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( تا ئستا چیرۆكی كوردی، لكۆینوەو 
نرخاندنكی زانستانو شایان و گورەی لسر 
نكراوە، جگ لو دوو كارەی جمشید حیدەری 
و بدیع محوی ك ل سۆڤیت و ئمانیای 

رۆژئاوا، پیوە خریكن. ل٧).
كارە،  دوو  ئو   گب كام  بپی  دەپرسم 
 كدا نكات ورەن؟ لــ زانستان، شایان و گ
یكمیان بوی كــردووەتــوەو ن دووەمیان 
تواوی كردووە! ئایا سباح غالیب، (چیرۆكی 
 ـــارف، ب ــــوردی)ی حوسن ع ھــونــریــی ك
لكۆینوەیكی زانستان نازانت؟! ئایا وەك 
 دوور ل ك ،ی(حوییدەری و مح) ئاگای ل
نیشتمان دەژین، ئدی بۆچی ئاگای ل عومر 
مارف برزنجی نیی، ك ھاوشارین! سرەتای 
سای ١٩٧٨ ك سباح غالیب خریكی نووسینی 
پشكی كتبكی بووە، كارەكی حسن عارف 
ل بردەستی خونراندا بووە، تنانت غالیب 
ك باسی مژووی ژیانی عارف دەكات، ئاماژەی 
ــردووە، ل١٦٣ بۆی پدەچت  بۆ ئو كتب ك
(لكۆینوەو بیبلۆگرافیای چیرۆكی كوردی)ی 
ھونریی  (چیرۆكی  و  بزرنجی  مارف  عومر 
كـــوردی)ی حسن عــارف ب ھوی سرپی 
 وەوە (كــی ئـــــســۆنــگــ ــ ــت، ل٧ ل ــ ــزان ب
نووسرەكانیان خاوەنی پشینیكی ئاكادیمی 
نین.)(٢) ك پم وای، ئوی بالینان سرنجی 
سرپییان  بھوی  بــدات،   بكت دوو  ئو 
لقم نادات. وای ئم دوو كتب بایخدارە، 
(شوەكانی تكنیك ل چیرۆكی سانی دوای 
 و لن عارفی حسكی دیكفتادا)(٣) كارح
روانگی منوە، بپزترین توژینوەی لمڕ 

تكنیكی چیرۆكی كوردی.
 كان لت: (چیرۆكنووسباح غالیب دەس
فیكری  ربازكی  و   كام ئاستی وشیارییكی 
 ،م حوكمئ موایبوون.) ل٢٩ پسپاودا نچ
ھۆشیاری  چیرۆكنووسی  گلك  ــردەم  ب  ل
 ،سپاوی وەك: بلبازی فیكری چخــاوەن ر
حسن قزجی، موحڕەم محمد ئمین، د. 
رەحیمی قازی، د. مارف خزندار، كاكمم 
بۆتانی، حسن عارف و زۆری دیكشدا ھیچ 

.كی نیییبناغ
(مسلی  لكۆر سبارەت ب چیرۆكی 
ویــژدان)ی ئحمد موختار جاف دەنووست: 
نیشانی  دەبینرت  چیرۆكدا  لم  ــوەی  (ئ
شارەزایی و ھونرمندیی نووسرەكیتی، 
دوو بابتی گرنگن: (١) بكارھنانی منلۆج. 
قارەمانكان.  نــاوەوەی  دیوی  ناساندنی   (٢)

ل٣٣)
ــ نــبــوونــی  ــا بـــاس ل ــاح غــالــیــب گ ســب
چیرۆكنووسی ھۆشیار دەكات و گا ب شارەزاو 
ھستی  بوەشی  دەبــات!  ناو  ھونرمندیان 
پنكردووە ك منلۆگ و نیشاندانی دیوی 
ناوەوەی قارەمان، یك تكنیكن، نك دووان، 
نشارەزایی خۆی، ل بواری تكنیكی چیرۆكدا، 
ئاشكرا كــــردووە، ئــاخــر چــیــرۆكــنــووس بۆ 
نیشاندانی ناخی قارەمان، ھانا بۆ منلۆگ 
دەبات و ھیچ تكنیكك ھندەی منلۆگ، بۆ 

