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ئەدەبی قەرەج
له ئینگلیزیییهوه:
شهوقی حوسێن مهقسوود
زانستگهی سۆران

ئەدەبــی قــەرەج ،ئەدەبێکــی پەرشــوباڵوە و خــۆی
خزاندووهتــە نێــو گەلێــک ل ـ ه واڵتانــی جیهــان .ئــەو
ئــەدەب و فۆلکلــۆرە کەوتووهتــە ژێــر کاریگەریــی
و هەیمەنــەی ئــەو واڵت و ناوچانــەی ،کــە قــەرەج
ڕوویــان تێکــردووە و بوونەتــە بەشــێک لێــی.
ســەرەڕایی ئــەو مــەودا دوور و ســنوورانەی ،كــ ه
قەرەجــەکان لێــک جیادەکەنــەوە ،چەنــد ســیفەت و
تایبەتمەنديــی هاوبــەش ،ئــەدەب و فۆلکلۆرەکەیــان
بەیــەک دەبەســتێتەوە .تایبەتمەنديــی هــەرە
قەرەجيييانــە لــە گۆرانییهكانیانــدا دەردەکەوێــت ،کــە
ڕەنگدانــەوەی ژیــان و بیرەوەريــی ڕابردوویانــە،
بــەاڵم ئــەو تایەبەتمەنديیانــە بەدەگمەن دەبینرێن لەو
غەزەالنــەی لــەو دوایيیانــەدا نووســراون .ســەبارەت
بــە پلۆتــی ()plotی چیرۆکــی فۆلکلۆرييــی قــەرەج،
ئــەوا زۆربەیــان وەرگیــراون و گواســتراونەتەوە.
ئەدەبــی قــەرەج ،لــە ناوەڕاســتی بیســتەکانی ســەتەی
ڕابــردوودا لــە یەکێتيــی ســۆڤیەتی پێشــوودا،
پێشــکەوتنێکی بەرچــاوی بەخۆیــەوە بینــی ،کاتێــک
سیســتێمێکی نووســینی ئەلفوبێــی هەڵێنجــراو لــە
ئەلفوبێــی ڕووســيی دامــەزرا .ئەســتێرەیەکی هــەرە
گەشــی ئەدەبــی قــەرەج لــە یەکێتيــی ســۆڤیەتدا
 )1955-1893( A.V.GermanoبووGermano .
چەنــد بەرهەمێکــی بــە نرخــی بەخشــییە ئەدەبــی
میللەتەکــەی ،لەوانــە  Ganka Chiambaو
چەنــد بەرهەمێکــی تــری چیرۆكــی لــە ســاڵی
()1935دا ،شــیعرەکان ( ،)1935هۆنــراوەکان و
شــیعرەکان ( ،)1935نۆڤلێــت و کورتەچیــرۆك
( 1960باڵوکراونەتــەوە) .نووســەرێکی دیــاری تــری
ئەدەبــی قــەرەج )1959-1895( N.A.Pankove
يــە ،کــە بــە وەرگێڕانەکانــی ،تەکانێکــی باشــی دایــە
ئەدەبەکــە ،لەوانــە   «عارەبانچییــەکان»ی ]P.M
 ri-me]’sوەرگێــڕا لــە ســاڵی  1935دا ،هەروەهــا
«قەرەجــەکان» و «کچــی فەرمانــدە» لــە نووســینی  
نووسەر و شاعیری ناسراوی ڕووسيی   Pushkin
 .A. Sلــە ســاڵی 1937دا.
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زیاد لەوەش ،گەلێک جۆرنالی ڕۆشنبیريی و کۆمەاڵیەتيیی-سیاسيی ،بە زمانی ڕۆمانيی
( )Romanyباڵودەکرانەوە ،وهك )1930-1927(Zorha :و  .)1933-1930( Nevo Drom
نووســەرە پێشــهنگەکانی کۆتایــی بیســتەکان و ســەرەتای ســیەکانی ئەدەبــی
قــەرەج ،خــۆی دەبینییــەوە لــە   I. I. Rom- ،)70-1901(   I. Bezliudskii
 1930(   Lebedevلــە دایــک بــووە) ،)1912( O. I. Pankova   ،کــە دیوانــە
شــیعرەکانی لــە ســاڵێ ()1936دا باڵوکــردەوە ،Vano Timofeevo،کــە نــاوی
ڕاســتەقینەی   I. V. Khrustalevلــە ســاڵی   1913چــاوی بــە دنیــا هەڵهێنــاوە.
بەرهەمــە شــیعريیيەکانی لــە ســاڵی  1936نووســیون.)1917(  N. G. Satkevich،
دامــەزراوەی شــانۆی مۆســکۆیی-ڕۆمەنيی ،چەنــد شــانۆیەکی نمایــش کــرد ،کــە
لەالیــان نووســەر و شــانۆکارانی قــەرەج ،نووســرابوون .ئەدەبــی قــەرەج ،لــە
بیســت و ســییەکان هاوتەریــب و کارلێکانــە لەگــەڵ ئەدەبــی ڕووســيی و ئەدەبــی
نەتەوەکانــی تــری نــاو یەکێتییەکــە گەشــەی کــرد ،ئەمــەش دەرفەتــی بــۆ قەرەجــهكان
ڕەخســاند ،کــە خۆیــان ڕێکبخــەن و بەشــداریی بکــەن لــە کایــەی ڕۆشــنبیریی
واڵتەکــە و تــا ڕادەیــەک ژیانێکــی جێگیــر بــۆ خۆیــان فەراهــەم و دەســتەبەر بکــەن.
