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ئه م ژماره ی ڕۆڤارمان ته رخان کردووه  بۆ قانع وه ک یه کێک له  ده نگه  شیعرییه کانی کورد 
له  سه ده ی ڕابردوودا، قانع له  سه رده می خۆیدا یه کێک بووه  له و شاعیره  کاریگه رانه ی 
کورد که  خاوه نی خه سڵه ت و تایبه تمه ندی خۆی بووه،  چ له  ڕووی زمانی شیعریی و چ له  
ڕووی فۆڕم و داڕشتن و شێوازی ده ڕبڕینه وه ، به  تایبه ت تێما شیعرییه کانی هه مه الیه ن 
بوون و گوزارشت بوون له  خه می تاک و کۆی ئینسانی کوردی له و سه رده مه ی خۆیدا.

قانع له  ڕوویه که وه  وه ک شاعیری چه وساوه کان ناوبانگی درکردووه  و یه کێک بووه  له  
به رگریکارانی  ماف و داخوازییه کانی کۆمه اڵنی خه ڵکی زه حمه تکێش و هه ژار، به تایبه ت 
جوتیاران و شیعری وه ک ئامرازێک بۆ به رگری له و چینه  و به  گژداچونه وه ی زۆرداریی و 
ده سه اڵتی ده ره به گایه تی به کار هێناوه ، لێره وه  ده بینین ده نگی شیعری قانع ڕاسته وخۆ له  
ناوجه رگه ی کۆمه اڵنی الدێ نشینی کورده وه  چه که ره ی کردووه  و شیعره کانی فه زایه کی 
ئه و  دیاره کانی  ڕووناکبیره   له   بوو  یه کێک  تره وه   الیه کی  له   دیاره ،  پێوه   گوندییانه یان 
به و  جارێک  چه ند  و  باڵوکردۆته وه   خه ڵکیدا  ناو  له   چینایه تی  هۆشیاریی  که   سه رده مه  

هۆیه وه  زیندانی کراوه .
قانع به و پێیه ی که سێکی خوێنده وار و وشیار بووه ، زۆر باش درکی به  خه م و ئازاری 
کۆمه اڵنی خه ڵک کردووه  و زیره کانه  چووه ته  ناو قواڵیی ئه ندێشه  و خه م و ئازاره کانیان، 
و  ته کنیکی  ئاڵۆزییه کی  جۆره   هه ر  له   دوور  و  ڕه وان  و  ساده   زمانێکی  به   هاوکات 
زمانه وانی شیعره کانی خۆی داڕشتووه ، ئه مه ش وای کردووه  له  الیه ن کۆمه اڵنی خه ڵکی 
تێبگه ن و  لێی  و  هه ژاران  شیعره کانی وه ربگیرێن  به تایبه ت جوتیاران و  نشینه وه   الدێ 
چێژی لێ ببینین، ڕه نگه  تا ئێستاش شیعری قانع به  سه ر زمانی گه لێک له و نه وه  و به  

نه وه ی داهاتووه وه  بێت.
و  شاره زا  و  پسپۆڕ  که سانی  له الیه ن  لێکۆڵینه وه دا  و  وتار  چه ندین  له   ئێستا  تاکو 
ڕه خنه گرانه وه  توێژینه وه ی هه مه  الیه ن له سه ر شیعره کانی قانع کراوه و و وه ک ده نگێکی 
ده نگێکی  وه ک  و  نشینان  گوند  تایبه ت  به   خه ڵک  کۆمه اڵنی  وشیارکه ره وه ی  و  دلێر 
به ره نگاریی خه باتی چینایه تی و نه ته وایه تی ناوزه د کراوه ، ئێمه ش له  رۆڤاره وه  که  ئه م 
ژماره یه مان بۆ قانع ته رخان کردووه ، ده رگامان به  ڕووی کۆمه ڵێک نووسه ر و توێژه ر 
و ڕه خنه گردا کردووه ته وه  بۆ ئه وه ی تێڕوانین و سه رنجی خۆیان له سه ر دنیای شیعریی 
قانع بخه نه  ڕوو، ده خوازین ئه م ڕۆڤاره  ببێته  سه رچاوه یه کی به  که ڵک بۆ ئه و خوینه رانه ی 
که  ده یانه ویت قانع و دنیای قانع وردتر بناسن و ئاشنا بن به ژیان و  دنیای شیعره کانی. 

سکرتێری نووسین

سەروتار



قانع



 
ناوی  شێخ محه مه د كوڕی  شێخ عه بدولقادری  كوڕی  شێخ سه عیدی  دۆاڵشییه  و له  نه وه ی  )كابل(ی  
مه ریوانن. له  15ئه یلولی  1898 له  گوندی  ریشێن-ی  بناری  شاره زوور له دایك بووه . له  ته مه نی  40 
رۆژیدا بوو كه  باوكی  كۆچی  دوایی  كردووه و له  ته مه نی  دوو ساڵیشدا دایكی  كۆچی  دوایی  كردووه . 

ژیانی  قانع له  زه مینه یه كی  ده ربه ده ری  و پڕ له  كوێره وه رییه وه  ده ستی  پێكرد.

ژیاننامه ی قانع



به  هه تیوی  له الی  خزمێكیان كه  ناوی  "ئاغا سه ید 
حوسێنی  چۆڕی"  بووه  له  ناوچه ی  مه ریوان گه وره  
بووه  و هه ر ئه ویش ناویه ته  به ر خوێندن. پاشان به  
فه قێیه تی  چووه  بۆ سلێمانی  و چه ند ساڵێك له وێ  
به  شاره كانی   گه ڕان  به مه به ستی   هه ر  ماوه ته وه . 
كوردستان دا بۆ خوێندن، چۆته  "سنه  و مه ریوان و 
ساباڵخ و بۆكان و شنۆ و هه ولێر و كۆیه و كه ركوك 
له  خوێندنیشی   قۆناغی   دوا  بیاره ".  و  سلێمانی   و 

 مه ریوان ته واو كردووه .
و  خوێندن  فێری   به ته واوی   به رله وه ی   قانع 
تیا ده ركه وتووه   توانای  شاعیرێتی   ببێت  نووسین 
خووی   جیهانیدا  یه كه می   جه نگی   له  سه رده می   و 

داوه ته وه  شیعری  ئاینی .
خولیای   كوردستانه وه   بارودۆخی   به هۆی   دواتر 

شیعری  نیشتمانپه روه ری  هه بووه .
خوێندنه وه ی  كتێبێكی  ده ستنووسی  فارسی  به ناوی  
"وقائع ال ارده الن" كه  باسی  راپه رینه كانی  تیره ی  
داگیركه ران،  به رامبه ر  ئه كات  ئه رده اڵنییه كان 
و  شاعیر  ده روونی   سه ر  ئه كاته   كار  تر  هێنده ی  
شاعیرێكی   ئه بێته   ئیتر  و  شیعرییه كانی   به رهه مه  

نه ته وایه تی  و نیشتمانپه ره وه ر.
ئه وه   له یه كنه چووه كانی  شیعره كانی  شاعیر،  الیه نه  
ئه گه یه نێ كه  زاده ی  فیكری  یه ك سه رده م و پێویستی  
نین،  ئازار  و  ئێش  یه ك  به رهه می   و  قۆناغ  یه ك 
به رده وام باوه ڕی  به  یه كگرتنی  جه ماوه رو یه كسانی  
له  سه ره تای  چله كانه وه  به  كۆمه اڵیه تی  هه بووه  و 
جیهانیدا،  جه نگی   دووه مین  ڕۆژگاری   له    تایبه تی  
ڕێبازی  سۆشیالیستی  وه كو دیارده یه كی  سیاسیی 
له   و  دایه وه   ڕه نگی   شیعره كانیدا  له ناو  زیندوو 
سه نگه ری  شیعری  شۆڕشگێرانه دا دژی  ده ره به گی  
چه وسێنه رو ئیمپریالیزم بووه  و هه میشه  دڵی  له گه ڵ 
چه وساوه ی   جووتیاری   مرۆڤی   ئاواتی   و  ئازار 
كورددا بووه  و وه ك شاعیرێكی  دڵسۆز و خه مخۆری  
كورد شیعری  بۆ نه ته وه ی  كورد هۆنیته وه  و له گه ڵ 
و  و شۆرش  راپه رین  و  كاره سات  و  به سه رهات 

ده ستكه وته كانی  كورددا ژیاوه .

كردووه   ژنانی   مافه كانی   داوای   له شیعره كانیدا 
له بواره كانی  رۆشنبیری  وكۆمه اڵیه تی  و ئابووریدا.

به  هاوكاریی  په نجاكاندا  له  سه ره تای   قانع 
مامۆستایان "عه الدین سه جادی  و شوكر مسته فا" 
به  شێوه ی   شیعره كانی   له   به ش  پێنج  توانی  
بكات،  چاپ  تایبه تی   قه واره ی   و  جیا  جیا  دیوانی  
باخچه ی   مه ریوان،  "گواڵڵه ی   به رهه مانه ن  ئه م  كه  
كوردستان، چوارباخی  پێنجوێن، شاخی  هه ورامان، 

ده شتی  گه رمیان".
له وانه   كردووه ،  پیشه ی   كارو  گه لێ   له  ژیانیدا 
مامۆستای   و  كرێكاری   قوتابخانه و  مامۆستای  
مزگه وت و جووتیاری  و ئاشه وانی  و فه رمانبه رێتی .
خراوه ته   جارێك  چه ند  په نجاكاندا  له كۆتایی  
له  به ندیخانه ی   1960دا  له  ساڵی   به ندیخانه . 
سلێمانی  چۆنیه تی  نووسینی  زمانی  كوردی  فێری  

زیندانییه كان كردووه .
له به ندیخانه ی   كوڕیدا  وریای   له گه ڵ  1963دا  له  
له و  هه ر  و  ئه كرێ   زیندانی   تاران،  "قه جه ر"ی  
نووسیوه   به ناوبانگه كه ی   هۆنراوه   به ندیخانه یه دا 

كه  ده ڵێ : 

ئاخرین ماڵی  ژیانم كونجی  به ندیخانه یه 
ئه م كه له پچه  مه رهه می  زامی  دڵی  دێوانه یه 



مەریوان وریا قانع

١
ئەم  کوردیی.  ئەدەبیاتی  و  ڕۆشنبیری  مێژووی  بیستەمی  سەدەی  گرنگەکانی  ناوە  لە  یەکێکە  قانع 
شاعیرە شەست و حەوت ساڵ ژیا و  لە دوای خۆی ژمارەیەکی زۆر شیعر و سەربردە و ڕووداوی 
سەرنجڕاکێشی بەجێ هێشتووە. ئەم نووسینە هەوڵدانە بۆ کێشانی وێنەیەکی گشتیی ئەزموونی شیعریی 
ئەم شاعیرە و نیشاندان و خوێندنەوەی ئەو پرسیار و خەون و مەترسییانەی ئەدەبی ئەم پیاوە پێیانەوە 
دەرگیربووە. هەروەها هەوڵدانێکە 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 ١٨٩٨ لەدایک بووە و ساڵی ١٩٦٥ کۆچی دوایی کردووە.  
ئەگەر لە پەنجا ساڵی دووهەمی سەدەی نۆزدەهەمدا ڕۆشنبیریی نوێی ئێمە، بە پلەی یەکەم، لە ڕێگای 

قانع لە ساڵە درێژەکانی سەدەی بیستەمدا
پەیوەندیی نێوان شیعر و نەتەوە و خۆرئاوا
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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. 
بۆ  تەنها  نییە  هێما  ڕۆشنبیرییەدا  فەزا  لەم  قانع 
تاکەکەسێکی تایبەت، یان بۆ نووسەرێک بە تەنها، 
ڕۆشنبریی  و  ئەدەبی  نەوەیەکی  بۆ  هێمایە  بەڵکو 
تازە  لەدایکبوونی کۆمەڵێک گوتاری  بۆ  تایبەت و 
نێوان  پەیوەندیی  و  ئەدەب  چییەتی  بە  سەبارەت 
ئەدەب و کۆمەڵگا و ئەدەب و کوردبوون و ئەدەب 
و ئایندە لە کوردستاندا. ئەم نووسینە هەوڵدانە بۆ 
چوونە ناو دونیای قانعەوە لە ڕێگای بەستنەوەی 
وەک  تاکەکەسییەکەیەوە  و  ئەدەبی  ئەزموونە 
مرۆڤێک لە نیوەی یەکەمی سەدەی بیستەمدا، بەو 
کە  تازەیەوە  ئاڵۆزە  و ڕۆشنبیرییە  ئەدەبی  گشتە 

لەو ڕۆژگارەدا دروست دەبێت. 

٢
دوای  لە  ڕاستەوخۆ  قانع  سەیرە  ڕێکەوتێکی 
کۆچکردنی حاجی قادری کۆییەوە لە ساڵی١٨٩٧دا 
لەدایک دەبێت، لەو کاتەدا کە حاجی قادر ماڵئاوایی 
دێتە  قانع  دەکات،  ئێمە  ئەدەبیاتی  لە  و  ژیان  لە 
گرنگەکانی  ناوە  لە  یەکێک  بە  دەبێت  و  دونیاوە 
کۆیی.  قادری  حاجی  دوای  قۆناغی  ئەدەبیاتی 
ڕێکەوتەکە بە شێوەیەکە وەک ئەوەی قانع هاتبێت 
بۆ پڕکردنەوەی ئەو ”بۆشاییە ئەدەبیی“ە کە مەرگی 
دروستی  ئێمەدا  دونیای  لە  کۆیی  قادری  حاجی 
بۆشایی“  ”پڕکردنەوەی  لە  قسەکردن  دەکات. 
قادری  ئەزموونی حاجی  کە  دێت  ڕاستییەوە  لەو 
کۆیی ئەزموونێکی دەگمەنە لە سەدەی نۆزدەیەمی 
ئەدەبیاتی ئێمەدا، هەوڵی یەکەمی تازەکردنەوەیەکی 
تایبەتیی ئەم ئەدەبیاتە و بارگاویکردنێتی بە زمان 
تازەوە،  ئەدەبیی  ئەرکی  و  خواست  و  خەون  و 
ئەوانەی  نەبووە.  بوونیان  قادر  لە حاجی  بەر  کە 
شارەزای ئەزموونی شیعریی حاجی قادری کۆیین، 
دەزانن پەیوەندییەکی بەهێز لە نێوان ئەم ئەزموونە 
و  دونیابینی  هەیە.  قانعدا  شیعریی  ئەزموونی  و 

شیعر  بۆ  و  بەگشتی  ئەدەب  بۆ  قانع  تێگەیشتنی 
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 
ڕووەوە  زۆر  لە  قانع،  الی  دەکات  تێ  ڕوویان 
لەو شتانە الی  بڕێک  بە  گەشەدانە  و  درێژکراوە 

حاجی قادری کۆیی. 
قانع بەم مانایە حاجی قادریی کۆیی سەدەی بیستی 
ئەدەبیاتی ئێمەیە. بەاڵم هاوکات کۆمەڵێک ”دابڕانی 
گەورە“ش لە نێوان دونیابینیی حاجی قادری کۆیی 
الپەڕەکانی  لە  کە  ئارادایە  لە  قانعدا  دونیابینیی  و 
دەوەستین.  سەریان  لە  وردی  بە  داهاتوودا 
دەکاتەوە  کۆ  بەیەکەوە  شاعیرە  دوو  ئەم  ئەوەی 
لەدایکبوونی جۆرێک لە جیهانبینیی کۆمەاڵیەتی و 
سیاسی و فەرهەنگیی تازەیە کە لە دەیەکانی دوای 
سەدەی نۆزدەهەمەوە دێت و لەناو بەشێکی گرنگی 
نیوەی یەکەمی سەدەی بیستەمی ئەدەبیاتی ئێمەدا 
گەشە بە خۆی ئەدات و ئەمێنێتەوە. ڕوانینێکە بۆ 
ژیانی  گشتێتی  لەناو  ئەدەبیات  ڕۆڵی  و  چییەتی 
بێگومان  کۆمەڵگادا.  فەرهەنگیی  و  کۆمەاڵیەتی 

چۆنێتیی کارکردن بەم ڕوانین و جیهانبینییە 
تازەیە و شێوازی تەرجەمەکردنی بۆ شیعر و 
ئەدەبیات الی هەر شاعیرێک لە شاعیرەکانی 

لە  بەاڵم  جیاوازە،  جۆرێکی  بە  سەردەمە  ئەو 
ئاستی ڕوانینێکی گشتیدا بۆ دونیا و بۆ ئەدەبیات 
کۆڵەکە  دەکرێ  هەیە.  هاوبەشیان  خاڵی  چەندان 
تازەیە  هاوبەشە  جیهانبینییە  ئەو  سەرەکییەکانی 

لەم چەند خاڵەدا کۆبکەینەوە:
تەواو  دونیاییەکی  لە  بەوەی  ١-هەستکردن 
لە  بەر  نەوەکانی  دونیای  لە  دەژین  جیاوازدا 
خۆیان و ئەزمونکردنی ئەو دونیا تازەیەش وەک 
گەورە،  خەونی  و  مژدە  کۆمەڵێک  سەرزەمینی 
و  مەترسی  کۆمەڵێک  سەرزەمینی  هاوکات  بەاڵم 

هەڕەشەی بنەڕەتیی ئێستایی و ئایندەیی. 
چوارچێوەی  لەدایکبوونی  بە  هەستکردن   -٣
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ڕێکخستنی  بۆ  نوێ  فەرهەنگیی  و  سیاسیی 
لەو  جیاواز  کۆمەڵ،  بە  پێکەوەیی  ژیانی 
چەندان  بۆ  کە  دینییەی  تەقلیدییە  چوارچێوە 
و  تاکەکەس  کۆمەاڵیەتیی  پێکەوەبوونی  سەدە 
ناوچەکەی ڕێک خستووە. هەستکردن  میللەتانی 
تایبەتیی  و  جیاواز  بوونەوەرێکی  کە  بەوەی 
بە  پێویستت  و  تەقلیدییەیت  چوارچێوە  ئەم  ناو 
چوونەدەرەوە لە سەرلەبەری چوارچێوەکە هەیە. 
هەستکردنە  سەرەوە  زۆر  لە  هەستکردنە  ئەم 
دینییەکان“  ئیمپراتۆریەتە  ”کۆتاییهاتنی  بە 
بە  جێکردنەوەیان  گشتیی  چوارچێوەی  وەک 

”چوارچێوەی نەتەوەیی و نیشتیمانی“.
٤- دروستبوون و ناسینی ”ئەوی تر“ ی نوێ و 
کردنی ئەم ”ئەوی تر“ە بە چوارچێوەیەکی گرنگ 
بۆ تەماشاکردنێکی نوێی خود خۆی و سەرلەنوێ 
ئامادەبوونی  و  ژیان  شێوازیی  نرخاندنەوەی 
ئەم خودە لەناو دونیا و پەیوەندییەکاندا. بوونی 
بۆ  نوێ  هێزێکی  بە  تازەیە  تر“ە  ”ئەوی  ئەم 
لە  گۆڕانکاریی  ”خودسازیی“  و  ”خودناسیی“ 
تر“ەش  ”ئەوی  ئەم  بەراوردکردنەوە.  ڕێگای 
ئەوروپییە  پێشکەوتنی  ئەزموونی  و  ئەوروپا 
شێوازی  وەک  و  نوێ  شارستانیەتێکی  وەک 
ڕێکخستنی نوێی پەیوەندییەکانی مرۆڤ بە خۆی 
بە  و  زمان  بە  و  کولتور  بە  و  دەوروبەر  بە  و 

زانستەوە.
٥- ڕەخنەکردنێکی هەمەالیەن و فرەشێوەی  
یەکەیەکی  وەک  خود  خۆی،  ”خود“ 
و  دینی  و  فەرهەنگی  و  سیاسی 
بە  پەیوەندیی  وەک  خود  ڕەمزیی. 
دونیای ئەمڕۆوە و وەک پەیوەندیی 

بە ڕابردووەوە.
٦- کردنەوەی ”ڕەهەندێکی ئایندەیی“ 
گرنگ لەم خودەدا و گۆڕانی ”ئێستا“ 
و  کۆمەاڵیەتی  و  فەرهەنگی  کێشەیەکی  بۆ 
لە  ئایندە  ڕزگارکردنی  هەنووکەیی.  سیاسیی 
مانا دینییەکانی و گۆڕینی بە زەمەنێک کە مانای 

شارستانی و مادی و فەرهەنگی و سیاسیی هەیە، 
کردنی ئەمانەش بە کێشە سەرەکییەکانی کۆمەڵگا 
بەرزیان  خوێندوارانە  و  ڕۆشنبیران  ئەرکی  کە 
هەرە  مەسەلە  بە  کردنیان  ئاستی  بۆ  بکەنەوە 
هەرە  ڕەهەندێکی  بە  و  کۆمەڵگا  سەرەکییەکانی 

گرنگی ئەو ئەدەبیاتەشی کە دەینووسن.  
تایبەتی زمان و دۆزینەوەی  مامەڵەکردنێکی   -٧
و  شوناس  و  زمان  نێوان  لە  نوێ  پەیوەندی 
تازەیەی  مامەڵەکردنە  ئەم  کۆمەڵگادا.  و  زمان 
بە  تایبەتیی زمانە  پراکتیکی  لە  زمانیش جۆرێک 
پێش  لە  تازەوە.  ئایدیۆلۆژیی  مانای  کۆمەڵێک 
هەمووانیشەوە 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 هەیە و دەتوانێت ماناکانی ئەو ئەو 

جیاوازییانەشمان بۆ لێک بداتەوە. 
تەوەرە  ئەو  سەر  لە  وردتر  کەمەکێک  با 

سەرەکییانەی ئەو دونیابینییە نوێیە بوەستین.

٣
لە  تازە  دونیایەکی  کە  بەوەی  هەستکردن 
کوردیش،  ئەدەبیاتی  و  و شیعر  دروستبووندایە 
هاوشان بە مرۆڤ و کۆمەڵگای کوردیی، لەو دونیا 
و  ڕۆشنبیران  هەستی سەرەکیی  دەژین  نوێیەدا 
خوێندەوارانی ئێمەیە، چ الی حاجی قادریی کۆیی 
و چ الی ئەو شاعیرانەی تر کە لە نیوەی یەکەمی 
سەدەی بیستەمدا دەنووسن، لە پێش هەموانیشەوە 
قانع. لە حاجی قادری کۆییەوە هەستێکی گەورە 
تازەبوونەوەی  و  دونیا  تازەبوونەوەی  بە 
لە  تازەبوونەوەی شوناسەکان  و  پەیوەندییەکان 
بەوەی  ئاگادارە  ئامادەیە  هۆشیارییەک  ئارادایە. 
چوارچێوەی نوێ بۆ کۆکردنەوەی مرۆڤەکان و 
بۆ ڕێکخستنی پەیوەندییەکان و بۆ خۆناسین و بۆ 
ئەوی تر-ناسین دروست بووە. دونیایەک هاتۆتە 
گۆڕینی  و  زمان  گۆڕینی  بە  پێویستی  کایەوە 
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باوەڕ و گۆڕینی پەیوەندی و گۆڕینی خەونەکانە. 
لە هەڕەشە و  تازەیە پڕ بووە  هاوکات ئەم دونیا 
مەترسیی نوێ کە لە قۆناغەکانی پێشتری مێژووی 
هەڕەشەی  نموونە  بۆ  نەبووە،  بوونی  ئێمەدا 
جێمانێکی تەواو لە سەرجەمی میللەتانی ناوچەکە 
مەترسیی  شارستانی،  دونیای  سەرجەمی  لە  و 

دۆڕاندنی زاد و نیشتیمان و واڵت. 
ئەم  ناو  دەرکەوتێکی  گرنگترین  من،  بەبۆچوونی 
نەتەوە“،  ”لەدایکبوونی  لە  بریتییە  تازەیە  دونیا 
بەبێ  کە  تازە  بوونەوەرێکی  وەک  نەتەوە 
ناو  هاتۆتە  الیەنێک  و  کەس  هیچ  بە  پرسکردن 
لەگەڵ خۆشیدا دەسکاریی  و  تازەیەوە  دونیا  ئەم 
شێوەنووسین  و  شێوەبیرکردنەوە  و  شێوەژیان 
لەناو  میللەتان  و  ئامادەبوونی مرۆڤ  و شێوازی 
سیاسی  گروپێکی  وەک  نەتەوە  دەکات.  دونیادا 
بە  خۆی  کە  تایبەت،  ئەخالقیی  و  فەرهەنگی  و 
هەڵگری کۆمەڵێک تایبەتمەندیی  ئەتنی و کولتوری 
و ڕەمزی دەزانێت و پێی وایە لە سەر بنەمای ئەم 
هەبوونی  مافی  جیاوازبوونەش  و  تایبەتمەندێتی 
پێش  لە  هەیە،  سیاسیی  داواکاری  کۆمەڵێک 
سەربەخۆ.   سیاسیی  ژیانێکی  مافی  هەموانیشەوە 
کورت  نییە،  سیاسیی  یەکەیەکی  تەنها  نەتەوە 
تەنها،  بە  سیاسیی  داواکارییەکی  بۆ  ناکرێتەوە 
ڕەمزی  و  کولتوری  یەکەیەکی  هاوکات  نەتەوە 
زمان،  بۆ  تازەیە  ڕوانینێکی  هەڵگری  ئەدەبییە.  و 
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 
شاعیرە،  ئەم  ئەزموونی  دەبێت.  لەدایک  کۆییدا 
بەتایبەتی لە دوای ئاوارەبوونییەوە بۆ ئەستەمبوڵ، 
شیعر.  بە  نەتەوەیە  دروستکردنی  ئەزموونی 
خەیاڵ  و  وێنە  و  زمان  لەناو  نەتەوەیە  بنیادنانی 
دروستکردنی  ئێمەدا.  مرۆڤی  چاوەڕوانییەکانی  و 
لەناو  مێژووییە  سیاسییە  یەکە  بەو  هەستکردنە 
داوەریکردنە ئەخالقی و دینی و فەرهەنگییەکاندا و 

بوونی نەتەوە خۆشیەتی بە یەکەی سەرەکیی ناو 
ئەو چوارچێوە تازانە. 

لە  نەتەوە  وەک  کورد  لەدایکبوونی  سەرەتاکانی 
شیعریی حاجی قادری کۆییەوە دەست پێ دەکات 
زۆری  هەرە  بەشی  ناو  بۆ  ئەوەوە  دوای  لە  و 
ئەدەبیاتی سەدەی بیستەمی ئێمە دەگواسترێتەوە. 
لە دوای حاجی قادری کۆییەوە ئەدەب لە دونیای 
ئێمەدا دەبێت بە یەکێک لە ئامرازە سەرەکییەکانی 
قانعیشدا  ئەدەبیاتی  لە  و  نەتەوە  دروستکردنی 
ئەزموونە  گەورەی  ڕووبەرێکی  گۆڕانە  ئەم 
شیعری  دەکات.  داگیر  شاعیرە  ئەم  شیعرییەکەی 
قانع لە ئەزموونی دروستکردنی نەتەوەدا واز لەو 
کەلەپوری نووسینە دەهێنێت 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 ”هەست و نەستی تایبەت“ دەکات 
کە ناچێتەوە ناو ئەو سیستمە بەالغییە تەقلیدییەوە 
ئاراستەی  درێژ  سەدەیەکی  چەند  مێژووی  کە 

دەکات. 
و  دروستکەر  شیعر  قانعدا  ئەزموونی  لە 

بونیادنەری ژمارەیەکی نەتەوەیە. شیعر هێزی 
دەستەجەمعی“یە  ”خودە  ئەو  دروستکردنی 
تازەیەیه کە بەیانکردن و داهێنانی، پێویستی 

بە دروستکردنی جۆرێکی نوێ لە زمان و جۆرێکی 
لە  نوێ  جۆرێکی  و  شیعر  لە  تێگەیشتن  لە  نوێ 
پەیوەندی نێوان شیعر و کۆمەڵگا و شیعر و مێژوو 
لە  نوێ  جۆرێکی  بە  پێویستی  چۆن  وەک  هەیە، 
تاکەکەس هەیە کە لەناو ئەم گشتە گەورە و ئاڵۆزەدا 
لەدایک ببێت و ببێت بە ”جەماوەر“ی ئەو شیعرە. 
جەمسەرەیە،  دوو  گۆڕانێکی  لێرەدا  گۆڕانەکە 
ئەدەبیی  هۆشیاریی  و  خەیاڵ  سەرێکەوە  لە 
شاعیرەکان گۆڕانی بەسەردا هاتووە، لە سەرێکی 
دیکەوە ئەو کەسانەی کە شیعرەکانیان ڕووبەڕوو 
نوێ“  ئەدەبیی  ”جەماوەرێکی  وەک  و  دەکرێتەوە 
دروستکردنی  هەوڵی  و  گۆڕاون  دەکرێن  وێنا 
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بەردەوامیان دەدرێ. بەمجۆرە ئەدەبیاتی ئێمە لە 
حاجی قادری کۆییەوە، بەتایبەتیش الی قانع، دوو 
ئەرکی سەرەکیی دەکەوێتە سەر شان، یەکەمیان 
وەک  نەتەوەیە  داهێنانی  و  دروستکردن  ئەرکی 
دووهەمیان  مۆدێرن.  دەستەجەمعیی  خودێکی 
ئامادەبێت  تاکەکەسێکە  دروستکردنی  ئەرکی 
ئەو نەتەوەیە لەناو خۆی و لەناو دونیا و لەناو 
پەیوەندی و هۆشیاری و خەیاڵیدا دروست بکات 
ئەو  لەگەڵ  تەواو  تەماهی  پرۆسەیەشدا  لەم  و 

دروستکراوە نوێیەدا بکات. 
لەم ئەزموونەدا شیعر نابێت بە نیشتمانی ڕۆحێکی 
تاکەکەسیی غەمبار و پڕ پرسیار، بۆ نموونە وەک 
ئامادەیە، بەڵکو دەبێت  لە ئەزموونی "مەحوی"دا 
نیشتیمانێک  دروستکردنی  گرنگی  ئامرازێکی  بە 
نیشتیمان  هەبوونی  کە  تازەدا،  دونیایەکی  لەناو 
لەو دونیایەدا بەشێکی هێجگار گرنگ و سەرەکیی 
ئامرازی  قانع  الی  شیعر  مرۆڤە.  شوناسی 
و  شاعیر  نێوان  ناوەکیی  هاوسەنگیی  پاراستنی 
دونیا و شاعیر و گەردوون نییە،  بەڵکو ئامرازی 
دونیایەکی  لەناو  مرۆڤە  کۆمەڵێک  جێکردنەوەی 
تەواو تازەدا. بەشێکی گرنگی ئەزموونی شیعریی 
بەجێبەجێکردنی  پتەودایە  پەیوەندییەکی  لە  قانع 
باسم  سەرەوە  لە  سەرەکییەی  ئەرکە  دوو  ئەو 

کردن.
ئەگەر دروستکردنی نەتەوە لە شیعردا و دوای 
ئەوەش گواستنەوەی لە شیعرەوە بۆ ناو 
تایبەتمەندییەکانی  لە  یەکێک  دونیا 
ئەدەبیاتی ئێمە بێت لە سەردەمی حاجی 
قادری کۆییەوە، پرسیار ئەوەیە ئایا 
ئێمەدا  دونیای  لە  نەتەوە  بیرۆکەی 
لەدایک  سەردەمێکدا  جۆرە  چ  لە 
ئایدیۆلۆژیا  و  ڕوانین  ئەو  دەبێت؟ 
لە  کە  کامانەن  سیاسییانە  پرۆژە  و 
بەشەی  لەو  نەتەوەدا  لەدایکبوونی  ساتەوەختی 
دونیا  لەم  ئێمە  ئەدەبیاتی  ئامادەیە؟  دونیادا 
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؟

٤
دواهەمین  لە  قادر  حاجی  ئایدیۆلۆژییانەی  ئەو 
لە  و  دەیانناسێت  نۆزدەهەمدا  سەدەی  چارەکی 
دەکاتەوە،  نەتەوە  دروستکردنی  لە  بیر  پاڵیاندا 
سیانیان  سەرەکین.  ئایدیۆلۆژیای  پێنج 
و  خۆین  عوسمانی  ئیمپراتۆریەتی  ناو  هیی 
خۆرئاوایین.  ئایدیۆلۆژیای  تریشیان  دوانەکەی 
لە  بریتین  ئیمپراتۆریەتەکە  ناو  ئایدیۆلۆژیاکانی 
”عوسمانیزم“ و ”پان ئیسالمیزم“ و ”ناسیۆنالیزمی 
کولتوریی“.  دوو ئایدیۆلۆژیا دەرەکییەکەش بریتین 
کۆمەاڵیەتیی“.    ”داروینیزمی  و  ”پۆزەتیڤیزم“  لە 
قادر  حاجی  بیرکرندەوەی  سەرزەمینی  ئەوەی 
ئەم  کە  پەیوەندییانەیە  ئەو  دەکات  دەستنیشان 
دروستیان  ئایدیۆلۆژیایانەدا  ئەم  لەگەڵ  شاعیرە 
دەکات. یەکێک لە پرسیارە گرنگەکانی دواهەمین 
چارەکی سەدەی نۆزدەهەم ئەوەیە مرۆڤ چۆن 
پێناسەی  مێژوودا  تایبەتەی  ساتەوەختە  لەو 
خۆی بکات؟ ئینتیما کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکانی 
بۆ چی و بۆ کێ دهبێت؟ کامەیە ئەو چوارچێوە 
گروپێکی  ئەندامانی  دەتوانێت  سەرەکییەی 
دیاریکراو لەناو سنوورەکانیدا کۆبکاتەوە؟ لەناو 
پرسیارانە  بەو  ئیمپراتۆریەتیی عوسمانیدا وەاڵم 
و  ئیسالمیزم“  ”پان  و  ”عوسمانیزم“  لە  بریتین 

”ناسیۆنالیزمی کولتوری“. 
ئیمپراتۆریەتی  وێناکردنی  مانای  عوسمانیزم 
چوارچێوەی  وەک  سوڵتانەکەی  و  عوسمانی 
بینینی  و  دەستەجەمعی  شوناسی  سەرەکی 
هەموو  کە  ڕەمزێک  وەک  عوسمانی  سوڵتانی 
بتوانن  ئیمپراتۆریەتەکە  ناو  موسڵمانەکانی 
ئایدیۆلۆژیای  بەپێی  کۆببنەوە.  دەوری  لە 
عوسمانیزم هەموو ئەوانەی لە چوارچێوەی ئەو 
ئیمپراتۆریەتەدا دەژین و وەالیان بۆ سوڵتان هەیە، 
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شوناسی سەرەکییان شوناسێکی عوسمانییە، کورد 
هەموویان  تر،  نەتەوەکانی  و  تورک  و  عەرەب  و 
عوسمانین و ئەوەی شوناسی ئەوان دەستنیشان 
دەکات عوسمانیبوونە. هەرچی ”پان ئیسالمیزم“ە 
وەک ئایدیۆلۆژیا هەڵگری شوناسێکە فراوانترە لە 
شوناسی عوسمانیزم، ئەوەی لە پان ئیسالمیزمدا 
ئینتیما  دەکات،  گرووپەکان  و  مرۆڤ  شوناسی 
نییە بۆ سوڵتانی عوسمانی بەتەنیا، بەڵکو ئینتیمایە 
گەردوونی. چوارچێوەی  دینێکی  ئیسالم وەک  بۆ 
سیاسی  چوارچێوە  لێرەدا  خۆناساندن  سەرەکیی 
و دینی و ڕەمزییەکانی ”ئومەی ئیسالمی“یە وەک 

شوناسێکی گەردوونی. 
ئایدیۆلۆژیای  لە  بریتییە  ئایدیۆلۆژیاش  سێهەمین 
ئەوە  بانگەشەی  کە  کولتوریی“  ”ناسیۆنالیزمی 
دەکات هەر گروپێکی ناو ئیمپراتۆریەتەکە دەشێت 
جیاوازی  "ئەتنی"ی  و  کولتوری“  ”شوناسێکی 
ناو  تری  ئەتنییەکانی  شوناسی  لە  کە  هەبێت 
هەستی  شوناسێک  بێت،  جیاواز  ئیمپراتۆریەتەکە 

ئەوە بە ئەندامانی ئەو ئەتنیە بدات کە خۆیان بە 
خاوەنی زمان و کولتور و بەها و نۆرمی تایبەت 
بەهانەیەک  نابنە  لەمانە  یەکێک  هیچ  بەاڵم  بزانن، 
دەوڵەتێکی سەربەخۆ و جیاواز  بۆ دروستکردنی 
ناسیۆنالیزمی  خۆی.  عوسمانی  ئیمپراتۆریەتی  لە 
جیاوازییە  بە  داننانە  ناسیۆنالیزمی  کولتوری، 
بەستنەوەی  بەبێ  بەاڵم  ئەتنییەکاندا  و  کولتوری 
داواکاریی  بە  ئەتنییە  و  کولتوری  داننانە  ئەم 
سیاسییەوە. لەم دۆخەدا ئیمپراتۆریەتی عوسمانی 
شوێنی  کە  بێت  سیاسییە  چوارچێوە  ئەو  دەبێت 
جیاوازیی  کولتوریی  و  ئەتنی  شوناسی  چەندەها 

تێدا دەبێتەوە. 
پەیوەندیدا  لە  و  نۆزدەهەمدا  سەدەی  لە  ئەوەی 
ڕوودەدات،  کۆییەوە  قادری  حاجی  ئەزموونی  بە 
ئەوەیە حاجی قادر ناچێتە ناو هیچ یەکێک لەم سێ 
ئیمپراتۆرییە سەرەکییانەوە.  پرۆژە  ئایدیۆلۆژیا و 
پان  و  عوسمانیزم  لە  بەرگریی  نە  قادر  حاجی 
لە  داواکارییەکانیشی  نە  دەکات،  ئیسالمیزم 
کولتوریدا  ناسیۆنالیزمی  داواکاریی  سنووری 
پرۆژەی  قادر  حاجی  دەکات.  سنووردار 
دەهێنێتە  سیاسی  نەتەوەیەکی  دروستکردنی 

دەوڵەتێکی  دروستکردنی  داوای  و  کایەوە 
ئەم  و  داواکاری  ئەم  دەکات.   سەربەخۆ 
گۆڕانکارییە لە بیرکردنەوە و ڕوانیندا پەیامی 

ژمارەیەکی ئەزموونی حاجی قادری کۆییە، بنەمای 
ئەدەبی و شیعری و دوای  سەرەکیی هۆشیاریی 
ئەوانیش هۆشیاریی سیاسیی ئەم شاعیرەیە. ئەم 
گۆڕانانەش تەواو تازە و بێ پێشینەن لە دونیای 

ئەدەبیی ئێمەدا. 
بۆ یەکەمجار لە دونیای ئێمەدا پەیوەندییەکی بەهێز 
و  کۆمەاڵیەتی  هۆشیاریی  نێوان  لە  فرەالیەن  و 
سیاسی لە الیەکەوە و هۆشیاریی ئەدەبی لە الیەکی 
دەسکاریکردنی  خەونی  دەبێت،  دروست  دیکەوە 
دەرەوەی  لە  داڕشتنەوەی  سەرلەنوێ  و  دونیا 
سەدەکە،  کۆتایی  بااڵدەستەکانی  ئایدیۆلۆژیا 
دەبێت بە ڕەگەزێکی ناوەکیی هۆشیاریی شیعری 
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بەرامبەر  شاعیرە  ئەم  سیاسیی  هۆشیاریی  و 
سەرەتاییەکانی  و  سەرەکی  هەنگاوە  دونیا.  بە 
گۆڕانکارییە  لەم  ئێمە  ئەدەبیاتی  تازەبوونەوەی 
گرنگەوە دەستپێ دەکات.  هەردوو ئایدیۆلۆژییا 
الی  جیاواز  بەشێوازی  خۆرئاواییەکەش 
سەردەمە  ئەو  ڕۆشنبیرانی  زۆری  هەرە  بەشی 
پێداگرتن  قادردا  حاجی  ئەزموونی  لە  ئامادەیە، 
لە سەر خوێندن و فێربوون و ڕۆڵی زانست لە 
مەسەلەی  سەر  لە  پێداگرتن  و  تازەبوونەوەدا 
یەکەیەکی سیاسیی  دەوڵەت وەک  دروستکردنی 
بەهێز و مۆدێرن، پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆی بەو 

دوو ئەزموونەوە هەیە. 
سەدەی  لە  هەیە،  ناسیۆنالیزم  پرۆژەی  هەرچی 
دەچێتە  قانعدا  هاتنی  ساتەوەختی  لە  و  بیستەم 
چوار  و  ئایدیۆلۆژییا  چوار  لەگەڵ  پەیوەندییەوە 
لە  پرۆژانەی  لەو  جیاوازەوە  سیاسیی  پرۆژەی 
ئەزموونی  بوون.  ئامادە  نۆزدەهەمدا  سەدەی 
چوار  ئامادەگیی  بەردەم  لە  قانع  ئەدەبیاتی 
بیستەمدا  سەدەی  گەورەکەی  ئایدیۆلۆژیا 
ئایدیۆلۆژیاکانی   ، لە  بریتین  کە  دەبێت  دروست 
لیبرالیزم و سۆسیالیزم و فاشیزم و ئیسالمیزم، 
کە لەناو هەریەکێکیاندا و بە بڕ و ڕادەی جیاواز 
داروینیزمی  لە  یان  پۆزەتیڤیزم  لە  یان  شتێک 
ئامادەیە. ئەوەی شایانی باسکردنە  کۆمەاڵیەتیی 
نە لیبرالیزم و نە ئیسالمیزم شوێن-پێی خۆیان 
لەناو  و  بەگشتی  ئێمەدا  ئەدەبیاتی  لەناو 
و  ناکەنەوە  بەتایبەتی،  قانعدا  شیعری 
لەناو  چ  خۆشی،  نەتەوە  بیرۆکەی 
لەناو  چ  و  ئەدەبییەکان  ئەزموونە 
ئاقاری  دوو  بە  سیاسیدا،  واقیعی 
لیبرال و  نەتەوەیەکی  دروستکردنی 

نەتەوەیەکی ئیسالمیدا ناڕاوت. 
لیبرالیزم لەبەرئەوەی لە پەیوەندییەکی 
کۆڵۆنیالیزمەوە،  ئەزموونی  بە  ڕاستەوخۆدایە 
پێگەیەکی  کە  ئەوەوە  بەهۆی  ئیسالمیزمیش 
ئێمەدا  کۆمەڵگای  لەناو  بەهێزی  ئایدیۆلۆژیی 

نەبووە، نەچوونەتە پەیوەندییەوە بە دروستکردنی 
نەتەوەوە. یانی پرۆژەی دروستکردنی نەتەوە نە 
دەسەاڵتێکی  و  نەتەوە  دروستکردنی  پرۆژەی 
دەسەاڵتێک  دروستکردنی  پرۆژەی  نە  لیبرال، 
بدات  شەریعەت  سەپاندنی  هەوڵی  کە  دینیی 
ئیسالمیکردنی  بە  پرۆسەی  یەکەمی  خەمی  و 

کۆمەڵگا بێت.
دەبنە  فاشیزم و سۆسیالیزم  دوانە  ئەم  باتی  لە 
سیاسیی  و  ئەدەبی  ئەزموونی  چوارچێوەی 
بڕێک لە ناوە گرنگەکانی نیوەی یەکەمی سەدەی 
لە  فاشیزم  ئەگەر  ئێمەدا.  دونیای  لە  بیستەم 
ڕەفیق  وەک  گرنگی  نووسەرێکی  الی  قۆناغێکدا 
بە  دەبێت  سۆسیالیزم  ئەوا  بێت،  ئامادە  حیلمی 
یەکێک لە دەرکەوتە هەرە گرنگەکانی ئەزموونی 

ئەدەبیی قانع.
کوردستان،  تازەکردنەوەی  پرۆژەی 
کۆمەاڵیەتی،  و  ژیانی سیاسی  مۆدێرنکردنەوەی 
شیعر  لە  نەتەوە  دروستکردنی  و  بیناکردن 
گۆڕینی  پرۆژەی  شیعردا،  دەرەوەی  و 
بۆ  و  نەتەوە  درستکردنی  ئامرازی  بۆ  شیعر 
نەتەوەیی،  تاکەکەسێکی  دروستکردنی  وزەی 
پەیوەندییەکی  دەچنە  قانع،  الی  ئەمانە  هەموو 
ڕاستەوخۆوە لەگەڵ ئایدیۆلۆژیای سۆسیالیستیدا.   
پتەودایە  پەیوەندییەکی  لە  ناسیۆنالیزم  قانع  الی 
ئەوەندەی  سۆسیالیزمیش  سۆسیالیزمەوە،  بە 
گرنگ  پۆزەتیڤیزمانەی  و  دادپەروەر  ڕەهەندێکی 
ئایدیۆلۆژیایەکی  وەک  ئەوەندە  وەردەگرێت، 
گشتگیر ئامادە نییە کە هەموو کون و قوژبنێکی 

ژیان بخاتە ژێر کۆنترۆڵی خۆیەوە. 
بۆ  ترە  ناوێکی  قانعدا  ئەزموونی  لە  سۆسیالیزم 
و  پێشکەوتن  بیرۆکەی  لە  تایبەت  تێکەڵەیەکی 
بۆ  یان  کۆمەاڵیەتی،  دادپەروەریی  و  یەکسانی 
و  سیاسی  و  دینی  هەاڵوێردی  بە  کۆتاییهێنان 
فەرهەنگی و ئایدیالێک بۆ کۆمەڵگایەکی پێشکەوتوو 
و دادپەروەر. جگە لە مانە سۆسیالیزم لە شیعری 
گۆڕان،  بۆ  نوێیە  مێژوویی  وزەیەکی  قانعدا 
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هێزێکە مرۆڤ لە ناوەوەڕا تازە دەکاتەوە و وای 
لێ دەکات ببێت بە سەروەری ژیان و سەروەری 
چارەنووس و سەروەری مێژووی خۆی. بە کورتی 
و  پاکتر  دونیایەکی  بۆ  ترە  ناوێکی  سۆسیالیزم 
نەرمتر و مرۆڤانەتر، خەونێکە بۆ گۆڕان، پەیامێکە 

بۆ پەڕینەوە بەرەو سبەینێیەکی باشتر.
قانعدا،  شیعری  لە  خۆشی،  نەتەوە  ناوەرۆکی 
بۆ  تێگەیشتنە  و  ڕوانین  ئەم  بنەمای  سەر  لە 
سۆسیالیزم دەستنیشان دەکرێت. نەتەوە الی قانع 
پرۆژەی هێزەکانی خوارەوەی کۆمەڵگایە، پرۆژەی 
جوتیاران و کرێکاران و ڕەنجدەران و پاڵە و سەپان 
بەشەی  ئەو  پرۆژەی  کوردستانە،  کاسبکارانی  و 
و  یەکسانی  بە  خەون  کە  کوردستانە  کۆمەڵگای 
دادپەروەرییەوە دەبینێت، یان النی کەم وا هەست 
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 ڕەهەندە سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
دەربەگایەتییە،  سیستمی  فەرهەنگییەکەی  و 
هەڵگری ڕەهەندێکی هیومانیستی گرنگە و خەونی 
یەکسانی و دادپەروەریی کۆمەاڵیەتیی دژ بە پلە و 
پایە و جیاکاری و میکانیزمە زۆرەکانی هەاڵوێردن 
دەکات.  ئاڕاستەی  دەرەبەگایەتیدا  کۆمەڵگای  لە 
سۆسیالیزم لەم ئەزموونەدا چەندە هێزەکانی الی 
بەهەمان  دەکەن،  دروستی  کۆمەڵگا  خوارەوەی 
نوێ  بیرکردنەوەی  و  ڕوانین  و  زانست  ئەندازە 

دروستی دەکەن و دەیپارێزن.