.بار نییدەرخستنی ناخی قارەمان، ل
چیرۆكی (خــازێ)ی بل، بم جۆرە دوایی 
دەت: (ھموو بزەییمان ل ئتكا، بم ھر 
 كمان بیریش لكوەی یئ زەیی رووت، بب
ــازاری پیری و  ریك بكاتوە، ك نخت ئ
لقوماوی و پككوتوویی ئو كۆی پ كم 
بتوە. ل٤٣) بل نك ھر زانیویتی، بزەیی 
 رەخن تیری  بكو  ناكات،  چارەسر   شك
 بیر ل ش دەكات كوانموو ئی ھئاراست

چارەسر ناكنوە، كچی سباح غالیب پی 
ــی  ــدن وایــ، چــارەســر ل كن بل، ورووژان
بزەیی. ب پچوانی غالیبوە، عومر مارف 
برزنجی بوردی ل پیامی چیرۆكی (خازێ) 
تگیشتووە، (٤) شیاوی گوتن، (غالیب)یش 
(خــازێ)،  ھسنگاندنی  بۆ  برزنجی  وك 
ككی ل نامیكی شۆلۆخۆف وەرگرتووە، 
ھر  ھردووكیان  الی  نامكش  سرچاوەی 

ھمان ژدەرە.(٥)
سبارەت ب چیرۆكی (لپناوی ئافرەتا)ی 
عالدین سجادی دەت: (خۆشویستی پاك و 
ھزی دەروون، پاڵ ب سمسام و گوئنداموە 
 چی كگرن. ل٥٦)كری خۆیان ھن، سدەن
دــدارە،  دوو  ئو  ھسنگاندنی  سر   تد
دەنووست:( چی دەب با بب، دەبت دروشمی 
ھردووالیان! ل٥٦) ئاخۆ ئو نرخاندن، ھیچ 
پوەندی ب لكۆینوەوە ھی! ك د. كاوس 
ست  ناخی  منلۆگوە،  ری   ل قفتانیش 
پروین دەخات روو، ئوە ب سركوتن بۆ 
چیرۆكنووس تۆمار دەكات، چونك ب قولی 

غالیب، (تكنیكی [داغ]ی بكارھناوە! ل٦١)
 ئافرەت ل ب تتایب وەكینكۆل چونك
پــردە)ی  (بووكی  باسی  ندەبوو  چیرۆكدا، 
 ،كی شانۆییدەق ەزاق بیمار بكات، كبدولع
دەرھنر،  ــی  رۆ تنانت  غالیب  كچی 
ئارایشتكرو ئكتریشی بسر كردووەتوە! 
ل٨٣ لكۆر (دداری قدەغ نیی)ی د. مارف 
خزندار ب ریالیزمی رەخنیی نوزەد دەكات، 
كچی دەربارەی قارەمانانی چیرۆكك دەت: 
"ھوی ئوە دەدەن، بار و زرووفی گونجاو بۆ 
 چیدیك ن كدروست بك كی مرۆڤانگوزەران
ل١٠٠)  نچوستوە.  ئادەمیزادەوە  بدەست 
 ل نیا رەخنت گراندەبی ریالیزمی رەخنئ
ئدەبی  ئــوە   ،دیك ھیچی  و  دەگرت  واقیع 
 ك  یان سۆشیالیست  انریالیزمی شۆڕشگ

واقیع ل گۆڕاندا ون دەكشت.
سباح غالیب دەربارەی چیرۆكی (كژاوە)ی 
 كید (مـــالی  دەــــت:  بۆتانی  كــاكــمــم 
تاوانبارە، كچ ب رەزامندی خۆی، چۆن مارە 
دەكرێ؟ ل١٩٧) ئم پرسیارە ساكارە، زادەی خۆ 
نبانكردن ل باری كۆمیتیی كوردەواری، 
 بكوردەواریدا، ب ر نا مارەكردنی كچ لگئ
زۆر   ل  .ئاسایی كاركی  خۆی،  رەزامندی 
ــ، مارە  چیرۆكی كــوردیــدا، كچ ب زۆرەمــل
مــالی  تنیا  لكۆر،  كــچــی  ــــدراوە،  ب
تاوانبار   ب بۆتانی  كاكمم  چیرۆككی 

دەزانت!
(ئاشتی   ــ ب ســبــارەت  غالیب  ــاح  ســب
كوردستان)ی محمد ساح سعید دەنووست: 
(تا پلیك خۆی دەخات سر خرمانی رۆمانی 

