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ئهبولقاسم الھووتی کرماشانی) (1957 - 1887ڕوخسارێکی ناسراوی
بزووتنهوهی کۆمۆنيستی ئێران و سۆڤيهتی سهردهمی ستالينه .الھووتی
ھهروهھا شاعيرێکی ناودار و خاوهن ديوانی فارسييه و به يهک له
گرنگترين شاعيرانی چينی کرێکاری ئێران و تاجيکستان ھهروهھا به
يەکەم پێشرهوی نوێ کردنهوهی شيعری فارسی و ئازادکردنی له بهند و
بهستی عهرووزی دهناسرێت .کۆمهڵهی شيعره فارسييهکانی الھووتی
چهندهھا جار له ئێران و سۆڤيهت چاپ کراون ،گهرچی بهھۆی ھهڵوێستی
توند و تيژی شاعيرهوه بهرانبهر به دهرهبهگ و سهرمايهدار و شا و مهال و
ئايين ،جگه له ھهندێك بڕگهی مێژوويی ،ھهرگيز به ئازادی لهبهر دهستی
خوێنهرانی ناوخۆی ئێراندا نهبوون.
الھووتی له کرماشان له دايك بووه و لە مۆسکۆ کۆچی دوايی کردووە؛
دايکی له ھۆزی سهنجابی و باپيرانی باوکی خهڵکی باشووری ئێران
بوون ،کە له شاری "بيھبهھان" هوه پهڕيوهی "تويسرکان" و لەوێوە
کرماشان ببوون .باوکی الھووتی )ميرزا ئهحمهد ئيلھامی( شاعير بووه و
دوو کۆمەڵە لە شيعره فارسييهکانی له کرماشان و تاران چاپ کراون.
خۆيشی رێچکهی باوکی ھەڵگرتووه و به فارسی شيعری گوتووه.
ژيان له کرماشانی سهرهتاکانی سهدهی بيستهم و ھات و چۆی نێو
خاڵوان و بهڕێوهبردنی ھهندێك ئهرك و کار بۆ سهرهك ھۆزانی سهنجابی
کورد) ،(1کاتێك لهگهڵ زهوقی شاعيرانهی الھووتيدا پێکهوه دادهنرێت ،ئەو
پرسيارە لەبەردەمی لێکۆڵهرهوهی ژيانی الھووتی قوت دەکاتەوە که چۆن
دهبێ گهنجێکی ھهستياری له باوهشی کورداندا گهوره بوو ،شيعرئ تهنيا
به فارسی گوتبێت و زمانی زگماکی بە تەواوەتی وهال نابێت.
کاتێك که منيش ٧-٦ساڵێک پێش ئێستا دهستم به کۆکردنهوهی بهڵگه بۆ
نووسينی کتێبێك لهمهڕ الھووتی کرد ،گەڕان بەدوای وەاڵمی ئهم پرسيارە
بەشێکی گرنگی کارەکەمی پێک دەھێنا ولەخۆم دەپرسی:
منداڵی بنهماڵهيهکی ھهژار له گهڕهکی 'ئاوشۆران' ی کرماشان که له
شهڕه گهڕهکی مندااڵندا "رهجهز" واته شيعری شهڕ و ئازايهتی بۆ

ھاندانی مندااڵنی ھاوگهڕهکی خۆی گرتووه و درهنگتر ،له سهردهمی
الويهتيدا السايی شيعری ئايينی  -دهروێشی حهيرانعهليشای کورد ) (٢ی
کردۆتەوە ،دواتر له سلێمانی و کهرکووك و ئهستهموڵ ژياوه و ھات و
چۆی شێخی بهرده قارهمانی کردوه که ئهودهم له بهندی ئينگليزييهکاندا
يهخسير کرابوو) ،(٣چۆن دهکرێت و دهگونجێت به کوردی شيعری
نهگوتبێت؟
ئهم پرسياره ،وهك مهنتيق ،دەبوايە وەاڵمی ئەرێ يی پێ بدرێتەوە ،بهاڵم
وهك گهلێك راستەقينەی ديکهی مێژووی کورد ،ئهگهر بهڵگهی له پشت
نهبوايه ،له اليهن نەيارانهوه وهرنهدهگێرا و ئهوه بهشی ئهستهمی کارهکهی
منی بو ناساندنی الھووتی وهك شاعيری کورد ،پێک دەھێنا.
ئهم گری کوێرهيه سهرهتا به دهستی مامۆستای بهڕێز محهمهدی مهال
کهريم کرايهوه ،که سهرنجی دابووه ژمارهکانی گۆڤاری ژين چاپی
ئهستهموڵ و لهوێدا پارچه شيعرێکی کوردی "الھووتی خان"ی دۆزيبوهوه
)(٤
و بۆی ناردبووم.
ھهنگاوی دووھهم لهم بوارهدا کاك محهمهد عهلی سوڵتانی ھهڵيھێنايهوه.
مامۆستا سوڵتانی له بهرگی سێھهمی کتێبی "حهديقهی سوڵتانی" دا  -که
کۆمهڵهی شيعری شاعيرانی ناوچەی کرماشانه ،پارچهيهکی ديکهی
)(٥
شيعری کوردی 'الھووتی خان کرماشانی' چاپ کرد.
من ئهو دوو پارچه شيعرهم له کتێبهکهمدا لەمەڕ الھووتی باڵو کردهوه و
تهنانهت لهسهر بنهمای ھەر ئهو دوو بهڵگه گرنگه ،توانيم ناوی کتێبهکه
بێنم "الھووتی کرماشانی ،شاعيری شۆڕشگێڕی کورد") (٦و به بێ ترسی
ڕهخنه و ناڕهزايی دەربڕينی ناحهزان ،الھووتی بھێنمە ناو مێژووی
شيعری کوردييهوه .کتێبهکه بهو دوو پارچه شيعرهوه باڵو کرايهوه و
منيش پاڵم لێ دايهوه به ھيوای ئهوهی له دواڕۆژێکی دوور يا نزيك دا
نموونهی زياتری شيعری کوردی الھووتی بدۆزرێتهوه .گهلێکيش بهدوای
ئهوه کهوتم بهڵکوو بتوانم چاوم به ئهندامانی بهجێماوی بنهماڵهی الھووتی
بکهوێت و بزانم گەلۆ شاعير له ماوهی ژيانی سۆڤيهتيدا ھيچ شيعرێکی به

