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  أصناس جافأصناس جاف... ... يادي كؤضي دوايي مامة هةذاري موكرياين دا يادي كؤضي دوايي مامة هةذاري موكرياين دا لَلَضةند بريةوةرييةك لة ساضةند بريةوةرييةك لة سا
  

ڕادوی .  پیشان ده دا) زایینی1991سای (هه تاوی 1369 ی سای  ی ڕه شه مه2ڕۆژی، دووی پاش نیوه ڕۆی کاژرمیلی 
سه : " هنه ری بۆ کوردان ،بو کرده وه سه رانسه ریئران ،له به شی هه واڵ و ده نگ و باسی خۆیدا، هه واکی خه م 

یدا عه بدوڕه حمانیشه ره فکه ندی ناسراو به هه ژار، وه رگ و شاعیر و نووسه ریبه نو بانگی کورد، کۆچی دوایی کرد 
 ماوه هه به ت وه بزانم بژه ری ئه و هه واه له پشدا مامه هه ژاریبه ئرانی ناساند ، ئه و خاه م جوان له بیر نه".
به بوبوونه وه ی ئه و هه واه هه ژنه ره به .ئه و ڕۆژه وه ک زستانه که ی ئه مساڵ ، به فرکی قورس دونیایته نیبوو.

دا، هه ر " ئه میر ئاباد"  خوندکاران، هه که وته له شه قامی نو خوندکارانی کوردیزانکۆی تاران، دانیشته ی گه ڕه کی
به ده . هه ر یه که و مژول و سه رقایکار و هه رمانک بوو. ا و سۆه، هه ژان و خرۆش چ بووبه و زوقم و کوه و سه رم

به هۆی هه وڵ و چاالکی .به ڕوخساریا ، ئه تکایه خوار م کاریشه وه هه ر خوندکاره کوردکتده دی، فرمسک گه ش
را که هه ر یه که شیان به یه ک و چه ن به یته دۆسان و هه ڤان ، ده یان بابه ت و نووسراوی سه رپارچان، ئاماده ک

کورد ڕۆژێ ئه ب به گوڵ له سه ر چ  با من به هه ژاری بچمه بن گ"  :یان ڕسته یکی مامه هه ژار، ڕازابووه وه  شعرێ
 وه رامی قه به کوردی ده یده م ، به کوردی ده ژیم، به کوردی ده مرم"  :یه کی دی ئه م چه ن به یته ی به سه ره وه بوو "

زۆر : " ئه وی دیکه یان لی نووسرابوو "له و دنیاش بۆ کورد، ت هه ده چمه وه به کوردی دیسان، زیندوو ده بمه وه برم
لباین هه ر به " .به س  له ڕۆژ ئاشکراتره، پناسیگه الن له جیھان، دروشمی نه ته واتی، ئامیانی ڕه گه زاتی، زمانه و

،  له سبه ی ڕا.به فری قورسی ئه و ڕۆژه ، ڕی پ گرتین ێ، که چیبکه وینھ "عه زیمیه ی که ره ج" و عه سره ، به ره و 
ه شه مه ، خوندکارانی کوردیدانیشته ی تاران به کچ و کوڕه وه، به سواری پاسک ، به ره ومای مامه هه   ڕ3یان ڕۆژی 
که گه یشتین ، که س له نو یانه که ی مامه .  بی کرد "زیمیهعه " به هه زار زه حمه تان ، پاسه که هه تا. ژار چووین 

 مامه هه ژار ماه گچکه که ی.هه ژاردا، خۆی به غه ریوو و نه ناس، نه ده زانی و هه ر یه که خه ریک به کارکه وه بوو 
فۆنت به رگونه که وێ، هه سات نه بوو ده نگ و زڕه ی ته له . ئه و ڕۆژه، جمه ی ئه هات له شه یدایانیئه و زاته به رزه 

ئه مریکاوه، ته له فۆنیان ده کرد و هاوخه می خۆیاناده  ر کوردک و له و سه ری دونیاوه، هه ندێ له ئه وروپا و بک له
زۆرێ له ئه ندامانی . پۆله مه النی شه یدای نوده ڤه ره که ی ڕۆحی هه ژاری نه ده دا وچانی گریان سات. گه یاند 

له وێ ئاماده بوون،ڕاسه که ئه و ڕۆژه که س له وێ میوان نه بوو، ) مه به ست پارتییه کانه( اتی کوردستانیش پارتیدمۆکر
دۆکتۆر شه وکه ت  له بیرمه.ئه وان بوون ڕگکان به ماه که ی مامه هه ژار، کۆارتییه به م له به ر ناسیاریفره تری پ