ئدەبی. ل١١٩)
نا،  یان   رۆمان یان  كوردستان،  ئاشتیی 
ئیدی تا پلیك، مانای چی! ئم وای ئوەی 
كورد ل بواری رۆماندا، خاوەن خرمان نیی؟ 
خۆ ئگر مبستی ئدەبی دنیاش بت، ئایا 
سر   خستووەت چــی  كــوردســتــان)  (ئاشتی 
خرمانی ئدەبی جیھان؟ ھر دەربــارەی ئو 
دژواری و  پۆپی  (مسلی  دەت:   چیرۆك
بالی  كمتر  ئافرەتو  زۆرانــبــازیــیــكــان، 
 .كاندا دەچتیییسیاسی و كۆم تدەس
ل١١٩) نیشاندانی ژیانی ژن، شتكی سربخۆ 
نیی، بشك ل واقیعی كۆمیتی و سیاسی. 
و  سیاسی   واقیع زادەی  ژن،  سركوتكردنی 
ژن  لكۆر،  پدەچت   ،یكتیییكۆم
ــ واقــیــعــ ســیــاســی، ئـــابـــووری و  دوور ل

كۆمیتییك ببینت.
لكۆر دەربــارەی چیرۆكی (دەماری كورد 
دەبژت:  پیرەمرد،  ــ؟)ی  ــارای ب  لــ چیت 
سردەموە   ب رابردوو  توانیوتی  (پیرەمرد 
 ئاشكرا ب وە برچی ئگگرێ بدات. ل١٤٠) ئ
 ل  ك دیـــارە،  پیرەمردەوە  چیرۆككانی 
ــاز نــكــردووەو  سنووری رابـــردوو خــۆی دەرب
نیویستووە مژوو لپناوی داھاتوودا بگڕ 
و  سكۆت  واتر  شونپی  ئو  ئاخر  بخات، 
جۆرجی زەیدانی ھگرتووە، ك چیرۆككانیان 
سباح  دەناسرن.(٦)  رۆمانتیك  دیرۆكیی   ب
غالیب ھرچندە پنج الپڕەی سبارەت بو 
چیرۆكی پیرەمرد نووسیوە، كچی ل دواییدا 
 ،ژووییكی سیاسی و مت: (زیاتر وتاردە
وەك لوەی چیرۆك ب. ل١٤١) كچی لبر 
چیرۆكی  ھندك   ،جناب ھۆكاركی  چند 
پیشتگوێ خستووە، ل١٢ كشیاوی ئوە بوون، 
بایخیان پ بدات، بتایبتی (كوا كوڕەكم)ی 
مستفا ساح كریم و (قزوانفرۆش)ی ئمین 

میرزا كریم.
(ل راستقیندا بل باوكی شرعیی چیرۆكی 
 چیرۆك كــوردیــدا.  ــی  ــدەب ئ  لــ  سیاسیی
شیعرییكانی  كــارە  و  ــان  رۆم كورتكانی، 

گرنگیكی باشیان بم الین داوە. ل١٤١)
ئوی لرەدا جی سرنج، باسكردنی كارە 
شیعرییكانی بلی، لكۆر گرەكی بلمان 
 پ سیاسی  چیرۆكی  شرعیی  باوكی  وەك 
باسی   ،وەیب پویستی  چ  ئیدی  بناست، 
شیعری وی بكات؟ ئم جگ لــوەی ئقی 
ناوەندیی لكۆینوەكی، ئافرەت ل چیرۆكدا 
نك ل شیعردا، غالیب وەك ب چاوی رزەوە 
سرنجی شیعرە سیاسیكانی بلی داوە، دەبوو 
شیعرە سیاسییكانی ئحمد موختار جاف و 

پیرەمردیشی فرامۆش نكردبا. 
ــا، ل١٤٢) و  ــان ــان ــارەم (لـــ وتـــانـــی ق
بلن،  دوو چیرۆكی   ك ل١٤٥)  (تۆسندن، 
ــووســراون، ھیچ  ــوردی ن ــوەی ب ك بجگ ل
پوەندییكی دیكیان ب واقیعی كوردەواریوە 
 ك یاد بووای وەی لر ئكۆدەبوو ل ،نیی
باسكی تایبت ب ئافرەتی كوردو پنجی بۆ 
 ــۆن ل ــو راستیی درـــژ كــردبــا، وەك چ ئ
ھسنگاندنی چیرۆكی (بووك شووش)ی د. 
مارف خزنداردا، ئاماژەی بۆ ئوە كردووە، 
بووك شووش، رەنگدانوەی كۆمگی كوردی 

