیە و دەتوانێت ماناکانی ئەو ئەو
جیاوازییانەشمان بۆ لێک بداتەوە.
با کەمەکێک وردتر لە سەر ئەو تەوەرە
سەرەکییانەی ئەو دونیابینییە نوێیە بوەستین.

٣

ھەستکردن بەوەی کە دونیایەکی تازە لە
دروستبووندایە و شیعر و ئەدەبیاتی کوردیش،
ھاوشان بە مرۆڤ و کۆمەڵگای کوردیی ،لەو دونیا
نوێیەدا دەژین ھەستی سەرەکیی ڕۆشنبیران و
خوێندەوارانی ئێمەیە ،چ الی حاجی قادریی کۆیی
و چ الی ئەو شاعیرانەی تر کە لە نیوەی یەکەمی
سەدەی بیستەمدا دەنووسن ،لە پێش ھەموانیشەوە
قانع .لە حاجی قادری کۆییەوە ھەستێکی گەورە
بە تازەبوونەوەی دونیا و تازەبوونەوەی
پەیوەندییەکان و تازەبوونەوەی شوناسەکان لە
ئارادایە .ھۆشیارییەک ئامادەیە ئاگادارە بەوەی
چوارچێوەی نوێ بۆ کۆکردنەوەی مرۆڤەکان و
بۆ ڕێکخستنی پەیوەندییەکان و بۆ خۆناسین و بۆ
ئەوی تر-ناسین دروست بووە .دونیایەک ھاتۆتە
کایەوە پێویستی بە گۆڕینی زمان و گۆڕینی
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باوەڕ و گۆڕینی پەیوەندی و گۆڕینی خەونەکانە.
ھاوکات ئەم دونیا تازەیە پڕ بووە لە ھەڕەشە و
مەترسیی نوێ کە لە قۆناغەکانی پێشتری مێژووی
ئێمەدا بوونی نەبووە ،بۆ نموونە ھەڕەشەی
جێمانێکی تەواو لە سەرجەمی میللەتانی ناوچەکە
و لە سەرجەمی دونیای شارستانی ،مەترسیی
دۆڕاندنی زاد و نیشتیمان و واڵت.
بەبۆچوونی من ،گرنگترین دەرکەوتێکی ناو ئەم
دونیا تازەیە بریتییە لە ”لەدایکبوونی نەتەوە“،
نەتەوە وەک بوونەوەرێکی تازە کە بەبێ
پرسکردن بە ھیچ کەس و الیەنێک ھاتۆتە ناو
ئەم دونیا تازەیەوە و لەگەڵ خۆشیدا دەسکاریی
شێوەژیان و شێوەبیرکردنەوە و شێوەنووسین
و شێوازی ئامادەبوونی مرۆڤ و میللەتان لەناو
دونیادا دەکات .نەتەوە وەک گروپێکی سیاسی
و فەرھەنگی و ئەخالقیی تایبەت ،کە خۆی بە
ھەڵگری کۆمەڵێک تایبەتمەندیی ئەتنی و کولتوری
و ڕەمزی دەزانێت و پێی وایە لە سەر بنەمای ئەم
تایبەتمەندێتی و جیاوازبوونەش مافی ھەبوونی
کۆمەڵێک داواکاری سیاسیی ھەیە ،لە پێش
ھەموانیشەوە مافی ژیانێکی سیاسیی سەربەخۆ.
نەتەوە تەنها یەکەیەکی سیاسیی نییە ،کورت
ناکرێتەوە بۆ داواکارییەکی سیاسیی بە تەنها،
نەتەوە ھاوکات یەکەیەکی کولتوری و ڕەمزی
و ئەدەبییە .ھەڵگری ڕوانینێکی تازەیە بۆ زمان،
زمان وەک ئامرازی تەعبیرکردنی نەتەوە لە خۆی،
وەک یەکەی ڕێکخستنی پەیوەندییەکانی مرۆڤ بە
دونیاوە .لە ئەدەبیاتی ئێمەدا نەتەوە بەم مانایە بۆ
یەکەمجار لەگەڵ ئەزموونی ئەدەبیی حاجی قادری
کۆییدا لەدایک دەبێت .ئەزموونی ئەم شاعیرە،
بەتایبەتی لە دوای ئاوارەبوونییەوە بۆ ئەستەمبوڵ،
ئەزموونی دروستکردنی نەتەوەیە بە شیعر.
بنیادنانی نەتەوەیە لەناو زمان و وێنە و خەیاڵ
و چاوەڕوانییەکانی مرۆڤی ئێمەدا .دروستکردنی
ھەستکردنە بەو یەکە سیاسییە مێژووییە لەناو
داوەریکردنە ئەخالقی و دینی و فەرھەنگییەکاندا و

بوونی نەتەوە خۆشیەتی بە یەکەی سەرەکیی ناو
ئەو چوارچێوە تازانە.
سەرەتاکانی لەدایکبوونی کورد وەک نەتەوە لە
شیعریی حاجی قادری کۆییەوە دەست پێ دەکات
و لە دوای ئەوەوە بۆ ناو بەشی ھەرە زۆری
ئەدەبیاتی سەدەی بیستەمی ئێمە دەگواسترێتەوە.
لە دوای حاجی قادری کۆییەوە ئەدەب لە دونیای
ئێمەدا دەبێت بە یەکێک لە ئامرازە سەرەکییەکانی
دروستکردنی نەتەوە و لە ئەدەبیاتی قانعیشدا
ئەم گۆڕانە ڕووبەرێکی گەورەی ئەزموونە
شیعرییەکەی ئەم شاعیرە داگیر دەکات .شیعری
قانع لە ئەزموونی دروستکردنی نەتەوەدا واز لەو
کەلەپوری نووسینە دەھێنێت کە شیعر و ئەزموونی
ناوەکیی شاعیرەکە بەیەکتری یەکسان دەکات ،یان
ئەم ”ئەزموونە ناوەکیی“ە تەواو دەگۆڕێت و باس
لە لەدایکبوونی ”جۆرێکی نوێ لە ناوەکیبوون” و
جۆرێکی نوێ لە ”ھەست و نەستی تایبەت“ دەکات
کە ناچێتەوە ناو ئەو سیستمە بەالغییە تەقلیدییەوە
کە مێژووی چەند سەدەیەکی درێژ ئاراستەی
دەکات.
لە ئەزموونی قانعدا شیعر دروستکەر و
بونیادنەری ژمارەیەکی نەتەوەیە .شیعر ھێزی
دروستکردنی ئەو ”خودە دەستەجەمعی“یە
تازەیەیه کە بەیانکردن و داھێنانی ،پێویستی
بە دروستکردنی جۆرێکی نوێ لە زمان و جۆرێکی
نوێ لە تێگەیشتن لە شیعر و جۆرێکی نوێ لە
پەیوەندی نێوان شیعر و کۆمەڵگا و شیعر و مێژوو
ھەیە ،وەک چۆن پێویستی بە جۆرێکی نوێ لە
تاکەکەس ھەیە کە لەناو ئەم گشتە گەورە و ئاڵۆزەدا
لەدایک ببێت و ببێت بە ”جەماوەر“ی ئەو شیعرە.
گۆڕانەکە لێرەدا گۆڕانێکی دوو جەمسەرەیە،
لە سەرێکەوە خەیاڵ و ھۆشیاریی ئەدەبیی
شاعیرەکان گۆڕانی بەسەردا ھاتووە ،لە سەرێکی
دیکەوە ئەو کەسانەی کە شیعرەکانیان ڕووبەڕوو
دەکرێتەوە و وەک ”جەماوەرێکی ئەدەبیی نوێ“
وێنا دەکرێن گۆڕاون و ھەوڵی دروستکردنی
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بەردەوامیان دەدرێ .بەمجۆرە ئەدەبیاتی ئێمە لە
حاجی قادری کۆییەوە ،بەتایبەتیش الی قانع ،دوو
ئەرکی سەرەکیی دەکەوێتە سەر شان ،یەکەمیان
ئەرکی دروستکردن و داھێنانی نەتەوەیە وەک
خودێکی دەستەجەمعیی مۆدێرن .دووھەمیان
ئەرکی دروستکردنی تاکەکەسێکە ئامادەبێت
ئەو نەتەوەیە لەناو خۆی و لەناو دونیا و لەناو
پەیوەندی و ھۆشیاری و خەیاڵیدا دروست بکات
و لەم پرۆسەیەشدا تەماھی تەواو لەگەڵ ئەو
دروستکراوە نوێیەدا بکات.
لەم ئەزموونەدا شیعر نابێت بە نیشتمانی ڕۆحێکی
تاکەکەسیی غەمبار و پڕ پرسیار ،بۆ نموونە وەک
لە ئەزموونی "مەحوی"دا ئامادەیە ،بەڵکو دەبێت
بە ئامرازێکی گرنگی دروستکردنی نیشتیمانێک
لەناو دونیایەکی تازەدا ،کە ھەبوونی نیشتیمان
لەو دونیایەدا بەشێکی ھێجگار گرنگ و سەرەکیی
شوناسی مرۆڤە .شیعر الی قانع ئامرازی
پاراستنی ھاوسەنگیی ناوەکیی نێوان شاعیر و
دونیا و شاعیر و گەردوون نییە ،بەڵکو ئامرازی
جێکردنەوەی کۆمەڵێک مرۆڤە لەناو دونیایەکی
تەواو تازەدا .بەشێکی گرنگی ئەزموونی شیعریی
قانع لە پەیوەندییەکی پتەودایە بەجێبەجێکردنی
ئەو دوو ئەرکە سەرەکییەی لە سەرەوە باسم
کردن.
ئەگەر دروستکردنی نەتەوە لە شیعردا و دوای
ئەوەش گواستنەوەی لە شیعرەوە بۆ ناو
دونیا یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی
ئەدەبیاتی ئێمە بێت لە سەردەمی حاجی
قادری کۆییەوە ،پرسیار ئەوەیە ئایا
بیرۆکەی نەتەوە لە دونیای ئێمەدا
لە چ جۆرە سەردەمێکدا لەدایک
دەبێت؟ ئەو ڕوانین و ئایدیۆلۆژیا
و پرۆژە سیاسییانە کامانەن کە لە
ساتەوەختی لەدایکبوونی نەتەوەدا لەو بەشەی
دونیادا ئامادەیە؟ ئەدەبیاتی ئێمە لەم دونیا
تازەیەدا چ جۆرە گۆڕانێک بە خۆیەوە دەبینێت و

ئایا جیاوازیی نێوان ڕوانینی حاجی قادری کۆیی
و ڕوانینی قانع بۆ نەتەوە چییە و دەرەنجامەکانی
ئەم جیاوازییە چییە و کامەیە؟
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ئەو ئایدیۆلۆژییانەی حاجی قادر لە دواھەمین
چارەکی سەدەی نۆزدەھەمدا دەیانناسێت و لە
پاڵیاندا بیر لە دروستکردنی نەتەوە دەکاتەوە،
سیانیان
سەرەکین.
ئایدیۆلۆژیای
پێنج
هیی ناو ئیمپراتۆریەتی عوسمانی خۆین و
دوانەکەی تریشیان ئایدیۆلۆژیای خۆرئاوایین.
ئایدیۆلۆژیاکانی ناو ئیمپراتۆریەتەکە بریتین لە
”عوسمانیزم“ و ”پان ئیسالمیزم“ و ”ناسیۆنالیزمی
کولتوریی“ .دوو ئایدیۆلۆژیا دەرەکییەکەش بریتین
لە ”پۆزەتیڤیزم“ و ”داروینیزمی کۆمەاڵیەتیی“.
ئەوەی سەرزەمینی بیرکرندەوەی حاجی قادر
دەستنیشان دەکات ئەو پەیوەندییانەیە کە ئەم
شاعیرە لەگەڵ ئەم ئایدیۆلۆژیایانەدا دروستیان
دەکات .یەکێک لە پرسیارە گرنگەکانی دواھەمین
چارەکی سەدەی نۆزدەھەم ئەوەیە مرۆڤ چۆن
لەو ساتەوەختە تایبەتەی مێژوودا پێناسەی
خۆی بکات؟ ئینتیما کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکانی
بۆ چی و بۆ کێ دهبێت؟ کامەیە ئەو چوارچێوە
سەرەکییەی دەتوانێت ئەندامانی گروپێکی
دیاریکراو لەناو سنوورەکانیدا کۆبکاتەوە؟ لەناو
ئیمپراتۆریەتیی عوسمانیدا وەاڵم بەو پرسیارانە
بریتین لە ”عوسمانیزم“ و ”پان ئیسالمیزم“ و
”ناسیۆنالیزمی کولتوری“.
عوسمانیزم مانای وێناکردنی ئیمپراتۆریەتی
عوسمانی و سوڵتانەکەی وەک چوارچێوەی
سەرەکی شوناسی دەستەجەمعی و بینینی
سوڵتانی عوسمانی وەک ڕەمزێک کە ھەموو
موسڵمانەکانی ناو ئیمپراتۆریەتەکە بتوانن
لە دەوری کۆببنەوە .بەپێی ئایدیۆلۆژیای
عوسمانیزم ھەموو ئەوانەی لە چوارچێوەی ئەو
ئیمپراتۆریەتەدا دەژین و وەالیان بۆ سوڵتان ھەیە،
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شوناسی سەرەکییان شوناسێکی عوسمانییە ،کورد
و عەرەب و تورک و نەتەوەکانی تر ،ھەموویان
عوسمانین و ئەوەی شوناسی ئەوان دەستنیشان
دەکات عوسمانیبوونە .ھەرچی ”پان ئیسالمیزم“ە
وەک ئایدیۆلۆژیا ھەڵگری شوناسێکە فراوانترە لە
شوناسی عوسمانیزم ،ئەوەی لە پان ئیسالمیزمدا
شوناسی مرۆڤ و گرووپەکان دەکات ،ئینتیما
نییە بۆ سوڵتانی عوسمانی بەتەنیا ،بەڵکو ئینتیمایە
بۆ ئیسالم وەک دینێکی گەردوونی .چوارچێوەی
سەرەکیی خۆناساندن لێرەدا چوارچێوە سیاسی
و دینی و ڕەمزییەکانی ”ئومەی ئیسالمی“یە وەک
شوناسێکی گەردوونی.
سێهەمین ئایدیۆلۆژیاش بریتییە لە ئایدیۆلۆژیای
”ناسیۆنالیزمی کولتوریی“ کە بانگەشەی ئەوە
دەکات ھەر گروپێکی ناو ئیمپراتۆریەتەکە دەشێت
”شوناسێکی کولتوری“ و "ئەتنی"ی جیاوازی
ھەبێت کە لە شوناسی ئەتنییەکانی تری ناو
ئیمپراتۆریەتەکە جیاواز بێت ،شوناسێک ھەستی

ئەوە بە ئەندامانی ئەو ئەتنیە بدات کە خۆیان بە
خاوەنی زمان و کولتور و بەھا و نۆرمی تایبەت
بزانن ،بەاڵم ھیچ یەکێک لەمانە نابنە بەھانەیەک
بۆ دروستکردنی دەوڵەتێکی سەربەخۆ و جیاواز
لە ئیمپراتۆریەتی عوسمانی خۆی .ناسیۆنالیزمی
کولتوری ،ناسیۆنالیزمی داننانە بە جیاوازییە
کولتوری و ئەتنییەکاندا بەاڵم بەبێ بەستنەوەی
ئەم داننانە کولتوری و ئەتنییە بە داواکاریی
سیاسییەوە .لەم دۆخەدا ئیمپراتۆریەتی عوسمانی
دەبێت ئەو چوارچێوە سیاسییە بێت کە شوێنی
چەندەھا شوناسی ئەتنی و کولتوریی جیاوازیی
تێدا دەبێتەوە.
ئەوەی لە سەدەی نۆزدەھەمدا و لە پەیوەندیدا
بە ئەزموونی حاجی قادری کۆییەوە ڕوودەدات،
ئەوەیە حاجی قادر ناچێتە ناو ھیچ یەکێک لەم سێ
ئایدیۆلۆژیا و پرۆژە ئیمپراتۆرییە سەرەکییانەوە.
حاجی قادر نە بەرگریی لە عوسمانیزم و پان
ئیسالمیزم دەکات ،نە داواکارییەکانیشی لە
سنووری داواکاریی ناسیۆنالیزمی کولتوریدا
سنووردار دەکات .حاجی قادر پرۆژەی
دروستکردنی نەتەوەیەکی سیاسی دەھێنێتە
کایەوە و داوای دروستکردنی دەوڵەتێکی
سەربەخۆ دەکات .ئەم داواکاری و ئەم
گۆڕانکارییە لە بیرکردنەوە و ڕوانیندا پەیامی
ژمارەیەکی ئەزموونی حاجی قادری کۆییە ،بنەمای
سەرەکیی ھۆشیاریی ئەدەبی و شیعری و دوای
ئەوانیش ھۆشیاریی سیاسیی ئەم شاعیرەیە .ئەم
گۆڕانانەش تەواو تازە و بێ پێشینەن لە دونیای
ئەدەبیی ئێمەدا.
بۆ یەکەمجار لە دونیای ئێمەدا پەیوەندییەکی بەھێز
و فرەالیەن لە نێوان ھۆشیاریی کۆمەاڵیەتی و
سیاسی لە الیەکەوە و ھۆشیاریی ئەدەبی لە الیەکی
دیکەوە دروست دەبێت ،خەونی دەسکاریکردنی
دونیا و سەرلەنوێ داڕشتنەوەی لە دەرەوەی
ئایدیۆلۆژیا بااڵدەستەکانی کۆتایی سەدەکە،
دەبێت بە ڕەگەزێکی ناوەکیی ھۆشیاریی شیعری
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و ھۆشیاریی سیاسیی ئەم شاعیرە بەرامبەر
بە دونیا .ھەنگاوە سەرەکی و سەرەتاییەکانی
تازەبوونەوەی ئەدەبیاتی ئێمە لەم گۆڕانکارییە
گرنگەوە دەستپێ دەکات .ھەردوو ئایدیۆلۆژییا
خۆرئاواییەکەش بەشێوازی جیاواز الی
بەشی ھەرە زۆری ڕۆشنبیرانی ئەو سەردەمە
ئامادەیە ،لە ئەزموونی حاجی قادردا پێداگرتن
لە سەر خوێندن و فێربوون و ڕۆڵی زانست لە
تازەبوونەوەدا و پێداگرتن لە سەر مەسەلەی
دروستکردنی دەوڵەت وەک یەکەیەکی سیاسیی
بەھێز و مۆدێرن ،پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆی بەو
دوو ئەزموونەوە ھەیە.
ھەرچی پرۆژەی ناسیۆنالیزم ھەیە ،لە سەدەی
بیستەم و لە ساتەوەختی ھاتنی قانعدا دەچێتە
پەیوەندییەوە لەگەڵ چوار ئایدیۆلۆژییا و چوار
پرۆژەی سیاسیی جیاوازەوە لەو پرۆژانەی لە
سەدەی نۆزدەھەمدا ئامادە بوون .ئەزموونی
ئەدەبیاتی قانع لە بەردەم ئامادەگیی چوار
ئایدیۆلۆژیا گەورەکەی سەدەی بیستەمدا
دروست دەبێت کە بریتین لە  ،ئایدیۆلۆژیاکانی
لیبرالیزم و سۆسیالیزم و فاشیزم و ئیسالمیزم،
کە لەناو ھەریەکێکیاندا و بە بڕ و ڕادەی جیاواز
شتێک یان لە پۆزەتیڤیزم یان لە داروینیزمی
کۆمەاڵیەتیی ئامادەیە .ئەوەی شایانی باسکردنە
نە لیبرالیزم و نە ئیسالمیزم شوێن-پێی خۆیان
لەناو ئەدەبیاتی ئێمەدا بەگشتی و لەناو
شیعری قانعدا بەتایبەتی ،ناکەنەوە و
بیرۆکەی نەتەوە خۆشی ،چ لەناو
ئەزموونە ئەدەبییەکان و چ لەناو
واقیعی سیاسیدا ،بە دوو ئاقاری
دروستکردنی نەتەوەیەکی لیبرال و
نەتەوەیەکی ئیسالمیدا ناڕاوت.
لیبرالیزم لەبەرئەوەی لە پەیوەندییەکی
ڕاستەوخۆدایە بە ئەزموونی کۆڵۆنیالیزمەوە،
ئیسالمیزمیش بەھۆی ئەوەوە کە پێگەیەکی
ئایدیۆلۆژیی بەھێزی لەناو کۆمەڵگای ئێمەدا

نەبووە ،نەچوونەتە پەیوەندییەوە بە دروستکردنی
نەتەوەوە .یانی پرۆژەی دروستکردنی نەتەوە نە
پرۆژەی دروستکردنی نەتەوە و دەسەاڵتێکی
لیبرال ،نە پرۆژەی دروستکردنی دەسەاڵتێک
دینیی کە ھەوڵی سەپاندنی شەریعەت بدات
و خەمی یەکەمی پرۆسەی بە ئیسالمیکردنی
کۆمەڵگا بێت.
لە باتی ئەم دوانە فاشیزم و سۆسیالیزم دەبنە
چوارچێوەی ئەزموونی ئەدەبی و سیاسیی
بڕێک لە ناوە گرنگەکانی نیوەی یەکەمی سەدەی
بیستەم لە دونیای ئێمەدا .ئەگەر فاشیزم لە
قۆناغێکدا الی نووسەرێکی گرنگی وەک ڕەفیق
حیلمی ئامادە بێت ،ئەوا سۆسیالیزم دەبێت بە
یەکێک لە دەرکەوتە ھەرە گرنگەکانی ئەزموونی
ئەدەبیی قانع.
کوردستان،
تازەکردنەوەی
پرۆژەی
مۆدێرنکردنەوەی ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی،
بیناکردن و دروستکردنی نەتەوە لە شیعر
و دەرەوەی شیعردا ،پرۆژەی گۆڕینی
شیعر بۆ ئامرازی درستکردنی نەتەوە و بۆ
وزەی دروستکردنی تاکەکەسێکی نەتەوەیی،
ھەموو ئەمانە الی قانع ،دەچنە پەیوەندییەکی
ڕاستەوخۆوە لەگەڵ ئایدیۆلۆژیای سۆسیالیستیدا.
الی قانع ناسیۆنالیزم لە پەیوەندییەکی پتەودایە
بە سۆسیالیزمەوە ،سۆسیالیزمیش ئەوەندەی
ڕەھەندێکی دادپەروەر و پۆزەتیڤیزمانەی گرنگ
وەردەگرێت ،ئەوەندە وەک ئایدیۆلۆژیایەکی
گشتگیر ئامادە نییە کە ھەموو کون و قوژبنێکی
ژیان بخاتە ژێر کۆنترۆڵی خۆیەوە.
سۆسیالیزم لە ئەزموونی قانعدا ناوێکی ترە بۆ
تێکەڵەیەکی تایبەت لە بیرۆکەی پێشکەوتن و
یەکسانی و دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی ،یان بۆ
کۆتاییھێنان بە ھەاڵوێردی دینی و سیاسی و
فەرھەنگی و ئایدیالێک بۆ کۆمەڵگایەکی پێشکەوتوو
و دادپەروەر .جگە لە مانە سۆسیالیزم لە شیعری
قانعدا وزەیەکی مێژوویی نوێیە بۆ گۆڕان،
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ئەو تاکەکەسەی لە شیعری قانعدا دەتوانێت نەتەوە
لە ژێرەوە دروست بکات و ئاکارێکی ھیومانیستی
و سۆسیالیستییانەی پێ ببەخشێت تاکەکەسێکی
تەواو مۆدێرن و دونیاییە .واتە تاکەکەسێکی
خوێندەوار و ھاریکار و لەخۆ بردووە ،پەیوەندیی
بە دونیاوە پەیوەندییەکی بنەڕەتییە ،بوونەوەرێکە

رۆڤار

ھێزێکە مرۆڤ لە ناوەوەڕا تازە دەکاتەوە و وای
لێ دەکات ببێت بە سەروەری ژیان و سەروەری
چارەنووس و سەروەری مێژووی خۆی .بە کورتی
سۆسیالیزم ناوێکی ترە بۆ دونیایەکی پاکتر و
نەرمتر و مرۆڤانەتر ،خەونێکە بۆ گۆڕان ،پەیامێکە
بۆ پەڕینەوە بەرەو سبەینێیەکی باشتر.
ناوەرۆکی نەتەوە خۆشی ،لە شیعری قانعدا،
لە سەر بنەمای ئەم ڕوانین و تێگەیشتنە بۆ
سۆسیالیزم دەستنیشان دەکرێت .نەتەوە الی قانع
پرۆژەی ھێزەکانی خوارەوەی کۆمەڵگایە ،پرۆژەی
جوتیاران و کرێکاران و ڕەنجدەران و پاڵە و سەپان
و کاسبکارانی کوردستانە ،پرۆژەی ئەو بەشەی
کۆمەڵگای کوردستانە کە خەون بە یەکسانی و
دادپەروەرییەوە دەبینێت ،یان النی کەم وا ھەست
دەکات ئەگەری بینینی خەونێکی لەو بابەتە بەشێکە
لەو مێژووەی تیایدا ئامادەیە و دەرگیریی تەحەدا
و مژدە و بەڵێن و مەترسییەکانێتی.
ئەم خەونە لە شیعری قانعدا خەونێکە ،بە پلەی یەکەم،
دژ بە سەرجەمی ڕەھەندە سیاسی و کۆمەاڵیەتی
و فەرھەنگییەکەی سیستمی دەربەگایەتییە،
ھەڵگری ڕەھەندێکی ھیومانیستی گرنگە و خەونی
یەکسانی و دادپەروەریی کۆمەاڵیەتیی دژ بە پلە و
پایە و جیاکاری و میکانیزمە زۆرەکانی ھەاڵوێردن
لە کۆمەڵگای دەرەبەگایەتیدا ئاڕاستەی دەکات.
سۆسیالیزم لەم ئەزموونەدا چەندە ھێزەکانی الی
خوارەوەی کۆمەڵگا دروستی دەکەن ،بەھەمان
ئەندازە زانست و ڕوانین و بیرکردنەوەی نوێ
دروستی دەکەن و دەیپارێزن.

تێکەڵ بە کێشە و گرفت و مژدە و ئەگەرکانی دونیا،
دەستوپەنجە وزە تایبەتەکانی لەناو قوڕ و لیتە و
دار و بەردی دروستکردنی مێژوودای تاکەکەسیی
خۆی و مێژووی نەتەوەیی و نیشتیمانیدایە.
ئەم تاکەکەسە ئەو شێوازەیە لە مرۆڤ لە ھەر
شوێنێکەوە دەربکەوێت لەناو ڕووبەرێکدایە کە لە
دۆخی دروستکردن و تازەکردنەوە و سەرلەنوێ
داڕشتنەوەدایە .کەسێکە ئینتیمای بۆ دونیا بەر
لە ھەموو ئینتیماکانی تریەتی ،یان وردتر بدوێم
ئینتیمای بۆ دونیای سەرزەمینی ،ھەموو ئینتیماکانی
تریەتی ،لەوانەش ئینتیمای نەتەوەیی و دینی.
ئەم بوونەوەره دونیاییە لە شیعری قانعدا تێکەڵێکە
لە ڕۆشنبیر و فیدایی ،خوێندەوار و پێشمەرگە ،دانا
و چاالکەوانێکی پڕ وزە .زۆربەی جار گەنجێکە پڕ
حەماسەت و خەون و توانای جێبەجێکردنی کردەی
مێژوویی گرنگ .شوێنی ئیشکردنی سەرەکی ئەم
تاکەکەسە تازەیە ”ژیانی گشتی“ە ،ئامادەبوونیەتی
لەناو ئەو کێشانەدا کە ئەم ژیانە گشتییە دروست
دەکات ،بەرگریکردنیەتی لە مەسەلە سەرەکی و
بنەڕەتییەکانی ئەم ژیانە گشتییە .ئەم ژیانە گشتییە
بەشێکە لە ئاکاریی ئەو و ئەویش بەشێکە لە مژدە
و تەحەداکانی ئەو ژیانە گشتییە.
لە شیعری قانعدا ڕەگەزی ئەم تاکەکەسە
گرنگ نییە ،گرنگ نییە نێرە یان مێ ،خەڵکی
کام شوێن و سەر بە کام دین و مەزھەبە ،گرنگ
ئەوەیە ھەم دروستکەری نەتەوە و نیشتیمانە و
ھەم دروستکەری خۆیەتی وەک بوونەوەرێکی
مۆدێرنی خاوەن ئینتیمایەکی بەھێز بۆ پرۆژەی
بونیادنانێکی سۆسیالیستییانەی نەتەوەیەکی
سەروەر و پێشکەوتوو .گرنگ ئەوەیە ھەم بەشێکە
لە دونیا بە ھەموو مژدە و ئەگەرەکانییەوە ،ھەم
بەشێکە لە ھەستکردن بە دۆخی کەوتن و نەھامەتی
و ھەڕەشەکانی ئەو دونیایە .لە شیعری قانعدا
ھەستێکی بەھێز بە ھاودەردی ،یەک چارەنووسی،
ھاریکاری ،کاری پێکەوەیی ،گیانفیدایی ،دەبینرێ.
برایەتی و ئازادی و یەکسانیی لە پاڵ یەکدا و
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بەتەنیشت یەکەوە ئامادەن ،ئەمانەش یەکانگیرن
لەگەڵ ئەو ڕوانینەدا بۆ دونیایی-بوونی مرۆڤ،
وەک بە بەشێکی چاالک لە ژیانێکی کۆیی و
دەستەجەمعی ھاوبەش.
ئەم تاکەکەسە لە شیعری قانعدا تاکەکەسێکی
ئیشکەرە ،ئیشکەرە ھەم لە سەر خۆی و ھەم
لە سەر ئەو دونیایەی تیایدا دەژی .وەکچۆن
دروستکردنی نەتەوە کارێکی دروستکەرانە و
پێرفۆرماتیڤییە ،بەھەمانشێوە دروستکردنی ئەو
تاکەکەسە بۆ خودی خۆی دروستکەرانەیە.
مرۆڤ لێرەدا شتێک نییە بە سروشتێکی
نەگۆڕ و جێگیرەوە بۆ یەکجار و بۆ ھەتاھەتایە
دروستکرابێت ،مرۆڤ ھەم خۆی دەتوانێت
خۆی وەک بوونەوەرێکی تازە دروستبکات و
ھەم دەتوانێت ئەو دونیایەشی کە تیایدا دەژی
سەرلەنوێ دابڕێژێتەوە و لە زۆر ئاست و
ڕووەوە بگۆڕێت.
ئەوەی دیوانەکەی قانع بخوێنێتەوە و لەگەڵ ئەو
شیعرانەدا بژی کە باس لە دروستکردنی ئەم دونیا
نوێیە دەکات ،ھەستێکی گەورەش بە گەشبینیی
دەدۆزێتەوە ،گەشبینی تا ڕادەی گەشەکردنی بۆ
جۆرێک لە ئیرادەگەرێتیی سەرسەختانە بەرامبەر
بە دونیایەک کە بڕێکی زۆر مەیل و حەز و
توانای نەگۆڕان و تازەنەبوونەوەی تێدایە .مرۆڤ
لە شیعری قانعدا بوونەوەرێکی ئیشکەرە،
ئیش دەستنیشانی شوناسەکەی دەکات،
بەتایبەتی ئیشێک ھەم خۆی لە ڕێگاوە
دروست بکات و ھەم ئەو دونیایەی
تیایدا دەژی.
بەم مانایە شیعری قانع شیعری
دروستکردنی دونیایە ،دونیایەکی
نوێ لە بەرامبەر دونیایەکی
دروستکراو و بااڵدەستدا .زمان لەم
شیعرەدا ئەرکێکی دروستکەرانەی ھەیە ،ئەوەی
بە ئینگلیزیی پێی دەڵێن  ،performativeزمان
وەک چۆن قەسیدەیەک دروست دەکات ،وەک

چۆن وێنە و وەزن و ئیقاع و ڕستەکان لەناو
شیعرێکدا دروست دەکات ،ئاواش خشتێکی ئەو
دونیا تازەیە دروست دەکات کە پێویستی بە
بیناسازییەکی مێژوویی گەورە و بەردەوام ھەیە،
ھەروەھا بەشێکیش لە وزە ناوەکییەکانی ئەو
بکەرە مێژووییەش دروست دەکات کە پێویستە
ئەو دونیایە دروستبکات.
ئەگەر پرۆژەی دروستکردنی نەتەوە الی حاجی
قادری کۆیی زیاتر لە پرۆژەی خۆپاراستن لە
کۆمەڵێک ھەڕەشە و مەترسیی گەورەوە ئااڵبێت:
ھەڕشەی چوونە دەرەوەی کورد لە مێژوو،
ھەڕەشەی گۆڕرانی کوردستان بە ئەرمنستان،
ھەڕەشەی دواکەوتنی کورد لە سەرجەمی
مرۆڤایەتی بە ھۆی نەبوونی ”قەڵەم“ و ”کتێب“ەوە،
ھەڕەشە لە کورد بەوەی ببن بە قەرەجی ناو
مێژوو ،ئەوا الی قانع خەونێکی یۆتۆپی و کۆمەڵێک
مژدەی گەورە و بردنەوەی دونیایەکی تەواو نوێ
ئەم پرۆژەیە ئاراستە دەکات .بێگومان ھەڕەشەکان
الی قانعیش ئامادەن ،بەاڵم زەبر و جەبری ئەم
ھەڕەشانە بە بوونی پرۆژەیەکی مێژوویی لە
جۆری دامەزراندنی کۆمەڵگایەکی سۆسیالیستی
لە کوردستاندا لە ناوەوە سنووردارکراوە ،یان
النیکەم تەریب بەو ھەڕەشانە پرۆژەی بونیادنانی
دونیایەکی لەو بابەتە پێشنیار و ئامادەکراوە.
ئەمە وا دەکات شیعری قانع ھەم ھەڵگری
ڕەھەندێکی پۆزەتیڤ و گەشبین بێت ،ھەم
ڕۆڵێکی قارەمانانە بە نەوە نوێکان ببەخشێت لە
ھێنانەدی ئەم خەونە یۆتۆپیە سۆسیالیستییەدا.
قانع مێژووی ئێمە وەک مێژوویەکی وەستاو و
گیرخواردو بەدەوری خاڵێک و کێشەیەکدا نابینێت،
بەڵکو وەک مێژوویەکی پڕ جووڵە و گۆڕران و
ژێرەوژوور بوونەوەی جیاواز وێنای دەکات .ئەم
ھەستە قووڵەیە بە جووڵە و گۆڕانی بەردەوام
و چاوەڕواننەکراو وا دەکات قانع لە دیالۆگێکی
بەردەوامدابێت لەگەڵ نەوە نوێکاندا ،نەوە نوێکان
بەردەوام لە مژدەکان و تەحەداکانی مێژووی

رۆڤار

ئێمە ئاگاداریان بکاتەوە ،لە ھەوڵی پاراستنی ئەو
وزە ناوەکییەدا بێت کە پێویستە بۆ گۆڕران ،داوای
وەفاداریان لێ بکات بۆ پرۆژەی دروستکردنی ئەو
”ژیانە گشتی“یە کە بەشێکە لە خەونەکانی ئەو
شاعیر و لە ئەگەرەکانی ناو مێژووی ئێمە وەک
مێژوویەکی کۆنکرێت.
یەکێک لە شێوازە ھەرە سەرەکییەکانی پیادەکردنی
ئەم دیالۆگە لە نێوان قانع و نەوە نوێکاندا نووسینی
”وەسیەت“ە .قانع یەکێکە لەو شاعیرە کەمانەی کورد
کە ژمارەیەکی زۆر وەسێتی جیاوازیی بۆ نەوە
نوێکانی دوای خۆی بەجێ ھێشتووە و ناوەڕۆکی
وەسێتەکانیش داکۆکیردنە لە پرۆژەی گۆڕانکاری
و ڕێگرتنە لە پشتنەکردنە ئەو پرۆژە گەورەیەی
گۆڕانکاری و پێشکەوتن کە قانع و بەشێک لە نەوە
ڕۆشنبیرە ھاوتەمەنەکانی ،خەونیان پێوە دەبینی.
بە کورتی بیرکردنەوە لە نەتەوە لە شیعری قانعدا
بیرکردنەوەیە لە وزەیەکی نوێ بۆ گۆڕانکاری ،لە
چوارچێوەیەکی تازە بۆ لەناو دونیا و مێژووبووندا
و لە ئامرازێک بۆ پێشکەوتن .نەتەوە پێدراوێکی
بایۆلۆژیی نەگۆڕ نییە ،بەڵکو پرۆژەی بەخشینی
وزەیەکی نوێییە بە مێژوو ،کرادرێکی تازەیە لەناو
مێژوویەکدا کە قۆناغی دووبارەبوونەوەی
بەجێ ھێشتووە ،مێژوویەک کردار دروستی
دەکات و کردار دەیگۆڕێت .نەتەوە لێرەدا
بازدانێکە بەرەو پێشەوە ،دەسکاریکردنێکی
ڕادیکاڵی پێکهاتی کۆمەاڵیەتی و فەرھەنگی و
ڕەمزیی کۆمەڵگایە ،دروستکردنی سەرزەمینێکی
نوێیە بۆ یەکسانی و دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی
و پێشکەوتنی زانستی ،بۆ بوون بە بەشێک لە
دونیایەکی زیندو و پێشکەوتوو.
نەتەوە لە ئەزموونی قانعدا لە یەک کاتدا ھەم
شوناسە ،ھەم ئەرکە ،ھەم کردەیە ،ھەم پەیوەندییە،
نەتەوە بوونەوەرێکی نوێیی پڕ جووڵە و چاالکییە
کە دەسکاری سەرجەمی شتەکان دەکات ،دەسکاری
ڕوانینەکان ،دەسکاری وێناکردنی زەمەن،
دەسکاری زمان و دەسکاریی چاوەڕوانییەکان.

17

لە پێش ھەموانیشەوە پرۆژەی دروستکردنی
خودێکی مێژوویی نوێیە.

٦

رۆڤارقانع
18

”تەماھیکردن لەگەڵ نەتەوە“دا ھەڵسوکەوتێکی
شیعریی ھاوبەشە لە نێوان ئەندامانی ئەو نەوە
شیعرییەدا کە قانع یەکێکە لە ناوە دیارەکانی.
تێگەیشتن لەم ڕاستییە ئەدەبی و فەرھەنگییە
کۆڵەکەی سەرەکی تێگەیشتنە لە ئەزموونی
ئەدەبیی ئەوە نەوەیە کە لە دوای حاجی قادری
کۆییەوە تا بەرپابوونی شۆڕشی چەکداری کورد
لە شەستەکانی سەدەی بیستەمدا ،ئامادەبوون
و کاریان کردووە .ئەم کردەی تەماھیکردنە
کردەی قبووڵکردنی دونیا نییە بەو شێوەیەی کە
ھەیە ،بەڵکو کردەی دروستکردنی نەتەوەیە بە
زیاد لە شێوەیەک و بە زیاد لە زمانێک و لە
زیاد لە ئاستێکدا وەک بەشێک لە دروستکردنی
دونیایەکی نوێ و پێشکەوتوو.
نەتەوە لە پەنجا ساڵی یەکەمی مێژووی سەدەی
بیستەمی کۆمەڵگای ئێمەدا داھێنراوێکی تازەیە،
مێژوویەکی درێژی بوون و ئامادەگیی نییە،
ھێزێکی تازەیە لە بەردەمی مێژووی ئێمەدا،
بۆیە کردەی تەماھیکردنەکە خۆی ھاوکات
کردەی دروستکردنیشە ،کردەی
بەخشینی فۆرم و زمان و ڕەنگ
و سەدا و وێنەیە بەو نەتەوەیە.
ئەم دۆخە ئەدەبییە تایبەتە دەکرێ
وەک ”ئەزموونێکی کۆمەاڵیەتی و
ئەدەبی دەستەجەمعیی“ ناوبنێین،
ئەزموونێک گەرچی بێ-ڕەگەز و
پێکھاتەی تاکەکەسیی نییە ،گەرچی شاعیرەکانی
لە زۆر ئاست و ڕووبەردا لە یەکتری جیان ،بەاڵم
سەرجەمی ئەزموونەکە ناکرێ کورت بکرێتەوە

بۆ ئەزموونێکی تاکەکەسی.
ئەم ئەزموونە دەستەجەمعییەی دروستکردنی
نەتەوە لە ئەدەبدا ،تەنها پەیوەست نییە بە شێوازی
بوون و ڕوانین و تاکبوونی ئەم یان ئەو شاعیر و
نووسەری ئەو نەوەیەوە ،بەڵکو پابەستە بە بوونی
ھەموویانەوە وەک نەوەیەک و ئەزموونەکەشیان بە
پلەی ئەزموونێکی ئەدەبی و ڕەمزی و فەرھەنگیی
دەستەجەمعییە .ئەم نەوە ئەدەبی و شیعری و
ڕۆشنبیرییە زیاتر لە تیپێکی مۆسیقا دەچن کە
ھەموویان ”یەک زەمەنی ناوەکی“ ی ھاوبەشیان
ھەیە ،ھەموویان یەک ئاوازی سەرەکیی لێ
ئەدەن ،کە ئاوازی دروستکردنی نەتەوەیە ،بەاڵم
ھەر یەکەیان لە سەر ئامێرێک و بە دەنگ و سەدا
و خێراییەکی جیاوازەوە کارەکەی ئەنجام ئەدات.
وەکچۆن مۆسیقارەکانی ناو تیپێکی مۆسیقا لە
ڕێگای ئامێرەکانییانەوە بەیەکەوە پەیوەستن و
ئەو زەمەنە دروست دەکەن کە زەمەنی ژەنینی
مۆسیقاکەیە ،ئەم نەوە ئەدەبیەی دوای حاجی
قادریش ،بەھەمان شێوە کاردەکەن و ئەوەی
بەیەکەوە کۆیان دەکاتەوە شیعرە وەک پرۆژەی
دروستکردنی نەتەوەیەکی مۆدێرن.
ئەمانە ھەموویان ھەستێکی ناوەکییان بە زەمەنە
مێژووییە تایبەتەکەی خۆیان و بە گرنگیی ئەو
زەمەنە ھەیە ،لەناو ئەو زەمەنە مێژووییە تایبەتەدا
زەمەنێکی شیعری و ئەدەبیی دروست دەکەن کە
ھەم بە یەکتریانەوە گرێ ئەدات ،ھەم بە توندی
دەیانبەستێتەوە بە کۆمەڵگا و خەون و کێشە و
تەحەداکانی سەردەمەکەی خۆیانەوە .وەک وتم
ئەم ئەزموونە دەستەجەمعییە لە حاجی قادری
کۆییەوە دروست دەبێت ،بەاڵم لەگەڵ نەوەی
قانعدا ،بەتایبەتی لەگەڵ قانع خۆیدا ،دەبێت بە
ئەزموونێکی ئەدەبیی بااڵدەست .بەشدارییکردن
لەم ئەزموونە دەستەجەمعییە گشتییەدا وای
کردووە شاعیرانی ئەم نەوەیە بە ڕادەیەکی زۆر
لە یەک بچن و لە زۆر ڕووەوە ئەمیان تەواوکەری
ئەوی تر و ئەویان بەردەوامی ئەمی تریان بێت.