پاشان ئه . کرد به لدوان کورت له سه ر مژینه ی خه باتی مامه هه ژارله نو جه ماعه ته که دا هه ستایه وه وده ستی
یادمه منیش په . درا،هه ر یه که و بابه تی خۆ بخونته وه  ئاماده بووانی ئه و کۆڕه ماته مینییه و ده رفه ته ش به

  :گوی سه ربه ستی ژاکا : نیشانی به ناو خشانه شعرکمخونده وه
  هه واڵ گه یشت 
   هه موویکی تر دار و به ردی کوردانجار 
  ڕه شی پۆشی 
  قووه که ی که چی هشتا برینه  
  هه ه بجه ساڕژ نه ببوو 
  هشتا کراسی تۆخی ئازتی 
  نه که نرابوو له به ر کوردان 
  هشتا شاخ و ده شتی کوردستانم 
  په ژاره ی زامی هه زاران 
  ڕۆه ی الو و ساوای چه وساوه ی خۆی 
  بووله ناخا  
  
  تازه خه ریک بوو نه مامه که ی هیوا 
  به ری ده دا 
  ڕۆژانک بوو  
  بزاڤه که ی ڕووناکبیران 
  سه وزی بۆ جڤاکی   ێمژد 
  کوردان پ بوو  
  کوردستانی به م دیسان خه م 
  ته نییه وه  
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  شاسواری مه یدانه که ی وژه ی کوردان 
  کۆنه دۆسته که ی مام همن 
  " کوردستان بۆ: "  خاوه نه که ی 
  "ئاه کۆک و کۆشکی بلوورین"  
  سه ربه رزی کوردستان هه ۆی 
  مامه هه ژاره که ی کوردان 
  به جی هشتین به یه کجاری 
  به ئجگاری بوویه وه به میوانه که ی 
  .کوردان خاکی 
  هۆ مامه گیان هه ژار به م 
   تا به و ڕۆژه ی،ئه رخه یان به 
 و کوردستان نکورد بم  
  یاده که ت، ناوه که ت 
  ون ناب قه ت 
  .ناب  قه ت ون 

هه ه بجه و  مه رگه ساته که ی پاشی.هه مان ڕۆژ خوندمه وه  ده سکارییه وه ئه و په خشانه شعره به تۆزێ
سته شه هیدبوونی پترله پنجمرۆڤی ب تاوان و خاپووربوونی زۆر گوند و ژاره باران کرانیزۆر کانیاوان ، له الیه ن ده 

هه ژاند، شاعیر و نووسه ریکورد و بگره هه موو  بدار و ئازایخوازی دونیای تی دوئاسای به عسه وه، که هه موومرۆڤکی
 له بیرمه.ده نگ  و لی هاتنهئه و دڕه خووییه و ئه وجه نایه ته دژه مرۆڤانییه دا، هه وستی گرت کوردێ، له هه مبه ر

بوو کھمامه هه ژار ، له کۆڕکی ماته مینی کوردان له زانکۆی تارانا که )  زایینی90-1989( هه تاوی 1367 وه بزانم سای
ده ستی به لداون و ئاخاوتن کرد،  ، هه ر به و بۆنه وهساز درا بوو، کات به هۆی هه وڵ و دسۆزی خوندکارانی کورده وه

 حاند ئه وکاره ساته جه رگبه دا، هه وستکی له مدیا و ڕکخراوه کانی جیھانی گرت که له زۆر به توندیه خنه ی
له هه ندێ که س یانبزاڤ، هاواری به ناو  به پشگیری به ر، ئه وه له حاک دایهگرتۆته مرۆڤانییاننه  جوامرانه و

هله حه ئاخاوتنه که یدا و زۆر به تووڕه ییه و له گه رمه ی مامه هه ژار.هه موو دونیاده گه یینن به ئازادیخوازبوونییان
که س نه یده ناسی، ئه وه نده یگه  که رانباوگاوکی وه ک سه لمان ڕووشدی، که هه تا دون: " وتی  نای ئه و ڕووداوه،

له سه ره ، که چی  که وتووه و هه ڕه شه ی وره ده که ن و ئه وه ن الگری لوه ده که ن که گوایه گیانی وه به ر مه ترسی
ئه و وته ی مامه هه " .وه ده نگ نایه  هه ه بجه دا ، ژارخواردده کرن و که س لی له ردمرۆڤی کو پنج هه زار زتر له