٥
ئەو تاکەکەسەی لە شیعری قانعدا دەتوانێت نەتەوە 
لە ژێرەوە دروست بکات و ئاکارێکی هیومانیستی 
تاکەکەسێکی  ببەخشێت  پێ  سۆسیالیستییانەی  و 
تاکەکەسێکی  واتە  دونیاییە.  و  مۆدێرن  تەواو 
خوێندەوار و هاریکار و لەخۆ بردووە، پەیوەندیی 
بە دونیاوە پەیوەندییەکی بنەڕەتییە، بوونەوەرێکە 

تێکەڵ بە کێشە و گرفت و مژدە و ئەگەرکانی دونیا، 
دەستوپەنجە وزە تایبەتەکانی لەناو قوڕ و لیتە و 
دار و بەردی دروستکردنی مێژوودای تاکەکەسیی 
نیشتیمانیدایە.  و  نەتەوەیی  مێژووی  و  خۆی 
هەر  لە  مرۆڤ  لە  شێوازەیە  ئەو  تاکەکەسە  ئەم 
شوێنێکەوە دەربکەوێت لەناو ڕووبەرێکدایە کە لە 
دۆخی دروستکردن و تازەکردنەوە و سەرلەنوێ 
بەر  دونیا  بۆ  ئینتیمای  کەسێکە  داڕشتنەوەدایە. 
بدوێم  وردتر  یان  تریەتی،  ئینتیماکانی  هەموو  لە 
ئینتیمای بۆ دونیای سەرزەمینی، هەموو 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 
و  سەرەکی  مەسەلە  لە  بەرگریکردنیەتی  دەکات، 
بنەڕەتییەکانی ئەم ژیانە گشتییە. ئەم ژیانە گشتییە 
بەشێکە لە ئاکاریی ئەو و ئەویش بەشێکە لە مژدە 

و تەحەداکانی ئەو ژیانە گشتییە.  
تاکەکەسە  ئەم  ڕەگەزی  قانعدا  شیعری  لە 
نێرە یان مێ، خەڵکی  نییە  نییە، گرنگ  گرنگ 

کام شوێن و سەر بە کام دین و مەزهەبە، گرنگ 
و  نیشتیمانە  و  نەتەوە  دروستکەری  هەم  ئەوەیە 
بوونەوەرێکی  وەک  خۆیەتی  دروستکەری  هەم 
پرۆژەی  بۆ  بەهێز  ئینتیمایەکی  خاوەن  مۆدێرنی 
نەتەوەیەکی  سۆسیالیستییانەی  بونیادنانێکی 
سەروەر و پێشکەوتوو. گرنگ ئەوەیە هەم بەشێکە 
ئەگەرەکانییەوە، هەم  بە هەموو مژدە و  لە دونیا 
بەشێکە لە هەستکردن بە دۆخی کەوتن و نەهامەتی 
قانعدا  شیعری  لە  دونیایە.  ئەو  هەڕەشەکانی  و 
هەستێکی بەهێز بە هاودەردی، یەک چارەنووسی، 
دەبینرێ.  گیانفیدایی،  پێکەوەیی،  کاری  هاریکاری، 
و  یەکدا  پاڵ  لە  یەکسانیی  و  ئازادی  و  برایەتی 
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بەتەنیشت یەکەوە ئامادەن، ئەمانەش یەکانگیرن 
لەگەڵ ئەو ڕوانینەدا بۆ دونیایی-بوونی مرۆڤ، 
و  کۆیی  ژیانێکی  لە  چاالک  بەشێکی  بە  وەک 

دەستەجەمعی هاوبەش. 
تاکەکەسێکی  قانعدا  شیعری  لە  تاکەکەسە  ئەم 
هەم  و  خۆی  سەر  لە  هەم  ئیشکەرە  ئیشکەرە، 
وەکچۆن  دەژی.  تیایدا  دونیایەی  ئەو  سەر  لە 
و  دروستکەرانە  کارێکی  نەتەوە  دروستکردنی 
ئەو  دروستکردنی  بەهەمانشێوە  پێرفۆرماتیڤییە، 
دروستکەرانەیە.  خۆی  خودی  بۆ  تاکەکەسە 
سروشتێکی  بە  نییە  شتێک  لێرەدا  مرۆڤ 
نەگۆڕ و جێگیرەوە بۆ یەکجار و بۆ هەتاهەتایە 
دەتوانێت  خۆی  هەم  مرۆڤ  دروستکرابێت، 
و  دروستبکات  تازە  بوونەوەرێکی  وەک  خۆی 
دەژی  تیایدا  کە  دونیایەشی  ئەو  دەتوانێت  هەم 
و  ئاست  زۆر  لە  و  دابڕێژێتەوە  سەرلەنوێ 

ڕووەوە بگۆڕێت. 
ئەوەی دیوانەکەی قانع بخوێنێتەوە و لەگەڵ ئەو 
شیعرانەدا بژی کە باس لە دروستکردنی ئەم دونیا 
گەشبینیی  بە  گەورەش  هەستێکی  دەکات،  نوێیە 
دەدۆزێتەوە، گەشبینی تا ڕادەی گەشەکردنی بۆ 
جۆرێک لە ئیرادەگەرێتیی سەرسەختانە بەرامبەر 
و  حەز  و  مەیل  زۆر  بڕێکی  کە  دونیایەک  بە 
توانای نەگۆڕان و تازەنەبوونەوەی تێدایە. مرۆڤ 
ئیشکەرە،  بوونەوەرێکی  قانعدا  شیعری  لە 
دەکات،  شوناسەکەی  دەستنیشانی  ئیش 
بەتایبەتی ئیشێک هەم خۆی لە ڕێگاوە 
دروست بکات و هەم ئەو دونیایەی 

تیایدا دەژی.
شیعری  قانع  شیعری  مانایە  بەم 
دونیایەکی  دونیایە،  دروستکردنی 
دونیایەکی  بەرامبەر  لە  نوێ 
دروستکراو و بااڵدەستدا. زمان لەم 
شیعرەدا ئەرکێکی دروستکەرانەی هەیە، ئەوەی 
performative، زمان  دەڵێن  پێی  ئینگلیزیی  بە 
وەک  دەکات،  دروست  قەسیدەیەک  چۆن  وەک 

لەناو  ڕستەکان  و  ئیقاع  و  وەزن  و  وێنە  چۆن 
شیعرێکدا دروست دەکات، ئاواش خشتێکی ئەو 
بە  پێویستی  کە  دەکات  دروست  تازەیە  دونیا 
بیناسازییەکی مێژوویی گەورە و بەردەوام هەیە، 
ئەو  ناوەکییەکانی  وزە  لە  بەشێکیش  هەروەها 
پێویستە  بکەرە مێژووییەش دروست دەکات کە 

ئەو دونیایە دروستبکات. 
ئەگەر پرۆژەی دروستکردنی نەتەوە الی حاجی 
لە  خۆپاراستن  پرۆژەی  لە  زیاتر  کۆیی  قادری 
کۆمەڵێک هەڕەشە و مەترسیی گەورەوە ئااڵبێت: 
مێژوو،  لە  کورد  دەرەوەی  چوونە  هەڕشەی 
ئەرمنستان،  بە  کوردستان  گۆڕرانی  هەڕەشەی 
سەرجەمی  لە  کورد  دواکەوتنی  هەڕەشەی 
مرۆڤایەتی بە هۆی نەبوونی ”قەڵەم“ و ”کتێب“ەوە، 
ناو  قەرەجی  بە  ببن  بەوەی  کورد  لە  هەڕەشە 
مێژوو، ئەوا الی قانع خەونێکی یۆتۆپی و کۆمەڵێک 
مژدەی گەورە و بردنەوەی دونیایەکی تەواو نوێ 
ئەم پرۆژەیە ئاراستە دەکات. بێگومان هەڕەشەکان 
الی قانعیش ئامادەن، بەاڵم زەبر و جەبری ئەم 
لە  مێژوویی  پرۆژەیەکی  بوونی  بە  هەڕەشانە 
کۆمەڵگایەکی سۆسیالیستی  دامەزراندنی  جۆری 
یان  سنووردارکراوە،  ناوەوە  لە  کوردستاندا  لە 
النیکەم تەریب بەو هەڕەشانە پرۆژەی بونیادنانی 

دونیایەکی لەو بابەتە پێشنیار و ئامادەکراوە. 
هەڵگری  هەم  قانع  شیعری  دەکات  وا  ئەمە 
هەم  بێت،  گەشبین  و  پۆزەتیڤ  ڕەهەندێکی 
ڕۆڵێکی قارەمانانە بە نەوە نوێکان ببەخشێت لە 
سۆسیالیستییەدا.  یۆتۆپیە  خەونە  ئەم  هێنانەدی 
ئێمە وەک مێژوویەکی وەستاو و  قانع مێژووی 
گیرخواردو بەدەوری خاڵێک و کێشەیەکدا نابینێت، 
بەڵکو وەک مێژوویەکی پڕ جووڵە و گۆڕران و 
ژێرەوژوور بوونەوەی جیاواز وێنای دەکات. ئەم 
بەردەوام  گۆڕانی  و  جووڵە  بە  قووڵەیە  هەستە 
دیالۆگێکی  لە  قانع  دەکات  وا  و چاوەڕواننەکراو 
بەردەوامدابێت لەگەڵ نەوە نوێکاندا، نەوە نوێکان 
مێژووی  تەحەداکانی  و  مژدەکان  لە  بەردەوام 
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ئێمە ئاگاداریان بکاتەوە، لە هەوڵی پاراستنی ئەو 
وزە ناوەکییەدا بێت کە پێویستە بۆ گۆڕران، داوای 
وەفاداریان لێ بکات بۆ پرۆژەی دروستکردنی ئەو 
ئەو  خەونەکانی  لە  بەشێکە  کە  گشتی“یە  ”ژیانە 
ئێمە وەک  مێژووی  ناو  ئەگەرەکانی  لە  و  شاعیر 

مێژوویەکی کۆنکرێت.
 یەکێک لە شێوازە هەرە سەرەکییەکانی پیادەکردنی 
ئەم دیالۆگە لە نێوان قانع و نەوە نوێکاندا نووسینی 
”وەسیەت“ە. قانع یەکێکە لەو شاعیرە کەمانەی کورد 
نەوە  بۆ  جیاوازیی  وەسێتی  زۆر  ژمارەیەکی  کە 
نوێکانی دوای خۆی بەجێ هێشتووە و ناوەڕۆکی 
وەسێتەکانیش داکۆکیردنە لە پرۆژەی گۆڕانکاری 
گەورەیەی  پرۆژە  ئەو  پشتنەکردنە  لە  ڕێگرتنە  و 
گۆڕانکاری و پێشکەوتن کە قانع و بەشێک لە نەوە 
ڕۆشنبیرە هاوتەمەنەکانی، 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 
پێدراوێکی  نەتەوە  پێشکەوتن.  بۆ  ئامرازێک  لە  و 
بەخشینی  پرۆژەی  بەڵکو  نییە،  نەگۆڕ  بایۆلۆژیی 
وزەیەکی نوێییە بە مێژوو، کرادرێکی تازەیە لەناو 

دووبارەبوونەوەی  قۆناغی  کە  مێژوویەکدا 
بەجێ هێشتووە، مێژوویەک کردار دروستی 
لێرەدا  نەتەوە  دەیگۆڕێت.  کردار  و  دەکات 

دەسکاریکردنێکی  پێشەوە،  بەرەو  بازدانێکە 
و  فەرهەنگی  و  کۆمەاڵیەتی  پێکهاتی  ڕادیکاڵی 
سەرزەمینێکی  دروستکردنی  کۆمەڵگایە،  ڕەمزیی 
کۆمەاڵیەتی  دادپەروەریی  و  یەکسانی  بۆ  نوێیە 
لە  بەشێک  بە  بوون  بۆ  زانستی،  پێشکەوتنی  و 

دونیایەکی زیندو و پێشکەوتوو. 
هەم  کاتدا  یەک  لە  قانعدا  ئەزموونی  لە  نەتەوە 
شوناسە، هەم ئەرکە، هەم کردەیە، هەم پەیوەندییە، 
نەتەوە بوونەوەرێکی نوێیی پڕ جووڵە و چاالکییە 
کە دەسکاری سەرجەمی شتەکان دەکات، دەسکاری 
زەمەن،  وێناکردنی  دەسکاری  ڕوانینەکان، 
چاوەڕوانییەکان.  دەسکاریی  و  زمان  دەسکاری 
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دروستکردنی  پرۆژەی  هەموانیشەوە  پێش  لە 
خودێکی مێژوویی نوێیە. 

٦
هەڵسوکەوتێکی  نەتەوە“دا  لەگەڵ  ”تەماهیکردن 
نەوە  ئەو  ئەندامانی  نێوان  لە  هاوبەشە  شیعریی 
دیارەکانی.  ناوە  لە  یەکێکە  قانع  کە  شیعرییەدا 
فەرهەنگییە  و  ئەدەبی  ڕاستییە  لەم  تێگەیشتن 
ئەزموونی  لە  تێگەیشتنە  سەرەکی  کۆڵەکەی 
ئەدەبیی ئەوە نەوەیە کە لە دوای حاجی قادری 
کۆییەوە تا بەرپابوونی شۆڕشی چەکداری کورد 
ئامادەبوون  بیستەمدا،  سەدەی  شەستەکانی  لە 
تەماهیکردنە  کردەی  ئەم  کردووە.  کاریان  و 
کردەی قبووڵکردنی دونیا نییە بەو شێوەیەی کە 
بە  نەتەوەیە  دروستکردنی  کردەی  بەڵکو  هەیە، 
لە  و  زمانێک  لە  زیاد  بە  و  شێوەیەک  لە  زیاد 
زیاد لە ئاستێکدا وەک بەشێک لە دروستکردنی 

دونیایەکی نوێ و پێشکەوتوو. 
نەتەوە لە پەنجا ساڵی یەکەمی مێژووی سەدەی 
تازەیە،  داهێنراوێکی  ئێمەدا  کۆمەڵگای  بیستەمی 
نییە،  ئامادەگیی  و  بوون  درێژی  مێژوویەکی 
ئێمەدا،  مێژووی  بەردەمی  لە  تازەیە  هێزێکی 
بۆیە کردەی تەماهیکردنەکە خۆی هاوکات 
کردەی  دروستکردنیشە،  کردەی 
ڕەنگ  و  زمان  و  فۆرم  بەخشینی 
نەتەوەیە.  بەو  وێنەیە  و  سەدا  و 
دەکرێ  تایبەتە  ئەدەبییە  دۆخە  ئەم 
و  کۆمەاڵیەتی  ”ئەزموونێکی  وەک 
ناوبنێین،  دەستەجەمعیی“  ئەدەبی 
و  بێ-ڕەگەز  گەرچی  ئەزموونێک 
پێکهاتەی تاکەکەسیی نییە، گەرچی شاعیرەکانی 
لە زۆر ئاست و ڕووبەردا لە یەکتری جیان، بەاڵم 
بکرێتەوە  کورت  ناکرێ  ئەزموونەکە  سەرجەمی 

بۆ ئەزموونێکی تاکەکەسی. 
دروستکردنی  دەستەجەمعییەی  ئەزموونە  ئەم 
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 
هەموویانەوە وەک نەوەیەک و ئەزموونەکەشیان بە 
پلەی ئەزموونێکی ئەدەبی و ڕەمزی و فەرهەنگیی 
و  شیعری  و  ئەدەبی  نەوە  ئەم  دەستەجەمعییە. 
کە  دەچن  مۆسیقا  تیپێکی  لە  زیاتر  ڕۆشنبیرییە 
هەموویان ”یەک زەمەنی ناوەکی“ ی هاوبەشیان 
لێ  سەرەکیی  ئاوازی  یەک  هەموویان  هەیە، 
ئەدەن، کە ئاوازی دروستکردنی نەتەوەیە، بەاڵم 
هەر یەکەیان لە سەر ئامێرێک و بە دەنگ و سەدا 
و خێراییەکی جیاوازەوە کارەکەی ئەنجام ئەدات.  
لە  مۆسیقا  تیپێکی  ناو  مۆسیقارەکانی  وەکچۆن 
و  پەیوەستن  بەیەکەوە  ئامێرەکانییانەوە  ڕێگای 
ئەو زەمەنە دروست دەکەن کە زەمەنی ژەنینی 
حاجی  دوای  ئەدەبیەی  نەوە  ئەم  مۆسیقاکەیە، 
ئەوەی  و  کاردەکەن  شێوە  بەهەمان  قادریش، 
بەیەکەوە کۆیان دەکاتەوە شیعرە وەک پرۆژەی 

دروستکردنی نەتەوەیەکی مۆدێرن. 
ئەمانە هەموویان هەستێکی ناوەکییان بە زەمەنە 
ئەو  گرنگیی  بە  و  خۆیان  تایبەتەکەی  مێژووییە 
زەمەنە هەیە، لەناو ئەو زەمەنە مێژووییە تایبەتەدا 
زەمەنێکی شیعری و ئەدەبیی دروست دەکەن کە 
هەم بە یەکتریانەوە گرێ ئەدات، هەم بە توندی 
دەیانبەستێتەوە بە کۆمەڵگا و خەون و کێشە و 
تەحەداکانی سەردەمەکەی خۆیانەوە.  وەک وتم 
قادری  حاجی  لە  دەستەجەمعییە  ئەزموونە  ئەم 
نەوەی  لەگەڵ  بەاڵم  دەبێت،  دروست  کۆییەوە 
بە  دەبێت  خۆیدا،  قانع  لەگەڵ  بەتایبەتی  قانعدا، 
بەشدارییکردن  بااڵدەست.  ئەدەبیی  ئەزموونێکی 
وای  گشتییەدا  دەستەجەمعییە  ئەزموونە  لەم 
کردووە شاعیرانی ئەم نەوەیە بە ڕادەیەکی زۆر 
لە یەک بچن و لە زۆر ڕووەوە ئەمیان تەواوکەری 
ئەوی تر و ئەویان بەردەوامی ئەمی تریان بێت. 
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٧
الی قانع، وەک پێتریش هێمامان پێکرد، هەستکردن 
ترەوە  قۆناغێکی  دەچێتە  کوردبوون  بە شوناسی 
کۆمەاڵیەتیی سۆسیالیستی  پرۆژەیەکی  فۆرمی  و 
و هیومانیستی وەردەگرێت، بەاڵم ئەم هەستکردنە 
دروستبوونی  بە  هاوشانە  شوناس  بە  تایبەتە 
قانعدا،  شیعری  لە  تر“  ”ئەوی  بۆ  نوێ  وێنەیەکی 
وێنەیەک جیاواز لە وێنەی ”ئەوی تر“ لە ئەزموونی 
ڕۆژگاری  و  سەردەم  تری  شاعیرانی  لە  زۆرێک 

قانعدا. 
لە شیعری قانعدا ئەم ”ئەوی تر“ە بە پلەی یەکەم 
ئەوروپایە. ئەو بەشەی دونیا کە قانع کوردی وەک 
بەراورد  پێ  کۆمەڵگا  و کوردستانی وەک  نەتەوە 
دەکات ئەوروپایە. ئەوروپاش لە ئەزموونی قانعدا 
پێشکەوتوو و هەرە شارستانییەکەی  بەشە هەرە 
”پێوەرێکی  وەک  دەتوانێت  شوێنێکە  جیهانە. 
ئەزموونێکە  چونکە  بکات،  کار  شارستانیی“ 
دەتوانێت نیشانی بدات گەشەی ناوەکیی کۆمەڵگای 
کوردیی لە چ ئاستێکدایە و ئەگەرەکانی بەردەمیشی 

کامانەن. 
چییەتی  مەسەلەی  لەسەر  گەورە  ئەدەبیاتێکی 
هەیە  بەرهەمهێنانی شوناس  چۆنیەتی  و  شوناس 
نیشانمان ئەدات کە بوونی ”ئەوی تر“ پێداویستییەکی 
دەڵێت  پێمان  خۆی،  خود  ناسینی  بۆ  سەرەکییە 
کە شوناس پەیوەندییە، ”خود“ هەمیشە پێویستی 
هەبێت  تر“ێک  ”ئەوی  دەرەوەی خۆیدا  لە  بەوەیە 
بتوانێت خۆی پێ بەراوردبکات و خاڵە پۆزەتیڤ و 

نێگەتیڤەکانی خۆی پێ بپێوێت و ببینێت. 
زانراون،  هیجڵەوە  سەردەمی  لە  ڕاستییانە  ئەم 
بۆ  تر“ە  به"ئەوی  پێویستی  مرۆڤ  هۆشیاریی 
لە  هەمووشتێک  لە  بەر  بتوانێت  مرۆڤ  ئەوەی 
خۆی بگات و لە دەرکەوتەکانی خۆی لەناو دونیادا 
به  بەراوردەوە  ڕێگای  لە  تەنها  مرۆڤ  تێبگات. 
”ئەوی تر“، ناوەڕۆکی ”من“ و ناوەرۆکی ”ئێمە“ی 
چەمکە  دوو  ئەم  دەتوانێت  و  دەردەکەوێت  بۆ 

لەوە ڕزگار بکات کە وەک دوو چەمکی بەتاڵ و 
بێناوەرۆک بمێننەوە. 

”ئەوی تر“ لێرەدا ڕۆڵی ئەو ئاوێنەیە دەبینێت کە 
لە خۆی  تیایدا  بۆئەوەی  پێیەتی  پێویستی  ”خود“ 
ڕابمێنێت و دۆخی خۆی و دۆخی هۆشیاریی خۆی 
دونیادا  لەناو  خۆی  دەرکەوتنی  شێوازەکانی  و 
پەیوەندیەدا  لەم  تر“  ”ئەوی  بناسێت.  و  بپێویێت 
”ئایدیال“ێک وەربگرێت کە بکرێ  دەشێت فۆرمی 
لە ڕێگایەوە دونیای ئەمڕۆی پێ بپێورێ و کێشە 
ئاشکرا  پێ  هەم  نووقسانییەکانی  و  گرفت  و 
بکرێت، هەم ببێت بە وزە و پاڵنەرێکی ناوەکیی بۆ 

نوێبوونەوە و داڕشتنەوەی دونیا و کۆمەڵگا. 
تر“ەیە،  ”ئەوی  ئەم  قانعدا  شیعری  لە  ئەوروپا 
ئەو ”ئایدیال“ەیە کە بەبێ هیچ گرێیەکی کولتوری 
ناوەکی،  شڵەژانێکی  بە  هەستکردنێک  هیچ  بێ  و 
دەتوانێت هاریکاریی خود بێت بۆ ناسینیی خۆی. 
هەنگاوێک  چەند  قانع  ئەزموونی  لێرەشدا  بەاڵم 
و  دووردەکەوێتەوە  قادر  حاجی  ئەزموونی  لە 
ئەزموونی  لە  کە  دەبینێت  بەخۆیەوە  ئاڵۆزییەک 

حاجی قادردا بوونی نییە. 
بۆ  ئەوروپا  کۆییدا،  قادری  حاجی  ئەزموونی  لە 

بە  دەبێت  ئێمەدا  ئەدەبیاتی  لە  یەکەمجار 
پێ  خۆی  مرۆڤ  دەکرێ  کە  تر“ێک  ”ئەوی 
بەراورد بکات، پێشکەوتن و دواکەوتن، خەون 

و پەژارە، مژدە و هەڕەشەکانی پێ بپێوێت. حاجی 
و  دەکات  ئەوروپا  بۆ  هێما  شوێندا  زۆر  لە  قادر 
پێشکەوتوو  و  بەهێز  شارستانیەتیەکی  وەک 
نمایشی دەکات. حاجی قادر هێما بۆ بورجی ئیڤڵ، 
بۆ تەلەگراف و شەمەندەفەر، بۆ زانست و چەک 
و تفاق و خوێندنی مۆدێرن لە ئەزموونی کۆمەڵگا 
ئەوروپا  قادر  حاجی  الی  دەکات.  ئەوروپییەکاندا 
پێشکەوتوو  دونیایەکی  تیایدا  کە  جێگەیەیە  ئەو 
دروست و بەهێز بووە و ئەم دونیایەش دەتوانێت 
ببێت بە ئاوێنەیەک ئێمە دواکەوتوویی خۆمانی تێدا 

ببینین. 
مرۆڤ  بە  هەلەی  ئەو  ئەوروپا  قادر  حاجی  الی 
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بەخشیوە دونیا بناسێت و موعجیزەکانی زانست 
دوو  قادر  حاجی  الی  ئەوروپا  بکاتەوە.  تاقی 
بۆ  هێما  یەکەمیان  دەبینێت،  سەرەکی  وەزیفەی 
شێوازێکی تری ژیان و شارستانیەت دەکات کە لە 
پێش هەموو ئەوانی ترەوەیە. دووهەم ئامرازێکە 
بۆ  بەتایبەتی  خۆی  بۆ  کورد  ڕەخنەکردنی  بۆ 
تێگەیشتنە  و  سوفیگەر  دیدە  ئەو  ڕەخنەکردنی 
خورافی و نێگەتیڤە کە لە دونیای ئێمەدا بۆ دین 

و زانست و پێشکەوتن بوونی هەیە. 
بۆ  هێماکردن  ڕێگای  لە  ئاشکرا  بە  قادر  حاجی 
سۆفیزم  لە  ڕەخنە  مۆدێرنەوە  تەکنۆلۆژیای 
لە  سوودێک  چ  مرۆڤ  دەڵێت  و  دەگرێت 
سەفەری سوفییانە بۆ ناو خودی خۆی دەکات، 
لە کاتێکدا مرۆڤ دەتوانێت سەیری تەلەگراف و 
ئەگەرێکی  چ  تێبگات  لەوە  و  بکات  شەمەندەفەر 
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 
هەمەالیەنتر لە ئارادایە بە بەراورد بە ئامادەگیی 
قانعیش،  الی  کۆییدا.  قادری  حاجی  شیعریی  لە 
جێگەیەیە  ئەو  ئەوروپا  قادر،  حاجی  الی  وەک 
تازە  زانیاریی  بەدەستهێنانی  بۆ  دەبێت  کە 
تێ  ڕووی  دونیا  ڕاستەقینەی  ناسینێکی  بۆ  و 
پێشکەوتن  شوێنی  قانع  الی  ئەوروپا  بکرێ. 
و زانست و داهێنان و ”کەشفی ئاسمان“ 
دۆزینەوەی  و  دەریا“  ”قوواڵیی  و 
ئەوروپا  بەاڵم  باڵندە“کانە.  ”زمانی 
لە شیعری قانعدا کورت نابێتەوە بۆ 
شارستانییە  و  پۆزەتیڤ  وێنە  ئەم 
ڕوویەکی  هاوکات  بەڵکو  گرنگە، 
نوێ و ترسناکی دەبینرێ کە ڕووە 

کۆڵۆنیاڵی و داگیرکارەکەیەتی. 
عەقڵ  شوێنی  چۆن  وەک  قانع  الی  ئەوروپا 
هێزێکی  ئاواش  پێشکەوتنە،  و  زانست  و 
مانا  ئەو  بەهەموو  ”ئیستیعمار“  ”ئیستیعمار“ییە، 

خراپ و نێگەتیڤانەوە کە لە ئەزموونی میللەتانی 
ئەم ناوچەیەدا هەیەتی. ئەم دابەشبوونەی ئەوروپا 
بۆ ”ئەوروپای زانست“ و ”ئەوروپای ئیستیعمار“ 
وێنەی ئەوروپا لە شیعری قانعدا ئاڵۆز دەکات و 
هێما بۆ لەدایکبوونی هۆشیارییەکی نوێ دەکات کە 
ئەم جیاکارییە ڕۆڵێکی گرنگی تێدا دەبینێت. بەاڵم 
ئەمە هەموو شتەکان نییە، چونکە الی قانع لە پاڵ 
دابەشبوونی ئەوروپادا بۆ ”ئەوروپای زانست“ و 
دابەشبوونێکی  هاوکات  ئیستیعمار“،  ”ئەوروپای 
نوێی تر هەیە کە وێنەکە ئاڵۆزتر دەکات، ئەوەش 
دابەشبوونی ئەوروپایە بۆ ”ئەوروپای کاپیتالیزم“ 

و ”ئەوروپای سۆسیالیزم“. 
ئەگەرچی شیعری قانع کەمتر لە سەر ئەوروپای 
لە  بەرگریکردن  بەاڵم  ڕادەوەستێت،  کاپیتالیزم 
ئەوروپای سۆسیالیزم و پاڵپشتی بۆ سۆسیالیزم 
بەرگری و پاڵپشتیکردنێکی ئاشکرایە. لە چەندان 
باس  بەئاشکرا  مەسەلەیە  ئەم  قانع  شیعردا 
دەکات و بە ئاشکرا دیدی خۆی لەم ڕووەوە بە 

خوێنەرەکانی دەناسێنێت. 
بۆ  وێنە  چوار  قانعدا  شیعری  لەناو  بەکورتی 
دوانیان  و  پۆزەتیڤ  دوانیان  ئامادەیە،  ئەوروپا 
سۆسیالیزم  و  زانست  ئەوروپای  نێگەتیڤ: 
کاپیتالیزم.  و  ئیستیعمار  ئەوروپای  بە  بەرامبەر 
ئەم ”ئەوی تر“ە تازەیە لە شیعری قانعدا لە یەک 

کاتدا دەبێتە هەڵگری کۆمەڵێک وێنەی جیاواز.
”ئەوی  وێنەی  ئەم  ئاڵۆزبوونی  قانعدا  لەشیعری 
وێنەی  ئاڵۆزبوونی  بە  تەریبە  و  هاوشان  تر“ە 
قانع بەرگریکردن  ”کوردبوون“ خۆشی. شیعری 
و  دەرکەوت  هەموو  لە  کوردبوون  لە  نییە 
وێنەیەک  لە  بەرگریکردنە  بەڵکو  شێوەکانیدا، 
لە  دەرکەوتێک  و  کوردبوون  وێنەکانی  لە 
دەرکەوتەکانی لەناو مێژوودا. لە ئەموونی قانعدا 
کوردبوون لەناو خۆیدا چەندان درز و کەلێن و 

چاڵی ڕەمزی و ماتریالیی تێدایە. 
”کوردبوونی  لە  نییە  بەرگریی  قانع  شیعری 
”کوردبوونی  لە  یان  داخراو،  ی  خێڵەکی“ 
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کوردبوونێک  یان  خورافییەکانیدا،  مانا  لە  دینیی“ 
کردەی  و  خەون  و  عەقڵیەت  دەرهاویشتەی  کە 
کوردبوونێک  یان  بێت،  فیوادالییانە  و  دەرەبەگانە 
”قازانجی  پشتکردنە  و  کۆمەاڵیەتی  ئەنانیەتی  لە 
گشتیی“ەوە ئااڵبێت. کوردبوون الی قانع دەرکەوتی 
ئەخالقی، دینی، کولتوری، سیاسی و کۆمەاڵیەتیی 
قابیلی  دەرکەوتانە  ئەو  هەموو  و  هەیە  جیاوازیی 

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 
ئەوروپای  و  چارەنووس  مافی  سەر  لە  ویلسۆن 
سایکس پیکۆ و فێڵکردن لە کورد لە ڕێکەوتننامەی 
لۆزاندا، ئەوروپای زانست و ئەوروپای درۆکردندا، 
الی  خۆشی  کوردبوون  شوناسی  بەهەمانشێوە 
ناکۆکدا  و  جیاواز  شوناسی  چەندان  بەسەر  قانع 
بەشێک  بە  دەبێت  ئەو شوناسەی  دەبێت.  دابەش 
ڕەهەندی  هەندێک  و  شیعرییەکەی  ئەزموونە  لە 
دەکات،  دەستنیشان  ئەو  شیعریی  شوناسی 
کوردبوون نییە بەمانا موتڵەق و ڕەهاکەی، بەڵکو 
مێژووی و شارستانی  بەناوەرۆکێکی  کوردبوونە 

و سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ڕەمزیی تایبەتەوە. 
کوردبوون  جیاوازی  شێوازی  قانعدا  شیعری  لە 
دێتە کایەوە کە ڕووبەری چەپێنەر و چەوسێنەری 
جیاوازن،  بیماریی  هەڵگری  کە  هەیە،  جیاوازیان 
پەیوەندیی جیاوازیان بە دونیاوە هەیە و تێگەیشتنی 
جیاوازیشیان هەڵگرتووە بۆ کۆمەڵگا و مرۆڤ و 

پێشکەوتن و دواکەوتن. 

٨
ئامرازی  تەنها  قانعدا  ئەزموونی  لە  شیعر 
کۆیی“  ”خودی  ناسینی  دونیا،  ناسینی  سەرەکیی 
سەرەکی  ئامرازی  بەڵکو  نییە،  دەستەجمعیی  یان 
نوێکەی  مانا  بە  ڕۆشنبیریشە  دروستکردنی 
ناسینی  ئامرازی  کەمتر وەک  ڕۆشنبیر. ڕۆشنبیر 
مرۆڤ و فیکریش کەمتر وەک هێزێک بۆ ناسینی 
و  بکەر  وەک  هەردووکیان  بەڵکو  تاکەکەس، 
پلەی  بە  کۆمەڵگا  ناسینی  دونیا،  ناسینی  ئامرازی 
زۆری  بەشێکی  الی  و  قانع  الی  شیعر  یەکەم. 
ئامرازی  کەمتر  ئێمە،  بیستی  سەدەی  شاعیرانی 
لە  تەعبیرکردنە  ئامرازی  ئینسانە، کەمتر  ناسینی 

خود خۆی وەک تاکەکەس، کەمتر سەرقاڵە بە 
پرسیار و گومانە ناوەکییەکانی تاکەکەسەوە، 
دونیایە،  ناسینی  ئامرازی  زیاتر  بەڵکو 

بە  مرۆڤەکان  کە  هاوبەشەیە  ژینگە  ئەو  ناسینی 
ڕووی  کەمتر  شیعر  کردووە.  دروستیان  یەکەوە 
لە نمایشکردن و دروستکردن و داهێنانی خودی 
تاکەکەسییە، زیاتر ڕووی لە لێکدانەوە و ڕاڤەکردنی 
تیایدا  تاکەکەسەکان  ئەو دونیا و کۆمەڵگایەیە کە 
ڕۆشنبیرە؟  قانع  مانایەک  چ  بە  بەاڵم  دەژین. 
ڕۆشنبیر لە سەردەمی قانعدا چ مانایەکی لە دونیای 

ئێمەدا هەبووە؟
جارێکی تر دەگەڕێمەەوە بۆ حاجی قادری کۆیی 
وەک سەرەتای یەکەمی لەدایکبوونی ڕۆشنبیر لە 
پێناسەکردنی  بۆ  پێوەرەشی  ئەو  ئێمەدا.  دونیای 
ڕەگەزە.  دوو  هەڵگری  دەهێنم  بەکاری  ڕۆشنبیر 
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دووهەمیان  ڕەخنەیی-بوون.  ڕەگەزی  یەکەمیان 
ڕەگەزی دونیایی-بوون. ڕەخنەیی بوون بەمانای 
پەیوەندییەکی  بە  گەشەدان  و  دروستکردن 
ڕەخنەیی بەو دونیایەوە کە ڕۆشنبیر تیایدا دەژی. 
دونیایی بوونیش بەمانای کردنی کێشەکانی ئەو 
دونیایەی تیایدا دەژی بە کێشەی بیرکردنەوە و 

شیکردنەوە و ڕاڤەکردن. 
مێژووی  لە  بکرێ  کەسێک  یەکەمین  مانایە  بەم 
ڕۆشنبیریی ئێمەدا وەک ڕۆشنبیر پێناسی بکەین، 
قادر  قانعیش وەک حاجی  کۆییە.  قادری  حاجی 
هەردوو ڕەگەزەکەی کاری ڕۆشنبیر چ لە خۆیدا 
ئامادەیە.  لە نووسینەکانیدا  تاکەکەس و چ  وەک 
دیدێکی  لە  قانعیش  کۆیی  قادری  حاج  وەک 
دروستکردنی  داوای  هەمەالیەنەوە  ڕەخنەیی 
دونیایەکی نوێ دەکات لە جێی ئەو دونیا کۆن و 

تەقلیدییەی لە کۆمەڵگای ئێمەدا ئامادەیە. 
قانع بخوێنێتەوە بۆی دەردەکەوێت  ئەوەی ورد 
کە ئەم شاعیرە خاوەنی پرۆژەیەکی کۆمەاڵیەتی 
و  مرۆڤ  بە  سەبارەت  تازەیە  دونیابینییەکی  و 
کۆمەڵگا، دونیابینییەک دژ بە هەموو ئەو شتانەیە 
کۆمەاڵیەتی  تازەبوونەوەی  پرۆسەی  لە  ڕێ  کە 
و تازەبوونەوەی عەقڵ و تازەبوونەوەی خەیاڵ 
دەگرێت. قانع نەک تەنها بوونەوەرێکی ڕەخنەگرە، 
بە  ئەوەی  مژدەبەخشیشە،  شاعیرێکی  بەڵکو 
ڕەخنە دەیڵێت بەشێکە لە کردەی ڕێخۆشکردن 
بۆ لەدایکبوونی دونیایەکی نوێ کە کردەی 
مژدەیەکی  وەک  خۆی  لەدایکبوونەکە 
لە  قانع  دەردەکەوێت.  مێژوویی 
یەککاتدا هەم خاوەنی کۆمەڵێک ڕای 
بوارە  سەرجەمی  لەسەر  تازەیە 
جیاوازەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتی، هەم 
پێناویدا  لە  مەسەلەیەکیشە  خاوەنی 
بە  دەکات  قانع  ئەوەی  دەنووسێت. 

ڕۆشنبیر ئەم ڕەگەزانەیە. 
نوێیە،  بوونەوەرێکی  مانایە  بەم  ڕۆشنبیر 
ئاکاری سەرەکیی ڕۆشنبیربوونیشی ڕووبەڕوو 

بوونەوەیە لەگەڵ بۆچون و ڕا و ڕاڤەکردنە تەقلیدی 
هەروەها  خۆی.  سەردەمەکەی  بااڵدەستەکانی  و 
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 
هەقیقەت یان بەرهەمهێنانی مەعریفە نییە، بەڵکو 
چوونە پەیوەندییەکی نوێیە لەگەڵ ئەو دونیایەدا 
پەیوەندییەک کە ڕەخەنگرتن و  تیایدا دەژی،  کە 
خەونی تازەبوونەوە و باشترکردنی ژیانی گشتیی 

ئەو دونیایە سێ ڕەگەزە هەرە گرنگەکەیەتی. 
قانع  شیعریی  ئەرکانەش  ئەم  جێبەجێکردنی  بۆ 
دەرکەوتە  ڕەخنەکردنی  گەورەی  وەرشەیەکی 
ڕەخنە  لەوانەش  دەکاتەوە.  دونیا  جیاوازەکانی 
خورافاتی  لە  ڕەخنە  دین.  پیاوانی  و  دین  لە 
بەردەوامی  گێلکردنی  پرۆژەی  و  کۆمەاڵیەتی 
ڕەخنە  عەقاڵنیەت.  لە  بەرگریکردن  و  کۆمەڵگا 
دواکەوتوو،  یەکەیەکی  وەک  کۆمەڵگا خۆشی  لە 
پڕ  نایەکسانیی  پەیوەندی  سەرزەمینی  وەک 
نایەکسانی و چەپاندن و بێ-مافکردن، ڕەخنە لە 
بۆ  بۆ بچوکبینینی مرۆڤ،  ئەخالق وەک هێزێک 
بێ-ماف و قێزەونکردنی ڕەگەزی مێ، ڕەخنە لە 
سیاسەت وەک چاالکییەکی ئەنانی و بەرتەسک، 
شێوەیەکی  بە  جەهالەت  و  نەزانین  لە  ڕەخنە 
ژیانی  نێگەتیڤەکانی  ڕەهەندە  لە  ڕەخنە  گشتی، 
مۆدێرن و بەهێزبوونی هەرچی زیاتری ڕۆحیەتی 
دەسکەوتی  بەدوای  گەڕان  و  خودپەرستی 
ژیانی  و  کۆمەڵگا  حیسابی  سەر  لە  تایبەتدا 
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
بوونەوەرێکی  هەمیشە  ڕۆشنبیر  بێگومان 
بۆچوون  و  ڕا  خاوەنی  کەسێکە  تاکەکەسییە، 
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و  دید  و  ڕوانین  زۆرجاریش  تایبەتە،  ڕوانینی  و 
بۆچونێک کە کێشە و ناکۆکی لەگەڵ ئەو ژینگەیەدا 
ڕا  بوونی  دەژی.  ناویدا  لە  کە  دەکات  بۆدروست 
بەتایبەتی  لەوەی کە هەیە و  و بۆچوونی جیاواز 
دروستبوونی  سەرەکی  مەرجی  بااڵدەستە، 
ناو  نوێی  بوونەوەرێکی  وەک  ڕۆشنبیرە 
کۆمەڵگایەکی نوێ. بەرهەمهێنانی فیکر و نووسین 
و ئەدەبیات مرۆڤ بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی ناکات 
ئەو کەسە هەم ڕۆڵی ڕۆشنبیر  بە ڕۆشنبیر گەر 
نەبینێت، هەم ڕوانین و لێکدانەوەی تاکەکەسییانەی 

بەسەر شتەکانی تردا زاڵ نەبێت. 
بەم مانایە ڕۆشنبیر هەم ڕا و بۆچوون و هەڵوێستی 
تایبەتی بەرامبەر بە مەسەلە گشتییەکان هەیە، هەم 
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 هێزی کۆمەاڵیەتی پێی بەخشیبن. 
وەک  ناویدا  لە  قانع  کۆمەاڵیەتییەی  زەمینە  ئەو 
ڕۆشنبیرێک دروست دەبێت، زەمینەی دروستبوونی 
ئێمەدا  دونیای  لە  کە  خوێندەوارە  نوخبەیەکی 
گشتیی  ژیانی  لەسەر  تایبەتیان  بۆچوونی  و  ڕا 
کۆمەڵگاکەی خۆیان هەیە، 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 
بەدەستهێنانی  گرنگی  سەرچاوەیەکی  بە  دەبێت 
لەگەڵ  بەتایبەتی  گرنگ،  ڕەمزیی  سەرمایەیەکی 
و  خوێندن  مۆدێرنی  سیستمی  دروستبوونی 
لەدایکبوونی دەزگای بیرۆکراتی مۆدێرن و لەگەڵ 
پێویستیان  هاتنی میدیای مۆدێرندا، کە هەموویان 
بتوانن  بۆئەوەی  هەبووە  خوێندەوار  کەسانی  بە 

وەک ڕووبەری تازە هەبن 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 فەرهەنگی و ڕەمزییەکانی 
ڕاستییانەدا  ئەم  لەگەڵ  مۆدێرنەوە.  دونیای 
ڕەهەندی تاکەکەسی و تاکەکەسبوون لە ئەزموونی 
گرنگە.  هێجگار  ڕەهەندێکی  قانعدا  ڕۆشنبیربوونی 
ئەگەر حاجی قادری کۆیی لە کۆتاییەکانی سەدەی 
لە  بەدرخانییەکاندا  بنەماڵەی  پاڵ  لە  نۆزدەهەمدا 
ئەو  منداڵەکانی  مامۆستای  و  ژیابێت  ئەستەمبوڵ 
بنەماڵەیە بووبێت، ئەوا ئیشی قانع وەک ڕۆشنبیر 
لە دەرەوەی ئەو شێوازە لە ئیشکردن و ئینتیما و 

پێکەوەبوونی کۆمەاڵیەتیدا بووە. 
تەنیا  کە  لە ڕۆشنبیر  ئەو شێوازەیە  قانع مۆدێلی 
و  تاکەکەس-بوون  خۆی،  کۆمەاڵیەتی  کەوتنی 
دەخاتە  ڕەها،  هەژارکەوتنێکی  پەراوێزبوونی، 
خەونێکی  و  خواست  و  جەبر  هەر  سەرەوەی 
ئەو  گەر  بەتایبەتی  کۆمەاڵیەتییەوە،  و  سیاسی 
جەبرانە لە ژێر ڕکێفی تاکەکەسی خۆیدا نەبووبن 
و خۆی بڕیاردەری ڕاستەقینە و ژمارەیەکی ناو 

ڕووداوەکانی ژیانی تایبەتیی خۆی نەبووبێت. 
خوێندەوار،  و  ڕەخنەیی  پیاوێکی  وەک  قانع 
بەالیەوە ئاسایتر و گونجاوتر بووە ئاشەوانی 

بکات، تا ئەوەی لە پاڵ ئەم یان ئەو هێزی کۆمەاڵیەتیدا 
سەربەخۆی  کەمتر  و  فەردی  کەمتر  ژیانێکی 
هەبێت. ئاشەوانیکردنی قانع، هێما نییە بۆ پاشخانی 
کۆمەاڵیەتیی ئەم شاعیرە، دواجار قانع هەم شێخ 
مەریوانیش  بەگزادەکانی  نەوەی  لە  هەم  و  بووە 
بووە، ئەوەی وا دەکات ئەم پیاوە ئاشەوانی بکات 
بەتاکەکەس- کردەی  و  سەربەخۆبوون  بڕیاری 
بوون و ئازادیی لە هەڵوێستدا ئاراستەی کردووە. 
ناچارییەکی  دەرەنجامی  ژیان  لە  شێوازە  ئەو 
کۆمەاڵیەتیی نەبووە، جەبرێکی ماددیی ئاراستەی 
و  تاکەکەسی  هەڵبژاردنێکی  بەڵکو  نەکردووە، 
قانع  ئینتیمای  ڕووەوە  لەم  بووە.  ڕۆشنبیرانە 
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سەربەخۆبوونێکی  بۆ  ڕۆشنبیری،  و  شیعر  بۆ 
و  بەهێز  ئینتیمایەکی  هاوکات  بەردەوام، 
دڵسۆزانەشە بۆ خود خۆشی، بۆ ئەو تاکەکەسە 
یاخییەی لەناو قانعدا وەک شاعیر و ڕۆشنبیرێک 

ژیاوە. 
لەناو  خۆی  تاکەکەسبوونی  قانع  بەکورتی 
ژیاوە  زەحمەتەدا  و  قورس  ڕەمزییە  فەزا  ئەو 
و  ڕۆشنبیری  کە  شاعیربوون،  و  شیعر  کە 
و  تازەبوونەوە  بۆ  ئینتیما  کە  ڕۆشنبیربوون، 
بە  خەونبینین  کە  و  کۆمەاڵیەتی  ڕەخنەکردنی 
نوێوە  فەرهەنگێکی  و  کۆمەڵگا  دروستکردنی 
ئاسایی  ژیانی  لە  قانع  کردووە.  دروست  بۆی 
کە  ئەدات  ئەنجام  شتانە  ئەو  سەرجەمی  خۆیدا 
ئەم سەربەخۆبوون و تاکەکەسبوونە ڕەخنەیی و 
ئازادەی بۆ دەپارێزێت، لە ئاشەوانی-کردنەوە بۆ 
هەاڵتنی بەردەوام لە دەسەاڵتداران و لە مەالیەتی-

نەکردنەوە بۆ کرێکاری و جوتیاریکردن. 