ئــەو ئەدەبــەی بــە زارە لۆکاڵيیەکانــی زمانــی ڕۆمانيــی و زمانەکانــی تــری دانیشــتووانی
کۆمــارە تازەکانــی نــاو یەکێتيیەکــە دەنووســران ،هەنگاوێکــی نوێــی پێشــکەوتنی
هەڵگــرت ،کاتێــك دوای کۆمارەکانــی باڵتیــک ،هەریەکــە لــە واڵتانــی بیالڕووســیای
ڕۆژاوا ،ئۆکرانیــای ڕۆژاوا و بێســرابییاش لــە ســاڵی  1939و   1940چوونــە ژێــر
چەتــری یەكێتيــی ســۆڤیەت .بەرچاوتریــن بەرهەمــی ئــەو پێشــکەوتنانە؛ نووســین و
باڵوکردنــەوەی چەنــد بەرهەمێکــی ئەدەبيــی بــوو لەالیــان نووســەران و ڕۆشــنبیران،
لــە مۆلدافیــا ،)1940(G. V. Kantia  ،دیوانێکــی شــیعر بەنــاوی «فۆلکلــۆری قــەرەج»
لــە ســاڵێ  1970دا باڵوکــردەوە ،)1930( K. Redvils ،لــە التڤیــا ،چەنــد بەرهەمێکــی
شــیعريی باڵوکــرەدەوە ،)1942(Leksa Mânus  ،ئەویــش شــوێنپەنجەی دیــارە بــە
باڵوکردنــەوەی چەنــد بەرهەمێکــی شــیعريی ،وەک «جوانوویەکــی چکۆلــەم گەرەکــە» لــە
ســاڵی 1973دا« ،ئەســتێرە بچکۆلەکــە» لــە ســاڵی 1976دا ،هەروەهــا لــە ئالتایــیVano ،
 ،Romanoبەرهەمــە شــیعریييەکانی باڵوکــردەوە ،Satkevich ،دیوانێکــی شــیعريی
بەناوی «ژێیەکان» لە ســاڵی ()1972دا ،کۆکراوەیەکی تری شــیعريی بەناوی «شــیعرە
قــەرەج» و دیوانــی شــیعری «ئاگــری هەوارگــە» لــە ســاڵی1974دا هاتنــە باڵوکردنــەوە.
هەروەهــا ،دوای شــەڕی یەکەمــی جیهانيــی ،لــە گەلێــک واڵتانــی ئەورووپیــی ،پرۆســەی
نووســین و باڵوکردنــەوەی بەرهەمــی ئەدەبیــی لەالیــان ئەدیبانــی قــەرەج لەئارادابــوو؛
دیوانـ ه شــیعری «هۆنراوەکانــی پاپۆســزا» لــە ســاڵی ()1956دا لــە پۆڵەنــدا باڵوکرایــەوە،
لەالیــان  ،)1927( U. Kerim ،)1910( Papusza Bronislawa Wajsلــە بولگاریــا،
دیوانــە شــیعری «هۆنــراوەکان بــەدەم کاروانــەوە» لــە ســاڵی 1955دا باڵوکــردەوە
هەنگاریــاش
لــە
قــەرەج،
دایاســپۆرای
ئــەوەی
ســەرباری
ئەمــە
هەنــگاوی گرینگیــان نــا بــە ئاڕاســتەی پێشخســتنی ئەدەبەکەیــان
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 ،M. Bâri، M. Lakatos ،)1939( Csóli   J. Dârokziو ،Andro Loleshtye
چەنــد بەرهەمێکــی شــیعر و پەخشــانیان باڵوکــردەوە ،)1912( M. Maximoff .لــە
فەرەنســادا ،ڕۆمانــی «پێشــبینییەکان»لە ()1946دا ،و «کچــی حەوتــەم» لــە ســاڵی
()1967دا باڵوکــردەوە .لــە سوێدییشــدا ،)1933( Catharina Taikon ،لــە بــواری
ڕۆژنامەگەرییدا کاریدەکرد و لە ساڵی 1970دا پەڕتووکی مندااڵن «سەرگەردانەکان»ی  
باڵوکــردەوە؛ لــە فنلەنداشــدا )1946( V. Baltazar ،لەژێرکاریگەریــی و ئیلهامــی
ژیانــی قــەرەج ڕۆمانــی «ڕێگــهی درەوشــاوەی» لەســاڵی   1969دا باڵوکــردەوە.
نەبوونــی زمانێکــی ئەدەبیــی هاوبــەش لەالیــان قەرەجــەوە ،وایکــردووە ژمــارەی خوێنــەر
و خوێندنــەوەی ئەدەبــی قــەرەج ،ڕووبــەڕووی کۆســپ و بەربەســت ببێتــەوە ،چونکــە
تهنیــا ئــەو خوێنەرانــە لــە بەرهەمــی نووســەرەکە دەگــەن و دەخوێننــەوە ،کــە هاوزمــان
و هــاوزاراوەی نووســەرەکەن .لــە ســااڵنی شەســت و حەفتایهکانــدا ،نووســەرانی
قــەرەج ،مەیلیــان بــەالی بەکارهێانــی زمانــی ئــەو واڵتــەو ه بــوو ،کــە ئــەوان تێیــدا دەژیــان.
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