الی قانع ،وەک پێتریش ھێمامان پێکرد ،ھەستکردن
بە شوناسی کوردبوون دەچێتە قۆناغێکی ترەوە
و فۆرمی پرۆژەیەکی کۆمەاڵیەتیی سۆسیالیستی
و ھیومانیستی وەردەگرێت ،بەاڵم ئەم ھەستکردنە
تایبەتە بە شوناس ھاوشانە بە دروستبوونی
وێنەیەکی نوێ بۆ ”ئەوی تر“ لە شیعری قانعدا،
وێنەیەک جیاواز لە وێنەی ”ئەوی تر“ لە ئەزموونی
زۆرێک لە شاعیرانی تری سەردەم و ڕۆژگاری
قانعدا.
لە شیعری قانعدا ئەم ”ئەوی تر“ە بە پلەی یەکەم
ئەوروپایە .ئەو بەشەی دونیا کە قانع کوردی وەک
نەتەوە و کوردستانی وەک کۆمەڵگا پێ بەراورد
دەکات ئەوروپایە .ئەوروپاش لە ئەزموونی قانعدا
بەشە ھەرە پێشکەوتوو و ھەرە شارستانییەکەی
جیهانە .شوێنێکە دەتوانێت وەک ”پێوەرێکی
شارستانیی“ کار بکات ،چونکە ئەزموونێکە
دەتوانێت نیشانی بدات گەشەی ناوەکیی کۆمەڵگای
کوردیی لە چ ئاستێکدایە و ئەگەرەکانی بەردەمیشی
کامانەن.
ئەدەبیاتێکی گەورە لەسەر مەسەلەی چییەتی
شوناس و چۆنیەتی بەرھەمهێنانی شوناس ھەیە
نیشانمان ئەدات کە بوونی ”ئەوی تر“ پێداویستییەکی
سەرەکییە بۆ ناسینی خود خۆی ،پێمان دەڵێت
کە شوناس پەیوەندییە” ،خود“ ھەمیشە پێویستی
بەوەیە لە دەرەوەی خۆیدا ”ئەوی تر“ێک ھەبێت
بتوانێت خۆی پێ بەراوردبکات و خاڵە پۆزەتیڤ و
نێگەتیڤەکانی خۆی پێ بپێوێت و ببینێت.
ئەم ڕاستییانە لە سەردەمی ھیجڵەوە زانراون،
ھۆشیاریی مرۆڤ پێویستی به"ئەوی تر“ە بۆ
ئەوەی مرۆڤ بتوانێت بەر لە ھەمووشتێک لە
خۆی بگات و لە دەرکەوتەکانی خۆی لەناو دونیادا
تێبگات .مرۆڤ تەنھا لە ڕێگای بەراوردەوە به
”ئەوی تر“ ،ناوەڕۆکی ”من“ و ناوەرۆکی ”ئێمە“ی
بۆ دەردەکەوێت و دەتوانێت ئەم دوو چەمکە

رۆڤار

٧

لەوە ڕزگار بکات کە وەک دوو چەمکی بەتاڵ و
بێناوەرۆک بمێننەوە.
”ئەوی تر“ لێرەدا ڕۆڵی ئەو ئاوێنەیە دەبینێت کە
”خود“ پێویستی پێیەتی بۆئەوەی تیایدا لە خۆی
ڕابمێنێت و دۆخی خۆی و دۆخی ھۆشیاریی خۆی
و شێوازەکانی دەرکەوتنی خۆی لەناو دونیادا
بپێویێت و بناسێت” .ئەوی تر“ لەم پەیوەندیەدا
دەشێت فۆرمی ”ئایدیال“ێک وەربگرێت کە بکرێ
لە ڕێگایەوە دونیای ئەمڕۆی پێ بپێورێ و کێشە
و گرفت و نووقسانییەکانی ھەم پێ ئاشکرا
بکرێت ،ھەم ببێت بە وزە و پاڵنەرێکی ناوەکیی بۆ
نوێبوونەوە و داڕشتنەوەی دونیا و کۆمەڵگا.
ئەوروپا لە شیعری قانعدا ئەم ”ئەوی تر“ەیە،
ئەو ”ئایدیال“ەیە کە بەبێ ھیچ گرێیەکی کولتوری
و بێ ھیچ ھەستکردنێک بە شڵەژانێکی ناوەکی،
دەتوانێت ھاریکاریی خود بێت بۆ ناسینیی خۆی.
بەاڵم لێرەشدا ئەزموونی قانع چەند ھەنگاوێک
لە ئەزموونی حاجی قادر دووردەکەوێتەوە و
ئاڵۆزییەک بەخۆیەوە دەبینێت کە لە ئەزموونی
حاجی قادردا بوونی نییە.
لە ئەزموونی حاجی قادری کۆییدا ،ئەوروپا بۆ
یەکەمجار لە ئەدەبیاتی ئێمەدا دەبێت بە
”ئەوی تر“ێک کە دەکرێ مرۆڤ خۆی پێ
بەراورد بکات ،پێشکەوتن و دواکەوتن ،خەون
و پەژارە ،مژدە و ھەڕەشەکانی پێ بپێوێت .حاجی
قادر لە زۆر شوێندا ھێما بۆ ئەوروپا دەکات و
وەک شارستانیەتیەکی بەھێز و پێشکەوتوو
نمایشی دەکات .حاجی قادر ھێما بۆ بورجی ئیڤڵ،
بۆ تەلەگراف و شەمەندەفەر ،بۆ زانست و چەک
و تفاق و خوێندنی مۆدێرن لە ئەزموونی کۆمەڵگا
ئەوروپییەکاندا دەکات .الی حاجی قادر ئەوروپا
ئەو جێگەیەیە کە تیایدا دونیایەکی پێشکەوتوو
دروست و بەھێز بووە و ئەم دونیایەش دەتوانێت
ببێت بە ئاوێنەیەک ئێمە دواکەوتوویی خۆمانی تێدا
ببینین.
الی حاجی قادر ئەوروپا ئەو ھەلەی بە مرۆڤ
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بەخشیوە دونیا بناسێت و موعجیزەکانی زانست
تاقی بکاتەوە .ئەوروپا الی حاجی قادر دوو
وەزیفەی سەرەکی دەبینێت ،یەکەمیان ھێما بۆ
شێوازێکی تری ژیان و شارستانیەت دەکات کە لە
پێش ھەموو ئەوانی ترەوەیە .دووھەم ئامرازێکە
بۆ ڕەخنەکردنی کورد بۆ خۆی بەتایبەتی بۆ
ڕەخنەکردنی ئەو دیدە سوفیگەر و تێگەیشتنە
خورافی و نێگەتیڤە کە لە دونیای ئێمەدا بۆ دین
و زانست و پێشکەوتن بوونی ھەیە.
حاجی قادر بە ئاشکرا لە ڕێگای ھێماکردن بۆ
تەکنۆلۆژیای مۆدێرنەوە ڕەخنە لە سۆفیزم
دەگرێت و دەڵێت مرۆڤ چ سوودێک لە
سەفەری سوفییانە بۆ ناو خودی خۆی دەکات،
لە کاتێکدا مرۆڤ دەتوانێت سەیری تەلەگراف و
شەمەندەفەر بکات و لەوە تێبگات چ ئەگەرێکی
گەورەی سەفەرکردن بەناو دونیادا لە ئارادایە و
چ توانایەکی گەورەی ناسینی دونیاش لە پشتی
ئەم ئامێر و سەفەرانەوەیە.
ئەوروپا لە شیعریی قانعدا بەشێوەیەکی ئاڵۆزتر و
ھەمەالیەنتر لە ئارادایە بە بەراورد بە ئامادەگیی
لە شیعریی حاجی قادری کۆییدا .الی قانعیش،
وەک الی حاجی قادر ،ئەوروپا ئەو جێگەیەیە
کە دەبێت بۆ بەدەستھێنانی زانیاریی تازە
و بۆ ناسینێکی ڕاستەقینەی دونیا ڕووی تێ
بکرێ .ئەوروپا الی قانع شوێنی پێشکەوتن
و زانست و داھێنان و ”کەشفی ئاسمان“
و ”قوواڵیی دەریا“ و دۆزینەوەی
”زمانی باڵندە“کانە .بەاڵم ئەوروپا
لە شیعری قانعدا کورت نابێتەوە بۆ
ئەم وێنە پۆزەتیڤ و شارستانییە
گرنگە ،بەڵکو ھاوکات ڕوویەکی
نوێ و ترسناکی دەبینرێ کە ڕووە
کۆڵۆنیاڵی و داگیرکارەکەیەتی.
ئەوروپا الی قانع وەک چۆن شوێنی عەقڵ
و زانست و پێشکەوتنە ،ئاواش ھێزێکی
”ئیستیعمار“ییە” ،ئیستیعمار“ بەھەموو ئەو مانا

خراپ و نێگەتیڤانەوە کە لە ئەزموونی میللەتانی
ئەم ناوچەیەدا ھەیەتی .ئەم دابەشبوونەی ئەوروپا
بۆ ”ئەوروپای زانست“ و ”ئەوروپای ئیستیعمار“
وێنەی ئەوروپا لە شیعری قانعدا ئاڵۆز دەکات و
ھێما بۆ لەدایکبوونی ھۆشیارییەکی نوێ دەکات کە
ئەم جیاکارییە ڕۆڵێکی گرنگی تێدا دەبینێت .بەاڵم
ئەمە ھەموو شتەکان نییە ،چونکە الی قانع لە پاڵ
دابەشبوونی ئەوروپادا بۆ ”ئەوروپای زانست“ و
”ئەوروپای ئیستیعمار“ ،ھاوکات دابەشبوونێکی
نوێی تر ھەیە کە وێنەکە ئاڵۆزتر دەکات ،ئەوەش
دابەشبوونی ئەوروپایە بۆ ”ئەوروپای کاپیتالیزم“
و ”ئەوروپای سۆسیالیزم“.
ئەگەرچی شیعری قانع کەمتر لە سەر ئەوروپای
کاپیتالیزم ڕادەوەستێت ،بەاڵم بەرگریکردن لە
ئەوروپای سۆسیالیزم و پاڵپشتی بۆ سۆسیالیزم
بەرگری و پاڵپشتیکردنێکی ئاشکرایە .لە چەندان
شیعردا قانع ئەم مەسەلەیە بەئاشکرا باس
دەکات و بە ئاشکرا دیدی خۆی لەم ڕووەوە بە
خوێنەرەکانی دەناسێنێت.
بەکورتی لەناو شیعری قانعدا چوار وێنە بۆ
ئەوروپا ئامادەیە ،دوانیان پۆزەتیڤ و دوانیان
نێگەتیڤ :ئەوروپای زانست و سۆسیالیزم
بەرامبەر بە ئەوروپای ئیستیعمار و کاپیتالیزم.
ئەم ”ئەوی تر“ە تازەیە لە شیعری قانعدا لە یەک
کاتدا دەبێتە ھەڵگری کۆمەڵێک وێنەی جیاواز.
لەشیعری قانعدا ئاڵۆزبوونی ئەم وێنەی ”ئەوی
تر“ە ھاوشان و تەریبە بە ئاڵۆزبوونی وێنەی
”کوردبوون“ خۆشی .شیعری قانع بەرگریکردن
نییە لە کوردبوون لە ھەموو دەرکەوت و
شێوەکانیدا ،بەڵکو بەرگریکردنە لە وێنەیەک
لە وێنەکانی کوردبوون و دەرکەوتێک لە
دەرکەوتەکانی لەناو مێژوودا .لە ئەموونی قانعدا
کوردبوون لەناو خۆیدا چەندان درز و کەلێن و
چاڵی ڕەمزی و ماتریالیی تێدایە.
شیعری قانع بەرگریی نییە لە ”کوردبوونی
خێڵەکی“ ی داخراو ،یان لە ”کوردبوونی

٨

شیعر لە ئەزموونی قانعدا تەنها ئامرازی
سەرەکیی ناسینی دونیا ،ناسینی ”خودی کۆیی“
یان دەستەجمعیی نییە ،بەڵکو ئامرازی سەرەکی
دروستکردنی ڕۆشنبیریشە بە مانا نوێکەی
ڕۆشنبیر .ڕۆشنبیر کەمتر وەک ئامرازی ناسینی
مرۆڤ و فیکریش کەمتر وەک ھێزێک بۆ ناسینی
تاکەکەس ،بەڵکو ھەردووکیان وەک بکەر و
ئامرازی ناسینی دونیا ،ناسینی کۆمەڵگا بە پلەی
یەکەم .شیعر الی قانع و الی بەشێکی زۆری
شاعیرانی سەدەی بیستی ئێمە ،کەمتر ئامرازی
ناسینی ئینسانە ،کەمتر ئامرازی تەعبیرکردنە لە
خود خۆی وەک تاکەکەس ،کەمتر سەرقاڵە بە
پرسیار و گومانە ناوەکییەکانی تاکەکەسەوە،
بەڵکو زیاتر ئامرازی ناسینی دونیایە،
ناسینی ئەو ژینگە ھاوبەشەیە کە مرۆڤەکان بە
یەکەوە دروستیان کردووە .شیعر کەمتر ڕووی
لە نمایشکردن و دروستکردن و داھێنانی خودی
تاکەکەسییە ،زیاتر ڕووی لە لێکدانەوە و ڕاڤەکردنی
ئەو دونیا و کۆمەڵگایەیە کە تاکەکەسەکان تیایدا
دەژین .بەاڵم بە چ مانایەک قانع ڕۆشنبیرە؟
ڕۆشنبیر لە سەردەمی قانعدا چ مانایەکی لە دونیای
ئێمەدا ھەبووە؟
جارێکی تر دەگەڕێمەەوە بۆ حاجی قادری کۆیی
وەک سەرەتای یەکەمی لەدایکبوونی ڕۆشنبیر لە
دونیای ئێمەدا .ئەو پێوەرەشی بۆ پێناسەکردنی
ڕۆشنبیر بەکاری دەھێنم ھەڵگری دوو ڕەگەزە.

رۆڤار

دینیی“ لە مانا خورافییەکانیدا ،یان کوردبوونێک
کە دەرھاویشتەی عەقڵیەت و خەون و کردەی
دەرەبەگانە و فیوادالییانە بێت ،یان کوردبوونێک
لە ئەنانیەتی کۆمەاڵیەتی و پشتکردنە ”قازانجی
گشتیی“ەوە ئااڵبێت .کوردبوون الی قانع دەرکەوتی
ئەخالقی ،دینی ،کولتوری ،سیاسی و کۆمەاڵیەتیی
جیاوازیی ھەیە و ھەموو ئەو دەرکەوتانە قابیلی
بەرگریلێکردن نییە.
کێشەی کورد الی قانع کێشەی شێوازە نەخۆش و
بیمارەکانی کوردبوونە .بە مانایەکی دیکە وەکچۆن
ئەوروپا الی قانع دابەش دەبێت بەسەر ئەوروپای
”چەرچەل“ و ”لینینی“دا ،ئەوروپای ”کۆلۆنیالیزم“ و
ئەوروپای ”سۆسیالیزم“دا ،ئەوروپای پرنیسپەکانی
ویلسۆن لە سەر مافی چارەنووس و ئەوروپای
سایکس پیکۆ و فێڵکردن لە کورد لە ڕێکەوتننامەی
لۆزاندا ،ئەوروپای زانست و ئەوروپای درۆکردندا،
بەھەمانشێوە شوناسی کوردبوون خۆشی الی
قانع بەسەر چەندان شوناسی جیاواز و ناکۆکدا
دابەش دەبێت .ئەو شوناسەی دەبێت بە بەشێک
لە ئەزموونە شیعرییەکەی و ھەندێک ڕەھەندی
شوناسی شیعریی ئەو دەستنیشان دەکات،
کوردبوون نییە بەمانا موتڵەق و ڕەھاکەی ،بەڵکو
کوردبوونە بەناوەرۆکێکی مێژووی و شارستانی

و سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ڕەمزیی تایبەتەوە.
لە شیعری قانعدا شێوازی جیاوازی کوردبوون
دێتە کایەوە کە ڕووبەری چەپێنەر و چەوسێنەری
جیاوازیان ھەیە ،کە ھەڵگری بیماریی جیاوازن،
پەیوەندیی جیاوازیان بە دونیاوە ھەیە و تێگەیشتنی
جیاوازیشیان ھەڵگرتووە بۆ کۆمەڵگا و مرۆڤ و
پێشکەوتن و دواکەوتن.
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یەکەمیان ڕەگەزی ڕەخنەیی-بوون .دووھەمیان
ڕەگەزی دونیایی-بوون .ڕەخنەیی بوون بەمانای
دروستکردن و گەشەدان بە پەیوەندییەکی
ڕەخنەیی بەو دونیایەوە کە ڕۆشنبیر تیایدا دەژی.
دونیایی بوونیش بەمانای کردنی کێشەکانی ئەو
دونیایەی تیایدا دەژی بە کێشەی بیرکردنەوە و
شیکردنەوە و ڕاڤەکردن.
بەم مانایە یەکەمین کەسێک بکرێ لە مێژووی
ڕۆشنبیریی ئێمەدا وەک ڕۆشنبیر پێناسی بکەین،
حاجی قادری کۆییە .قانعیش وەک حاجی قادر
ھەردوو ڕەگەزەکەی کاری ڕۆشنبیر چ لە خۆیدا
وەک تاکەکەس و چ لە نووسینەکانیدا ئامادەیە.
وەک حاج قادری کۆیی قانعیش لە دیدێکی
ڕەخنەیی ھەمەالیەنەوە داوای دروستکردنی
دونیایەکی نوێ دەکات لە جێی ئەو دونیا کۆن و
تەقلیدییەی لە کۆمەڵگای ئێمەدا ئامادەیە.
ئەوەی ورد قانع بخوێنێتەوە بۆی دەردەکەوێت
کە ئەم شاعیرە خاوەنی پرۆژەیەکی کۆمەاڵیەتی
و دونیابینییەکی تازەیە سەبارەت بە مرۆڤ و
کۆمەڵگا ،دونیابینییەک دژ بە ھەموو ئەو شتانەیە
کە ڕێ لە پرۆسەی تازەبوونەوەی کۆمەاڵیەتی
و تازەبوونەوەی عەقڵ و تازەبوونەوەی خەیاڵ
دەگرێت .قانع نەک تەنها بوونەوەرێکی ڕەخنەگرە،
بەڵکو شاعیرێکی مژدەبەخشیشە ،ئەوەی بە
ڕەخنە دەیڵێت بەشێکە لە کردەی ڕێخۆشکردن
بۆ لەدایکبوونی دونیایەکی نوێ کە کردەی
لەدایکبوونەکە خۆی وەک مژدەیەکی
مێژوویی دەردەکەوێت .قانع لە
یەککاتدا ھەم خاوەنی کۆمەڵێک ڕای
تازەیە لەسەر سەرجەمی بوارە
جیاوازەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتی ،ھەم
خاوەنی مەسەلەیەکیشە لە پێناویدا
دەنووسێت .ئەوەی قانع دەکات بە
ڕۆشنبیر ئەم ڕەگەزانەیە.
ڕۆشنبیر بەم مانایە بوونەوەرێکی نوێیە،
ئاکاری سەرەکیی ڕۆشنبیربوونیشی ڕووبەڕوو

بوونەوەیە لەگەڵ بۆچون و ڕا و ڕاڤەکردنە تەقلیدی
و بااڵدەستەکانی سەردەمەکەی خۆی .ھەروەھا
پێشنیارکردنی کۆمەڵێک ڕا و بۆچوون و تێفکرینی
نوێیە کە ئەو دونیایە یان نایانناسێت ،یان دەشێت
بیانناسێت و نەخوازێت قبووڵیان بکات .مەسەلەی
ژمارەیەک الی ڕۆشنبیر ،مەسەلەی دۆزینەوەی
ھەقیقەت یان بەرھەمهێنانی مەعریفە نییە ،بەڵکو
چوونە پەیوەندییەکی نوێیە لەگەڵ ئەو دونیایەدا
کە تیایدا دەژی ،پەیوەندییەک کە ڕەخەنگرتن و
خەونی تازەبوونەوە و باشترکردنی ژیانی گشتیی
ئەو دونیایە سێ ڕەگەزە ھەرە گرنگەکەیەتی.
بۆ جێبەجێکردنی ئەم ئەرکانەش شیعریی قانع
وەرشەیەکی گەورەی ڕەخنەکردنی دەرکەوتە
جیاوازەکانی دونیا دەکاتەوە .لەوانەش ڕەخنە
لە دین و پیاوانی دین .ڕەخنە لە خورافاتی
کۆمەاڵیەتی و پرۆژەی گێلکردنی بەردەوامی
کۆمەڵگا و بەرگریکردن لە عەقاڵنیەت .ڕەخنە
لە کۆمەڵگا خۆشی وەک یەکەیەکی دواکەوتوو،
وەک سەرزەمینی پەیوەندی نایەکسانیی پڕ
نایەکسانی و چەپاندن و بێ-مافکردن ،ڕەخنە لە
ئەخالق وەک ھێزێک بۆ بچوکبینینی مرۆڤ ،بۆ
بێ-ماف و قێزەونکردنی ڕەگەزی مێ ،ڕەخنە لە
سیاسەت وەک چاالکییەکی ئەنانی و بەرتەسک،
ڕەخنە لە نەزانین و جەھالەت بە شێوەیەکی
گشتی ،ڕەخنە لە ڕەھەندە نێگەتیڤەکانی ژیانی
مۆدێرن و بەھێزبوونی ھەرچی زیاتری ڕۆحیەتی
خودپەرستی و گەڕان بەدوای دەسکەوتی
تایبەتدا لە سەر حیسابی کۆمەڵگا و ژیانی
گشتی .لە ڕاستیدا شتێک لە ژیانی کۆمەاڵیەتی و
دەستەجەمعیدا نامێنێتەوە لە شیعری قانعدا قابیلی
ڕەخنەکردن نەبێت ،ڕەخنە زمانی قسەکردنی ئەم
شاعیرەیە لەگەڵ دونیا و کۆمەڵگادا.

٩

بێگومان ڕۆشنبیر ھەمیشە بوونەوەرێکی
تاکەکەسییە ،کەسێکە خاوەنی ڕا و بۆچوون

رۆڤار

و ڕوانینی تایبەتە ،زۆرجاریش ڕوانین و دید و
بۆچونێک کە کێشە و ناکۆکی لەگەڵ ئەو ژینگەیەدا
بۆدروست دەکات کە لە ناویدا دەژی .بوونی ڕا
و بۆچوونی جیاواز لەوەی کە ھەیە و بەتایبەتی
بااڵدەستە ،مەرجی سەرەکی دروستبوونی
ڕۆشنبیرە وەک بوونەوەرێکی نوێی ناو
کۆمەڵگایەکی نوێ .بەرھەمھێنانی فیکر و نووسین
و ئەدەبیات مرۆڤ بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی ناکات
بە ڕۆشنبیر گەر ئەو کەسە ھەم ڕۆڵی ڕۆشنبیر
نەبینێت ،ھەم ڕوانین و لێکدانەوەی تاکەکەسییانەی
بەسەر شتەکانی تردا زاڵ نەبێت.
بەم مانایە ڕۆشنبیر ھەم ڕا و بۆچوون و ھەڵوێستی
تایبەتی بەرامبەر بە مەسەلە گشتییەکان ھەیە ،ھەم
لە دیدی خۆیەوە لە سەرجەمی دیاردەکانی دونیای
خۆی دەڕوانێت .لەم ڕووەشەوە قانع ڕۆشنبیرە بە
مانا مۆدێرنەکەی ڕۆشنبیربوون .ژیانی شەخسیی
قانع خۆشی شایەتی لە بڕێکی گەورە لە ویست و
ئاکاری سەربەخۆی و ئازادیی شەخسی ئەدەن ،کە
خۆی بۆ خۆی دروستیکردون ،نەک کۆمەڵگا یان
ئەم یان ئەو ھێزی کۆمەاڵیەتی پێی بەخشیبن.
ئەو زەمینە کۆمەاڵیەتییەی قانع لە ناویدا وەک
ڕۆشنبیرێک دروست دەبێت ،زەمینەی دروستبوونی
نوخبەیەکی خوێندەوارە کە لە دونیای ئێمەدا
ڕا و بۆچوونی تایبەتیان لەسەر ژیانی گشتیی
کۆمەڵگاکەی خۆیان ھەیە ،کەسانێک ئەوەی بنەمای
پێگە کۆمەاڵیەتییەکەیان دەستنیشان دەکات بە پلەی
یەکەم خوێندەوارییە ،نەک ئەوەی سەر بە خێزان
و بنەماڵە و خێڵ و ناوچەیەکی دیاریکراو بن .لە
سەدەی بیستەمدا خوێندەواریی لە دونیای ئێمەدا
دەبێت بە سەرچاوەیەکی گرنگی بەدەستھێنانی
سەرمایەیەکی ڕەمزیی گرنگ ،بەتایبەتی لەگەڵ
دروستبوونی سیستمی مۆدێرنی خوێندن و
لەدایکبوونی دەزگای بیرۆکراتی مۆدێرن و لەگەڵ
ھاتنی میدیای مۆدێرندا ،کە ھەموویان پێویستیان
بە کەسانی خوێندەوار ھەبووە بۆئەوەی بتوانن
وەک ڕووبەری تازە ھەبن و کاربکەن.

ئەم زەمینە سۆسیۆلۆژییە تایبەتە ئەو زەمینەیەیە
کە نەوەی قانع لە ناویدا دروست دەبێت و لە ناویدا
ڕۆڵی خۆیان وەک ڕۆشنبیر دەبینن .ئەم نەوەیە
یەکەمین نەوەی ڕۆشنبیریی ئێمەیە کە دەکەوێتە ناو
وردەکارییە دەزگایی و فەرھەنگی و ڕەمزییەکانی
دونیای مۆدێرنەوە .لەگەڵ ئەم ڕاستییانەدا
ڕەھەندی تاکەکەسی و تاکەکەسبوون لە ئەزموونی
ڕۆشنبیربوونی قانعدا ڕەھەندێکی ھێجگار گرنگە.
ئەگەر حاجی قادری کۆیی لە کۆتاییەکانی سەدەی
نۆزدەھەمدا لە پاڵ بنەماڵەی بەدرخانییەکاندا لە
ئەستەمبوڵ ژیابێت و مامۆستای منداڵەکانی ئەو
بنەماڵەیە بووبێت ،ئەوا ئیشی قانع وەک ڕۆشنبیر
لە دەرەوەی ئەو شێوازە لە ئیشکردن و ئینتیما و
پێکەوەبوونی کۆمەاڵیەتیدا بووە.
قانع مۆدێلی ئەو شێوازەیە لە ڕۆشنبیر کە تەنیا
کەوتنی کۆمەاڵیەتی خۆی ،تاکەکەس-بوون و
پەراوێزبوونی ،ھەژارکەوتنێکی ڕەھا ،دەخاتە
سەرەوەی ھەر جەبر و خواست و خەونێکی
سیاسی و کۆمەاڵیەتییەوە ،بەتایبەتی گەر ئەو
جەبرانە لە ژێر ڕکێفی تاکەکەسی خۆیدا نەبووبن
و خۆی بڕیاردەری ڕاستەقینە و ژمارەیەکی ناو
ڕووداوەکانی ژیانی تایبەتیی خۆی نەبووبێت.
قانع وەک پیاوێکی ڕەخنەیی و خوێندەوار،
بەالیەوە ئاسایتر و گونجاوتر بووە ئاشەوانی
بکات ،تا ئەوەی لە پاڵ ئەم یان ئەو ھێزی کۆمەاڵیەتیدا
ژیانێکی کەمتر فەردی و کەمتر سەربەخۆی
ھەبێت .ئاشەوانیکردنی قانع ،ھێما نییە بۆ پاشخانی
کۆمەاڵیەتیی ئەم شاعیرە ،دواجار قانع ھەم شێخ
بووە و ھەم لە نەوەی بەگزادەکانی مەریوانیش
بووە ،ئەوەی وا دەکات ئەم پیاوە ئاشەوانی بکات
بڕیاری سەربەخۆبوون و کردەی بەتاکەکەس-
بوون و ئازادیی لە ھەڵوێستدا ئاراستەی کردووە.
ئەو شێوازە لە ژیان دەرەنجامی ناچارییەکی
کۆمەاڵیەتیی نەبووە ،جەبرێکی ماددیی ئاراستەی
نەکردووە ،بەڵکو ھەڵبژاردنێکی تاکەکەسی و
ڕۆشنبیرانە بووە .لەم ڕووەوە ئینتیمای قانع
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بۆ شیعر و ڕۆشنبیری ،بۆ سەربەخۆبوونێکی
بەردەوام ،ھاوکات ئینتیمایەکی بەھێز و
دڵسۆزانەشە بۆ خود خۆشی ،بۆ ئەو تاکەکەسە
یاخییەی لەناو قانعدا وەک شاعیر و ڕۆشنبیرێک
ژیاوە.
بەکورتی قانع تاکەکەسبوونی خۆی لەناو
ئەو فەزا ڕەمزییە قورس و زەحمەتەدا ژیاوە
کە شیعر و شاعیربوون ،کە ڕۆشنبیری و
ڕۆشنبیربوون ،کە ئینتیما بۆ تازەبوونەوە و
ڕەخنەکردنی کۆمەاڵیەتی و کە خەونبینین بە
دروستکردنی کۆمەڵگا و فەرھەنگێکی نوێوە
بۆی دروست کردووە .قانع لە ژیانی ئاسایی
خۆیدا سەرجەمی ئەو شتانە ئەنجام ئەدات کە
ئەم سەربەخۆبوون و تاکەکەسبوونە ڕەخنەیی و
ئازادەی بۆ دەپارێزێت ،لە ئاشەوانی-کردنەوە بۆ
ھەاڵتنی بەردەوام لە دەسەاڵتداران و لە مەالیەتی-
نەکردنەوە بۆ کرێکاری و جوتیاریکردن.

١٠

رۆڤارقانع
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قانع لە ئەدەبیاتی ئێمەدا ھێما بۆ دروستبوونی
شێوازێکی نوێ لە دەسەاڵتی ڕەمزیی دەکات
کە دەسەاڵتی ڕۆشنبیرانە بە مانا مۆدێرنەکەی
دەسەاڵتی ڕۆشنبیران ،دەسەاڵتێک کە نە لەناو
دینەوە دێت و نە لەناو بونیاد و پاشخانە
کۆمەاڵیەتییەکانەوە ،بەڵکو لەناو گوتارێکی
ڕۆشنگەرانەوە دێت کە نوقسانییەکانی
ڕووکارە
و
ئێستا
دونیای
دونیایەکی
پێشکەوتووەکانی
تر نیشان ئەدات .دەسەاڵتێکی
ڕۆشنبیریی کە بە ناوی ئاسۆی
نوێ بۆ گۆڕان و کارکردن بۆ
تازەبوونەوە دەدوێت ،بەاڵم ھاوکات
زمانی ڕاڤەکردن و بەرجەستەکردنی
ئەو ئاسۆ نوێیانەشی پێیە.
ڕەنگە لە مێژووی ڕۆشنبیریی ئێمەدا قانع یەکێک
لەو نووسەرە ھەرە گرنگانە بێت کە لە پەیوەندیی
نێوان دەسەاڵتی ڕۆشنبیری و دەسەاڵتی سیاسی
و دینی و کۆمەاڵیەتیدا ،بە بەردەوامی بەناوی

دەسەاڵتی ڕۆشنبیرەوە دوابێت و ئامادەش
بووبێت تا ئەوپەڕی سنوورەکان لەگەڵ ئەم
مەسەلەیەدا بڕوات .ئەمەش وای کردووە ئەم
شاعیرە بەردەوام لە دۆخی کێشمەکێش و
ناتەبابوون و ناکۆکییەکی بەردەوامدا بێت لەگەڵ
ئەو ھەر سێ شێوە سەرەکییەکەی دەسەاڵت لە
کۆمەڵگای ئێمەدا ،مەبەستم دەسەاڵتی دینی و
دەسەاڵتی کۆمەاڵیەتی و دەسەاڵتی سیاسییە.
لەمەشدا دیسانەوە ئامادە بووە تا دواھەمین
دەرەنجام لەگەڵ ناتەباییەکانیدا بڕوات .دواھەمین
دەرکەوتی بەرگریکردنی سەرسەختانەی قانع لە
دەسەاڵتی ڕۆشنبیران و ئاراستەکردنی ژیانی
خۆی وەک خوێندەوارێکی سەربەخۆ ،وەک
پیاوێک خۆی مەرجەعی کۆمەاڵیەتیی خۆی بێت
و بۆ قسەکردن و نووسین و ھەڵوێست وەرگرتن
پێویستی بە ڕوخسەت وەرگرتن لە ھیچ الیەنێک
نەبێت ،مردنی ئەم شاعیرەیە لە یەکێک لە گوندە
ھەرە چەپەک و داماوەکانی کوردستاندا و دوای
مردنیشی بەجێهێشتنی تەنها شەش پەنجاییە
وەک سەرمایەی تەمەنێک کە نزیکەی حەفتا ساڵ
دەخایەنێت.
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وەستاوە .بەو ھیوایەی لە ئایندەدا بە زمانی کوردی بیخەمە
بەردەستی خوێنەران.
حاجی قادری کۆیی لەزۆر شیعردا باس لە گرنگی
دروستکردنی دەوڵەت و نیشتیمانێکی سەربەخۆ دەکات،
بڕوانە :حەمید سەردار میران و کەریم شارەزا (.)١٩٨٦
دیوانی حاجی قادری کۆیی .ئەمیندارێتی گشتیی ڕۆشنبیریی
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لە ھەندێک خوێندنەوەدا تازەبوونەوەی شیعر و
ئەدەبیاتی ئێمە دوادەکەوێت بۆ سەردەمی گۆران یان بۆ
ئەزموونی عەبدولواحید نوری ،بەاڵم پێموایە ئەم ڕوانینە نا-
ڕاستە و تازەبوونەوەی شیعر و ئەدەبیاتی ئێمە دەگەڕێتەوە
بۆ ساتەوەتی حاجی قادری کۆیی .لەگەڵ ئەم شاعیرەدا
تێگەیشتنێکی تەواو تازە بۆ چییەتی شیعر و زمان و
ئەرکی نووسین و ڕۆڵی شاعیر لە دونیای ئێمەدا دروست
دەبێت .بەشێکی گرنگی شیعر و ئەدەبیاتی بەر لە گۆران

و عەبدولواحید نوریش درێژکەرەوە و گەشەدانە بەو
گۆڕانانەی لەگەڵ حاجی قادری کۆییدا دروست دەبن.
بۆ وردەکاری ئەم خاڵە بڕوانەMariwan Kanie :
(2010). Martelaarschap tussen natie en religie.
politieke liefde, peozie en zelfopoffering in
het Koerdisch nationalism. Universiteit van
 .Amsetrdamتێزی دکتۆرای چاپنەکراو.
الی قانع گۆڕانی ئەزمونە شیعرییەکەی بۆ
ئەزمونێکی سیاسیی بە ناوەرۆکێکی سۆسیالیستییەوە
مێژوویەکی تایبەتی ھەیە کە باسکردن و ڕاڤەکردنی
دەکەوێتە دەرەوەی مەبەستی ئەم نووسینەوە.
دەربارەی توانا دروستکەرەکانی زمان ،یان زمان
وەک ھێزێکی دروستکەر ،performative ،بڕوانە:
Butler, Judith. "Performative Acts and Gender
Constitution: An Essay in Phenomenology
and Feminist Theory." Performing Feminisms:
Feminist Critical Theory and Theatre. Ed.
Sue-Ellen Case. Baltimore: Johns Hopkins
.UP, 1990
بۆ خوێندنەوەی دیاردەی وەسێتکردن لە شیعری
قانعدا بڕوانە :مەریوان وریا قانع سەردەمی ڕەخنه .ژماره.
 .2006شیعر و مەرگ ،سەرنجێک له وەسێتەکانی قانع.
ل.)..٢٠١( 5-44
Mary Jo Neitz and James Spickard.
‘Steps towards a Sociology of Religious
Experience. The Theories of Mihaly
Csikszentmihalyi and Alfred Schutz’,
.Sociological Analysis 1 (1990): 28
بڕوانە :دیوانی حاجی قادری کۆیی .ل .٢٣٥
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شوێن و
ناسنامە لە
ئاخرین ماڵی
"قانع"ەوە تا
ڕقی پیرۆزی
"هێمن"
ڕەخنەیەکی بەراوردکارانەی دوو دەقی شیعریی ئەدەبیاتی بەرخۆدانە
عەبدولخالق یەعقووبی
دەقی یەکەم " :قانع"
ئاخرین ماڵی...
ئاخرین ماڵی ژیانم کونجی بهندیخانهی ه
ئهم کهلهبچه مهرههمی زامی دڵی دێوانهی ه
بووکی ئازادیم ئهوێ خوێنم خهنهس بۆ دهست و پێ
ئهڵقهئهڵقهی پێوهنم وهک پڵپڵهو لهرزانهی ه
گهرچی دوژمن وا ئهزانێ من ب ه دیلی الڵ ئهبم
باش بزانێ کونجی زیندانم قوتابیخانهی ه

دەقی دووهەم؛ "هێمن"
رقی پیرۆز
دەمگرێ ،ئەمما لە گرتووخانە ڕق ئەستوورترم
لێم دەدا ،ئەمما لەسەر داوا ڕەواکەم سوورترم
دەمکوژێ ،ئەمما بە گژ جەلالدەکەمدا دێمەوە
کوردم و ناتوێمەوە ،ناتوێمەوە ،ناتوێمەوە
.....باشووری کوردستان١٩٧٤ ،

ئەدەبیاتی بەرخۆدان ،ئەدەبیاتی هزر و تێڕامان
نییە ،بەڵکو ئەدەبیاتی دورشم و هەستیارییە.
ئەدەبیاتێکە لەسەر بنەمای وروژاندنی سۆزی
خوێنەر بۆ دەستەبەرکردنی هەڵوێستی مرۆڤانە
و بەرزکردنهوهی ورەی خۆڕاگریی مرۆڤی
ژێرەدەست و زوڵم لێکراوه .لەو سۆنگەیەوە
بەشێکی بەرچاوی شیعری دوو شاعیری گرنگی
سەدەی بیستەمی کورد ،واتە قانیع و هێمن،
لەسەر بنەمای چێکردنی ناسنامەی کورد لە
دەالقەی شۆڕش و خەبات و بەرگری و کۆڵنەدان
و بەرەنگاری ساغ دەبێتەوە.
لەم کورتە وتارەدا هەوڵ دەدرێ باس لە

شوێن ( )placeوەک پێناسەی ناسنامە ()identity
لە دەقێکی ئەدەبیدا ،باسکردن لە شوێنێکی تایبەت،
باسکردن لە ناسنامەیەکی تایبەتە .بۆ وێنە،
ئەو مرۆڤەی کە لە ماڵ و واڵتی خۆی دەژی،
ناسنامەیەکی جیاوازی ههی ه لەو مرۆڤەی کە دوور
لە ماڵ و واڵتەکەی ژیان بەسەر دەبات .تەنانەت
لە ئاستی تاکە یەک مرۆڤیشدا ،ئەو قسەیە ڕاستە.
من ئەگەر هەنووکەش هەر لەو شارەی کە تێیدا لە
دایکبووم بژیم ،ناسنامەم جیاوازە لەو منەی کە
دوور لەو شارە دەژیم کە تێیدا هاتوومەتە
سەر دنیا؛ چونکی ،بۆ نموونە ،شێوەی وەبیر
هێنانەوەی یاد و بیرەوەریەکانم بە پێی ئەو
دوو دۆخە جیاوازە دەگۆڕرێ و ئەوەش دوو
ناسنامەی جیاواز بە من دەبەخشێت .تەنانەت لە
ئاستێکی لەباری جوگرافیی بەرتەسکتریشدا ،ئەو
قسەیە هەر ڕاستە .من ئەگەر لە شار و گەڕەکی
شوێنی لە دایکبوونم بژیم ،جیام لەو منەی کە
هەر لە شار و شوێنی لە دایکبوونم دهژیم ،بەاڵم
گەڕەکەکەم ئەو گەڕەکە نەبێت کە تێیدا لەدایک
بووم.
بەندیخانە یان زیندان ،وەک چۆن لە شیعرەکەی
قانع-دا هاتووە ،یان گرتووخانە ،کە لە شیعری
هێمن-دا ئاماژەی پێ کراوە ،شوێنێکە کە مرۆڤی
تێدا دەستبەسەر دەکرێ و تیایدا دەبێتە خاوەنی
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گرتن و لێدان و کوشتن عامیلی ئازادیی ه
تۆپ و شهستیر و کهلهبچهالم وهکو ئهفسانهی ه
بیری ئازادیم ل ه زیندانا فراوانتر ئهبێ
قۆڕ به سهر ئهو دوژمنه هیوای به بهندیخانهی ه
گهر ب ه ئازادی نهژیم مردن خهاڵته بۆ لهشم
نۆکهری و سهر دانهواندن کاری نامهردانهی ه
چاوهڕوانی شۆڕشێکم عالهمێ ڕزگار بکا
میللهتم بۆ ئهو مهبهسته کردهوهی شێرانهی ه
چهکی شۆڕشگێڕیی من نووسین و بیر و باوهڕ ه
راپهڕینه ههڵمهت ه پڕ نهعرهتهی کوردانهی ه
"قانع"م ئهمڕۆ له زیندانا ب ه ئازادی ئهژیم
سهدههزار لهحنهت لهوهی وا نۆکهری بێگانهیه...
.....بەندیخانەی تاران١٩٦٣ ،

هاوشێوەیی و جیاوازییەکانی نێوان دوو شیعری
زۆر خوێندراوە و بەناوبانگی ئەو دوو شاعیرە
بکەین و لەوە بکۆڵینەوە کە گوتاری بەرخۆدان
لە واتا و ناوەڕۆکی ئەو دوو دەقەدا چۆن ڕەنگ
دەداتەوە .بۆ ئەو مەبەستە لەسەر ئاستی پێکهاتە
و ناوەڕۆکی شیعرەکان و بە پشتبەستن بە
خوێندنەوەیەکی نیشانەناسانە و پێکهاتەخوازانە،
ئەو دوو دەقە بەراورد دەکەین و لە جیهانبینی و
واتاکانیان دەکۆڵینەوە.
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ناسنامەیەکی تایبەت کە زۆر جیاوازە لەو مرۆڤەی
لە دەرەوەی ئەو شوێنە دەژی .یەکەم تایبەتمەندیی
ناسنامەی مرۆڤی نێوزیندان ئەوەیە کە ڕێگای
پێ نادرێ لە هێزی ئیرادەی خۆی بۆ بڕیاردان
لەسەر چارەنووسی خۆی کەڵک وەربگرێت.
مرۆڤی نێو گرتووخانە لە وەگەڕخستنی هێزی
گۆڕینی ڕەوتی ڕووداوەکانی ژیانی خۆی ،بەو
شێوەیەی کە مرۆڤی دەرەوەی گرتووخانە لە
دەستی دێت ،بێبەری دەبێت.
کاکڵی ناوەڕۆک و واتای ئەو دوو شیعرەی قانع
و هێمن ئەوەیە کە شوێنێکی وەک زیندان ،بە
پێی سروشتهکهی ،دەشێت ناسنامەی مرۆڤێکی
ئازاد و براوە ،بۆ ناسنامەی مرۆڤێکی دیل و
دۆڕاو بگۆڕێت ،لە خواست و توانستی ئەوان بۆ
ئەوەی بە سەربەستی و سەربەرزی بژین ،بهاڵم
النی کەم لە خەون و خولیایان کەم ناکاتەوە و
نابێتە بەربەست لەسەر ڕێگای ئازادیخوازیی و
شۆرشگێڕییان.
قانع بەندیخانە بە "ئاخرین ماڵی ژیان" دەهێنێتە
ئەژمار .واتە شوێنێکی خاوەن سروشتێکی
توندوتیژ و دژ بە ئاسوودەیی دەروونیی لە
چەشنی زیندان ،وەک ماڵی ژیان ،کە شوێنێکە
تایبەت بە حەسانەوە و سەقامگیر بوونی
دەروونی ،لە قەڵەم دەدات.
هەر قانع دیسان بەندیخانە وەک قوتابخانە
لەبەرچاو دەگرێت و کڕ و کپی و
بێدەنگیی سەرکوتکەرانەی فەزای
زیندان دەگۆڕێت بۆ زەنازەنا و مەیلی
وەدەنگهاتنی قوتابخانە.
بە کورتی ،قانع لە جیهانی شێعریی
خۆیدا زیندان لە سروشتی خۆی
دادەماڵێت و لەم ڕێگەیەوە ڕێگا
نادات ناسنامەی خۆی ببێتە پێملی
یاساکانی ئەو شوێنە .قانع دان بە دیلیی خۆیدا
دهنێت لە زیندانهکهدا ،بەاڵم سنووری سروشتی
زیندان دەبەزێنیت ،بۆ نموونە ،ئامادە نییە بێدەنگ

بێت و واز لە خەونی ئازادیخوازانەی خۆی
بهێنێت:
گهرچی دوژمن وا ئهزانێ من ب ه دیلی الڵ ئهبم
باش بزانێ کونجی زیندانم قوتابیخانهی ه
گرتن و لێدان و کوشتن عامیلی ئازادیی ه
تۆپ و شهستیر و کهلهبچهالم وهکو ئهفسانهی ه
بیری ئازادیم ل ه زیندانا فراوانتر ئهبێ
قوڕ ب ه سهر ئهو دوژمنهی هیوای ب ه بهندیخانهی ه
گهر ب ه ئازادی نهژیم مردن خهاڵته بۆ لهشم
نۆکهری و سهر دانهواندن کاری نامهردانهیه
"هێمن"یش هەمان هەڵسوکەوتی لەگەڵ
گرتووخانە هەیە ،بەاڵم بە شێوەیەکی حەماسیتر
و شۆڕشگێڕانەتر .ئەگەر گرتووخانە بۆ
دوژمنی "هێمن" شوێنێک بێت بۆ کوژاندنەوەی
ڕقی شاعیر( ،هەر چەند بۆمان هەیە لێرەدا بە
گشتی باسی "دەنگی شیعری" بکەین نەک هەر
شاعیر خۆی) ،یا بۆ پاشگەز بوونەوە لە داوای
ئازادیخوازانەی شاعیر و چۆکدادانی شاعیر لە
هەمبەر جەلالد ،یان توانەوە و تێداچوونی شاعیر
لە هەمبەر دوژمن ،ئەوە ئەو شوێنە دەبێتە مەکۆی
ڕق ئەستوورتربوونی شاعیر ،سوورتربوون
لەسەر داوا ڕەواکەی ،بەگژداهاتنەوەی جەلالد و
نەتوانەوە و پەژیوان نەبوونەوە لە کوردایەتی.
"هێمن" وەک قانع باس لە گۆڕینی سروشتی زیندان
ناکات و تەنانەت گرتن و لێدان و کوشتن کە
دەرکەوتە و ئەنجامەکانی ژیانی نێو گرتووخانەن
لە نێو دەقەکەیدا ئامادەن .ئەوەی هێمن پێداگریی
لەسەر دەکات گۆڕینی ناسنامەی خۆی وەکو
"گیراو" و "بەندی" و "دیل"ە بۆ مرۆڤێک کە بە
پێچەوانەی چاوەڕوانیی نەیارەکەیهوه ،دواجار
ناتوێتەوە و لەسەر ناسنامەی کوردبوونی
مکووڕە:
دەمگرێ ،ئەمما لە گرتووخانە ڕق ئەستوورترم
لێم دەدا ،ئەمما لەسەر داوا ڕەواکەم سوورترم
دەمکوژێ ،ئەمما بە گژ جەلالدەکەم دا دێمەوە

بە وتەیەکی تر ،جووڵەی ئەم شیعرەی هێمن ،لە
گۆڕینی شوێنەوە نییە بۆ بەهێزترکردنی باوەڕ،
بەو شێوەیەی کە لە شیعرەکەی قانعدایە ،بەڵکو
لە بەهێزکردنی باوەڕەوەیە بۆ گۆڕینی شوێن.
لە شیعری هێمندا ،کوردی دیل لە گرتووخانەدا،
ڕقئەستوورتر ه و لەسەر داوا ڕەواکەی ،سوورتر
دەبێت و لە بری تەسلیمبوون .بە گژ جەلالدەکەیدا
دێتەوە و بە پێچەوانەی ویستی نەیاری ،ناتوێتەوە.
هەر بۆیە ئەو بەهێزییە لە باوەڕی مرۆڤە کوردە
یەخسیرەکەی نێو دەقی هێمندا ،وا دەکات کە زیندان
ئەو شوێنە نەبێت کە سروشتەکەی دەیخوازێت:
گۆڕینی مرۆڤی دیل لەو شتەی کە خۆیەتی بۆ
ئەو شتەی کە خاوەنی زیندان دەیخوازێت .لێرەدا
زیندان وەک شوێنی چێکردنی ناسنامەیەکی نوێ
بۆ مرۆڤی دیل ،وەک چۆن لە شیعرەکەی قانعیشدا،
تواناییی گۆڕینی ناسنامەی هەنووکەی ئەو مرۆڤەی
نابێت .هەر بۆیە نەیار و خێوی گرتووخانە ،واتە
دوژمن لە شیعری قانع و جەلالد لە شیعری هێمن-
دا ،ناتوانن بە دوا ئامانجی خۆیان بگەن.
لە هەر دووک دەقدا ،دەنگە شیعرییەکان
( ،)SPEAKING VOICEکە خوێنەری ئاسایی
زیاتر پێی خۆشە ،ئەو دەنگە شیعرییانە ،هەمان
قانع و هێمن بن ،ئاشکرا و دروشم-ئامێزانە پەیام
و مەبەستی خۆیان دەگەیەنن .قانع پێداگریی پتری
لەسەر دوو موتیفی "ئازادی" (کە لەم شیعرەدا  ٥جار
بەکار هاتووە) و "بەندیخانە یان زیندانە" (کە ئەم
دوو وشەیەش پێکەوە  ٥جار دووپات بوونەتەوە).
ئازادی لەم دەقەدا هەم وەک بیروباوەڕ ،هەمیش
وەک کردە و کار ،تەنانەت لە نێو بەندیخانەدا،
نرخێنراوە:
ئاخرین ماڵی ژیانم کونجی بهندیخانهی ه
ئهم کهلهبچه مهرههمی زامی دڵی دێوانهی ه
.
.
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کوردم و ناتوێمەوە ،ناتوێمەوە ،ناتوێمەوە

بووکی ئازادیم ئهوێ خوێنم خهنهس بۆ دهست و
پێی
ئهڵقهئهڵقهی پێوهنم وهک پڵپڵهو لهرزانهی ه
.
.
گهرچی دوژمن وا ئهزانێ من ب ه دیلی الڵ ئهبم
باش بزانێ کونجی زیندانم قوتابیخانهی ه
گرتن و لێدان و کوشتن عامیلی ئازادیی ه
تۆپ و شهستیر و کهلهبچهالم وهکو ئهفسانهی ه
.
.
بیری ئازادیم ل ه زیندانا فراوانتر ئهبێ
قۆڕ به سهر ئهو دوژمنه هیوای به بهندیخانهیه
.
.
گهر ب ه ئازادی نهژیم مردن خهاڵته بۆ لهشم
نۆکهری و سهر دانهواندن کاری نامهردانهی ه
.
.
"قانع"م ئهمڕۆ له زیندانا ب ه ئازادی ئهژیم
سهد ههزار لهحنهت لهوهی وا نۆکهری بێگانهیه...
کەچی هێمن پێداگریی پتری لەسەر چەمکی
"کوردایەتی" و موتیفی "نەتوانەوە"یە (کە ٣
جار دووبارە بووەتەوە) ،بەاڵم بێگومان لە ناخی
چەمکی نەتوانەوەدا واتای چەمکی "ئازادی"شدا
بەدی دەکرێ و دەاللەتێکی نەتوانەوە لەم شیعرەدا
دەستبەردارنەبوونە لە مافی بەئازادی ژیان و
مانەوە وەک کورد و بە ناسنامەی کوردی.
لە ڕوانگەی ئەم باسەوە ،شیعری هێمن لە دوو
سەرەوە لە شیعری قانع جیاوازە :یەکەم ،قانع
پێداگریی لەسەر شوێنە (واتە موتیفی بەندیخانە)،
بەاڵم هێمن جەخت لەو ڕووداوانە دەکات کە
لەو شوێنە ڕوودەدەن (گرتن ،لێدان ،و کوشتن).
دووهەم ،دەنگی شیعریی دەقی قانع کەمتر
دەرەتانی گشتگیربوونی تێدایە ،بە تایبەت لە
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سۆنگەی ناوهێنانی خۆی لە دوایین جووت دێڕدا:
"قانع"م ئهمڕۆ له زیندانا ب ه ئازادی ئهژیم
سهد ههزار لهحنهت لهوهی وا نۆکهری بێگانهی
بەاڵم هێمن لە بری ئاماژە کردن بە ناوی
خۆی ،وەک هێمنی شاعیر ،لە ناوی کورد کەڵک
وەردەگرێت و بەم جۆرە حاڵەتێکی گشتگیرتر
و تەئویل هەڵگرتر بە دەنگی شیعریی خۆی
دەبەخشێت:
دەمکوژێ ،ئەمما بە گژ جەلالدەکەم دا دێمەوە
کوردم و ناتوێمەوە ،ناتوێمەوە ،ناتوێمەوە
ئەنجام

قانع پەیوەندییەکی ڕاستەخۆ لە نێوان شوێنی ژیانی
هەنووکەی ،کە بەندیخانەیە ،لەگەڵ ناسنامەی خۆی،
کە ئازادیخوازییە ،دەهێنیتە ئاراوە.