کوردی گوتووه يان نا  -لهبهر ئهوهی شيعره دۆزراوهکان تەنێ ھی
سهردهمی ژيانی ئێران و ئهستهموڵی الھووتی بوون .بهداخهوه تا ئێستا
ھهلێکی وام بۆ نهڕهخساوه و ھيوادارم کوردانی دانيشتووی سۆڤيهتی
پێشوو ،يا کهسانێك که به سۆراغی "عطيه" خانمی کچی الھووتی له
فهڕهنسه يا واڵتێکی ديکهی ڕۆژئاوا دهزانن ،شوێنی وهاڵمی ئهو پرسياره
گرنگە و شوێنەوارەکانی الھووتی ھهڵبگرن.
ھهرچۆنێك بێت ،مهسهلهکه لهو دۆخهدا مايهوه ،ھهتا کۆتاييهکانی ساڵی
 .٢٠٠٨لێرهدا برای بهڕێزم کاك حهسهنی قازی  -که به ژمارهکانی ھهمان
گۆڤاری ژين چاپی ئهستهموڵ دا چووبۆهوه ،پارچه شيعرێکی ديکهی
الھووتی دۆزيبوەوه و بۆی ناردبووم .ئهم پارچه شيعرهش کوردييه و ھی
سهردهمی ژيانی الھووتييه له ئهستهموڵ .من بهوپهڕی سپاسهوه بۆ کاك
حهسهن ،لێرهدا ئهو شيعره دهخهمه بهرچاوی خوێنهر و ھيوادارم برايانی
بهڕێزی بنکهی ژينی سلێمانی له چاپی دووھهمی کتێبی "الھووتی
کرماشانی شاعيری شۆڕشگێڕی کورد" دا ئهم پارچه شيعرهش لهگهڵ دوو
شيعرهکهی پێشوودا باڵو بکهنهوه ،خۆ ئهگهر بهڵگهی نوێتريش پهيدا بێت،
ئەوا کوێر چی دهوێت؟ دوو چاوی ساغ!
به پێويستی دهزانم خوێنهر پێش خوێندنهوهی شيعرهکه ،ئهم زانيارييانهی
لهبهر دهست دا بێت :
 .1پارچه شيعری يهکهم له ژماره ٢٥ی ساڵی پێنجهمی گۆڤاری ژين
دا باڵو کراوهتهوه ،واته ھی ئهو بڕگهيهی ژيانی الھووتی لە
ئەستەمووڵ و دەوروبەری  ١٩١٩و  ١٩٢٠ە؛
 .2پارچه شيعری دووھهم که مامۆستا محهمهد عهلی سوڵتانی )لە
ساڵی  ٢٠٠٠دا( باڵوی کردۆتهوه ،ڕێکهوتی بۆ دياری نهکراوه
و ھێوادارم مامۆستای بەڕێز دواتر ،بە مەزندەش بێت ،دەست
نيشانی ڕيکەوتی ھۆنرانەوەی ھەڵبەستەکە بکات؛