١٠
دروستبوونی  بۆ  هێما  ئێمەدا  ئەدەبیاتی  لە  قانع 
دەکات  ڕەمزیی  دەسەاڵتی  لە  نوێ  شێوازێکی 
مۆدێرنەکەی  مانا  بە  ڕۆشنبیرانە  دەسەاڵتی  کە 
لەناو  نە  کە  دەسەاڵتێک  ڕۆشنبیران،  دەسەاڵتی 
پاشخانە  و  بونیاد  لەناو  نە  و  دێت  دینەوە 
گوتارێکی  لەناو  بەڵکو  کۆمەاڵیەتییەکانەوە، 
نوقسانییەکانی  کە  دێت  ڕۆشنگەرانەوە 
ڕووکارە  و  ئێستا  دونیای 
دونیایەکی  پێشکەوتووەکانی 
دەسەاڵتێکی  ئەدات.  نیشان  تر 
ئاسۆی  ناوی  بە  کە  ڕۆشنبیریی 
بۆ  کارکردن  و  گۆڕان  بۆ  نوێ 
تازەبوونەوە دەدوێت، بەاڵم هاوکات 
زمانی ڕاڤەکردن و بەرجەستەکردنی 

ئەو ئاسۆ نوێیانەشی پێیە. 
ڕەنگە لە مێژووی ڕۆشنبیریی ئێمەدا قانع یەکێک 
لەو نووسەرە هەرە گرنگانە بێت کە لە پەیوەندیی 
نێوان دەسەاڵتی ڕۆشنبیری و دەسەاڵتی سیاسی 
بەناوی  بەردەوامی  بە  کۆمەاڵیەتیدا،  و  دینی  و 

ئامادەش  و  دوابێت  ڕۆشنبیرەوە  دەسەاڵتی 
ئەم  لەگەڵ  سنوورەکان  ئەوپەڕی  تا  بووبێت 
ئەم  کردووە  وای  ئەمەش  بڕوات.  مەسەلەیەدا 
و  کێشمەکێش  دۆخی  لە  بەردەوام  شاعیرە 
ناتەبابوون و ناکۆکییەکی بەردەوامدا بێت لەگەڵ 
ئەو هەر سێ شێوە سەرەکییەکەی دەسەاڵت لە 
و  دینی  دەسەاڵتی  مەبەستم  ئێمەدا،  کۆمەڵگای 

دەسەاڵتی کۆمەاڵیەتی و دەسەاڵتی سیاسییە. 
دواهەمین  تا  بووە  ئامادە  دیسانەوە  لەمەشدا 
دەرەنجام لەگەڵ ناتەباییەکانیدا بڕوات. دواهەمین 
دەرکەوتی بەرگریکردنی سەرسەختانەی قانع لە 
ژیانی  ئاراستەکردنی  و  ڕۆشنبیران  دەسەاڵتی 
وەک  سەربەخۆ،  خوێندەوارێکی  وەک  خۆی 
پیاوێک خۆی مەرجەعی کۆمەاڵیەتیی خۆی بێت 
و بۆ قسەکردن و نووسین و هەڵوێست وەرگرتن 
پێویستی بە ڕوخسەت وەرگرتن لە هیچ الیەنێک 
نەبێت، مردنی ئەم شاعیرەیە لە یەکێک لە گوندە 
هەرە چەپەک و داماوەکانی کوردستاندا و دوای 
پەنجاییە  شەش  تەنها  بەجێهێشتنی  مردنیشی 
وەک سەرمایەی تەمەنێک کە نزیکەی حەفتا ساڵ 

دەخایەنێت.

ئەمستردام
پایزی ٢٠١٤

سەرچاوە

بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ژیانی قانع بڕوانە: دیوانی   
کۆکردنەوەی  کوردستان.  چەوساوەکانی  شاعیری  قانع. 

بورهان قانع. سنە، ١٣٨٥. 
بۆ پێناسەکردنی نەتەوە وەک دیاردەیەکی سیاسی    
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بڕوانە:
 Anderson, B.R. O'G )1983(: Imagined  
 communities. Reflections on the origin and

.spread of nationalism, Verso, London
 Gellner, Ernest)2009(. Nations and Nationalism.

   Cornell University Press, New York.
بۆ عوسمانیزم بڕوانە:   

 S. Mardin 1962 The Genesis of Young   
Ottoman Thought. Princeton University Press
 J.M. Landau, The Politics :بۆ پان ئیسالمیزم بڕوانە 

of Pan-Islam: Ideology and Organization
 )Oxford, 1994( 

 بۆ ناسیۆنالیزمی کولتوری بڕوانە:
 Kanie, Mariwan )2010(. Martelaarschap tussen
 .natie en religie. Universiteit van Amsetrdam

تێزەی دکتۆرای چاپنەکراو.
و  ”پۆزەتیڤیزم“  ئایدیۆلۆژیای  کاریگەریی  بۆ    

”داروینیزمی کۆمەاڵیەتی“ لەسەدەی نۆزدەهەمدا بڕوانە:
عزيز العظمة )٢٠١٢(. العلمانية من منظور مختلف. الدین و 
نامەی دکتۆراکەی  الدنیا فی منظارالتاریخ. هەروەها بڕوانە 
پێکراوە.  هێمای  لەسەرەوە  کە  هۆڵەندی  زمانی  بە  من 
لێرەدا لەبەر کەمی ماوە مەودای قسەکردنی زیاتر لەسەر 
کاریگەریی ئەو دوو ئایدۆلۆژییایە لەسەر ئەزموونی حاجی 
قادرم نییە، بەاڵم بەشێکی تێزی دکتۆراکەم لەسەر ئەم خاڵە 
وەستاوە. بەو هیوایەی لە ئایندەدا بە زمانی کوردی بیخەمە 

بەردەستی خوێنەران. 
حاجی قادری کۆیی لەزۆر شیعردا باس لە گرنگی    
دەکات،  سەربەخۆ  نیشتیمانێکی  و  دەوڵەت  دروستکردنی 
 .)١٩٨٦( شارەزا  کەریم  و  میران  سەردار  حەمید  بڕوانە: 
دیوانی حاجی قادری کۆیی. ئەمیندارێتی گشتیی ڕۆشنبیریی 
و الوان. بەغداد. ل ٨٦. ٨٨، ١٧٨، ١٧٩، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٣٠، ٢٣١، 

.٢٦٠
و  شیعر  تازەبوونەوەی  خوێندنەوەدا  هەندێک  لە    
بۆ  یان  گۆران  سەردەمی  بۆ  دوادەکەوێت  ئێمە  ئەدەبیاتی 
ئەزموونی عەبدولواحید نوری، بەاڵم پێموایە ئەم ڕوانینە نا-
ڕاستە و تازەبوونەوەی شیعر و ئەدەبیاتی ئێمە دەگەڕێتەوە 
شاعیرەدا  ئەم  لەگەڵ  کۆیی.  قادری  حاجی  ساتەوەتی  بۆ 
و  زمان  و  شیعر  چییەتی  بۆ  تازە  تەواو  تێگەیشتنێکی 
ئەرکی نووسین و ڕۆڵی شاعیر لە دونیای ئێمەدا دروست 
گۆران  لە  بەر  ئەدەبیاتی  و  گرنگی شیعر  بەشێکی  دەبێت. 

بەو  گەشەدانە  و  درێژکەرەوە  نوریش  عەبدولواحید  و 
گۆڕانانەی لەگەڵ حاجی قادری کۆییدا دروست دەبن.  

 Mariwan Kanie :بۆ وردەکاری ئەم خاڵە بڕوانە   
 )2010(. Martelaarschap tussen natie en religie.
 politieke liefde, peozie en zelfopoffering in
 het Koerdisch nationalism. Universiteit van

Amsetrdam.  تێزی دکتۆرای چاپنەکراو. 
بۆ  شیعرییەکەی  ئەزمونە  گۆڕانی  قانع  الی    
سۆسیالیستییەوە  ناوەرۆکێکی  بە  سیاسیی  ئەزمونێکی 
ڕاڤەکردنی  و  باسکردن  کە  هەیە  تایبەتی  مێژوویەکی 

دەکەوێتە دەرەوەی مەبەستی ئەم نووسینەوە.
دەربارەی توانا دروستکەرەکانی زمان، یان زمان    

وەک هێزێکی 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. 
قانع.  وەسێتەکانی  له  سەرنجێک  مەرگ،  و  شیعر   .2006

ل5-44 )٢٠١..(. 
 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.    



ڕەخنەیەکی بەراوردکارانەی دوو دەقی شیعریی ئەدەبیاتی بەرخۆدانە

عەبدولخالق یەعقووبی

دەقی یەکەم : "قانع"
ئاخرین ماڵی...

ئاخرین ماڵی ژیانم کونجی به ندیخانه یه  
ئه م که له بچه  مه رهه می زامی دڵی دێوانه یه  

بووکی ئازادیم ئه وێ خوێنم خه نه س بۆ ده ست و پێ 
ئه ڵقه  ئه ڵقه ی پێوه نم وه ک پڵپڵه و له رزانه یه  

گه رچی دوژمن وا ئه زانێ من به  دیلی الڵ ئه بم 
باش بزانێ کونجی زیندانم قوتابیخانه یه  

شوێن و 
ناسنامە لە 

ئاخرین ماڵی 
"قانع"ەوە تا 
ڕقی پیرۆزی 

"هێمن"
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گرتن و لێدان و کوشتن عامیلی ئازادییه  
تۆپ و شه ستیر و که له بچه  الم وه کو ئه فسانه یه  

بیری ئازادیم له  زیندانا فراوانتر ئه بێ 
قۆڕ به  سه ر ئه و دوژمنه  هیوای به  به ندیخانه یه  

گه ر به  ئازادی نه ژیم مردن خه اڵته  بۆ له شم 
نۆکه ری و سه ر دانه واندن کاری نامه ردانه یه  

چاوه ڕوانی شۆڕشێکم عاله مێ ڕزگار بکا 
میلله تم بۆ ئه و مه به سته  کرده وه ی شێرانه یه  

چه کی شۆڕشگێڕیی من نووسین و بیر و باوه ڕه  
راپه ڕینه  هه ڵمه ته  پڕ نه عره ته ی کوردانه یه  
"قانع"م ئه مڕۆ له  زیندانا به  ئازادی ئه ژیم 

سه دهه زار له حنه ت له وه ی وا نۆکه ری بێگانه یه ...
.....بەندیخانەی تاران، ١٩٦٣

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 کوردستان، ١٩٧٤

تێڕامان  و  هزر  ئەدەبیاتی  بەرخۆدان،  ئەدەبیاتی 
هەستیارییە.  و  دورشم  ئەدەبیاتی  بەڵکو  نییە، 
سۆزی  وروژاندنی  بنەمای  لەسەر  ئەدەبیاتێکە 
مرۆڤانە  هەڵوێستی  دەستەبەرکردنی  بۆ  خوێنەر 
مرۆڤی  خۆڕاگریی  ورەی  بەرزکردنه وه ی  و 
سۆنگەیەوە  لەو  لێکراوه .  زوڵم  و  ژێرەدەست 
گرنگی  دوو شاعیری  بەرچاوی شیعری  بەشێکی 
هێمن،  و  قانیع  واتە  کورد،  بیستەمی  سەدەی 
لە  کورد  ناسنامەی  چێکردنی  بنەمای  لەسەر 
دەالقەی شۆڕش و خەبات و بەرگری و کۆڵنەدان 

و بەرەنگاری ساغ دەبێتەوە. 
لە  باس  دەدرێ  هەوڵ  وتارەدا  کورتە  لەم 

هاوشێوەیی و جیاوازییەکانی نێوان دوو شیعری 
شاعیرە  دوو  ئەو  بەناوبانگی  و  خوێندراوە  زۆر 
بەرخۆدان  گوتاری  کە  بکۆڵینەوە  لەوە  و  بکەین 
لە واتا و ناوەڕۆکی ئەو دوو دەقەدا چۆن ڕەنگ 
دەداتەوە. بۆ ئەو مەبەستە لەسەر ئاستی پێکهاتە 
بە  پشتبەستن  بە  و  شیعرەکان  ناوەڕۆکی  و 
پێکهاتەخوازانە،  و  نیشانەناسانە  خوێندنەوەیەکی 
ئەو دوو دەقە بەراورد دەکەین و لە جیهانبینی و 

واتاکانیان دەکۆڵینەوە. 

)identity( وەک پێناسەی ناسنامە )place( شوێن

لە دەقێکی ئەدەبیدا، باسکردن لە شوێنێکی تایبەت، 
وێنە،  بۆ  تایبەتە.  ناسنامەیەکی  لە  باسکردن 
دەژی،  خۆی  واڵتی  و  ماڵ  لە  کە  مرۆڤەی  ئەو 
ناسنامەیەکی جیاوازی هه یه  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 
لەو منەی کە  ناسنامەم جیاوازە  بژیم،  دایکبووم 

هاتوومەتە  تێیدا  کە  دەژیم  شارە  لەو  دوور 
سەر دنیا؛ چونکی، بۆ نموونە، شێوەی وەبیر 
ئەو  پێی  بە  بیرەوەریەکانم  و  یاد  هێنانەوەی 

دوو  ئەوەش  و  دەگۆڕرێ  جیاوازە  دۆخە  دوو 
لە  تەنانەت  دەبەخشێت.  بە من  ناسنامەی جیاواز 
ئەو  بەرتەسکتریشدا،  جوگرافیی  لەباری  ئاستێکی 
قسەیە هەر ڕاستە. من ئەگەر لە شار و گەڕەکی 
کە  منەی  لەو  جیام  بژیم،  دایکبوونم  لە  شوێنی 
هەر لە شار و شوێنی لە دایکبوونم ده ژیم، بەاڵم 
لەدایک  تێیدا  کە  نەبێت  گەڕەکە  ئەو  گەڕەکەکەم 

بووم.
لە شیعرەکەی  وەک چۆن  زیندان،  یان  بەندیخانە 
شیعری  لە  کە  گرتووخانە،  یان  هاتووە،  قانع-دا 
هێمن-دا ئاماژەی پێ کراوە، شوێنێکە کە مرۆڤی 
دەبێتە خاوەنی  تیایدا  و  دەکرێ  دەستبەسەر  تێدا 
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ناسنامەیەکی تایبەت کە زۆر جیاوازە لەو مرۆڤەی 
لە دەرەوەی ئەو شوێنە دەژی. یەکەم تایبەتمەندیی 
ڕێگای  کە  ئەوەیە  نێوزیندان  مرۆڤی  ناسنامەی 
پێ نادرێ لە هێزی ئیرادەی خۆی بۆ بڕیاردان 
وەربگرێت.  کەڵک  خۆی  چارەنووسی  لەسەر 
هێزی  وەگەڕخستنی  لە  گرتووخانە  نێو  مرۆڤی 
بەو  خۆی،  ژیانی  ڕووداوەکانی  ڕەوتی  گۆڕینی 
لە  گرتووخانە  دەرەوەی  مرۆڤی  کە  شێوەیەی 

دەستی دێت، بێبەری دەبێت. 
کاکڵی ناوەڕۆک و واتای ئەو دوو شیعرەی قانع 
بە  زیندان،  وەک  شوێنێکی  کە  ئەوەیە  هێمن  و 
مرۆڤێکی  ناسنامەی  دەشێت  پێی سروشته که ی، 
و  دیل  مرۆڤێکی  ناسنامەی  بۆ  براوە،  و  ئازاد 
دۆڕاو بگۆڕێت، لە خواست و توانستی ئەوان بۆ 
ئەوەی بە سەربەستی و سەربەرزی بژین، به اڵم 
النی کەم لە خەون و خولیایان کەم ناکاتەوە و 
و  ئازادیخوازیی  ڕێگای  لەسەر  بەربەست  نابێتە 

شۆرشگێڕییان. 
"ئاخرین ماڵی ژیان" دەهێنێتە  بە  بەندیخانە  قانع 
سروشتێکی  خاوەن  شوێنێکی  واتە  ئەژمار. 
لە  دەروونیی  ئاسوودەیی  بە  دژ  و  توندوتیژ 
شوێنێکە  کە  ژیان،  ماڵی  وەک  زیندان،  چەشنی 
بوونی  سەقامگیر  و  حەسانەوە  بە  تایبەت 

دەروونی، لە قەڵەم دەدات. 
قوتابخانە  وەک  بەندیخانە  دیسان  قانع  هەر 
و  کپی  و  کڕ  و  دەگرێت  لەبەرچاو 
فەزای  سەرکوتکەرانەی  بێدەنگیی 
زیندان دەگۆڕێت بۆ زەنازەنا و مەیلی 

وەدەنگهاتنی قوتابخانە. 
بە کورتی، قانع لە جیهانی شێعریی 
خۆی  سروشتی  لە  زیندان  خۆیدا 
ڕێگا  ڕێگەیەوە  لەم  و  دادەماڵێت 
پێملی  ببێتە  خۆی  ناسنامەی  نادات 
دیلیی خۆیدا  بە  دان  قانع  ئەو شوێنە.  یاساکانی 
ده نێت لە زیندانه که دا، بەاڵم سنووری سروشتی 
زیندان دەبەزێنیت، بۆ نموونە، ئامادە نییە بێدەنگ 

خۆی  ئازادیخوازانەی  خەونی  لە  واز  و  بێت 
بهێنێت:

گه رچی دوژمن وا ئه زانێ من به  دیلی الڵ ئه بم 
باش بزانێ کونجی زیندانم قوتابیخانه یه  
گرتن و لێدان و کوشتن عامیلی ئازادییه  

تۆپ و شه ستیر و که له بچه  الم وه کو ئه فسانه یه  
بیری ئازادیم له  زیندانا فراوانتر ئه بێ

قوڕ به  سه ر ئه و دوژمنه ی هیوای به  به ندیخانه یه  
گه ر به  ئازادی نه ژیم مردن خه اڵته  بۆ له شم 
نۆکه ری و سه ر دانه واندن کاری نامه ردانه یه 

لەگەڵ  هەڵسوکەوتی  هەمان  "هێمن"یش 
گرتووخانە هەیە، بەاڵم بە شێوەیەکی حەماسیتر 
بۆ  گرتووخانە  ئەگەر  شۆڕشگێڕانەتر.  و 
کوژاندنەوەی  بۆ  بێت  شوێنێک  "هێمن"  دوژمنی 
بە  لێرەدا  هەیە  بۆمان  چەند  )هەر  شاعیر،  ڕقی 
هەر  نەک  بکەین  شیعری"  "دەنگی  باسی  گشتی 
لە داوای  یا بۆ پاشگەز بوونەوە  شاعیر خۆی(، 
لە  شاعیر  چۆکدادانی  و  شاعیر  ئازادیخوازانەی 
هەمبەر جەلالد، یان توانەوە و تێداچوونی شاعیر 
لە هەمبەر دوژمن، ئەوە ئەو شوێنە دەبێتە مەکۆی 
سوورتربوون  شاعیر،  ئەستوورتربوونی  ڕق 
لەسەر داوا ڕەواکەی، بەگژداهاتنەوەی جەلالد و 

نەتوانەوە و پەژیوان نەبوونەوە لە کوردایەتی. 
"هێمن" وەک قانع باس لە گۆڕینی سروشتی زیندان 
کە  کوشتن  و  لێدان  و  گرتن  تەنانەت  و  ناکات 
دەرکەوتە و ئەنجامەکانی ژیانی نێو گرتووخانەن 
لە نێو دەقەکەیدا ئامادەن. ئەوەی هێمن پێداگریی 
وەکو  خۆی  ناسنامەی  گۆڕینی  دەکات  لەسەر 
بە  کە  مرۆڤێک  بۆ  "دیل"ە  و  "بەندی"  و  "گیراو" 
دواجار  نەیارەکەیه وه،  چاوەڕوانیی  پێچەوانەی 
کوردبوونی  ناسنامەی  لەسەر  و  ناتوێتەوە 

مکووڕە: 
دەمگرێ، ئەمما لە گرتووخانە ڕق ئەستوورترم
لێم دەدا، ئەمما لەسەر داوا ڕەواکەم سوورترم
دەمکوژێ، ئەمما بە گژ جەلالدەکەم دا دێمەوە
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کوردم و ناتوێمەوە، ناتوێمەوە، ناتوێمەوە

لە  ئەم شیعرەی هێمن،  تر، جووڵەی  بە وتەیەکی 
باوەڕ،  بەهێزترکردنی  بۆ  نییە  شوێنەوە  گۆڕینی 
بەڵکو  قانعدایە،  شیعرەکەی  لە  کە  شێوەیەی  بەو 
شوێن.  گۆڕینی  بۆ  باوەڕەوەیە  بەهێزکردنی  لە 
گرتووخانەدا،  لە  دیل  کوردی  هێمندا،  شیعری  لە 
ڕقئەستوورتره  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 
دەیخوازێت:  سروشتەکەی  کە  نەبێت  شوێنە  ئەو 
بۆ  خۆیەتی  کە  شتەی  لەو  دیل  مرۆڤی  گۆڕینی 
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. 
شیعرییەکان  دەنگە  دەقدا،  دووک  هەر  لە 
)SPEAKING VOICE(، کە خوێنەری ئاسایی 
هەمان  شیعرییانە،  دەنگە  ئەو  خۆشە،  پێی  زیاتر 
قانع و هێمن بن، ئاشکرا و دروشم-ئامێزانە پەیام 
و مەبەستی خۆیان دەگەیەنن. قانع پێداگریی پتری 
لەسەر دوو موتیفی "ئازادی" )کە لەم شیعرەدا ٥ جار 
بەکار هاتووە( و "بەندیخانە یان زیندانە" )کە ئەم 
دوو وشەیەش پێکەوە ٥ جار دووپات بوونەتەوە(. 
بیروباوەڕ، هەمیش  لەم دەقەدا هەم وەک  ئازادی 
بەندیخانەدا،  نێو  لە  تەنانەت  کار،  و  کردە  وەک 

نرخێنراوە:
ئاخرین ماڵی ژیانم کونجی به ندیخانه یه  

ئه م که له بچه  مه رهه می زامی دڵی دێوانه یه  
.
.

بووکی ئازادیم ئه وێ خوێنم خه نه س بۆ ده ست و 
پێی 

ئه ڵقه  ئه ڵقه ی پێوه نم وه ک پڵپڵه و له رزانه یه  
.
.

گه رچی دوژمن وا ئه زانێ من به  دیلی الڵ ئه بم 
باش بزانێ کونجی زیندانم قوتابیخانه یه  

گرتن و لێدان و کوشتن عامیلی ئازادی یه  
تۆپ و شه ستیر و که له بچه  الم وه کو ئه فسانه یه  

.

.
بیری ئازادیم له  زیندانا فراوانتر ئه بێ 

قۆڕ به  سه ر ئه و دوژمنه  هیوای به  به ندیخانه یه 
.
.

گه ر به  ئازادی نه ژیم مردن خه اڵته  بۆ له شم 
نۆکه ری و سه ر دانه واندن کاری نامه ردانه یه  

.

.
"قانع"م ئه مڕۆ له  زیندانا به  ئازادی ئه ژیم 

سه د هه زار له حنه ت له وه ی وا نۆکه ری بێگانه یه ...

لەسەر چەمکی  پتری  پێداگریی  هێمن  کەچی 
 ٣ )کە  "نەتوانەوە"یە  موتیفی  و  "کوردایەتی" 

لە ناخی  جار دووبارە بووەتەوە(، بەاڵم بێگومان 
"ئازادی"شدا  چەمکی  واتای  نەتوانەوەدا  چەمکی 
بەدی دەکرێ و دەاللەتێکی نەتوانەوە لەم شیعرەدا 
و  ژیان  بەئازادی  مافی  لە  دەستبەردارنەبوونە 

مانەوە وەک کورد و بە ناسنامەی کوردی. 
دوو  لە  هێمن  شیعری  باسەوە،  ئەم  ڕوانگەی  لە 
قانع  یەکەم،  جیاوازە:  قانع  شیعری  لە  سەرەوە 
پێداگریی لەسەر شوێنە )واتە موتیفی بەندیخانە(، 
کە  دەکات  ڕووداوانە  لەو  جەخت  هێمن  بەاڵم 
کوشتن(.  و  لێدان،  )گرتن،  ڕوودەدەن  لەو شوێنە 
کەمتر  قانع  دەقی  شیعریی  دەنگی  دووهەم، 
لە  تایبەت  بە  تێدایە،  گشتگیربوونی  دەرەتانی 
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سۆنگەی ناوهێنانی خۆی لە دوایین جووت دێڕدا:
"قانع"م ئه مڕۆ له  زیندانا به  ئازادی ئه ژیم 

سه د هه زار له حنه ت له وه ی وا نۆکه ری بێگانه ی
ناوی  بە  کردن  ئاماژە  بری  لە  هێمن  بەاڵم 
خۆی، وەک هێمنی شاعیر، لە ناوی کورد کەڵک 
گشتگیرتر  حاڵەتێکی  جۆرە  بەم  و  وەردەگرێت 
خۆی  شیعریی  دەنگی  بە  هەڵگرتر  تەئویل  و 

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. 
پەیوەندییەکی  وەک  پەیوەندییە  ئەو  هێمن  بەاڵم 
کردنی  دەستەبەر  بۆ  و  دەبینێت  ناراستەوخۆ 
ناسنامەی کورد بوونی، پتر پێداگری لەسەر چۆنێتیی 
تا  بەندیخانەدا  نێو  لە  دەکات  زیندانی  هەڵسوکەوتی 

وێنا کردنی بەندیخانە وەک "ئاخرین ماڵی ژیان". 
ئاشکرا  ڕاستییە  ئەم  خۆی  هێمن  شیعرەکەی  ناوی 
دەکات: چۆن چۆنی بەندی لە نێو گرتووخانە "رقێکی 

پیرۆز" لە خۆیدا دژ بە ناحەزی خۆی چێ بکات. 
ژێر  لە  شیعرە  دوو  ئەو  دواجار  ئەوەی  بەاڵم 
کە  ئەوەیە  دەکاتەوە  کۆ  پێناسەدا  یەک  ساباتی 
شوێنێکی لە چەشنی بەندیخانە - گرتووخانە، 
کوردە،   - مرۆڤ  ئازادیی  زەوتکەری  کە 
ناتوانێت ناسنامەی ئەو مرۆڤ - کوردە 
ئێسک  سەر  تا  کە  بگۆڕێت  بەندکراوە 
 - ئازادیخوازی  ئامانجی  بە  باوەڕی 

کوردایەتی هەیە.

هەولێر/ هاوینی  ٢٠١٤



ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ

کارەکە  نییه.  ئاسان  کارێکی  هەروا  شاعیر،  دوو  لەسەر  قسەکردن  دیارە 
ئاڵۆزترو زەحمەتر دەبێت، کاتێک ئەم دوو شاعیرەش، لە شیعردا لوتکە  بن و 
بەدوو کۆڵەکەی شیعری کوردی دابنرێن. قانیع و گۆران دوو شاعیری مەزن 
و پایەبەرزی کوردن. قسەکردن و شرۆڤەکردن  لەسەر شیعرەکانیان هەروا 
لەیەک کات و شوێندا ژیاون.  ئەم دوو شاعیرە هەردووکیان  نییه.  ئاسان 
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. 

جیاوازی وێنەی شیعری
الی قانع و الی گۆران
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هەربۆیە ئێمە تەنها لەڕێگای وێنە شیعرەکانیانەوە 
من  دەربکەوێت.  بۆ  جیاوازیەمان  ئەم  دەتوانین 
لێرەدا هەوڵ دەدەم چەند پەیڤێک دەربارەی ئەم 

جیاوازیە دەربخەم .
دەرکەوت،  بۆ   جیاوازیەم  ئەم  کە  بۆیەکەمجار 
لەو شیعرانەدا بوو کە هەردوو شاعیر دەربارەی 
ناوچەی   دیارە  نووسیویانە.  هەورامان  ناوچەی 
دیرۆکی   جوانی،  سروشتی  بەهۆی  هەورامان 
سەرنجی  جێگای  تر  ناوچەکانی  لەچاو  کۆنی، 
لە  گۆران  بووە.  مەزن  شاعیری  هەردوو 
شیعری،  شێوەی  جوانترین  بە  گەشتەکەیدا، 
خۆشی  هەروەک  دەکات.  هەورامان  وەسفی 
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
کامێرای  بە  شیعرەیدا  لەم  گۆران 
جوانترین  توانیویەتی  خۆی  شیعری 
وەسفی هەورامان بکات. گۆران لەم 
جوانەکانی  وێنە  تەنها  گەشتەیدا 
مزگەوت،  لە  سروشت،  لە  بینیوە. 
وەکو  تەنها  گۆران  جوان.  ژنی  لە 
باسی  هاتووە  جوانپەرستێک 
شیعرەی  ئەم  دڵنیاییه وە  بە  دەکات.  هەورامان 
گۆران، یەکێکە لە شیعرە جوان و بەرزەکان. لەو 
باوەڕەشدام کە تەنانەت شاعیرانی هەورامانیش، 

هەورامان  وەسفی  بەجوانی  ئاوا  نەیانتوانیوە 
بکەن.

نووسیوەو  شیعرێکی  چۆن  قانع  بابزانین  بەاڵم 
ناوچەکە  وەسفی  چۆن  ئەو،  شیعری  کامێرای 

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.

خوێنەر  پیشانی  تر  وێنەیەکی  شاعیر  لێرەدا 
مێژوویەکی  و  جوان  سروشتی  ڕاستە  دەدات، 
لەهەمانکاتیشدا  بەاڵم  شانازییه،  جێگای  کۆن، 
وێنەیەکی ترمان پێ نیشان دەدات، کەالی گۆران 
جوانپەرست  شاعیرێکی  تەنها  قانع  نییه.  بوونی 
بەڵکە ڕەخنەگرێک و زانایەکی گەورەی  نەبووە، 
کۆمەڵناسی-ش بووە. قانع تەنها دیوی دەرەوەی 
مەلی  کە  دەدات  هەوڵ  بەڵکە   نابینێت،  شتەکان 
هزری خۆی بۆناو قوواڵیی شتەکان بفڕێت. ئەو 
تەنها سروشتی جوانی هەورامانی نەدیوە، بەڵکە 
دوو  لەم  دەکات.  هەورامانیش  کێشەکانی  باسی 
گۆران  دەردەکەوێت  بۆمان  شیعریەشدا  وێنە 
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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 

ژن؛
کوردیدا  شیعری  ناو  لە  بەرینی  پانتاییەکی  ژن 
دوو  ئەم  الی  شێوەش  بەهەمان  داگیرکردووە. 
شاعیرە گەورەیه شمان، ژن پانتاییەکی بەرینی لەناو 
شیعرەکانیاندا داگیرکردووە. هەردوو شاعیر، ژن 
ئیلهامێکی گەورەی شیعرەکانیان بووە. ووزەیەکی 
بۆ  پاڵنەربووە،  باشترین  بووە،  ناخیان  گەورەی 
بارانی سەوزی شیعریان. لێ دیسانەوە دوو وێنەی 
دەکەین.  بەدی  گۆران  و  قانع  الی  جیاواز  تەواو 
پیاسە  جوانیدا  شەقامەکانی  بە  دیسانەوە  گۆران 
بەشێوەیەکی  خۆی،  شیعری  کامێرای  و  دەکات 
جدییانە دەخاتە سەر دیمەنی دەرەوەی ژن. کاتێک 
دەکەیت  هەست  بخوێنیتەوە  گۆران  شیعرەکانی 
چەندە لە داڕشتن و ڕازاندنه وەی 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

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 

ژیانی کچ
کەلە دایک بوو ئاهەنگی نییه

ئەڵێن ئای کچە ! فائیدەی چیه؟ 
سەدساڵ نەخۆش بێ، نابینێ دەرمان
لەجێی دڵخۆشی، هەرچەپۆک لێدان 

قانع لەم شیعرانەیدا هەوڵی داوە باسی "ژیان 
و گوزەران"ی  ژن  و کچی کوردمان بۆ بکات. 
دیمەنی جەستە و لەش جوانی الی ئەو گرنگ 

بەتوانا،  ڕەخنەگرێکی  وەکو  ئەو  بەڵکە  نەبووە. 
کۆمەڵناسێکی  شارەزا، خەمخۆرێکی پرسی ژنان، 
وەسفی  پێشکەوتخوازێک،  و  شۆرشگێر  کەسێکی 
ژن و کچی کردووە. قانع لە ڕێگای شیعرەکانیەوە 
هاتووە، لەالیەک باسی ژیانی خراپی ژنان دەکات، 
بەهێزی،  شیعری  بەزمانی  تریشەوە  الیەکی  لە 

ڕەخنەی توند ئاڕاستەی کۆمەڵگا دەکات.
بە بڕوای من هەتاوەکو ئەمڕۆش، هیچ شاعیرێکی 
وەسفی  بەجوانی  نەیتوانیوە  قانع  وەکو  کورد، 
توێژەوەرێک،  هیچ  بکات.  ژنان  وگوزەرانی  ژیان 
فێمینستێک ،هێندەی ئەو ڕەخنەی توندی ئاراستەی 
کۆمەڵگا نەکردووە. قانع وێنەیکی ژنمان پێ نیشان 
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خوراو،  بەش  قوربانی،  کەسێکی  وێنەی  دەدات، 
چەوساوە. بەاڵم بەداخەوە ئەم وێنانە الی گۆران 

و شاعیرانی سەردەمی خۆی نابینین

دەرئەنجام
هەردووکیان  قانع،  چ  گۆران  چ  بەدڵنیاییەوە 
مامۆستای مەزن و شاعیری گەورەی گەلەکەمانن، 
هەردووکیان جێ پەنچەی خۆیان بەسەر شیعرو 
و  وەسف  لە  گۆران  هەیە.  کوردیدا  ئەدەبی 
جوانپەرستیدا، مامۆستایەکی بێ وێنەو شاعیرێکی 
مەزن بووە. بەاڵم قانع جگە لەوەی لە هونەری 
هەبووە،  بااڵی  دەستێکی  جوانناسیدا،  و  وەسف 
لە بواری ڕەخنەگرتن و بینینی  دیوەی ناوەوەی 
بووە.  گەورە  مامۆستایەکی  زۆر  شتەکانیشدا، 
ڕەخنەگرێکی  بەڵکە  نەبووە،  شاعیر  تەنها  قانع 
ڕەخنەی  تەنانەت  و  سیاسی  و  کۆمەاڵیەتی  
بە چەکی شیعری  قانع  هەبووە.  ئایینیش  دژی  
خۆی، ڕەخنەی لەهەموو دیاردەیەکی نابەجێ و 
قانع  الی  گرتووە.  کوردی  کۆمەڵگای  ناشرینی 
نەبووە،  خوێندنەوە  و  نووسین  بۆ  تەنها  شیعر 
پەیامێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و  بەڵکە شیعر 

ئەدەبی گرنگیشی هەبووە.

سەرچاوە
کۆی  کریم.  مەال  محەمەدی  گۆران.  دیوانی 
کۆڕی  چاپخانەی  کردوە.  ئامادەی  کردوەتەوەو 

زانیاری عێراق. بەغداد، 1980
چاپی  قانع.  بورهان  کۆکردنەوەی  قانع.  دیوانی 

چوارەم. سلێمانی. 2001



جەلیل ئازادیخواز

ناسینی سەردەم و فامکردنی کۆی ئەو میکانیزمانەی کە دەبنە هەوێنی 
لە  ڕەنگە  و  دەکەن  دیاری  دیاردەکان  ئاڕاستەی  که   و  گۆڕانکاری 
تایبەتی  بۆچی  بن.  فاکتەر  دیاریکراودا  قۆناغێکی  ڕواڵەتبەندیی  کۆی 
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؟ 
لە  هەم  ئاسایی  ژیانی  ڕێکخراوەکانی  پێکهاتەی  کۆی  زماندا،  لە  خولقان  ڕێگای  لە  زمانەوە،  لە  شاعیر 
پەیوەندیە زمانییەکاندا و هەم لە جیهانی خەیاڵ و جوانیناسیدا هەڵدەوه شێنێت 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 که  شاعیر لە کۆی باوەڕو کلتوور و نەریت و پێکهاتەی کۆمەڵگاکەی خۆیدا، 

لێزان و شارەزایەکی هێنده  شیاو بێت کە ڕۆلی ڕووخێنەرێکی خولقێنەر ببینێت.

قانع ڕەخنەگرێکی 
وشیاری سەردەم
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نییە  جیهانی  و  کورد  شاعیرێکی  گەورە  هیچ 
کۆی  و  خولقینەر  هەناوی  و  پرۆسە  ئەم  کە 
دەبەخشنە  دینامیکیت  کە  میکانیزمانەی  ئەو 
ببێتە  توانیبیتی  و  نەکردبێت  فام  دیاردەیە،  ئەم 
گەورەشاعیر، یاشاعێرێکی  شیاو. ئەگەر شاعیر 
هۆکاری  و  خولقان  میژووی  و  ڕەوتە  ئەم 
ڕۆڵی  ناتوانێت  نەکات،  فام  گۆرانکاڕییەکان 
بە  جێپەنجەی  کە  ببینێت  به توانا  ڕەخنەگرێکی 
دیاردەکانی کلتوور و جوانی و سیمای مرۆڤەوە 
دیاربیت. وه کچۆن بە مانایەک، هیچ شاعیرێک نییە 
کە ڕەخنەگر نەبێت النی کەم ڕەخنە لە پێکهاتەی 
و  مرۆڤ  شوێنی  هەنووکەو  جوانیناسانەی 
بەختەوەری و دادوەریی و سروشت و ئازادی لە 
کۆی ئەم پێکهاتەیه دا و گوتاری زاڵی ناو هەناوی 

ئەم ڕایەڵە کۆمەاڵیەتیەیه . 
لەم کورتەباسەدا ڕامان لە هونەری شاعیرانەی 
زمان  هەناوی  لە  کە  جوانەی  دنیا  ئەو  و  قانع 
کورددا  مرۆڤی  بوونی  لە  واتەدا  یەک  لە  و 
خولقاندویتی مەبەست نییە. مەبەست ئەوەیە کە 
قانع لە سیمای شاعیرێکدا و وەک لێزانێکی ئاینی 
لە  کارا  ڕەخنەگرێکی  وەک  توانیویەتی  چەندە 

ئاست سەردەمەکەی خۆی دەرکەوێت؟ 
بۆ خولقانی ئەو جیهانە جوانەی کە بەها گەورە و 
بەرزەکانی سەربەستی، دادوەری و بەختەوەریی 
مرۆڤ لە ڕەگەزە سەره کی و بنەڕەتیەکانێتی 
و لە دەورانی قانعدا کە ده ورانی مۆدیرنەو 
دوای  وێرانکراوی  هەڵتەکاو  مرۆڤی 
دوو شەری گەورەی جیهانی خۆی و 
ژینگەو کۆی حورمەتەکانی وێران و 
هەڵتەکاو کردوە، چەندە توانیویەتی 
زمانەوە  شۆڕشی  ڕێگای  لە 

سەرکەوتوو بێت. 
وشیاری  ڕەخنەگرێکی  وەک  قانع 
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 
ئەرکە  و  وشیارکەرەوەیە  کۆئەرکێکی   هەڵگری 
کۆمەڵگای  واقعی  خوێندنەوەی  سەرەکیەکانی 

خۆیەتی، پێویسته  بڵێین:
سەرەکیترین ئەرکی ڕەخنە، هێنانە بەر باسی هەموو 
بەردەستبوونی  بۆ  دابەزاندنیانە  و  پیرۆزییەکان 
لە  دەربازکردنیانە  و  لێکدانەوە  و  خوێندنەوە 
دەکرێ  ڕەخنەوە.  و  ئەقڵ  سەروو  لە  وەستان 
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 
دەوریاندا خەرمانەیان  بە  لە جۆرەکان،  جۆرێک 
هۆشیارانەی  ڕامانی  ڕەخنەو  و  لەسەر  داوەو 

ئەقڵەوە ڕایان گرتوون. 
لە سەردەمی قانع و لەم قۆناغەشدا کە ئیمە تێیدا 
دەژین، ئاین و پیاوانی ئاین یەک لەو بەهایانەیه  
کە لە کۆی ئەم فراماسوینەی ژیانماندا دەیانەوێت 
خۆیان لە سەرووی ئەقڵ و لێکدانەوەی وشیاری 
هزرو ئاوەزه وه ڕاگرن و لەسەر بنەمای نەریتی 
و  پرسیار  بێ  پیروزیی  بە  درێژە  پرسیار  بێ 
قانع  بەاڵم  بدەن.  خۆیان  ئەوالی  ئەمالو  بێ 
لە  کۆمەڵگا  دەخوازێت  کە  ڕەخنەگرێک  وەک 
خوێندنەوەی  و  ناسین  دووبارە  بۆ  گەڕانەوەیدا 
لە چەقیدا  ئەقڵە  ئەم  بێت و  ئەقڵ  پێوەری  خۆی 
مرۆڤ بە ڕەهایی ئازادییەکانی خۆی بەکاربهینێ، 
ئاوەز  بووژانەوەی  گەشەو  بەرگرەکانی  ئەوەتە 
ئەقڵ  لە سەرو  پیروزکردن و  بە  لەم  و کۆمەڵ، 
و ڕەخنەوە ڕاگرتنانە دەبینێ و ده هێنێتە بەردەم 

ڕەخنەو دەڵێت :
کوردی  نەگبەتی  بوونه  که  ئەمڕۆ  شتن  چوار 

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
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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

لە  پرسیارە  ڕەخنە  گرنگتر  ئەمانەش  هەموو  لە 
هەموو بوونەکان، که  دەکرێ وانە بن، یا بوونیان 
بە جۆرێک لە جۆرەکانی تر گونجاوترە. کەوابوو 
لە  تەنیا  نەک  دەرچوونە  ڕەخنە  بڵێین  دەتوانین 
کە  دۆخێک  لە  دەرچوونە  بەڵکو  ئیستا،  دۆخی 
ڕەنگە جێکەوتوویی مێژوویی یا کلتووری یا.... هتد 

یان هەیە . 
نەریتە  هەموو  و  مودیرن  پێش  کلتووری 
کۆمەڵگای  لە  بەکۆیلەکەر،  ژن  کوژەکانی  ئازادی 
قانع  کە  گرفتانەیە  لەو  یەک  کوردەواریدا، 
دەکات،  لەگەل  مامەڵەیان  وشیاریەوە  بە  زۆر 
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 مەله کولمەوت 

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

ئەڵێن ئای کچە! فائیدەی چییه؟ 
سەدساڵ نەخۆش بێ، نابینێت دەرمان

لەجێی دڵخۆشی، هەر چەپۆک لێدان
و  )دین  ڕامان  شیاوی  و  گرنگ  چەمکی  دوو 
ڕەگەزە  لە  هەردووکیان  پیاوساالری(،  کلتووری 
و  سەردەمن  زاڵی  دیسکۆرسی  سەرەکییەکانی 
پەیوەندییەکانی  و  جومگە  سەرجەم  دەخوازن 
کۆمەڵگا ملکەچی ڕاستەوخۆ و بێ ئەمالو ئەوالی 
خۆیان بکەن، ئه م دوو چه مکه  لە الیەن )قانع(ه وە 
بە وردی و وشیارییه وه  دەکەونە بەر خوێندنەوە 

و لێکدانەوەوه . 
ملنەدان و هەر ئەم جۆرە هەڵوێست و خوێندنانەوەیە 
کە قانع دەکاته  ڕەخنە گرو شاعیرێکی زەمەنشکێن 
لە  و  تێدەپەڕێت  خۆی  زەمانی  و  سەردەم  لە  و 
و  پەیوەندی  کۆی  لە  ڕەخنەکانی  هەنووکەشدا 
و  ژن  چەوسانەوەی  و  زێدمان  ژیانی  جۆری 

غایببوونی ئازادی و بەرابەری لە مافدا کاران.
بۆ  تەنیا  خوێندنەوەکانی  و  ڕەخنەکانی  قانع 
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 ده هێنێت. 

شڵەژانێک  ئازارو  خۆی،  لەگەل  نوێیەک  هەموو 
ڕەخنە  بێ  نوێبوونەوەیەکیش  هیچ  ده هێنێت. 
نەبووە. کەوابوو ڕەخنە خۆیشی یەکێک بووه  لەو 
بوون و دیاردانەی کە هەر هەنووکە نوێیەو مەودا 
لە  بەهانەیەک خۆی  هیچ  بە  نییە  ئەوەی  مافی  یا 

ڕەخنە دەرباز کات و، سەرووتر بزانێت.
هەموو ئەو ئازار و چەرمەسەری و نەهامەتیانەی 
ڕاستیدا،  لە  ئامانج،  کردبووە  قانعیان  بوونی  کە 
بەرئەنجامی ئەو شڵەژانە بوو کە فەرمانڕەوایانی 
بەسەریاندا  قانع  ڕەخنەکانی  لە  دەسەالت  و  دین 
هەموو  لە  هه بوو،  کاردانەوەیان  ئاوها  و  ده هات 
شێوە  بە  ئەگەر  کە  ئەمەیە  گرنگتر  ئەمانەش 
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سەرقاڵی  خۆیان  کە  بکەین  باوەڕ  گەلیلەڕەخنە 
لێکدانەوە و شرۆڤەی بابەتەکانی بوون کردووە 
ناهاوشانیش  ڕەخنەی  هاوشان.  ڕەخنەی  وەک 
بەر  بکەوێتە  دەکرێ  کە  ئامڕازێکە  خۆی  هەر 
ڕەخنەگرانەی  پرسیاری  پڕ  خوێندنەوەی 
ڕەخنەو ئەقڵی هۆشیاره وە. بۆیە قانع سەرەرای 
سەرسامبوونی بە خەباتی نەتەوەیی و چینایەتی 
و هەموو خۆزگەکانی بۆ کۆمەڵگای دادوەر، یا بە 
ئەم  هەرگیز  بەاڵم  دی، سۆسیالیستی،  واتایەکی 
چەمکانە وەک دوو چەمکی چەقیو و دەقگرتوو 
نەگۆڕ و سەرووتر لە ئازادی و مرۆڤ نابینێت. 
ئاوەها  خۆیدا،  ئازادی  بڵندی  مارسلینی  لە  بۆیە 

دەڵێت:
ئاخرین ماڵی ژیانم کونجی به ندیخانه یه

ئه م که له بچه مه رهه می زامی دڵی دیوانه یه
زور ده مێکه چاوه ڕوانی زڕزڕه ی زنجیر ئه که م

سه یری ئه م زنجیره که ن وه ک زیوه ری شاهانه یه
بووکی ئازادیم ئه وێ خوێنم خه نه س بو ده ست 

و پێی
حه لقه حه لقه ی پێوه نم بو پڵپڵه و له رزانه یه

گه رچی دوژمن وا ئه زانی من به  دیلی الڵ ئه بم
باش بزانێ کونجی زیندانم، قوتابیخانه یه

بیری ئازادیم له  زیندانا فراوانتر ئه بێ
قور به  سه ر ئه و دوژمنه ی هیوای به  به ندیخانه یه

گرتن و لێدان و کوشتن عامیلی ئازادییه
وه کو  الم  که له پچه   و  شه ستیر  و  توپ 

ئه فسانه یه
چاوه ڕوانی شوڕشێکم عاله می ڕزگار 

بکا
کرده وه ی  مه به سته   ئه و  بۆ  میلله تم 

شێرانه یه
چه کی شوڕشگێڕیی من، نووسین و 

بیر و باوه ڕه
راپه ڕینه، هه ڵمه ته، پر نه عره ته ی کوردانه یه

گه ر به  ئازادی نه ژیم مردن خه اڵته بۆ لەشم 
نۆکه ری و سه ردانه واندن کاری نامه ردانه یه

قانعم ئه مڕۆ له  زیندانا به  ئازادی ئه ژیم
سه دهه زار له حنه ت له وه ی وا نۆکه ری بێگانه یه

لەم دەقەی قانعدا کۆی بەهاو بابەتە گشتییەکانی 
مرۆڤ، ئازادی، سەربەخۆیی نەتەوەیی، کۆمەڵگای 
ئازادی ڕەها و  لە هەموو شت گرنگتر،  دادوەر، 
نا بارگاوی و دەستەمۆ کراوە بە ئایدۆلۆژیاو بە 
چەق و سەرووترکردنی هیچ ئایدیایەک نابینرێ 

کە 
مۆنۆپۆل  پەراویزدا  لە  لە خۆیداو  ئەمانە  بتوانێ 

کات و ڕابگرێت. 
و  وشیاری  له   جگە   قانع  بڵێم  لێرەدا  ئەگەر 
خۆی  سەردەمەکەی  ڕووناکبیرێکی  ڕەخنەگری، 
بوو، پێم وا نیە قسەیەکم کردبێت کە لە جیگای 
خۆیدا نەبێت. ڕەنگە زمانی خەیاڵ و هاونشینیی 
و  لێکچواندن  و  شیعرییەکان  وێنە  و  وشەکان 
دنیای  سەرواکانی  تەنانەت  کێش،  و  وەسف 
مڕی  و  مشت  جێگای  قانع،  شیعریی  هونەری 
زۆرتر بن و ڕەخنەی جدیتریش هەڵگرن، کە هەڵی 
شاعیرێکی   قانع  کە  بزانین  دەبێ  بەاڵم  دەگرن 
میتۆد،  و  زمان  یه ک  بە  تەنیا  و  فرەڕەهەندە 
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 
ڕەخنەکانیش  هەموو  کەوابوو  ڕەخنەیی.  دەقی 
کۆی  و  تایبەتمەندییە  ئەم  ڕەخنەکردنن.  شیاوی 
شەیدای  که   قانع،  دیکەی  تایبەتمەندییەکانی 
بەرابەری ماف و مرۆڤ  دادوەری و  ئازادی و 
و  مەزن  ڕووناکبیرێکی  دەکەنە  قانع  باوەڕە،  و 
کۆی ئەم تایبەتمەندییانەش لە تایبەتمەندییەکانی 
ڕووناکبیری هەنوکەش ناگات بە سەردەمی قانع.





