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 دا ڕۆڵی ئافرەت لە گوتنەوەی بەیتە فۆلكلۆرییەكان

 
 سابات حەمید

 
 یت ی به م پێناسه که شی یه به

 
ئەوانەی لە سەربردەی گۆرانی و موزیكیان كۆڵیووەتەوە  بەشوی هەرە زۆریوان پێیوان وایە گوۆرانی كوۆنتریێ هواوڕێی دەروون و 

لەگەڵ دامركانوودنەوەی گووج و جووۆۆ و خرۆشووی نوواخی مرۆگەكووان و نوواخی موورۆگەر گووۆرانی وەو خونوواوكەی بارانێوو  وایە كە 
ئواوپجژێنی هەناویووان  توویێ و گۆڕێكیشوویان وەبەر دێنێووتەوەر خووۆزگە لێمووان ڕوون بوووایە یەكەم مرۆگووی گووۆرانیبێژ كووێ بووووە و 

    دەقە یەكەم گوووۆرانیی مووورۆێ   شوووتێ  بوووووەر ئەوانە بەداخەوە بە نادیووواری مووواونەتەوە بەكم لە كوووۆنتریێ دەقەكانووودا
ئەدەبییەكوووان و   دەقە ئایینیەكوووان باسوووی دەناوۆشوووی و ئووواواز و گوووۆرانی كوووراوە و وەو دەڵوووێێ یەكێووو  لە مووورۆگە هەرە 

 .دەناوۆشەكان حەزرەتی داوودی پێغەمبەر بووە كە بەدەناە خۆشەكەی خۆی زەبووری خوێندووەتەوە
 

ووە  بە توایبەتی كە كوورد لە كوۆن كوۆنەوە ئاژەڵودار و كوردیش وەو مرۆگێكی سەر ئەم گۆی زەوییە لەو نیعمەتە بێبەۆ نەب
كوێستان گەڕ بووە و بە دوای لەوەڕگەدا گەرمێێ و كوێستانی كردووە و هاودەمی بەردەوامی سرووشوت بوووە و لەگەڵ سرووشوت 

ەوایەو كووڵی ژیاوە  بۆیە لە قەد و داوێێ و بناری كێو و چیایان دەنای لێ هەڵێناوە و گۆرانیی چجیوە و هەر جوارەی لە ه
دڵی خۆی دامركاندووەتەوە و لە ئاكوامی ئەو هەوراز و نشوێوانەی ژیانیشویدا بەیوت و قەتوارە و حەیوران و گەلوۆ و مەقوام و 

دا ئاوڕێكموان لە بەیوت داوەتەوە و بە پێوی توانوا  الوو و سیاچەمانە و هۆرەی داهێناوەر ئێمەۆ لە نێو ئەو جۆرانەی گۆرانی
 .سەریلێرەدا تیشكمان خستووەتە 

  
 پێناسەی بەیت

 
لە نێوووو جۆرەكوووانی گوووۆرانیی فۆلك ۆریمانووودا وەوو سووویاچەمانە و هوووۆرە و قەتوووار و بەیوووت و الوو  بەیوووت یەكوووێكە لە هەرە 
دەوڵەمەنوودەكەیانر خووۆی فۆلك ووۆری كوووردی گەن ینەیەكووی بەنرخووی نەتەوەییمووانە و تێیوودا دەتوووانیێ ئەو بەشووە لە ڕابووردووی 

ی بكووۆڵینەوە كە بەداخەوە نەنووسووراوەتەوە و نەكووراوەتە مێووژووی نووسووراور یووانی لە ئوواوێنەی گەلەكەمووان بووووێنینەوە و لێوو
فولك ۆردا دەتوانیێ شێوەی ژیان و دابونەریت و جیهانبینی و تەنانەت شێوازی بیركردنەوەی پێشنیانی خۆمان ببینویێر چوونكە 

یوووانی چیووواییەكەیەوە زۆر درەنوووە خوووۆی داوەتە بە داخەوە تەمەنوووی ئەدەبوووی نووسوووراوی كوووورد زۆر نیووویە و كوووورد بەهوووۆی ژ
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خوێندەواریر بۆیەۆ فۆلك ۆر یان ئەدەبی زارەكیمان تەمەن و ڕابردوویەكی درێژتری هەیە و لە ڕاستیشدا دەكور  بە جۆرێو  
دا  لە جۆرەكووان وەو بەردی بنوواغەی ئەدەبیاتەكەمووان لێووی بووجوانیێر ئەوەتووا باسووی ی نیكیتوویێ لە كتێبووی كووورد و كوردسووتان

وبارەیەوە دەڵێو هەر لێكوۆلێنەوەیەو لە ئەدەبیواتی كووردی دەبوێ لە پوێش هەمووو شوتێكدا لە سوەر فۆلك وۆری ئەو نەتەوە لە
بكوور  كە نەو هەر میراتێكووی زۆر دەوڵەمەنوودی پشووتاو پشووتی ڕابووردووی پێاەیشووتووە و هێڵێكووی گەشووە و خوڵ انوودن لە 

بەستی فۆلك وۆری لە نەتەوەكوانی جیرانوی خوۆی وەردەگور  و كە ناوخۆشیدا ش  دەبا كە هەمیشەۆ لە نوێكردنەوە دایە و مە
 و ل1997لەبۆتەی ئەدەبیاتی كوردیدا تواندییەوە  گەشەی پێ دەدا و ئەدەبیاتی خۆی پێ دەوڵەمەندتر دەكاتر )نیكیتیێ  

734( 
 

و لەوانەوە زار بە زار  دا  بووریتییە لەو بەیووت و بوواوەی لە سووەر زار و زمووانی پێشووینیان بووووە بەیووت لە واتووا قامووسووییەكەی
دا  دا كە لە سواكنی حەفتاكوان” تواپۆ و بوومەلێو “زادە لە بەرنامە ئەدەبیویەكەی  هاتووە و بە ئێمە گەیشتووەر سوارە ئی وانی

ی ناو دەبوا و ”شیعری وتار“بە ” بەیت“دا هەر بەو ناوە باڵو كرایەوە  لە ڕادیۆی تارانەوە باڵوی دەكردەوە و دواتر لە كتێبێ 
بە الی موونەوە گەن ێكووی هێووژا و سووامانێكی گەورەی زەوە و چێشووكەی ” بەیووت“یووا ” شوویعری وتوواری“وا پێناسووەی دەكوواو ئووا

 )175و ل 2007 زادە  ئی وانی)  هۆزەكەمانەر
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دا ئاوا ئاماژە بە وشەی بەیت دەكا”پێكهاتەی بەیتی كوردی“لە كتێبی دوكتۆر ڕەهبەر مەحموودزادە 
 

 :دا  بەسێ مانای جیاواز دەكار كراوە نووسراوەكان و لە ئاخافتنی خەڵكی ئاساییلە ” بەیت“وشەی 
 
دەگورێتەوەر دیوارە لەم ” ئەدەبوی داسوتانی زارەكوی“واتە ئەو بەشە لە فۆلك ۆری كووردی كە تێكوجای و بە مانای هەرەگشتی -١

 .چیرۆكی فۆلك ۆریشی گرتۆتەوەبەكارهێنانەدا  وشەی بەیت جاە لە الوو و حەیران و بەند  بەشێ  لە گۆرانی و 
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واتە بەشێ  لە ئەدەبی زارەكیی كوردی كە گەرچی خڵمایەتی و نڵیكوایەتیی لەگەڵ الوو و حەیوران و بە مانای تایبەتی -٢
ووو بەم مانووا تووایبەتە و بەیتووێكە كە بەم نوواوە لەنێووو ” الس و خەزاڵ“هەیە  بەكم نە الوكە و نە حەیوورانیشر بووۆ نموووونە 

 .اناە و ناكر  ناوی الوو و حەیرانی لەسەر دابنێیێدا بەناوب خەڵ 
واتە چەشنە بەكارهێنانێ  كە لە نێوان مانای هەرەگشتی و مانای تایبەتیدا جێایر دەبێر لەم چەشونە و بە مانای گشتی -٣

لە  لێكوودانەوەیەدا  بەیووت بەمانووای تووایبەتی و هەروەهووا الوو و حیووران  هەموویووان تێكووجا نوواوی بەیووت  یووان جوواری وایە
 (4و ل2003یان لەسەر دادەنر ر )مەحموود زادە  ”بەیت و باو“بەكارهێنانێكی بەرفراوانتردا ناوی 

 
لەگەڵ ئەوەشدا وردبوونەوە لە بەیت وەو ژانرێكی ئەدەبی كوردی  زۆر هەودا و سەرە داوی دیكەی لێ دەكەوێوتەوەر بوۆ وێونە 

دا دەڵێو كاتێ  باسی بەیت دێوتە گوۆڕ   خێورا دیمەنوی ”گەن ی سەربەمۆر“كاو ئەحمەدی بەحری لە بەرگی یەكەمی كتێبی 
و دڵووتەڕی دێهاتیووت بە زەینوودا د  كە پێاووی هێنوواوەتە سووەر برۆیووان   كوووردێكی سووەر و ڕووخووۆۆ  لە نێوەچوووو  ڕەزاسووووو

دەسووتێكی لە بنوواناوێی نوواوە و بەوی دیووكە تەسووبیكە سووەد دەنووكەكەی هەڵوودەخ ێنێر دەناووی لووێ هەڵێنوواوە و لە چەشوونی 
 (3 و ل2000خاسەكەوی سەر دوند  سۆزی دەروونی لە كوڵی دەكاتە پشكۆی وشە و بە لێڵمە دەیداتە دەر ر )بەحری  

 .ئەو پێناسەیەی ئەحمەدی بەحری چەند شتێكمان لەسەر بەیت بۆ ڕوون دەكاتەوە
 

 .بوونەكەی دێهاتەكانێ ئەوەیكە بەیت بەرهەمی ژیانی الدیێە و النكە و بێشكەی لەدای و یەكەم
 

خوۆی ئەگەر كردنی بواری دەروون گووتراوەر  هەڵجشتنی كووڵ و كوۆ و هەسوت و سوۆزی دەروونە و زۆر جواران بوۆ سووووو دووەم
ئاوڕێ  لە بەیتە فۆلك ۆرییەكانی وەوو خەج و سویامەند و كواكەمیر و كواكە شوێش و شوۆڕ مەحمووود و مەرزیناوان دەدەیونەوە  
بەشووێكی زۆر لەو بەیتووانە الوانوودنەوە و پێووداهەڵاوتێ و شوویێ گێووجانەر لەو كوواتەدا كە كوووردی چیووایی هووی  هوواودەمێكی شوو  

ەستی لەال هەڵبجێژ   دەنای لێ هەڵێناوە و تێی چریكاندووە و كووڵی دڵوی خوۆی بە نەبردووە بۆ ئەوەی كوڵی گریانێكی خ
 .گوێی چیاكاندا خوێندووە

 
هەر شتێ  بێ  بەیت گێجانەوەی سەربردە و زۆرجاران تراژێودیا یوان پواڵەوانێتیی كەسوێكێر ئەو بەیتوانە لە ڕووی بوابەت و 

یتێ  لەوانەیە  الیەنی دڵداری و تراژێودی و پواڵەوانێتی لەخۆیودا ناوەرۆكەوە بەسەر چەند جۆردا دابەۆ دەبێر بۆ وێنە بە
كۆ بكواتەوەر بوۆ وێونە بەیتوی الس و خەزاڵ هاوكوات پواڵەوانێتیە و دڵودارانە و تراژێدیاشوەر الس پواڵەوانێكی بوێ وێونە و 

 .ئاش ی خەزاڵی سەرۆو عەشیرەتی مەالنەبییان دەبێت و دواجاریش بە تیری دوژمنان تێدا دەچێت
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بەشی هەرە زۆری بەیتەكوان  الیەنە تراژێودیا و خەفەتبارییەكەیوان خەسوتترە لە الیەنەكوانی دیكەیوانر بەیتبێوژ  یوان ئەو 
كەسوەی بەیوتەكەی گێوجاوەتەوە و بەیتبێوژی سوەردەمی ئوێمە لە زاری ئەوەوە دەیاێوجێتەوە  خەم و خەفەت و كووڵ و كەسوەری 

ەكەی لەگەڵ هەڵجشتنی داخ و كەسەری دەروونی گێجاوەتەوە و لەگەڵ ئەو خۆی لە دوو توێی بەیتدا هەڵجشتووە و بەسەرهات
گێجانەوەیەیدا  ئاگری ناخ و دەروونی خۆی  بە لێڵمە و الفاوی فرمێسكان دامركاندووەتەوەر ئاخر دەروونڵانەكان بەشوێكیان 

ت كەوتەر ئەحمەدی بەحوری گریوان بوونەوەی دەروونی كەسی لێ ەوماو و كۆس لەسەر ئەو بجوایەن كە گریان دەبێتە هۆی ئارام
بە هۆكووارێكی دیووكەی وەدیهوواتنی بەیووت لەقەڵەم دەدا و دەڵووێو ڕەوانناسووان لە سووەر ئەو بوواوەڕەن ئەگەر كەسووێ  بارسووتی 
دەردێكی گەورە یا غەمێكی قورس گرانوایی لە سوەر بكوا  بێتووو بوۆی باوون ێ پرێسوكەی بكواتەوە و كووڵی خوۆی هەڵجێوژ   

و 2000سوودەیی دەكار ئەم بابەتە لە خوڵ انی بەیتدا شوێنێكی یەك ار گرینای بووەر )بەحوری  هەست بە لەۆ سووكی و ئا
 (4 ل
 

دا دەڵێ و لە ڕواناەی زانستی دەروونناسیشەوە  هەم وێوژەر و هەم ”ژی ەمۆ“هەر لەو پەیوەندییەدا عەزیڵ وەلیانی لە كتێبی 
لە بارستی كەسەر و پەژارەی ژیان ڕزگار دەكەن و سووكنایی بە بیسەر دەكەونە گێژاوی خەیاڵ و جەزبەر ئا بەم شێوە خۆیان 

ڕووح و لەشوویاندا د ر بەم جووۆرە توووۆوی بەیووت دەگووووور  و لە وێوونەی زارۆكوووێ لە بیوور و ەزری وێوووژەرەوە فرچوو  دەگووور ر 
 .(64 و ل2004 )وەلیانی 

 
 ٢٠٢١ی ئەپری ی ٥
 

 یت بوونی به دایک جوغرافیای له

  
بەیتەكاندا دەتوانیێ ئاوڕ لە ڕابردووموان بودەینەوە و تیشو  بوەیونە سوەر كۆمەڵێو  الیەنوی  كردنی لە خوێندنەوە و تاوتو 

ونەریوتە  شاراوەی ژیانی پێشینیانمانر لە ئاوێنەی بەیتەكاندا شێوازی ڕوانویێ و جیهوانبینیی پێشوینیان و هەڵسووكەوت و دا 
 .الیەنی دیكەی ژیانیان دەردەكەو  كۆمەكیەتییەكانیان و میوانداری و لێبوردەیی و تۆڵەسەندنەوە و زۆر

 
)سواڵی سوێهەم ژموارە ” هەژێوێ“پسپۆڕ و شارەزای بواری بەیت و فۆلك ۆر لە دیموانەی گۆگواری خوێنودكاریی  ئەحمەدی بەحری