 .3پارچه شيعری سێھهم له ژماره ٢٣ی گۆڤاری ژين چاپی
 ١٩١٩/٨/٢٨ی ئهستهموڵ دا باڵو کراوهتهوه.
تايبەتمەندی شيعرەکان:
 .١ديارە پارچه شيعری يهکهم به ماوهيهکی کهم دوای شيعری سێھەم
چاپ کراوە دوورنييە دوای ئەويش گوترابێت؛ ئەم دوو شيعرە ،به گوێرهی
ناوهڕۆک گهلێك له يهکتر نزيکن  -واته ھی سهردهمێکن که شهڕی
يهکهمی جيھانی تازه کۆتايی ھاتبوو و الھووتی  -وهك اليهنگری به تاو و
تينی ئاڵمانيا و عوسمانی ،به قهڵهم و تفنگ دژايهتی ئينگليزييهکانی
کردبوو و له ئهنجامدا کرماشانی ژێر دهسهاڵتی ئەوانی بهجێ ھێشتبوو و
دوای مانهوهيك له سڵێمانی و کهرکووك و مووسڵ ،له ئهستهموڵ نيشتهجێ
)(٧
ببوو.
لهو سهردهمهدا ،الھووتی ئێرانيچييهکی توند و تيژ و اليهنگری
پاراستنی يهکيهتی گهالنی ئێران و يهکپارچهيی خاکهکهيهتی و ھهر
ھهنگاوێکی گهالنی دانيشتووی ئێران له پێناو سهربهخۆيی نەتەوايەتی ،به
فيتی ئەمپڕياليزم دهزانێت و ڕێبهرانی بزووتنهوهيهکی ئهوتۆ به دارهدهستی
ئينگليزييهکان دادهنێت .ئهم حوکمه ،کورديش دهگرێتهوه و الھووتی له
ھهردوو پارچه شيعرهکانی گۆڤاری ژيندا بانگی کورد دهکات لهگهڵ
گهالنی ديکهی ئێران يهك بگرن و فريوی 'بێگانان' نهخۆن ،که بەگوێرەی
قسەی ئەو ،دهيانەوێت له بهژنی "واڵتی دايك" جيايان بکهنهوه -
ھهڵوێستێك که له سهردهمی ژيانی سۆڤيهتی الھووتيشدا بهردهوام مايهوه و
گەيشته ئهنجامی نووسينی وتارێك به ڕووسی که تێيدا بزووتنهوهی
نهتهوايهتی کوردی وهك بهشێك له سياسهتی ئهمپرياليستهکان بۆ بنيات نان
و ھاندانی بزووتنهوهی ناسيۆناليستی گهالنی بچووك ،مهحکووم کرد و
ڕێبهرانی نيشتمان پهرهستی کوردی به فريوخواردووی ئهو سياسهته
ناساند (٨).به گوێرهی بۆچوونی ڕێزدار د .جهبار قادر ،ئهو وتاره گەلێک
زوو وهرگهڕايه سهر زمانانی ديکهی جيھان و شوێنی گهلێك نهرێ يی
دانايه سهر ڕەوت وھهڵوێستی حزبه کومۆنيستهکانی واڵتانی نزيك به

سياسهتی سۆڤيهت بەرانبەر بە بزووتنەوەی ڕزگاريخوازانەی کورد و
جوواڵنەوەی نهتهوايهتی کورديان له پشت چاويلکهی ڕهشی ئهو وتارهوه
)(٩
دهديت.
بەداخەوە ،ئەو "ئێڕان"ە خۆشەويستەش وا الھووتی و خەڵکانيتری وەک
ڕەشيدی ياسەمی بانگاشەيان بۆ دەکرد ،نە مافێکی سياسی بە کورد ڕەوا
ديت و نە ئاوەدانی و پێشکەوتێکی بە دياری ھێنايە کوردستان .لە سياسەتی
ئێرانييەکاندا ئەوەی بەشی کورد بوو ،پەت و سێدارە و زيندان و ئەوی بۆ
کوردستان بڕايەوە ،وێرانی و شەڕ و دواکەوتوويی ئابووری بوو .ئەو
'ڕەزاخان' ەی وا بە ماوەی سێ ساڵێک دوای گوترانی ئەم شيعرەی
الھووتی ،بوو بە "ڕەزاشای کەبير"ی ئێرانييەکان ،جگە لە ياساخ کردنی
زمانی نەتەوايەتيی کوردان ،گۆڕينی بە زۆرەملەی جل وبەرگ و کاڵو و
پێاڵو وپشتێن و تاسکالوی ژن و پياوی کورد و بە فارسيکردنی ناوی
گوند و شار و چياو ڕووباری کوردستان و ئيعدام و زيندانی و
شاربەدەرکردنی کەسايەتييە ناسراوەکانی کورد لە لوڕستان و ئيالمەوە تا
جەاللييەکانی ماکۆ ،ھيچ ديارييەکی ديکەی بۆ کورد نەھێنا .خۆ الھووتيش
نەماوە لێی بپرسين و بڵێين برالە! تۆ دەتەويست "کرمانج" ی ناو خاکی
عوسمانيش بەھەڵەداوان بێن و ببنە ئێرانی بۆ ئەوەی ڕەزاشا و کوڕەکەی
و پاشان خومەينی ومەالی البەالی قوم ھەڵياندێرنە خۆراسان و سمنان و
وەرامين و لەوێ وەک ھۆزی گەورەی چەمشگەزەک لەناو "برا"
فارسەکانياندا بيانتوێننەوە؟ ئيتر سەردەمی ھۆشياريی گەلی کوردە و ئەو
دۆستايەتييەی مام ورچ ئەستەمە کارامەيی مابێت!
پارچه شيعری دووھهم که کاك محهمهد علی سوڵتانی چاپی کردووه ،به
گوێرهی ناوهڕۆك ھی سااڵنێکی پێشتر ،واتە سهردهمی ژيانی الھووتی له
کرماشانه ،رووی قسهشی له کهسايهتييهکی ھهمان ناوچه ،واتە 'سڵيمان
خانی زەنگەنهی مووسا نارنجی') (١٠يە .ناوهڕۆکی ئايينی شيعرهکه گومان
لهوهدا ناھێڵێت که له سااڵنی پێش چوونی الھووتی بۆ تاران و
ناسياوبوونی لهگهڵ بزووتنهوهی جهنگهڵ و مەشرووتە و بيرۆکهی
سوسيال ديموکڕاسيدا گوترابێت و بهم ھۆيهوه ،دوور نييه ھی نێوان