         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، 
بە مێژووی مرۆڤایەتی  بیرمەندی  حەقیقەت( بۆ مانا دروستەكەی خۆی، چەندین عارف و سۆفی و 
ناساندووە. زۆرن ئەوانەی لە مێژووی دینداریی كوردیدا مەشخەڵی رۆشنكردنەوەی ڕێگایان بەدەستەوە 
تەنانەت  چوونەتەوە.  كۆمەڵدا  گەمژەكردنی  هۆبەكانی  و  تاریكی  هێزەكانی  گژ  بە  بوێرانە  و  گرتووە 
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.
دەبەخشنە  ساخۆكەر  حساب  پەیڕەوكارانێكی  كۆیلەكردن،  هۆكاری  و  ئامێر  دەبنە  ئەمانە  ئەوكاتەی 
كۆمەڵگا، بۆیە بەرامبەر ئەو زاراوانە بۆ گێڕانەوی بەها و دیوی واتادار و پەیامی عەشق و ئەخالقیانەی 
ئەدەبی  شیرینەكانی  شیعرە  ئیتر  وەرگرتووە.  كەڵكیان  ئەمانە،  دژی  زاراوەی  لە  شاعیرەكان  ئایین، 

ئەندێشەی 
چاكسازی و 
پاكسازی لە 

ژیانی ئەدەبی و 
كۆمەاڵیەتی
 "قانع" دا
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بەجوانی  وێنەكانیاندا،  و  بەیت  و  خشت  لە  ئێمە 
جێیان بۆ )بادەو شەراب و زوڵف و خاڵ و ساز 
و ئاوازو چەلیبا و خاچ و زنار و ئاتشگەو.. هتد( 

كردووەتەوە. 
و  جەوهەر  سەرخستنی  بەخاتری  تەنانەت 
ناوەڕۆك و دیوی ناوەوە و بەسەر ڕواڵه تبازی و 
ساختەكاریدا، زۆرجار فەزڵی واژەكانی نێو باڕ و 
مەیخانەكانیان داوە بەسەر واچە پیرۆزەكانی نێو 
قومارخانەو  لە  و شمەكانەیان  كااڵ  ئەو  و  ئاییندا 
بادە  قومێ  و  چاوێك  گۆشەی  بە  باڕەكاندا 
و  سەرنج  بارو  لەم  تێنەگەشتن  جا  دۆڕاندووە. 
دەخاتەوە  ناهەقی  كوردیدا،  لەشیعری  ئەندێشەیە، 
بەرامبەر زۆرێك لە شاعیرەكان و شوناسی دژی 

سروشتی خۆیانیان پێ دەبەخشێت.
لە سەدەی ڕابردوودا، قانع وەكو هەڵكەوتەیەك لە 
پانتایی خورافەی كۆمەڵگەی ئێمەدا دەركەوت، بۆ 
ڕۆشنایی  و  حەقیقەت  بەرەو  كوردەواری  ئەوەی 
نوكتەگەریی  ڕۆحی  بە  داخەكەم  بكات.  ئاراستە 
و  شەن  سەرگوزەشتەكانمان  پشتی  و  كوشتمان 
تەنانەت  نەكرد.  بۆ  خوێندنەوەمان  نەكردو  كەو 
و  مۆرك  چەندین  خۆڕایی،  و  خوت  بە  لەخۆوە 
قاپووتە  باخەڵی  ئاخنیە  ئایدۆلۆژیمان  ناسنامەی 

درێژو چڵكنەكەیه وه . 
سەردەمی ژیانی قانع، ڕۆژگارێكی گەرم و پڕ لە 
كێشەی نەتەوەیی و چینایەتی بووە. زۆر وێسگەو 
شوێن بوونەتە دوكان و دەاڵڵیی ئەوەیان كردووە 
که  باری سەرشانی كۆمەڵی هەژاری كوردەواری 
باخەڵی زۆردارانی  بۆ  قازانجیش  و  بێت  قورستر 
تەوەزەل و هیچ-نەكەر بێت. كۆتایی جەنگی یەكەم، 
سەرنجدانی  كە  خستەوە  نمای  وێنەو  كۆمەڵێ 
هەربۆیە  خێراتركرد.  سادەو  ڕووداوەكان  لەسەر 
بارگەی  قووڵ،  شیعریەتی  و  زمان  لە  شێوازێك 
بە  نزیكتر  ئاسوودەترو  شێوازێكی  پێچایەوەو 

زمانی میللییەت هاتەئاراوە.
تێگەشتنی زیاترو گەیاندنی بەرفراوانترو  پێناو  لە 
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 
تێدا  ئەوتۆی  جوانییەكی  و  وێنە  پیرۆزەكەی، 
كە  نەبێت  دەگمەن  نموونەیەكی  چەند  نابینرێ، 

ناكەونە خانەی نووسینەكەی ئێمەوە.
ئەحمەد  و  شاهۆ  و  موفتی  و  قانع  و  بێكەس 
موختارجاف، لەو شاعیرانەن كەڵكەڵەی هۆشیاری 
و پێشكەوتن لە هەر شتێک زیاتر، لە كەللەی داون 
و هەمەڕەنگ هاتوونەتە گۆ و بە سادەترین زمان 
ئەوەی  دواندووە.  خۆیانیان  خەڵكەكەی  حاڵ،  و 
قانع جیادەكاتەوەو زۆرتر دەیهێنێتە پێشچاو زیاتر 
مەالیه ک،  مەالیەتیەكەیەتی.  سەرزمان،  دەیخاتە 
سۆشیالیزم  بانگانەی  و  دروشم  هەموو  ئەو  که  
رزگاربوونی  ڕێگای  جۆرێ  بە  و  بەرزدەكاتەوە 
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 
جەنگەكە،  دوو  نێوان  ماوەی  زانیوویەتی  چاكیش 
و  ماركسیبوون  لە  بووە  بریتی  ڕوناكبیری 

بزووتنەوەی  لەسەر  کۆمینیستی  هەژموونی 
لە  ئەو  بۆیە  گێڕاوە.  ڕۆڵی  گەالن  رزگاریی 

سەنگەرەوە بە ڕۆشنبیرەكان دەڵێت:
برای كوردم كە خۆت ناو نا منەوەر
بزانە بوغزی شەرعی مستەفا بەس

گرنگە که  ئەو وەك مەالیەك هاتووەتە نێو پرۆسەی 
لەكۆی  پاكسازییه وه .  و  چاكسازی  و  هۆشیاری 
تێگەیشتنی خەڵكە سادەكەی كوردەواریدا، كە ئەو 
زۆر تێكەڵیان بووە و زۆریش خۆشی ویستوون، 
تێگەشتنە  و  ناحاڵیبوون  بەو  هەستی  زیاتر  ئەو 
هەڵەیە كردووەو پێی وابووە لە جەهل و نەزانینی 
قورسایی  بۆیە  كەوتووەتەوە.  مەالكانەوە  كۆلكە 
كایەی  سەر  دەخاتە  هۆشیاركردنەوەدا  لە  خۆی 
كەڵەكەبووە  دۆخە  ئەو  ڕاستكردنەوەی  و  ئایین 
كە ئەرك و زەحمەتێكی لە ڕادەبه ده ری ویستووە. 
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تەنانەت ڕەفزكردنەوە و ڕه تدانه وه ی مەالیەتی و 
مەال، بوونی لەو ڕۆڵە خراپەی مەالوە وەرگرتووە، 
مەالیەتی  كە  نەوەكانی،  دەداتە  هۆشیاری  بۆیه  
باییسی گێلكردنی  نەبنە  نەكەن. بەو مانایه ی که  

كۆمەڵ و دواكەوتنی. 
ئەو الی وایە ئەو جۆرە لە بڕوابوون و تێگەشتن 
الی  تایبەتی  بە  خەڵك،  كۆمەاڵنی  الی  ئایین  لە 
ئەنقەست  بە  ئەوەی  و  هەڵەیە  هەژار،  چینی 
چرای  و  هێناوە  بەرهەم  ناحاڵیەتیەی  ئەو 
خۆیان  ئاینیەكان  كاراكتەرە  كوژاندووەتەوە، 
ئه مه یان  خۆیان  بەرژەوەندیی  لەبەر  و   بوون 
و  حاجی  مەالو  و  شێخ  ئەوانیش  كە  کردووه ، 

زاهیدو سۆفی و دەروێشانی ساختەن. 
قانع وەك چاكسازێك پێی وایە حیجاب و مزگەوت 
گەر  تەكیەكان،  و  خانەقا  و  كەنیسە  و  دەیر  و 
حەق  حەزرەتی  تەجلیگای  ئەوە  مەقسەد،  بوونە 
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 
وەك  شێخ(  مەال،  )حاجی،  دینیەكان  كارەكتەرە 
ئایین و هاوكات )بەگ،  قازانجكەرانی دەسەاڵتی 
ئاغا، خان، سەردار( وەك قازانج دیتوانی دەسەاڵتی 
ماددی، لە شیعری قانعدا، هێرشیان دەكرێتە سەر 
كەچی  دەدرێن.  تەشەر  و  توانج  پالرو  بەر  و 
ڕزگاری  مەیدانی  لە  وایە  پێی  دواجار  قانع 
باشتر،  ڕۆژگارێكی  و  ئامانج  گەشتنە  و 
هەجووی  لە  دەست  مرۆڤ  دەبێت 
هاوڕەگەزو  و  هاوئایین  و  هاوزمان 
كۆمەڵگەكەی  خراپەكانی  مرۆڤە 
مەیدانەدا  لەو  و  بگرێت  هەڵ  خۆی 
جۆرێكی تر لە خەباتی چاككردن و 

ڕاستكردنەوەیان بگرێتە بەر:
ئەگەر قانع ئەتۆش مەردی لە مەیدان

بەسە، هەجووی هەموو قەوم و برا بەس
ئەدەبی  ژیانی  ئەزموونی  درێژەی  لە  قانع 
لە  مۆدێلە  ئەو  گژ  بە  خۆیدا،  كۆمەاڵیەتی  و 

حوكم  و  خوا  دەسەاڵتی  و  توانست  وێناكردنی 
كە  دەچێتەوە  ڕێساكانیدا  و  فەرمانەكانی  و 
و  مەخسەرەئامێز  تەنزاوی  زۆر  شەریعەتێكی 
ناعەقاڵنی خوڵقاندووە. بۆیە هەردەم وەك جۆرێ 
بەرامبەر  دێتە  گاڵتە  و  پێكردن  مەخسەرە  لە 
تێگەشتنە هەڵەو باوەكان. ئەمەش بووەتە مایەی 
بەرهەمهێنانی ئەو گیانی نوكتەگەرییەی كە قانعی 
پێناوەدا  لەو  ئیتر  دەناسرێتەوە.  پێ  ئاسانی  بە 
زۆرجار  ڕاستێدا  لە  سادەو  شیعرە  هەموو  ئەو 
پڕ ئامۆژگارییانەی بە ئەدەبی نوسراوی كوردی 
بەخشیوە. كە وەك شیعرییەت، لێدوان هەڵناگرن. 
لەسەر  زیاتر  قانع،  شیعری  لێكۆڵەری  بۆیە 
مەسەلەكانی دەرەوەی شیعریەت باس دەكات، كە 
زمان و گیانی شیعرەكەی بۆ كراوەتە قوربانی. 
تەنانەت ئه و، 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:
دەبێت،  كاڵ  لەدێی  قانع  مامۆستا  -1جارێكیان 
دەفێك بە دەستی دەروێشێكەوە دەدڕێت، دەڵێن؛ 
ژەنەكە  بەدەف  مامۆستاش  شەهیدبوو.  ده فه که  
قانع  بەڵێ.  دەڵێت  موسڵمانیت؟  تۆ  دەفەرموێ: 
دەڵێ: دەی تۆ ئەو دەفەت دڕاند و گوتیشت که  
كافر  دەبێ  بكرێ،  شەهید  كەسێ  نیت.  كافریش 

شەهیدی بکات. 
باوكم  دەڵێت:  و  دەگێڕێتەوە  وریا  مامۆستا   2-
زەڕنگەر  عەلی  حاجی  دوكانی  لە  پێنجوێن  لە 
دێتە  تەزبیحفرۆش  كابرایەكی  دادەنیشێت. 
باوكیشم  بكڕە.  تەسبیح  دەڵێت  و  بەردەمی 
یەك  و  سەد  دەڵێت  كابرا  نامەوێ.  دەفەرموێ 
نامەوێ.  دەڵێت:  باوكم  پێویستە.  زۆر  و  دانەییە 
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!
كوردەوە،  عەشیرەتی  و  خێڵ  ناسینی  لە  قانع 



43رۆڤار

و  عەشیرەتگەری  عەقڵی  بە  پەی  زۆرچاك 
ناوچەگەری و تەعەسوبی جۆرا و جۆری بردووە، 
كە بەداخەوە لە ئێستادا شارچییەتی و شارگەریشی 

بە كوێرانە هاتۆتە سەر:
توونا  عەشیرەتكاری  بەزمی  البەرن  تەعەسووب 

كەن
بچێنن فیكری وەحدەت بەسیەتی هەنگاوی كوێرانە.
قانع  ئەدەبی  لە  بەویژدانەوە  گەر  دەڵێین  دواجار 
بڕوانین و ئەو هۆكارو تەنگەژانە چارەسەر بكرێن 
ئەوە  تەرخان كردووه ،  بۆ  ئەو شیعری خۆی  كە 
چەند نموونەیەك دەست دەخەین كە باوەڕمان پێ 
هه بێت، چونکه  ئەویش دەیتوانی خاوەنی زۆرترین 
هۆشیاریەوە  بە  ئەو  بێت.  جوان  بەرزو  شیعری 
شیعری داگرتووتە خوار و خستوویەتیە خزمەتی 
گرفتی كۆمەڵەكەیه وه . گەر بە پێوەرە هونەرییەكان 
دەكەوێتە  ئۆباڵەكەی  بێت،  خەتا  ئەوە  ستاتیكا  و 
بە  ڕیالیزم،  ڕێبازی  كە  وەرچه رخانە  ئەو  سەر 
ساكاری و ڕووكەشانە، هێنایە ئەدەبی كوردیەوە 
و چەند دەیەیه ك ئەدەبی كوردی بەرەو دورشم و 

هوتاف-كێشان برد. 
با سەرنج لەم شیعرانە بدەین:  

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
لە  سەر  قەت  چلۆن  ئەبرۆ  ئەكا  جەلب  تەناسوب 

مینبەر دەم ل 167

هەتا تاقی برۆی تۆ بێ لە بۆ سوجدەی سەحەرگاهم 
لە مزگەوتی كەچ و كوڕ و لە میحرابی كەنارم چی   

ل311

بە  شیعرێ  ئەگەر  خاوت،  ئەگریجەی  وەسفی  لە 
دڵما بێ

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

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 یەكەم 

 1382
-3شیعری سیاسی كوردی لە باشوری كوردستان، 

عەبدواڵ ئاگرین، چاپی یەكەم 1996



ئا: ئیدریس
نووسه ر و مامۆستای زانکۆ دکتۆر تاهیر محه مه د عه لی، بابه تی دکتۆراکه ی له سه ر قانع بووه و له  
دووتوێی کتێبێکدا چاپ و باڵوی کردووه ته وه ، ده توانین بڵێین دکتۆر تاهیر یه کێکه  له  قانع ناسه کان و به  
وردی شیکاریی بۆ ژیان و به رهه مه  شیعرییه کانی کردووه ، له م چاپێکه وتنه دا له  زاری ئه م نووسه ره وه   

زیاتر ئاشنا ده بین به  قانع.   

- له  ناو ئه و هه موو شاعیر و ده نگه  جیاوازانه دا بۆچی بابه تی نامه ی دکتۆراکه تان له  سه ر قانع دانا.. 
به  کورتی دنیای شیعریی قانع، الی به ڕێزتان، چ به هاو گرنگییه کی هه یه ؟

له به رئه وه ی بابه تی نامه ی دکتۆراکه م له سه ر قانع بووه ، ماوه یه کی زۆر من وه کو مامۆستایه کی ئه ده بی 
کوردی کارم له سه ر شاعیره  میللیه کان کردووه ، قانعیش یه کێک بووه  له و شاعیره  میللیانه  که  من له  

تاهیر محه مه د عه لی:

قانع 
هیچ کاتێک 

خۆی له  
شاعیرانی 

سه رده مه که ی 
به که متر 
نه زانیوه
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ماوه ی سااڵنی مامۆستایم لێکدانه وه و شیکاریم بۆ 
لێکدانه وه و  ئه و  ڕێگای  له   و  کردووه   شیعره کانی 
گه یشتوومه ته   شیعره کانی،  بۆ  شیکاریانه وه  
ژیانیدا  سه رده می  له   قانع  که   ده رئه نجامه ی  ئه و 
کۆمه ڵگه ی  له ناو  هه بووه   دیاری  پێگه یه کی 
ده رده   به   د رکی  به ڕوونی    زۆر  و  کورده واریدا 
زۆر  کردووه ،  کۆمه ڵگاکه ی  ناو  کۆمه اڵیه تییه کانی 
و  ئێش  گرنگه کانی  خاڵه   بوێرانه   و  لێهاتوویی  به  
ئازار و چه رمه سه رییه کانی ناو کۆمه ڵگای دیاری 
کردووه و هه ڵوێستیشی به رانبه ر کاره  دزێوه کانی 
ناهه موارانه ی  باره   له و  ڕه خنه شی  و  نواندووه  
بوونه ته  هۆی  که   گرتووه   کورده واری  کۆمه ڵگای 
شیرازه ی  و  بنچینه   بنه ماو  شێواندنی  و  تێکدان 

کۆمه اڵیه تیی سه رده مه که ی.
ئه مانه  هۆکار بوون بۆ هه ڵبژاردنی نامه که م،   قانع 
به ر  گرتۆته   ڕێگایه کی  هه موو  ئه وانه شدا  له گه ڵ 
ژیانی خۆی  و  میلله ته که  ی  هۆشیارکردنه وه ی  بۆ 
سه رکه وتنی  و  سه رفه رازی  بۆ  گه ڕ  خستۆته  
له  ده ست  نه ته وه که ی  نه ته وه که ی و ڕزگاربوونی 
ئه م  کۆیالیه تی.  و  په رستی  کۆنه   چه وساندنه وه و 
جار  چه ندین  به ر،  گرتبوویه   قانع  که   ڕێگایه ی 
زۆری  چه رمه سه ریی  و  ڕاونان  و  گرتن  تووشی 

کردووه  له  ژیانیدا.
یه کێکی تر له  کاره  گرنگه کانی قانع بایه خدان بووه  
به خوێندن و خوێنده واری و هه وڵی داوه  ڕۆڵه کانی 
گه له که ی، به بێ جیاوازیی نێر و مێ، ڕوو له  خوێندن 
بکه ن، هانی داون و تێی گه یاندوون که  تاکه ڕێگا بۆ 
هه ر  کۆیله یه تی  و  ده ستی  له  ژێر  ڕزگاربوونیان 
پاڵنه ر  که   بوون  هۆکار  کۆمه ڵێ  ئه مانه   خوێندنه ، 
بوون بۆ ئه وه ی کار له سه ر شیعره کانی قانع بکه م.

- بێگومان شیعری قانع له  ناو فه زای گوندییانه ی 
کورده وه  سه ری هه ڵداوه  و شیعره کانی ئامرازێک 
بوون بۆ به ره نگاربوونه وه ی زوڵم و چه وساندنه وه ی 
جوتیاران له  الیه ن ده ره به گه کانه وه ، پێت وایه  له م 

قۆناغه ی ئێستادا بتوانرێ به  هه مان تێگه یشتنه وه  
و  وه ربگیرێن  خوێنه ره وه   الیه ن  له   شیعره کانی 

کاریگه رییان وه ک سه رده می خۆی هه بێت؟

بێگومان شیعری قانع له  فه زای گوندنشینه کانه وه  
شاعیرێک  وه کو  قانع  چونکه   هه ڵداوه ،  سه ری 
له  کوێره وه ری  پڕ  ژیانێکی  و  سه خت  ته مه نێکی 
کێشه و  ده یان  تووشی  چه شتووه ،  ئازاراوی  و 
گیرو گرفت و ده ربه ده ری و نه بوونی بووه ته وه ، 
و  کردووه   شاری  شاره و  ژیاندا  بژێوی  به دوای 
له و پێناوه دا ده یان کاری جۆراو جۆری کردووه . 
له  ڕێگای ئه و ژیانه وه ، شاعیر به  قووڵی هه ستی به  
ئازارو ژیانی زه حمه تێکشانی نه ته وه که ی کردووه،  
و  ده کات  لێ  یه کڕیزییان  و  یه کگرتن  داوای  بۆیه  
پێیان ده ڵێ به  هۆی یه کێتی و یه کگرتنیانه وه  ژیانی 
خۆشگوزه رانی و سه رفه رازی دێته  دی.  قانع وه کو 
سه رده می  ڕۆشنبیرێکی  و  هۆشیار  شاعیرێکی 
له و سه رده مه  گه یشتووه و ئه مه ی  خۆی، به باشی 
ڕژێمی  له گه ڵ  زه مانه ،  ئه و  ده ره به گی  که   زانیوه  
کلکی  و  بوون  یه ک  ئیمپریالیزمدا،  و  پاشایه تی 
ئه وان بوون، بۆیه  هه میشه  شاعیر به  شیعره کانی 

کۆمه اڵنی  هانی  و  وه ستاوه ته وه   دژیان 
ببنه وه و دژیان  خه ڵکی داوه  که  به ره نگاریان 
له  ڕێگای  کارانه ی  ئه م  بێگومان  بوه ستنه وه . 

شیعره کانییه وه  کردووه .
سۆزی  له   نه ته وه که ی  هه ژارانی  سۆزی  قانع 
و  زانیون  یه کی  به   نه کردۆته وه و  جیا  کوردایه تی 
و  زانیوه   کورد  جووتیاری  به  کاری  کوردایه تی 
سه رکه وتنی جووتیاری به  سه رکه وتنی کوردایه تی 

دیوه .

- ئه گه ر بکرێ باسی ئه و تایبه تمه ندییانه  بکه یت که  
شیعری قانع له  شیعری ئه وانی دیکه  جیا ده کاته وه ؟

ئه و تایبه تمه ندیانه ی که  شیعری قانع جیا ده کاته وه  
له  شیعری شاعیره کانی سه رده می خۆی، بریتییه  
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ساده و  زمانی  که   قانع،  الی  شیعری  زمانی  له  
پێ  شیعره کانی  زۆربه ی  خه ڵکییه،   ساکاری 
نه خوێنده واری  خوێنده وارو  تاوه کو  نووسیوه ، 
و  بکات  لێ  کاریان  و  تێبگه ن  لێی  نه ته وه که ی، 
هه ڵگری موعاناتی هه موان بێت. به و زمانه  شیعرییه  
نووسیویه تی که  ئه مه  یه کێکه  له  تایبه تمه ندیه کانی 
ئه ده بی میللی، جگه  له  هه ندێ تایبه تمه ندیی  میللیی 

دیکه ی شیعری قانع که  بریتین له :
خه مخۆری  دڵسۆزو  شاعیرێکی  وه ک  قانع    1
نه ته وه ی کورد هۆنیوه ته وه و  بۆ  کورد، شیعری 
و  ڕاپه ڕین  و  کاره سات  و  به سه رهات  له گه ڵ 
ژیاوه و  کورددا  ده ستکه وته کانی  و  شۆڕش 

هه ڵسوکه وتی کردووه . 
هه موو  شکستی  تاوانی  شیعره کانیدا  له    2
ئه ستۆی  خستۆته   نه ته وه که ی  ڕاپه ڕینه کانی 
کۆنه په رستیی ناوخۆ و ده ره کی ئه و سه رده مه ی 

که  قانعی تێدا ژیاوه .
و  ده ره به گ  دژی  شیعره کانیدا  له   هه میشه     3
بووه ته وه و  کۆنه په رستی  و  ئیمپریالیزم  ئاغاو 
چه وساوه کانی  ئاواتی  ئازارو  له گه ڵ  هه میشه  
سه رسه ختی  داکۆکیکاری  و  بووه   نه ته وه که یدا 

چه وساوه کان بووه .
جه نگی  ڕۆژگاری  له   قانع  شیعره کانی    4
له گه ڵ  شیعره کانی  زۆربه ی  دووه مدا  جیهانی 
جوتیارو کرێکارو شوانکاره  و هه ڵگری ئێش 
له  یه کگرتنی   داوای  بووه   ئازاره کانیان  و 
 هه موو چینه کانی کۆمه ڵی کورده واری 

کردووه .
شیعره کانی،  ناوه ڕۆکی     5   
هه موو  بووه ،  پڕبایه خ  ناوه ڕۆکێکی 
لێی  به ئاسانی  کۆمه ڵ  چینه کانی 
موعاناتی  هه ڵگری  و  تێگه یشتوون 
شاعیرێکی  بووه و  هه موان 
له  مافی  بووه   داکۆکیکا ر  به رهه ڵستکارو 

چه وساوه کانی کوردستان.

- زۆرێک له  شاعیران به  ئێستاشه وه  کاریگه ریی 
نه وه ی  و  هاو-نه وه   به سه ر  خۆیان  شیعریی 
ئه و  بڵێیت  پێمان  ده کرێ  داناوه،  دوای خۆشیان 
له سه ر  قانع  که   کامانه ن  شیعرییانه   کاریگه رییه  
شیعری هاوسه رده می خۆی و پاش خۆی دایناوه ؟

قانعدا  له و سه رده مه ی  قانع  شیعری  کاریگه ریی 
که سێکی  وه کو  قانعیش  که   له وه ی  بووه   بریتی 
لێهاتوو،  ڕۆشنبیرێکی  خوێنده وارو  و  هۆشیار 
د رکی به و ڕاستییه  کردووه  وه کچۆن شاعیرانی 
میلله ت  که   دابوو  ئه وه یان  هه وڵی  هاوچه رخ 
هه وڵێکی  باره یه وه   له و  ئه میش  بێت،  خوێنده وار 
و  کۆمه ڵ  هه ر  الیه وه   به   چونکه   داوه ،  چاکی 
میلله تێک نه خوێنده واری و نه زانین باڵی به سه ردا 
ده توانێت  به ئاسانی  داگیرکه ر  ئه وسا  ئیتر  کێشا، 
هه میشه   قانع  بۆیه   بگرێ.  به سه ردا  ده سه اڵتی 
ده رده   له و  میلله ته که ی  که   ئه وه دایه   هه وڵی  له  
تاریکستانی  له و  و  بێته وه   به ئاگا  کوشنده یه  
و  زانست  جیهانی  بۆ  بیانپه ڕێنێته وه   نه زانینه وه  
زانیاری،   قانع شاره زاییه کی باشی هه بووه  له  زمانی 
ڕه نگدانه وه یه کی  ئه مه ش  و  فارسیدا  و  عه ره بی 
باشی هه یه  له  شیعره کانیدا و  گرنگی و بایه خی 
له   داوه ته وه   ڕه نگی  و  داوه   شیعری  وێنه ی  به  
خۆی  کاتێک  هیچ  قانع  هه روه ها   شیعره کانیدا. 
نه زانیوه ،  به که متر  سه رده مه که ی  شاعیرانی  له  
به ڵکو هه وڵی داوه  کۆمه ڵێک پێنجخشته کی له سه ر 
شیعری شاعیره کانی سه رده می خۆی و هی پێش 
خۆی دابنێت. ئه مه  ئه وه مان پێ ده ڵێت که  شاعیر 
شانازی به وه وه  بکات له سه ر بناغه ی شیعری ئه و 
شاعیره ، پێنج خشته کیی داناوه . قانع له  سه رده می 
خۆیدا، کاریگه ری ته واوی هه بوو، به اڵم بۆ ئێستا 
کاریگه رییه ی  ئه و  ڕه نگه   گۆڕاوه   زه مان  ده ورو 

ئه وسای، له سه ر کۆمه ڵ، نه بێت.

- قانع له سه ر زۆرێک له  بابه ته کانی وه ک نیشتمانی 
کۆمه اڵیه تیی  و  دڵداری  و  ئاینی  و  چینایه تی  و 
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نووسیوه ، به  ڕای به ڕێزت له  کام بابه تیاندا زیاتر 
سه رکه وتوو بووه ؟

له سه ر نووسیون  قانع شیعری  بابه تانه ی که   ئه و 
و بایه خی پێداون؛ وه کو نیشتمانی و چینایه تی و 
خشته کی  پێنج  و  کۆمه اڵیه تی  و  دڵداری  و  ئاینی 
قانع  هتد.  ڕه وانبێژی...  هونه ره کانی  و  دیالۆگ  و 
که   بابه تانه ی  ئه و  هه موو  له   بووه   سه رکه وتوو 
ناتوانین  ئێمه   شیعره کانی.  هه وێنی  به   کردوونی 
له و  سه رکه وتووتره   بابه ته ی  ئه م  شاعیر  بڵیین 
له سه ر  بابه تێک که  شیعری  بابه ته ی دیکه ی، هه ر 
و  دراوه   پێ  خۆی  تایبه تی  بایه خی  نووسیوه  
چووه ته  قوواڵیی بابه ته که وه.  ئه ویش له به رئه وه ی 
سه رده مه که ی  پێشکه وتوخوازی  ڕۆشنبیرێکی  که  

خۆی بووه .
الیه نه   له   به الیه نێک  بایه خدان  نموونه   بۆ 
کارکردن  ئیشکردنه .  ئه ویش  که   کۆمه اڵیه تییه کان 
به  الی ئه وه وه ، بایه خێکی گرنگ و تایبه تی خۆی 
ڕۆڵه کانی  بۆ  هاواری  شاعیر  ده م  هه موو  هه یه ، 
نه ته وه که ی ئه وه  بووه  که  کار بکه ن، چونکه  به الی 
نه که ن،  کار  ڕۆڵه کانی  نه ته وه یه ی  ئه و  شاعیره وه  
بۆیه   ده بێ.  دواکه وتوو  ژێرده سته و  نه ته وه یه کی 
له  بکه ن  کار  هه موو  که   ده کات  لێ  داوایان  قانع 
 پێناو سه رکه وتنی ژیانی کۆمه ڵدا.  شاعیر خۆی، له  
له و  یه کێک  به اڵم  کردووه ،  زۆری  کاری  ژیانیدا، 
کارانه ی که  به  الیه وه  زۆر خۆش بووه  ئاشه وانێتی 

بووه .
که واته  کارکردن به الی قانعه وه  گرنگی و بایه خی 
کاری  له  ژیانیدا  شاعیر  هه یه .  خۆی  تایبه تی 
بکاته وه ،  پان  له  که س  ده ست  بێئه وه ی  کردووه ، 

ئه مه ش نه فس به رزێتی شاعیرمان پیشان ده دات.



حەمە مەنتك

ئایا تەنێ مرۆڤ دەتوانێ پرسیار بکات؟ ئایا پرسیارکردن تاکە خەسڵەتی 
ئاژەڵێک شتێکی  مرۆڤە وەکو بوونێکی خاوەن عەقڵ؟ ئەدی باشە، کاتێ 
نامۆ و سەیر لە دەرەوەی سروشتی خۆی دەبێنێت، بۆچی هەڵوەستە دەکا 

و تێی ڕادەمێنێت؟ 
مرۆڤ تاکە بوونە که  دەتوانێ پرسیار بکات، هاوکات وەرامیش بداتەوە. 
وەرامانەوەی  و  پرسیار  ئەو  خودی  لە  هەر  ئایین  و  فەلسەفە  بۆیەیش 
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 

ڕەهەندەکانی پرسیار 
لە شیعری قانع دا
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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.
فەیلەسووفەکان  کن  لە  تەنێ  چەمکێکە،  پرسیار 
مرۆڤێك  هەموو  لەکن  بەڵکو  نییە،  ئامادەیی 
شێوەی  و  داڕشتن  شێوازی  هەرچەندە  هەیە. 
و  ڕۆشنبیرێك  لەکن  پرسیارەکە،  ئاراستەکردنی 
کەسێکی ئاسایی جودایە. شیعر قەت لە فیکر خاڵی 
نییە. دەمەوێ بڵێم شیعر وەکو کۆی ڕەگەزەکانی 
زانستەکانی  هەموو  لە  سوود  ئەدەب،  دیکەی 
فەلسەفە...تاد  دەروونناسی،  کۆمەڵناسی،  وەکو: 

وەردەگرێت.
هاوکات  نییە.  کۆمەڵگا  لە  دابڕ  کەسێکی  شاعیر 
کەسێکی کۆمەاڵیەتییە. واتە تێکەڵی هەموو پرسێکی 
ناو کۆمەڵگایە. قانع یه كێکه  لەو شاعیرانەی تەواو 
پێڕەوی لە ئایدیۆلۆژیای مارکسیی و چینی کرێکار 
دەکات. بۆیەیش هەموو ئەو شتانەی دەبنە پرسیار 
ئەمە  ئایدیۆلۆژیایە.  لەو  نین  خاڵی  شاعیر،  لەکن 
کاریگەری لەسەر پرۆسێسی شیعر دەبێ، چونکێ 
ئەو  گەیاندنی  بۆ  هۆکارێك  دەبێتە  شیعر  لێرەدا 
ئایدیۆلۆژیایە. بۆیەیش پرسیاری سەرەکیی شاعیر 

لە بارەی چینی کرێکار و جوتیارەوه یه . 
شاعیر،  لەکن  پرسیار  ڕەهەندەکانی  لە  یەکێك 
ڕەهەندی بەکەس-کردنی نیشتمانە. ئەو تەکنیکەی 
بە  زمان  یان  ئاخاوتن،  سیفەتی  شاعیر  تیایدا  که  
بێگومان  دەبەخشێت.  مەعنەوی  و  بێگیان  شتێکی 
لێره دا پرسیار دەکرێتە بەهانەیەك تا ئەم تەکنیکە 
دروست ببێت. ئەو بەکەسکردنە، یان زمان-پێدانە، 
شتەی  ئەو  چونکێ  دیالۆگ،  پەیدابوونی  دەبێتە 
سیفەتی پەیڤینی پێبەخشراوە، دەتوانێ بیر بکاتەوە.

ئەی خاکی وەتەن بۆچی نەما غیرەتی شێران؟
ئەی خاکی وەتەن بۆچی نەما بەزمی دلێران؟

بۆ  ئاڕاستەکردنی  و  پرسیارانە  ئەم  جەوهەری 
نیشتمان، لەسەر بنەمای ئەو ڕابردووە پڕ شکۆیەی 

مێژووی  دەنۆڕێ  کە  شاعیر،  دێت.  کوردان 
بەرگری و ڕزگاریخوازی کوردان هەمیشە پڕە لە 
ئەو  ئێستاکێ  دەبینێ  کەچی  ئازایەتی،  و  خەبات 
جۆشخرۆشییەی جاران بۆ خەبات نەماوە. لێرەدا 
شاعیر ڕاستەوخۆ پرسیار لەو بارەیەوە ئاراستەی 
نیشتمانی  خودی  ئاراستەی  بەڵکو  ناکات،  خەڵك 
دەکات، وەکو ستەملێکراوێك، چونکێ میللەتەکەی 
بە کەمتەرخەم دەزانێت. ئەم پرسیارانە بۆ شاعیر، 
پرسیار  ڕاستەوخۆ  ناچار  نابێت.  وەرامێکیان 

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؟

میللەتی  ڕابردووی  دەیەوێت  پرسیارەوە  ڕێی  لە 
پرسیار  شێوازی  چونکێ  هەڵبداتەوە،  کورد 
بەرانبەرەکەت دەخاتە تێڕامان و هەڵوەستەکردنه وه . 
بەدرێژایی مێژوو، لەناو کورددا کەسی خۆفرۆش 
هەبوونە.  داگیرکەران،  و  بێگانە  خزمەتکاری  و 
بۆیەیش ئەمە دەکاتە پرسیار و ئاراستەی خەڵکی 
دەکات. ئەمە بە هۆکاری شکست و پێشنەکەوتنی 

میللەتی کورد دەزانێت.
دەکەوێتە  شیعرێکدا  لە  "نالی"  وەکو  قانع 
لە  شیعرەی  ئەم  کەرەکەی.  لەگەڵ  دیالۆگ 

الپەڕە )١٩٠- ١٩٢(ی دیوانەکەیدا هەیە. دیالۆگێکە 
سیفەتی  "نالی"  وەکو  کەرەکەی.  و  خۆی  لەنێوان 
لەبەرئەوەی  دەبەخشێت.  کەرەکەی  بە  عەقڵ 
پەیڤەکانی  و  پرسیار  وەرامی  لێرەدا  کەرەکەی 
پرسیارەوە  ئاراستەکردنی  لەڕێی  دەداتەوە.  قانع 
دەیەوێ باروگوزەرانی خۆیمان بۆ بەرباس بدات. 
شیعرەکانی  لە  پرسیارە  دیکەی  ڕه هەندێکی  ئەمە 
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
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ئیتر زستانە و کاتی دارکێشانە
وەکو سااڵنی پێشوو بێرە جەوالن

دواندنی کەرەکەی، بەخشینی سیفەتی عەقڵە، بەاڵم 
واتایەکی  بۆ  بەڵکو  "نالی"،  واتایەی  بەو  نەوەك 
دیکە. دەبینین لەم دوو دێرەدا پتر ڕیتمی شیعری 
بۆ  زستان  زستانە.  و  سەرما  وشەی  لەسەر 
خێزانی هەژار ڕەوشێکی تایبەتە. دەمەوێ بڵێم لە 
زستاندا ئەو ماڵەی هەژارە، ناتوانێت پێداویستی 
و  کار  هاوکات  بکات.  دابین  خۆگەرمکردنەوە 
بەرباسی  ئێمە  ئەوانەی  دەبێتەوە.  کەم  کاسبی 
دوو  لەم  شاعیرە.  سەردەمی  سااڵنی  دەدەین 
دێڕەدا ڕاستەوخۆ وێنەی ماڵە هەژارێکمان دێتە 
کەرە  ناتەواوە.  وێنەکە  هێشتا  بەاڵم  چاو.  بەر 

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 
بەخشیوە.  کەرەکەی  بە  پەیڤینی  سیفەتی 
چونکێ  دادەنێت،  بێ-شەرم  بە  قانع  کەرەشین 
کەرەشین  خراپترە.  خۆی  لە  کەرەکەی  حاڵی 
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 
هونەری  لەڕێی  شاعیر  داربڕین.  بۆ 
نیشان  کەرەکەی  ژیانی  "خوازە"وە، 
ژیانی  حاڵی  ئەوە  واتە  دەدات. 
کەرەکەی بێت، ئاخۆ دەبێ هی خۆی 
بیڵێم  دەمەوێ  ئەوەی  بێ!  چۆن 
قانع ڕاستەوخۆ نەهاتوە ژیانی خۆی 
کەرەکەیەوە  ژیانی  ڕێی  لە  بەڵکو  بدات،  پیشان 

ئەمەی کردووە.
لە ژیانی قانعدا ئه وه ی جێی سه رنجه، پێڕەویکردنه  

دژایەتی  بەوەی  مارکسی-لینینی.  ئایدیۆلۆژیا  لە 
دەرەبەگی دەکرد. هەمیشە هەوڵی ده دا پشتگیری 
مایه ی  ئەوەی  بەاڵم  بکات.  کرێکاران  و  جوتیار 
ئایدیۆلۆژیایە  بەم  تەواو  شاعیر  ئایا  پرسیارە، 
ڕەهەندەکانی  و  چەمك  هەموو  لە  ئایا  ئاشنایە؟ 
ئەم  پێڕەوانی  زۆربەی  وەکو  یان  گەیشتووە؟ 
تەنێ وەکو دروشم  لە کوردستان  ئایدیۆلۆژیایە 
تێی گەیشتوون. هێندەی ئەم دیوانەم شەن وکەو 
بەاڵم  نەبوویەوە،  ڕوون  بۆ  ئەوەم  تەواو  کرد، 
ئەم  شاعیر  بوو،  دروست  لەکن  قەناعەتێکم 
و  دەرەبەگ  دژایەتی  لە  تەنێ  ئایدیۆلۆژیایەی 
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

شاعیر  چەسپاندم،  قەناعەتەی  ئەو  پتر  ئەوەی 
تەواو ئیماندارە، مەبەستم ئەوەیە شیعری ئاینیی 
لە  دەمی  ڕووی  شوێن  زۆر  لە  هاوکات  هەیە. 
خودایە. لەالیەکی دیکە ئەم ئیماندارییەی نەبووه تە 

ڕێگر لەبەردەم تێکۆشان.
دیالۆگی شیعری تەواو لەناو شێعرەکانی شاعیر 
ڕەنگی داوەتەوە. لە چەندین شوێن پشتی بە دیالۆگ 
مەعنەوییەکان  شتە  یان  بێگیانەکان،  شتە  لەگەڵ 
بۆ  شیعردا  لە  هونەره یش  ئەم  دیارە  بەستووە. 
ڕوونکردنەوەی جەوهەری ئەو شتەیە. بۆ نموونە 
لەگەڵ  دیالۆگ  لێفەکەی"،  و  "قانع  شیعری  لە 
لێفەکەی دەکات، لەوێدا باسی حاڵ و گوزەرانی 
خۆی دەکا. لێفەکەی سەربردەی مێژوویی خۆی 
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دەگێڕێتەوە، کە لە ئادەمەوە تاکوو ئێستا هاتووە. 
ڕووی  دەرخستنی  هەوڵی  لێفەوە  لەڕێی  لەوێدا 
شیعری  لە  دەدات.  بازرگانەکان  و  ئاغا  ڕاستیی 
هەوڵی  هەمانشێوە  گاجووتەکەی"  و  "جووتیار 

پیشاندانی ژیان و ڕەنجی جوتیار دەدات. 
ئەو شیعرانەی ئه و که  لە شێوەی دیالۆگن ئەمانەن: 
"چیرۆکی  بولبول"،  دوو  "گفتوگۆی  باز"،  و  "قانع 
مێژوویی"،  "سەرگووزشتەیەکی  مشك"،  و  پشیلە 
"کۆتر و ڕاوچی"، "لەگەڵ تاوسی تانجیدا"، "کۆلکە 
شێخێك و مەلەوانێك"، "الدێی و بزن فرۆشتن و 
"لەگەڵ شاخی  "دەمەتەقێی ن و س"،  هەڵبژاردن"، 
دارتوو"،  لەگەڵ  خەیاڵی  "وتەی  هەوراماندا"، 
"قانع و گۆڕی موفتی پێنجوێنی"،  "دڵداریی الدێ"، 
"لەگەڵ  خورماڵ"،  شاری  "لەگەڵ  گەنم"،  "لەگەڵ 
گردی سەیوان"، "سکااڵی نەسرین الی قانع".... تاد. 
لە هەموو ئەم شیعرانەدا شاعیر یەکێک لەو بابەتانەی 
کردووە بە بەهانە تا مەبەستە شیعرییەکەی خۆی 
شیعرانە  ئەم  زۆربەی  ئەوەیشدا  لەگەڵ  بڵێت. 
لەسەر بنەمای پرسیار دامەزراون. بۆ نموونە قانع 
لە شیعری "لەگەڵ گەنمدا"، پرسیار لە گەنم دەکات، 
کێیە ئاوا خزمەتت دەکا؟ خۆی پێتەوە ماندو دەکا؟ 
هەژارە.  جوتیاری  ئەوە  دەڵێ؛  وەرامدا  لە  گەنم 
مەبەستی شاعیر پتر دەرخستنی ڕەنج ماندوبوونی 

جوتیارە، کەچی بەرەکەی دەرەبەگ دەیخوات.
قانع چەند شیعرێکی هاوشێوەی یەك دوو شیعری 
ئەو  ئایا  نووسیووە.  "نالی و مەحوی"  بەناوبانگی 
شیعرانەی بە مەبەست نووسیوە، یان بێ مەبەست؟ 
دوو  ئەم  شیعری  ئاگاداری  قانع  دڵنیام  لەوە  من 
شاعیرە بووە. ئەو شیعرەی "نالی" لە بارەی کچەوە 

نووسیویەتی: 
عیشقت. كه  مه جازى بێ، خواهیش مه كه  ئیال كچ
شیرین كچ و، له یال كچ و، سه لما كچ و عه ذرا كچ

قافیە، هاوکات هەمان  قانع لەسەر هەمان کێش و 
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؟
لەسەر  پێنج-خشتەکی  بە  شیعری  چەندین 
لە کۆی  نووسیوە.  "حافزی شیرازی"  شیعرەکانی 
تاکو  ئەوەیە،  بۆ  من  بڕوای  بە  ئەمانە،  هەموو 
پێمان بڵێت، ئەویش توانای ئەوەی هەیە، شیعری 
توانای  شاعیر  واتە  بنووسێت.  ئەوان  هاوئاستی 
شیعریی هێندە بەرزە، دەتوانێ وەکو ئەو شاعیرە 
گەورانە، بە هەمان تێمە و کێش و قافیەوە، شیعر 
بنووسێت. دەنا بۆ تەنێ هاوشێوەی ئەو شیعرانەی 
"نالی"  دیکەی  شیعرێکی  هاوشێوەی  نووسیون، 
یان  "نالی"  شیعرەی  ئەو  لەبەرئەوەی  نەنووسی. 
"مەحوی" دیارە لەو سەردەمیش بەناوبانگ بوونە 

لەکن خەڵک و ڕۆشنبیران و ڕەواجیان هەبووە.

تێبینی
قانع،  دیوانی  لە:  سوود  شیعرەکان  *بۆ 
کۆکردنەوەی بورهان قانع، وەزارەتی ڕۆشنبیری، 

بەڕێوەبەرێتیی گشتیی چاپ و باڵوکردنەوە، 
چاپی شەشەم، ٢٠٠٥. وەرگیراوە.