له  قسه که یهیچ چه شنه باریسووکتی به که ساتی سه لمان ڕووشدی ،تیا نه بوو، به کو ڕووی دنیام ژار له و ده مه دا
ئه وه نده ی په ل  بکه ن، بزاڤ یان الگری له که س هه رکھویستیان ،ده سته تدارانی دونیا و مدیاکانی جیھانی بوو

له م دونیادا به ڕۆژ و مانگ و ساڵ ، هه  له حاک دا. وه ده نگ دنن ده که ن، دونیای ل گه وره ی وپۆپ ده ده ن و
په تا و ئافه تی کوشنده وه ده  ده قه وم و زۆر جڤاک و کۆمه گه ی مرۆڤانی،به ده س ده یان زاران ڕووداویتاڵ و قه یران

له پوه ندی له گه ڵ مامه هه  هه ر.ده ئاخن ئه و ڕووداوه هه ژنه رانه له حه نای گوی خۆی نان ، ل به لدونیا
هه ژار ڕاسه ئیدی ئه مۆکه هی هه موو کوردانه . ژاری موکریانی دا پویستھسووکه ئاماژه یکیش به چه ن خاک بکه م

مامه هه ژار  یششانازییه بۆ کورد ، مرۆڤی وای تیا هه که وتووه به م زترینکاریگه رتی بیر و هزر و ڕوانگه یبه ڕاست و
ئه و به ره ی ئه مۆکه ڕووی کردۆته بیری کورداتی و .کوردستان ، ده بینرێ  ڕۆژهه تی ، له سه ر کۆمه گه ی

هه گرتووه، ب س و دوو ، منه تبار و  ڕاژه و خزمه تیکۆمه گه که یخامه ی کوردی بۆ  نیشتیمانپه روه ری و هه ر وه ها
حاشا له م ڕاستی و حه قیقه ته  بوام نییه که سیش.ه " هه ژار و همن "  وه ک نه مران  یه کیکه ساتی چه ن قه رزاری

 ی مژول و سه رقای کاری به داخه وه حیزب و پارت و ئالییه سیاسییه کانی ڕۆژهه تی کوردستان ، ئه وه نده.بکات
بگومان له و . نه کردۆته وه  ئه و ڕاده ، الیان له چاند و که لتووره که ی کوردیسیاسی و حیزبیبوونه ، سه تی یه کی 

نوانه دا مامه هه ژار و کۆنه دۆس و شاعیری شۆڕشگی واته مامه همن، هه گریوونترین کارنامه الی کوردی ڕۆژهه 
ڕۆژهه تی کوردستان ، ڕاستیت گه ره کھبارهاتووی فرگه و قوتابخانه که ی ئه م  به ره ی ئه مۆی نو.تی کوردستانن

بگرێ ، دنیام ئه و  گه ر بۆ نموونه ش ڕاپرسینک له نو کۆمه گه ی ڕۆژهه تیکوردستانا ئه نجام.ه یهمه زن دوو زاته
 ورد، له م به شه ی کوردستاناگه ل خۆیاتر له زۆر بزاڤی دیکهخه باتی چاندی ک ڕۆڵ و ده وره گرینگه یئاهه گرانی

سه رپاک کوردستانیش  کوردستان و بگره هه ژار و همن ، دوو کۆه که ی قایم و پته وی کورداتی ئه م به شه ی.بت
پتر ئاوڕ له به رهه ده زگا و سه نته ره کانی ڕووناکبیری کورد ئه رککی پویسته  بۆیه ئه مۆکه له سه ر.،دنه ئه ژمار

بۆ وتن .کۆلیژ و زانکۆیان  بده نه وه و پویسته به رهه مه کانیان، بکرنه وانه ینو فرگه و دوو زاته م و بیر و هزریئه م
ی خودان به هره و خامه چه له نگی کورد  ده شعه بدوڕه حمانی شه ره فکه ندی واتھمامه " نووسه ر و شاعیر و وه رگ

مامه هه ژار که .له دایک بووه  مه هاباد شاری ی" سه رخێ" له گه ڕه کی)  زایینی1920(  هه تاوی 1300 سای "هه ژار 
سه ری سه ودایی خۆی هه ئه گرێ و هه تادوا ده می  ئه بین، بنده ستی و ژر چه پۆکه بوونی گه له که یپ ئه گرێ و 
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هه یه  کوی ئه م گه ردوون و دونیا به رینه. ناهن   له که یژین، واز له ڕاژه و خزمه ت به چاند و که لتووره که یگه
ت، ڕۆژان ه م له شام ، سانک له به یرووبه ین له به غا، د.نه بیب  ، ڕی ت کوردانهه ژار له به ر ماڵ وه کۆی