سااڵنی  ١٩٠٠و  ١٩٠٤بێت ،کە بەشوێنيدا الھووتی چوو بۆ تاران و
لەگەڵ کەسانی وەک 'حەيدەرعەمووئۆغڵی' و 'کۆلۆنێل محەممەد تەقی
خانی پەسيان' ناسياوی پەيداکرد و سەری لە "جەنگەڵ"ی 'کوچک خان' و
'ئيحسانوڵالخان' و "شۆڕشی سوور" ی ژاندرمە لە تەورێز دەرھێنا و
ئايينی بە تەواوەتی بە تاقەوە نا.
شيعری دووھەم  -کە بێگومان کۆنترينی ئە سێ يە و ھی سەردەمی ژيانی
الھووتی لە کرماشانە ،ڕەنگ وڕووی شيعری ناوچەی گۆران و
کەلھوڕی پێوە ديارە؛ ناوەرۆکی ئايينی –سۆفييانەی ھەيە و لە خانەی
السايی کردنەوەی شيعرە کوردييەکانی "حەيرانعەليشا" )پێشتر( دا جێی
دەبێتەوە واتە ئەو سەردەمەی کە الھووتی لە کرماشان دەروێشی خانەقای
سەفيعەليشا بوو .شيعرەکە بۆ 'سلێمان خانی مووسا نارنجی' )پێشتر(
گوتراوە کە بە گوێرەی ناوەرۆکی قسەکانی الھووتی ،دەبێ دەروێشێکی
ھەمان خانەقا و شاعيرێکی خاوەن توانا بووبێت ،لەبەر ئەوەی بە 'سەعدی
دووھەم' و 'دووھەم شاعيری دوای نيزامی' ناوی لێ دەبات .گرنگايەتيدان
بە 'کەالم' و بە 'ھۆکاری خوڵقانی مرۆڤ' و 'وەديعەی جەھان ئافەرين'
زانينی ،ھزری شاعير لە بيری فەلسەفيی ڕێرەوانی ئەھلی حەق نزيک
دەکاتەوە .ئەوەش شتێکی سەمەرە نييە .الھووتی الو لەو سااڵنەدا بەشوێن
وەالمی پرسيارە سەرەکييەکانی لە پێناو ناسينی 'بوون و نەبوون' و 'ژيان
و مەرگ' و 'حەقيقەت و مەجاز' و 'ڕاست و ناڕاست' دا ،وێڵ بوو ،بۆ
دۆزينەوەی وەاڵمی پرسيارەکان سەری بە ھەموو شوێنێکدا دەکرد ،و پەلی
بۆ ھەموو اليەک دەھاويشت :فەقێی مزگەوت و شيعەی ئيمام حوسەين بوو
و لە مانگی محەڕڕەمدا بۆ مەرگی حوسەين زنجيری لە شان و پشتی
خۆی دەکوتا)(١١؛ دەروێشی حەيرانعەليشای کورد بوو و بە شان وباڵی
ئەو و خانەقا و شێوازی فيکرييەکەيدا ھەڵدەگوت)(١٢؛ دەبوو بە بەھايی و
دەيەويست بەھائوڵال موعجيزە بۆ دەم وددانی باوکی بنوێنێت) ،(١٣دەچووە
ناو مەحفيلی 'ماسۆن' ەکانەوە و بە پيتاکی ئەوان دەچوو لە تاران دەرس
بخوێنێت) .(١٤بە کورتی ،الھووتی خەريکی ئەزموونکاريی و ڕێباز
دۆزينەوە بوو و ئاشکرايە ئايينی ئەھلی حەق لەو سەردەمە و بە تايبەت لە

ناوچەکانی دەوروبەری کرماشاندا 'ڕۆحێکی شاميل' بوو ،کە بە تان و
پٶی بەشێکی زۆری ناوچەکە و ھەست ونەستی خەلکانێکی زۆردا
گەڕابوو و شوێن ھەڵگرتنی الھووتی لەوان و تەنانەت شوێن کەوتنی
ئەوان ،نەک ھەر لە ھەستيارێکی وەک الھووتی و ڕٶحی تينووی
حەقيقەتی ئەو دەوەشايەوە ،تەنانەت ئەگەر وا نەبوايە ،سەير و جێگەی
پرسياری ئەمڕۆی ئێمە دەبوو.
زمانی بەکارھاتووی ناو شيعرەکە پاراو و بێ گرێ وگۆڵە ،بەاڵم دارماڵی
ووشە و زاراوە و تەعبيری سۆفييانەی عەرەبييە .فۆڕمی شيعرەکە
عەرووزی و خاوەن ڕيتمێکی خۆشە و زياتر لە شيعرێکی فۆلکلۆريی
بڕگەيی کوردی دەچێت ،کە لەوێشدا کێش و تەنانەت ھەندێک جار،
سەرواش ڕەچاو دەکرێت و ھەر بەم بۆنەيەوە شان لە شانی شيعری
عەرووزی دەدات ودەبێتە ئەو(١٥) .
 .٢پارچە شيعری يەکەم و سێھەم ھی سەردەمی ژيانی ئەستەمووڵی
الھووتين  -سەردەمێک کە شاعير لە کرماشانەوە چووبووە تاران و ببوە
ناسياوی بيری پێشکەوتنخوازی ئەو سااڵنە و خۆی لە دەست مۆتەکەی
ئايين ڕزگار کردبوو ،ئينجا گەيشتبووە ناو ڕيزی ژاندرمەی 'يەپرم خان' و
پاشان ژاندرمەی 'پەسيان'ەوە ،دوای تاوانبارکران بە کوشتنی دووکەس لە
نزيک شاری 'قوم' يش ،ھەاڵتبوو و لە ئەستەمووڵ گيرسابووەوە و لەوێ
لەگەڵ کوردانی باکوور و ڕووناکبيرانی کۆمەڵەی 'اتحاد و ترقی' دا
پەيوەندی بەستبوو .لەو سەرەتايەی وا گۆڤاری ژين بۆ چاپی شيعرەکەی
نووسيوە و ئەو ڕێزەی وا لە شاعيری گرتووە و بە 'ئەديبی بەڕێزی
کوردستانی ئێران' و 'شاعيری شوھرەت شوعار' ی ناو بردووە،
ھەروەھا ئەو داواکارييەی وا بۆ ناردنی شيعری ديکە لێی کردووە،
دەردەکەوێت کە پەيوەندێکی باشی لەگەڵياندا بووبێت .تەنانەت الھووتی
پێش چوونە ئەستەمووڵێش ،لە سلێمانی و کەرکووک لەگەڵ بزووتنەوەی
نەتەوايەتيی کورد ناسياويی پەيدا کردبوو و چاوی بە شێخ مەحموودی
نەمر کەوتبوو .بەاڵم سەرەڕای ھەموو ئەوانە ،نەک ھەر دڵی بۆ
کوردستان و خواستە نەتەوايەتی -سياسييەکانی گەلی کورد لێی نەدەدا،

