
ئەدەبی قەرەج
له  ئینگلیزیییه وه : 

شهوقیحوسێنمهقسوود
زانستگه ی سۆران

ئەدەبــیقــەرەج،ئەدەبێکــیپەرشــوباڵوەوخــۆی
ــەو ــان.ئ ــیجیه ــهواڵتان ــکل ــوگەلێ ــەنێ خزاندووهت
ئــەدەبوفۆلکلــۆرەکەوتووهتــەژێــرکاریگەریــی
وهەیمەنــەیئــەوواڵتوناوچانــەی،کــەقــەرەج
لێــی. بەشــێک بوونەتــە و تێکــردووە ڕوویــان
ســەرەڕاییئــەومــەودادووروســنوورانەی،كــه
قەرەجــەکانلێــکجیادەکەنــەوە،چەنــدســیفەتو
تایبەتمەنديــیهاوبــەش،ئــەدەبوفۆلکلۆرەکەیــان
هــەرە تایبەتمەنديــی دەبەســتێتەوە. بەیــەک
قەرەجيييانــەلــەگۆرانییهكانیانــدادەردەکەوێــت،کــە
ڕابردوویانــە، بیرەوەريــی و ژیــان ڕەنگدانــەوەی
بــەاڵمئــەوتایەبەتمەنديیانــەبەدەگمەندەبینرێنلەو
غەزەالنــەیلــەودوایيیانــەدانووســراون.ســەبارەت
ــەرەج، ــیق ــیفۆلکلۆريي ــی)plot(یچیرۆک ــەپلۆت ب
ئــەوازۆربەیــانوەرگیــراونوگواســتراونەتەوە.
ئەدەبــیقــەرەج،لــەناوەڕاســتیبیســتەکانیســەتەی
پێشــوودا، ســۆڤیەتی یەکێتيــی لــە ڕابــردوودا
ــک ــی،کاتێ ــەوەبین پێشــکەوتنێکیبەرچــاویبەخۆی
لــە هەڵێنجــراو ئەلفوبێــی نووســینی سیســتێمێکی
ئەلفوبێــیڕووســيیدامــەزرا.ئەســتێرەیەکیهــەرە
ســۆڤیەتدا یەکێتيــی لــە قــەرەج ئەدەبــی گەشــی
Germano.1893-1955(بوو(A.V.Germano
بــەنرخــیبەخشــییەئەدەبــی چەنــدبەرهەمێکــی
و Ganka Chiamba لەوانــە میللەتەکــەی،
ســاڵی لــە چیرۆكــی تــری بەرهەمێکــی چەنــد
و هۆنــراوەکان ،)1935( شــیعرەکان )1935(دا،
کورتەچیــرۆك و نۆڤلێــت ،)1935( شــیعرەکان
)1960باڵوکراونەتــەوە(.نووســەرێکیدیــاریتــری
)1959-1895( N.A.Pankove قــەرەج ئەدەبــی
ــە ــی،تەکانێکــیباشــیدای ــەوەرگێڕانەکان ــە،کــەب ي
P.M] »عارەبانچییــەکان«ی  لەوانــە ئەدەبەکــە،
ــا ــەســاڵی1935دا،هەروەه ــڕال ri-me]’sوەرگێ
»قەرەجــەکان«و»کچــیفەرمانــدە«لــەنووســینی
Pushkinنووسەروشاعیریناسراویڕووسيی

