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ڕوخسارێکی ناسراوی  )1957 - 1887(تی کرماشانی بولقاسم �ھوو ئه   
�ھووتی .  ی ستالينهم دهر تی سه يهی کۆمۆنيستی ئێران و سۆڤ وه بزووتنه

  ک له يه  و به  ن ديوانی فارسييه ھا شاعيرێکی ناودار و خاوه روه ھه
  ھا به روه گرنگترين شاعيرانی چينی کرێکاری ئێران و تاجيکستان ھه

ند و  به  ی شيعری فارسی و ئازادکردنی له وه وی نوێ کردنه پێشرهيەکەم 
کانی �ھووتی  فارسييه  ی شيعره ڵه کۆمه. رێتناس ده رووزی ستی عه به

ڵوێستی  ھۆی ھه رچی به ت چاپ کراون، گه ئێران و سۆڤيه  ھا جار له نده چه
� و  دار و شا و مه رمايه گ و سه به ره ده  ر به رانبه به  وه هی شاعيرتوند و تيژ

ستی  ر ده به ئازادی له  رگيز به ھه ،ی مێژوويی ندێك بڕگه ھه  له  ئايين، جگه
  .نبوو ئێراندا نهناوخۆی رانی  خوێنه

 لە مۆسکۆ کۆچی دوايی کردووە؛و   دايك بووه  کرماشان له  �ھووتی  له   
ڵکی باشووری ئێران  خه باوکی باپيرانیو نجابی  ھۆزی سه  دايکی له

 لەوێوەو " تويسرکان"ی  ڕيوه په  وه ه" ھان بيھبه"شاری   لهکە ، بوون
و   بووهشاعير ) د ئيلھامی حمه ميرزا ئه(باوکی �ھووتی . بوونبکرماشان 

. نچاپ کراو و تاران کرماشان  کانی له فارسييه  شيعره دوو کۆمەڵە لە
  . فارسی شيعری گوتووه  و به  هووگرتھەڵی باوکی  خۆيشی رێچکه

م و ھات و چۆی نێو  ی بيسته ده تاکانی سه ره کرماشانی سه  ژيان له   
نجابی  ی سهك ھۆزان ره رك و کار بۆ سه ندێك ئه بردنی ھه ڕێوه خاڵوان و به

ئەو نرێت،  ادهد  وه ی �ھووتيدا پێکه وقی شاعيرانه ڵ زه گه کاتێك له، )1(کورد
چۆن   که قوت دەکاتەوەی ژيانی �ھووتی  وه ره لێکۆڵهپرسيارە لەبەردەمی 

نيا  بوو، شيعرئ ته  وره شی کورداندا گه باوه  ستياری له نجێکی ھه بێ گه ده
  .� نابێت وه بە تەواوەتی به فارسی گوتبێت و زمانی زگماکی

بۆ   ڵگه ی به وه کۆکردنه  ستم به پێش ئێستا ده ێکساڵ ٧-٦منيش  کاتێك که   
  م پرسيارە ڕ �ھووتی کرد، گەڕان بەدوای وەSمی ئه مه هنووسينی کتێبێك ل

  :بەشێکی گرنگی کارەکەمی پێک دەھێنا ولەخۆم دەپرسی

  له  ی کرماشان که' ئاوشۆران'ی ک ڕه گه  ژار له کی ھه يه ماڵه منداڵی بنه
تی بۆ  ڕ و ئازايه شيعری شه  واته" ز جه ره"منداSندا کی  ڕه گه  ڕه شه



می  رده سه  نگتر، له و دره  کی خۆی گرتووه ڕه ھاندانی منداSنی ھاوگه
ی  )٢(ليشای کورد  يرانعه روێشی حه ده - تيدا �سايی شيعری ئايينی ويه�

و ھات و   موڵ ژياوه سته رکووك و ئه سلێمانی و که  ، دواتر له ەوەکردۆت
کاندا  ندی ئينگليزييه به  م له وده ئه  که  مانی کردوه قاره  رده چۆی شێخی به

کوردی شيعری   گونجێت به کرێت و ده ، چۆن ده)٣(خسير کرابوو يه
  گوتبێت؟  نه

Sم  بهەوە، بدرێت دەبوايە وەSمی ئەرێ يی پێنتيق،  ك مه ، وه م پرسياره ئه   
پشت   ی له ڵگه ر به گه ئه، مێژووی کوردی  ديکه راستەقينەیلێك  ك گه وه
ی  که می کاره سته شی ئه به  وه گێرا و ئه ده رنه وه  وه يارانهەن ن �يه  له  بوايه، نه
  .پێک دەھێنا، شاعيری کوردك  �ھووتی  وه بو ناساندنیی من

�  دی مه مه ڕێز محه ستی مامۆستای به هد  تا به ره سه  يه م گری کوێره ئه   
کانی گۆڤاری ژين چاپی  ژماره  رنجی دابووه سه  ، که وه ريم کرايه که
  وه ی دۆزيبوه"�ھووتی خان" شيعرێکی کوردی  وێدا پارچه لهو  موڵ سته ئه

  )٤( .و بۆی ناردبووم

.  وه ڵيھێنايه لی سوڵتانی ھه د عه مه دا کاك محه م بواره م له نگاوی دووھه ھه   
  که - دا  "ی سوڵتانی ديقه حه"می کتێبی  هسێھرگی  به  مامۆستا سوڵتانی له

ی  کی ديکه يه ، پارچه ی کرماشانهەی شيعری شاعيرانی ناوچ ڵه کۆمه
  )٥(. چاپ کرد 'خان کرماشانی ھووتی�'شيعری کوردی 

و   وه ب[و کردهلەمەڕ �ھووتی دا م که کتێبه  م له شيعره  و دوو پارچه من ئه   
  که ، توانيم ناوی کتێبه گرنگه  ڵگه و دوو به ئهھەر مای  ر بنه سه ت له نانه ته