بەاڵم هێمن ئەو پەیوەندییە وەک پەیوەندییەکی
ناراستەوخۆ دەبینێت و بۆ دەستەبەر کردنی

ناسنامەی کورد بوونی ،پتر پێداگری لەسەر چۆنێتیی
هەڵسوکەوتی زیندانی دەکات لە نێو بەندیخانەدا تا

وێنا کردنی بەندیخانە وەک "ئاخرین ماڵی ژیان".

ناوی شیعرەکەی هێمن خۆی ئەم ڕاستییە ئاشکرا
دەکات :چۆن چۆنی بەندی لە نێو گرتووخانە "رقێکی

پیرۆز" لە خۆیدا دژ بە ناحەزی خۆی چێ بکات.

بەاڵم ئەوەی دواجار ئەو دوو شیعرە لە ژێر
ساباتی یەک پێناسەدا کۆ دەکاتەوە ئەوەیە کە
شوێنێکی لە چەشنی بەندیخانە  -گرتووخانە،
کە زەوتکەری ئازادیی مرۆڤ  -کوردە،
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ناتوانێت ناسنامەی ئەو مرۆڤ  -کوردە
بەندکراوە بگۆڕێت کە تا سەر ئێسک
باوەڕی بە ئامانجی ئازادیخوازی -
کوردایەتی هەیە.

هەولێر /هاوینی ٢٠١٤

جیاوازی وێنەی شیعری
الی قانع و الی گۆران
ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
دیارە قسەکردن لەسەر دوو شاعیر ،هەروا کارێکی ئاسان نییه .کارەکە
ئاڵۆزترو زەحمەتر دەبێت ،کاتێک ئەم دوو شاعیرەش ،لە شیعردا لوتک ە بن و
بەدوو کۆڵەکەی شیعری کوردی دابنرێن .قانیع و گۆران دوو شاعیری مەزن
و پایەبەرزی کوردن .قسەکردن و شرۆڤەکردن لەسەر شیعرەکانیان هەروا
ئاسان نییه .ئەم دوو شاعیرە هەردووکیان لەیەک کات و شوێندا ژیاون.
لە ڕووی فکری و سیاسیشەوە زۆر لەیەکەوە نزیک بوون .بەاڵم لەهەمان
کاتیشدا دوو دیدی جیاواز ،دوو بۆچوونی دوور لە یەکتری ،بۆ ژیان و
جیهانیان هەبووە .وێنەی شیعری الی شاعیر باشترین کەرەستەی شاعیرە.
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هەربۆیە ئێمە تەنها لەڕێگای وێنە شیعرەکانیانەوە
دەتوانین ئەم جیاوازیەمان بۆ دەربکەوێت .من
لێرەدا هەوڵ دەدەم چەند پەیڤێک دەربارەی ئەم
جیاوازیە دەربخەم .
بۆیەکەمجار کە ئەم جیاوازیەم بۆ دەرکەوت،
لەو شیعرانەدا بوو کە هەردوو شاعیر دەربارەی
ناوچەی هەورامان نووسیویانە .دیارە ناوچەی
هەورامان بەهۆی سروشتی جوانی ،دیرۆکی
کۆنی ،لەچاو ناوچەکانی تر جێگای سەرنجی
هەردوو شاعیری مەزن بووە .گۆران لە
گەشتەکەیدا ،بە جوانترین شێوەی شیعری،
وەسفی هەورامان دەکات .هەروەک خۆشی
دەڵێت ،ئەم شیعرەی لەپاش چەند گەشتێک بۆ
ئەم ناوچەیە نووسیوە ،واتە تەنها یەک جار ئەم
ناوچەیەی نەدیوە .
گۆران دەڵێت:
کۆمەڵە شاخێک سەخت وگەردن گەش ،
ئاسمانی شینی گرتۆتە باوەش،
بۆ میوان ببێ مایەی تەسەال
لەکۆڕی شەوا  :مەالیە و مەال
تۆ و مەالو شیعرو فەلسەفەی ئیسالم
گوێ ڕاگرتنی تاوتاوی عەوام
ژنی هەورامان  :سەرتاپای خشڵ،
سەرچاوەی بۆنی مێخەک و سمڵ
تابڵێی تەڕپۆش ،ئاڵ و وااڵ جل،
بەژن وبااڵ جوان ،بەدەن نەرم و شل
گۆران لەم شیعرەیدا بە کامێرای
شیعری خۆی توانیویەتی جوانترین
وەسفی هەورامان بکات .گۆران لەم
گەشتەیدا تەنها وێنە جوانەکانی
بینیوە .لە سروشت ،لە مزگەوت،
لە ژنی جوان .گۆران تەنها وەکو
باسی
هاتووە
جوانپەرستێک
هەورامان دەکات .بە دڵنیاییهوە ئەم شیعرەی
گۆران ،یەکێکە لە شیعرە جوان و بەرزەکان .لەو
باوەڕەشدام کە تەنانەت شاعیرانی هەورامانیش،

نەیانتوانیوە ئاوا بەجوانی وەسفی هەورامان
بکەن.
بەاڵم بابزانین قانع چۆن شیعرێکی نووسیوەو
کامێرای شیعری ئەو ،چۆن وەسفی ناوچەکە
دەکات؛
قەاڵی هۆزو گەل ،شاخی هەورامان
پرسیارم هەیە دەستم بەدامان
لەالم ڕووناکە ،شاخێکی سەختی
پشت و کۆمەکی ،وەخت و بێ وەختی
کتێبی زەردەشت ،کە ئاویستایە
وەک باقی کتێب خەاڵتی خوایە
بەزمان هەورامی هاتە سەر بەشەر
یانێ های زەردەشت بووی بە پێغەمبەر
شاخی هەورامان وتی:
ئەی قانع لە من بێکەستر
لەمن داماوتر ،لەمن بێدەستتر
مامۆستام نییه ،بەالو بخوێنێ
ئەوالدەکانم بۆ تێگەیەنێ
جێی کشتوکاڵم تابڵێی کەمە
بەاڵم پرچ و ڕیش تابڵێی هەمە
مەکتەبێک نەبوو! ئەمانە البات
زانینی ڕاستی تێدا پەیداکات.
لێرەدا شاعیر وێنەیەکی تر پیشانی خوێنەر
دەدات ،ڕاستە سروشتی جوان و مێژوویەکی
کۆن ،جێگای شانازییه ،بەاڵم لەهەمانکاتیشدا
وێنەیەکی ترمان پێ نیشان دەدات ،کەالی گۆران
بوونی نییه .قانع تەنها شاعیرێکی جوانپەرست
نەبووە ،بەڵکە ڕەخنەگرێک و زانایەکی گەورەی
کۆمەڵناسی-ش بووە .قانع تەنها دیوی دەرەوەی
شتەکان نابینێت ،بەڵکە هەوڵ دەدات کە مەلی
هزری خۆی بۆناو قوواڵیی شتەکان بفڕێت .ئەو
تەنها سروشتی جوانی هەورامانی نەدیوە ،بەڵکە
باسی کێشەکانی هەورامانیش دەکات .لەم دوو
وێنە شیعریەشدا بۆمان دەردەکەوێت گۆران

ژن؛
ژن پانتاییەکی بەرینی لە ناو شیعری کوردیدا
داگیرکردووە .بەهەمان شێوەش الی ئەم دوو
شاعیرە گەورەیهشمان ،ژن پانتاییەکی بەرینی لەناو
شیعرەکانیاندا داگیرکردووە .هەردوو شاعیر ،ژن
ئیلهامێکی گەورەی شیعرەکانیان بووە .ووزەیەکی
گەورەی ناخیان بووە ،باشترین پاڵنەربووە ،بۆ
بارانی سەوزی شیعریان .لێ دیسانەوە دوو وێنەی
تەواو جیاواز الی قانع و گۆران بەدی دەکەین.
گۆران دیسانەوە بە شەقامەکانی جوانیدا پیاسە
دەکات و کامێرای شیعری خۆی ،بەشێوەیەکی
جدییانە دەخاتە سەر دیمەنی دەرەوەی ژن .کاتێک
شیعرەکانی گۆران بخوێنیتەوە هەست دەکەیت
چەندە لە داڕشتن و ڕازاندنهوەی شیعرەکانیدا ،زۆر
وەستایانە وەسفی جوانی الشەی ژنی کردووە.
گۆران یەکێکە لەو شاعیرە مەزنانەی کە لە وەسفی
جوانیی ژن دا ،مامۆستایەکی ئێجگار گەورەیە.
جوانی بێ ناو
قژ کاڵی ،لێو ئاڵی ،پرشنگی نیگا کاڵ،
ئەی کچە جوانەکەی سەرگۆنا نەختێک ئاڵ
ئەی ئەندام وردیلەی ،نەرمۆڵەی ،ئێسک سووک،
ئەی بەرگی ساکارت دڵگیرتر لە هی بووک
بۆ کچێکی بێگانە:
شان و مل و گەردنی ڕووتی بێ گەرد،
سنگی نەرم و ،مەمکی قووتی توند وەک بەرد
بەژن و بااڵی کەڵەگەت و شۆخ و شەنگ،
لەش و الری کەمێک گۆشتن ،کەمەر تەنگ

ژیانی کچ
کەلە دایک بوو ئاهەنگی نییه
ئەڵێن ئای کچە ! فائیدەی چیه؟
سەدساڵ نەخۆش بێ ،نابینێ دەرمان
لەجێی دڵخۆشی ،هەرچەپۆک لێدان
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جوانپەرستێکی بەتواناییه ،بەاڵم قانع جگە لەوەی
جوانپەرستێکی بەتواناییه ،شاعیرێکی ئێجگار قووڵ
و ڕەخنەگرێکی بەتواناشە .گۆران لە شیعرەکەیدا،
وەسفێکی جوانی مزگەوت و مەالکان دەکات ،بەاڵم
قانع وێنەیەکی تری کێشاوە ،کە تەواو پێچەوانەی
وێنەکەی گۆرانە

بەاڵم وێنەی ژن لە الی قانع شێوەیەکی تری هەیە.
لە شیعرەکانی قانع هیچ کاتێک جەستەی نەرم و
نۆڵ ،مەمکی قووت ،کەمەر و دەم و لێوی جوان
نابینیت .بەڵکە لێرەدا شتێکی تر دەبینیت ،کە تەواو
پێچەوانەی ئەو وێنانەیە کە گۆران بۆ ژنی کێشاوە.
سکااڵی نەسرین الی قانع
عاجز و مەلوول ،دایم خەمبارین
هەتا مناڵین زەلیل و خوارین
گا ،زەجرو لێدان ،گا بە ڕووت و قووت
چڵکن و پڵکن وێنەی مەلکەمووت
گەر بڵێم ئەمشەو ئەچمە سینەما
ئەڵێن تۆ کچی حەیات بۆ نەما
ئەوەڵ تا ئاخر ،ئێمە هەر دیلین
ژیان سووتاو و زارو زەلیلین

قانع لەم شیعرانەیدا هەوڵی داوە باسی "ژیان
و گوزەران"ی ژن و کچی کوردمان بۆ بکات.
دیمەنی جەستە و لەش جوانی الی ئەو گرنگ
نەبووە .بەڵکە ئەو وەکو ڕەخنەگرێکی بەتوانا،
کۆمەڵناسێکی شارەزا ،خەمخۆرێکی پرسی ژنان،
کەسێکی شۆرشگێر و پێشکەوتخوازێک ،وەسفی
ژن و کچی کردووە .قانع لە ڕێگای شیعرەکانیەوە
هاتووە ،لەالیەک باسی ژیانی خراپی ژنان دەکات،
لە الیەکی تریشەوە بەزمانی شیعری بەهێزی،
ڕەخنەی توند ئاڕاستەی کۆمەڵگا دەکات.
بە بڕوای من هەتاوەکو ئەمڕۆش ،هیچ شاعیرێکی
کورد ،وەکو قانع نەیتوانیوە بەجوانی وەسفی
ژیان وگوزەرانی ژنان بکات .هیچ توێژەوەرێک،
فێمینستێک ،هێندەی ئەو ڕەخنەی توندی ئاراستەی
کۆمەڵگا نەکردووە .قانع وێنەیکی ژنمان پێ نیشان
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دەدات ،وێنەی کەسێکی قوربانی ،بەش خوراو،
چەوساوە .بەاڵم بەداخەوە ئەم وێنانە الی گۆران
و شاعیرانی سەردەمی خۆی نابینین
دەرئەنجام
بەدڵنیاییەوە چ گۆران چ قانع ،هەردووکیان
مامۆستای مەزن و شاعیری گەورەی گەلەکەمانن،
هەردووکیان جێ پەنچەی خۆیان بەسەر شیعرو
ئەدەبی کوردیدا هەیە .گۆران لە وەسف و
جوانپەرستیدا ،مامۆستایەکی بێ وێنەو شاعیرێکی
مەزن بووە .بەاڵم قانع جگە لەوەی لە هونەری
وەسف و جوانناسیدا ،دەستێکی بااڵی هەبووە،
لە بواری ڕەخنەگرتن و بینینی دیوەی ناوەوەی
شتەکانیشدا ،زۆر مامۆستایەکی گەورە بووە.
قانع تەنها شاعیر نەبووە ،بەڵکە ڕەخنەگرێکی
کۆمەاڵیەتی و سیاسی و تەنانەت ڕەخنەی
دژی ئایینیش هەبووە .قانع بە چەکی شیعری
خۆی ،ڕەخنەی لەهەموو دیاردەیەکی نابەجێ و
ناشرینی کۆمەڵگای کوردی گرتووە .الی قانع
شیعر تەنها بۆ نووسین و خوێندنەوە نەبووە،
بەڵکە شیعر پەیامێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و
ئەدەبی گرنگیشی هەبووە.
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سەرچاوە
دیوانی گۆران .محەمەدی مەال کریم .کۆی
کردوەتەوەو ئامادەی کردوە .چاپخانەی کۆڕی
زانیاری عێراق .بەغداد1980 ،
دیوانی قانع .کۆکردنەوەی بورهان قانع .چاپی
چوارەم .سلێمانی2001 .

قانع

ڕەخنەگرێکی
وشیاری سەردەم
جەلیل ئازادیخواز

ناسینی سەردەم و فامکردنی کۆی ئەو میکانیزمانەی کە دەبنە هەوێنی
گۆڕانکاری و ک ه ئاڕاستەی دیاردەکان دیاری دەکەن و ڕەنگە لە
کۆی ڕواڵەتبەندیی قۆناغێکی دیاریکراودا فاکتەر بن .بۆچی تایبەتی
بەخشین بەم قۆناغە و لە فاکتەر جیانەکراوەکانی تایبەتمەندیەکانی ئەم
قۆناغەبن؟ بۆچی شاعیر و خوێندەوارێکی حوجرە کە لە دوو ئاراستەی
جوانیناسی و دین باوەڕیدا دەتوانێ خاوەنی هەڵوێست و لێکدانەوە و بۆچوون بێت ،زۆر گرنگ نەیەنە
بەرچاو؟ هیندە کە لە ڕەهەندی توانایەکانی خۆیاندا پسپۆری یا شارەزاییەکی شیاویان هەبێت بەسە؟
شاعیر لە زمانەوە ،لە ڕێگای خولقان لە زماندا ،کۆی پێکهاتەی ڕێکخراوەکانی ژیانی ئاسایی هەم لە
پەیوەندیە زمانییەکاندا و هەم لە جیهانی خەیاڵ و جوانیناسیدا هەڵدەوهشێنێت و بە لێکدانەوە و فام و
جیهانی خەیاڵی خۆی و کۆی ئاوەزو فامکردنەکانی ،هەموو ئەوانە جارێکی دی دادەڕێژیتەوە .واتە شاعیر
هەم هاوشاری ئەم جیهانەیە ،هەم وێرانکەرێکی بێ پسانەوە و بەردەوامی ئەم شارەیە کە خۆی هەنووکە
هاوشاریەتی و هەنووکەش لە خولیای هەڵوەشاندنیایه.
کۆی ئەم پڕۆسەیه ،دەخوازێ ک ه شاعیر لە کۆی باوەڕو کلتوور و نەریت و پێکهاتەی کۆمەڵگاکەی خۆیدا،
لێزان و شارەزایەکی هێند ه شیاو بێت کە ڕۆلی ڕووخێنەرێکی خولقێنەر ببینێت.
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هیچ گەورە شاعیرێکی کورد و جیهانی نییە
کە ئەم پرۆسە و هەناوی خولقینەر و کۆی
ئەو میکانیزمانەی کە دینامیکیت دەبەخشنە
ئەم دیاردەیە ،فام نەکردبێت و توانیبیتی ببێتە
گەورەشاعیر ،یاشاعێرێکی شیاو .ئەگەر شاعیر
ئەم ڕەوتە و میژووی خولقان و هۆکاری
گۆرانکاڕییەکان فام نەکات ،ناتوانێت ڕۆڵی
ڕەخنەگرێکی بهتوانا ببینێت کە جێپەنجەی بە
دیاردەکانی کلتوور و جوانی و سیمای مرۆڤەوە
دیاربیت .وهکچۆن بە مانایەک ،هیچ شاعیرێک نییە
کە ڕەخنەگر نەبێت النی کەم ڕەخنە لە پێکهاتەی
جوانیناسانەی هەنووکەو شوێنی مرۆڤ و
بەختەوەری و دادوەریی و سروشت و ئازادی لە
کۆی ئەم پێکهاتەیهدا و گوتاری زاڵی ناو هەناوی
ئەم ڕایەڵە کۆمەاڵیەتیەیه.
لەم کورتەباسەدا ڕامان لە هونەری شاعیرانەی
قانع و ئەو دنیا جوانەی کە لە هەناوی زمان
و لە یەک واتەدا لە بوونی مرۆڤی کورددا
خولقاندویتی مەبەست نییە .مەبەست ئەوەیە کە
قانع لە سیمای شاعیرێکدا و وەک لێزانێکی ئاینی
چەندە توانیویەتی وەک ڕەخنەگرێکی کارا لە
ئاست سەردەمەکەی خۆی دەرکەوێت؟
بۆ خولقانی ئەو جیهانە جوانەی کە بەها گەورە و
بەرزەکانی سەربەستی ،دادوەری و بەختەوەریی
مرۆڤ لە ڕەگەزە سەرهکی و بنەڕەتیەکانێتی
و لە دەورانی قانعدا کە دهورانی مۆدیرنەو
مرۆڤی هەڵتەکاو وێرانکراوی دوای
دوو شەری گەورەی جیهانی خۆی و
ژینگەو کۆی حورمەتەکانی وێران و
هەڵتەکاو کردوە ،چەندە توانیویەتی
لە ڕێگای شۆڕشی زمانەوە
سەرکەوتوو بێت.
قانع وەک ڕەخنەگرێکی وشیاری
سەردەمی خۆی ،بە فامکردنی ئەم واقعە ،کاری
ئەو ،تەنیا پێداهەڵدان و وەسف نییە .توانیویەتی
ڕەخنەگرێکی وشیاری سەردەمەکەی خۆی بێت،

ئەگەر بە یەکێک لە ماناکان پێمان وابێت کە ڕەخنە
هەڵگری کۆئەرکێکی وشیارکەرەوەیە و ئەرکە
سەرەکیەکانی خوێندنەوەی واقعی کۆمەڵگای
خۆیەتی ،پێویسته بڵێین:
سەرەکیترین ئەرکی ڕەخنە ،هێنانە بەر باسی هەموو
پیرۆزییەکان و دابەزاندنیانە بۆ بەردەستبوونی
خوێندنەوە و لێکدانەوە و دەربازکردنیانە لە
وەستان لە سەروو ئەقڵ و ڕەخنەوە .دەکرێ
بڵێین ئامرازی ڕەخنە ،وەستانێکی ئاوەزمەندانە
و هۆشیارانەی ئەقڵە لەسەر هەموو دیاردەکانی
بوون و ژیان ،هەروەها هەموو ئەو چەمکانەی کە
بەها گشتی و نرخە مێژوویی و کلتوورییەکان بە
جۆرێک لە جۆرەکان ،بە دەوریاندا خەرمانەیان
داوەو لەسەر و ڕەخنەو ڕامانی هۆشیارانەی
ئەقڵەوە ڕایان گرتوون.
لە سەردەمی قانع و لەم قۆناغەشدا کە ئیمە تێیدا
دەژین ،ئاین و پیاوانی ئاین یەک لەو بەهایانەی ه
کە لە کۆی ئەم فراماسوینەی ژیانماندا دەیانەوێت
خۆیان لە سەرووی ئەقڵ و لێکدانەوەی وشیاری
هزرو ئاوەزهوه ڕاگرن و لەسەر بنەمای نەریتی
بێ پرسیار درێژە بە پیروزیی بێ پرسیار و
بێ ئەمالو ئەوالی خۆیان بدەن .بەاڵم قانع
وەک ڕەخنەگرێک کە دەخوازێت کۆمەڵگا لە
گەڕانەوەیدا بۆ دووبارە ناسین و خوێندنەوەی
خۆی پێوەری ئەقڵ بێت و ئەم ئەقڵە لە چەقیدا
مرۆڤ بە ڕەهایی ئازادییەکانی خۆی بەکاربهینێ،
ئەوەتە بەرگرەکانی گەشەو بووژانەوەی ئاوەز
و کۆمەڵ ،لەم بە پیروزکردن و لە سەرو ئەقڵ
و ڕەخنەوە ڕاگرتنانە دەبینێ و دههێنێتە بەردەم
ڕەخنەو دەڵێت :
چوار شتن ئەمڕۆ که بوونه نەگبەتی کوردی
هەژار
جەهل یەک ،بێعەقلی دوو ،دڵپیسی سێ ،داوا چوار
مەنعی پێشکەوتن ئەکەن لەم خاکمانه چوار گرۆ
خان یەک ،سەردار دوو ،بەگزاده سێ ،ئاغا چوار
نایەڵن بۆ خۆم ڕەحەت بم ،سەربەخۆ تاوێ بژیم

لە هەموو ئەمانەش گرنگتر ڕەخنە پرسیارە لە
هەموو بوونەکان ،ک ه دەکرێ وانە بن ،یا بوونیان
بە جۆرێک لە جۆرەکانی تر گونجاوترە .کەوابوو
دەتوانین بڵێین ڕەخنە دەرچوونە نەک تەنیا لە
دۆخی ئیستا ،بەڵکو دەرچوونە لە دۆخێک کە
ڕەنگە جێکەوتوویی مێژوویی یا کلتووری یا ....هتد
یان هەیە .
کلتووری پێش مودیرن و هەموو نەریتە
ئازادی کوژەکانی ژن بەکۆیلەکەر ،لە کۆمەڵگای
کوردەواریدا ،یەک لەو گرفتانەیە کە قانع
زۆر بە وشیاریەوە مامەڵەیان لەگەل دەکات،
خوازیاری دەرچوون لەو گوتارەیە کە کە ڕەگەزە
سەرەکییەکانی بریتین لە دین و نەریت و کلتووری
مێژینەی ڕەخنە نەکراوی ژن-دیلکەر و دەسەالتی
پیاوساالری ،هەر هەموو بە کۆی خۆیان ،ژنان لە
ڕووبەرەکانی ئازادی و چاالکی و یەکسانی ماڤ
دوور دەخەنەوە ،قانع دەڵێت:
عاجز و مەلوول ،دایم خەمبارین
هەتا مناڵین زەلیل و خوارین
گا ،زەجرو لێدان ،گا بە ڕووت و قووت
چڵکن و پڵکن وێنەی مەلهکولمەوت
گەر بڵێم ئەمشەو ئەچمە سینەما
ئەڵێن تۆ کچی حەیات بۆ نەما
ئەوەڵ تا ئاخیر ،ئێمە هەر دیلین
ژیان سووتاو و ،زارو زەلیلین
یا دەلێت:
کەلە دایک بوو ئاهەنگی نییه
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ئەجنەبی یەک  ،مامه دوو  ،ئەقتاعی سێ  ،کوێخا
چوار
من له داخی سەرکزیی ئەم میللەته ،چوار دەردمه
سیل یەک ،ماالری دوو  ،چاو کوێری سێ  ،ئیسقا
چوار
باز بووم باڵی شکانم چوار بەاڵی نەحسی خراپ
خانەقا یەک ،تەکیه دوو ،عەمامه سێ ،ئاغا چوار

ئەڵێن ئای کچە! فائیدەی چییه؟
سەدساڵ نەخۆش بێ ،نابینێت دەرمان
لەجێی دڵخۆشی ،هەر چەپۆک لێدان
دوو چەمکی گرنگ و شیاوی ڕامان (دین و
کلتووری پیاوساالری) ،هەردووکیان لە ڕەگەزە
سەرەکییەکانی دیسکۆرسی زاڵی سەردەمن و
دەخوازن سەرجەم جومگە و پەیوەندییەکانی
کۆمەڵگا ملکەچی ڕاستەوخۆ و بێ ئەمالو ئەوالی
خۆیان بکەن ،ئهم دوو چهمک ه لە الیەن (قانع)هوە
بە وردی و وشیارییهو ه دەکەونە بەر خوێندنەوە
و لێکدانەوەوه.
ملنەدان و هەر ئەم جۆرە هەڵوێست و خوێندنانەوەیە
کە قانع دەکات ه ڕەخنە گرو شاعیرێکی زەمەنشکێن
و لە سەردەم و زەمانی خۆی تێدەپەڕێت و لە
هەنووکەشدا ڕەخنەکانی لە کۆی پەیوەندی و
جۆری ژیانی زێدمان و چەوسانەوەی ژن و
غایببوونی ئازادی و بەرابەری لە مافدا کاران.
قانع ڕەخنەکانی و خوێندنەوەکانی تەنیا بۆ
دەرچوون لە دۆخی هەنووکە نییە و باش دەزانێ
کە بە تەنیا ڕەخنە لە دۆخی ئێستا بۆ خۆی بنەمای
سازدانی گوتارێکی تازەیە لە پەراوێزان و دەنگ
نەبیسراوان و نەبینراوان و بە شەفافیش بۆی
ڕوونە دەرچوون لە ئیستا و پێکهاتەی خوو
پێوە گیراو لە زۆر بەستیندا شڵەژان دههێنێت.
هەموو نوێیەک لەگەل خۆی ،ئازارو شڵەژانێک
دههێنێت .هیچ نوێبوونەوەیەکیش بێ ڕەخنە
نەبووە .کەوابوو ڕەخنە خۆیشی یەکێک بوو ه لەو
بوون و دیاردانەی کە هەر هەنووکە نوێیەو مەودا
یا مافی ئەوەی نییە بە هیچ بەهانەیەک خۆی لە
ڕەخنە دەرباز کات و ،سەرووتر بزانێت.
هەموو ئەو ئازار و چەرمەسەری و نەهامەتیانەی
کە بوونی قانعیان کردبووە ئامانج ،لە ڕاستیدا،
بەرئەنجامی ئەو شڵەژانە بوو کە فەرمانڕەوایانی
دین و دەسەالت لە ڕەخنەکانی قانع بەسەریاندا
دههات و ئاوها کاردانەوەیان ههبوو ،لە هەموو
ئەمانەش گرنگتر ئەمەیە کە ئەگەر بە شێوە
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گەلیلەڕەخنە باوەڕ بکەین کە خۆیان سەرقاڵی
لێکدانەوە و شرۆڤەی بابەتەکانی بوون کردووە
وەک ڕەخنەی هاوشان .ڕەخنەی ناهاوشانیش
هەر خۆی ئامڕازێکە کە دەکرێ بکەوێتە بەر
خوێندنەوەی پڕ پرسیاری ڕەخنەگرانەی
ڕەخنەو ئەقڵی هۆشیارهوە .بۆیە قانع سەرەرای
سەرسامبوونی بە خەباتی نەتەوەیی و چینایەتی
و هەموو خۆزگەکانی بۆ کۆمەڵگای دادوەر ،یا بە
واتایەکی دی ،سۆسیالیستی ،بەاڵم هەرگیز ئەم
چەمکانە وەک دوو چەمکی چەقیو و دەقگرتوو
نەگۆڕ و سەرووتر لە ئازادی و مرۆڤ نابینێت.
بۆیە لە مارسلینی بڵندی ئازادی خۆیدا ،ئاوەها
دەڵێت:
ئاخرین ماڵی ژیانم کونجی به ندیخانهیه
ئه م کهلهبچه مهرههمی زامی دڵی دیوانهیه
زور دهمێکه چاوهڕوانی زڕزڕهی زنجیر ئهکهم
سهیری ئهم زنجیره کهن وهک زیوهری شاهانهیه
بووکی ئازادیم ئهوێ خوێنم خهنهس بو دهست
و پێی
حهلقهحهلقهی پێوهنم بو پڵپڵهو لهرزانهیه
گهرچی دوژمن وا ئهزانی من بهدیلی الڵ ئهبم
باش بزانێ کونجی زیندانم ،قوتابیخانهیه
بیری ئازادیم لهزیندانا فراوانتر ئهبێ
قور بهسهر ئهو دوژمنهی هیوای بهبهندیخانهیه
گرتن و لێدان و کوشتن عامیلی ئازادییه
توپ و شهستیر و کهلهپچ ه الم وهکو
ئهفسانهیه
چاوهڕوانی شوڕشێکم عالهمی ڕزگار
بکا
میللهتم بۆ ئهو مهبهست ه کردهوهی
شێرانهیه
چهکی شوڕشگێڕیی من ،نووسین و
بیر و باوهڕه
راپهڕینه ،ههڵمهته ،پر نهعرهتهی کوردانهیه
گهر بهئازادی نهژیم مردن خهاڵته بۆ لەشم
نۆکهری و سهردانهواندن کاری نامهردانهیه

قانعم ئهمڕۆ لهزیندانا بهئازادی ئهژیم
سهدههزار لهحنهت لهوهی وا نۆکهری بێگانهیه
لەم دەقەی قانعدا کۆی بەهاو بابەتە گشتییەکانی
مرۆڤ ،ئازادی ،سەربەخۆیی نەتەوەیی ،کۆمەڵگای
دادوەر ،لە هەموو شت گرنگتر ،ئازادی ڕەها و
نا بارگاوی و دەستەمۆ کراوە بە ئایدۆلۆژیاو بە
چەق و سەرووترکردنی هیچ ئایدیایەک نابینرێ
کە
بتوانێ ئەمانە لە خۆیداو لە پەراویزدا مۆنۆپۆل
کات و ڕابگرێت.
ئەگەر لێرەدا بڵێم قانع جگە ل ه وشیاری و
ڕەخنەگری ،ڕووناکبیرێکی سەردەمەکەی خۆی
بوو ،پێم وا نیە قسەیەکم کردبێت کە لە جیگای
خۆیدا نەبێت .ڕەنگە زمانی خەیاڵ و هاونشینیی
وشەکان و وێنە شیعرییەکان و لێکچواندن و
وەسف و کێش ،تەنانەت سەرواکانی دنیای
هونەری شیعریی قانع ،جێگای مشت و مڕی
زۆرتر بن و ڕەخنەی جدیتریش هەڵگرن ،کە هەڵی
دەگرن بەاڵم دەبێ بزانین کە قانع شاعیرێکی
فرەڕەهەندە و تەنیا بە یهک زمان و میتۆد،
خوێندنەوەی جەفا بە قانع و بە ئاوەز و ڕەخنەیە.
الی من ،ئەوەی زۆر گرنگ و شیاوی سەرنجە لە
الی قانع ،هیچ دیاردە و بوون و دەق و داهینانی بۆ بە
پیرۆزکردنی خۆی ،یا دیاردەیەک نییە ،بە تایبەتی
دەقی ڕەخنەیی .کەوابوو هەموو ڕەخنەکانیش
شیاوی ڕەخنەکردنن .ئەم تایبەتمەندییە و کۆی
تایبەتمەندییەکانی دیکەی قانع ،ک ه شەیدای
ئازادی و دادوەری و بەرابەری ماف و مرۆڤ
و باوەڕە ،قانع دەکەنە ڕووناکبیرێکی مەزن و
کۆی ئەم تایبەتمەندییانەش لە تایبەتمەندییەکانی
ڕووناکبیری هەنوکەش ناگات بە سەردەمی قانع.

ئەندێشەی
چاكسازی و
پاكسازی لە
ژیانی ئەدەبی و
كۆمەاڵیەتی
"قانع" دا
هومایون صاحب
دیاردەی ڕیا و ئاماژەكانی دینداری و بەندایەتیی ڕواڵەتی لە كۆمەڵگە ئایینیەكاندا ،مێژوویەكی كۆنی هەیە
و تەریبە بە مێژووی دەركەوتنی ئایینەكە .گەڕانەوەی دیوی ئەخالقی ئایین لە (شەریعەت ،تەریقەت،
حەقیقەت) بۆ مانا دروستەكەی خۆی ،چەندین عارف و سۆفی و بیرمەندی بە مێژووی مرۆڤایەتی
ناساندووە .زۆرن ئەوانەی لە مێژووی دینداریی كوردیدا مەشخەڵی رۆشنكردنەوەی ڕێگایان بەدەستەوە
گرتووە و بوێرانە بە گژ هێزەكانی تاریكی و هۆبەكانی گەمژەكردنی كۆمەڵدا چوونەتەوە .تەنانەت
لەنێو شیعری تەصەوفی و ئەدەبی عیرفانیشدا ،شیعری كوردی پالری خۆی گرتووەتە تەمەڵخانەكانی
مزگەوت و تەكیە و خانەقا و دەیر و مەرقەد و هێما و ئاماژەكان لە (عەمامە و پەچە و عەبا و كەشیدە
و چەفتە و مێزەر و كتاب و تەسبیح و خەرقە و پرچ و ڕیش و بەرماڵ و سیواك و...هتدی پەالمارداوە.
ئەوكاتەی ئەمانە دەبنە ئامێر و هۆكاری كۆیلەكردن ،پەیڕەوكارانێكی حساب ساخۆكەر دەبەخشنە
كۆمەڵگا ،بۆیە بەرامبەر ئەو زاراوانە بۆ گێڕانەوی بەها و دیوی واتادار و پەیامی عەشق و ئەخالقیانەی
ئایین ،شاعیرەكان لە زاراوەی دژی ئەمانە ،كەڵكیان وەرگرتووە .ئیتر شیعرە شیرینەكانی ئەدەبی
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ئێمە لە خشت و بەیت و وێنەكانیاندا ،بەجوانی
جێیان بۆ (بادەو شەراب و زوڵف و خاڵ و ساز
و ئاوازو چەلیبا و خاچ و زنار و ئاتشگەو ..هتد)
كردووەتەوە.
تەنانەت بەخاتری سەرخستنی جەوهەر و
ناوەڕۆك و دیوی ناوەوە و بەسەر ڕواڵهتبازی و
ساختەكاریدا ،زۆرجار فەزڵی واژەكانی نێو باڕ و
مەیخانەكانیان داوە بەسەر واچە پیرۆزەكانی نێو
ئاییندا و ئەو كااڵ و شمەكانەیان لە قومارخانەو
باڕەكاندا بە گۆشەی چاوێك و قومێ بادە
دۆڕاندووە .جا تێنەگەشتن لەم بارو سەرنج و
ئەندێشەیە ،لەشیعری كوردیدا ،ناهەقی دەخاتەوە
بەرامبەر زۆرێك لە شاعیرەكان و شوناسی دژی
سروشتی خۆیانیان پێ دەبەخشێت.
لە سەدەی ڕابردوودا ،قانع وەكو هەڵكەوتەیەك لە
پانتایی خورافەی كۆمەڵگەی ئێمەدا دەركەوت ،بۆ
ئەوەی كوردەواری بەرەو حەقیقەت و ڕۆشنایی
ئاراستە بكات .داخەكەم بە ڕۆحی نوكتەگەریی
كوشتمان و پشتی سەرگوزەشتەكانمان شەن و
كەو نەكردو خوێندنەوەمان بۆ نەكرد .تەنانەت
لەخۆوە بە خوت و خۆڕایی ،چەندین مۆرك و
ناسنامەی ئایدۆلۆژیمان ئاخنیە باخەڵی قاپووتە
درێژو چڵكنەكەیهوه.
سەردەمی ژیانی قانع ،ڕۆژگارێكی گەرم و پڕ لە
كێشەی نەتەوەیی و چینایەتی بووە .زۆر وێسگەو
شوێن بوونەتە دوكان و دەاڵڵیی ئەوەیان كردووە
ک ه باری سەرشانی كۆمەڵی هەژاری كوردەواری
قورستر بێت و قازانجیش بۆ باخەڵی زۆردارانی
تەوەزەل و هیچ-نەكەر بێت .كۆتایی جەنگی یەكەم،
كۆمەڵێ وێنەو نمای خستەوە كە سەرنجدانی
لەسەر ڕووداوەكان سادەو خێراتركرد .هەربۆیە
شێوازێك لە زمان و شیعریەتی قووڵ ،بارگەی
پێچایەوەو شێوازێكی ئاسوودەترو نزیكتر بە
زمانی میللییەت هاتەئاراوە.
لە پێناو تێگەشتنی زیاترو گەیاندنی بەرفراوانترو
زۆرترین بەردەنگ ،كۆمەڵێ شاعیر زمانی شیعرو

ئەركی شیعرییان تەرخان كرد بۆ كێشە نەتەوەیی
و چینایەتیەكان و هەندێ مەسەلەی سادە .شیعری
نیو سەدەی ئەدەبی ئێمە ،بێجگە لە پەیام و ئەركە
پیرۆزەكەی ،وێنە و جوانییەكی ئەوتۆی تێدا
نابینرێ ،چەند نموونەیەكی دەگمەن نەبێت كە
ناكەونە خانەی نووسینەكەی ئێمەوە.
بێكەس و قانع و موفتی و شاهۆ و ئەحمەد
موختارجاف ،لەو شاعیرانەن كەڵكەڵەی هۆشیاری
و پێشكەوتن لە هەر شتێک زیاتر ،لە كەللەی داون
و هەمەڕەنگ هاتوونەتە گۆ و بە سادەترین زمان
و حاڵ ،خەڵكەكەی خۆیانیان دواندووە .ئەوەی
قانع جیادەكاتەوەو زۆرتر دەیهێنێتە پێشچاو زیاتر
دەیخاتە سەرزمان ،مەالیەتیەكەیەتی .مەالیهک،
ک ه ئەو هەموو دروشم و بانگانەی سۆشیالیزم
بەرزدەكاتەوە و بە جۆرێ ڕێگای رزگاربوونی
پاڵە و جووتیار و كرێكار و ڕەنجدەر دەگرێتە بەر.
لە دواییدا شیعرەكانی دەبنە سروودی ڕێكخراوە
ماركسی و لینیییەكان .لەگەڵ ئەوەشدا لە بڕوابوون
بە شەریعەتی موحەممەد ،دوور نەكەوتووەتەوە و
چاكیش زانیوویەتی ماوەی نێوان دوو جەنگەكە،
ڕوناكبیری بریتی بووە لە ماركسیبوون و
هەژموونی کۆمینیستی لەسەر بزووتنەوەی
رزگاریی گەالن ڕۆڵی گێڕاوە .بۆیە ئەو لە
سەنگەرەوە بە ڕۆشنبیرەكان دەڵێت:
برای كوردم كە خۆت ناو نا منەوەر
بزانە بوغزی شەرعی مستەفا بەس
گرنگە ک ه ئەو وەك مەالیەك هاتووەتە نێو پرۆسەی
هۆشیاری و چاكسازی و پاكسازییهوه .لەكۆی
تێگەیشتنی خەڵكە سادەكەی كوردەواریدا ،كە ئەو
زۆر تێكەڵیان بووە و زۆریش خۆشی ویستوون،
ئەو زیاتر هەستی بەو ناحاڵیبوون و تێگەشتنە
هەڵەیە كردووەو پێی وابووە لە جەهل و نەزانینی
كۆلكە مەالكانەوە كەوتووەتەوە .بۆیە قورسایی
خۆی لە هۆشیاركردنەوەدا دەخاتە سەر كایەی
ئایین و ڕاستكردنەوەی ئەو دۆخە كەڵەكەبووە
كە ئەرك و زەحمەتێكی لە ڕادەبهدهری ویستووە.

41

رۆڤارقانع
42

تەنانەت ڕەفزكردنەوە و ڕهتدانهوهی مەالیەتی و
مەال ،بوونی لەو ڕۆڵە خراپەی مەالوە وەرگرتووە،
بۆی ه هۆشیاری دەداتە نەوەكانی ،كە مەالیەتی
نەكەن .بەو مانایهی ک ه نەبنە باییسی گێلكردنی
كۆمەڵ و دواكەوتنی.
ئەو الی وایە ئەو جۆرە لە بڕوابوون و تێگەشتن
لە ئایین الی كۆمەاڵنی خەڵك ،بە تایبەتی الی
چینی هەژار ،هەڵەیە و ئەوەی بە ئەنقەست
ئەو ناحاڵیەتیەی بەرهەم هێناوە و چرای
كوژاندووەتەوە ،كاراكتەرە ئاینیەكان خۆیان
بوون و لەبەر بەرژەوەندیی خۆیان ئهمهیان
کردووه ،كە ئەوانیش شێخ و مەالو حاجی و
زاهیدو سۆفی و دەروێشانی ساختەن.
قانع وەك چاكسازێك پێی وایە حیجاب و مزگەوت
و دەیر و كەنیسە و خانەقا و تەكیەكان ،گەر
بوونە مەقسەد ،ئەوە تەجلیگای حەزرەتی حەق
نین ،بەرماڵ و جبە و عەمامە و مێزەر و تەسبیح
و سیواك و كەشیدە و پرچ و ڕیش ،گەر مرۆڤیان
كردە دیلی خۆیان ،ئەوە دەبنە پێوەنی گیان .بۆیە
كارەكتەرە دینیەكان (حاجی ،مەال ،شێخ) وەك
قازانجكەرانی دەسەاڵتی ئایین و هاوكات (بەگ،
ئاغا ،خان ،سەردار) وەك قازانج دیتوانی دەسەاڵتی
ماددی ،لە شیعری قانعدا ،هێرشیان دەكرێتە سەر
و بەر پالرو توانج و تەشەر دەدرێن .كەچی
قانع دواجار پێی وایە لە مەیدانی ڕزگاری
و گەشتنە ئامانج و ڕۆژگارێكی باشتر،
دەبێت مرۆڤ دەست لە هەجووی
هاوزمان و هاوئایین و هاوڕەگەزو
مرۆڤە خراپەكانی كۆمەڵگەكەی
خۆی هەڵ بگرێت و لەو مەیدانەدا
جۆرێكی تر لە خەباتی چاككردن و
ڕاستكردنەوەیان بگرێتە بەر:
ئەگەر قانع ئەتۆش مەردی لە مەیدان
بەسە ،هەجووی هەموو قەوم و برا بەس
قانع لە درێژەی ئەزموونی ژیانی ئەدەبی
و كۆمەاڵیەتی خۆیدا ،بە گژ ئەو مۆدێلە لە

وێناكردنی توانست و دەسەاڵتی خوا و حوكم
و فەرمانەكانی و ڕێساكانیدا دەچێتەوە كە
شەریعەتێكی زۆر تەنزاوی مەخسەرەئامێز و
ناعەقاڵنی خوڵقاندووە .بۆیە هەردەم وەك جۆرێ
لە مەخسەرە پێكردن و گاڵتە دێتە بەرامبەر
تێگەشتنە هەڵەو باوەكان .ئەمەش بووەتە مایەی
بەرهەمهێنانی ئەو گیانی نوكتەگەرییەی كە قانعی
بە ئاسانی پێ دەناسرێتەوە .ئیتر لەو پێناوەدا
ئەو هەموو شیعرە سادەو لە ڕاستێدا زۆرجار
پڕ ئامۆژگارییانەی بە ئەدەبی نوسراوی كوردی
بەخشیوە .كە وەك شیعرییەت ،لێدوان هەڵناگرن.
بۆیە لێكۆڵەری شیعری قانع ،زیاتر لەسەر
مەسەلەكانی دەرەوەی شیعریەت باس دەكات ،كە
زمان و گیانی شیعرەكەی بۆ كراوەتە قوربانی.
تەنانەت ئهو ،لە ژیانی سادەی رۆژانەیدا ،هەمان
ئەو ئەرك و ڕۆڵەی كە بە شیعر دەیگێڕێت ،بە
نوكتە و قسەی خۆش و توانجی بەهێز گێڕاویەتی.
با لەم دوونموونەیە بڕوانین:
1جارێكیان مامۆستا قانع لەدێی كاڵ دەبێت،دەفێك بە دەستی دەروێشێكەوە دەدڕێت ،دەڵێن؛
دهفهک ه شەهیدبوو .مامۆستاش بەدەف ژەنەكە
دەفەرموێ :تۆ موسڵمانیت؟ دەڵێت بەڵێ .قانع
دەڵێ :دەی تۆ ئەو دەفەت دڕاند و گوتیشت ک ه
كافریش نیت .كەسێ شەهید بكرێ ،دەبێ كافر
شەهیدی بکات.
 2مامۆستا وریا دەگێڕێتەوە و دەڵێت :باوكملە پێنجوێن لە دوكانی حاجی عەلی زەڕنگەر
دادەنیشێت .كابرایەكی تەزبیحفرۆش دێتە
بەردەمی و دەڵێت تەسبیح بكڕە .باوكیشم
دەفەرموێ نامەوێ .كابرا دەڵێت سەد و یەك
دانەییە و زۆر پێویستە .باوكم دەڵێت :نامەوێ.
كابرا دەڵێ :یاشێخ ،كاتێک تەهلیلە دەكەیت ،ئەگەر
تەسبیح نەبێت ،لێت تێك دەچێ و نازانی چەندە؟
باوكیشم دەفەرموێت :جا بۆچی خاڵۆ من گوێز بە
خوا دەفرۆشم تا بۆی بژمێرم و لێم تێك نەچێت!
قانع لە ناسینی خێڵ و عەشیرەتی كوردەوە،

چ ئومێدی بوو یاڕەبی بە تەنیا یەك نەزەر قانع
بە سوڵتانی خەیااڵت و بە شاهی شاری ڕەی كردم
ل 177
گەلێ مەمنوونی بەختم بووم بە الری هاتە دنیاوە
تەناسوب جەلب ئەكا ئەبرۆ چلۆن قەت سەر لە
مینبەر دەم ل 167
هەتا تاقی برۆی تۆ بێ لە بۆ سوجدەی سەحەرگاهم
لە مزگەوتی كەچ و كوڕ و لە میحرابی كەنارم چی
ل311
لە وەسفی ئەگریجەی خاوت ،ئەگەر شیعرێ بە
دڵما بێ

ئەبێ یوسف گەلێ مەمنوونی قانوونی غەرامی بێ
كە ئاوێنەی جوانیی ئەو دڵی شۆخی زوڵێخایە ل
259
سەرچاوە:
1دیوانی قانع ،شاعیری چەوساوەكانی كوردستان.برهان قانع چاپی حەوتەم نشر پانیژ 1391
2زایەڵەی زرێبار ،ئەحمەد نەزیری ،چاپی یەكەم1382
3شیعری سیاسی كوردی لە باشوری كوردستان،عەبدواڵ ئاگرین ،چاپی یەكەم 1996
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زۆرچاك پەی بە عەقڵی عەشیرەتگەری و
ناوچەگەری و تەعەسوبی جۆرا و جۆری بردووە،
كە بەداخەوە لە ئێستادا شارچییەتی و شارگەریشی
بە كوێرانە هاتۆتە سەر:
تەعەسووب البەرن بەزمی عەشیرەتكاری توونا
كەن
بچێنن فیكری وەحدەت بەسیەتی هەنگاوی كوێرانە.
دواجار دەڵێین گەر بەویژدانەوە لە ئەدەبی قانع
بڕوانین و ئەو هۆكارو تەنگەژانە چارەسەر بكرێن
كە ئەو شیعری خۆی بۆ تەرخان كردووه ،ئەوە
چەند نموونەیەك دەست دەخەین كە باوەڕمان پێ
ههبێت ،چونک ه ئەویش دەیتوانی خاوەنی زۆرترین
شیعری بەرزو جوان بێت .ئەو بە هۆشیاریەوە
شیعری داگرتووتە خوار و خستوویەتیە خزمەتی
گرفتی كۆمەڵەكەیهوه .گەر بە پێوەرە هونەرییەكان
و ستاتیكا ئەوە خەتا بێت ،ئۆباڵەكەی دەكەوێتە
سەر ئەو وەرچهرخانە كە ڕێبازی ڕیالیزم ،بە
ساكاری و ڕووكەشانە ،هێنایە ئەدەبی كوردیەوە
و چەند دەیەیهك ئەدەبی كوردی بەرەو دورشم و
هوتاف-كێشان برد.
با سەرنج لەم شیعرانە بدەین:

لە تەئسیری ڕەشی زوڵفت ئەبێ دڵ هەر زوخاڵی
بێ
من و تۆ سێبەر و خۆرین كە تۆ هاتی ئەبێ بمرم
ئەزانێ قاعیدەی عیشقە كەسێ لەم بابە حاڵی بێ
ل303
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تاهیر محهمهد عهلی:

قانع

هیچ کاتێک
خۆی ل ه
شاعیرانی
سهردهمهکهی
بهکهمتر
نهزانیوه
ئا :ئیدریس
نووسهر و مامۆستای زانکۆ دکتۆر تاهیر محهمهد عهلی ،بابهتی دکتۆراکهی لهسهر قانع بووه و ل ه
دووتوێی کتێبێکدا چاپ و باڵوی کردووهتهوه ،دهتوانین بڵێین دکتۆر تاهیر یهکێک ه ل ه قانع ناسهکان و ب ه
وه
وردی شیکاریی بۆ ژیان و بهرههمه شیعرییهکانی کردووه ،لهم چاپێکهوتنهدا ل ه زاری ئهم نووسهره 
زیاتر ئاشنا دهبین ب ه قانع.
 ل ه ناو ئهو ههموو شاعیر و دهنگ ه جیاوازانهدا بۆچی بابهتی نامهی دکتۆراکهتان ل ه سهر قانع دانا..ب ه کورتی دنیای شیعریی قانع ،الی بهڕێزتان ،چ بههاو گرنگییهکی ههیه؟
لهبهرئهوهی بابهتی نامهی دکتۆراکهم لهسهر قانع بووه ،ماوهیهکی زۆر من وهکو مامۆستایهکی ئهدهبی
کوردی کارم لهسهر شاعیر ه میللیهکان کردووه ،قانعیش یهکێک بوو ه لهو شاعیر ه میللیان ه ک ه من ل ه

 بێگومان شیعری قانع ل ه ناو فهزای گوندییانهیکوردهو ه سهری ههڵداو ه و شیعرهکانی ئامرازێک
بوون بۆ بهرهنگاربوونهوهی زوڵم و چهوساندنهوهی
جوتیاران ل ه الیهن دهرهبهگهکانهوه ،پێت وای ه لهم

بێگومان شیعری قانع ل ه فهزای گوندنشینهکانهو ه
سهری ههڵداوه ،چونک ه قانع وهکو شاعیرێک
تهمهنێکی سهخت و ژیانێکی پڕ له کوێرهوهری
و ئازاراوی چهشتووه ،تووشی دهیان کێشهو
گیرو گرفت و دهربهدهری و نهبوونی بووهتهوه،
بهدوای بژێوی ژیاندا شارهو شاری کردوو ه و
لهو پێناوهدا دهیان کاری جۆراو جۆری کردووه.
لهڕێگای ئهو ژیانهوه ،شاعیر ب ه قووڵی ههستی ب ه
ئازارو ژیانی زهحمهتێکشانی نهتهوهکهی کردووه،
بۆی ه داوای یهکگرتن و یهکڕیزییان لێ دهکات و
پێیان دهڵێ بههۆی یهکێتی و یهکگرتنیانهو ه ژیانی
خۆشگوزهرانی و سهرفهرازی دێت ه دی .قانع وهکو
شاعیرێکی هۆشیار و ڕۆشنبیرێکی سهردهمی
خۆی ،بهباشی لهو سهردهم ه گهیشتووهو ئهمهی
زانیو ه ک ه دهرهبهگی ئهو زهمانه ،لهگهڵ ڕژێمی
پاشایهتی و ئیمپریالیزمدا ،یهک بوون و کلکی
ئهوان بوون ،بۆیه ههمیش ه شاعیر ب ه شیعرهکانی
دژیان وهستاوهتهو ه و هانی کۆمهاڵنی
خهڵکی داو ه که بهرهنگاریان ببنهوهو دژیان
بوهستنهوه .بێگومان ئهم کارانهی له ڕێگای
شیعرهکانییهوه کردووه.
قانع سۆزی ههژارانی نهتهوهکهی ل ه سۆزی
کوردایهتی جیا نهکردۆتهوهو ب ه یهکی زانیون و
کوردایهتی به کاری جووتیاری کورد زانیو ه و
سهرکهوتنی جووتیاری ب ه سهرکهوتنی کوردایهتی
دیوه.