سەاڵح ساالر

مامۆستا قانعی شاعیر )1898ـ 1965( یەكێكە لە شاعیرە دیارەكانی 
سەدەی بیست و كەسایەتییەكی هۆشیار و خەمخۆی میللەتەكەی بووە، 
لە  كرد  پڕ  ئەوی  ژیانی  سەراپای  كە  بوو  خەمخۆرییەشی  ئەو  هەر 
كولەمەرگی  ژیانێكی  كرد  دوایی  كۆچی  ساتەی  ئەو  تا  و  نەهامەتی 
بەسەر برد و وەك لە دیوانەكەشیدا نووسراوە تەنیا 300 فلسی لەدوا 

بەجێمابوو.
و  بكەین  بیستەم  سەدەی  شاعیرانی  نازناوی  تەماشایایەكی  ئەگەر 
خوێندنەوەیەكی سۆسۆلۆژیانە تەنیا بۆ نازناوەكانیان بكەین تێدەگەین 

ئەركمان بەرانبەر بە قانع و دیوانەكەی
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كورد لە چ مەینەتییەكدا ژیاوە. ئەوەمان بۆ ڕوون 
دەبێتەوە تاكی كورد ژیانی پڕ بووە لە مەینەت و 
بێچاو،  بێبەش،  )بێكەس،  نموونە:  بۆ  كوێرەوەری. 
كەساس  غەمگین،  ناشاد،  ڕەنجەڕۆ،  هەژار،  بێدڵ، 

... و( تد.
ئەو  دەڵێت  پێمان  نازناوەكەشیدا  بە  قانع  بەاڵم 
پێی  خودا  كە  نەدارییەی  و  هەژاری  بەشە  بەو 

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

سەرجەمیان لە دیوانەكەی قانعی شاعیردا نین.
بوارەكانی  سەرجەم  شیعرەكانی  ناوەڕۆكی  قانع 
هەموو  لە  داوە  هەوڵی  و  گرتووەتەوە  ژیانی 
بوارەكانی: سیاسی، كۆمەاڵیەتی، ئابووری، تەنز و 
... تد. بە شیعر ڕۆڵی خۆی بگێڕێت و هێندەی پێی 
دەكرێ هەوڵی داوە، بە شیعر نەتەوەكەی هۆشیار 
و  چەوسێنەران  گژی  بە  بدات  هانیان  و  بكاتەوە 

كۆسپەكانی ژیاندا بچنەوە.
مهاباد  شاری  لە  كوردستان  كۆماری  كاتێك 
نیشتمانپەروەرێك خۆی  قانع وەك  ڕادەگەیەنرێ، 
لە  كارا  بەشداریی  و  مهاباد  شاری  دەگەیەنێتە 
بواری ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیریی كۆمارەكەدا دەكات. 
كە  كوردستان  ڕۆژنامەی  ژمارەكانی  لە  و  له وێ 
زمانحاڵی حزبی دیمكوراتی كوردستان و هەروەها 
شیعری  هەندێك  بووە،  كوردستانیش  كۆماری 
ژمارەكانی   لە  دەكاتەوە.  باڵو  نیشتمانپەروەرانە 
)68، 69، 70، 71، 73، 75، 76، 88(. شیعری 
)71(دا  ژمارە  لە  تەنانەت  باڵوكردووەتەوە، 
له بری شیعرێک دوو شیعری باڵوكراوەتەوە. ئەو 
شیعرانە  لەو  و  دانەیە   )9( سەرجەمیان  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.
باڵوكردنەوی  جێگای  ئەوەی  لەبەر  لێرەدا  من 
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 
سەروەی  هەڵكە  خوابە  مەردی  شەماڵ  بای 

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
جا2 بدە 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
مەیدانی  مەعرەكەی  سەیری  بێرە  لەمەوال  جا 

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

ئەوالدی  دەست  خستە  بەجارێك  ئازادی  خاكی 
كورد

الپەڕەی مێژوو دەنووسێ ڕۆڵە و ئیجادی كورد
پێشەوامان هەر بژی بۆ خزمەتی كوردی زوان
ڕەشیدی  سەردار  حەزرەتی  بانە  خانی 

دارۆخان
خۆی  هۆزی  نەجاتی  بۆ  الحقیقە  فی 

سەعی نوان
و  عائیلە  و  ماڵ  و  موڵك  الوە  نایە 

ڕۆح و ژیان
رۆستەمانە موكریانی كرد بە دەشتی 

مازندەران
پێشەوامان هەر بژی بۆ خزمەتی كوردی زوان

وەك  مستەفا  شێخ  حەزرەتی  كوردی  شێخی 
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

ئیرسی  خوێنڕشتنە  هەس،  ئیرسێكی  هەركەسێ 
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
گشت  جێ  هاتە  تۆ،  بۆ  چاكە  مەرگی،  شادی 

ئیددیعات
پێشەوامان هەر بژی بۆ خزمەتی كوردی زوان

شەهیدبوونی  بۆ  قانع  شیوەنی  دووەم:  شیعری 
محەمەد نانەوازادە

شینی قانع4 بۆ 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
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كرد بە نۆش گیانی بۆ فیداكاری
بە سووك نەڕۆیشت الوچاكی پەسەند
پەترۆی6 زامانی خۆشەوی7 هەڵكەند
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.

شیعری سێیەم: 
هەموو  بۆ  كوردستانەوە  ڕۆژنامەی  بەهۆی 

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

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

قوتابخانەی  لە  قانع  مامۆستا   1954 ساڵی 
سەیدسادقی سەرەتایی تێكەاڵو دەبێتە مامۆستای 
كوردی و ئایین، بۆئەوەی خوێندن الی قوتابییەكان 
شیرین بكات زۆربەی جار مامۆستا قانع شیعری 
بۆ  هەر  دەكردن،  لەبەر  پێی  و  دەخوێندنەوە  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 
بۆ  دەوتەوە  سەیدسادقیش  بەتەمەنەكانی  پیاوە 

ئەوەی فێری خوێندەوارییان بكات.

ساڵی 1957 قانع مامۆستای هەمان قوتابخانەی 
نەورۆزی  لە  بوو،  سەرەتایی  سەیدسادقی 
قوتابییەكان  بۆ  شانۆگەرییەكی  ساڵەدا  ئەو 
نێوان  لە  بوو  دیالۆگ  شانۆگەرییەكە  ڕێكخست، 
خۆی  شیعرەكە  شیعر،  بە  قوتابییەكدا  چەند 
شانۆكە  دەرهێنەری  خۆیشی  هەر  نووسیبووی، 
لە  بوو  بریتیی  شانۆییەكە  ناوەڕۆكی  بوو. 
پیاوێكی داربڕ كە بێبەزەییانە دار و درەختەكانی 
سوودی  هیچ  بێئەوەی  دەبڕییەوە  كوردستانی 
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 مەژگەم11 دەنێرن بۆ شار
مێزی نانخواردن میوانت منم

هەروەها تابووت ڕۆژی مردنم.
بەمشێوەیە دارگوێز چەند سوودێكی 
داربڕیش  پاشان  دەوت.  خۆی 

دەیوت:
سوپاست دەكەم كڕنووش دێنم بۆت

وا تێتگەیاندم لە قازانجی خۆت12
درێژەی  شانۆگەرییەكە  شێوەیە  بەم  ئام  ئیتر 
دەست  تێكستەكەمان  هەموو  ئێمە  بەاڵم  دەبوو، 

نەكەوت.

پاش كودەتای چواردەی تەمووز و دروستبوونی 
قوتابخانەكان  بە  گرنگیدان  كۆماری،  حكومەتی 
كەپسوولێكی  حكومەت  كاتەدا  لەو  بوون،  زیاتر 
سەیدسادقی  قوتابخانەی  بۆ  ناردبوو  دەرمانی 

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 
دەنووسێت  دەرمانانە   ئەو  سوودی  لەسەر 
سەیدسادق  قوتابخانەی  بۆ  دەیبات  بەیانی  و 
هەموو  ئیتر  دەخوێنێتەوە،  قوتابییەكانی  بۆ  و 

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 که  قانع شیعری الی خەڵك هەیە 
و باڵو نەكراونەتەوە، ئەوەش یەكێكە لەو مافانەی 
هەیەتی  خوێندەوارێكەوە  هەموو  بەسەر  شاعیر 
هەندێكجاریش  بكات.  چاپیان  و  بیاندۆزێتەوە  تا 
دانەدانەیەك لە شیعری قانع دەست نووسەرێك 
چەند  نموونە  بۆ  دەكاتەوە.  باڵوی  و  دەكەوێت 
لە  قانع  دیكەی  شیعرێكی  ئێستا  لە  بەر  ساڵێك 
ساڵحی  )مەال  بۆ  كە  باڵوكرایەوە  ڕۆژنامەیەكدا 
گورگ  كە  نووسیبوو،  دۆڵەسوور(ی  گوندی 
پارچە  بە  ئەویش  خواردبوو،  گوێدرێژەكەی 
ئەو  بەداخەوە  دەكاتەوە.  بەسەری  شیعرێك 
جارێكی  ئەگەر  بەاڵم  نەكەوت،  دەست  شیعرەم 
دیكە بنەماڵەی مامۆستا قانع دیوانی شاعیر چاپ 
شیعری  زۆر  و  شیعرە  ئەو  دەتوانن  بكەنەوە 

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 
هەندێكیان  هەروەها  دانراوە،  بۆ  بۆشاییان 
نووسراون،  تایبەت  نیشانەی  و  هێما  بە 
هەندێكیشیان بە پیت وەك ئاماژەیەك بۆ ئەو 
كەس و ڕووداوانەی شیعرەكان باسیان دەكات 
نووسراون و چاپ كراون. ئەمانە گومانم وایە 
نەڵێم هەمووشیان كاك  ئەگەر  بەشی زۆریان 
وریا قانع زانیاریی تەواوی دەربارەیان هەیە، 
لە هەموو كوڕەكانی  بەو حوكمەی كاك وریا 
شاعیر زیاتر لە باوكییەوە نزیك بووە و دەزانێت 
ئاماژەكان چین و لەگەڵ كێیانە. ئەو بۆشاییانە لە 
شیعرەكانی شاعیردا بۆ خوێندەواران بەتایبەت 
ڕابردوو  سەدەی  هەشتاكانی  دوای  نەوەی 
كێشە و گرفتە و هۆكارێكن كە خوێنەری ئەم 

سەردەمە چێژ لە شیعرەكان وەر نەگرێت. 
باسی  شاعیر  ڕووداوانەی  لەو  هەندێك  جا 
ئیتر  و  كۆمەاڵیەتیین  و  سیاسی  كردوون 
تەنانەت  چووە.  بەسەر  شاردنەوەیان  كاتی 
دیوانەكانی قانع كە لە پاش ڕاپەڕینە مەزنەكەی 
بەهەمان  هەر  دەكرێن  چاپ  گەلەكەمانەوە 
هەستیارییەوە چاپ دەكرێنەوە كە چاپی یەكەم 

چاپكراوە  بەعسدا  ڕژێمی  سەردەمی  لە 
دركاندنی  لە  كراوە  حەزەر  زۆر  و 
زانیارییەكان. بۆیە ئەو ئەركەش دەكەوێتە 

سەرشانی كاك وریا بە پلەی یەكەم و نەوەكانی 
تا دیوانی  بە شێوەیەكی گشتی  قانع  مامۆستا 
خستنەڕووی  و  دیكە  ناوەڕۆكێكی  بە  قانع 
ناو  نهێنییەكانی  كەلێنە  و  ئاماژە  هەموو 
شیعرەكان چاپ بكەنەوە. تەنانەت دەبێت ئەو 
دیوانە نوێیە لێكدانەوەی بۆ شیعرەكانیش تێدا 
بێت و بەو سادەییە نەیدەنە دەستی خوێنەرێك 

كە ڕەنگە لێی تێنەگات.

----------
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1    سەرچاوە: رۆژنامەی كوردستان )ئۆرگانی حزبی 
دیموكراتی كوردستان( ژمارە )68( پێنجشەممە 27ی 

پووشپەڕی 1325. 18ی ژوئیەی 1946. ل 3.
2     ڕەنگە ئەو وشەیە )جاڕ( بێت، چونكە وشەی 
)جا( مانایەكی نییە بۆ ئەو نیوەدێڕە و وشەی )جاڕ(
چاپ  هەڵەی  ئەوە  ڕەنگە  دەدات.  تەواو  مانای  یش 

بێت.
كوردستان  كۆماری  ڕووخاندنی  پاش  بەاڵم      3
پێشەوا قازی محەمەد و سەركردە و فەرماندەكانی 
كۆمار لەسێدارە دران و جارێكی تر پەتی سێدارە بۆ 
كورد هاتەوە گۆڕێ. هەروەها قانع بۆخۆیشی پاش 
17 ساڵ لە نووسینی ئەو شیعرە بە بەندكراوی ڕێی 
دوو  ئەو  بۆیە  قاجار(.  )قەسری  زیندانی  دەكەوێتە 

خۆزگەیەی شاعیر نەهاتنە دی.
)ئۆرگانی  كوردستان  رۆژنامەی  سەرچاوە:       4
حزبی دیموكراتی كوردستان( ژمارە )69( یەكشەممە 
30ی پووشپەڕی 1325. 21ی ژوئیەی 1946. ل 

3 و 4.
5    نانەوازادە 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    پەترۆ: قەتماغە.

7    خۆشەوی، خەلیل خۆشەوی یەكێك بوو 
لە فەرماندە ئازاكانی سوپای بارزانییەكان 
شەهیدبوونی  لە  بەر  ڕۆژێك  چەند  و 

نانەوازادە شەهید بوو.
8    سەرچاوە: ڕۆژنامەی كوردستان 
)ئۆرگانی حزبی دیموكراتی كوردستان( 
ژمارە )71( یەكشەممە 6ی گەالوێژی 

1325. 28ی ژوئیەی 1946. ل 4. 
9    ئەم بۆشاییە لە دەقە ئەسڵییەكەی ڕۆژنامەی 
وەك  ئێمەش  بۆیە  شێوەیە.  بەو  هەر  كوردستاندا 

خۆی نووسیمانەوە.

پایتەختی  )سەیدسادق  كتێبی  سەرچاوە:    10
شارەزوور(، نووسینی: سەاڵح ساالر، كە دەستنووسە 

و هێشتا چاپ نەكراوە.
و  هەورامییەكانە  خۆراكێكی  مەژگە،  كولێرە    11
زیاتر لە ناوچەی هەورامان دروست دەكرا. وشەی 
)مەژگە( وشەیەكی زاراوەی گۆران )هەورامییەكانە( 
بەو  مەژگە  كولێرە  دێت.  گوێز  كاكڵەی  مانای  بە  و 
شێوەیە دروست دەكرا ناواخنی هەویرەكە پڕ دەكرا 

لە كاكڵەی گوێز و بەشێوەی كەالنە دروست دەكرا.
پایتخەتی  )سەیدسادق  كتێبی  سەرچاوە:   12
شارەزوور( نووسینی: سەاڵح ساالر، كە دەستنووسە 

و هێشتا چاپ نەكراوە.
پایتەختی  )سەیدسادق  كتێبی  سەرچاوە:   13
شارەزوور( نووسینی: سەاڵح ساالر، كە دەستنووسە 

و هێشتا چاپ نەكراوە.



شیوه نى قانع بۆ كۆچى پیره میردى نه مر 
سالى 1950 

دیسان سه رله  نۆ ماڵ وێرانیمه 
ته م و مه لول و سه رگه ردانیمه 

دیسان وه ک جاران شین و زاریمه 
خه مو په ژاره ی ده رده  داریمه 

دیسان چه رخه که ی چه واشه ی به دخوو
بۆ ئازاری دڵ که وته  هاتو چوو

دیسان قرچه ی زام ده روونی ڕێشم
زوخاو رێژ ئه کا جه رگی پڕ ئێشم

گه ردوون هه رتاوێ جه ورێ ئه نوێنێ
چه شنی بایه  قوش به زمێ ئه خوێنێ

گه ردوون کرده وه ی نامورادییه 
دۆشت له یه ک کردن دڵ ناشادییه 

گه رون به دکاری به ینی داڵنه 
گه ردوون خه زانی باخچه ی گواڵنه 

گه ردون هه ر ڕۆژێ دوژمن ،پیاوێکه 
زه هری کوشنده ی خاوه ن ناوێکه 

حاجی تۆفیق به گ،پیره مێرد مه شوور
مامۆسایزانای کوردی خواروو ژور

کام پیر؟ئه و پیره  به  هۆشیاری
عومر رابوارد، به  فیدا کاری

کام پیر؟ئه و پیره ی به ژیان و ژین
گشت کوردستانی پڕکرد له  زانین

کام پیر؟ئه  پیره ی هیمه تی نوان
بۆ کوردی نوسین، ئه وێ ڕچه ی شکان

کام پیر ؟ئه وپیره ی په ندی پێشینیان
کرد به  مامۆستای بێگانه و خێشان



ئامادەكردن: بوار نوورەدین

هۆكارێك،  چەند  لەبەر  و  دەكەین  پڕۆژەیەكدا  لە  كار  ساڵێكە  چەند  ئاگادارن،  خوێنەران  لە  زۆرێك 
نەتوانراوە هەموو وردەكارییەكانی پڕۆژەكە تەواو بكەین، لەگەڵ ئەمەشدا، توانراوە چەند بەرهەمێكی 
لێ  باڵوبكەینەوە، بەتایبەت لە ژمارەكانی ڕۆڤاردا، هەندێ  بیبلیۆگرافیای تایبەتمان ئامادە كردووە... ئەمە 

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، 
ئامادەكردنی  سروشتێكی  ئەمەش  كە  هەیە،  كەموكورتی  هێشتا  چەندوچوونێك،  و  گومان  هیچ  بێ  

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 

قانع- 
بیبلیۆگرافیا 

و پێڕستی لە 
كتێبی كوردیدا 

  2010 -1969
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نەگرتووە، هەروەها،  لەخۆ  دیكە  بە هیچ زمانێكی 
گۆڤار و ڕۆژنامەی نەگرتووەتەوە، تەنیا ئەوانەی 
چاپ  دووبارە  "كتێب"،  وەك  كە  گرتووەتەوە 
ئەو  تەنیا  پڕۆژەكە  كاتدا،  لەهەمان  كراونەتەوە، 
و  "كورد  لەبارەی  كە  كۆكردووەتەوە  كتێبانەی 

كوردستان" نووسراون. 
لە بەرگی سێیەمدا كە تایبەتە بە "ئەدەبی كوردی"، 
شاعیرێكمان  هیچ  دیوانی  و  ڕۆمان  و  چیرۆك 
لێكۆڵینەوە  ئەو  هەموو  لەكاتێكدا  وەرنەگرتووە؟ 
و نووسین و بابەت و وتارانە... تاد، وەرگیراون، 
سەردەمی...  ژیان،  شیعر،  بە:  پەیوەندییان  كە 
شاعیرانی كوردەوە هەیە، چونكە كاتێك لێكۆڵینەوە 
كوردەوە  چیرۆكنووسێكی  یان  شاعیر  لەبارەی 
و  دیارە  بەرهەمەكانیان  تاڕادەیەك  دەكرێ، 
كارئاسانییەكە ئەمەیە كە ئایا چی و كێ  و كەی و 

چۆن؟ لەبارەیانەوە نووسراوە... 
كورد،  شاعیرانی  و  نووسەران  لە  هەندێك 
كاتی  لە  و  نەكراوەتەوە  لێ   الیان  پێویست  وەك 
هەست  لەبارەیانەوە،  "بیبلیۆگرافیا"  ئامادەكردنی 
دەسەاڵتی  لە  ئەمەش  دەكەیت،  ناتەواوی  بە 
چەند  بیبلیۆگرافیایە،  ئەم  بۆ  نییە.  "ئامادەكار"دا 
ژمارەكانی  لە  كە  داناوە،  "قانع"مان  بابەتێكی 
"هەتاو"دا،  و  نوێ "  "ڕۆژی  گۆڤاری  هەردوو 
ساڵی 2010  كتێب  وەك  و  كردوونەتەوە  باڵوی 
بیبلیۆگرافیاكە  سروشتێكی  وەك  واتە  چاپكراون، 
لە ساڵی 2010دا، دادەنرێن. هەروەها "قانع" لەگەڵ 
"كەریم زەند"دا، كتێبێكیان به  ناوی "مێژووی نەژاد 
چاپی  كە  وەرگێڕاوە،  كورد"ه وه   پەیوەستەگی  و 
له  ساڵی  1969 و چاپی دووەمی  یەكەمی ساڵی 

2009 بووە. 

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

و  پڕۆژەكە  لەبارەی  زۆرتر  زانیاریی  لەپێناوی 
شێوازی بیبلیۆگرافیاكە، خوێنەر دەتوانێ  بگەڕێتەوە 
ژمارەكانی پێشتری ڕۆڤار، هەروەها: بیبلیۆگرافیای 
كتێبی كوردی- بەرگی یەكەم: مێژوو و جوگرافیا، 
ئەكادیمیای كوردی، هەولێر، چ  لە باڵوكراوەكانی 

)حاجی هاشم(، 2014.

هێما بەكارهاتووەكان
چاپ: نۆرەی چاپە واتە چاپی یەكەم و دووەم 

چ: چاپخانە 
ش: شوێن

و- وەزارەت
ژس: ژمارەی سپاردن

س: ساڵ
ل: الپەڕە 

پێش  "پانی"ی  و  سانتیمەترە  )بە  قەوارە  ق: 
"درێژی"ی نووسراوە(

؟: بۆ هەر زانیارییەكی نەزانراو و نادیار دانراوە
كۆڕ: چاپخانەی كۆڕی زانیاریی )عێراق و كورد(

 
یەكەم بیبلیۆگرافیا -1969 2010

یەكەم: بەرهەمەكانی قانع

مێژووی نەژاد و پەیوەستەگی كورد  1-
نووسین: ڕەشید یاسەمی

بەرچڤەی بە دەستكارییەوە: قانعی هۆنەر و كەریم 
زەند

بە ڕەزامەندی )وزارة الثقافة واألعالم( چاپكراوە
؟،  سلێمانی، ژس:  كامەران، ش:  چ:  یەكەم،  چاپ: 

س: 1969، ل:113، ق:17×23
ناوەرۆك: 

كۆنترین  كۆن/  كوردستانی  كورد/  مێژووی 
زنجیرەی  سێیەمین  گوتی/  زاگرۆس/  دانیشتوانی 
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و  هیند  تێكەڵی  كاسی/  نوور/  پاشاهانی 
ئەوروپایییەكان لەگەڵ ئاشوور و ئیالم/ پەیوەندی 
و  كیمریان  زاگرۆس/  دانیشتوانی  و  ئاشوور 
ساكائیان/ كولەكەكانی ئاسار حادون و ئاشوور 
هوخشتەر/  فارسەكان/  فارس/  و  ماد  پانیپاڵ/ 
گەورە/  كورشی  هاك(/  )ئەزدی  گو  ئیختوی 
وشەی  لەبارەی  زاناكان  لێكۆڵینەوەی  كورد/ 
ئایین  كورد/  ڕیشەی  ڕەگەزناسی/  كوردەوە/ 
خولی  لە  كورد  ئیسالم-  پێش  كورد  باوەڕ/  و 
سلوكی و ئەشكانیدا/ ڕەگەز و نەژادی ساسانی/ 

كۆتایی: لە نووسینی هەردوو وەرگێڕ.

كوردیدا-  شیعری  لە  مەحموود  شێخ   2-
بەرگی یەكەم

نووسین: لەتیف بەرزنجی 
چاپ: یەكەم، چ: ڕۆشنبیری و الوان، ش: هەولێر، 

ژس:46، س: 1990، ل:112، ق:16×22
ناوەرۆك:

كەس نەڵێ  ئەم بێشە چۆڵە: قانع/ پێنج خشتەكی  
قانع لەسەر شیعرێكی  حەمدی .

تۆماری  پەیوەستەگی-  و  نەژاد  كورد-   3-
تەمەن 10

نووسین: ڕەشید یاسەمی محەممەد وەلیخان
وەرگێڕانی لە زمانی فارسییەوە: قانعی بلیمەت 

و كەریم زەند
ئەزمڕ، ش: سلێمانی،  یەكەم، چ:  چاپ: 
ل:310،   ،2009 س:   ،1360 ژس: 

ق:17×24
ناوەرۆك: 

یەكەمی  چاپی  ناوەرۆكی  هەمان 
هەیە، بڕوانە كتێبی ژمارە 1.

گۆڤاری ڕۆژی نوێ - ساڵی یەكەم )ژمارە   4-
6-1( )نیسان- ئەیلوولی 1960(

ئامادەكردن: سدیق ساڵح و ڕەفیق ساڵح

لە باڵوكراوەكانی بنكەی ژین
چاپ: یەكەم، چ: شڤان، ش: سلێمانی، ژس: 1905، 

س: 2010، ل:686+20، ق:16×23
ناوەرۆك:

ژمارە 5 ساڵی -1 ئافرەتانی كوردستان: قانع.

گۆڤاری ڕۆژی نوێ - ساڵی یەكەم )ژمارە   5-
12-7( )تشرینی 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:1438-691، ق:16×23

ناوەرۆك:
ژمارە11 ساڵی -1 تۆمار- لوڕ و لوڕستان: قانع.

ژمارە12 ساڵی -1 لوڕی بچوك: قانع.

گۆڤاری ڕۆژی نوێ - ساڵی دووەم )ژمارە   6-
6-1( )مارت- ئەیلوول 1961(

ئامادەكردن: سدیق ساڵح و ڕەفیق ساڵح
لە باڵوكراوەكانی بنكەی ژین

چاپ: یەكەم، چ: شڤان، ش: سلێمانی، ژس: 1905، 
س: 2010، ل:57+2168-1443، ق:16×23

ناوەرۆك:
بەدر  شارەزوور-  پاشایەتی   2- ساڵی  ژمارە4 

كوڕی حسێن: قانع.
ژمارە6 ساڵی -2 سەلیم پاشای بابان و شاری 

سنە: قانع.

بەرگی   /1960  1954- هەتاو  گۆڤاری   7-
دووەم- بەشی یەكەم )ژمارە 31-47(

ئامادەكردن: سدیق ساڵح، ڕەفیق ساڵح، عەبدوڵاڵ 
زەنگەنە

پێشەكی و لێكۆڵینەوە: د.كوردستان موكریانی
دەزگای  و  ژین  بنكەی  هاوبەشی  پڕۆژەی 

توێژینەوە و باڵوكردنەوەی موكریانی
چاپ: یەكەم، چ: باز، ش: هەولێر، ژس: 577، س: 
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2010، ل:1146-735، ق:17×23
ناوەرۆك:

ژ44: بۆ كۆڤاری هەتاوی خۆشەویستمان: قانع.
ژ45: دینی كۆنی كورد: قانع.

ژ47: نامەیەكی كراوە بۆ هەموو نووسەران: قانع 
و مەحموودی حاجی ڕەحیم.

بەرگی   /1960  1954- هەتاو  گۆڤاری   8-
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: 

2010، ل:51+3473-3015، ق:17×23
ناوەرۆك:

نووسەرەكانی  هەموو  بۆ  نامەیەك  ژ115: 
كوردستان: قانع.

بەرگی   /1960  1954- هەتاو  گۆڤاری   9-
شەشەم- 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: 

2010، ل:4864-4407، ق:17×23
ناوەرۆك:

ژ161: سكااڵیەك: قانع و مەال مارف شارەزووری.

بەرگی   /1960  1954- هەتاو  گۆڤاری   10-
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: 

2010، ل:27+5856-5271، ق:17×23
ناوەرۆك:

ژ181: مەال ئەبوبەكری چۆڕی: مامۆستا قانع.
ژ182: هەندێ  لە كردەوەكانی سمكۆ: قانع.

ژ187: سنووری دەستكردی خوێنمژان: قانع.

دووەم: كتێبی سەربەخۆ لەبارەی قانع

هەندێ  الی ئەودیوەكەی بیری قانع
نووسین: محەممەدی مەال كەریم

چاپ: یەكەم، چ: دار الجاحظ، ش: بەغدا، ژس: 733، 
س: 1972، ل:32، ق:13×18

ناوەرۆك: 
ئەم  نێو  بابەتەكانی  نییە...  تێدا  ناونیشانێكی  هیچ 
)بیری  ڕۆژنامەی  13ی  و   12 ژمارە  لە  كتێبە، 
نوێ ( دەرهێنراوە، هەروەها كتێبەكە وەك )دیاری( 

دابەشكراوە.

ڕۆشنبیری  كۆمەڵێك  بیروڕای  قانع-  یادی  
و  هەڵوێست  و  شاعیر  بە  بەرامبەر  كوردە 

شیعرەكانی
ئامادەكردن: بورهان قانع

و  ڕۆشنبیری  گشتیی   ئەمیندارێتیی  یارمەتی   بە 
الوانی  ناوچەی  ئۆتۆنۆمی  چاپكراوە

چاپ: یەكەم، چ: ئیرشاد، ش: بەغدا، ژس: 1618، 
س: 1978، ل:104، ق:17×24

ناوەرۆك:
لە  كورتەیەك  قانع/  بورهان  هەواڵێك:  وەكو 
تێبینییەكی   كۆڕەكە/  بەرنامەی   شاعیرەوە/  ژیانی  
بەڕێوەبەرایەتی   وتاری   یادەكەدا/  لەگەڵ   كورت/ 
ڕۆشنبیری  جەماوەر لە سلێمانی : محەممەد ئەمین 
كورد:  نووسەرانی   یەكێتیی   وتارێكی   پێنجوێنی / 
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و  ڕۆشنبیری   دەزگای   وتاری   گۆران/  ئەژی 
وتاری  عەبدوڵاڵ/  فریا  كوردی :  باڵوكردنەوەی  
مامۆستا شوكور مستەفا/ وتارەكەی  محەممەدی  
مەالكەریم/ شیعری  قانع/ لەبارەی  عیزەتی  نەفسی  
خۆیشیەوە ئەم نموونەیەی  ئەخەمەپێش چاو كە 
پارچە شیعرێكی  موفتی  مەال عەبدوڵاڵی  پێنجوێنی  
خشتەكی/  بەراوردكردنێك  پێنج  بە  كردووە  پێ  
ڕوانگەی   لە  قانع  پەیوەندییەكانی   بیروڕاو  یان 
نەریمان/  مستەفا  نوێوە:  )ماتماتیك(ی   بیركاری  
میللیمان:  قانعی  بۆكڕوزو كەڵە پشكۆی  شیعری  
سەرزارەكی:  باسێكی   كورتە  فەلالح/  كاكەی 
لەگەڵ   شاعیر  بنەماڵەی   سوپاسی   زەند /  كەریم 
بورهان  شاعیر:  وەسیەتنامەكەی   خوێندنەوەی  
لەتیف  ئازادا:  شاعیرێكی   بیرەوەری   لە  قانع/ 
لە  كوردی   ڕادێوی   ئیستگەی   وتاری   هەڵمەت/ 
لە  كورد  ڕۆشنبیرانی   كۆمەڵەی   وتاری   بەغدا/ 
 / قانع  دیوە چینایەتییەكەی  هۆنراوەكانی   بەغدا/ 

زنجیرەی  تێبینییەكان.

دووەم بیبلیۆگرافیا 
 1970- )قانع(ـەوە  لەبارەی  نووسراو  بابەتی 

2010

و  بەسەرهات  شاعیران-  باخچەی   .1
هەڵبەستی 41 بویژی كورد

كۆكردنەوە و لەسەر نووسین: عەبدولعەزیم 
ماوەتی و عەبدولقادر ساڵح

سلێمانی،  ژین، ش:  چ:  یەكەم،  چاپ: 
ل:163،   ،1970 س:  ؟،  ژس: 

ق:15×22
ناوەرۆك: قانع -1898 1965.

كوردی-  وێژەی  مێژووی   .2
نووسراوی 2

نووسین: سدیق بۆرەكەیی )سەفی زادە(
لە باڵوكراوەكانی ئینتیشاراتی )ناجی( لە بانە

چاپ: یەكەم، چ: چهر تبریز، ش: تەورێز، ژس: ؟، 
س: 1375 )1996(، ل:26+742، ق:17×24

ناوەرۆك:قانع.

چێشتی مجێور  .3
نووسین: عەبدولڕەحمان شەرەفكەندی )هەژار( 

خانی  چاپ:  سەرپەرشتیاری  و  ئامادەكردن 
شەڕەفكەندی

چاپ: یەكەم، چ: ؟، ش: پاریس، ژس:؟، س: 1997، 
ل:581، ق:15×21

ناوەرۆك: قانع/ دیسان باسی شێخ قانع.

ساڵنامەی كوردی 2699  .4
ئامادەكردن: كازم كۆیی

چاپ: ؟، چ: ؟، ش: هەولێر، ژس: 258، س: 1998، 
ل:32، ق:12×17

و  شاعیرانە  لەم  هەریەك  ژیاننامەی  ناوەرۆك: 
نموونەیەك لە شیعرەكانیان: قانع.

و  ژیان  ئاوێنەی  ئەدەبدا-  لە  نەمریی   .5
بەرهەمی كۆمەڵێك شاعیر
نووسین: ئۆرخانی غالیب

چاپ: دووەم، چ: ئازاد، ش: سلێمانی، ژس: 210، 
س: 1999، ل:208، ق:15×20
ناوەرۆك: قانع 1898 - 1965.

تێبینی: چاپی یەكەمی ئەم كتێبە، ساڵی 1988 لە 
ISBN 91-973354- بە كۆدی واڵتی سوید، 

0-6 چاپكراوە.

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، ق:16×21

لەیادكراوی  شیعرێكی  پارچە  چەند  ناوەرۆك: 
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قانع/ ناوەرۆك.

یەكەم   –  1-81 ژمارە  ژیان-  ڕۆژنامەی   .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، ق:21×31
ناوەرۆك: ژیاننامە: قانع.

یادكردنەوەی ئەستێرە گەشاوەكانی ئەدەب   .8
و هونەر

نووسین: مارف ناسراو
ڕۆشنبیری-  وەزارەتی  باڵوكراوەكانی  لە 

بەڕێوەبەرێتیی گشتیی چاپ و باڵوكردنەوە
چاپ: یەكەم، چ: و- ڕۆشنبیری، ش: سلێمانی، ژس: 

139، س: 2002، ل:200، ق:17×24
7ی   1898- ئەیلوولی  15ی  ناوەرۆك:)قانع( 

ئایاری 1965.

رۆژهەاڵتی  ویژدانی  لە  بارزانی   .9
كوردستاندا- بەرگی یەكەم 

نووسین: حەسەن دانیشفەڕ )هێور(
چاپ: یەكەم، چ: و- پەروەردە، ش: هەولێر، ژس: 

16، س: 2003، ل:272، ق:17×23
ناوەرۆك:كۆچی خێر: قانع.

ڕابەری كێشی شیعری كالسیكیی  كوردی -   .10
لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی
نووسین: عەزیز گەردی 

ڕۆشنبیری -  وەزارەتی   باڵوكراوەكانی  لە 
بەڕێوەبەرێتیی گشتیی چاپ و باڵوكردنەوە

چاپ: یەكەم، چ: دێكان، ش: سلێمانی، ژس: 208، 
س: 2003، ل:790، ق:17×23

ناوەرۆك:پێشەكی/ كاركردن و لێكۆڵینەوە لەسەر 

بەرهەمی 82 شاعیری كورد...: قانع.

و  ئایین  كوردیی-  زمڕووتی  و  یاقووت   .11
فەلسەفە )بەرگی دووەم(

نووسین: حسێن محەممەد عەزیز
ڕۆشنبیری-  وەزارەتی  باڵوكراوەكانی  لە 

بەڕێوەبەرێتیی گشتیی چاپ و باڵوكردنەوە
چاپ: یەكەم، چ: شڤان، ش: سلێمانی، ژس: 651، 

س: 2004، ل:223، ق:15×20
ناوەرۆك: كۆمەڵێك شاعیری كورد: قانع.

دووەم/  زنجیرەی  ئەگێڕمەوە-  بۆتان   .12
هەڵبژاردەیەك لە شیعر و یاداشتەكانی ع.بەسۆز

نووسین: ع.بەسۆز
ئامادەكردن: بەیاد عەبدولقادر

 - ڕۆشنبیری  وەزارەتی  باڵوكراوەكانی  لە 
بەڕێوەبەرێتیی گشتیی چاپ و باڵوكردنەوە

چاپ: یەكەم ، چ: ؟، ش: سلێمانی ، ژس: 568، س: 
2005، ل:504، ق:16×23

شیعری  بەناوبانگەكانی  هەرە  لەگەڵ  ناوەرۆك: 
نوێی كوردی: قانع.../ هەڵبەست و هۆنراوەكانی.

سەرجەمی بەرهەمی محەممەد ئەمین   .13
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، ق:16×22
ناوەرۆك: جوابی پرسیاری )قانع(.

دیرۆكی،  ڤەكۆلینەك  ڕۆناهی-  گۆڤارا   .14
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: 
60، س: 2005، ل:121، ق:15×21

ناوەرۆك: ئیندێكسێ  نڤیسەرێن ڕوناهی: قانع.

وێژەیی   و  زمانەوانی   بابەتی   هێندێ     .15
"ڕەخنە و كۆڵینەوە"

نووسین: حسێن محەممەد عەزیز
چاپ: یەكەم، چ: سیما، ش: سلێمانی، ژس: 225، 

س: 2005، ل:297، ق:15×20
ناوەرۆك: بەشی دووەم: وێژە/ بیرە ڕوونەكەی  

)قانع(.
ISBN: 91-970560- تێبینی: هەروەها كۆدی

5-6 وەرگرتووە.

كەشكۆڵ  .16
نووسین: محەممەد عەبدولكەریم سۆڵەیی

ڕۆشنبیری-  وەزارەتی  باڵوكراوەكانی  لە 
باڵوكردنەوەی  و  چاپ  گشتیی  بەڕێوەبەرایەتی 

سلێمانی
چاپ: یەكەم، چ: ؟، ش: سلێمانی، ژس:245، س: 

2006، ل:399، ق:17×24
ناوەرۆك: چل ساڵ دوای مەرگی قانع.

مێژووی  ئەدەبی  كوردی  1945 - 1975   .17
بەشی شەشەم

نووسین: د.مارف خەزنەدار
و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی  لە 

باڵوكردنەوەی ئاراس
ش:  و-پەروەردە،  چ:  یەكەم،  چاپ: 
 ،2006 س:   ،71 ژس:  هەولێر، 

ل:633، ق:17×23
و  بیست  بەشی  بەشی  ناوەرۆك: 

شەشەم: قانع.

چێشتی مجێور    .18
نووسین: عەبدولڕەحمان شەرەفكەندی )هەژار( 

مەردۆخی  ماجید  )نوویسیار(:  و  ئامادەكردن 
ڕۆحانی

لە باڵوكراوەكانی ناوەندی چاپ و باڵوكردنەوەی 
كتێبی میهرەگان

چاپ: دووەم، چ: ؟، ش: تاران، ژس: ؟، س: 2007، 
ل:562، ق:18×24

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

ژس:  سلێمانی،  ش:  چوارچرا،  چ:  یەكەم،  چاپ: 
904، س: 2007، ل:82، ق:16×22

لە  ئایینی  كەلتووری  ڕەنگدانەوەی  ناوەرۆك: 
شیعرەكانی قانعدا.

یاداشتنامەی ژیانم  .20
نووسین: جەمال بابان

 - ڕۆشنبیری  وەزارەتی  باڵوكراوەكانی  لە 
بەڕێوەبەرایەتی چاپ و باڵوكردنەوەی سلێمانی

چاپ: یەكەم، چ: ڕوون، ش: سلێمانی، ژس:1130، 
س: 2007، ل:396، ق:16×22

ناوەرۆك: ئەحمەد شوكری )د.شۆ( و قانع و من.

یاقووت و زمڕووتی كوردیی )سروشت و   .21
جوانیی(- بەرگی سێیەم

نووسین: حسێن محەممەد عەزیز
چاپ: یەكەم، چ: سیما، ش: سلێمانی، ژس: 433، 

س: 2007، ل:317، ق:14×20
ناوەرۆك: زستان- لە هۆنراوەی چەند شاعیرێكدا: 
قانع/ بەهار- لە هۆنراوەی چەند شاعیرێكدا: قانع/ 

هاوین- لە هۆنراوەی چەند شاعیرێكدا: قانع.
 ISBN:  تێبینی: جگە لە ژمارەی سپاردن، كۆدی

1-8-970560-91وەرگرتووە.
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ئەدەب - كۆمەڵە وتارێكی ئەدەبی  .22
نووسین: د.ڕەفیق شوانی

ڕۆشنبیری-  وەزارەتی  باڵوكراوەكانی  لە 
بەڕێوەبەرابەتی گشتیی ڕۆژنامەنووسی و چاپ و 

باڵوكردنەوە
چاپ: یەكەم، چ: و-ڕۆشنبیری، ش: هەولێر، ژس: 

2708، س: 2008، ل:109، ق:16×23
ناوەرۆك: قانع - شاعیری بەرگريی چەوساوەكانی 

كوردستان.

مێژووی  وێژەی  كوردی - بەرگی دووەم  .23
نووسین: سدیق بۆرەكەیی  )سەفی  زادە(

لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی 
ئاراس 

چاپ: دووەم، چ: ئاراس، ش: هەولێر، ژس: 942، 
س: 2008، ل:840، ق:16×23

هەیە  یەكەمی  چاپی  ناوەرۆكی  هەمان  ناوەرۆك: 
بڕوانە كتێبی ژمارە 2.

هەژار و مرۆڤ و دەوروبەر یا كارەساتی   .24
كۆمیدیایەك- بەرگی یەكەم

نووسین: شێركۆ هەژار
چاپ: ؟، چ: ؟، ش: ؟، ژس: ؟، س: 2008، ل: -119 

4+211، ق:21×30
قانعی  هەوای  وەك:  بابەتێكی  چەند  ناوەرۆك: 

دەزگێڕی كۆاڵنگەڕ.

بەرگی   /1960  1954- هەتاو  گۆڤاری   .25
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: 

2010، ل:34+1524-1151، ق:17×23
ناوەرۆك: ژ51: نامەیێك بۆ كاك قانع و هاوڕێكەی: 
مامۆستا  لە  پرسیار  ژ61:  كەركووك/  نەریمان- 

قانع: گ.م.

بەرگی   /1960  1954- هەتاو  گۆڤاری   .26
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: 

2010، ل:51+3473-3015، ق:17×23
ناوەرۆك: ژ117: نرخی بوێژ و وێژە لە كوردستانی 
عێراقدا )قانع(: ع.م.شارەزووری/ ژ118: وەرام بۆ 

مامۆستا قانع: ن.وەشتی.

بەرگی   /1960  1954- هەتاو  گۆڤاری   .27
حەوتەم )ژمارە 177-188(

ئامادەكردن: سدیق ساڵح، ڕەفیق ساڵح، عەبدوڵاڵ 
زەنگەنە

پێشەكی و لێكۆڵینەوە: د.كوردستان موكریانی
دەزگای  و  ژین  بنكەی  هاوبەشی  پڕۆژەی 

توێژینەوە و باڵوكردنەوەی موكریانی
چاپ: یەكەم، چ: باز، ش: هەولێر، ژس: 577، س: 

2010، ل:27+5856-5271، ق:17×23
ناوەرۆك: ژ183: قانع و كورد.

مێژووی ئەدەبی كوردی- بەرگی شەشەم   .28
1975A 1945-

نووسین: د.مارف خەزنەدار
لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی 

ئاراس
چاپ: دووەم، چ: ئاراس، ش: هەولێر، ژس: 374، 

س: 2010، ل:672، ق:15×21
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ناوەرۆك: هەمان ناوەرۆكی چاپی یەكەمی هەیە 
بڕوانە كتێبی ژمارە 16.

بەرگی  مێژوودا-  ئامێزی  لە  هەڵەبجە   .29
دووەم شاعیران

نووسین: حەكیم مەال ساڵح
یادگاریی  بەڕێوەبەرێتیی  باڵوكراوەكانی  لە 

هەڵەبجە
چاپ: یەكەم، چ: دیالن، ش: سلێمانی، ژس: 1793، 

س: 2010، ل:280، ق:17×24
ناوەرۆك: قانع.

 Bwar_n@yahoo.com



مه ریوانم

مه ریوانه  مه كانی مه هڕو خانه  
مه ریوانه  وه كو باخی جینانه 
مه ریوانه  به هه شتی ڕووی زه مینه 
مه ریوانه  كه  نایابی جیهانه 
برا ، سه رچه شمه كه ی وه ك سه لسه بیله 
به  عه ینی خاكه كه ی فه ردی زه مانه  
له  ناو ئه و ده شته دا، گۆلی زرێبار
نموونه ی چاوی له یلی عاشقانه 
هه وایێ موعته دل، كوێستانێ پڕ گوڵ
به  مڵ باقی واڵتا ، ئــــــــــاسمــــــــــانه  ...
به هه شته  ئاوو خاك و باوو ئه رزی
كچانی حوڕو كوڕ غیلمانیانه 
ئه مه  زۆر فه خره  بۆ خاكی مه ریوان
موئه ریخان ئه ڵێن: جێی ئه رده اڵنه 
ئه میر حه مزه و هه ڵۆ خان و قوباد به گ
یه كا یه ك جێگه  ده ستیان تیا نیشانه 
جه نابی ناری فه رمووی خاكی ئێمه یه 
قه دیم تا ئێستا جێگای شاعیرانه 
خه یاڵی و شێخ سه عید و خاتو خۆرشید
مه ال ئابی كه  شیعری چه ند جوانه 
فه ریق و ناری هه ردوو به حری عیلمن
له  گه شت الیه  هونه ر هایان عه یانه 
به  فارسی و عاره بی كوردی وه  توركی
به  چوار زوانه  ، ئه ده بیاتیان به یانه 
له  قه ڕنی پێشوو وا كاری مه ریوان
موحه ق خارجی شه رح و به یانه 
زمان كوا قوه تی شه رحی ئه دا كا ؟
قه ڵه م كه ی قابلی ئه و داستانه  ؟
به  هیچ "قانع" هه موو وه سف و سه ناكه ت
كه  ئێستا مه نزڵی بێگانه كانه  .