بەڵکوو دژی ناسيۆناليزمی کورد دەوەستا و بە پێچەوانە ،ئێرانيچييەکی بە
تاووتينی وای لێ دەرھاتبوو ،کە 'لە دەردا' ئێران 'جەرگی بريان' ببوو ،و
نەک ھەر دەيەويست بگەڕێتەوە باوەشی 'ئێرانی دايک' ،بەڵکوو بە شيعر
ھانی کوردانی تورکياشی دەدا بە ھەڵپەڕکی و چەپڵەڕێزان خۆيان بخەنە
باوەشی ئێرانەوە و چيتر 'يەتيم' نەمێننەوە!
 .٣پارچە شيعری سێھەم کەم و زۆر ھەمان ناوەرۆکی شيعری يەکەمی
ھەيە بەو جياوازييەوە کە بۆ مندااڵنی کورد نووسراوە و لە عەينی ئەوەدا
بانگيان لێدەکات بچنە قوتابخانە و دەرس بخوێنن ،بەرەو ئێران و
ئێرانيچييەتيشيان ڕادەکێشێت و ھەمان قەوانيان بۆ لێدەدات کە دواتر لە
پاڕچە شێعری سێھەمدا دەيخاتە بەرگوێی بەساالچووان .پەيامی ناو
شيعرەکە گەلێک ساکارە" :ئيران وەتەنی کوردە و کورد ميللەتی ئيران"!.
سەبارەت بە اليەنی تەکنيکی شيعری يەکەم و سێھەم دەبێ بڵێم ھەردوکيان
عەرووزی و خاوەن کێش و سەروای دياريکراون .لە ڕاستيدا الھووتی تا
ئەودەمەی لە ئێران و ئەستەمووڵ ژياوە شيعری 'سپی' واتە بێ کێش و
سەروای نەگوتوە يا ئەگەر گوتبێتی چەشنە ئەزموونکارييەک بووە و وەک
لە کتێبی لەمەڕ الھووتيدا دەست نيشانم کردووە ) ،(١٦رووکردنە ئەو
شيعرە 'ناعەرووزی' يانە لە اليەن الھووتييەوە ،لەژێر کارتێکەريی
شيعری بڕگەيی فۆلکۆريی کورديدا بووە و زۆر واھەيە ھەر ئەو
دياردەيەش بووبێتە ھۆی پێشوازی کردنی دواتری الھووتی لە شيعری
سپی ئورووپايی.
بە کورتی ،ئەو دوو شيعرانە ھی سەردەمێکی دوای ژيانی کرماشان و
فەقێيەتی و دەروێشايەتی الھووتين و تێياندا 'نەتەوە پەرستی ئێرانی' مڵق
ئەداتەوە .شيعرەکان لەچاو پارچە شيعری دووھەم 'کوردانە' تر نووسراون
واتە زمانيان پاراوترە .لە شيعری دووھەمدا زوربەی ڤوکابيولەرييەکە
عەرەبييە و لەژێر کارتێکەريی سۆفيايەتی ئيسالميدا ،زاراوە
لەکارکراوەکان لە زمانی عەرەبی خوازراونەتەوە؛ بەاڵم لە دوو
شيعرەکەی ئەستەمووڵدا ،شاعير وەک بيرۆکەی ئايينی وەالناوە ،ووشە و