بێ ترسی   و به )٦("شاعيری شۆڕشگێڕی کورد ،�ھووتی کرماشانی"بێنم 
ناو مێژووی   بھێنمەزان، �ھووتی  ناحه دەربڕينی زايی و ناڕه  خنه ڕه

و   وه ب[و کرايه  وه شيعره  دوو پارچه و به  که کتێبه .  وه شيعری کوردييه
دواڕۆژێکی دوور يا نزيك دا   ی له وه ھيوای ئه  به  وه منيش پاڵم لێ دايه

دوای  لێکيش به گه.  وه ی زياتری شيعری کوردی �ھووتی بدۆزرێته نموونه
ی �ھووتی  ماڵه جێماوی بنه ندامانی به ئه  ڵکوو بتوانم چاوم به وتم به که  وه ئه
  دا ھيچ شيعرێکی بهيت ی ژيانی سۆڤيه ماوه  له گەلۆ شاعيروێت و بزانم  هبک



ھی تەنێ کان  دۆزراوه  ی شيعره وه ر ئه به له - يان نا   کوردی گوتووه
تا ئێستا   وه داخه به. موڵی �ھووتی بوون سته می ژيانی ئێران و ئه رده سه
تی  يشتووی سۆڤيهو ھيوادارم کوردانی دان  خساوه ڕه ێکی وام بۆ نهل ھه

  خانمی کچی �ھووتی له"  عطيه"راغی ۆس  به  سانێك که پێشوو، يا که
  و پرسياره Sمی ئه زانن، شوێنی وه ی ڕۆژئاوا ده يا وSتێکی ديکه  نسه ڕه فه

  .ڵبگرن ھه گرنگە و شوێنەوارەکانی �ھووتی

کانی ساڵی  ۆتاييهتا ک ، ھه وه دا مايه دۆخه و له   که له سه رچۆنێك بێت، مه ھه   
مان  کانی ھه ژماره  به  که -نی قازی  سه ڕێزم کاك حه دا برای به لێره. ٢٠٠٨

ی  شيعرێکی ديکه  ،  پارچه وه موڵ دا چووبۆه سته گۆڤاری ژين چاپی ئه
و ھی   ش کوردييه شيعره  م پارچه ئه. مبووبۆی نارد  و  هوەودۆزيب �ھووتی

بۆ کاك   وه ڕی سپاسه وپه من به. موڵ سته ئه  له  می ژيانی �ھووتييه رده سه
ر و ھيوادارم برايانی  رچاوی خوێنه به  مه خه ده  و شيعره دا ئه ن، لێره سه حه
�ھووتی "می کتێبی  چاپی دووھه  ی ژينی سلێمانی له ڕێزی بنکه به

ڵ دوو  گه ش له شيعره  م پارچه دا ئه "کرماشانی شاعيری شۆڕشگێڕی کورد
 يدا بێت، نوێتريش پهی  ڵگه ر به گه ، خۆ ئه وه نه ێشوودا ب[و بکهی پ که شيعره

  !ساغوێت؟ دوو چاوی  کوێر چی ده ئەوا

ی  م زانيارييانه ، ئه که ی شيعره وه ر پێش خوێندنه زانم خوێنه پێويستی ده  به   
  :ست دا بێت  ر ده به له

ژين  می گۆڤاری ساڵی پێنجه ی٢٥  ژماره  م له که شيعری يه  پارچه .1
لە  ی ژيانی �ھووتی يه هگڕبو  ھی ئه  ، واته وه ته دا ب[و کراوه

 ؛ ە ١٩٢٠و  ١٩١٩دەوروبەری  وئەستەمووڵ 

لە (لی سوڵتانی  د عه مه مامۆستا محه  م که شيعری دووھه  پارچه .2
  کراوه وتی بۆ دياری نه ڕێکه ، وه ب[وی کردۆته) دا ٢٠٠٠ساڵی 

دەست  ،ر، بە مەزندەش بێتدوات ی بەڕێزو ھێوادارم مامۆستا
 ؛ڵبەستەکە بکاتنيشانی ڕيکەوتی ھۆنرانەوەی ھە



 چاپی ی گۆڤاری ژين٢٣  ژماره  م له شيعری سێھه  هچپار  .3
 . وه ته موڵ دا ب[و کراوه سته ی ئه ٢٨/٨/١٩١٩

    :شيعرەکان تايبەتمەندی

 دوای شيعری سێھەمم  کی که يه ماوه  م به که يه شيعری پارچه  ديارە . ١  
ی  گوێره  به شيعرە،ئەم دوو ە دوورنييە دوای ئەويش گوترابێت؛ چاپ کراو

ڕی  شه  مێکن که رده سهھی   واته - کتر نزيکن  يه  لێك له ڕۆک گه ناوه
و و تا  نگری به ك �يه وه -  کۆتايی ھاتبوو و �ھووتی  می جيھانی تازه که يه

کانی  تی ئينگليزييه م و تفنگ دژايه ڵه قه  تينی ئاڵمانيا و عوسمانی، به
جێ ھێشتبوو و  نی بهئەواSتی  سه انی ژێر دهشنجامدا کرما ئه  کردبوو و له

جێ  موڵ نيشته سته ئه  رکووك و مووسڵ، له سڵێمانی و که  يك له وه مانهدوای 
  )٧(.ببوو

نگری  کی توند و تيژ و �يه دا، �ھووتی ئێرانيچييه مه رده و سه له   
ر  تی و ھه يه که يی خاکه کپارچه �نی ئێران و يه گهتی  کيه پاراستنی يه