رۆڤار

ماوهی سااڵنی مامۆستایم لێکدانهوهو شیکاریم بۆ
شیعرهکانی کردوو ه و ل ه ڕێگای ئهو لێکدانهوهو
شیکاریانهو ه بۆ شیعرهکانی ،گهیشتوومهت ه
ئهو دهرئهنجامهی ک ه قانع ل ه سهردهمی ژیانیدا
پێگهیهکی دیاری ههبوو ه لهناو کۆمهڵگهی
کوردهواریدا و زۆر بهڕوونی  درکی ب ه دهرد ه
کۆمهاڵیهتییهکانی ناو کۆمهڵگاکهی کردووه ،زۆر
ب ه لێهاتوویی و بوێران ه خاڵ ه گرنگهکانی ئێش و
ئازار و چهرمهسهرییهکانی ناو کۆمهڵگای دیاری
کردووهو ههڵوێستیشی بهرانبهر کار ه دزێوهکانی
نواندوو ه و ڕهخنهشی لهو بار ه ناههموارانهی
کۆمهڵگای کوردهواری گرتوو ه ک ه بوونهت ه هۆی
تێکدان و شێواندنی بنهماو بنچین ه و شیرازهی
کۆمهاڵیهتیی سهردهمهکهی.
ئهمان ه هۆکار بوون بۆ ههڵبژاردنی نامهکهم ،قانع
لهگهڵ ئهوانهشدا ههموو ڕێگایهکی گرتۆت ه بهر
بۆ هۆشیارکردنهوهی میللهتهکهی و ژیانی خۆی
خستۆت ه گهڕ بۆ سهرفهرازی و سهرکهوتنی
نهتهوهکهی و ڕزگاربوونی نهتهوهکهی ل ه دهست
چهوساندنهوهو کۆنه پهرستی و کۆیالیهتی .ئهم
ڕێگایهی ک ه قانع گرتبووی ه بهر ،چهندین جار
تووشی گرتن و ڕاونان و چهرمهسهریی زۆری
کردووه له ژیانیدا.
یهکێکی تر ل ه کار ه گرنگهکانی قانع بایهخدان بوو ه
بهخوێندن و خوێندهواری و ههوڵی داو ه ڕۆڵهکانی
گهلهکهی ،بهبێ جیاوازیی نێر و مێ ،ڕوو ل ه خوێندن
بکهن ،هانی داون و تێی گهیاندوون ک ه تاکهڕێگا بۆ
ڕزگاربوونیان له ژێر دهستی و کۆیلهیهتی ههر
خوێندنه ،ئهمان ه کۆمهڵێ هۆکار بوون ک ه پاڵنهر
بوون بۆ ئهوهی کار لهسهر شیعرهکانی قانع بکهم.

قۆناغهی ئێستادا بتوانرێ ب ه ههمان تێگهیشتنهو ه
شیعرهکانی ل ه الیهن خوێنهرهو ه وهربگیرێن و
کاریگهرییان وهک سهردهمی خۆی ههبێت؟

 ئهگهر بکرێ باسی ئهو تایبهتمهندییان ه بکهیت ک هشیعری قانع ل ه شیعری ئهوانی دیک ه جیا دهکاتهوه؟
ئهو تایبهتمهندیانهی ک ه شیعری قانع جیا دهکاتهو ه
ل ه شیعری شاعیرهکانی سهردهمی خۆی ،بریتیی ه
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ل ه زمانی شیعری الی قانع ،ک ه زمانی سادهو
ساکاری خهڵکییه ،زۆربهی شیعرهکانی پێ
نووسیوه ،تاوهکو خوێندهوارو نهخوێندهواری
نهتهوهکهی ،لێی تێبگهن و کاریان لێ بکات و
ههڵگری موعاناتی ههموان بێت .بهو زمان ه شیعریی ه
نووسیویهتی ک ه ئهم ه یهکێک ه ل ه تایبهتمهندیهکانی
ی میللیی
ئهدهبی میللی ،جگ ه ل ه ههندێ تایبهتمهندی 
دیکهی شیعری قانع که بریتین له:
 1قانع وهک شاعیرێکی دڵسۆزو خهمخۆری
کورد ،شیعری بۆ نهتهوهی کورد هۆنیوهتهوهو
لهگهڵ بهسهرهات و کارهسات و ڕاپهڕین و
شۆڕش و دهستکهوتهکانی کورددا ژیاوهو
ههڵسوکهوتی کردووه.
 2ل ه شیعرهکانیدا تاوانی شکستی ههموو
ڕاپهڕینهکانی نهتهوهکهی خستۆت ه ئهستۆی
کۆنهپهرستیی ناوخۆ و دهرهکی ئهو سهردهمهی
ک ه قانعی تێدا ژیاوه.
 3ههمیش ه له شیعرهکانیدا دژی دهرهبهگ و
ئاغاو ئیمپریالیزم و کۆنهپهرستی بووهتهوهو
ههمیش ه لهگهڵ ئازارو ئاواتی چهوساوهکانی
نهتهوهکهیدا بوو ه و داکۆکیکاری سهرسهختی
چهوساوهکان بووه.
شیعرهکانی قانع ل ه ڕۆژگاری جهنگی
4
جیهانی دووهمدا زۆربهی شیعرهکانی لهگهڵ
جوتیارو کرێکارو شوانکار ه و ههڵگری ئێش
ی له
و ئازارهکانیان بووه داوای یهکگرتن 
ههموو چینهکانی کۆمهڵی کوردهواری
کردووه.
ناوهڕۆکی شیعرهکانی،
5
ناوهڕۆکێکی پڕبایهخ بووه ،ههموو
چینهکانی کۆمهڵ بهئاسانی لێی
تێگهیشتوون و ههڵگری موعاناتی
شاعیرێکی
بووهو
ههموان
بهرههڵستکارو داکۆکیکار بوو ه له مافی
چهوساوهکانی کوردستان.

 زۆرێک ل ه شاعیران ب ه ئێستاشهو ه کاریگهرییشیعریی خۆیان بهسهر هاو-نهو ه و نهوهی
دوای خۆشیان داناوه ،دهکرێ پێمان بڵێیت ئهو
کاریگهریی ه شیعرییان ه کامانهن ک ه قانع لهسهر
شیعری هاوسهردهمی خۆی و پاش خۆی دایناوه؟
کاریگهریی شیعری قانع لهو سهردهمهی قانعدا
بریتی بوو ه لهوهی ک ه قانعیش وهکو کهسێکی
هۆشیار و خوێندهوارو ڕۆشنبیرێکی لێهاتوو،
درکی بهو ڕاستیی ه کردوو ه وهکچۆن شاعیرانی
هاوچهرخ ههوڵی ئهوهیان دابوو ک ه میللهت
خوێندهوار بێت ،ئهمیش لهو بارهیهو ه ههوڵێکی
چاکی داوه ،چونک ه به الیهو ه ههر کۆمهڵ و
میللهتێک نهخوێندهواری و نهزانین باڵی بهسهردا
کێشا ،ئیتر ئهوسا داگیرکهر بهئاسانی دهتوانێت
دهسهاڵتی بهسهردا بگرێ .بۆی ه قانع ههمیش ه
ل ه ههوڵی ئهوهدای ه ک ه میللهتهکهی لهو دهرد ه
کوشندهی ه بهئاگا بێتهو ه و لهو تاریکستانی
نهزانینهو ه بیانپهڕێنێتهو ه بۆ جیهانی زانست و
زانیاری ،قانع شارهزاییهکی باشی ههبوو ه ل ه زمانی
عهرهبی و فارسیدا و ئهمهش ڕهنگدانهوهیهکی
باشی ههی ه ل ه شیعرهکانیدا و گرنگی و بایهخی
ب ه وێنهی شیعری داو ه و ڕهنگی داوهتهو ه ل ه
شیعرهکانیدا .ههروهها قانع هیچ کاتێک خۆی
ل ه شاعیرانی سهردهمهکهی بهکهمتر نهزانیوه،
بهڵکو ههوڵی داو ه کۆمهڵێک پێنجخشتهکی لهسهر
شیعری شاعیرهکانی سهردهمی خۆی و هی پێش
خۆی دابنێت .ئهم ه ئهوهمان پێ دهڵێت ک ه شاعیر
شانازی بهوهو ه بکات لهسهر بناغهی شیعری ئهو
شاعیره ،پێنج خشتهکیی داناوه .قانع لهسهردهمی
خۆیدا ،کاریگهری تهواوی ههبوو ،بهاڵم بۆ ئێستا
دهورو زهمان گۆڕاو ه ڕهنگه ئهو کاریگهرییهی
ئهوسای ،لهسهر کۆمهڵ ،نهبێت.
 قانع لهسهر زۆرێک ل ه بابهتهکانی وهک نیشتمانیو چینایهتی و ئاینی و دڵداری و کۆمهاڵیهتیی

ئهو بابهتانهی ک ه قانع شیعری لهسهر نووسیون
و بایهخی پێداون؛ وهکو نیشتمانی و چینایهتی و
ئاینی و دڵداری و کۆمهاڵیهتی و پێنج خشتهکی
و دیالۆگ و هونهرهکانی ڕهوانبێژی ...هتد .قانع
سهرکهوتوو بوو ه ل ه ههموو ئهو بابهتانهی ک ه
کردوونی ب ه ههوێنی شیعرهکانی .ئێم ه ناتوانین
بڵیین شاعیر ئهم بابهتهی سهرکهوتووتر ه لهو
بابهتهی دیکهی ،ههر بابهتێک که شیعری لهسهر
نووسیو ه بایهخی تایبهتی خۆی پێ دراو ه و
چووهت ه قوواڵیی بابهتهکهوه .ئهویش لهبهرئهوهی
ک ه ڕۆشنبیرێکی پێشکهوتوخوازی سهردهمهکهی
خۆی بووه.
بۆ نموون ه بایهخدان بهالیهنێک ل ه الیهن ه
کۆمهاڵیهتییهکان ک ه ئهویش ئیشکردنه .کارکردن
ب ه الی ئهوهوه ،بایهخێکی گرنگ و تایبهتی خۆی
ههیه ،ههموو دهم شاعیر هاواری بۆ ڕۆڵهکانی
نهتهوهکهی ئهو ه بوو ه که کار بکهن ،چونک ه بهالی
شاعیرهو ه ئهو نهتهوهیهی ڕۆڵهکانی کار نهکهن،
نهتهوهیهکی ژێردهستهو دواکهوتوو دهبێ .بۆی ه
قانع داوایان لێ دهکات ک ه ههموو کار بکهن له
پێناو سهرکهوتنی ژیانی کۆمهڵدا .شاعیر خۆی ،ل ه
ژیانیدا ،کاری زۆری کردووه ،بهاڵم یهکێک لهو
کارانهی ک ه بهالیهو ه زۆر خۆش بوو ه ئاشهوانێتی
بووه.
کهوات ه کارکردن بهالی قانعهو ه گرنگی و بایهخی
تایبهتی خۆی ههیه .شاعیر له ژیانیدا کاری
کردووه ،بێئهوهی دهست له کهس پان بکاتهوه،
ئهمهش نهفس بهرزێتی شاعیرمان پیشان دهدات.
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نووسیوه ،ب ه ڕای بهڕێزت ل ه کام بابهتیاندا زیاتر
سهرکهوتوو بووه؟
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ڕەهەندەکانی پرسیار
لە شیعری قانع دا
حەمە مەنتك
ئایا تەنێ مرۆڤ دەتوانێ پرسیار بکات؟ ئایا پرسیارکردن تاکە خەسڵەتی
مرۆڤە وەکو بوونێکی خاوەن عەقڵ؟ ئەدی باشە ،کاتێ ئاژەڵێک شتێکی
نامۆ و سەیر لە دەرەوەی سروشتی خۆی دەبێنێت ،بۆچی هەڵوەستە دەکا
و تێی ڕادەمێنێت؟
مرۆڤ تاکە بوونە ک ه دەتوانێ پرسیار بکات ،هاوکات وەرامیش بداتەوە.
بۆیەیش فەلسەفە و ئایین هەر لە خودی ئەو پرسیار و وەرامانەوەی
مرۆڤەوە پەیدا دەبن .هەرچەندە دەکارێ جیاوازیی نێوان فەلسەفە و ئایین
زۆر بە سادەیی لە عەقڵ و مێتافیزیكدا ببینین .واتە فەلسەفە پتر عەقڵییە،
ئایینیش مێتافیزیکی .هەموو ئەو پرسیارانەی مرۆڤەکان نەیانتوانی لەڕێی
عەقڵەوە وەرامێکی بۆ دەست بخەن ،پەنایان بۆ وەرامی ئایینی برد .یەکێ لە
تیۆرەکانی دروستبوونی ئایین بۆ ئەم هۆکارە دەگەڕێتەوە .هاوکات فەلسەفە
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لەسەر گومان کار دەکات .وەکو "هێراکلیس" دەڵێت:
گومان لەوەیش دەکەم ،کە گومان دەکەم .کەواتە
مرۆڤ بوونێکە ،هەمیشە پرسیاری هەیە ،چونکێ
عەقڵیش تا شوێنێکی دیاریکراو بڕ دەکا ،بۆیەیش
هەمیشە پرسیاری دیکەی لە کن دروست دەبێت.
پرسیار چەمکێکە ،تەنێ لە کن فەیلەسووفەکان
ئامادەیی نییە ،بەڵکو لەکن هەموو مرۆڤێك
هەیە .هەرچەندە شێوازی داڕشتن و شێوەی
ئاراستەکردنی پرسیارەکە ،لەکن ڕۆشنبیرێك و
کەسێکی ئاسایی جودایە .شیعر قەت لە فیکر خاڵی
نییە .دەمەوێ بڵێم شیعر وەکو کۆی ڕەگەزەکانی
دیکەی ئەدەب ،سوود لە هەموو زانستەکانی
وەکو :کۆمەڵناسی ،دەروونناسی ،فەلسەفە...تاد
وەردەگرێت.
شاعیر کەسێکی دابڕ لە کۆمەڵگا نییە .هاوکات
کەسێکی کۆمەاڵیەتییە .واتە تێکەڵی هەموو پرسێکی
ناو کۆمەڵگایە .قانع یهكێک ه لەو شاعیرانەی تەواو
پێڕەوی لە ئایدیۆلۆژیای مارکسیی و چینی کرێکار
دەکات .بۆیەیش هەموو ئەو شتانەی دەبنە پرسیار
لەکن شاعیر ،خاڵی نین لەو ئایدیۆلۆژیایە .ئەمە
کاریگەری لەسەر پرۆسێسی شیعر دەبێ ،چونکێ
لێرەدا شیعر دەبێتە هۆکارێك بۆ گەیاندنی ئەو
ئایدیۆلۆژیایە .بۆیەیش پرسیاری سەرەکیی شاعیر
لە بارەی چینی کرێکار و جوتیارەوهیه.
یەکێك لە ڕەهەندەکانی پرسیار لەکن شاعیر،
ڕەهەندی بەکەس-کردنی نیشتمانە .ئەو تەکنیکەی
ک ه تیایدا شاعیر سیفەتی ئاخاوتن ،یان زمان بە
شتێکی بێگیان و مەعنەوی دەبەخشێت .بێگومان
لێرهدا پرسیار دەکرێتە بەهانەیەك تا ئەم تەکنیکە
دروست ببێت .ئەو بەکەسکردنە ،یان زمان-پێدانە،
دەبێتە پەیدابوونی دیالۆگ ،چونکێ ئەو شتەی
سیفەتی پەیڤینی پێبەخشراوە ،دەتوانێ بیر بکاتەوە.
ئەی خاکی وەتەن بۆچی نەما غیرەتی شێران؟
ئەی خاکی وەتەن بۆچی نەما بەزمی دلێران؟
جەوهەری ئەم پرسیارانە و ئاڕاستەکردنی بۆ
نیشتمان ،لەسەر بنەمای ئەو ڕابردووە پڕ شکۆیەی

کوردان دێت .شاعیر ،کە دەنۆڕێ مێژووی
بەرگری و ڕزگاریخوازی کوردان هەمیشە پڕە لە
خەبات و ئازایەتی ،کەچی دەبینێ ئێستاکێ ئەو
جۆشخرۆشییەی جاران بۆ خەبات نەماوە .لێرەدا
شاعیر ڕاستەوخۆ پرسیار لەو بارەیەوە ئاراستەی
خەڵك ناکات ،بەڵکو ئاراستەی خودی نیشتمانی
دەکات ،وەکو ستەملێکراوێك ،چونکێ میللەتەکەی
بە کەمتەرخەم دەزانێت .ئەم پرسیارانە بۆ شاعیر،
وەرامێکیان نابێت .ناچار ڕاستەوخۆ پرسیار
ئاراستەی میللەتی کورد دەکات.
کوردینە! ئیتر خزمەتی ئەغیار هەتا کەی؟
شوێنکەوتنی بێگانەیی خونخوار هەتا کەی؟
دڵپاکی لەگەڵ عەقرەبی چزدار ،هەتا کەی؟
هەڵگرتن و ماچکردنی ڕەشمار ،هەتا کەی؟
لە ڕێی پرسیارەوە دەیەوێت ڕابردووی میللەتی
کورد هەڵبداتەوە ،چونکێ شێوازی پرسیار
بەرانبەرەکەت دەخاتە تێڕامان و هەڵوەستەکردنهوه.
بەدرێژایی مێژوو ،لەناو کورددا کەسی خۆفرۆش
و خزمەتکاری بێگانە و داگیرکەران ،هەبوونە.
بۆیەیش ئەمە دەکاتە پرسیار و ئاراستەی خەڵکی
دەکات .ئەمە بە هۆکاری شکست و پێشنەکەوتنی
میللەتی کورد دەزانێت.
قانع وەکو "نالی" لە شیعرێکدا دەکەوێتە
دیالۆگ لەگەڵ کەرەکەی .ئەم شیعرەی لە
الپەڕە ()١٩٢ -١٩٠ی دیوانەکەیدا هەیە .دیالۆگێکە
لەنێوان خۆی و کەرەکەی .وەکو "نالی" سیفەتی
عەقڵ بە کەرەکەی دەبەخشێت .لەبەرئەوەی
کەرەکەی لێرەدا وەرامی پرسیار و پەیڤەکانی
قانع دەداتەوە .لەڕێی ئاراستەکردنی پرسیارەوە
دەیەوێ باروگوزەرانی خۆیمان بۆ بەرباس بدات.
ئەمە ڕههەندێکی دیکەی پرسیارە لە شیعرەکانی
شاعیر .واتە پرسیار دەکاتە هۆکارێک بۆ پیشاندانی
شێوە ژیانی خۆی .قانع لە وەرزی هاتنی زستاندا
لە کەرەکەی دەپرسێت:
شەوێ پێم وت چلۆنی یاری دێرین؟
ئەوا سەرما بزووت ،دەستم بە دامان

49

رۆڤارقانع
50

ئیتر زستانە و کاتی دارکێشانە
وەکو سااڵنی پێشوو بێرە جەوالن
دواندنی کەرەکەی ،بەخشینی سیفەتی عەقڵە ،بەاڵم
نەوەك بەو واتایەی "نالی" ،بەڵکو بۆ واتایەکی
دیکە .دەبینین لەم دوو دێرەدا پتر ڕیتمی شیعری
لەسەر وشەی سەرما و زستانە .زستان بۆ
خێزانی هەژار ڕەوشێکی تایبەتە .دەمەوێ بڵێم لە
زستاندا ئەو ماڵەی هەژارە ،ناتوانێت پێداویستی
خۆگەرمکردنەوە دابین بکات .هاوکات کار و
کاسبی کەم دەبێتەوە .ئەوانەی ئێمە بەرباسی
دەدەین سااڵنی سەردەمی شاعیرە .لەم دوو
دێڕەدا ڕاستەوخۆ وێنەی ماڵە هەژارێکمان دێتە
بەر چاو .بەاڵم هێشتا وێنەکە ناتەواوە .کەرە
شین لە وەرامی قانعدا دەڵێت:
وتی قانع! ئەسەف بۆ بێ حەیاییت
حەیا زۆر خۆشە بۆ پیاوی بە ویژدان
بە کام جێ؟ کام گەوڕ؟ کام ناڵ و بزمار؟
بە کام ڕەشووە و جل و بەند و کورتان؟
لە وەرامی کەرەشیندا وێنەی هەژار و دەستکورتیی
شاعیر تەواو دەبێت .کەواتە شاعیر بە مەبەست
سیفەتی پەیڤینی بە کەرەکەی بەخشیوە.
کەرەشین قانع بە بێ-شەرم دادەنێت ،چونکێ
حاڵی کەرەکەی لە خۆی خراپترە .کەرەشین
گلەیی لە شاعیر دەکات ،بەوەی ئەو نە گەوڕێکی
باش ،نە کورتانێکی چاكی بۆ دابین کردووه،
نە ناڵی کردووە ،ئیدی چۆن شەرم ناکات
داوای لێ دەکا ،خۆی ئامادە بکا ،بچن
بۆ داربڕین .شاعیر لەڕێی هونەری
"خوازە"وە ،ژیانی کەرەکەی نیشان
دەدات .واتە ئەوە حاڵی ژیانی
کەرەکەی بێت ،ئاخۆ دەبێ هی خۆی
چۆن بێ! ئەوەی دەمەوێ بیڵێم
قانع ڕاستەوخۆ نەهاتوە ژیانی خۆی
پیشان بدات ،بەڵکو لە ڕێی ژیانی کەرەکەیەوە
ئەمەی کردووە.
لە ژیانی قانعدا ئهوهی جێی سهرنجه ،پێڕەویکردن ه

لە ئایدیۆلۆژیا مارکسی-لینینی .بەوەی دژایەتی
دەرەبەگی دەکرد .هەمیشە هەوڵی دهدا پشتگیری
جوتیار و کرێکاران بکات .بەاڵم ئەوەی مایهی
پرسیارە ،ئایا شاعیر تەواو بەم ئایدیۆلۆژیایە
ئاشنایە؟ ئایا لە هەموو چەمك و ڕەهەندەکانی
گەیشتووە؟ یان وەکو زۆربەی پێڕەوانی ئەم
ئایدیۆلۆژیایە لە کوردستان تەنێ وەکو دروشم
تێی گەیشتوون .هێندەی ئەم دیوانەم شەنوکەو
کرد ،تەواو ئەوەم بۆ ڕوون نەبوویەوە ،بەاڵم
قەناعەتێکم لەکن دروست بوو ،شاعیر ئەم
ئایدیۆلۆژیایەی تەنێ لە دژایەتی دەرەبەگ و
بازرگان و پشتگیری لە کرێکار و جوتیار کورت
کردۆتەوە .من دەزانم شاعیر بە هەندێ لە کون و
کەلەبەری ئەم ئایدیۆلۆژیایە ئاشنایە:
کوردە وەرە بنواڕە دەوای دەردت لە کوێیە
هەر پەیڕەوی لینینە ،دەوا و چاری نەخۆشین
یان دەڵێت:
هەڵگرن پاچ و بێڵ و قەڵەم
هەر لە ڕۆشنبیر هەتا شوان و سەپان
هەڵتەکێنن ئەم نیزامە بۆگەنە
دابڕێژن کۆشکی یەکسانی ژیان
ئەو دەمەش ڕۆڵەی پرۆلیتاری کورد
دەبنە ڕابەر بۆ واڵتی کوردستان
ئەوەی پتر ئەو قەناعەتەی چەسپاندم ،شاعیر
تەواو ئیماندارە ،مەبەستم ئەوەیە شیعری ئاینیی
هەیە .هاوکات لە زۆر شوێن ڕووی دەمی لە
خودایە .لەالیەکی دیکە ئەم ئیماندارییەی نەبووهتە
ڕێگر لەبەردەم تێکۆشان.
دیالۆگی شیعری تەواو لەناو شێعرەکانی شاعیر
ڕەنگی داوەتەوە .لە چەندین شوێن پشتی بە دیالۆگ
لەگەڵ شتە بێگیانەکان ،یان شتە مەعنەوییەکان
بەستووە .دیارە ئەم هونەرهیش لە شیعردا بۆ
ڕوونکردنەوەی جەوهەری ئەو شتەیە .بۆ نموونە
لە شیعری "قانع و لێفەکەی" ،دیالۆگ لەگەڵ
لێفەکەی دەکات ،لەوێدا باسی حاڵ و گوزەرانی
خۆی دەکا .لێفەکەی سەربردەی مێژوویی خۆی

تێبینی
*بۆ شیعرەکان سوود لە :دیوانی قانع،
کۆکردنەوەی بورهان قانع ،وەزارەتی ڕۆشنبیری،
بەڕێوەبەرێتیی گشتیی چاپ و باڵوکردنەوە،
چاپی شەشەم .٢٠٠٥ ،وەرگیراوە.
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دەگێڕێتەوە ،کە لە ئادەمەوە تاکوو ئێستا هاتووە.
لەوێدا لەڕێی لێفەوە هەوڵی دەرخستنی ڕووی
ڕاستیی ئاغا و بازرگانەکان دەدات .لە شیعری
"جووتیار و گاجووتەکەی" هەمانشێوە هەوڵی
پیشاندانی ژیان و ڕەنجی جوتیار دەدات.
ئەو شیعرانەی ئهو ک ه لە شێوەی دیالۆگن ئەمانەن:
"قانع و باز"" ،گفتوگۆی دوو بولبول"" ،چیرۆکی
پشیلە و مشك"" ،سەرگووزشتەیەکی مێژوویی"،
"کۆتر و ڕاوچی"" ،لەگەڵ تاوسی تانجیدا"" ،کۆلکە
شێخێك و مەلەوانێك"" ،الدێی و بزن فرۆشتن و
هەڵبژاردن"" ،دەمەتەقێی ن و س"" ،لەگەڵ شاخی
هەوراماندا"" ،وتەی خەیاڵی لەگەڵ دارتوو"،
"دڵداریی الدێ"" ،قانع و گۆڕی موفتی پێنجوێنی"،
"لەگەڵ گەنم"" ،لەگەڵ شاری خورماڵ"" ،لەگەڵ
گردی سەیوان"" ،سکااڵی نەسرین الی قانع" ....تاد.
لە هەموو ئەم شیعرانەدا شاعیر یەکێک لەو بابەتانەی
کردووە بە بەهانە تا مەبەستە شیعرییەکەی خۆی
بڵێت .لەگەڵ ئەوەیشدا زۆربەی ئەم شیعرانە
لەسەر بنەمای پرسیار دامەزراون .بۆ نموونە قانع
لە شیعری "لەگەڵ گەنمدا" ،پرسیار لە گەنم دەکات،
کێیە ئاوا خزمەتت دەکا؟ خۆی پێتەوە ماندو دەکا؟
گەنم لە وەرامدا دەڵێ؛ ئەوە جوتیاری هەژارە.
مەبەستی شاعیر پتر دەرخستنی ڕەنج ماندوبوونی
جوتیارە ،کەچی بەرەکەی دەرەبەگ دەیخوات.
قانع چەند شیعرێکی هاوشێوەی یەك دوو شیعری
بەناوبانگی "نالی و مەحوی" نووسیووە .ئایا ئەو
شیعرانەی بە مەبەست نووسیوە ،یان بێ مەبەست؟
من لەوە دڵنیام قانع ئاگاداری شیعری ئەم دوو
شاعیرە بووە .ئەو شیعرەی "نالی" لە بارەی کچەوە
نووسیویەتی:
عیشقت .ك ه مهجازى بێ ،خواهیش مهك ه ئیال كچ
شیرین كچ و ،لهیال كچ و ،سهلما كچ و عهذرا كچ
قانع لەسەر هەمان کێش و قافیە ،هاوکات هەمان
تێمە شیعرێکی نووسیوە لە دێڕی یەکەمدا دەڵێت:
کوڕ بەبێ شك ،هەوری تاڵە ،هەر وەکو پەروینە کچ
کوڕ وەکو خاشاك و خارە ،سۆسەن و ئەسرینە کچ

لەالیەکی دیکە و شیعرێکی دیکەی وەکو شیعرێکی
"مەحوی" نووسیوە ،کە دەڵێت:
کە من بۆم دەس نەدا ڕەندی ،دە سا تەقوا نەکەم
چی بکەم؟
ئەسیری زوڵفی تاتانم ،کە واوەیال نەکەم چی بکەم؟
چەندین شیعری بە پێنج-خشتەکی لەسەر
شیعرەکانی "حافزی شیرازی" نووسیوە .لە کۆی
هەموو ئەمانە ،بە بڕوای من بۆ ئەوەیە ،تاکو
پێمان بڵێت ،ئەویش توانای ئەوەی هەیە ،شیعری
هاوئاستی ئەوان بنووسێت .واتە شاعیر توانای
شیعریی هێندە بەرزە ،دەتوانێ وەکو ئەو شاعیرە
گەورانە ،بە هەمان تێمە و کێش و قافیەوە ،شیعر
بنووسێت .دەنا بۆ تەنێ هاوشێوەی ئەو شیعرانەی
نووسیون ،هاوشێوەی شیعرێکی دیکەی "نالی"
نەنووسی .لەبەرئەوەی ئەو شیعرەی "نالی" یان
"مەحوی" دیارە لەو سەردەمیش بەناوبانگ بوونە
لەکن خەڵک و ڕۆشنبیران و ڕەواجیان هەبووە.
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ئەركمان بەرانبەر بە قانع

و دیوانەكەی

سەاڵح ساالر

مامۆستا قانعی شاعیر (1898ـ  )1965یەكێكە لە شاعیرە دیارەكانی
سەدەی بیست و كەسایەتییەكی هۆشیار و خەمخۆی میللەتەكەی بووە،
هەر ئەو خەمخۆرییەشی بوو كە سەراپای ژیانی ئەوی پڕ كرد لە
نەهامەتی و تا ئەو ساتەی كۆچی دوایی كرد ژیانێكی كولەمەرگی
بەسەر برد و وەك لە دیوانەكەشیدا نووسراوە تەنیا  300فلسی لەدوا
بەجێمابوو.
ئەگەر تەماشایایەكی نازناوی شاعیرانی سەدەی بیستەم بكەین و
خوێندنەوەیەكی سۆسۆلۆژیانە تەنیا بۆ نازناوەكانیان بكەین تێدەگەین

رۆڤار

كورد لە چ مەینەتییەكدا ژیاوە .ئەوەمان بۆ ڕوون
دەبێتەوە تاكی كورد ژیانی پڕ بووە لە مەینەت و
كوێرەوەری .بۆ نموونە( :بێكەس ،بێبەش ،بێچاو،
بێدڵ ،هەژار ،ڕەنجەڕۆ ،ناشاد ،غەمگین ،كەساس
 ...و) تد.
بەاڵم قانع بە نازناوەكەشیدا پێمان دەڵێت ئەو
بەو بەشە هەژاری و نەدارییەی كە خودا پێی
بەخشیەوە قایل و قانعە.
ئەم شاعیرەی ئێستا لەسەری ئیستێكمان كردووە
و دەمانەوێت دوای زیاتر لە چوار دەیە قسەیەكی
وەفادارانە دەربارەی بكەین و وەك ئەركێكی
سەرشانمان لە خۆی و دیوانەكەی بدوێینەوە .ئەو
كەسایەتییەیە بە شاعیری چەوساوەكان ناسراوە،
تەواوی ژیانی ئەم پیاوە بە شیعر و هەڵویستی
كرداریی و گوفتاریی و قسە نەستەقەكانییەوە لە
خزمەتی چینی هەژاران و نەدارانی نەتەوەكەیدا
بووە .بەهۆی ئەو هەڵوێستانەیەوە وەك خۆی
ژیانێكی خۆشی نەبینی ،كەچی بەداخەوە
شیعرەكانیشی بەشێكی زۆریان فەوتاون و گومانم
نییە بەهۆی ئەو هەموو كۆچ و بارە زۆرەی لەم
ناوچە بۆ ئەو ناوچەی كوردستان كردوویەتی
ئەوەندە شیعری تیاچووە كە لەوەی دیوانەكەی
ئێستای زیاترە .هەروەها قانع نامەی شیعریی بۆ
زۆر دۆست و هاوڕێ و ئاشنای خۆی ناردووە و
الی خۆی كۆپیی نەكردوون و الی دۆستانیشی یان
تا ئێستاش ماون ،یاخود شیعرەكانیان لەبەرە و
پارێزراون ،بەاڵم بەداخەوە نەگەشتوونەتە دەستی
بنەماڵەكەی تا لە دووتوێی دیوانەكەیدا چاپی بكەن.
هیوادارم ئێستاش درەنگ نەبووە و هەركەس
شیعری قانعی الیە باڵوی بكاتەوە و لەهەر
ڕێیەكەوە هەیە بیگەیەنێتە دەستی خانەوادەی قانع.
من وەكو ئەركێكی خۆم هەوڵی زۆرم داوە
و توانیومە هەندێك شیعری قانع پەیدا بكەم
كە هەندێكیان لە هیچ كوێ باڵونەكراونەتەوە
و هەندێكیشیان لە كون و قوژبنی ڕۆژنامە
زۆر كۆنەكانی كوردستاندا پەیدام كردوون كە

سەرجەمیان لە دیوانەكەی قانعی شاعیردا نین.
قانع ناوەڕۆكی شیعرەكانی سەرجەم بوارەكانی
ژیانی گرتووەتەوە و هەوڵی داوە لە هەموو
بوارەكانی :سیاسی ،كۆمەاڵیەتی ،ئابووری ،تەنز و
 ...تد .بە شیعر ڕۆڵی خۆی بگێڕێت و هێندەی پێی
دەكرێ هەوڵی داوە ،بە شیعر نەتەوەكەی هۆشیار
بكاتەوە و هانیان بدات بە گژی چەوسێنەران و
كۆسپەكانی ژیاندا بچنەوە.
كاتێك كۆماری كوردستان لە شاری مهاباد
ڕادەگەیەنرێ ،قانع وەك نیشتمانپەروەرێك خۆی
دەگەیەنێتە شاری مهاباد و بەشداریی كارا لە
بواری ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیریی كۆمارەكەدا دەكات.
لهوێ و لە ژمارەكانی ڕۆژنامەی كوردستان كە
زمانحاڵی حزبی دیمكوراتی كوردستان و هەروەها
كۆماری كوردستانیش بووە ،هەندێك شیعری
نیشتمانپەروەرانە باڵو دەكاتەوە .لە ژمارەكانی
( .)88 ،76 ،75 ،73 ،71 ،70 ،69 ،68شیعری
باڵوكردووەتەوە ،تەنانەت لە ژمارە ()71دا
لهبری شیعرێک دوو شیعری باڵوكراوەتەوە .ئەو
شیعرانە سەرجەمیان ( )9دانەیە و لەو شیعرانە
چوار دانەیان لە دیوانی قانعدا نین .پێنج دانەشیان
هەن بەاڵم جیاوازییان هەیە و هەندێك وشە
و دێڕیان جیاوازن و هەندێكجار بەیتێك پاش
و پێشە لەگەڵ ئەوانەی ناو دیوانەكەیدا.
من لێرەدا لەبەر ئەوەی جێگای باڵوكردنەوی
هەموویان نییە تەنیا ئەوانە باڵو دەكەمەوە كە لە
دیوانی شاعیردا چاپ نەكراون .هەروەها هەندێك
شیعری دیكەشم الیە كە لە شارۆچكەی سەیدسادق
نووسراون و تا ئێستا باڵونەكراونەتەوە.
شیعری یەكەم :قانع و شەماڵ
قانع و شەماڵ1
بای شەماڵ مەردی خوابە هەڵكە سەروەی
بەربەیان
بێرە سەر نركە و گژوگرمەت وەكو شێری ژیان
مژدە بە بۆ شار و الدێ و خێڵ و هۆبەی كوردەكان
جێژنی سەربەستی واڵتە و ڕۆژی بەرزی نیشتمان
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پێشەوامان هەر بژی بۆ خزمەتی كوردی زوان
جا 2بدە بۆ كوردەواری بێژە ڕۆژت كەوتە دەر
مژدەبێ دەوری نەما دەردی دڵ ،زامی جگەر
مژدەبێ ڕۆژیی نەما ترسی شەرەف ،بیمی خەتەر
البرا سێدارەكان و البرا قەسری قەجەر3
پێشەوامان هەربژی بۆ خزمەتی كوردی زوان
موددەعی خۆی پێ نەگیرا ڕووبەڕووی مەیدانی
كورد
چونكی زووتر چێشتبووی نووكی ڕمی شێرانی
كورد
موڵكی سەربەستی بە تاپۆدا لەدەس الوانی كورد
جا لەمەوال بێرە سەیری مەعرەكەی مەیدانی
كورد
پێشەوامان هەر بژی بۆ خزمەتی كوردی زوان
لێدە تەپڵی بەزم و شادی بانگە بانگی الفرار
راپەڕە و خۆت هاوە كۆر ناوەڕاستی كاروزار
شێر لە بێشە بێتەدەر عەیبە نەكا مەیلی شكار
كاكی كوردم نیشتمانت چاوەنواڕە ئینتزار
پێشەوامان هەر بژی بۆ خزمەتی كوردی زوان
هیممەتی قازی محەمەد پێشەوا و فەرهادی كورد
رۆشنی كردۆ لەنەو بنچینە و بنیادی كورد
خاكی ئازادی بەجارێك خستە دەست ئەوالدی
كورد
الپەڕەی مێژوو دەنووسێ ڕۆڵە و ئیجادی كورد
پێشەوامان هەر بژی بۆ خزمەتی كوردی زوان
خانی بانە حەزرەتی سەردار ڕەشیدی
دارۆخان
فی الحقیقە بۆ نەجاتی هۆزی خۆی
سەعی نوان
نایە الوە موڵك و ماڵ و عائیلە و
ڕۆح و ژیان
رۆستەمانە موكریانی كرد بە دەشتی
مازندەران
پێشەوامان هەر بژی بۆ خزمەتی كوردی زوان
شێخی كوردی حەزرەتی شێخ مستەفا وەك
نەڕەشێر

خۆی و فەوجی بارزانی یەك لە یەكتر دەنگ دلێر
كۆچی خێری بۆ واڵتی كوردەواری بوو بە خێر
تاقمی بەرزان و دوژمن هەروكو كارد و پەنێر
پێشەوامان هەر بژی بۆ خزمەتی كوردی زوان
هەركەسێ ئیرسێكی هەس ،خوێنڕشتنە ئیرسی
شكاك
شاهیدم ساالری سمكۆ چۆن موشەڕەف بوو بە
خاك
دوژمنی عێلی شكاك هەر سەرشكاوە و سینەچاك
عومەر و تاهیر بژین بۆ گیان فیدایی ئاو و خاك
پێشەوامان هەر بژی بۆ خزمەتی كوردی زوان
قانعا خۆزگەم بەخۆت بۆ كۆمەڵ و پشت و پەنات
یەك لە یەك چاكترن خان و بەگ و شێخ و مەالت
سەیری كە چۆن تێئەچن بۆ گرتنی ڕێگەی نەجات
شادی مەرگی ،چاكە بۆ تۆ ،هاتە جێ گشت
ئیددیعات
پێشەوامان هەر بژی بۆ خزمەتی كوردی زوان

شیعری دووەم :شیوەنی قانع بۆ شەهیدبوونی
محەمەد نانەوازادە
شینی قانع 4بۆ قارەمانی كۆچكردوو نانەوازادە5
كوردە وا دیسان شین و زاریمە
زایەڵەی چەمەر بێ قەراریمە
قارەمانی كورد زادەی كوردستان
نانەوازادە شێری نیشتمان
بۆ ئازادی كورد بە میهرەبانی
گیانی شیرینی كرد بە قوربانی
هەر ئەو شەربەتە شێخ سەعید نۆشی
دكتۆر فوئادی خستە سەرخۆشی
كە شێخ قادری ناردە ناو مێژوو
سمكۆی كرد بە كان و فاو ئابڕوو
ئەمیش ئەو پیاڵە ئەو مەزە ئەو مەی
ئەو بەزم ئەو بەسات ئەو شادی و هەی هەی
هەروا ئەو شەربەت ئاڵی گوڵناری

شیعری سێیەم:
بەهۆی ڕۆژنامەی كوردستانەوە بۆ هەموو
كوردان8
ئەی كۆمەڵی كوردانە سەرم بێ بە فیداتان
سەد قەیسەر و دارا بە فیدای شاه و گەداتان
دەس بگرن بە یەك ڕووكەنە دەرباری خوداتان
بۆچ مات و كەژە شۆڕش و غەوغا و سەداتان
هەی من بە فیدای هەڵمەتی مەیدانی هەراتان
ئەم فرستەتە ئاخر نەفەسی كوردی هەژارە
گەر بێت و بفەوتێ چە بڵێم چونە دیارە
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كرد بە نۆش گیانی بۆ فیداكاری
بە سووك نەڕۆیشت الوچاكی پەسەند
پەترۆی 6زامانی خۆشەوی 7هەڵكەند
لە هەردوو چاوی كورد و كوردستان
فرمێسك ئەبارێ تا ئاخر زەمان
باوجود ئەمە پێی ناڵێن مردن
لەڕێی ئازادی گیانبازی كردن
خوێنی شەهیدان بۆیە ناوەسێ
ترەی ئازادی هۆزی ئەنووسێ
وەتەن موژدەبێ قوربانیت زۆرە
قارەمانانت ئەیكەن بە نۆرە
سەد هەزار الوان فیدای ناوەكەت
هاژەی نەسیمی سەر كەالوەكەت
مەترسە تازە شكا زنجیرت
پێشەوای مەزن كەوتە تەگبیرت
تازە بەسەرچوو دەورەی ئیستیعمار
موژدەبێ كەوا هاتینە ڕووی كار
بێمەوە سەرباس جوانەمەرگەكەم
زووخاوی دەروون كزەی جەرگەكەم
كاتێ تەشریفی برد بۆ الی یاران
بۆ سەربەستی هۆز خۆی كرد بە قوربان
وەتەن بۆ بەروار ساڵی نەمانی
نەوی لە قەڵەم زۆر بە ئاسانی
بە پێی ئەبجەد هاتە گفتوگۆ
ئازیزا الوچاك شێری شێران ڕۆ.