گەلێ شارەزا و لێڵان  بە زموانی جۆربەجوۆر و لە گەل و وكتوی جۆربەجوۆردا  لەسوەر (دا ئاوا باسی گرنایی فۆلك ۆر دەكاو 3
ر دواون؛ ئەوەۆ دەگەڕێتەوە سەر ئەو ڕاسوتییە كە فۆلك وۆر یەكێو  لە گریناتوریێ و بەرچواوترینی ئەو دیواردانەیە كە فۆلك ۆ

لە ژیانی دوورودرێژی ئادەمیڵاددا  بە ڕەنە و شێوازی جۆربەجۆر سواز بوووەر فۆلك وۆر هەروەو دیاردەكوانی دیوكەی فەرهەنوە 
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سووان و ئینسووان  ئینسووان و خۆیوودا هوواتۆتە ئوواراوەر ئەوەی فۆلك ووۆر لە لە ڕەناوودانەوەی پێوەنوودیی ئینسووان و سروشووت  ئین
دیاردەكووانی تووری ئینسووان جیووا دەكوواتەوە و بووایەخی تووایبەتیی پووێ دەدا  خاوەنوودارە تووایبەتییەكەیەتیر هەر ئەوەی كە 

و ڕووەوە گەڕان بە خاوەنداری فۆلك ۆر خەڵكە  تۆ دەباتە نێو ئەقیانووسێ  بابەتی ڕەنااوڕەنە بە پانتوایی مێوژوور هەر لە
نێو فۆلك ۆردا هەرگیڵ ناتوانێ گەڕانێكی ئاسایی و كواتی و سوەرپێیی بوێر بوۆن چوونكە توۆ بە سوەر ئەزمووون و ئێكساسوات و 
دڵەڕاوكە و خۆشیی ئادەمیڵاددا دەكەوی كە سەدان و بارە هەزاران ساڵە بە سەر یەكدا كەڵەكە بووونە لێو  درواون و سوواون 

یووێر ئەو ”خۆمووان“ئووێمە شووۆڕابەیان بەرداوەتەوەر ئووێمە ئەمووجۆ لە فۆلك ووۆردا ئەوەی لێووی دەگەڕێوویێ و بەرەو ژیووانی ئێسووتای 
یەی لە دنیای مۆدێرنی ئێستا سەیر لەگەڵ خوۆی نوامۆیەر بە دوای دوێنوێ و پێرێوی خۆموانەوەیێ  بە دوای ئەو دابوجانە ”خۆ“

بەشووە لە ڕابووردووی ونبووووی خۆمووانیێ كە مێووژوو بە  گەورەیەی كە لەگەڵ سروشووت و منداڵیمانوودا وەدی هوواتووەر بە دوای ئەو
سووەریدا قەڵەمبووازی داوە؛ یووان هەر ئەرو و كوواری ئەو پاراسووتنی ئەمە نەبووووەر لەسووەر بەردەنووسووەكان  لەسووەر سووواڵەت و 

راوە دەفرە كۆنەكان  لە نێو وشە و دێجی كتێبە مێژووییەكان لە كوو  ئەو بەشوە ڕابوردووە ون بوووە وەو لە فۆلك وۆردا پوارێڵ
بە جوانی و بە ڕوونی ماوەتەوەن لە بەراوردی مێوژوو و فۆلك وۆردا  فۆلك وۆر ئەو گشوت بوابەتە ورد و نادیوارانەن كە شوان بە 
شانی مێژوو زەمانێكی دوور و درێژیوان پێوواوە و لەگەڵ خۆیوان توام و بوۆن و بەرامەی بەشوە ونبووەكەیوان بوۆ ئەموجۆی ئوێمە 

 .پێیە
 

كورد تەمەنێكی لەمێوژینەی نیویە و كوورد مووابێ زۆر درەناتور لە خەڵو  و دراوسوێیەكانی خوۆی  بە داخەوە ئەدەبی نووسراوی
دەستی داوەتە خوێندن و نووسیێر ساوابوونی ئەدەبی نووسوراوی هەر نەتەوەیەو  یەكێو  لە هۆكارەكوانی خەسوتتربوونەوە و 

گەل و نەتەوەیەو ئەدەبی نووسوراویان بەتەمەن و گرنابوونی ئەدەبی زارەكی و فۆلك ۆرەكەیەتیر ئەوە بەو واتایە نییە هەر 
لەمێژینە بێت  ئەوا فۆلك ۆرەكەیان كەم بایەخترەر دوكتوۆر ڕەهوبەر مەحمووودزادە هەر لەو دیموانەیەی لەگەڵ گۆگواری هەژێوێ 

ەشوێكی لەو بارەیەوە دەڵێو هەرچی ئەدەبی نووسراو و ئەدەبی كالسیكی گەلێ  بەهێڵتر بێ  ئەدەبوی فۆلك وۆریی ئەو گەلە ك
كەمتری بۆ دەمێنێتەوە و بە پێاەوانە ئەگەر بە هێندێ  هوۆی كوۆمەكیەتی و سیاسوی لەنواو گەلێكودا ئەدەبوی نووسوراو الواز 

 .بێ یا پێشینەكەی زۆر كۆنی نەبێ  ئەوا ئەدەبی فۆلك ۆری ئەو گەلە زیاتر بەخۆیدا د  و سەرن ی پێ دەدر 
 

 بوونی بەیت جوغرافیای لەدایك

 
بەشێ  لە گۆرانییە كوردییەكان  تایبەتیی هەند  ناوچەی دیارنر بۆ وێنە سیاچەمانە و هۆرە  لە ناوچەكوانی هەوراموان و 
بەشووی كەلهوووڕی كوردسووتاندا هەن و لەو  لەدایوو  بوووون و هەر لەوێووش دەگوووترێنەوەر سووەبارەت بە حەیووران و بەیتوویش ڕای 

حەیوران توایبەتی دەشوتی هەولێورە و بەیوت لە موكریوان لەدایو  بوووە و جۆراوجۆر هەیەر بۆ وێنە هەند  كەس پێیوان وایە 
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 جەمی وی …دا دەڵێوتو ”هەوڵێ  بۆ تێاەیشتنی حەیوران“گەشەی كردووە و هەڵی داوە و پێ گەیوەر هۆمەر دزەیی لە كتێبی 
توی ڕەسوەنی حەیوران وك گووت،  پێوی چاوپێكەوتنێكدا لە بووە  حەیران لێهاتووەكانی وەستا لە یەكێ  كە دزەیی عەلیاغای

دزەییاتی و گەردیاتییەر ئیتر لەوێووە پەڕیووەتەوە بوۆ نواوچە شواخاوییەكانی سوۆران و موكریوان كە ئەو  زیواتر مەڵبەنود و 
 .سەرچاوەی بەیتی كوردیێ نەو حەیران

 
دەكواو بەیوت دا ئاوا باسی بەیوت و جوغرافیوای سوەرهەڵدانەكەی ”ئەدەبی فۆلك ۆری كوردی“لە كتێبی  پ.د. شوكریە ڕەسووڵ

پەخشووانێكی شووێعرئامێڵە و ڕیتمووی تووایبەتی خووۆی هەیە  بووۆ وەسووك یووا بووۆ بووابەتێكی دڵووداری و مێژوویووی و لە ناوچەكووانی 
 .موكریان  هەولێر  كۆیە  ڕەواندوز  حەریر و لە نێو كوردەكانی ڕۆژهەكت بەیتی پێ دەگوتر 

 
كوووردە لە جوگرافیووا و ناوچەكووانی كوردسووتان  بەبووێ  ئەو دابەشووكردنە نوواوچەییە زیوواتر بەپێووی ڕوانینووی ئەمجۆیووی مرۆگووی

ئوواوڕدانەوە لە ڕووداوە مێژووییەكووان و ڕابووردووی ئەو نەتەوەیە  كە سووەردەمانێ  شووتێ  بەنوواوی سوونوور  وەو ئەوەی ئەمووجۆ 
ەوەتوا هەیە  لەنێوان بەشوەكانیدا نەبوووە و ئەوان بەبوێ هوی  لەمپەرێكوی سیاسوی توانیویوانە گەرموێێ و كوێسوتانێ بوكەنر ئ

ئەو كەسوانەی ئەم پرسویارەیان ئاوهوا گەكڵە كوردووە  “دوكتۆر ڕەهوبەر مەحمووودزادە ڕایەكوی جیواواز لەوەی هەیە و دەڵوێو 
دا دەشتی هەولێر و موكریوان لە دوو جوغجافیوای سیاسویی جوودادا بووونر بوا  گریمانەیان ئەوە بووە لە سەردەمی پێشووۆ پێش

لەمەوبەر ئەو خێڵە كوردە كوۆچەرانەی زسوتانان لە دەشوتی هەولێور ژیواون  لە وەرزی  زۆر دوور نەڕۆیێ هەر دەوری سەدەیەو
ڕێڵی خەیالنییان و ڕەنودۆڵی زەرزایوان بوۆ الی ناوچەكوانی  خێ  بەرەوژوو دا بەرە بەرە لە ڕێاای قەندی ی مامەكۆییان و سپی

 ”.تری ڕۆژهەكتی كوردستان هەڵكشاون ناوەندی
 

ناوچە جۆراوجۆرەكانی كوردستان هەر كامە و لە ڕووی كۆمەڵێ  دابونەریتەوە لێ  جیواوازن  ئەوە بەو پێیە  ئەگەر ئەمجۆ  
هۆكوواری ئەو سوونوورە دەسووتكردانەیە  ئەگینووا النوویكەم لە داهێنووان و بنەمووا كولتوورییەكانوودا دەگەڕێوونەوە سووەر یەو بنەمووا و 

ۆلك ووۆر و كەلەپووووری كوووردەواری  دەسووتیان هەبووووەر كردنی ئەو شووتەدا كە نوواوی لووێ دەنوور  ف بنایوونە و هەمووووان لە دروسووت
دابجاوانەی ئێستا  بەبوێ كۆسوو و لەموپەر هاموشوۆی  بوونی كوردستان  خەڵكی ئەو ناوچە لێ  چونكە سەردەمانی پێش دابەۆ

 .یەكتریان كردووە
 

 بەیت و قەسیدە

 
 باو بووە و دوای ئەوەی خەڵكی ئێران دێنە  دا قەسیدە یەكێكە لە فۆرمەكانی شیعری كالسی  كە لە پێشدا لەنێو عەرەبەكان
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كردنەوەی عەرەبوان لەو جوۆرە شوێعرە دەهوۆننەوە و شواعیرانی كووردیش  سەر ڕێبازی ئیسالم  شاعیرە فارسوەكانیش بە السوایی
هەروەترر خۆی قەسیدە واتە شێعری مەبەستدارر شێعرێ  كە تایبەت بۆ مەبەستێ  نووسرابێتر دوكتۆر سیرووس شەمیسوا لە 

دا بە  دا دەڵوووێو قەسووویدە یەكەم جوووۆرێكی شووویعرە كە لە ئەدەبیووواتی فارسووویی دوای هووواتنی ئیسوووالم بوووی جۆرەكوووانی ئەدە كتێ
 .كردنەوە لە شیعری عەرە  هاتووەتە دی السایی

 
 هەتا پەن ا  یان شەست و جار هەیە تا حەفتا بەیتیش درێژ دەبێتەوەر خۆی قەسیدە لە ڕاستیدا شیعرێكە  15قەسیدە لە 

سنبێژی و پێداهەڵاوتێ )مدح(ر قەسویدە فارسوییەكان پەسونی دەسوەكتدار و ئەمیرەكوانی سوەردەمی ژیوانی شواعیران و بۆ پە
شوواعیر لە پێنوواوی ئەو قەسوویدانەدا شاباشووی وەرگرتووووەر قەسوویدە لە چەنوود بەشووێ  پێوو  د ر بەشووی یەكەمووی قەسوویدە 

بەو ”ر تەشوبی “ەی تەمەن و بە عەرەبوی پێوی دەڵوێێو پێداهەڵاوتنە بە هەڕەتی الوێتوی و تایبەتمەنودییەكانی ئەو قۆنواغ
پێویە یەكێوو  لە تایبەتمەنوودییەكانی ئەو قۆنوواغە  ژیووانی دڵووداری و خۆشەویسووتییەر بووۆیە ئەم بەشووەی قەسوویدە هەر باسووی 

شواعیر ئەو باسوە دڵودارییە بە بەیوتە شویعرێ  وا لوێ ” تەخەلوس“عەشق و دڵدارییەر لە بەشی دووەمیدا كە پێی دەگوتر  
كا بەبێ ئەوەی هەست بە دابجان و پاجانێ  بكرێت بای دەداتەوە سەر پەسێ و پێداهەڵاوتێ بە میر یان پادشادار بەشوی دە

سووێهەمی هەمووووی پێووداهەڵاوتنە و بەشووی كۆتووایی یووان چوارەمیشووی هەر دوعوواكردن و هیوووای تەمەنوودرێژییە بووۆ ئەو كەسووەی 
 .پێیدا هەڵدەڵێ

 
بێژ لە پێشدا كووڵ و كوۆی دەروونوی خوۆی هەڵودەڕێژ  و بەخوۆی  لە قەسیدە نڵیكێر بەیتبەیتە كوردییەكان لەو ڕووەوە زۆر 

هەڵوودەڵێ و دوای ئەوە دێووتە سووەر باسووە سووەرەكییەكەی  كە پێووداهەڵاوتنە بە قارەمووانی بەیووتەكە و لە هەنوود  شوووێندا 
هووبەر مەحموووودزادە لە وتوواری بێژ یووان گێووجەرەوە یووان قارەمووانی بەیووتەكە لەنوواخی خۆیوودا و لەگەڵ خووۆی دەدو ر در ڕە بەیووت
بەیتی كوردی مەدحوی “لەو بارەیەوە دەڵێو ” دا بەیتی كوردی لە خوێندنەوەیەكی بەراوردكارانە لەگەڵ ئەدەبی كالسی “ێكیدا 

دا  چوونی بەیت و قەسیدە  نەو لەم الیەنە نێوەرۆكییەدا بەڵكوو لە الیەنێكی فوۆرمی و پێكهواتەیی دەستەكتداران ناكار وێ 
ەبێتەوەر بەیتە درێژەكان لە سەرەتاوە هەتوا كۆتوایی چەنودیێ بەشوی جۆراوجوۆر لە خوۆ دەگورن كە مەنتی وی فوۆرمیی و زەە د

نوواوەرۆكیی ئەم بەشووە جۆراوجووۆرانە توواڕادەیەو پووێكەوە جوداوازییووان هەیەر بەیووت لە هەنوودێ  بەشوویدا بە وەسوو ی ناسوو  و 
لەم بەشوووانەدا زۆرتووور وەسوووك و نڵایەكوووی ئەوینووودارانە و  ئەوینووودارانە شوووێوازێكی لیریووو  و غینوووایی بەخوووۆیەوە دەگووور ر
 ”.پاڕانەوەیەكی دڵسووتاوانە لە قاڵبی مۆنۆلۆگدا بەدی دەكرێێ

 
لە بوواری نێوەرۆكیشووەوە وێكاووووییەكی زۆر لە نێوووان بەیووت و قەسوویدەی فارسوویدا هەیەر دوكتووۆر سوویرووس شەمیسووا لە كتێبووی 