دکتۆر مه ولود ئیبراهیم حه سه ن

شاعیر پێش ئه وه ی شاعیر بێت، مرۆڤه . مرۆڤ تاکێکی نێو کۆمه ڵگایه  و کۆمه ڵگاش، له  ڕووی مرۆییه وه  
له  خێزان و بنه ماڵه ، هۆزو نه ته وه  پێک دێت. له  ڕووی ئایینیه وه  له  ئاین و ئاینزاوه  پێک دێت، له  ڕووی 
ژیانی  به تایبه ت سه رده می   - ده سه اڵته وه   له  ڕووی  دێت.  پێک  ده وڵه مه نده وه   و  هه ژار  له   چینایه تی 
قانع – کۆمه ڵگای کورده واری له  ئاغاو شێخ و مه الو مسکێن پێکهاتبوو. له  ڕووی خاک و جوگرافیا وه ، 
گوندو شاره دێ و شارو واڵت بوو. بۆ قانع، واڵته که ی پارچه پارچه کراو و داگیرکراو بوو، له  ڕووی 
ئه مانه ش  هه موو  سه رباری  بوو،  گه رم  نێونه ته وه یی  و  چین  نه ته وه و  و  ئاین  گه ڕی  ئایدۆلۆژیاوه ، 
ڕووی  له   مابووه وه ،  به میرات  بۆ  نه خۆشیه کی  هه ژارییه که ی،  هه روه ک  قانع  جه سته ییه وه ،  ڕووی  له  
هۆشیاری و ڕۆشنبیرییه وه ، قانع له  حوجره ی مزگه وت و له  ده رزی ئاینی – به تایبه ت ئیسالمی – و 

قانع
مرۆڤێک، 

یه ک هه ڵوێست .. 
شاعیرێک هه مه ڕه نگ
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چاویان  کوردی،  و  فارسی  و  عه ره بی  ئه ده بیاتی 
کردبووه وه و دواجاریش هه واڵ و ڕۆژنامه  و باڵو 
قانعیان  ڕۆشنبیریی  سیاسییه کان،  کتێبه   کراوه و 
زاخاو ده دا. له گه ڵ ئه مانه شدا که سایه تی قانع خۆی، 
بێکه س  هه ژارو  و  ئازاد  ئازاو  که سایه تیه کی  که  
بوو، له نێو ئه م هه موو ساردی و گه رمییه دا له نێو 
کوره ی ڕۆژهه اڵتدا، قانع ده ژیا و ده سوتا و کاری 

ده کرد و خه باتی ده کردو شیعری ده نووسی.
به  په له   به   و  به  کورتی  که   ده وروبه ره ی  ئه م 
و  به رده وام  کاریگه ری  کرد،  گوزه رمان   نێویدا 
و  ژیان  باوه ڕو  جه سته و  له سه ر  ڕاسته وخۆیان 
خه باتی قانعدا هه بوو، هه موو ئه مانه و زۆر بابه تی 
قانعدا  ناته واوه که ی  ده وڵه مه نده   دیوانه   له نێو  تر 
قانع  شیعری  باسی  ناکرێ  بۆیه   هه ر  به رچاون. 
بکه ین و زمان و هونه ر و جوانییه کانی شیعره کانی 
باس بکه ین و نه زانین قانعی شاعیر وه ک مرۆڤ 
چۆن ژیاوه  و چی خواردووه  چی له به ر کردووه و 
له کوێ و له نێو چ جۆره  خانوو نوێنێکدا خه وتووه ؟! 
پێشه کی  له   موکریان،  گه وره ی  شاعیری  هێمن، 
دیوانی تاریک و ڕوون-دا باس له  خووێکی جوانی 
زۆربه مانه ؛  بڵێم، خوی  ده توانم  که   ده کات،  خۆی 
له  سه ره تای پێشه کیه که یدا ئاوا ده ست پێده کات و 
ده نووسێ: "من بۆ خۆم وام، ڕه نگه  زۆر که سیش 
نووسراوی  یا  شاعیرێک  شیعری  که   بێت،  وا 
مردوو"  چ  زیندوو  "چ  ده خوێنمه وه   نووسه رێک 
پێم خۆشه  خۆشی بناسم بزانم کێیه ؟ خه ڵکی کام 
واڵته ؟ کاری چییه ؟ چۆن ده ژی و ئه گه ر مردووه  

چۆن مردووه ؟ له  کوێ نێژراوه ؟.
ئه م وابوونه ی مامۆستا هێمن وابوونێکی له جێیه  و 
ئه م له جێبوونه ش، له  هه ر که س و هه ر شاعیرێک 
ڕه وایه .  کورد  و  مرۆڤ  شاعیرو  قانعی  بۆ  زیاتر 
تریش  زۆری  پرسیارانه و  ئه م  هه موو  چونکه  
دیارو  قانعدا  دیوانه که ی  له نێو  وه اڵمه کانیان 
ده وروبه ر–  یه که کانی   – هه ریه که یان  به رچاوه ، 
و  کاریگه ر  خۆیاندا  باری  و  شوێن  و  کات  له  
ئه مه شه   هه ر  قانعن،  شیعره کانی  به رهه مهێنه ری 

وای کردووه ، قانع له به رمهێنانی شیعردا، له  هه موو 
ژیانی و له  هه موو قۆناغه  -جیاجیاکانی– ژیان و 
شیعریدا شاعیرێکی هه مه ڕه نگ بێت، هه مه ڕه نگ له  
ڕووی بابه ت و ئایدۆلۆژیاو هونه ره کانی شیعره وه . 
له  قانع  ده که ین،  سه یر  ئایدۆلوژیاوه   ڕووی  له  
کاریگه ری  له ژێر  هه ر شتێک  له   زیاتر   سه ره تاوه  
نییه !  سه یر  کارێکی  ئه مه ش  بووه ،  ئاینیدا  بیری 
قانع که باب و باپیری پیشه یان مه الیه تی بووبێ و 
خۆشی له  حوجره ی مه الیه تی فێری – خوێنده واری 
نێوه نده   له و  هه ر  ڕۆشنبیریشی  و  چاو  و  بووبێ 
گه ش و تیژبینتر بووبێت، ئاساییه  له  قۆناغێک له  
قۆناغه کانی ژیانیدا بکه وێته  ژێر کاریگه ری گه رمی 
ئایینه وه ، هه ر بۆیه  له  سه ره تاوه  به م شێوه یه ، ئه م 

هه سته ی خۆی ده رده بڕێ، ده نووسێ:
یا محه ممه د لێو به بارو دڵ به  بوریانم مه که 

ئه ی ڕه ئیسی هه ردوو دنیا دیده  گریانم مه که 
ده سته و ئه ژنۆ و چاوه  ڕێگه ی ده ستی یارانم مه که 

غه یر قاپی ڕه فئه تت، بۆ که س سه ناخوانم مه که 
به ئاین –  باوه ڕ  ته واو وه ک که سێکی  قانع  لێره دا 
به تایبه تی ئاینی ئیسالم – بیر ده کاته وه و ده پاڕێته وه  
و هه موو خواست، هیوای خۆی له  که سایه تی – 

ده کات  داوا  ئیسالم  پێغه مبه ری   – محه ممه د 
به رچاو  له م شیعره دا  لێره ،  هێمایه ک  هیچ  و 
و  ببه ستێ  به  خۆی  پشت  قانع  که   ناکه وێ 

بۆیه   هه بێت!  خۆی  کارکردنی  تواناو  به   بڕوای 
موسوڵمانی  که سێکی  لێره   قانع  بڵێین:  ده توانین 
جیا  کۆمه ڵگا  له   و  موسڵمانه   کۆمه ڵگایه کی  نێو 
کۆمه ڵگایه ی  ئه و  گشتی  ڕه نگی  و  نه بووه ته وه  
ڕه نگی  هه مووانه و  وه ک  قانعێکی  و  وه رگرتووه  
ڕه خنه یی،  دیدی  هێشتا  وه رگرتووه و  هه مووانی 
به تایبه ت ڕه خنه  له  کۆمه ڵگایه کی ئاینی دواکه وتووی 
نه خستووته   ڕه خنه گرانه ی  قه ڵه می  نه کراوه ته وه و 

کار.
جواڵو  و  وردبین  وشیارو  که سێکی  که   قانع 
نامێنێته وه   شێوه یه   به م  تاسه ر  دواجار  بووه ، 
بۆی  خه ڵکه که   ژیانی  و  خه ڵک  هه ڵسوکه وتی  و 
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له   و  ژیان  له   خراپ  خه ڵکه که   که   ده رده خه ن، 
داوه ته   خۆیان  به جۆرێک  گه یشتوون  ئایین 
ده ست ئاین و هه ڵسوکه وتێک ده که ن که  بۆ ژیان 
به که ڵک نایه ت. ڕوو له وانه  ده کات که  ده یانه وێ 
به  ڕووکار و ڕیشه وه  دنیاو دین بخۆن، قانع له  

شیعرێکدا ده نووسێ:
پرچ و به رماڵ و سیواک و ڕیش که شکۆڵ و عه با

بۆ سواڵن که ی ئه مه  ئه سبابی ژین و حورمه ته 
له  ڕۆژگاری قانع و پێش ئه و و تا ده گاته  ئه مڕۆش 
له  کورده واریدا که سانێک هه ن، له  ژیانیاندا، دارێک 
ناخه نه  سه ر به ردێک و به  دوعا و پاڕانه وه  قسه  
ده که ن و به  نانی که سانی تر ده ژین، که  الی قانع 
ئه م ژیانه ، نان په یداکردن تێیدا له  په نای به رماڵ و 
سیواک و ڕیش و که شکۆڵ عه با، ژیانی که سێکی 
که   تر،  زۆری  و  ئه مانه   نییه !  به حورمه ت  شیاو 
نابنه  هۆی گۆڕان  له نێو کۆمه ڵگای کورده واریدا 
و پێشکه وتنی ژیان، قانع به ره و ئه وه  ده بات که  
خۆی له  جۆری ژیانی باب و باپیری داببڕێت و 

بنووسێت:
و  خۆم  ڕه وشتی  خوو  خوێنده واری  و  مه الیی 

باوانمه 
به اڵم، من ئاره زووی نان و ژیانی وه ک مه ال ناکه م
و  زه کات  له سه ر  کورده واری،  له   مه ال  ژیانی 
ئه م  بوو،  خه ڵک  سه ده قه ی  خێرو  سه رفیتره و 
مه الیه تیکردن  قانع  مه الیه تییه،  له   ژیانه ش 
ناسراون،  پێیه وه   و  باوانێ تی  پیشه ی 
و  ناکات  ژیانه   به م  حه ز  قانع  به اڵم، 
ئاشه وانی ال پیرۆز تره ، چونکه  جگه  
له وه  بۆ رزق و ڕۆز ی، ده بێت چاوی 
له  قسه و  بێت.  خه ڵک  ده ستی  له  
ڕه وانیش  و  ڕاست  ئامۆژگاریی 
به قسه ی  و  ناگرێ  لێ  گوێی  که س 
ناکه ن، با قسه کان جوان و ڕاست بن 
و له  به رژه وه ندی خه ڵکه که ش بووبن. ده نووسێ:
ده  چی بکه م که س به  گوێم ناکا، که  ئاغا نیم و 
مسکێنم. به ڵێ، خه ڵک به  گوێی ئاغا و ده سه اڵتدار 

له   و  نه بن  ڕاستیش  قسه کان  ئه گه ر  ده که ن، 
قازانجیشیان نه بێ! به اڵم، به  گوێی قانعی مسکێن 
ناکه ن، هه رچه نده  قسه کانی ڕاسته  و سوودی لێ 

ده بینن تا دواجار ده گاته  ئه وه ی بڵێ:
قانعا، بێ سووده ، یاشێخ دوژمنی پێشکه وتنه . 

که واته  نه  شێخ خۆی و نه  لێ ده گه ڕێ خه ڵکه که  
گوێ له  قسه ی قانع ڕابگرن، هه رچه نده  قسه کانی 
خۆشتر!  ژیانێکی  و  پێشکه وتن  هۆی  ده بنه  
پێشکه وتن  و  گۆڕران  له   حه ز  شێخه   ئه وه  
نه ک  ڕاده مێنن!  ده می  له   خه ڵکه که ش  و  ناکات 
ڕاستی  دوای  به   مرۆڤێکه   قانع  وه ک  مسکێنێکی 
ڕۆژێ  ده گه ڕێ،  کۆمه اڵیه تیدا  دادپه روه ری  و 
ئاییندا  سایه ی  له   دادپه روه رییه   و  ڕاستی  ئه و 
ده بینێ و ڕۆژێ له  خه باتی چینایه تی و له  سایه ی 
خه باتی  له   ڕۆژێک  و  سۆسیالستیدا  سێبه ری 
و  پێسکه وتن  سایه ی  له   جارێکیش  نه ته وه ییداو 
زانستدا. هه ربۆیه  له  هه ر سه رده مێکدا بڕوای به  
به  زۆر  هه یه و  ئایدۆلۆژیایانه   بیرو  له و  یه کێک 
ڕه نگ  له  شیعره کانیدا  و  ده کات  بۆ  کاری   جدی 

ده ده نه وه .
و  ئاین  له   تێگه یشتنه   ئه م  تێده گا  ئه وه ی  پاش 
به کارهێنانی  خراپ  و  ڕووکه ش  هه ڵسوکه وتی 
هۆی  نابێته   کورده واریدا،  کۆمه ڵگای  له نێو  ئاین 
گۆڕانکاری و پێشکه وتن و خۆشترکردنی ژیانی 
ئه و گۆڕانکارییه   له  هه وای  تاک و کۆمه ڵ، ڕوو 
ئه و  سۆڤیه تی  له  واڵتی  که   ده کات،  گه وره یه  
به  گه رمیه وه   ڕاگه یاندنه کان  و  دێ  سه رده مه وه  
باسی ده که ن. له  واڵتیش خه ڵکێکی زۆر به ره  و 
ڕووی ئه و هه واو باوه ڕه وه  ده چن و هیوای زۆر 
و مه زنی له سه ر هه ڵده چنن. وه ک بورهان قانع-ی 
ده کات،  باس  پێشکه کییه که یدا  له   شاعیر  کوڕی 
ئۆکتۆبه رو  مه زنه که ی  شۆڕشه   "سه رکه وتنی 
فاشیزم  دژایه تی  و  پێشکه وتنخوازی  باوه ڕی 
نه ته وایه تیانه یان  نیشتمانپه روه رانه و  زه مینه یه کی 

خوڵقاندبوو".
زه مینه خوڵقاندنه ی  و  سه رکه وتن  ئه م  به ڵێ، 
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هێنابووه   شاعیری  قانعی  سوشیالیستی،  باوه ڕی 
و سه رکه وتنی  میلله ت  ڕزگاریی  که   ئه وه ی  سه ر 
گه ل هه ر ته نیا له و ڕێگایه داو ڕوو له  کورد ده کات 

و ده نووسێ:
کورده  وه ره  بنواڕه  ده وای ده ردت له  کوێیه 

هه ر په یڕه وی لینین-ه  ده واو چاری نه خۆشین
وشه ی  به کارهێنانی  و  میلله ت  بانگکردنه ی  له م 
که   هه ڵده وێنجرێ،  شاعیر  له  بیری  ئه وه   "هه ر"، 
ده رمانکردنی  بۆ  ڕێگایه   تاکه   لینین،  له   په یڕه وی 
له   به  ئیمانه وه   ڕۆژێ  ئه گه ر  ده رده کان.  هه موو 
پێغه مبه ر ده پاڕایه وه ، ئه مڕۆ به  باوه ڕه وه  ڕوو له و 
ئاگره  سووره  ده کات و ئاماده یه  سه رو ماڵی خۆی 

له  پێناویدا دابنێ، ده نووسێ:
ماڵ و سه رو ڕوحم به  فیدای ئاگری سووره 

ئه و ئاگره  پڕ جۆشه  ئه کا ڕه جمی شه یاتین
سووره   ئاگره   به و  زۆری  ئومێدێکی  شاعیر 
هه بووه و ئاماده  بووه  سه رو ماڵی خۆی بۆ بکاته  
ئه و  بووه .  قه ناعه ته   ئه و  له سه ر  چونکه   قوربانی، 
ئاگره  - باوه ڕه  - بزوتنه وه یه . ده توانێ – شه یتانه  
شاعیر  له وه شدا  ببات،  له ناو  ده سه اڵتداره کان   -
به هۆی ئه و پێشینه  و ڕۆشنبیرییه  ئاینیه ی که  هه ی 
شیعره   زمانی  له   ئاینی  ده ربڕینی  و  وێنه  بووه ، 
له و  زیاتر  ئه وه   به کارهێناوه ،  ئایدولۆژیایه که یدا 
باوه ڕه مان نزیک ده کاته وه ، که  ئه گه ر قانع پێشتر 
که   هه بووبێت  ئاینیانه   بزووتنه وه   به و  ئومێدێکی 
خه ڵک  ناوه وه   ئه و  له ژێر  ده وڵه تانێک  خه ڵکانێک 
ئه وا  هه ڵده خه ڵه تاند،  ده سته کانیان  ژێر  میلله ته   و 
و  گرتووه ته وه   جێگای  سووره   ئاگره   ئه م  ئێستا 
ده بێ میلله تی کورد و چینی کرێکار له م ڕێگایه وه  
ئه گه ر  تێبکۆشن.  ئاگره وه   ئه م  ڕۆشنایی  له ژێر  و 
ده کردو  کورد  له   ڕووی  پێشتریدا  شیعره که ی  له  
ده رمانی ده رده که ی له  په یره وی لینین دا ده بینی، 
ئێستاش ڕوو له  چینی کرێکار ده کات و داوایان لێ 
ده کات له  ژێر ئااڵی ئه و بزوتنه وه یه  یه ک بگرن و 

خه بات بکه ن، ده نووسێ:
یه ک گرن ئه ی چینی جوتیار یه ک گرن

یه کگرن ڕۆڵه ی کرێکار یه ک گرن
قانع له پشتبه ستن به م په یڕه وی ئاگره  سووره دا، 
گوفتاری  کارو  له   بووه ،  ڕاستگۆ  به  هیواو  زۆر 
خۆی، ئه و ڕۆژگاره  ئه مه  قه ناعه تی بووه ، قه ناعه تی 
چینی  به رژه وه ندیی  بنه مای  له سه ر  قانعیش 
هه ژارو جوتیار و میلله تی به شخوراو بووه ، نه ک 
به رژه وه ندی که سی و کاتی. هه ر بۆیه  قانع له  ژێر 
کردبێت،  خه باتی  بیروباوه ڕێکدا  هه ر  کاریگه ریی 
ڕاستگۆ بووه  له گه ڵ خۆی و خه ڵکه که . وه ختێکیش، 
و  ڕێگا  خۆی،  تێگه یشتنی  و  ڕۆژگار  به گوێره ی 
پێچ  بێ  و  ئاشکرا  به   دیوه ،  له بارتری  باوه ڕێکی 
پێشتر  له وه ی  ڕه خنه ی  گرتووه و  وه ری  په نا  و 
به  دوای  ڕاگۆڕینه دا  و  گه ڕان  له م  قانع  گرتووه ، 
به رژه وه ندی  که   گه ڕاوه ،  یاسایه کدا  و  ڕاستییه ک 
تێدابێ،  مافخوراوی  میلله تی  به شخوراوو  چینی 
واته  قانع که سێکی داخراو و وه ستاو نه بووه ، به ڵکه  
که سێکی کراوه  و جواڵو بووه . هه رده م به  دوای 
ڕێگایه شدا  له م  بووه و  گشتیه وه   به رژه وه ندیی 
کێشاوه   زۆری  برسێتیی  دیوه و  زۆری  ئازاری 
کردووته وه .  تاقی  به ندیخانه ی  و  ده ربه ده ری  و 
قه ناعه تی  به   گۆڕانه شی  و  گه ڕان  ئه م  هه موو 

خۆی به  ئازادی که سی خۆی کردووه و هیچ 
کاری  ژێر  نه که وتووته   جارێک،  و  ڕۆژێک 
ترس و ته ماع. قانع له و سه رده مه دا بڕوای به  

له   میلله تی  کۆشاوه   هه بووه و  چینه کان  یه کسانی 
ده ردی چین چینه کان ڕزگار ببێ و جیاوازی نه بێت 
عه شیره تی  ڕسوومی  مسکێندا  ئاغاو  له  نێوان  و 

نه مێنێ، ده نووسێ:
بی نێنه  گۆڕی تاره وه  ڕسوومی عه شره تی
فه رقی مه خه ن له  به ینی غه نیدا هه تا مزوور

پێشترو له ناونیشانی ئه م وتاره دا، باسی ئه وه مان 
کرد، که  قانع یه ک هه ڵوێست و شیعر هه مه ڕه نگ 
بووه ، له  یه ک هه ڵوێستیدا، مه به ستمان ئه وه یه ، که  
قانع به رده وام به  دوای مافی تاک و چینی کرێکارو 
ڕزگاری  بووه ،  به شخوراوه وه   میلله تی  جووتیارو 
ئه مانه ی له  هه ر خه بات و باوه ڕێکدا دیبێت، قه ناعه تی 
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پێ هێناوه و له  نێویدا تێکۆشاوه . واته  قانع باوه ڕ 
گۆڕییه کانی له پێناو ئامانجه کانی کردووه ، ئامانجی 
به رژه وه ندییه کانی  و  ماف  هه میشه   قانعیش 
ئامانجه   ئه و  له پێناو  بووه .  خه ڵک  کۆمه اڵنی 
نه گۆڕه  قانع به رده وام ڕێگاو ئامرازه کانی خۆی 
گۆڕیوه ، ئه م ڕێگاو ئامراز گۆڕینه ش چاالکییه کی 
به  شاعیر  گه رمی  زیندوویه تییه کی  و  به رده وام 
داوه ، که  به رده وام له  مه یدانی خه بات و تێکۆشاندا 
بێت، جا ڕۆژێ ئاشه وان بووبێ یان له  سێبه ری 

کۆماری کوردستاندا بووبێ!
ناداو  پێ  باشی  ڕووی  ڕۆژگار  که   قانع 
پێشهات  منداڵیه وه ،  له   واته   زووه وه ،  له   هه ر 
گۆڕانکارییه کان شاعیر بێکه س و بێ-ماڵ ده که ن، 
مه ریوان  ناوچه ی  ده ره به گه کانی  ئه وه ی  دوای 
و  موڵک  کردو  ئاواره   شاعیره یان  ئه م  باوکی 
ده ربه ده ریه کی  و  هه ژاری  کرد،  داگیر  ماڵیان 
زۆری بینی و زۆر کاری جۆراو جۆری کرد بۆ 
ئه وه ی نانی ژیانێکی مه مره و مه ژی په یدا بکات و 
ئه م کارانه ش سه ر به  ئاشه وانیدا ده کات. به اڵم، 
نه فسی به رزو باوه ڕی قایمی قانع به  خۆی، ئه م 
ئاشه وانیه  به  که م نازانێ و شانازی پێوه  ده کات، 

ده نووسێ:
هه تا  سه ر  ته وقی  له   غه رقم  ئاشه دا  له  تۆزی 

ئه ژنۆم
خۆم  هه ر  که   تۆزه ،  ئه و  خۆشه   چه ند  به اڵم 

ئامێرم بۆ خۆم
به  کرده وه  ئاشه وانی کردووه ،  شاعیر 
که   ناخۆشیه ی  ئه و  هه موو  له گه ڵ 
له ئاشه وانیدا هه یه و کارێکیش نه بووه  
شیاوی لێهاتوویی ئه و شاعیره  بێت، 
به اڵم، قانع بۆیه  ئاشه وانی کردووه ، 
چونکه  ئازادی خۆی وه کو که س، له و 
ئاشه وانیه دا  له و   – شوێنه دا  و  کات 
که   قوربانیه یه   ئه و  خۆی  بۆ  ئه مه ش  بینیوه . 
له پێناو ئازادیدا ده درێ، ئه گه ر ڕۆژێ سه روماڵی 
له پێناو ئاگری سوورد داده نا، ئه وا ئێستا شانازی 

ئازادییه ،  ئه و  له پێناو  ده کات  ئاشه وانیه وه   به  
ڕۆژێکیش بۆی ده چێته  به ندیخانه .

به  وردبونه وه  له  ژیانی قانع ده گه ینه  ئه وه ی که  
بڵیین، قانع له  سه ره تای ژیانیه وه ، هه ر له  منداڵییه وه  
گۆڕانکارییه   کۆمه ڵگاو  ناکۆکیه کانی  له نێو 
و  نه فسی  و  ده روونی  ملمالنێیه   و  سیاسیه کان 
جه سته ییه کاندا بووه . ناکۆکیی بنه ماڵه و به گه کان 
ناکۆکیی  و  ده ره به گه کان  و  هه ژار  ناکۆکیی  و 
سه رباری  به گه کان  و  شێخ  مه الو  ڕۆشنبیرو 
ئه مانه   حکومه ته کان.  هێزو  نێوان  ناکۆکییه کانی 
تێکۆشه رو  هوشیارو  قانعی  یه خه ی  هه مووی 
شاعیر  گرتووه و  بێکه سیان  و  هه ژار  و  شاعیر 
به و جه سته  نه خۆش و الوازه وه ، به و هه ژاری و 
له به ر ملی هه مووان  په ناییه وه ، ملی  بێ پشت و 
ناوه و له  هیچ که س و الیه نیکی نه خواردووته وه  
و له  کاتی پێویستدا هه ڵوێستی خۆی نواندووه و 

قسه ی خۆی کردووه .
له  هه ژاریدا قانع ئه و وه سفکردنه ی مه دهۆش-ی 
به ر  تێ  "گڕی  ده نووسێ:  که   لێ دی  زۆر چاک 
بێ  و  هه ژاری  ئه م  نایه ت".  لێ  بۆنسۆی  بده یت 
به رگییه ، به  وێنه کانی قانعه وه  دیاره و هه ژاریان 
لێ ده چۆڕێته وه . دیاره  ئه م هه ژارییه ، نابێ ماڵێکی 
و سه ر سفره و  بێت  به  دواوه   په راخی  پۆشته و 

خواردنێکی گه رم و شیاویشی هه بووبێ.
نه فسیه ت  به رزو  وره ی  به و  قانع  له مه شدا 
و  ڕاستی  باسی  نه بووه ،  شه رم  پێی  به رزییه وه  
واقعیی ژیانی خۆی بکات و سکی به تاڵ و ڕووتی 
چونکه   نه شاردووه ته وه ،  خۆی  به رگی  بێ  و 
و  له  جۆری خواردن  شاعیر جه وهه ری مرۆڤی 
به رگی نایاب و پله و پایه دا نه دیوه ، ئه و ئازادیی 
لوقمه نانێکی  له پێناو  و  ئاشه وانیدا  له کاری  خۆی 
دیوه ،  به ندیخانه دا  نێو  ئازادی  و  سه ربه رزانه  
ئازادیه ک له پێناو گه ل و نشتیماندا بێ. له م باره وه  

ده نووسێ:
زه وقی دڵ مه ئلوفی تاڵه ، هێنده  تاڵی چه شتووه 

نابینی له ززه ت له  شه هدی وه سڵ، یاخود شه ککه را
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تاڵی  که   ناکات  ئه وه   باسی  ته نیا  شاعیر  لێره دا 
چه شتووه و تاریکی دیوه ! به ڵکه  ئه م تاڵی چه شتن 
و تاریکی بینینه  زۆره  و لێناگه ڕێ له  داهاتووشدا 
خۆشی ببینێ و شیرینی بچێژێ، چونکه  زۆری و 
دوور و درێژی ئه م تاڵی چه شتنه  الی بووه  به  خوو 
تازه  تام له  خۆشییه کانی پێگه یشتن و به ده ستهێنان 
ناکات، چونکه  زه وق و نه فس و جه سته ی له  تاڵی 
چه شتن و ناخۆشی بینین ڕاهاتووه . ئه م ڕاهاتنه ش 
له نێوان غاردانو هه اڵتن-دا بووه ، غاردان به دوای 
و  غاردان  ئه و  دوژمن!  له ده ست  هه اڵتن  و  ناندا 
هه اڵتنه ش به رده وام بووه ، نه  نان ئه وه نده ی زیاد 
غار  به  دوایدا  چیتر  و  دانیشێ  قانع  تا  کردووه ، 
نه دا، نه  دوژمنیش که میان کردووه ، تا له  ده ستیان 
و  نان  که می  ئه م  له  نێوان  قانع  واته   هه ڵنه یه ت، 
قانع  داوه ،  غاری  هه اڵتووه و  دوژمنه دا  زۆری 

ده نووسێ:
القه کانم هه ڵگری الشه ی زه بوون و پرخه مم

یا به شوێن نانا ئه ڕۆیی، یا له ده س دو ژمن فیرار
ڕاستگۆیی  له   ژیاندا،  له   قانع  هه ڵوێستی  یه ک 
شیعره کانیدا به ده رده که وێ، واته  قانع چۆن ژیاوه و 
چۆنی بیرکردوه ته وه  ئاوای نووسیوه ، جوانییه کانی 
شیعری خۆی له  گوتنی ڕاستی و باسکردنی واقیعیدا 
دیوه . قانع له گه ڵ ئه وه ی که  شیعری زۆر جوان و 
هونه ری هه یه ، به اڵم ئه وه نده ی به دوای ڕاستی گوتن 
و پێویستی گوتندا گه ڕاوه ، هێنده  بیری له  هونه ر و 
لێره دایه  ده بێ،  نه کردووه ته وه ،  ستاتیکای شیعری 
ژیانێکه   که   بگرین،  ژیانه ی شاعیر  له و چۆن  ڕێز 
پشوو  به   بژاردووه و  هه ڵی  باوه ڕه وه   به   شاعیر 
به  کاتێکدا ده یتوانی  له   پاراستوویه تی،  درێژییه وه  

 جۆرێکی تر بژی و ژیانێکی تری هه بێت. 
میلله ت  و  خاک  پێناو  له   ژیانه ی  ئه م  شاعیر 
هه ڵبژاردووه  و ئاماده ش بووه ، هه تا له  ژیاندا ماوه  

هه وڵی بۆ بدات، له م ڕووه وه  ده نووسێ:
هه تا ماوم ئه بێ بۆ عیزه تی ئه م خاکه  ده عوا که م

له به ر  قه ت  خیانه ت  خه رقه ی  و  دوژمن  خه اڵتی 
ناکه م

په یمانم  من  ده ڵێ:  پێمان  قانع  گوتنه ،  "قه ت"  به م 
له گه ڵ خاک و میلله ته که م داوه ، هه تا ماوم هه وڵی 
بۆ ده ده م و ئه گه رچی ڕووت و بێ به رگیشم، به اڵم، 
و  به رگی ڕووتی  و  له  به ر ناکه م  خه رقه ی خیانه ت 

ئازادی هه ڵده بژێرم.
قانع له  گه ڕان و گۆڕاندا، له  پێناو خاک و نیشتماندا، 
کوردستان  ئااڵی  کوردستان،  ڕۆژهه اڵتی  له   که  
ده کاته   ڕوو  زوویی  به   و  به  گه رمی  هه ڵده گرێ، 
کۆمار و ده چێته  نێو تێکۆشه ر و خزمه تکارانی ئه م 

کۆماره  و ده نووسێت:
سه د شوکر وا نه مردم، تا که  دیم ئااڵی کورد

که وته  چاوم به  به رزی، سووره ت و سیمای کورد
هه ر بژی ئااڵی کورد و پێشه وای زانای کورد

کوردێکی  و  هۆشیار  ڕۆشنبیرێکی  وه ک  قانع 
باسی  دیبێت،  که موکورتیی  کوێ  له هه ر  دڵسۆز 
کردووه و له هه ر کوێ شتێکی به  پێویست زانیبێت، 
به رهه می  و  ئابووری  له باره ی  گوتوویه تی. 

خۆواڵتی، زۆری نووسیوه :
مه نعی بکه ن که لوپه لی بێگانه  بۆ واڵت

تا، پیشه سازی واڵتت، به هێز بێت و ده رکه وێ
پێشکه وتوو،  واڵتی  که   تێگه ییوه ،  له وه   شاعیر 

و  پیشه سازی  به رهه می  پێشکه وتنی  به هۆی 
که لوپه لی  ده کات،  داوا  بۆیه   هه ر  خۆماڵییه ، 
به   گرنگی  و  واڵت  نێو  نه هێنرێته   بێگانه  

و  کارگه   ئه وه ی  بۆ  بدرێ،  خۆماڵی  به رهه می 
بگه شێته وه و  و  بکه وێ  پێش  واڵت  پیشه سازیی 
ده رکه وێ، ده رکه وێ و بناسرێ. چونکه  ئابووریی 

سه ربه خۆ میلله تی سه ربه خۆی ده وێ.
شیعره کانی قانع ئه وانه ی که  ماون و چاپ کراون، 
شیعره کانی  له   هه ندێک  ده رکه وتووه ،  چونکه  
شیعره   ئه وه شدا،  له گه ڵ  فه وتاون،  و  سووتاون 
ناسینی  بۆ  چاکن  به رهه می  قانع  به رده سته کانی 
کۆمه ڵگای  ناسینی  ده روونییه وه و  ڕووی  له   قانع 
قانع  واته   کۆمه اڵیه تییه وه .  ڕووی  له   کورده واری 
ژیان و شیعره کانی به ڵگه ی چاک و به رده ستن، بۆ 
ناسین و لێکۆڵینه وه ی ئه م واڵت و ئه و سه رده مه . 
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واته  قانع ئه وه نده ی کاری له  نێو کۆمه ڵگا و له سه ر 
کۆمه ڵگا کردووه ، هێنده  کاری له سه ر بیرو خه یاڵ، 
بیرو  توانیویه تی  ئه وه نده ی  به ڵکه   نه کردووه ، 
خه یاڵی له  خزمه ت کۆمه ڵگادا به کارهێناوه . ئه وه ش 
جارێکی تر زانین و ناسینی ژیانی شاعیرمان بۆ 
ئه و  که سێتیی  ناسینی  ده رگای  و  ده کات  گرنگ 
شاعیره مان بۆ ده خاته  سه رپشت. قانع له  بابه ت 
باسی  ده وڵه مه نده ،  زۆر  شیعریدا  ناوه ڕۆکی  و 
هه موو ورد و بارێکی نێو کۆمه ڵگا و ژیانی ئه و 
سه رده مه ی کورده واریی کردووه . ئه گه ر هه موو 
و  کات  بکه ینه وه ،  به سه ر  باسکراوه کان  گۆشه  

هه وڵی زۆرترمان ده وێ.
قانع  شیعریش،  ستاتیکای  هونه رو  و  زمان  بۆ 
هه مه ڕه نگییه کی زۆر ده وڵه مه ندی هه یه ، که  ئه مه  
شیکردنه وه ی  و  لێکۆڵینه وه   بابه تی  خۆی  بۆ 
نووسینه دا  ئه م  کۆتایی  له   لێره   من  زۆرتره . 
له  ته ک  هه ڵوه سته یه ک  و  به ندیخانه   نێو  ده چمه  

ئه و شیعره دا ده که م.

له به ندیخانه 
ئاخرین ماڵی ژیانم کونجی به ندیخانه یه 

ئه م که له پچه  مه رهه می زامی دڵی دێوانه یه 
زۆر ده مێکه  چاوه ڕوانی زڕزڕه ی زنجیر ئه که م

سه یری ئه م زنجیره که ن، وه ک زیوه ری شاهانه یه 
بۆ  خه نه س  خوێنم  ده وێ،  ئازادیم  بووکی 

ده ست و پێ ی
و  پلپله   بۆ  پێوه نم،  حه لقه ی  حه لقه  

له رزانه یه 
گه رچی دوژمن وائه زانی من به دیلی 

الڵ ئه بم
باش بزانێ کونجی زیندانم )قوتابی 

خانه (یه 
بیری ئازادیم له  زیندانا فراوانتر ئه بێ

قوڕ به سه ر ئه و دوژمنه ، هیوای به به ندیخانه یه 
گرتن و لێدان و کوشتن عامیلی ئازادی یه 

تۆپ و شه ستیرو که له پچه  الم وه کو ئه فسانه یه 

چاوه ڕوانی شۆڕشێکم عاله مێ ڕزگار بکا
میلله تم بۆ ئه و مه به سته ، کرده وه ی شێرانه یه 

چه کی شۆڕشگێڕی من، نووسین و بیرو باوه ڕه 
ڕاپه ڕینه  هه ڵمه ته ، پڕ نه عره ته ی کوردانه یه 

گه ر به ئازادی نه ژیم، مردن خه اڵته  بۆ له شم
نۆکه ری و سه ردانه واندن.. کاری نامه ردانه یه 

قانعم ئه مڕۆ له  زیندانا، به ئازادی ئه ژیم
سه د هه زار له حنه ت له وه ی وا نۆکه ری بێگانه یه .

له   کوڕی  وریای  له گه ڵ   1963 له  ساڵی  قانع 
وه ک  ده بێ،  به ند  دا  شا  به ندیخانه ی  و  ئێران 
بورهانی کوڕی ده نوسێ، شاعیر له  به ندیخانه دا 
ئه بێ،  ژیان  هیوابڕاوی  و  ئه که وێ  نه خۆش 
دیاره  بێ هیواییه که  به هۆی نه خۆشی و الوازی 
جه سته ییه وه  بووه ، نه ک بێهیوایی ژیان و خه بات. 
به ندیخانه دا  له نێو  که   به رزه   شیعره   ئه م  چونکه  
نووسراوه ، نه ک هه ر ته نیا هیواو ئومێدو خه بات 
و  خه بات  به ڵکه   خۆیه تی،  شاعیر  خۆڕاگری  و 

تێکۆشان و قوربانیدانی مێژوویه ک و میلله تێکه .
ئه م شیعره  پیت به  پیت و وشه  به  وشه و ڕسته  
به  دێڕی، خۆڕاگری و ڕاستگۆیی  به  ڕسته  دێڕ 
و خه بات و هیوای لێ ده چۆڕێته وه ، نه ک قانع و 
میلله تی کورد به  گرتن و لێدان و به ندیخانه  بێهیوا 
نابن، به ڵکه  به م خۆڕاگری و خه باته  به رده وام و 
ئازادیه ی نێو به ندیخانه  دوژمن بێ هیوا ده که ن، 
له وه ی هیوای به وه  بێت، که  قانع و میلله ته که ی به 
 گرتن و لێدان و به ندیخانه  واز دێنن و بێهیوا ده بن. 
قانع به و کاره ی دوژمن، دوژمن به  قوڕبه سه ری 
نۆکه ری  که   ده کات  له وانه ش  له حنه ت  و  ده بینی 
خۆی  هه ر  نه ک  قانع  واته   بێگانه ن،  و  دوژمن 
به رده وامه  له  خه بات و هانی خه باتکاران ده دات، 
سه دهه زار  قه ڵه م،  باوه ڕو  بیرو  به  شۆڕشی 
و  ناکه ن  خه بات  که   ده کات  له وانه ش  له حنه ت 

ده بنه  نۆکه ری ئه م بێگانه یه .
باوه ڕی  و  خه بات  له گه ڵ  ئه وه نده ی  ئه م شیعره  
و  خه بات  ده ربڕی  هێنده ش  سه د  دێته وه ،  قانع 
لێره دایه   قوربانیدانی به رده وامی میلله تی کورده . 
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ڕاسته قینه ی  ناخی  ده ربڕی  ڕاستگۆ  شاعیری 
میلله ت و سه رده مه . زۆرکه س له  لێکۆڵه ران قانع به  
شاعیری چه وساوه کان ناو ده به ن، ئه مه  زۆر ڕاست 
و به جێیه ، به اڵم هه ر قانع سه د ئه وه نده ش شاعیری 
و  چینایه تی  خه باتی  قانع  واته   کورده .  نه ته وه ی 
نه ته وایه تی و کۆمه اڵیه تی تێکه ڵ کردووه و خه باتی 
شیعره   ئه م  هه ر  کردووه .  بۆ  پسان  بێ  و  گه رم 
شاعیره ،  هه ڵوێستی  یه ک  به رزی  نموونه یه کی 
ئه م هه ڵوێسته ی که  له  سه ره تا هه ڵی بژاردووه  و 
قوربانی بۆ داوه ، ئه وه تا له  پێناو ئه م هه ڵوێسته  - 
ئێستا – ئێستای نێو به ندیخانه  ئاخرین ماڵی ژینیه تی 
به ندیخانه دا  له نێو  ئازادی  به   که   به وه ی  قانعه   و 
ئه و  ئه وه تا من  واته   قانعم،  ده ژی، که  ده نووسێ، 
که سه م قانع که  له  سه ره تاوه  تا کۆتایی و ئاخرین 
به و  هه یه .  و  هه بووه   هه ڵوێستم  یه ک  ژینم،  ماڵی 
ماڵی ئاخیره ش – که به ندیخانه یه  - ڕازیم و قانعم.

له  کۆتاییدا ئامانجی ئه م نووسینه  له چه ند خاڵێکدا 
کۆده که ینه وه .

هه ر  و  هه بووبێ  باوه ڕێکی  بیرو  هه ر  قانع   1-
کارێکی کردبێ و له  هه ر شوێنێکدا ژیابێ، هه ر یه ک 
به  کۆمه ڵ و  هه ڵوێستی هه بووه : ئه ویش خزمه ت 

نه ته وه  بووه .
زۆری  هه ڵوێسته دا  باوه ڕو  ئه و  له پێناو  قانع   2-
برسێتی و ده ربه ده ری و ئازار و به ندیخانه ی دیوه .
جه سته ی  له گه ڵ  زۆری  ملمالنێی  قانع شه ڕو   3-
خۆی و نه فسی خۆی و ده رونی خۆی و ده وروبه ر 
داگیرکه ران  و  حکومه ت  و  ده ره به گ  ئاغاو  و 

کردووه و به رده وام له نێو ئه م ملمالنێیه دا بووه .
هه بووه ،  پێی  باوه ڕی  که   ئه وه ی  قانع   4-
توانجی  تیر و  لۆمه  و  به   پاراستوویه تی و گوێی 
کۆمه ڵگا نه داوه  و بڕوای به  مانه وه و سه رکه وتنی 
دواجاری ڕاستی هه بووه ، هه تا ئه گه ر دوای مردنی 

خۆشی بێت.
-5 قانع له  هیچ ده سه اڵتێکی نێو کۆمه ڵگا و واڵت 
و شوێنی  له  کات  و  نه په نگاوه ته وه   ده وروبه ر  و 
ئه م  بۆ  قوربانی  و  داهاتووته وه   به گژیدا  پێویست 

هه ڵوێستانه ش داوه .
-6 ئه م هه ڵوێستانه ی قانع چه ند به شیعره کانیه وه  
وێنانه ی که   ئه و  وێنه کانیه وه ،  به   هێنده ش  دیارن، 

باڵو کراونه ته وه .
-7 قانع له گه ڵ یه ک هه ڵوێستی خۆیدا، به رهه مێکی 
شیعری هه مه ڕه نگی به رهه مهێناوه ، له  ڕووی بابه ت 

و شێوازه وه .
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نووسین  به   دێی  بکه یت  له گه ڵدا  گفتوگۆی  ڕووبه ڕوو  یه کێک  ناگاته   ده نگت  که   ئاخاوتنه یه   ئه و  نامه ، 
پێی ڕاده گه یه نیت. ئه وه ی که  مه به سته  ئه و نامه یه  به  ئاوێته ی ده روون و وێنه یه کی خۆیه تیی ڕاستی 
به  شیعر  بوون و مه به ستی خۆیان  به  شیعر  به شێکی زۆریان  نامانه   ئه و  داده نرێ و   نامه نووسه که  
ئه دیبه کاندا  و  شاعیر  له نێوان  نوسراون  به شیعر  که   نامه یه ک  چه ند  کوردیدا  ئه ده بی  له   ده ربڕیوه  و 

ئاڵوگۆڕی پێ کراوه  و ده بینرێ. 
له وانه  نامه  به ناوبانگه که ی  نێوان دوو شاعیر نالی و سالم که  نالی له  شامه وه  بۆ سلێمانی ناردووه   و 
وه اڵمی نامه که ، نامه که ی سالم-ه  که  له  سلێمانییه وه  بۆ شامی ناردووه ته وه . که  به  دوو چامه که ی نالی 
و سالم له  ئه ده بی کوردیدا به ناوبانگه . هه روه ها ئه و نامه یه ی که  حاجی قادری کۆیی له  ئه سته مبوڵه وه  
ناردوویه تی بۆ جه لیزاده ی کۆیه . هه روه ها ڕه نجوری و مه له ویش گه لێ نامه یان به  شیعر بۆ دۆست و 

ناسیاوانی خۆیان ناردووه . 
له  شیعری  ته قێی  ده مه   نووسیوه  و  شیعر  به   نامه ی  شاعیریش  قانعی  ئه مانیش  جۆره ی  به م  هه ر 

نامه ی
شیعری 
قانع
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ڕووی  هاوچه رخیدا  شاعیرانی  و  خۆی   نێوان 
بۆ  نامه ی شیعری  به   نامه که شیان  وه اڵمی  داوه و 

نووسیوه ته وه .
بۆ  که   شیعریه کانیدا  نامه   له   له یه کێ  قانع 
به گ(  ئه مین زه کی  )محه مه د  مێژوونووسی کورد 
له   که   نووسیوه   شیعره ی  ئه م  کاتێک  نووسیوه ، 
قه ره داغ بووه و له  ڕۆژنامه ی ژینی ئه و سه رده مه دا 
باڵوی کردووه ته وه  که  له  ژینی ژماره  )584( ساڵی 
وه اڵمه که شی  داوای  و  کردۆته وه   باڵوی  1939ز 
به گ  ئه مین زه کی  له  مێژوونوسی کورد محه مه د 

کردووه .
کردووه ،  لێ  مێژوویی  پرسیارێکی  شیعره یدا  له و 
لێره دا بۆمان ده رئه که وێ که  شاعیر یه که م که س 
بابه تێکی  له باره ی  نامه ی  شیعر  به   که   بووه  
مێژووی ناوچه که یه وه  بنووسێ بۆ مێژوونووسێک 
داوای ڕوونکردنه وه ی لێ بکات، شاعیر سه ره تای 
ده ستپێکردنی پرسیاره که  به شێوازێكی هونه ری وا 
ده ستی پێ کردووه . وه سفکردنی مامۆستا )محه مه د 
ئه مین زه کی به گ(، که  مامۆستای زاناو شاره زای 
مێژووی کوردو کوردستانه  و داوای ته مه ندرێژی بۆ 
ئه خوازێ، بۆ ئه وه ی به رده وام بێ له  خزمه تکردنی 
کوردو کوردستان، بۆ ساغکردنه وه ی مێژووی باو 
کورد  بۆ  مێژووه ت  ئه و  تۆ  چونکه   باپیرانمان،  و 
ساغ کردووه ته وه  و نه ته وه ی کوردیش هیچ کاتێک 

له  نه ته وه کانی دراوسێی که متر نییه .
مامۆستای  بۆ  وه سفکردنه ی  ئه م  له پاش  شاعیر 
سه ر  دێته   ورده   ورده   ئینجا  مێژوونووس 
پرسیاره که ی و پێی ده ڵێ ئێستا من له  قه ره داغم 
و داوای لێ ده کات که  ئه و ساره  گه وره یه  و ئه و 
بۆمان  گه وره   له ده ربه ند  که   گه وره یه ی  هه یکه له  
دانیشتوانی  ئه وه ی  بۆ  بکات  ئاشکرا  و  ڕوون 
ناوچه که  بزانن کێیه ؟ ئایا ئه و پیاوه  پیاوێکی کورده  
به ڕێزتان  له   داواکارم  عیبریه ؟  یان  عیساییه   یان 
بکه یته وه   ئاشکرا  و  ڕوون  بۆ  نهێنیه مان  ئه م  که  
ناوچه که   دانیشتوانی  و  کورد  الی  ئه وه ی  بۆ 
ئاشکرا بێت، چونکه  شاعیر ویستویه تی له  ڕێگای 

ڕوون  کورد  گه لی  هه موو  بۆ  ئه وه   داواکه یه وه  
بێته وه  الیان ئاشکرا بێ که  مێژوویان ئه گه ڕێته وه  
بۆ که ی و کێ دروستی کردووه ؟ و بۆچی له وێ 
دروست کراوه ؟ بۆ ئه وه ی هه موو میلله ته که ی ئه م 
ڕاستیانه  بزانێ بۆیه  شاعیر داوای کردووه  و ده ڵێ:

)بۆ معالی ئه مین زه کی به گ(
مامۆستای زانا سه رچاوه ی عیرفان

ته ئریخ نووسه که ی خاکی کوردستان
هه تا ئه گاته  ئه وه ی ئه ڵێ:

مه منوونی لو تفین بۆمان مه علوم که یت
ئه م گرێ زله  له  دڵمان البه یت 

ئه مین  محه مه د  مێژوونووس  مامۆستای  کاتێک 
زه کی به گ، ئه و شیعره ی قانع ده بینێت له  ڕۆژنامه ی 
)ژین(دا که  به  وه سفکردنی ئه و و له  پاشاندا ئه و 
پرسیاره ی لێ کردووه ، )محه مه د ئه مین(یش له  ژینی 
587دا که  سێ ژماره ی دوای پرسیاره که   ژماره  
ده کات، به  شیعر وه اڵمی قانعی شاعیر ده داته وه ، 
ده کات  به وه   ئاماژه   شیعره که یدا  سه ره تای  له  
وه اڵمه که ی  بینیویه تی  "ژین"دا  ڕۆژنامه ی  له   که  
له   ئه میش  که   ده بێت،  "ژین"دا  له   هه ر  ئه میش 
سه ره تای ده ستپێکردنیدا باسی جوانی و شیرینی 

پێویسته   ده ڵێ  که   ده کات  قانع  شیعره کانی 
له سه ر ئه و شیعرانه ی ستایش بکرێ.  له پاش 
دووه می  به شی  سه ر  دێته   وه سفکردنه،  ئه و 