سووتاندنی دێهات و پەرێشانی شارە
گوێ بگرە چە گریان و چە فەریاد و چە زارە
وەك لەشكری توركانە لەگەڵ كوردی براتان
تێكۆشە بەخوێنگەرمی هەتا ماوە حەیاتت
نەشكێنی لەبەر ترسی عەدو عەزم و سەباتت
خۆت كە بە فیدای كێو و كەژ و خاك و واڵتت
شێرانە لەدڵ بگرە هەوای ڕۆژی نەجاتت
خۆتان ببنە خاوەنی هەیوان و سەراتان
ئەو ژینە چە ژینێكە ئەسیری ئەو و ئەم بی
رۆژ ڕەنجبەری بێ مایە و شەو گێژی  9...بی
هاوسەركەمی یاران و كز و مات و بەغەم بی
دنیا بگریی تۆ لە هەموو كەمتری كەم بی
دەك ڕەبی نەژیم سەیری بكەم ژینی وەهاتان
ئێوە كە كوڕی كوردی و وەكو بازی نزارن
بۆ كوشتنی بێگانە وەكو شێری شكارن
بۆ بەزمی فیداكاری لەناو گێتی دیارن
زۆر حەیفە كەوا ئێستە هەموو سەر كز و خوارن
دەستی من و دامێنی هەموو شێخ و مەالتان
ئەی عێلی جەاللی بگرە دەستی شوكاكت
بەرزانی بە ئەو غیرەتە وەتەنی و پاكت
زەرزا وەرە بنواڕە لەبۆ بێكەسی خاكت
بانە بگەرە هەركی و بەگزادەی چاكت
ڕزگاری بكەن شاخ و دەرودەشت و چیاتان
قانع من و تۆیش چاكە كە هەر ڕوو لەخوا بین
بۆ فەتح و زەفەر ڕانەوەسین ،دەس وەدوعا بین
بۆ كۆمەڵی الوان قەزاگێڕی قەزا بین
هەروەك مەڕی قوربانی لە مەیدانی فیدا بین
تا شوێنی نەمێنێ لە جیهان جەور و جەفاتان

ساڵی  1954مامۆستا قانع لە قوتابخانەی
سەیدسادقی سەرەتایی تێكەاڵو دەبێتە مامۆستای
كوردی و ئایین ،بۆئەوەی خوێندن الی قوتابییەكان
شیرین بكات زۆربەی جار مامۆستا قانع شیعری
بۆ دەخوێندنەوە و پێی لەبەر دەكردن ،هەر بۆ
نموونە لە پۆلی یەكەم ئەم شیعرە بۆ قوتابییەكان
دەنووسێت و دەیكاتە هاندەرێك بۆیان تا حەز و
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خولیای خوێندنیان زیاتر ببێت.
ئێمە ئەمساڵ لە پۆلی دووین10
وردیلە و زرت و زیندووین
ساڵێ تر دەچینە سێ
ئیشمان دەكەین جێبەجێ
لە سێشەوە بۆ چوار
هەر دەوەنەو بووە بە دار
تەنانەت مامۆستا قانع لەو سەردەمەدا وانەی بە
پیاوە بەتەمەنەكانی سەیدسادقیش دەوتەوە بۆ
ئەوەی فێری خوێندەوارییان بكات.
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ساڵی  1957قانع مامۆستای هەمان قوتابخانەی
سەیدسادقی سەرەتایی بوو ،لە نەورۆزی
ئەو ساڵەدا شانۆگەرییەكی بۆ قوتابییەكان
ڕێكخست ،شانۆگەرییەكە دیالۆگ بوو لە نێوان
چەند قوتابییەكدا بە شیعر ،شیعرەكە خۆی
نووسیبووی ،هەر خۆیشی دەرهێنەری شانۆكە
بوو .ناوەڕۆكی شانۆییەكە بریتیی بوو لە
پیاوێكی داربڕ كە بێبەزەییانە دار و درەختەكانی
كوردستانی دەبڕییەوە بێئەوەی هیچ سوودی
ئەو دارانە بزانێت .لەو دیالۆگانەدا باس لە كەڵكی
دارەكان و هۆشیاریی ژینگەیی دەكات.
نەكەی هەی نەزان تەورێك بدەی لێم
سەرێك هەڵبڕە بزانە من كێم
من ئەو دارگوێزەم هەزار بە هەزار
كولێرە مەژگەم 11دەنێرن بۆ شار
مێزی نانخواردن میوانت منم
هەروەها تابووت ڕۆژی مردنم.
بەمشێوەیە دارگوێز چەند سوودێكی
خۆی دەوت .پاشان داربڕیش
دەیوت:
سوپاست دەكەم كڕنووش دێنم بۆت
وا تێتگەیاندم لە قازانجی خۆت12
ئیتر ئام بەم شێوەیە شانۆگەرییەكە درێژەی
دەبوو ،بەاڵم ئێمە هەموو تێكستەكەمان دەست
نەكەوت.

پاش كودەتای چواردەی تەمووز و دروستبوونی
حكومەتی كۆماری ،گرنگیدان بە قوتابخانەكان
زیاتر بوون ،لەو كاتەدا حكومەت كەپسوولێكی
دەرمانی ناردبوو بۆ قوتابخانەی سەیدسادقی
سەرەتایی ،بەاڵم قوتابییەكان بۆیان نەدەخورا.
مامۆستا قانعیش بە بەڕێوەبەری قوتابخانەكە و
مامۆستاكان دەڵێت :وازیان لێ بێنن ،من بەیانی
چارەی بۆ دەدۆزمەوە ،شەو لە ماڵەوە شیعرێك
لەسەر سوودی ئەو دەرمانانە دەنووسێت
و بەیانی دەیبات بۆ قوتابخانەی سەیدسادق
و بۆ قوتابییەكانی دەخوێنێتەوە ،ئیتر هەموو
قوتابییەكان دەرمانەكان دەخۆن.
ئەمەش شیعرەكەیە:
كەبسوولی تام و بۆنخۆش
زادەی فیكر و بیر و هۆش
هاوتای شیری پێویستی
كە قووتمدایت ناوەستی
یەكسەر دەچیت بۆ خۆرگە
كەڵكت بۆ دڵ و جەرگە13
با ئەوەش بزانین ک ه قانع شیعری الی خەڵك هەیە
و باڵو نەكراونەتەوە ،ئەوەش یەكێكە لەو مافانەی
شاعیر بەسەر هەموو خوێندەوارێكەوە هەیەتی
تا بیاندۆزێتەوە و چاپیان بكات .هەندێكجاریش
دانەدانەیەك لە شیعری قانع دەست نووسەرێك
دەكەوێت و باڵوی دەكاتەوە .بۆ نموونە چەند
ساڵێك بەر لە ئێستا شیعرێكی دیكەی قانع لە
ڕۆژنامەیەكدا باڵوكرایەوە كە بۆ (مەال ساڵحی
گوندی دۆڵەسوور)ی نووسیبوو ،كە گورگ
گوێدرێژەكەی خواردبوو ،ئەویش بە پارچە
شیعرێك بەسەری دەكاتەوە .بەداخەوە ئەو
شیعرەم دەست نەكەوت ،بەاڵم ئەگەر جارێكی
دیكە بنەماڵەی مامۆستا قانع دیوانی شاعیر چاپ
بكەنەوە دەتوانن ئەو شیعرە و زۆر شیعری
تریش دەست بخەن و چاپی بكەن.
ئەركێكی دیكەمان بەرانبەر بە دیوانی قانع ئەوەیە
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زۆر شیعری ئەو كە لە دیوانەكەیدا چاپ كراون
بۆشاییان بۆ دانراوە ،هەروەها هەندێكیان
بە هێما و نیشانەی تایبەت نووسراون،
هەندێكیشیان بە پیت وەك ئاماژەیەك بۆ ئەو
كەس و ڕووداوانەی شیعرەكان باسیان دەكات
نووسراون و چاپ كراون .ئەمانە گومانم وایە
بەشی زۆریان ئەگەر نەڵێم هەمووشیان كاك
وریا قانع زانیاریی تەواوی دەربارەیان هەیە،
بەو حوكمەی كاك وریا لە هەموو كوڕەكانی
شاعیر زیاتر لە باوكییەوە نزیك بووە و دەزانێت
ئاماژەكان چین و لەگەڵ كێیانە .ئەو بۆشاییانە لە
شیعرەكانی شاعیردا بۆ خوێندەواران بەتایبەت
نەوەی دوای هەشتاكانی سەدەی ڕابردوو
كێشە و گرفتە و هۆكارێكن كە خوێنەری ئەم
سەردەمە چێژ لە شیعرەكان وەر نەگرێت.
جا هەندێك لەو ڕووداوانەی شاعیر باسی
كردوون سیاسی و كۆمەاڵیەتیین و ئیتر
كاتی شاردنەوەیان بەسەر چووە .تەنانەت
دیوانەكانی قانع كە لە پاش ڕاپەڕینە مەزنەكەی
گەلەكەمانەوە چاپ دەكرێن هەر بەهەمان
هەستیارییەوە چاپ دەكرێنەوە كە چاپی یەكەم
لە سەردەمی ڕژێمی بەعسدا چاپكراوە
و زۆر حەزەر كراوە لە دركاندنی
زانیارییەكان .بۆیە ئەو ئەركەش دەكەوێتە
سەرشانی كاك وریا بە پلەی یەكەم و نەوەكانی
مامۆستا قانع بە شێوەیەكی گشتی تا دیوانی
قانع بە ناوەڕۆكێكی دیكە و خستنەڕووی
هەموو ئاماژە و كەلێنە نهێنییەكانی ناو
شیعرەكان چاپ بكەنەوە .تەنانەت دەبێت ئەو
دیوانە نوێیە لێكدانەوەی بۆ شیعرەكانیش تێدا
بێت و بەو سادەییە نەیدەنە دەستی خوێنەرێك
كە ڕەنگە لێی تێنەگات.

----------

57

10

 1سەرچاوە :رۆژنامەی كوردستان (ئۆرگانی حزبی

دیموكراتی كوردستان) ژمارە ( )68پێنجشەممە 27ی
پووشپەڕی 18 .1325ی ژوئیەی  .1946ل .3

ڕەنگە ئەو وشەیە (جاڕ) بێت ،چونكە وشەی

2

(جا) مانایەكی نییە بۆ ئەو نیوەدێڕە و وشەی (جاڕ)
یش مانای تەواو دەدات .ڕەنگە ئەوە هەڵەی چاپ
بێت.

بەاڵم پاش ڕووخاندنی كۆماری كوردستان

3

پێشەوا قازی محەمەد و سەركردە و فەرماندەكانی

كۆمار لەسێدارە دران و جارێكی تر پەتی سێدارە بۆ

كورد هاتەوە گۆڕێ .هەروەها قانع بۆخۆیشی پاش
 17ساڵ لە نووسینی ئەو شیعرە بە بەندكراوی ڕێی
دەكەوێتە زیندانی (قەسری قاجار) .بۆیە ئەو دوو
خۆزگەیەی شاعیر نەهاتنە دی.

سەرچاوە :رۆژنامەی كوردستان (ئۆرگانی

4

حزبی دیموكراتی كوردستان) ژمارە ( )69یەكشەممە
30ی پووشپەڕی 21 .1325ی ژوئیەی  .1946ل

 3و .4

 5نانەوازادە ناوی تەواوی محەمەدی نانەوازدەیە و

فەرماندەیەكی چەلەنگی سوپای كۆماری كوردستان
بوو ،لەكاتی ئەركێكی سەربازییانەیدا لەسەر شیوی

سەقز فڕۆكەكەی كەوتە خوارەوە و سووتا و گیانی

بەخشی بە كورد و كوردستان.
6
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پەترۆ :قەتماغە.

7

خۆشەوی ،خەلیل خۆشەوی یەكێك بوو

لە فەرماندە ئازاكانی سوپای بارزانییەكان
و چەند ڕۆژێك بەر لە شەهیدبوونی
نانەوازادە شەهید بوو.
8

سەرچاوە :ڕۆژنامەی كوردستان

(ئۆرگانی حزبی دیموكراتی كوردستان)
ژمارە ( )71یەكشەممە 6ی گەالوێژی

9

28 .1325ی ژوئیەی  .1946ل .4

ئەم بۆشاییە لە دەقە ئەسڵییەكەی ڕۆژنامەی

كوردستاندا هەر بەو شێوەیە .بۆیە ئێمەش وەك

خۆی نووسیمانەوە.

سەرچاوە :كتێبی (سەیدسادق پایتەختی

شارەزوور) ،نووسینی :سەاڵح ساالر ،كە دەستنووسە
و هێشتا چاپ نەكراوە.
11

كولێرە مەژگە ،خۆراكێكی هەورامییەكانە و

زیاتر لە ناوچەی هەورامان دروست دەكرا .وشەی

(مەژگە) وشەیەكی زاراوەی گۆران (هەورامییەكانە)
و بە مانای كاكڵەی گوێز دێت .كولێرە مەژگە بەو
شێوەیە دروست دەكرا ناواخنی هەویرەكە پڕ دەكرا

لە كاكڵەی گوێز و بەشێوەی كەالنە دروست دەكرا.
12

سەرچاوە:

كتێبی

(سەیدسادق

پایتخەتی

شارەزوور) نووسینی :سەاڵح ساالر ،كە دەستنووسە
و هێشتا چاپ نەكراوە.
13

سەرچاوە:

كتێبی

(سەیدسادق

پایتەختی

شارەزوور) نووسینی :سەاڵح ساالر ،كە دەستنووسە

و هێشتا چاپ نەكراوە.

شیوهنى قانع بۆ كۆچى پیرهمیردى نهمر
سالى 1950
دیسان سهرل ه نۆ ماڵ وێرانیم ه
تهم و مهلول و سهرگهردانیمه
دیسان وهک جاران شین و زاریمه
خهمو پهژارهی دهرد ه داریمه
دیسان چهرخهکهی چهواشهی بهدخوو
بۆ ئازاری دڵ کهوت ه هاتو چوو
دیسان قرچهی زام دهروونی ڕێشم
زوخاو رێژ ئهکا جهرگی پڕ ئێشم
گهردوون ههرتاوێ جهورێ ئهنوێنێ
چهشنی بای ه قوش بهزمێ ئهخوێنێ
گهردوون کردهوهی نامورادییه
دۆشت لهیهک کردن دڵ ناشادییه
گهرون بهدکاری بهینی داڵنه
گهردوون خهزانی باخچهی گواڵنه
گهردون ههر ڕۆژێ دوژمن ،پیاوێکه
زههری کوشندهی خاوهن ناوێکه
حاجی تۆفیق بهگ،پیرهمێرد مهشوور
مامۆسایزانای کوردی خواروو ژور
کام پیر؟ئهو پیر ه ب ه هۆشیاری
عومر رابوارد ،ب ه فیدا کاری
کام پیر؟ئهو پیرهی بهژیان و ژین
گشت کوردستانی پڕکرد ل ه زانین
کام پیر؟ئ ه پیرهی هیمهتی نوان
بۆ کوردی نوسین ،ئهوێ ڕچهی شکان
کام پیر ؟ئهوپیرهی پهندی پێشینیان
کرد ب ه مامۆستای بێگانهو خێشان

قانع

بیبلیۆگرافیا
و پێڕستی لە
كتێبی كوردیدا
2010 -1969
ئامادەكردن :بوار نوورەدین
زۆرێك لە خوێنەران ئاگادارن ،چەند ساڵێكە كار لە پڕۆژەیەكدا دەكەین و لەبەر چەند هۆكارێك،
نەتوانراوە هەموو وردەكارییەكانی پڕۆژەكە تەواو بكەین ،لەگەڵ ئەمەشدا ،توانراوە چەند بەرهەمێكی
ێ بیبلیۆگرافیای تایبەتمان ئامادە كردووە ...ئەمە
ێ باڵوبكەینەوە ،بەتایبەت لە ژمارەكانی ڕۆڤاردا ،هەند 
ل
جگە لە چەند بیبلیۆگرافیایەكی تر ،كە وەك سیپارە (نامیلكە) یان پاشكۆ ،باڵوبوونەتەوە.
بەپێی توانا ،زۆرترین وردەكاریمان لەگەڵ ئەم پرۆژەیەدا كردووە و زۆریش پێوەی ماندوو بووین،
ێ هیچ گومان و چەندوچوونێك ،هێشتا كەموكورتی هەیە ،كە ئەمەش سروشتێكی ئامادەكردنی
ب
بیبلیۆگرافیایە ،بەتایبەت لە واڵتێكی وەك كوردستان و لەپێناوی كتێبی كوردیدا.
ئەم پڕۆژەیە ،جگە لە كتێب بە زمانی كوردی -لە سەرەتاوە تاكو ساڵی  ،2010-كتێبی نووسراوی

لەم بیبلیۆگرافیایەدا ،هەروەك تەواوی پڕۆژەكە،
كتێبەكان بەپێی ساڵ و لە هەر ساڵێكیشدا،
بەپێی (تیپ)ـە كوردییەكان ڕیزكراون .هەروەها
بەپێچەوانەی بیبلیۆگرافیا سەرەكییەكە ،ناونیشانی
كتێبەكانیش بەپێی ڕێنووسی ئێستا نووسراونەتەوە.

هێما بەكارهاتووەكان
چاپ :نۆرەی چاپە واتە چاپی یەكەم و دووەم
چ :چاپخانە
ش :شوێن
و -وەزارەت
ژس :ژمارەی سپاردن
س :ساڵ
ل :الپەڕە
ق :قەوارە (بە سانتیمەترە و "پانی"ی پێش
"درێژی"ی نووسراوە)
؟ :بۆ هەر زانیارییەكی نەزانراو و نادیار دانراوە
كۆڕ :چاپخانەی كۆڕی زانیاریی (عێراق و كورد)

رۆڤار

بە هیچ زمانێكی دیكە لەخۆ نەگرتووە ،هەروەها،
گۆڤار و ڕۆژنامەی نەگرتووەتەوە ،تەنیا ئەوانەی
گرتووەتەوە كە وەك "كتێب" ،دووبارە چاپ
كراونەتەوە ،لەهەمان كاتدا ،پڕۆژەكە تەنیا ئەو
كتێبانەی كۆكردووەتەوە كە لەبارەی "كورد و
كوردستان" نووسراون.
لە بەرگی سێیەمدا كە تایبەتە بە "ئەدەبی كوردی"،
چیرۆك و ڕۆمان و دیوانی هیچ شاعیرێكمان
وەرنەگرتووە؟ لەكاتێكدا هەموو ئەو لێكۆڵینەوە
و نووسین و بابەت و وتارانە ...تاد ،وەرگیراون،
كە پەیوەندییان بە :شیعر ،ژیان ،سەردەمی...
شاعیرانی كوردەوە هەیە ،چونكە كاتێك لێكۆڵینەوە
لەبارەی شاعیر یان چیرۆكنووسێكی كوردەوە
دەكرێ ،تاڕادەیەك بەرهەمەكانیان دیارە و
ێ و كەی و
كارئاسانییەكە ئەمەیە كە ئایا چی و ك 
چۆن؟ لەبارەیانەوە نووسراوە...
هەندێك لە نووسەران و شاعیرانی كورد،
ێ نەكراوەتەوە و لە كاتی
وەك پێویست الیان ل 
ئامادەكردنی "بیبلیۆگرافیا" لەبارەیانەوە ،هەست
بە ناتەواوی دەكەیت ،ئەمەش لە دەسەاڵتی
"ئامادەكار"دا نییە .بۆ ئەم بیبلیۆگرافیایە ،چەند
بابەتێكی "قانع"مان داناوە ،كە لە ژمارەكانی
هەردوو گۆڤاری "ڕۆژی نوێ" و "هەتاو"دا،
باڵوی كردوونەتەوە و وەك كتێب ساڵی 2010
چاپكراون ،واتە وەك سروشتێكی بیبلیۆگرافیاكە
لە ساڵی 2010دا ،دادەنرێن .هەروەها "قانع" لەگەڵ
"كەریم زەند"دا ،كتێبێكیان ب ه ناوی "مێژووی نەژاد
و پەیوەستەگی كورد"هو ه وەرگێڕاوە ،كە چاپی
یەكەمی ساڵی  1969و چاپی دووەمی ل ه ساڵی
 2009بووە.

لەپێناوی زانیاریی زۆرتر لەبارەی پڕۆژەكە و
ێ بگەڕێتەوە
شێوازی بیبلیۆگرافیاكە ،خوێنەر دەتوان 
ژمارەكانی پێشتری ڕۆڤار ،هەروەها :بیبلیۆگرافیای
كتێبی كوردی -بەرگی یەكەم :مێژوو و جوگرافیا،
لە باڵوكراوەكانی ئەكادیمیای كوردی ،هەولێر ،چ
(حاجی هاشم).2014 ،

یەكەم بیبلیۆگرافیا 2010 1969-
یەكەم :بەرهەمەكانی قانع
مێژووی نەژاد و پەیوەستەگی كورد
1نووسین :ڕەشید یاسەمی
بەرچڤەی بە دەستكارییەوە :قانعی هۆنەر و كەریم
زەند
بە ڕەزامەندی (وزارة الثقافة واألعالم) چاپكراوە
چاپ :یەكەم ،چ :كامەران ،ش :سلێمانی ،ژس :؟،
س ،1969 :ل ،113:ق23×17:
ناوەرۆك:
مێژووی كورد /كوردستانی كۆن /كۆنترین
دانیشتوانی زاگرۆس /گوتی /سێیەمین زنجیرەی

61

پاشاهانی نوور /كاسی /تێكەڵی هیند و
ئەوروپایییەكان لەگەڵ ئاشوور و ئیالم /پەیوەندی
ئاشوور و دانیشتوانی زاگرۆس /كیمریان و
ساكائیان /كولەكەكانی ئاسار حادون و ئاشوور
پانیپاڵ /ماد و فارس /فارسەكان /هوخشتەر/
ئیختوی گو (ئەزدی هاك) /كورشی گەورە/
كورد /لێكۆڵینەوەی زاناكان لەبارەی وشەی
كوردەوە /ڕەگەزناسی /ڕیشەی كورد /ئایین
و باوەڕ /كورد پێش ئیسالم -كورد لە خولی
سلوكی و ئەشكانیدا /ڕەگەز و نەژادی ساسانی/
كۆتایی :لە نووسینی هەردوو وەرگێڕ.
 2شێخ مەحموود لە شیعری كوردیدا-بەرگی یەكەم
نووسین :لەتیف بەرزنجی
چاپ :یەكەم ،چ :ڕۆشنبیری و الوان ،ش :هەولێر،
ژس ،46:س ،1990 :ل ،112:ق22×16:
ناوەرۆك:
ی
ێ ئەم بێشە چۆڵە :قانع /پێنج خشتەك 
كەس نەڵ 
قانع لەسەر شیعرێكی حەمدی.

رۆڤارقانع
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 3كورد -نەژاد و پەیوەستەگی -تۆماریتەمەن 10
نووسین :ڕەشید یاسەمی محەممەد وەلیخان
وەرگێڕانی لە زمانی فارسییەوە :قانعی بلیمەت
و كەریم زەند
چاپ :یەكەم ،چ :ئەزمڕ ،ش :سلێمانی،
ژس ،1360 :س ،2009 :ل،310:
ق24×17:
ناوەرۆك:
هەمان ناوەرۆكی چاپی یەكەمی
هەیە ،بڕوانە كتێبی ژمارە .1
 4گۆڤاری ڕۆژی نوێ -ساڵی یەكەم (ژمارە( )1-6نیسان -ئەیلوولی )1960
ئامادەكردن :سدیق ساڵح و ڕەفیق ساڵح

لە باڵوكراوەكانی بنكەی ژین
چاپ :یەكەم ،چ :شڤان ،ش :سلێمانی ،ژس،1905 :
س ،2010 :ل ،20+686:ق23×16:
ناوەرۆك:
ژمارە  5ساڵی  1-ئافرەتانی كوردستان :قانع.
گۆڤاری ڕۆژی نوێ -ساڵی یەكەم (ژمارە
5( )7-12تشرینی یەكەمی  1960-مارتی )1961
ئامادەكردن :سدیق ساڵح و ڕەفیق ساڵح
لە باڵوكراوەكانی بنكەی ژین
چاپ :یەكەم ،چ :شڤان ،ش :سلێمانی ،ژس،1905 :
س ،2010 :ل ،691-1438:ق23×16:
ناوەرۆك:
ژمارە 11ساڵی  1-تۆمار -لوڕ و لوڕستان :قانع.
ژمارە 12ساڵی  1-لوڕی بچوك :قانع.
گۆڤاری ڕۆژی نوێ -ساڵی دووەم (ژمارە
6( )1-6مارت -ئەیلوول )1961
ئامادەكردن :سدیق ساڵح و ڕەفیق ساڵح
لە باڵوكراوەكانی بنكەی ژین
چاپ :یەكەم ،چ :شڤان ،ش :سلێمانی ،ژس،1905 :
س ،2010 :ل ،1443-2168+57:ق23×16:
ناوەرۆك:
ژمارە 4ساڵی  2-پاشایەتی شارەزوور -بەدر
كوڕی حسێن :قانع.
ژمارە 6ساڵی  2-سەلیم پاشای بابان و شاری
سنە :قانع.
گۆڤاری هەتاو  /1960 1954-بەرگی
7دووەم -بەشی یەكەم (ژمارە )31-47
ئامادەكردن :سدیق ساڵح ،ڕەفیق ساڵح ،عەبدوڵاڵ
زەنگەنە
پێشەكی و لێكۆڵینەوە :د.كوردستان موكریانی
پڕۆژەی هاوبەشی بنكەی ژین و دەزگای
توێژینەوە و باڵوكردنەوەی موكریانی
چاپ :یەكەم ،چ :باز ،ش :هەولێر ،ژس ،577 :س:

گۆڤاری هەتاو  /1960 1954-بەرگی
8چوارەم -بەشی دووەم (ژمارە )115-130
ئامادەكردن :سدیق ساڵح ،ڕەفیق ساڵح ،عەبدوڵاڵ
زەنگەنە
پێشەكی و لێكۆڵینەوە :د.كوردستان موكریانی
پڕۆژەی هاوبەشی بنكەی ژین و دەزگای توێژینەوە
و باڵوكردنەوەی موكریانی
چاپ :یەكەم ،چ :باز ،ش :هەولێر ،ژس ،577 :س:
 ،2010ل ،3015-3473+51:ق23×17:
ناوەرۆك:
ژ :115نامەیەك بۆ هەموو نووسەرەكانی
كوردستان :قانع.
گۆڤاری هەتاو  /1960 1954-بەرگی
9شەشەم -بەشی یەكەم (ژمارە )154-165
ئامادەكردن :سدیق ساڵح ،ڕەفیق ساڵح ،عەبدوڵاڵ
زەنگەنە
پێشەكی و لێكۆڵینەوە :د.كوردستان موكریانی
پڕۆژەی هاوبەشی بنكەی ژین و دەزگای توێژینەوە
و باڵوكردنەوەی موكریانی
چاپ :یەكەم ،چ :باز ،ش :هەولێر ،ژس ،577 :س:
 ،2010ل ،4407-4864:ق23×17:
ناوەرۆك:
ژ :161سكااڵیەك :قانع و مەال مارف شارەزووری.
 10گۆڤاری هەتاو  /1960 1954-بەرگیحەوتەم (ژمارە )177-188
ئامادەكردن :سدیق ساڵح ،ڕەفیق ساڵح ،عەبدوڵاڵ
زەنگەنە

دووەم :كتێبی سەربەخۆ لەبارەی قانع
ێ الی ئەودیوەكەی بیری قانع
هەند 
نووسین :محەممەدی مەال كەریم
چاپ :یەكەم ،چ :دار الجاحظ ،ش :بەغدا ،ژس،733 :
س ،1972 :ل ،32:ق18×13:
ناوەرۆك:
هیچ ناونیشانێكی تێدا نییە ...بابەتەكانی نێو ئەم
كتێبە ،لە ژمارە  12و 13ی ڕۆژنامەی (بیری
نوێ) دەرهێنراوە ،هەروەها كتێبەكە وەك (دیاری)
دابەشكراوە.

رۆڤار

 ،2010ل ،735-1146:ق23×17:
ناوەرۆك:
ژ :44بۆ كۆڤاری هەتاوی خۆشەویستمان :قانع.
ژ :45دینی كۆنی كورد :قانع.
ژ :47نامەیەكی كراوە بۆ هەموو نووسەران :قانع
و مەحموودی حاجی ڕەحیم.

پێشەكی و لێكۆڵینەوە :د.كوردستان موكریانی
پڕۆژەی هاوبەشی بنكەی ژین و دەزگای توێژینەوە
و باڵوكردنەوەی موكریانی
چاپ :یەكەم ،چ :باز ،ش :هەولێر ،ژس ،577 :س:
 ،2010ل ،5271-5856+27:ق23×17:
ناوەرۆك:
ژ :181مەال ئەبوبەكری چۆڕی :مامۆستا قانع.
ێ لە كردەوەكانی سمكۆ :قانع.
ژ :182هەند 
ژ :187سنووری دەستكردی خوێنمژان :قانع.

ی قانع -بیروڕای كۆمەڵێك ڕۆشنبیری
یاد 
كوردە بەرامبەر بە شاعیر و هەڵوێست و
شیعرەكانی
ئامادەكردن :بورهان قانع
ی ڕۆشنبیری و
ی ئەمیندارێتیی گشتی 
بە یارمەت 
ی چاپكراوە
ی ئۆتۆنۆم 
الوانی ناوچە 
چاپ :یەكەم ،چ :ئیرشاد ،ش :بەغدا ،ژس،1618 :
س ،1978 :ل ،104:ق24×17:
ناوەرۆك:
وەكو هەواڵێك :بورهان قانع /كورتەیەك لە
ی
ی كۆڕەكە /تێبینییەك 
ی شاعیرەوە /بەرنامە 
ژیان 
ی
كورت /لەگەڵ یادەكەدا /وتاری بەڕێوەبەرایەت 
ی جەماوەر لە سلێمانی :محەممەد ئەمین
ڕۆشنبیر 
ی كورد:
ی نووسەران 
ی یەكێتی 
پێنجوێنی /وتارێك 
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ی و
ی ڕۆشنبیر 
ی دەزگا 
ئەژی گۆران /وتار 
ی كوردی :فریا عەبدوڵاڵ /وتاری
باڵوكردنەوە 
ی
ی محەممەد 
مامۆستا شوكور مستەفا /وتارەكە 
ی
ی نەفس 
ی عیزەت 
ی قانع /لەبارە 
مەالكەریم /شیعر 
ی ئەخەمەپێش چاو كە
خۆیشیەوە ئەم نموونەیە 
ی
ی پێنجوێن 
ی مەال عەبدوڵاڵ 
ی موفت 
پارچە شیعرێك 
ێ كردووە بە پێنج خشتەكی /بەراوردكردنێك
پ
ی
ی قانع لە ڕوانگە 
یان بیروڕاو پەیوەندییەكان 
ی نوێوە :مستەفا نەریمان/
بیركاری (ماتماتیك) 
ی میللیمان:
ی شیعر 
ی بۆكڕوزو كەڵە پشكۆ 
قانع 
ی سەرزارەكی:
كاكەی فەلالح /كورتە باسێك 
ڵ
ی شاعیر لەگە 
ی بنەماڵە 
كەریم زەند /سوپاس 
ی شاعیر :بورهان
ی وەسیەتنامەكە 
خوێندنەوە 
ی ئازادا :لەتیف
ی شاعیرێك 
قانع /لە بیرەوەر 
ی لە
ی كورد 
ی ڕادێو 
ی ئیستگە 
هەڵمەت /وتار 
ی كورد لە
ی ڕۆشنبیران 
ی كۆمەڵە 
بەغدا /وتار 
ی قانع /
ی هۆنراوەكان 
بەغدا /دیوە چینایەتییەكە 
زنجیرەی تێبینییەكان.
دووەم بیبلیۆگرافیا
بابەتی نووسراو لەبارەی (قانع)ـەوە 1970-
2010
بەسەرهات
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باخچەی شاعیران-
.1
هەڵبەستی  41بویژی كورد
كۆكردنەوە و لەسەر نووسین :عەبدولعەزیم
ماوەتی و عەبدولقادر ساڵح
چاپ :یەكەم ،چ :ژین ،ش :سلێمانی،
ژس :؟ ،س ،1970 :ل،163:
ق22×15:
ناوەرۆك :قانع .1965 1898-
وێژەی

 .2مێژووی
نووسراوی 2
نووسین :سدیق بۆرەكەیی (سەفی زادە)
لە باڵوكراوەكانی ئینتیشاراتی (ناجی) لە بانە

و

كوردی-

چاپ :یەكەم ،چ :چهر تبریز ،ش :تەورێز ،ژس :؟،
س ،)1996( 1375 :ل ،742+26:ق24×17:
ناوەرۆك:قانع.
چێشتی مجێور
.3
نووسین :عەبدولڕەحمان شەرەفكەندی (هەژار)
ئامادەكردن و سەرپەرشتیاری چاپ :خانی
شەڕەفكەندی
چاپ :یەكەم ،چ :؟ ،ش :پاریس ،ژس:؟ ،س،1997 :
ل ،581:ق21×15:
ناوەرۆك :قانع /دیسان باسی شێخ قانع.
ساڵنامەی كوردی 2699
.4
ئامادەكردن :كازم كۆیی
چاپ :؟ ،چ :؟ ،ش :هەولێر ،ژس ،258 :س،1998 :
ل ،32:ق17×12:
ناوەرۆك :ژیاننامەی هەریەك لەم شاعیرانە و
نموونەیەك لە شیعرەكانیان :قانع.
نەمریی لە ئەدەبدا -ئاوێنەی ژیان و
.5
بەرهەمی كۆمەڵێك شاعیر
نووسین :ئۆرخانی غالیب
چاپ :دووەم ،چ :ئازاد ،ش :سلێمانی ،ژس،210 :
س ،1999 :ل ،208:ق20×15:
ناوەرۆك :قانع .1965 - 1898
تێبینی :چاپی یەكەمی ئەم كتێبە ،ساڵی  1988لە
واڵتی سوید ،بە كۆدی ISBN 91-973354-
 6-0چاپكراوە.
دەربارەی ئەدەب و مێژوو
.6
نووسین :ئومێد ئاشنا
لە باڵوكراوەكانی بنكەی ئەدەبی و ڕووناكبیریی
گەالوێژ
چاپ :یەكەم ،چ :داناز ،ش :سلێمانی ،ژس،240 :
س ،2001 :ل ،353:ق21×16:
ناوەرۆك :چەند پارچە شیعرێكی لەیادكراوی

بەرهەمی  82شاعیری كورد :...قانع.

قانع /ناوەرۆك.
ڕۆژنامەی ژیان -ژمارە  – 1-81یەكەم

یادكردنەوەی ئەستێرە گەشاوەكانی ئەدەب
.8
و هونەر
نووسین :مارف ناسراو
لە باڵوكراوەكانی وەزارەتی ڕۆشنبیری-
بەڕێوەبەرێتیی گشتیی چاپ و باڵوكردنەوە
چاپ :یەكەم ،چ :و -ڕۆشنبیری ،ش :سلێمانی ،ژس:
 ،139س ،2002 :ل ،200:ق24×17:
ناوەرۆك(:قانع) 15ی ئەیلوولی 7 1898-ی
ئایاری .1965

 .12بۆتان ئەگێڕمەوە -زنجیرەی دووەم/
هەڵبژاردەیەك لە شیعر و یاداشتەكانی ع.بەسۆز
نووسین :ع.بەسۆز
ئامادەكردن :بەیاد عەبدولقادر
لە باڵوكراوەكانی وەزارەتی ڕۆشنبیری -
بەڕێوەبەرێتیی گشتیی چاپ و باڵوكردنەوە
چاپ :یەكەم  ،چ :؟ ،ش :سلێمانی  ،ژس ،568 :س:
 ،2005ل ،504:ق23×16:
ناوەرۆك :لەگەڵ هەرە بەناوبانگەكانی شیعری
نوێی كوردی :قانع /...هەڵبەست و هۆنراوەكانی.

رۆژهەاڵتی

ویژدانی
لە
بارزانی
.9
كوردستاندا -بەرگی یەكەم
نووسین :حەسەن دانیشفەڕ (هێور)
چاپ :یەكەم ،چ :و -پەروەردە ،ش :هەولێر ،ژس:
 ،16س ،2003 :ل ،272:ق23×17:
ناوەرۆك:كۆچی خێر :قانع.
ی كوردی-
 .10ڕابەری كێشی شیعری كالسیكی 
لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی
نووسین :عەزیز گەردی
ی ڕۆشنبیری-
لە باڵوكراوەكانی وەزارەت 
بەڕێوەبەرێتیی گشتیی چاپ و باڵوكردنەوە
چاپ :یەكەم ،چ :دێكان ،ش :سلێمانی ،ژس،208 :
س ،2003 :ل ،790:ق23×17:
ناوەرۆك:پێشەكی /كاركردن و لێكۆڵینەوە لەسەر

رۆڤار

.7
بەرگ
ئامادەكردن :ڕەفیق ساڵح
لێكۆڵینەوە :سدیق ساڵح
لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
چاپ :یەكەم ،چ :سەردەم ،ش :سلێمانی ،ژس،115 :
س ،2002 :ل ،428:ق31×21:
ناوەرۆك :ژیاننامە :قانع.

 .11یاقووت و زمڕووتی كوردیی -ئایین و
فەلسەفە (بەرگی دووەم)
نووسین :حسێن محەممەد عەزیز
لە باڵوكراوەكانی وەزارەتی ڕۆشنبیری-
بەڕێوەبەرێتیی گشتیی چاپ و باڵوكردنەوە
چاپ :یەكەم ،چ :شڤان ،ش :سلێمانی ،ژس،651 :
س ،2004 :ل ،223:ق20×15:
ناوەرۆك :كۆمەڵێك شاعیری كورد :قانع.

 .13سەرجەمی بەرهەمی محەممەد ئەمین
زەكی بەگ -یەكەم بەرگ
نووسین :محەممەد ئەمین زەكی بەگ
ئامادەكردن :سدیق ساڵح
لە باڵوكراوەكانی بنكەی ژین
چاپ :یەكەم ،چ :شڤان ،ش :سلێمانی ،ژس،146 :
س ،2005 :ل ،255:ق22×16:
ناوەرۆك :جوابی پرسیاری (قانع).
 .14گۆڤارا ڕۆناهی -ڤەكۆلینەك دیرۆكی،
ڕەوشەنبیری دگەل ئیندێكسێ نڤیسەرێن ڕۆناهی
نووسین :موسەدەق تۆڤی
لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی
سپیرێز
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چاپ :یەكەم ،چ :و-پەروەردە ،ش :هەولێر ،ژس:
 ،60س ،2005 :ل ،121:ق21×15:
ێ نڤیسەرێن ڕوناهی :قانع.
ناوەرۆك :ئیندێكس 
ی
ی و وێژەی 
ی زمانەوان 
هێندێ بابەت 

.15
"ڕەخنە و كۆڵینەوە"
نووسین :حسێن محەممەد عەزیز
چاپ :یەكەم ،چ :سیما ،ش :سلێمانی ،ژس،225 :
س ،2005 :ل ،297:ق20×15:
ی
ناوەرۆك :بەشی دووەم :وێژە /بیرە ڕوونەكە 
(قانع).
تێبینی :هەروەها كۆدی ISBN: 91-970560-
 6-5وەرگرتووە.
 .16كەشكۆڵ
نووسین :محەممەد عەبدولكەریم سۆڵەیی
لە باڵوكراوەكانی وەزارەتی ڕۆشنبیری-
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی چاپ و باڵوكردنەوەی
سلێمانی
چاپ :یەكەم ،چ :؟ ،ش :سلێمانی ،ژس ،245:س:
 ،2006ل ،399:ق24×17:
ناوەرۆك :چل ساڵ دوای مەرگی قانع.
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ی 1975 - 1945
ی ئەدەبی كورد 
 .17مێژوو 
بەشی شەشەم
نووسین :د.مارف خەزنەدار
لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و
باڵوكردنەوەی ئاراس
چاپ :یەكەم ،چ :و-پەروەردە ،ش:
هەولێر ،ژس ،71 :س،2006 :
ل ،633:ق23×17:
ناوەرۆك :بەشی بەشی بیست و
شەشەم :قانع.
 .18چێشتی مجێور
نووسین :عەبدولڕەحمان شەرەفكەندی (هەژار)

ئامادەكردن و (نوویسیار) :ماجید مەردۆخی
ڕۆحانی
لە باڵوكراوەكانی ناوەندی چاپ و باڵوكردنەوەی
كتێبی میهرەگان
چاپ :دووەم ،چ :؟ ،ش :تاران ،ژس :؟ ،س،2007 :
ل ،562:ق24×18:
ناوەرۆك :هەمان ناوەرۆكی چاپی یەكەمی هەیە
بڕوانە كتێبی ژمارە .3
لە میحرامی ئەدەبدا -چەند لێكۆڵینەوەیەكی

.19
ئەدەبی
نووسین :د.سەباح بەرزنجی
لە باڵوكراوەكانی ڕۆژنامەی كۆمەڵ
چاپ :یەكەم ،چ :چوارچرا ،ش :سلێمانی ،ژس:
 ،904س ،2007 :ل ،82:ق22×16:
ناوەرۆك :ڕەنگدانەوەی كەلتووری ئایینی لە
شیعرەكانی قانعدا.
 .20یاداشتنامەی ژیانم
نووسین :جەمال بابان
لە باڵوكراوەكانی وەزارەتی ڕۆشنبیری -
بەڕێوەبەرایەتی چاپ و باڵوكردنەوەی سلێمانی
چاپ :یەكەم ،چ :ڕوون ،ش :سلێمانی ،ژس،1130:
س ،2007 :ل ،396:ق22×16:
ناوەرۆك :ئەحمەد شوكری (د.شۆ) و قانع و من.
 .21یاقووت و زمڕووتی كوردیی (سروشت و
جوانیی) -بەرگی سێیەم
نووسین :حسێن محەممەد عەزیز
چاپ :یەكەم ،چ :سیما ،ش :سلێمانی ،ژس،433 :
س ،2007 :ل ،317:ق20×14:
ناوەرۆك :زستان -لە هۆنراوەی چەند شاعیرێكدا:
قانع /بەهار -لە هۆنراوەی چەند شاعیرێكدا :قانع/
هاوین -لە هۆنراوەی چەند شاعیرێكدا :قانع.
تێبینی :جگە لە ژمارەی سپاردن ،كۆدی ISBN:
91-970560-8-1وەرگرتووە.

ی كوردی -بەرگی دووەم
 .23مێژووی وێژە 
ی زادە)
ی (سەف 
نووسین :سدیق بۆرەكەی 
لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی
ئاراس
چاپ :دووەم ،چ :ئاراس ،ش :هەولێر ،ژس،942 :
س ،2008 :ل ،840:ق23×16:
ناوەرۆك :هەمان ناوەرۆكی چاپی یەكەمی هەیە
بڕوانە كتێبی ژمارە .2
 .24هەژار و مرۆڤ و دەوروبەر یا كارەساتی
كۆمیدیایەك -بەرگی یەكەم
نووسین :شێركۆ هەژار
چاپ :؟ ،چ :؟ ،ش :؟ ،ژس :؟ ،س ،2008 :ل119- :
 ،211+4ق30×21:
ناوەرۆك :چەند بابەتێكی وەك :هەوای قانعی
دەزگێڕی كۆاڵنگەڕ.
 .25گۆڤاری هەتاو  /1960 1954-بەرگی
دووەم -بەشی دووەم (ژمارە )48-61
ئامادەكردن :سدیق ساڵح ،ڕەفیق ساڵح ،عەبدوڵاڵ
زەنگەنە
پێشەكی و لێكۆڵینەوە :د.كوردستان موكریانی
پڕۆژەی هاوبەشی بنكەی ژین و دەزگای توێژینەوە
و باڵوكردنەوەی موكریانی
چاپ :یەكەم ،چ :باز ،ش :هەولێر ،ژس ،577 :س:

 .26گۆڤاری هەتاو  /1960 1954-بەرگی
چوارەم -بەشی دووەم (ژمارە )115-130
ئامادەكردن :سدیق ساڵح ،ڕەفیق ساڵح ،عەبدوڵاڵ
زەنگەنە
پێشەكی و لێكۆڵینەوە :د.كوردستان موكریانی
پڕۆژەی هاوبەشی بنكەی ژین و دەزگای توێژینەوە
و باڵوكردنەوەی موكریانی
چاپ :یەكەم ،چ :باز ،ش :هەولێر ،ژس ،577 :س:
 ،2010ل ،3015-3473+51:ق23×17:
ناوەرۆك :ژ :117نرخی بوێژ و وێژە لە كوردستانی
عێراقدا (قانع) :ع.م.شارەزووری /ژ :118وەرام بۆ
مامۆستا قانع :ن.وەشتی.
 .27گۆڤاری هەتاو  /1960 1954-بەرگی
حەوتەم (ژمارە )177-188
ئامادەكردن :سدیق ساڵح ،ڕەفیق ساڵح ،عەبدوڵاڵ
زەنگەنە
پێشەكی و لێكۆڵینەوە :د.كوردستان موكریانی
پڕۆژەی هاوبەشی بنكەی ژین و دەزگای
توێژینەوە و باڵوكردنەوەی موكریانی
چاپ :یەكەم ،چ :باز ،ش :هەولێر ،ژس ،577 :س:
 ،2010ل ،5271-5856+27:ق23×17:
ناوەرۆك :ژ :183قانع و كورد.

رۆڤار

 .22ئەدەب  -كۆمەڵە وتارێكی ئەدەبی
نووسین :د.ڕەفیق شوانی
لە باڵوكراوەكانی وەزارەتی ڕۆشنبیری-
بەڕێوەبەرابەتی گشتیی ڕۆژنامەنووسی و چاپ و
باڵوكردنەوە
چاپ :یەكەم ،چ :و-ڕۆشنبیری ،ش :هەولێر ،ژس:
 ،2708س ،2008 :ل ،109:ق23×16:
ناوەرۆك :قانع  -شاعیری بەرگريی چەوساوەكانی
كوردستان.

 ،2010ل ،1151-1524+34:ق23×17:
ناوەرۆك :ژ :51نامەیێك بۆ كاك قانع و هاوڕێكەی:
نەریمان -كەركووك /ژ :61پرسیار لە مامۆستا
قانع :گ.م.

 .28مێژووی ئەدەبی كوردی -بەرگی شەشەم
1975A 1945نووسین :د.مارف خەزنەدار
لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی
ئاراس
چاپ :دووەم ،چ :ئاراس ،ش :هەولێر ،ژس،374 :
س ،2010 :ل ،672:ق21×15:
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ناوەرۆك :هەمان ناوەرۆكی چاپی یەكەمی هەیە
بڕوانە كتێبی ژمارە .16
 .29هەڵەبجە لە ئامێزی مێژوودا -بەرگی
دووەم شاعیران
نووسین :حەكیم مەال ساڵح
لە باڵوكراوەكانی بەڕێوەبەرێتیی یادگاریی
هەڵەبجە
چاپ :یەكەم ،چ :دیالن ،ش :سلێمانی ،ژس،1793 :
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مهریوانم
مهریوان ه مهكانی مههڕو خان ه
مهریوان ه وهكو باخی جینانه
مهریوان ه بهههشتی ڕووی زهمینه
مهریوان ه ك ه نایابی جیهانه
برا  ،سهرچهشمهكهی وهك سهلسهبیله
ب ه عهینی خاكهكهی فهردی زهمان ه
ل ه ناو ئهو دهشتهدا ،گۆلی زرێبار
نموونهی چاوی لهیلی عاشقانه
ههوایێ موعتهدل ،كوێستانێ پڕ گوڵ
ب ه مڵ باقی واڵتا  ،ئــــــــــاسمــــــــــان ه ...
بهههشت ه ئاوو خاك و باوو ئهرزی
كچانی حوڕو كوڕ غیلمانیانه
ئهم ه زۆر فهخر ه بۆ خاكی مهریوان
موئهریخان ئهڵێن :جێی ئهردهاڵنه
ئهمیر حهمزهو ههڵۆ خان و قوباد بهگ
یهكا یهك جێگ ه دهستیان تیا نیشانه
جهنابی ناری فهرمووی خاكی ئێمهیه
قهدیم تا ئێستا جێگای شاعیرانه
خهیاڵی و شێخ سهعید و خاتو خۆرشید
مهال ئابی ك ه شیعری چهند جوانه
فهریق و ناری ههردوو بهحری عیلمن
ل ه گهشت الی ه هونهر هایان عهیانه
ب ه فارسی و عارهبی كوردی و ه توركی
ب ه چوار زوان ه  ،ئهدهبیاتیان بهیانه
ل ه قهڕنی پێشوو وا كاری مهریوان
موحهق خارجی شهرح و بهیانه
زمان كوا قوهتی شهرحی ئهدا كا ؟
قهڵهم كهی قابلی ئهو داستان ه ؟
ب ه هیچ "قانع" ههموو وهسف و سهناكهت
ك ه ئێستا مهنزڵی بێگانهكان ه .