  ، بهنەتەوايەتی خۆيی ربه پێناو سه  �نی دانيشتووی ئێران له نگاوێکی گه ھه
ستی  ده ره اد  وتۆ به کی ئه يه وه رانی بزووتنه زانێت و ڕێبه ده ئەمپڕياليزمفيتی 

  و �ھووتی له  وه گرێته ، کورديش ده م حوکمه ئه. نێت کان داده ئينگليزييه
ڵ  گه کات له کانی گۆڤاری ژيندا بانگی کورد ده شيعره  ردوو پارچه ھه
 بەگوێرەی  که ،خۆن نه ' انبێگان'ك بگرن و فريوی  ی ئێران يه نی ديکه � گه

 -  وه نه جيايان بکه" وSتی دايك"ژنی  به  وێت لهانەي ده ئەو، قسەی
و   وه همايوام  رده تی �ھووتيشدا به ۆڤيهمی ژيانی س رده سه  له  ڵوێستێك که ھه

ی  وه تێيدا بزووتنه  ڕووسی که  نجامی نووسينی وتارێك به ئه  تهگەيش
 کان بۆ بنيات نان مپرياليسته تی ئه سياسه  شێك له ك به وه یتی کورد وايه ته نه

و  کردحکووم  مه ،�نی بچووك ی ناسيۆناليستی گه وه بزووتنه و ھاندانی
  ته و سياسه فريوخواردووی ئه  به یستی کورد ره ی نيشتمان پهران ڕێبه

گەلێک  و وتاره بار قادر، ئه جه. ی بۆچوونی ڕێزدار د گوێره  به )٨(.ناساند
رێ يی  لێك نه و شوێنی گه ی جيھان نی ديکهنار زما سه  هيڕا رگه وه  زوو
  زيك بهکانی وSتانی ن کومۆنيسته  ڵوێستی حزبه ھهڕەوت ور  سه  هيدانا



بەرانبەر بە بزووتنەوەی ڕزگاريخوازانەی کورد و  ت تی سۆڤيه سياسه
  وه  و وتاره شی ئه ی ڕه پشت چاويلکه  تی کورديان له وايه ته نه جووSنەوەی

   )٩(.ديت ده

وا �ھووتی و خەڵکانيتری وەک  شە خۆشەويستە"ئێڕان"بەداخەوە، ئەو 
بە کورد ڕەوا  کی سياسیافێ، نە مردبۆ دەک انڕەشيدی ياسەمی بانگاشەي

لە سياسەتی . ە کوردستانيو نە ئاوەدانی و پێشکەوتێکی بە دياری ھێنا ديت
ئەوەی بەشی کورد بوو، پەت و سێدارە و زيندان و ئەوی بۆ اندا ئێرانييەک

ئەو . ەوە، وێرانی و شەڕ و دواکەوتوويی ئابووری بوويکوردستان بڕا
دوای گوترانی ئەم شيعرەی  ێکساڵ سێەی وا بە ماوەی  'ڕەزاخان'

کردنی  جگە لە ياساخ ی ئێرانييەکان،"ڕەزاشای کەبير"بوو بە  ،�ھووتی
، گۆڕينی بە زۆرەملەی جل وبەرگ و ک[و و انزمانی نەتەوايەتيی کورد

وپشتێن و تاسکnوی ژن و پياوی کورد و بە فارسيکردنی ناوی پێ[و 
 زيندانی وو  و ئيعدام ستانگوند و شار و چياو ڕووباری کورد

شاربەدەرکردنی کەسايەتييە ناسراوەکانی کورد لە لوڕستان و ئيnمەوە تا 
خۆ �ھووتيش . جە�لييەکانی ماکۆ، ھيچ ديارييەکی ديکەی بۆ کورد نەھێنا

ی ناو خاکی " کرمانج"ت يستۆ دەتەو! برالە و بڵێين نەماوە لێی بپرسين
وەی ڕەزاشا و کوڕەکەی عوسمانيش بەھەڵەداوان بێن و ببنە ئێرانی بۆ ئە

ی قوم ھەڵياندێرنە خۆراسان و سمنان و ی �بە�مە�پاشان خومەينی وو 
" برا"وەرامين و لەوێ وەک ھۆزی گەورەی چەمشگەزەک لەناو 

فارسەکانياندا بيانتوێننەوە؟ ئيتر سەردەمی ھۆشياريی گەلی کوردە و ئەو 
    !دۆستايەتييەی مام ورچ ئەستەمە کارامەيی مابێت

  ، به  د علی سوڵتانی چاپی کردووه مه هکاك مح  م که شيعری دووھه  پارچه   
  می ژيانی �ھووتی له رده سه اتەو ،ڕۆك ھی ساSنێکی پێشتر ی ناوه گوێره

سڵيمان ' ، واتە مان ناوچه کی ھه تييه سايه که  شی له ، رووی قسه کرماشانه
گومان   که ئايينی شيعرهڕۆکی  ناوه. يە )١٠('نارنجی اسومو ی نهەنگەخانی ز

ساSنی پێش چوونی �ھووتی بۆ تاران و   له  دا ناھێڵێت که وه له
ی  بيرۆکه مەشرووتە و ڵ و نگه ی جه وه ڵ بزووتنه گه ناسياوبوونی له

نێوان  ھی  ، دوور نييه وه م ھۆيه دا گوترابێت و بهسيديموکڕا سوسيال



ی چوو بۆ تاران و بێت، کە بەشوێنيدا �ھووت ١٩٠٤و  ١٩٠٠ساSنی 
کۆلۆنێل محەممەد تەقی 'و  'حەيدەرعەمووئۆغڵی'لەگەڵ کەسانی وەک 

و  'کوچک خان'ی "جەنگەڵ"ناسياوی پەيداکرد و سەری لە  'پەسيانخانی 
و  تەورێز دەرھێنااندرمە لە ژی " شۆڕشی سوور"و  'ئيحسانوڵnخان'