قاڵبی واتا و ناوەرۆكی پاڵەوانێتی و حەماسییە و باسی پاڵەوانێ  دەكوا كە جۆرەكانی ئەدەبدا دەنووسێو قەسیدە  فۆرم و 
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دەچێووتە سووەفەری پووج مەترسووی و هووات و نەهووات و بە تەنیووا لەشووكرێكی گەورە قەڵتوووبج دەكوواتر شووەڕەكانی ئەو پوواڵەوانە 
 .الیەنی نەتەوەیی یان ئایینیان هەیە و پەالمار دەباتە سەر كافران یان دوژمنانی وكتەكەی

 
دەبینیێ پاڵەوانی بەیتە كوردییەكوانیش دەچونە ئەو جوۆرە سوەفەرانەر السەشوۆڕ دەچێوتە سوەفەری موامەڕەۆ و لە سوەر داوای 

بە تووكی سمێڵی مامە ڕەۆ هەشتا چەپكە گوڵ چەپكە دەكوات و بوۆ یوای خەزاڵوی دەنێورێتەوەر شوۆڕ مەحمووود ” یای خەزاڵ“
ۆفی  بوواوكی السەشووۆڕی باڵەكیووان لە ڕێاووای موواڵە خەزوورانیوودا دەچێووتە سووەفەری بەڵووش و بوخووارایەر ئەحمەدخووانی میرسوو

هەژدیهایەو لەتوپەت دەكات و چل چەتە و ڕێار دەكوژ  و دواتریش لە دارستانەكەدا شێرێ  دەكوژ  و كەوڵوی دەكواتر لە 
گوی توۆم بوۆ بەیتی سوارۆشدا سوارۆ دەچێتە سەفەری كواولە لەحسوایە و نوازدار حەیورانەكەی پێوی دەڵوێو یواخوا خەبەری مەر

بێ  بەكم نەبیستمەوە كە تۆ سەری كەحێ ەكەی خۆتت لە بەر هەزار و پێنسوەد سوواران وەرگێوجاوە و بە تێاشوكاوی و بەزیوو 
 .گەڕاویتەوە و منت لە نێو ناس  و نازداراندا شەرمەزار كردبێ

 
لەگەڵ ئەوەشووووودا  بەو پێووووویە بەیوووووت و قەسووووویدە لە هەر دوو بوووووواری فوووووۆرم و نێوەرۆكووووودا وێكاووییوووووان پوووووێكەوە هەیەر
 .جیاوازییەكانیشیان زۆر لەوە زیاترن كە لێرەدا بە كورتی ئاماژە بە چەند خاڵێكی جیاوازییەكانیان دەكەیێ

 
 جیاوازییەكانی نێوان بەیت و قەسیدە

 
ێر دەكر  گرناتریێ و بنەماییتریێ جیاوازیی نێوان بەیوتە فۆلك ۆرییەكوان و قەسویدە لە كوێش و سوەروایاندا دەسنیشوان بكەیو

قەسوویدە لەسووەرەتاوە هەتووا كۆتووایی لە سووەر یەو كێشووی دیوواریكراو دەڕواتر میسوورەعەكانی قەسوویدە لە دەسووتپێكەوە هەتووا 
كۆتایی لەسەر یەو كێش دەڕۆن  بەكم كێشی بەیتەكان كێشوی خۆمواڵییەر كێشوی بوجگەییە و میسورەعەكانی كوورت و درێوژنر 

 :بۆ وێنە
 
 فەر ئەوە كیژ دەر  سوار ئەگە دەچیە وان سە“

 ئەوەت وەسیەت بێ لە سەر دەستی مێ
 پەڕەوە لە چۆمی عوود  لە دەریای عومانێ
 ئەسپێكەخۆت باژو  لە كەناری دەسواران

 بریا سوار ئەمێ خەبەری تۆم بۆ هاتبا كوژرابایەی
 ئەوە درابایە بەر وەودای شیر و خەن ەر و قەناران
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 نەوەو ئەتۆ هەكتبای و سەر  كەحێ ێ خۆت وەرگێجابا
 بەر هەزار و پێنج سەد سواران چونكە ئەمنت خەجاڵەت دەكردلە 

 ”ومل و چاوبەكل و ناس  و نازداران لە كێ شەدەشل و شل
 

وەو دەبینوویێ هەر دێووجەی بجگەكووانی لە چوواو بووجگەی دێووجەكەی دیووكە كووورتتر یووان درێژتوورەر ئەگەر قەسوویدە پشووت بە كێشووی 
ە كێشی خۆماڵی و لە ڕاستیدا مۆسی ای نواوەوە دەبەسوتێ و لەوەیانودا عەرووزی دەبەستێت  ئەوا بەیتە فۆلك ۆرییەكان پشت ب

كە زانكووۆی تەورێووڵ ” مەنووڵوومەی كوووردیی الس و خەزاڵ“لەگەڵ شووێعری نوێوودا لێوو  دەچووێر قووادر فەتوواحی قووازی لە وتوواری 
هاوسوەروان و  بۆی چاپ كردووە لە بارەی بەندەكانی بەیت دەڵێو بەندەكان )میسرەعەكان(ی بەیت چەنود دێوجی 2000ساڵی 

بە گشووتی دوو جووۆرنر جووۆری یەكەم ئەو بەنوودانەن كە دێجەكانیووان كووورتێ و هەر دێووجەی لە دە بووجگە تێنوواپەڕێنێر جووۆری 
 .دووهەم ئەو بەندانەن كە دێجەكانیان درێژن و لەوانەیە دێجێ   هەتا بیست و دوو بجگەۆ درێژ بێتەوە

 
گرتووە  هەركووامە و لە ڕووی بووجگەوە لێوو   ەیووتەكەی سوووارۆ وەرمووانوەو دەبینوویێ لەو نموووونەیەی سووەرەوەدا كە لە دەقووی ب

 :جیاوازنر بۆ نموونە
 

 (بجگەیە 15ئەوە كیژ دەر  سوار ئەگە دەچیە وان سەفەر  )
 (بجگەیە 10ئەوەت وەسیەت بێ لەسەر دەستی مێ )

 (بجگە 14پەڕەوە لە چۆمی عوود  لە دەریای عومانێ )
 ٢٠٢١ی ئەپری ی ٢٣
 

  ک نموونه وهیتی سوارۆ  به
  

بەیتی سوارۆ یەكێكە لەو بەیتە كوردییانەی كە الیەنی پاڵەوانێتی و تراژێدی و دڵدارییەكەی بوووەتە توان و پوۆ و هەوێنوی 
دەقەكەر ئەو بەیتە لە زمانی كیژۆڵەیەكەوە گێجدراوەتەوەر ئافرەتێو  كە كووڕە گوراوییەكەی دەچێوتە شوەڕ ر دەچێوتە كواولە 

هووات و نەهوواتەر دەچێووتە شووەڕی مووان و نەمووانر سوووارۆ بەر لە ڕۆیشووتنێ سووەری ئەسووپەكەی لەحسووار سووەفەرەكە سووەفەری 
دار  وەردەگێج  و دێتە الی نازدار حەیرانەكەی و داوای مواچێكی لوێ دەكوار ماچێو  بوۆ ورەبەخشویێ لە دواسواتەكانی مواكوایی

پوێ شویریێ بكوار ماچێو  كە توانوا و ماچێ  كە بیكاتە توێشووی ڕێاەی هات و نەهات و تواڵ و سووێرییەكانی سوەفەرەكەی 
تیێ و گووڕی پوێ ببەخشوێ بوۆ ئەوەی لە كوات و سواتە تاقەتپجووكێنەكوانی شوەڕگەدا  خوۆڕاگر بێوت و چورای هیووایەكیش لە 
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دا هەر بڵێسەی بێت بۆ گەڕانەوەر بەكم كاە  ماچەكەی ناداتێ و وەعدەی ئەو ماچەی بۆ دەخواتە ئەو كواتەی سووارۆ بە  دڵی
بەرەی شووەڕ  باەڕێووتەوەر بە مەرجێوو  لە شووەڕ  باەڕێووتەوە  كوواە بەڵێنووی پووێ دەدا دوگوومەی سووینە و  سووەركەوتوویی لە

 .مەمكانی بۆ بترازێنێ و شەو هەتا ڕۆژ  لە باخی سینە و مەمان میوانی بكا
 

دەشوتی  لەگەڵ ئەوەشدا كاە هەند  ڕاسپاردەی هەیە و قسەی دڵی بۆ سوارەكەی دەكا و بۆشی دەپاڕێتەوە كە دوازدە ئیموامی
 1500بەغوودایە دەسووتی بە عووومری باوورن و بیپووارێڵنر لە الیەكیشووەوە دوعووای ئەوەی لووێ دەكووا  كە ئەگەر هووات و لەبەر 

سووواری دوژمووێ سووەری كەحووێ ەكەی وەرگێووجا و لەبەریووان بەزی و ڕای كوورد  ئەوا سوووار بكوووژر  و بە تێاشووكاوی و سەرشووۆڕی 
و شول و مول و ناسو  و نوازداران  لە الی دەستەخوشو  و خەنیمەكوان   نەیەتەوەر كاە گراوییەكەی سووارۆ  لە الی شەدەشول

گەلێكی تاری ی شان و باهۆ و پاڵەوانێتیی سوارۆ كوردووە  بوۆیە لەوە تۆقیووە ئەگەر خەبەری شكسوت و بەزینوی سووارۆی بوۆ 
 .بێنێر ئاخر بەزیێ و تێاشكانی سوارۆ ئەو لە نێو كۆڕی كیژۆكن شەرمەزار و ڕووڕەۆ دەكا

 
دەڕوات و ڕۆژێوو  لە ڕۆژان خەبەری برینووداربوونەكەی دێووتەوە بووۆ كاەگووراوییەكەی و ئەویووش ڕادەسووپێرێتە حەكووی، و سوووارۆ 

لوقمانووان كە دەسووت بووۆ بوورینەكەی نەبەن و دەرمووانی نەكەن  نەبووادا بوورینەكەی وەبووێ بوودات و تەشووەنا بكووار ئەو دەیەو  
رەی لە تووۆزی شووەدەی لە چڵكووی ئاناوسووتی ەیی و لە ئووارەقی لە حێ ووی لە دارچینووێ لە ژەناووی گوووا"مەلهەمێكووی بووۆ باوورێتەوە 

 "ررررقووڵكەی بەر گەردنێ
  

 دەقی بەیتی سوارۆ
 گوتنی: عەلی كەردار

  
 هۆیش…هۆ…هۆ…هۆ…ئۆهۆ

 (١)هەرچەند گازی دەكەمێ نایەی مەتاڵ كەركەدەنێ
 شیر لە غەززەی شای فەرماندە لە خڵمەتی وەزیری ماڵ لە بەغدایە

 ئەوە كیژ دەڵێ
 دوێنێ چووكەڵە سوارەكەی مێ دەچۆوە

 سەفەری كاولە لەحسایە
 ئەوە دەیاوت كیژ  وەرە دوو ماچ، دەیە

 بە سەری بە قوڕ و بە م ی بە كوێن، ڕووم لێ وەردەگێجا
 هەی الڵ بب، نەمدەدایە
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 ئەوە لە دوایە دەچوومەوە پێش چووكەڵە سوارەكەی خۆم
 زوڵ ی خۆم، لەبەر دەگێجا
 وە تكایەمەمكی خۆم، بۆ دەبردە

 شەرت بێ بە شەرتی خودا و ڕەسووكن چووكەڵە سوارەكەم
 هەرامەتە لەو  هەكیە بێتەوە لەو  شەڕ 

 ئەمێ سنای خۆمی بۆ دەكەم بە كاغەزەكەی مەرجان و
 مەمكی خۆمی بۆ دەكەم بە قەڵەمێكە فەڕەنای

 هەروەكوو مەالی دوازدەعی ، شەو تا ڕۆژی لێ بكا متاكیە
 …هەر…هەر…ەره…هەر…هەی سوار

 وەرە سوار ئەمێ بەتەنێ،
 هۆیش…هۆ…هۆ…هۆ…ئۆهۆ

 ئەوە كیژ دەڵێ سوار ئەگە دەچیە وان سەفەر 
 ئەوەت وەسیەت بێ لە سەر دەستی مێ

 پەڕەوە لە چۆمی عوود  لە دەریای عومانێ
 ئەسپێكە خۆت باژو  لە كەناری دەسواران

 بریا سوار ئەمێ خەبەری تۆم بۆ هاتبا كوژرابایەی
 درابایە بەر وەدای شیر و خەن ەر و قەنارانئەوە 

 نەوەو ئەتۆ هەكتبای و سەر  كەحێ ێ خۆت وەرگێجابا
 لە بەر هەزار و پێنج سەد سواران
 چونكە ئەمنت خەجاڵەت دەكرد

 لە كێ شەدە شل و شل و مل و چاوبەكل و ناس  و نازداران
 شەرت بێ هەتا سەری ماناێ مانە نو  دەبێتەوە

 لێت قەرد  دەكەم ما  دمی دە زەرد هەنارانئەمێ نەتدەمێ یا 
 …هەر…هەر…هەر…هەر…هەی سوار

 وەرە سوار ئەمێ بەتەنێ،
 هۆیش…هۆ…هۆ…هۆ…ئۆهۆ

 ئەوە كیژ دەر  سوار ئەگە دەچیە وان سەفەر 
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 ئەوەت وەسیەت بێ لەسەر دەستی مێ ئەسپێكەخۆت
 باژو  لەكەناری دەرێاایێ

 لێئەوە ڕەببی سوارە بە دوور بی لە ئەسپی ئەجە
 لە شەڕی پاۆ نوێژان تەپە و توركمانێ هەرامەتە لەهەڵاڵیە

 رەببی ئاگاداری چووكەڵە سوارەكەی مێ بێ
 بیپارێڵن دوعای بۆ بكەن دوازدە ئیمامی دەشتی بەغدایە

 ئەوە كیژ دەڵێ لە چرقەی دەروونی منی قەلەندەری بابان وێران
 ئەوە ماسییان دەعبایان نەهەناان

 می لەیل و پەڕ سەریان دینا دەر  لە گۆ
 وەو مێ جەرگیان دەچۆقالەی دەدانەوە شیددەتی و  گەرمایێ

 …هەر…هەر…هەر…هەر…هەی سوار
 وەرە سوار ئەمێ بەتەنێ،

 هۆیش…هۆ…هۆ…هۆ…ئۆهۆ
 ئەوە كیژ دەڵێ برینداری خەڵكی بریندان بە ڕمبی

 عەوكی عەسۆی ئەوە چووكەڵە سوارەكەی مێ
 بریندارە بە مەودای دەخەن ەر 

 بڵێێ بە حەكیمان عەتاران دوكتەرانئەوە 
 قای ، نییە دەرمانی كەن و شتەقە دەستانی بكەنێ

 هەتاوەكوونێ بۆخۆم دەگەمەوە سەر ئەو  گەرمەبرینێ
 دەرمانێكی بۆ ساز دەكەم لە حێ ێ لە دارچینێ