قانع
مرۆڤێک،

یهک ههڵوێست ..
شاعیرێک ههمهڕهنگ
دکتۆر مهولود ئیبراهیم حهسهن
شاعیر پێش ئهوهی شاعیر بێت ،مرۆڤه .مرۆڤ تاکێکی نێو کۆمهڵگای ه و کۆمهڵگاش ،لهڕووی مرۆییهو ه
ل ه خێزان و بنهماڵه ،هۆزو نهتهو ه پێک دێت .لهڕووی ئایینیهو ه ل ه ئاین و ئاینزاو ه پێک دێت ،لهڕووی
چینایهتی ل ه ههژار و دهوڵهمهندهو ه پێک دێت .له ڕووی دهسهاڵتهو ه  -بهتایبهت سهردهمی ژیانی
قانع – کۆمهڵگای کوردهواری ل ه ئاغاو شێخ و مهالو مسکێن پێکهاتبوو .ل ه ڕووی خاک و جوگرافیاوه،
گوندو شارهدێ و شارو واڵت بوو .بۆ قانع ،واڵتهکهی پارچهپارچهکراو و داگیرکراو بوو ،ل ه ڕووی
ئایدۆلۆژیاوه ،گهڕی ئاین و نهتهوهو چین و نێونهتهوهیی گهرم بوو ،سهرباری ههموو ئهمانهش
ل ه ڕووی جهستهییهوه ،قانع ههروهک ههژارییهکهی ،نهخۆشیهکی بۆ بهمیرات مابووهوه ،ل ه ڕووی
هۆشیاری و ڕۆشنبیرییهوه ،قانع ل ه حوجرهی مزگهوت و ل ه دهرزی ئاینی – بهتایبهت ئیسالمی – و
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ئهدهبیاتی عهرهبی و فارسی و کوردی ،چاویان
کردبووهوهو دواجاریش ههواڵ و ڕۆژنام ه و باڵو
کراوهو کتێب ه سیاسییهکان ،ڕۆشنبیریی قانعیان
زاخاو دهدا .لهگهڵ ئهمانهشدا کهسایهتی قانع خۆی،
ک ه کهسایهتیهکی ئازاو ئازاد و ههژارو بێکهس
بوو ،لهنێو ئهم ههموو ساردی و گهرمییهدا لهنێو
کورهی ڕۆژههاڵتدا ،قانع دهژیا و دهسوتا و کاری
دهکرد و خهباتی دهکردو شیعری دهنووسی.
ئهم دهوروبهرهی ک ه به کورتی و ب ه پهل ه به
نێویدا گوزهرمان کرد ،کاریگهری بهردهوام و
ڕاستهوخۆیان لهسهر جهستهو باوهڕو ژیان و
خهباتی قانعدا ههبوو ،ههموو ئهمانهو زۆر بابهتی
تر لهنێو دیوان ه دهوڵهمهند ه ناتهواوهکهی قانعدا
بهرچاون .ههر بۆی ه ناکرێ باسی شیعری قانع
بکهین و زمان و هونهر و جوانییهکانی شیعرهکانی
باس بکهین و نهزانین قانعی شاعیر وهک مرۆڤ
چۆن ژیاو ه و چی خواردوو ه چی لهبهر کردووهو
لهکوێ و لهنێو چ جۆر ه خانوو نوێنێکدا خهوتووه؟!
هێمن ،شاعیری گهورهی موکریان ،ل ه پێشهکی
دیوانی تاریک و ڕوون-دا باس ل ه خووێکی جوانی
خۆی دهکات ،ک ه دهتوانم بڵێم ،خوی زۆربهمانه؛
لهسهرهتای پێشهکیهکهیدا ئاوا دهست پێدهکات و
دهنووسێ" :من بۆ خۆم وام ،ڕهنگ ه زۆر کهسیش
وا بێت ،ک ه شیعری شاعیرێک یا نووسراوی
نووسهرێک دهخوێنمهو ه "چ زیندوو چ مردوو"
پێم خۆش ه خۆشی بناسم بزانم کێیه؟ خهڵکی کام
واڵته؟ کاری چییه؟ چۆن دهژی و ئهگهر مردوو ه
چۆن مردووه؟ لهکوێ نێژراوه؟.
ئهم وابوونهی مامۆستا هێمن وابوونێکی لهجێی ه و
ئهم لهجێبوونهش ،ل ه ههر کهس و ههر شاعیرێک
زیاتر بۆ قانعی شاعیرو مرۆڤ و کورد ڕهوایه.
چونک ه ههموو ئهم پرسیارانهو زۆری تریش
وهاڵمهکانیان لهنێو دیوانهکهی قانعدا دیارو
بهرچاوه ،ههریهکهیان – یهکهکانی دهوروبهر–
ل ه کات و شوێن و باری خۆیاندا کاریگهر و
بهرههمهێنهری شیعرهکانی قانعن ،ههر ئهمهش ه

وای کردووه ،قانع لهبهرمهێنانی شیعردا ،ل ه ههموو
ژیانی و ل ه ههموو قۆناغ ه -جیاجیاکانی– ژیان و
شیعریدا شاعیرێکی ههمهڕهنگ بێت ،ههمهڕهنگ ل ه
ڕووی بابهت و ئایدۆلۆژیاو هونهرهکانی شیعرهوه.
ل ه ڕووی ئایدۆلوژیاو ه سهیر دهکهین ،قانع له
سهرهتاو ه زیاتر ل ه ههر شتێک لهژێر کاریگهری
بیری ئاینیدا بووه ،ئهمهش کارێکی سهیر نییه!
قانع کهباب و باپیری پیشهیان مهالیهتی بووبێ و
خۆشی ل ه حوجرهی مهالیهتی فێری – خوێندهواری
بووبێ و چاو و ڕۆشنبیریشی ههر لهو نێوهند ه
گهش و تیژبینتر بووبێت ،ئاسایی ه ل ه قۆناغێک ل ه
قۆناغهکانی ژیانیدا بکهوێت ه ژێر کاریگهری گهرمی
ئایینهوه ،ههر بۆی ه لهسهرهتاو ه بهم شێوهیه ،ئهم
ههستهی خۆی دهردهبڕێ ،دهنووسێ:
یا محهممهد لێو بهبارو دڵ به بوریانم مهکه
ئهی ڕهئیسی ههردوو دنیا دید ه گریانم مهکه
دهستهو ئهژنۆ و چاو ه ڕێگهی دهستی یارانم مهکه
غهیر قاپی ڕهفئهتت ،بۆ کهس سهناخوانم مهکه
لێرهدا قانع تهواو وهک کهسێکی باوهڕ بهئاین –
بهتایبهتی ئاینی ئیسالم – بیر دهکاتهوهو دهپاڕێتهو ه
و ههموو خواست ،هیوای خۆی ل ه کهسایهتی –
محهممهد – پێغهمبهری ئیسالم داوا دهکات
و هیچ هێمایهک لێره ،لهم شیعرهدا بهرچاو
ناکهوێ ک ه قانع پشت به خۆی ببهستێ و
بڕوای ب ه تواناو کارکردنی خۆی ههبێت! بۆی ه
دهتوانین بڵێین :قانع لێر ه کهسێکی موسوڵمانی
نێو کۆمهڵگایهکی موسڵمان ه و ل ه کۆمهڵگا جیا
نهبووهتهو ه و ڕهنگی گشتی ئهو کۆمهڵگایهی
وهرگرتوو ه و قانعێکی وهک ههمووانهو ڕهنگی
ههمووانی وهرگرتووهو هێشتا دیدی ڕهخنهیی،
بهتایبهت ڕهخن ه ل ه کۆمهڵگایهکی ئاینی دواکهوتووی
نهکراوهتهوهو قهڵهمی ڕهخنهگرانهی نهخستووت ه
کار.
قانع ک ه کهسێکی وشیارو وردبین و جواڵو
بووه ،دواجار تاسهر بهم شێوهی ه نامێنێتهو ه
و ههڵسوکهوتی خهڵک و ژیانی خهڵکهک ه بۆی
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دهردهخهن ،ک ه خهڵکهک ه خراپ ل ه ژیان و ل ه
ئایین گهیشتوون بهجۆرێک خۆیان داوهت ه
دهست ئاین و ههڵسوکهوتێک دهکهن ک ه بۆ ژیان
بهکهڵک نایهت .ڕوو لهوان ه دهکات ک ه دهیانهوێ
ب ه ڕووکار و ڕیشهو ه دنیاو دین بخۆن ،قانع ل ه
شیعرێکدا دهنووسێ:
پرچ و بهرماڵ و سیواک و ڕیش کهشکۆڵ و عهبا
بۆ سواڵن کهی ئهمه ئهسبابی ژین و حورمهته
لهڕۆژگاری قانع و پێش ئهو و تا دهگات ه ئهمڕۆش
ل ه کوردهواریدا کهسانێک ههن ،ل ه ژیانیاندا ،دارێک
ناخهن ه سهر بهردێک و ب ه دوعا و پاڕانهو ه قس ه
دهکهن و بهنانی کهسانی تر دهژین ،ک ه الی قانع
ئهم ژیانه ،نان پهیداکردن تێیدا لهپهنای بهرماڵ و
سیواک و ڕیش و کهشکۆڵ عهبا ،ژیانی کهسێکی
شیاو بهحورمهت نییه! ئهمان ه و زۆری تر ،ک ه
لهنێو کۆمهڵگای کوردهواریدا نابن ه هۆی گۆڕان
و پێشکهوتنی ژیان ،قانع بهرهو ئهو ه دهبات ک ه
خۆی ل ه جۆری ژیانی باب و باپیری داببڕێت و
بنووسێت:
مهالیی و خوێندهواری خوو ڕهوشتی خۆم و
باوانمه
بهاڵم ،من ئارهزووی نان و ژیانی وهک مهال ناکهم
ژیانی مهال ل ه کوردهواری ،لهسهر زهکات و
سهرفیترهو خێرو سهدهقهی خهڵک بوو ،ئهم
ژیانهش ل ه مهالیهتییه ،قانع مهالیهتیکردن
پیشهی باوانێتی و پێیهو ه ناسراون،
بهاڵم ،قانع حهز بهم ژیان ه ناکات و
ئاشهوانی ال پیرۆز تره ،چونک ه جگ ه
لهو ه بۆ رزق و ڕۆزی ،دهبێت چاوی
ل ه دهستی خهڵک بێت .له قسهو
ئامۆژگاریی ڕاست و ڕهوانیش
کهس گوێی لێ ناگرێ و بهقسهی
ناکهن ،با قسهکان جوان و ڕاست بن
و لهبهرژهوهندی خهڵکهکهش بووبن .دهنووسێ:
ده چی بکهم کهس به گوێم ناکا ،ک ه ئاغا نیم و
مسکێنم .بهڵێ ،خهڵک بهگوێی ئاغا و دهسهاڵتدار

دهکهن ،ئهگهر قسهکان ڕاستیش نهبن و ل ه
قازانجیشیان نهبێ! بهاڵم ،بهگوێی قانعی مسکێن
ناکهن ،ههرچهند ه قسهکانی ڕاستهو سوودی لێ
دهبینن تا دواجار دهگات ه ئهوهی بڵێ:
قانعا ،بێ سووده ،یاشێخ دوژمنی پێشکهوتنه.
کهوات ه نه شێخ خۆی و ن ه لێ دهگهڕێ خهڵکهک ه
گوێ ل ه قسهی قانع ڕابگرن ،ههرچهند ه قسهکانی
دهبن ه هۆی پێشکهوتن و ژیانێکی خۆشتر!
ئهو ه شێخ ه حهز ل ه گۆڕران و پێشکهوتن
ناکات و خهڵکهکهش ل ه دهمی ڕادهمێنن! نهک
مسکێنێکی وهک قانع مرۆڤێک ه ب ه دوای ڕاستی
و دادپهروهری کۆمهاڵیهتیدا دهگهڕێ ،ڕۆژێ
ئهو ڕاستی و دادپهروهریی ه ل ه سایهی ئاییندا
دهبینێ و ڕۆژێ ل ه خهباتی چینایهتی و لهسایهی
سێبهری سۆسیالستیدا و ڕۆژێک ل ه خهباتی
نهتهوهییداو جارێکیش ل ه سایهی پێسکهوتن و
زانستدا .ههربۆی ه ل ه ههر سهردهمێکدا بڕوای ب ه
یهکێک لهو بیرو ئایدۆلۆژیایان ه ههیهو زۆر به
جدی کاری بۆ دهکات و ل ه شیعرهکانیدا ڕهنگ
دهدهنهوه.
پاش ئهوهی تێدهگا ئهم تێگهیشتن ه ل ه ئاین و
ههڵسوکهوتی ڕووکهش و خراپ بهکارهێنانی
ئاین لهنێو کۆمهڵگای کوردهواریدا ،نابێت ه هۆی
گۆڕانکاری و پێشکهوتن و خۆشترکردنی ژیانی
تاک و کۆمهڵ ،ڕوو ل ه ههوای ئهو گۆڕانکاریی ه
گهورهی ه دهکات ،ک ه له واڵتی سۆڤیهتی ئهو
سهردهمهو ه دێ و ڕاگهیاندنهکان به گهرمیهو ه
باسی دهکهن .ل ه واڵتیش خهڵکێکی زۆر بهر ه و
ڕووی ئهو ههواو باوهڕهو ه دهچن و هیوای زۆر
و مهزنی لهسهر ههڵدهچنن .وهک بورهان قانع-ی
کوڕی شاعیر ل ه پێشکهکییهکهیدا باس دهکات،
"سهرکهوتنی شۆڕش ه مهزنهکهی ئۆکتۆبهرو
باوهڕی پێشکهوتنخوازی و دژایهتی فاشیزم
زهمینهیهکی نیشتمانپهروهرانهو نهتهوایهتیانهیان
خوڵقاندبوو".
بهڵێ ،ئهم سهرکهوتن و زهمینهخوڵقاندنهی
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باوهڕی سوشیالیستی ،قانعی شاعیری هێنابوو ه
سهر ئهوهی ک ه ڕزگاریی میللهت و سهرکهوتنی
گهل ههر تهنیا لهو ڕێگایهداو ڕوو ل ه کورد دهکات
و دهنووسێ:
کورده وهره بنواڕه دهوای دهردت لهکوێیه
ههر پهیڕهوی لینین-ه دهواو چاری نهخۆشین
لهم بانگکردنهی میللهت و بهکارهێنانی وشهی
"ههر" ،ئهو ه له بیری شاعیر ههڵدهوێنجرێ ،ک ه
پهیڕهوی له لینین ،تاک ه ڕێگای ه بۆ دهرمانکردنی
ههموو دهردهکان .ئهگهر ڕۆژێ به ئیمانهو ه ل ه
پێغهمبهر دهپاڕایهوه ،ئهمڕۆ ب ه باوهڕهو ه ڕوو لهو
ئاگر ه سووره دهکات و ئامادهی ه سهرو ماڵی خۆی
ل ه پێناویدا دابنێ ،دهنووسێ:
ماڵ و سهرو ڕوحم ب ه فیدای ئاگری سووره
ئهو ئاگره پڕ جۆش ه ئهکا ڕهجمی شهیاتین
شاعیر ئومێدێکی زۆری بهو ئاگر ه سوور ه
ههبووهو ئاماد ه بوو ه سهرو ماڵی خۆی بۆ بکات ه
قوربانی ،چونک ه لهسهر ئهو قهناعهت ه بووه .ئهو
ئاگر ه  -باوهڕ ه  -بزوتنهوهیه .دهتوانێ – شهیتان ه
 دهسهاڵتدارهکان لهناو ببات ،لهوهشدا شاعیربههۆی ئهو پێشینه و ڕۆشنبیریی ه ئاینیهی ک ه ههی
بووه ،وێنه و دهربڕینی ئاینی ل ه زمانی شیعر ه
ئایدولۆژیایهکهیدا بهکارهێناوه ،ئهو ه زیاتر لهو
باوهڕهمان نزیک دهکاتهوه ،ک ه ئهگهر قانع پێشتر
ئومێدێکی بهو بزووتنهو ه ئاینیان ه ههبووبێت ک ه
خهڵکانێک دهوڵهتانێک لهژێر ئهو ناوهو ه خهڵک
و میللهت ه ژێر دهستهکانیان ههڵدهخهڵهتاند ،ئهوا
ئێستا ئهم ئاگر ه سوور ه جێگای گرتووهتهو ه و
دهبێ میللهتی کورد و چینی کرێکار لهم ڕێگایهو ه
و لهژێر ڕۆشنایی ئهم ئاگرهو ه تێبکۆشن .ئهگهر
ل ه شیعرهکهی پێشتریدا ڕووی ل ه کورد دهکردو
دهرمانی دهردهکهی ل ه پهیرهوی لینین دا دهبینی،
ئێستاش ڕوو ل ه چینی کرێکار دهکات و داوایان لێ
دهکات لهژێر ئااڵی ئهو بزوتنهوهی ه یهک بگرن و
خهبات بکهن ،دهنووسێ:
یهک گرن ئهی چینی جوتیار یهک گرن

یهکگرن ڕۆڵهی کرێکار یهک گرن
قانع له پشتبهستن بهم پهیڕهوی ئاگر ه سوورهدا،
زۆر به هیواو ڕاستگۆ بووه ،ل ه کارو گوفتاری
خۆی ،ئهو ڕۆژگار ه ئهم ه قهناعهتی بووه ،قهناعهتی
قانعیش لهسهر بنهمای بهرژهوهندیی چینی
ههژارو جوتیار و میللهتی بهشخوراو بووه ،نهک
بهرژهوهندی کهسی و کاتی .ههر بۆی ه قانع لهژێر
کاریگهریی ههر بیروباوهڕێکدا خهباتی کردبێت،
ڕاستگۆ بوو ه لهگهڵ خۆی و خهڵکهکه .وهختێکیش،
بهگوێرهی ڕۆژگار و تێگهیشتنی خۆی ،ڕێگا و
باوهڕێکی لهبارتری دیوه ،ب ه ئاشکرا و بێ پێچ
و پهنا وهری گرتووهو ڕهخنهی لهوهی پێشتر
گرتووه ،قانع لهم گهڕان و ڕاگۆڕینهدا به دوای
ڕاستییهک و یاسایهکدا گهڕاوه ،ک ه بهرژهوهندی
چینی بهشخوراوو میللهتی مافخوراوی تێدابێ،
وات ه قانع کهسێکی داخراو و وهستاو نهبووه ،بهڵک ه
کهسێکی کراو ه و جواڵو بووه .ههردهم به دوای
بهرژهوهندیی گشتیهو ه بووهو لهم ڕێگایهشدا
ئازاری زۆری دیوهو برسێتیی زۆری کێشاو ه
و دهربهدهری و بهندیخانهی تاقی کردووتهوه.
ههموو ئهم گهڕان و گۆڕانهشی ب ه قهناعهتی
خۆی ب ه ئازادی کهسی خۆی کردووهو هیچ
ڕۆژێک و جارێک ،نهکهوتووت ه ژێر کاری
ترس و تهماع .قانع لهو سهردهمهدا بڕوای ب ه
یهکسانی چینهکان ههبووهو کۆشاو ه میللهتی ل ه
دهردی چین چینهکان ڕزگار ببێ و جیاوازی نهبێت
و له نێوان ئاغاو مسکێندا ڕسوومی عهشیرهتی
نهمێنێ ،دهنووسێ:
بی نێن ه گۆڕی تارهو ه ڕسوومی عهشرهتی
فهرقی مهخهن له بهینی غهنیدا ههتا مزوور
پێشترو لهناونیشانی ئهم وتارهدا ،باسی ئهوهمان
کرد ،ک ه قانع یهک ههڵوێست و شیعر ههمهڕهنگ
بووه ،ل ه یهک ههڵوێستیدا ،مهبهستمان ئهوهیه ،ک ه
قانع بهردهوام بهدوای مافی تاک و چینی کرێکارو
جووتیارو میللهتی بهشخوراوهو ه بووه ،ڕزگاری
ئهمانهی لهههر خهبات و باوهڕێکدا دیبێت ،قهناعهتی
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پێ هێناوهو لهنێویدا تێکۆشاوه .وات ه قانع باوهڕ
گۆڕییهکانی لهپێناو ئامانجهکانی کردووه ،ئامانجی
قانعیش ههمیش ه ماف و بهرژهوهندییهکانی
کۆمهاڵنی خهڵک بووه .لهپێناو ئهو ئامانج ه
نهگۆڕ ه قانع بهردهوام ڕێگاو ئامرازهکانی خۆی
گۆڕیوه ،ئهم ڕێگاو ئامراز گۆڕینهش چاالکییهکی
بهردهوام و زیندوویهتییهکی گهرمی به شاعیر
داوه ،ک ه بهردهوام ل ه مهیدانی خهبات و تێکۆشاندا
بێت ،جا ڕۆژێ ئاشهوان بووبێ یان ل ه سێبهری
کۆماری کوردستاندا بووبێ!
قانع ک ه ڕۆژگار ڕووی باشی پێ ناداو
ههر ل ه زووهوه ،وات ه ل ه منداڵیهوه ،پێشهات
گۆڕانکارییهکان شاعیر بێکهس و بێ-ماڵ دهکهن،
دوای ئهوهی دهرهبهگهکانی ناوچهی مهریوان
باوکی ئهم شاعیرهیان ئاوار ه کردو موڵک و
ماڵیان داگیر کرد ،ههژاری و دهربهدهریهکی
زۆری بینی و زۆر کاری جۆراو جۆری کرد بۆ
ئهوهی نانی ژیانێکی مهمرهو مهژی پهیدا بکات و
ئهم کارانهش سهر ب ه ئاشهوانیدا دهکات .بهاڵم،
نهفسی بهرزو باوهڕی قایمی قانع به خۆی ،ئهم
ئاشهوانی ه ب ه کهم نازانێ و شانازی پێو ه دهکات،
دهنووسێ:
له تۆزی ئاشهدا غهرقم ل ه تهوقی سهر ههتا
ئهژنۆم
بهاڵم چهند خۆش ه ئهو تۆزه ،ک ه ههر خۆم
ئامێرم بۆ خۆم
شاعیر به کردهو ه ئاشهوانی کردووه،
لهگهڵ ههموو ئهو ناخۆشیهی ک ه
لهئاشهوانیدا ههیهو کارێکیش نهبوو ه
شیاوی لێهاتوویی ئهو شاعیر ه بێت،
بهاڵم ،قانع بۆی ه ئاشهوانی کردووه،
چونک ه ئازادی خۆی وهکو کهس ،لهو
کات و شوێنهدا – لهو ئاشهوانیهدا
بینیوه .ئهمهش بۆ خۆی ئهو قوربانیهی ه ک ه
لهپێناو ئازادیدا دهدرێ ،ئهگهر ڕۆژێ سهروماڵی
لهپێناو ئاگری سوورد دادهنا ،ئهوا ئێستا شانازی

ب ه ئاشهوانیهو ه دهکات لهپێناو ئهو ئازادییه،
ڕۆژێکیش بۆی دهچێته بهندیخانه.
به وردبونهو ه له ژیانی قانع دهگهین ه ئهوهی ک ه
بڵیین ،قانع لهسهرهتای ژیانیهوه ،ههر ل ه منداڵییهو ه
لهنێو ناکۆکیهکانی کۆمهڵگاو گۆڕانکاریی ه
سیاسیهکان و ملمالنێی ه دهروونی و نهفسی و
جهستهییهکاندا بووه .ناکۆکیی بنهماڵهو بهگهکان
و ناکۆکیی ههژار و دهرهبهگهکان و ناکۆکیی
ڕۆشنبیرو مهالو شێخ و بهگهکان سهرباری
ناکۆکییهکانی نێوان هێزو حکومهتهکان .ئهمان ه
ههمووی یهخهی قانعی هوشیارو تێکۆشهرو
شاعیر و ههژار و بێکهسیان گرتووهو شاعیر
بهو جهست ه نهخۆش و الوازهوه ،بهو ههژاری و
بێ پشت و پهناییهوه ،ملی لهبهر ملی ههمووان
ناوهو ل ه هیچ کهس و الیهنیکی نهخواردووتهو ه
و ل ه کاتی پێویستدا ههڵوێستی خۆی نواندووهو
قسهی خۆی کردووه.
ل ه ههژاریدا قانع ئهو وهسفکردنهی مهدهۆش-ی
زۆر چاک لێ دی ک ه دهنووسێ" :گڕی تێ بهر
بدهیت بۆنسۆی لێ نایهت" .ئهم ههژاری و بێ
بهرگییه ،ب ه وێنهکانی قانعهو ه دیاره و ههژاریان
لێ دهچۆڕێتهوه .دیار ه ئهم ههژارییه ،نابێ ماڵێکی
پۆشتهو پهراخی به دواو ه بێت و سهر سفرهو
خواردنێکی گهرم و شیاویشی ههبووبێ.
لهمهشدا قانع بهو ورهی بهرزو نهفسیهت
بهرزییهو ه پێی شهرم نهبووه ،باسی ڕاستی و
واقعیی ژیانی خۆی بکات و سکی بهتاڵ و ڕووتی
و بێ بهرگی خۆی نهشاردووهتهوه ،چونک ه
شاعیر جهوههری مرۆڤی ل ه جۆری خواردن و
بهرگی نایاب و پلهو پایهدا نهدیوه ،ئهو ئازادیی
خۆی لهکاری ئاشهوانیدا و لهپێناو لوقمهنانێکی
سهربهرزان ه و ئازادی نێو بهندیخانهدا دیوه،
ئازادیهک لهپێناو گهل و نشتیماندا بێ .لهم بارهو ه
دهنووسێ:
زهوقی دڵ مهئلوفی تاڵه ،هێند ه تاڵی چهشتووه
نابینی لهززهت ل ه شههدی وهسڵ ،یاخود شهککهرا

رۆڤار

لێرهدا شاعیر تهنیا باسی ئهو ه ناکات ک ه تاڵی
چهشتووهو تاریکی دیوه! بهڵک ه ئهم تاڵی چهشتن
و تاریکی بینین ه زۆر ه و لێناگهڕێ ل ه داهاتووشدا
خۆشی ببینێ و شیرینی بچێژێ ،چونک ه زۆری و
دوور و درێژی ئهم تاڵی چهشتن ه الی بوو ه ب ه خوو
تاز ه تام ل ه خۆشییهکانی پێگهیشتن و بهدهستهێنان
ناکات ،چونک ه زهوق و نهفس و جهستهی له تاڵی
چهشتن و ناخۆشی بینین ڕاهاتووه .ئهم ڕاهاتنهش
لهنێوان غاردانو ههاڵتن-دا بووه ،غاردان بهدوای
ناندا و ههاڵتن لهدهست دوژمن! ئهو غاردان و
ههاڵتنهش بهردهوام بووه ،نه نان ئهوهندهی زیاد
کردووه ،تا قانع دانیشێ و چیتر به دوایدا غار
نهدا ،ن ه دوژمنیش کهمیان کردووه ،تا لهدهستیان
ههڵنهیهت ،وات ه قانع له نێوان ئهم کهمی نان و
زۆری دوژمنهدا ههاڵتووهو غاری داوه ،قانع
دهنووسێ:
القهکانم ههڵگری الشهی زهبوون و پرخهمم
یا بهشوێن نانا ئهڕۆیی ،یا لهدهس دوژمن فیرار
یهک ههڵوێستی قانع ل ه ژیاندا ،ل ه ڕاستگۆیی
شیعرهکانیدا بهدهردهکهوێ ،وات ه قانع چۆن ژیاوهو
چۆنی بیرکردوهتهو ه ئاوای نووسیوه ،جوانییهکانی
شیعری خۆی ل ه گوتنی ڕاستی و باسکردنی واقیعیدا
دیوه .قانع لهگهڵ ئهوهی ک ه شیعری زۆر جوان و
هونهری ههیه ،بهاڵم ئهوهندهی بهدوای ڕاستی گوتن
و پێویستی گوتندا گهڕاوه ،هێند ه بیری ل ه هونهر و
ستاتیکای شیعری نهکردووهتهوه ،لێرهدای ه دهبێ،
ڕێز لهو چۆن ژیانهی شاعیر بگرین ،ک ه ژیانێک ه
شاعیر ب ه باوهڕهو ه ههڵی بژاردووهو ب ه پشوو
درێژییهوه پاراستوویهتی ،ل ه کاتێکدا دهیتوانی به
جۆرێکی تر بژی و ژیانێکی تری ههبێت.
شاعیر ئهم ژیانهی ل ه پێناو خاک و میللهت
ههڵبژاردوو ه و ئامادهش بووه ،ههتا ل ه ژیاندا ماو ه
ههوڵی بۆ بدات ،لهم ڕووهوه دهنووسێ:
ههتا ماوم ئهبێ بۆ عیزهتی ئهم خاکه دهعوا کهم
خهاڵتی دوژمن و خهرقهی خیانهت قهت لهبهر
ناکهم

بهم "قهت" گوتنه ،قانع پێمان دهڵێ :من پهیمانم
لهگهڵ خاک و میللهتهکهم داوه ،ههتا ماوم ههوڵی
بۆ دهدهم و ئهگهرچی ڕووت و بێ بهرگیشم ،بهاڵم،
خهرقهی خیانهت لهب هرناکهم و بهرگی ڕووتی و
ئازادی ههڵدهبژێرم.
قانع ل ه گهڕان و گۆڕاندا ،ل ه پێناو خاک و نیشتماندا،
ک ه ل ه ڕۆژههاڵتی کوردستان ،ئااڵی کوردستان
ههڵدهگرێ ،به گهرمی و ب ه زوویی ڕوو دهکات ه
کۆمار و دهچێت ه نێو تێکۆشهر و خزمهتکارانی ئهم
کۆمار ه و دهنووسێت:
سهد شوکر وا نهمردم ،تا ک ه دیم ئااڵی کورد
کهوت ه چاوم به بهرزی ،سوورهت و سیمای کورد
ههر بژی ئااڵی کورد و پێشهوای زانای کورد
قانع وهک ڕۆشنبیرێکی هۆشیار و کوردێکی
دڵسۆز لهههر کوێ کهموکورتیی دیبێت ،باسی
کردووهو لهههر کوێ شتێکی ب ه پێویست زانیبێت،
گوتوویهتی .لهبارهی ئابووری و بهرههمی
خۆواڵتی ،زۆری نووسیوه:
مهنعی بکهن کهلوپهلی بێگان ه بۆ واڵت
تا ،پیشهسازی واڵتت ،بههێز بێت و دهرکهوێ
شاعیر لهو ه تێگهییوه ،ک ه واڵتی پێشکهوتوو،
بههۆی پێشکهوتنی بهرههمی پیشهسازی و
خۆماڵییه ،ههر بۆی ه داوا دهکات ،کهلوپهلی
بێگان ه نههێنرێت ه نێو واڵت و گرنگی ب ه
بهرههمی خۆماڵی بدرێ ،بۆ ئهوهی کارگ ه و
پیشهسازیی واڵت پێش بکهوێ و بگهشێتهوهو
دهرکهوێ ،دهرکهوێ و بناسرێ .چونک ه ئابووریی
سهربهخۆ میللهتی سهربهخۆی دهوێ.
شیعرهکانی قانع ئهوانهی ک ه ماون و چاپ کراون،
چونک ه دهرکهوتووه ،ههندێک ل ه شیعرهکانی
سووتاون و فهوتاون ،لهگهڵ ئهوهشدا ،شیعر ه
بهردهستهکانی قانع بهرههمی چاکن بۆ ناسینی
قانع ل ه ڕووی دهروونییهوهو ناسینی کۆمهڵگای
کوردهواری ل ه ڕووی کۆمهاڵیهتییهوه .وات ه قانع
ژیان و شیعرهکانی بهڵگهی چاک و بهردهستن ،بۆ
ناسین و لێکۆڵینهوهی ئهم واڵت و ئهو سهردهمه.
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وات ه قانع ئهوهندهی کاری لهنێو کۆمهڵگا و لهسهر
کۆمهڵگا کردووه ،هێند ه کاری لهسهر بیرو خهیاڵ،
نهکردووه ،بهڵک ه ئهوهندهی توانیویهتی بیرو
خهیاڵی ل ه خزمهت کۆمهڵگادا بهکارهێناوه .ئهوهش
جارێکی تر زانین و ناسینی ژیانی شاعیرمان بۆ
گرنگ دهکات و دهرگای ناسینی کهسێتیی ئهو
شاعیرهمان بۆ دهخات ه سهرپشت .قانع ل ه بابهت
و ناوهڕۆکی شیعریدا زۆر دهوڵهمهنده ،باسی
ههموو ورد و بارێکی نێو کۆمهڵگا و ژیانی ئهو
سهردهمهی کوردهواریی کردووه .ئهگهر ههموو
گۆش ه باسکراوهکان بهسهر بکهینهوه ،کات و
ههوڵی زۆرترمان دهوێ.
بۆ زمان و هونهرو ستاتیکای شیعریش ،قانع
ههمهڕهنگییهکی زۆر دهوڵهمهندی ههیه ،ک ه ئهم ه
بۆ خۆی بابهتی لێکۆڵینهو ه و شیکردنهوهی
زۆرتره .من لێر ه ل ه کۆتایی ئهم نووسینهدا
دهچم ه نێو بهندیخان ه و ههڵوهستهیهک له تهک
ئهو شیعرهدا دهکهم.
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لهبهندیخان ه
ئاخرین ماڵی ژیانم کونجی بهندیخانهیه
ئهم کهلهپچه مهرههمی زامی دڵی دێوانهیه
زۆر دهمێکه چاوهڕوانی زڕزڕهی زنجیر ئهکهم
سهیری ئهم زنجیرهکهن ،وهک زیوهری شاهانهیه
بووکی ئازادیم دهوێ ،خوێنم خهنهس بۆ
دهست و پێ ی
حهلق ه حهلقهی پێوهنم ،بۆ پلپل ه و
لهرزانهیه
گهرچی دوژمن وائهزانی من بهدیلی
الڵ ئهبم
باش بزانێ کونجی زیندانم (قوتابی
خانه)یه
بیری ئازادیم ل ه زیندانا فراوانتر ئهبێ
قوڕ بهسهر ئهو دوژمنه ،هیوای بهبهندیخانهیه
گرتن و لێدان و کوشتن عامیلی ئازادی یه
تۆپ و شهستیرو کهلهپچ ه الم وهکو ئهفسانهیه

چاوهڕوانی شۆڕشێکم عالهمێ ڕزگار بکا
میللهتم بۆ ئهو مهبهسته ،کردهوهی شێرانهیه
چهکی شۆڕشگێڕی من ،نووسین و بیرو باوهڕه
ڕاپهڕینه ههڵمهته ،پڕ نهعرهتهی کوردانهیه
گهر بهئازادی نهژیم ،مردن خهاڵته بۆ لهشم
نۆکهری و سهردانهواندن ..کاری نامهردانهیه
قانعم ئهمڕۆ ل ه زیندانا ،بهئازادی ئهژیم
سهد ههزار لهحنهت لهوهی وا نۆکهری بێگانهیه.
قانع له ساڵی  1963لهگهڵ وریای کوڕی ل ه
ئێران و بهندیخانهی شا دا بهند دهبێ ،وهک
بورهانی کوڕی دهنوسێ ،شاعیر ل ه بهندیخانهدا
نهخۆش ئهکهوێ و هیوابڕاوی ژیان ئهبێ،
دیار ه بێ هیواییهک ه بههۆی نهخۆشی و الوازی
جهستهییهو ه بووه ،نهک بێهیوایی ژیان و خهبات.
چونک ه ئهم شیعر ه بهرز ه ک ه لهنێو بهندیخانهدا
نووسراوه ،نهک ههر تهنیا هیواو ئومێدو خهبات
و خۆڕاگری شاعیر خۆیهتی ،بهڵک ه خهبات و
تێکۆشان و قوربانیدانی مێژوویهک و میللهتێکه.
ئهم شیعر ه پیت ب ه پیت و وش ه ب ه وشهو ڕست ه
به ڕست ه دێڕ ب ه دێڕی ،خۆڕاگری و ڕاستگۆیی
و خهبات و هیوای لێ دهچۆڕێتهوه ،نهک قانع و
میللهتی کورد ب ه گرتن و لێدان و بهندیخان ه بێهیوا
نابن ،بهڵک ه بهم خۆڕاگری و خهبات ه بهردهوام و
ئازادیهی نێو بهندیخان ه دوژمن بێ هیوا دهکهن،
لهوهی هیوای بهو ه بێت ،ک ه قانع و میللهتهکهی به
گرتن و لێدان و بهندیخان ه واز دێنن و بێهیوا دهبن.
قانع بهو کارهی دوژمن ،دوژمن ب ه قوڕبهسهری
دهبینی و لهحنهت لهوانهش دهکات ک ه نۆکهری
دوژمن و بێگانهن ،وات ه قانع نهک ههر خۆی
بهردهوام ه ل ه خهبات و هانی خهباتکاران دهدات،
به شۆڕشی بیرو باوهڕو قهڵهم ،سهدههزار
لهحنهت لهوانهش دهکات ک ه خهبات ناکهن و
دهبن ه نۆکهری ئهم بێگانهیه.
ئهم شیعر ه ئهوهندهی لهگهڵ خهبات و باوهڕی
قانع دێتهوه ،سهد هێندهش دهربڕی خهبات و
قوربانیدانی بهردهوامی میللهتی کورده .لێرهدای ه
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شاعیری ڕاستگۆ دهربڕی ناخی ڕاستهقینهی
میللهت و سهردهمه .زۆرکهس ل ه لێکۆڵهران قانع ب ه
شاعیری چهوساوهکان ناو دهبهن ،ئهم ه زۆر ڕاست
و بهجێیه ،بهاڵم ههر قانع سهد ئهوهندهش شاعیری
نهتهوهی کورده .وات ه قانع خهباتی چینایهتی و
نهتهوایهتی و کۆمهاڵیهتی تێکهڵ کردووهو خهباتی
گهرم و بێ پسان بۆ کردووه .ههر ئهم شیعر ه
نموونهیهکی بهرزی یهک ههڵوێستی شاعیره،
ئهم ههڵوێستهی ک ه ل ه سهرهتا ههڵی بژاردوو ه و
قوربانی بۆ داوه ،ئهوهتا لهپێناو ئهم ههڵوێست ه -
ئێستا – ئێستای نێو بهندیخان ه ئاخرین ماڵی ژینیهتی
و قانع ه بهوهی ک ه ب ه ئازادی لهنێو بهندیخانهدا
دهژی ،ک ه دهنووسێ ،قانعم ،وات ه ئهوهتا من ئهو
کهسهم قانع ک ه ل ه سهرهتاو ه تا کۆتایی و ئاخرین
ماڵی ژینم ،یهک ههڵوێستم ههبوو ه و ههیه .بهو
ماڵی ئاخیرهش – کهبهندیخانهی ه  -ڕازیم و قانعم.
ل ه کۆتاییدا ئامانجی ئهم نووسین ه لهچهند خاڵێکدا
کۆدهکهینهوه.
 1قانع ههر بیرو باوهڕێکی ههبووبێ و ههرکارێکی کردبێ و ل ه ههر شوێنێکدا ژیابێ ،ههر یهک
ههڵوێستی ههبووه :ئهویش خزمهت ب ه کۆمهڵ و
نهتهوه بووه.
 2قانع لهپێناو ئهو باوهڕو ههڵوێستهدا زۆریبرسێتی و دهربهدهری و ئازار و بهندیخانهی دیوه.
 3قانع شهڕو ملمالنێی زۆری لهگهڵ جهستهیخۆی و نهفسی خۆی و دهرونی خۆی و دهوروبهر
و ئاغاو دهرهبهگ و حکومهت و داگیرکهران
کردووهو بهردهوام لهنێو ئهم ملمالنێیهدا بووه.
 4قانع ئهوهی ک ه باوهڕی پێی ههبووه،پاراستوویهتی و گوێی ب ه لۆم ه و تیر و توانجی
کۆمهڵگا نهداو ه و بڕوای ب ه مانهوهو سهرکهوتنی
دواجاری ڕاستی ههبووه ،ههتا ئهگهر دوای مردنی
خۆشی بێت.
 5قانع ل ه هیچ دهسهاڵتێکی نێو کۆمهڵگا و واڵتو دهوروبهر نهپهنگاوهتهو ه و له کات و شوێنی
پێویست بهگژیدا داهاتووتهو ه و قوربانی بۆ ئهم

ههڵوێستانهش داوه.
 6ئهم ههڵوێستانهی قانع چهند بهشیعرهکانیهو هدیارن ،هێندهش ب ه وێنهکانیهوه ،ئهو وێنانهی ک ه
باڵو کراونهتهوه.
 7قانع لهگهڵ یهک ههڵوێستی خۆیدا ،بهرههمێکیشیعری ههمهڕهنگی بهرههمهێناوه ،ل ه ڕووی بابهت
و شێوازهوه.
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نامهی
شیعری

قانع
دکتۆر تاهیر محهمهد عهلی
نامه ،ئهو ئاخاوتنهی ه ک ه دهنگت ناگات ه یهکێک ڕووبهڕوو گفتوگۆی لهگهڵدا بکهیت دێی ب ه نووسین
پێی ڕادهگهیهنیت .ئهوهی که مهبهست ه ئهو نامهی ه ب ه ئاوێتهی دهروون و وێنهیهکی خۆیهتیی ڕاستی
نامهنووسهک ه دادهنرێ و ئهو نامان ه بهشێکی زۆریان ب ه شیعر بوون و مهبهستی خۆیان به شیعر
دهربڕیوه و ل ه ئهدهبی کوردیدا چهند نامهیهک ک ه بهشیعر نوسراون لهنێوان شاعیر و ئهدیبهکاندا
ئاڵوگۆڕی پێ کراو ه و دهبینرێ.
لهوان ه نام ه بهناوبانگهکهینێوان دوو شاعیر نالی و سالم ک ه نالی ل ه شامهو ه بۆ سلێمانی ناردوو هو
وهاڵمی نامهکه ،نامهکهی سالم -ه ک ه ل ه سلێمانییهو ه بۆ شامی ناردووهتهوه .ک ه ب ه دوو چامهکهی نالی
و سالم له ئهدهبی کوردیدا بهناوبانگه .ههروهها ئهو نامهیهی ک ه حاجی قادری کۆیی له ئهستهمبوڵهو ه
ناردوویهتی بۆ جهلیزادهی کۆیه .ههروهها ڕهنجوری و مهلهویش گهلێ نامهیان ب ه شیعر بۆ دۆست و
ناسیاوانی خۆیان ناردووه.
ههر بهم جۆرهی ئهمانیش قانعی شاعیریش نامهی ب ه شیعر نووسیوه و دهم ه تهقێی شیعری له
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نێوان خۆی و شاعیرانی هاوچهرخیدا ڕووی
داوهو وهاڵمی نامهکهشیان ب ه نامهی شیعری بۆ
نووسیوهتهوه.
قانع لهیهکێ ل ه نامه شیعریهکانیدا ک ه بۆ
مێژوونووسی کورد (محهمهد ئهمین زهکی بهگ)
نووسیوه ،کاتێک ئهم شیعرهی نووسیو ه ک ه ل ه
قهرهداغ بووهو ل ه ڕۆژنامهی ژینی ئهو سهردهمهدا
باڵوی کردووهتهو ه ک ه ل ه ژینی ژمار ه ( )584ساڵی
1939ز باڵوی کردۆتهو ه و داوای وهاڵمهکهشی
ل ه مێژوونوسی کورد محهمهد ئهمین زهکی بهگ
کردووه.
لهو شیعرهیدا پرسیارێکی مێژوویی لێ کردووه،
لێرهدا بۆمان دهرئهکهوێ ک ه شاعیر یهکهم کهس
بووه ک ه ب ه شیعر نامهی لهبارهی بابهتێکی
مێژووی ناوچهکهیهو ه بنووسێ بۆ مێژوونووسێک
داوای ڕوونکردنهوهی لێ بکات ،شاعیر سهرهتای
دهستپێکردنی پرسیارهک ه بهشێوازێكی هونهری وا
دهستی پێ کردووه .وهسفکردنی مامۆستا (محهمهد
ئهمین زهکی بهگ) ،ک ه مامۆستای زاناو شارهزای
مێژووی کوردو کوردستان ه و داوای تهمهندرێژی بۆ
ئهخوازێ ،بۆ ئهوهی بهردهوام بێ ل ه خزمهتکردنی
کوردو کوردستان ،بۆ ساغکردنهوهی مێژووی باو
و باپیرانمان ،چونک ه تۆ ئهو مێژووهت بۆ کورد
ساغ کردووهتهوه و نهتهوهی کوردیش هیچ کاتێک
له نهتهوهکانی دراوسێی کهمتر نییه.
شاعیر لهپاش ئهم وهسفکردنهی بۆ مامۆستای
مێژوونووس ئینجا ورد ه ورده دێت ه سهر
پرسیارهکهی و پێی دهڵێ ئێستا من ل ه قهرهداغم
و داوای لێ دهکات ک ه ئهو سار ه گهورهی ه و ئهو
ههیکهل ه گهورهیهی ک ه لهدهربهند گهور ه بۆمان
ڕوون و ئاشکرا بکات بۆ ئهوهی دانیشتوانی
ناوچهک ه بزانن کێیه؟ ئایا ئهو پیاو ه پیاوێکی کورد ه
یان عیسایی ه یان عیبریه؟ داواکارم ل ه بهڕێزتان
ک ه ئهم نهێنیهمان بۆ ڕوون و ئاشکرا بکهیتهو ه
بۆ ئهوهی الی کورد و دانیشتوانی ناوچهک ه
ئاشکرا بێت ،چونک ه شاعیر ویستویهتی له ڕێگای