.نیی
 شووشبووك بارەت بباح غالیب سس
برینپچ،   ك ئافرەتك   تاق (بــۆ  دەــــت: 
سرپرشتی  و  بت  كــرــكــار  پیامنر، 
 كیشی بچ میشمردووناشتنیش بكات و ھ
شڕی   ل  ،مستئ كاركی  بت،  شانوە 
رزگاریخوازیدا گڕەالوژە جی نابتوە. ل١٥٠) 
ـــاودارەكـــی نیكۆی  ــ ن ــان قــارەمــانــی رۆم
جــۆشــدا؟)  ــان  ــۆم پ (چـــۆن  ئسترۆفسكی، 
كركارە،   ،كۆمسمۆ چاالكی  ئندامكی 
 ،چیرۆكنووسیش سوورەو  سوپای  سربازی 
ئو شڕەشی بشداریی تدا دەكــات، شڕی 
داكۆكی ل دەستی كركاران كردن. تۆ بیت 
زادەی  لــــكــۆــر،  ـــی  ـــۆچـــوون ب ــــو  ئ

سووكسرنجدانی توانای ژن نبت؟
ــت: (ئـــو دــداریــیــی  ــووســ غالیب دەن
بۆی  واقیعدا   ل ویستوویتی،  چیرۆكنووس 
ساز نبووە، بۆی ب چیرۆك ئو ددارییی بۆ 
خۆی رەخساندووە، بمش باری گرانی سووك 
 س ل١٨٧)   .یدیبانئ لبرئوەی  بــووە، 
 ی چیرۆكت: (زۆربدواتر دەنووس چوار د

ددارییكان، ب تراجیدیا كۆتاییان ھاتووە.) 
چیرۆكنووسان  لكۆر،  بۆچوونی  بپی 
حزیان ل بووە، ژیانیان ب تراجیدیا دوایی 
گرانی  باری  سووككردنی  مبستی   ب بت، 
خودی خۆیان، ھانای بۆ نووسین بردووەو وەك 
 وەل داوە!  ئدەبیان  سرنجی  خزمتكار 
ھگری  چیرۆككان  ــی  زۆرب راستییكی 
تاوانباركردنی   ك ــوون،  ب پیرۆز  پیامكی 
سیستمی فیودالی بووەو ب مبستی خزمت 

ب چوساوەكان كردن، نووسراون.
غالیب دەت: (پویست برھمی ئدەبی، 
ل كشو گرفتی زەمانی خۆی، شت باس بكات، 
ــی (بــریــا  ــرۆك ـــری چــی ـــووس ـــك وەك ن ن
نیو  رووداوكی   ل باس   ك نھاتیتایوە،) 
دەكات.  چیرۆككی  نووسینی   ل بر  سدە 

ل٢٢٠و ٢٢١)
راست نووسر ویژدانی سردەمی خۆیتی و 
 ر بس ت كوە دیار بیكمرھب ب ویستپ
كام سردەم، بم ئم نك ھر رێ لوە 
لــ كلپوور  نــووســر ســوود   كــ ناگرت 
بــدەســت،  نــووســری  بكو  وەربگرت، 
كسك ھاوچرخان مام لگڵ رابردوودا 
بكات، مستفا ساح كریم لو چیرۆكیدا، 
ــ ســـردەمـــوە بــســتــووەو  رابــــــردووی ب
رووداوەكانی تكڵ ب خیای خۆی كردووە، 
ئمش نك ھر مافكی رەوای خۆیتی، بكو 
ئو  لكۆر  دەبــوو   ،ندیشھرەمب زادەی 
رەخنی ئاراستی پیرەمرد بكات، ك وەك 
نیویستووە  ھــرگــیــز  چــیــرۆكــنــووســــك 

ھاوچرخان كلپوور بسر بكاتوە.
سباح غالیب دەبژت: ([نچیر]ی ئحمد 
 شت ل ،د ئیسماعیل و [خــازێ]ی بلممح
ــم زۆر  سرەكییكدا لــ یــك دەچـــن، ب
شت   ل مبستی  ل٢٢٣)   .یھ جیاوازییان 
ئاشكرا نیی، ئایا شت، رووداوە؟ قارەمان؟ 
تكنیك؟ یان بابت؟ وای ئم، وەك ل یك 
الینی   !یھ جیاوازییان  زۆر  چۆن  دەچــن، 
یكسان لو دوو چیرۆكدا رەنگ ھر ھبوونی 
 وەل ھردووكیاندا،   ل بت  فرمانبرك 
فرمانبرەك ل (خــازێ)دا، كساییتییكی 
 ــ ــان ــارەم ــر)دا، ق ــی ــچ ــ الوەكــیــیــو لــ (ن