که   پرسیاره که یه تی  وه اڵمدانه وه ی  که   شیعره که ی 
ده ڵێ زانایانی ئاسار بۆ ئه و هه یکه له  پێمان ده ڵێن 
که  پاشماوه ی چه ند هه زار ساڵه  و ماوه ته وه ، که  
پاشای  سین(یش  )نارام  سین(ه .  )نارام  هه یکه لی 
ئه که دی بووه  بۆ شه ڕکردن له گه ڵ )لۆلۆ و گۆتو(
دا هاتوونه ته  ئه و ناوچانه  شه ڕی له گه ڵدا کردوون 
و به سه ریاندا زاڵ بووه ، ئه و نووسراوانه ی له سه ر 
ئه و به رده یه  باسی ئه و شه ڕه  ده گێڕنه وه  و چه کی 
له   بریتی بوون  داوه  که   نیشان  ئه و سه رده مه ش 
له الی  که وانیش  تیرو  وێنه ی  که وان، چونکه   تیرو 
تاشیوه  و  شاخه یان  ئه و  کراوه ،  هه یکه له که  وه  
گه وره ،  ده ربه ندی  له   هه یکه له ،  به و  کردویانه  
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له به رئه وه ی ئه و شاخه  به رزه یان تاشیوه  و ئه و 
هه یکه له یان لێ دروست کردووه  تاکو به  به رزی 
له وێدا بمینێته وه  و ده ستکاری نه کرێ، قانع ئه و 
پیاوه ی خستۆته  سه ر ئه وه ی به  شیعر یا نه زم 

وه اڵم بداته وه .
که  ده ڵێ:

له  ڕۆژنامه ی ژین له  سێی ڕه مه زان
هه شت شیعرم بینی زۆر شیرین و جوان

هه تا ئه گاته :
له دوای سی عه سرێک ساسانی هاتوون

زۆر تیمساالیه ن بوو به  ده سته اڵت بوون 

شیعری  ده مه ته قێی  ژیانیدا  سه رده می  له   قانع 
له گه ڵ یه کێک له  شاعیره کانی هاوچه رخی خۆیدا 
که  به رله وه ی  مه دهۆشی شاعیر  له وانه   هه بووه  
قانع ببینێ له  ڕۆژنامه ی ژیندا شیعرێکی ده رباره ی 
بینینی  له پاش  قانعیش  و  باڵوکردۆته وه   قانع 
شیعره که ی له  ڕۆژنامه ی ژیندا وه اڵمی داوه ته وه .
مه دهۆش له  شیعره که یدا ده ڵێ بیستومه  شاعیرێک 
هه یه  به ناوی قانعه وه  که  فه یله سوفێکی زانایه ،  من 
هه ر که شکۆڵێکم بخوێندایه ته وه  یان هه ر ڕۆژنامه  
قانعی  شیعرێکی  سه رده مه   ئه و  گۆڤارێکی  و 
چونکه   ده منووسیه وه ،  خۆم  له الی  بووایه   تێدا 
شاعیر  هه رچه ند  بووه   جوان  زۆر  به المه وه  
که   بووم  به ئاواته وه   به اڵم  نه دیببوو  خۆشیم 
ئه و  که   شاعیره   ئه م  ڕۆژان  له   ڕۆژێک 
شیعره  جوانانه ی ده نووسی و بمبینیایه  
مه دهۆشه وه   به الی  شیعره کانی  که  
بۆنه  ئه و  وایه و  شه مامه یه ک  وه کو 
ده بێته وه .  باڵو  زوو  زۆر   خۆشه ی 

بۆیه  وتوویه تی:
بیستوومه  قانع هه یه و شاعیره 

فه یله سوفێکی زاناو ماهره 
هه ر که شکۆڵێکم ئه که وته  به رچاو

یا گۆڤارێکم ئه دی ناوبه ناو
به شیعری قانع ڕه نگین کرابوو

گه لێ شیعریشم الی خۆم نووسیبوو
زۆرم ال جوان بوو، خۆیشم نه دیبوو
هه ر ئه مووت خۆزگه  ئه م شه مامه یه 

بۆنی وا خۆشه  ڕه نگی کامه یه  
و  وه سفه که ی  له سه ر  ده بێ  به رده وام  شاعیر 
له  ڕۆژان به  ڕێکه وت پیاوێک به   ده ڵێت ڕۆژێک 
به رده م دوکانه که مدا ده ڕۆیشت زۆر به بێ زاری 
یه کێک  به په له   گرتبوو،  ڕێگای  ملی  بێتاقه تانه   و 
شاعیره یه   ئه و  که   دامێ  مژده یان  هاوڕێکانم  له  
که  تۆ به ئاواته وه یت بیبینیت و شیعره کانی کاری 
به په له   شاعیره   قانعی  ئه ویش  که   کردوویت  تێ 
سه رێکم له  دوکانه که م کێشایه  ده رێ بۆ ئه وه ی 
بینینی،  له   په شیمانم  بینی؟  چیم  به اڵم  بیبینم 

خۆزگه  هه ر نه مدیایه  بۆیه  وتوویه تی:
به ڕێکه وت وابوو، خۆی هات به وێدا

به بێ تاقه تی ئه ڕۆی به ڕێدا
وتیان: ئه وه تا، مژده مان به رێ
منیش سه رێکم کێشایه  ده رێ

که  دیم زه المێک زه به الح و به رز
چڵکن، خواروخێچ، وه ک سێوی بن عه رز

گڕی تێ به رده ی بۆسۆی لێ نایه 
زۆر په شیمانم، خۆزگه  نه مدیایه 

درۆ بۆ بکه م، قسه ی ڕاست خۆشه 
که  دیم وامزانی ده مار فرۆشه 
تێر تێر پێکه نیم به م سینه مایه 
وتم چۆن شاعیر ئاوا، ئاوایه ؟
ئه م هۆنراوانه  هی ئه م پیاوه یه 

ڕاسته  که  خه زنه ش له  که الوه یه !!
هاوڕێیه کی خۆم لێم هاته  پێشێ

وه خته  بوو گوێچکه م له بن ده رکێشێ
وتی: هه ی نه فام! ده می خۆت بگره 
ڕه خنه  له  سیمای شاعیران مه گره 

شاعیر که ی له مه  چاتر ژیاوه ؟
نابینی پاکی به  خه م فه وتاوه 

دێڕه   تاکه   ئه م  ڕۆژنامه نووسیش  پیره مێردی 
شیعره ی له  کۆتاییه که وه  نووسیبوو:
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ڕه خنه  له  کاری خوایی مه گره 
بۆچی پیره مێرد له و پۆشته تره ؟ 

ڕۆژنامه ی  له   ده بینێ  شیعره که   که   هه ر  قانعیش 
ژینا ئه میش هه ر له و ڕۆژنامه یه دا به  شیعر وه اڵمی 
شاعیری هاوچه رخی مه دهۆش ده داته وه  پێی ده ڵێ 
که   شێوه یه   به و  کورد  شاعیرانی  ژیانی  ئه وه تا 
بینیوته  منیش تاوه کو فه ردێک بم له و شاعیرانه ی 
کورد له وه  چاکتر نامبینی، بۆیه  له وه اڵمدا وتوویه تی:

برای خۆشه ویست برای نه دیده م
شاعیری به رزی زۆر په سه ند دیده م

له  براده ران، بۆ منت پرسیبوو
له ناو گۆڤارا شیعرت نووسیبوو

منت نه دیبوو، ئایا که  چۆنم
پێت نه زانیبوو، که  که وڵه کۆنم

نووسیبووت، هه رگیز بۆسۆی لێ نایه 
زۆر په شیمانم خۆزگه  نه مدیایه ..

به ڵێ ڕاست ئه که ی هه میشه  ڕووتم
چڵکن و پڵکن وه ک مه ڵکه مووتم

هه تا شاعیری کوردستانت بم
ئه بێ هه ر شڕ و شیتااڵنت بم 

شاعیر به رده وام ده بێ له  وه اڵمدانه وه ی پێی ده ڵێ؛ 
و  بێ  فاسۆن  که واکه ت  و  جل  ئه بێ  هه ر  بۆچی 
پێتا  له   نوێ  پێاڵوی  و  زل  مێزه ری  و  کراس  به  
پۆشاکی  به   ئه گه ر  بگیرێ  لێ  ڕێزت  ئه وجا  بێت 
نوێ و ڕێک و پێکه وه  نه بێ ئیتر ڕێزت لێ ناگیرێ 

ناوبانگیشت نابێ بۆیه  وتوویه تی:
بۆچی براگیان هه ر فاسۆن پیاوه ؟

قۆنده ره ی تازه  خاوه نی ناوه ؟
کراس و که وا خاده می هۆزه ؟

مێزه ری زله  هۆی به رزی کۆزه ؟ 
شاعیر به رده وام ده بێ له سه ر وه اڵمدانه وه که ی و 
پێی ده ڵێ که  تۆ شاعیری نابێ ڕه خنه  له  شاعیران 
بگری چون هیچ کاتێک ژیانی تۆ له  من باشتر نییه ، 
شاعیران ته نها له  دووره وه  ده نگیان خۆشه  و له 

 نزیکه وه  دارێکی بۆشن، بۆیه  وتوویه تی:
برای شیرینم خۆ تۆش شاعیری

زیره ک و زانا ته واو ماهیری
مادامێک که  خۆت گه وهه ر فرۆشی

بۆ کزی شاعیر بۆچ تێئه کۆشی
شاعیر وه ک ده هۆڵ له  دوور ده نگ خۆشن

له  نزیکه وه  دارێکی بۆشن 
وه اڵمدانه وه ی  له سه ر  ده بێ  به رده وام  شاعیر 
هه ژاری  و  ڕووتی  و  ڕه ش  ده ڵێ  پێی  مه دهۆش 
عه یب و عار نییه ، که  تۆ پاره ت نه بوو ده سه اڵتت 
به  که   ده کات  پارانه   له و  نه فره ت  شاعیر  چییه ؟ 
 ڕێگای ناشه رعی ده ست ده که ون، پاروویه ک به و 
به  سندان.  ده یکه م  من  بکه وێت  ده ست  شێوه یه  
که   ده رده که وێ  شاعیر  نه فسبه رزێتی-ی  لێره دا 
هیچ کاتێک ناگۆڕێته وه  به  پاره و هیچ کارێک ناکات 
ڕێگایه کی  به   بدات  کۆکردنه وه   پاره   هه وڵی  که  
ناپه سه ند. گرنگ ماڵ و سامان نیه  به الی شاعیره وه ، 
گرنگ سه رکه وتن و سه ربه رزی گه له که یه تی، پێی 
و  ڕاستگۆ  و  ده ستپاک  که   ئه و شاعیرانه ی  ده ڵێ 
به رگی  و  جل  که   بینیوه   کامیانت  بوون  چاوساغ 
به رگ  و  جل  به الیانه وه   بووبێت،  له به ردا  باشیان 
به الیانه وه   گه ل  سه رکه وتنی  به ڵکو  نه بووه   گرنگ 

گرنگ بووه .
ئه وه تا شێخی سه عدی که  فه یله سوف و زانا 
به  پێ  بووه   گه دا  شاهۆو  مامۆستای  بووه  
خاوسی ماڵه و ماڵی کردووه  هیچ که سێک پێ 

نه وتووه  ڕووته و ناشرینه  و پێ خاوسه . له  کۆتایی 
شیعره که یدا که  وه اڵمدانه وه یه تی ده ڵێ با ئیتر به س 
بۆیه   نه بینم،  هه ر  تۆ  که   ده که م  ته مه نا  منیش  بێ 

وتوویه تی:
باوه جو ڕووتی هیچ عه یبی نییه 
که  پاره  نه بوو، ده سه اڵت چییه 

پاره  به جۆرێک دێته  ده س ئینسان
شاعیر ئه و پاره  ئه کا به  سندان

شاعیر بۆ پاره  هیچ ناکا په له 
ئاره زووی شاعیر هه ر به رزی گه له 

کام شاعیرت دی ده س و چاو پاک بوو؟
لیباسی به ری فاسۆنی چاک بوو؟
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سه عدی-ی فه یله سوف ته واو دنیا بوو
مامۆستای هه موو شاهۆ گه دا بوو
به پێ خاوسی له م ماڵ بۆ ئه و ماڵ
ئه سوڕایه وه ، سا به  هه ر ئه حواڵ

هیچ که سێک نه یووت بۆچ سه عدی ڕووته 
بۆچی ناشرین وه ک مه ڵکه مووته 

ئیتر بابه س بێ برای شیرینم
منیش هه ر ئه ڵێم یاخوا نه ت بینم 

شیعری  ده مه ته قێیه کی  سه ره وه   ئه مه ی  که واته  
بوو له نێوان قانع و مه دهۆشدا که  له  ڕۆژنامه ی 
ژینی ئه و سه رده مه دا به  شیعر له  نێوانیاندا ڕووی 

داوه و وه اڵمی یه کتریان داوه ته وه .
)سراج  عوسمان  شێخ  بۆ  که   قانع  نامانه ی  ئه و 
له م شیعرانه یدا  الدین(ی نووسیوه  دیاره  شاعیر 
ئه وان  موریدی  به   خۆی  کردووه  و  ستایشی 
که   شیعره یه   پارچه   سێ  ئه و  ئه مه ش  زانیوه ، 
شاعیر بۆ شێخی نووسیوه  له  پارچه ی یه که مدا 

ویوویه تی.
یه که م و دووهه م و سێهه م مه ده دێ:

په رێشانی دڵم ئه مڕۆ به هیوای لوطفی )عثمان(ه 
که  خاکی مه قده می بێ شک ده وای ده ردی دڵ و 

گیانه 
ئه گه رچی دیار نیم و به  چه شنی زه ڕڕه  ناپه یدام

شه می  شوعله ی  به   قوربان،  ده رکه وتنم  به اڵم 
تابانه 

قاپی  له به ر  هه ڵتروشکنێ  خۆشه   چ 
مورادی تۆ

ئه و  یاران  بڵێی  تۆش  به شه رتێ 
یارۆی مه ریدانه 

مه ال نازی به  عیلمه ، سۆفی فه خری 
ویرد و ئه وراده 

تۆ  له الی  داره ینم  ئوممیدی  منیش 
لوطفی جارانه 

شۆرو  نه ماوه   ئه ڵبه ت  نه هات،  بۆ  مه فه رموو 
ئیخالصی

بزانه  مانیعم پیری و خه تای سه رماو بارانه 
له بیرم دێ ئیمزام )قانع العثمانی( دانابوو

بڵێم چی ئیسته  به دبه ختم ئه ڵێن مونکیر به  شێخانه 

به چاوی باطینی بڕوانه  قوربان بۆ ده روونی دڵ
و  شه رت  ئه و  له سه ر  مه حکه م  )قانع(م  ئه زانیت 

په یمانه  

بۆ  که   بکه ین  شاعر  شیعره ی  ئه م  ته ما شای 
شێخی "سراج الدین"ی نووسیوه  په رێشانی خۆی 
ده ربڕیوه  بۆی به  هیوای ئه وه یه  که  شێخ لوطفی 
سه ردانت  زوو  ناتوانم  ئه گه رچی  هه بێ،  بۆی 
بکه م به اڵم دڵم ئاگرێکی وه های تێدایه  که  هه رگیز 
که   خۆشه   پێم  زۆر  قوربان،  نیه   کوژاندنه وه ی 
له به ر ده رگاکه تا قوربان هه ڵتروشکنێم به  ڕۆژ و 
مه ریوانی  ئه و  که   بڵێ  پێم  تۆش  به اڵم  به  شه و 
که   شاره که ی  کاریگه ری  لێره دا  شاعیر  واته  
زێدی باو باپیریه تی زیندوو بکاته وه  و له به رده م 

موریده کانیا پێی بڵێ ئه مه  قانعی مه ریوانییه . 
ڕێزی  و  زانسته که ی  مه الی  ڕێزی  ده ڵێ  به شێخ 
ده یگێڕن  که   تقوسانه ی  وێردو  ئه و  سۆفێتی 
به رامبه رتان منیش هیوام ئه وه یه  که  وه کو جاران 
نه هاتنم  ئه ڵێم که   به رامبه رم هه ر مابێ و   لوتفت 
بۆالی جه نابتان سه به بی هه یه  که  یه که م پیرییه و 
وه   بارانه ،  باو  سێیه میش  و  نه خۆشین  دوو 
توانیم دێمه   الله " هه ر کاتێک  "ان شاء  پێی ده ڵێ 

خزمه تتان. 
لێکده ره وه ی ئه م شیعره ی قانع، عبدالله  مصطفی 
سێهه مه ،  عثمانی  عثمان  حه زره تی  ده ڵێ  صاڵح، 
سوونه ته ،  سێیه مینه   المثل"ه   "ضرب  وه کو  هه ر 
ئه و "سێ عثمان"ه یش ته واو بوو، عثمانیش "خاتم 
سێهه م  عثمان  قیامه ت  تا  یه عنی  العثمان"انه ، 
ته ئسیر و به ره که تی ئه مێنێ و  هیچ عوسمانێکی 

تر به و پایه یه  شاد نابێ. 
شێخی  بۆ  که   شیعره که ی  دووه می  پارچه ی 
ناردووه  به ناوی )یا چرای ئاین مه ده دێ( که  ده ڵێ:
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قوربانی خۆم ئه ڕۆم، دڵ هه ر له الته 
چاوه ڕوانی فه یظی خاکی ژێر پاته 
حه یفه  وجودی بێ که ڵک و کارم

سه ر بشێوێنێ له  دڵه ی زارم
ئه مانه تی تۆو دڵه ی بێ نوورم

پڕ له  مه راره ت له  سرور دوورم
به عزێ تر مورید ساداتێ گیرام

پاک و بێ له که و بوقعه ی چۆڕ مه قام
ئه وانیش خه ریک ته واو خۆسازین
دوور له  لیقای تۆ کۆچی ناڕازین 

به ناوی  ناردووه   بۆ شێخی  که   پارچه ی سێهه می 
ئه و  باسی  شیعره یدا  له م  شاعیر  بیاره "  و  "قانع 
لێیه ،  شێخی  مه نزڵگای  که   ده کات  بۆ  شوێنه مان 
وامان پیشان ئه دا که  به  ڕێکه وت ڕێگای که وتووه ته  
ئه و شوێنه ، ئیتر ده که وێته  وه سفکردنی ئه و جێگایه  
و  ته ریقه ت  مه ڵبه ندی  که   پیرۆزه   شوێنه   ئه و  و 
ئه و که سانه  ده کات  باسی  عیرفانه  و ورده  ورده  
که  دێنه  ئه وێ بۆ وه رگرتنی ته ریقه ت و باسی ئه و 

کارانه شمان بۆ ده کات که  له وێ ده یکه ن. 
با گوێ له  قانع خۆی بگرین که  چی ده ڵێ:

به ڕێکه وت ڕێکه وت ڕۆژێ له  ڕۆژان
هاتمه  )بیاره ( مه عده نی عیرفان

زوو بۆم کرا بوو باسی ئه وصافی
سه رچاوه ی فه یزی بێ له که  و سافی

نه یانوت بێ شک کانی موراده 
ڕێگه ی نه جاتی ڕۆژی مه عاده 

که هفی ئه مانه  بۆ خه تاباران
مه نزڵگای ته وحید بۆ ته قواکاران
که  نواڕیم فه یزی له به ر ئه باری

عه رش بوو بۆ لیقای حه زره تی باری
گرۆی شه و خێزان ده روون ئاوه دان

ماته م نشینان به  ظاهر وێران
ڕوانیم خه الیق ڕیز ڕیز و قه تار

ئه جووڵێنه وه  هه زار به  هه زار
یه کێ دڵگه رمی صه دای قورئانخوێن
به  تیری عه شقی یه کێ دڵ پڕ خوێن

یه کێ موبته دی له  عیلمی فه نا
یه کێ شه هسوار مه یدانی به قا

یه کێ خه ریکی عیلمی ظاهیر بوو
یه کێ مه نظور بوو، یه کێ ناظیر بوو 

شاعیر هه ر له و شیعره یدا به رده وام ده بێ و بۆمان 
ده رده خات که  ڕۆژانه  ژماره یه کی زۆر له  خه ڵکی 
ده خۆن،  نان  له وێ  و  شێخ  خانه قای  ڕووئه که نه  
ئه ویش به هۆی پرسیارکردنی له و که سانه ی که  له  
ده ڵێن  و  پێی  کارده که ن  خانه قادا  نانه واخانه که ی 
ئه مان  بێ،  که م  میوانی  خانه قا  که   ڕۆژانه ی  ئه و 
هه شت پووت ئارد ئه که ن به نان و ڕۆژانی دیکه ش 
هه یه  ئه و هه شت پووته  که مه  و ئاردی دی ده شێلن. 
بڵێ که  ژماره یه کی  پێمان  که واته  شاعیر ده یه وێ 
بۆیه   ده خۆن  نان  له وێ  ڕۆژانه   خه ڵکی  له   زۆر 

وتوویه تی:
ڕۆییم، گه ییمه  نانه واخانه 

برسێتیم بۆ خۆم کرد به  به هانه 
داخڵ بووم به ناو ژووری نانکردن

دانیشتم له  پێی کولێره  خواردن
وتم: نانه وا خۆت و ئیمانت

ڕۆژێ چه ندێکه  مه سره فی نانت؟
وتی: هه ر ڕۆژێ میوانمان که م بێ

هه شت پووت ئه شێلم، خاتری جه م بێ
به عزێ ڕۆژ میوان نایه ته  ته حریر
ده  ته نه که  ئارد ئه که م به  هه ویر

هێشتا به ش ناکات ئه شێ دووباره 
هه ویر بشێلم، چارم ناچاره 

خۆم و چوار شاگرد هه تا نیوه شه و
ئاراممان نییه  به  ده وانی ده و 

ئیتر  شیعره که ی  له سه ر  ده بێ  به رده وام  شاعیر 
ده که وێته  وه سفکردنی خانه قاو ئه و خه ڵکه  زۆرانه ی 
له   ده یانبینێ  به  چاوی خۆی  له وێن و شاعیر  که  
به ستنی خه ڵکه کانمان  خانه قادا و باسی پۆل پۆل 
بۆ ده کات که  پۆلێک نوێژ ده کا و پۆلێک خه ریکی 
خه ریکی  تریش  پۆلێکی  و  وه رگرتنه   ته ریقه ت 
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خوێندنی قورئان و پۆلێکی تریش به  ده نگی به رز 
له  شاعیر خۆی  گوێ  با  الله ".  "یا  ده که ن  هاوار 
بگرین که  چۆن وه سفی ئه و پۆله  خه ڵکانه مان بۆ 
دابه ش  پۆل  پۆل  و  خانه قه دان  له ناو  که   ده کات 

بوون، پێمان ده ڵێ:
له وێ تێپه ڕیم چوومه  خانه قا

ته ما شا ئه که م وه ک )یوم البقا(
صه فێ نوێژ ئه کا، صه فێ مه شغووله 

صه فێ له  یادی شاهی ڕه سووله 
گاهێ نه عره ته ی )یا الله (ی شه یدا
ئه گاته  حوزوور عه رشی باره گا

هه تا ئه گاته :
به سۆزی ده روون ئاهی نیوه شه و

ڕووبه ڕووی مه قصه د بی ئارام و خه و
کاروانه  ڕێگه ی کۆچ، سارای مه حیبه ت

سه ر حه ڵقه ی حه ڵقه ی شۆری طه ریقه ت 
له سه ر شیعره که ی پاش  به رده وام ده بێ  شاعیر 
ده که وێته   موریده کانی  خانه قاو  وه سفکردنی 
باسکردنی شێخی "سراج الدین" که  ئه ویش شێخ 
شێخ  که   ده کات  کارانه   ئه و  باسی  و  عوسمانه  
کردوویه تی له وکاته دا و که  ئه م بینیویه تی، بۆیه  

له و ڕووه وه  شاعیر وتوویه تی:
ڕووم کرده  مه جلیس شای )سراج الدین(

)عثمان(ی ئایش، سه رچاوه ی یه قین
موجه ددیدی دین ڕه سوڵی ڕه هبه ر

وه کیلی موتڵه ق شای )خیر البشر(
خه ریکی ئیرشاد ڕێگه ی خودا بوو
له سه ر تابه پێی غه رقی لیقا بوو

به  ده س کیتابه ت، به  ده م نه صیحه ت
به  چاو ته وه جوهـ ، به  ڕۆح هوشیاری

به رده وام ده بێ هه تا ئه گاته 
به  ضیای شای )سراج الدین(

عوسمانی ثالیث موجه ددیدی دین
بمخه ره  زومره ی مه نسووبی ده رگای
بێ به شم نه که ی له  سایه و سه رای 

قانع له  کۆتایی ئه م شیعره یدا واته  له دوا دێڕیدا ئه و 

شتانه ی که  له  خانه قادا بینیویه تی دیاره  کاری تێ 
کردووه ، بۆیه  له م تاکه  دێڕه ی کۆتاییدا ده یه وێ 
به ره  و ته ریقه ت بڕوات که  ئه و خه ڵکه  له  خانه قادا 
پێمان  سۆفیه تییه ،  ئه ویش  که   به ر  گرتوویانه ته  
نایه وێ  بووه   سه رگه ردان  له وه وپێش  که   ده ڵێ 
له مه و پاش چیتر سه رگه ردان بێ و ده یه وێ ببێ 

به  سۆفی بۆیه  وتوویه تی:
با ئیتر به س بێ له سه رگه ردانی

فرسه ته  )قانع( بگره  دامانی 
قانعا  شیعریانه ی  نامه   ئه و  وه اڵمی  له   شێخیش 
که  بۆی ناردووه  به هه مان شێوه ی ئه و به  شیعر 
وه اڵمی ده داته وه  باسی زیره کی و هۆشیاری و 
پێ  شتی  کۆمه ڵێ  و  ده رده خات  قانع  به توانایی 

ده ڵێ بۆیه  وتویه تی:
هۆشیاری حه شاری خیره دی ده رکی نه چیران

صه ییادی که وی زیره کی مورغانی سبه ینان
چه ند خۆشه  سبه ینانه  که  گوێ ده گری له  ده نگی

نه ظظاره  ده که ی خاڵی مل و له نجه ی جه یران
ئه وکاته  که  پێکات به  پێیه کانی خه ده نگت

یا ڕه ب نه شکێ په نجه یی سه رما شه یی شێران
به رده وام ده بێ تا ده گاته 

نه شئه ی فه رحی تۆیه  له  دڵ و وه رنه  دیاره 
که ی دێته  مه صافی غه زه ل و هه زلی فه قیران
)عثمان( به  خودا غه یری خودا که س نیه  بیکا

تیمار و ده وای ده ردی دڵ زاری زویران 
و  شێخ  حه زره تی  بۆ  ده نووسێ  نامه یه ک  قانع 
بۆ  شیعره ی  دێڕه   تاکه   ئه م  پاکه ته که ی  له سه ر 

ده نووسێ:
دڵم زه رف و وه کیلم زه رفه  بۆالت

که  ماچی کا له  ته وقی سه ر هه تا پات 
شێخیش له  وه اڵمی ئه م دێڕه  شیعره ی قانعدا به م 

دوو دێڕه  وه اڵمی ده داته وه  و ده ڵێ:
مه زرووفی نامه م هه ناردم بۆ یار

پاک جوانه  خاڵییه  له  غوبار
)کآنه (راس دڵی دانامه 

بۆالی ئه دیبی زاناو دانامه  



ژماره ی داهاتووی ڕۆڤار تایبه ته  به  
هونه رمه ندی کۆچکردوو 
عوسمان چێوار



نەجات نوری 
چۆنیەتی زەمانە

بێ حەیایی باوە ئەمڕۆ، قوڕ بەسەر دا كا حەیا
كەندەاڵن سەربەرز  و شادە، خۆی بشارێتۆ چیا

گوڵ ئەگەر ئەقڵی ببێ، قەت سەر لەخاك ناكاتە دەر
چونكە ڕۆژی دڕك  و داڵە  و گەرمی بازاڕی گیا

با، لە هەورا سەرنیگون بن مانگ یا ڕۆژی جوان
شەمشەمە كوێرە ئەڵێ: من نامەوێ  شوعلەی چیا

ئەی فەلەك! ڕاستۆ نەبی، بۆ ڕێك  و 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 

پێچەوانه بوونەوەی 
وێنەكان 

لە شیعری 
"چۆنیەتی 

زەمانە"ی قانع دا
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كالسیكیەكانی  شاعیرە  دەنگی  وێنەو  زۆربەی  لە 
یان وەكو شاعیر،  ناو،  قانعیان وەكو  تری كورد، 
پێی  سەپاندووە،  بەسەردا  پێناسەیەیان  ئەو 
جیاكارییەش  ئەم  چەوساوەكان"  "شاعیری  دەڵێن 
چونكە  خۆیدابێت،  جێگەی  لە  ڕەنگە  ڕادەیەك  تا 
شاعیرەكانی  هەموو  شیعری  لە  قانع  شیعرەكانی 
و  تێڕوانین  لەسەر  كاری  زیاتر  قۆناغە  ئەو  تری 
ئازارەكانی كۆمەڵگا كردووە و ڕۆچۆتە ناو ژیان 
تێیدا  كە  ڕۆژگارەی  ئەو  كۆمەڵگای  برینەكانی  و 

ژیاوە. 
قانع تێڕوانینی فراوانی هەبووە بۆ ستەم و بوونی 
كەسەكانی  تەمەنی  و  ژیان  وێنەی  لە  و  خەڵكی 
خەڵكی  ئازارەكانی  بەردەوام  دەوروبەریەوە 
خوێندووه تەوە. ئەگەر قانع شاعیری چەوساوەكان 
بووبێت و بە شیعر لەسەر مەسەلە ئەخالقیەكانیان 
ناونیشانی  زۆر  دیوانەكەشی  كە  دەنگ،  هاتبێتە 
بەرگریكردن  بۆ  ئاماژەن  و  تێدایە   ئاوای  شیعری 
بەردەم  كەوتوونەتە  هەمیشە  كە  ئینسانانەی  لەو 
وەكو  هه مانکات  خراپەكارەكانەوە،  گورزی 
دوور  تەمەنی  و  ژیان  خۆیشی،  قانع  ناونیشانی 
ڕۆژگارەدا  لەو  كە  مەینەتییانەی  لەو  نەبووە 

بەردەوام قانع گیرۆدەیان بووە. 
ئازارەكانی  بۆ  تێڕوانینێك  تێڕوانینەوە  دوو  لەم 
تەمەنی  مەینەتیەكانی  بۆ  تێڕوانینێكیش  و  خەڵك 
خۆی، شیعری قانعیان زیاتر بەالی ئەو ئازارانەدا 
بردووە كە خەڵك و خۆیشی تێیدا بوونه تە قوربانی، 
قانع تێڕواننی بۆ ژیان ڕەنگە زۆر جیاوازتر بووبێت 
لە تێڕوانینی شاعیرەكانی دیکه ، قانع ویستوویەتی 
زۆر  دەژی  تێیدا  جیهانەی  ئەو  بڵێت  مرۆڤ  بە 
ناكرێ  و  نییە  دادپەروەرانە  و  خۆش  جیهانێكی 
مرۆڤ زۆر دڵێ پێ خۆش بكات، چونكە هەمیشە 
ئەو  خۆڕا  لە  قانع  حاكمە،  تێیدا  نادادپەروەریی 
جیهانە ڕەت ناكاتەوە كە مرۆڤی تێدا دەژی، كاتێك 
زۆربەی  دەیبێنێت  ئەوەی  ڕادەمێنێت  جیهانە  لەو 
مرۆڤەكان بوونەتە قوربانی تێیدا و ئەوەش دەبینێت 
ئەوە ئەو جیهانەیە كە بووه تە جیهانی مرۆڤەگەلێك 

تێیدا  ئاسوودانە  ئازادانەو  بە  دەتوان  ئەوان  كە 
بێن  و بچن. هەر ئەو كۆمەڵە مرۆڤەن که  بوونەتە 

داڕمانی خەون و چەوسانەوەی مرۆڤەكانی تر. 
لە  و  بژاردوون  هەڵی  حەرفانەی  بەو  قانع 
ئەو  دەیەوێت  كردوونەتەوە،  شیعرەكانیدا جێگەی 
جیهانە بەو جیهانە دۆزەخییە وێنە بكات كە بوونی 
خۆی و ئەوانەی وەكو خۆی وان، بەردەوام تێك 
دەیەوێت  خۆیەتی  قانع  ئەوە  بۆیە  دەشكێنێت، 
كە  جیهانەی  بەو  بگۆڕێت  جیهانە  ئەو  دووبارە 
بۆ  جیهانێك  نەك  خەڵك،  هەموو  جیهانی  ببێتە 
ئەو كەسانەی كە بە ژمارە هێجگار كەمن و تێیدا 

بەختەوەر دەبن. 
قانعدا  شیعری  لە  كۆمەڵگا  و  تاكەكەس  پرسی 
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. 
وێنەی  زەمانە"دا  "چۆنیەتی  شیعری  لە  قانع 
جیهان و ڕۆژگارێكمان بۆ وێنا دەكات كە خەڵك 
كە  كەسانێك  بیری  ڕفتارو  قوربانیی  دەبنە  ئیتر 
تر  مرۆڤەكانی  بەختەوەری  بۆ  جێگایەكیان  هیچ 

نەهێشتۆتەوە. قانع لەو شیعرەدا لە تێڕوانینی 
پەیوەندیی  خۆیەوە  جیهانبینیی  و  دەروون 
نێوان تاكەكان و ڕۆژگارمان لە چەند وێنەیەكی 

دەگمەندا بۆ دیاری دەكات. داوا دەكات ئیتر خۆمان 
پێی  دڵمان  و  بگرین  بەدوور  جیهانە شێواوە  لەو 
خۆش نەبێت، چونكە ئیتر جێگای بوونی زۆربەی 
مرۆڤایەتی تێدا نابێـتەوە كە لە هەموو شتێكی باش  
ئەو  ئەوە  هەرگیز  ئیدی  كراون.  بێبەش  و جوانی 
ڕۆژگارە نییە كە زۆربەی مرۆڤایەتی داوای دەكەن 

لە ڕووی ئاسودەیی و بوونەوە. 
ئەگەر ئەم وێنانەی ناو ئەم شیعرەی قانع، وەكو 
كۆی  لە  بگرین،  وەریان  ڕۆژگار  تەماشاكردنی 
شیعرەكەدا تووشمان دەبێت به  تووشی ئەو وێنە 
سەرنجڕاكێشانەوە كە قانع وەكو خۆی دەیان بینێت 
خەڵك،  تێڕامانی  لە  جیا  دەكات.  پێ  هەستیان  و 
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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 
داوە  و بەو وێنانە دوا لە خەڵك دەكات كە جیهانی 
ئێمە جیهانێكە تەواو شێواوە و نوقمی ڕۆژگارێكی 

هێجگار نادادپەروەر بووه تەوە. 
قانع پەیوەندی خەڵك و ڕۆژگاری لەم شیعرەدا 
ترسناك.  لێكدابڕاو  و  په یوەندییەكی  بە  كردووە 
كە  نەوەستاوە  مرۆڤەكانەوە  پەیوەندی  بە  هەر 
بریندا  پرلە  كوشندەو  پەیوەندیەكی  لە  خۆی 
دەبینێتەوە، بەڵكو كاری لە سەر وێنەی سروشت و 
گیانلەبەرەكانی تریش كردووە و لە هەر دێڕێكیدا 
ئەو وێنە سەرنجڕاكێشانە دەبینین كە قانع لێیان 
دواوە. واتا مرۆڤ  و سروشت  و گیانلەبەرەكانی 
تریش لەم شیعرەدا گیرۆدەی ئەو ڕۆژگارەن كە 
الی قانع تەواو پێچەوانە بۆتەوە و هەموو شتە 
پیرۆزەكان  ئەخالقە  هەموو  باشەكان،  و  جوان 
و  ناشیرین  شتە  هەموو  قوربانیی  بوونەتە 

خراپەكار و ئەخالقە بەربەریەكان.
ڕاستە لەم شیعرەدا قانع كاری لەسەر ڕۆژگارێكی 
ڕەش و شكستخواردووی بۆ مرۆڤایەتی كردووە  
و خوێنەر دەتوانێت لەم شیعرەدا گەلێك وێنەی 
ژیاوە  تێدا  شاعیری  كە  ڕۆژگارەی  ئەو  ڕەشی 
ناونیشانی  لە  قانع  دەبینین  بەاڵم  بدۆزێتەوە، 
ئەو  لەسەر  كاری  تەنیا  بە  شیعرەكەوەیەوە 
تێدا  خۆی  بوونی  كە  نەكردووە  ڕۆژگارە 
شیعرەكە  تەواوی  بەڵكو  سەر،  بردۆتە 
دیکه   و  ڕۆژگارەكانی  بە  ئاماژەیە 
كە  دیکه یش،  زەمانەی  زۆر  وێنەی 
دڵنیام لە هەموو ڕۆژگارەكانی تری 
ئەم  ڕۆژگارەی  ئەو  مرۆڤایەتیشدا 
شاعیرە بەو وێنە دەگمەنانەوە لێیان 
گەلێك  ڕۆژگاری  دەبێتە  دەدوێت، 

مرۆڤی دی لەسەر زەوی. 
ئەو  بۆ  تێڕوانین  بۆتە  لێرەدا،  قانع  ڕۆژگاربینی 
قوربانییانەی كە مرۆڤ بۆ ژیان و تەمەنی خۆی 
دەیدات و ئیتر ناتوانێت بەو خواست و ئامانجەی 

هەموو  سەردەمی  دەكات،  بۆ  كاری  كە  بگات 
نووسەرو شاعیرێكیش دەبێتە بەشێك لە تێڕوانین 
تێیدا  و واقعبینی بۆ ڕووداو  و ئەو پرسیارانەی 
پرسیارو  لەو  بەشێك  و  دەبێتەوە  ڕووبەڕوو 
خراپ،  و  باش  لە  ڕێگەی،  دێنە  که   وێنانەی 

دەیانخاتە ناو بازنەی نووسین و شیعرەكانەوە.
ئیتر  كە  دادەگرێت  ڕۆژگارێك  لەسەر  پێ  قانع 
وێنە  خراپەكارو  دەموچاوە  هەموو  ڕۆژگاری 
شێواوەكانی ناو كۆمەڵگایە  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 
پڕ  شێواو  چەند  خەڵكی  جەستەی  دەبینین  ئەوا 
برین و تێكشكاو بووە، شیعرەكە پڕە لە ئاماژەی 
ترسناك بۆ ئەو ڕۆژگارە و ڕۆژگارەكانی تریش.
بخوێنینەوە  قانع  لەم شیعرەوە ڕۆژگاری  ئەگەر 
دەكەوینە بەردەم گەلێك تراژیدیای مەترسیداری 
ماناو  زۆر  شیعرەكە،  دێڕی  بە  دێڕ  مرۆڤایەتی. 
تەواوی  شاعیر  و  دەگرن  لەخۆ  قوڵ  وێنەی 
ڕۆژگارەكەی خۆی ڕەفز دەكات و پێ لە بوونی 
هەموو جۆرە مرۆڤێكی بەحەیاو چاكەخواز دەنێت 
دەكاتە  بۆ  خراپەكارەكانمان  جەستە  زەمەنی  و 
كۆی بوونی ئەو كەسانەی كە دونیایان كردۆتە 

شوێنی مردنی سه رجه م مرۆڤەكاتی دی.
شیعرەكە هەموو ئەو پەیوەندیانەمان بۆ دەخاتە 
بۆ  كەسەكان  نێوان  پەیوەندی  دەبێتە  كە  ڕوو 
ئەو  خواستی  سەركەوتنی  و  یەكتری  ملمالنێی 
ژیانی  بینی  ناوەتە  دەستیان  كە  كەمینەیه ی 
خەڵكییه وه . وێنەكانی ناو ئەم شیعرە ئەو وێنانەیە 
ڕۆژگارەكەی  دونیابینیی  خۆی  بۆ  شاعیر  كە 
وێنەی  لە  خۆی  ئەویش  دەكات،  وێنا  پێ  خۆی 
دەبینێتەوە.  مرۆڤدا  زۆری  بەشێكی  داڕمانی 
دەبێتە  چەند  شیعرە  ئەم  دەزانێت  خوێنەر 
هەڵگری ئەو وێنانەی كە شاعیری لەو ڕۆژگارەدا 
تێدا ژیاوە لە ڕووی نائومێدییەوە زیاتر لەوەش 
وێنەكان دەبنە وێنەی نائومێدتر بۆ ڕۆژگارەكانی 
دیکه یش. هەر ئەمەیە وا دەكات لەیەك كاتدا دوو 
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وێنەكانی  لە  تر  ڕۆژگارێكی  چەند  یان  ڕۆژگار 
دەتوانین  هه مانکات  بدۆزینەوە.  شیعرەكەدا  ناو 
و  بكەینەوه   شی  پێ  قانعی  سەردەمی  ڕۆژگاری 
ئەو  مرۆڤەكانی  نائومێدبوونی  و  برین  بە  ئاماژە 
هەموو  ئێستادا  لە  دەشتوانین  بكەین.  سەردەمە 

نائومێدییەكانی خۆمانی پێ وێنا بكەین. 
شیعرەدا  لەم  دەگمەنانەی  وێنە  بەو  قانع 
جەستەو  لەسەر  لێزانانە  ڕوو،  خستوونییەتیه   
وێنە و ئەخالقیاتی مرۆڤ بۆ ڕۆژگارەكەی خۆی 
حەرف  بە  جەستانە  ئەو  وێنەی  و  ڕاوەستاوه  
نائومێدی  دونیایەك  بوونی  لەسەر  كە  دەكێشێت 
لەم  جەستانە  ئەو  ونبووه كانی  وێنە  دەژین. 
لەو  دەرچوون  بۆ  بانگەوازێك  دەكاتە  شیعرەدا 
بانگەوازە درۆزنانەیەی كە ڕۆژگار بە ڕۆژگارێكی 
باش و خۆش دەزانن بۆ مرۆڤایەتی. شاعیر هەموو 
ئەو دەنگۆیانە بە درۆ دەزانێت و بە خەڵك دەڵێت 
گیرۆدە  ئێمەی  كە  ڕاستەقینانەیە  وێنە  ئەو  ئەمە 
سەرەتای  لە  چۆنی  چۆن  قانع  دەبینین  كردووە. 
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 

نەیتوانیوە  ناو شیعرەكەیەوە  لەم وێنانەی  شاعیر 
وێنەی ئەو ڕۆژگارەی خۆی بشارێتەوە و لە ئاست 
خراپەكارییەكانی دەوروبەریدا بێدەنگی هەڵبژێرێت. 
دێڕ بە دێڕ دەمانخاتە سەر وێنەكانی ئەو ڕۆژگارە 
هەموو  بە  ئاماژە  چۆنی  چۆن  كە  دەبینین  و 
خۆی  كاتی  ڕەشبینییەكانی  و  خراپەكارییەكان 
دەكات و تەواوی هەموو وێنەكانی الی پێچەوانە 
بیانگاتێ  بووە  بەئومێد  زەمەنێك  كە  بوونەتەوە 
تا  كردووە  وای  كەواتە چی  بكات.  ئاسودەیان  و 
شیعرەكەیەوە  ناو  بخاتە  بۆ  وێنانەمان  ئەو  قانع 
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 
مرۆڤ  لە الی  حەیا  ڕۆژگاری خۆی،  مرۆڤەكانی 
ژیان  بۆ  مرۆڤ  ئیرادەی  و  حورمەت  لە  بەشێكە 

بە  شیعرەكەیەوە  سەرەتای  لە  شاعیر  بوون،  و 
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. 
بۆ  دژبەیەك  چەمكی  كۆمەڵێك  شیعرەدا  لەم 
مرۆڤایەتی خراوەتە ڕوو كە خۆی لەو چەمكانەدا 
وای  ملمالنێیە  ئەو  ئەوە  ئیتر  كە  دەبینێتەوە 
بە  و  نەمێنێت  بوونی  ڕاستەقینە  مرۆڤی  كردووە 
بێحەیایی  ئاست  لە  جوانەكانیەوە  بەها  هەموو 
مامەڵەی  بخوات.  شكست  دڕندەدا  مرۆڤگەلێكی 
قانع لێرەدا دەبێتە مامەڵەیەكی وردی ئینسانی بۆ 
ڕۆژگارە  لە  ئینسانەكان  شكستی  و  سەركەوتن 
مرۆڤایەتی  بۆ  شكستانە  ئەو  بەجۆرەكاندا.  جۆر 
الی قانع ئاوا دەردەكەوێت "كەسی بێ حەیا" دەبێت 
مرۆڤی  گەلێك  خواستەكانی  هۆكاری شكستی  بە 

بەحەیای تر لە مێژوودا.
كەندەاڵن، كە دیارە الی قانع ئەمیش لە شیعرەكەدا 
شاعیر  بەاڵم  خراپ،  كەسی  بۆ  ئاماژەیە  هەر 
دێنێت  سروشتەوە  لە  وێنانە  ئەو  زیرەكانە 

شیعرەكەی.  ناو  وێنەی  بۆ  دەیانگوێزێتەوە 
بۆ  سەركەوتوو  وێنەی  بە  دەكات  كەندەاڵن 
قانعەوە  لە دیدیی  شكستی چیای سەركەش، 

ئیتر  دەگۆڕێت  خۆی  ڕووی  ڕۆژگار  كە  كاتێك 
ناجۆرو  شتە  هەموو  خراپەكان  شتە  هەموو 
و  جوان  بەها  هەموو  حاكمی  دەبنە  ناشیرینەكان 

پیرۆزەكان. 
خۆی،  تەمەنی  ڕۆژگارو  لە  بێزارە  ئەوەندە  قانع 
بەدەست كەسە هەلپەرست و نامۆكانەوە، بەدەست 
ئەو مرۆڤانەی ژیانیان لە خەڵك كردووە بە دۆزەخ، 
لە شوێنێكی دیکه دا داوا دەكات كە ئیتر سروشتیش 
سەر  گوڵ  گژوگیا،  و  داڵ  دڕك  بۆ  بكرێ  چۆڵ 
وێنانەی  ئەو  هەموو  خاك.  لە  دەرەوە  نەهێنێتە 
هەموویان  ڕوو  دەیانخاتە  شیعرەدا  لەم  قانع 
مرۆڤەوە  سەرگەردانیی  ڕۆحی  بە  پەیوەندییان 
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 
بۆ  شوێنێك  هەموو  ئیتر  كە  بانگەوازەی  ئەو 
ئەو  ڕۆژگاری  و  كراوە  حەرام  باش  مرۆڤی 
و  ویست  بە  بەر  سەرسەختانە  كە  كەسانەیە 
داخوازیی مرۆڤایەتی دەگرن. قانع ئەوەندە ژیانی 
پڕ بووە لە بەدبەختی و ڕەشبینی، داوا دەكات كە 
ناخۆشیدا جوانییەكان  بازاڕی  لە گەرمەی  چیتر 
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 
هەیە،  ژیان  ئەوه تی  كە  ئینسانانەی  ئەو  شەڕی 
ئیتر  زۆركاتیش  و  یەكترین  پێدادانی  خەریكی 
بەدبەختییەكە بۆ ئینسانە باش و چاكەخوازەكان 
بووه تە  ڕۆژگار  و  خواردووە  شكستیان  بووە، 