 لە ژەنای گوارەی لە تۆزی شەدەی لە چڵكی ئاناوستی ەی و
 لە ئارەقی قوڵكەی بەر گەردنێ

 ەمە شەڵتە و دەیهاوێمە سەر ئەو  گەرمە برینێئەوە دەیك
 ئەوساڵ ساڵەكەی ناسكە ساڵە

 چووكەڵە سوارەكەی مێ دەچێتەوە سەفەرێكە گەورە و گران
 لە مێ بێنێتەوە تەشەنێ (٢)ئەمێ زۆری دەترسێ، وەبێ دا

 …هەر…هەر…هەر…هەر…هەی سوار
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 وەرە سوار ئەمێ بەتەنێ،
 هۆیش…هۆ…هۆ…هۆ…ئۆهۆ

 لەشكرێ  هەستاوە لە مێ لە چۆلی شامێئەوە كیژ دەڵێ 
 بێ ئامانە بێ ساماڵە دەڵێێ زۆرە زوربەیە

 ئەوە دەڵێێ كیژ  چووكەڵە سوارەكەت بریندارە
 ئەناواوە برینی جووت گول ەیە

 ئەمنیش دەچوومەوە كێ حەكیمان عەتاران دوكتەران
 دەماوت وەرنەوە سەر چووكەڵە سوارەكەی مێ بریندارە

 ەیەئەناواوە لە جێ شەڕگ
 هەی الڵ ب، پێیان دەگوت، دەردی پێ مردنێیەتی

 حەول و تەقەال و دەرمانكردن و عەزیەتكێشانی بێ فایدەیە
 …هەر…هەر…هەر…هەر…هەی سوار

 وەرە سوار ئەمێ بەتەنێ،
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

بەیتە كوردییەكان بە گشتی نێوەرۆكێكی پاڵەوانێتی )حیماسی(  دڵداری و تراژێودییان هەیەر بەو پێویە دەبوێ لە نێووەرۆكی 
بەیتی سوارۆ ورد بینەوە و بڵانیێ خۆی لە كوام یەو لەو پێناسوانەدا دەبینێوتەوەر سووارۆ دەچێوتە شوەڕی كواولە لەحسوار بەو 

تی بنوووێنێ و پاڵەوانووانە بووۆ سووەركەوتێ هەوڵ بوودا  بووۆ ئەوەی هووی  نەبووێ ئەو پێوویە شووەڕێكە دەبووێ سوووارۆ لەوێوودا قارەمووانێ
سوەركەوتنە  بیاەیەنێووتەوە بەو قەول و بەڵێوونەی كە كاەتیووەحەیرانەكەی پێووی داوە  ئەویووش ترازانودنی دوگوومەی سووینە و 
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نێتییەكەی  ئەویوش ئەوەیە مەمكانەر بەكم كێشەیەو لێرەدا هەیە كە ناهێ ێێ تیش  بوەینە سەر پانتوایی و الیەنە پواڵەوا
كە وەس ی مەیدانی شەڕ و چۆنیەتیی شوەڕكردن و ئازایەتییەكوانی سووارۆی تێودا نیویەر دوكتوۆر سیرووسوی شەمیسوا لە كتێبوی 

دا ئوواوا پێناسووەی حەماسووە دەكوواو حەماسووە گێووجانەوەی سووەربردەكانی پووێش مێووژووەر ڕاپووۆرتێكە لە ڕەوۆ و  جۆرەكووانی ئەدە 
ر لەوە پوێش و تێیودا باسوی ئەو شوەڕانە دەكوا كە لە پێنواوی سوەربەخۆیی و دەرپەڕانودنی دوژموێ لە بارودۆخی ڕۆژگارانی زۆ

 .نیشتیمان یان تێ  شكاندنی دوژمنان یان هەر نەبێ لە پێناوی بەدەستهێنانی ناو و ناوبانە و سەروەت و ساماندا دەكرێێ
ە سووارۆ دەچێوتە شوەڕێ  لە كواولە لەحسوایەر دوكتوۆر لەو بەیتەدا دیار نییە سوارۆ لە پێنواوی چیودا دەچێوتە شوەڕ ر چوونك

دا ئاوا باسوی لەحسوا دەكواتو احسوا  االحسوا  لكسواو نواوچەیەكە لە ”قامووسی موعیێ“مكەممەد موعیێ لە بەرگی پێن ەمی 
ی ڕۆژئاوای كەنداوی فوارس و كەوتوووەتە ڕۆژهەكتوی شوێوە دوورگەی عەرەبسوتانر زەوی و زارەكەی لومەر بەكم چوونكە ئواوێك

كەسیشوی دانیشوتوو  3500باشی هەیە  گەن، و جۆ و هەرزن و میوەی لێ ڕەعەمەل د  و خورماكەشی بەناوباناە و نڵی  بە 
 .هەیە

 
شوێش ئەحومەد ئەحسوایی پێشوەوای شوێوییەكان لەو ”ر ه ور“بەندەری ئەحسا ناوەندی بازرگانییە و لە كۆنودا پێیوان گوتوووە 

ی سوارۆ لە دەرەوەی كوردستان بووەر تا ئێسوتا هوی  سوەرچاوەیەكی مێوژووییش لە ناوچەیە لەدای  بووەر بەو پێیە شەڕگەكە
دا شوەڕی بووردبێتە دەرەوەی سونوورەكانی خووۆیر بەكم لە مێووژوودا زۆر  گوۆڕ  نیوویە كە كوورد  لە پێنوواوی دەسوەكتێكی خۆموواڵی

نەتە شوووەڕێ  كە هوووی  جووواران هەبوووووە سووووارچاكی لەشوووكرێ  و تەنوووانەت فەرمانووودەی لەشوووكرەكانیش كوووورد بووووون و چووووو
دا بووووەر نموووونەۆ  پەیوەنوودییەكی بە كوووردەوە نەبووووە  بەڵكووو شووەڕێكی ئووایینی بووووە و لە پێنوواوی ئوواییێ و هەسووتی ئووایینی

لە شووەڕی نێوووان عوسوومانی و سووەفەوییەكان لە ” سوواروبیرە“شووەڕەكانی سووەالحەدینی ئەیووووبی و دواتوور پاڵەوانێتییەكووانی 
یێ زۆر ناسوراوە و باسوی نواكەیێ بەكم بوۆ ڕوونكوردنەوەی باسوەكەمان بە كوورتی ئاوڕێو  لە دار سەالحەد شەڕەكەی چاڵدێران

دا ئواوا باسوی سواروبیرە دەكواو یەكێو  لە ”كوردستان و ستراتیژیی دەوڵەتان“ساروبیرە دەدەینەوەر حوسێێ مەدەنی لە كتێبی 
كێ  بوو لە پیاوە خانەدانەكانی ناوچەی بوانە و فەرماندە سەربازییەكانی شا ئیسماعی ی سەفەوی ناوی ساروبیرە بوو كە یە

بە دووهەزار شەڕكەری خۆیەوە لە بەرەی شەڕدا جوامێری و پاڵەوانێتی و ئازیەتیی نواند  بەكم دواتور پوارچە توۆپێكی بەر 
 .کەوت و کوژرا

 
ێش لەشوكری بێاانەكوان وبردانەی كەواسووورەی پو دیارە ساروبیرەمان وەو نموونەیەو هێنوایەوە لەو پیواوە شوەڕكەرە بەدەسوت

بوووون و شووەڕەكەیان هووی  لە پێنوواوی خوواو و نیشووتیمان و نەتەوەكەی خۆیانوودا نەبووووەر ئەگینووا شووەڕگەكەی سوواروبیرە  واتە 
شووەڕگەی سووەفەوی و عوسوومانییەكان هەر كوردسووتان بووووە و موواڵوێرانی و كاولكارییەكووانی شووەڕی نێوووان ئەو دوو دەسووەكتە 

 .ەومانەكان هەر بۆ كورد بووە و دەستكەوتەكانیشی بۆ داگیركەرەكانئایینییە و بەشمەینەتی و لێ 
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 .بەكم ناوی سوارۆی ئێمە و شەڕگەكەی دیار نییە و ئەوەۆ ئیڵنمان نادا لەوە زیاتر باسی ئەو الیەنەی بكەیێ

  
 الیەنی تراژێدی

 
تراژێدی نواندن و پێشاندانی كردەوەگەلێكوی دا ئاوا پێناسەی تراژێدی دەكاو  لە كتێبی جۆرەكانی ئەدە  د. سیرووس شەمیسا

گرینە و جیددییە كە لە سەر یەو بە زیان و زەرەری پاڵەوانی سەرەكی تەواو دەبێ و هەوێنوی چیورۆكەكە  بە مەرگەسواتی 
 .پاڵەوانەكە كۆتایی د 

 
اكان بە شوووێعر هەر ئەو دەڵوووێو لە ڕۆژئووواوا  هەتوووا كۆتاییەكوووانی سوووەدەی حەگووودەهەمیش زۆربەی مەرگەسوووات یوووان تراژێووودی
 .دەنووسرانەوە و ئەو پاڵەوانەی تووشی چارەڕەشی و مەرگەساتەكەۆ دەبوو لە چینی سەرووی كۆمەڵاە بوو

 
بەپێووی ئەو پێناسووانە  پوواڵەوانەكەی بەیتووی سوووارۆ  كە دواجووار تووشووی مەرگە سووات دەبووێ و بەسووەرهاتەكەی لە زمووانی 

تراژێودی و خەفەتبوارانەی هەبوووەر سوەیر ئەوەیە بەر لەوەی سووار گێجەرەوەی بەیتەكەوە بە ئێمە گەیشتووە  چارەنووسوێكی 
بەدوور بوێ لە تیوری “كەوتنەكەیودا  گوراوییەكەی لەگەڵ ئەوەدا كە بوۆی دەپواڕێتەوە  بااتە شەڕگە و هەر لە سەرەتای وەڕ 

 :دووعاشی لێ دەكا و دەڵێ  ”ئەجەلێ
 

 ئەوە كیژ دەر  سوار ئەگە دەچیە وان سەفەر 
 لە سەر دەستی مێ ئەوەت وەسیەت بێ

 پەڕەوە لە چۆمی عوود  لە دەریای عومانێ
 ئەسپێكەخۆت باژو  لە كەناری دەسواران

 بریا سوار ئەمێ خەبەری تۆم بۆ هاتبا كوژرابای
 ئەوە درابایە بەر وەدای شیر و خەن ەر و قەناران

 نەوەو ئەتۆ هەكتبای و سەر  كەحێ ێ خۆت وەرگێجابا
 سوارانلە بەر هەزار و پێنج سەد 

 چونكە ئەمنت خەجاڵەت دەكرد
 لە كێ شەدە شل و ش ومل و چاوبەكل و ناس  و نازداران
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 شەرت بێ هەتا سەری ماناێ مانە نو  دەبێتەوە
 ئەمێ نەدەمێ یا لێت قەرد  دەكەم ما  دمی دە زەرد هەناران

  
رەی بردوویەتوی نوایەێنێتەوەر لەگەڵ وەو بڵێی  سوارۆ لە شەڕ  سەرناكەو  و دووعای گراوییەكەی قەبووڵ دەبێ و ئەو سوە

 .دا  الیەنی خەمباری و شیناێجی و الواندنەوەی بەیتەكە خەستتریێ الیەنێتی هەموو ئەوانەۆ
 

دا گێوجانەوەی بەشوێ  لە بەشومەینەتییەكانی ژیوانی ڕابوردووی گەلەكەموانێر  وەو باس كرا  بەیتەكوان سوەربردە و لە ڕاسوتی
ردووی نەتەوەی كورد هەبوێ  بواۆ دەزانوێ ئەوا گەلە و نیشوتیمانەكەی بەردەوام لەبەردەم ئەوانەی تۆزێ  شارەزاییان لە ڕاب

شاكو و پەالماری داگیركەراندا بوون و ئەگەر بۆ زۆر دووریش نەگەڕێینەوە  النویكەم هەر لەسوەردەمی دەسوەكتی عوسومانییە 
بەسوەر كوورد هواتوونر بە توایبەتی كواتێ ئەو  سوننە مەزەبەكان و سەفەوییە شیعە مەزەبەكاندا گەلێو  كارەسواتی دڵوتەزێێ

دوو دەسەكتە نەیارە پەالماری یەكتریان دەدا  هەموو جار  شەڕگە و شوێنی تێكهەڵاوونەكانیان هەر كوردستان بووەر جواە 
ێ لەوەۆ ئاوڕدانەوەیەو لە كارەساتە دڵتەزێنەكەی قەكی دمدم و وێرانكردن و كوشتارە بەكوۆمەڵەكەی باشوووری گوۆلی وەرمو

لەسوووەردەمی شوووا عەباسوووی سوووەفەویدا و دوورخسوووتنەوە )نەفیكردنوووی(ی بەردەواموووی هوووۆز و عەشووویرەتە كوردەكوووان لە زێووود و 
نیشووتیمانەكەیانەوە بووۆ دوورە وكتووان  هەموووو بەڵوواەن لەسووەر ژیووانی كارەسوواتبار و پووج لەخەمووی ئەو گەلە كە هێشووتاۆ 

هەمەوەندەكان لە لیبی و بووونی زیواتر لە یەو می یوۆن كوورد لە شوێنەوارەكانیان بەسەرمانەوە ماونەتەوە و ئێستاۆ بوونی 
ی )كەلیمووڵاڵی تەوحیدی(وودا ”كۆچی مێژوویی كوردەكوان بوۆ خۆراسوان“پارێڵگای خۆراسان لە ڕۆژهەكتی ئێران كە لە كتێبی 

لە توركیوا و  بەتێر و تەسەلی هاتووە  هەمووی بەڵواەی حاشواهەڵنەگرنر ئیتور باسوی كوردقجانەكوانی سوەردەمی ئەتواتۆرو
 .ڕۆژهەكتی كوردستانی دەیەی هەشتاكان و كارەساتەكەی هەڵەب ە و ئەن الی باشووری كوردستان هەر ناكەم

 
لە كتێبی گەن ی سەربەمۆردا لەو بارەیەوە دەڵێو سەرجەم دەتوانیێ بڵێیێ ژیوانی ڕابوردووی كووردەواری وەو  ئەحمەد بەحری

تراژیودیكێر گوو  بوۆ هەر بەیتێو  هەڵودەخەیێ  بارسوتایی ژیوانێكی پوج دەرد و تراژێدی دەچێر هەربۆیە زۆربەی بەیتەكوان 
 .مەینەت بە تەواوی هێڵەوە هەست پێ دەكەیێ و كۆنەبرینمان وەسۆ دێنەوە

 
ئەوەی بەحری باسی دەكا  ئەو بەشە لە كارەساتە دڵتەزێنەكانی ڕابوردوون كە بووونەتە هەوێنوی بەیتەكوانر هەر وەو چوۆن 

 .ەكانی مێژووی هاوچەرخی كوردستان بوونەتە هەوێنی سەدان شیعر و چیرۆو و گۆرانی و سروودكارەساتە دڵتەزێن
*** 

  
 مەتاڵ كەركەدەنێو ئەو قەڵغانەی شەڕكەران بۆ گێجانەوەی شیر و تیر بەدەستیانەوەیەر جاری وابووە مەتاڵەكە لە  -١
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 .سوارۆ لە شێوەی سەلكی كەركەدەن بووە شێوەی سەری شێر یان جانەوەرێكی دیكە بووە كە لێرەدا دیارە مەتاڵی
وەبێ دەداو وەبندانی بریێ  تەشەناكردنی بریێ لە ژێرەوە بەبێ ئەوەی لەسەرەوە ئاسوەوارێكی ئەوتوۆی لوێ دیوار بوێ  لە  -٢