.یكرەكییس
غالیب دەربارەی (كاروانی)ی دەت: (ئمی 
محمد ساح سعید، لوە ناچ ئدیب تۆزێ 
ئینساندا  جوانیی  ئاشنایتی  الی   ب بیری 
 ب ســبــارەت  ل٢٥٦)  نووسیبتی.   ،چووب
 ل قــازی  رەحیم  (د.  دەت:  (پشمرگ)یش 
باسكردنی جوانیی "مرۆت"دا سرنكوتووەو 
ھودانی لو بارەوە پووچڵ دەرچووە. ل٢٦٠) 
شاكیر  سرچنار)ی  (دادگـــای  فیكری  لمڕ 
قازانج  و  كك   لــ) دەــــت:  فتاحیشوە 

خاییو ب بۆش و پووت ناو دەبرت. ل٢٨٠)
برزنجی  مارف  عومر  بیروڕای  لكۆر 
دەربــارەی محمد ساح سعید ل سۆنگی 
ئوەوە، نیازجوانیی پوە دیار نییو ھرشكی 
توندو تایبتیی، رەت دەكاتوە، (٧) كچی 
ـــاری لتك  ــو، رەوت خــۆی زۆر توندتر ل
چیرۆكنووسی ناوبراودا كردووەو جامی قینی 
بسر د. رەحیم قازی و شاكیر فتاحیشدا قپ 
ــام لو  ـــوە، ھــرچــنــدە ھیچ ك ـــردووەت ك
 ك ننووسیوە  ــان  وای شتكی   ،راننووس
لكۆر  بن.  ئو  زبرانی   قس ئو  شیاوی 
شاكیر  (چیرۆككی  نووسیویتی:   چونك
فتاح، ھیچ جۆرە مرجكی چیرۆكی كۆن و 
نوی تدا نیی، ل٢٨٠) ئیدی چ پویستی بوە 

دەكرد، رەخنی لبگیرت؟
ــ بــشــی (جــوانــی)ی  ــاح غــالــیــب ل ــب س
 ،جادی، بلالدین سمی عرھیدا، بكبكت
جمال بابان، محمد ساح سعید، د. رەحیم 
عبدولمجید  و  قفتان  ــاوس  ك د.  قـــازی، 
ماوەتی، بسر كــردووەتــوەو ك دت سر 
چۆنییتی نیشاندانی جوانیی ئافرەت الی ئو 
 ،وەی دواییان رازیینیا لت ،چیرۆكنووسان
بمش خونر گومان ل راستگۆیی لكۆر 

دەكات.
لكۆر دەربارەی چیرۆكی (دەروازەگڕ)ی 
میدیا، دەت: (رووداوەكانی ب ئاسایی روو 
بــیــاری  پشكی  ئــــوەی  وەك  ــــادەن،  ن

ل٢٩٣)   .ــ ــووب ب لــســر  چیرۆكنووسیان 
چیرۆكنووس پش ئوەی دەست ب نووسین 
بكات، پــرۆژەی چیرۆككی ل بیری خۆیدا 
داوە،  بــیــاری  كــــردووە، پشكی   ــگــ
رووداوەكــان چین، چۆن گش دەكن و ب كام 
كــۆتــایــی دەگــــن، دەشــــت لــ ســروەخــتــی 
 گۆڕێ، وەل تب نووسیندا، بیرۆكی نوێ 
بیار  خۆیتی  چیرۆكنووس  ئــوە   میشھ
لسر رەوتی رووداوەكانی برھمكی دەدات. 
ئم بو مانای نیی ك نووسر مافی ئوەی 
ھبت، بیروڕای خۆی بسر قارەمانكانیدا 
بسپنت، یان رووداو برەو ئنجامك ببات 