ڕۆژگاری دڕك و داڵ و مرۆڤە دڕندەكان.
با، لە هەورا سەرنیگون بن مانگ یا ڕۆژی جوان
شەمشەمە كوێرە ئەڵێ: من نامەوێ  شوعلەی چیا
مامەڵەكردنێكە  شیعرییە  دەقە  ئەم  مامەڵەكردنی 
ئەو  كاری  هاتنە سەر  لەسەر  پێ  تێیدا  قانع  كە 
بۆ  ویستیان  هەموو  كە  دادەگرێت  مرۆڤانە 
بەرامبەرەكەیانە  چەوساندنەوەی  و  پاوانكردن 
بێحورمەتیی  ئەقڵی  و  نەزانی و بێ  بە هەموو 
و  خستنەڕوو  شاعیر  هەوڵی  خۆیانەوە. 
تۆقێنەرانەیە  گەمە  ئەو  هێنانەكایەی 
كە تێیدا ئیتر ڕووناكی و جوانی تێدا 
ماڵئاواییان لێ دەكرێت و شەمشەمە 
سەردەمە  وێنەی  دەبنە  كوێرەكان 
لە  ناو  ئەوان  و  جۆربەجۆرەكان 
شتەكان دەنێن. قانعیش ڕاستگۆیانە 
لە وێنەی ڕۆژگاری خۆیەوە وێنەی 
وێنە  بۆ  تریشمان  ڕۆژگارەكانی 
ناو  تری  وێنانەی  لەم  كاتێك خوێنەر  دەكێشێت 
شاعیر  دەزانێت  ڕادەمێنێت،  شیعرییەكە  دەقە 
نامۆكانی  بە گژ فەلەك و دەركەوتە  چەند خێرا 

دەوروبەریدا دەچێتەوە:      
پێكیی  ڕێك  و  بۆ  نەبی،  ڕاستۆ  فەلەك!  ئەی 

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 
كە  وێنەیه ك  دەكێشێت،  وێنە  شكستخواردوو  و 
هەر  و  هەڵدەگرێت  خوێندنەوە  قانع سەدان  الی 
خۆی بانگەشە بۆ ئەو جیاوازییە گەورانە دەكات 
سوڕانی  مرۆڤەكانەوە.  نێوان  كەوتوونەتە  كە 
گەردوون دەبێت بە سووڕانێكی كوشندە بۆ زۆر 
كەس و بۆ هەندێك كەسیش دەبێت بە دەورانێكی 

بەخشندە. 
الی شاعیر ئەو دەورانە بەجۆرێك دێت كە ئیتر 
قورسیان  ئەوەندە  گۆڕانێكی  ژیان  بۆ  وێنەكان 
كە  ناونانەی  ئەو  ئاستی  تا  دێت  بەسەردا 
وێنەیەكمان بۆ دەكێشێت تیایدا گورگ دەبێت بە 
شوانی ڕان. ئەو وێنەی كە قانع لەم شیعرەدا لە 
وێنە و ناوهێنانی گورگەوە بۆ مرۆڤی دەكێشێت، 
چۆن  فەلەك  سوڕانی  كە  مرۆڤانەیه   ئەو  وێنەی 
بەسەر  دەسەاڵتدار  و  زاناو  بە  دەیانكات  چۆنی 

گیانی كەسانی نائومێدو بەدبەختەی ترەوە. 
جێگە  شێوەیەدا  لەو  خۆی  ڕۆژگارەی  ئەو  قانع 
دەكاتەوە كە ئیتر گورگەمرۆڤ دەبنە شوانی ئەو 
بۆ  نیگایان  كە  بەشخوراوانەی  و  نەبوو  مرۆڤە 
هەموو شتەكان لێ زەوت دەكرێ. الی قانع ئیتر 
نەماوە.  باش  مرۆڤی  ئامادەبوونی  بۆ  پێناسەك 
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 
ڕۆژگارەی  ئەو  بۆ  لێكدانەوەوە  و  ماناو  ڕووی 
تریش،  ڕۆژگارەكانی  بۆ  ژیاوەو  تێدا  شاعیری 
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ئەوانەی  زەحمەتە  زۆر  كە  شیعرن،  بەیتە  دوو 
دەیخوێننەوە بتوانن وا زوو لێی داببڕێن و مانای 
باش،  ئاخر خۆ شیعری  نەدۆزنەوە.  بۆ  جیاجیای 
لە  شاعیر  كە  وێنانەدایە  ئەو  كێشانی  لە  گرنگی 
بۆ  دەبنەوە  درێژ  و  كێشێت  دەیان  شیعرەكانیدا 
و  تێڕامان  بە  جیاجیاكان  خوێنەره   الی  ڕۆژگارو 
خوێندنەوەی جیاوە ده بینرێ. قانع لە شیعرەكەیدا 
درێژە بەو ڕۆحیەت و ستەمی ئەو ڕۆژگارەی خۆی 
مرۆڤەكاندا  نێوان  لە  جیاوازیەكان  ئاوا  و  دەدات 

دەخاتە ڕوو:
نێرە گاجووتێ ئەبه یتە ڕیزی لوقمانی حەكیم 
فەیلەسووفێكیش ئەخەیتە ژێر چەپۆكی ئەشقیا

هەیەتی،  ڕۆژگار  بۆ  قانع  تێگەیشتنەی  ئەو 
و  سەركەوتن  بۆ  قووڵە  زیرەكانەو  تێگەیشتنێكی 
شكستی مرۆڤە جیاجیاكان بە دوو ئاراستەی تەواو 
پێكەنیناویەكاندا  ڕۆژگارە  پێكهاتەی  لە  پێچەوانە. 
تێگەیشتووه كان  بیرمەندان و كەسە  وێنەكان الی 
چەند  دەكات،  پێ  دركیان  زۆرباش  قانع  كە 
پێكەنیناوییانە شتەكان تێكەڵ بە یەكتری دەبن. ئەو 
پرسیارانەی كە بۆچی هەمیشە ئاوەژووی شتەكان 
قانع  بگەن الی  گونجاو  بە وەاڵمێكی  تا  دەكرێن؟ 
دەدرێتەوە:  وەاڵم  شیعرەكەیدا  وێنەی  لە  ئاوا 
نەفامەكان  و  گێل  بەدخووەكان،  و  نەزان  كەسە 
ڕۆشنبیرەكان.  زاناو  كەسە  جێگەی  دەگەیەندرێنە 
لێهاتووه كان  و  باش  كەسە  تریشدا  دیوەكەی  بە 
دەكرێنە قوربانی بۆ ئەو مرۆڤانەی قانع لە وێنەی 
گادا ناویان دەهێنێت. ئامانج  و ویستی كەسە زاناو 
كەسە  چەپۆكی  ژێر  دەخرێنە  خوێندەوارەكانیش 

دڕندەو نەزانەكانەوە. 
ناو  وێنانەی  جۆرە  ئەم  لەسەر  قانع  كاركردنی 
كۆمەڵگا، لە ڕۆژگارە جۆر بە جۆرەكاندا پەیوەندی 
ئیرادەیەكی  بە  هەمیشە  كە  هەیە  ئیرادەیەوە  بەو 
خراپ بەڕێوە دەچێت و دەرگا لەسەر كەسە خراپ 
و خۆویست و دڕندەكان دەكرێتەوەو ئیرادەیان زاڵ 
بیرمەندو  كەسی  سەدان  ئیرادەی  بەسەر  دەكرێ 
لە  مرۆڤدۆستانەیە.  ویستێكی  ویستیان  كە  باشدا 
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 
بۆ  واتایەكە  شیعری،  دەقێكی  بە  وتێكەڵكردنیان 
هەموو  كەسانەی  ئەو  جەستەی  خوێندنەوەی 
سەركەوتنی  بۆ  پەیڕەودەكەن  خراپەیەك  جۆرە 
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 
لە  خراپەیەكدا  و  نائومێدی  هەموو  لە  خۆی  كە 
دەردەخات.  مرۆڤایەتی  بۆ  ڕۆژگارە جیا جیاكاندا 
ئیتر لەو ڕۆژگارانەدا و لەسەر دەستی ئەو جۆرە 
مرۆڤانەدا، كە بە هەموو پێوەرێك هیچ نین، جگە لە 
كەسانێكی خراپ، نابێت چاوەڕوانی هیچی تر بكەین 
دەستیانەوە  بە  و  هەمانە  ناخۆشیانەی  لەو  جگە 

گیرۆدەبووین. 
دەكات،  ئاشكرای  شیعرەدا  لەم  قانع  ئەوەی 
نێوان  كە كەوتوونەتە  ئەو مرۆڤانەیە  بوونی 
مەرگ و حاكمیەتی مرۆڤە گێل و نەزانەكانەوە، 

كە  وێنانەیە  ئەو  كۆی  قانع،  شیعرەكەی  كۆی 
خۆی لە ناونیشانی ئازار و خراپەكاریدا بۆ مرۆڤ 
كۆمەڵگا  مەرگی  شیعرەدا  لەم  قانع  دەكات.  وێنا 
ئاشكرادەكات و لەسەر ئەم جۆرە مەرگە ناونیشانی 
لەو  ڕەخنە  و  دەكێشت  بۆ  خراپەكارییانەمان  ئەو 
مەینەتییەكانی  هەموو  كە  دەگرێت  ڕۆژگارانەش 
لەسەر جەستەی بەشێكی زۆری كۆمەڵگا كەڵەكە 
بە  دەكات  گورگئاسا  و  الواز  مرۆڤی  و  كردووە 

حاكمی برین و هەموو نەبوونییەكانیان. 

*- دیوانی قانع الپەڕە 68 
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قانع ڕووخۆش و نوکته  په زێر و قسه  له ڕوو بووه ، له  هه ر کۆڕو کۆمه ڵ و کۆبوونه وه یه کدا به شداریکردبێت 
به  زوویی ده رکه وتووه  و ناسراوه ، کرده وه کانی و قسه کانی سه رنجڕاکێشه ر بوون... ئێستا له م به شه دا 

هه ندێک به سه رهاتی بچووکی باسده که ین که  په یوه ندییان به  واقیعی ژیانیه وه  هه یه :
- قانع منداڵ ده بێ و بێ دایک و باوک، شه وانه  له سه ر ته نووران ڕۆژی ده کرده وه  له گه ڵ کۆمه ڵێک 
منداڵی وه ک خۆی له  کۆاڵنێکدا له دێی دۆاڵش که  نیشته جێی باب و باپیری ده بێ، یاریده کات )ئاغا سه یید 
حسه ینی( خه ڵکی "چۆڕ" به وێدا به  سواریی ده ڕوات و ئه سپه که ی پێ به خانووچکه ی منداڵه کاندا ده نێ و 
ده یڕوخێنێ. قانع ده ستده کا به  گریان. پیاوێکی به سااڵچوو که  له بن دیواره که دا دانیشتوو ده بێ به  ئاغا 
سه یید حسه ین ده ڵێ: ئه و منداڵه ی ئه گری کوڕی شێخ قادری شێخ سه عیدی دۆاڵشه ... ئاغا سه یید حسه ین 
داده چڵه کێ و ده ڵێ بۆچی به م شێوه یه  وه کو بێکه سێک ده ژی... پیاوه  پیره که  ده ڵێ: پاش لێقه ومانیان 
به   ئه میش  ئه مری خوای کرد  قادر  بناری شاره زوور، که شێخ  ڕایانکرده   به  ده ست ده ره به گه کانه وه ، 

چه ند سه رگورشته یه کی شاعیر
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مامه کانیشی  و  دۆاڵش  بۆ  هێنایانه وه   بێکه سی 
و  به رزیکه ره وه   ده ڵێ:  ئه ویش  ناکێشن...  نازی 
بیده  ده ستم... له  کابرای وه رده گرێ و به  سواریی 
ده یباته وه  بۆ دێی "چۆڕ" هه ر له ناوچه ی مه ریوان... 
له بیرم  ده یووت:  و  ده یگێڕایه وه   خۆی  قانع  ئنجا 
دێ ئاغا سه یید حسه ین به  ده ستی خۆی به ئاو و 
سابوون له ناو ته شتێکدا شۆردمی و ده ستێ جلی 
تازه ی مندااڵنه یان بۆ هێنام، کردمه  به ر و زۆری 
پێ نه چوو الی مه الی قوتابخانه  دایاننام. ئه مه  بوو 
به  سه ره تای فه قێیه تی و خوێنده واریم و ته نانه ت 

له  شیعرێکدا وتوویه :

سه ییدی  به رزی  ئارامگاهی  له   ڕه حمه ت  هه زار 
)چۆر(ی

که  منداڵبووم به  لوتفی خۆی مه ساری ژینمی گۆڕی

- له گه ڵ مامۆستا مه ال عه بدولکه ریمی موده ڕیسدا 
له  سه ره تای  به تینیان ده بێ،  دۆستایه تییه کی زۆر 
شه سته کاندا ده بێ، فه قێ تایه ر ناوێکی خزمی قانع 
دێت بۆ الی و داوای لێده کات نامه یه ک بۆ مامۆستا 
له  حوجره که ی  به ڵکو  مه ال عه بدولکه ریم بنووسێ 
مزگه وتی گه یالنی له  به غدا وه ریبگرن و بخوێنێ... 
سه عدی  فارسییه ی  شیعره   چوارینه   ئه م  ئه ویش 

وه کو الی خواره وه  ده گۆڕی و بۆ مامۆستا 
مه ال عه بدولکه ریمی ده نێرێ:

ای کریم که  از خزانه ی عیلم
گبر و ترسا وظیفه  خورداری

ظاهر ما کجا کنی محروم
تو که  با یابه ها نظرداری

ڕۆژێکیان ڕێی ده که وێته  ته کیه ی شێخێک   -
له  ناوچه ی شلێر، له و کاته دا شه کرو چایی ده گمه ن 
ده بێ شێخه  به  قانع ده ڵێ به  زمانی ئێمه وه  قاقه زێک 
بۆ )خان( بنووسه  له  دارۆخان، به ڵکو نه ختێک شه کر 

چوارینه   ئه م  ئه میش  بنێرێ...  ته کیه   بۆ  چای  و 
شیعره ی سه عدی هه ر به  فارسی ده گۆڕێته  سه ر 

باسه که ی خۆیان.
روی بردار و خان و می گویم

هر سحرگاه  که  باد می آید
ای که  صندوق قند و چای داری

هیچت از بنده  یاد می آید..

دیده نی  بۆ  ده چێ  ده بێ،  که وڵۆس  له دێی  ماڵی   -
لێکردنی،  بۆ هه وار موباره کی  براده ری  مه الیه کی 
ته نیا سه گێکی ده بێ به دیاری ده یبات بۆ مه الکه ی 
هاوڕێی... هاوڕێکه ی زۆر سه ری سوڕ ده مێنێ و 
لێی ده پرسێ: ئه م سه گه ت بۆچی هێناوه ؟ ئه ویش 
ده ڵێ: له به ر دوو هۆ، یه که م هیچ نه بوو به  دیاری 
ده خوات  نان  سه گه   ئه م  دووه میش  و  بێنم  بۆت 

منیش نانم نییه  بیده مێ.

- به ڕێبواری ڕێی ده که وێته  دێیه ک، زستان ده بێ. 
گوێ  گه لێک  ده مێنێته وه ،  دێکه   مزگه وتی  له   شه و 
مه الی  ده گرێ...  مزگه وته که   دانیشتوانی  له قسه ی 
که س  هه ر  ده ڵێ:  و  ده کات  بۆ خه ڵک  قسه   دێکه  

خه رمانی  له سه ر  چڵه پووشێک  ئانقسه ت  به  
پرسی  بێ  به   یان  هه ڵبگرێ،  تر  یه کێکی 
قیامه تدا  له   ددانیا،  به ژێر  بیکات  خاوه نه که ی 

حه فتا هه زار ساڵ له  ئاگردا ده یسووتێنن... قانعیش 
له سه ر  مامۆستا  وه اڵم:  دێته   ناگیرێ  پێ  خۆی 

چڵێک پووش حه فتا هه زار ساڵ زۆره .

- خزمێکی شاعیر کچێکی خۆی ده دات به  مه الی 
ده بێ...  گه وره   به ته مه ن  زۆر  مه الکه   که   دێکه یان 
کرد؟  ئه مه ت  بۆچی  ده ڵێ:  خزمه که ی  به   قانع 
ئه ویش ده ڵێ: له به رئه وه ی کوڕه که م بکات به  خۆی، 
خوێنده واری  فێری  خۆی  وه کو  )کوڕه که م  واتا 
کات  هه ر  نه کردایه   په له ت  ده ڵێ:  ئه میش  بکا( 
کوڕه که ت گه وره  بوو ده بوو به خۆی!! واتا ده بوو 
به  مه الکه ... )به م مانایه  گوایه  جیاوازی نێوان کوڕه  
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نه خوێنده واره که  و مه الکه  ته نیا گه وره یی ته مه نه (.

- کۆمه ڵێک له  دۆست و براده رانی قانع پێی ده ڵێن 
دوکانداری بکات ئه ویش ده ڵێ: )ئه گه ر خوا بزانێ 
دوکانی کاڵو فرۆشتنم هه یه  ئاده میزاد به  بێسه ر 

دروستده کات.(

- مه الی دێی "نه وێ" ده بێت له  بناری شاره زوور، 
بکوشتایه   به رازێکی  که س  هه ر  له وکاته دا 
بۆ  ببردایه   ڕاستی  به ڵگه ی  بۆ  گوێچکه کانی 
هه ر  گوێچکه ی  به   به رامبه ر  ناحیه ،  مدیری  الی 
ئه ویش  وه رده گرت...  دینارکی  چاره که   به رازێک 
)مدیری  ناوچه داری  الی  بۆ  ده چێ  ڕۆژێکیان 
گوێچکه   له  شاره زوور، چه ند  ناحیه (ی خوڕماڵ 
مێزه که ی  له سه ر  ده سڕێکدا  له ناو  به رازێک 
سیمای  سه رو  ته ماشایه کی  مدیریش  و  داده نێ 
 – سه وز  پشتێنی  و  سپی  مێزه ری  که   ده کات، 
سوڕ  سه ری  ده بینێ،   - شێخیه تیه   نیشانه ی  که  
گوێچکه   له   ده ست  مه الیه   ئه م  که  چۆن  ده مێنێ 
فه رمانی شه ریعه تی  به پێی  که   ده دات،  به رازه وه  
ئیسالم گاڵوه ؟! لێی ده پرسێ: ئه مه  چییه ؟ ئه ویش 
ئێوه   بۆ  به رازن، هێناومن  ئه مانه  گوێچکه   ده ڵێ: 
پاره که م بده نێ. مدیره که  پێی ده ڵێ: تۆ مه الی و 
شێخیشی چۆن ڕاوه  به رازت کردووه  و به رازت 
خۆم  قوربان  ده ڵێ:  پێی  قانعیش  کوشتووه ؟ 
دێکه م  مه الی  من  نه کردوون...  ڕاوم 
ئه و  کردووه   ڕاویان  ئاوایی  خه ڵکی 
گوێچکه  گه وره یان له  جیاتی سه رفتره  
له   ناونجیه یان  ئه و  وه رمگرتووه ، 
جیاتی سه رقه ڵه مدانه ی دوعا و ئه و 
شۆرانه یه ...  مردوو  بچووکه شیان 
ئه مه   ده زانێ  ده موده س  مدیره که  

هه بێ و نه بێ قانعی شاعیره .

پێی  دوکتۆر  خه سته خانه ،  له   ده بێ  نه خۆش   -
ده ڵێ: نابێ به  هیچ جۆرێ جگه ره  بکێشی. چه ند 

جارێک دکتۆر سه ری لێده دا هه موو جار ده یبینێ 
هه ر خه ریکی جگه ره  خواردنه ، ئینجا دوکتۆره که ی 
پێی ده ڵێ: مامۆستا تکات لێ ده که م وه کو ناتوانی 
جگه ره  نه خۆیت بۆ ئه وه ی زیان به  ته ندروستیت 
ده مت،  ناو  هه ڵده مژیته   دووکه ڵه که   که   نه گات 
قووتی مه ده  له  ده مته وه  بیکه وه  ده ره وه ، ئه ویش 
به  دکتۆره که  ده ڵێ منیش تکایه کم هه یه  جه نابیشت 
پارووه که ت  که   ئه وه ی  دوای  ده خۆی  نان  که  

به ته واوی جوو قووتی مه ده ، تفیکه وه .

به   تێکه ڵ  خورافیانه ی  الیه نه   ئه و  ئه وه ی  بۆ   -
ئاینی ئیسالم بوون که  میانبکاته وه  ڕۆژێکیان له  
دێیه کی مه ریوانه وه  ده چێ بۆ دێیه کی ترو سواری 
خواره وه ،  ده که وێته   جارێک  چه ند  ده بێ،  گایه ک 
که  نزیک ئاوایی ده بێته وه  ده یناسن، ده چن به ره و 
پیریه وه  و پێی ده ڵێن: مامۆستا بۆچی ڕاتنه سپارد 
و واڵخێکت بۆ بنێرین سواری ببی و ئیتر ئه وه نده  
له  سواری ئه م گایه  نه که ویته  خواره وه ، ئه ویش 
نه !  یان  بێم،  به سواری  نیه   ئه وه   ده ڵێ:مه به ست 
ئاوایی  له م  و  دنیایه دا  له م  گایه   ئه م  ئاخۆ  به اڵم 
خۆمانه  و له م ڕێگا پان و پۆڕه دا ئه مه  حاڵی بێ. 

ئاخۆ سبه ینێ له سه ر پردی )سیرات( چی بکات؟

له و  ده ربه ندیخان،  بۆ  ده چێ   )1956( ساڵی   -
به سته که ی  خه ریکی  کۆمپانییه ک  چه ند  کاته دا 
زه ندی(  )که ریم  مامۆستا  ده بن،  ده ربه ندیخان 
و  گوزار  کارو  ئه فسه ری  له وکاته دا   هاوڕیی 
په یوه ندی یه کێک له  کۆمپانیاکان ده بێ ئه میش له  
پارچه  قاقه زێکی بچکۆله دا ته نیا ئه م ڕسته یه ی بۆ 

ده نووسێ:
)یا که ریمی کارسازی مه ده دێ(...

تێده گات  و  الی  بۆ  ده موده س  زه ندی  مامۆستا 
پاسه وانی  به   ده یکات  ده گه ڕێ،  ئیشدا  به  شوێن 

بڵدۆزه رێکی شکاو به  ڕۆژانه یه کی باش.
کۆلکه   کۆمه ڵێک  و  ده بێ  مه ال  دێیه ک  له   قانع   -
ده ڵێن  پێی  فه قێکانی  ڕۆژێکیان  ده بێ،  فه قێی 
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ئه م  ئه میش  فێرکه .  گورگمان  ده مبه ستی  دوعای 
دوو دێڕه  شیعره یان پێڕه وان ده کا:

سه گی  گورگیش  ئادانه ، دانه ، دانه   
گه ردانه 

له   به سین  گورگ  ده م  به  گاڵۆک و به  گۆچان 
حه یوان

ده که ن  ئاشکرا  ئاوایی  خه ڵکی  الی  ئه مه   فه قێکان 
گوایه   ده بن،  زویر  لێی  ئه مه   له سه ر  خه ڵکه که   و 

گاڵته ی به دوعای )دوه م به ستی گورگ( کردووه .

- براده رێکی به ته اڵق سوێند ده خوات، پێی ده ڵێ: 
تۆ هه رگیز نابیته  خاوه نی دوو دینار پاره ی خۆت، 
له   ڕۆژێکیان  تێده په ڕێ  سه ردا  به   ماوه یه کی 
ئوتومۆبێلێکدا به ناو بازاڕه  بچکۆله که ی سه یدسادقدا 
تێده په ڕن، چوار دیناری پێده بێ له  ناکاو چاوی به  
کوڕی براده ره که ی ده که وێ، به  شۆفێره که  ده ڵێ: 
بانگ  ڕاوه سته .  لێرده دا  نه ختێک  نه بێ  زه حمه ت 
له  کوڕی براده ره که ی ده کات، پاره که  له  گیرفانی 

ده ردێنێ و ده ڵێ:
ساڵوم به  باوکت بگه یه نه  و پێی بڵێ ته قه اڵقه که ی 

که وت چونکه  ئه م چوار دیناره  هینی خۆمه .

- فه قێ ده بێ و سه ره تای شاعیریه تی ده بێ و تازه  
)قانع( ناو بانگی په یدا کرد بوو، ده چێته  دێ )ساده وا( 
له  مه ریوان، ته مه شا ده کا حوجره ی فه قێکان چۆڵه . 
له  یه کێک ده پرسێ فه قێکانی ئه م دێیه  له  کوێن؟ کابرا 
پێی ده ڵێ قانعی شاعیر هاتووه  له  ماڵی ئاغا میوانه  
بانگکراون بۆ  و هه موو فه قێکانیش به و بۆنه یه وه  
دیوه خان... ئه میش له  دڵی خۆیدا ده ڵێ: ئاخۆ ئه م 
قانعی شاعیره  کێبێ؟! ئه ویش ده چێ بۆ دیوه خان 
بۆ بینینی )قانعه که ( که  ده چێته  ژووره وه  ساڵو ده کا 
هه مووانه وه   ژووری  الی  فه قێیه ک  ده کا  ته ماشا 
له سه ر  ئه نیشکی  و  دانیشتووه   دۆشه کێک  له سه ر 
سه رینایه ک داداوه  و ئاغای دێکه ش له  ته نیشتیه وه  
له سه ر چۆک دانیشتووه ، فه قێکانی ئاوایی و ده ست 

دانیشتوون،  به ڕیز  ئاغاش  نزیکه کانی  پێوه نده   و 
هه ر که  ده چێته  ژووره وه  و ئه مه  ده بینێ فه قێی خۆ 
دوای ساڵو  ئه میش  ده ناسێته وه .  ناونراو  قانع  به  
ده ستی  و  ده دات  فه قێکه   ده ستی  په الماری  کردن 
ده گوشێ و پێی ده ڵێ: مامۆستا قانع به خێر بێیت، 
فه قێکه ش  بووم.  پێکه وتنت  چاو  تامه زرۆی  زۆر 
تێکده چێ،  ڕه نگی  هه وه ڵه وه   له   ده ناسێته وه   قانع 
له گه ڵ  ماچی  و  ده ست  جۆره   به و  قانع  که   به اڵم 
ده کات فه قێکه  دێته  سه رخۆی، له  الشانی خۆیه وه  
دایده نێ و ده ڵێ ئه م فه قێیه  زۆر دۆستمه  و ده مێکه  
دابنیشێ...  خۆمه وه   له الی  ده که م  حه ز  نه مدیوه  
میوانی  ئێستا  قانعه   ماۆستا  ئه م  ده ڵێ:  قانعیش 
پێ  ده رسی  و  بووه   مامۆستام  ماوه یه ک  ئێوه یه  
وتووم. خه ڵک داوا ده که ن شیعریان بۆ بخوێنێته وه . 
ئه ویش تاک و ته را شیعری ئه م و ئه و ده زانێ و 
تێکه ڵیان ده کات... قانعیش پێی ده ڵێ: مامۆستا قانع 
ئه گه ر ئیجازه  بفه رمووی شیعره کانی ئه و ساڵه ی 
با  کردوون،  له به ر  هه موویم  وتم  پێت  ده رس  به  
ده ڵێ:  ئه ویش  دانیشتووان.  بۆ  بیانخوێنمه وه  
فه رموو... قانع چه ند پارچه  شیعرێک ده خوێنێته وه  
و کۆڕه که  گه رمده کات. دوای نانخواردن ده یانه وێ 

بڕۆن، ئاغا واڵخێک بۆ میوانه  به ناو قانعه که  
گه ڵ،  ده خاته   خزمه تکارێکیان  و  زینده کات 
قانع  به ناو  میوانی  ده رچوون  ئاوایی  له   که  

ده ڵێ: ده بێ تۆ سواری ئه م واڵخه  بیت، چونکه  بۆ 
قانع زینکراوه . ئه ویش ده ڵێ که وابوو با واڵخه که  
بگه ڕێته وه  و هه ردووکمان به پێ بڕۆین و به سه ر 

به ستی قسه  بکه ین.
ده که وێته   ڕێیان  هاوڕێیه کیدا  له گه ڵ  ڕۆژێک   -
ئاوایی گۆخالن له ناوچه ی شلێری پێنجوێن، که واو 
له به ردا ده بێ و مێزه ره ی سپی مه الیانه   سه ڵته ی 
مزگه وته که   هه یوانی  ده چنه   که   ده بێ،  به سه ره وه  
خه ڵکی ئاوایی، ئه وه نده ی که  له وێ ده بن زۆریان پێ 
ناخۆشده بێ، وا ده زانن ئاغای دێکه یان ناردوویه تی 
به زۆر ببێ به  مه الیان و ئه رک بکه وێته  سه ریان... 
و  تێده گات  خه ڵکه که   خوڵکی  ساردیی  له   قانع 
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پێیان ده ڵێ: برایینه  بۆ ئه وه  نه هاتووم که  ببم به  
ئه ومه ێ  ماندووم  زۆر  به اڵم  ڕێبوارم،  مه التان، 
گوێدرێژێکم بۆ په یدا بکه ن. له و کاته دا خه ڵکه که  
خه ریکی په یدا کردنی گوێدرێژه که  بوون، ئه ویش 
ڕوو ده کاته  هاوڕێکه ی و ئه م نیوه  شیعره  ده ڵێ:
)چاوه ڕوانیی لوتفی که ر که ین تا ده گه ینه  ئاره زوو(

ده بێ  فه قێ  جیهانیدا  شه ڕی  یه که مین  له کاتی   -
به ناوی  زۆر  خه ڵکێکی  و  مه ریوان  ناوچه ی  له  
قه یسه ری  ڕووسیای  له شکری  دژی  ئاینه وه  
له شکری  له سه ر  داکۆکی  و  هه ڵده گرن  چه ک 
فه قێیانیش  مه الو  کۆمه ڵێ  ده که ن،  عوسمانیه کان 
ده بن،  چیایه کدا  له   ده بێ  تایبه تییان  باره گایه کی 
زستان ده بێ، ئاگرێکی گه وره  ده که نه وه  و شه و 
نیوه شه ودا  له   ڕاده کشێن:  ئاگره که دا  ده وری  به  
ڕووس  له شکری  په الماربردنی  و  تفه نگ  ته قه ی 
له نزیک  قانعیش  دێنێته وه .  ئاگا  به   خه ڵکه که  
سووتاو  نیوه   پێاڵوه کانی  خه وتبوو،  ئاگره که وه  
ده بن، که  تینی ئاگره که  ده گاته  القی، به ئاگا دێته وه  
له به ر ئازاری قاچی بێپه روا به ره و بناری چیاکه  - 
واته  ڕووبه ڕوی له شکری ڕوسه کان – ڕاده کات 
به و نیازه  کانی و ئاوێک ده بێ، خۆی بخاته  ناوی 
ئه مه   خه ڵکه که   که   بێته وه .  سارد  قاچه کانی  و 
ڕووس  له شکری  سه ر  بۆ  ده زانن  وا  ده بینیی، 
به   ده ستده که ن  جارێک  به   ده بات...  په المار 
سه ڵه واتلێدان و شوێنی ده که ون. له شکری 
ڕووبه ڕووه   هێرشه   ئه م  که   ڕووس 
بۆ  دواوه ،  ده کشێته   ناچار  ده بینێ 
عوسمانییه کان  سه رکرده ی  سبه ینێ 
هۆی  بۆته   فه قێیه ک  که   ده بیستێ 
ڕووسه که ...  له شکری  شکاندنی 
ئه و  له سه ر  گوایه   و  بانگیده کات 

ئازایه تییه  خه اڵتیده کا.

کار  شه وێک  ده بێ،  ئاشه وان  دێیه ک  له    -
تاکو  ماڵیان.  ده که وێته   ڕێی  سیاسی  گوزارێکی 

نیوه شه و داده نیشن و باسی چه ندان جۆر بابه ت 
له کاتی خه وتندا  نیشتمانی ده که ن...  و مه سه له ی 
کارگوزاره که  پیی ده ڵێ: مامۆستا قسه کانتم زۆر 
الیه نگری  دیاره   به قسه کانتدا  بوون،  پێخۆش 
وا  برام  کاکی  ده ڵێ:  پێی  ئه میش  کۆمه ڵه کانی... 
تێنه گه یشتوویت،  قسه کانم  له   ئێواره وه   له   دیاره  
الیه نگری  ناگه یه نن  ئه وه   من  قسه کانی  چوونکه  
ئێوه   که   ده ده ن  نیشان  ئه وه   به ڵکو  بم  ئێوه  

الیه نگری من بن.

- خاوه ن مڵکێک قانعی زۆر خۆشده ویست چه ند 
جارێک پێی ده ڵێ حه ز ده که م پارچه  زه وییه که ت 
بۆ تاپۆ بکه م، قانع به  گه رم به  ده م داخوازییه که وه  
پێم  ده ڵێ:  پێی  مڵکه که   خاوه ن  ڕۆژێکیان  ناچێ. 
پارچه   ده که م  حه ز  ئه وه نده   من  بۆچی  ناڵێی 
زه وییه که ت پێببه خشم تۆ ناته وێت؟ ئه ویش پێی 
ده ڵێ: من نامه وێ له به ر خاتری پارچه  زه وییه که  

ببم به  )موسته عمه ره (ی قسه کانت.

- جارێکیان الی شێخه  ئیرشادێک داده نیشێ و له  
دڵه وه  به ینیان ناکۆک ده بێ. له و کاته دا کابرایه ک 
به  هه ڵه داوان خۆی ده کات به ژووره که داو ده ستی 
مار  کوڕه که م  قوربان  ده ڵێ:  و  ماچده کات  شێخ 
پێوه ی داوه ، پاروویه کی ده مه جووی خۆتم بده یتێ 
له   به ڵکو  ماره که ،  گه ستنی  جێی  سه ر  بیخه ینه  
به رله وه ی  بێته وه ...  چاک  جه نابتانه وه   به ره که تی 
هێناوه   نانت  ده ڵێ:  کابرا  به   قانع  بکا  قسه   شێخ 
شێخ بۆت بجووی؟! کابرا ده ڵێ نه خه یر.. ئه میش 
و شێخ  بیخوات  مار  یه کێک  هه ر  سه یره ،  ده ڵێ: 
بیداتێ چۆن  و  بۆ بجوێ  نانی خۆی  پاروویه ک 
خۆیت  نانی  دووره   له شێخه وه   ئه مه   ده ریدینێ... 
به مه   بێنه .. شێخه که   نانی خۆت  بۆ بجووێ بڕۆ 
ئه مه نده ی تر دڵگیر ده بێ و داوای ئاشتبوونه وه  

له  قانع ده کات.

داده نیشێ،  شێخێک  خانه قای  له   جارێکیان   -
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کۆمه ڵێک سۆفی و مورید ده وره  له  شێخ ده ده ن، 
ده ڵێ:  و  له  سۆفییه کان  یه کێک  ده کاته   ڕوو  شێخ 
ماوه ؟  هاڵیان  دایکه   واته   مه نه ن"  هاڵیان  "دایکه  
بێده نگدبن و شێخ  به ڵێ... خه ڵکه که   ئه ویش ده ڵێ: 
له   مردووه ،  مێرده که ی  هه یه   جنۆکه یه کمان  ده ڵێ 
هه وارگه ی ئه م سۆفیه دا که پرێکی غه یبی بۆ خۆی 
دروست کردوه ... قانع ماوه یه ک ده نگ ناکا، دوایی 
ڕوو ده کاته  هه مان سۆفی و ده ڵێ: )ئه جیل زاره بین 
مه نه ن( واته  ئه جیل زاره بین ماوه ؟ کابرا ده ڵێ: به ڵێ. 
ئینجا قانع به  شێخ ده ڵێت پێت بڵێم ئه جیل زاره بین 
چییه ؟ شێخ ده ڵێ: به ڵێ. قانع ده ڵێ: جنۆکه یه کمان 
ئه م سۆفیه دا،  باخی  له ناو  مردووه   ژنه که ی  هه یه  
ڕۆژێک خانووی غه یبی بۆ خۆی کردۆته وه ... ئینجا 
منیش بۆ ئه وه  هاتووم بۆ خزمه تتان به ڵکو ئیجازه  
ماره   لێ  جه نابتانی  الی  هاڵیان  دایکه   بفه رمووی 
به   بێت... شێخ  بکه ین و هه ردوو الیان ڕزگاریان 
شه رمه وه  سه ری داده خات... دوای نه ختێک ده چێته  

ده ره وه ...

- له  ماڵی ئاغایه ک ده بێ، ئاغاکه  تانجییه کی ئازای 
له   سه یره ،  زۆر  تانجییه   ئه م  قانع  ده ڵێ:  و  ده بێ 
به اڵم  که روێشک  ده گاته   ئازایه   زۆر  ڕاکردندا 
ده ڵێ چاری  ئه میش  چییه ؟  ئه وه  چاری  نایگرێ... 
ئاسانه ، داوا بکه  که روێشکێکی زیندوو بگرن و له  
ملیه وه   به   ببه ستن  کولێره یه ک  تانجییه که   به رچاو 
به هه ر  چاوی  کات  هه ر  ئینجا  که ن...  به ره اڵی  و 
به   کولێره یه کی  ده زانێ  وا  که وت  که روێشکێک 
گه ردنه وه  به ستراوه ... بۆ کولێره که  هه ر ده یگرێ... 

ئاغا ده ڕه نجێ به اڵم نایخاته  خۆ...

سه رده مه دا  له و  مه ریوان  له   ده بێ  فه قێ   -
مه الو  کۆمه ڵێ  له نێوان  تین  به   په یوه نده ییه کی 
ده ره به گه کان  ده بێ...  ده ره به گه کاندا  و  فه قێیان 
ئامۆشۆی حوجره ی فه قێکان ده که ن و شه وانه  به  
یاریی گۆره ویبازی و دامه  و ڕیزکێن و ئه م جۆره  
له سه ر  ڕۆژێکیان  سه ر...  ده برده   شه ویان  شتانه  

و  داده نیشێ  ئاغاکاندا  له   یه کێک  له گه ڵ  بابه تێک 
وه کو  ئاغا  یاریکردنه که دا  له کاتی  ده که ن.  دامه  
بیه وێ گاڵته  به  قانع بکات پێی ده ڵێ: )ئه و به رده  
بخۆ!( واته  ئه و داشه  ڕێزینه  بخۆ... پێده که نێ... قانع 
تێده گات، دوای یارییه که  ته خته ی دامه که  الده بات 
و پاش نه ختێک ده ڵێ: جه نابی ).....( خان با دامه که  
بکه ینه وه ! ئه مجاره  قانع له جیاتی داشی چیلکه  پشقله  
بزن داده نێ... هه رچه ن ئاغا ده ڵێ، یان چیلکه ، یان 
به   ناکا. که  ده ستده که ن  به قسه ی  دابنێ...  شقارته  
زه حمه ت  خان  جه نابی  ده ڵێ:  پێی  قانع  یاریکردن 
تۆڵه ی  که   ده زانێ  ئاغاکه   بخۆ...  پشقله   ئه و  نه بێ 

خۆی لی کرده وه  یارییه که  تێکده دات.

- له  دێیه ک ئاشه وان ده بێ، دێکه  دوو ئاغای ده بێ، 
فه رمانبه رێکی  ده بێ  ئاشه که ی  الی  ڕۆژێکیان 
به وێدا  له گه ڵ کۆمه ڵه  سوارێکدا  ئه وکاته   گه وره ی 
و  بانگیده کا  فه رمانبه ره که   نایناسن...  تێده په ڕن، 
ده ڵێ: ئا وه ره  ئاشه وان... ئه میش ده چێته  پێشه وه  
پێی ده ڵێ: تۆ پیاوی کێی؟ - مه به ستی فه رمانبه ره که  
ئه میش   - ئاغایه   کام  ڕه عیه تی  بزانێ  ده بێ  ئه وه  
پیاوی  چۆن  ده ڵێ  نیم...  که س  پیاوی  ده ڵێ 

پیاوی خۆمم...  ته نیا  باش!  ده ڵێ  نیت؟  که س 
چۆن  ده ڵێ  و  ده بێ  تووڕه   فه رمانبه ره که  
جه نابت  بۆچی  ده ڵێ  ئه ویش  خۆتی؟  پیاوی 

پیاوی خۆت نیت؟ منیش وه کو تۆ پیاوی خۆمم.. 
دوای چه ند جارێک لێی دووباره  ده کاته وه  که  هه ر 
به م جۆره  وه اڵمیده داته وه ، ئینجا تێده گات که  ئه مه  

قانعی ئاشه وانه ... داوای لێبوردنی لێده کات.

جۆربه جۆری  تابلۆیه کی  چه ند  ده بێ  ئاشێکی   -
ئاشه که دا  جیاجیاکانی  شوێنه   له   نووسیبوون، 
نووسیبوو  دارتوویه کی  له   وه کو  هه ڵیواسیبوون، 
)جێگای که ر به ستنه وه (.. له  دارێکی تری نوسیبوو 
ئاشه که ی  هه یوانی  له به ر  دانیشتن(...  )جێگای 
جۆره ...  به م  باراشخستن(...  )جێگای  نووسیبوو 
ڕۆژێکیان کۆمه ڵێک ئاغاو به گزاده  و ورده  کوێخا 
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ده ده نه   ال  دێنه وه ،  که روێشکه وه   له ڕاوه   و.. 
ئیسراحه تێک  ده یانه وێ  ده بن،  ماندوو  ئاشه که و 
سێبه ری  له   ده چن  کۆمه ڵ  به   هه موویان  بکه ن. 
ئه و داره دا داده نیشن که  لێی نووسراوه  )جێگای 
که ر به ستنه وه (.. قانع که  ئه مه  ده بینێ ده ستده کا 
ته شریف  وه جاخزاده کان!  ده ڵێ:  و  پێکه نین  به  
بێننه  سێبه ری ئه م داره ی تر، ئه وه  جێگای ئێوه و 
مانان نییه ... ئینجا ئه وانیش تابلۆکه  ده خوێننه وه  

و به شه رمه وه  ده سده که ن به  پێکه نین.

بناری شاره زوور...  له   یه ک ده بێ  - مه الی دێ 
خه ڵکی ئاوایی هه موو ڕۆژێ له  مزگه وت داوای 
ئه میش  بخوێنێته وه ...  بۆ  یان  )حدیث(  لێده که ن 
باوکی  ئیمامی  ده ڵێ:  ڕۆژێکیان  ده بێ،  بێزار 
ئه م  هریره   ابا  )واتا  وتووه :  جۆره ی  به م  پشیله  
حه دیسه ی گێڕاوه ته وه (... گووژاڵکی کوڕی ڕێوی، 
شووتی  کوڕی  قوڕاوی  ثعلب(  بن  )حنظله   واتا 
)سیل بن حب حب(... به م جۆره  ئه وانیش ده ڵێن 
ناوه کانیان  ئه ویش  چین؟  ناوانه   ئه م  مامۆستا 
و  ده بێته وه   سارد  لێی  دڵیان  خه ڵکه که   پێده ڵێ، 

ده چن مه الیه کی تر دێنن.

له سه ر  )که وڵۆس(  دێی  له   خزمه کانی  له گه ڵ   -
و  ناخۆشیان  ده بێته   ئاینی  بابه تێکی  چه ند ورده  
ماوه یه ک  له پاش  به جێدێڵێ...  که وڵۆس  دێی 
و  ماڵیان  بۆ  دێت  براده ری  مه الیه کی 
بۆ  بداتێ  قاقه زێکی  لێده کات  داوای 
به   بیکه ن  که   که ڵۆس  شێخه کانی 
مه الی خۆیان، ئه میش قاقه زێکیان بۆ 
ده نووسێ، له  قاقه زه که دا ده ڵێ: به و 
ئه مه   ده رکرد،  خۆمتان  ناونیشانه ی 
بکه ن به  مه الی خۆتان... به  حسابی 
جه جاڵ  که ره که ی  مامۆستایه   ئه م 
گوێچکه کانی لێره وه  تا شام درێژن، ئه مه  بۆ ئێوه  

زۆر به که ڵکه .

ده وروبه ری  له   )1954(دا،  ساڵی  له    -
هه ڵبژاردنه که دا له  پێنجوێن ده بێ. مدیر ناحیه یه ک 
و  ده یگرێ  جارێک  چه ند  ده بێ،  پێنجوێن  له  
به سه فه ر  ده یه وێ  ڕۆژێکیان  ده کات...  به ره ڵاڵی 
به رزنجه ، ده چێته  الی مدیر و  ناوچه ی  بچێ بۆ 
پێی ده ڵێ: جه نابی مدیر به گ، ده مه وێ به  سه فه ر 
هه فته یه دا  له م  ئه گه ر  پێده چێ،  هه فته یه کم  بچم، 

گرتنو مرتن هه یه  ئه وا با نه ڕۆم...

- له  ساڵی )1959(دا به  فیتی )...( ناوێک تێوه  گالو 
له وێ  ماوه یه ک  عه ماره ،  بۆ  بردیان  حه پسی  به  
که   ده رهاتبوو  پێی  له   مێخه که یه ک  ده مێنێته وه . 
چه ند جار به تایبه تی چوو بۆ الی دوکتۆر چاره ی 
مێخه که که   به ندیخانه   له   نه ده کرا.  چاره ی  بکا، 
سوپاسنامه ی  نامه یه کی  هاته وه   که   هه ڵده وه رێ. 
بوو،  کرد  تیا  سوپاسی  زۆر  نارد،   )...( بۆ 
ئه و  نه بوایه   جه نابت  لوتفی  ئه گه ر  نووسیبووی 
ئازار و مێخه که یه م هه رگیز له  کۆڵ نه ده بوونه وه .

- له  پێنجوێن به  کاک عومه ری حاجی عه بدوڵاڵ، 
فه رده یه ک  وتبووی:  ده بێ،  دۆستی  زۆر  که  
خه ڵوزمان بۆ بکڕه . چه ند ڕۆژێکی پێده چێ، کاک 
پێی  ڕۆژیکیان  بیکڕێ.  ڕێناکه وێ  بۆی  عومه ر 
ده ڵێ: بۆچی خه ڵوزه که ی ئێمه ت له بیر چۆته وه ؟ 
ئه ویش ده ڵی: مامۆستا خۆ ئێوه  هه میشه  نان و 
ترێ و ته ماته ی کاڵ ده خۆن ئه مانه  خه ڵوزیان بۆ 

چیه ؟
کوڕی  وریای  له گه ڵ  تاران  له به ندیخانه ی  که    -
به رده بن، به ڕێکه وت ئه و ڕۆژه  شه کراوی کوڕی 
پاکه تێک  حه پسییه کان  له   یه ک  هه ر  ده بێ...  شا 
شیرینیان ده ده نێ، ئه میش وه ریناگرێ. ئه فسه ری 
دیاریی  ئه مه   ده ڵێ:  و  ده بێ  تووڕه   به ندیخانه که  

شایه  له  هه موو شتێک شیرینتره ... 
ئه ویش ده ڵێ: چه نده  الی جه نابت شیرینه  ئه وه نده  

الی من تاڵه .
گێڕایه وه ،  کوڵ  شمشێر  عه لی  مه ال   -
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به ندیخانه ی  له   قانع  له گه ڵ   )1954( ساڵی  وتی: 
سلێمانییه وه  ناردینیان بۆ هه ڵبجه . قانع به  ڕێکه وت 
له ناو  تاشیبوو...  ڕیشی  به ندیخانه   له   ڕۆژه   ئه و 
که   ئێرانیش،  سۆفی  کابرای  دوو  ئوتومبیله که دا 
له گه ڵمان  حه پسی  به   بوو،  شکاند  سنووریان 
بوون و که له پچه یان له  ده ستدا بوو... پۆلیسه کان 
کردنه وه ،  سۆفییه کان  ده ست  له   که له بچه کانیان 
ده ڵێ:  قانع  له وێدا  قانع...  و  من  ده ستی  کردنیانه  

ڕیش ته نیا ئه مڕۆ به کار هات که  من نیمه .

له  کتێبی: زایه ڵه ی زرێباره وه  وه رگیراوه 
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