زاراوەی پەيوەنديدار بەو فيکرەشی کەم و زۆر فڕێداوە يا کەمتری کەڵک
لێ وەرگرتوون .ڵێرەدا الھووتی عەرب و ڕۆمی )تورک( ی بە يەک چاو
سەير کردوون و بە يەک دارەدەست لێيداون )"لە شەڕا عەرەب ،لە زوڵم
ڕۆميان" يا" :ھەم تورک ھەم عەرەب لەخەوفا ڕاکەن"( ،کە تەواو
ڕەگەزپەرستانەيە و لەگەڵ باوەڕی ئينتڕناسيۆناليستی سااڵنی دواتری
ژيانيدا يەک ناگرێتەوە.
زمانی شيعری سێھەم ،کە بۆ منداڵی کورد گوتراوە ،جياوازييەکی لەگەڵ
زمانی شيعری يەکەم نييە ،واتە ؛ووشەگەل' ی نە جياواز لەويترە و نە
ساکارتر .دەڵێی شاعير شيعرەکەی بەزمان مندااڵنەوە بۆ گەورەتر و
بەسااڵچووان گوتووە و ئەوەش بەو ڕاستييەدا دەردەکەوێت کە تێيدا بانگی
"ئەی ميللەتی کورد" دەکات نەک زارۆکی کورد و لە "کرمانج" بەگشتی
دەخوازێت نەک زارۆکی کرمانج کە "ئيلحاق بە ئێران"ەوە بکەن!
بەکورتی بڵێم ،وەک زمانی فارسی ناو شيعری الھووتی لە سااڵنی ژيانی
ئەستەمووڵدا پاکردەتر و خاوێنتر بۆتەوە و بەرەو ئەوە دەئاژوێت خۆی لە
بەندی زمانی عەرەبی ڕزگار بکات ،لە شيعرە کوردييەکانيشدا ھەوڵێکی
ئەوتۆ دەبينرێت بەالم کەمتر و الوازتر .حەماسەت ،مێژوو،
نەتەوەپەرستی ئێرانی ،و خەباتی سياسی ئەو دياردانەن کە لە شيعری
يەکەم و سێھەمدا شوێنی دەروێشايەتی ،سەرسپردەيی موراد و بەگشتی
'ئايين' ی ناو شيعری دووھەميان گرتۆتەوە.
لە شيعری دووھەمدا شاعير ھەڵگری ھەندێک بير وبۆچوونە کە دواتر
بۆی دەبن بە 'بڤە' و 'کفر' و نەک لە شيعرە فارسييەکانی سااڵنی دواييدا
دووپاتيان ناکاتەوە ،بەڵکوو بەتوندی دژيشيان دەوەستێت .بۆ نموونە لە
شيعری دووھەمدا خەڵکی ئاسايی بە ئاژەڵ دەشوبھێنێت )عوام کاالنعام( و
قسەی شاھان بە شای ھەموو قسەيەک دادەنێت )کالم الملوک ،ملوک
الکالم( و ئەوانە بۆ خوێنەری شيعری دواتری الھووتی شتێکی سەمەرە و
دوور لەباوەڕن .الھووتی لەناو شاعيرانی فارسدا واھەيە تيژترين زمانی
ھەبێت بۆ بەربەرەکانی دين و ئايين و مەال ومزگەوت و شا وحکوومەتی

چينی چەوسێنەر و ئاغا و دەرەبەگ و دەوڵەمەند و سەرمايەدار .شاعێر
کەم و زۆر لە ھەموو شيعری ديوانەکەيدا بە ھيچ شتێک ڕازی نابێت جگە
لە فەوتان و لەناوچوونی چەوسێنەران و دامەزرانی حکوومەتی کرێکار و
ڕەنجبەران و سەقامگير بوونی کۆمەڵگای يەکسانی بێ چێنی چەوسێنەر لە
ئێران و ھەموو جيھان .لە کۆتاييدا نموونەی غەزەلێکی فارسی الھووتی
بۆ ئەو کەسانە دێنمەوە کە کەمتر الھووتی دەناسن و ناسياوی بير
وبۆچوون و ھەڵوێستی سياسی -کۆمەاڵيەتی ئەو نين .شيعرەکە ھی
سەردەمێکە کە دڵی گەلێک کەس لە جيھان ،بە تايبەت لە وواڵتانی جيھانی
سێھەمدا بەو ھيوايە گەرم بوو کە سۆسياليزم ببێتە دياردەيەکی جيھانگير و
چەوسانەوە و بێعەداڵەتی و ھەژاری و نابەرانبەری جێگەی خۆيان بدەنە
يەکسانی و دادپەروەری .زمانی شاعير لەم شيعرە و زۆربەی زۆری
شيعری ديوانەکەيدا تيژ و مووقەڵێش و لە حاند چەوسێنەران و
دارەددستەکانيان ،گەلێک بێ بەزەييە .بۆ خوێندنەوەی شيعرە فارسييەکە،
بڕوانە پەراوێزی ژمارە .١٧
*****
دوای ئەو سەرەتايە ،ئهوهش پارچه شيعری سێھهم که له ژماره 23ی
گۆڤاری ژين چاپی ئهستهمووڵ ،ساڵی  1919دا باڵو کراوهتهوه و ڕێزدار
حهسهنی قازی لهبهری نووسيوهتهوه و به سهرهتايهکهوه بۆی ناردووم و
من بهوپهری ڕێزمهوه بۆئهو زاته بەڕێزە ،شيعرەکە و سەرەتاکەی ئەو،
لێرهدا باڵوی دهکهمهوه:

"شيعرێکی ئهبولقاسمی الھووتی
له گۆڤاری "ژين " ی ئهستهنبووڵ دا
ئهو گۆڤاره به کوردی  -تورکی ژمارهی يهکهمی له  1918/11/7و دوا
ژمارهی ،واته ژماره  25ی له  1919/10/2دا دهرکهوتووه .گۆڤارهکه
ئورگانی ناڕهسمی "کۆمهاڵ پێسکهتنا کوردستانێ" و ساحيب ئيمتياز و
موديری مهسئوولی "حهمزه" و پاشان مهمدووح سهليم بووه.

ژين ،عهدهد  28 ،23ئاغستۆس 1335
ژمارهی 1919/8/28 ،23
کردستانی ايرانی ادبای محترمه سندن شاعری شھرت شعار "الھوتی خان
کرماشاھی" طرفندن مجموعه مزه اھدابيوروالن اشبوشعری دالرايی درج
صحيفهی مفھرت ايلرو بو گيبی ملی آثاری عالی لرينه ،کمالی خواھشله
انتظار ايدهرز.