ك جی باوەڕ نبت.
غالیب دەربارەی (ئو كچ جوان)ی ئمین 
میرزا كریم دەت: (چیرۆكنووس پشنیاز ناكا 
بۆ چارەسركردن و پاكبوونوەی كۆمڵ لو 
 ر لر داوای چارەسكۆل٣٠٣) ل .كردەوان
چیرۆكنووس دەكات و تاك چارەسریش ل كن 
خـــۆی، ئــامــۆژگــاریــیــ وپــــی وایـــ بھۆی 
مۆچیارییوە، كۆمڵ ل ئافرەتی (بدڕەوشت!) 
ــوو  ــوە نیی دەــــت: (دەب پــاك دەبــــتــوە! ئ
كوڕەكان ئامۆژگاری [چنوور]یان كردبا، تا واز  
ھرچندە  ل٣٠٢)  بھنت!   ــ ــردەوان ــوك ل
بۆ   غالیب سباح  پشنیاری  ئــامــۆژگــاری، 
چارەسركردن، كچی ئوە ب كموكوڕی بۆ 
ـــات كــ (شــــوەی  چــیــرۆكــنــووس تــۆمــار دەك
ببینرت!  چیرۆككانییوە،   ب ئامۆژگاری 
ل٣٠٥). تایر ساح سعید دەربارەی كۆچیرۆكی 
ژیــان)ی جیھان عومر دەت:  (زەردەخنی 
(باس كالسیكییكانی ئم كتبی كاك جیھان، 
 ــری ل ــ پــیــاو دەیــانــخــوــنــــتــوە، ســی ك
بیروباوەڕی نووسرەكیان دێ. ل٣١٠) جیھان 
عومر ل وەمی تایر ساح سعیددا دەت: 
(زۆر لو روداوان دەبینین و دەبیستین، بم 
ئازایتی و واقیعییتمان تدا بدی ناكرن، تا 
بكینوە.  بویان  پشكوتوو  گالنی  وەك 
(تایر  دەنووست:  غالیبیش  سباح  ل٣١١) 
ــت دەكـــات و جیھان بــ ھــــدا چــووە،  راس
 ،وە نییتواقیعیی وەندییان بكان پچیرۆك
ــو بــرھــمــانــن كــ پیان دەگــوتــرــت،  ل

فۆتۆگرافی. ل٣١١)
* جی داخ لكۆر و ن ھیچ كام لو دوو 
ــان لــ رــبــازە  ــی ــارەزای چــیــرۆكــنــووســ، ش
 ھ  ب نــا،  ئگر   ،نیی ئدەبییكاندا 
 دەخستكالسیكی، واقیعی و فۆتۆگرافییان ن

ڕستوە.
* نووسین ب شوەیكی رووھماراو، چی 

لگڵ كالسیكدا كۆی دەكاتوە؟
ــورد وەك چــیــرۆك، خــاوەنــی ئدەبی  * ك

.كالسیكی نیی
* فۆتۆگرافی و واقیعی، دو ربازی ناكۆك 
نین، ریالیزم شوازی زۆرە. یككیان ریالیزمی 

.فۆتۆگرافیی
* بشك ل چیرۆككانی جیھان عومر، 

دەشت پۆڕنۆگرافی بن، نك فۆتۆگرافی.
بیری چووبت، مودای   ل لكۆر وەك 

 نیا رووناكی دەخاتت ،سكچیرۆك تكورت
سر الینكی ژیانی قارەمان و دەرفتی ئوەی 
 وە، بۆیك بــداتــموو پرسمــی ھوە نیی
ھاتووە كۆمك پرسیاری برەو رووی جیھان 
عومر كــردووەتــوەو چاوەڕی ئــوەی لی 
ھی، ب كورتچیرۆكی (ل شوكی تاریكدا)، 

وەمی ھموویان بداتوە.
پناوی   لــ) ـــارەی  دەرب سرەتا  لكۆر 
(وەسفی  دەت:  ئافرەتا)ی عالدین سجادی 
 چی لچاكی كــردووە. ل٥٧) ك كانی بسك
 ست بمتر ھت: (كرەگرافدا دەنووسمان پھ
دەكــرێ.)  شخسییتكان  نوانی  جیاوازیی 
بچاكی  كسكانی  وەسفی  سجادی  ئگر 
كــردووە، چۆن ھست ب جیاوازیی نوانیان 
ناكرت! یان دەربــارەی (نیوەڕۆیكی ھاوین) 
توانایكی   بــ قفتان  كــاوس  (د.  دەــــت: 
سركوتووان ب پی بیر و ھۆشی ست پروین 
 ب تایبتییكی  و  جوانی   مئ ــا،  دەك  قس
چیرۆكك داوە. ل٦١) كچی پاشگز دەبتوەو 
دەنووست: (ست پروین ھر قس دەكا، كمتر 
 ل زیاتر   نووسین ئم   بۆی دەجووتوە، 