"  ر چاوک له به رهه می گه. ئه گیرسته وه  یه کتی سۆڤتی پشوو، له وتانی ئه وروپای خۆراوا و گه ل ڕۆژیش له
چه نده ی  پناو گه له که یدا که سه ربرده ی ژیانیه تی ، بکه ی ، ئه ده مالت ده ر ده که وێ ، له ه که ی" چشتیمجور

بووه که دواتر نوی خۆ ی به "ژێ کاف" هه ژار ئه ندامکی کارای کۆمه ه ی  له بیر نه که ین.مه ینه تیۆژگاری چژتووه
خزمه تی  به پزی بۆ هه ر وه ها له به ر هه وستی شۆڕشگانه له ژیانا و خامه ی.کراتی کوردستان، گۆڕیحیزبی دمۆ

 بههه مان نازناو .له قه ب و نازناوی شاعیری میللی پ به خشرا "قازی نه مر " پشه وای کوردانه وه کوردان ، له الیه ن
 الوکی مینا مامه هه ژار و هه روه ها مامه همن، شه ڕه فکیپ مه له و سه رده مه دابۆ ئه وه. به خشرا مامه همنیش

 هه ر وه ها مامۆستا هه ژار ئه و سانه ی کۆڕی زانیاری کورد له به غا دامه زراوه، وه ک ئه ندامکی کارا ده .زن بوو
به یتی  2زایینی1945 هه تاوی، 1325،  ئاه کۆک، ته ورز1: به رهه مه کانی مامۆستا هه ژار ئه مانه ن .وریتیا بینیوه

بۆ کوردستان، باشووری  4 زایینی1960مه م و زینی خانی نه مر بۆ سۆرانی، به غا،  3 زایینی1957سه ره مه ڕ، شام، 
 هه 1369  زایینی، تاران،1968خه ییام به کوردی ، باشووری کوردستان،5  هه تاویتاران1358، 1966,1969کوردستان، 

به غا  گاوان، له عه ره بییه وه، هۆزی 7 زایینی1973,1981نه جه ف،  ه فنامه، له فارسییه وه،شه ر 6تاوی ، سرووش
عه ره بییه وه  ڕه وابیتی فه رهه نگی ئران و میسر،له 9فارسی،  تاریخی سلمانی ، له عه ره بییه وه بۆ 8 زایینی1973

 زایینی، 1979 هه تاوی، 1356 تاران، ه رگه،قانوون ده ر تب،له عه ره بییه وه بۆ فارسی، شه ش ب 10بۆفارسی
ه ک له په نای خاڵ و سفری ب بانه وه،  ی12.فه رهه نگی فارسی بۆ کوردی، که هه تا به ئستا چاپ نه بووه11سرووش

 هه1980،1358ڕابرا، له فارسی بۆ کوردی،تاران،: ئاری برا، وا13  زایینی1980 هه تاوی ،1358له فارسی بۆ کوردی تاران، 
مژووی ئه رده ن، له 15 زایینی1980هه تاوی، 1358فه رهه نگی کوردی به کوردی به فارسی هه نبانه بۆرینه،14 تاوی

عیرفان، به رامبه 17 زایینی1983هه تاوی،  1361شه رحی دیوانی مه الی جزیری، سرووش،تاران،16فارسییه وه بۆ کوردی
زۆرێ له به   زایینیشیاوی وتنه1997مجور، پاریس،   چشتی18ایینی ز1981  هه تاوی1359ری، ئازادی، تاران، سرووش،

هه ر وه .بنه ماه که ی له چاپ دراون  ب ئیزنی،به ب ئیزنی خۆی و پاش خۆی ال ،رهه مه کانی مامۆستا هه ژار له مالو
اسه وه له  زایینیله الیه ن ده زگای چاپ و په خشی ئار2001ها سه رجه می به رهه مه شعرییه کانی سای

" بوداغ سوتانیشاری مه هاباد"مه زاری پیرۆزی مامه هه ژار ئست له گۆڕستانی  .گه یشتووه باشووریکوردستان به چاپ
سه رجه م به رهه مه کانی مامۆستا هه :سه رچاوه کانی ئه م نووسراوه .جی سه ردانی ئاشقانی ئه و زاته به رزه یه دا

ئه ده بدا، ئۆرخانی غالب،چاپی یه که م،   نه مریی له هه تاوی1367، سای 5ژماره  ژارگۆڤاری که یھانی فه رهه نگی،
 Renas  هه ر وه ها بیره وه رییه کانی خۆم سه باره ت به مامۆستا هه ژار1999چاپی دووه م ،کوردستان،1998سود
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