 .بنەوە تەشەنە دەكات
 ٢٠٢١ی مای ٢٢
 

 الیەنی دڵداری و ڕەگەزی ستاتیكی و شێعری لە بەیتی سوارۆدا

   
 یتی سوارۆ  الیەنی دڵدارییەكەیەتیر  چاو و ڕوونی بهبەر  ره الیەنی هه

 
بەیتوی كووردی لە خوێنودنەوەیەكی بەراوردكوارانە لەگەڵ ئەدەبوی ” لە وتارێكیودا بەنواوی  دوكتۆر ڕەهبەەر مەحمبوود زادە

دا بە وەسوو ی ناسوو  و ئەوینوودارانە شووێوازێكی لیریوو  و غینووایی  بەیووت لە هەنوودێ  بەشوویلەو بووارەیەوە دەڵووێو ” دا كالسووی 
 بەخۆیەوە دەگر ر لەم بەشانەدا زۆرتر وەسك و نڵایەكی ئەویندارانە و پاڕانەوەیەكی دڵسووتاوانە لە قاڵبی مۆنۆلۆگ دا 

 .بەدی دەكرێێ
 

ات و ساتە ناسكەدا كە سوارەكەی دەچێوتە سوەفەری هوات و گراوییەكەی سوارۆ دوای ئەوەی دڵی دڵدارەكەی دەشكێنێ و لەو ك
نەهاتێ  ماچێكی ناداتێ  دواتر زول ی خۆی لەبەر دەگێوج  و مەمكوی خوۆی لوێ دەكواتە تكاكوار بوۆ ئەوەی سووارۆ دڵوی لێوی 

تێ  نەیەشێ و لێی ناهومێد نەبێر ئەو هەموو خۆشییەكان هەڵدەگر   بۆ ئەوەی دواتر وەو دیاری و پێشكەشییەكی سوەركەو
 .بیداتە دڵدارەكەیر لێرەدا ئەو پەڕی جوانی و ناسكێتیی دەقەكەمان بۆ دەردەكەو 

 
خۆی لێرەدا پرسیار ئەوەیە ئواخۆ ئەگەر سووارۆ لە سوەفەرەكەی گەڕابوایەوە  كاەحەیورانەكەی ئەو قەول و بەڵێنوانەی خوۆی 

پێشووێ  بەكم كەس نوواتوانێ وەكمێكووی  دەبووردە سووەر  یووان نووان ئەگەرچووی ئەوە پرسوویارێكە و لەوانەیە بووۆ هەموومووان بێووتە
ی بوۆ بڵوێ  لەبەر ئەوەی مەرگوی سووارۆ ئیتور ڕێواەی ئەزمووون و ”نوا“یوان ” ئوا“دروستی بۆ دەستنیشان بكوا و بە دڵنیوایەوە 

تاقیكردنەوە و هەڵسەنااندنی لێ گرتووویێر ئەوەی لێورەدا ڕوونە ئەوەیە كە كاەحەیورانیش دوای مەرگوی سووارۆ ئەو كوورتە 
شووكرا دەكووا و لەقوواوی دەدا كە سوووارۆ بەر لەوەی وەڕ  بووكەو  بووۆ شووەڕگە  دەگەڕێووتەوە و دەچێووتە الی و ئەوەۆ كە ژوانە ئا

كاەحەیرانەكەی ئەو قەول و بەڵێنە شیرینانەی پێ دەدا كە بەداخەوە سوارۆ ئاواتەكانی دەباتە بێ گو  و داخ و كەسوەریش 
 .بۆ نازدارحەیرانەكەی بەجێ دەمێنێ
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 و شێعری لە بەیتی سوارۆدا ڕەگەزی ستاتیكی

 
تا ئێستا زۆر باسی ئەو فاكتەرانە كراوە  كە شێعر لە قسەی ئاسوایی جیوا دەكەنەوەر هەموووی ئەو شوتانەۆ لە چوارچێووەی 
پێكهاتەی زماندا هاتوونەتە ئاراوەر یەكێ  لە خاڵە هەرە گرناەكان كە تا ئێسوتایش وەو یەكێو  لە پێوەرەكوان هەموووان 

 .انی ناڕاستەوخۆیەر زمانێ  كە لەنێو خۆیدا مانایەكی زۆری هەڵارتووەلەسەری كۆكێ  زم
 

ئوێمە لە ژیوانی ڕۆژانەمانودا بەردەوام بە تەنیشوت هەمووو شوتێكدا توێ دەپەڕیوێ و نواوی هەمووو شوتەكان دێنویێ بەبووێ ئەوەی 
خڵمەتوی گەیانودنی پەیوام و بیریان لێ بكەینەوەر زمانی پەیوەندییەكانمان  واتە ئەو زمانەی قسەی پێ دەكەیێ تەنیا لە 

دایەر كەس لە كوواتی قسووەكردندا بیوور لە واتووای جۆراوجووۆری وشووەكان ناكوواتەوەر كوواتێ بە یەكێوو  دەڵێوویو  مەبەسووتەكەمان
جاە لە خۆی واتایەكی دیكەشی هەبوێن ئەو بیور لە ” كتێ “كتێبەكەم بڵر كردووە  ئیتر بیر لەوە ناكاتەوە  تۆ بڵێی وشەی 

موێ كتێبوێك، پوج لە خەفەت  چاوێو  نیویە بموووێنێتەوە و مێشوكێ  “تەوە و بەسر بەكم كە بڵێویێو بڵربوونی كتێبەكە دەكوا
  توێژ هەزار ناخ، كە دەكاتەوە مێ لە بیرر دەكاتەوە دیكە شتێكی لە بیر یەكسەر خوێنەر یان بیسەر …”نییە ڕاگەم بكات

 .ناگا تێ لێ، كەس و نهێنی و ڕاز لە پجە پج و تێدایە دەرووی و الیەن و
 

 :كاتێ كیژ بە سوارەكەی دەڵێ
 
 زوڵ ی خۆم، لەبەر دەگێجا“

 مەمكی خۆم، بۆ دەبردەوە تكایە
 شەرت بێ بە شەرتی خودا و ڕەسووكن

 چووكەڵە سوارەكەم بێتەوە لەو  شەڕ  هەرامەتە لەو  هەكیە
 ئەمێ سینای خۆمی بۆ دەكەمە كاغەزەكەی مەرجان و

 فەڕەنایمەمكی خۆمی بۆ دەكەم بە قەڵەمەكی 
 ”هەروەكوو مەالی دوازدەعی ، شەوتا ڕۆژی لێ بكا موتاكیە

  
تۆ بە دەست خۆت نییە  كۆمەڵێ  وێنەت دێنە پێش چاور كۆمەڵێ  تاب ۆی جوان و ڕۆمانسیر زولك و مەمكی كیوژ  لەوێودا 

  كەسوێ  دەكەیوتە دەبێتە تكاكارر وەو چۆن لە كاتی هەڵەكردنێكدا خۆت هیات لەدەست نایە و كەس قسەت لێ وەرنواگر 
تكاكار كە الیەنوی بەراموبەرت ڕێوڵی دەگور  و قسوەی ناشوكێنێر لەو بەیتەشودا كیوژ  كە دەزانوێ سووارۆ دڵوی لێوی شوكاوە و 
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دەشڵانێ سوارۆ وەكمی ناداتەوە  بەكم لەوەۆ دڵنیایە كە سوارۆ ڕێڵ لە زولك و مەمكانی دەگر  و ئەگەر ئەو جووتەی لوێ 
ڕێڵی ئەوانیش بێ  لەگەڵی ئاشت دەبێتەوەر لێرەدا ئیتر مەم  ئەو جەستەیە نیویە كە هەوەسوی بكاتە تكاكار  ئەوا لە بەر 

 .پیاو ببڵوێنێ و تەزویی لەگیانی باێج ر مەم  لەو دیمەنەدا جێی ڕاسپاردە و كەسێكی ماقووڵ دەگرێتەوە
 

دەكوا بە قەڵەمێكوی فەڕەناوی و لێوی لە دێجەكانی دواتریدا سینای خۆی دەكاتەوە بە كواغەزێكی مەرجوان و مەمكوی خوۆی بوۆ 
 ەررردەگەڕ  سوارۆ شەو  هەتا ڕۆژ  لەسەری بكاتەوە موتاكی

 
لەو چەند دیمەنە شواعیرانە و ناسكەشودا كیوژ  نوایە ڕاسوتەخۆ بڵوێو سووارۆ ئەگەر بە سواڵمەتی هواتیتەوە چیوت پوێ خۆشوە 

پەیو  و قسوەكانیدا نەدەبووور ئەوەی زموانەكەی دەتدەمێر خۆی ئەگەر ڕاستەوخۆ وای گوتبایە  ئەو هێوڵە ئەفسوووناوییە لە 
لێوورەدا دەوڵەمەنوود كووردووە و گەیانوودوویەتە ئەوپەڕی ناسووكێتییەكەی  ئەو شووێوە دەربووجینە شوواعیرانەیە كە سوویناە ناسوو  و 
سپییەكەی وەو كاغەز و مەرجوانی بوۆ دەكواتەوەر مەمكیشوی وەو قەڵەمێو  دەخواتە نێووان پەن ەكوانیەوەر بوا لە دیومەنەكە 

 .ببینەوە وردتر
 

 .وێكاوویی نێوان كاغەز و سینەو هەر دووكیان سپی و ناسكێر هەردووكیان ڕێ  و لووسێ
 

قەڵەم مەرەكەبووی تێوودایە و مەموو  شوویرر شوویر منووداڵ پەروەردە دەكووا و مەرەكەبووی قەڵەم " وێكاوووویی نێوووان قەڵەم و مەموو 
 .دێجەكانی نووسیێ

 
كووانی نێووو حوجرەكووان بوووور ئەوانوویش لە كوواتی خوێندنێوودا بەسووەر لە كۆنوودا چینووی خوێنوودەواری كووورد مەالو موتوواككردن

كتێبەكانیانوودا دەنووشووتانەوەر خووۆ وەو ئێسووتا نەبووووە مێووڵ و كورسوویی تایبەتیووان هەبووێ و لە پشووت كووۆمپیتەر قیووت و قوونج 
 .دانیشێر ئەوان كتێبەكەیان دادەنا و لەسەر زگ ڕادەكشان و بەسەریدا دەنوشتانەوە و دەیانووێندەوە

 
دەبینوویێ كێووژ  لێوورەدا ڕاسووتەوخۆ نوواڵێ  لێووت دەگەڕێوو، لەسووەر سووینا، درێووژ بیووت و بنوووویر دەڵووێ  وەو مەالی دوازدە عووی ، 

 .لەسەری بكەیتەوە موتاكیە
 

موتاك  الیەنێكی دیكەشمان بۆ دەخاتە ڕوور ئەویش ئەوەیكە  ئەو كەسەی شتێ  دەخوێنێتەوە  دێج بە دێوج لە نهێنییەكوانی 
دەگا و لێیان تێ دەگوار سوەیر لەوەدایە كواە نواڵێ، سوینامت بوۆ دەكەم بە كتێو  و بیوووێنەوەر دەڵوێو بوۆت  نێو نووسراوەكە
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دەكەم بە كاغەزێكی مەرجوانر نوازانیێ ئەو كواغەزە لەسوەری نووسوراوە یوان نوا  بەكم لەوبەری وشوەكانەوە  شوتێكی دیوكەی 
 :تێدایە  ئەویش ئەوەیەر دەڵێ

 
بە هەزاران قسووەم پێوویەر كە هوواتیتەوە و بووووینە هاوسووەری ژیووان  جووا پریاسووكەی دڵمووت بووۆ سووینەم پووجە لە ڕاز و نهێنووی و 

دەكەمەوەر ئەو كاتەیە دەبێ شەو هەتوا ڕۆژ  كواغەزی پوج لە ڕاز و نهێنیوی سوینەم بوووێنیتەوە بوۆ ئەوەی عی مەكانوت كامو  
 .بێ
 

دەڵوێ  هێشوتا كور  و كواڵی و دەبوێ بێیوتەوە  لەو دێجانەدا شتێكی دیكەشمان بوۆ دەردەكەو   كیوژ   ناڕاسوتەوخۆ بە سووارۆ
 .لەسەر سینە و مەمكی مێ پێ باەی

  
ڕەگەزێكی دیوكەی شوێعری لەو بەیوتەدا زێودەبێژیی یوان موبوالەغەیەر موبوالەغە یەكوێكە لە ڕەگەزەكوانی شوێعر كە شواعیر لە 
وەس ێكی شاعیرانەدا پ ەی پێداهەڵاوتێ یان تەوسویك و تواری ەكە ئەوەنودە بەرز دەكواتەوە یوان ئەوەنودەی دادەبەزێنوێ لە 

 و گریان و شیوەنەكانی و ئاخ هەڵكێشانی خۆی دەكا لە دوای ڕۆیشتنی  ئەق  دەتراز ر لێرەشدا یاركۆڵێ كە باسی ناڵیێ
 :سوارۆ دەڵێ

 
 ئەوە كیژ دەر  لە چرقەی دەروونی منی"

 قەلەندەری بابان ویران ئەوە ماسیان دەعبایان
 نەهەناان سەریان دێنا دەر  لە گۆمی لەیل و پەڕ 

 "وەو مێ جەرگیان دەچۆقا لەی دەدانەوە شیددەتێ و  گەرمایێ
  

 
  
 
 
 
 
 
 



دا ڕۆڵی ئافرەت لە گوتنەوەی بەیتە فۆلكلۆرییەكان  

 

 

23 
 

جا بیهێنونە بەرچواوی خۆتوان  دەبوێ قورچە و شویوەنی دڵوی ئەو كیوژۆڵەیە چەنودە بە تەوژم بوووبێ كە لە تواوانی ماسوی و 
 .دەعبا و نەهەناان لە گۆم سەریان هێنابێتە دەر  و خۆیان خستبێتە بە قرچەی خۆرەتاو  و هەڵاۆقابێێ و برژابێێ

 
دەربوجینە ئاسوتی خەمەكەی و ڕادەی ئوازار و ژانە دەروونیویەكەی خۆیموان بوۆ بوواتە لە ڕاستیدا بەیتبێوژ تەنیوا دەیەو  بەو 

ڕوو  كە دەكوور  بڵێوویێ ئەگەر ئەو موبووالەغەیەی نەكردبووایە  ئووێمە نەمانوودەزانی قووووكیی دەریووای خەمەكەی چەنووودەیە و 
 .دەقەكەۆ ئەو هێڵ و دەوڵەمەندییەی نەدەبوو

  
 ئایشێ گوڵ بەراوردكردنی بەیتی سوارۆ لەگەڵ سوارۆی

 
بەیتووی سوووارۆ بە دوو شووێوە گوووتراوەتەوەر یەكێكیووان ئەوەیووانە كە مامۆسووتا عەلووی كەردار گوتوووویەتی و ئەوی دیكەیووان ئەو 
بەیتەیە كە بە سوارۆی ئایشەگوڵ بەناوباناە و مێ لە زمانی مامۆستا خدری قادری ناسراو بە خ ەدەرزی بیستوومەر ئەو دوو 