داواکهیهو ه ئهو ه بۆ ههموو گهلی کورد ڕوون
بێتهو ه الیان ئاشکرا بێ ک ه مێژوویان ئهگهڕێتهو ه
بۆ کهی و کێ دروستی کردووه؟ و بۆچی لهوێ
دروست کراوه؟ بۆ ئهوهی ههموو میللهتهکهی ئهم
ڕاستیان ه بزانێ بۆی ه شاعیر داوای کردووهو دهڵێ:
(بۆ معالی ئهمین زهکی بهگ)
مامۆستای زانا سهرچاوهی عیرفان
تهئریخ نووسهکهی خاکی کوردستان
ههتا ئهگات ه ئهوهی ئهڵێ:
مهمنوونی لوتفین بۆمان مهعلوم کهیت
ئهم گرێ زله ل ه دڵمان البهیت
کاتێک مامۆستای مێژوونووس محهمهد ئهمین
زهکی بهگ ،ئهو شیعرهی قانع دهبینێت ل ه ڕۆژنامهی
(ژین)دا ک ه ب ه وهسفکردنی ئهو و له پاشاندا ئهو
پرسیارهی لێ کردووه( ،محهمهد ئهمین)یش ل ه ژینی
ژمار ه 587دا ک ه سێ ژمارهی دوای پرسیارهک ه
دهکات ،ب ه شیعر وهاڵمی قانعی شاعیر دهداتهوه،
ل ه سهرهتای شیعرهکهیدا ئاماژ ه بهو ه دهکات
ک ه ل ه ڕۆژنامهی "ژین"دا بینیویهتی وهاڵمهکهی
ئهمیش ههر ل ه "ژین"دا دهبێت ،ک ه ئهمیش ل ه
سهرهتای دهستپێکردنیدا باسی جوانی و شیرینی
شیعرهکانی قانع دهکات ک ه دهڵێ پێویست ه
لهسهر ئهو شیعرانهی ستایش بکرێ .لهپاش
ئهو وهسفکردنه ،دێت ه سهر بهشی دووهمی
شیعرهکهی ک ه وهاڵمدانهوهی پرسیارهکهیهتی ک ه
دهڵێ زانایانی ئاسار بۆ ئهو ههیکهل ه پێمان دهڵێن
ک ه پاشماوهی چهند ههزار ساڵ ه و ماوهتهوه ،ک ه
ههیکهلی (نارام سین)ه( .نارام سین)یش پاشای
ئهکهدی بوو ه بۆ شهڕکردن لهگهڵ (لۆلۆ و گۆتو)
دا هاتوونهت ه ئهو ناوچانه شهڕی لهگهڵدا کردوون
و بهسهریاندا زاڵ بووه ،ئهو نووسراوانهی لهسهر
ئهو بهردهی ه باسی ئهو شهڕ ه دهگێڕنهو ه و چهکی
ئهو سهردهمهش نیشان داو ه ک ه بریتی بوون ل ه
تیرو کهوان ،چونک ه وێنهی تیرو کهوانیش لهالی
ههیکهلهکهو ه کراوه ،ئهو شاخهیان تاشیوه و
کردویان ه بهو ههیکهله ،ل ه دهربهندی گهوره،
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لهبهرئهوهی ئهو شاخ ه بهرزهیان تاشیوه و ئهو
ههیکهلهیان لێ دروست کردوو ه تاکو ب ه بهرزی
لهوێدا بمینێتهو ه و دهستکاری نهکرێ ،قانع ئهو
پیاوهی خستۆت ه سهر ئهوهی ب ه شیعر یا نهزم
وهاڵم بداتهوه.
که دهڵێ:
له ڕۆژنامهی ژین ل ه سێی ڕهمهزان
ههشت شیعرم بینی زۆر شیرین و جوان
ههتا ئهگاته:
لهدوای سی عهسرێک ساسانی هاتوون
زۆر تیمساالیهن بوو به دهستهاڵت بوون
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قانع ل ه سهردهمی ژیانیدا دهمهتهقێی شیعری
لهگهڵ یهکێک ل ه شاعیرهکانی هاوچهرخی خۆیدا
ههبوو ه لهوان ه مهدهۆشی شاعیر که بهرلهوهی
قانع ببینێ ل ه ڕۆژنامهی ژیندا شیعرێکی دهربارهی
قانع باڵوکردۆتهو ه و قانعیش لهپاش بینینی
شیعرهکهی ل ه ڕۆژنامهی ژیندا وهاڵمی داوهتهوه.
مهدهۆش ل ه شیعرهکهیدا دهڵێ بیستوم ه شاعیرێک
ههی ه بهناوی قانعهو ه ک ه فهیلهسوفێکی زانایه ،من
ههر کهشکۆڵێکم بخوێندایهتهو ه یان ههر ڕۆژنام ه
و گۆڤارێکی ئهو سهردهم ه شیعرێکی قانعی
تێدا بووای ه لهالی خۆم دهمنووسیهوه ،چونک ه
بهالمهو ه زۆر جوان بوو ه ههرچهند شاعیر
خۆشیم نهدیببوو بهاڵم بهئاواتهو ه بووم ک ه
ڕۆژێک ل ه ڕۆژان ئهم شاعیر ه ک ه ئهو
شیعر ه جوانانهی دهنووسی و بمبینیای ه
ک ه شیعرهکانی بهالی مهدهۆشهو ه
وهکو شهمامهیهک وایهو ئهو بۆنه
خۆشهی زۆر زوو باڵو دهبێتهوه.
بۆیه وتوویهتی:
بیستووم ه قانع ههیهو شاعیره
فهیلهسوفێکی زاناو ماهره
ههر کهشکۆڵێکم ئهکهوته بهرچاو
یا گۆڤارێکم ئهدی ناوبهناو
بهشیعری قانع ڕهنگین کرابوو

گهلێ شیعریشم الی خۆم نووسیبوو
زۆرم ال جوان بوو ،خۆیشم نهدیبوو
ههر ئهمووت خۆزگه ئهم شهمامهیه
بۆنی وا خۆشه ڕهنگی کامهی ه
شاعیر بهردهوام دهبێ لهسهر وهسفهکهی و
دهڵێت ڕۆژێک ل ه ڕۆژان ب ه ڕێکهوت پیاوێک ب ه
بهردهم دوکانهکهمدا دهڕۆیشت زۆر بهبێ زاری
و بێتاقهتان ه ملی ڕێگای گرتبوو ،بهپهل ه یهکێک
ل ه هاوڕێکانم مژدهیان دامێ که ئهو شاعیرهی ه
ک ه تۆ بهئاواتهوهیت بیبینیت و شیعرهکانی کاری
تێ کردوویت ک ه ئهویش قانعی شاعیر ه بهپهل ه
سهرێکم ل ه دوکانهکهم کێشای ه دهرێ بۆ ئهوهی
بیبینم بهاڵم چیم بینی؟ پهشیمانم ل ه بینینی،
خۆزگه ههر نهمدیایه بۆیه وتوویهتی:
بهڕێکهوت وابوو ،خۆی هات بهوێدا
بهبێ تاقهتی ئهڕۆی بهڕێدا
وتیان :ئهوهتا ،مژدهمان بهرێ
منیش سهرێکم کێشایه دهرێ
که دیم زهالمێک زهبهالح و بهرز
چڵکن ،خواروخێچ ،وهک سێوی بن عهرز
گڕی تێ بهردهی بۆسۆی لێ نایه
زۆر پهشیمانم ،خۆزگ ه نهمدیایه
درۆ بۆ بکهم ،قسهی ڕاست خۆشه
ک ه دیم وامزانی دهمار فرۆشه
تێر تێر پێکهنیم بهم سینهمایه
وتم چۆن شاعیر ئاوا ،ئاوایه؟
ئهم هۆنراوان ه هی ئهم پیاوهیه
ڕاست ه ک ه خهزنهش ل ه کهالوهیه!!
هاوڕێیهکی خۆم لێم هات ه پێشێ
وهخت ه بوو گوێچکهم لهبن دهرکێشێ
وتی :ههی نهفام! دهمی خۆت بگره
ڕهخنه ل ه سیمای شاعیران مهگره
شاعیر کهی لهم ه چاتر ژیاوه؟
نابینی پاکی بهخهم فهوتاوه
پیرهمێردی ڕۆژنامهنووسیش ئهم تاک ه دێڕ ه
شیعرهی له کۆتاییهکهوه نووسیبوو:

رۆڤار

ڕهخن ه ل ه کاری خوایی مهگر ه
بۆچی پیرهمێرد لهو پۆشتهتره؟
قانعیش ههر ک ه شیعرهک ه دهبینێ ل ه ڕۆژنامهی
ژینا ئهمیش ههر لهو ڕۆژنامهیهدا ب ه شیعر وهاڵمی
شاعیری هاوچهرخی مهدهۆش دهداتهو ه پێی دهڵێ
ئهوهتا ژیانی شاعیرانی کورد بهو شێوهی ه ک ه
بینیوت ه منیش تاوهکو فهردێک بم لهو شاعیرانهی
کورد لهو ه چاکتر نامبینی ،بۆی ه لهوهاڵمدا وتوویهتی:
برای خۆشهویست برای نهدیدهم
شاعیری بهرزی زۆر پهسهند دیدهم
له برادهران ،بۆ منت پرسیبوو
لهناو گۆڤارا شیعرت نووسیبوو
منت نهدیبوو ،ئایا ک ه چۆنم
پێت نهزانیبوو ،ک ه کهوڵهکۆنم
نووسیبووت ،ههرگیز بۆسۆی لێ نایه
زۆر پهشیمانم خۆزگ ه نهمدیایه..
بهڵێ ڕاست ئهکهی ههمیش ه ڕووتم
چڵکن و پڵکن وهک مهڵکهمووتم
ههتا شاعیری کوردستانت بم
ئهبێ ههر شڕ و شیتااڵنت بم
شاعیر بهردهوام دهبێ ل ه وهاڵمدانهوهی پێی دهڵێ؛
بۆچی ههر ئهبێ جل و کهواکهت فاسۆن بێ و
ب ه کراس و مێزهری زل و پێاڵوی نوێ ل ه پێتا
بێت ئهوجا ڕێزت لێ بگیرێ ئهگهر به پۆشاکی
نوێ و ڕێک و پێکهو ه نهبێ ئیتر ڕێزت لێ ناگیرێ
ناوبانگیشت نابێ بۆیه وتوویهتی:
بۆچی براگیان ههر فاسۆن پیاوه؟
قۆندهرهی تازه خاوهنی ناوه؟
کراس و کهوا خادهمی هۆزه؟
مێزهری زله هۆی بهرزی کۆزه؟
شاعیر بهردهوام دهبێ لهسهر وهاڵمدانهوهکهی و
پێی دهڵێ ک ه تۆ شاعیری نابێ ڕهخن ه ل ه شاعیران
بگری چون هیچ کاتێک ژیانی تۆ لهمن باشتر نییه،
شاعیران تهنها ل ه دوورهو ه دهنگیان خۆش ه و له
نزیکهو ه دارێکی بۆشن ،بۆیه وتوویهتی:
برای شیرینم خۆ تۆش شاعیری

زیرهک و زانا تهواو ماهیری
مادامێک ک ه خۆت گهوههر فرۆشی
بۆ کزی شاعیر بۆچ تێئهکۆشی
شاعیر وهک دههۆڵ لهدوور دهنگ خۆشن
لهنزیکهو ه دارێکی بۆشن
شاعیر بهردهوام دهبێ لهسهر وهاڵمدانهوهی
مهدهۆش پێی دهڵێ ڕهش و ڕووتی و ههژاری
عهیب و عار نییه ،ک ه تۆ پارهت نهبوو دهسهاڵتت
چییه؟ شاعیر نهفرهت لهو پاران ه دهکات ک ه به
ڕێگای ناشهرعی دهست دهکهون ،پاروویهک بهو
شێوهی ه دهست بکهوێت من دهیکهم به سندان.
لێرهدا نهفسبهرزێتی-ی شاعیر دهردهکهوێ ک ه
هیچ کاتێک ناگۆڕێتهو ه به پارهو هیچ کارێک ناکات
ک ه ههوڵی پار ه کۆکردنهو ه بدات ب ه ڕێگایهکی
ناپهسهند .گرنگ ماڵ و سامان نی ه بهالی شاعیرهوه،
گرنگ سهرکهوتن و سهربهرزی گهلهکهیهتی ،پێی
دهڵێ ئهو شاعیرانهی ک ه دهستپاک و ڕاستگۆ و
چاوساغ بوون کامیانت بینیو ه ک ه جل و بهرگی
باشیان لهبهردا بووبێت ،بهالیانهو ه جل و بهرگ
گرنگ نهبوو ه بهڵکو سهرکهوتنی گهل بهالیانهو ه
گرنگ بووه.
ئهوهتا شێخی سهعدی ک ه فهیلهسوف و زانا
بوو ه مامۆستای شاهۆو گهدا بوو ه به پێ
خاوسی ماڵهو ماڵی کردوو ه هیچ کهسێک پێ
نهوتوو ه ڕووتهو ناشرین ه و پێ خاوسه .لهکۆتایی
شیعرهکهیدا ک ه وهاڵمدانهوهیهتی دهڵێ با ئیتر بهس
بێ منیش تهمهنا دهکهم که تۆ ههر نهبینم ،بۆی ه
وتوویهتی:
باوهجو ڕووتی هیچ عهیبی نییه
که پار ه نهبوو ،دهسهاڵت چییه
پاره بهجۆرێک دێت ه دهس ئینسان
شاعیر ئهو پار ه ئهکا بهسندان
شاعیر بۆ پاره هیچ ناکا پهله
ئارهزووی شاعیر ههر بهرزی گهله
کام شاعیرت دی دهس و چاو پاک بوو؟
لیباسی بهری فاسۆنی چاک بوو؟
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سهعدی-ی فهیلهسوف تهواو دنیا بوو
مامۆستای ههموو شاهۆ گهدا بوو
بهپێ خاوسی لهم ماڵ بۆ ئهو ماڵ
ئهسوڕایهوه ،سا به ههر ئهحواڵ
هیچ کهسێک نهیووت بۆچ سهعدی ڕووته
بۆچی ناشرین وهک مهڵکهمووته
ئیتر بابهس بێ برای شیرینم
منیش ههر ئهڵێم یاخوا نهت بینم
کهوات ه ئهمهی سهرهو ه دهمهتهقێیهکی شیعری
بوو لهنێوان قانع و مهدهۆشدا ک ه ل ه ڕۆژنامهی
ژینی ئهو سهردهمهدا ب ه شیعر له نێوانیاندا ڕووی
داوهو وهاڵمی یهکتریان داوهتهوه.
ئهو نامانهی قانع ک ه بۆ شێخ عوسمان (سراج
الدین)ی نووسیو ه دیاره شاعیر لهم شیعرانهیدا
ستایشی کردووه و خۆی ب ه موریدی ئهوان
زانیوه ،ئهمهش ئهو سێ پارچ ه شیعرهی ه ک ه
شاعیر بۆ شێخی نووسیو ه له پارچهی یهکهمدا
ویوویهتی.
یهکهم و دووههم و سێههم مهدهدێ:
پهرێشانی دڵم ئهمڕۆ بههیوای لوطفی (عثمان)ه
ک ه خاکی مهقدهمی بێ شک دهوای دهردی دڵ و
گیانه
ئهگهرچی دیار نیم و به چهشنی زهڕڕه ناپهیدام
بهاڵم دهرکهوتنم قوربان ،ب ه شوعلهی شهمی
تابانه
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چ خۆش ه ههڵتروشکنێ لهبهر قاپی
مورادی تۆ
بهشهرتێ تۆش بڵێی یاران ئهو
یارۆی مهریدانه
مهال نازی ب ه عیلمه ،سۆفی فهخری
ویرد و ئهوراده
منیش ئوممیدی دارهینم لهالی تۆ
لوطفی جارانه
مهفهرموو بۆ نههات ،ئهڵبهت نهماو ه شۆرو
ئیخالصی

بزان ه مانیعم پیری و خهتای سهرماو بارانه
لهبیرم دێ ئیمزام (قانع العثمانی) دانابوو
بڵێم چی ئیسته بهدبهختم ئهڵێن مونکیر بهشێخانه
بهچاوی باطینی بڕوانه قوربان بۆ دهروونی دڵ
ئهزانیت (قانع)م مهحکهم لهسهر ئهو شهرت و
پهیمان ه
تهماشای ئهم شیعرهی شاعر بکهین ک ه بۆ
شێخی "سراج الدین"ی نووسیو ه پهرێشانی خۆی
دهربڕیو ه بۆی ب ه هیوای ئهوهی ه ک ه شێخ لوطفی
بۆی ههبێ ،ئهگهرچی ناتوانم زوو سهردانت
بکهم بهاڵم دڵم ئاگرێکی وههای تێدای ه ک ه ههرگیز
کوژاندنهوهی نی ه قوربان ،زۆر پێم خۆش ه ک ه
لهبهر دهرگاکهتا قوربان ههڵتروشکنێم ب ه ڕۆژ و
به شهو بهاڵم تۆش پێم بڵێ ک ه ئهو مهریوانی
وات ه شاعیر لێرهدا کاریگهری شارهکهی ک ه
زێدی باو باپیریهتی زیندوو بکاتهو ه و لهبهردهم
موریدهکانیا پێی بڵێ ئهم ه قانعی مهریوانییه.
بهشێخ دهڵێ ڕێزی مهالی زانستهکهی و ڕێزی
سۆفێتی ئهو وێردو تقوسانهی ک ه دهیگێڕن
بهرامبهرتان منیش هیوام ئهوهی ه ک ه وهکو جاران
لوتفت بهرامبهرم ههر مابێ و ئهڵێم ک ه نههاتنم
بۆالی جهنابتان سهبهبی ههی ه ک ه یهکهم پیرییهو
دوو نهخۆشین و سێیهمیش باو بارانه ،و ه
پێی دهڵێ "ان شاء الله" ههر کاتێک توانیم دێم ه
خزمهتتان.
لێکدهرهوهی ئهم شیعرهی قانع ،عبدالل ه مصطفی
صاڵح ،دهڵێ حهزرهتی عثمان عثمانی سێههمه،
ههر وهکو "ضرب المثل" ه سێیهمین ه سوونهته،
ئهو "سێ عثمان"هیش تهواو بوو ،عثمانیش "خاتم
العثمان"انه ،یهعنی تا قیامهت عثمان سێههم
تهئسیر و بهرهکهتی ئهمێنێ و هیچ عوسمانێکی
تر بهو پایهی ه شاد نابێ.
پارچهی دووهمی شیعرهکهی ک ه بۆ شێخی
ناردوو ه بهناوی (یا چرای ئاین مهدهدێ) ک ه دهڵێ:
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قوربانی خۆم ئهڕۆم ،دڵ ههر لهالته
چاوهڕوانی فهیظی خاکی ژێر پاته
حهیف ه وجودی بێ کهڵک و کارم
سهر بشێوێنێ لهدڵهی زارم
ئهمانهتی تۆو دڵهی بێ نوورم
پڕ له مهرارهت له سرور دوورم
بهعزێ تر مورید ساداتێ گیرام
پاک و بێ لهکهو بوقعهی چۆڕ مهقام
ئهوانیش خهریک تهواو خۆسازین
دوور ل ه لیقای تۆ کۆچی ناڕازین
پارچهی سێههمی ک ه بۆ شێخی ناردوو ه بهناوی
"قانع و بیاره" شاعیر لهم شیعرهیدا باسی ئهو
شوێنهمان بۆ دهکات ک ه مهنزڵگای شێخی لێیه،
وامان پیشان ئهدا ک ه بهڕێکهوت ڕێگای کهوتووهت ه
ئهو شوێنه ،ئیتر دهکهوێت ه وهسفکردنی ئهو جێگای ه
و ئهو شوێن ه پیرۆز ه ک ه مهڵبهندی تهریقهت و
عیرفان ه و ورد ه ورد ه باسی ئهو کهسانه دهکات
ک ه دێن ه ئهوێ بۆ وهرگرتنی تهریقهت و باسی ئهو
کارانهشمان بۆ دهکات که لهوێ دهیکهن.
با گوێ ل ه قانع خۆی بگرین ک ه چی دهڵێ:
بهڕێکهوت ڕێکهوت ڕۆژێ له ڕۆژان
هاتمه (بیاره) مهعدهنی عیرفان
زوو بۆم کرا بوو باسی ئهوصافی
سهرچاوهی فهیزی بێ لهکهو سافی
نهیانوت بێ شک کانی موراده
ڕێگهی نهجاتی ڕۆژی مهعاده
کههفی ئهمانه بۆ خهتاباران
مهنزڵگای تهوحید بۆ تهقواکاران
ک ه نواڕیم فهیزی لهبهر ئهباری
عهرش بوو بۆ لیقای حهزرهتی باری
گرۆی شهو خێزان دهروون ئاوهدان
ماتهم نشینان به ظاهر وێران
ڕوانیم خهالیق ڕیز ڕیز و قهتار
ئهجووڵێنهوه ههزار بهههزار
یهکێ دڵگهرمی صهدای قورئانخوێن
به تیری عهشقی یهکێ دڵ پڕ خوێن

یهکێ موبتهدی ل ه عیلمی فهنا
یهکێ شههسوار مهیدانی بهقا
یهکێ خهریکی عیلمی ظاهیر بوو
یهکێ مهنظور بوو ،یهکێ ناظیر بوو
شاعیر ههر لهو شیعرهیدا بهردهوام دهبێ و بۆمان
دهردهخات ک ه ڕۆژان ه ژمارهیهکی زۆر ل ه خهڵکی
ڕووئهکهن ه خانهقای شێخ و لهوێ نان دهخۆن،
ئهویش بههۆی پرسیارکردنی لهو کهسانهی ک ه ل ه
نانهواخانهکهی خانهقادا کاردهکهن و پێی دهڵێن
ئهو ڕۆژانهی ک ه خانهقا میوانی کهم بێ ،ئهمان
ههشت پووت ئارد ئهکهن بهنان و ڕۆژانی دیکهش
ههیه ئهو ههشت پووت ه کهم ه و ئاردی دی دهشێلن.
کهوات ه شاعیر دهیهوێ پێمان بڵێ ک ه ژمارهیهکی
زۆر ل ه خهڵکی ڕۆژان ه لهوێ نان دهخۆن بۆی ه
وتوویهتی:
ڕۆییم ،گهییم ه نانهواخانه
برسێتیم بۆ خۆم کرد به بههانه
داخڵ بووم بهناو ژووری نانکردن
دانیشتم ل ه پێی کولێره خواردن
وتم :نانهوا خۆت و ئیمانت
ڕۆژێ چهندێکه مهسرهفی نانت؟
وتی :ههر ڕۆژێ میوانمان کهم بێ
ههشت پووت ئهشێلم ،خاتری جهم بێ
بهعزێ ڕۆژ میوان نایهته تهحریر
ده تهنهک ه ئارد ئهکهم ب ه ههویر
هێشتا بهش ناکات ئهشێ دووباره
ههویر بشێلم ،چارم ناچاره
خۆم و چوار شاگرد ههتا نیوهشهو
ئاراممان نییه بهدهوانی دهو
شاعیر بهردهوام دهبێ لهسهر شیعرهکهی ئیتر
دهکهوێت ه وهسفکردنی خانهقاو ئهو خهڵک ه زۆرانهی
که لهوێن و شاعیر به چاوی خۆی دهیانبینێ ل ه
خانهقادا و باسی پۆل پۆل بهستنی خهڵکهکانمان
بۆ دهکات ک ه پۆلێک نوێژ دهکا و پۆلێک خهریکی
تهریقهت وهرگرتن ه و پۆلێکی تریش خهریکی
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خوێندنی قورئان و پۆلێکی تریش ب ه دهنگی بهرز
هاوار دهکهن "یا الله" .با گوێ ل ه شاعیر خۆی
بگرین ک ه چۆن وهسفی ئهو پۆل ه خهڵکانهمان بۆ
دهکات ک ه لهناو خانهقهدان و پۆل پۆل دابهش
بوون ،پێمان دهڵێ:
لهوێ تێپهڕیم چوومه خانهقا
تهماشا ئهکهم وهک (یوم البقا)
صهفێ نوێژ ئهکا ،صهفێ مهشغووله
صهفێ لهیادی شاهی ڕهسووله
گاهێ نهعرهتهی (یا الله)ی شهیدا
ئهگاته حوزوور عهرشی بارهگا
ههتا ئهگاته:
بهسۆزی دهروون ئاهی نیوهشهو
ڕووبهڕووی مهقصهد بی ئارام و خهو
کاروانه ڕێگهی کۆچ ،سارای مهحیبهت
سهر حهڵقهی حهڵقهی شۆری طهریقهت
شاعیر بهردهوام دهبێ لهسهر شیعرهکهی پاش
وهسفکردنی خانهقاو موریدهکانی دهکهوێت ه
باسکردنی شێخی "سراج الدین" ک ه ئهویش شێخ
عوسمان ه و باسی ئهو کاران ه دهکات ک ه شێخ
کردوویهتی لهوکاتهدا و ک ه ئهم بینیویهتی ،بۆی ه
لهو ڕووهوه شاعیر وتوویهتی:
ڕووم کرده مهجلیس شای (سراج الدین)
(عثمان)ی ئایش ،سهرچاوهی یهقین
موجهددیدی دین ڕهسوڵی ڕههبهر
وهکیلی موتڵهق شای (خیر البشر)
خهریکی ئیرشاد ڕێگهی خودا بوو
لهسهر تابهپێی غهرقی لیقا بوو
ب ه دهس کیتابهت ،بهدهم نهصیحهت
بهچاو تهوهجوهـ  ،بهڕۆح هوشیاری
بهردهوام دهبێ ههتا ئهگاته
بهضیای شای (سراج الدین)
عوسمانی ثالیث موجهددیدی دین
بمخهره زومرهی مهنسووبی دهرگای
بێ بهشم نهکهی لهسایهو سهرای
قانع ل ه کۆتایی ئهم شیعرهیدا وات ه لهدوا دێڕیدا ئهو

شتانهی ک ه ل ه خانهقادا بینیویهتی دیار ه کاری تێ
کردووه ،بۆی ه لهم تاک ه دێڕهی کۆتاییدا دهیهوێ
بهر ه و تهریقهت بڕوات ک ه ئهو خهڵک ه ل ه خانهقادا
گرتوویانهت ه بهر ک ه ئهویش سۆفیهتییه ،پێمان
دهڵێ ک ه لهوهوپێش سهرگهردان بوو ه نایهوێ
لهمهو پاش چیتر سهرگهردان بێ و دهیهوێ ببێ
ب ه سۆفی بۆیه وتوویهتی:
با ئیتر بهس بێ لهسهرگهردانی
فرسهت ه (قانع) بگر ه دامانی
شێخیش ل ه وهاڵمی ئهو نام ه شیعریانهی قانعا
ک ه بۆی ناردوو ه بهههمان شێوهی ئهو ب ه شیعر
وهاڵمی دهداتهو ه باسی زیرهکی و هۆشیاری و
بهتوانایی قانع دهردهخات و کۆمهڵێ شتی پێ
دهڵێ بۆیه وتویهتی:
هۆشیاری حهشاری خیرهدی دهرکی نهچیران
صهییادی کهوی زیرهکی مورغانی سبهینان
چهند خۆش ه سبهینان ه ک ه گوێ دهگری ل ه دهنگی
نهظظار ه دهکهی خاڵی مل و لهنجهی جهیران
ئهوکات ه که پێکات به پێیهکانی خهدهنگت
یا ڕهب نهشکێ پهنجهیی سهرما شهیی شێران
بهردهوام دهبێ تا دهگاته
نهشئهی فهرحی تۆیه له دڵ و وهرن ه دیاره
کهی دێت ه مهصافی غهزهل و ههزلی فهقیران
(عثمان) بهخودا غهیری خودا کهس نیه بیکا
تیمار و دهوای دهردی دڵ زاری زویران
قانع نامهیهک دهنووسێ بۆ حهزرهتی شێخ و
لهسهر پاکهتهکهی ئهم تاک ه دێڕ ه شیعرهی بۆ
دهنووسێ:
دڵم زهرف و وهکیلم زهرفه بۆالت
ک ه ماچی کا لهتهوقی سهر ههتا پات
شێخیش ل ه وهاڵمی ئهم دێڕ ه شیعرهی قانعدا بهم
دوو دێڕه وهاڵمی دهداتهو ه و دهڵێ:
مهزرووفی نامهم ههناردم بۆ یار
پاک جوانه خاڵیی ه له غوبار
(کآنه)راس دڵی دانامه
بۆالی ئهدیبی زاناو دانامه

ژمارهی داهاتووی ڕۆڤار تایبهته ب ه
هونهرمهندی کۆچکردوو

عوسمان چێوار

پێچەوانهبوونەوەی
وێنەكان
لە شیعری
"چۆنیەتی
زەمانە"ی قانع دا

نەجات نوری
چۆنیەتی زەمانە
بێ حەیایی باوە ئەمڕۆ ،قوڕ بەسەر دا كا حەیا
كەندەاڵن سەربەرزو شادە ،خۆی بشارێتۆ چیا
گوڵ ئەگەر ئەقڵی ببێ ،قەت سەر لەخاك ناكاتە دەر
ك و داڵەو گەرمی بازاڕی گیا
چونكە ڕۆژی دڕ 
با ،لە هەورا سەرنیگون بن مانگ یا ڕۆژی جوان
شەمشەمە كوێرە ئەڵێ :من نامەوێ شوعلەی چیا
ئەی فەلەك! ڕاستۆ نەبی ،بۆ ڕێكو پێكی دەورەكەت
گورگ ئەبێتە شوانی ڕان و دز ئەبێتە ئەولیا
نێرە گاجووتێ ئەبیتە ڕیزی لوقمانی حەكیم
فەیلەسووفێكیش ئەخەیتە ژێر چەپۆكی ئەشقیا
تۆ بە مێروولەی زەعیف ئیشی سلێمانی ئەكەی
خاتەمی مۆری نگینت كردە دەست دێوی هەیا
لێكۆلەرەوانی شیعر و ئەو كەسانەی كاریان لەسەر دیوانی شاعیرە كالسیكیەكانی كورد كردووە و
بەدواداچوونیان بۆ ساخكردنەوەی بەرهەمی ئەو شاعیرانە كردووە ،وێنەی "قانع"ی شاعیریان جیا كردۆتە
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لە زۆربەی وێنەو دەنگی شاعیرە كالسیكیەكانی
تری كورد ،قانعیان وەكو ناو ،یان وەكو شاعیر،
ئەو پێناسەیەیان بەسەردا سەپاندووە ،پێی
دەڵێن "شاعیری چەوساوەكان" ئەم جیاكارییەش
تا ڕادەیەك ڕەنگە لە جێگەی خۆیدابێت ،چونكە
شیعرەكانی قانع لە شیعری هەموو شاعیرەكانی
تری ئەو قۆناغە زیاتر كاری لەسەر تێڕوانین و
ئازارەكانی كۆمەڵگا كردووە و ڕۆچۆتە ناو ژیان
و برینەكانی كۆمەڵگای ئەو ڕۆژگارەی كە تێیدا
ژیاوە.
قانع تێڕوانینی فراوانی هەبووە بۆ ستەم و بوونی
خەڵكی و لە وێنەی ژیان و تەمەنی كەسەكانی
دەوروبەریەوە بەردەوام ئازارەكانی خەڵكی
خوێندووهتەوە .ئەگەر قانع شاعیری چەوساوەكان
بووبێت و بە شیعر لەسەر مەسەلە ئەخالقیەكانیان
هاتبێتە دەنگ ،كە دیوانەكەشی زۆر ناونیشانی
شیعری ئاوای تێدای ە و ئاماژەن بۆ بەرگریكردن
لەو ئینسانانەی كە هەمیشە كەوتوونەتە بەردەم
گورزی خراپەكارەكانەوە ،ههمانکات وەكو
ناونیشانی قانع خۆیشی ،ژیان و تەمەنی دوور
نەبووە لەو مەینەتییانەی كە لەو ڕۆژگارەدا
بەردەوام قانع گیرۆدەیان بووە.
لەم دوو تێڕوانینەوە تێڕوانینێك بۆ ئازارەكانی
خەڵك و تێڕوانینێكیش بۆ مەینەتیەكانی تەمەنی
خۆی ،شیعری قانعیان زیاتر بەالی ئەو ئازارانەدا
بردووە كە خەڵك و خۆیشی تێیدا بوونهتە قوربانی،
قانع تێڕواننی بۆ ژیان ڕەنگە زۆر جیاوازتر بووبێت
لە تێڕوانینی شاعیرەكانی دیکه ،قانع ویستوویەتی
بە مرۆڤ بڵێت ئەو جیهانەی تێیدا دەژی زۆر
جیهانێكی خۆش و دادپەروەرانە نییە و ناكرێ
مرۆڤ زۆر دڵێ پێ خۆش بكات ،چونكە هەمیشە
نادادپەروەریی تێیدا حاكمە ،قانع لە خۆڕا ئەو
جیهانە ڕەت ناكاتەوە كە مرۆڤی تێدا دەژی ،كاتێك
لەو جیهانە ڕادەمێنێت ئەوەی دەیبێنێت زۆربەی
مرۆڤەكان بوونەتە قوربانی تێیدا و ئەوەش دەبینێت
ئەوە ئەو جیهانەیە كە بووهتە جیهانی مرۆڤەگەلێك

كە ئەوان دەتوان بە ئازادانەو ئاسوودانە تێیدا
ن و بچن .هەر ئەو كۆمەڵە مرۆڤەن ک ه بوونەتە
بێ 
داڕمانی خەون و چەوسانەوەی مرۆڤەكانی تر.
قانع بەو حەرفانەی هەڵی بژاردوون و لە
شیعرەكانیدا جێگەی كردوونەتەوە ،دەیەوێت ئەو
جیهانە بەو جیهانە دۆزەخییە وێنە بكات كە بوونی
خۆی و ئەوانەی وەكو خۆی وان ،بەردەوام تێك
دەشكێنێت ،بۆیە ئەوە قانع خۆیەتی دەیەوێت
دووبارە ئەو جیهانە بگۆڕێت بەو جیهانەی كە
ببێتە جیهانی هەموو خەڵك ،نەك جیهانێك بۆ
ئەو كەسانەی كە بە ژمارە هێجگار كەمن و تێیدا
بەختەوەر دەبن.
پرسی تاكەكەس و كۆمەڵگا لە شیعری قانعدا
پرسێكی هێجگار شێواوە و هەموو ئەو شێواوییەش
دەبەستێتەوە بە بیرو ڕفتاری خەڵك خۆیەوە ،الی
قانع ئەگەر تاك خۆی چاك كرد ،ئەوا دەتوانێت ئەو
جیهانە شێواوەی تێیدا دەژی باشتر بكات.
قانع لە شیعری "چۆنیەتی زەمانە"دا وێنەی
جیهان و ڕۆژگارێكمان بۆ وێنا دەكات كە خەڵك
ئیتر دەبنە قوربانیی ڕفتارو بیری كەسانێك كە
هیچ جێگایەكیان بۆ بەختەوەری مرۆڤەكانی تر
نەهێشتۆتەوە .قانع لەو شیعرەدا لە تێڕوانینی
دەروون و جیهانبینیی خۆیەوە پەیوەندیی
نێوان تاكەكان و ڕۆژگارمان لە چەند وێنەیەكی
دەگمەندا بۆ دیاری دەكات .داوا دەكات ئیتر خۆمان
لەو جیهانە شێواوە بەدوور بگرین و دڵمان پێی
خۆش نەبێت ،چونكە ئیتر جێگای بوونی زۆربەی
ش
مرۆڤایەتی تێدا نابێـتەوە كە لە هەموو شتێكی با 
و جوانی بێبەش كراون .ئیدی هەرگیز ئەوە ئەو
ڕۆژگارە نییە كە زۆربەی مرۆڤایەتی داوای دەكەن
لە ڕووی ئاسودەیی و بوونەوە.
ئەگەر ئەم وێنانەی ناو ئەم شیعرەی قانع ،وەكو
تەماشاكردنی ڕۆژگار وەریان بگرین ،لە كۆی
شیعرەكەدا تووشمان دەبێت ب ه تووشی ئەو وێنە
سەرنجڕاكێشانەوە كە قانع وەكو خۆی دەیان بینێت
و هەستیان پێ دەكات .جیا لە تێڕامانی خەڵك،
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الی خۆی دەبێتە ئازارێكی كوشندە و حەرف بە
حەرف دەست دەكات بە كێشانی ئەو وێنە باو و
ترسناكانەی كە دەوری خۆی و كۆمەڵگاكەیانی
داو ە و بەو وێنانە دوا لە خەڵك دەكات كە جیهانی
ئێمە جیهانێكە تەواو شێواوە و نوقمی ڕۆژگارێكی
هێجگار نادادپەروەر بووهتەوە.
قانع پەیوەندی خەڵك و ڕۆژگاری لەم شیعرەدا
كردووە بە پهیوەندییەكی لێكدابڕاو و ترسناك.
هەر بە پەیوەندی مرۆڤەكانەوە نەوەستاوە كە
خۆی لە پەیوەندیەكی كوشندەو پرلە بریندا
دەبینێتەوە ،بەڵكو كاری لە سەر وێنەی سروشت و
گیانلەبەرەكانی تریش كردووە و لە هەر دێڕێكیدا
ئەو وێنە سەرنجڕاكێشانە دەبینین كە قانع لێیان
ت و گیانلەبەرەكانی
دواوە .واتا مرۆڤو سروش 
تریش لەم شیعرەدا گیرۆدەی ئەو ڕۆژگارەن كە
الی قانع تەواو پێچەوانە بۆتەوە و هەموو شتە
جوان و باشەكان ،هەموو ئەخالقە پیرۆزەكان
بوونەتە قوربانیی هەموو شتە ناشیرین و
خراپەكار و ئەخالقە بەربەریەكان.
ڕاستە لەم شیعرەدا قانع كاری لەسەر ڕۆژگارێكی
ڕەش و شكستخواردووی بۆ مرۆڤایەتی كردوو ە
و خوێنەر دەتوانێت لەم شیعرەدا گەلێك وێنەی
ڕەشی ئەو ڕۆژگارەی كە شاعیری تێدا ژیاوە
بدۆزێتەوە ،بەاڵم دەبینین قانع لە ناونیشانی
شیعرەكەوەیەوە بە تەنیا كاری لەسەر ئەو
ڕۆژگارە نەكردووە كە بوونی خۆی تێدا
بردۆتە سەر ،بەڵكو تەواوی شیعرەكە
ئاماژەیە بە ڕۆژگارەكانی دیک ه و
وێنەی زۆر زەمانەی دیکهیش ،كە
دڵنیام لە هەموو ڕۆژگارەكانی تری
مرۆڤایەتیشدا ئەو ڕۆژگارەی ئەم
شاعیرە بەو وێنە دەگمەنانەوە لێیان
دەدوێت ،دەبێتە ڕۆژگاری گەلێك
مرۆڤی دی لەسەر زەوی.
ڕۆژگاربینی قانع لێرەدا ،بۆتە تێڕوانین بۆ ئەو
قوربانییانەی كە مرۆڤ بۆ ژیان و تەمەنی خۆی
دەیدات و ئیتر ناتوانێت بەو خواست و ئامانجەی

بگات كە كاری بۆ دەكات ،سەردەمی هەموو
نووسەرو شاعیرێكیش دەبێتە بەشێك لە تێڕوانین
و واقعبینی بۆ ڕووداو و ئەو پرسیارانەی تێیدا
ڕووبەڕوو دەبێتەوە و بەشێك لەو پرسیارو
وێنانەی ک ه دێنە ڕێگەی ،لە باش و خراپ،
دەیانخاتە ناو بازنەی نووسین و شیعرەكانەوە.
قانع پێ لەسەر ڕۆژگارێك دادەگرێت كە ئیتر
ڕۆژگاری هەموو دەموچاوە خراپەكارو وێنە
شێواوەكانی ناو كۆمەڵگای ە و باقی كۆمەڵگا ئیتر
دەبێت ببنە ڕێگای پەڕینەوەی بۆ خۆشگوزەرانی
كەسانێك كە بەردەوام ڕۆژگار بۆ بوونی خۆیان
بەكار دەخەن .خۆ ئەگەر لەم شیعرەوە جەستەی
مرۆڤایەتی لە ڕۆژگاری بوونی قانعدا بخوێنینەوە
ئەوا دەبینین جەستەی خەڵكی چەند شێواو پڕ
برین و تێكشكاو بووە ،شیعرەكە پڕە لە ئاماژەی
ترسناك بۆ ئەو ڕۆژگارە و ڕۆژگارەكانی تریش.
ئەگەر لەم شیعرەوە ڕۆژگاری قانع بخوێنینەوە
دەكەوینە بەردەم گەلێك تراژیدیای مەترسیداری
مرۆڤایەتی .دێڕ بە دێڕی شیعرەكە ،زۆر ماناو
وێنەی قوڵ لەخۆ دەگرن و شاعیر تەواوی
ڕۆژگارەكەی خۆی ڕەفز دەكات و پێ لە بوونی
هەموو جۆرە مرۆڤێكی بەحەیاو چاكەخواز دەنێت
و زەمەنی جەستە خراپەكارەكانمان بۆ دەكاتە
كۆی بوونی ئەو كەسانەی كە دونیایان كردۆتە
شوێنی مردنی سهرجهم مرۆڤەكاتی دی.
شیعرەكە هەموو ئەو پەیوەندیانەمان بۆ دەخاتە
ڕوو كە دەبێتە پەیوەندی نێوان كەسەكان بۆ
ملمالنێی یەكتری و سەركەوتنی خواستی ئەو
كەمینەیهی كە دەستیان ناوەتە بینی ژیانی
خەڵكییهوه .وێنەكانی ناو ئەم شیعرە ئەو وێنانەیە
كە شاعیر بۆ خۆی دونیابینیی ڕۆژگارەكەی
خۆی پێ وێنا دەكات ،ئەویش خۆی لە وێنەی
داڕمانی بەشێكی زۆری مرۆڤدا دەبینێتەوە.
خوێنەر دەزانێت ئەم شیعرە چەند دەبێتە
هەڵگری ئەو وێنانەی كە شاعیری لەو ڕۆژگارەدا
تێدا ژیاوە لە ڕووی نائومێدییەوە زیاتر لەوەش
وێنەكان دەبنە وێنەی نائومێدتر بۆ ڕۆژگارەكانی
دیکهیش .هەر ئەمەیە وا دەكات لەیەك كاتدا دوو
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ڕۆژگار یان چەند ڕۆژگارێكی تر لە وێنەكانی
ناو شیعرەكەدا بدۆزینەوە .ههمانکات دەتوانین
ڕۆژگاری سەردەمی قانعی پێ شی بكەینەو ه و
ئاماژە بە برین و نائومێدبوونی مرۆڤەكانی ئەو
سەردەمە بكەین .دەشتوانین لە ئێستادا هەموو
نائومێدییەكانی خۆمانی پێ وێنا بكەین.
قانع بەو وێنە دەگمەنانەی لەم شیعرەدا
خستوونییەتیه ڕوو ،لێزانانە لەسەر جەستەو

وێنە و ئەخالقیاتی مرۆڤ بۆ ڕۆژگارەكەی خۆی
ڕاوەستاو ه و وێنەی ئەو جەستانە بە حەرف
دەكێشێت كە لەسەر بوونی دونیایەك نائومێدی
دەژین .وێنە ونبووهكانی ئەو جەستانە لەم
شیعرەدا دەكاتە بانگەوازێك بۆ دەرچوون لەو
بانگەوازە درۆزنانەیەی كە ڕۆژگار بە ڕۆژگارێكی
باش و خۆش دەزانن بۆ مرۆڤایەتی .شاعیر هەموو
ئەو دەنگۆیانە بە درۆ دەزانێت و بە خەڵك دەڵێت
ئەمە ئەو وێنە ڕاستەقینانەیە كە ئێمەی گیرۆدە
كردووە .دەبینین قانع چۆن چۆنی لە سەرەتای
شیعرەكەیەوە دەست دەخاتە سەر برینەكان و ئەو
ڕۆژگارەی خۆی تێیدا ژیاوە بە خەڵك ڕادەگەیەنێت:
بێ حەیایی باوە ئەمڕۆ ،قوڕ بەسەر دا كا حەیا
كەندەاڵن سەربەرز و شادە ،خۆی بشارێتۆ چیا
شاعیر لەم وێنانەی ناو شیعرەكەیەوە نەیتوانیوە
وێنەی ئەو ڕۆژگارەی خۆی بشارێتەوە و لە ئاست
خراپەكارییەكانی دەوروبەریدا بێدەنگی هەڵبژێرێت.
دێڕ بە دێڕ دەمانخاتە سەر وێنەكانی ئەو ڕۆژگارە
و دەبینین كە چۆن چۆنی ئاماژە بە هەموو
خراپەكارییەكان و ڕەشبینییەكانی كاتی خۆی
دەكات و تەواوی هەموو وێنەكانی الی پێچەوانە
بوونەتەوە كە زەمەنێك بەئومێد بووە بیانگاتێ
و ئاسودەیان بكات .كەواتە چی وای كردووە تا
قانع ئەو وێنانەمان بۆ بخاتە ناو شیعرەكەیەوە
بمانگەڕێنێتەوە بۆ ڕۆژگاری خۆی و شیعرێكمان
بۆ بەجێ بهێڵێت كە یەكێكە لە شیعرە پڕ لە ماناو
نەمرەكانی ئەو شاعیرە!
قانع لە بوونی حەیاوە دەست دەكات بە ناساندنی
مرۆڤەكانی ڕۆژگاری خۆی ،حەیا لە الی مرۆڤ
بەشێكە لە حورمەت و ئیرادەی مرۆڤ بۆ ژیان

و بوون ،شاعیر لە سەرەتای شیعرەكەیەوە بە
بوونی حەیا دەست دەكات بە ناساندن و شكستی
ئەو كەسانەی كە هەموو حەیای خۆیان فڕێداوە و
بوونەتە هۆكاری شكستی دەوروبەرەكەیشیان .ئەو
ڕۆژگارەی كە ئیتر حەیا دەبێت بە دوو لەتەوە و
بێحەیایی دەگاتە لوتكەی خۆی و كەسانی بەحەیاو
پاكیش دەبنە كەسانی شكستخواردوو.
لەم شیعرەدا كۆمەڵێك چەمكی دژبەیەك بۆ
مرۆڤایەتی خراوەتە ڕوو كە خۆی لەو چەمكانەدا
دەبینێتەوە كە ئیتر ئەوە ئەو ملمالنێیە وای
كردووە مرۆڤی ڕاستەقینە بوونی نەمێنێت و بە
هەموو بەها جوانەكانیەوە لە ئاست بێحەیایی
مرۆڤگەلێكی دڕندەدا شكست بخوات .مامەڵەی
قانع لێرەدا دەبێتە مامەڵەیەكی وردی ئینسانی بۆ
سەركەوتن و شكستی ئینسانەكان لە ڕۆژگارە
جۆر بەجۆرەكاندا .ئەو شكستانە بۆ مرۆڤایەتی
الی قانع ئاوا دەردەكەوێت "كەسی بێ حەیا" دەبێت
بە هۆكاری شكستی خواستەكانی گەلێك مرۆڤی
بەحەیای تر لە مێژوودا.
كەندەاڵن ،كە دیارە الی قانع ئەمیش لە شیعرەكەدا
هەر ئاماژەیە بۆ كەسی خراپ ،بەاڵم شاعیر
زیرەكانە ئەو وێنانە لە سروشتەوە دێنێت
دەیانگوێزێتەوە بۆ وێنەی ناو شیعرەكەی.
كەندەاڵن دەكات بە وێنەی سەركەوتوو بۆ
شكستی چیای سەركەش ،لە دیدیی قانعەوە
كاتێك كە ڕۆژگار ڕووی خۆی دەگۆڕێت ئیتر
هەموو شتە خراپەكان هەموو شتە ناجۆرو
ناشیرینەكان دەبنە حاكمی هەموو بەها جوان و
پیرۆزەكان.
قانع ئەوەندە بێزارە لە ڕۆژگارو تەمەنی خۆی،
بەدەست كەسە هەلپەرست و نامۆكانەوە ،بەدەست
ئەو مرۆڤانەی ژیانیان لە خەڵك كردووە بە دۆزەخ،
لە شوێنێكی دیکهدا داوا دەكات كە ئیتر سروشتیش
چۆڵ بكرێ بۆ دڕك داڵ و گژوگیا ،گوڵ سەر
نەهێنێتە دەرەوە لە خاك .هەموو ئەو وێنانەی
قانع لەم شیعرەدا دەیانخاتە ڕوو هەموویان
پەیوەندییان بە ڕۆحی سەرگەردانیی مرۆڤەوە
هەیە بۆ ژیان ،بەاڵم قانع لە ژێر ناوی ئەو وێنانەدا
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ڕۆحی مرۆڤایەتی دەخاتە ڕوو:
گوڵ ئەگەر ئەقڵی ببێ ،قەت سەر لە خاك ناكاتە
دەر
چونكە ڕۆژی دڕك و داڵە و گەرمی بازاڕی گیا
بانگەوازی قانع و داواكارییەكانی ،لێرەدا دەبێـتە
ئەو بانگەوازەی كە ئیتر هەموو شوێنێك بۆ
مرۆڤی باش حەرام كراوە و ڕۆژگاری ئەو
كەسانەیە كە سەرسەختانە بەر بە ویست و
داخوازیی مرۆڤایەتی دەگرن .قانع ئەوەندە ژیانی
پڕ بووە لە بەدبەختی و ڕەشبینی ،داوا دەكات كە
چیتر لە گەرمەی بازاڕی ناخۆشیدا جوانییەكان
سەر نەهێننە دەر ،چونكە ناتوانن درێژە بە بوونی
خۆیان بدەن .ئەو شەڕەی قانع لێرەدا بە گوڵ و
دڕكی دەكات و وێنەیان دەخاتە ڕوو ،شەڕێكە لە
شەڕی ئەو ئینسانانەی كە ئەوهتی ژیان هەیە،
خەریكی پێدادانی یەكترین و زۆركاتیش ئیتر
بەدبەختییەكە بۆ ئینسانە باش و چاكەخوازەكان
بووە ،شكستیان خواردووە و ڕۆژگار بووهتە
ڕۆژگاری دڕك و داڵ و مرۆڤە دڕندەكان.
با ،لە هەورا سەرنیگون بن مانگ یا ڕۆژی جوان
شەمشەمە كوێرە ئەڵێ :من نامەوێ شوعلەی چیا
مامەڵەكردنی ئەم دەقە شیعرییە مامەڵەكردنێكە
كە قانع تێیدا پێ لەسەر هاتنە سەر كاری ئەو
مرۆڤانە دادەگرێت كە هەموو ویستیان بۆ
پاوانكردن و چەوساندنەوەی بەرامبەرەكەیانە
بە هەموو نەزانی و بێ ئەقڵی و بێحورمەتیی
خۆیانەوە .هەوڵی شاعیر خستنەڕوو و
هێنانەكایەی ئەو گەمە تۆقێنەرانەیە
كە تێیدا ئیتر ڕووناكی و جوانی تێدا
ماڵئاواییان لێ دەكرێت و شەمشەمە
كوێرەكان دەبنە وێنەی سەردەمە
جۆربەجۆرەكان و ئەوان ناو لە
شتەكان دەنێن .قانعیش ڕاستگۆیانە
لە وێنەی ڕۆژگاری خۆیەوە وێنەی
ڕۆژگارەكانی تریشمان بۆ وێنە
دەكێشێت كاتێك خوێنەر لەم وێنانەی تری ناو
دەقە شیعرییەكە ڕادەمێنێت ،دەزانێت شاعیر
چەند خێرا بە گژ فەلەك و دەركەوتە نامۆكانی