  .بە تاقەوە نائايينی بە تەواوەتی 

و ھی سەردەمی ژيانی  ئە سێ يە مان کۆنترينیکە بێگو -  شيعری دووھەم
و  ناوچەی گۆران�ھووتی لە کرماشانە، ڕەنگ وڕووی شيعری 

سۆفييانەی ھەيە و لە خانەی –ناوەرۆکی ئايينی  ی پێوە ديارە؛ کەلھوڕ
دا جێی  )پێشتر( "عەليشاحەيران" ی�سايی کردنەوەی شيعرە کوردييەکان

دەروێشی خانەقای لە کرماشان وتی �ھو کەدەبێتەوە واتە ئەو سەردەمەی 
) پێشتر( 'ی مووسا نارنجیسلێمان خان'شيعرەکە بۆ  .سەفيعەليشا بوو

، دەبێ دەروێشێکی گوێرەی ناوەرۆکی قسەکانی �ھووتیکە بە  گوتراوە
سەعدی 'بە ا و شاعيرێکی خاوەن توانا بووبێت، لەبەر ئەوەی ھەمان خانەق

گرنگايەتيدان . لێ دەبات یناو' یدووھەم شاعيری دوای نيزام'و ' دووھەم
 'ئافەرين وەديعەی جەھان'و  'ھۆکاری خوڵقانی مرۆڤ'و بە ' کە�م'بە 

فەلسەفيی ڕێرەوانی ئەھلی حەق نزيک شاعير لە بيری ھزری زانينی، 
�ھووتی �و لەو ساSنەدا بەشوێن . ئەوەش شتێکی سەمەرە نييە. دەکاتەوە

ژيان 'و ' بوون و نەبوون'او ناسينی لە پێن یوە�می پرسيارە سەرەکييەکان
بۆ بوو،  وێڵ ،دا' ڕاست و ناڕاست'و  'حەقيقەت و مەجاز'و ' و مەرگ

 یپەلرد، و بە ھەموو شوێنێکدا دەک یدۆزينەوەی وەSمی پرسيارەکان سەر
 بوو شيعەی ئيمام حوسەين و فەقێی مزگەوت: ھاويشتبۆ ھەموو �يەک دە

 لە شان و پشتی یسەين زنجيرو لە مانگی محەڕڕەمدا بۆ مەرگی حو
و بە شان وباڵی  بوو ی حەيرانعەليشای کورددەروێش ؛)١١(ادەکوت خۆی

؛ دەبوو بە بەھايی و )١٢(تگوو خانەقا و شێوازی فيکرييەکەيدا ھەڵدە ئەو
دەچووە ، )١٣(دەيەويست بەھائوڵn موعجيزە بۆ دەم وددانی باوکی بنوێنێت

يتاکی ئەوان دەچوو لە تاران دەرس ەکانەوە و بە پ' ماسۆن'ناو مەحفيلی 
و ڕێباز  خەريکی ئەزموونکاريی �ھووتی بە کورتی، ).١٤(بخوێنێت

ەق لەو سەردەمە و بە تايبەت لە حو ئاشکرايە ئايينی ئەھلی  دۆزينەوە بوو



بوو، کە بە تان و ' ڕۆحێکی شاميل'ناوچەکانی دەوروبەری کرماشاندا 
خەلکانێکی زۆردا  تیھەست ونەسبەشێکی زۆری ناوچەکە و پٶی 

 کەوتنیشوێن ھەڵگرتنی �ھووتی لەوان و تەنانەت  گەڕابوو و شوێن
ان، نەک ھەر لە ھەستيارێکی وەک �ھووتی و ڕٶحی تينووی ئەو

نەبوايە، سەير و جێگەی  حەقيقەتی ئەو دەوەشايەوە، تەنانەت ئەگەر وا
   .  ی ئێمە دەبووئەمڕۆپرسياری 

ە پاراو و بێ گرێ وگۆڵە، بەSم دارماڵی زمانی بەکارھاتووی ناو شيعرەک
فۆڕمی شيعرەکە . ووشە و زاراوە و تەعبيری سۆفييانەی عەرەبييە

و زياتر لە شيعرێکی فۆلکلۆريی  ێکی خۆشەعەرووزی و خاوەن ڕيتم
، ھەندێک جارتەنانەت بڕگەيی کوردی دەچێت، کە لەوێشدا کێش و 

شانی شيعری  سەرواش ڕەچاو دەکرێت و ھەر بەم بۆنەيەوە شان لە
   )١٥(. ودەبێتە ئەو عەرووزی دەدات

پارچە شيعری يەکەم و سێھەم ھی سەردەمی ژيانی ئەستەمووڵی . ٢
چووبووە تاران و ببوە لە کرماشانەوە سەردەمێک کە شاعير  -�ھووتين 

ناسياوی بيری پێشکەوتنخوازی ئەو ساSنە و خۆی لە دەست مۆتەکەی 
و ' يەپرم خان'ڕيزی ژاندرمەی  تبووە ناوگەيش، ئينجا ئايين ڕزگار کردبوو

دوای تاوانبارکران بە کوشتنی دووکەس لە ەوە، 'پەسيان'ژاندرمەی پاشان 
لەوێ  و ، ھەSتبوو و لە ئەستەمووڵ گيرسابووەوەيش' قوم'نزيک شاری 

دا ' اتحاد و ترقی'لەگەڵ کوردانی باکوور و ڕووناکبيرانی کۆمەڵەی 
تايەی وا گۆڤاری ژين بۆ چاپی شيعرەکەی لەو سەرە . بەستبووپەيوەندی 

ئەديبی بەڕێزی 'بە  گرتووە و اعيریشلە وا نووسيوە و ئەو ڕێزەی 
ی ناو بردووە،   'شاعيری شوھرەت شوعار'و  'کوردستانی ئێران