ە هەموان كاتودا زۆر الیەنوی لێو  جیاوازیشویان هەیە كە لەم بەراوردكوردنەدا دەمەو  پەردە بەیتە زۆر بەشوی وەو یەو و ل
بودەمەوەر سووارۆی عەلوی كەردار بە پوێاەوانەی سووارۆی ئایشوەگوڵ  لەسەر ئەو دوو الیەنی وەو یەو و لێ  جیاوازەیان هەڵ

هۆنەرەكەی دیارە كە كەسێكە بەناوی ئایشوەگوڵر  بێژەرەكەی دیار نییەر چونكە لەو بەیتەیاندا كە خ ەدەرزی دەیڵێتەوە ناوی
ئەو دوو بەیووتە یەو هەوێنیووان هەیە  بە كۆمەڵێوو  خوواڵی هوواوبەۆ و لێوو  جیوواوازەوە كە لەپێشوودا خوواڵە هاوبەشووەكانیان 

 :دەسنیشان دەكەیێ
  

 خاڵە هاوبەشەكانیان

 
سووارۆ بەر لەوەی بكەوێوتە ڕ   دەچێوتە هەر دووكیان سووارچاكێكە و دەچێوتە سوەفەری كواولە لەحسوایێر لە هەر دووكیانودا 

الی نازدار حەیرانەكەی بۆ ماكوایی و داوای ماچی لێ دەكا  بەكم ماچەكەی ناداتێ و لە هەردووكیاندا نوازدار حەیورانەكەی 
سوووارۆ قەول و بەڵووێێ دەدا ئەگەر سوووارەكەیان بە سووەركەوتوویی بێووتەوە  دوگوومەی سووینە و مەمووانی بووۆ دەتوورازێنێ و لە 

تی سینە و مەماندا بەبێ هی  بەرگێجەوەیەو میوانی دەكەنر سوارۆی هەردووكیان دواجوار دەپێكور  و لەو سوەفەرەیدا بەهەش
بە ساڵمەتی ناگەڕێتەوە و نازدارحەیران ڕادەسپێر  دوكتۆر و حەكی، و لوقمانان دەستی نەكەنێ هەتا بۆ خوۆی دەگواتە سوەر 

هەردووكیشویان شوێوە و كەرەسوتەی دەرموان دروسوتكردنەكەیان لە یەكتوری  گەرمەبرینێ و دەرمان و مەڵكەمی بۆ دروست دەكار
دەچووێر بە گشووتی هەوێنەكەیووان یەو شووتە بەكم جیاوازییەكانیووان زۆر بەرچوواوترنر جیاوازییەكووانیش لە شووێوەی گێووجانەوەی 

 .ڕووداوەكان و چۆنیەتیی سەفەرەكە و برینداربوونەكەدا بە زەقی خۆ دەنوێنێ
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 انخاڵە جیاوازەكانی

 

بەر لە هەر شتێ  پێویستە بڵێ، ئەودوو بەیتە لە شێوەی گوتنەوە واتە لە ئاوازەكەیاندا لێ  جیاوازنر مامۆستا خو ە دەرزی 
هەوای گوتنەكەی زۆر لە ئازیڵ  نڵیكترە بەكم ئەو ئاوازەی عەلی كەردار سوارۆی پێ دەڵێتەوە  شێواز و ئواوازێكی دەگومەن 

 :ەی سەربەندەكانیدا كە دەیانڵێتەوە و دووبارەیان دەكاتەوە و دەڵێو تایبەتە و تەنانەت لە گوتنەو
 
 …هەر…هەر…هەر…هەر…هەی سوار"

 وەرە سوار ئەمێ بەتەنێ،
 "هۆیش…هۆ…هۆ…هۆ…ئۆهۆ

  
لە شووێوەی گوتنەكەیوودا تووۆ هەسووت دەكەی بە پێووی زرمەی پێووی ئەسووو و هوواوریت، لەگەڵ چوارنوواڵەی ئەسووپی سوووارەكەیدا 

دەبوونەوە و بە تۆزێوو  وردبوووونەوە لێووی وا هەسووت دەكەی ئەوەی دەیڵێووتەوە بە سووواری ئەسووپێ   هەناسووەكانی بەرز و نووڵم
 .دەیڵێتەوە كە لە حاڵی چوارناڵە دایەر بەكم ئەو جوانكارییە لە سوارۆی ئایشەگوڵدا نییە

 
كەردار وەو  سوووارۆی ئایشووەگوڵ وەو سووەربازێ  جەلبووی بەدوودا دەچووێ واتە بەزۆری دەیووبەنە شووەڕ   بەكم سوووارۆی عەلووی

 :ئەوەتا ئایشەگوڵ ئاوا دەست پێ دەكات و دەڵێفەرماندەیەو دەچێتە شەڕ ر 
 
 ئایشەگوڵ، دەگوت خۆ مێ نەمدەزانی کە چووكەلە سواری مێ"

 "هەر جەلبی بەدوودا د  کە بجواتەوە لە بۆ سەفەری دەكاولە لەحسایێ
  

فەرمانودەیەو كە دەچێوتە غەززە بە فەرموانی وەزیوری مواڵ لەبەغودایێ بەكم سوارۆی توێژینەوەكەی ئێمە لە دەسوپێكدا وەو 
 :وەڕ  دەكەو  و لە الیەكی دیكەشەوە كیژ دەڵێ

 
 بریا سوار ئەمێ خەبەری تۆم بۆ هاتبا كوژرابایەی"

 ئەوە درابایە بەر وەدای شیر و خەن ەر و قەناران
 نەوەو ئەتۆ هەكتبای و سەر  كەحێ ێ خۆت وەرگێجابا

 ر و پێنج سەد سواران چونكە ئەمنت خەجاڵەتلە بەر هەزا
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 دەكرد لە كێ شەدە شل و ش ومل و چاوبەكل و ناس  و نازداران
 شەرت بێ هەتا سەری ماناێ مانە نو  دەبێتەوە

 "ئەمێ نەتدەمێ یا لێت قەرد  دەكەم ما  دمی دە زەرد هەناران
  

سووەری كەحووێ ەكەی خووۆی وەرباێووج  لەبەر هەزار و پێنسووەد لێوورەدا كە ورد دەبیوونەوە لەو داوایەی كە پێووی وایە ئەگەر سوووار 
 .سواران  ئەوا لەشكرەكەۆ دەشكێ و كیژ  خەجاڵەت دەبێ لە كێ شەدەشل و ش ومل و چاوبەكل و ناس  و نازداران

 
پرسیارێ  مەبەستەكەمان ڕوون دەكاتەوەر ئاخۆ لە نێوو سووپایەكدا ئەگەر سوەربازێ  بوبەز  و ڕا بكوا  لەشوكرەكە دەشوكێن 

ەخێور  بەكم ئەگەر فەرمانودەكە سوەری كەحوێ ەكەی خووۆی وەرباێوج  و پاشەكشوە بكوا  ئەوا لەشوكریش بەدووی ئەودا تێوو  ن
 .دەشكێت

 
ئایشوووەگوڵ ئەوەنووودەی لەگەڵ خوووۆی دەدو  هوووی  لەگەڵ سووووارۆی نوووادو ر بەكم كیوووژ  واتە سووووارۆی عەلوووی كەردار هەر لە 

پێش چووكەلە سوارەكەی و زول ی خۆی لەبەر دەگێج  و مەمكوی خوۆی بوۆ سەرەتاوە كە دوای ئەوەی ماچی ناداتێ  دەچێتەوە 
دەباتەوە تكایێ و ئیتر لەوێوە دەكەوێوتە قسوە لەگەڵیودا و جیوا لەو گ وت و بەڵێنوانەی پێوی دەدات  ئامۆژگارییشوی دەكوا و 

اچێكیشوی نواداتێر تەنانەت هەڕەشەشی لوێ دەكوا كە ئەگەر بێوت و بوبەز  و سوەر نەكەو  ئەوا بێبەشوی دەكوا و تەنوانەت م
 ..لەگەڵ ئەوەشدا بۆشی دەپاڕێتەوە كە دوور بێ لە ئەسپی ئەجەلێ و لە تیری پاژنوێژان و

 
بە گشتی سوارۆی توێژینەوەكەی ئێمە جووڵەی زۆر تێدایەر بەپێاەوانەی سوارۆی ئایشوەگوڵ كە بەشوی هەرە زۆری مۆنۆلوۆگە 

دیووالۆگی تێوودایە و دەكوور  بەشووێكیان بەشووێوەی دراموواتیكیش واتە قسووەكردنە لەگەڵ خووۆی  سوووارۆی توووێژینەوەكەی ئووێمە 
 .نماییش بكرێتەوەر ئەوەۆ الیەنێكی دیكەی بەهێڵبوونی ئەو بەیتەیە

 
بە گشتی بەیتی سوارۆی ئایشەگوڵ لەه ە و شوێوەزاری ئەو نواوچەیەی زۆر پێووە دیوارە كە بەیتبێوژەكەی لوێ ژیواوە بوۆ وێونە 

 .”مەجوح”ڕۆژی جومعە بەو شێوەیە دەڵێتەوەو
 

 :سوارۆی ئایشەگوڵ دەڵێ ئەمێ ئاش ، زۆرن و كوێر ب، ناگەنە مرادی دڵی خۆیان
 
 ئەمێ ئاش ی دەلەدنیایەم گەلەگەلێكی دەزۆرن"
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 دەگ ڕەبی سەت هەزار جاران، كوێرایی بەچاوی دەئایشێ گوڵێ دا
 "رررشتەقیان بە دڵێكە خۆ ناگەنێ و

  
 .سوارۆی هەیە و لەوی زیاتر كەسی بە دەورەوە نییە یان النیكەم باسیان ناكابەكم كیژ  واتە سوارۆی عەلی كەردار هەر 

 ٢٠٢١ی جوونی ٦
  

 ژنی كورد و بەیتەێژی

  
لە زۆربەی بەیتەكانەوە بۆموان دەردەكەو  كە ئەوەی هوۆنەر و داڕێوژەری دەقوی بەیوتەكەیە ئوافرەتە نەو پیواو  بەكم ئوێمە 

بە داخەوە لەو بوارەدا دەنای هی  ئافرەتێ  بەتۆمواركراوی نەمواوەتەوەر بەیتوی  هەر لە زاری پیاوانەوە بیستووماننەتەوە و
كوواكەمیر و كوواكە شووێش  ئووازیڵ   بەشووێكی زۆر لە حەیرانەكووان  بەیتووی سوووارۆ و زۆر بەیتووی دیكەمووان هەن كە وێژەرەكەیووان 

باسومان كورد ئەوەی هەیە لە زاری  ئافرەت بووە  كەچی بەداخەوە بە دەنای ئافرەت بەرهەمێكمان لەبەر دەستدا نییە و وەو
پیاوانەوە بە ئێمە گەیشتووەر ئەو مەسەلەیە هەتا ئێستاۆ وەكمێكی شێ ایری بۆ نەدۆزراوەتەوە و هەر كەسە و لە ڕوانواەی 
خووۆیەوە هۆكارەكووانی خسووتووەتە ڕوور هەرچۆنێوو  بووێ  ورد بوووونەوە لەو دەقە بەیووت و حەیرانووانە ڕاسووتییەكمان بووۆ ڕوون 

ویش ئەوەیكە ژنە كورد ئەگەر وەو پیاوان مەیدان و ڕێاەی پێ درابایە  لە توانادا هیاوی لە پیاوەكوان كەمتور دەكەنەوە ئە
نەدەبوو و داهێنانەكانیشی ئەگەر لە پیاوان پتر نەبوایەن  النیكەم شوانیان لە شوانی پیواوان دەدار عەلوی خوڵری نووسوەر و 

بارەی حەیرانەوە ئاوا وەكمی دیمانەكار جەع ەر حوسێێ پوور )هێودی(  ڕووناكبیری ڕۆژهەكتی كوردستان لە دیمانەیەكدا لە
 :دەداتەوە

 
ژنی كورد هەرچەند لەچاو ژنانی نەتەوە هاوسێیەكان سەربەستیی زیاتر بووە  بەكم هیاكوات ئەو سەربەسوتییە نەگەیووەتە "

بێ  بە بیوانووی الوانودنەوەی منوداڵ  ئەگەر وكۆیەكی لە دەرووندا بوو ئەو ڕادەیە كە لە مۆسی ادا چاالكیی هەبێر ئەگەر كوڵ
ویستوویەتی ڕەخنە بار  و ڕە و كیێ بجێژ  بە بالۆرە و ئەگەر ویستوویەتی بە ڕیت، دەروونی لە گرفتەكوانی ڕوحیوی پواو 
بكاتەوە  بە ئاهەنای مەشكەژاندن سوكنایی هواتووەتێر ژنوی كوورد زگمواو هوۆنەر بوووەر ئەوەی ئەو لە الیەالیە و بوالۆرە و 
مەشووكەژاندن و شوویناێجیی مووردوو ورر دا وەو هووۆنراوە خوڵ انوودوویەتی  لە بوواری نێوووەرۆو و جوانیناسووییەوە بووێ وێوونەیە و 

و دیالێكتووانەی لە ژن وەرگرتووووە و ئەوە كە لە حەیرانوودا لە زمووان كیووژەوە  پیوواوی كووورد  لە كوواری مۆسووی ادا  ئەو سوووژە 
ئەگینوا ژن  ئەویوش ڕاسوتەوخۆ  كەی ئەو دەرفەتەی بوووە كە توانایییەكوانی دەگوتر   ئەمانەتدارییەكە لە الیەن پیاوەوەر 

 خۆی لە مۆسی ادا  ئەویش لە سەردەمێكدا كە تەنانەت بۆ پیاویش گۆرانی گوتێ بە كارێكی سووو داندراوە  بهێنێتە 
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 ”مەیدانەوەن
  

ان  زۆر سوەرەداوی گرناموان بەدەسوتەوە رەنابێ ئاوڕدانەوەیەو لە شوێنی گرنایدان بە بەیت و گووتنەوەی بەیوت و حەیرانەكو
 .بدەن لەسەر ئەوەی ئاخۆ بۆچی دەنای ئەو ژنانە نەماونەتەوە

 
بەسەرن دان بەوەیكە ئەدەبی فۆلك ۆر ئەدەبی بەر لە خوێندەواری و قوتابوانەی می  ەتە  دەبێ ئاوڕ لەو شووێنانە بودەینەوە 

راوەر هەمووو بەڵاەكوان ئەوە دەسوەلمێنێ كە شووێنی پەرەپێودان كە ئەو ئەدەبەی لێ بەرهەم هاتووە یان لەوێووە پەرەی پێود
بەیووت و پشووتارتنی بەیتبێووژان دیوەخووانی ئاغووا و دەرەبەگەكووان بووووەر ئەگەر لە دەربوواری پادشوواكاندا خەكت پێشووكەۆ بە 

چەنود قۆنواغە شاعیرەكانیان دەكرا و دیارییان پێ دەبەخشران ئەوا كورد بەهۆی نەبوونی دەسەكتێكی سیاسییەوە  جاە لەو 
كورتەی سەردەمی ئەمارەتەكوان  پێشوتر دیوەخوان بواكتریێ دەسوەكتی نێوو كوۆمەڵاەی كووردەواری بوووە و لە دیوەخانەكانودا 