ھواڵ دەچ وەك ل چیرۆك. ل٦٢)
سباح غالیب سبارەت ب جالل محمود 
علی، دەنــووســــت: (دەربــــارەی رــزمــان و 
لكۆینوەی  گلك  ـــوردی  ك رــنــووســی 
بوكردووەتوەو لو بارەیوە شارەزاییكی 
باشی ھی. ل٦٨) ل ھسنگاندنی چیرۆكی 
 ب (مبستكی  دەت:  (خاكڕۆكر)یشدا 
دەنووست.  سركوتوو  فالیانی  زمانكی 
ل٧١و٧٢) كچی ك دت سر نرخاندنی زمانی 
ھمان  خــۆشــ)ی  گیانم  وە  (فــرە  چیرۆكی 
نووسر، دەت: (بسر زمانی داڕشتنكیدا 

زاڵ نیی. ل٧٣)
(بریا  چیرۆكی  قارەمانی  ــن)ی  ــی ز)  ك
 ب كریم،  ساح  مستفا  نھاتیتایوە)ی 
(ســـوارە)ی دــخــوازی دەــــت: (وای ب چاك 
دەزانم، دداریی دوور ب دوورەكانم ب برزی و 
 یشتنمان بكگپ چاترە ل ،نوە بمرەفش
سووكی دەربدەری و حیاچوون. ل٢١٧) لبر 
رۆشنایی ئو قسیی (زین)دا، سباح غالیب 
دەنووست: (ئم گورەیی ژن دەردەخا. ل٢١٧) 
دەت:  دەبتوەو  پاشگز  زوو  ھــر  كچی 
(زــیــن و ســـوارە خــاوەنــی پــروەردەیــكــی 

راستقینی ئوینداری نبوون. ل٢٢٠)
سرنجی  سووك  زۆر  ھرچندە  لكۆر 
(بریا نھاتیتایوە)ی داوە، كچی ك دت سر 
پكشكشكردنی كاكی بیری خۆی، دەربارەی 
ئو چیرۆكانی بایخیان بدداری داوە، ئو 
 ــمــی، ب كــری ــرۆكــی مستفا ســاــح  چــی
سركوتووترین چیرۆكی خۆشویستی نوزەد 
كردووە! ھروەھا غالیب دوای ئوەی چیرۆكی 
ــا)ی زۆر نزم  ــدی ــی (تــاوانــی چــی بـــوو)ی (م
(لگڵ  دەنــووســــت:  ئینجا  نــرخــانــدووە، 
ئوانشدا، ب چیرۆككی چاكی سردەمی خۆی 
 .یتی ھكی تایبــت و نرخم دەدرق ل

ل٢٩٦)

ژن ل چیرۆكدا
     بشی یـــــــــــــكـــــــــــــم                                                                                             حمسعید حسن
ل ناونیشانی كتبكیوە، خونر بۆ ئوە دەچت، مبستی سباح غالیب، شیكردنوەی ھوست، توانین و چۆنییتی 
مامكردنی چیرۆكنووسانی كوردە، لگڵ ژندا. ئاخۆ چیرۆكنووسانی كورد ل نوان سانی (١٩٢٥-١٩٧٠)دا، چۆن ژنیان 
بسركردووەتوە؟ ئم ئو پرسیارە  سرەكییی ك پویست نووسر وەمی بداتوەو ئگر برسڤی ھر پرسكی دیكی 

.كی بچووكرەیستنیا ئدا، تكرەكییشی پرسیارە سئاستی خۆری گ وە، لتداب
 تودەك نر الیوە. ھتستوە دەبكپ نانو الیو ئكی پتوەندییت، پكدك پنند الیچ دەبی، لكی ئمرھموو بھ
ژر كاریگرییتی الینكانی دیكوەو كاریگرییتیشیان لسر ج دەھت، وەل ئم بو مانای نیی، ك نووسر بایخكی 
تایبتی، ب ئقی ناوەندی كارەكی ك ل كتبكی سباح غالیبدا، ئافرەت، ندات و وەك ھر الینكی دیك بۆی بوانت، 
نووسر چند بایخی ب ژن داوە، نزیكی ھندەش گرنگی ب الینكانی دیكی چیرۆككان داوە، ھر وەك ناونیشانی كتبكی 