 ،لێی کردووە اواکارييەی وا بۆ ناردنی شيعری ديکەئەو دھەروەھا 
�ھووتی تەنانەت . بێتڵياندا بوودەردەکەوێت کە پەيوەندێکی باشی لەگە

، لە سلێمانی و کەرکووک لەگەڵ بزووتنەوەی ئەستەمووڵێشپێش چوونە 
نەتەوايەتيی کورد ناسياويی پەيدا کردبوو و چاوی بە شێخ مەحموودی 

نەک ھەر دڵی بۆ سەرەڕای ھەموو ئەوانە، بەSم  .نەمر کەوتبوو
، نەدەدا لێیی کورد سياسييەکانی گەل -کوردستان و خواستە نەتەوايەتی



ئێرانيچييەکی بە دژی ناسيۆناليزمی کورد دەوەستا و بە پێچەوانە، بەڵکوو 
وو، و بب 'جەرگی بريان' نئێرا 'لە دەردا'، کە لێ دەرھاتبوووای تاووتينی 

وو بە شيعر ، بەڵک'ئێرانی دايک' نەک ھەر دەيەويست بگەڕێتەوە باوەشی
خۆيان بخەنە کی و چەپڵەڕێزان بە ھەڵپەڕتورکياشی دەدا  یکوردانھانی 

   !نەمێننەوە 'يەتيم'باوەشی ئێرانەوە و چيتر 

پارچە شيعری سێھەم کەم و زۆر ھەمان ناوەرۆکی شيعری يەکەمی . ٣
Sی کورد نووسراوە و لە عەينی ئەوەدا نھەيە بەو جياوازييەوە کە بۆ مندا

و بانگيان لێدەکات بچنە قوتابخانە و دەرس بخوێنن، بەرەو ئێران 
لێدەدات کە دواتر لە  يان بۆو ھەمان قەوان ڕادەکێشێتيان شئێرانيچييەتي

پەيامی ناو . بەسا�چوواندەيخاتە بەرگوێی پاڕچە شێعری سێھەمدا 
  .!"ئيران وەتەنی کوردە و کورد ميللەتی ئيران" :شيعرەکە گەلێک ساکارە

کيان دەبێ بڵێم ھەردو ی يەکەم و سێھەمسەبارەت بە �يەنی تەکنيکی شيعر
لە ڕاستيدا �ھووتی تا  .عەرووزی و خاوەن کێش و سەروای دياريکراون

واتە بێ کێش و ' سپی'شيعری  ژياوەئەودەمەی لە ئێران و ئەستەمووڵ 
يا ئەگەر گوتبێتی چەشنە ئەزموونکارييەک بووە و وەک ی نەگوتوە سەروا

 ، رووکردنە ئەو)١٦( لە کتێبی لەمەڕ �ھووتيدا دەست نيشانم کردووە
، لەژێر کارتێکەريی لە �يەن �ھووتييەوە يانە' ناعەرووزی'شيعرە 

زۆر واھەيە ھەر ئەو  وشيعری بڕگەيی فۆلکۆريی کورديدا بووە 
شيعری دياردەيەش بووبێتە ھۆی پێشوازی کردنی دواتری �ھووتی لە 

  . سپی ئورووپايی

دوای ژيانی کرماشان و شيعرانە ھی سەردەمێکی  دووئەو بە کورتی، 
مڵق  'نەتەوە پەرستی ئێرانی'ەقێيەتی و دەروێشايەتی �ھووتين و تێياندا ف

تر نووسراون ' کوردانە'شيعرەکان لەچاو پارچە شيعری دووھەم . ئەداتەوە
لە شيعری دووھەمدا زوربەی ڤوکابيولەرييەکە . واتە زمانيان پاراوترە

 زاراوەلەژێر کارتێکەريی سۆفيايەتی ئيسnميدا، عەرەبييە و 
بەSم لە دوو  ؛لە زمانی عەرەبی خوازراونەتەوەکان کارکراوەلە

ی ئەستەمووڵدا، شاعير وەک بيرۆکەی ئايينی وە�ناوە، ووشە و کەشيعرە



کەڵک زاراوەی پەيوەنديدار بەو فيکرەشی کەم و زۆر فڕێداوە يا کەمتری 
ی بە يەک چاو ) تورک(عەرب و ڕۆمی  ڵێرەدا �ھووتی. لێ وەرگرتوون

لە شەڕا عەرەب، لە زوڵم "( ن و بە يەک دارەدەست لێيداونسەير کردوو
، کە تەواو )"ھەم تورک ھەم عەرەب لەخەوفا ڕاکەن": يا "ڕۆميان

ڕەگەزپەرستانەيە و لەگەڵ باوەڕی ئينتڕناسيۆناليستی ساSنی دواتری 
  .ژيانيدا يەک ناگرێتەوە

ەگەڵ زمانی شيعری سێھەم، کە بۆ منداڵی کورد گوتراوە، جياوازييەکی ل
و نە  لەويترە نە جياواز ی 'زمانی شيعری يەکەم نييە، واتە ؛ووشەگەل

دەڵێی شاعير شيعرەکەی بەزمان منداSنەوە بۆ گەورەتر و . ساکارتر
بانگی  و ئەوەش بەو ڕاستييەدا دەردەکەوێت کە تێيدا بەساSچووان گوتووە

تی بەگش "کرمانج"لە و  نەک زارۆکی کورد دەکات "ئەی ميللەتی کورد"
   !بکەن ەوە"ئيلحاق بە ئێران"کە  نەک زارۆکی کرمانج دەخوازێت 