A.S.لــەســاڵی1937دا.
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زیادلەوەش،گەلێکجۆرنالیڕۆشنبیريیوکۆمەاڵیەتيیی-سیاسيی،بەزمانیڕۆمانيی
.)1933-1930(NevoDromو)1927-1930(Zorha:باڵودەکرانەوە،وهك)Romany(
ئەدەبــی ســیەکانی ســەرەتای و بیســتەکان کۆتایــی پێشــهنگەکانی نووســەرە
I. I. Rom- ،)70-1901(  I. Bezliudskii  لــە دەبینییــەوە خــۆی قــەرەج،
دیوانــە کــە ،)1912( O. I. Pankova  بــووە(، دایــک لــە 1930(  Lebedev
نــاوی کــە ،Vano Timofeevo،باڵوکــردەوە )1936(دا ســاڵێ لــە شــیعرەکانی
هەڵهێنــاوە. دنیــا بــە چــاوی  ســاڵی1913 لــە  I. V. Khrustalevڕاســتەقینەی
.)1917(N.G.Satkevich،بەرهەمــەشــیعريیيەکانیلــەســاڵی1936نووســیون
کــە کــرد، نمایــش شــانۆیەکی چەنــد مۆســکۆیی-ڕۆمەنيی، شــانۆی دامــەزراوەی
لــە قــەرەج، ئەدەبــی نووســرابوون. قــەرەج، شــانۆکارانی و نووســەر لەالیــان
ئەدەبــی و ئەدەبــیڕووســيی لەگــەڵ کارلێکانــە و هاوتەریــب ســییەکان و بیســت
ــۆقەرەجــهكان ــیب ــەشدەرفەت ــرد،ئەم ــەگەشــەیک ــاویەکێتییەک ــرین ــیت نەتەوەکان
ڕۆشــنبیریی کایــەی لــە بکــەن بەشــداریی و ڕێکبخــەن خۆیــان کــە ڕەخســاند،
واڵتەکــەوتــاڕادەیــەکژیانێکــیجێگیــربــۆخۆیــانفەراهــەمودەســتەبەربکــەن.
ئــەوئەدەبــەیبــەزارەلۆکاڵيیەکانــیزمانــیڕۆمانيــیوزمانەکانــیتــریدانیشــتووانی
پێشــکەوتنی نوێــی هەنگاوێکــی دەنووســران، یەکێتيیەکــە نــاو تازەکانــی کۆمــارە
بیالڕووســیای لــەواڵتانــی باڵتیــک،هەریەکــە کاتێــكدوایکۆمارەکانــی هەڵگــرت،
ڕۆژاوا،ئۆکرانیــایڕۆژاواوبێســرابییاشلــەســاڵی1939و1940چوونــەژێــر
چەتــرییەكێتيــیســۆڤیەت.بەرچاوتریــنبەرهەمــیئــەوپێشــکەوتنانە؛نووســینو
ــاننووســەرانوڕۆشــنبیران، ــوولەالی ــیب ــیئەدەبي ــدبەرهەمێک ــەوەیچەن باڵوکردن
ــەرەج« ــۆریق ــاوی»فۆلکل ــا،G.V.Kantia)1940(،دیوانێکــیشــیعربەن ــەمۆلدافی ل
ــی ــدبەرهەمێک ــا،چەن ــەالتڤی ــردەوە،K.Redvils)1930(،ل ــەســاڵێ1970داباڵوک ل
شــیعريیباڵوکــرەدەوە،LeksaMânus)1942(،ئەویــششــوێنپەنجەیدیــارەبــە
باڵوکردنــەوەیچەنــدبەرهەمێکــیشــیعريی،وەک»جوانوویەکــیچکۆلــەمگەرەکــە«لــە
Vano،ســاڵی1973دا،»ئەســتێرەبچکۆلەکــە«لــەســاڵی1976دا،هەروەهــالــەئالتایــی
ــردەوە،Satkevich،دیوانێکــیشــیعريی ــەشــیعریييەکانیباڵوک Romano،بەرهەم
بەناوی»ژێیەکان«لەســاڵی)1972(دا،کۆکراوەیەکیتریشــیعريیبەناوی»شــیعرە
قــەرەج«ودیوانــیشــیعری»ئاگــریهەوارگــە«لــەســاڵی1974داهاتنــەباڵوکردنــەوە.
هەروەهــا،دوایشــەڕییەکەمــیجیهانيــی،لــەگەلێــکواڵتانــیئەورووپیــی،پرۆســەی
نووســینوباڵوکردنــەوەیبەرهەمــیئەدەبیــیلەالیــانئەدیبانــیقــەرەجلەئارادابــوو؛
دیوانــهشــیعری»هۆنراوەکانــیپاپۆســزا«لــەســاڵی)1956(دالــەپۆڵەنــداباڵوکرایــەوە،
لەالیــان1910(PapuszaBronislawaWajs(،U.Kerim)1927(،لــەبولگاریــا،
دیوانــەشــیعری»هۆنــراوەکانبــەدەمکاروانــەوە«لــەســاڵی1955داباڵوکــردەوە
هەنگاریــاش لــە قــەرەج، دایاســپۆرای ئــەوەی ســەرباری ئەمــە
ئەدەبەکەیــان پێشخســتنی ئاڕاســتەی بــە نــا گرینگیــان هەنــگاوی

5

ینەوە
ڵ
گۆڤاری کەلێن                                                                                                                              رەخنە و لێکۆل



،Andro Loleshtye و ،M. Bâri، M. Lakatos ،)1939( Csóli  J. Dârokzi
لــە ،)1912(M.Maximoff.چەنــدبەرهەمێکــیشــیعروپەخشــانیانباڵوکــردەوە
ســاڵی لــە حەوتــەم« »کچــی و )1946(دا، »پێشــبینییەکان«لە ڕۆمانــی فەرەنســادا،
بــواری لــە ،)1933( CatharinaTaikon،لــەسوێدییشــدا باڵوکــردەوە. )1967(دا
ڕۆژنامەگەرییداکاریدەکردولەساڵی1970داپەڕتووکیمندااڵن»سەرگەردانەکان«ی
ئیلهامــی و لەژێرکاریگەریــی )1946( V. Baltazar فنلەنداشــدا، لــە باڵوکــردەوە؛
باڵوکــردەوە. 1969دا  لەســاڵی درەوشــاوەی« »ڕێگــهی ڕۆمانــی قــەرەج ژیانــی
نەبوونــیزمانێکــیئەدەبیــیهاوبــەشلەالیــانقەرەجــەوە،وایکــردووەژمــارەیخوێنــەر
ــە ــەوە،چونک ــەڕوویکۆســپوبەربەســتببێت ــەرەج،ڕووب ــیق ــەوەیئەدەب وخوێندن
تهنیــائــەوخوێنەرانــەلــەبەرهەمــینووســەرەکەدەگــەنودەخوێننــەوە،کــەهاوزمــان
نووســەرانی حەفتایهکانــدا، و شەســت ســااڵنی لــە نووســەرەکەن. هــاوزاراوەی و
قــەرەج،مەیلیــانبــەالیبەکارهێانــیزمانــیئــەوواڵتــەوهبــوو،کــەئــەوانتێیــدادەژیــان.

سەرچاوە:
thefreedictionary.com/Gypsy+Literature.https://encyclopedia2
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