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بورگهر ،گوتفريد ئاگوست ""Bürger, Gottfried August
نووسهری ئا مانی  ٣١٫١٢٫١٧٤٧له شاری مۆلم رسو ندە
" "Molmerswendeکه له ڕۆژهه تی ئا مان هه کهوتووە له دايك بووە و
ڕۆژی ٨ی مانگی ژۆئ نی سا ی  ١٧٩٤له شاری گوتينگن کۆچی دوايی
کردووە.
گوتفريد ئاگوست وەك دامهزر نهری شيعری ئا مانی ،يهك له فيگۆرە
ههرە گرنگهکانی دنيای ئهدەبی ئا مان له ئهژمار دێ .ڕەخنهی فر دريش
شيلهر " "Friedrich Schillerلهسهر کهمبوونی ئيدياليزم له ش عرەکانی
نووسهردا ،نهك ههر کهسايهتييهکی پ خهوشدار کرد ،به کوو به گشتی
نرخی کارەئهدەبييهکانی پ ه نا خوارەوە .گوتفريد که يهك له ﻻيهنگرانی
کارە ئهدەبييهکانی پ شووی گوت بوو ،به کارەکانی خۆی ههو ی ت کها ن
و ت که وکردنی پهروەردە و ش عرە ميلليهکانی داوە.
گوتفريد ئاگوست که له بنهما هيهکی قهشهی کليسا و تا ڕادەيهك ههژار
هه کهوتووە ،ههوکات لهگهڵ خو ندنی دەرسی دادوەری له شاری گوتينگن
سا ی  ١٧٦٨تا  ١٧٧٢له بواری زمانناسی و ئهدەبياتيش چاﻻکی کردووە.
سا ی  ١٧٨٣له زانستگهی گوتينگن وەك مامۆستا دەرسی داوەتهوە .س
جار زەماوەندی کردووە و ههر س جارەکهش له هاوسهرەکانی جيا بۆتهوە.
له زۆربهی شيعرە سياسييهکانيدا دژ به ملهوڕی و زۆرداريی ئهشڕافييهتی
ناو کۆمه گا ڕاوەستاوە.
له پهنا شيعر و پهخشان کی زۆری نووسهر ،کت بی "سهفهری پڕ له
ڕووداو بۆ ئاو و زەوی ،رووداوی پ کهنينی مونش هاوزن" که سا ی
 ١٧٨٦له  ١١٤ﻻپهڕە له چاپ دراوە ،گهل ك ناودارە .چيرۆکی مونش
هاوزن له ناو خه کيدا زۆر ناودار و خۆشهويست بووە ،گهرچی به پ ی
کات و به هه سهنگاندن لهگهڵ کارە ئهدەبييهکانی دواتری ئهديبانی ئا مانيدا،
لهبير چۆتهوە.
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چيرۆکی ئهو کت به به سهفهريك به سواری ئهسپ بۆ روسيا دەست پ دەکا
و ئهزموون کی زۆر له پهيوەندی لهگهڵ ئاژە ه دڕەندەکاندا وەدەست د ن
به م شانسی در ژەدان به ژيان ههميشه هاوڕ يهتی دەکات .لهو سهفهرەدا،
دەکهو ته ناو زيندانی تورکهکانهوە ،به م خۆی ڕزگار دەکا و دەگهڕ تهوە
بۆ و تهکهی.
يهکهم بهشی کت بهکه ئهزموون لهگهڵ ئاژە ه دڕەندەکانه ،که قارەمانی
چيرۆکهکه بهربهرەکانييان لهگه دا دەکا يا وەك يارمهتيدەر كی خۆی که ك
لهو ئاژە نه وەردەگرێ .له دووههم بهشدا جيهانگهلی بيانی نهناس و نا
دەکر ن که به ش وەيهکی وەستايانه و کونجکاوانه هه س و کهوتيان لهگه دا
کراوە .ناوەڕۆکی کت بهکه ،که ش واز کی ب ڕ زانهی له ههنبهر سياسهت
و شارستانييهتی کۆمه گای کاتی خۆيدا ههيه ،له قابغی گا ته و پ کهنيندا
بهيان دەکرێ.

در ژەی ههيه...
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