، وەک زمانی فارسی ناو شيعری �ھووتی لە ساSنی ژيانی کورتی بڵێمبە
ئەستەمووڵدا پاکردەتر و خاوێنتر بۆتەوە و بەرەو ئەوە دەئاژوێت خۆی لە 
بەندی زمانی عەرەبی ڕزگار بکات، لە شيعرە کوردييەکانيشدا ھەوڵێکی 

حەماسەت، مێژوو، . ئەوتۆ دەبينرێت بە�م کەمتر و �وازتر
نەتەوەپەرستی ئێرانی، و خەباتی سياسی ئەو دياردانەن کە لە شيعری 

 کەم و سێھەمدا شوێنی دەروێشايەتی، سەرسپردەيی موراد و بەگشتیەي
  . گرتۆتەوە انی ناو شيعری دووھەمي' ئايين'

بير وبۆچوونە کە دواتر لە شيعری دووھەمدا شاعير ھەڵگری ھەندێک 
 فارسييەکانی ساSنی دواييدا و نەک لە شيعرە' کفر'و ' بڤە'بۆی دەبن بە 

بۆ نموونە لە . دووپاتيان ناکاتەوە، بەڵکوو بەتوندی دژيشيان دەوەستێت
و  )عوام کا�نعام(شيعری دووھەمدا خەڵکی ئاسايی بە ئاژەڵ دەشوبھێنێت 

کnم الملوک، ملوک (ەنێت قسەی شاھان بە شای ھەموو قسەيەک داد
و ئەوانە بۆ خوێنەری شيعری دواتری �ھووتی شتێکی سەمەرە و ) الکnم

�ھووتی لەناو شاعيرانی فارسدا واھەيە تيژترين زمانی . دوور لەباوەڕن
ھەبێت بۆ بەربەرەکانی دين و ئايين و مە� ومزگەوت و شا وحکوومەتی 



شاعێر . ەند و سەرمايەدارچينی چەوسێنەر و ئاغا و دەرەبەگ و دەوڵەم
بە ھيچ شتێک ڕازی نابێت جگە  کەم و زۆر لە ھەموو شيعری ديوانەکەيدا

و  و دامەزرانی حکوومەتی کرێکار چەوسێنەرانلە فەوتان و لەناوچوونی 
لە  ڕەنجبەران و سەقامگير بوونی کۆمەڵگای يەکسانی بێ چێنی چەوسێنەر

غەزەلێکی فارسی �ھووتی  لە کۆتاييدا نموونەی .ئێران و ھەموو جيھان
بۆ ئەو کەسانە دێنمەوە کە کەمتر �ھووتی دەناسن و ناسياوی بير 

شيعرەکە ھی . کۆمەSيەتی ئەو نين -وبۆچوون و ھەڵوێستی سياسی
سەردەمێکە کە دڵی گەلێک کەس لە جيھان، بە تايبەت لە ووSتانی جيھانی 

اردەيەکی جيھانگير و سێھەمدا بەو ھيوايە گەرم بوو کە سۆسياليزم ببێتە دي
چەوسانەوە و بێعەداڵەتی و ھەژاری و نابەرانبەری جێگەی خۆيان بدەنە 

زمانی شاعير لەم شيعرە و زۆربەی زۆری . يەکسانی و دادپەروەری
لە حاند چەوسێنەران و شيعری ديوانەکەيدا  تيژ و مووقەڵێش و 

رسييەکە، بۆ خوێندنەوەی شيعرە فا. دارەددستەکانيان، گەلێک بێ بەزەييە
     .١٧بڕوانە پەراوێزی ژمارە 

*****  

ی 23  ژماره  له  م که سێھهشيعری   ش پارچه وه ئهدوای ئەو سەرەتايە،    
و ڕێزدار   وه ته دا ب[و کراوه 1919مووڵ، ساڵی  سته گۆڤاری ژين چاپی ئه

و بۆی ناردووم   وه که تايه ره سه  و به  وه ته ری نووسيوه به نی قازی له سه حه
 ،ئەوبەڕێزە، شيعرەکە و سەرەتاکەی   و زاته بۆئه  وه ری ڕێزمه وپه بهمن 
  :وه مه که دا ب[وی ده لێره

  بولقاسمی �ھووتی  شيعرێکی ئه"

  نبووڵ دا سته ی ئه" ژين"گۆڤاری   له

و دوا  7/11/1918  می له که ی يه تورکی ژماره -کوردی   به  و گۆڤاره ئه
  که گۆڤاره.  وتووه رکه دا ده 2/10/1919  ی له 25  ژماره  ی، واته ژماره

و ساحيب ئيمتياز و " تنا کوردستانێ S پێسکه کۆمه"سمی  ئورگانی ناڕه
  .  ليم بووه مدووح سه و پاشان مه"  مزه حه"سئوولی  موديری مه



  1335ئاغستۆس  28، 23د  ده ژين، عه

  28/8/1919، 23ی  ژماره

�ھوتی خان "دن شاعری شھرت شعار سن  کردستانی ايرانی ادبای محترمه
اھدابيورو�ن اشبوشعری د�رايی درج   مزه  طرفندن مجموعه" کرماشاھی

  ، کمالی خواھشله ی مفھرت ايلرو بو گيبی ملی آثاری عالی لرينه صحيفه
  .رز انتظار ايده

  

  :رگێڕاوی کوردی  وه

ھووتی خانی �"ن شاعيری ناودار  �يه  له  که  ر دSنه به  له  م شيعره ئه
دياری بۆ   به  وه ڕێزی کوردستانی ئێرانه ديبانی به ئه  له] ك يه" [کرماشانی

] مان دا که گۆڤاره[ی  ره ر �په سه له  وه شابازييه  ، به کان نێرراوه ڵه کۆمه
  مه رھه به  شنه م چه يشتنی ئه ڕوانی گه چاوه  ڕی تکاوه و په ين و به که چاپی ده