خۆی فرامۆش كردبت و خریكی لكۆینوە بت، دەربارەی چیرۆك ب گشتی، نك ئافرەت ل چیرۆكدا.
خونر ك ل خوندنوەی كتبی (ئافرەت ل چیرۆكی كوردیدا) دەبتوە، ھست دەكات، سباح غالیب ن خاوەنی پرۆگرامكی 
زانستیی، ن ئو سنوورو مرجانی رەچاو كردووە، ك باسكار پویست لبرچاویان بگرت. نووسر خاوەنی ھكی فیكریی 
وەرگرتووەو  شۆلۆخۆف  فیشرو  ئرسنت  ئاڤاناسیڤ،  لنین،  ئنگس،  بیروڕای   ل ســوودی  چۆن  وەك   ،نیی دیاریكراو 

بۆچوونكانیان پسند دەكات، بھمان شوە، رەوتاری لتك قورئانیشدا كردووە.
نووسر ك دت سر باسی جوانی، پشكیی باسكی ھندەی باسكی، یان ھندك جار بھ، فن چیرۆك دەدات پاڵ 
فیسار ربازی ئدەبی، بۆ نموون، ھموو ئوانی سبارەت ب چیرۆكی كوردییان نووسیوە، لسر ئوە كۆكن، ك ب ریالیزمی 
 كالسیك ل وە، بوكراوەتی ١٩٦٢دا بسا ل ركۆ ناكام، كر، چیرۆكی (نازانم)ی شكۆچی لكردووە، كدەستی پ گرانرەخن
 ست بم ھئاست ر بنك جار خوندھ كان داوە كوەی چیرۆكاندووبارەگخی بندە بایباح غالیب ھم دەدات. (١) سق

بۆچوونی وی دەكات، تنانت ب وشیكیش بیروڕای خۆی دەربارەی چیرۆكی (زاوا روی)ی جمال بابان، دەرنبیوە. ل٩٢
لم باسدا، ھوڵ دەدەم وەمی ئم پرسیاران بدەموە:

* لكۆر چۆن مامی لگڵ چیرۆكدا كردووە؟
* چۆن بیر دەكاتوەو ھوستی برانبر ب ژن چیی؟

* ئو ناكۆكییان كامانن ك ب لكۆینوەكیوە دیارن؟
* ل چی و ل كودا بھدا چووە؟

كۆڕك بۆ ٥ شاعیری 
الوی كركووك

پیامنری كركووك
 ٣/١٦ رۆژی 
كاتژمر ٢,٣٠ ی 
ــاش نــیــوەڕۆ،  پ
ــــی  ــــت ــــ ــــك ی
ـــی  ـــووســـران ن
كـــورد-لـــقـــی 
 ــووك، ل ــرك ك
زنجیرە  درژەی 
كـــــــــــــــــۆڕ و 
نی  كا ە ر سیمینا
ــــو  خــــــــۆی ل
شــارەدا، ئوارە 
كۆڕكی ل ھۆی 
ســـنـــدیـــكـــای 
نی  ا ند م ر ن ھو
 ٥ بۆ  كوردستان 
شــاعــیــری الوی 
شارەك ساز دا. 
 باس شــایــانــی 
ــان  ــرەك ــی ــاع ش
 بریتی بــوون ل
عسكر،  ــا  دان
حیم  ە لر و بد ع
ســـــــــــرەڕۆ، 
نوری،  ئاوزان 
ئـــــحـــــمـــــد 
ھـــســـتـــیـــار، 
سراب. ھاوكات 
تا پش   كۆڕەك
ــوون  ــاواب خــۆرئ
درژەی كشا.   

پیامنری كركووك
٣
 ی 
ــاش نــیــوەڕۆ،  پ
ــــی  ــــت ــــ ــــك ی
ـــی  ـــووســـران ن
كـــورد-لـــقـــی 
 ــووك، ل ــرك ك
زنجیرە  درژەی 
كـــــــــــــــــۆڕ و 
نی  كا ە ر سیمینا
ــــو  خــــــــۆی ل
شــارەدا، ئوارە 
كۆڕكی ل ھۆی 
ســـنـــدیـــكـــای 

 باس شــایــانــی 
ــان  ــرەك ــی ــاع ش
 بریتی بــوون ل
عسكر،  ــا  دان
حیم  ە لر و بد ع
ســـــــــــرەڕۆ، 
نوری،  ئاوزان 
ئـــــحـــــمـــــد 
ھـــســـتـــیـــار، 
سراب. ھاوكات 
تا پش   كۆڕەك
ــوون  ــاواب خــۆرئ
درژەی كشا.   