وهرگێڕاوی کوردی :
ئهم شيعره له بهر داڵنه که له اليهن شاعيری ناودار "الھووتی خانی
کرماشانی" ]يهك[ له ئهديبانی بهڕێزی کوردستانی ئێرانهوه به دياری بۆ
کۆمهڵهکان نێرراوه ،به شابازييهوه لهسهر الپهرهی ]گۆڤارهکهمان دا[
چاپی دهکهين و بهو پهڕی تکاوه چاوهڕوانی گهيشتنی ئهم چهشنه بهرھهمه
نهتهوهييانهی لێ دهکهين:

لهبهر ڕوحی کورده بچووکان *
خهڵقی کورد بۆ کهسبی شهڕهف حازر جهنگه
ئهی ميللهت کورد! ھهڵسه ،که ئهم نووستنه نهنگه
فهرموويه نهبی :حوببی وهتهن مايهی دينه
مونکير به خودا  ،کافر و مهلعوون و مهلهنگه
ھهر قهومێ که ئهسڵ و نهسهبی خۆی نزانت
ڕوی ڕهوشهنی ئهلبهتته سيا وهك شهوهزهنگه

ھهم تهنبهڵی و غهفڵهت و ھهم عيززهت و ئيقباڵ!
ئهم کاره محااڵته و ئهم قافيه ،لهنگه
کوردان که ھهموويان "مهدی" و ئهسڵی کيانن
لهم فکره چلۆن غهفڵهتيان کرد ،ئهمه "ڕهنگه"
ئهی کوردی بچووکان! ھهموو تاريخ بخوانن
تا بابی خوهتان زوو بشناسن ،که درهنگه
ئيران وهتهنی کورده و کورد ميللهتی ئيران
خهسمی لهگهڵ خاکی وهتهن زيللهت و نهنگه
ھهرکهس که دهڵێ کورد له ئيران لێ جيا بوو،
يا خائينی کوردانه ،وه يا شێت و جهفهنگه
تاريخی مهد و کورد  -که ئهوالد کيانن،
سابيت له تهکی خهڵقی ئورووپا و فهڕهنگه
کرمانج! ئهدی ئيلحاق به ئيران بکهی ئاخر
دهست وهقتێ که مولحهق وه تهن خۆهبوو ،قهشهنگه
ئهسڵی مهد و ساسانی و ،بيگانه له ئيران!
ئهم مهسئهله کهيفييهتی ئائينه و سهنگه

ڕێگهی تهڕهب و مهيکهده الھووتی دهزانێت
ئهمما له فيراقی وهتهنی حهوسهله تهنگه
"الھوتی"
*زارۆکان ،مندااڵن .ئهم شيعره بۆ مندااڵنی کورد گوتراوه.

پهراوێزهکان
 (1بڕوانه :سنجابی ،عهلی ئهکبهرخان )سهردار موقتهديری سهنجابی(؛ "ايل
سنجابی و مجاھدت ملی ايران" ،تحرير و تحشيه دکتر کريم سنجابی ،فارسی،
نشر شيرازه ،تھران [2001 =]1380

" (2سەيد ساڵح حەسەنی نيعمەتوڵاڵھی کە ناسناوی 'حەيرانعەليشا' ی بووە ،لە
 ١٣١٣ی کۆچی مانگی لە مايدەشتی کرماشان لە دايک بووە ،لە
گەورەپياوانی ئەھلی تەسەووف و عيرفانە ...لە شيعری کورديدا پسپۆڕييەکی
تەواوی بووە و کۆمەڵەی شيعرەکانی بە ناوی 'کنزالعرفان' لە ساڵی  ١٣٣٦ی
کۆچی مانگی لە چاپخانەی شەرافەتی ئەعمەدی کرماشان چاپ کراوە و گوايە
يەکەم کتێبی کوردييە کە لە ئێران چاپ کرابێت ...لە  ١٣ی جمادی الثانی
 ١٣٢٣کۆچی مانگی لە کرماشان کۆچی دوايی کردووە) "...محەممەد عەلی
سوڵتانی ،حديقە سڵطانی ،جلد اول ،ناشر :کلھر ،[١٩٨٥] ١٣٦٤ ،ص.
 .(٢٠٦ٮۆ ناسينی زياتری حەيرانعەليشا ،بڕوانە :محممد علی سلطانی" ،کنز
العرفان – ديوان حضرت مير محمد صالح الحسنی النعمة اللھی الماھيدشتی"،
کردی – فارسی ،تھران.[١٩٨٣] ١٣٦٢
 (3بڕوانە سەرەوەتر ،پەراوێزی ژمارە ١
 (4گۆڤاری ژين ،ژماره  ،25ساڵی پينجهم ،چاپی ئهستهمووڵ ،الپهڕه  ١٨تا ٢١
 (5سوڵتانی ،محهمهدعهلی؛ "حديقه سلطانی" ،جلد سوم ،نشر سھا تھران١٣٧٩ ،
]=  ،[٢٠٠٠صص ٦٧.تا .٧١

 (6سوڵتانی ،ئهنوهر؛ "الھووتی کرماشانی :شاعيری شۆڕشگێڕی کورد"،
بنکهی ژين ،سلێمانی.٢٠٠٦ ،
 (7سەنجابی ،عهلی ئهکبهرخان؛ پێشوو
 (8ئهم وتارهی الھووتی که ڕێزدار د .جهبار قادر کردوويهته کوردی ،جارێك
وەک ناميلکەی سەربەخۆ و بهم ناونيشانه له ھۆڵهنده باڵو کرايهوه :الھووتی،
ئهبولقاسم؛ "کورد و کوردستان" ،دوکتۆر جهبار قادر له رووسييهوه کردوويه
به کوردی و پێشهکی و تێبينی بۆ نووسيوه ،چاپهمهنی گالرا ،ھۆڵهنده،
 .١٩٩٨ئينجا وهك پاشکۆ له کۆتايی کتێبهکهی مندا باڵو بووهوه .بڕوانه
سەرەوەتر ،پهراوێزی ژماره .٦
 (9ھهمان سهرچاوه ،سەرەتای وەرگێڕ.