  :ين که لێ دهی  ييانه وه ته نه

  * ن ابچووک  حی کوردهور ڕ به له

   نگه ف  حازر  جه ڕه سبی  شه ڵقی  کورد  بۆ  که خه

   نگه نه  م نووستنه ئه  ، که ڵسه ھه!  ت کورد ی ميلله ئه

   ی  دينه ن  مايه ته حوببی  وه: بی نه   رموويه فه

   نگه له لعوون و مه خودا ، کافر و مه  مونکير به

  بی خۆی نزانت سه سڵ و نه ئه  کهومێ  ر قه ھه

   نگه زه وه ك شه سيا وه  تته لبه نی ئه وشه ڕوی ڕه



  !ت و ئيقباڵ هزم عيز ت و ھه فڵه ڵی و غه نبه م ته ھه

   نگه ، له م قافيه و ئه  محاSته  م کاره ئه

  سڵی کيانن و ئه" دی مه"موويان  ھه  کوردان که

  " نگه ڕه"  مه تيان کرد، ئه فڵه چلۆن غه  م فکره له

  موو تاريخ بخوانن ھه! ی کوردی بچووکان ئه

   نگه دره  که ،تان زوو بشناسن تا بابی خوه

  رانيتی ئ و کورد ميلله  نی کورده ته ران وهيئ

   نگه ت و نه ن زيلله ته ڵ خاکی وه گه سمی له خه

  ران لێ جيا بوو،يئ  ڵێ کورد له ده  س که رکه ھه

   نگه فه شێت و جهيا   ، وه يا خائينی کوردانه

  و�د کيانن، ئه  که -د و کورد  تاريخی مه

   نگه ڕه ڵقی ئورووپا و فه کی خه ته  سابيت له

  ی ئاخر ران بکهيئ  دی ئيلحاق به ئه! کرمانج

   نگه شه بوو، قه ن خۆه ته  ق وه مولحه  قتێ که ست وه ده

  !رانيئ  له  گانهيد و ساسانی و، ب سڵی مه ئه

   نگه و سه  تی ئائينه يفييه که  له سئه م مه ئه



  زانێت �ھووتی ده  ده يکه ب و مه ڕه ی ته ڕێگه

   نگه ته  له وسه حه ین ته فيراقی وه  مما له ئه

  "�ھوتی"                                          

  . ی کورد گوتراوهنبۆ منداS  م شيعره ئه. نSکان، منداۆزار*

    

  

  کان راوێزه په

ايل " ؛)نجابی ديری سه ردار موقته سه(رخان  کبه لی ئه سنجابی، عه : بڕوانه )1
دکتر کريم سنجابی، فارسی،   تحرير و تحشيه ،"سنجابی و مجاھدت ملی ايران

 ]2001[= 1380، تھران  نشر شيرازه

ی بووە، لە ' حەيرانعەليشا'سەيد ساڵح حەسەنی نيعمەتوڵ[ھی کە ناسناوی " )2
ەشتی کرماشان لە دايک بووە، لە ی کۆچی مانگی لە مايد ١٣١٣

لە شيعری کورديدا پسپۆڕييەکی ... گەورەپياوانی ئەھلی تەسەووف و عيرفانە
ی  ١٣٣٦لە ساڵی ' کنزالعرفان'تەواوی بووە و کۆمەڵەی شيعرەکانی بە ناوی 

کۆچی مانگی لە چاپخانەی شەرافەتی ئەعمەدی کرماشان چاپ کراوە و گوايە 
ی جمادی الثانی  ١٣لە ... ە ئێران چاپ کرابێتکوردييە کە ليەکەم کتێبی 

محەممەد عەلی ( ..."کۆچی مانگی لە کرماشان کۆچی دوايی کردووە ١٣٢٣
. ، ص]١٩٨٥[ ١٣٦٤کلھر، : سوڵتانی، حديقە سڵطانی، جلد اول، ناشر

کنز "انی، لطلی سد عمحمم: ٮۆ ناسينی زياتری حەيرانعەليشا، بڕوانە ).٢٠٦
، "ير محمد صالح الحسنی النعمة اللھی الماھيدشتیديوان حضرت م –العرفان 
 ].١٩٨٣[ ١٣٦٢فارسی، تھران –کردی 

 ١بڕوانە سەرەوەتر، پەراوێزی ژمارە  )3

 ٢١تا  ١٨  ڕه مووڵ، �په سته م، چاپی ئه ، ساڵی پينجه25  گۆڤاری ژين، ژماره )4

 ١٣٧٩م، نشر سھا تھران، سو، جلد "سلطانی  حديقه" ؛لی دعه مه سوڵتانی، محه )5
 . ٧١تا  ٦٧.، صص]٢٠٠٠= [



، "شاعيری شۆڕشگێڕی کورد :رماشانیک �ھووتی" ؛ر نوه سوڵتانی، ئه )6
 .٢٠٠٦ی ژين، سلێمانی،  بنکه

 پێشوو ؛رخان کبه لی ئه نجابی، عهەس )7

کوردی، جارێك   ته بار قادر کردوويه جه. ڕێزدار د  ی �ھووتی که م وتاره ئه )8
�ھووتی، :  وه ب[و کرايه  نده ھۆڵه  له  م ناونيشانه وەک ناميلکەی سەربەخۆ و به

  کردوويه  وه رووسييه  بار قادر له ، دوکتۆر جه"کورد و کوردستان" ؛بولقاسم ئه
،  نده نی گnرا، ھۆڵه مه ، چاپه کی و تێبينی بۆ نووسيوه کوردی و پێشه  به

  بڕوانه.  وه ی مندا ب[و بووه که کۆتايی کتێبه  ك پاشکۆ له ئينجا وه .١٩٩٨
 .٦  راوێزی ژماره پهسەرەوەتر، 