 حەیرانبێژ و خۆشووان كۆ كراونەتەوە و بەخێویش كراونر 
 

ئاغوایەو دانواە مڵكێو   كوۆنە لە نواوچەی موكریوان هەر “و لە پێشەكییەكەی توح ەی موزەفەرییەدا دەنووسێ مامۆستا هێمن
دیوەخانێ   قوڵە بارگینێ   كەچە زینێ   پیرە تاژیێكی هەبایە  خۆشوووانێكی ڕادەگورت كە شوەوانە لە دیوەخوان بەیوت و 
باوی بۆ بڵێ  لە وەختی نووستندا حیكایەتی بۆ بكا  لە شاییدا داوەت و ڕەشبەڵەكی بۆ باێج   لە سوەناەردا توانووتی لوێ 

ەسەر تەماڵ پاییڵە و ئازیڵەی بۆ بڵێ  فجان باوێتە دژمنی و بەندان بە دۆستی هەڵبڵێ و تەنانەت لە پواۆ بدار لە ڕاودا ل
 "رمردنی شینی بۆ باێج 

 
توا ئاغوا دەسوتجۆیوتر  توا د  ئواوەدانتر و گەورەتور  توا دیوەخوان بە بێونە “" مام هێمێ هەر لە درێژەی ئەو باسەیدا دەڵێ

یێ و لغاو و ڕەحوت و ڕێشومە پەرداختور  توا تواژی چێتور و دەم گەرمتور بوان  خۆشوووانیش بێنەتر  تا ئەسو ڕەسەنتر  تا ز
 ”.وەستاتر و شارەزاتر  نێر و پجتر و كۆو و پۆشتەتر دەبوو

  
لە زۆر نواوچەی كوردسوتان بە توایبەت لە “و لە كتێبی گەن ی سەربەمۆردا لەو بارەیەوە ئواوا دەنووسوێ یش ئەحمەدی بەحری
دەرەبەگ لە گوند یوا گوندەكانودا ژیواونر موانەوەی ئاغوا لە دێودا دا  و نەریوت و هەنودێ  تایبەتمەنودی  موكریاندا ئاغا و

داوە بەم ناوچەیە كە لە شوێنەكانی تر كەمتر بەرچاو دەكەو ر یەكێ لە هۆیەكانی پەرەسەندنی پتری بەیوت لە موكریانودا 
ڕۆیشوتنی  یەو یوا چەنود خۆشوووانی  ەئاغایەو بەپێی دەستدەگەڕێتەوە سەر ئەم مەسەلەیەر هەر ئاغا و نیماە ئاغا و قوڵ

 ”.ڕاگرتووە تا لە كاتی شادی و كەیك خۆشی یا هاتنی میوان یا چوونە ڕاو  بە گوتنی خۆی مەج یسیان بۆ بجازێنێتەوە
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ە كەی ی خۆیوان ئەوە مەیدانێكی بەریێ و هەراو بووە بۆ خۆشووانە پیاوەكان و النیكەم ئەوان ئەوەندە ئازادییەیان هەبووە ب
دەنووە هەڵێوونێ و لەو پێنوواوەدا شوواباۆ و خەكتوویش وەرگوورنر لەگەڵ هەموووو ئەوانەشوودا خۆشووووانە پیاوەكووانیش بەردەوام 
كۆسووپێكیان لەبەردەموودا بووووە كە ئەویووش فتوووای مەال و قسووەی مەال بووووەر مامۆسووتا هووێمێ لە توووح ەی موووزەفەرییەدا لەو 

نواحەزێكی هەبووو  ئەویوش مەالی گونود بووور كەم وابووو دانوویوان پوێكەوە بكووڵێر خۆشووان لە دێودا هەر “ :بارەیەوە دەڵێ
مەال وشكەكان خۆشووانە دڵتەڕەكانیان خۆۆ نەدەویستر ناویان نابوون چواوەۆر بە چواوی سوووو چاویوان لوێ دەكوردنر توا 

 ”.مەال تەشری ی لە دیوەخان بووبایە خۆشووان دەبوو قجوقاپ دانیشێ و متەقێ نەكا
 

ێیە كە شوێنی حەوانەوە و تەنانەت پاڵپشتی حەیرانبێژ و بەیتبێژ و بە گشتی خۆشووانەكان دیوەخانی ئاغوا بوووبێ  بەو پ
زۆر الیەنی دیكەمان بۆ ڕوون دەبونەوەر یەكێو  لەو الیەنوانە ئەوەیە كە دیوەخوان شووێنی كۆبووونەوەی پیواوان بوووە و ژن بە 

ئاكاموودا هووی  پاڵپشتێكیشووی نەبووووە كە بە قەولووی خەڵكووی سووەردەمی  هووی  شووێوەیەو ڕێووی نەكەوتووووەتە دیوەخووانەوە و لە
یان بێتر كە سەیری ئەو الیەنەی دیكەیش دەكەیوێ كە تەنوانەت پیاوەكوانیش ڕێواەی هونەرەكەیوان بوێ ”سپۆنسەر“ئێستامان 

لەبەر بووبێوتر  كۆسو و لەمپەر نەبوووە و بەردەوام مەترسویی فتووایەكی ئایینییوان لەسوەر بوووە  دەی دەبوێ ژن   ڕێاەیەكوی
ئەو ژنەی كە لە كۆمەڵااكەیوودا تەنیووا بەسووەرچاوەی چێژگەیانوودن بە پیوواو و بەخێوووكەری منووداڵ سووەیری كووراوە و هەموووو 
سووكایەتییەكیشووی پووێ كووراوەن خووۆی ئەو چەنوود نموووونەیەی هێناموواننەوە  ڕوون و ئاشووكرا پێمووان دەڵووێێ هۆكوواری ونبوووون و 

 .دیارنەمانی دەنای ژن   بووە
 

ببجێنەوە  بەشێكی زۆر لە هۆنراوە و بەیت و حەیرانەكان وەو باسمان كرد  ژنان هۆنەر و دانەریان بوونە  ئوێمە لە  كورتی
نێویانوودا بەیتووی سوووارۆمان وەو نموووونە هێنوواوەتەوە  لەبەر ئەوەی ئەو بەیووتە هەتووا ئێسووتا بەپێووی پێویسووت ئوواوڕی لووێ 

 .نەدراوەتەوە و كاری لەسەر نەكراوە
  

 سوارۆداژن لە بەیتی 

 
یەكێكە لەو دەقە فۆلك ۆرییانەی كە پجاوپوجە لە ڕەگەزی شوێعری و خەیواڵی ناسوكی ” سوارۆ“وەک پێشتریش باس کرا بەیتی 

شوواعیرانە  كە دڵنیووام  دانەری ئەو بەیووتە نوواخی پووج بووووە لە شووێعری خۆشەویسووتیر هووۆنەری ئەو بەیووتەۆ ئووافرەتەر ئەم 
دیووكە چووووە و پیوواوان لە زمووانی ئووافرەتەكەوە دەیڵێوونەوەر دیسووانیش هەر پیوواوە بەیووتەۆ بەمەرەدی دەقە فۆلك ۆرییەكووانی 

 .نوێنەرایەتیی ئافرەت دەكاتەوە
 



دا ڕۆڵی ئافرەت لە گوتنەوەی بەیتە فۆلكلۆرییەكان  

 

 

29 
 

بەیتی سوارۆ چیرۆكی ڕۆیشتنی فەرماندەیەكی سووارچاكە بوۆ شوەڕێكی پوج لە مەترسویر سووارۆ بەر لەوەی باێوتە شوەڕ  دێوتە 
 ترررازایی  داوای ماچێكی لێ دەكاتر بەكم كاە پێی ناداالی گراوی )مەعشووە(وەكەی و وێجای ماكوایی و گەردن ئ

 

 
  
 ئەوە دوێنێ چووكەڵە سوارەكەی مێ دەچۆوە سەفەری كاولە لەحسایە"
 ئەوە دەیكوت كیژ  وەرە دوو ماچ، دەیە 

 بەسەری بەقوڕ و بە م ی بەكوێن، ڕووم لێ وەردەگێجا
 …هەی الڵ بب، نەمدەدایە

 چووكەڵە سوارەكەی خۆمئەوە لە دوایی دەچوومەوە پێش 
 زول ی خۆم، لەبەر دەگێجا و مەمكی خۆم، بۆ دەبردەوە تكایە

 شەرت بێ بە شەرتی خوداو ڕەسووكن
 چووكەڵە سوارەكەم بێتەوە لەو  شەڕ  هەرامەتە لەو  هەكیە

 ئەمێ سینای خۆمت بۆ دەكەمە بە كاغەزەكە مەرجان و
 مەكی خۆمی بۆ دەكەم بە قەڵەمەكی فەرەنای

 و مەالی دوازدە عی ،هەروەكو
 "رررشەوتا ڕۆژ  لێ بكا موتاكیە

  
لێرەدا ئەوەی لە هەموو شتێ  زیاتر سەرن مان ڕادەكێشێ ئەوەیە كە كاە لەو كاتە ناسكەشدا  مواچی پوێ نوادا و تەنوانەت 

 بەڵكووو بودا  پوێ مواچی نواچێتەوە دیسوانیش ”…چووكەڵە سووارەكەی خوۆی“دواتریش كە خەم دایدەگر  و دەچێتەوە پێش 
  شەڕە لەو ئەوەیە مەرجەكەی یەكەم دەبینیێ كەر ڕامووسانێ شەو و ما  پێدانی بۆ دادەنێ بۆ مەرجی كۆمەڵێ  دەچێ
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 "رررركاغەزێكی بە دەكات بۆ خۆی سینایرر “ ئەو ئین ا باەڕێتەوە
 

بەكم كەمتور نمووونەی  ”لە پشوت هەمووو پیواوێكی سوەركەوتووەوە ئوافرەتێكی مەزن هەیە“زۆریان گوتووە و هەر دەشویڵێنەوە 
وەگەڕ  و مەچووۆ “خۆماڵیمووان بووۆ دەهێنوونەوەر لەم بەیووتەدا ئەو دیوواردەیە بە ڕوونووی بەرچوواو دەكەو ر لێوورەدا ئووافرەت نوواڵێ 

رێو  لە جۆرەكوان هوانی دەدا و هیواداریشوی دەكوا ئەگەر باەڕێوتەوە نەو هەر بەجۆ بەڵكووو ”…شەڕ   ئین ا ماچت دەدەمێ
ی سەوزی جەستەیدا سەربەست و ئازادی دەكاتر دیسان هەر لە زمانی ئەو ئافرەتەوە لە درێوژەی ماچێ  بەڵكوو لە نیشتیمان

بەیتەكەدا وێجای ئەوەیكە ئافرەتەكە بۆی دەپاڕێتەوە كەلە تیری ئەجەل دوور بێت و هاوار  دەباتە بەر پیور و پیاوچاكوان 
دات كە دەبوێ لە شوەڕگەدا ئوازا و نەتورس و بەجەرگ و بۆی دەپاڕێتەوە لە نەهامەتی بیپارێڵن  هەر لەو كاتەشدا هوانی دە

بێووت  ئەگینوووا لە بووواخی زەردە هەنوواران  بێبەریوووی دەكووواتر كەوابووووو مەرجووی ئەو ئوووازادكردنەی سووووارۆ هەر ئەوە نیووویە بە 
 ڕەبی سوارۆ ئەموێ خەبەری“ :سەالمەتی باەڕێتەوە  بەڵكوو لەوەۆ گریناتر ئەوەیە كە پاڵەوانێتی بنوێنێتر كاە پێی دەڵێ

مەرگی تۆم بۆ بێوت نەو ئەوەی ببیسوتمەوە توۆ سوەری لەشوكر  خوۆت وەرگێوجاوە لەبەر هەزار و پێونج سوەت سوواران  نەكەی 
 ”...ئەمێ خەجاڵەت و شەرمەزار بكەیتەوە لە نێو شەدەشل و خاڵ لەمل و ناس  و نازداران

 
ە  دیوارە لەنێوو كوۆڕی دەستەخوشوكانیدا لێرەدا خاڵێكی گرینە و شواراوەی دیكەموان بوۆ دەردەكەوێوت  ئەویوش ئەوەیە كە كوا

زۆری تاری ووواتی سووووارۆ كوووردووە و وەو پووواڵەوانێكی نەبەز بەوانوووی ناسووواندووەر هەربوووۆیە پێوووی خۆشوووە خەبەری مەرگوووی 
سوەت   خۆشەویستەكەی ببیستێ بەكم نەبێستێتەوە كە بەزیوە و ڕایكردووە ئەویش لەبەر چەنود كەسوانن لەبەر هەزار و پێونج

 !!سوار
 
بەیتە كوردییەكاندا ژن بە چەنود شوێوەیەو دەردەكەونر بوۆ وێونە لە بەیتوی الس و خەزاڵودا  خەزاڵ دەورێكوی كردەیوی و لە 

چواالكی هەیە و سووەرۆكی عێوول و عەشوویرەتە و ئەموور و فەرمووانی بە دەسووتەر بەكم لە بەیتووی سووەیدەواندا  هەر دەناووی نیوویە 
كواكەمیر و “ەردەكەو  كە بە كاێتی دەگەڕێتەوە ماڵی باوانر لە بەیتی جاە لەوەی ژن لەوێدا تەنیا لە ڕۆڵی ئەو بووكەدا د

تەنیوا شویێ دەگێوجن و هواوار و داد و فوغوانێ دەكەنر لێورەۆ لە بەیتوی سووارۆدا ” ئەسوتێ و بوغودان“دا ژن واتە ”كاكە شێش
تر تەنوانەت هەڕەشەشوی لوێ دەبینیێ یاركۆڵێی سوارۆ ڕۆڵێكی هاندەرانەی هەیەر سوارۆ هوان دەدا لە مەیودانێ ورەی بەرز بێو

دەكووات كە ئەگەر بووێ و بە تێشووكاوییەوە باەڕێووتەوە ئەوە لە خەوی سووەر سووینە و مەموو  و موواچی زەردەهەنوواران بێووبەۆ و 
 .بێبەریی دەكات

 
 ئەو قەول و بەڵێنانەی كە كاە بە سوارۆی دەدا لە ڕووی دەروونڵانییەوە ئەگەر سەیری بكەیێ  دەبێتە هۆی پتەوتركردنی 
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نااوەرەكەر خۆ ئەگەر سوارۆ بەردەوام تەنیا لەبیری ئەوە دابێت كە خێرا باەڕێتەوە بەشك، نازدار حەیوران سوینە و ورەی جە
مەمكووی بووۆ ئوواوەك بكووات  ئەوە لەوانەیە ئەوەنوودەی خەیوواڵی الی شووەوژوانێكی داهوواتوو بێووت  نیووو ئەوەنوودە بیووری لە الی 

انی شوەڕ و پەالمواردان و سوەركەوتێ نەبێوتر هەر بوۆیە مەرجوی ئەو جەنااوەرانی لەشكرەكەی و هێڵی دوژمونەكەی و شوێوازەك
 .پێكاەیشتنە نەو تەنیا گەڕانەوە بەڵكوو سەركەوتنی پج دەستكەوتە

 ٢٠٢١ی جووالی ٦
  

 ری گۆرانیدا پانتایی هونه  ژن له

 
گۆشەنیاای پیاوەوە باسی كوراوە و ژن بە گشتی لە پانتایی گۆرانیی كوردیدا  ڕوخسارێكی لێڵی هەیەر یان ئەوەتا تەنیا لە 