" (10سليمان خانی زەنگەنەی مووسانارنجی ناسراو بە 'اميرالعشائر' ،نازناوی
شيعريی 'سولەيمان' و 'فەقير' و لە گەورەپياوانی عيلی زەنگەنە  ...بوو کە
پشتاوپشت نيابەتی ناوچەی مايدەشت و دەوروبەری ئەوێيان ھەبوو و بە
شاعيری ....ناسراو بوو ....لەگەڵ گەورەپياوانی وەک ......الھووتی خانی
ناودار  ...ھەڵس وکەوتی بووە و شارەزای زانستە ئەدەبييەکان بووە ....ئەم
شيعرانەی لە وەاڵمی ئەبولقاسم خانی الھووتی کرماشانيدا ھۆندۆتەوە:
سەھبای تەوحيد مەست ،سەھبای تەوحيد مەست
ڕۆی ئەزەل دڵ وە سەھبای تەوحيد مەست ....
ياوەنا وەپيم 'مەوالنانامە' ت
نکات ئەشعار ،ئەرقام خامەت ...
فيردەوسی تووسی ،جامی ،جەوھەری،
نيزامی ،حافز ،ڕازی ،ئەنوەری،
شەمس و موحتەشەم ،جوودی ،قائانی،
مەولەوی ،ويسال ،تووسی ،سوڵتانی
يەکسان خۆشەچين وە ئەشعارتەن

سەرگەشتەی ئەلفاز گوھەربارتەن ...
'مەوالنا' سەدجار وە فيدای نامت
چاکر قابيل نيم وە ھام کەالمت
'سليمان' بەس کەرۆی دەعوای عەبەس
'خلق االنسان من' تەفاوت ھەس
ئەر ژ جەفای دوست دڵت غەمبارەن
مەدح 'الھووتی' پێت ئيفتيخارەن
الھووت مولحەقەن وە نوور سەرمەد
ياھوو ،يامەنھوو ،يا عەلی مەدەد!
محەممەد عەلی سوڵتانی" ،حديقە سلطانی" ،جلد پنجم ،نشر سھا ،تھران
 ،[٢٠٠٧] ١٣٨٦صص٣٦٤ – ٣٦٠ .
 (10بڕوانە ووتاری "سەبارەت بە خٶم' ی الھووتی ،کە سەرەتا لەم
گوڤارە ڕووسييەدا چاپ کرا:
Soviet Literature, No. 9, 1954, pp. 138 – 142
پاشان لەم سەرچاوەيەدا چاپ کراوەتەوە:
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.
من ئەم ووتارەم لە سەرچاوەی دووھەم وەرگرت و وەرمگێڕايە سەر کوردی
و لە ژمارە  ٢٨ی گۆڤاری گزينگ چاپی سوئيد )ھاوينی ساڵی  ،(٢٠٠٠ئينجا
لە کتێبی سەبارەت بە الھووتيدا )بڕوانە سەرەوەتر ،پەراوێزی ژمارە (٦
باڵوم کردەوە.

(11بڕوانە" :کليات ابوالقاسم الھوتی" ،با کوشش بھروز مشيری ،انتشارات
توکا ،تھران  ،[١٩٧٨] ١٣٥٧صص  ٧٥٠و .٨٣٨
(12بڕوانە ووتاری "سەبارەت بە خۆم" ،سەرەوەتر ،پەراوێزی ژمارە ١٠
(13ھەمان.
(14ھەندێک کەس اليان وايە دەکرێت بڕگەکانی ھەموو شيعرێکی فۆلکلۆری
بکرێن بە ئەفاعيلی عەرووزی و بخرێنە چوارچێوەی يەک لە بەحرە ناسراوەکانی
عەرووزييەوە .بە ھەمان شێوە بۆچوونی ئەوەش ھەيە کە ھەموو شيعرێکی
عەرووزی دەکرێت 'تەقطيع' بکرێن و بڕگەکانی بژمێررێن.
 (15بڕوانە سەرەوەتر ،پەراوێزی ژمارە ٦
(16بۆ نموونە ،بڕوانە ئەم پارچە شيعرە فارسييەی الھووتی وھەڵوێست گرتنی لە
بەرانبەر ئايين و دەوڵەتی چينايەتی و کرێکار و ڕەنجبەر دا:
سازندە جھان

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 انقالب سرخ؟ کە دارای بيشرف
باال بە پيش تودە زحمت دوتا کند!
نصرت ز اتحاد و و ز علم است و انقالب،
با کارگر بگوی کە ترک دعا کند!
تبريز ،شرفخانە ،ژانويە ١٩٢٢
وەرگيراو لە ديوانی الھووتی )سەرەوەتر ،پەراوێزی ژمارە (١١