دەوروبەریدا دەچێتەوە:
ئەی فەلەك! ڕاستۆ نەبی ،بۆ ڕێك و پێكیی
دەورەكەت
گورگ ئەبێتە شوانی ڕان و دز ئەبێتە ئەولیا
ئەم ناونانە بۆ فەلەك و هاتنە كایەی ڕۆژگارێكی
ڕەش لە ڕۆژگاری قانعدا ،درككردنی ئەو تاوان و
دڕندایەتیانەیە كە مرۆڤ ئیتر ناتوانێت پێشبینیی
هیچ ڕووداوێكی باش بكات بۆ تەمەن و ڕۆژەكانی
خۆی .شاعیر وێنەی هاتنەكایەی دەورانێكی خراپ
و شكستخواردوو وێنە دەكێشێت ،وێنەیهك كە
الی قانع سەدان خوێندنەوە هەڵدەگرێت و هەر
خۆی بانگەشە بۆ ئەو جیاوازییە گەورانە دەكات
كە كەوتوونەتە نێوان مرۆڤەكانەوە .سوڕانی
گەردوون دەبێت بە سووڕانێكی كوشندە بۆ زۆر
كەس و بۆ هەندێك كەسیش دەبێت بە دەورانێكی
بەخشندە.
الی شاعیر ئەو دەورانە بەجۆرێك دێت كە ئیتر
وێنەكان بۆ ژیان گۆڕانێكی ئەوەندە قورسیان
بەسەردا دێت تا ئاستی ئەو ناونانەی كە
وێنەیەكمان بۆ دەكێشێت تیایدا گورگ دەبێت بە
شوانی ڕان .ئەو وێنەی كە قانع لەم شیعرەدا لە
وێنە و ناوهێنانی گورگەوە بۆ مرۆڤی دەكێشێت،
وێنەی ئەو مرۆڤانەی ه كە سوڕانی فەلەك چۆن
چۆنی دەیانكات بە زاناو و دەسەاڵتدار بەسەر
گیانی كەسانی نائومێدو بەدبەختەی ترەوە.
قانع ئەو ڕۆژگارەی خۆی لەو شێوەیەدا جێگە
دەكاتەوە كە ئیتر گورگەمرۆڤ دەبنە شوانی ئەو
مرۆڤە نەبوو و بەشخوراوانەی كە نیگایان بۆ
هەموو شتەكان لێ زەوت دەكرێ .الی قانع ئیتر
پێناسەك بۆ ئامادەبوونی مرۆڤی باش نەماوە.
ئەو ناونیشانەی ئەو دای دەنێت جەستەی دزەكانە
كە ئیتر خۆیان وەكو ئەولیا دەناسێنن و ڕۆژگار
دەبێت بە ڕۆژگاری ئەوان و جیهانێك دەخولقێنن
كە مرۆڤ لە جیاتی ئومێد و خواستەكانی تەمەنای
مردن بكات.
ئەم دوو بەیتە شیعرەی ناو شیعرەكەی قانع لە
ڕووی ماناو و لێكدانەوەوە بۆ ئەو ڕۆژگارەی
شاعیری تێدا ژیاوەو بۆ ڕۆژگارەكانی تریش،
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دوو بەیتە شیعرن ،كە زۆر زەحمەتە ئەوانەی
دەیخوێننەوە بتوانن وا زوو لێی داببڕێن و مانای
جیاجیای بۆ نەدۆزنەوە .ئاخر خۆ شیعری باش،
گرنگی لە كێشانی ئەو وێنانەدایە كە شاعیر لە
شیعرەكانیدا دەیان كێشێت و درێژ دەبنەوە بۆ
ڕۆژگارو الی خوێنەر ه جیاجیاكان بە تێڕامان و
خوێندنەوەی جیاوە دهبینرێ .قانع لە شیعرەكەیدا
درێژە بەو ڕۆحیەت و ستەمی ئەو ڕۆژگارەی خۆی
دەدات و ئاوا جیاوازیەكان لە نێوان مرۆڤەكاندا
دەخاتە ڕوو:
نێرە گاجووتێ ئەبهیتە ڕیزی لوقمانی حەكیم
فەیلەسووفێكیش ئەخەیتە ژێر چەپۆكی ئەشقیا
ئەو تێگەیشتنەی قانع بۆ ڕۆژگار هەیەتی،
تێگەیشتنێكی زیرەكانەو قووڵە بۆ سەركەوتن و
شكستی مرۆڤە جیاجیاكان بە دوو ئاراستەی تەواو
پێچەوانە .لە پێكهاتەی ڕۆژگارە پێكەنیناویەكاندا
وێنەكان الی بیرمەندان و كەسە تێگەیشتووهكان
كە قانع زۆرباش دركیان پێ دەكات ،چەند
پێكەنیناوییانە شتەكان تێكەڵ بە یەكتری دەبن .ئەو
پرسیارانەی كە بۆچی هەمیشە ئاوەژووی شتەكان
دەكرێن؟ تا بە وەاڵمێكی گونجاو بگەن الی قانع
ئاوا لە وێنەی شیعرەكەیدا وەاڵم دەدرێتەوە:
كەسە نەزان و بەدخووەكان ،گێل و نەفامەكان
دەگەیەندرێنە جێگەی كەسە زاناو ڕۆشنبیرەكان.
بە دیوەكەی تریشدا كەسە باش و لێهاتووهكان
دەكرێنە قوربانی بۆ ئەو مرۆڤانەی قانع لە وێنەی
گادا ناویان دەهێنێت .ئامانجو ویستی كەسە زاناو
خوێندەوارەكانیش دەخرێنە ژێر چەپۆكی كەسە
دڕندەو نەزانەكانەوە.
كاركردنی قانع لەسەر ئەم جۆرە وێنانەی ناو
كۆمەڵگا ،لە ڕۆژگارە جۆر بە جۆرەكاندا پەیوەندی
بەو ئیرادەیەوە هەیە كە هەمیشە بە ئیرادەیەكی
خراپ بەڕێوە دەچێت و دەرگا لەسەر كەسە خراپ
و خۆویست و دڕندەكان دەكرێتەوەو ئیرادەیان زاڵ
دەكرێ بەسەر ئیرادەی سەدان كەسی بیرمەندو
باشدا كە ویستیان ویستێكی مرۆڤدۆستانەیە .لە
هەناوی هەموو ڕژێمێكی خراپیشدا دەرگا لەسەر
خواستی مرۆڤە باش و جدییەكان داخراون و لە

جێگەیان كەسانی گێل و ناشایستە دانراون.
ئەم جۆرە مامەڵەكردنەی قانع بۆ وێنەی مرۆڤەكان
وتێكەڵكردنیان بە دەقێكی شیعری ،واتایەكە بۆ
خوێندنەوەی جەستەی ئەو كەسانەی هەموو
جۆرە خراپەیەك پەیڕەودەكەن بۆ سەركەوتنی
ویستی خۆیان .قانع دواتر لە كۆتایی شیعرەكەیدا
وێنەو ماناكان زیاتر تێك هەڵكێش دەكات و دەقێك
دەنووسێت كە خوێنەر هەمیشە هەست دەكات ئەو
وێنانەی شاعیر لێیان دەدوێت بە هەموو مانایەكەوە
لە دەوروبەری خۆیدا بوونیان هەیە .ئاوا لەم دوو
نیوە دێڕەی كۆتایدا قانع وێنەیەكمان بۆ دەكێشێت
كە وەاڵم دانەوەیەكە بۆ دەردە بێكۆتاییەكان:
تۆ بە مێروولەی زەعیف ئیشی سلێمانی ئەكەی
خاتەمی مۆری نگینت كردە دەست دێوی هەیا
شاعیر لە كۆی كارەكانی مرۆڤی الواز و بێئیرادە
كە خۆی لە هەموو نائومێدی و خراپەیەكدا لە
ڕۆژگارە جیا جیاكاندا بۆ مرۆڤایەتی دەردەخات.
ئیتر لەو ڕۆژگارانەدا و لەسەر دەستی ئەو جۆرە
مرۆڤانەدا ،كە بە هەموو پێوەرێك هیچ نین ،جگە لە
كەسانێكی خراپ ،نابێت چاوەڕوانی هیچی تر بكەین
جگە لەو ناخۆشیانەی هەمانە و بە دەستیانەوە
گیرۆدەبووین.
ئەوەی قانع لەم شیعرەدا ئاشكرای دەكات،
بوونی ئەو مرۆڤانەیە كە كەوتوونەتە نێوان
مەرگ و حاكمیەتی مرۆڤە گێل و نەزانەكانەوە،
كۆی شیعرەكەی قانع ،كۆی ئەو وێنانەیە كە
خۆی لە ناونیشانی ئازار و خراپەكاریدا بۆ مرۆڤ
وێنا دەكات .قانع لەم شیعرەدا مەرگی كۆمەڵگا
ئاشكرادەكات و لەسەر ئەم جۆرە مەرگە ناونیشانی
ئەو خراپەكارییانەمان بۆ دەكێشت و ڕەخنە لەو
ڕۆژگارانەش دەگرێت كە هەموو مەینەتییەكانی
لەسەر جەستەی بەشێكی زۆری كۆمەڵگا كەڵەكە
كردووە و مرۆڤی الواز و گورگئاسا دەكات بە
حاكمی برین و هەموو نەبوونییەكانیان.
* -دیوانی قانع الپەڕە 68
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 قانع منداڵ دهبێ و بێ دایک و باوک ،شهوان ه لهسهر تهنووران ڕۆژی دهکردهو ه لهگهڵ کۆمهڵێکمنداڵی وهک خۆی ل ه کۆاڵنێکدا لهدێی دۆاڵش ک ه نیشتهجێی باب و باپیری دهبێ ،یاریدهکات (ئاغا سهیید
حسهینی) خهڵکی "چۆڕ" بهوێدا بهسواریی دهڕوات و ئهسپهکهی پێ بهخانووچکهی منداڵهکاندا دهنێ و
دهیڕوخێنێ .قانع دهستدهکا ب ه گریان .پیاوێکی بهسااڵچوو ک ه لهبن دیوارهکهدا دانیشتوو دهبێ ب ه ئاغا
سهیید حسهین دهڵێ :ئهو منداڵهی ئهگری کوڕی شێخ قادری شێخ سهعیدی دۆاڵشه ...ئاغا سهیید حسهین
دادهچڵهکێ و دهڵێ بۆچی بهم شێوهی ه وهکو بێکهسێک دهژی ...پیاو ه پیرهک ه دهڵێ :پاش لێقهومانیان
ب ه دهست دهرهبهگهکانهوه ،ڕایانکرد ه بناری شارهزوور ،کهشێخ قادر ئهمری خوای کرد ئهمیش ب ه

ههزار ڕهحمهت له ئارامگاهی بهرزی سهییدی
(چۆر)ی
ک ه منداڵبووم ب ه لوتفی خۆی مهساری ژینمی گۆڕی

 لهگهڵ مامۆستا مهال عهبدولکهریمی مودهڕیسدادۆستایهتییهکی زۆر بهتینیان دهبێ ،ل ه سهرهتای
شهستهکاندا دهبێ ،فهقێ تایهر ناوێکی خزمی قانع
دێت بۆ الی و داوای لێدهکات نامهیهک بۆ مامۆستا
مهال عهبدولکهریم بنووسێ بهڵکو ل ه حوجرهکهی
مزگهوتی گهیالنی ل ه بهغدا وهریبگرن و بخوێنێ...
ئهویش ئهم چوارین ه شیعر ه فارسییهی سهعدی
وهکو الی خوارهوه دهگۆڕی و بۆ مامۆستا
مهال عهبدولکهریمی دهنێرێ:
ای کریم ک ه از خزانهی عیلم
گبر و ترسا وظیفه خورداری
ظاهر ما کجا کنی محروم
تو که با یابهها نظرداری
ڕۆژێکیان ڕێی دهکهوێت ه تهکیهی شێخێک
ل ه ناوچهی شلێر ،لهو کاتهدا شهکرو چایی دهگمهن
دهبێ شێخ ه ب ه قانع دهڵێ ب ه زمانی ئێمهو ه قاقهزێک
بۆ (خان) بنووس ه ل ه دارۆخان ،بهڵکو نهختێک شهکر

 ماڵی لهدێی کهوڵۆس دهبێ ،دهچێ بۆ دیدهنیمهالیهکی برادهری بۆ ههوار موبارهکی لێکردنی،
تهنیا سهگێکی دهبێ بهدیاری دهیبات بۆ مهالکهی
هاوڕێی ...هاوڕێکهی زۆر سهری سوڕ دهمێنێ و
لێی دهپرسێ :ئهم سهگهت بۆچی هێناوه؟ ئهویش
دهڵێ :لهبهر دوو هۆ ،یهکهم هیچ نهبوو ب ه دیاری
بۆت بێنم و دووهمیش ئهم سهگ ه نان دهخوات
منیش نانم نییه بیدهمێ.
 بهڕێبواری ڕێی دهکهوێت ه دێیهک ،زستان دهبێ.شهو ل ه مزگهوتی دێک ه دهمێنێتهوه ،گهلێک گوێ
لهقسهی دانیشتوانی مزگهوتهک ه دهگرێ ...مهالی
دێک ه قس ه بۆ خهڵک دهکات و دهڵێ :ههر کهس
ب ه ئانقسهت چڵهپووشێک لهسهر خهرمانی
یهکێکی تر ههڵبگرێ ،یان ب ه بێ پرسی
خاوهنهکهی بیکات بهژێر ددانیا ،ل ه قیامهتدا
حهفتا ههزار ساڵ ل ه ئاگردا دهیسووتێنن ...قانعیش
خۆی پێ ناگیرێ دێت ه وهاڵم :مامۆستا لهسهر
چڵێک پووش حهفتا ههزار ساڵ زۆره.
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بێکهسی هێنایانهو ه بۆ دۆاڵش و مامهکانیشی
نازی ناکێشن ...ئهویش دهڵێ :بهرزیکهرهو ه و
بیدهدهستم ...ل ه کابرای وهردهگرێ و ب ه سواریی
دهیباتهو ه بۆ دێی "چۆڕ" ههر لهناوچهی مهریوان...
ئنجا قانع خۆی دهیگێڕایهو ه و دهیووت :لهبیرم
دێ ئاغا سهیید حسهین ب ه دهستی خۆی بهئاو و
سابوون لهناو تهشتێکدا شۆردمی و دهستێ جلی
تازهی مندااڵنهیان بۆ هێنام ،کردم ه بهر و زۆری
پێ نهچوو الی مهالی قوتابخان ه دایاننام .ئهمه بوو
ب ه سهرهتای فهقێیهتی و خوێندهواریم و تهنانهت
له شیعرێکدا وتوویه:

و چای بۆ تهکی ه بنێرێ ...ئهمیش ئهم چوارین ه
شیعرهی سهعدی ههر ب ه فارسی دهگۆڕێت ه سهر
باسهکهی خۆیان.
روی بردار و خان و می گویم
هر سحرگا ه ک ه باد می آید
ای ک ه صندوق قند و چای داری
هیچت از بنده یاد می آید..

 خزمێکی شاعیر کچێکی خۆی دهدات ب ه مهالیدێکهیان ک ه مهالک ه زۆر بهتهمهن گهور ه دهبێ...
قانع ب ه خزمهکهی دهڵێ :بۆچی ئهمهت کرد؟
ئهویش دهڵێ :لهبهرئهوهی کوڕهکهم بکات ب ه خۆی،
واتا (کوڕهکهم وهکو خۆی فێری خوێندهواری
بکا) ئهمیش دهڵێ :پهلهت نهکردای ه ههر کات
کوڕهکهت گهور ه بوو دهبوو بهخۆی!! واتا دهبوو
ب ه مهالکه( ...بهم مانایه گوای ه جیاوازی نێوان کوڕ ه
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نهخوێندهوارهک ه و مهالک ه تهنیا گهورهیی تهمهنه).
 کۆمهڵێک ل ه دۆست و برادهرانی قانع پێی دهڵێندوکانداری بکات ئهویش دهڵێ( :ئهگهر خوا بزانێ
دوکانی کاڵو فرۆشتنم ههی ه ئادهمیزاد ب ه بێسهر
دروستدهکات).
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 مهالی دێی "نهوێ" دهبێت ل ه بناری شارهزوور،لهوکاتهدا ههر کهس بهرازێکی بکوشتای ه
گوێچکهکانی بۆ بهڵگهی ڕاستی ببردای ه بۆ
الی مدیری ناحیه ،بهرامبهر ب ه گوێچکهی ههر
بهرازێک چارهک ه دینارکی وهردهگرت ...ئهویش
ڕۆژێکیان دهچێ بۆ الی ناوچهداری (مدیری
ناحیه)ی خوڕماڵ ل ه شارهزوور ،چهند گوێچک ه
بهرازێک لهناو دهسڕێکدا لهسهر مێزهکهی
دادهنێ و مدیریش تهماشایهکی سهرو سیمای
دهکات ،ک ه مێزهری سپی و پشتێنی سهوز –
ک ه نیشانهی شێخیهتی ه  -دهبینێ ،سهری سوڕ
دهمێنێ ک ه چۆن ئهم مهالی ه دهست ل ه گوێچک ه
بهرازهو ه دهدات ،ک ه بهپێی فهرمانی شهریعهتی
ئیسالم گاڵوه؟! لێی دهپرسێ :ئهم ه چییه؟ ئهویش
دهڵێ :ئهمان ه گوێچک ه بهرازن ،هێناومن بۆ ئێو ه
پارهکهم بدهنێ .مدیرهک ه پێی دهڵێ :تۆ مهالی و
شێخیشی چۆن ڕاو ه بهرازت کردوو ه و بهرازت
کوشتووه؟ قانعیش پێی دهڵێ :قوربان خۆم
ڕاوم نهکردوون ...من مهالی دێکهم
خهڵکی ئاوایی ڕاویان کردوو ه ئهو
گوێچک ه گهورهیان ل ه جیاتی سهرفتر ه
وهرمگرتووه ،ئهو ناونجیهیان ل ه
جیاتی سهرقهڵهمدانهی دوعا و ئهو
بچووکهشیان مردوو شۆرانهیه...
مدیرهک ه دهمودهس دهزانێ ئهم ه
ههبێ و نهبێ قانعی شاعیره.
 نهخۆش دهبێ ل ه خهستهخانه ،دوکتۆر پێیدهڵێ :نابێ ب ه هیچ جۆرێ جگهر ه بکێشی .چهند

جارێک دکتۆر سهری لێدهدا ههموو جار دهیبینێ
ههر خهریکی جگهر ه خواردنه ،ئینجا دوکتۆرهکهی
پێی دهڵێ :مامۆستا تکات لێ دهکهم وهکو ناتوانی
جگهر ه نهخۆیت بۆ ئهوهی زیان ب ه تهندروستیت
نهگات ک ه دووکهڵهک ه ههڵدهمژیت ه ناو دهمت،
قووتی مهد ه ل ه دهمتهو ه بیکهو ه دهرهوه ،ئهویش
ب ه دکتۆرهک ه دهڵێ منیش تکایهکم ههی ه جهنابیشت
ک ه نان دهخۆی دوای ئهوهی ک ه پارووهکهت
بهتهواوی جوو قووتی مهده ،تفیکهوه.
 بۆ ئهوهی ئهو الیهن ه خورافیانهی تێکهڵ ب هئاینی ئیسالم بوون ک ه میانبکاتهو ه ڕۆژێکیان ل ه
دێیهکی مهریوانهو ه دهچێ بۆ دێیهکی ترو سواری
گایهک دهبێ ،چهند جارێک دهکهوێت ه خوارهوه،
ک ه نزیک ئاوایی دهبێتهو ه دهیناسن ،دهچن بهرهو
پیریهو ه و پێی دهڵێن :مامۆستا بۆچی ڕاتنهسپارد
و واڵخێکت بۆ بنێرین سواری ببی و ئیتر ئهوهند ه
ل ه سواری ئهم گایه نهکهویت ه خوارهوه ،ئهویش
دهڵێ:مهبهست ئهوه نی ه بهسواری بێم ،یان نه!
بهاڵم ئاخۆ ئهم گای ه لهم دنیایهدا و لهم ئاوایی
خۆمان ه و لهم ڕێگا پان و پۆڕهدا ئهم ه حاڵی بێ.
ئاخۆ سبهینێ لهسهر پردی (سیرات) چی بکات؟
 ساڵی ( )1956دهچێ بۆ دهربهندیخان ،لهوکاتهدا چهند کۆمپانییهک خهریکی بهستهکهی
دهربهندیخان دهبن ،مامۆستا (کهریم زهندی)
هاوڕیی لهوکاتهدا ئهفسهری کارو گوزار و
پهیوهندی یهکێک ل ه کۆمپانیاکان دهبێ ئهمیش ل ه
پارچ ه قاقهزێکی بچکۆلهدا تهنیا ئهم ڕستهیهی بۆ
دهنووسێ:
(یا کهریمی کارسازی مهدهدێ)...
مامۆستا زهندی دهمودهس بۆ الی و تێدهگات
به شوێن ئیشدا دهگهڕێ ،دهیکات ب ه پاسهوانی
بڵدۆزهرێکی شکاو ب ه ڕۆژانهیهکی باش.
 قانع ل ه دێیهک مهال دهبێ و کۆمهڵێک کۆلک هفهقێی دهبێ ،ڕۆژێکیان فهقێکانی پێی دهڵێن

فهقێکان ئهم ه الی خهڵکی ئاوایی ئاشکرا دهکهن
و خهڵکهک ه لهسهر ئهم ه لێی زویر دهبن ،گوای ه
گاڵتهی بهدوعای (دوهم بهستی گورگ) کردووه.
 برادهرێکی بهتهاڵق سوێند دهخوات ،پێی دهڵێ:تۆ ههرگیز نابیت ه خاوهنی دوو دینار پارهی خۆت،
ماوهیهکی ب ه سهردا تێدهپهڕێ ڕۆژێکیان ل ه
ئوتومۆبێلێکدا بهناو بازاڕ ه بچکۆلهکهی سهیدسادقدا
تێدهپهڕن ،چوار دیناری پێدهبێ ل ه ناکاو چاوی ب ه
کوڕی برادهرهکهی دهکهوێ ،ب ه شۆفێرهک ه دهڵێ:
زهحمهت نهبێ نهختێک لێردهدا ڕاوهسته .بانگ
ل ه کوڕی برادهرهکهی دهکات ،پارهک ه ل ه گیرفانی
دهردێنێ و دهڵێ:
ساڵوم ب ه باوکت بگهیهن ه و پێی بڵێ تهقهاڵقهکهی
کهوت چونک ه ئهم چوار دینار ه هینی خۆمه.
 فهقێ دهبێ و سهرهتای شاعیریهتی دهبێ و تاز ه(قانع) ناو بانگی پهیدا کرد بوو ،دهچێت ه دێ (سادهوا)
ل ه مهریوان ،تهمهشا دهکا حوجرهی فهقێکان چۆڵه.
ل ه یهکێک دهپرسێ فهقێکانی ئهم دێی ه ل ه کوێن؟ کابرا
پێی دهڵێ قانعی شاعیر هاتوو ه ل ه ماڵی ئاغا میوان ه
و ههموو فهقێکانیش بهو بۆنهیهو ه بانگکراون بۆ
دیوهخان ...ئهمیش ل ه دڵی خۆیدا دهڵێ :ئاخۆ ئهم
قانعی شاعیر ه کێبێ؟! ئهویش دهچێ بۆ دیوهخان
بۆ بینینی (قانعهکه) ک ه دهچێت ه ژوورهو ه ساڵو دهکا
تهماشا دهکا فهقێیهک الی ژووری ههمووانهو ه
لهسهر دۆشهکێک دانیشتووه و ئهنیشکی لهسهر
سهرینایهک داداو ه و ئاغای دێکهش ل ه تهنیشتیهو ه
لهسهر چۆک دانیشتووه ،فهقێکانی ئاوایی و دهست
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دوعای دهمبهستی گورگمان فێرکه .ئهمیش ئهم
دوو دێڕ ه شیعرهیان پێڕهوان دهکا:
گورگیش سهگی
ئادانه ،دانه ،دانه		
گهردانه
ب ه گاڵۆک و ب ه گۆچان دهم گورگ بهسین ل ه
حهیوان

و پێوهند ه نزیکهکانی ئاغاش بهڕیز دانیشتوون،
ههر ک ه دهچێت ه ژوورهو ه و ئهم ه دهبینێ فهقێی خۆ
ب ه قانع ناونراو دهناسێتهوه .ئهمیش دوای ساڵو
کردن پهالماری دهستی فهقێک ه دهدات و دهستی
دهگوشێ و پێی دهڵێ :مامۆستا قانع بهخێر بێیت،
زۆر تامهزرۆی چاو پێکهوتنت بووم .فهقێکهش
قانع دهناسێتهو ه له ههوهڵهو ه ڕهنگی تێکدهچێ،
بهاڵم ک ه قانع بهو جۆر ه دهست و ماچی لهگهڵ
دهکات فهقێک ه دێت ه سهرخۆی ،ل ه الشانی خۆیهو ه
دایدهنێ و دهڵێ ئهم فهقێی ه زۆر دۆستم ه و دهمێک ه
نهمدیو ه حهز دهکهم لهالی خۆمهو ه دابنیشێ...
قانعیش دهڵێ :ئهم ماۆستا قانع ه ئێستا میوانی
ئێوهی ه ماوهیهک مامۆستام بوو ه و دهرسی پێ
وتووم .خهڵک داوا دهکهن شیعریان بۆ بخوێنێتهوه.
ئهویش تاک و تهرا شیعری ئهم و ئهو دهزانێ و
تێکهڵیان دهکات ...قانعیش پێی دهڵێ :مامۆستا قانع
ئهگهر ئیجاز ه بفهرمووی شیعرهکانی ئهو ساڵهی
ب ه دهرس پێت وتم ههموویم لهبهر کردوون ،با
بیانخوێنمهو ه بۆ دانیشتووان .ئهویش دهڵێ:
فهرموو ...قانع چهند پارچ ه شیعرێک دهخوێنێتهو ه
و کۆڕهک ه گهرمدهکات .دوای نانخواردن دهیانهوێ
بڕۆن ،ئاغا واڵخێک بۆ میوان ه بهناو قانعهک ه
زیندهکات و خزمهتکارێکیان دهخات ه گهڵ،
ک ه ل ه ئاوایی دهرچوون میوانی بهناو قانع
دهڵێ :دهبێ تۆ سواری ئهم واڵخ ه بیت ،چونک ه بۆ
قانع زینکراوه .ئهویش دهڵێ کهوابوو با واڵخهک ه
بگهڕێتهو ه و ههردووکمان بهپێ بڕۆین و بهسهر
بهستی قسه بکهین.
 ڕۆژێک لهگهڵ هاوڕێیهکیدا ڕێیان دهکهوێت هئاوایی گۆخالن لهناوچهی شلێری پێنجوێن ،کهواو
سهڵتهی لهبهردا دهبێ و مێزهرهی سپی مهالیان ه
بهسهرهو ه دهبێ ،ک ه دهچن ه ههیوانی مزگهوتهک ه
خهڵکی ئاوایی ،ئهوهندهی ک ه لهوێ دهبن زۆریان پێ
ناخۆشدهبێ ،وا دهزانن ئاغای دێکهیان ناردوویهتی
بهزۆر ببێ ب ه مهالیان و ئهرک بکهوێت ه سهریان...
قانع ل ه ساردیی خوڵکی خهڵکهکه تێدهگات و
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پێیان دهڵێ :برایین ه بۆ ئهو ه نههاتووم ک ه ببم ب ه
مهالتان ،ڕێبوارم ،بهاڵم زۆر ماندووم ئهومهێ
گوێدرێژێکم بۆ پهیدا بکهن .لهو کاتهدا خهڵکهک ه
خهریکی پهیدا کردنی گوێدرێژهک ه بوون ،ئهویش
ڕوو دهکاته هاوڕێکهی و ئهم نیو ه شیعره دهڵێ:
(چاوهڕوانیی لوتفی کهر کهین تا دهگهین ه ئارهزوو)
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 لهکاتی یهکهمین شهڕی جیهانیدا فهقێ دهبێل ه ناوچهی مهریوان و خهڵکێکی زۆر بهناوی
ئاینهو ه دژی لهشکری ڕووسیای قهیسهری
چهک ههڵدهگرن و داکۆکی لهسهر لهشکری
عوسمانیهکان دهکهن ،کۆمهڵێ مهالو فهقێیانیش
بارهگایهکی تایبهتییان دهبێ ل ه چیایهکدا دهبن،
زستان دهبێ ،ئاگرێکی گهور ه دهکهنهو ه و شهو
ب ه دهوری ئاگرهکهدا ڕادهکشێن :ل ه نیوهشهودا
تهقهی تفهنگ و پهالماربردنی لهشکری ڕووس
خهڵکهک ه ب ه ئاگا دێنێتهوه .قانعیش لهنزیک
ئاگرهکهو ه خهوتبوو ،پێاڵوهکانی نیو ه سووتاو
دهبن ،ک ه تینی ئاگرهک ه دهگات ه القی ،بهئاگا دێتهو ه
لهبهر ئازاری قاچی بێپهروا بهرهو بناری چیاک ه -
وات ه ڕووبهڕوی لهشکری ڕوسهکان – ڕادهکات
بهو نیاز ه کانی و ئاوێک دهبێ ،خۆی بخات ه ناوی
و قاچهکانی سارد بێتهوه .ک ه خهڵکهک ه ئهم ه
دهبینیی ،وا دهزانن بۆ سهر لهشکری ڕووس
پهالمار دهبات ...ب ه جارێک دهستدهکهن ب ه
سهڵهواتلێدان و شوێنی دهکهون .لهشکری
ڕووس ک ه ئهم هێرش ه ڕووبهڕوو ه
دهبینێ ناچار دهکشێت ه دواوه ،بۆ
سبهینێ سهرکردهی عوسمانییهکان
دهبیستێ ک ه فهقێیهک بۆت ه هۆی
شکاندنی لهشکری ڕووسهکه...
بانگیدهکات و گوای ه لهسهر ئهو
ئازایهتییه خهاڵتیدهکا.
 ل ه دێیهک ئاشهوان دهبێ ،شهوێک کارگوزارێکی سیاسی ڕێی دهکهوێت ه ماڵیان .تاکو

نیوهشهو دادهنیشن و باسی چهندان جۆر بابهت
و مهسهلهی نیشتمانی دهکهن ...لهکاتی خهوتندا
کارگوزارهک ه پیی دهڵێ :مامۆستا قسهکانتم زۆر
پێخۆش بوون ،بهقسهکانتدا دیار ه الیهنگری
کۆمهڵهکانی ...ئهمیش پێی دهڵێ :کاکی برام وا
دیار ه ل ه ئێوارهو ه ل ه قسهکانم تێنهگهیشتوویت،
چوونک ه قسهکانی من ئهو ه ناگهیهنن الیهنگری
ئێو ه بم بهڵکو ئهوه نیشان دهدهن ک ه ئێو ه
الیهنگری من بن.
 خاوهن مڵکێک قانعی زۆر خۆشدهویست چهندجارێک پێی دهڵێ حهز دهکهم پارچ ه زهوییهکهت
بۆ تاپۆ بکهم ،قانع ب ه گهرم ب ه دهم داخوازییهکهو ه
ناچێ .ڕۆژێکیان خاوهن مڵکهک ه پێی دهڵێ :پێم
ناڵێی بۆچی من ئهوهند ه حهز دهکهم پارچ ه
زهوییهکهت پێببهخشم تۆ ناتهوێت؟ ئهویش پێی
دهڵێ :من نامهوێ لهبهر خاتری پارچ ه زهوییهک ه
ببم به (موستهعمهره)ی قسهکانت.
 جارێکیان الی شێخ ه ئیرشادێک دادهنیشێ و ل هدڵهو ه بهینیان ناکۆک دهبێ .لهو کاتهدا کابرایهک
ب ه ههڵهداوان خۆی دهکات بهژوورهکهداو دهستی
شێخ ماچدهکات و دهڵێ :قوربان کوڕهکهم مار
پێوهی داوه ،پاروویهکی دهمهجووی خۆتم بدهیتێ
بیخهین ه سهر جێی گهستنی مارهکه ،بهڵکو ل ه
بهرهکهتی جهنابتانهو ه چاک بێتهوه ...بهرلهوهی
شێخ قس ه بکا قانع ب ه کابرا دهڵێ :نانت هێناو ه
شێخ بۆت بجووی؟! کابرا دهڵێ نهخهیر ..ئهمیش
دهڵێ :سهیره ،ههر یهکێک مار بیخوات و شێخ
پاروویهک نانی خۆی بۆ بجوێ و بیداتێ چۆن
دهریدینێ ...ئهم ه لهشێخهو ه دوور ه نانی خۆیت
بۆ بجووێ بڕۆ نانی خۆت بێنه ..شێخهک ه بهم ه
ئهمهندهی تر دڵگیر دهبێ و داوای ئاشتبوونهو ه
ل ه قانع دهکات.
 -جارێکیان ل ه خانهقای شێخێک دادهنیشێ،

 ل ه ماڵی ئاغایهک دهبێ ،ئاغاک ه تانجییهکی ئازایدهبێ و دهڵێ :قانع ئهم تانجیی ه زۆر سهیره ،ل ه
ڕاکردندا زۆر ئازای ه دهگات ه کهروێشک بهاڵم
نایگرێ ...ئهو ه چاری چییه؟ ئهمیش دهڵێ چاری
ئاسانه ،داوا بک ه کهروێشکێکی زیندوو بگرن و ل ه
بهرچاو تانجییهک ه کولێرهیهک ببهستن ب ه ملیهو ه
و بهرهاڵی کهن ...ئینجا ههر کات چاوی بهههر
کهروێشکێک کهوت وا دهزانێ کولێرهیهکی ب ه
گهردنهو ه بهستراوه ...بۆ کولێرهک ه ههر دهیگرێ...
ئاغا دهڕهنجێ بهاڵم نایخاته خۆ...
 فهقێ دهبێ ل ه مهریوان لهو سهردهمهداپهیوهندهییهکی ب ه تین لهنێوان کۆمهڵێ مهالو
فهقێیان و دهرهبهگهکاندا دهبێ ...دهرهبهگهکان
ئامۆشۆی حوجرهی فهقێکان دهکهن و شهوان ه ب ه
یاریی گۆرهویبازی و دامه و ڕیزکێن و ئهم جۆر ه
شتان ه شهویان دهبرد ه سهر ...ڕۆژێکیان لهسهر

 ل ه دێیهک ئاشهوان دهبێ ،دێک ه دوو ئاغای دهبێ،ڕۆژێکیان الی ئاشهکهی دهبێ فهرمانبهرێکی
گهورهی ئهوکات ه لهگهڵ کۆمهڵه سوارێکدا بهوێدا
تێدهپهڕن ،نایناسن ...فهرمانبهرهک ه بانگیدهکا و
دهڵێ :ئا وهر ه ئاشهوان ...ئهمیش دهچێت ه پێشهو ه
پێی دهڵێ :تۆ پیاوی کێی؟  -مهبهستی فهرمانبهرهک ه
ئهو ه دهبێ بزانێ ڕهعیهتی کام ئاغای ه  -ئهمیش
دهڵێ پیاوی کهس نیم ...دهڵێ چۆن پیاوی
کهس نیت؟ دهڵێ باش! تهنیا پیاوی خۆمم...
فهرمانبهرهک ه تووڕ ه دهبێ و دهڵێ چۆن
پیاوی خۆتی؟ ئهویش دهڵێ بۆچی جهنابت
پیاوی خۆت نیت؟ منیش وهکو تۆ پیاوی خۆمم..
دوای چهند جارێک لێی دووبار ه دهکاتهو ه ک ه ههر
بهم جۆر ه وهاڵمیدهداتهوه ،ئینجا تێدهگات ک ه ئهم ه
قانعی ئاشهوانه ...داوای لێبوردنی لێدهکات.
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کۆمهڵێک سۆفی و مورید دهور ه ل ه شێخ دهدهن،
شێخ ڕوو دهکات ه یهکێک ل ه سۆفییهکان و دهڵێ:
"دایک ه هاڵیان مهنهن" وات ه دایک ه هاڵیان ماوه؟
ئهویش دهڵێ :بهڵێ ...خهڵکهک ه بێدهنگدبن و شێخ
دهڵێ جنۆکهیهکمان ههی ه مێردهکهی مردووه ،ل ه
ههوارگهی ئهم سۆفیهدا کهپرێکی غهیبی بۆ خۆی
دروست کردوه ...قانع ماوهیهک دهنگ ناکا ،دوایی
ڕوو دهکات ه ههمان سۆفی و دهڵێ( :ئهجیل زارهبین
مهنهن) وات ه ئهجیل زارهبین ماوه؟ کابرا دهڵێ :بهڵێ.
ئینجا قانع ب ه شێخ دهڵێت پێت بڵێم ئهجیل زارهبین
چییه؟ شێخ دهڵێ :بهڵێ .قانع دهڵێ :جنۆکهیهکمان
ههی ه ژنهکهی مردوو ه لهناو باخی ئهم سۆفیهدا،
ڕۆژێک خانووی غهیبی بۆ خۆی کردۆتهوه ...ئینجا
منیش بۆ ئهو ه هاتووم بۆ خزمهتتان بهڵکو ئیجاز ه
بفهرمووی دایک ه هاڵیان الی جهنابتانی لێ مار ه
بکهین و ههردوو الیان ڕزگاریان بێت ...شێخ ب ه
شهرمهو ه سهری دادهخات ...دوای نهختێک دهچێت ه
دهرهوه...

بابهتێک لهگهڵ یهکێک ل ه ئاغاکاندا دادهنیشێ و
دام ه دهکهن .لهکاتی یاریکردنهکهدا ئاغا وهکو
بیهوێ گاڵت ه ب ه قانع بکات پێی دهڵێ( :ئهو بهرد ه
بخۆ!) وات ه ئهو داش ه ڕێزین ه بخۆ ...پێدهکهنێ ...قانع
تێدهگات ،دوای یارییهک ه تهختهی دامهک ه الدهبات
و پاش نهختێک دهڵێ :جهنابی ( ).....خان با دامهک ه
بکهینهوه! ئهمجار ه قانع لهجیاتی داشی چیلک ه پشقل ه
بزن دادهنێ ...ههرچهن ئاغا دهڵێ ،یان چیلکه ،یان
شقارت ه دابنێ ...بهقسهی ناکا .ک ه دهستدهکهن ب ه
یاریکردن قانع پێی دهڵێ :جهنابی خان زهحمهت
نهبێ ئهو پشقل ه بخۆ ...ئاغاک ه دهزانێ ک ه تۆڵهی
خۆی لی کردهوه یارییهکه تێکدهدات.

 ئاشێکی دهبێ چهند تابلۆیهکی جۆربهجۆرینووسیبوون ،ل ه شوێن ه جیاجیاکانی ئاشهکهدا
ههڵیواسیبوون ،وهکو ل ه دارتوویهکی نووسیبوو
(جێگای کهر بهستنهوه) ..ل ه دارێکی تری نوسیبوو
(جێگای دانیشتن) ...لهبهر ههیوانی ئاشهکهی
نووسیبوو (جێگای باراشخستن) ...بهم جۆره...
ڕۆژێکیان کۆمهڵێک ئاغاو بهگزاد ه و ورد ه کوێخا
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و ..لهڕاو ه کهروێشکهوه دێنهوه ،ال دهدهن ه
ئاشهکهو ماندوو دهبن ،دهیانهوێ ئیسراحهتێک
بکهن .ههموویان ب ه کۆمهڵ دهچن ل ه سێبهری
ئهو دارهدا دادهنیشن ک ه لێی نووسراو ه (جێگای
کهر بهستنهوه) ..قانع ک ه ئهم ه دهبینێ دهستدهکا
ب ه پێکهنین و دهڵێ :وهجاخزادهکان! تهشریف
بێنن ه سێبهری ئهم دارهی تر ،ئهو ه جێگای ئێوهو
مانان نییه ...ئینجا ئهوانیش تابلۆک ه دهخوێننهو ه
و بهشهرمهوه دهسدهکهن به پێکهنین.
 مهالی دێ یهک دهبێ ل ه بناری شارهزوور...خهڵکی ئاوایی ههموو ڕۆژێ ل ه مزگهوت داوای
لێدهکهن (حدیث) یان بۆ بخوێنێتهوه ...ئهمیش
بێزار دهبێ ،ڕۆژێکیان دهڵێ :ئیمامی باوکی
پشیل ه بهم جۆرهی وتووه( :واتا ابا هریر ه ئهم
حهدیسهی گێڕاوهتهوه) ...گووژاڵکی کوڕی ڕێوی،
واتا (حنظل ه بن ثعلب) قوڕاوی کوڕی شووتی
(سیل بن حب حب) ...بهم جۆر ه ئهوانیش دهڵێن
مامۆستا ئهم ناوان ه چین؟ ئهویش ناوهکانیان
پێدهڵێ ،خهڵکهک ه دڵیان لێی سارد دهبێتهو ه و
دهچن مهالیهکی تر دێنن.
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 لهگهڵ خزمهکانی ل ه دێی (کهوڵۆس) لهسهرچهند ورد ه بابهتێکی ئاینی دهبێت ه ناخۆشیان و
دێی کهوڵۆس بهجێدێڵێ ...لهپاش ماوهیهک
مهالیهکی برادهری دێت بۆ ماڵیان و
داوای لێدهکات قاقهزێکی بداتێ بۆ
شێخهکانی کهڵۆس ک ه بیکهن ب ه
مهالی خۆیان ،ئهمیش قاقهزێکیان بۆ
دهنووسێ ،ل ه قاقهزهکهدا دهڵێ :بهو
ناونیشانهی خۆمتان دهرکرد ،ئهم ه
بکهن ب ه مهالی خۆتان ...ب ه حسابی
ئهم مامۆستای ه کهرهکهی جهجاڵ
گوێچکهکانی لێرهو ه تا شام درێژن ،ئهم ه بۆ ئێو ه
زۆر بهکهڵکه.

 ل ه ساڵی ()1954دا ،ل ه دهوروبهریههڵبژاردنهکهدا ل ه پێنجوێن دهبێ .مدیر ناحیهیهک
ل ه پێنجوێن دهبێ ،چهند جارێک دهیگرێ و
بهرهڵاڵی دهکات ...ڕۆژێکیان دهیهوێ بهسهفهر
بچێ بۆ ناوچهی بهرزنجه ،دهچێت ه الی مدیر و
پێی دهڵێ :جهنابی مدیر بهگ ،دهمهوێ ب ه سهفهر
بچم ،ههفتهیهکم پێدهچێ ،ئهگهر لهم ههفتهیهدا
گرتنو مرتن ههیه ئهوا با نهڕۆم...
 ل ه ساڵی ()1959دا ب ه فیتی ( )...ناوێک تێو ه گالوب ه حهپسی بردیان بۆ عهماره ،ماوهیهک لهوێ
دهمێنێتهوه .مێخهکهیهک ل ه پێی دهرهاتبوو ک ه
چهند جار بهتایبهتی چوو بۆ الی دوکتۆر چارهی
بکا ،چارهی نهدهکرا .ل ه بهندیخان ه مێخهکهک ه
ههڵدهوهرێ .ک ه هاتهو ه نامهیهکی سوپاسنامهی
بۆ ( )...نارد ،زۆر سوپاسی تیا کرد بوو،
نووسیبووی ئهگهر لوتفی جهنابت نهبوای ه ئهو
ئازار و مێخهکهیهم ههرگیز ل ه کۆڵ نهدهبوونهوه.
 ل ه پێنجوێن ب ه کاک عومهری حاجی عهبدوڵاڵ،ک ه زۆر دۆستی دهبێ ،وتبووی :فهردهیهک
خهڵوزمان بۆ بکڕه .چهند ڕۆژێکی پێدهچێ ،کاک
عومهر بۆی ڕێناکهوێ بیکڕێ .ڕۆژیکیان پێی
دهڵێ :بۆچی خهڵوزهکهی ئێمهت لهبیر چۆتهوه؟
ئهویش دهڵی :مامۆستا خۆ ئێو ه ههمیش ه نان و
ترێ و تهماتهی کاڵ دهخۆن ئهمان ه خهڵوزیان بۆ
چیه؟
 ک ه لهبهندیخانهی تاران لهگهڵ وریای کوڕیبهردهبن ،بهڕێکهوت ئهو ڕۆژ ه شهکراوی کوڕی
شا دهبێ ...ههر یهک ل ه حهپسییهکان پاکهتێک
شیرینیان دهدهنێ ،ئهمیش وهریناگرێ .ئهفسهری
بهندیخانهک ه تووڕ ه دهبێ و دهڵێ :ئهم ه دیاریی
شایه له ههموو شتێک شیرینتره...
ئهویش دهڵێ :چهند ه الی جهنابت شیرین ه ئهوهند ه
الی من تاڵه.
مهال عهلی شمشێر کوڵ گێڕایهوه،
-

وتی :ساڵی ( )1954لهگهڵ قانع ل ه بهندیخانهی
سلێمانییهو ه ناردینیان بۆ ههڵبجه .قانع ب ه ڕێکهوت
ئهو ڕۆژ ه ل ه بهندیخان ه ڕیشی تاشیبوو ...لهناو
ئوتومبیلهکهدا دوو کابرای سۆفی ئێرانیش ،ک ه
سنووریان شکاند بوو ،ب ه حهپسی لهگهڵمان
بوون و کهلهپچهیان ل ه دهستدا بوو ...پۆلیسهکان
کهلهبچهکانیان ل ه دهست سۆفییهکان کردنهوه،
کردنیانه دهستی من و قانع ...لهوێدا قانع دهڵێ:
ڕیش تهنیا ئهمڕۆ بهکار هات ک ه من نیمه.
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له کتێبی :زایهڵهی زرێبارهو ه وهرگیراوه
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