پەسووێ و توواریك یووان زەمووی كووراوە  یووان ئەگەر خۆیشووی ویسووتوویەتی جاروبووارە نوواخی خووۆی بووواتە ڕوو  ئەوا دواجووار ئەو 
دەربجینەشی هەر لە هێالنەی سینەیدا ماوەتەوە و هۆنراوە و گۆرانییەكەشوی هەر پیواو چجیووێتەوەر وەو هەمووو ئەو بەشوانە 

 پووێ دەسووت ”…كیووژ دەڵووێ“تەكووان كە پیوواوان دەیووانڵێنەوە  بەكم لە ڕاسووتیدا ژن هۆنیویوواننەتەوە و بە لە حەیووران و بەی
ی ئوێمەدا  ناچواریێ زۆر فۆلك وۆر لە ژن دەناوی بڵربووونەی ئەو هۆكارەكوانی و الیەنەكوان هەموو لە تێاەیشتێ بۆ جار دەكەن

باەڕێیوونەوە دواوە و لە پێشووداۆ ئاوڕێوو  لە كولتووووری گەالن بوودەینەوە بووۆ ئەوەی بووڵانیێ ئوواخۆ تەنیووا لە نێووو كووۆمەڵاەی 
 كوردەواریی ئێمەدا وا بە سووو و بێ بایەخییەوە سەیری ژن كراوە یان لە نێو گەالنی دیكەشدا ئەو ڕەوتە هەر وابووەن با 

 ڕوانینە لە ژنان  بەرهەمی ژیان و ژیاری نوێیە  یان نەخێر ڕەگ و پن ی لە بنەبانی مێژوو دایەنبڵانیێ ئەو سووو 
 

ئەرەسوتۆ گوتووویەتی ژن  بوۆیە ژنە چوونكە پیواو نیویەر “ویل دۆرانت لە كتێبی چێژەكوانی فەلسوەفەدا ئواوا باسوی ژن دەكواو 
تر پێی وایە باسوكردن لە ژن وەو ئەوە وایە باسوی كوێ،  ئەفالتون شوكرانەبژێری خودایە كە بە ژنی نەخوڵ اندووەر یەكێكی

بەڵاەی مێژوویی و مرۆناسی زۆرن لەسەر ئەوەی سەردەمانێ  ژنەكان لە دەسەكتدا بووون ”ر و چڵ  و چەپەڵی برینان بكەی
و تەنوووانەت حووواڵەتێكی خوایانەشووویان هەبوووووەر ئەو پەیوووكەرانەی لەسوووەردەمانی پوووێش مێوووژوو دۆزراونەتەوە و تێیانووودا 
پەیكەرەكان لە شوێوەی ئوافرەت دروسوت كوراون و مرۆگەكوان پەرسوتوویانێ  ئەوە دەردەخەن كە ڕوانواەی مرۆگەكوان بوۆ ژن لە 
سەردەمی ژیانی مرۆگی كەونارادا ڕواناەیەكی پیرۆز بووەر سەید مكەمەد عەلی سەجادی توێژەری زانكوۆی شوەهید بەهەشوتیی 

ی گۆگاری توێژینەوەی زانستە مرۆییەكانودا بواڵوی ٥٧ی ژمارە  ١٧٣ە الپەڕە كە ل” زن و هبوگ“تاران لە وتارێكیدا بە ناوی 
بووونی ئەو خواتوو خووا )خواژن(ووانەی كە سوەردەمانێكی زۆر دەسوەكتیان بەسوەر جیهوانی “كردووەتەوە  لەو بارەیەوە دەڵێو 

 و …سوەكتدار و پادشوا بووونبیر و هڵری مرۆگەكاندا هەبوووە  نواهێڵێ حاشوا بكەیوێ لەو ڕاسوتییەی كە سوەردەمانێ  ژن دە
 یەكەم و چانودوویەتی ژن دانەوێوڵە و تۆو یەكەمر كردوون دروستیان ژن خانووەكان یەكەمیێ كە سەلماندوویانە توێژنەوەكان
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 ۆ(گڵیوونە كردنی دروسووت) هەوڕگەری تەنووانەت و بووووە ئەوان دوورینووی و چنوویێ و دەبوواغی پیشووەی بەرهەمووی ج وبەرگەكووان
 ”.زۆربەی هەرە زۆری كەوناراناسەكانیش پێیان وایە یەكەم وەرزێرەكان ژن بوون و …بووە ئەوان داهێنانی

 
موورۆێ چەنوودە لە سووەردەمی ئۆسووتوورەكانەوە دوورتوور دەكەوێووتەوە و ژیووانی سووەرزەوی كووۆنتر دەبووێ  دەسووەكتی ژنوویش كەمتوور 

ەگەڵ پیاوانودا دابەۆ دەكوار بەكم دەبێتەوەر توێژینەوەكان وایان دەرخستووە كە لە پێشدا ژن بەشوێ  لە دەسوەكتی خوۆی ل
كە شارسووتانییەتەكان دادەمەزرێووێ  بەهووۆی ئەوەوە كە ناچووار دەبووێ هێووڵی سووەربازیی بەردەوام دامەزرێوونێ  وردە وردە ئەو 
دەسووووەكتە لە ژن دەسووووتێنرێتەوە و ئیتوووور پیوووواوان دەبوووونە مەیدانوووودار و ئەوجووووار ئەوە پیوووواوانێ تەنووووانەت چووووۆنیەتیی 

دەكەنر ئیتوور لەمەودوا مرۆگەكووان كە لە زەویوویەوە سووەر بەرەو ئاسوومان هەڵوودەبجن و پێاەیەكووی  بیركردنەوەكووانیش دیوواری
ئاسمانی بەخودا دەبەخشێ  بەشوێێ كەسێكدا دەگەڕێێ كە تاوانی چارەڕەشی و مەینەتییەكانی بوەنە ئەسوتۆی و لێرەشودا لە 

اوەر كە پێشوتر ژن بەسوەرچاوەی ژیوان و تەنوانەت ژن باشتریان وەگیر ناكەو ر ئەو دەسەكتدارەی كە ئیتر دەسەكتێكی نەمو
گۆی زەویش بە مێینە و سەرچاوەی ژیان سەیر دەكرا و وەو زەویی دای  ناوی دەبردرا  ئیتور ئەم ارەیوان هەمووو ئەو شوتانە 

 .پێاەوانە بوونەوە
 

خەڵكی یونانی كۆنیش هەر بەسووو سەیری ژنیان كردووە و سووكیان لێ ڕوانیوونر بوۆ وێونە لە ئی یوادە و ئۆدیسوەی هوۆمێردا 
زۆر بە دەگمەن باسوی ژنوان دەكور  و هەر كواتێكیش باسوی ژنوان كوراوە  ئەوە وەو هۆكواری داگیرسوانی بڵێسوەی شوەڕەكان و 

 .ە و ئاژەڵ و دەستكەوتەكانی شەڕئێرەیی پێبردن باسی ژنی كردووە  یان وەو كۆی 
 

ساڵ بەر لە زاییێ ژیاوە  سەرەتای هەموو نەهوامەتی و چارەڕەشوییەكانی مورۆێ دەگەڕێنێوتەوە بوۆ  ٨٠٠شاعیرێكی یونانی كە 
بەو جووۆرە ” ژن لە فەلسووەفەی سیاسوویی ڕۆژاوادا“پەیوودابوونی یەكەم ژن بە نوواوی پانوودۆرار سوووزان مووولیر ئووۆكیێ لە كتێبووی 

لەگەڵ دەركەوتنی یەكەم ژن لەسەر زەوی ئیدی چارەڕەشیی مورۆگیش دەسوتی پوێ “ە سەر بۆچوونەكانی هەسیودو تیش  دەخات
كردر توۆرەمەی ژنوان كە سوەرچاوەی مەرگ و تێوداچوونێ  لە پانودۆرا كەوتوووەتەوە كە ڕەگەز و نەژادێكوی پویڵ و چەپەڵوی 

ری پێویستەر ئەو خوێنەری بەرهەمەكانیشی وریوا دەكواتەوە هەبوورر و موابێ بوونی ژن بۆ زاوز  و مانەوەی تۆرەمە و ماڵدا
یووان پریك ێسووی سیاسووەتمەداری یونووانی لە ئامۆژگارییەكانیوودا ئوواوا باسووی ژن دەكوواو فەزی ەتووی ”ر كە متمووانە بە ژنووان نەكەن

 .خراپ ژنێتی كە كەسایەتیی سروشتیی ژن پێ  دێنێ  وا هەڵدەگر  ژنان كەمتر قسە بكەن  جا قسەكانیان چاو بێ یان
باشوووتریێ بەڵووواە بوووۆ تێاەیشوووتێ لە پوووێاەی ژن لە كوووۆمەڵاەی كوووۆنی مرۆییووودا  ئەو پەنووود و ئیووودیۆمانەن كە زار بە زار 

یوان لە ” باشوتریێ ژن  ئەو ژنەیە كە هێشوتا لە دایو  نەبوووەر“گەیشتوونەتە ئەمجۆر بۆ وێنە لە ئێرانی كۆندا گوتوویوانەو 
كە چووویتە ” یوان ئەوەتوا ئیودیۆمێكی چینوی هەیە كە دەڵوێو ”ر اوایە بوۆ ئوافرەتگۆڕ باشتریێ ز“نێو عەرەباندا گوتوویانەو 
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ژن ئەقڵووی لە “لە كوووردەوارییەكەی خۆشووماندا بەردەوام شووتی لەو جووۆرە گوووتراوەو ”ر الی ژنووان  قەماییەكەتووت لەبیوور نەچووێ
ئەوە لە ئوایینی ئیسالمیشودا ”ر ژن قژی درێژە و ئەقڵی كوورتە“  یان ”كۆشی دایە  هەر هەستێتە سەر پێ  لێی بەردەبێتەوە

بە دوو ژن حیسابی پیاوێكیان بۆ دەكر   هەم لە مەسەلەی میرات و هەمیش لە شایەتیداندار ئەحومەدی بەحوری لە گەن وی 
سوەربەمۆردا دەنووسووێو ژن لە مێووژوودا هەوراز و نشووێوێكی زۆری پێووواوەر زەمانێو  بەرپرسووی موواڵ بووووە  زەمانێوو  دەسووەكتی 

پێ  هێنواوەر دوایە بە هێنودێ  هوۆ وردە وردە ئەم دەسوەكتەی لە دەسوت داوە و ” مێ وەجاغی“و دەورانی  خۆی پەرە پێداوە
دەستی پێكردووە و ئیتر خوۆی پوێ نەگیوراوەتەوەر ڕۆژ بە ڕۆژ پتور كەڵو  و بوایەخی خوۆی لە دەسوت ” نێر وەجاغی“دەورانی 

 .ندەبەگۆڕیان كردووەداوە و تەنانەت وای لێهاتووە  بوونی مایەی سەرشۆڕی بووە و زی
 

خۆی ئەگەرچوی لە نێوو پەنود و ئیودیۆمە كوردییەكانودا زۆر ئیودیۆمی واۆ دەسوت دەكەون كە نیشوانەی بایەخودانێ بە ژنوان  
بەكم بە ڕوویەكەی دیكەیدا ئەوانیش كە لێكیان دەدەیتەوە  دەبینی دیسان ڕواڵەتەكەی وا دەنوێنێ كە ڕێڵی لە ژن گرتوووەر 

لە هەر دوو ئیودیۆمەكەدا كە لێوی ورد دەبیووتەوە  ژن بە ”ر كووۆڵەكەی مواڵە  یوان ژن و ماڵیوان گوتووووە ژن” بوۆ وێونە دەڵوێێو
ماڵەوە گر  دراوەتەوەر لە یەكەمیانودا بە كوۆڵەكە شووبهێنراوەر خوۆی دیوارە كوۆڵەكە نەبێوت مواڵ دەڕموێ  بەكم كوۆڵەكە بە 

بووڵووتێ و بووێ جووووڵەییە لەگەڵ ئەوەدا كە هەموووو الیەكووی دیووكەدا ڕەمووڵی چەە بەسووتێ و چەقیوونە لە شوووێنێ ر ڕەمووڵی نە
  دیسووان قەتوویڵ كووردنەوەی ژنووی تێوودایە لە ”ژن و ماڵیووان گوتووووە“قورساییەكەشووی لەسووەرەر لە ئیوودیۆمەكەی دیكەشوودا 

چوارچێوووەی ماڵوودار هەر ئەو شووتەی هەتووا ئێسووتاۆ بەشووی هەرە زۆری كووۆمەڵاە شووەرقییەكان بەدەسووتییەوە دەنوواڵێنێ و بەو 
هەر نەیتوانیوە سەربەخۆیی خۆی وەربارێت و لە ئاكامی چاولەدەستبوون و بەستراوەیی ئابوورییەكەیەوە بەشوێكی هۆیەوە ژن 

هەرە زۆری مافە ئینسانییەكان پێشێل دەكر ر دەی لەو كۆمەڵاەیەدا كە بەو جۆرە لە ژن بجوانوێ و پێوی وابوێ بێودەنابوون  
ێێ و چووۆن گەشووە دەكەنن ئیتوور چووۆن كۆمەڵااكەمووان لە توانووا حی ووا  و شووەرمی ژنە  ئیتوور تواناكووانی ژن چووۆن دەپشووكو

 .شاراوەكانی ئەو بەشەی خۆی بەهرەمەند دەبێت  كە هەر خۆی ڕێاەی پێ نادا گەشە بكات
 

عەزیڵ وەلیانی لە كتێبی ژی ەمۆدا ئاوا باسی ئوافرەتی كووردەواری دەكواتو سوەرباری قەرقەشوی و سوەخڵەتیی ژیوان لە الیەن 
لە ژێر كارتێكردنی فەرهەنای تایبەتی عەشیرەتێ  بێ حورمەتیان پێ كراوە  گوێیوان نەداوەتە ویسوت و با  و برایانی كە 

دڵووووازی ئەو  بە كەمیووان زانیووووە  بە خۆیانوودا شوووكاندۆتەوە  كەسووایەتی و غرووریووان لە ژێووور پووێ نووواوە  شووەڕیان پوووێ 
ە بووێ پشووكی برایووان  بە زۆر بە موول كەسووێكیان داكووژانوودووە  بە بەرخوێنیووان داوە  لەسووەر النكووێ دەسنیشووان كووراوە  بووۆت

 .دابجیوە  جا   زەبەالح و ڕەزاگران بێ و   پەككەوتە و ئیوتیار
 

 بەپێی ئەو لێكۆڵینەوانە بەو دەرەن امە دەگەیێ كە ئەو بەشە لە كۆمەڵاای كوردەواریمان  تەنانەت ئەگەر زۆر بەتوانا و 



دا ڕۆڵی ئافرەت لە گوتنەوەی بەیتە فۆلكلۆرییەكان  
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ەمووپەر لەبەردەم دایە كە ڕێوواەی دەركەوتنووی پووێ نووادات و لە ئاكاموودا بەهرەمەنوود و داهێوونەریش بێووت  ئەوەنوودەی كۆسووو و ل
 .كۆمەڵااكەۆ لێ بێبەۆ دەبێ

 
 ٢٠٢١ی جووالی ٢٣ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد  
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