 .، سەرەتای وەرگێڕ رچاوه مان سه ھه )9

، نازناوی 'اميرالعشائر'سليمان خانی زەنگەنەی مووسانارنجی ناسراو بە " )10
بوو کە ... لە گەورەپياوانی عيلی زەنگەنە  و ' فەقير'و ' سولەيمان'شيعريی 

ھەبوو و بە  انپشتاوپشت نيابەتی ناوچەی مايدەشت و دەوروبەری ئەوێي
�ھووتی خانی ...... لەگەڵ گەورەپياوانی وەک.... ناسراو بوو.... شاعيری
ئەم .... ھەڵس وکەوتی بووە و شارەزای زانستە ئەدەبييەکان بووە... ناودار 

 : انيدا ھۆندۆتەوەششيعرانەی لە وەSمی ئەبولقاسم خانی �ھووتی کرما

  تەوحيد مەست، سەھبای تەوحيد مەست  سەھبای

  .... سەھبای تەوحيد مەست ی ئەزەل دڵ وەڕۆ

  ت ' مەو�نانامە'نا وەپيم ەياو

  ... ئەرقام خامەت ،نکات ئەشعار

  فيردەوسی تووسی، جامی، جەوھەری،

  نيزامی، حافز، ڕازی، ئەنوەری،

  شەمس و موحتەشەم، جوودی، قائانی،

  مەولەوی، ويسال، تووسی، سوڵتانی

  يەکسان خۆشەچين وە ئەشعارتەن



  ...ەی ئەلفاز گوھەربارتەن سەرگەشت

  سەدجار وە فيدای نامت' مەو�نا'

  چاکر قابيل نيم وە ھام کە�مت

  بەس کەرۆی دەعوای عەبەس' سليمان'

  تەفاوت ھەس' خلق ا�نسان من'

  ەمبارەنغ ئەر ژ جەفای دوست دڵت

  ت ئيفتيخارەنپێ' �ھووتی'مەدح 

  �ھووت مولحەقەن وە نوور سەرمەد

 !عەلی مەدەد ياھوو، يامەنھوو، يا

، جلد پنجم، نشر سھا، تھران "حديقە سلطانی"محەممەد عەلی سوڵتانی، 
  ٣٦٤ – ٣٦٠. ، صص]٢٠٠٧[ ١٣٨٦

ی �ھووتی، کە سەرەتا لەم      'سەبارەت بە خٶم"بڕوانە ووتاری 10) 
  :گوڤارە ڕووسييەدا چاپ کرا

Soviet  Literature, No. 9, 1954, pp. 138 – 142 

  :ەيەدا چاپ کراوەتەوەپاشان لەم سەرچاو

Abdulkasim Lahuti, “About Myself”, Critical 

Perspectives on Modern Persian Literature, Edited and 

Compiled by Thomas M Ricks, Washington DC, Three 

Continents Press, 1984, pp. 373- 377. 

ڕايە سەر کوردی گێموەر وەرگرت  و من ئەم ووتارەم لە سەرچاوەی دووھەم
، ئينجا )٢٠٠٠ھاوينی ساڵی (ی گۆڤاری گزينگ چاپی سوئيد  ٢٨و لە ژمارە 

) ٦بڕوانە سەرەوەتر، پەراوێزی ژمارە (لە کتێبی سەبارەت بە �ھووتيدا 
  .ب[وم کردەوە



، با کوشش بھروز مشيری، انتشارات "کليات ابوالقاسم �ھوتی": بڕوانە 11)
   .٨٣٨و  ٧٥٠ص ص ، ]١٩٧٨[ ١٣٥٧توکا، تھران 

   ١٠، سەرەوەتر، پەراوێزی ژمارە "سەبارەت بە خۆم"بڕوانە ووتاری 12)

  .ھەمان13)

فۆلکلۆری  ێکیشيعرھەموو ھەندێک کەس �يان وايە دەکرێت بڕگەکانی 14)
بکرێن بە ئەفاعيلی عەرووزی و بخرێنە چوارچێوەی يەک لە بەحرە ناسراوەکانی 

کە ھەموو شيعرێکی  ھەيەئەوەش  بە ھەمان شێوە بۆچوونی. عەرووزييەوە
 .و بڕگەکانی بژمێررێن نبکرێ' تەقطيع'عەرووزی دەکرێت 

  ٦پەراوێزی ژمارە  سەرەوەتر، بڕوانە 15)

ی لە گرتن شيعرە فارسييەی �ھووتی وھەڵوێستپارچە بڕوانە ئەم بۆ نموونە، 16)
  :داو دەوڵەتی چينايەتی و کرێکار و ڕەنجبەر  بەرانبەر ئايين

 انسازندە جھ

  دھقان خوراک و فعلە جھان را بپا کند 

  بيجا گمان مبر تو کە اين را خدا کند

  بی شک و شبھە نيست خدائی، اگرکە ھست 

  ؟مظلوم را مسخر ظالم چرا کند

  اللە و شاه آلت صنف ستمگرند

  زاھد ريا پرستد و کار ريا کند

  سرمايە گر فنا شود، اول امام شھر

  دست خدا و دامن دين را رھا کند

  دارا بە بزم بادە و سرگرم سادە است

  فرصت کجا کە فکر  بەحال گدا کند؟



  بايد کە داس رنجبر و پتک کارگر

  مظلوم را ز پنجە ظالم رھاکند

  کو انقnب سرخ؟ کە دارای بيشرف

  !با� بە پيش تودە زحمت دوتا کند

  نصرت ز اتحاد و و ز علم است و انقnب،

  !با کارگر بگوی کە ترک دعا کند

  ١٩٢٢تبريز، شرفخانە، ژانويە                                   

  )١١سەرەوەتر، پەراوێزی ژمارە (وەرگيراو لە ديوانی �ھووتی                        

  


